raadsel,

leven is een groot

Het

waarvan de tijd de eenige oplossing
kan

geven,
#

Hidoep adalah soeatoe teka-teki
besar, jang tjoema bisa dipe
tjahkan

dieh masa.
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“ Hoofdredaotour: Mr. Soemanang. Plv. Hoofdredacteur Anwar Tjokroaminoto,

.
n
e
s
r
e
b
s
t
i
Sp

mendarat di
“0 3

ga jadual dalam — pakaian beeai
di tempat panas.
Dingin dipakoinja — kekoeatan hesi —
tidak mahal.

Anta

New York
8 Sent. ||
(U.P.). — Menoereet B.B.C., maka radio-Djerman menerangkan begini:
Kalau Amerika Serikat te- |

roes-tereesan

sadja

memperdoelikan

tidak

RA'JAT

menoelis:

laoetan-

.gala

pat ditjegah lagi. Tembakan

rang

bahan-pembaicar ini teman

ekan

war)

jang didhratkan itoe terdiri dari orang-orang

Inggeris dan | orang-orang Noor.

Denga

Noor Jabeaak

timboelnja

Ta

Lang

,,pe-

jat,

-

perang pehak

aj

Penerbangan Manan

ea anna

Serangan

kepada

besar: terdiri Sng, ae

pape-

soepaja

membesarkan

tenaga-

di soal jang: hangat sekali. Roepa-

hebat-he-

nja jang paling oetama ialah me.njerahkan-soal ini kepada. Roose'velt,

Lebih

djaceh seboeah kapal minjak

dapat

dikenakan 2 torpedo, sehing-

'

Kalau dia poen tidak bisa men-

dorong ra'jzt-mengelocarkan sebe-

sar-sebesar tenaganja,

sa mendapat keroesakan besar”.
|

kita sendiri haroes ber-

nja bocay oeroesan peperangan ini,
lebih dari apa jang diperboeatnja
sampai sekarang, adalah mendja-

Serikat”.

perledakan

dila-

.seroe terang-terangan kepada ra'-

(Shooting

bat dan mengeloearkan asap amat
banjak. Kapal itoe terpaksa berhenti, sambil miring kesatoe pihak.

keloearganja bisa pindah ke

na

Apakah

antara Djerman dengan

Amerika

dari

didalam

tembak”

tindakannja haroeslah

dimana
“koekan
sebaik-baiknja,
.Gjoega terdjadi peperangan.

jang dilepaskan oleh kapal
»Greer”. adalah
tembakan-

pemboekaan

:

Kalau incident ,,Greer” ini Ka
| menimboelkan kesadaran baharoe
.kepada ra'jat Amerika, maka se-

laoetan jang masoek blokkade, maka peperangan ta” da-

Meme aah soepaja mek moesoeh
| arang-batoe jang kaja

x

AMERIKA SOEPAJA.
LEBIH SADAR.
Soerat kabar ,, Yorkshire mang

maka lain

orang poen tidak moengkin.

— Jang perloe sekali ialah, boekan.
'DISELOEROEH MEDAN
hanja orang Amerika harors memTIMOER, TETAP.
Moskou,
8 Sept. (Reuter). | persiapkan goena menimbroeng datetapi terlam ,,perang-tembak”,
—. Ma'loemat Roes pada siang haoeftama
seka'i
soepaja
adat
kebiafa ma ngngkan: “Tadi munYa:
(saansgsial
seperti.
dalam
zaman
soekan-pasoekan kita meneroeskan

#

2

Ringi basan

'

"ga

ERLIN mendjadi neraka. Ratoesan pesawat pe
sawat pelempar bom Inggeris mendjatoehkan
pembakar dan bom pemetjah, sehingga timbom
bom
boel banjak kebakaran dan keroesakan. Poen kota

Kiel

dan

(di Perantjis) tidak bebas dari

Boulogne

serangan sedara.

Salah satoe pesawat itoe terpaksa toeroen di Zweden, sebab roesak, sedang orang orangnja dirawat di
roemah sakit.
Peristiwa jang

sangat

menjenangkan

bagi Sekoetoe

ialah, bahwa pasoekan pasoekan Sekoetoe bisa didarat
goena

an Spitsbergen,

kan

mentjegah,

man tidak. bisa mempergoenakan
arang batoe disitoe.
didekat

Pertaroengan

Leningrad

soepaja

sangat

Djer-

soember

soember

Di

besar.

Yelna, kata Moskow, tidak koerang dari 9 divisi Djerman. hantjoer.
Kalau kita hitoeng, bahwa. satoe divisi itoe terdiri
dari sedikitnja 10.000 orang, dapatlah kita ketahoei,
betapa besar djoemlah 9 divisi itoe.
Menoeroet siaran Berlin, kota Schluesselburg, dekat
Leningrad: dapat didoedoeki oleh Djerman.
Dalam pada itoe, tidak oebahnja dengan orang

Amerika, djoega orang Djerman marah kepada Ame

rika.

menoeroet

Karena

Djerman, kapal

»Greer”-lah

jang menembak lebih doelae. Tembakan ini, kata Ber-

lin, bisa dianggap tembakan pemboekaan boeat pepe
rangan (sendjata) antara Amerika dan Djerman.
' damai segera beroiih dan memper
pertaroengannja Giseloeroeh Ta
Menoeroet doegaan, moengkim Djerman meman—.
ganti
ipat
melipat-l
ai 'pesatkan dan
dan perang.
dengan Amerika, soepaja berhentilah
kan toendjangan
indoesirinja se| ang
20
bandjir sendjata adi4Amerika ke Wrggeris, atau 808
9 DIVISI DJERMAN MOESNA. 2 baiknja.
, tera
Kedjadian
dengan
kapal
.Greer””
paja dengan demikian, Djepang segera LLang
Moskou, 8 Sept. (Reuter). |

r bom kita hilang.

— . Me'logngk

malam

ia Mba Boca
(satoe divisi ta'
koerang dari 10.000 orang. Red.)

di Yelna kedjoeroesan Smolensk.

Yelna. poen soedah direboet. oleh

-tentara.Roes..
Tadi malam

Boekarest: (iboe-ko-

ta Roemenia) dihoedjani bom.
MENGOEDJI - AMERIKA?

Londen,
3 Benlambor: (Reuter):
Ai Sing Sagar
ikoet dalam naa

8 Sept. (Reuter).

: — Soerat kabar ,,News Chronicle”
ITRA. diatas negeri

mejahirkan

doegaan,

bahwa

Djer-

man sengadja membikin incident.Greer”, semata-mata oentoek mengetahoei pendapatan oemoem di
Amerika.
Soerat
kabar
itoe
menoelis:
| President Roosevelt
menerang-

mah bom bloem perah di

kan, bahwa ja tidak bisa. memberi
keterangan, apa sebahnja

i KAPAL

DJERMAN

: Ostende

MELEDAK.

ngadja meloepoetkan

dapat diroesakkan oleh

berita Menteri Penerbangan Ing.geris. Pesawat itoe kebetoelan seterbang

penjelidikan.

goena.

melakoekan

Sekoenjoeng- koe-

njoeng djoeroe terbangnja melihat
tiga bocah kapal penghoeloe.

|

pak tenteram sadja ketika mende-

Ia menjelam, dan ketika hoedjan

ngar berita, bahwa. seboeah kapal
silam asing menembak salah
kapal perang Amerika”.

kapal-kapal itoe meledak.

Sesoedah ia tiba kembali, ia ber-

'kata: ,,Boleh djadi
ngenai roeang

satoe

SOEPAJA AMERIKA IKOET
2
PERANG?
:

saja bisa me-

Pena

: IRINGABINGAN KAPAL
SERANG.

peloeroenja.

kehendaki. Poeblik Amerika nam-

tembakan
pertama
di'akoekan,
| maka nampak njata seboeah dari-

pada

si-

Apakah Hitler jang memberi titah
loentoek
mengoedji
hati
orang
Amer:ka dan memberi titah menem
bak toedjoean
disampingnja sadja? Jang demikian itoe memang
sesoeai dengan tabi'at Djerman dafam melakoekan manoeuvrenja.
Djika doegaan ini benar,
maka
Hitler mendapat djawaban jang ia

| kapal terbang Spitfire. kepoenjaan
Fighter Command, oedjar
kantor

| dang

kapal

| fam itoe loepoet ketika menembakkan torpedonja. Atas hal itoe hanja ada satoe alasan, ja'ni ia. se-

Londen,
8 Sept. (Reuter).
— Sehoeah kapal penghoeloe Djerman hari ini didepan pelaboehan

Soerat kabar ,,Manchester Guar-

dian”

KENA

Jalir
o, 8 Sept. (Reuter)..—.
jang sangat berhasil tea

melfhirkan

lebih lebarnja

ekanja mata ra' jat Amerika, |
yg? Roes dan Inggeris)
tr sebenarnja berperang djoega goe-

38

Sae EN 2

eslah membikin

dari pehak |

pendapatannja

naa mendjaga keselamatan ra'jat
Amerika. Sebenarnja Ra'jat Ameka djoega terantjam bahaja, seperti djoega bahaja dirawa? Leningrad atau didaerah Oekrajina..
Kalau sadja mereka insjaf akan

. ngan

berperang

djoega.

. Seal ikoet atau

tidaknja Amerika didalam

—. tingwar” (perang tembak)

“ kin pada tanggal 11 depan ini akan Pen ongaA

Gerok

Roeslon
Keadaan

2.

WASHINGTON.

Washington,

8 Sept. (U.

P.).— Ambassade Inggeris mem-

perma'loemkan, bahwa Hertog dan
Hertogin Windsor pada tanggal 25

(depan ini akan tiba disini boeat 24
-djam lamanja, goena meneroeskan

Djepangpoen akan. segera menjer-

perdjalanannja. ke ladang-ladangnja di'Alberta (Canada).

boe. didalam. peperangan. Kalau
soedah demikian mereka bisa: ber-kata: Amerika: tangannja: kepenoehan di Pacific, sehingga tidak sem-

MYRON

TAYLOR

Barcelona,

DAN

LEAHY,

8 Sept.

(Reu-

pat berboeat. apa-apa di. Laoetap ter). — Myrom Taylor pagi. tadi
mengadakan
sa
Kan
dengan
Atlantic.
Leahy/
Atau begini: Djerman tidak ta
Tidak ada jiikktosmatkan

—| han lagi hatinja melihat, bahwa
| alat-alat. perang Amerika: teroes-

mat tentang itoe:

ma'loe-

:

Leahy pagi hari itoe djoega bameneroes-bandijir melaloei: Laoetan
(Atlantic, Ia haroes- ditjegah, apa | likvkembali ke Vichy, sedang Taylor teroes ke Roma.
'djoega akibatnja.
»

dinegeri Iran
Tenteram.

tetap
-

Tindakan keras

SEDIKIT HARI LAGI.
Londen,
8 Sept: (Reuter).
— Didengar kabar, bahwa djawaban Pemerintahan Iran atas nota
Inggeris bisa ditoenggoe sedikit

kepada kacem
Nazi.

waktoe

GARIS ROESLAN DI IRAN.
Londen,
8 Sept. (Reuter).
-—— Dari soember jang lajak dipertjaja

didengar kabar, bahwa

pasoe

kan-pasoekan Roeslan dalam geraknja di Iran soedah sampai ga(Sehutt. Staffel), dari divisi infan- ' ris jang pandjangnja
1000 mil,
terie ke-15,
dari divisi bermotor | mengenai Turbati—Sheikjani
deke-17, dari divisi.tank ke-10, dari | kat
perbatasan
Iran—Afghanisdivisi infanterie Oostenrjjk, dari ditan, melaloei poela Turbati—Haivisi ke-178, ke-292 dan 268 kaboer | dri ke Shahrud, dan lebih djaoeh
dalam keadaan kelam-kaboet. ke-: ! lagi ke Kazvin, dari'sitoe ke Urmia.
arah. Barat.
e.
| Kabarnja seboeah detachement
Pasoekan-pasoekan. kita mendoe ' | ketjil'kepoenjaan Inggeris kemarin
doeki Yelna. Tentara Pena "# bertemoe” dengan tentara Roeslan
Oedara. kita. tetap
memhe
di Ushmijeh dekat perbatasan Irak
poekoelan-poekoelan: kepada Pang
dan sebelah-Barat Urmia,
tara Oedara moesoeh.
Pada malam Senin pesawat-pe- '
KEADAAN TENTERAM.
sawat terbang -kita menghoedjanSimla,
8 Sept. (Reuter). —
kan bom di Boekarest. Semoea da.
Peri-keadaan di Iran tetap tenteri pesawat-pesawat kita balik. ke: ram. Tidak satoepoen dari kedoea
pangkal annja dengan selamat.
belah pihak menampakkan kehenPada tanggal.6 September baroe
dak goena mengoemoemkan
perini ada 62 bocah pesawat moesoeh ' djandjian-perdjandjian perdamaian
jang hantjoer. Kita kehuangan 33
sebeloem.ia ditanda-tangani.
hong,
. HERTOG WINDSOR DI
TINDAKAN KERAS KEPADA

begini: ,,Djerman bisa mengeloearkan alasan, bahwa ia oentoeng kalau Amerika ikoet: perang, sebab
moengkin ia jakiny bahwa kalau
Amerika ikoet: perang sendjata,

oleh

president Roosevelt:

hal ini, maka sa'at Roeslan dalam
bahaja, ini bisa menjebabkan mmelebih banjakkan koerbannja”. .
' TENTARA. DJERMAN
LARI
KELAM-KABOET.
Moskou,
8 Sepi. (Reuter).
— Ma'loemat Sovjet. malam. hari
menambah keterangan: ,,Di medan
perang.
Smolensk
pertempoeran
berkesoedahan dikota Yelna, dekat
Smolensk,
jang-berjakoe 26 hari
lamanja.
Restant-restant dari divisi S.S.

|

,,shoo-

jang sebenarnja, moeng

»AS”,

lagi,

Kabarnja doeta Inggeris jang kedoea
mengenai
semoea
bangsa.
Djerman
dan orang-orang jang
pro-as di Iran, moengkin diminta
soepaja mereka dioesir atau dimasoekkan dalam barak tahanan. Me“noeroet kabar, nota itoe djoega mengenai legasi-legasi Djerman. Nota
jang kedoea jang mendjadi tambahan atas nota pertama dimasoekkan hari Djoem'at j.l. dan djawabannja diharapkan didalarma tempo
24 djam.
TINDAKAN

TERHADAP

NAZI.

Londen, 8 Sept. (Reuter) —
Koresponden diplomatik dari Reu
ter menoelis:
Saja mendengar kabar, bahwa
selama

achir

pekan

:

ini dimadjoe-

kan tindakan? baharoe oleh wakil : 2
wakil Inggeris dan Roeslan kepada
Pemerintah Iran,
berkenaan des
ngan kaocem naziorang dari kolonne
sampai Kini masih
di Iran.

Beloemlah

dan lain Jain
kelima jang
tetap berada

diketahoei,

apakah

New
York,
8 Sept. (U.P.).
langkah ini dilakoekan dengan ber
— Columbia Broadcasting System
oerat ataukah dengan lesan. Teta
mendengar
siaran
dari
British
pj dapatlah dipastikan, bahwa ia
Broadcasting
Corporation
(CBS
dilakoekan dengan sifat jang
le
dari BBC), bahwa dengan tjara
bih
keras
lagi,
formed! Gezant Inggeris di TeheBaik pehak Inggeris maoepoer
ran minta
soepaja- kantor-kantor
pehak
Roes, sama sekali tidak me:
Gezant dan kantor-kantor Kongsol
njoekai
kalau terhambat oeroesan
As” ditoetoep, demikian poela seini.
moea tempat-tempat
orang-orang
Seperti pada pekan jang laloe di
,a8”, sehingga berarti bahwa Inggeris minta soepaja semoea orang | terangkan, tidaklah ada alasan jg.
sah oentoek berchawatir, bahwa s0
Djerman diserahkan.
al tentang nasib orang
Djerman
Djawaban
Pemerintahan
Irat:
negeri loearan
dan lain2 wakil
beloem diterima, tetapi parlement
jang dibawah pengawasan Djer(Madjlis-Sjoera) Iran tanggal 9
man tidak akan mendapat penjeie
September ini bersidang lagi.
salan,

LEMBARAN PERTAMA PAG,

PEMANDANGAN

/

ENGAN bertempat digedoeng
Gemeente di Koningsplein, ta

. malam gemeenteraad Betawi te

lah mengadakan rapat oemoem, di
bawah pimpinan burgemeester, toe
an

Voorneman.

Ir,

Seba

gian besar anggota hadlir.
Rapat diboeka pada djam 7 pre

cies.

Sebgloem

-

dimdelai

Da

membitfira

ikan soal2 menoeroet agenda, maka
yoorzitter mengoetjapkan pe

dato perpisahan kepada anggauta2
jang berhenti, jaitoe toean toean
romp(L.K.P.),
Helders

(CSP.)

dan

Hertog

Den

C). (semoea anggota ini tidak
dlir). Spr. memperingati djasa
jasa ketiga anggauta ini, jang se
nantiasa dapat bekerdja bersama
sama dengan
baik
dengan spr.
Achirnja diharapkan, moedah moe
dahan mereka akan mendapat kebe
penghidoepan
“ roentoengan dalam
. seteroesnja.
,

Sesoedah

itoe, dioetjapkan sela

mat datang kepada anggota baroe,
toean
Abdul
Manaf (Parin
dra). Spr. berharap, tocan
itoe
akan mendapat banjak succes
da
lam oesahanja
oentoek kepentingan masjarakat dalam gemeente.
Soerat soerat (geloofsbrieven)
darj anggota2 baroe terpilih,
jai
“toe mevr.
Duynstee (LK.P.)
“ “dan toean2
Aldersma (CSP)
dan
De
Stoppelaar (VC)

.

“disahkan oleh raad,
MEMBITJARAKAN AGENDAPUNTEN.
Membitjarakan agenda-punten di

bagi doea.
Punt2 jang akan diperdebatkan
- Iebih doeloe ditahan oentoek diper

- bintjangksn

kemoedian.

Ditietap-

-

kan sadja dahoeloe punt2 (soal2)
— jang dapat disetoedjoei oleh Raad
“dengan tidak mengadakan sesoea
- toe peroendingan.
—
Djika soal2 ini soedah disetoe
djoei, baroelah kemoedian dikete

| ngahkan soal2 jang akan diperde| batkan.

—

:

Soal2 jang tidak diperdebatkan
itoe, akan kita moeatkan nanti pa

da penghabisan verslag ini,
“Sekarang kita kemoekakan

'hoeloe tentang soal soal jang

—

perdebatkan.

Ha

olah olah orang hendak mendahoe

sa

jaitoe

sadja,

Menteng

loekan

toe daerah, jang sebetoelnja sema

bar dan

merobah

be-

Sjamsoed-

din
St Ma'moer
(Parin
dra) mengangkat bitjara, sebagai
spreker jang pertama. Spr menoen
djoekkan kepada artikel 37 (pag.
650), dan menerangkan, bahwa pa
“da moelanja oentoek tahoen 1941
“ boeat ,,memasang frottoirs
dan

trottoirsbanden” soedah ditetapkan
akan dikeloearkan wang sedjoemlah f 8000.— Menoeroet perobahan
begrooting jang kelima ini, maka
- Gjoemlah itoe sekarang soedah na
ik sampai f 24.300.— dan didalam

nja ini soedah termasoek kenaikan
jang terachir dengan f 1.300 poela.
- Menoeroet ,toelichting”, kenaikan
“ini diseboetkan sangat perloe oen

5.

:

trottoirs jang baik sekali. Tetapi

bagi

orang djangan loepa, bahwa

pendoedoek Menteng sebetoelnja ti
,,betegelde
dak perloe diadakan
bermen”', jaitoe pinggir djalan ig.

- JOURNALIST

——.
Sa

“Antara”

mengabarkan:

| Dari Tjiamis diterima kabar ka
. wat,
jang
mengatakan,
bahwa
| hoofdredacteur - dan plaatsvervan

- gend hoofdred. ,,Galoeh”, tt. Karnawinata dan Oto Soebrata, pada

tanggal 8 boelan ini djam 9 pagi
dgeledah
dan diangkoet ke Be
i.
y
Apa sebab sebabnja demikian,

.masih beloem

ada

keterangannja.

—HADIAH BINTANG PERAK
:
“

Bagaimana
hoei, pada

boekan

BESAR,
jang telah

tgl.

31

sedikit

“diketa

Augustus

1941,

djoemlahnja

peng

komisaris

sekali ditrottoir terseboet pada pe

dar Dinata

(Bandoeng),

ini

terdapat

lintas

jang

perhoeboengan
sangat

ramai,

se-

pir tidak bisa didjalani, sedang ka
lau hari panas, sangat banjak
boenja. Trottoir2 disini perloe
perbaiki. .
Vporzitter
bahwa pemasangan

de
di

mendjawab,
batoe tegel pa.i.

Ia

loe, jaitoe pada ketika ditetapkan
'satoe rentjana pekerdjaan memper
baikj kota. Pekerdjaan itoe soedah

dan

apa jang digoegat oleh toean Sjam

soeddin, adalah

termasoek dalam

rentjana pekerdjaan terseboet. Spr,
mengakoei, bahwa didjalan jang la
in lain memang perloe djoega dipa
sang trottoir, akan tetapi kadang
kadang oentoek
memasang itoe,
' perloe poela lebih doeloe dibeli hak

hak tanah orang lain dan semoea
ini memakan tempo. Djalan2 jang
diseboetkan oleh toean Sjamsoed-

din mendapat

perhatian

spr. dan

akan dioeroes.

Abang,

Penerimaan bintang tsb., maka

pada malam Minggoe kemarin, diroemah beliau di Karetweg, telah
angsoengkan perdjamoean jang

ak

sederhana,

jang

tandanja

diah tsb. adalah beliau samboet
dengan

hati goembira..

“Diantaranja jang hadir tampak
poela oleh kita, jaitoe p. t. Weda-

Dr. R. Soe

veg — Tjilatjapwee — (ikni.
Pant

RALEIGH

DISAMBAR.

Kemarin malam roemah toean
Rd. Mardijo di Gg. Kp. Tanah Ting
gi V kemasoekan pentjoeri.
Dari enam boezh sepeda jang di
pilih adalah sepeda merk Raleigh,

fabrieksnummer J. 39414.
Djam 3 hampir pagi, salah seorang

penoempang

jang keloear

peda

rapi ditarohnja,

kiranja pagi

kekamar mandi, masih melihat seharinja

soedah

ada jang hilang.

Meskipoen
tempat itoe termasoek ramai dan ada ronda poe'a,
ta' oeroeng pentjoeri pandai poela
mentjari

kesempatan.

Kepada poeblik diharap, soepaja
kalau ada jang hendak mendjoeal
atau menggadaikan Raleigh nomor

tsb.,

segera memberi tahoekannja

kepada polisi.

"H3

8

Kemoedian rentjana perobahan
begrooting itoe diterima baik
de
ngan tidak memoengoet soeatoe sa
toe per satoe.
: 5
t. Hoofddjaksa

Landraad

djoega

dari

lain

lain pengga

sa Tionghoa boekan sedikit djoem
lahnja jang mengoendjoengi, jang
menandakan mereka mereka itoe
ikoet poela bergirang hati.
Menoeroet pendengaran kita, t.

KRONTJONG CONCOURS
PRINSEN PARK.

DI

M.v. ,Menara”
le
prjs.
Seperti diketahoei, sedjek 1 September hingga kemarin doeloe Pr'n
sen Park mengadakan tonton-tontonan loear biasa.
Antara attractie-attractie itoe,

kemarin malam diadakan djoega
vaandel krontjong concours.

Delapan muziek

vereenigingen

ikoet serta, dan kesoedahannja ia-

fah: ,,Menara”

dengan zanger D.

Mas'oed mendapat

le prijs:

Silver Star” dengan Djajasoepena

poenjai

2e prijs dan ,,Sri Jacatra” dengan
Sariwono 3e prijs, mas'ng-masing
mendapat
punt 46, 37 dan 3614,

dienst pada

negeri

30 ta-

hoen lebih, dan atas djasa djasa be
liau itoe, maka pemerintah telah
memberi tanda atas kesetiaan be
lau, jaitoe
(M. St.).

bintang

' perak

besar,

ANP tentang soesoenan dari dele
gatie Belanda jang akan mengoen
djoengi komperensi perboerochan
internasional di New York
dalam
boelan Oktober, dapat dikabarkan,
bahwa pertanjaan ,,apakah Indone

f 25.—

masing-masing
dan f 15—,

.

Wadjib
tikan.

Hoofd

diperha.

dari Gemeentelijke

Ge-

zondheidsdienst di Betawi mengabarkan bahwa
soentikan oemoem
dikota Betawi tidak memoeaskan
keadaannja. Lebih-lebih dari orang
orang Belanda, tetapi djoega dari

bangsa-bangsa
pembantoean,
Soepaja

moem hari
tempat,

dan

di Kp.

MOSI

SOAL

Kemarin,

DUURTETOESLAG..
ketika

Dewan

Ra'jat

meroendingkan soal duurtetoeslag
boeat pegawai-pegawai negeri, maka toean Leunissen, dibantoe oleh
tocan-toean
Soetardjo,
Soeroso,
Moelia,
Soekawati,
Kasimo
dan

Smit, telah memasoekkan mosi, me
minta soepaja duurtetoeslag (jang
mengenai
'oecmoem)
ditetapkan
10x, dari penghasilan dengan batas f 2.50 sebagai
minimum dan
f 20 maximum tiap-tisp boelannja.
Mosi itoe djoega mengenai kaoem pensioenan
atau ahli warisnja.
HASIL

.

kcean kalah, sdengan Amerika dan
Ingseris, Golongan jang lain, ten
tara, mendesak, soepaja pekerdja
an bersama sama dengan Soemboe
(as) diteroeskan dan. dirapatkan,

Siberia dimasoeki,

kekoeatan

perang beloem

pihak

jang

DUURTETOESLAG.

September

akan

toeroet

memperoendingkan soal
pemberi
an duurtetoeslag kepada pegawai2
negeri, bekas pegawai negeri dan

perdjoea

karena

ngan di Roeslan itoe masih hebat.
Lambatnja
tentara Djerman madjoe tentoe menimboelkan pikiran
iang

kalangan

dalam

keloearga jang ditinggal mati oleh
negeri,

hati

lebih

hati di Tokio.
Meesim dingin soedah makin Je
kat, akan tetapi
tentara Roeslan
masih koeat dan segar Leningrad,
Moskou, Kiew, Odessa beloem dja
toeh dan soember soember minjak
Bakoe masih djaoeh bagi Djerman.

Kalau sebeloem pertengahan Octo
ber Djerman mendapat
kemenangan jang penting, beloem sampai
ke Bakoe, ia boleh menoetoep boe
koe, sebab harapannja sedikitpoen
tidak akan ada lagi. Dan Diepang
boleh djadi akan meningSoemboe, Itoelah sebabnja

Moela moela ia memadjoekan pro
test kepada Washington dan Moskou, tetapi achirnja
membiarkan
kapal kapal minjak sampai kepela
boehan Roeslan itoe,
Nomura
beroending teroes de
ngan pemerinph
di Washington.
Apa jang diroendingkan dan apa
hasilnja beloem
diketahoei, akan

tetapi oetoesan Djepang itoe tidak
boeat kedoedoekannja dalam persebab sikap
moesjawaratan itoe,
lebih pasti dan
tegap
Amerika
pada masa ini dari pada Djepang.

PENOEKARAN OEBANG.
Pertambahan
dari
ocang
kertas.

KARET DI INDONESIA.
Pengeloearan karet dari Indonesia pada boelan Augustus:

Dari Djawa dan Madoera 10402

Menoeroet

ton karet
onderneming dan 141
ton memakai assignaties-B.
Dari Tanah Seberang 12862 ton
karet onderneming dan 29481 karet pendoedoek.
Onderneming - onderneming dalam boelan
Juli telah menghasilkan 30701 ton.
1.
Para
pengeocar
mengatakan,
bahwa penj'mpanen karet pendoedoek terlaloe besar.
Pada achir
Augustus djoemlah
itoe 16194 ton.

jatim,

lam

Juni

1941

pemoetaran

di-

sebanjak

Sampai

moea

Juni

banjaknja

1941

pemoetaran

dari oeang

se

ker

tas, jang dipoetar sedari April '41,
ada f 12.5 djoeta.
Selama pertengahan

jang kesatoe semoea
djoeta,

dalam

f 42.5

1940

Januari/Juni

bertambah
'0eang
pemoetaran oeang
ngan

41

tahoen

pemoetaran

f 56
dengan
bertambah de-

djoeta.

Hari

Minggoe

dr, Rasjid,

malam

ketoea

telah

diadakan

dari Vereeniging

van

malam

dan
peme
dari

Menoeroet

pedato

receptie

Indonesische

perkawinan
Geneeskundi-

Laan 17. Banjaknja tamoe-tamoe jang datang, tiada koerang dari 300
orang, sedang karangan boenga psen banjak poela disoembangkan.
Ada diperdengarkan ,,klen@ngan” dan-tari Djawa, sedang pidatopoen
n
diperdengarkan, sebagai pernjataan selamat kepada kedoea pengante
kedoea

mereka

Dr. Rasjid dan isteri ditengah tengah karangan
dan para tamoe.

boenga

Tanda

mata

poen banjak

disampaikan

kepada

Pertemoean itoe baroe boebar pada djaoeh malam.

«

Djenderal

beloem bergerak
di Afrika Oetara,

Inggeris masih
djoega kembali
mengoesir

paSoekan

pasoekan

Djerman
dan Italia dari Lybia,
masih beloem mentjoba mereboet
Kreta kembali,
mendaratkan tentara
di Eropah,
Kalau tentara

Roeslan robah, Djerman akan lebih
sanggoep kembali menjamboet
rangannja.
Djadi sebeloem pertengahan
tober,

boleh

malahan

se
Oc

sebe-

djadi

loem achir September, akan terdja
di poetoesan poetoesan jang pen
ting baik
di Barat, maocepoen di
Timoer.
Dalam
beberapz
minggoe ini
poelalah akan ketahoean Amerika
Sarikat
toeroet berperang
atau
tidak, Kalau kapalnja teroes djoe
ga ditorpedo di Atlantic, ia tentoe
dengan Djerman.
akan melapang-

akan berperang
Hal seperti itoe

kan nafas Djepang, sebab sebaha
gian besar armada
Amerika
Se
rikat haroes
dipindahkan ke At
lantik. Kalau dalam keadaan jang
demikian, Djepang
tidak djoega
melandjoetkah

gerakannja

di Asia

Timoer ,ia akan tidak pernah lagi
mendapat. kesempatan jang demi-

1938,

djoemlahnja

taran

oeang

vasche

semoea

(persediaan

pemot:«

dari

Ja-

Bank dan kas-kas Negeri

tidak terhitoeng) sampai penghabisan
Juni 1941
dikira-kira ada
f 401,9 djoeta dari f 345.7 djoeta
penghabisan Juni dari tahoen jang
laloe,

Perhoeboengan giro dari Javasche Bank dalam 6 boelan jang kemoeka dari 1941
ada lebih besar
dari pada dalam 6 boelan jang kemoeka dari 1940.
PENGALAMAN2 SEBAGAI
STOEDEN DI AMERIKA,
Rebo tanggal 10 September
be
sok direstaurant Shanghai, Laan
Holle 14, akan diadakan pertemoe
an boelanan dari Hutspotclub.
Nona Herawati Latip B.A. akan
bitjara tentang: ,,Pengalaman2 se
bagai stoeden di Amerika” Dimoe
lai djam setengah delapan tepat.
Mereka jang ingin, menghadiri
dapat berhoeboengan dengan
njo
nja A. Bouma-ten Hoorn, telefoon
Pim, 28.

LONTJENG

Tambah

C.K.C..

DIGONDOL

MALING.
hari ternjata tambah ti

dak aman dj Batavia kota dengan
ganggoeannja toekang djoegil,
Boekan sadja toko toko besar jg.

tsb. di Niecuwe
gen, dikota ini, bertempat digedoeng baroe perkoempoelan

itoe.

:

Wavell
tidak lama lagi Inggeris
Memang orang
akan menjerang.
scedah moelaj heran sebab tentara

»

Keterangan hal oeang besar
ketjil dari
perhitoengan dari
moetaran pada 1 Januari 1929,
noeroet
verslag keoeangan

Receptie Dr. Rasjid.

.
oleh

boelan

kelihatan djoega bertamocang
bah.
itoe ada f 14.6
Pertambahan
Mei: (
dalam boelan
djoeta
f 17.1 djoeta), dan boeat f 6 djoeta moesti disebabkan karena bertambahnja pemoetaran ocang ker
tas.

perloe

gembirakan
sekedarnja
125 anak-anak.

Kantor

pemoetaran oeang diambil seperti
dibawah ini:
beberapa boelan
Seperi dalam
jang kemoeka dari tahoen ini da-

JATIM OLEH M.D.
Orang mengabarkan:
Moehammadijah
Persjarikatan
groep Rawamangoen bagian Aisjiah dibantoe
oleh bagian Tabligh
dan P.K.O. diketoezi nj. Soedarno
(Aisjiah) dan toean R. Moehamad
Noh (Tabl. dan P.K.O.) pada tgl. 7
September 1941 hari Minggoe sore
bertempat di roemah t. R. Achmad
mengoendang
dan mengoempoelanak-anak

dari

adazsn ekonomi dari Indonesia, hal

"PERAJAAN ANAK-ANAK

kan

verslag

centoek Statistiek hal ke

Centraal

2

INGGERIS.

pertempoeran di Roeslan itoe pen
Lod'oes dalam oedjian arts babagi Pacific djoega
gian pertama toean E. G. d'Hollo- 1 ting. sekali
kian fan akan terpaks2-Mmeleyas
La naga
ea,
HA
SERA
ar Lana
“TG
kan 'pedjoeannja mendirikan Asia
na
poen.
Nee
Tokio beloem mengeta " Timoer Raja,
Bahwa
Boeat
bagian
kedoea
toean
Sns. Pn.
Abu Hanifah
gelar Datahoei apa jang akan dilakoekantoek Maharadja
Emas,

oe-

ini diadakan tempat-

dimana moelai djam 4 sam

fikan, jaitoe Gg. Pedjagalan, Gg.
Pasar,
Poelo Njamoek, Gg. Boeroeng
Manggadoea,
Bendoengan
Oedik (Djepang), Djeti Poe:o, Gg.

Horning,
Tjempaka Poetih Hadji
Basil, Kramat Goendoel dan Melajoe ketjil Rm Sedi, Boekitdoeri.
Perloe diperingatkan lagi ten.
tang
adanja tempat-tempat jang
tetap
oentoek
mendapat soentik
djoega, ja'ni :

ber-

djelas pada ketika

teroetama

ini,

sangat
galkan

ARTS-EXAMEN.

kedoea

lain tidak banjak
2
Sang

menggampangkan

$

dan perloeasan

koeasa ke Selatan
dilandjoetkan.
Golongan jang ketiga lebih soeka
menoenggoe sadja.
Dari keterangan
Prins Konoje
itoe kenjataan, bahwa pemerintah
Djerang beloem mengetahoei apa
jang akan diperboeatnja.
Karena
itoe orang tidak oesah heran, bahwa orang loear
sebagai penoelis
loear negeri sama
pemandangan
sekalj tidak tahoe apa jang akan
terdjadi di Pacific.
Kebimbangan di Tokio itoe agak
nja terdjadi karena perbandingan

pai 7 sore orang bisa dapat soen-

Kemarin di Volksraad ada lagi
diberitahoekan bahwa Pemerintah
hari.
Kemis
tanggal :li

pegawaj

prijsnja

f 50—,

SOENTIKAN,

-KOMPERENSI
PERBOEROEHAN INTERNATIONAL.
Berhoeboeng dengan perkabaran

TENTANG

sedang

Prin-

Senen

ini boelan,

,,The

H. Moehd. Said tsb. telah mempoe

tah Agoeng.

Tanah

Iskan-

nan dokter Hendarmin, telah mene
tapkan programmanja perdjalanan
dalam boelan ini sebagai berikoet:
Rebo: 10 September: 5 K.M. Lei
der t. Soemartojo. Waktoe: 6.45
sore. Djalannja ialah Tjikini 66 —
v. Heutsz plein — v. Heutsz Boule
vard — Serangweg — Lembangweg — v. Breenweg — Mampang-

bab disitoe banjak berdiri roemah
roemah sekolah. Trottoir didjalan
djalan terseboet sangat djelek, se
hingga kalau hari hoedjan, ham

kan, jaitoe.t. H. Moehd. Said, 1e.

kita seboet

Tanggal 11

Perserikatan Sport Djalan
In
donesia dikota ini dibawah pimpi

laloe

oleh

poela

—

nja, kenjataan poela dari sikapnja '
terhadap pengangkoetan mirijak
Amerika
ke Wladiwostok.
dari

TOKIO.

| crisis
jang paling besar
dalam
riwajatnja,
:
Sesoenggoehnja kesoelitan jang
dihadapi oleh kabinetnja sekarang
boekan ketjil. Segolongan
orang
Djepang pasti
menghendaki perdamajan, meskipoen berarti penga

Kota Bamboe.
Semoca akan dimoelai pada dj. 4
sore sampai djam 7.
Jang boleh
didjeksi itoe, ialah
anak-anak
jang oemoernja 2 th.
dan perempoean jang dikeatas,
dalam hamil t'dak didjeksi.
Kita seroekan sekali lagi,
da
tanglah berdoejoen-doejoen pada
tempat terseboet.

ratmo
(Alataslaan 24). Bat. C.)
tang hari.
R.
Soedomo
(Dr, Kredietweg 8),
ngkan,
Lebih djaoeh spr. menera
M: Soangkoepon (Djokjaweg 66).
setoedjoe dengan
bahwa ia bisa
Kepada jang berkepentingan di
pemasangan trottoirs, akan tetapi |
minta
soepaja
memperhatikan
hanjalah bila memang dirasa per
alamat
alamat
diatas,
g
loe sekalj oentoek memasang itoe.
Laloe spr. menoendjoekkan bebera
pa djalan, dimana trottoirs mePERDJALANAN PSDI.
mang perloe diadakan, seperti di
Rebo,
10
SeptemKramat, Kwitang dan Parapattan.
tbk,
Teroetama didjalan2 jang terachir

Wijkmeester

bintang, diantaranja

R.O.

tambahan

DI

RINS Konoje
menerangkan,
bahwa Djepang menghadapi

Kemis dari 1.30—2.30 siang.
K.P.M.-ziekenhuis Petamboeran
saban hari ketjoeali hari Minggoe
dan hari raja dari 8—11 pagi.
Lebih djaoeh kita menerima kakita tentang
bar dari pembantoe
kesempatan soentik, jaitoe pada:
Tenggal 9 ini boelan,
di Djati
Poelo Wijk Djati.
Tanggal 10 ini boelan, di Djati
Boender Pondok Banten.

sar ,,Ikatan Sport Indonesia” jang

Komisaris

sia djoega dan bagaimana mengoen
djoengi kompersi itoe”, masih di
moesjawaratkan dengan Pemerin

gawe negeri jang mendapat hadiah

pagi,

INDONESIA”.
Antara” diminta mengabarkan,
bahwa soesoenan Pengoeroes Be-

membikin pelantjongan jang enak

ini,

GELEDAH, DIBAWA KE
BETAWI,

Jang Seng Ie Ziekenhuis,

BESAR

Bat.), Administrateur- Djajamihar
dja (Dr. ten Boschweg 9),
dan

CRISIS

senlaan saban hari, ketjoeali hari
Minggoe dan hari raja dari 8—11

SPORT:

(baboe

kinderjuffrouwen

dan

we negeri dan dari kalangan bang
DI

sIKATAN

anak), jang bersama sama dengan
anak2 dan baji2 dalam kereta baji,

oleh sebab itoe, mereka tidak akan
banjak mempergoenakan trottoirs
itoe. Paling banjak, jang ramai me
makaj trottoirs itoe, ialah iboe2

Betawi, tt. Penghoeloe Senen dan
Gambir, t.t. Wijkmeester di kota

JOURNALIST

Mereka itoe boekan sadja orang

Neseri

£

11 pagi.
St. Carolus Ziekenhuis, Salemba
saban
hari ketjoeali hari Sabtoe,
Minggoe dan hari raja, dari 4—7
sore.

orang dari Soerabaja, tetapi dari
Djawa Timoer, Tengah dan - dari
Borneo.
Sedikit hari lagi berang
katlsh kagal2
itoe,
begitoelah
.Soer. Handelsb,” mengabarkan.

baroe menoeroet
perobahan jang
baroe diadakan adalah sebagai be
rikoet:
Voorzitter Soetardjo (R. Saleh:
laan 18), Vice Voorzitter
Mr. K.
Poerbopranoto (Gondangdia Ketjil
3), Secretaris I Drs. S. H. Soebro
to (Kebon Sirih 48), Secretaris II
Goesti
Djohan
(p/a Weeskamer

dipasangi batoe tegel,. oleh sebab
pada oemoemnja mereka adalah
orang2 jang mempoenjai auto. Dan

Betawi,

:

Maru”,
' Dengan kapal2 ini berangkatlah
700 pendoedoek Djepang banjaknja, sebagian besar terdiri dari pe
rempoean2 dan kanak2.

PENGOEROES

Loear

hari ketjoeali hari Minggoe dan
hari raja, moelai 8 sampai setengah

pang ,,Johore Maru” dan ,,Nitiran

serta mempoenjai

indah

Kape

Tilu

BERANGKATNJA ORANG2
DJEPANG.
ini dipelaboehan
Pada waktoe
Soerabaja terdapat kapal2
Dje-

ba
le-

kin lama kelihatan semakin
goes, dengan djalan2nja jang

dimoelai ditahoen jang laloe.

Disini toean

|.

Spr. memadjoekan pertanjaan,
tegel
apakah pemasangan batoe
Spr.
)?
(urgent
perloe
itoe sangat
bahwa
,
(kesan)
indruk
at
mendap
dengan menaikkan djoemlah oen
toek memasang batoe tegel itoe, se

meente ditahoen2 jang soedah

grooting 1941.

—

:

weg,

da doea djalan di Menteniioe soe
di | dah fierapKan dalam rapat ge-

Jaa

oentoek

lan (bermen) di Tjilatjapweg dan
disekitar taman boenga di Grissee

da-

PEROBAHAN BEBROOTING,
Voorstel

toek memasang tegel dipinggir dja

Gemeentelijke Gezondheidsdienst
Laan Canne 10, saban hari ketjoea
li Minggoe dan hari raja, moelai
djam 7 sampai 11 pagi.
Tjikini-Ziekenhuis Laan Raden
Saleh (masoek pd'ikliniek) saban

itoe,

selaloe djadi Jangganannja toekang djoegil, malah Centraal Kan
toor Comptabiliteit djoega dikoen
djoengi toekang djoegil pada Ming
goe malam.
Maling tjoema dapat
menggondol satoe lontjeng besar.
(Br.)

:

| Bagong

telah 'kena

| Emping Menindjo:Ke

dibekoek 1 sai

| tang lehernja, oleh kegiatanpolisi | loearan

di Bekasi

bersama sama deng

fihak B.B. Bagong itoe adalah sa
lah seorang dari kawanan peram-

Laboean

INo. 2

f 40.—

“f 40.—

Tjilegon

dan No.

AL

No. 1 f 42.—

No. 1

2 f 36.— per 100

AAN "

sg

ANU
PN

LATEN

AN AMI
5

SEKAR

CO
—

ia

PANGGILAN.
d

Di

Regentschap

SOEMEDANG

ada terlocang tempat oentoek ses -

| kg.

orang:
Poker
Bawang
merah: CheriA.
Indisch Arts (jang kedoea).
telah dilakoekan (bon Twaliap
f 8.—,
Tiongtoa | .
TASIKMALAJA, | B: Controleur belasting boeat di '
'lipada
roemah
seorang - djanda| 'f£ 750, Tiongliap f 6.50 dan Aus- | A.. HAMID,
| jang bernama Kasih dikampoeng | tralia f 8.— per100kg.
“Artikel barang
soal soal perekonomian
Regentschap.
soedah
tentoe ,,masoek
2
Gede distrik Tjihitosne. : |. Tapioca
C. Mantri-verpleger,
meel : Kwaliteit
.pok 8 orang dioemlahnja.

Perampckan

ra

toe,

i 'Sesoedah koran kita 'hari ini
Mi | naik di pers, ada diterima berita
N |kawat
dari 'Londen oleh United
-

PEMBOEROEAN

Press, jang menjatakan, bahwa da“Pri pehak jang boleh dipertjaja di-

|

dilogo,

kita pembe

Beroemoer
tiga
hoen
dilempar

eboeng dengan

ta-

soedah. bernaloeri

Pangeran

— | kedalam kali dari djembatan. Oleh

itoe kira2 em

| pat meter tingginja dari dasar

dan

assistent

ka

itoe jang

pandai

li menembak,

telah menembak
dalam

doea

364

seka|

Ckor banteng

se

dia pe

ana Nan

jang

Et . Pertmpoean | Tina Japune Gitahap,

» | dan majit anak itoe dibawa ke roe
: mah sakit diatas.
| BANJAKNJA ORANG

|

MENIKAH

Pembantoe mengabarkan, bahwa

BAGONG

BEKOEK.
Pembantoe
kita mengabarkan,
bahwa

ng ke7 (Dept. Laloe :

a ikan Rin

ssintan

Pena

Nanti malam

minggoe jad. Soer
| ja Wirawan tjabang 'jirebon akan
jang
: mengadakan pertoendjoekan

amat hebat. Tidak koerang dari 18

hnummers akan diperlihatkan.
toe pertoendjoekan itoe akan

Ten

da

pat perhatian jang tidak sedikit.
Apalagi djika
kita mengingat

f 102.500|

akan keperloeannja. Seratoes pro
cent darj pendapatan bersih akan

13 ne dan NAN

diberikan kepada Gapifonds. Kita
ingin melihat,
sampai perhatian
1 3 .pendoedoek Tjirebon akan perbai
a | kan gerakan kita. Kitita tidak sang
si tentoe memoeaskan,
Ka

. Tempat

goena

pertoendjoekan

3. .itoe ja'ni: Taman Siswa,
R.R. AKAN BERAPAT.
Pada hari Kemis tanggal 18 boe
lan ini RR Tjirebon akan mengada
ikan rapat terboeka. Agenda jang
terpenting boeat rapat itoe jani:
Lain dari
soal. reclameebelasting.
pada itoe kita kira, rapat itoe ada

|lah rapat RR peng habisan
anggauta RR jang se

boeat

arang.

f 2.30 per blik dari

siapa jang akan

di

& | pastian.

:

Cheri-

"DARMA WISATA,

kota
| Nati harj Minggoe jad.
| Grage akan kedatangan gerombo
|.
ntjong dari Adiwerno, oen
ah
| toek melihat2 barang2 koeno Tji
es | rebon. Tiga kraton masoek dalam
programmanja.

&

«

CENTRALE?

Dari beberapa orang2 jang
ki
nj mengoeroes badan2 cooperatie
ada niatan akan diadakan centra
le dari segenap cooperatie jang ada
dikota Tjirebon. Apakah tjita2 ig,

—

Ke

djaksan beloem lama soedah berka
seorang wanita

moe

Pada hari Djoemat jbl. terdjadi
lah

pertengkaran moeloet. antara

isteri pensioenan itoe dan iboenja
sendiri, Orang pensioenan itoe bo
leh djadi hendak memisah
iboe
| dan anak, akan tetapi entah oleh
karena apa, tiba2 ia rebah dilantai
| dan teroes mati.
Apa kena beroerte atau
kena
poekoel?
Hal ini katanja

penjelidikan.

23 SEPTEMBER

1041.

voor eenige
Klerken

No.

1122

van

dit

blad

BESAR

PBINSENLAAN

masih mendjadi

Horloge's

dan

Lontjeng 2

Te. 29
seboelan
lamanja

MoeLai

DaAR:!

oentoek

,PA TJAR“

F 1.—

semoca

dengan SO, Korting

PANTJORAN

,Phantom Submarine”.

sekali moeat

|

RATO

Petjenongan
Batavia-C.,

48C.

tel. WI. 934

OEMOEM

a.

Tida Ioeloes dari Westersch lager onderwijs (HLI.S., H.C.S,) atau jang tida mempoenjai diploma
jang di samakennja
(Kleinambtenaarsdiploma):
b.
Jang soedah masoex dalam dienst baiatentara ' Laoet atau Darat, atau mereka jang telah dipanggil
|
goena militie dan Landstorm, djoega mereka jang mendjadi Reserve-Officier,
c. . Sebagai Politie-ambtenaar atau mendjadi pegawai dari Corps Alg. Politie dan moerid jang dididik
goena dienst terseboet,
d.
Mereka jang mendjabad pekerdjain Igama dan jang dididik goena pekerdjain tersehoet.
Orang-orang jang termasoek dalem pertjatatan pendaftaran terseboet diharoeskan datang pada
kantor pendaftaran jang akan terboeka menoeroet masing-masing letter-letter pertama dari namanya:
A
sampe Ba
pada hari Senen
15 Sepcember 1441, ajam 8 pagi sampe djam 11.30
Selasa
16
1941, 1, 8 .,
Be
1
D
1”,
”
”
”
190
1941, ” 8 "
rr
E
saru
is
5 Reba
»1
.
1 1.30

J

aa

na

Le

”

N

”

@

R

"

Sh

Si
Soep
“Ti

Ko

iga
t

M

B0

“Th
Z

”

2

25

1

1,

hp

”

Kemis

18

Djoemahat
Senen

19
22

Selasa

23

Rebo

24

ka

2

Kemis

25

1

1

Djoemahat

26

1941,
1941,

“Loan
1941,
1941,
1941,
1941,

13

8

IN
Hi

Sa
SE

13

Ap

yag

Ken

8

PO

”

#1

”

”

11.30

"
3

».

11.30
11:30

”

1

11.30

Gn

Ha

»
2

an

».

11.30

sore,

Kantor-kantor pendaftaran bertempat di:
KANTOR
”

kesedihan jang orang tidak dikira2
dengan

semen-

GLODOK

di Kedjaksan telah terdjadi soeatoe

win

(oentoek

MEMANGGIL:
SEMOEBA LAKI- LAKI PENDOEDOEK HINDIA BELANDA (NEDERLANDSCHE ONDERDANEN) DAN ORANG-ORANG JANG TIDA MEMPUENJAI TANAH AIR DARI OEMOER 16 SAMPE
60 TAHOEN JANG BERTINGGAL DI GEMEENTE
CHERIBON,
DENGAN
KETJOEALI
BAGI
MEREKA JANG:

MENDADAK,

seorang pensioenan di

3 ABDI

lamaran

Panggilan goena pend aftaran (registratie) dari Burgerdienstplichtigen
MENOEROET PRENTAH DARI GOUVERNEMENT, BURGEMEESTER DARI CHERIBON

' Kepada kita diwartakan, bahwa
Salah

Oak ah TIA

MAA

lambatnja

plaats

onder

»sMAKLOEMAT

baik ini akan tertjipta, tergantoeng kepada kemaosean para pem
Wa
.perhimpoenan2 cooperatie
itee,
:
MATI

dari

—

5 Regels

|

di Kalidjati. Adapoen jang akan di
remboek ja'ni soal Rapat Besar Ta
| man Siswa jad. di Djakarta,
DIADAKAN

$ 210— — f 530.

TO

DEBRAL

s

MANGGA BESAR

Advertentie

Banper

Krawang nanti hari Sabtoe
dan
malam Minggoe tanggal 20 boelan
ini akan mengadakan conferentie

2

ngalaman
Atoeran gadi:

SENEN

“TIAP-TIAP HARI

roepa2 merk
17.91 kg.

AKAN

nog

Brieven

News Tiongkok”,

kelapa: Harga

| | tinja boeat periode jad. soedah ter
“pilih. Hanja

sz

—

PR. PARK

Minjak

Gan

B | benoem, sekarang beloem dapat ke

—

. The

Ka-

Taman Siswa daerah Tjirebon

soedah
bersekolah
oentoek
“itoe atau jang soedah berpe-

Groote Assurantie Maatschappij

a

CONFERENTIE TAMAN SISWA.
Diwartakan kepada kita, bahwa

SOERJA-WIRAWAN.”

serta

£

2m

leng, Koeda merah dam Harrison
f 2.85 per bantal.
:
G oeia: Sup, Hoofd Suiker
f 11.25 per 102 kg. terima di goedang pendjoeal,

Tanah:

Boe-

doea,

.Bie Djin Kee'.

dari Tjirebon

AGS. Imenbefis:

ambachtsschool

dietdari

jang

“Berita

1942 jang me-

11.500,— goena
pemberian

perampok

j

e.k,

BESAR

8

@UEEN

bon f 11.50
per 100 kg.
Kentang: Keloearan
doengf 9.— sampaj f 10—
100 kg.

kelas

Tontonan

ALHAMBRA
— SAWAH
Panggilan Darah”.

Kontes

Katjang

DI

basis

»The Saint Takes Oevr”.

Kodok
f 2.85, tjap Boerceng

keterangan

heeft

Kabar

PASAB BETAWI.
Tepoeng

' mipoetera

Inheemsche

THALIA

|dari koelan Augustus sampaj boe :
Cop ra: Keloearan Bantam me
“Plan September ini orang jang me
noeroet kwaliteit f 6,— per 100
» Inikah dikantoor penghoeloe. Beka
kilogram,
si ada sebanjak 724 orang.

PERAMPOK

Oct/Dec.

PP

dan dia tinggal. sendiri dengan soe

terpaksalah

Sanga

Regent Soemedang,
SOERJA KOESOEMADINATA.

Saptoe fond djoeal

triage

0. ORION

di Tasikmalaja,

selama

12.30 per blik,

ageng,

lagi, karena soeaminja, karena sa
skit soedah. beberapa harj dirawat

mentjari nafkah,

apa

jang lebih lengkap tentang perdjan
djian sewa beloem kita terima.

»Asmara Moerni'.

jawab, karena dia ti |
| dak bisa memberi makan anaknja |

"sah

PRAWIROSOEPOTRO
BETA
Soerat toean tentang penjewa
dari seboeah paberik
an perceel
soedah sampai, tetapi sangat me
njesal,
kita tidak bisa berboeat
sSoeatoe

en Ng

Jang berdiploma Anna

tara ta' oesah bersegel) bersama
dengan salinan diploma dan cijfer'
lijst scerat keterangan, soerat tentang berapa tahoen soedah kerdja
Ian soerat keterangan tentang pei kerdjaan, dikirimkan kepada College van Gecommitteerden Regentschap
SOEMEDANG,
selambat-

WI,

Telok f 23.25 per 100 kg.
“Minjak
Tanah: Crown
f 2.05, Panah, f 2.05 dan Devoes

temba-

ank

kg.

RIALTO

itoe mei

| diroemah sakit

100

'Koffie:

“li jang tidak ada airnja dan
ba
diri njak batoe, tentoe anak itoe mati
| | ketika itoe djoega.
be
Ketika diperiksa, iboe jang
ate

per

mereka jang seroepa pengetahoeannja dengan jang berdi-

Soerat

659 (naik 8 punt) id. per Ib,
Lada
Poetih: Levering
Sept. fob. Pangkal Pinang f 23.—

re

ma tt
:
1
Ber.
Pen
anana 36:
aja.
berdiploma Mulo atau

Ne
Jang

KE

Dec. 649 (naik 9 punt) dan Maart

dipinggir laoet, dimana banjak ke
lihatan banteng banteng dan sapi
sapi jang bagoes, tetapi disini me
reka tidak menembak. Dipoetoes
kan tidak lagi akan diadakan pem
boeroean jang kedoea.

te. Goena i ini perloe se
Seorang perempoecan
bernama
n
jang kritis dan ng Sarwi melemparkan anaknja
, poen djoega ten- | jang kira2 beroemoer- tiga tahoen

karena djembatan

Pakoe

Minjak
Sereh: ,A" con
tract September 1941 permintaan
f 3.05 ditawarkan f 3.10,
“,A” contract Sept./Oct. permin
#taan f 3.—, ditawarkan f 3.05,
Lada
hitam:
ek. Telok
lev. Sept. f 8.75 pembeli f 9—
pendjoea!
Sept./Oct.
f 8.50 nom
dan Oct./Dee, f 8.50 pembeli f 8.70
| pendjoeal per 100 kg. Noteering
New York Cept. 635 naik 7 punt)

'kan jang semoeanja kena, Sesoe
dah itoe beliau
pergi kebeloekar

sa Tjipondok, district Tjiawi, toelis
(HN.

(tra

keloearga

bersama boepati
sident Tiilatjap.

ke

soengai.
jni, maka |- Soeatoe kedjadian pemboenoehan

ksi ,.Het M.O.” mengandjoer| kanak2 jang djarang sekali terdja
.soepaja 'pemoeda djangan di, begitoelah kita mendengar, ada
arkan ,,menerima kejaki- lah terdjadj di kampoeng Elos, de
an

kepala

moela beliau pergi ke Goenoeng Pa
nendjoan, diantarkan oleh pemboe
roe banteng jang ternama, t. Cornelisz, administrateur
dari onder
neming
karet Mergokarahardjan,

( PEMBORNOETHAN ANAK JANG |
MENGERIKAN.
adas

dari Tjila

Pengeran Ario Soerio

Alam Djokja, telah toeroet pemboe
rocan banteng di Tjilatjap. Moela

terdapat. these da | —, di Timoer-Dekat telah dikaram
ngsa
jang le ih. oe- kan,

enerangan jang demikian ini
ia tidak Sipikirkan. :

mengabarkan

tjap, bahwa

'sebocah kapal minjak

DI

TJILATJAP.

Aneta

terima kabar, bahwa seboeah ka2 :pal pengangkoet
2
barang persediaan

BANTENG

:

Haa Sat

2

:

Sula ioen

Kasta

telah masoek

dalam

GEMEENTE,

RESIDENT,
WEDANA,
pendaftaran

dalam dienst L. B. D., hulp-politie dll., djoega diharoeskan

pendaftatan terseboet,

KEDJAKSAN.
KEBOEMENPLEIN,
TJANGKOL,.

burgerdienstplicht lain, atau soedah

masoek

datang mendaftarkan namanja pada kantor

MEREKA JANG TIDA MENOEROPT OENDANG-0ENDANG INI AKAN DAPAT HOEKOF-

Sepak abal
dari Pegawai-pegawai atau kepala-kepala
#eelnja, -atau moeridnja oentoek pergi ke kantor pendaftaran.

sekolah haroes mengidinkan peda persoBilamana tida djoega dapat hockoeman.

N.B. Ini pendaftaran jang diharoeskan, belon tenfoe kita haroes mendjalankan burgerdienstplicht:
sebelonnja. akan ditoendjoekan terlebih doeloe,

Tiap-tiap mereka jang telah ditjatat dalam pendaftaran terseboet, pada tiap-tiap pindah roemah
atau kantor, dan djoega robahan katerangn-katerangan lain-lainnja diharoeskan memberi taoe
baik dengan soerat, maoepoen datang sendiri pada kantor terseboet, dalam tempo 8 hari.
Tida menoeroet atoeran ini, dapat hoekoeman, menoeroet art. 26 dari ,,Burgerdienstplichtver-

. ordeni
ng

”.

Basi

aa

“AA lev. Sept./Oct. f 5.25 dan A, | boekoe”, tetapi Megah pendak 1
ff 5— pendjoeal per 100 kg.
nja ivepa......... membikin jang
KARENA MEMOEKOEL KENA. | Katjang
kedele:
Kwa
pendek. 13Batik Periangan akan kita
GROEPIAH."
| liteit Djember franco wagon Djem
Me an
B.
Hakim di Bekasi telah memerik | ber fob. Probolinggo f 7.20 pang
t
s
sa
perkara
seorang
bernama beli f 736 per 100 kg.
Alam, seorang mandor, jang diper
ke ka
Damar: Pe
salahkan telah
memoekoel. orang
liteit AJE lev. Sept. f 36.50 dan Pon
MOH. THOHA, TJIREBON. Soe
| jang bernama
Nimin, Madjoek,
tianak A/E f 36.— per 100 kg. be
rat
tocan jang menoetoerkan ten | c
'Tjeki, Siman dan Soeman. Pemoe:
:
rikoet peti.
tang
,,Boedi” itoe kita terima de
'| koelan ini disebabkan oleh karena
Standard Sheets sedia
Karet:
ngan
baik.
Oleh karena berita
katanja orang orang tadj masih
Crepe
Standard
dan
f 032,16
jang kita moeat dalam s.k. kita
| menocenggak orang kompenian toe f 032,85 nom. per V5 kg,
itoe adalah kita terima dari pers
an tanah,
dan B.
f 0.015
A
Licentie
buro, maka
soerat itoe kita lan |
Pemeriksaan ini mendjatoehkan
“Pinang: Bidji boelat f 4.75
djoetkan
kepada
jang mengirim |
| hoekoeman sebanjak 6 roepiah ke
iri moeda f 13.50 dan iris
toea kannja.
Po
pada r.andor tadi, toelis pembanf 4.50 per 100 kg.

LEMBARAN PERTAMA PAG. IV

PEMANDANGAN

DITJARI
dengan

CINEMA ORION

lekas:

ADVERT, — ZETTER

“Inimalem
sm

jang banjak pengalaman
Lamaran datang sendiri
di Pemandangan

|

sIhe

Be

BA"
aya
en

8-9Sept.
Sept.

Saint

GLOyOK
BATAVIA

'

'41

Tokes

Over"

dengen
George SANDERS — Windy BARRIE
Sesoedahnja
“dapet memboeka topengnja kepala
bandiet dalem filmnja. ,,the Saint Double Trouble”
maka itoe Saint mengilang lagi, boeat mentjari
pengalaman jang lebih berbahajanja... Nah ini
dia baroe moeptjoel kembali, danalamken beberapa
perkara jang lebih soelit dan berbahaja lagi ..

Sekalian politie pada hilang akal.. Gojang kepala

aa

dan pelok tangan

- Anak?

soepaja Sigera memberi
kabar pada adres terseboet,
djangan toenggoe
sampai doea tigakali.

sekali,

besok

malem

10 Sept.

»BOEDJOEKAN
dengen

Rd

Mochtar

Effendi —

aa
NN

bila sekali
di Bandoeng,
sadja tidak terima koran,

Moelai

OUEEN

41.

18LIS"

— Dewi Radiah — Eddy T.

Kosasih

Anak-anak boleh nonton!
Lamp
PANTJORAN
BATAVIA

THEATER
Ini

BER

kakangaan
di
Regentsweg No 23
Diharep dengan hormat,
pada para langganan kita

sama

dibawah oemoer 17 th. tida boleh nonton!

.sThe

malem

8—9

Sept.

Phantom

"41,

Submaorine"

dengen Anlta Louise —

Bruce

Bennett

Anak-anak boleh nonton!!!

RIALTO

ANA

Ini malam,

BATAVIA-C.

PANAR SENEN

ka

dan

malam

brikoetnja.

mempersembahken satoe film Indonenesia sanget
jang Populair, Union Film Coy, jaitoe

Asmara

Anak-anak

PRINS

THEATER:

'Tiongkuk,

THALIA

NIEBUWS

jaitve:

MANGGA

TIONGKOK
bole nonton.

OPENLUCHT BIOSCOOP: Ini malam 3 Programma
1,
Film bitjara Melajoe jaitoe:
ALANG-ALANG
2 Serie Film jang djempolan.

Ini malam:

boleh nonton.

OPERA

THE

MALAYAN

Ini malam

KA 2: Ini malam dan malam berikoetnja
dipertoendjoekan Film Tiongkok,

Tempo

Harga

Entree

3,

"9

BATAVIA

jang

mendapet

Succes.

DJIN
KEE"
(SAMKOK)

Lauw

Pie Kawin

Anak-anak

di Tong

bole

Goh

nonton.

Moelsin hari Kemis li September

'4l

brikoetnja

penonton

Kita soegoehkea

United Artists
2

Film

batan,

pada

jarg

dan

malem
satoe

penoeh dengan Kehei-

loetjoe

serta kotjak

sTURNABOUI"

Satoe Hero Bangsa Tionghoa jang sanget terkenal dalam
Hikajat Tionghoa! rs

berikoetnja

nBIE

HOEY”

.GAK

dan malam

4i-

BIOSCOOP

BESAR

Tiongkok

REVUE

di Prinsen Park diadakan 3 Kemidi kesenangan oentoek
1. Draaimolen, 2 Zweefmolen, 3 Zweefrad.
anak-arpak
THEATER

nonton!

Ini malam dan besok malem (tinggal ? malem sadja)
kita aken langsoengken pertoendioekan dari film

sadja datanglah bawa anak-anak

2 malam

Tinggal

K bole

BIASA

LOEAR

JANG

Anak-anak

dil.

NA

diadakan

dan malam berikoetnja: dipertoendjoekan

Film

hoofdrol :

Drs. A.K. Gani
(Sekarang Dokter).
Ng. Ratoe Djoeairijah — Rd. S8. Joesoef

tiap-tiap malam

Film

Moerni

Jang memegang

Biasa

Ini malam

K-A

Il

ATTRACTIE

RUEPA2

Ini malam

tea

Prinsen-Park,

BIOSCOOP

Matinee Saptoe-Minggoe djam 4 sore,
»THE
GHOST
BREAKERS”
dengen BO83 HOPE
PAULETTE GODDARD

Orang “Asing

f 0,10

Indonesier

£ 0,05

(Een klein Misverstand) Dia Kliroe
dg. Adolphe Menjou - Carole Landis- John Hulbard
Setagi

katja penghiduepan

Anak2 dibawah

oemoer

roemah

19 th. tidak

tangga

boleh nonton

Matinee: Hari Saptoe 13 Sept. djam 1,30 siang
dan Minggoe djam 10 pagi dan 1,30 siang.

sDAY

BIKE

dengen JOE E. BROWN.

AGENT WEST JAVA

Hari

saptoe

sore,

satoe

13 Sept

aan

Wauner

film jang

bole nonton!

Minggoe 14 Sept. djam4

Bros

maha

RIDER"

ANAK-ANAK
poenja

besar

Revue en Cabaret

serta djempolan.

.WONDERBAR"

dengen

Kay Francis —

Anak-anak dibawah oemoer

:

at

San dal

ag

TO an
MA
PLAN ALA

#»MATJAN"
Tahan

|

EXTRA-FILM GAMBOES ,,AL-WATHON"
1,
:
KRONTJONG-ORKEST.

aer

Satoe-satoenja film Indonesia, jang telah ditrima dan
dipoedji semoeloek-moeloeknja oleh perkogmposian Islam
tinggi jang terbesar di Indonesia ini.
Satoe film jang patoet
dilihat oleh segala golongan
bangsa, mengandoeng peladjaran2 sociaal, penoeh berisi

toeladan2 jang besar sekali artinja.
BOEKAN SO'AL TJINTA-TJINTAAN
tetapi semata-mata

memperlihatkan

na boeat pergaoelan hidoep.
Datanglah lebih siang:

dalam ini

e
13

film,

Anak-anak boleh nonton!

Sedia

Batik handel Gerdjen 81.
D

JOKJAKARTA
—

Bidara

dari 'roepa2 kleur

dan

oekoeran.

Tjina

MEMBERI

Harga

:—:

tetap.

VOOR
KIPER
(IVOKA).
Meester-Cornelis
:—:

28A ”

potong

memotong

@

Engels,
@

Keterangan

dioega

f 38—, f 42— f 48—,f 52.—,

f 58.—, f 65.— perkodinja.
“
Kain pandjang haloes dari soe| ratan atau tjap haloes k.l. f 3.25,

f 3.75, f 4.50, f 6.—, f 7.50, f 8.50,
f 9.50, f 10.50, f jam

per lembar.

Kiriman selamanja diatoer rem
' bours atau oecang tocan kirim lebih doeloe.
—.
Barang kiriman j
tak tjotjok boleh retour, ditoekar
atau

| oeang kembali. Pesanan ' banjak.
sedikit diterima,
Mintalah prijscourant.

EN

na

Kopjah Poetin Moerah dan Kitab ,,Amal Saleh"
2 eaghaanaenPenoendjoek akan kelakocan (AMAL)
bagi jang ingin
mendjadi baik (SALEH) serta ber'ilmoe. Ialah pedoman seoemoer hidoep memoeat 650 ajat @ur'an dan 500 hadits, hoeroef

Arab berbaris, arti dan keterangan djelas dengan basa Melajoe

foelis Latijn, doea djilid, bagian I (tjetakan ketiga kali) tebal

.

320 moeka f 2.— dan deel II tebal 244 moeka f 1.50 dan lagi
deel II (tjetakan kedoea) tebal 356 moeka f 2.50. Gebonden

djadi seboeah besar indah 564 pagina f 4.60 dan jang tebalnja

KARANGAN

Mentjari Volkenbond

Ahmnd Almardoef, Tegal (Java).

pakean
Internaat

DIRECTEUR

Bidara

Tjina

28A

EA Ea

ERA

Mr,

Cornelis

AA EK

MOHD.

ERA

HATTA

Hal

£ 0,75

Economi

dari Abad

» 1,60

keabad

» 0,80

' Perdjandjian Volkenbond
Rasionalisasi
Alam Pikiran Joenani (filosofi)

Boleh pesan

kepada:

BARIAH

» 050
an
» 015

NING
Karetweg

40,

Batav a-C.

AGENTSCHAP

Wartawan, Boepati, Dokter Goeroe dll. Garantie 10075 memoeaskan: kalau tidak senang boleh minta kembali wangnja.
“ 'Djoega ada sedia roepa-roepa kopiah poetih boeat orang

Memoedjikan dengan hormat,

Batavia.

:—:

Kapitalisme

dalam

676 halaman f 5.60 semoea onKost kirim VRIJ, pesanan per
postwissel, “Tapi djika diminta onder rembours, pembelilah jang
tanggoeng ongkosnja 80 cent. Telah mendapat poedjian-poedjian
daripada para 'OELAMA Arab dan Indonesiers, Penghoeloe,

hadjj dll. lantjip dan papak haloes dan kasar model Mekkah dan
Palembang harga moerah boeat didjoecal lagi tentoe mengoentoengkan dan mendjadi langganan.

Eng

Boekhouding

disediakan

pada:

DRS.

Krisis Economi dan
Penoendjoek

segala model

Nederlands,

lebih landjoet

ii G————

PESANLAH
PADA
ADRES
KITA DIATAS kain-kain batik ke
loearan DJOKJA & SOLO. Tentoe
memoeaskan.
Boeat diperdagangkan atau dipakai sendiri. Toean dan njonja
akan dapat oentoeng dan hemat.
Kain pandjang Solo moelai harga f 25.— perkodi dan kain pandjang Djokja k.l. moelai f 26.—
-perkodi.
Seteroesnja
k.l. Solo &
Djokja f 30—, f 33.—, f 36.—,

AK

PELADJARAN:

(@

Djoega masih sedia banjak roepa2 barang. '

NOERZAIN
1—3:

PASAR
MALAM
AMAL
TANGERANG
Djoemahat, Saptoe dan Minggoe tanggal 12—13—14 Sept. 1941.
(Terboeka dari djam 6 Sore sampe djam 12 Malem).
5095 VEREENIGDE OORLOGFONDSEN
504 FONDS AMAI, TIONGKOK
Rame, Menarik hati dan tentoe Memoeaskan!
ATTRACTIE'S:
Krongtjong-concours — Serimpi — Soeng'ap.dari Prof.. Boon
— Tooneel-uitvoerng S.B.T. — Openlucht-bioscoop, enz. enz.
TENTOONSTELLING:
Kerdjahan-tangan dari anak-anak Pro Juventute di Tangerang,
Koewe-koewe dan handwerken dari C. C. W. A. dan Hasil
kerdjahan-tangan dari Keradjinan Anak-Negri.
HET COMITE.

INSTITUUT

Handal Metan

jang banjak bergoe-

:

.

Satoe
tahoen
garantie.

Dick Fowel

17 tahon tida boleh nonton!!!-

»Pemandangan”'
di

pa

R,

,,Pembangoen”

MOEHAMMAD
Ketandan

Jang.

&

SOBRABALA

berkepentingan

Baroe

hendaknja

dengan adres: terseboet, atau
kantoor Administratie Senen
-

SOEHIAR
2/10.

berhoeboengan

langsoeng dengan
107, Batavia-C

3

Pena

APA JANEN

NannnePan aan RAN AAN

PL

:

MOELAI TIDAK ADA AIR.
Kini di Tjipari soedah moelai ti
dak ada air, jang hingga banjak

SAM PAKE?
yoema

1 djoega soemoer2 jang soedah sat,
stof (keboel) poen soedah tentoe
| I jang banjak betoel, bebaoean 'dari.

sn apoen

“| topioca fabriek poen sangat baoe-

| TJITJADAS.
| » TAMAN

nja disebabkan kotoran dari' fa
-briek tadi tidak bisa berlintas
te

SISWA"

GEDOENG

AKAN BPR:
SENDIRI,

roes,

djadi

teroes

diam

Cg"

disepan-

ajang oeroetnja kali tadi, maka le
: | taknja kali Tjiwera tadi adalah di
Pergoeroean
,,Taman Siswa" | tengah tengahnja desa Tjipari.
'adanja air j
| di Tjitjadas jang senantiasa men- | . Disebabkan tidak
| dapat perhatian penoeh dari Rak: hingga ketika malam Rebo ini soe |
itoe, bernjat akan| dah moelaj ada babi hoetan jang |
1 jat dibilangan

Saboen PALMOLIVE jang dkrsa dan aa
ada haloes sekali. Boesanja lemas dan haroemnja
sedap sekali. Selaennja itoe ini saboen himat sekali
(sebab tida tjepet habisnja). Tida ada saboen

, Antara” mengabarkan:

(BB)
“benar, bahwa
Merpoja

jang

mendirikan gedoeng sekolah sen- ke edesa mentjari air.
| diri, berhoeboeng diroemah seko | 'Pantaslah kiranja pihak jang wa
“ini sangat ke | djib moelai menjelidikinja betapa
perempoean ' lah jang sekarang

..
itoe ada menoen-

1 kcerangan

tempat, sedang

roe-

Ftai

keadaan bebaoean
jang
diderita
segenap pendoedogk Tjipari,
dari
baoenja kogaran aer! fabriek

limah sewaan jang besar di tempat : oleh

wat ini
| tidak “as ag. $ itoe tidak ada.Komite Pendirian Gedoeng Per
a diseboetkan tentang
Barat, melainkan ten- 'goeroean ,,Taman Siswa” itoe sekenjataan Timoer jang sebe- ikarang soedah didirikan, jang di|

doedoek toean toecan:
Tocan
Iskandar Dinata | dalamnja
Ketoea,
Sajadi Penoelis, /
| soedah menjatakan,
bahwa
ada | Nanda

t

:

.

lebi baek

dari saboen PALMOLIVE

sebagi

saboen ketjantikan boeat moeka, boeat mandi dan
tiap:tiap kali tjoetji ramboet.
“Tida meSaboen PALMOLIVE
di
“ngandoeng
bikin dari minjak olijt di
laen-laen minjak tetaneman jang bersih.
t

“Djawa TTengah

Harga:

si AREDJA.
Soekardi
Bendahari, Soeparna,
| daerah, dimana perempoean bang| sa Indonesia
mempoenjai koeasa ' Wangsaatmadja, dan Kandawinata. "3
Seorang
6biaji -kaPembantoe
pembantoe Oemoem. .
- | memilih “dan spr. bertanja dalam
hp
keep
lainya
Oesaha jang akan dikerdjakan
| | hati, mengapakah disini didjalanketinggalan.
ialah
segala
roepa
djalan
jang
|| kan perbedaan bangsa. “Sebab kaSeorang Iboe telah melahirkan
Sjah dan diizinkan oleh hoekoem
tau orang tidak menjeboetkan itoe
anak
tetapi kepala anak (baji) ta“perbedaan " bangsa,
betapakah negeri.
di
ketinggalan
poetoes.
Salah satoe oesaha jang sedang
| orang mesti menjeboetkannja? Spr.
Doedoeknja
“adalah “seperti dedilakoekan, jaitoe dengan “djalan |
“menjoedahi pedatonja dengan memikian.
.
mengadakan
pertandingan -sepak
ngadjak Pemerintah merobah siBok Parta
namanja
beroemah
:
kapnja kembali, (Orang di publie- raga.
Gandroengmanis,
onder
Komite terse-: didesa
n |-ke tribune menjalankan setoedjoe- | Konon kabarnja
Iroengmanggoe
district
SidaG
4 Ma)
2.
'boet mendapat sokongan jang me:
redja, pada tanggal hari terseboet|
njenangkan
dari berbagai pihak
-kira poekoel 2 siang telah melahirdi Tjitjadas.
Rosan
Blaauw
(LEV.) me'
(Ikan anak tetapi dengan soesah pa '
| meriksa,
perimbangan-pertimbaIjah, jang hingga doekoen baji dari
| ngan apakah jang menjebabkan
! desa tidak bisa: menolongnja, laloe
Pemerintah
mengambil pendirian - TJIREBON.
dengan minta pertolongan VroedKONPERENSI
DAERAH PPST.:
'itoe.- Kalau pertimbangan-pertim'vrouw
zending Sidaredja, jg. djoe
,Antara”
mengabarkan,
PPST.
bangan itoe benar, maka ia dapat
Pipetopaaikan, bahwa Pemerin- tjabang Cheribon bertempat dj Ho | ga laloe bisa datang di Gandroengtel ,,Soponjono”
dengan dikoen-' manis, sesoedah dibehandeld, jang
tah memboeat
perbedaan antara
oleh wakil tjabang tja' .hingga biasanja “hendak keloear
perempoean Belanda dengan perem ' djoengi
sang baji tadi, terlebih
dahoeloe
Pegadenbaroe,!
| poean bangsa Indonesia dan perem: bang “Proepoek,
kaki
jang
keloear,
jang
laloe
ba-'
dan
anggauta
anggauta
dari
tja-'
f pocan bangsa asing. Ia menoeng-

ketjil 27, ct, sedeng

5 ct, besar 10 ct.

—
i)

8. Abonnement
pada Financieel
Controlebureau
darj Vereeniging
van Regentschappen
Madoera,

di Java

dan

'menentang-hal itoe, biar djoega iaTenaga

| Tocan

keoentoengan.

Verboom

|

“co.

sendiri tidak etoedjoe dengan lijs-'
api “ia berpendapa-'

TN

Bisu:

apabila atoeran itoel

“soedah diterima satoe kali, maka:
orang mesti. “poela 'mendjalankan-

:

eng akibat-|
nja dengan 'sepenochnja.

Spr. ti-

“|-dak dapat poe'a -memoedji combi(| natie dari personen- en het lijsten.
'stelsel jang -diandjoerkan Peme|. rintah itoe. (Tocan 0. €. van Hels-

| dingen: Itoe satoe combinatie jang
| beroentoeng). Spr. tidak membenar
kan interruptie van Helsdingen dan
menoendjoekkan kepada berbagai-

bagai

tetap akan
Pemerintah hanja
Lana

sebentar

“bangsa

dari pendirian-

bangsa Indonesia dan perempoean
bangsa Tionghoa dilarang membe'Tikan hak itoe, sedangkan kepada

one

'beberapa peremtoeroet memghadi-

keberatan

| pendirian jang tidak tetap'itoe,
|
Tentang hak pemilihan perempotan, spr. tidak dapat memahamkan, mengapa kepada perempoean

“ perempotan bangsa Belanda orang
maoe memberikannja. Ia menentoe
kan, bahwa “didalam Dewan Rak| jat tjoema
dota orang anggauta
sadja jang tidak setoedjoe dengan
hak pemilihan perempoean, jaitoe
24 -tocan-toean
Soangkoepon dan De
| Raad.
Toean

6.

Ss

0treso

(E.N.I.)

minta terima kasih kapada Njonja
4 Neuyen dan lain-lain anggauta ter
hadap pendirian

jang

diambilnja

terhadap perempoean bangsa InKara

“donesia.

Menoeroet

pendapatan

. | spr. jang teroetama falah goega'tan-goegatan

2

tocan Mussert jang

sangat(Kedenatge sekali bagi Pemeringaran berbagai-bagai

: tah.

bantahan). Selandjoetnja ia menerangkan, bahwa dari tjeritera koe-

no tentang Ardjoena orang soedah
mengetahoci, bahwa perempoean

| njata sekali mempoenjai hak oentoek toeroet bersoeara.

Renata

Spr.

me-

bahwa perempocan bang
panah

onar

5

ipada

di gedong

berati, bahwa

Bagi ia patoet

poean “Indo (Eropah)
oeh perhatian kepada
tinggal lagi Vaderlandsche
haroes menar

. sehingga

spr.

' kesimpoelan, bah-

Lontar

Cambrics

tara lain lain membitjarakan

f

17190

seharga

digelapkan.

Hari Djoem'at j.l. Landraad Se
marang telah memeriksa perkara

nja Karnawi-koesir

Grobag,

kare

per

siapan congres PGI jang akan da
tang, jang diadakan di Semarang
dalam boelan October 1941.

na ditoedoeh telah menggelapkan 2
baal Cambrics berharga f 1790, ke

KLS,
Baroe ini Persatoean Korfbal In
donesia Semarang (KIS) telah me

poenjaan

ngadakan

diet &

dam.

Pada poekoel

setengah

-

petasan.

4.

Oesoel jang

mengadakan

N.V,

Internationale

Handelsvereeniging

Menoeroet

“Gre

Rotter

soerat toedoehan

doea

Waria

kalinja ' pendoedoek

verordening Regentschapsraad

orang

5, Oesoel goena menetapkan
goena merobah

:

begiftoe,

kampoeng

merasa terkedjoet dan

ba

dan Kopeng.

kalinja |

begrooting 1941.

7. Oesoel goena menghapoeskan
toenggakan oeang sekolah
jang tidak dibajar).

kampoeng.

semoea

tersehoet

ngerasa

Se| ' bangga atas perboeatan tjarik, ka

'marang.
6. Voorstel jang kedoca

Loerah

Dengan keadaan

perobahan dari Bouw|

tasnja Soemowono

oemoem ditoetoep,
siang rapat
pembitjaraan selandjoctnja dioendoerkan sampai hari Djoem' at.
emaaa aman were

ma

poela: mengadakan padjag. “peridjoealan

ga kedalam peratoeran itoe.

perem-

PGI

rapat

tahoenan,

Antara

lain rapat memoetoeskan menjoe
soen pengoeroes baroe terdiri dari
toean toean Soetopo
Ketoea,
N.
Kartijoeni wakil
Ketoea,
Kamil
Penoelis I, Soendoro Penoelis II,
N. Ambarwati Bendahari, pemban

toe toean2
Soekadar

“Zainal Asikin, Oetojo,
dan N, Soewarni.

INDONESIA MOEDA.
Pertoendjoekan
jang

Kita diberi kabar bahwa
sia

Moeda

Wa

Orang.
tjabang

Indone

Semarang

be

berontak.

SEMARANG.

rekeningloopers 'dimasbekkan djoe

e saj

sekolahan

weg. Dalam itoe rapat toean Atik
Soewardi sebagai
bondsvoorzitter
P.G.I, datang mengoendjoengi. An

200

mengoetjapkan terima kasih kepaSpr. tjoema lagi
da Pemerintah.
'mempoenjai sedikit goegatan dan
mengandjoerkan, soepaja categorie

jak

PGI.

sok pada hari Djoem'at malam dan
se
Sabtoe malam tanggal 12 dan
13
Verboom:
Itoe satoe boekti | ngan Regentschap D Arts dari Ma-| | kenal betoel kepada terdakwa,
“ini
boelan,
akan
mengadakan
per
|'
hingga
waktoe
barangnja
hilang
djenang, serenta datang dibehanjang tidak masoek diakal!). Spr.
toendjoekan Wajang Orang
dedan grobagnja tidak datang ditem
deld, betapa
tjaranja
menolong,
mempertahankan kebenaran penjang soedah tentoe dengan soesah cpat jang ditoendjoekkan dengan se ngan memborong Toneelgezelschap
dapatannja dengan tegoeh dan me
Sri Wanito bertempat digedongnja
“ngandjoerkan -soepaja lekas diberi-- dan pajah jang hingga kepalanja . gera lekas dapat menangkap.
sendiri, Adapoen tjeriteranja boc
Begitoepoen saksj saksi laimnja,
kan actief kiesrecht, djoega kepa- 'bisa keloear, soenggoeh mengheat malam ke I akan diambil! ,,/Tjah
rankan, sang kepala
tadi soeng- teman teman dari Karnawi djoega
da 'perempoean bangsa Indonesia,
sebagai koesir grobag, menerang
ja ndadari — Soerjodadari”
segceh besar, dan boleh djalr jang
dang malam ke II ,,Dharmosedja
kan bahwa pada hari itoe memoeat
mengandoeng penjakit jang berat.
Toean Aldjoeffry
(tidak
ti”, Kedoea tjeritera terseboet me
bersama sama, dan kemoedian ter
Sesoedahnja
laloe
sang
iboe
berpartai) mengakoei, bahwa dangandoeng pendidikan jang loeas.
!
dakwa
tidak
teroes
ke
tempat
jang
jang
malang
tadi
dikirim
ke
Zielam masjarakat bangsa Arab tidak
Pendapatan dari itoe pertoendjoekenhuis Tasikmalaja, betapa ke- ! dioendjoekkan oleh Mandoor. Oleh
begitoe besar
terdapat perhatian
kan akan disokongkan kepada Con
karena hakim masih perloe minta
djadian hingga berita inj tertosi
kepada politiek, Meskipoen begitoe
gres LM. jang akan diadakan
da
beloen ada chabarnja.
f keterangan saksi lainnja, maka pe
ia merasa, bahwa tidak benar dalam kota Semarang besok boelan
meriksaan ditoenda sampai tanglam waktoe ini perempoean banggal 13 jad:
:
December jad.
PILIHAN LID K.R, BAGAI KIESsa Arab disingkirkan dari hak me| DISTRICT SIDAREDJA.
f
milih. Spr. menoendjoekkan -kepaDoeloe soedah pernah kami beda pedato Njonja Neuyen jang saritakan jang djoemlah Candidaangat disetoedjotei olehnja.
Kemoedian
spr.
menjesalkan,
ten ada 41 candidaat, ternjata pebahwa
Pemerintah
berkeberatan
milihan mana jang goena
lowo—
terhadap mengadakan badan kiengan 3 koersi, jang dapat stem ba
zerscorps bangsa Arab jang ternjak ada sebagai berikoet,
:
KARENA
DIOESIR TOEAN TA
atau tidaknja soeara jang dibawa
sendiri.
No 1. R. Sadono. Wedono district
NAH
DENGAN
MENDADAK.
oleh Tjarik. Tetapi malam itoe Ke
Dengan ini “berachirlah termijn Sidaredja, No 2. T Katamsi. Volk
pala kampoeng tidak ada, kemoedi
kesatoe: Pemerintah akan mendjaOnderwijzer
Tinggaradjaja, jang
Baroe2
ini
pendoedoek
kaman melandjoetkan
bersama2 pergi
wab hari Selasa jang akan datang.
didjagokan oleh P.P.D.P.
djoega
poeng
Setro
telah
berontak
k.l.
200
ke
Semarang
koelon
menghadap
Tjabang Tjilatjap. via Madjallah
orang lelaki dan perempoean pada
toean
Assistent Wedono.
Oleh
.Peratoeran hak memberhenPandom No 3. T.R.I. Hadisasomo,
waktoe
malam
menghadap
Assiskarena
soedah
malam
(kl.
djam
tikan kaoem boeroeh jang
Assistznt Wedono kota Sidaredja”
tent Wedono ' di Semarang koelon.
11) pendapa Assistent Wedono soe
lid laraa tetapi terpilih kembali.
:| Adapoen kedjadian terseboet dapat
dah tertoetoep dan soedah soenji.
Dimadjoekan kepada sidang makita kabarkan demikian:
Orang kembali dengan hati jang sa
djelis peratoeran hak memberhenngat ketjewa.
Hari sorenja tang
Oleh salah satoe Advocaat jang
tikan kaoem boeroeh jang boekan
gal 30 Augustus 1941, kembali lagi
diserahi oentoek mengoeroes
ta
bangsa Eropah
jang dioesoelkan
menghadap Assistent Wedono, De
rah dj kp. terseboet telah membe
Pemerintah.
VERGADERING REGENT- .
ngan terkedjoet
toean Assistent
rikan
soerat
officieel
kepada
pen
SCHAPSRAAD.
Wedono
mengetahoei
orang begi
|
Toem Jatssen
(V.C.)
doedoek
kp.
Setro
jang
menerang
besoki
Kita dapat kabar bahwa
toe
banjaknja,
dan
beloem
menge
menjamboet dengan girang rentjakan
bahwa
moelaj
tanggal.1
Octo
regentboelan
ini
9
pada tanggal
na itoe dimadjoekan,
tetapi ada
tahoej apa perloenja mereka itoe.
ber 1941 persewaan kp. terseboet
schapsraad Semarang akan menga
terdapat didalamnja beberapa hal
diberhentikan.
Dan “diwadjibkan
Antara lain
dakan “vergadering.
jang mengehawatirkan berkenaan
memindahkan
roemahnja kelain
Kemoedian ditanjakan apa jang
seba
oesoel
oesoel
akan diadjoekan
dengan kesoedahan-kesoedahan jg. gai 'herikoet:
kampoeng, karena tanah itoe akan
mendjadi maksoednja. Dengan ber
praktis, jang mana menoeroet kesama orang mengatakan akan min
dipergoenakan oentoek keperloean
“1, Oesoel bocat mengesahkan pe
terangannja
dalam beberapa hal
ta
pengadilan,
atas
pengocsiran
Militer.
Begitoepoen
tjarik
.
dari
me
goena
robahan ,,verordening
tertentoe tidak akan membela kependoedoek kampoeng Setro. Dan
. itoe kampoeng zonder kasih ketera
ngadakan padjag kendaraan”.
pentingan werknemer.
ngan kepada toean Assistent Wedo menanjakan apa betoel. kampoeng
. 2. Oesoel mentjaboet ,maandloo
no, segera bekerdja minta tanda ta terseboet akan dipergoenakan boe
Seregentschap
nersverordening
Toean Loa Sek Hie (C.
ngannja
pendoedoek kp. Seloeroeh
at militer. Dengan.terkedjoet
toe
peratoe—
menetapkan
marang” dan
H. H.) mengakoei, bahwa Pernerinan A.W. mendengar pengadoean da
berdasar atas: M nja jang menerangkan sanggoep
jang
gadjih
ran
memberikan ketah lebih besar
memindahkan
roemahnja
kelain
ri mereka itoe, karena beliau sen
DR 1939.
moerahan hatinja dengan rentjakampoeng.
Pekerdjaan
ini
dilakoe
diri
beloem dapat perintah offici3. Oesoel boeat merdbah jang kel
na terseboet dari pada mosi jang
kan
oleh
tjarik
sendirian
atas:
na
cel.
Sedang kalau ada kedjadian
oentoek:
doea'kalinja verordening
'“dimadjoekannja tempo hari ten-

esiaj | tang itoe.

sentin.

CONGRES

Pada hari Kemis jang laloe Per
satoean Goeroe Indonesia (PGI)
telah mengadakan rapat bertempat

KOESIR GROBAG JANG
BERANI.

menerangkan bahwa pada tanggal
15 boelan Mej jang laloe terdakwa
telah menggelapkan
2 baal cam-'
dibagian
goe dengan penoeh perhatian ke- bang Cheribon telah mengadakan: -dannja, serenta sampai
dengan disengadja. Atas per
i brics
lehernja
baji,
dengan
pelahan-pe'
| terangan Pemerintah
jang lebih komperensi daerah, jang diantara '
me:
lahan Vroedvruow tadi moelai be- i tanjaannja hakim terdakwa
1 djaoeh tentang itoe dan baroelah ' dipoetoesannja adalah tocan Moh,
keras
toedoehan
terse! njangkal
kerdja dengan tertib, tetapi apa Ia
Takril dipilih mendjadi Komisaris:
. | kelak ia menentoekan sikapnja.
boet, dan tidak menerima sama se
tjoer- moelai hendak - mengeloearDaerah
dan
berkedoedoekan
di
- Terhadap
'atoeran evenredigkali
memoeat cambrics sebagaima
kan tiba-tiba leher anak tadi poeCheribon.
an
tocan' be Raad, 'mejdsstelsel boeat rakjat “bangsa
na
seperti
jang ditoedoehkan.
Ke
toes. Soedah tentoe sang
Vroedia 'soedah merasa, tjoekoep “Indonesia spr. tiada akan menomoedian beberapa orang saksi di
vruow
tadi
tidak
bisa
melandjoetedatonja Naa
Se
Dak, biarpoen ada -djoega ia berkeman
hanja
sedikit perempoean | kannja, laloe dengan segera, peran :i periksa, antaranja seorang
| beratan. Selainnja spr. mengingat- | wa
door
dari
goedang
terseboet
jang
bangsa
Eropah jang 'menaroth “taraan T, Assistent Wedono Gand- |
-kan, bahwa LE. V. tidak pernah:
menerangkan bahwa saksi soedah
perhatian kepada poritik.
(Tocan. -roengmanis, goena minta pertolo-,
ada

"PERSIAPAN

(oeang

rena sebeloemnja beloem ada ka
bar lebih doeloe. Dengan hati ke
tjewa k.I. 200 orang lelaki dan pe
rempoean pada .waktoe.
malam

| itoe (sehabis tjarik melakoekan pe
kerdjaannja) bersama menghadap
kepala kampoeng oentoek minta ke
terangan lebih djaoeh. Dan betoel

'itoe soedah barang tentoe liwat As
sistent Wedono.
beliau memberi

ngan

Maka dari itoe,
keterangan
'de-

djelas antaranja bahwa (pe-

rittah haroes pindah kelain kam
poeng itoe djanganlah diperdoelikan. Tenanglah! Setelah menda-

pat keterangan lain2 dari Assistent
“Wedana,

mereka

poelang

bersama

sama, dan masih djoega merasa sa
jang atas perboeatan2 jang tidak
.kam
diinginkan: oleh Pen
poeng.. .
aa

“

PEMANDANGAN

'B00KT12 DAN ANGKA?

mengalahkan

pertanian.
£ ALAU
sampai
achir
abad xpentoek tahoen jang kesatoe dan
jang ke XIX Indonesia masih
f 450.000.00.—
oentoek
tahogi
satoe negeri jang
berpegang tejang belakangan sedang oentoek
oeh pada penfjaharian redjeki di
harga
produksi hasil pertanian
lapangan pertanian, maka “pada
angka kiraan
tahoen 1940 bana
permoelaan abad ke XX, pertanif 230.000.000.—,
an haroes memberikan tempatnja
Dalam tahcen 1910 di Indonesia
dan dialahkan oleh indoestri Sebaroe dikerdjakan 4.150 stoomtoe“ langkah demi selangkah indoestri
stellen
dan
dalam tahoen
1940
mendapat djedjak jang tetap dan djoemlah ini naik mendjadi 9.873
mempoenjai kedoedoekan jang teboeah.
goeh di Indonesia.
Djcemlahnja pabrik pabrik di Ta
| Keadaan ini bisa diboektikan de
donesia dan werkplaats werkplaats
jang
menggoenakan
kekoeatan
ngan boekti boekti dan angka ang
ka jang kita
akan loekiskan dimesin adalah dalam
tahoen 1910
bawah ini.
Pn
baroe
ada 1.377
boeah
sedang
| Kalau dalam permoelaan abad
dalam tahoen 1940 djoemlah ini

ke XX Indonesia baroe mengenal

inaik mendjadj
Procentage

tahoen

djoemlahnja
pabrik dan
werkplaats
werkplaats
di Indonesia
'dalam tempo 16 tahoen jang ter:
achir ini adalah
menoendjoekkan
angka angka jang naik sekali.
Kenaikan
ini bisa dilihat dari
angka angka dibawah ini:

setelah

itoe, Indonesia

me

'ngenal ratoesan . matjam pabrik,
sedang ketika 40 tahoen jang laloe
Indonesia baroe bisa mempergoena
“kan mesin jang
wmempoenjai kekoeatan jang beberapa ratoes P.K.
dan beloem lagi jang 1.000, P.K.,
maka keadaan ini setelah 40 tahoen beroebah dan bertambah ma
djoe sehingga sekarang pabrik pa| djoe sehingga
sekarang kebanja“kan pabrik? menggoenakan kekoea
tan mesin jg. 10.000 P.K. bahkan
ada poela jang lebih dari itoe.
Selain dari itoe dengan datangnja rasionailsasi, baik karena ke“madjotan mechanisasi
maoepoen
elektrifikasi, maka peroesahaan in

Kalau

7.429 boeah,
kenaikan djoemlah

dalam

tahcen

1924

di

Poelau Djawa dan Madoera baroe
ada pabrik dan werkplaats sebanjak 2.224 boeah maka dalam tahoen 1934 (10 tahoen setelah itoe)
djoemlah ini soedah naik mendjadi

1934

sehingga

de

“desak

oleh indoestri

ngan

angka

terboekti

de

angka dibawah ini

jang kita koetip
dari ,, Verslag
Dienst v.h. Veilighweidstoezicht
di Nederl.-Indie dari tahoen

(10

tahoen

setelah

itoe)

djoemlah ini soedah naik mendjadi
2.239 boeah atau 183”, dan dalam
tahoen 1940 soedah naik djoemlah
ini mendjadi
2.642 boeah
atau
234.

Totaal kenaikan ini boeat seloe
roeh Indonesia, ialah kalau dalam
tahoen 1924 di Indonesia baroe ada

1937

1938—1940”, halaman 90.

Hasil produksi tambang dan indoestri — Hasil produksi pertanian,
TaUitv.iIn
KenaiSY van tota.
Uitv.in
Kenaivan totahoen
“1910
1922

tonnen.
812.767
1.012.556

" kan.
1
x1,2

1937
1938
1939

6.738.421
6.914.206
“7.485.240

x8,2
x8,5
x9,2

Jen uitvoer.
31 Fo
30K,

5994
61K
62X

Tahoen
1910

Totaal.
Uitvoerin
tonnen.
2.635.974

1937
1938
1938

11436686
10.994.430
12.102.764

1922

3.373.668

tonnen.
1.823.207
2261aia-

kan.
1
xd3

4.698.265
4.080.224
4.617.524

x2,6
x2,24
x2,5

len

41
39x
38

Kenaikan.
"1

Totaal
Hargadariuitv.
dalam roepiah.
451.546.000

Kenai-kan.
“#

x4,3
x416
x4,9

. 951.194.000
657.795.000
746.327.000

aa
x1,45
x1,65

-x1,3

1.171.876.000

uitvoer.
69,
70

|

dingan seperti 1: 1, 2:9, 2.
Lebih
landjoet dapat
dilihat

dalam
tahoen 1939, bahwa hasil
produksi
dari peroesahaan'
tamhang dan indoestri mentjapai ang
ka

—

62x

(in

tonnen)

dari

totalen

uitvoer, sedang dalam tahoen 1910
“angka inj masih 31X, berarti
naikan jang 100x.
Kenaikan angka uitvoer ke
nah Sebrang
centoek hasil.
duksi industrie ini jalah dalam
hoen 1935 masih berdjoemlah
f

34.000.000.—

sedang

ke
Ta
pro:
tak.L.

dalam

ta-

hoen 1939 soedah naik mendjadi
f 58.000.000.—. Kenaikan ini bisa
poela dilihat dari
angka kiraan
dari harga produksi tahoen 1930
dan 1940, ialah
f 262. Ng
PERSIDANGAN

boeah

Burgemeester. Vergadering dimoe-

lai seperti biasa djam 6.30

terdapat kalimat2 jang mestinja ti
Achir“dak mestinja digoenakan.

sore.

Setelah mengoetjapkan selamat da

tang pada hadlirin teroetama ke
pada toean Khouw Bian Tie seba :
gai
anggauta bangsa
Tionghoa
baroe, poen
diharapkan moedah
moedahan dapat bekerdja memban
toe pada Gemeente menoedjoe ke
madjoean, kemoedian
dibatjakan
Notulen vergadering j.l. Sesoedah
diadakan perobahan lantas membi
tjarakan soerat
dari
Javasche
Bank tentang penolakan tawaran

atas tawaran Gemeente terhadap
“Stadion. (Sebagaimana telah dika
- barkan bahwa Stadion akan diover
oleh Gemeente.) Beberapa
perta

|
“

njaon

jang menerangkan

asalnja

kabar

tentang pembongkaran

Sta

1464.

d'on, oleh Voorzitter didjawab bah
wa keterangan itoe didapatkan da
ri fihak liduitdateurs, mendjadi ka
bar itoe boleh dikata dapat diper
tjaja. Oleh toean Leidemeyer dan
toean Teewen menjatakan bahwa
socrat dari Javasche Bank sebagai
Ajawabannja, tidak beralasan dan

Stadion
mendjadi
pembjtjaraan.
Hari Djoem'at j.l. Gemeenteraad
Semarang telah mengadakan persi
dangan bertempat di gedoeng Ge

meente (tempat biasa) dan dipim
“pin oleh toean Boissevain sebagai

atau

longan pemberi kerdja. (,,Antara”)

GEMBENTE.

Tentoon

stelling

diboeka

moelai

terseboet
djam

akan

9 pagi

sampai

djam

1 siang, dan sore moelai djam

5

sampai djam 8 malam,
Adapoen
djoeroe gambar terseboet k.I. ada

14 orang dan sebagian besar ang
gauta dari perhimpoenan gambar
di Betawi (Pesagi). Kabar jang ki
ta dapatkan bahwa tentoonstelling
terseboet dimana tempat mendapat
perhaian jang loear biasa. Moeng
kin di S€marang akan mendapat
perhatian djoega menilik baharoe
pertama kali jini diadakan.
PGB

rapa sekolahan
rang,

baik

seloeroeh Sema-

Gouvernement

maoe

boen Partikoelir, bertempat di ge
doeng Sobo Kartti Karrenweg. Da
lam perajaan terseboet akan
di
pertoendjoekkan beberapa pertoen
djoekan jang selaras dengan pertoendjoekan anak2. Mitsalnja Bios
(jang dilakoekan
coop, Tari Bali
oleh anak) Golek dans, Permainan
sport, soelapan, dan lain lainnja la
vi jang kiranja dapat menggembira
kan.
PENGGELAPAN OEANG f 600.Terdakwa
digandjar
1
tahoen
pendjara.

nja dikemoekakan bahwa kita ka
barkan dengan ringkas sebagai be
rikoet:

gitoe djoega ,,Taal Raad”.
Setd'ah mendapat bantoean dari
goebernemen, dengan menjediakan
R.
gouvernementstaalonderwijzer
Soetarto Josowijoto jang dibantoekan bekerdjs, maka T.R. itoe telah
dan soesoenan anggotadidirikan

nja adalah toean-toean:

Soemohatmoko

M. Ng.

R.

Kesoenannan),

Soerakarta,

Tik

dan R. Ng.

(wakil rijk MangWirosoepadmo
koenagaran), R.M.T. Ronggowarsi-

to dan R. Ng. Martosoewignjo (wa
sil ,Radyo Poestoko), R. Soetopo.
(wakil
Adisapoetro
dan ',,Gerombolan

,,Panti Basa”
Kasoesastran

Mangkoenagaran”), Ki Hadjar De
,,Tawantara pemimpin oemoem
man

Wirjowa-

R. Soetedjo

Siswa”,

neutrale H.LS., R.
sono kepada
Inh.
direktoer
midjojo
Soetarno
Mulo dan R. Andogo Wedyokarjos0 Jav- taalonderwijzer gouv. H.I.
K. anggota, dan R. Soetarto Josowijoto penoelis.
Sebagai advissur telah diminta
dr. Tjan Tjoe
Th. Pigeaud,
dr.
Siem dan R. Soemadi taalkundigen
di Djokjakarta.
poen

goebernemen

Dari

akan

me-

madjallah

hoe-

disanggoepkan,

telah
ngambil

langganan

djoega

lanan bahasa Djawa jang akan di
terbitkan oleh T.R. itoe jang akan
kepada semoea goeroe
dibagikan
goebernemen di Djawa
sekolahan
Tengah dan Vorstenlanden, sedikitnja 500 exp!.
Kepada rijk Soerakarta (Kasoesoebsidi.
nannan)
dimintakan
f 1000.— dan rijk Mangkoensgaran f 500-— jang dikira dapat diharapkan dapatnja. (,M”).
DJOKJA.
ENERGIO-BANK
hari

Beberapa

1 TAHOEN.
jang

lalce

Ener-

gio-Bank Maatschappjj Kota Gede,
tjoekoep beroesia 1
Djokjakarta,
kan bahwa toean O. alias J. bekas
dengan ini
Berhoeboeng
'#ahoen,
Employe
dari Hotel ,,/Mataram”|
telah meterseboet
maatschappij
di Djokjakarta dan hotel ,,Deneen
oentoek mem
perajaan
ngadakan
hof” di Kopeng
telah ditoedoeh
1 tahoen oesianja.
menggelapkan oegang sebanjak 600: peringati
perajaan jang diada
Pertemoean
roepiah boeat keroegian dari 2 ho
| kan dihadiri oleh oprichters, beSebagaimana

oleh

Dengan boekti boekti dan angka
angka
diatas nampak
djelaslah
bagaimana madjoenja indoestri di
Indonesia sehingga selangkah demi
selangkah, indoestri dapat menga
lahkan pertanian,
Tidak heran poela djadinja apa
bila barisan kaoem
boeroeh dari
tahoen ketahoen djoemlahnja ber: tambah besar, sehingga dengan de
j mikiari perekonomian di Indonesia
pada achirnja
menimboelkan go: Tongan baroe
dalam masjarakat: Haa ialah golongan boeroeh jang
hidoepnja
tergantoeng darj hasil
pendjoealan kekoeatan tenaganja
jang notabene ditentoekan oleh go

RAAD.

bertem

pat di Hotel du Pavillion.

periksa

Dalam tahoen 1910,
1922 dan | 3.015 bocah pabrik
dan
werkplaats, maka dalam tahoen 1934
1939
kenaikan pengiriman hasil
(10 tahoen setelah itoe) kenaikan
produksi pertanian menoerocet ban
dingan seperti 1:1, 3:2, 5, sedang
inj mentjapai
angka 5.887 boeah
export dari hasil produksi indoes
atau 9575 sedang
dalam tahoen
tri dalam tahoen tahoen itoe ban1940 kenaikan
'ini sampai 7.429

|

ketoea,
Hadiwidjojo
B.K.P.H.
dan
mr. B.K.P.H. Djojokoesoemo
drs. R.T. Notonagoro (wakil

jang terkenal,

telah

kita

kabar-

tel terseboet.
Demikianlah kema
ren hari perkara terseboet telah di

x2,6

be-

sa Indonesia

anak moerid jang terdiri dari bebe

pat arbejdstemponja,

dan

(Kasoenannan),

Basa”

,Paniti

115.

atau 6455 dan dalam

mengenal bertambah besarnja arheidsintensiviteit
dan mempertje- ngan
moedah sekali
“dipikirkan,
bahwa lambat lacen pertanian ter

KEPANDAIANNJA.

Ka-

Bertempat
di
Ho-—
teriu
Pavilion.
Kita dapat kabar bahwa
besok
pada tanggal 13 sampai 15 Septem
ber 1941,
oleh
Semarangsche
Kunstkring Semarang akan diada
kan Tentoonstelling
gambar
pigoera dari toekang2 gambar bang

tahoen 19 40 soedah naik djoemlah
ini mendjadi
4.787 bocah
atau

3.648 boeah

kian lama kian

soesastran

DENGAN PERAJAAN
ANAK MOERID.
Oleh Comite Congres P.G.B.
be
sok pada tanggal 20 i.b. djatoeh pa
da permoelaan Poeasa, akan dioesa
hakan mengadakan perajaan anak

Kalau dalam tahoen 1924 diloear
Poelau Djawa dan Madoera baroe
ada pabrik dan werplaats sebanjak
791 bocah
maka dalam
tahoen

doestri Indonesia

KAN

,,Gerombolan

Mangkoenagaran”

didirikan

telah

SIA AKAN MEMPERLIHAT

diberi poetoesan

lagi dan

Raad van Justitie jang

di

pimpin oleh toean Mr. Boeye. Da
lam pemeriksaan jang doeloe ter
dakwa mengakoei
kesalahannja,
dan oleh O.M. dalam reguistoirnja
dimintakan hoekoeman 10 boelan
pendjara. Dalam peperiksaan itoe
'haroes oleh karena hakim menjata

kan pada terdakwa lebih terang sa
lahnja, maka diberi poetoesan
di
hoekoem pendjara'1 rahang lama
nja.

Terdakwa

menerima baik

atas

poetoesan hakim.
!
BOEDI
WANODIJO.
Baroe ini perhimpoenan poeteri

Boedi

Wanodijo”

telah mengada

kan rapat tahoenan oentoek
me
roendingkan hal hal jang penting
dan menjoesoen Pengoeroes baroe.
Setelah verslag tahoenan diterima
baik oleh rapat dan membitjarakan
agenda jang telah tertjantoem da
lam soerat oendangan, achirnja ra
pat mengambil Pa
sebagai
berikoet:
a. Soesoenan Pengoeroes
baroe
terdiri dari Nj.
Soetomo Ketoea,
Nj. Soedjono Djonet Poesponegoro
wakil Ketoea, Nj. Soejatno
dan

Nj. Sarpan Penoelis I dan II,

Nj.

Darpono Wirjosoedirdjo dan
Nj.
Abdullah Joedokoesoemo Bendaha

ri | dan II.

:

b. Memilih pembantoe2 boeat ba
gian: Algemeen studiefonds
Boe
di Wanodijo, Buffet
Balai Peroe
koenan, . Spaarfonds, Cooperatie
dan handwerken.
c, Menetapkan sebagai pemimpin bagian masak, handwerken ki

nipoen membatik, dan lain lain Ia
gi goena kepentingan

B.W.

dan semoea perso
stuur, directie
serta bij
antoor
hoofdk
dari
neel
kantoren. Djoega toean R, Toeng

gana, komisaris O. L. Mij ,,Djawa” hadir.
Poekoel 9,45 pertemoean dimoe
lai oleh toean R. Sardjono sebagai
directeur dari maatschappij terse
boet dengan oetjapan selamat datang dan terima kasih. Kemoedian
Energiokeadaan
diterangkan

soedah diadakan dan soedah dimoe
lai, jaitoe dimana ada inspectie O,
L. Mij ,,Djawa”, disitoe haroes di
adakan

agentschap

Lebih
wa

landjoet

moelai

Energio

Bank,

diterangkan,

tanggal

1

Djawa

PAG. II,

Pmoer

-.

Fa

MALANG.

KOMPERENSI
IL.M. DJAWA
TIMOER.
Reunijeavond.

bah-

Agoestoes,

boekce boekoe
administratie dari
Energio
Bank, dikerdjakan oleh

Pada

tanggal

31

Augustus

ma

lam Senen bertempat digedoeng Pa
toean R. Toenggana, sebagai con
rindra di Taloon diadakan malam
trole, Oleh karena toean terseboet
reunie. Jang hadlir hanja dari ang
sebagai
pengoeroes
harian
dari
gauta dari ini perkosmpoelan, Toe
O. L. Mij ,,Djawa”, maka controle
an Harsojo pada poekoel 8 memboe
itoe boeat
sementara dilakoekan
ka ini malam perpisahan, dan se
tiap tiap hari Saptoe darj poekoel
beloemnja maka terlebih dahoeloe
9-sampai 11 pagi. Toean R. Toeng
dioemoemkan kepada hadlirin poe
gana
laloe menjampaikan pesan
toesan2 jang telah diperbintjangkepada pengoeroes
Energio Bank
kan oleh rapat rapat tertoetoep.
dan semoeca pembantoenja, bahwa
Laloe toean
I. Abdoel Moeis,
centoek
mentjapai
kemadjoean
oleh dengan soeara jang boelat di
itoe perloelah
orang mempoenjai
pilih mendjadi ketoea Pedoman Da
kekoeatan dan kemaoean jang ke
1941/1942,
Terah
.oentoek periode
ras.
:
maka diadakan installatie, Sesoe
Setelah dihidangkan
djamocan
dahnja para oetoesan dari bebera
jang beroepa santapan, rapat ditoe
pa tjabang telah memberi demon
toep pada djam 12 45 siang, Sete
stratienja masing2. Dapat ditjatat
lah itoe lantas diadakan excursie
bahwa tocan Masrap dari Soeraba
ke zilverwerk.
ja, dimanalah ketika diadakan Ke
TJILATJAP.
rapatan Besar dikota Soerakarta
Pemb. kita menoelis:
TANAMAN PADI DIROESAK
BANTENG.
Kini telah moesim mengetam pa
di. Dimana mana tempat ramailah
orang menjelenggarakan akan sele
sainja. Boekan hanja dilain tempat
jang banjak pendoedoeknja, bah-

kan didesa sekalipoen tentoe ramai
voela. Begitoelah hal dengan desa
Boemiredja bilangan Sidaredja, pa
"da masa kinj sedang hiboek mem
bereskan

hal

terseboet.

Disamping

jang gembira bagai orang tani2 ta
di, ada djoega jang menderita
ke'
soesahan karena padinja roesak.
Begitoelah dekat desa Boemtredja
adalah masih hoetan beloekar dan
Banteng

terseboet

masoek

kam

boeng oentoek mentjarj makanan
masih djoega
didiimi
banteng,
jaitoe padi. Padi tadi ada koerang
lebih 2 of 6 bahoe jang diroesaknja

PROPAGANDA
Pada

malam

di

pendopo

loe

EVACUATIE

Djoema'at

jang lIa-

Kawedanan

dari.fihak Pemerintah

dtas

hal terseboet. Setelah diterangkan
maka
publiek
merasa berdebardebar. Akibat
dari padanja ialah
pada waktoe ini telah banjak pen
doedoek bangsa
Tionghoa jang
mentjari tempat dilain tempat. Di
antaranja banjak bangsa terseboet
telah pergi ke Banjoemas
Batoe
raden, Bandjarnegara
dar
Iain2
tempat. Berhoeboeng
dengan hal
'toe baiklah dari fihak atasan soe
calah menerangkan

ketawa terbahak bahak, maka pa
da saat ini djoega memberi leloe
tion jang amat loetjoe, hingga te
voek tangan tak ada berhentinja.
Sesoedah semoea oetoesan darj ma
sing masing tjabang mempertoen
djoekkan nummernja masing masing poekoel 12 precies diadakan
taXI
oepatjara memperingati
hoen berdirinja Indonesia Moeda.
Lampoe dari gedoeng semoea dipa
damkan, dan ditengah tengah dihi
dangkan

toempeng

soeatoe

mema-

kaj sebelas lilin, jang berarti bah
wa dengan soesah pajah Indonesia
Moeda soedah mengindjak ke ta
hoen jang ke XI, dengan penoeh
rintangan2.

Kemoedian

tiap

tiap

oetoesan darj masing masing tjabang satoe per satoe diminta
me
madamkan lilin. Sesoedah selesai
semoea maka reunieavond dihabisi
dengan pedato perpisahan.
Esok harinja diadakan tamasja
ke Wendit.

telah

diadakan Propaganda tentang evacuatie di Tjilatjap. Publiek sangat
banjaknja jang
menghadiri oentoek
mendengarkan akan ketera-

ngan

Hadiningrat membikin jang hadlir

lagi dengan

Tanoh

Seberang

MAKASAR.
FRANCO
AMAL
MOEHAMMADIJAH.
Antara” mengabarkan, sebagai
oemoem telah makloem HB. Moe
hammadijah di Djokjakarta akan
mengeloearkan
franco amal jg
akan

moelai

didjoeal

tanggal

22

September sampaj 31 Oktober 1941
dan lamanja franco itoe berlakoe
moelai 22 September 1941 sampai
31 Juli 1942.
Oleh
karena
hari pendjoealan
franco amal terseboet soedah dekat maka HB. Moehammadijah soe
dah
memerintahkan
tjabang tja
bangnja diseloeroeh Indonesia boe
at membentoek komite jang dinamakan ,,Komite Franco Amal Moe
hammadijah”, komite mana kelak
akan menjelanggarakan pendjoea
lan pendjoealan franco itoe.

se

ljelas moengkin agar soepaja tijak ada akibat jg. tidak kita ingin
ran bersama.
Inipoen beloem ter
toeng bangsa Indonesia jang ma
ih kosong akan pengertian pemin
Jahan terseboet.

Bank dalam satoe tahoen jang lam

pau dan kesimpoelannja ternjata
Energio Bank meskipoen
bahwa
dalam masa jang genting sebagai
sekarang

@djalan

diminta

oleh

?

Zahe nada Coean!

kemadjoeannja

pesat djoega.
Kesempatan centoek berbitjara
dipergoenakan cleh beheerder bijMagelang,
kantoor Energio Bank
jang maksoednja memberi selamat
serta mendo'a soepaja maatschap:
pij itoe bertambah soeboer dan pesat hidoepnja.
Toean R. Toenggana sebagai oe
toesan dari
O. L. Mij ,,Djawa”
jang

,

pimpinan

Dari

sebab

MUROLA

apa?

Oleh

tidak

loentoer,

tidak

menjebar hawa jang tida enak, meagasih

tjahja

seperti

soetra,

serta

amat hematnja. Dan selain dari
pada itoe-jang paling penting boeat
Toean-Tocan bisa memilih dari 44

,

warna

|

jang

indah

- indah.

Warna

jang Toean inginkan djoega soedah
tentoe ada diantaranja.

u

1

an

karena

ada begitoe gampang di.

kerdjakannja,

|

UN

y
2

1. |

soepa

ja soeka
mengeloearkan sepatah
kata, moela moela menjampaikan
salam dan selamat dari O. L. Mij
.Djawa” pada Energio Bank
dan
selandjoetnja
menoetoerkan, bahwa antara O.L. Mij ,,Djawa”
dan
Energio-Bank
sekarang
sedang
mengadakan
peroendingan
tentang
bekerdja
bersama
sama
sesoeatoe
dalam
hal
jang
di
pandang moengkin boeat dikerdja
kan bersama. Oleh karena
O. L.
Mij
,,Djawa”
tiada mengadakan
pendjoealan aandeel, bouwspaarkas
dan spaarfonds, tetapi hanja asoe
ransi djiwa, kapitaal dan studiefonds, maka ternjata bahwa bagi
kedoeanja tiada
berkeberatan bekerdja bersama sama.
Plan jang

Tara

PIETER SCHOEN & ZN.N.V.
haters

ENI

ui

23, Tocan Khouw Bian Tie diang
kat mendjadj lid onderwiis commis
&'e,

commissie

sahaan

se

van

tanah,

bijstand

merangkap

volkshuisvesting,

peroe

commis

- commissie

van bijstand hoeat koeboeran
caghoa, Gas dan Rlectriciteit

inissie

dan

commisie

subsidie.
b. Memberi maag

Ticom

pemberian
kepada

pa

sar malam Amal di Semarang jad.
c. Menerima andjoerang dari ang
gauta soal mentjegah penggelapan

pada

Gemeente,

kan centrale2.

“,

dan

akan

diadaFabrikanten: TALENS

& Zn, N.V. Distributeur: JACOBERG.

nan.

poeloehan matjam pabrik, maka 40

d. Terhadap djalan di Gg. Lom
SOLO
SOESOENAN , TAAL-RAAD”.
bok sehingga banjak pedagang jg.
Berhoeboeng
dengan
giatnja
terpaksa pindah tempat akan
di
perhatikan,
| Ra'jatnja teroetama kaoem achli,
bahasa dan
Setelah tidak ada jang dibitjara
oentoek memperbaiki
kasoesasteraan Djawa, maka selakan lagi
persidangan
ditoetoep
bahasa
in 'oentoek memperbaiki
djam 9.34 malam,
dan kasoesasteraan Djawa, maka
TOEKANG GAMBAR INDONE- selain ,,Radya-Poestaka” di Solo

KEDORA

BEN Nu

Indoestri

LEMBARAN

“EEMBARAN KEDOBA PAG. IT

PEMANDANGAN
melawan

Pal,

Bondselftal, atas oendangan
Pladjoe.
P

dikota

Palembang

BPM

Hari ini BVC

ATAU Co?

4 ANG

BEDJAT

PERTEMPOERAN WORSTELEN
JANG SEROE DI SOEKABOEMI.
:BONDER —OBING.
Malam Minggoe ddo. 6 Sept. '41
di Elita bioscop Soekaboemi telah
bertempoer kedoea djago terseboet

terima soerat

jang mengenai ,,politik” djoe
ga, jaitoe dari salah satoe pemba-

tia di Banten, dan boenjinja seper

dengan

ti Berikoet:
...

Bang Bediat,
ini seorang lid dari

Saja

“salah

satoe perkoempoelan

besar, tapi boekan
poelan

politik.

perkoem-

Tjabangnja

ada dimana-mana, dan ditja—

tidak

dengan memakai

djenggot,
maka
itoelah
ingin menjaksikannja.

ja itoe maoe menentoekan me

ngirim wakil2 ke raad2, misal
. nja Regentschapsraad dil.
:
Saja maoe tanja sama bang

mena

perhatian

“der bertempcer

bang saja perkoempoelan sa-

3 Bedjat, mana jang
“non” atau ,,co”?

penoeh

koerang dari 3000 penonton jang
saksikan.
Ini disebabkan
telah 1 tahoen
Zonder tidak bertempoer di Soeka
boemi. Publiek Soekaboemi selaloe:
mengharap harap, dan ini kali Zon
publiek

baiknja

sikap

ZONDER,
Djam 9 malam dimoelai pergoe
letan extra partij, dan kemoedian
Zonder
naik ring dengan
rioeh
ramai
matjam
matjam
triakan
,Djenggot wasiat”! Baroe datang
nih, dari Hadralmaut?”
Semoea
itoe diterima
dengan s€njoeman
oleh Zonder, karena hal itoe hanja
goejon belaka,
Ta' lama Obing poen naik ring.
Pasangan
ada lebih
besar dari
Obing jalah 85 KG, arak Zonder
60 KG.
Obing telah Peran Kampioen
Soekaboemi,
berpoeloeh moesoeh
telah diroeboehkannja oleh Obing.

partij politik, biar berkata se

ten

| ratoes kali kaga” berpolitik,
. toe kena anggapan itoe.

anggapan

kena

soedah

dike

sam...

“nakan oendang2 seperti partij po
litik. Misalnja: kaga” boleh bikin
“openbare vergadering. Kalau bikin
besloten vergadering moesti kasih

' tahoe doeloe lima hari sebelonnja,

Ta' lama

' dan Peaiau bikin resepsi, misalnja
kaga” boleh oendang orang loear
“ lebih darj sepertiga djoemlah ang

sorak

Zonder

kelihatan

me

sit mengangkatnja dan di djatoeh
kan kepinggir terkena papan, hing
ga kelihatan Zonder Pn
ke
sakitan.
Ronde ke 3—4 pergoeletan seroe

bang Bediat kaga' maoe kasih naMon” atau moesti
sehat, moesti
be-

Ion

beberapa kali Zonder angkat pada

BEDJAT.

Obing dan

ma.

tapi

dengan

ramaj

Ronde ke 2 Zonder menjerang
-hoofdzwaai tapi Obing dengan ge

dengan sendirinja

BANG

kelihatan

nahannja.

misalnja.

berpolitiknja

dan

Obing menjerang dengan satoe arm
zwaai Zonder
djatoeh terpental,

hambet2, biarpoen tjoeman taswir
sembahjang

gong berboenji ronde

ke 1 di moelai

se
nya
anna
“Dus,...: propagandanja jang bi
Gitagida masih leloeasa, lantas
ter

di bantingnja

Obing

poenja

ke lantai,

kegesitan

me-

ngagoemkan.

itoe, seperti

Ronde
ke 5—6 pergoeletan ta'
koerang
-seroenja beberapa
kali
Obing di koentji oleh Zonder, dan
satoe gentjetan jang lama sekali

dilain lain tempat dimana ada ber
diri tjabang, groep atau" grombolan Moehammadijah, maka poen di

Makassar

,,Komite Franco Amal

hingga
kelihatan
Obing hampir
kalah (penonton sorak rioeh) tapi

Moehammadijah” itoe soedah diba
ngoenkan, jang dalam pengoeroes

Obing berhasil dapat terlepas dari
bahaja, Njata keoeletan Obing,
Ronde 7 ganti berganti saling be
koek di bawah tapi masing masing
keras leher
matjam tonggak, ta'
dapat di goelingkannja satoe sama
Pendjoealan itoe bagi Moechamlain,
— madifah
akan dilakoekan
ditem
Ronde ke 8 penghabisan keliha
“pat tempat jang soedah ditentoe- . tan Obing menjerang dengan ga“kannja jaitoe:
Kampoeng Pisang
nasnja, tapi Zonder tangkis sera
“Larjangbangi,
Bontoala,
Mariso,
ngan Obing, hingga Obing ta' ber
anang Tanah dan dikantor tja:
lakoe segala
teorie boeat meroe
. bang Moehammadijah
Makasser,
boehkan Zonder. Poen Zonder wa
-Diponegoroweg.
laupoen
beberapa
kali
banting
Nanti, malam tanggal 18 ini boe
Obing, tapi Obing dapat menahan
— Jari September Moehammadijah se 'nja dengan brug, dus amat soesah
Pan
Makasser melangsoengkan
Obing boeat dapat kekakalahan.

nja doedoek toean toean' Ha Eba'
Daeng Sitoedjoe Ketoea, Abdullah
| Sangadji Penoelis I, Hasan Penoe
| Iis HH dan beberapa toean toean
1 "ons selakoe Pembantoe.

. rapat anggauta

|

jang sematjam
membikin

oemoem

di pergoe,

roean
Moehammadijah Makasser,
dalam rapat mana akan dibitjara-

Achirnja pergoeletan serie de
ngan penoeh 'kepoeasan, satoe per
tempoeran jang djarang demikian

kan tentang perangko amal Moe
| hammadijah itoe,

hebatnja.
Lebih

landjoet

dapat

di

kabar

kan, hari Senen Zonder berangkai!

S- ke Pekalongan boeat bergoelat di
Pasar Malam
djago djago

sekarang

dj sana, menghadapi
goelet dari Midden

NOVA,

Pa Ta
PTE

Joe Louis dan Lou Nova sekarang
dioendoerkan sampai
tanggal 29
Ke
September jang akan datang.
doea djago bokser itoe ada dalam

keadaan

bata

2

djoet.

jang bagoes sekali, begi-

Tag. GO KE ARNGA NAANAaSh da2 A0

toelah menoeroet Reuter lebih

TEL. 979 BAT:
EU
AAN

Betawi

dirj

sendiri,

(VBO)?

Administrateur BPM.

goena oentoek badan anak? dan orang dewasa.

halftime

2 —

Komentar

Betawi dapat

0, kemoedian

kita: Meskipoen

di

lan

BVC

han jang satoe kali itoe lebih ma
hal harganja dari doea kali keme
nangan, karena waktoe
melawan

BVV

itoe memang match

boekan

frindlygame
kipoen BVV

apalagi treimen, mes
sebagai toean roemah

(ggstheer)

dari

mereka

dari Betawi main

- 046

M

Dagang.

DJANGAN HANJA BERTAHAN,
TETAPI MENJERANG.

Barisan kita dapat mendoedoeki
tiga bocah doesoen jang berpen-

PERSEDIAAN

doedoek dan enam tempat mening-

2

gi.

LPA DAA pran

aa

parane Tipes Deen

Empat bocah pesawat
terbang
moesoeh dapat diroentoehkan dengan djalan tembakan senapan-senapan jang dipoesatkan kesatoe
djoeroesan.
Lima poeloeh tempat sarang se
n2pan mesin, 7 boeah mobil berla
pis badja, 6 bocah tank, 17 bocah
alat pelempar perioek api, dan 15
bocah
meriam, — diantaranja 4
boeah jang bisa menembak djaoeh
—, telah dapat dihantjoerkan.
Pihak moesoeh mendapat keroesakan orang
tidak koerang dari

1.500

orang opsir

dan serdadoe,

baik jang mati maoepoen
ka-loeka.

jang loe-

de

Janeiro,

7 Sept.

(Reuter). — Didalam pedato oentoek memperingati hari kemerdekaan jang ke 119 tahoennja dari
Brazilis, maka
president Getulio

Vargas, berkenaan

dengan politik

Amerika seloeroehnja berkata antara
lain-lain:
,,Tiap-tiap
serangan, dimana poen datangnja, akan
mendjoempai
kita dalam ikatan

MACKENZIE KING DI MONTREAL.
Ottawa,
— Mackenzie
Montreal, :

7 Sept. (Reuter).
King telah tiha di

—

Seorang

soerat

7 Sept.

pembantoe

Minggoean

(Reuter).

dari

ekonomi

pada
,,Eco-

nomist” menoelis tentang apa jang
ia ketahoei akan barang persediaan Japan itoe.
Ia menerangkan,

bahwa

tentara

Japan dan Armada Japan, di Nippon, di Korea, Mandsjoekuo dan
ditanah-tanah Tiongkok jang mereka doedoeki itoe, loear biasa banjak persediaannja. Boekan sadja
persediaan sendjata,
mesioe d.L.s.
barang keperloean militer dan marine, tetapi djoega barang-barang
bahan. Dalam soal ini adalah terhi
toeng: tjoekoep banjak besi, besipasir, badja-toea, arang-batoe, ben
zine, minjak, minjak tebal, karet,
beras, pakaian, kain-kain dan koelit.
Orang jang mengetahoei seloekbeloeknja hal itoe, — demikianlah
kata Economist tadi — sesoeai pikirannja:

Bahwa
persediaan
barang-barang
itoe
kiranja bisa
menolong
Japan,
ketjoeali meneroeskan
peperangannja
di
Tiong-

kok,

djoega

tahan

di

embargo
oleh
Amerika
dan
Inggeris
setahoen
laman'ja,
bahkan
bisa
mendja.
lankan
perang
kilat

ke
tan

djoeroesan
koerang

tahoen

Sela-

lebih

lamanja.

PASAR BERAS.

BERAS BANJOEWANGI, POERWOKERTO dan TJIANDJOER.

(Franco ringbaan Batavia):
per guintaail.
B.W.T, Trieur Banjcewangi

5 — 8

V,

petjah

BERAS INBRAMAJOE
(Franco. wagon Cheribon)
per guintasl:
LB.S. Vol Slijp boeloe ...... f 7.99
LBH. 34 Huller boeloe ... ,, 7.15
LB.L, Lolosan boeloe 84 pt, 17.52
ILB.Z.

(Via Makelaarskantoor Wesselink
& Dijkhuts — Batavia)

Petjah

koelit

boecloe

,,

7.22

LS.9, Vol slijp Srogel ..... pot
LS.H. 4 Huller Srogel ... ,, 17.62

LS.L, Lolosan Srogel 24 pt. ,, 7.42
1.S.Z. Petjah koelit Srogel
LT.S.
vol siijp tjere .....
LT.H., 5 Huller tjere ......
LT.L. Lolosan tjere 8g pt.
I.T.Z. koelit tjere .........

,,
,,
a.

7.09
7.67
“TipA
,, 7.71
» 6.84

s.c..co..

H.G. Trieur Boemiajoe 5 —
8

petjah

.......o...

P.K.P.L, Trieur Poerwokerto 5 — 84 petjah ..
9.62
P.BS. Vol 0. Poerwokerag
Tan
Bika
(Franco. wagon “Tjiandjoer):
T.K.P.L. Trieur Tjiandjoer f 9.72

T,D.S.A. Vol Slijp Tj 'djoer ,, 8.92
T.D.S.B. 4 slijp Tjiandjoer ,, 862
an

Tana

JAPAN.

Londen,

dalam ikatan bloc, jang terdiri dari

1941 elftal BVC

111

Karaecehi,
6 Sept. (Reuter).
— Didalam seboeah telegram, dalam mana dioetjapkan selamat kepada organisator-organisator Ming
'Ygotan Perang di Sind, jang dimoelai hari ini, maka Djenderal Wavel menjatakan:
,,Dengan tjepat
kita sekarang mendekati sa'at, dimana
kita tidak
hanja 'haroes
(Zetsel jang tertahan kemarin)
menghentikan gerak moesoeh, tetapi berboeat lebih dari itoe, goena
MOESOEH TERDORONG BALIK.
dapat membalik keadaan”.
Moskou,
7 Sept. (Reuter).
— Tambahan keterangan didalam
ma'oemat Sovjet jang keloear tePERHOEBOENGAN
DJERMAN
ngah malam berboenji seperti ber
—PERANTIIS.
ikoet:
Zuerich,
6 Sept. (Reuter).
»Sesoedah pertaroengan besar
— Ketentoean-ketentoean baharoe
dengan moesoeh dibeberapa medan
tentang perhoeboengan Djerman—
digelanggang poesat,
maka bariPerantjis moengkin akan bisa disan jang
dipimpin oleh
saudara
ketahoei bentoek dan tjoraknja seLosev,
dapat
mendorong
balik
beloem achir September ini, toelis
djaoeh-djaoeh kepada barisan-bapembantoe ,,La Suisse” dari Vichy.
risan moesoeh,
:

beberapa bangsa jang besar-besar,
seperti beloem pernah didapat ikatan defensief seroepa itoe”,

29 Aug.

88

hari itoe.

Pertandingan itoe akan ber

Hari pertama tanggal

ENAK - BAIK BOEAT BADAN

itoe.

Hingga ada beberapa orang Belan
da jang mengatakan, bahwa itoe
boekan kekalahan, melainkan: cen
schandalig! Djangankan orang Be
tawi, orang Palembang sendiri ma
rah, melihat pasangan BVC pada

tempat di Pologrounds. Darj penda
patan Louis menerima 3171445 dan

DOENIA VOETBAL.
BATAVIA (BVC) CONTRA
PALEMBANG.

...

-

dalam 3 kali main bisa mendapat.
kemenangan 2 kali, tetapi kekala

SARIKAT AMERIKA.

JOE LOUIS — LOU

LN

Soesoel djadi 2 — 2 sehingga eind
stand 4 — 2, satoe antaranja bola
ditendang waktoe sedang dipegang
keeper sambil baring. Dengan ke
menangan ini BVC terima 1 beker

Rio

Seperti telah kita kabarkan, pertandingan mereboet titel antara

AN MY Ta:

RTA

Djika orang boeat pertama kali rasakan Blue Band, dia tentoe djadi tertjengang,
karena dia tida menjangka, bahwa Blue Band begitoe enak rasanja: Boekan sadja
dari sebab keenakannja, tetapi djoega lantaran lain? paedanja jang besar goena
toeboeh, Blue Band djadi disoekai oleh orang banjak
Blue Band diboeat hanja dari toemboeh-toemboehan, sehingga gampang hantjoer
dalam peroet. Hasil alam ini jang sedjati mengandoeng banjak vitamine A dan D jang sangat ber-

Java.

.

2 |

itoe. Boekan

maloe

djago

Waktoe

“bar dalam lapangan perdjoangan
2 palik, entah non entah co, nanti
hasilnja,......... bisa anggap seba
Ke
partij politik.
Nah, kalau soedah masoek ,,boe

| Berkenaan

inilah sampai

toe enak ?

“Tai betoel!
Blue Band selaloe
dipakai diroemahkoe.

boeat . Pladjoe, Apakah pasangan
begini disengadja, ' soepaja BVV

voorsorong

rakan atau partij politik.
“Kalau kaga' robah, lantas seka
“rang misalnja ikoet berdjoang he

s0o — "ebah.:...

7 —

Hari ketiga BVC contra
Shell,
club jang lebih tanggoeh dari BVV
bertempat. ditanah lapang Pladjoe,
djioega zonder bajaran, Karena soe
dah maloe kemarin maka hari ini
Betawi keloearkan pasangan jang
sebetoelnja dan betoel sadja mere
ka dapat
kemenangan.
dengan
stand 4 — 2, meskipoen didapat de
ngan pajah 'sekali,

sadja doeloe dikala-

Neh,...... dus

dengan

Apa ini .
Blue Band jang
rasanja begi-

HN

dan waktoe halftime stand3 — 0 '

Aa

| Kalau ada niatnja begitoe, lebih

| 0eroesan

didjatoehkan

TN

|

Be |

sebagai

baik menetapkan doeloe perobahan
dasar, jaitoe berobah djadi perge

“—— Kalau

tawj

kah

kan perkoempoelan berpolitik, kog

— itoe, lantas,

lembang, tapi dengan moedah

Saja
. Ibnoe Banten,

lantas maoe r'iboet2j perkara
non” atau sikap 00.

TN

0.

Harj kedoea BVC contra
BVV '
dari Pladjoe (toean roemah) ber
tempat di ditanah
lapang Bagoes |
Koening (Pladjoe) dengan tidak di- |
poengoet bajaran. Tetapi pasangan| |
BVC hari ini sangat mengetjewakan, karena banjak veteranen jang'
ikoet main, sehingga - meskipoen |
BVV boekan club jang koeat di Pa-

inan

ngan boeng Ibnoe Banten itoe.
- Dan lagi begini.
Perkoempoelan Ibnoe Banten boe

IA

4 —

masih djadi
pertanjaan
publiek
Palembang, karena semoea penon:
ton merasa ketjewa melihat perma j

. Hlo, sebetoelnja kan djangan ta
nja sama bang Bedjat. Bagoesnja

dipoctoeskan

waktoe

pauze

menang,

advies bang Bedjat.

Si
2

kemena

Pel

Ea UG

Pan
ta SN lia
- “Verfrisschend-Koel-Delicieus:
OVERAL

BERAS KRAWANG.

VERKRIJGBAAR

“aa

ringbaan Ratavia):
per guintaal.
K.S.A. Vol slijp boeloe ...... f 8.52
K.B.H, 74 Huller hoeloe .. ,, 7.85:
K.B.B, 4 Hulier poeioe... ,. 7.78”

K.BL, Lolosan

boeloe

34

poetih ........
K.B.Z. Petjah koelit 'boeloe
KM.H 4 Huller menoeMAN

KM...

PE

Nan

5 02
Haa

ena

an LK ANA

menoeroen

34 poeti .......

7.37

K. Ma Ppsan koelit menoe-

YOEN Set...
SOE
EKT.H. 4 Huller tjere
gen Abe
K.T.L, Lolosan tjere Y4 pt. ,,
K.T.Z. Petjah koelit tjere ,,
K.T.Z./m, Petjah koelit tje
re 70 — 80 4 marah... ,,

7.21
6.94
6.94

S.SA.
S.B.H.
S.B.B.
SBL,
S.B.E,
S.S.S.

seb

ringbaan

per guintaal:

lane

4.
Huller padi
Shanghai .......
S.S.L. Lolosan padi Shang
haji 84 poetih.
Se
5.5.2, Petjah koelit padi

pan

Djagalah soepaja darah didalam
toeboch toean selaloe bersih, Bersihkanlah darah tocan dengan pil
Joodkali boendar teloer. kelocaran
Bandoengsche Kininefabriek. Pil
foodkali boendar teloer mem bersihkan darah dan pemboeloeh da-

rah diseleeroeh toeboeh tocan dan
mentjegah
penjakit

dan

Batavia)

Vol Slijp boeloe ......
74 Huller boeloe ...
84 Huller boeloe...
Lolosan boeloe 34
Petjah koelit boeloe
Vol sifjp padi Shang-

Phadan

serta

menjemboehkan

jang berikoet:

Oerat? terasa kakoe (aderverkaiking), bengek, darah kotor,

BERAS SERANG.
(Franco

Varah kotor»

f 8.52
,, 7.83
,, 7.75
,, 7.22

sakit

Entjok

Kalau ditempat

(rheumatiek).

toean

tidak

ada

didjocal ditoko obat-obatan, kirim-

lah bon jang dibawah ini dengan
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