ta INDO
“Ialah

basa 'persai

Bagaimana
Bagaimana memeliharanja ' 3

dikoepas. oleh para ahli

Akan

bangsa kita di Kongres
Pengadjaran
Taman- :
Siswa di Djakarta dari 15 sam-

| pai 19 October 1941,

2y» LEM

NED.

BAR.

LOSSENUMMER

IND. ESCOMPTO

714

SEN.

MIJ. N.v.

Terdiri pada tahoen 1857
Hoofdkantoor : BATAVIA
ee tagar dan kapal persediaan
-1

'besarnja

»isargo”,

nak boeahrja dan kapternja

|

ditolong oleh Kapal selam tadj dan

“soedah
|
) ladier €s.

engan

selamas

djatoeh?| “ “LE

HAVRE

AH onden,

ditoentoet

dimoe-|

| ka pengadilan.
KIEV

paggni

5

DI U.S.A.
asShington,
Re

19 September (Reuter):
Keadaan di'Odessa makin baik kalau dibanding dengan
te

u ter),

bahwa

2

|
g

Lo

2 minggoe

'pasoekan Roemenia mendapat kekalahan besar, demi-

ngan 'Lozovsky, kepala dari dines: pers Sovjet.

:
shonden,

POLTAVA: DIDOEDOEKI
19 September (Reuter):

| &
:

ada

??

'tava — kira-kira 360 km sebelah tenggara Kiev
| | timoer- “aoet-Krementschug — soedah dirampas.

dan

100 km

lam dilakoekan diseloeroeh front.
ai | Paling'hebar-di djoeroesan Kiev.

:

tembak mati,

di

| si anti-fascist,

BERAKSI.
3
Londe
mn
19
Sept.
(Reut
er)
-rali
|

kapal

:

perang

Ingdjoe-

Menoeroet pihak Roeslan keadaan “di Odessa men
djadi baik, karena pasoekampasoekan Roemenia mendupat kekalahan. besar.

- persedijaan-

melin serta lain-lain diplomaat jang doeloe, akan di-

persediaan

Daladier

(bekas premier Perantjis),
dimoeka
adanja

pengadilan

Blun dan

terdakwa

pembitjaraan

Djepang

antara

Ga-

bersalah

perang.

Kabarnja poeblik Amerika soedah tidak s
hadap Djepang,
sehingga mempengar oehi

ter
k epada

U.S.A.-Djepang.

kirim protest kepada

Moskou,

sebab ada

pertoek-pericek api dilaoetan Djepang. Keloearga

anggauta-anggauta staf ambassade Roeslan
gaikan. Djepang, menoedjoe ke Wladiwostok.

. Chungking

memperingati

genap

terdjadinja incident Moekden,
meneroeskan

KAN
DJEPANG DGN. MENOEMPANG KABAI, JANG

2 Tank

kota Kiev

terhitoeng

ROES BERLALOE !
'TOKIO,
19 SEPT.
(REUTER). —
NJONJA
- SMETANIN, ISTERI DARI
ASSADEUR ROESLAN
I DJEPANG, DAN 50 PE“REMPORAN ” PEREMPOEAN DAN ANAK- ANAK
DARI ANGGAUTA STAF
BASSADE
ROESLAN
NG INI MENINGGAL-

karena

| LAGI KAPAL SELAM BELANDA

12

bahwa

pasoekannja
demi
didoedoeki. Ketera-

ngan dari pihak Finland, pasoekan-pasoekamnja soedah
mentjapai djalan kereta api Moermansk.

menjebabkan

' roet dalam demonStarsi: demonstra |

| Pertempoeran jang hebat tadi ma-

|

dari pihak Djerman
dimasoeki pasoekan
kota Poltava soedah

madjoekan

sebelah

18 Sept. ada 2 orang komoenis

' hoekoem

Sept.
marime

P

| mengoemoemkan, Kya pada. tsi.

| — Makloemat-Roes'an siang hari:

19

epartement

kabar

soedah
kian djoega

'kapal ,,Warspite”, sekarang ini
aboehan-pelaboehan Amerika
it oentoek dibikin betoel atau
ti

Dari'Berlin: Maklcemat Djerman mengoemoemken, bahwa kota Lagi |

PALING SEROE DI KIEV.
Mosk Ou, 19-Sept. (Reuter).

—D

eris, diantaranja

&

t

DA

ngprika Serikat mengoemoemkan,

'Mosko u,

6

Ringkasan

#ERIS DIBIKIN BETOEL

ODESSA MAKIN BAIK.
ma

DISERANG.

19 Sept. (Reuter).

AL-KAPAL PERANG ING.

Hkan-PaNoekan 'Djerman soedah masoek kota Kiev.

at

kedara

'— Bomber-boriber R.A.F' tadi ma2
pelaboehan Le HaSegala
bomber kembali de“ng
se'amat

DIMASOEKI ?

Lon “ en, 19 September (Reuter):
Dari Berlin: Opperbevelhebber Djerman mengatakan, Nan

2

dibawanja

KANTOR-KANTOR
DI BANDOENG,
BATAVIA,
BUITENZORG,
CHERIBON,
DJOCJA,
MAGELANG,
MAKASSAR,
MALANG, MEDAN,
MENADO,
PADANG,
PALEMBANG,
POERWOKERTO,
SEMARANG,
SIBOLGA,
SOERABAJA,
TEGAL, TELOK BETONG,
WELTEVREDEN.

6000 «

peperangan

dari

mening:-

sepoeloeh tahoen

Niat pemerintah

simpai

mendapat

tetap

kembali

daerah-daerah jang terampas.
Menteri

Duff

Maa

Cooper

akan

segera

melandjoetkan

ke Australia.

: KERTEMPOERAN DJOEROESAN MOERMANSK.
M osk k o an 3 Sept.

an

Protest
Nb aban
ana

Tetpan na

Djepang

kepada
ada “Seet.

:

juara, ja aa
Sa

Moermansk,

| chungking memperingati
1000
—. dent Moekden.

Kekala-

an
itoe kira-kira
eta.

TIDAK

SOEKA

inci-

Tiongkok

Ia akan mengadakan
dengan

peinitipih

lord

pembitja-

Beaverbrook,

mengadakan

SABAR,

missie Inggeris dalam

ia | konperensi 3 negeri,

Babak AN.

ang

pia PAT

n,

19

Sept.

. (Reuter-O. JB.). — Menoeroer ka-:langan jang tahoe, ada 200 pesawat “pemboeroe “bikinan Amerika,

“jang mestinja sentoek Inggeris, di
' teroeskank
soedzh datang di Inggeris.
| DIDIKAN
R. A- F. DI AMERIKA.
|
“Washington,
19 Sept.

(Reuter-O.
Perang

JB.). —

Departement

mengoemoemkan,

bahwa

Watts menerangkan,

PELAJARAN.

anggauta

,,Union”

Ap

terbang, penembak- -penem

gan senapan mesin dan te-

Mena

radio 'boeat R.

Cs. DIMOEKA

. mogok.
| Dari New York,

Reuter

O. JB.

dollar seboelannja karena berlajar
pada
,,Cherah-daerah Iaoet
perang”, maka kira-kira ada 20.000
angghura-diri Seafares International Union of North Armnerica mogok,
sehingga
11 kapal dagang
| Amerika terpaksa tinggal dipela-

Paling sedikit 3 dari kapal ka| pal itoo memoeat alat-alat perang
| jang

INNT:

penting

bagi

pangkalan

de-

fensie Amerika di kepoelaaan Berhuda dan Hindia Barat,
Sekretaris

Unie,

John

Hawk,

mengantjam akan meloeaskan pemogokan,

— kalau

permintaan

Union” tidak dikaboelkan.
Pemogokan itoe dilakoekan tjepat sesoedah

Roosevelt

berpedato

dimoeka radio dengan mengakoei,
bahwa

genting.

keadaan di Pacific memang

—

genap

Ketika

diperingati

10 tahoen

terdjadi-

sjoeria) didapat kembali. .

MEMPROTEST MOSKOU.
Ada perioek-perioek api di
Laoet Djepang.

Lebih landjoet dikabarkan:

boehan-pelaboehan,

N 2 Ada oa Hi
R, BLUM, GAMELIN DA

TOKIO

agressie”.

| sar-dasar dari pembitjaraan pihak
| Tiongkok, ialah oentoek meneroeskan peperangan
sampai daerahdaerah
di Timoer. laoet (Mand-

dari pada sedjarah

oentoek kembali sadja ke New York.

“20.000

jang

| nja incident dj Moekden, maka da-

Watts jang 10 mumggoe di Hongkong dengan sia-sia menoenggoe idin boeat pergi ke Moskou, laloe mendapat perintah PEMOGOKAN

JB.),

! soedah

| Munchen.”
Ia berkata, bahwa pendapat oemoem di Amerika Serikat
. amat pro Tiongkok dan amat anti “kepada Djepang. Oekoeran
| itoe melebihi dari pada pro Inggeris dan anti Djerman,

mengawatkan pada tgl. 18 Sept.:
tentara Amerika mend' dik djoeroe . Karena minta - premier perang 60

djoeroe

: ter-O.

bahwa apabila Amerika tinggal sabar

keyada Djepang, ,.adalah itoe lebih sungat

ada

CHUNGKING MEMPERINGATI
INCIDENT MOEKDEN,
Soedah sepoeloeh tahoen.
Chungking,
18 Sept. (Reu

| Djepang, sebab poeblik Amerika soedah tidak bisa sabar lagi”.
.

tidak

ran, sedjarah,

| menghentikan, maka kaoem penje| rang di Kuropa laloe meniroe-niroe

Y Ma n 11 a, 49 Sept. (United Press. O.JB.).
4 on ae" n, 19 Sept. (Reuter).
Koresponden
dari ,,New York Herald Tribune”, Richard
— - Pemimpin dari komisi ekonomie
Watts, jang kemarim dengan pesawat Clipper dari Hongkong
Inggeris dii Moskou, Cadbury, kem |
dgtang- di Manila, menerangkan :
2 bali 1 ke Inggeris.
»Sekarang ini tidak moengkin ada kesabaran terhadap
raan

itoe

| geografie, koeltoer, bahasa, fm
3 tjajaan igama, adat, djiwa, piki-

.

TOKIO,
18 SEPT. (REUTER). — PEMERINTAH DJEPANG MEMPROTEST MOSKOU
KARENA
DI LAOETAN
DJEPANG ADA
BEBERAPA
PE
RIOEK, API, SEHINGGA SOE-

Keterangan Chiang Kai Shek jg.
tertera peda tempat jang teroetama pada segala s.s.k. menegaskan

maksoed - maksoed
peperangan
Tiongkok, jaitoe pertama: meng-

amankan hak-hak daerah dan ad-

an dan

pemoeda-pemoeda

sepan-

djang

DJEPANG

pedato didjalanan..

Disitoe rakjat

Tiongkok

bahwa

»DJANGAN MEMPERMOEDAH
KEADAAN PACIFIC”..
Londen,
18 Sept, (Reuter-

O. JB.). — Ambassndeur Tiongkok di Londen, dr. Wellington' Koo,
hari In dalam Satoe perdjamoean
di Londen, memperingatkan, bah-

wa orang jangan 'meloepakan keadaan di Timoer Djaoeh apabila
merantjang perdamaian jang kekal.
»Sekarang ini perkarian tertoem

pah

kepada,

Europa,

tjorak

sebab

keadaan

di

kekatjauan jang

pemerintahan

Orang-orang

| kata-kata
soepaja

dan

hockoem,
Djepang

-,,Mansjoe”,

orang-orang

memakai

maksoednja
dinegeri

loea-

ran mendapat kesan, bahwa Mansjoeria itoe memang terpisah dari
Tiongkok.
Oleh

karena

itoe

dengan

tandas

kita terangkan, bahwa Mansjoeris
tetap daerah Tiongkok sebelah timoer-laoet, dan akan tetap djadi
daerah Tiongkok. Salah satoe mak
soed perang Tiongkok jiaiah peram
pasan. kemba'i atas Mansjoeria.
Incident Moekden djadi pelopor

segala

agressie

di

doenia.
Bagaimana kelak perhoechoengan
antara dagang

dan ekonomi

Tiong-

kok dengan negeri asing, Tiongkok
persedia

mengadakan

perdjandjian

perdjandjian atas hak jang sama,
tidak memilih-milih. Hanja kembatinja Mansjoerialah dapat menjoedahi pertikaian antara Tiongkok—

ministratie Tiongkok dan kedoea:
mendjoendjoeng tinggi hak interDjepang dan mengembalikan
pernasional dengan dja'an mengalah- :. damaian di Timoer Djaoeh,
kan pihak penjerang.
Negeri-negeri jang menanda taArak-arakan di djalan-dja- | ngani perdjandjian 9 negeri soedah
lan Chungking.
mendjamin hak-hak jang tertinggi
Organisasi-organisasi perempoeTiongkok.

DAH BEBERAPA KAPAL IKAN
TENGGELAM,

pemberian.

hari

mengadakan

didjamin,

rintah -soedah

tetap

pedatopeme-

kehendaknja

Dalam pada itoe baik djoega diingati, bahwa incident di Moekden
doeloe
adalah
permoelaan
dari

agressie-agressie diseloeroeh doenia. Oleh karena itoelah, apabila

oentoek meneroeskan peperangan,
selama
orang-orang Djepang beloem disapoe bersih dari daerahdaerah Tiongkok.
Sesoedah diadakan pertemoean
jang hebat itoe, maka berpoeloeh-

kini Tiongkok
memperingati kedjadian itoe,
seharoesnja negeri.

poeloeh. riboe orang berarak-arakan didjalan-djalan besar Chung-

DR, WELLINGTON K00,
Chungking, 19 Sept, (Reu
ter). — Dengan formeel pemerin-

king,
dengan membawa obor serta
Mohan dak tor Kian sembojan,
»Memang
Mansjoeria
kepoenjaan Tiongkok”.
Sikap Tiongkok
terhadap Man-

hebat dj Barat itoe tidaklah terpi- ' sjoeria diterangkan da'am sk. opisah dari kedjadian-kedjadian di Ti | sil Central Daily News”
demi-

moer Djaoch dalam 10 tahoen jg. kian:
paling belakang ini, jaitoe karena
»Mansioeria adalah bagian negetindakan
memperkosa
kepada ' ri Tiongkok, dilihat dari soedoet

negeri sahabat memperbesar
ngannja goena mengalahkan

penjerang”.

tah

Chungking

sokopihak

7

mengoemoemkan

keangkatan
dr, We'lington
Koo
djadi .ambassadeur Tiongkok
di
Inggeris dan merangkap voorzitter
dari“ komisi pembelian barang-barang oentoek Tiongkok di Londen.
Djadj boekannja @uo Tai Chi jang
sebagai minister locar negeri
gal di Chungking.

ting.

£ :

Kemadjoean Iboe Indonesia.

disana

telah

Ps rantjang oentoek

jang Ka

AA

2

menjaksika:

| gerhana matahari

(

me.

1 berapa

ag

Jain

“ tampak
nanti pada
tgg. 21
September j.a.d.
sebagian di

Shanghai.

»

a

itoe tampak

ri Tiongkok.

dinege-

gerhana

mata-

dari Sibolga

Pe

— Madjelis Pelajaran

Roessia itoe, tetapi |

dan

di Soematra

Se-|

dari padanja dengan tetap, dengan

| hak masih djoega ingin keterangan

ang lebih tegas. '
Baiklah, keinginan dan permintaan dari beberapa pihak atau go-

tjang”.
Apa sebab, manakala jang, dibi

karena kabar itoe dari | pehak

Bandjermasin
(Java
dari djam 12.10 sampai

tanggal
25 boelan ini djam 9 pagi

akan “ mengedakan
'oemoem atas perkara

postoesan
tenggelam-

'poenjaan
N.V. ,,Nederl. Ind. Mjj.
voor zeevaart 1”, jang pada tanggal 18 malam 19 Maart jang la'oe,

i|soeh

dilaoetan

Atlantik,

Amboina

sampai

dari djam

“| hilang sama sekali.

“MORCHAJAM"

I PORTOESAN2
KEPANDOEAN
“Antara”

.t.

Kepandoean

|

mengabarkan,

Arrabitah

dari

matari

tijd
Ri Hn

itoe,

hak memilih

isteri haroes

kepada

dilihat

dalam

,,hak memilih” tidak bisa

tidak mestinja

dilepaskan

dari

dan

kemadjoean

memilih

Indone-

bagi kaoem

iste-

ri” boekan
barang baroe-dalam
Ipergerakan bangsa kita melainkan
soedah bercelang-oelang dibitjara-

(Ikan oentoeng-roeginja, perloe atau

Itidaknja. Maka

tidak perloe lagi

disini berbagai
Jalasan-alasannja. Tjoekoep diperi“Ingatkan
bahwa beberapa
partai

# kita

15.00.

kemoekakan

'politiek Indonesia soedah menjeboetkan
soat ,,hak memilih bagi
kaoem isteri”
itoe sebagai salah

Menado

itoe.

satoe toentoetannja, jang sedikit
Ibanjaknja soedah diboektikan poe-

kaoem iste.|ala sehingga : beberapa ika

ROES DIBOENOEH

DALAM

Al-Alawijah

“Iri bangsa kita mendjadi anggota
Dalam pergerakan
“Igemeenteraad,
,hak memilih”
kita pemberian

HOTEL?

Seorang tamoe dalam hotel R

| ke IV di Betawi telah diambil bebe
rapa kepoetoesan, antaranja jang

memilih

Pemberian

',Hak

dalam

BANGSA

rian hak

'nesia choesoesnja

lebih njata lagi melia

gerhana

ARRABITAH.

Iirapat tertoetoep jang telah
di
adakan pada hari2 ,,moechajam”
|

-Pendoedoek

akan

noeh kegoentjangan hati terhadap

Apalagi karena dari pihak
1 iboe Indonesia masih akan

bangsa serta
masjarakat
sia oemoemnja.

(Molukken.tijd):

13.05 sampai

inja.

“ Iscal kemadjoean kaoem iboe Indo-

:

Menado (Celebes-tijd) : dari
.djam 12.10 sampai 14.25.

, | karena adanja aksi dari fihak moe-

tjarakan oeroesan
politiek, maka
orang laloe bersikap dengan pe-

“dan

djam 12.40 sampai 14.25.
|

beberapa

ongan itoe kita tjoba mempenoe-

“mangnja

Tarakan
(Java-tijd):
dari
—:
djam 12.40 sampaj 14.25,
Makasar (Celebes tijd):
dari

“nja (karena kena torpedo) kapal
»Mandalika”,
jang mendjadi ke-

bangsa,

3 hoeboengan jang loeas. Sebah me-

Sampai djam 11.00.

pada

pem

tidak mengeloeh, bahwa ,,penghidoepan roemah tangga-akan goen

Anam

pak di:
Kota Radja (Noo
Sum. tijd)
dari djam 10.1

nanti

nja-

mempoenjai

diadakan tindakan-tindakan lebih
ndjoet boeat menoentoet pembesa

hana matahari itoe akan tam

»MANDALIKA",

tidak

pi-

sa

latan. Medan akan dapat djoe
ga melihat sebahagian sadja.
Diloear tanah
Djawa gerai

(05

kita dan
soedah

isteri segala

meliwati

Banka
ke
Soembawa-Barat
dan Soembawa-Selatan. Djadi
ta?
gerhana
matahari
itoe
akan
kelihatan
di
Djawa,

Lombok

kita

lagi

gina di Krekot, bangsa Roes, 2
kepada kaoem iboe sebenarnja soe
seba- | mengakoe bernama Saholotf, : te
dah lama boekan
mendjadi soal
dalam
kamai
:
“Ikedapatan
mati
| p gai berikoet:
principieel:
atau
perkara
azas jang
Pra
jaitoe pada hari Kemis sore djam'masih
perloe
didjadikan
bahan
FS Adapoen ketahoeannja ia telah|
Sa
Moechajam ke IV telah memoe
pertoekaran pikiran, Boleh dikata
mati
itoc
inlah
ketika
salah
se“h-...
toeskan bahwa
Kepandoean
'seloeroeh pergerakan kita soedah
- Arrabitah Al-Alawijah haroes orang djongos disitoe mengetok 'menjetoedjoei pemberian hak mepintoe, tetapi tiada djawabnja, semempoenjai satoe berita boela
| milih itoe kepada kaoem isteri.
nan tetap. Maka dikira baik | hingga menjebabkan rasa tjoeriga, |. Soenggoeh aneh dan gandjil seKemoedian diintip dari loebang
sekali djika
siaran boelanan
kcentji,
pampaklah, bahwa ia fe- 'karang masih djoega ada beberajang ada sekarang didjadikan
membawa-bawa
Jandjang
boelat, ketika diboeka, ia pa pihak “jang
Berita A,A.P.V.
atau
mentjari-tjari
pelbagai maMelihat kemadjoeannja baha- | soedah menghemboeskan njawa- |tiam alasan lama boeat menolak
nja jang achir,
" gian welpen dari Kepandoean
hak memilih
kepada
Polisi mengadakan penjelidikan, 'pemberian
- Arrabitah Al-Alawijah
jang
Ikaoem
iboe.
Njonja
Siti
Danilah,
sedang :majit ijangkoet ke C.B.Z.
mana sekarang masih berdiri
salah
seorang pengandjoer dari
“dibawah pengawasan A.A.P.
“Isteri Indonesia” antara lain medapat

dioemoemkan

“adalah

B3 groep Batavia 18, maka te |
si noelis dalam minggoean »,Nationa: PEDJABATAN
BAROE.
“lah “dipoetoeskan bolehnja bah “Hari Senen 22 Sept. jad. bodkoer le Commentaren” seperti berikoet:
Haa
velpen itoe berdiri sen 7 malam diroengang sekolah. Ha
Seorang poen jang waras piki
.. dengan mengambil no. la 'kim Tinggi Goeroe besar baroe da Pataja tidak akan mempoenjai pen

N

— dan Alfotoewwah.
Moechajam telah Sia
kan membesarkan badan pro-

4

paganda dari Kepandoean Ar
rabita Al Alawijah soepaja bi
sa mengirimkan oetoesan2nja
' ke tempat2 jang beloem terdi

ri AAPV

dan

bersoenggoeh2

boeat mengian

toe Pa diminta Er

ta

n koeat Le

Megan

2

tjabang2 ba

goes
Moechajam ke IV ini mengesahkan adanja tjabang2 bagi

Kepandocan Arrabitah Al-Ala
-wjjah di Pekalongan
lembang.

Te.

Moechajam ke IV ini moefakat
| dengan didirikan tjabang ba
roe bagi

Kepandoean

tah Al Alawijah

ata sa angan

di |

td

Tha

York

Tribune

jang baroe |

Cli: per dari Ci.

ai

H. J.

Criminologie dan

Strafpro

pada

|nenlandsch Bestuur,

Bin

ini, jang dipekerdjakan pada

In-

“landsch Onderwijs. Tentang hidoep
nja bo'ehlah

kita bel. de-

ngan singkat sebagai ber
Almarhoem
itoe da
di
Tasikmelaja dalam tahoen 1888.

Beliau masoek dienst negeri moe
la-moela
pada pedjabatan
Inlandsch Onderwijs pzda 3 November 1908
dj Tasikmalaja, jaitoe
sebagai goeroe biasa.
“Pada tanggal 22 October 1912
“beliau keloear dari pedjabatan onderwijs
diri.

tadi -atas permintaan

sen-

pada 20 etatari

doea,

Pada 16 Juni 1920 beliau diang-

| PENTJOERIAN DI GANG
LONTAR.

mendjadi

| Barmaradja
dang.

“Pada

schoolopziener

dibilangan

15 Mei

di

.#oeme-

1923 setia Anin

Bontang bangsa
Indonesia dari 1 dahkan
ke Mangoenredja dibi'a'Lampoeng jang oentoek sementangan Tasikmalaja, pada 9 Januari
ira waktoe tinggal: disini, di Gg.
1928
dipindahkan poela ke TroLontar telah
kehilangan 'dompetgong dekat “Garoet dan pada 24
Inja jang berisi wang
f 2.719 baApril
1931 dipindahkan
lagi ke
njaknja, Politie telah diberi tahoe,
Tjiawi dibilangan Tasikmalaja.
| tetapi sampai sekarang beloem
Pada tanggal 27 December 1932
dapat hasil,
beliau ditempatkan dj Tasikmalaja.

soepaja kedoea partai jang rewel
oe (madjikan dan pegawai) me
akan permoesjawaratan jang
tetapi ditolak oleh per

n Hawk

itoe. Mere
ufa”,

semoea

5

Pada 2 Februari

1934 beliau di

angkat mendjadi. Hootenetoolopziener di Betawi,
Dengan titel dan pangkat hoofdschoolopziener beliau pada 1 Ja-

nuszri 1937 diperbantoekan mada

tanggal

itoe beliau tjoe-

koep 30 tahoen dan 7 boelan mendjalankan dienst.
Almarhoem
R.
Soemawidjaja
auteur
sebagai
terkenal djoega
jaitoe boekoe
dari Gandasari” ,.
batjaan Soenda jang difjitak oleh
drukkerij J. B. Wolter.
Djadi

njatalah,

bahwa

beliau

ti

dak koerang dari 30 tahoen beker
dja pada negeri.
Poen

didalam

pergaoelan

beliau

terkenal sebagai orang jang sangat
ramah-tamah,
disajang,- karena

dan banjak" amalnja, lebih2 dida
erah Meester Comelis.
Djenazahnja dimakamkan kema
rin di Gang Kober, Rawah Bangke,
Meester Cornelis,
Inna lillahi wa inna ilaihj

oen.

Kitapoen

radji

ikoet berdo'a, moga

'kiranja segala amal semasa hidoep
nja diterima
djoea oleh Allah,
dan dikaroeniaNja poela kehidoe
pan choesnoe'l
chatimah dialam
achiratnja. Amin.

MALAM PEDATO ,,V.O.J.”

Malam Minggoe

tg. 20/21 Sept.

jang akan datang
,,Voor
Onze
Jeugd” tjabang Djakarta akan me
langsoengkan malam pedato dengan mengambil tempat di Club
huis Indonesia, Kramat dan dimoe

lai djam 8 malam.
Adapoen atjara adalah seperti be
rikoet:

I Poeasa: Islam dengan Poeasa,

Poeasa dilihat dari djoeroesan ke
doktoran, Lailat'oel Kadar, Fitrah

Provincie West-Java.
dan Lebaran,
Pada 1 Januarj 1939 beliau ai- |
II Kesempetan oentoek bertanja
berhentikan dengan hormat karena
dan meminta keterangan:
kelebihan personeel dan beliau di
III Pertoendjoekkan
Film Sitoe
berikan wang wachtgeld.
Goenoeng.
Pada 30 Juni 1939 beliau diberPembitjara ialah Dr. Abu Hanihentikan dengan hormat dari pefah.
diabatan negeri dengan mendapat

pensioen.

penghidoepan roemah tangga, jang
biasanja sebetoelnja memang
128
dah gampang digeserkan darik
nangan dan diindjak2 goena hal2
jang sebetoelnja memang djaoeh le
bih ketjil dan remeh dari pada oeroesan politik!
Menoeroet saja, jang lebih mem
bahajakan bagi kesehatan penghi-doepan roemah tangga dari pada
kalau perempoean bertjampoer ta
ngan dalam hal politik, ialah hari

kerdja kaoem laki2 jang 10 djam

lamanja. Seorang isteri jang mesti
berpisah dengan soeaminja sampai
lamanja 10 djam atau lebih, sedangpoen kalau ia kembali dengan
badan jang letih loenglai, dan anak
anaknja
soedah
pada waktoenja
mesti tidoer, pada hemay saja ada
lah

lebih

membahajakan

penghidoepan
pada

hak

roemah

kepada

tangga dari

memilih

bagi

orang

perempoegan, jang sebetoelnja
ti
dak perloe oentoek dipakai, kalau
memang tidak ada kehendak, oleh
karena hak memilih itoe masih be
loem berarti kewadjiban memilih.
Berapakah
djoemlah orang laki2
jang memakai hak pilihnja?
Dari soedoet mana poen djoega
orang akan melihat perkara
ini,
tidak adalah alasan jang koeat oen
toek menolak hak memilih perem
poean itoe!"
Sesoenggoehnja,

bagaimanapoen

soal hak memilih bagi isteri itoe di
poetar balik, sebagian besar dian
tara mereka jang tidak setoedjoe
seperti melihat setan atau hantoe
di siang

hari,

Tentoe,

semoea

hal

achli agama

atat
hoe-

koem Islam dan hoekoem #dat jang
kita dapati dari sekolaham hakim
tinggi dan
praktijk, tidak satoe
poen jang bisa didjadikan alasan
menolak pemberian hak memilih ke
pada kaoem isteri.
Pada pikiran
kita, memangnja

boekan

adat atau

agama tetapi perasaan dan
otak
jang kolot, jang tidak bisa lepas
dari
adat kebiasaan seharj hari,
itoelah jang mendjadi alat penolak
satoe-satoenja.
Lagi poela orang djangan loepa
kan bahwa ,,wet jang tertoelis”" sa
dja sering kali beloem tjoekoep boe

at merobah keadaan, melainkan se
mangat dan
aliranZ atau tenaga
jang

hidoep

hari-harj

dalam

haroes

masjaraka,

djoega

se

diperhati-

kan.
Kalau pemberian hak memilih Kei
pada isteri
Indonesia kemoedian |
ternjata
meroegikan, pertjajalah »
bahwa

masjarakat

dan

pergaoelan

5

bangsa kita nanti akan mentjari da |
ja oepaja bocat menolak keroegian '
itoe dengan tidak oesah diminta. '
Tentang pengaroeh hak memilih '
dalam masjarakar itoe salah seo- .
rang

achli

pernah

menoelis

seperti

'

dibawah ini:

5

»Sangat gandjil bahwa hak pemi |
lihan bagi perempoean, baik actief
maoepoen
passief, didalam negeri |
jang koeat asas demokrasinja se- |
perti Perantjis itoe tidak bisa hi-

doep soeboer,
itoe

sama

dan bahwa disana

sekali

tidak

ada

sesoea

toe partij jang
mengandjoerkan,
soepaja oendang2 demikian dimak-

toebkan

didalam

pokok-hoekoem'

dari bangsa Perantjis, tidak poela
ada
pergaboengan
perempoean
oentoek beroleh hak jang demikian
itoe,

Kedoedoekan perempoean Peran
'tjis jang
berlainan benar dengan
perempoean2
dinegeri negeri lain
itoe, moengkin mendjadi sebab se
babnja.
Tidaklah

bahwa
bagi

djoega

perempoean

:
:

bisa dikatakan,

berlakoenja

pemoengoetan

:

hak pemilihan

#

itoe kesoedahan

soeara

'

jang bisa me

ngadakan

bebas dari kechilafan, selama itoe

ma Sekali dari pehak pengandjoer2 |
perempocan:
pada
oemoemnjas
hak itoe berlakoe setjara kolot. Ia '
kini dilakoekan dinegeri2 Skandina

djoega
pemberian
hak memilih
moengkin mempoenjai akibat jang
koerang menjenangkan boeat bebe
rapa pihak.
Tetapi menilik keadaan masjara
kat dan sifat2 bangsa Indonesia
soenggoeh besar sekali
- kejakinan
kita bahwa keoentoengan jang bi
sa didapat dari pemberian hak me
milih masih djaoeh melebihj keroe
gian2 jang moengkin terdjadi. Se

bab itoe, lebih baik dan lebih
! ngoentoengkan

bagi

kita

me

DIHENTIKAN

ketjoeali jang dila

sekali, bahwa bermatjam

matjam roemah sakit akan diboeka
. kembali

oentotk

memberikan

soen

tikan kepada
orang2 jang beloem
disoentik.
Boleh ditoetoerkan, bahwa diwaktoe achir ini orang jang mema
djoekan diri oentoek disoentik, le
bhi banjak dari pada diwaktoe per
moglaan,.SCHOOLKORFBALTOURNOOI

:
!
1941,
Korfbaltournooi oentoek tahoen
ini, dalam mana semoea sekolah2
dapat mengikoetinja dan akan di
oeroes oleh Bataviaschen Korfbal
bond, akan dilangsoengkan
pada
tg. 5, 12, dan 19 November 1941,
Mengingat akan besar perhatian
nja pada tahoen jl. dapat kiranja
diharapkan bahwa perhatian oen
toek tahoen ini akan lebih besar la
gi dan lebih banjak sekolah2 akan
mengikoetinja pada tournooi ini,
Tournooi ini akan dipimpin lagi
oleh Propaganda commssie dari Ba
taviaschen Korfbalbond, secretaris
Toean F.H.v.d, Putten,
Koningsplein Noord 7, telef..WI, 1095, dima
na akan terboeka pentjatatan.

Pentjatatan
pada

ini akan

tg. 15 October

ditoetoep

jang

akan da

an

lain2 ke

tang.

Pembagian

lapang

terangan akan dioemoemkan
ngan

segara.

seperti

'
|

via, Belgia,

Zwitserland,

dan Amerika

Sjarikat.

Inggeris
|

#

Di Djerman soal! hak pemilihan
itoe soedah hilang artinja, demiki
an poela di Italia”,
Sebab itoe boeas kemadjoean ne
geri dan iboe Indonesia, lebih baik
kalau hak pemilihan djoega diberi
kan kepada kaoem isteri.

:

i

aa

4

SAM

koekan
di Gemeentelijke Gezondheidsdienst di Laan Canne 10, jang
selaloe akan menerima orang soen
tikan.
Sehabis « boelan
Ramadhan
moengkin

ha

djat2 kebanjakan orang2 jang me
ngandjoer-andjoerkannja,
teroeta-

semoea

PAI HABIS BOELAN POEA
SA.
Berhoeboeng dengan moelai boe
lan Ramadhan, maka penjoentikan
oemoem jang dilakoekan dikota Be
tawi
ini,
moelaj pada hari
Semen depan boeat sementara wak

toe dihentikan,

peroebahan

.

ada oentoeng dan roeginja
dan
selama kaoem isteri bangsa Indone
sia beloem mendjadi dewa2
jang

SOENTIKAN

Pada

nja toean R. Soemawidjaja, dikota

kat

|

dari pada main bridge, tjeki, pergi
toko, kepertoendjoekan film matine, dil, jang soedah barang tentoe

R. SOEMAWIDJAJA.
Kemarin soedah
kita alikikan
dengan singkat tentang meninggal

Kemoedian

dr. H. J.

Friedericy, ass.-resident

tahoen itoe akan menggoentjangkan penghidoepan roemah tangga

cesrecht, Mr. v. Hattum
Hakim
Tinggi akan berpidato pedjabatan
5
Siapa sadja dibolehkan datang.

FRIEDERICY,

Goebernoer-Djenderal

He

npai pada hari 'Kemis dengan pe

DR.

recht,

dapat, bahwa kepergian orang ke
stembureati sekali dalam beberapa

Straf

1913 beliau ditempatkan kembali
oentoek semen.
“ Dipekerdjakan
di Pagelaren dibilangan Tjiandjoer
tara waktoe pada
Kabinet dari sebagei goeroe pada sekolah kelas

«
pondon

Arrabi-

di Djakarta

soepaja mendjadi lebih koeat
Jagi Kepandoean Arrabitah de
ngan mempoenjai 3
ea di
“Djakarta.

ar Kain
A
Japan

akan agressie

dan Pa-

Nederlansch-Indisch

t

3 “ Moechajam ke IV nista
(dan merasa perloe adanja Ba

lam

tidak hanja banjak makan tempoh,
tetapi. djoega
banjak
memakan
oecang.
Dan seorang perempoean,
biarlah ja dari kalangan besar, ma
sih tentoe akan mempoenjaj kans
oentoek mengerdjakan salah satoe

'berian hak memilih kepada kaoem
|

“hari itoe didekat
Nanchang
akan tampak sebagian
as

Pandan

pembantoe

be..

'keberatan soeatoe apa tetapi ma-

&

Didengar kabar

pcela, bahwa

Aa

toelisan

|lahan setoedjoe sekali dengan

matahari

| hnie

dari

toelisan

tar bahwa

Pada 300 th. j.t.l, gerhana

" JANG 'BOEKA. 4

ESKIPOEN

Kita boekan

achlj adat, tetapi peladjaran

sn

dai-pandai

dp

Shanghai, bahwa orang pan-

kalau hak memilih djoega diberikan kepada isteri Indonesia, — «

Med

GERHANA MATAHARI.
Reuter mewartakan “

de-

PERSIDANGAN
RAAD AGAMA
:
DILOEAR KOTA.
. Hari Minggoe tanggal 21 boelan |
Ini Raad Agama Mr.-Cornelis oen |
tcek pertama kali akan mengadakan persidangan dilocar kota, ja'ni
dikawedanan Tjikarang.
Hal ini dilakoekan oentoek memoedahkan

orang-orang

jang mem

poenjci
perkara. . Sebab" dengan
dja'an begini maka mereka itoe tidak oesah lagi datang dari tempat
jang djaoeh-djaoeh ke Mr.-Cornelis oentoek menghadap Raad Agama.
i
Lebih dahoeloe perkara mereka
itoe. diperiksa
boeat sementara
waktoe.
oleh
penghoeloe district,

dan sesoedah

'
'
|
|

itoe baharoelah di-

madjpekan kepada Raad Agama,
Perkara
jang
akan
diperiksa
oleh Rasd Agama
dikawedanan
Tjikarang ada kira-kira 15 boeah,
rata-rata semoeanja perkara pertjeraian dalam perkawinan.

SOESAH,....

-- 5

DJIKA kita PIKIRKAN OEANG
BRATOESAN JANG KITABOEANG.

CENTOELK SEWAAN ROEMAH.
INILAH SEKARANG HAROEEs
ITA TJEGAH:MOELAI SAAT IN!
KITA AKAN MENABOENG DER. NG

|

NYA en

"SALEMBA3.BATAVIA-C

MUKILAI

'TAHOEN

NGELOEARKAN

1941 ME

PINDJAMAN:

SABAN 2 BOELAN SEKALI,”

4

KOENDJOENGAN
TEN

JOURNALIS-

DARI LOHAR NEGERI
DI DJOKJA.

Pada

tanggal

17

September

2 "1941 ada datang di Djokja serom'bongan journalisten
dari
loear
| negeri jaitoe toean toean: Mr. R.
A. Gunnison dari ,,North Ameri

Pa

aa

1 can Newpaper

Shan

.angganta2 dari kapan Oa

Raad

Alliance” di

New

York dan
Mr. M, A.
Me€lure
| Smith dari ,,Sydney Morning He| rakP”, (engan diantarkan
oleh

pa 3
toean Kroon dari
gaura hoofdbestuur dari Parindra
jaitoe toean2 R. Soekardjo Wirjo | di Grand Hotel.

R.P.D.

singgah

Kemaren
pagi
18 September
ngi sekalian tjabang Parindra di
.tetamoe
itoe
laloe
koendjoengi
kan
' Djawa Tengah. Di Salatiga soe '
dah dilangsoengkan rapat combina' toor Centraal Keradjinan, dari De
partemens Economische Zaken poe
tie tertoetoep dari Parindra dan
nja
filiaal di Djokja, dimana
Ir.
Surye Wirawan.
:
Soewardi ada bikin“penjamboetan.
lihat
“Setelah ini laloe pergi lihat
nenek Sih Ta
js ke Kotagede teroetama pada sauda
RATJOEN SEMAJI.
F: Indonesi: $ djib. aa ka stooden
pe
— Didesa Poerwodadi dibilangan ke | | gar saudagar barang barang
rak.
Kemoedian
tetamoe
itoe
laloe
boepaten
Poerworedjo
terdjadi
ke
TEFP roes menempoehnja.
Pada 'achir pedatonja, toean djadian jang menjedihkan, jaitoe meneroeskan perdjalanannja menoedjoe ke Soerabaja. (KP.)
karena memakan semaji jang ter
. Chairoel ai menegaskan, betaberat
djandji
anggau
boeat
darj
ampas
kelapa.
Makanan
- Ipa besar dan
RADEN AJOE PAGOESTEN
terseboet
dihidangkan dalam sa
: | ta-anggauta jang soedah diberikan
KOENINGAN WAFAT.
| itoe, djandji mana disaksikan oleh toe perdjamoean selamatan. Sesoe
Menoeroet
berita, bahwa Raden
a
dah habis makan, maka orang2 ig.
rapat dan teroetam pers IndoneAjoe
Pagoesten
Koeningan, dari
(sia. Djanganlah hendaknja dibe- " toeroet makan tadi merasa tidak
enak badannja dan moentah2. Ke moelai mendoedoeki-koersi Kaboe
| akang hari dioengkiri.
paten Kneningan seringkali
ter
Ketika diberi kesempatan kepa -moedian beberapa orang daripada
ja — lebih koer
ganggoe
kesehatannja.
Dengan
da
'anggauta-anggauta
baroe
oennja
meninggal
doenia.
Sekarang
po
lahkan berbaris di@oedrat Irodat Maha Soetji maka
andji P.P.PI, dan| toek menarik kembali djandjinja Esi jagi melakoekan pen:
pada hari Rebo tanggal 17 Septem
apabila ada jang merasa, bah
san
mereka dimin- Ke
ber 1941 sekira -djam 11 tengah ha
wa djandji itoe terlaloe berat, mari segera tersiar kabar bahwa Ra
tidak ada jang ||
"ka seorangpoen
:
3

&

Terima kasih”, kata voorzitter
: mengoentii pembitjaraannja jang
| bersemangat itoe,
- Bagian oepatjara pada malam
"itoepoon selesai, ganti bagian gem'bira. Boenji moesik, gelak tertawa

|

CHINA-INSTITUUT.

Di

Semarang

orang

mendirikan

satoe tjabang dari China Instituut
| jang toedjoean dan maksoednja ia
! lah memperloeas pengetahoean da
lam keboedajaan Tionghoa.
Bestuur dari tjabang jang didirikan

karena leloetjon-leloetjon para ang
.|gauta terdengar sampai djam 1

itoe terdjadi

dari

tocan2

Liem

i- man

: . doedoek sen angen

ri tiga anggauta dari sekolah Ero
pah, tiga dari sekolah boemipoete
ra ng tiga dari Tionghoa. (Antea)

Peak

“Dewan

Sept.

ENGAN Gor
besiuit tgl. 11
' boelan ini, nr. 18 di Betawi

" Helah didirikan Dewan Indoestri.
Dewan

itoe akan

memberi

advies

| kepada Pemerintah 'tentang segaIla atoeran jang dapat memadjoekan keradjinan, . apabila advies

itoe dikehendaki oleh Pemerintah.
Dewan '“indoestri itoe dapat djoe“ga
mengambil
initiatief sendiri
| memberi advies.
Directeur E. Z. dibencem Ai.

di Anggota,

merangkap

Voorzit-

-ter Dewan itoe, sedang anggotaanggota
jang lain ialah Direc| teur-directeur Financien dan V. en

.W. dan President Javasche Bank.

i Kan

Sunting

dipikoelkan

Nijverheid E.Z.-

levering

oentoek

kepentingan

dadi

kemana diberikan kesempatan kememperbesar

in-

| melahi

4 sesocatoe perlindoeKa

dimana

: pemasoekan b
lampau

banjak

-tempatnja

pada

heid E.Z,

djoega.

afdeeling

Nijver.

mendapat

dari

provincie

Djawa

ngoen

dibilangan

moelai

tg. 1 November

Pa

Tjirebon,

|

jaitos

jang akan

Nela

"2

film

PEMBOEATAN
Rentjana

kesempatan

19 Sept.

voorzitter
bond,

Indische

boeat

penonton

jang

| berkediaman
djaoeh
dari kota,
| maka telah dibikin
peremboekan
| dengan B.V.M. boeat adakan per-

| djalanan

(Reu

pembikinan

ka-

pa! Australia dpertjepat dan melebihi sega.a renijana jang doeloedoeloe. Rentjana itoe mengenai 50

kapal marine — diantaranja kapal
kapal pemboeroe torpedo — bosat
habisnja tahoen 1942.
Pembikinan itoe dilakoekan
jam 4 negara.

|

da-

AMBASSADE DJERMAN DILEMPARI BATOE.
Buenos
Aires,
19 Sepi.
(Reuter). — Banjak orang melempari

gedoeng

ambassade

dengan

batoe,

Djoega

mertjon

jang

membikin

Djerman

dipasang
gempar

pada jang melihat dan polisi jang
mendjaga

ambassade

terseboet.

Pembesar negerj mendapat satoe
bom pembakar dan satoe botol isi

bahan

jang

moedah

terbakar

da-

lam ambassade itoe.
Tembok moeka dari gedoeng itoe
dinodai
dengan bom
jang berisi
teer:
5

keras.

Harj ini Fritz Wiedemann,
penganoet Hitler dan bekas konsoel
djenderal
di San Francisco, berangkat
menoedjoe Kobe dengam
kapal Djepang ,,Maruba Maru”,
Keangkatannja
djadi
konsoel
djenderal
Djerman
di Tientsien
baroe-baroe ini soedah dioemoemkan.

bin Pangeran

Ondernemers-

jang

Sesoedah itoe moelai tanggal 30
September j.a.d. dimainkan di
Cinema
Orion
di Glodok,
jaitoe pertoendjoekan
boeat publiek. Sogpaja mengasikan

KAPAL.

Melbourne,

ter). —

Mangoenkoe-

Jhr. Mr. C. H. V, de Ville-

kan di Deca Park pada tanggal 26

rear

Kawat

,,Kartinah”

boelan ini, bosat orang-orang
dioendang dan Pers.

(Samboengan dari pagina 1)
MEMPER1JEPAT RENTJANA

4, Dr, Lr P. Honing,
directeur Nederland-Indisch Instituut voor rubberonderzoekt,

11.

dilangsoeng-

Barat

Koersoes itoe soedah didirikan
Pa 1 Augustus 1939 dan berdja
lan doea tahoen lamanja: pada 1
Juli 1941 ia dihapoeskan.
(Aneta)

meradang

neuve,

pemoetaran

akan

loe

tidak di

datang.

voorzitter Hoofdbestuur Persatoean Pegawai Spoor dan Tram,

dibenoem oleh Goeber-

bahwa

|

malam

kembali
akan d'boeka
koersoes
volksonderwijzer
di
Ardjawina

soe

handelaren

Di kabarkan

HEBAT.

dari Poerwo

bahwa

2 antaranja

dienst

TOEKANG

KIANG

doestri
itoe
dengan. .Sokongan
peang.
Dewan itoe dapat meminta keterangan
kepada- Commissie
van

ini, poen

JANG

|

dengan

Ibrahim
Djahir,

Deca
:

dikete
jang

derlandsch-Indisch Spoorweg Maat

5, Ir.
( Mohamad

di

KOERSOES
VOLKSONDERWYLAGI.
ZER DIBOEKA
Atas oesoel Kepala Onderwijs—-

nijverheidsconsulent,
3. Mr. R. Hindromartono,

| noer Djenderal djoega atas oesoel j
'Dewan Indoestri.
Commissie van
Advies en Bijstand secretariaatnjz:

Partini telah
seorang anak

Kemoedian
polisi
menahan
1
orang, laloe dike'oearkan perintah
oentoek mendjaga ambassade itoe

Ir. Darmawan

pers

|

1, Ir. H. R.-Bzukelman,
voorzitter Comite van Bestuur Ne-

2.

,KARTINAH''.

Goena
apa

tempat

ka loeka parah, Sebah2nja
kteahocei.

pamili

gegradueerd ambtenaar
voor de
cooperatie en binnenlandschen han| teri itoe, setiap kali mereka itoe
el,
rkan keinginannja oentoek
6. Loa Sek Hie,
|itoe atau apabila jang demikian
cultuurmaatschappjijen
Bijstand
dan Advies tentang se-. Ne
Litoe dioesoelkan oleh Dewan In“Dr
Ir. G. Otten,
gala
soal,
jang
mengenai
perdja3 doestri,
2
hoofd technische dienst anglanan
indoestri
dalam
garis-garis
Antara lain-lain mendjadi kewakatan oedara militair, goeroe be' jiban Dewan Indoestri memerik- 1 besarnja. Dewan itoe dapat poela,
sar loear biasa pada Technische
djika
perloe
meminta
bantocan
Isa, adakah
tersangkoet kepentiF ngan
“Hoogeschool
ahli-ahli
dalam
kalangan
amtenar
'
n ekonomi Negeri pada ketika
8.
R. Roedjito,
dan partikoelir.
berbagai-bagai indoesdirecteur Levensverzekering kana
Commissie
var
BijIndoestri itoe memerikschappij Boemipoetera”
stand
en Advijes
Deih membebaskan padjak
teah HR. Smit,
wan
Indoessgri
itoe, poen
me beri subsidie goena bervoorzitter
Bond van Getmployeerberkedoedoekan
di
Betawi
djoega
ai-bagai
padjak, seperti bea
den
in
de
suiker-indoestrie
en aandan
terdiri
dari
seorang
Vourzitmasoek dan padjak keoenverwante
bedrijven
in
Nederter jang ditoendjoekkan oleh Wali
ai
ig, kepada peroesalandseh-Indit:
Negeri,
dan
anggota
sekoerangirikan. Begitoe
tom Dre WA Bi Babe,
koerangnja 7 orang dan sebanjaksestri itoe akan
voorzitter
Nederlandseh-Indische
ng-”
Anggota-a
orang.
13
banjaknja
| perloekah pada oemoem
Vereeniging van Importeur Groot“gota jang 2 terseboct kemoedian

|gai anggota dalam Dewan Indoes-

FILM

TEMPAT

4 dalam

(Grobogan),

Patrol”.
x

Djoem'as telah terdjadi perkelahi
an jang hebat antara tiga saudara,

soemo,

oemoem.

pada penjimpanan oeang di Hindia

membantoe

sekarang

djam

Aneta mengabarkan

voorcitter:

schappij

Achirnja Dewan itoe berkewadjiban memeriksa apakah dan hingga

ini

dan

kira2

PERKELAHIAN

Directeur Economische Zaken:
h'anggteoeta-plaatsvervangend
VoorzitPepe
Mr. K. L. J. Enthoven,
&,
anggota- anggota:

Goebernement menjokong contract
dengan ocang, dsb. Selain dari itoe
Dewan Indoestri itoe mesti poela
memeriksa, dengan tjara bagaima
na mesti bekerdja- bersama-sama
dengan
indoestrj
dan kasem indoestri Negeri Belanda, Dalam advies-adviesnja Dewan
itoe mesti
mempertimbangkan -djoega
soal
perloe
tidaknja Negeri tjampoer
tangan
dalam indoestri-indoestri
| baroe, atau maocekah Negeri memberj djaminan boeat rente atau pem
bajaran. dividend selama beberapa
tahoen dan apa
sjarat-sjaratnja

Comman-

“| teur Justitie dapat doedoek seba-

kap

kepada

(Angkatan Laoet dan Direc-

Legercommandant,

|dant

kepada

eoritracf : Ka

Pagoesten

teota

Submarine

beroemoer 9 tahoen, Soedjito nama
nja jang pergi bersama sama dengan teman2nja.

soenannja seperti berikoet:
mun

boeba

tangan dengan padoe

pemandian di
racekan majit

Sesoedah selesai
|' bahasa Soenda.
Soeardi dengan
Atik
t.
| talkin, laloe

Industrie.

teroes

Dari Solo dikabarkan oleh corr.
H.N. bahwa hari Selasa tanggal 16

“ikoet berdoeka tiita.
Pemakamannja dilakoekan pada
hari Kemis tanggal 18 September
"41 jl sekira djam 10 pagi. " Da

'itoe

lama

TENGGELAM
DALAM
BERENANG,

ngan sama menaikkan bendera ti
ga warna setengah
tiang, tanda

Commissie

tidak

ka t. Pagoesten dengan perasaan
jang sangat, sedih. (Emdea).

den Ajoe telah poelang ke Rachma
toellah. Semoea kantor2 di Koeni

| atas nama

itoe

“nja 'berdjabar

djenazahnja
menghantarkan
lam
Bwan Tjie selakoe voorzitter, drs.
Khouw Bian Tie selakoe secretaris itoe, kita lihat, barisan koewoe2 di
moeka sambil membawa karangan
dan
mr. Tan Tjong Yan selakoe
boenga dari pelbagai pentjinta.
penningmeester. Tidak lama lagi
Lajonnja dipikoel oleh pelbagai
dr. Kunkeler akan memboeat peda
. to tentang »China en de Buddha” | orang jang ternama dan berpang
kat dengan berganti ganti. Auto2
didalam pertemoean tjabang terse
rima kasih, karena Djakarta berberderet dari belakang. Djinazah
“| tambah: mernpoenjai 50 poetera In | boet. Selandjoetnja tjabang China
laloe disalatkan di Mesdjid Koeni
'donesia jang moga-moga tentoe:
Instituut itoe djoega memasoekkan
i jakan setia kepada
aa dan Bang
dalam programmanja koersoes ba| ! ngan, sedang Habib Achmad mela
Isa.
: shpsa Tionghoa . (Aneta)
kewadjibannja
sebagai
| koekan
Neaa
Imam.
. Pemoeda- harapan bangsa 1
Sesoedah selesai Hknbanjkas
PERSERIKATAN SPORT PEMOE
kan, laloe dibawa ke pemakaman
DA.
Segata2nja “Tim ini Neta
“Arun oesahanja Voorzitter Euro
di Tjipitoeng dimana terdapat poe
o | kan sekalian penonton: Poedjian| mean waer Scehoolcommissie-di- Tjire. la makamnja Raden Ajoe R.A.A.
Moehammad Achmad dan lain2nja
sebesar2nja kiranja pada tempat | “bon, toean Scheffer (Burgemees
jang berpangkat tinggi.
nja diberikan kepada pegawai Medi “ter) (elkh didirikan dikota itoe
Dipemakaman nampak tetamoe
schen Hygianischen Propaganda
seboeah perserikatan sport pemoe
Di
(| Dienst, teroetama sekali Toean2 dr. da dari Prinses Juliana ne Stich dari jang djaoeh2, Ediantaranja
dan lain lainMoechtar dan dr. Arifin dan poela
| recteur Dept. O &
ting.
:
kepada njonja2 terseboet jang te
Anggautanja terdjadi
dari se | nja jang berpangkat loehoer. Kijai
| lah memberikan bantoeannja oen
moea sekolah goebernemen “dan :| Aboebakar laloe membatjakan Tal
toek 'memberikan penerangan dari
partikoelir. Bestuurnja terdjadi da : ' kin jang diterdjamahkan kedalam

n | pekerdjaan sociaal ini kepada pen

terima

SENEN |

|-malam,
jne - Remoedian: pertemoean itoe ditoetoep dengan | Lagoe Indonesia
Raja poela dan
masing-masingpoen poelang dengan perasaan te-

h

oetjapan

kasih kepada sekalian penjinta jg.
telah menghantarkan djinazahnja ANE MUN — . SAWAH BI
“ »The Black Friday".
ke pemakaman, T, M, Tojjib Soepe
—
RIALTO
:no atas nama Moehammadijah tja
.Deadwood Dick”.
bang Koeningan menjampaikan toe
—
THALIA
MANGGA Bee
roet berdoeka tjita dan mengharap
Santa Fe Trail”,
kan kesabaran bagi jang ditinggal
O. ORION
kannja,
“Arizona”
ag
Karena keadaan nampak sangat
—
O@UEEN
PANTJORAN
mengharoekan atas Hati poeteri,Bajangan Hitam”.
«
nja Marhoemah, oepatjara pemaka
. PARK
PRINSENLAAN

ran, dan sekalian tetamoe masing2

Setelah ing
itetamoe
tetamoe
. | pranoto, R, Roeslan Wongsokoe.
itoe
Jaloe
koendjoengi
tjandi
tjan
soemo dan mr. Samsoedin, memIdi Boroboedoer, kemoedian laloe
| boeat propagandatournee:
pergi ke Prambanan.
'at ini: mereka akan mengoendjoe

| berboeat demikian.

nja, melahirkan

GIGI

JOENG

dan

Tram
boeat saban malam,
tinah” dimainkan di
djalanannja ini tram
begitoe

roepa

Speciaal
selama ,,KarGlodok. Perakan diatoer

sehingga

boeat

OPTICIEN

MODERN

THING

depan toko Baba Gemoek P. Senen
2 Bt.-C. Djam Bitjara 8 —12 pagi:

-

ud

“Dengan PEME YG. UGM

sekali PNJe pe
hak PNP

/

ONDERLINGE

LEVENSVER2ZEKERING

NBA
HOOFDK ANTOOR

sa-

ban saban pertoendjoekan, baik
boeat poelang
“atau perginja, penonton dari djoeroeroesan Meester,
Kramat, dan Tanah Abang, mendapat kesempatan boeat menoempang itoe tram,
Atoeran
perdjalanannja
itoe
tram
dalam beberapa hari lagi,
akan disiarkan dengan perantaraan advertentie
“dalam ini soerat
kabar,

Nela YAA

aa

MAATSCHAPPIJ.

as)

Mana

2

“PEMANDANGAN

Prof Tabil
SENEN

Gonalhiat

4

Speciaat sn saaka

Memboeka praktijkc

ga tanggal mainnja:

Arts.

i

an

Ini malam

Nona MOEDINEM
Matramanweg

penjaki

2

(Exceem)

| hati, batoek darah of kering, penjakit -

dan malam

telef.

berikoetnja

Mr.C. 408

Pan

djam bitjara (poetri2 dan

kotor

jang keloear

€ entjok? (Rheumatiek) peram

0.

:

Bawasir (Ambeitn) Bengek CAdthana) Bagipas 2 San

107

anak-anak)

pagi 7,30—9

sore 5 — 6

ketjoeali-hari

Minggoe

Sawah Besar

Aa Penang ane egan

Boris

ata

i

ASTROLOGIE dari dagang, peke an d.LI.
aa 2jang nah
g

Ipatjar

tangga,

-Di Cinema

tooetin
stinja

Selasa

gan lekas oentoek

Orion

Glodok

39 Sept.

"41.

Renteloze

alan

Hypotheken”

Indische

: nda Nadarlandseh

Bagisn

» 38.000.—
£ 130.500.—

:

: am dalam Apri 304

97,500.—

tamat dari:

oleh:

BOuwkas"

BARISAN

Errol Flynu, djago

hari
Sept.

Matinee:

dengen

LORETTA

YOUNG— DON

AMECHE

moeda

— Directeur: Ir. FL.P. e FOURNIER
| an NTOOR: BATAVIA-C. — NOORDWIJK s
Merdikaweg

13

Bandoeng

:—

Soerabaia

— Palmenlaan 85

Batavia-C. — Noordwijk

:

5

18

Anak-anak

dll.

8

Sa

PILOT

bole

,/THE SISTERS”'

' Speciaal pertoendjoekan Minggoe djam Docasore,

.ARILONA"

Anak-anak

bole

Victor Jory
Heibat!

nonton.

bole

Anak

Ramee!

:

tamat.

bagian ka doea

dil.

dong

PANTJORAN
BATAVIA

HITAM"

»#BAJANGAN
Seroe!

nonton

20 Sept. '4l.

Ini malem 18 sampe
dengen

Bij den

an

THEATER

@UEEN

Moelai tg. 21-22 Sept '41.
dengen

pake strip | warna tjoklat,

biasa.
| kekoeatannja 2 kali dari

Adventure”

ried

,,M4

Kesatoe

actie

jang

programma

Dubkel

en

OSA

Martin

JOHNSON

,,Texas Stage Coach”
Keduea
dengen Charles Starrett dalem ia poenja film jang
“paling baroe ini, perklaian seroe dan ampir tida
ada brentinja.
Anak-anak

.

bole nonton.

Saptve — Minggoe diam 4 sore.
WALL”
THE
»OVER
Dick FORAN — June TRAVIS

' MATINEE:
dengen

Anak2

17

taon

Penanganan

PRINS THEATER:

Ini malem dan malam berikoetnja dengan bangab
satoe film Tiongkok
kita mempertoerd oekkan
jang sangat menarik, poedjian tidak perl-e
silakan pesonton boektikan sendiri
Anak-anak

ROEDVROUW jang ia,
ja moelai
1.-1938

DE.

sae

SEDIA

#YJINTA

Schaal No. 6 kolom: il

Na vasal sadja diboekti-

nonton!

THKATEK Ka 2 ini walum dan malam brikvetpja
— dipertoendjoekan Film Tiongkok Bahasa Tjeng Im

1 Januari 1942.

THEATER
Ini

hari

ka 3

diam

Anak-anak

:

TI”
boleh

nonton.

“ MATINEE.

4 sore

.SUBMARINE

OKAMURA

4 — BATAVIA-C.

kunnen

—

TEL.

WI. 5914

personen,

eenige energieke

leeftijd —

20

REA

Curatrice: Weeskamer

—

van Justitie: Betawi.

-

“dikantor Griffie R.v.J. (Salinannja di Weeskamer) moelai 23 Sept. 41
selama 3 minggzoe:
Thio Beng Tjay di Tasikmalaja (jang pertama dan
DIHAPOESKAN dengan vonnis tg.:

12 Sept. 41

pengh.

072).

W. M. Tarore di Tandjong-Priok,

PATROL”

(PATROUILLE KAPAL SILKM)

orkest PANTJA

WARNA

dengan zangeres jang terkenal.

9

TING

WAPEN
DER
ARTILLERIKE.
ARTILLERIE CONSTRUCTIE WINKEL te Kiaratjon-

(BANDOENG)

AGENTSCHAP

Richard Greere, Nancy Kelly,
dengan
Preston Foster dan George Garradine.
nonton!
anak atboleh
Anak-be
tin
an
an an an
Pa
jong
kroat
oleh
pin
Dipim
D:
AVON
KRONTIONG

di koepel—

KOR

DIPOETOESKAN dengan yonnis ja 17.Sept. '41 (R. Cs. Mr. M. L,
Swaab):
W. A. Emmerick, ambtenaar S.S., tinggal di Rozenlaan 27, Bandoeng,
Woei Kong Foon, saudagar, beberapa waktoe jang laloe tinggal di
'Bogor, sekarang di Betawi, Gg. Tiongkok no. 47,
MEMASOEKKAN SOERAT? PENAGIHAN selambat?nja. pada tg:
Oen Nam Ek, doe'oe di Indramajoe,
15 Oct. 41
Poei Boen An, Cheribon,
Mi
,
15
oentoek 'YERIFICATIE poekoel 10 pagi dalam
VERGADERING
gedong R.v.J. Betawi tg.:
(djadi tidak 10 Sept. '41) Moe Tjoen Tioh alias Bong
8 Oct, 41
Koh, Palembang,
41 'Oen Nam Ek tsb.,
29,
29 ",
"41
Poci Boen An tsb.
MENJEDIAKAN LIJST PEMBAGIAN baktoek jang perloe melihat,

BATA VIA.

nKEDJENGKELAN"boleh

DO

model.

FAILLISSEMENT.
Betawi.

Prinsenlaaa

ri:

bercepa-roepa

njata

AE
Be

lebih toea

atawa

kelihatan

tot 30.jaar,.geplaaist worden als:
Boekhouder 3eklasen b. Adjunct-boekhopuder.
a.
Eischen- voor aanneming:
Einddiploma ecener MULO-schodil, alsmede diploma boekhouden
ada.
B. en tenminste 4 jaar ervaring als adjunct-boekhouder,
adb. E.nddiploma eene MULO-school, alsmede diploma boekhouden
A, c:g. een bij beschikking van den Directeur van Financitn
gelijkwaardig verklaard diploma, dan wel einddiploma eener
M.H.S.
gemeen: een vlot en vast handschrift en een goed physiek.
Na-een proeftijd volgt bij gebleken geschiktheid, te werkstelling
“in tijde'ijken d.enst, terwijl latere opname in vasten Gouvernemenitsdienst niet is uitgesloten.
De betaling wordt geregeld overcenkomstig de B.B.L., namelijk
voor boekhouder 3e klas van f 102.50 tot f 215.— en voor adjunctboekhouder van f 50.— tot f 160.— per maznd.
Eigenhandig-geschreven ongezegelde sol'icitaties, V66r 15 OCTOBER-a.s. met beknopte levensbeschrijving, vergezeld van afschriften
van diploma's, getuigschriften en dergelijke en van een recente pasfoto, te richten tot-het Hoofd van den Artil!lerie constructie winkel,
te BANDOENG.

Men

Prinsen-Pa

Dn

dengan

KRAMAT

Errol Flynn — Bette Davis
bole nonton
ANAK-ANAK

dengen

17 tahon tida boleh nonton!!!

Vulpenhouders

TOKO

djam 10

4 sore, Minggoe

pagi dan 4 sore.

nonton.

Vacumatic

William Holden — Jean Arthur
dengen
film raksasa dan terbesar boeat
poenja
Columbia
.ini taon. ANAK-ANAK: bole nonton !
Saptoe djam

msen-

Harga speciaal dari:

brikoetnja

SARIZONA“

NN

Robin Hood,

Saptoe-Minggoe djam 4 sores
KING OF THE UNDERWORL Os
dengan Humphrey Bogard
dan Kay Francis

BATAVIA

malem

10 Sept. "41 dan

Moelai tanggal

dari

GLODOK

ORI1O

CINEMA

TRAIL

FE

Anak-anak dibawah oemoer

| pisemeane: CENTRALE BANK N.V.

berikoetnja

Matinee ibi Mipggos: Saptoe djam 1.30 siang
Minggoe djam 10 pagi dan 130 siang:
"Going Places“ dengan
Dick Puwell,

21

boleh nonton.

Anak-avak

dan malem

8,30 dan 10,10,
Hari Senen dan seteroesnja
main 2 kali biasa, djam “1,30 dan 9,30
Dibawah oemoer 13 taon
tida boleh nonton.

FIRE

UNDER

KATAVIA

6,30,

Saptse 20 daa Minggue
'41 diam 430 sore.

LOVE

boleh nonturn

tjoel kombali dalem filmaja jang paling blakang,
Errol Fiynn bertarceng, berperang, dan — ,.
Perhstiken : Saptoe Mipggoe main 3 kali diam:

LOFNA GRAY dll.
Anak-anak boleh nonton!

—

th. tidak

BIOSCOOP

SANTA

TENGKORAK

DOUGLAS

DON

dengen

19

EKESAR

Ini walem

Dicks

sDeadwood

Friday

dengen sanget bangga dipersembahken film
Super Action, jang tida perloe dipoedji pandjang
lebar lagi, penonton toea moeda kenal ini film
ERROL FLYNN dan OLIVIA de HAVILLAND:

BATAVIA-C.

ka Doea

dntera

4,30 sore.
Saptoe
20 September 19ti
1041 10,— pagi
Minggoe 21
7
dan 4.30 sore.
HARDY
AND
CHILDREN
peka
aa ocoemuer,

MANGGA

Ini malem dan besok malem.
£

Bela LUGOSI

oemoer

THALIA

BIOSCOOP

SENEN

dibawah

ud

SE

PASAR

—

Black

Matinee:

MODEV AKSCHOOL. Mevr. W
If Film Melajoe jang memboeka | de Vries vh
Maison Anne
riwajat baroe, jang sebegitoe
Marie Den Haag gedipl. leeralama ditoenggoe mainnja oleh f res. Opl. tot Costumiere Coupendveloek Betawi dengan ti:
peuse (ook Eng coupe) leerar
dak sabar!
| bloemen- hoesdenmodiste leerAwas!!!
Selama dimainkan
bew. ook v. eig. gebr. v.a.
»KARTINAH” di Glodok sab:n
16 lessen f 7.50 Oude
£5,—
malam diadakan perdjalanaa
Tamarindelaan
57 telf, 3770
Extra
Tram!!!
W.L.

RIALTO

KARLOFF

The

dan hari Besar.

Anak

hidoepan

— Baterie-Cenirum

Miss
Miss

'Tjitji,
Roskina,

en

aa

?
di

p/a

R.

,Pembangaen”

MOEHAMMAD
Ketandan

- Jang

&

SOERABAIA

berkepentingan

Baroe

SOEHIAR

'

2/10.

hendaknja

berhoeboengan

dengan adres terseboet, atau langsoeng dengan
kantoor Administrstie Senen 107, Batavia-C

1
$
$
1
3
8
Sl

“ngan dinanti-nantikan

SOAL KINA GELAP,
1D

bea

hot

IU

hose

| Taman

Siswa

— Hadji Soelaeman dari Toko Anoe | madjoe
| graha baroe dikelocarkan dari penz |lannja

Soal minimum-loon koel
gemeente Betawi.
—.

lagi kalau

Soekaboemi

ingin

seperti doeloe. Kesimpoepergoeroean habis boelan

“ini akan pindah ketengah kota ja'itoe di Spoorlaan. Habis itoe laloe
| diadakan djamoean jang sederhalap, Adapoen doedoeknja ea
na
jang
kemoedian
disamboeng
| ada begini:
“oleh t. Soedharno
jang memben|.
Pada soecatoe hari Minggoe 1
sedikit tentang pendidilam kira-kira poekoel 12 malam
a 'tangkan
|hanan

jang lamanja

sat | tersangkoet

20 harj sek

dalam soal kina ge

terseboet dari Bandoeng dari

U | seboet

n

berhenti

mat.

ea

(RGS).

tocan

“didepan roemah.

kerdja), kare| rang
djoega toeroet
ditahan di
selan
atau
(
itoe akan
h
Bandoeng.. Saudara Hadji S. jalah |
'sesoeda
tentoelah
na
toe.

toean

kang itoe selama-mendjalankan mi

| lisi, jaitoe pada balatentera 1

lepasan

ta

soedah

borg. terseboet

itoc. dengan- EP

dikembalikan

.hoen

ke Pangkalan

mela

Orang dapat - mengoendjoengi
Pangkalan
(tepi soengai Tjibeet)
Kabar jang menjoesoel menjata- |
dari

Teloekdjarpbe

dengan

jang tidak dapa
h seorang

dari

Ip aan

'Centrum.

roegian

seboet sediki: dengan

"| sebeloem lewar satoe boelan sesoe
“dah. tanggal diberi tahoekan

jang"setimpdi dengan toe:

lisan-toelisan jang mengasoed dan 'Idapat
boesoek'terseboet.. Boekan itoe sa- pat.

- boeroeh itoe haroes min
kelocarganja '
rasanja per ta psr
kepada Commissie . itoe

dja, tapi: moengkin

pemba

“lah ia minta tolong sebeloem lewat |
satoe boelan sesoedah ia dipetjat

'itoe,

an nan:

'itoe:

| PERAJAAN IMTIHAN DAN
F
ICHTIFAL.
—
Soedah berdjalan seminggee ini
maka semoeca- pergoergean-pergoe-

Bagaimana
poelakah
halnja
| orang. orang jang boekan pegawai
jang'
negeri dan. madjikannja tidak te- 'rocan Islam di-Soekaboemi
djoemlahnja tidak koerang dari 20
roes. membajar oepahnja,. sedangkan pesan
diperiksa, ternjata ke 'bocah telah melangsoengkan pera| jjaan toetoeps tahoen dan oedjian'
na'k kelas. Diantaranja mana jang
“hebat: jalah- dari:
Mosawanah jang. memakai tamsil |

KORBAN

doek.

dari

seorang amtenar BB jang berpang
kat A.R: atau-lebih tinggi,
seo-

| rang opsir dan seorang partikoelir
| bangsa Boemipoetera. Ganti keroe
.gian itoe banjaknja kira kira 100
procent boeay 100 roepiah jang per

apa
5 Lan, lebih

teri dan Our-Watoe'llwoetsgo ada:
lah madrasah-madrasah jang soe-

PARADE SARONG DI KING
BROTERS-THEATRE.
pertama
Bocat
|
kali,
penoton maka
penarik
Boecat
Buck Private
film
dipoetar
waktoe
maka

directie dari King

Brothers-

tama dari oepah (ataw kalau oepah| “Theatre'te'ah menjediakan soeatot

koerang dari f 100.—, 10076 dari
| seloeroeh oepah itoe) dan boeat jg.
| selebihinja dari oepah itoe- 504.

(Telagasari)

nama

keterangan,

si korban

| pembatjok ditahan oleh politie.

: resort tempatnja-ia tertjatat. dah terkenal, (RGS).
. | Permintaan itoe ditimbang oleh soe
| atoe commissie jang: terdiri

GOLOK.

bapa Riah telah mendjadi
goloknjaSai diarah moe

Menoeroet

jzan terseboet masing-masing meli
“hatkan diri pada chalajak oemoem
35 dengan-djalan mengadakan pedato
“pedato apalan oleh moerid-moeridKk nja jang masih ketjil.
“Pada tahoer” inj kelihatan ada
« bolehlah- ia: meminta
joean dari madrasah-ma'kemad
egian (kostwinnersverdrasah terseboet: D. NI. R. M.I.,
“kepada Pemerintah, Oen “Taman
Islam, Taman Poetera-poe-

t

tje-

terseboet kedapatan telah bergen
dak dengan .bininja Sai itoe.
|. Dengan berloemoeran darah si
“peroesak rsemah tangga itoe diang
koet keroemah
Sakit, sedang si

| | perhatian loear biasa. Pada-pera-

oe haroeslah disampaikan:
intaan itoe kepada s:-Ret

Tjilewo

Limoen
korban
kanja,

ag

s1

jang mendapat| T senngan

'ataupoen toneel-

lebih

| Baroe baroe ini seorang pendoe

5 danja, bahwa gadjinja akan dikoe
rangi. Kalau ia dipetjat dengan ti .an Janssen dj Mr.-Cornelis sa
ca | dak ada tanggoehnja lagi, haroes- Sa ea anne boeahnja. (RGS).-

tidaklah terhitoeng ma|

sedikit men

dan

-perkararini:

hoentoetnja pandjang sekali, Pengadoean dengan perantaraan toe-

kepa

kemadjoean

attractie bagi para: penonton sepubliek
hingga
menggemparkan
pemoeda
a
teroetam
Soeksboemi,”

ALAM

DERMA.

“ditempat tempat lain,

maka di'Telagasari poen moelai tg.
15-sampai 21 boelan ini telah diada
kan pasar malam derma tempatnja

di pasar desa.
Sepandjang keterangan jang:

ta' terima

dari

ki

ngan bersih dari pasar tersebosi
akan didermakan kepada:
75
“Oorlogsfonds 4072, Veeteelt 4024
dan-Moekimin 2046
Perloe diterangkan disini,
soesoesoenan - pengoeroes pasat maKd,

Soeta

Atmadja,: AW: Telagasari.
Vice Voorzitter — T. A. Samsoe
din, Onderwijzer.
- Secretaris —- T. M. Martaprawi
ra, schrijver A.W.
Penningmeester 25 Ta Re
Mh.
Moesa, Penghoeloe, dgn dibantoe

'oleh beberapa commissarissen dari
beberapa golongan dan lapisan:
Pokok oentoek mengadakan pa-

sar terseboet Comite

.
“dari
cepah itoe
5046
la commissie itoe tidak Papan
nankan permintaan ganti keroegi

na'jang oemoernja kira-kira 18-20.
neaa rente 5X.
itoe “diperlihatkan satoe
Semoea:
di
“Bersamaan waktoe dengan
ses | an itoe, maka bolehlah. meminta persatoe moelai dari rok jang pan- Teragasari jang hanja berbedaan
bi banding kepada G.G, SAN
djang sekali sampai pakaian man1-2 malam . sadja, di Tjilamaja
di jang sependek-pendeknja, ja bo- didega- mengadakan pasar matjam
leh dikata“hampir' telandjang sa- 's€roepa itoe:
an. jang wmengoeroes
tentang: dja jang”memakainja. Koerang le“Keoentoengan bersih akan dider
joeal belinja jalah kocasanja D.. bih tiga perampat 'djam lamanja makan kepada: Oorlogfonds 4076,
adi jang ta” sedikit pengaroehnja
pertoendjoekan terseboet sebagai 1 Veeteelt ta, Moekimin 104 dan
— dikota terseboet, menoeroet warta| voor-programma. Tentoe sadja deFonds Tiongkok 1076.
ada ngan adanja pertoendjoekan terharga . tanah
terseboet
| Soesgenan' pengoeroes Comite:
— dan: soedah dikasihkan seboet, maka publiek-lekas tertaFf 210
Af, Djajasasrita, A.W. Tii
“TR,
, — | pada: kocasa
D. terseboet, tapi: rik, lagi'poela harga kartjis tetap.
Jauw, T, Ha

— | anehnja pada waktoe djadinja pem
Hendaklah goena mendjaga ke
n,
sendiri
anak-anak soepaja ditanah
soesilaa
| belian. jang poenja
tidak dipanggil sebagai saksi seper: larang. (RGS).
Wang ditoenggoeti adat biasa.
toenggoe

oleh jang” poenja

tapi|

| sampai hari kocasa'terseboet tidak
5

kabarkan

diri.

“RAPAT KELOEARGA TAMAN

SISWA:
ini -dipergoeroean:
Baroe-baroe
telah dilangsoengTaman Siswa

i soedah @iadoekan. pada| kan

rapat

man

Siswa:

dari

sekeloearga Ta-

Sebagai pemboekaan

t, Abdoelgani mengoeraikan

kah sebab-sebabnja ' diadakan

| pat dan selandjoetnja
pamong baroe,

apara-

t. Safihir,

mengoeraikan

slag . oemoem 'sedjak tahoen

ver-

1932

sampai kini dengan menoendjoekkan angka-angka dan boekti-boektinja. Sesoedah itoe laloe diperbin-

i

,

in Pora

mena-

agar soepaja ma@ lekas

“jang

me-

f. 21.000

tjangkan-soal kepindahan

pergoe-

Beberapa
rocan
ditengah
kota.
toea- moerid memberikan
orang
pemandangannja jang maksoednjasoepaja kepindahan terseboet dja8

lamaja, T. 'Loa Koen

dji'Mh, Hoesen, T. Jap Sioe- Hok
dan T. Mas Wana.
Beschermheer: T. R. Rg. Karta
Adi Koesoemah, Wedana Tjikampekdan T. J, Velden Detachement
Commandant Marsose Krawang:

MUTATIE:
Diangkat mendjadi Kepala seko
lah (3e-Cat.) toean M. Tanoedidja
ja Hulponderwijzer Vervolgschool

Krawang

I dan ditempatkan”

di

Vervolgschool - Pisangsambo,
| Diangkat mendjadi Adj. Djaksa

Indramajoe,' tocan

“Mas

ngan

p2, "sehingga

doenia

jang

sekarang

ini, Ini

itoe moe

kesimpoelan

dah memberikan

:

suggestie kepada

Sipembatja biasa, bahwa kesehatan
dan keadaan2 lain dari gemieente

koeli adalah baik (goed) dan boleh

jang

haroes

mengatoer

Pendoedoek

darf

KESEHATAN,

Djatisari

pasay

me

ngeloeh, karena merasa kesehatan
nja terganggoe oleh aboe
dan de
dak jang“berterbangan asal - dari
penggilingan padi jang letaknja de
kat disitoe.
Pendoedoek Babakan Tjiandjoer
poen demikian poela, sebagian jang
beroemah dekat goedang kapoer ke
poen demikian poela, sebagian jg.
Pengasinan karena selaloe digoda
kesehatannja oleh kapoer jang ber
hamboeran di oedara dan' keroemah2 mereka.
Diminta jang wadjib memperha
tikan keloeh kesahnja pendoedoek
pendoedoek tempat terseboet, agar
'kesehatan mereka dapat terpeliha

Oleh
daay di
pihak.
tempat

KEDOEA.

Hari
Sabtoe'j.l.
telah dilangsoengkan wandelmarsch oleh I.S.I,
tjabang Bandoeng. Sedjak djam
doca

Atmasoe-

darga, A/W: Rengasdengklok...

Dipindahkan” dari Tjikampek ke

NAMA

DAN

LA,

P.S.LI,

FINDAHAN
Pada

tanggal

10

September

KE'41,

8 golongan dari seko'ohan
ri dari

badannja

(soesoenan

ngan

perhatian

'”—

105, 6 golo-

sedjoemlah

263,

sedjoemlah 536, ' kantor

1631

orang, jang

ta' djadi

toeroet

60 orang.
V
Djam jang telah ditentoekan pengoeroes memberikan “sjarat berangkat, Waktoe datangnja ternjata ada
tinggal 1545 orang, djadi
jang tidak sampai ketempatnja lIagiada 26 orang.
—
Diploma akan
“dibagikan nanti
tgl. 28, djatoer hari Minggoe djam
10 pagi.

be-

Wasir

jang

di barengi gatal da
tida terhingga, bisa

herkepentingan.

aan Rae

Didalam vergadering
terseboet
adalah kedjadian sedikit incident,

Tjiasem M.P. disitoe, Sepandjang: oleh'pihak 'kekoeasaan ta' di per.
warta, moelai 1 October jad,- De kenankan ke hadlirannja anggauta
tachement: Marsose' disini akan di Candidaat,
oleh karena tidak ada
hapoeskan- dan. diganti oleh an
permintaan Ken menghadlirinja.
politie seperti doeloe,

terdiri

groep
ada
5, sedjoemlah
259.
Djoemlah pengikoet semocanja ada

mem-

kepindahan L.A, P.S.LI. terseboet
mendjadi

orang.

sekolahan

21 club

stuur) di poesatkan di Tjidjoelang
sebagai bestuur LA. Sehari
hari
ada di Tjidjoelang, djadi oentoek
adres s@perti: LA. PSII Tjidjoelang
p/a sdr. Hoesnan di Barengkok Tii
djoelang.
Maka atas pergantian nama dan
soepaja

41

25 KM.: Individueel

bentoek dan membangoenkan kembali M:O.D.P.Lnja dengan permintaannja L.A, terseboet,
Dengan kepovetoesannja vergadering terseboet maka L.A. P.S.LI.
Tjikemboelan diganti namanja dengan LA. PSII Tjidjoelang begitoe

poen

soedah

302 orang, 5 golongan terdiri dari
96 orang dan 1 damesgroep terdi-

LI. Djawa-Barap
(A. Djoedjoe),
dengan
di hadliri
oleh M.D.P.I.
P.S.LI. jang di wakili oleh St. RoeSecretarisse,

orang

dan 20 KM., kedoea kalinja 15 dan
25 KM. Djoemlah
jang ikoet 15
KM ada 468, jang 25 KM ada 1163.
“Pengikset-pengikoet jtoe terbagi: 15 KM, 29 orang individueel,

atas pimpinan Gedl. Lid L. T. P.S.

sebagaj

hari

Sing.
Pertama kali LS.I. mengadakan
wandelmarsch
itoe djaoehnja
15

LA. PS.LI. Tjikemboelan mengadakan
besloten vergadering bertempat di Barengkok Tjidjoelang,

kaeni

tengah

moe'ai membandjiri halaman Kaboepaten, Di tiap-tiap groep soedah
diatoer disediakan merk, djadi dengan moedahnja mereka berkoempoel
dalam groepnja masing-ma-

TJIKEMBOELAN
PERGANTIAN

karena itoe semoea Candisoeroehnja
poelang oleh
kekoeasaan: meninggalkan
vergadering itoe.

BANDOENG
LSI. WANDELMARSCH

ra.

telah menda-

nja: 30 mode dari bahan: sarong te- par 'pindjiaman
wang dari toean
de
“Jah dipakai oleh 4 orang nona-no- “Atjadilaga-banjaknja f 500.—

Tetapi tidaklah lebih-dari f 300—

Volksvoeding tsb. membikin kesim.
poelannja adalah sedemikian roe-

MENGGANGGOE

Comite- keoentoe-

lanasitoe, jaitoe:
Voorzitter — T, Mas

voor

Instituut

Tjara

antitatief!

djoega (vrij goed). Memang termi
nologie goed dan vrij goed telah di
mempeladjari segala soal jang ber
oleh
pakai
Volks-Voeding-Instihoeboengan dengan perboeroehan
tllut. Sikap. jang demikian dari In
disini, misalnja memperbaiki
na
stituut itoe kita tjela sekeras keras
sib- koeli2 dan lain2 pegawai
dinja, oleh karena dengan kesimpoe
masing masing
pabrik pada S.S.,
demikian enak rasanja
lan jang
particu'iere trambedrijven, dihotel2 | itoe,
Instituur voor Volksvoeding
pada-peroesahaan2 keradjinan dan . memberi sendjata kepada instantfie
lain lain sebagainja.
instantie selain gemeente, oentoek
mengandjoerkan kepada oemoem,
mi
Dalam membitjarakan soal
bahwa minimum-koeli-loon jang se
nimtim-koeli-loon sekarang ini, ki
karang ini adalah lebih dari tjoe
ta. masih tetap berpendirian,
bah
koep,
Tetapi ing tidak sebetoel
wa soal terseboet
haroes dipannja dan dengan analyse jang sederdang dari soedoet social-ekonomis
hana, kita bisa. menoendjoekkan,
jang loeas dan kita memprotest se
bahwa koeli2
kita dengan gadji
keras -kerasnja
akan. kehendak2
(oepah) jang kira2 sepoeloeh roe
jang boleh djoega tidak disengu- piah seboelan banjaknja, tidak bi
dja, oentoek
merendahkan
sa memberi. kehidoepan jang seder
soal jang. mahapenting ini, mendja
hana kepada
keloearganja, jang
di soal
medisch-hygienisch jang
terdiri dari 2 orang dewasa (toea)
sempit sekali dan memprotest seke
dan 2 atau 3 anak, jaitoe menoeras kerasnja
oentoek
mengganroet statist'ek jang ada. Oleh kare
toengkan penambahan-kenaikan mi
na itoe, Instituur V. Volksvoeding
nimum-koeli-loon dari hasil: peme
seharoesnja mengambil kesimpoeriksaan kedokteran, jang masih be
lan sedemikian roepa dan sedemiki
loem sempoerna.
an boenjinja, sehingga segala daja
Kalau kami sekarang membitja
oepaja oentoek menaikkan
minirakan rapport pemeriksaan - dari
mum-koeli-loon
djangan sampai
koeli2 Gemeente oleh Instituut voor
mendapat
rintangan
sedikitpoen.
Volksvoeding jang gikirimkan
ke
Kami andjoerkan, lebih baik, dji
pada Gemeente, adalah- sebabnja
ka Instituut voor Volksvoeding toe
karena pemeriksaan. koerang me
roet bekerdja oentock- menambah
mocaskan dan kesimpoelan dari pe
dan menegoehkan kesehatan rak
meriksaan itoe tidak selaras dejat dan meninggikan kema'moeran
ngan.apa apa jang telah ternjata
rakjat, jaitoe dengan meninggikan
dalam pemeriksaan itoe. Oempama
Optimum-voeding dari rakjat kita
nja hanja
sedikit
anak2 (ki
disini.
.

#noempang2.

kan, bahwa Hadji-Soelaeman' akan :

tidak

rapi dan tidak didasarkan atas da
Sar2 wetenschap jang sentosa dan
tjoekoep. Dari pemeriksaan telah
njata, bahwa ada terdapat anak2
-dan orang2 toea jang koerang tjoe
koep beratnja dan telah njata poe
.jang koerang
Ja, bahwa banjak
tjoekoep darahnja (Haemoglobingehalte): ternjata, bahwa terdapat
A.
a-vitanosa
penjakit2 seperti:
(kosrang vt.-A), penjakit borok,
dan lain lainnja jang menandakan,
bahwa penjakit ini hanja bisa tim
boel oleh karena koerang makanan, baik gualitatief maoepoen gii-

ngan keadaan hcofd-conjunctuur,
dan akibat2 dari ideologie baroe jg
telah moelai moentjoel dari pepera

ken,

3

dioesahakan'

soal itoe boekan

tetapi lebih penting

ternjata dari kehendak beberapa
anggota Volksraad, jang dalam si
dang Volksraad jang sekarang ini
telah menoendjoekan perloe ada
nja Departement van Sociale. Za

'menoentoet soerat kabar Hong: Po | “jaran hanja setali seorang.
Berhoeboeng dengan itoe,
perme'
jang
n.
peratoera
itoe
jang telah memoeat
kabar jang
ai -Commissie
.roegikannja itoe dioebah.- Alamat| mentjemarkan
nama hadji terse- “hoeboengan laloe lintas dan perni
ter
issie itoe ialah: Poolweg nr. boet boleh djadi ia akan minta. kes agaan antara kedoea tempat

permintaan, soepaja

pada

dan hangat lagi, berhoeboeng . de

menoelis:

Teloekdjambe

lagi

sesoedahnja,

sadja penting,

Wadas poelang-pergi.
meringkoek dalam tahanan. Bagai- | Oentoek pertjobaan telah diada
mana boentoetnja nanti inedja hikan doca bocah autobus jang keli
hatan selzloe penoeh sadja oleh pe
djau akan-memoetoeskannja:

perto

kami

soedoet sosial dan ekonomi
dari
tanah Indonesia. Sekarang, 4
ta

tapi orang jang bawa kina masih| Hloei

,Commissie - voor
| longan kepada
| Arbeidsaangelegenheden” jang
di
adakan oleh Pemerintah, dengan:

dan

djang lebar, maka kita pandang so
al minimum
koeli-loon itoe dari

TELOEKDJAMBE
— PANGKALAN.
Kini atas initiatiefnja toean ta-

mintakan: pe-|

saudaranja

terseboe, pada penghabi

Thamrin

dan orang2 perempoean,

jang diperiksa. Pemeriksaan

rakan rapport dari' Centraal kan.toor voor de Statistiek dengan pan

(seriboe.roepiah) dan waktose ke-| nah Tegalwaroelanden, telah diboe
autobussen dari
marin soedah dikeloearkan, maka ka peroesahaan

'itoe dengan tidak disetoedjoeinja,
aa | dapat djoega berboeat apa apa ter
Ia boleh minta

H.

»Sotja”

memberikan borg sebanjak f 1000

hoen dan pada marine 114 tahoen.
| Soenggoehpoen demikian, orang
boeroeh jang «dipetjat karena ia ha
'roes masoek dienst, atau jang ga
dikoerangi selama dienst
djinja
hadap itoe.

M.

ra2 50X)

penghabisan tahoen 1940 membitja

poelisi dan orang jang bawa kina dah mentjapaj poeloehan. Atas keitoe tidak. ketinggalan. Dalam pe.| moerahan toean Zecha jaitoe milmaka H.W.
meriksaan Hadji Soelaeman soedah | lioenair Soekaboemi,
memberi keterangannja, bahwa ten boleh trainen dilapangannja Kota
a tang
djoeal belinja kina di Ban- Paris dengan pertjoema. (RGS).
| doeng itoe ada dalam oeroesan maKRAWANG.,
FA kelaarnja seorang Abd, jang seka-

ia teroes membajar

SU-

san tahoen 1937 adalah
soal
jang penting. Waktoe almarhoem

“/HIZBOEL WATHON BANGOEN.
'tocan Hadji Amzer di Sta
Ja| Oost dan hadji terseboet ada | au- | Soedah berdjalan seboelan ini
Mothammadijah menggerakkan ba
dara dari Hadji Soelaiman. De| dan
kepandoeannja jalah Hisboel
| ngan mendalak poekoel 4 pa,
Wathon
jang djoemlahnja kini soe
ika | roemah Hadji Soelaeman digrebek

terpaksa

SLAMET

TERAAD BETAWI.

jang dibitjarakan, rapat ditoetoep
poekoel sebelas lebih dengan sela-

Tjikoembang. Taxi

DOKTER

DIBYO DALAM GEMEEN.

| ken bagi moerid-moerid dan orang
orang tocanja, Setelah ta' ada lagi

ditoempangi oleh 2 orang |
"$ membawa 2 (doea) baal kina.
derneming

PEDATO

asabat

Yu Ma Naa
dapat keringanan

|

kit
NN an

djadi ter-

agae
uan
sakit,

ANUSOL
ro0mabi obat
T

ANGAN
leveu Karanganjar,

hari malam Minggoe

gal 13/14 September

2 Oleh: Pembantoe Mh. S.
“8s jang itoe waktoe berpakaian
“rok selaloe bahasa
Belanda jang
lantjar dengan hakim, menerangkan dengan sedjelas-djslasnja doe
n doeknja perkara jang betoel, ma— Hah achirnja ia menerangkan djoe'|ga, jang sesoedah
pernikahan di

oleh

tang-

'Aisiah

| Karanganjar scedah diadakan ra| pat oemoem tjampoeran, lelaki dan
| perempoean, bertempat disoos Bel'leveu, dengan dikoendjoengi oleh
| moebalilg
dari Solo kijai Asnawi
Hadisiswojo: Hadlirin kacem poeteri tjoekoep
memoeaskan, tetapi
kaoem lelaki tidak banjak sebagai
mana biasanja.

langsoengkan, memang betoel soe- |

MOEHAMMADIAH GOMBONG
cetang-oetangnja ia
poenja |
DAN PRANGKO AMAL. '
ajah pada M. di kasihkan padanja
“Kita mendapat kabar,
bahwa
sebagai tanda jang itoe pindjaman| Moehammadiah
Gombong
amat
dj anggap soedah
voldan, tapi 5 giat sekali mendjoealnja prangko
“hari kemoedian itoe soerat-soerat amal itos. Sampai ini waktoe kita
| di minta kembali oleh M., dengan mendengar soedah pesan seharga
rat

alasan, katanja maoe tjotjokan di
kantoor belasting. Setahoe bagaima

poen lijst pendjcealan jang diidar-

na S.S. teroes pertjaja sadja pada
IM,, dan kasihkan kembali itoe scerat soerat pindjaman, tapi itoe soe

|kan kepada
paberik-paberik dan
| saudagar-saudagar jang besar-besar soedah berisi tidak koerang

rat-soerat
I kembalikan

di

toetoerkan

atas.

jaitoe Darmoredjo

saksi,

doea

isterinja M. se-

lan j.l. telah

berenti.

dan:

bekas
familie
6 boe-

masing masing
Wakiran
djongosnja
dan
soepir
tapi sedjak
S, S, itoe,

belaka-

ngan ternjata, jang M. tidak maoe
menetapi itoe perdjandjian, sebab

| selama mendjadi

Berdoea

me-

| nerangkan betoel- toeroet dengarpembiwaktoe adanja itoe
kan
&
dan M.
S.S.
familie
antara
tjaraan
|
Selain
18.05.
f
| hanja terima oeang
nikah
perdjandjian2
. dari itoe, 'M. baroe menitjil pindja-| perkara
saksi
saksi
persatoe
Satoe
'itoe,
knia
S.S. banja
. mannja ajahnja
ja
matjamn
akan
ingat
masih
itoe
sekooeang
jar
If 98.-— dan memba
an
pertanja
Atas
itoe.
perdjandjian
lahnja adik-adiknja S.S. banjakte
ia
sad
biasanja
res,
na
eische
bagaima
hakim,
em.),
(Sri
tidak
ss.
f 134—, lebih dari itoe
perdjandj an,
s 1940, di wak- 1Inja
itoe
sadja
ingat
roes
1941,
Juli
9
pada
ada lagi. Malah
sih beloem lama
saksi Wakiran menerangkan, jang
S.S. telah dj tjereikan oleh
di
ari
sekolahan Mulo, telah|
perdjandjian teroes sadja
itoe
itoe
mentjerei
IM, “dan tjaranja
ingat2 olehnja, oleh karena perin oleh seorang Arab totok: i djoega menjakitkan hati sekali, jaja M. (Moebarak Bin Said
sadja “djandjian itoe mengenai djoemlah.
itoe dengan kirim soerat
hh). tapi boekannja karena ja idari Soerabaja,
ser- jang begitoe besar, artinja barang
di
dan
jang loear biasa.
inta pada soeaminja itoe, tapi || tai permintaan,
soepaja anaknja
ntaran kalau ia tidak soeka me- K jang baroe lahir itoe di asa
M. membohongkan keteranganmenboeat
M.
annja
lamar
a
nerim
nja doea saksi itoe, dan ia akan
: F at £ ma Ir Pa
soempah palsoe pada doea
— djadi isterinja, maka bapanja, ber
.t0entoet
maka
Oleh karena itoe semoea
nama K., akan ai gapelkan oleh S.S. mohon pada pengadilan, soe- saksi itoe. Selandjoetnja ia mene.adanja
oe
kan menetapi se- rangkan, jang tentang langsoeng
“hapanja pada” 'paja M. di tetap
sebetoelnja
nja pernikahan. itoe
—, “Selain ak “moea perdjandjian itoe..
melajang
n-ia
doe.
boeka
penga
.
ednja
makso

, tahoen lamanja itoe, dan sampai
S5.
anak,
lahirkan
2m

Sekianlah

yKoesgk IK Yak

diaman $

ia

jang

Di-

oleh ajahnja S.S., soe
bAMAR
' paja ia soeka mengawn anaknja,
4

Landraad

itoe, M, menjangkal

dakwaan

.keras apa jang mendjadi

f 300,—.

sebab itoe ajah soedah kebanjakan

KEURING BOEAT MILITIE,
hari Selasa jang baroe
Moelaj
laloe di Keboemen diadakan keuring boeat
militie dalam regentschap

Keboemen.

Jang

mendjalan-

kan keuren
toe dokter militair.
hasil dari keuring itoe
Roepanja
tidak memoeaskan sekali, karena
banjak jang “ditolak (afkeuren),
disebabkan

dari

tidak

sehat

dan

banjak jang berpenjakit.
DOENIA TAMAN-SISWA. .
KeboeTjabang. Taman-Siswa
Koetowinangoen, dalam
men dan
permoelaan
tahoen adjaran
ini
banjak
peroebahannja
pamong.
pamong Keboe“Poedjadi
Toean
men berhenti laloe bekerdja diseko
lah Moehammadijah

dalam kota Ke

boemen djoega T. Sarbe dari Ke
boemen dipindahkan
ke Kcetowidari
Soekardja
Toean
nangoen.

'Pati dipindahkan

ke Koetowina-

'ngoen djoega. Toean dan nii Soerambijo dipindahkan dari Koetowi
'nangoen ke Keboemen, Boeat tjamasih mem| bang Koetowinangoen
boetoehkan seorang pamong lagi,
karena toean Sarbe didalam boelan

anak, katanja. (Siapa maoe pertja
ja? Mh. S.) Dan itoe tawaran dari
ajahnja S.S. tidak di sertai perdjan

Ongk

15/16 -Sep-

toean

“Kepada kita dikabarkan:

salah seorang
Toean Kanaya,
bangsa Japan di Keboemen, penggemar badminton, oleh karena paboelan ini akan
da penghabisan

ini gerakan Amal dengan pembesar
pembesar mnilitair na pelangrar
negeri.
Akan dikasih lihat mesin? ab
bang, meriam2 besar dan meriam
bocat tembak mesin terbang, sena
pan2 modern dan lain2 keperloean

meninggalkan

n W. dan Lean

peperangan berikoes: sendjata. pepe
rangan di laoetan.

Muziek dari Marine jang kesohor

| poen akan bantoe meramaikan ini
Pasar Malam.

Orang,

ng Kira?

pengendara betjak telah dila

: rangnja, oentoek ketenteraman dja
| Ian2 raja. Hari Sabtoe jang laloe

telah

tidak diperbolehkan melaloei

. Tilisnoziekenhuis

dan

C.B.Z.

PASAR MALAM AMAL.
'Comite. dari.Pasar Malam Amal

— kabarkan:
5
|. Menjoesoel kita boonda! Asntora
ngan jang doeloe disini kita bisa
“kabarkan lagi bahwa harian Ten
tara (Legerdag) jang bakal diada

| kan. dalam ini Pasar Malam seka
“rang soedah bisa dipastikan dan
tentang

ini soedah

dibitjarakan di

Reok,

d'bawah

bal dan
djam
bus

setiap

malam Minggoe

12, ada kereta api dan auto
boeat

antar penonton

poelang

dari Semarang, ke Solo, Pekalongan, Koedoes dan Magelang, hins

ga penonton loear kota jang tidak
ingin bermalam di Semarang, men
danat kesempatan pada tengah ma
lam.
Silahkan datang momonon sadia, nistiaja dapat kepoeasan tjoe
koep.
:

pimpinan

toean

Soesanta

Keboemen lebih centrum,

Sport
IU. Persatoean
(P.S.Ka).
Karanganjar

Dalam rapat anggota jang diada
kan beloem lama ini disoos Bel.

ad tjockoep
Perma

speciaal,
Krontjong
Concours
nanti diadakan.
Tanggal 4 dan 5 October 1941
aken diadakan pertandingan2 'voet

poe-

moengkin dalam
di Karanganjar,
pimpinan akan diboelan depan
karena
pindahkan ke Keboemen,

Doger. Bandoeng,

Soenglap, dan lain2
banjak.
SS

kota Keboemen

lang kenegerinja oentoek peringa
tan ia akan mengadakan opentourdi Keboemen
nament badminton
21 September ini,
besok tanggal:
melosloe oentoek orang-orang Indonesia sadja.
KeIndonesia
Badmintonbond
boemen (Robiks) jang selama ini s|

' Lapangan voetbal di belakang di
SEMARANG DAN BETJAK.
46 dan “Clubhuis Midpost di
pasar
Malam akan dipakai boeat
ja
mend
g
"piloran
“Ike
'Redjosari VII Semarang.
“pertandingan boksen dan demondidjalan
(en
f|
an sekedar oepatjara, maka
stratie dari LBD selengkapnja.
besar,
Matiam?2nja
keramaian (tontoet am 8.30 t: Hadisoenarto |
jang talor dengan beslit.
na
rsatoean - tjatoer | 5
ier,
nan)
Indones
sebagai Wajang
betjak2

5

tahoen

ini VVC

Djawa

|

malam,

dari:

kampioen

Timoer.

toean

rat boeat selama k.lI. 2 minggoe.

— Tournee tadi jalah bersifa mem
abonne

serta ad

penverteerders, sebab sedjaoeh
dengaran kita sementara tempo la
gi madjallah jg. terbit 3X seming
goe ini akan didjadikan harian war
ta,
MENOLONG MOEKIMIN.
AKSI
Berita jang sampai pada kita me
nerangkan, bahwa besok tanggal
13 October jad, oleh Malangs Bios

dipersembahkan

akan

coopbedrijf

tjerita ,,Djantoeng Hati” di Rex
Theater, film pertama jang dibikin
-didaerah Malang.
Adapoen pendapatan bersih akan

sambil

Menonton

beramal-

pidjit

commossarissen

terdirj dari toean-

D.) dan tocan R. Moch, Kasim (P.
K.S.P.).
Sedang soesoenan adviseur
terdiri dari toecan-toean Kj.
S. A. Balilah:

H, Sar-.

bini dan toean R, P. Achmad
soema Negoro.

Koe-

. API OENGGOEN K.BI.
Hari Sabtoe ma'am tgl. 13/14 i.b.
K.B.I. Banjoewangi soedah melang
soengkan api oenggoen goena mem
peringati 13 tahoen oes'a K.B.I. se
loeroeh Indonesia

dan melantik

be-

berapa
oedjan

anak pandoe jang loelses
kelas tiga dan jang setia

hingga

setahoen

dalam

K.B.I.

di-

berikannja tanda jaarster. Kepandoecan -H.W.- toeroet meramaikan
api oenggoen ini dan wakil-wakil
perkoempoelan banjak poela jang
mengoendjoengi. Api oenggoen tadihalaman

Siswa

S
£
t7
,

roe-

hingga

OETOESAN KE CONFERENTIE

i

R.T. PAREE.
Kepada kami disampaikan berita
bahwa jang akan mendjadi oetoesan ke conferentie Roekoen Tani
Parindra di Paree jalah toean-toe-

diatas

doeca-doeanja
ngoeroes

bernama

telah dikete

letak k.I. 200-m, disebelah timoer
station Ngandjoek. Korban .terse
boet hanja patah sebelah kakinja,
darah jang berhamboeran kelihatan soedah kering. Didoega bahwa
kedjadian itoe djatoeh pada kira2
djam 3 tengah malam. (Insja)

Tani

pe-

Parindra

KEDIRI.

ter-

rail spoor

ada'ah-anggauta

Roekoen

Banjoewangi.

pagi

Senen

pada hari
mati

Sjahab

toean Ar. Hamidoen (Al Hidajah):
S. F, Lahmadi: Ma'soem Edris (M..

API.

KERETA

toekang

Toenggah

Abd.

an Samanhoedj dan Hasimwit, Ke-

NGANDJOEK.
TERGILAS
“Seorang

(P.A.I.)

Alcharijah) wk. ketoea,
L. Hakim (P.I.I.) penoe-

di dilangsoengkan

daknja mentjatat hari itoe dengan
| bersembojan:

Sd.

mah sekolah Taman
djam 9.30 malam.

Publiek hen-

ditiroe!

Boleh

Baraba

(Oestadz
toean M.

H. Achmad:

Heroesoekarto,

lapangan

A.

toean

Is I, toean R. Oesman Soetawidja-

verantw. redacteur madjallah. Tja
haja Timoer di Malang merantau
ke DjawasTengah serta Djawa Ba

perloeas

Toecan

ketoca:

ja “P,S.LI.) penoelis II: toean Kj.
H. Haroen (N.O.) bendahari: dan

MALANG.
»HAR” menoelis:
PERDJALANAN
DJ OERNALISTER
F
Moelai hari Senen tanggal 15 ini

de

toecan

“Soetarjo. .
VL. Klas III jang menang toean
Madran.
Masing2 pemain jang menang da
goe
Ming
dan
e
Sabto
hari
perhatian pada
3-dan 14 September Per. pat hadiah dan an
kilax terse
nding
perta
oe
wakt
dakan
Semarang telah menga
(H.)
i.
sekal
ak
banj
ada
jboer
tandingan kilat bertempat dise |
Taman Siswa Nieuw Hol |

ani

Djadi

K.V.B. dan mendapat wisselbeker.,

joki"

bbemen.

dalam pertemoean antara “Bestuur

rapat

BANJOEWANGI
DIANGKAT MENDJADI A.R.
LSI:
Toecan controleur E. E. van der
'P.S.Ka. Sekarang baroe dapat
Kam kini soedah diangkat menboeat
kastiebond
mengadakan
djadi A.R. di Tjiandjoer, Pada haanak mane sekolah.
| ri Djoem'ar tgl. 12 j.b.l. beliau meninggalkan kota Banjoewangi berMI. Karanganjarsche
angkat
menoedjoe tempat kedoeVoetbaibond
TENB).
doekannja baroe,
K.V.B,
sekarang
mempoenja:
anggota-anggota:
PN:
H3
PERSATOEAN OEMMAT ISLAM.
V.V.C., - P.K.T,
(kaoem tenoen)
Seboelan j.l. di Banjoewangi oleh
dan K.P.B. (kaoem batik) ada 4
beberapa orang-orang jang terkeperkoempoelan, dan doea perkoem
moeka
dalam
pergerakan
Islam
poelan jang masih mendjadi moetelah dapat dibentoek soeatoe barid, jaitoe moerid ' Goeno Karjo
dan persatoean dengan diberi nadan Taman-Siswa.
ma P.O.I. Toedjocan jang teroetama darj P.I.O. inj ja'ah mempersaKompetitie
penoeh jang diadakan oleh K.V.B. tahoen inj soedah
toekan
semangat,
memperkoeat
langkah gerakan Islam dan memselesai,
pertadingan penghabisan
perkokoh semangat,
antara T.N.C.H. dan V.V.C.. stand
Soesoenan pengoeroesnja terdiri
1—2
boeat kemenangan
V.V.C.

moekan

2 Extra klas jang menang toean
| Hadji Rachmad.

: at

Dalam

(ddo. 15 Sept, 1941)

s-ongkos sekolahnja adik

menang
II. Klas I jang
sai A.
III. Klas II jang menang

tengah

pembantoe.

itoe dipoetoeskan pengoeroes akan
mempeladjari ,apakah di Karanganjar
dapat
didirikan
tjabang

min.

malam Selasa

terhadap fr

orang

disokongkan kepada doenia Moeki

Pada

Ngandjoek

co amal. 6 Toentoetan poeasa dan '

goeroe HLLS., leider toean Soetiman goeroe 'HLS. dan beberapa

tra, djoega di Taman-Siswa.

tember
tjabang - Koetowinangoen
aa
2 p .hia ia poenja .bekas isteri. Ia meselain perdjan mengadakan
apa,
soeatoe
di'an
“rapat orang - toea
bati
menger
| nerangkan tidak
djian kawin setjara Is'am dengan moerid, dengan:
didatangi Wakil
rti
menga
'hanja
.
jawa
D
| hasa
roepiah,
poeloeh
lima
in
Madjelis
Loehoer'
dari Karangmaskaw
tapi
| bahasa Melajoe “dan Arab,
soedah ad bajar olehdjoega
membitjarag
teroetama
jang
jang
anjar,
pe.
h
soerat
seboea
kan
F! menghatoer
kan vacaniie boelan Poeasa tidak
| nolakan pada hakim jang tertcelis nja.
“Atas pertanjaan hakim, Si S. me
5 minggoe lamanja. Tjabang Kada, hingTaat. maka dengan mop. dalam bahasa Belan
nja doea sak
selain
jang
ranganjar, sepandjang tahoe kita
gkan,
neran
tanja:
dan
heran,
agan ne | ga hakim merasa
tapi
boet di atas itoe, ja ma
tidak ada peroebahan apa-apa.
»Toean toch tidak mengarti baha- ' Sijang terse
lagi.
saksi
k
banja
enjai
mempo
-sih
mana
pertanjaan
sa Belanda?”
DOENIA OLAH RAGA.
Oleh karena itoe dan oleh karena
di djawab oleh M., jang soerat itoe
EL badan
Fo
M. djoega masih haroes
nia
fihak
”.
,mester
poenja
ia
nja
bikinan
pe
maka
badminton jang
ja,
saksin
Opentournament
saksi
ekan
madjo
datang
(Sajang mesternja” tidiak
rkan
endoe
distrik Koetomengo
Ambal,
di
n
lantas
diadaka
an
t
ngadl
diseboe
tidak
- sendiri, dan djoega
jang tei
minggoe
sampa
ra
pada
n
perka
winangoe
itoe
nnja
Mh. S.). Dalam' | peperiksaa
siapa,
,imester”
menjang
1941,
ternjata
ber
ini,
Novem
laloe
12
lah
al
tangg
nanti
sangkal
|
itoe soerat pembelaan, M.
singgesebagai
an
Raja.
dapat kemenang
apa jang didakwakan oleh SS dan djadi sesoedah hari
sang.
' Tentoe pembatja nanti akan bisa laar pertama toean Tjoei dari Katoch perkalau
itoe,
dari
ja
selainn
akan di belikan seboeah
dan kedoeanja toean
meng koeti djalannja peperiksaan- ranganjar,
djandjian itoe betoel ada, toch tiharga
dengan
Karanganjar djoebaroe
dari
an
biasa
Goenaw
nja itoe perkara jang loear
dak sah senat pengadilan, sebab
leergang Ke4:3000—
ambachts
moerid
,
ga,
via ini sik.
",, ,tidak sopan”, katanja.

madijah

hari raja fitrah. “. Penoetoep.
Dengan sepenoeh harap dan ke
gembiraan maka rapat jang. berse
mangat itoe dihabisi pada djam 12

Poeasa akan berangkat ke Soema-

Dandkktnamohasinsanesnsnar ombak

3

pengadilan

tapi

mar,

dari S.S.
San
5
| BASA BET ANTA BIKINAN
Dep
TER”.
,MES
21
ie moeka

dari harga

Ada

sete'ah gosgatannja SS jg. menSEKOLAH P.S.LI..DITOETOEP.
djadi perkara itoe soedah dj ma
- PS.LI. tjabang Gombong soedah
pengadilan, M, poen lama mempoenjai
bagian sekolasoekkan di
lantas madjoekan pengadoean
ci- han berdasar Westers lager onderviel pada
“bapaknja S.S. perkara wijs, dengan bernama B.P.P.I, Tehoetang jang terseboet dalam soe- | tapi sajang moelai boelan September inj terpaksa ditoetoep, karena
rat soerat itoe.
selaloe kekoerangan moerid.
periksa
di
lantas
an
Kemoedi

La Ala poet
itoe per Ijandjian tidak di toslis di
:atas kata. tapi S.S., begitoe djoe. .
ga bapaknja, menaroh kepertjajakedjoedjoerannja
Ian penoeh atas
|M., hingga perkawinan lantas dikita
'sebagaimana
langsoengkan
Tapi

belakangan
tidak di
legi pada S.S, malah

tidak koerang dari f 500.—

jah Ngandjoek dalam sana
|hoen, 4, Franco amal Moehi

5 GA

“AMAL,

|. Pada

diantara lain-

lain memoetoeskan pemilihan pe'ngoeroes baroe. Adapoen jang terpilih sebagai ketoea: toean Soehadji hoofd schakelschool, wakil ketoea, toean Soemarjo
dokter Nir
molo,
penoelis.toean
Wagiman

VOORZITTER
MOEHAMMADIJAH PINDAH.
Pada kita diberitakan, bahwa t.
M. Jahdi goeroe
Neutrale H.L.S.

Kediri, moelali 1 October
depan
ini akan dipindahkan ke Djokjakarta. Tentang dirinja dapat kita

| beritakan, bahwa beliau ada ketoea

Moehammadijah
tjabang Kediri,
anggauta
pengoeroes
P.G.I. KediMOEHAMMADIJAH.
ri dan lain-lain perhimpoenan, bePada malam Minggoe jang laloe
gitoe djoega beliau ada anggauta
|
! (ddo. 14-15 September 1941) Moe
dari dewan Gemeente Kediri, hing
“hammadijah tjabang Ngandjoek te : ga dengan begitoe, Kediri akan ke
le- ihilangan salah soeatee
lah melangsoengkan moment
Ma

MOMENT VERGADERING

| denvergaderingnja,
gedoeng PPP.

Kami

lihat

bertempas. di

hadirin

kap

tidak koerang

dan

perempoean.

teroetama

dari

sangat

leng

dari 100 laki2

Toedjoean

jang

pertemoean

terse-

boet jalah mempropagandakan

ada

nja franco amal Mochammadijah,
tidak ketinggalan ditoendjoekkan
kepada hadirin matjam2nja gambar jang tertjantoem dalam franco
franco amal itoe. Kepada lain2 per
koempoelan
diharapkan dengan
soenggoeh2 hendaknja soeka sama

membantoe. Kelengkapan agenda
jang dibitjarakan . adalah seperti
berikoet:
1, Pemboekaan. 2. Njanjian fran
co amal, 3. Verslag Moehammadi-

oemoem”

jang berharga.

Kita dari inj soerat kabar tab
roet ostjapkan
,,selamat berpindah”

TAMAN

PEMBATJAAN

WATES.

Atas adjakan dari t. Rinto Alwi
maka di iboe kota
onderdistrict
Wates Kedirj telah berhatsil didirikan Komite Taman Pembatjaan,
jang nanti akan berlangganan beberapa harian dan madjallah, teroetama harian dan madjallah Nasional, boeat keperloean anggauta
anggautanja. Menilik
“minat jang
besar dari fihak penggemar pem
batjaan, maka dapatlah
“diharap
jang Taman Pembatjaan itoe akan
dapat hidoep soeboer.

ang membenakam,
aa

DA MOE TOK

——

'Rempa-rempa
di kerdjaken

Tjep 2 Njomya

jang Super-kwaliteit dan terpili, serta

oleh

achli jang

ada mendjadi San Utan Gr
.djamoe “IBOE"

tjap 2

berpengalaman

NAN

Nj onja

Boeat tiap- tiap keperloean,
PRUSCOURANA

loeas,

dari kwaliteltnja
,

ada speciaal djamoe.
GRATIS.

Uta,

PRANGKO

PEN P

di kawin

PROPAGANDA

Ata

KEBOEMEN.

k

(siarannja

moedahan

(tiangj jang Unamaban La P,
B.) Dan

ta

Meoepaag tak an

baharoelah

Tentang

bersalah.

setoedjoe sekali, karena

toe-satoenja

£

Natan

Aa

r 194

Balai Parindra, mem

calu

tjoer

b

g dibawa ke Boekarest, |

il anja

2. Keterangan

- BANG

tentang

tjara

Bahwa sekal'an apa jang tertera dalam Communigue
Pengoeroes Besar PSPI memang-

: Bahwa tjara pembagian bonus
darj KPM sangat tidak adil: .
. Bahwa
peratoeran- -peratoeran

| gadjih, overwerk dll. dari KPM

rkara pemboenoehan jg. di

beloem

can oleh 3 orang Indonesia
1) atas diri seorang Tiongdagang.
Pemboenoehan ini

can

soeatoe

rjchtlijn jang
tetap dan masih
banjak keketjewaannja:
Bahwa
harga
bahan-bahan
jang sangat perloe oentoek hi-

didjalan dalam kebon di
Deli. »Deli Crt”.- menoe- |

doep, semakin

hari bertambah

naik dengan tjara loear biasa,
sedangkan
kenaikan
gadjih
jang tertentoe
masih sangat
'mengetjewakan,
memoetoeskan:
Setelah ditimbang dengan sete-

orban dapat Bintan di:
: pada tanggal 24 Juni Its
'Disampingnja terletak
sepeda
an
geretannja, Moela-moela
engira bahwa

' mempoenjai.

pemboenoe

disebabkan Perkara tjin-

nang-tenangnja

i lama lama dapat ditetap
wa inj adalah perampokan.
dor Keleleng, Selamat, koeDjojo dari
onderneming

dan

|

Menjokong

dan

Communigue

Comite jang terdiri dari 2 tjabang
itoe

mengandjoerkan

'Toecan

gai Voorzitter, dan Toean Sardjani
sebagai Vice-Voorzitter.
Sajang.
Menoerset hemat saia, agak ti
dak berlebih-'ebihan diika Comite

mengandjoerkan agzr Toean

Sar-

djani itoe diangkat selakoe Adviseur (Beschermheer) dari V. O. B.
Tetapi
saja ta' akan menjalahkan. karena pendirian orang itoe
mas'ng-mas'ng.
Adanoen

tentang

orang jang mendekatinja. Djo
Selamat melarikan diri, te
mandor ini tinggal disitoe, me
korban dalam parit bersepeda dan geretannja. Pa
lapat mengetahoei djoega, wa
n ketiganja merahasiakan.

|

telah Kemis pagi sekalian sak
engar keterangannja

patan

besar, jang kepalai oleh

1 telah mendjatoehkan hoe-

kan dalam

bawah
sinah

r

dalam

Maa

Doel

anggota.

ketjoeali

bagi

seseorang

a

ini,

djadi

ba

Ha Pusas menjen soesah oentoek mendapatj

G

loean Pee

aaminoem d.

.S.

berkah

goena

sega:

mandi, oen-

Karena

air

pimpinan Njonja
Joesoef dan

Njonja

ada di

S. ChamP. Amin

dalam Ta

tg, Semsehai
Manna

bebek, bahkan oleh ke
rang memboeang sam
disoengai itoe.

PRA

dan

kepada V.O.B. Bogor, tetapi kepada orang-orang
jang soenggoehsoenggoeh positief mengetahoeinja
keadarn diri Toean M.K. itoe.
Tetapi saja peringatkan kepada
Comite,
hendaklah Comite nanti
konsekwen, atas djawaban-diawabannja
djika sekiranja nanti ada
pertanjaan jang akan dikemoek:kan oleh saja begini:
1. Apakah sebabnja Toecan M. K.

itoe hanja sekedar djadi Pengoeroes Bank V. O. B., ialah

soeatoe instelling dari tjabanz
jang
ada dalam toezicht dari
tjabang oemoemnja dan Voorzitter choesoesnja?
. Apakah sebabnja ketika pili.Soebsidi terseboet hingga seka- |
han Voorzitter V.O.B. tjabang
rang beloem diberikan oleh GeBogor jbl. ini, Toean M. K. itoe
neente berhoeboeng masih akan di
tidak
terpilih mendjadi Voorlebih djaoeh, tetapi |
| roendingkan
zitter?
moelai sekarang Gemeente soedah
Apakah sebabnja pilihan itoe
memberikan toendjangan beroepa
djatoeh kepada jang lain, ialah
| ocang contant sebanjak f 15.75 tikepada Toean Hasan Adiwidjaap tiap boelan. Sokongan itoe oen
-ja?.
toek 14 anak jatim jang dipelihara
. Boekenkah
dahoeloe
ketika

kering. Poen soengai
5 jang

1938

Saja sebagai seorang pentjinta
V.O.B. akan memenoehj itoe, jang
boekan sadja akan bertanjakan

Beloem selang berapa lama Kepaja
ssela ada memadjoekan permohonan kepada
Gemeente Makassar
iang maksoednja soepaja Gemeente soeka kiranja memberikan soeb
sidi.

a a Kanak anak soengai semoea-

Ln

tahoen

aan

& sansrsensamanan LAN

PERAK |

| (Ioear

tenggoengan.

Redaksi)

PILIHAN HOOFDBESTUUR
5

YO.

Saja' sebagai seorang V.OB-er
merasa gembira dengan adanja sia
-an Comite Pemilihan H.B. V.O.B.
jang terdirj dari 2 tjabang V. O.B.,
“ialah tjabang-tjabang V.O.B. Tan| zerang dan Mr,-Cornelis, sebagai |
AN | jang tertjantoem
da'am
soerzt |

(kabar ini tertanggal 8 September
“| '41, lembaran pertama.
Apakah sebabnja saja bergembira dengan adanja berita itoe, ti1 dak lain disebabkan karena pada |

masa ini soedah t'mboel keinginan

berapa hari
5
Pr Na An 1

| keinginan d'dalam
jang mensedjoe
||

doenia V.O.B.

kepada peroeba-

han, choesoesnja sabar

Sensaia

“3 B.ers seloeroehnja.-

Barangkali tidak ada satahnja

ajilea saja ikoet tjampoer membe-

Irikan sedikit

pemandangan atas

LEBIH

BERSIH,

&

Pe E R H3 A T : K A

|-

AS PRO"
Menoeroet

Saja harap Saja Comite jang 2
tjabang tadj nanti tidak sin konsekwen”.
Comite telah bertanjakan kepada Tocan M.K. dan Toean M.K. telah bersedja diri oentoek berpindah
ke Betawi djika terpilih mendjadi
Voorzitter H.B. Pertjaja. Tetapi
hendaklah Comite memikir dan
menindjau lebih djaoeh,
tentang
keadaan dikota Betawi.
Apakah
Comite beloem mengetahoei bahwa

'agi djoemlahnja

dahoeloe sebahagian

LETOESAN-LETOESAN
CANTON.

BOM

DI

Sept. djam 12.00 timboel keriboetan, sehingga

te tidak ingat ketika Tocan Saad
wakil

VO.B.

di V.B.

P.G.L.,

dalam

Walhasil

kita

di V.B. Apa-

sebagai seorang

singgoeng atas toelisan kita diatas
ini,
Hidoep V,O.B.!
Atas kemoerahan Toean Redactie menempatkan toelisan saja ini,
tidak loepa saja oetjapkan diperbanjak terima kasih.
V.OB.crs.

sela-sela doea menoet

lama-

nja sehingga di Winghonroad dipoesat kota banjak orang-orang
Djepang mati.
Seorang tahoe dengan mata kepala sendiri, betapa tingkatan pertama
dari sebocah restoran hanfjoer karena perletoesan jang per-

tama,

kah
sebabnja sekarang terpaksa
haroes
mendjadi
goeroe diloear
kota Betawi dan diam djaoeh dari
Betawi, ialah di ressort Reg. Mr.Cornelis?
Inilah soeatoe tjontoh jang per
'oe djoega diperingatkan oleh Co-

V.O.B.ers mempoenjai kewadjiban
oentoek memberi penerangan seba.
gai pemandangan, agar siapa djoega didalam memboeat sikap apaapa dengan mengadakan penjelidikan lebih djaoeh.
Moedah-moedahan. pemandangan
saja diatas ini akan mendjadi pertimbangan Pengoeroes-pengoeroes
tiabang V.O.B. jang menanggoeng
djzwab atas anggota-anggota V.O.
B. jang
djoemlahnja
lebih dari
10.000 orang itoe,

staat

4 serangan dengan bom terdjadi

pada k.1.2 tahoen j.l. diboeang dari Volksschool Tjengkareng (Tangerang)
ke Poelau Kelapa? (di
Laoet Djawa?). Boekankah Toecan
tsb, minta berhenti dan ingin ber
pindah ke Betawi?
Apakah hasilnja? Apakah Toezn tsb. tidak ada
jang membela?
Moestahillah, se-

bab beliau doedoek

dioemoemkan

van beleg jang keras.

jang

Saja bersedia oentoek memberi-

Sekianlah

PEROET

dimana-mana

boleh

dengan tiada memakai licentie.

(Zetsel jang tertahan kemarin)

Comi-

kan pemandangan lebih djaoeh dengan alasan-alasan
jang. tepat
diika seandainja Com'te jang terdiri dari 2 tiabano itoe merasa ter

dari 'pertanjaan-pertanjaan
jang
akan saja kemoekakan, jang djosega moengkin
dikemoekakan oleh
V.O.B.ers dan Pengoeroes-pengoeroes tjabang V.O. Tn

Aspro

Voiksgezondheid,

waroeng'

dan

DIDALAM

megan

volontairs jang

beloem dibenoemd? Apakah

Toean Kartawidjaja, orang Bo“gordjoega?
tidak mengikoet kepada Comite jang 2 itoe oentoek menganMerak, Toean M, Kartadinatapa

APA?

|

merasgnsngansganna

YVOETBAL DI NGANDJOIEK.
Hari Selasa 16 Sept. '41 v.v. K.
A.M. dan v.v. P.S.H.W. dari Djom
bang telah melangsoengkan frien-

Canteon,
18 Sept, (Reuter). i diy-game, bertempat di voetbalveld
— Pada akan djatoehnja hari ge- . Bogo.
dikota Betawi ini pada waktoe ini
Pertahanan kedoca Voetb. vernap 10 tahoen terdjadinja incident |
Berapa orang - Mandsjoeria,
diatas
kelebihan
goeroe?
sepertj dibawah
maka pada tgl. 17
j eeniging

oleh tjabang Bogor itoe, ialah
. Apakah sebabnja V.o.B. Bogor

MENDJADIKAN

Sa
Na

orang akart pindah ke Betawi itoe.

zitter dari H.B. V.O.B.? Apakah sebabnja jang dikandidaat
kan oentoek Voorzitter H.B.

TIDA

toko?

disemoea

ter, terpil.h djoega mendjadi
lid R.R. Bogor?
Apakah sebabnja sekarang
tidak terpilih lagi, sedang V.O.

didaatkan 'Toecan M. Kartadinzta oentoek mendjadi
Voor-

TIDA MEROESAKKAN DJANTOENG

Dienst der

poetoesannja

Sendanal

mite, bahwa tidak begitoe moedah

orang jang lain?
. Apakah sebabnja V.O.B. Bogor
sendiri sekarang tidak mengan

boengkoesannja

N

»ASPRO" jang gampang sekali. Tiap? tablet
terboengkoes sendiri. Toean bisa taroeh beberapa
tablet didalam kantong dengan ter:
boengkoes baik.

Toean M. K. itoe djadi Voorzit-

B.ers di Bogor itoe rata-rata
mendjadi kiesman? Dan apakah
sebabnja
jang
terpilih
itoe

LEBIH BAIK dan LEBIH AMAN

meringankan rasa sakit dan membikin tenang asabat

ka dan sanggoen oentoek meme- |:
gang sesoeatne perhimpoenan memang kewadiihan dari tiap-tian

“kepada Direksi KPM jang telah
dimadjoekan Pengoeroes Besar
PSPI,
:
« Mendesak agar bonus diberikan
selekas moengkin kepada seloe-

njai roemah sendiri di Vredenburg,
Makassar, Badan sociaal ini didiri

ada

zitterschap dari H.B. V.O.B. Soe- |

memperkoeat

anak jatim piato dengan mempoe-

maka

roemah.

“ASPRO

Toean M. Kar-

tadinata Bogor, saja pertjaja ten-

dan oesoel-oesoel

KEPAJACSELA.
Antara” mengabarkan, ,,Kepa
facsela” ialah singkatan dari ,,Keroekoenan Penjantoeni Anak Jatim
seboeah
Selebes
Selatan” jaitoe
»erkoempoelan sociaal jang sema“a mata bekerdja memelihara anak

»ASPRO"

toe beliau akan soeke» dikandidaat
kan dan sanggoen memegang Voor

sebaik-baik-

karen:

didalam

M,

Kartadinata oentoek dipilih seba- |

iang telah berani
zelfcorreet'e
ditahan dan mengakoei kesahahwa e'sen jang ada nada dirija. Mereka berboeat deminia heloem mentjoekoepi, oempaNa
hendak memiliki wang
manja.
mis pagi mereka mengakoei:
Kepertjajaan kita ini didasarken
dimikian, dan pada tgg.
“ roeh pegawai KPM
dengan
kepada siarannja Comite jang teri telah beroending lebih datiada memakaj oekceran besar
diri dari 2 tjabang itoe, jang sebertiga. Pada hari itoe djce
dan ketjilnja gadjih.
olah-olah
memberikan
“garantie
ga menanti orang Tiong: Mendesak agar standplaatstoe- terhadap
kepada
diri Toean-M.
toe dalam
ebon. setor
s
lage diberikan pada seloerceh
Kartad'nata, Sehingga minta -soepegawai KPM dengan tiada me-paja V.O.B.ers atau'/dan
Pengoe- mandang tempat asalnja.
roes-pengoeroes tjabang bertanjag
npaknja dibagian 1. Menjampaikan mosj ini kepada kan kepada V.O.B. Bogor tentang
ilanja,
and menjerang poe
Pengoeroes Besar 'PSPI dan
sepak terdjang Toean M. K. tern parangnja Mandor mem |
: Pan,
Ra
seboet.
sakannja lagi tetapi perampo“ini ta' dilandjoetkan

nahan, ia adalah obat jang aman di telannja
dan selamanja mengasih kasemboehan. Djagalah
toean selamanja ada sedia ,,ASPRO"
soepaja

dah dari Madioen ke Betawi, wa-'
lau dipilih sekal'poen.
Automatis

nja:

a.

tidoer dan mendjaga sekalian kaloearga toean
terhadap penjakit' ringan. ,,ASPRO”" tida memba- hajakan djantoeng dan tida meroesakkan panjjer-

| :

lah Toean-toean Sardjani Madioen
dan M. Kartadinata Bogor. Sajang
sekeli Toean jang terseboet doeloean kabarnja tidak maoe berpin-

.lah sebenarnja:
—-.
Lean
be Deli,
jang dikepalaj oleh Sultan
eriksa pada hari Kemis

enjakit entjok jang heibat terbasmi — ia membikin orang jang tida bisa tidoer mendjadi bisa :

orang oentoek Voorzitter H.B., ia-

| dengan soal gadjih, overwerk
dan lain-lain,
adan hindain.
.

oleh ,,ASPRO”. Ia lantas menoeloeng — rasa sakit
lantas hilang — sakit kepala teroesir — serangan

a

Comite jang terdiri dari 2 tja- |bang tadi te'ah mengand'datkan 2

&

sekarang dan. nasib batam boe-

a.

jang |

O.B., sedjak Congres V.O.B. di Mataram pada tahoen 1939.

pem-

Rs. -roeh KPM baik jang berkenaan

5

groepsbonden

bernaoeng dibawah pandji P.G.I.
berkoempoel di Betawi.
Dan keinginan
memindahkan zetel ina
soedah mendjadi keinginsnnja se-

Besar PSPI:

bagian bonus
Ban dari TaNa.

2

TEPAT
€
— baik waktoe
. MERASA

bagian banjak tjabang-tjabang V.

maoe dipendem | 3 . Keadaan:

ja
BEDJAT:

hoofdbestuur

ana

nigue an aon

inilah sa- |

djalan oentoek me-

moedahkan sesoeatoe peroesan ba-|
gi kepentingannja nasib Volkson- |
| derwijzers. Ditambah poela dengan|
adanja gedoeng P.G.I., memang se
pantasnja ' djika Hoofdbestuur-

5 alam Selasa tanggal

apaan

me-|

ngandjoerkan zetel H.B. V.O.B. di

anggauta. Pesatoean Sekerdja Paketvaart Inddonesia” tjabang Ben-

5 172, Septemb

maksoed Comite

| pindahkan ke Betawi, saja merasa. San

embali atas ong

pon, Me

itoe kaga' ada peringatan?
| tgeroen | sebeloem beren- 35

nesia.

auto |

itoe dapat keloear dari
il poen dibenarkan

Pen

ma bagi V.O.B.ers jang tidak sedi-|
kit djoemlahnja Ciselserpeh Indo- |

gak2 jang roboh itoe. Setelah ke
harinja

itoe,

ada djoega faedahnja|

i bagi jang berkepentingan, teroeta-

Kasean ia 'afadt penggianti
'esokan

Comite

sedang

U.S.A. TJOEKOEP KOEAT
MELAWAN NEGERI

.DIKTATOR.
Milwaukee,
18 Sept. (U.
P.).. — Kongres
dari ,,American
Legion”

dengan

soeara

terbanjak

melempar
mosi,
dimana diminta
o'eh
kongres
soepaja president
Roosevel: ,,selaloe memberi tahoe
kepada
rakjzt dengan selengkapnja tentang kedjadian-kedjadian
dan soal-soal penting jang mengenaj negeri”. .
President

memberi

AF.L.

William

tahoe kepada

Green

kongresnja

legioen terseboet, bahwa Amerika
Serikat tjoekoep koeat menentang
negeri-negeri diktator, dengan ban
dingan: ,,2 meriam lawan 1, 2 pesawat lawari 1, 2 kapal perang lawan 1”, dan iapoen berkata, bahwa

Amerika

kini melakoekan

pepera-

ngan
prodoeksi melawan barisan
indoestri jang terbesar didoenia,
PESAWAT
MELAWAN KAPAL
PERANG. .
Londen,
18 Sept. (Reuter).

—

' P.S.H.W.

(Djombang):

Soetrisno
3
Soemantri
Abd. Kadir
Banoe
Soeroso
Soeprapto

Soetris
Abd. Rochim

Makloemat ministerie penerba-

ngan: Hari Kemis siang ada 2 kapal 'penjapoe perioek api ditenggelamkan dekat pantai Belgia, jang

2 lagi diroegakkan 4 pemboeroe
R.A.F, jang menembaki kapal-ka-

Soetik

Tojib
Moebin

0
Roestam

Harto
: Samran

ada 2 mobil jang

penceh diteompangj orang-orang
Djepang hanfjoer, 20 etalage tokotoko mendjadi timboenan,

|

| Ini:

K.A.M,

Soewarto
Moeljani — Rachmat
Kawit
Manap
Wardj
Nardi
Moch Tojib.

(Ngandjoek):

Barisan
kedoea-doeanja
koeat
sama koeat bola kelihatan kesana
kemari sadja. Toetoep menoetoep.
gropjok-menggropjok. Demikian se
teroesnja

hingga

sampai

waktoe

pauze beloem ada jang dapat menakloekkan lawannja,
Permainan
kedoea tidak banjak bedanja dengan

jang

lama

.malang

pertama.

Ngandjoek, Manap

Tetapi

djatoeh

lama-

kepibak

dikenakan free-

kick dimoeka goalpaal, hingga pi-

nalty dilakoekan oleh senter Tojib
mentjioem tanah,
stand beroebah
1—0 oentoek Djombang. K.A.M.
kehilangan hati samenspel Djombang makin kelihatan netjes, hing
ga dapat lagi ditjetaknja kemenangem satoe
10 menit
Satoe.
Satoe pembalasanpoen tidak dapat dioesahakan
oleh toean roe.
mah. Sampai habis permainan tetap
stand tidak
berobah jalah
3—0 oentoek
o'eh-oleh P.S.H.W.
ke Djombang. (Insja).

pal terseboet dengan
sin.

senapan

me-

Sa'ah satoe dari kapal jang roc
sak itoe terbakar, sedang jang lain
miring letaknja. Pesawat-pesawat
pemboeroe itoe kembali dengan selamat.

R. SOEKASAH

Agentuur

at

23

ne 'sampew dan dikerdjakan !
oleh orang: bernama B. Sesoedah
R
: soed , .mening
tanah
itoe saja beli dan
diover
. itoe mewariskan
barang-baAkta
ini Nan Oa x | atas nama saja, maka saja berikan
tahoe hal ini pada B oentoek selekas moengkin mengambil tanaAn " waris Be Pe
waris B | man tadi. B meminta tempo sampai
membeli.
Pee Orang A k ja itoe. , 'sampeu itoe ada jang
sid2
Setelah
enam boelan
laloe saja

tanah
datang

MEMBRANTAS
Sedih,

berhoeboengan

pembajaran

saja |

ringan,

WI, — Batavia-C.

dengan kantoor2, dan jang akan

lajanan sopan,

bisa berdamai

“berani mengakoe
mempoenjai tanah itoe, Kedjadian ini soedah beroelang doea kali dan soedah saja

tempat bersih

Dapatkah

5 Padang. 22

Tana:

Kliniek Mata Tjap Koetjing
Abang Batavia-C,

Beheerder.

“ Distr.

'datam soerat

3.

menoentoet
antjaman?

|4.

saksi.ada
boeroeh saja,

|
—-

B dengan

sebagai

doea

aa

itoe beloem

Ieiding

:

orang

Memberi

Tiap waktoe

tocan. boleh menggoegat

oen-

toek menerima: keroegian
Manna oleh toean.

jang

-.

Harga harga

,A?” contract Sept/Oct. permin-|

PASAR BETAWI.

epoeng

dok

|

terigoe: en

ni

dan

Oct./Dec.

f 8.40 pembeli f 8.60 pendjoeal per

5

10.50. per

:
Grown
Devoesj

Batavia):

8631

S.B.H, "8 Huller boeloe
S.B.B. 34 Huller boeloe

,,
,,

7.94
7.86

SBL. Lolosan boeloe Yzpt.,,

7.63

S.B.Z. Petjah koelit boeloe,,

7.33

Is.S.S Vol siyp padi Shang-

oca

Take

1

: 3.63

S.S.H, 4 Huller padi Shaj.,. 7.86.

.metel: Kwaliteit

S.S.L. Lolosan padi Shanghai 34 poeti

cal dan A f 4.90-pem

—,,

S.T.L. Lolosan tjere 84 pt.
SL, Petjah koelit tjere

v/d

23

Pel, 2

TJIN)

Tjap

“oa

dan B ro. 14

inan g Bidji boelat f3 —.
d f 12.50 dan iris toea
00 kg.

n

k

Sereh:,A" con

September 1941 peraih

2.80 ditawarkan f 2.95.

:

ini obat soepaja

bisa

makan

banjak

dan

Harga

1 botol f 1.25. Kirim

OBAT

BATOEK . TUBERCULOSIS

wang

doeloe franco.

PLANT

terkenal

man-

Hargannja

1 pak f 1.25.

Bisa

dapet

pada semoea'

sendiri pada.
|
IMPORTEUR:
4

|

toko obat

Tionghoa

atawa

LI Re
Pd BS
Sae

berboekti

POENJA

Ra
RN

LL

P 2 ag AMIK

MEDICIJN IMPORT SAM TAK CO.

TOKO TIGA No. 64, BATAVIA.

ak

Moelai

Ae ata

sekarang

P RINCE

Djang an

poetoes

harapan!

Berdajalah lebih djaoeh, soepaja toean dan njonja

poenja penjakit mendjadi semboe, perloe tjari Djamoe- jg. toelen dari

: .Njonja

r

EN

8 & Rs

SIGARETTES

Moeka
djelek

—

SOERABAJA

—

Ged..

No..

Djerawat

dan Koekoel sangey
Kita poenja Djamoe dan

kemoestadjabannja.

THIO

Sub:Agenten:

Tan Tjoan Lo, Kramatplein No. 57, Batavia-C.

P. Sawah

Besar No.

23-25 Bte. TI. Bt. 1333.

Baba, GEDE” t/o.Rialto Bioscop Senen Batavia-C,.
Toko ,,Noni Seneng” t/o Rialto Bioseope Tanah-Abang.
Gouw Tiauw Tiong, Molenvliet West 95 Batavia-S.
Thio Kioe' Lan, Djembatan Lima 175 Batavia.
Toko ,,Tans” t/o-Pandhuis Mr. Cornelis,
Tan Boen Nio Hmpangweg No. 21, Buitenzorg.
Nj: Tjio Koan Houw Gg. Pebaton,
Buitenzorg.
Nj. Jo Monne Perapatan. T'jibinong:
Tjoa.Goan- Hap Soebang.

25679

8 cents boeat: 20 batang:
N.V.Handelsverg ,Industria”
dari sigaret2 .Diang-

LIN,

penoe

pemandangan.

Hoofd-Agent :

Ini merk”
jang
TOELEN dan ASLI

Fabrikant2

KIOE

jang
di

Bedak Djerawat dengan sedikit ocang bisa di boekti.
kan

8.10
1386
7.63
133

(H.P:)

Tentoe

uh Int laa

pesen

per
guintaal:

NLTIL, Lolosan tjere 94 pt. ,, 7.38
LT. "ea 'koelit tjere ,, 7.05

ah

laen-laen.

sendiri

NoordwijkNo 8,
BATAVIA-C.
Merdikaweg 13,
BANDOENG,

Obatnja moesti dimasak de-

,, 7.38
,, 7.05:

7.20
7.63

dan

Administratie
ALGEMEENE
CENTRALE
BANK N. V.

bisa gemoel

ISS. Vol slijp Srogel
,, 7.88
LS.L. Lolosan Srogel94 pt. ,, 7.53

|T.
Petjah koelit Ta
rm S. vol slijp tjere

tj KIPAS

Prauw.

7.63:

oelo
£
'boe.
»:
losan boeloe 94 pt.,,
.B.Z. Petjah koelit tjere

KLONTONG,

makan:

BERAS Danau OE. 5.

Saksikanlah

Kaloe kirim postwissel doeloe obat dkirim franco diroemah.
Awas barang palsoe-perhatikenlah handelsmerk Tjap PRAUW,

7.63 1

5.S.Z. Petj. koelit padi S'hai', - 7.38

S.TH. #Hullertjere

TIN

ngen aer:seblomnja bisa digoenaken.

f

OBAT-OBAT
SCHOOLARTIKELEN,

Gjoer boeat batoek lama, batoek kloear darah, tering, sakit pe
paroe, banjak-riak-d.l.I, Obatnja ada dari akar-akar dan daon
- daon jang tjoema bisa'toemboeh di Goenoeng Oentjioe Tiongkok
dan sedari ratoesan taon orang disana pake boeat semboehken

per
guintaal:

8.—per100kg.

(LU

“penjakit batoek dengen berhasil.

S.S.A, Vol slijp boeloe

PANTJI,

Ci dmbek

2.50 sapa

(Franco ringbaan

sepantasnja

biasa, seperti :

PIRING, GLAS,

dan koeat. Makan 2 kali soeda bisa taoe.

BERAS SERANG.

Ban:

dengan

An aksi

8

Bana

Persediaan

&

lekas djoega badan mendjadi koeroes dan lemes. Dari itoe lekas
makan

“IN lev. Sept.-e.k. Telok tetap f 23.7g
| per 100 kg: lebih moerah dari har |

ang:

djoeal

Lekaslah koendjoengi kita poenja Toko,
—
djangan sampe menjesel
—

Ini obat meloeioe boeat tambah napsoe makan dan perkoeatken tempat pertjerna' an makanan. Kaloe ilang napsoe makan.

Koffie: Kemarin dari tangan
kedoea didjoeal jang 304 triage

| 14 230-per blik, (HP)

masi

tjoekoep

LOCKSONS
2 DIGESTIVE TABLET

per 100 kg.:

ganja koffiefonds f 1.—).
Minjak
Tanah:
f 2.05, Panah f 2.05 dan

kita

dengan

- MOEDA-KOEAT
sebab:

100 kg. Noteering New York Sept.

per 100

sedia

Menjdjadi lebi
—GEMOEK

593 (naik 2 punt) Dec. 598 (harga
tetap) dan Maart 608 harga tetap)
d. per. Ib.
Lada
Poetih: Levering
Sept, fob, Pangkal Pinang f 24.—

eroetara

HALL

prospectus.

Lada
hitam: Ek: Telok
lev. Sept. f 8.75 pembeli f 8.90 pen
'djoeal
Sept./Oct. f 8.80. pembeli

pendjoeal

Batavia - Centrum

III leeriingen, die geen: diploma
Lagere school bezitten.
LAGERE SCHOLEN:
a H IS. voorki t/m VII
b Schakel,I t/m V.

Vraagt

taan f 2.75 ditawarkan f 2.9g.

8.75

—

b en c diploma lagere-school.

IV.

12 Tana

Hoofdtoegang Pasar 9 — Mr. Cornelis — Telefoon 459 Mr

prospectus.

a. 2 j. Middelb. Handelsschool (bovenbouw)
b.83 j Handeisschool (onderbouw)
“. MU.LO.-1& IL.
II.
Voorklasse: voorbereiding voor M. U. L. O.
Handelsschovl. ne
TOELATING : a” diploma M.U.L.O.

di keloearga atau boeroeh' me-

HH

Mintalah

Petodjo Oedik- 15

| reka jang bersangkoetan.

-

moerid baroe:

sg
“II.

2 Bjas Koo tidak bilik mendja-

Djatiweg

JAPAN

Barang masih.

.

Kebon

THE CAT MEDICAL
BATAVIA-CENTRUM.

KASATRIANSCHOLEN

5

Obat

roko boGA

Batavia-Centrum.

akibat jang memoeaskan

menerima

kita. Harganja

Practisch

Dalam hal-ichawal mengetik mesin toelis
boeat
kantoorpractijk
jang toelen

“lagi

achir, Hal.inj terlebih dahoeloe

ih.

Snel
Aesthetisch.

pada

N, B. Kita pcenja Auto Kliniek berkeliling dimana-mana
mengobati Gratis, djagalahdatangnja ditempat toean

Rhythmisch

G. Sentiong 42

" haroes diselidiki. Djika B memang
tidak mempoenjai
hak
apa-apa atas tanah itoe tentoe

aa inemaka tanda tasemi
B En tanah Langa 2

en Leeraren
Deskundige

Leeraressen

kah B tidak memboeat perdjandjian menjewa tanah itoe sekian lamanja .oentoek ditanami
tempo:

410. Vingers.
Blindsysteem

alasan

Djawab:
“1, Bagaimanakah
sa ana
bermoela antara B dan Aj: apa- |

dan

Bevoegde -en
Kundigs

Tjilaka

f 2,50 speciaal boeat BOETA dan TRACHOOM.
Boeat Betawi dan sekiternja baik datang sadja. Bisa
dapat dimana-mana.
Tjari Agent Rabat bagoes pada

dan

saja:

2 Pertanjaan:
1, menggoegat B, dan meminta ke|
roegian?
B dengan
alasan
'2. menoentoet
penghinaan?

Sengsara,

Mata TJAP KOETJING. 1 fl. 10 gr. Af 015 — 15 gr.
B f 0,50 — 30gr. Bf 1— 30 gr. C f 150 —30 gr. CC

Menoenggoe dengan Hormat:

orang adathoofd B) Kamdar
#dangar- soerat Haa

MATA

Haber ubi

1.

3

Melarat,

tanja dan berhoeboenganlah

| beri tahoekan pada loerah.
te r angan:

Piloe,

BOETA

seoemoer hidoep, begitoelah kebanjakan
keadaannja pada seseorang jang matanja soedah boeta.
BOETA, kebanjakan hampir ta' bisa di
toeloeng, tapi BORTA, ada djoega jang
bisa ketoeloengan BOEKTI jang soedah2,

pergian ke Z. Sumatra dan lain tempat, via Merak
Tanajoeng Priok.
Menerima tamoe2 segala bangsa, harian dan boelanan

itoe. Pada waktoe
memaki-maki dan

mengantjam diri saja, djika

Pegawai
Gouvernement
(| dan Gemeente mendapet

Inilah Hotel jang paling
lama berdirinja di kota Betawi.
Moedah

Assurantie djiwa, kebakaran dll,
t

“Sisiions Hotel “Kemajoran”

c | soeroeh lain orang goena mengerdjakan
itoe B

Bouwkassen,

Voorkla

Viegvelalaan 19 — Telf. no. 8277

roemah.

Memindjamkan wang dengan djalan HYPOTHERK

||

BATAVIA-CENTRUM

dan

Menoetoep:

Leerplan : aa
je

SENEN 177 TEL. 352 WL.
t/o Restaurant Erotjin,

: pada » waktoe itoe tanah masih

Djoeal beli sawah, tanah
Auto dan motortfiets,

MA

tanah

Ta INSTITUUT

Rt aon inin

Bae eta mean 1
Pa
telah membeli

SEMOEA DENGAN PEMBAJARAN MENJITJIL
Soeatoe badan perantaraan boeat :

bata

k

( 5-7 n.m

UW OGEN MI |

2

Pasar Djoomaah

Berdagang:
&
Radio, Horloge, Gramophoon,
Koelkast, Katja mata, Djas oedjan,
Roepa-roepa Lampoe, Djam dan Wekker,

» Defensielijn v/d Bosch 131

“ik
: JUISTE AT

ko

Mangan ba

Aa

Babakankontja-

weg No. 613

M. HASAN on tanr

Bekasiweg No. 14 Telf: 227 Mr.-C.
Praktijk Oemoem.
: Djam bitjara : ( 9 vm

Hari

Roemah

Commissiehandel

Arts.

TE Bana

&

Diiauw Tiiong Jam

Serang.

Modiste Tionghoa, Pasar Baroe-No. 104 Btc,

Perhatikan

:

Djamoe:

Njonja

Meneer“jang TOELEN

tidak djoeal di kampoeng: kamp

ceng,

9

:A PAG,
1.

digedoeng ,,Per-

Kedjaksan 104 Tjirebon, maka

kaoem

anggal 12/13 September "41,

h dilangsoengkan rapat ,,BOER|
”. (Boeroeh Tenoen Indonedibawah pimpinannja tocan

boeroeh

diperoesaraan-per-

oesahaan tenoen di Indonesia.
Toedjoeannja - akan
“mentjapai
tertib-damai
dan keselamatan roemah tangga bersama keloearga

dan segenap kaoem boeroeh pada.

jo

"peroesahaan tenoen.:

« mengoetjapkan- terima
EA

n-penghargaan pada hadi-

4 kira-kira pada djam 8

. Tjara-tjara dan djalannja

Tjontoh

men-

tjari perbaikan nasib dan kedoedoekan itoe tidak ditentoekan dalam-satoe 'garisan,. dengan djalan

mana sadja. ichtiarnja soepaja men

as dan toedjoean Boerteni di-

dapat perbaikan itoe,
menoeroet
keadaan, menimbang
kekocatan
Boerteni sendiri, dengan oempama:
a). Mendidik kaoem boeroeh soepa
ja kokoh tali persaudaraan djantara boeroeh, tidak. membedakan

arakan oleh ketoea rapat. sen“sedang pimpinan oentoek se-

'a diserahkan kepada toean:
toean

kata

Saudara-saudara!

. memoelai.pembi-

strosoewirjo:

:
aannja...
kemasa
adalah
Pada masa ini

klas dan pangkatnja,
kan
pengertian jang

angoenan: kaoem. boeroeh. Hamtiap-tiap golongan boeroeh te-.
membentoek persatoean-

.dapat

'nja, seperti kaoem regenten, polisi,
denten dan lain-lain. Dari go-.
longan
boeroeh.transport ada P.P.

S.T., Persi, P.S.P.I. dsb., sedang

ba-

serekat-serekat. lainnja masih

kamoe!

Pembitjara meneroeskan pidato'nja: Di Indonesia ini telah ada per
dari boeroeh

Satoean

teta-

tenoen,

pi persatocan itos masih meroepa-

pasti mendjadi moraal dan anganangan boeroeh. b) Boleh djadi bisa digoenakan sebagai alat perdamaizn
antara madjikan dan boeroeh, djika ,,Boerteni” diakoei oleh
'kaoem
madjikan sebagaj
wakil
kaoem. boeroeh peroesahaan tenoen
itoe. c) Bo'eh djadi akan beroepa

badan-oentoek mengirimkan rekest
atau wakil goena melakoekan pem
“bitjaraan tentang sesoeatoe hai kepada badan badan pemerintah jang
sekarang soedah didirikan,
Tetapi b. dan c. boekan satoe toe
djoean dan boekan djoega satoe pe
doman, Boerteni akan berdjalan
menoeroet rail, jang teroetama sekalj ialah jang mendjadi kepenti-

“kan pergerakan loka! dan terbatas.

“ Petapi ,,Boerteni”

tidaklah

demi-

- kian. ,,Boerteni” menghendaki per|

seloeroeh kaoem 'boeroeh
Indonesia jang diikat de-

“ satoean
tenoen

organisasi jang kocat

. ngan satoe

ha
| dan sentausa serta mempoenjai

— lotam- dan toedjocan jang satoe.

—.. Karena perboeroehan tidak mengenal ' koelit. dan warna, maka
— »Boerteni” memboekakan pintoe se

| lebar-!ebarnja bagi siapa sadja,

atau Belanda, asal mereka ada di
: dan

mendjadj boeroeh

“pada. peroesahaan tenoen.

boeroeh

diri, memperkokoh

tenoen sen

badan

organi-

sasi kaoem boeroeh dan mentjari
hoeboengan- dengan. .go'ongannja

sendiri jang toedjoean dan haloean
nja selaras.
Organisasi

jang

kokoh

bisa

me-

maksa pihak manapoen djoega,
kata pembitjara.
“Dengan oesaha memperkokoh

or

ganisasi akan mendjadj kekoecatan
»gaib” ialah satoe kekoeatan jang

persatoean ia-

.. Kita mengadakan

ngannja kaoem

ti-

dak perloe bangsa-Tionghoa, Arab .

“Indonesia

menerangwadjib dan

lah karena desakan kaoem madji-

“ken dipertenoenan sendiri, . djadi
“m»Boerteni” berdiri .atas kesadaran

koeasa,

sehingga

bisa

memaksa

pihak. manapoen djoega, boeat mengakoei bahwa
,,pergerakan kaoem boeroeh itoe”- ialah wakilnja

-

soedah

mendjadi

wakil

dari sege-

nap kaoem- bhoeroeh oentoek membitjarakan. segala keboetoehannja,

| bahkan haroes di tjapai oleh me| reka sendiri. Tidak akan ada lain

baik

“golongan jang akan

badan pemerintahan jang lain-lain,

- mengadakan

.

soeka

perbaikan

hoeroeh tenoen,

selain

sendiri

nasib

bagi

darj pada

“-oesaha dan perdjoangan boeroeh

| tenoen sendiri.

|

»Boerteni” djangan di

panschhus”

partai politik, dan tidak

terhadap

peroesahaan,

madjikan,.

kepa'a

atau kepada badan-

kata. pembitjara
datonja.
z

meneroeskan

pi-

Perserikstan kanem boeroeh ha-

roes. didirikan boeat selama-lamanja, selama keadaan didoenia masih ada perboeroehan dan madjikan. Perserikatan boeroeh mesti

kita,

,,Boerteni”

tidak

mentjampoeri politik. Sarekat sekerdja kita tidak berbaoe politik,

tidak “didasarkan atas staatspoli- '
tiek dan tidak poela mendjadi on-

derbouw dari sesoeatoe partai po-

KAS

— Nitik.

'ikoet: Ketoea

Sastrosoewirjo,

Ke-

toea, II, S, Hartono, Penoelis I Soe
warso, Penoelis II Isma'il, Bendahara Oekadi, Pembantoe pembantoe
H. Anwar, Ramdhon, E. Olah dan

- Djika ada sesoecatoe pergerakan
'a pengoeroes tjabang Tjirebon.
politik jang mempoenjai maksoed
Kemoedian berbitjara poela toemeng,anschlus” persatoeen kita '

an-toean S. Hartono dan tocan Soe
atau karena tjemboeroe akari mengadakan persatoean boeroeh te- | wondho.

g&j kita, jang berarti akan mengha-

Tangi-halangi persatocan boeroeh

tenoen jang telah ada, maka per-

| gerakan politik jang sematjam itoe

“dengan

kontan akan kita berikan

'stempel pengchianat.
| Dari pembitjaraan

Tocan

togan Sastro-

dan Toesoewirjo tentang Azas dit
angkap
djoean ,,Boerteni” dapat
sebagai berikoet:

Sastrosoewirjo

jang

ke-

| moedian memegang pimpinan poela sebeloem rapat ditoetoep menjeroekan soepaja persatoean persa| tocan dari kaoem boeroeh tenoen'

jang telah.ada dan
soeka.

-' Aras dan toedjoean »Boerteni”.

bersifat lokal

berhoeboengan

-

»Boerteni”,

dengan

:

Diterangkan djoega kalau per!oe

kedoedoekan P.B. ,,Boerteni” bisa
dipindahk:n kemana sadja menoeroet poetoesan kongres.
Rapat dihabisi pada djam 12.30.
orang-orang

kita

dilaoet,

poen

djoega.tentang penghargaan besar

dari pihak kawan serikat kita ke-

pada pekerdjaan
| Dagang Belanda
poeran bersama

“TAN
(000

| KEPADA -ANGKA-

KAPAL DAGANG
BELANDA.

' Kita mendapat kesempatan men-

tjetak pada halaman ini fac simile

Lord
soerat jang dikirimkan oleh
Inggeris,
rtama

jord

admiraliteit

Alexander, kepada gezant Se-

| xi Ratoe di London, soerat ini ia| lah boekti lain lagi tentang kebai-

“ kan pekerdjaan jang telah dilakoe
dilakoekan oleh
| |.kan dan sedang

baboe

mendjadi

Angkatan kapal
didalam pertemini, Soerat Lord

Alexander kepada Jhr. W. Michiels

van Verduynen, gezant Belanda di
London 'itoe, djika disalin, begini

boenjinja.

»Kepala angkatan laoet di Laoet
Tengah, didalam salah satoe ima
loematnja, telah memberi

poedjian

bagi pekerdjaan kapal-kapal da:
gang negeri sekoetoe, ketika menjingkirkan bala tentara
dari tanah

Griek.

Inggeris

Sajapoen

ingin

menjatakan keta'djoeban
poela
melihat pekerdjaan jang
saja
hati

me-

atas

' oleh peroesahaan Timah di Banka
terseboet diatas tadi.

Hal itoe terdjadi dalam tahoen
1924, Tetapi mereka soedah menjeitoe kepada
rahkan hak miliknja
n me
denga
oet
peroesahaan terseb

pendjara,

roemah

ijoega seorang anaknja jang masih ketjil toeroet merasai hidoep
seolah-olah terdidik dalam lingkoe
ngan pendjara itoe.

nerima keroegiannja..Bahwa.kata-

nja diadakan soeatoe perdjandjian,

pemeriksaan

dalam

Demikian

tanah itoe
akan mengembalikan
kembali, tidak ada boektinja soea-

kemarin, - baboe “dan. soeaminja
itoe dihadapkan dimoeka pengadi-

sambil

Ian

mendoekoeng

anaknja

jang ketjil itoe.'
Msnoerset prores-verbaal politie,
baboe Min itos baroe 2 boelan bekerdia pada 'togan S. Said Sultan.

toepoen, dan biasanja perdjandjian
jang begitoe roepa
| serdjandjian

tidak diboeat oleh peroesahaan Timah tadi. Dalam tahoen 1927, perceel

etika toean roemah serlang pergi
berdagang, njonja roemsih sedang

'erpergian-

pembitja-

roepakan telaga. Ini hingga berlakoe beberapa tahoen lamanja, dan

familienja.

diroemah-

roemah.

boeah

djadi

raan itoe telah ditinggalkan oleh
Banka-Tinwinning dan soedah me-

Ketika terdjadinja pentjoerian itoe

Dalam

jang

selama

itoe:tjoema berada

itoe

tidak

seorang

ada

'#oe memoedahkan baboe jtoe 1neng

djoea jang mengharapkan tanahpada tahoen
nja kembali. Baroe

goenakari koentji medja touled oen
'toek memboeka . lemari jang .berisi.barang-barang permata jang di-

roeg

baboe

itoe sendiri, dengan

sebab.

1935 plaatseliik
itoe beroesaha

socaminja.

minggat- dan mendjoeal

barang

itoe. Sesoedah

fonds di Banka
oentoek mengoe-

ketjil

itoe,

sehingga

bisa nampak lagi sebagai tanah rata. “Dan haroelah pada waktoe ta
nah baroe itoe diserahkan kepada
tahoen
kepala district,” didalam
itoe
tahoen
Juli
9
hari
1939, pada

.
:
tjoerinja itos.
Setelah mefakoekan pentjoerjant,

bersama-sama

telaga

mereka
barang-

beberapa

Aioega oleh orang-orang terseboet
boelan berselang barce tertangkap.
Dalam pemeriksaan. ini sangat | diatas dimadjoekan toentogtan dalam mana mereka mengakoei atas
menarik perhatian dan memoesing

milik tanah itoe,
Oleh karena so'al ini termasoek

kan Hakim ,karena waktoe diperiksa oleh politie baboe itoe telah
mengakoei

dosanja,

verkara ci vi el, maka Bestuur
“dak, dapat berboeat apa-apa, ke.

si-

demikian

soeami mengakoei tcderoet mendijoe

al

barang-barang itoe,

tetapi di

pengadilan

mereka

moeka

ini,

Fioeali menasehatkan mereka soepaja minta pertolongan hakim sadia, Poela oleh orang orang ter-

moengkir mentjoeri, moengkir ptrnah bekerdja pada- toean S. Said

seboet telah dikirimkan sepoetjoek
soeraf oentoek. meminta kepoetoeProcuteur-Genekepada
sannja,:
raat pada hari 15 Juli tahoen 1940.
tetapi P.G. djoega memberikan ala
'an sebagaimana nasehat jang di-

Sultan malah mereka mengatakan

itoe.

“idak kenal pada madjikannja
Tisrdiknia.

doea

terdakwa

ini

di

sebabkan tidak sepotong barang
joerian itoe jangy dapat diboektikan.

mensditladd

akun ame

id

berikan oleh Bestuur tadi,

,,dia” dipakai

sebagai

dativus (belikan dia, berilah dia)
dan sebagai accusativus (toedjoean), keterangan
seboetan dengan
kata mendahoeloei).
Djadi tidak
tjoekoep dikatakan,
bahwa dia”
dipakai sebagaj toedjoean dan dibelakang
-perkataan jang hoeroef
penghabisannja n.
Selandjoetnja
dikatakan
poela
misa'nja
sekarang:
“Dia soedah
pergi kepssar (nominativus, pokok
kalimat) Doeloe hanja: Ia soedah
pergi kepasar.
Djadi sebagai pokok
kalimat
dipakai
-,,ia” dan
,dia” pada masa sekarang.
Kalimat-kalimat seperti ini baik

itoe, dan bermoela jang memiliki
| Berhoeboeng dengan pentjoerian
-orang jang
ini, boekan tjoema baboe itoe ber- : atas itoe, ja'ni orang

jang alamkan

Djadi

,,dakoe”

dipakai

dibela-

kang akan dan kan (kanlah), Dalam pada itoe pada anggapan saja
hal 'inj masih haroes diselidiki lebih “dalam,” Pemeriksaan
seperti
itoe haroes dilakoekan antara pendoedoek berbagai-bagai daerah dan
boekoe-boekoe mesti poela diselidi..
ki. Demikianlah pada perasaan saja tidak
ada salahnja ,,menikam
dakoe”, melihat dakoe”, aken te-

makai ,,saja”,
,Dakoe”
tidak

bahwa sememangnja
benarlah tanah-tanah jang terseboet diatas tadj soedah ditinggali

sama sosaminja nama Hasan sadja

Belikanlah

taan, bahwa

| terboektilah

kemarin telah diperiksa dan ber- |

(oentoekkoe?).

dakoe badjoe jang bagoes.

ja boektikan, bahwa banjak orang
berasa sebagai saja itoe.
Dari djoeroesan basa Indonesia
pemeriksaan sebagai itoe tidak berapa harganja jang peraktis, ka-

lah “diadakan - peperiksaan, maka

achir.

Hoesen. Setelah Ttoe diadakan poe

noen lagi oentoek mengkongkoeren

jang

akoe

tapi pada ketika ini tidak dapat sa-

anggauta Mochtar
pengharapan
tadi —
Dari djawaban Pemerintah jang
tiba pada 13 September boelan. ini,
maka diterangkanlah bahwa sete-

Oleh

disitoe.

dengan

dia (atau

demikianlah

—

itoe

kedjadian

dimana-mana meng:dakan centralisatie bocat peroesahaan.
Sekian oeraian toean SastrosoeP.B.
ber-

lako€kan soecatoe peperiksaan

Anak ketjil kependjara.
S. Said Sultan bin
Di roemah
eng Melajoe
dikampo
Djafar Mahri
Mr.-Cornelis pada beberapa boelan
jang laloe ada pentjoerian sampai
berharga f 1335.— lebih. Pentjoeiboe bernama Min
rinja seorang

ada karena kaoem madj.kan sendiri

ngoeroes-Besar
soesoenan
.Boerteni”
adalah
sebagai

soekalah kiranja Pemerintah

djoega:

berilah “kepadanja) nasi sepiring.
Sepatoe
ini oentoek (boeat) dia.
(Dikatakan
djoega
oentoeknja),
Panggil dia!
Djangan lawan dia,
Tjoema dia engkau ingat.
Dari tjontoh-tjontoh ini kenja-

likan dia badjoe: Berilah

tanah tadi, tetapi hingga sekarang
tidak didapatkan soeatoe kepoetoesan apa djoea,
'Djika benar warta itoe, maka

IBOE BERTANGAN
KARENA
:
PANDJANG.
:

(boleh

akoe). Apa engkau bawa oentoek

oetama,
Sekarang kita tjoba memandang
soal-soal itoe lebih loeas dan dengan tjara jang lebih teratoer,
Orang mengatakan: Saja pergi
dengan dia ke Bandoeng. Saja be-

tanah-

dikembalikanlah

soepaja

landa,

Landraad Mr.-Cornelis perkara ini

—' Selandjoetnja pembitjara berka- wirjo.
aa
Setelah diadakan pemilihan Pe“ta: Dari itoe soepaja locas sepak :
“terdjang

itoe, ter-

dapat sehelai badjoe anaknja toe-

lah diterapkan oentoek pekerdiaBe:
pekerdja jang boekan orang-

dakoe

memperlihatkan riwajat ,,dia” ter-

kawan-

diroemah

ditoempanginja

nja jang

soerat, jang menjatakan,
bahwa perkara ,,dia”, ,,dakoe” dan
,dikau”.
lajak dibitjarakan lebih
landjoet,
Pembitjaraan sampai sekarang
tidak begitoe boelat, karena pada
moelanja jang dimaksoed oentoek

an S. Said Sultan jang dikasihkan
nja pasti akan kita peroleh”
itoe oentoek dipakai
pada baboe
nak ketjil menbadjoe-a
anaknja,
boekti.
-djadi
BAPA'
IAJA
PERKARA MENGAN
setelah beberapa
Demikianlah
PAMAN SENDIRI,
itoe dilakoekan,
aan
pemeriks
dihoe- djam
Terdakwa
terang bahwa
gap
mengang
Hakim
koem 8 boelan,
Landraad Meester-Cornelis hari: baboe itoe melakoekan pentjoeri
madjoega
an
disalahk
an, tetapi
Rebo kemarin dibawah pimpinan
.
Mr, F. Fillet selakoe voorzitter, s0e djikannja jang koerang hati-hati
tahoen
Baboe itoe.dihoekoem 112
dah periksa perkara penganiajaan
soecaminja dibebaskan,
Orang jang dianiaja ialah
berat.
Oentosk mendjalankan hoekoen
Perboeata
paman sendiri.
bapa
man itoe, anaknja jang Keljil itoe
pada boelan
kedjam itoe terdjadi
Juli jang laloe dikampoeng Pela: poen. toeroet poeia dibawa oleh
Petogogan, termasoek bilangan Ke: iboenja. (Br.).
"
bajoeran.
itoe jang djadi
Dalam perkara
TIDAK
TANAH
terdakwa seorang bernama Moe- MEMINDJAM
IKAN
MBAL
?
DIKE
hamad. Ia didakwa telah menga20 Februari taPada tanggal
niaja bapa pamannja sendiri berang
hoen ini ,toean Mochtar,
Terdakwa menjenama Hamidi..
joememad
gauta Volksraad, telah
rang Hamidj dengan goloknja jang
men kan pertanjaan berkenaan dengan
tadjam, sehingga si korban
warta jang ia dengar bahwa deSebelah
dapat loeka-loeka parah.
dan
ngan perantaraan Binnenlandschpoetoes,.
hampir
tangannja
timah di Ban
doea djarinja poetoes. Tangan jg. Bestuur peroesahaan
memindjam
soedah
oet
terseb
ka
kena batjok itoe tidak bisa dipakai
tanah dari sementara pendoedoek,
kerdja lagi sekarang.
bahwa seteTerdakwa mengakoei teroes 'te- dengan perdjandjian
tanah itoe
ang
g-bid
bidan
dari
lah
menerang
Ia
rang kesalahannja.
atkan tididap
soedah
kemoedian
ia sampai
kan, karena chilafnja
h itoe
-tana
tanah
maka
mahnja,
perboeatan jang kemelakoekan
kepada
lagi
an
balik
dikem
n
akan
pengadila
Dimoeka
djam itoe.
tersetanah
tanah
jang memiliki
terdakwa menjatakan menjesalnja
edilako
h
soeda
lama
h
Setela
sedemikian ke- boet.
ia telah berlakoe
oleh
maka
itoe,
djaan
peker
kan
pada bapa pamannja sendiri.
Kemas Hamid, (Tji' Mit), Oemar,
Kemoedian didengar: keterangan
jang memberatkan Mattjik, Siman, Dario dan Hadji
saksi Hamidi
bahwa tanahdiketahoei,
Ismail
kepada terdakwa.
djam itoe,
dipin
tanah jang doeloe
Bersetoedjoean dengan perininta
n Timah
sahaa
perce
leh
nja-o
achir
an Magistraat maka Hakim mena Dis
Kepal
a
kepad
ahkan
diser
itoe
boelan
-8
hoskoeman
djatoshkan
ini,
ang
sekar
trict di Muntok, jang
pendjara bagi terdakwa,
alpiPangk
ati
Dep
t.
jaitoe
nang. Beberapa kali telah dilakoe
KABAR OPISIL DARI BOGOR.
peratoeran 'kan toentoetan oleh jang merasa
bagi
Ordonnantie
mempoenjaj milik atas tanah itoe,
hak pemetjatan (ontslagrecht) te-

'boeroeh tenoen. sendiri.. Boeroeh| kaoem boeroeh, sehingga perhimtenoen soedah moelai mengerti be- poenannja 'itoe dengan sendirinja

tapa. perloenja adanja persatoean,
“ sebab perbaikan nasib tidak akan
datang begitoe sadja dari langit, :

roemahnja,

kan

itoe mendjadi sjarat dan

membajangkan kemenangan negeri-negerj sekostoe jang achir-achir

ma

poela diperhatikan:

Tidak

rena

dapat

kemi mentjarinja Melihatnja sadja
poen sj A. tidak soeka. Saja harap
tocan
menerimanja dengan 'selamat.

Kalau toedjoean hendak lebih dikemoekakan,
dipakai” dia, kalau
jang dimaksoed orang.
Sekarang
adakalanja dipakai djoega -djadi
pengganti
barang, bahkan
djadi
(abstracte begrippen). Misalnja:
Bersama
ini kami
kirim boekoe
itoe.
kepada
toean terima

toean,
Kami harap
dia dengan selamat.

(Pada perasaan saja sendiri lebih
baik dikatakan: Kamj harap tocan
terima dengan se'amat). Tjinta barang jang berharga. Kita tidak boleh enjia-njiakan dia. (Pada peraTidak boleh kita siasaan saja:
siakan).

:
Sekarang ,,dakoe”.
dakoe
akan
marah
masih
Bapak
(kepadakoe). Akoe dipanggil iboe.
Paman tiap hari memarahi akoe.
Ambilkan dakoe mangkoek itoe. Si
berkenalan dengan
Oepik . maoe
GLOEILAMPEN-DISTRIBUTIE.
PERATOERAN-PERATOERAN
DARI ANIEM.,
kebaikan
menambah
Oentoek
directie
dari - distributie, maka
tempat (kota)
Anjem dibeberapa
dan Semarang
seperti Soerabaja
bahwa gloeilampen
menetapkan,
apabila sipembeli
hanja didjoeal,
lampoe-lampoe
mengembalikan
jang roesak sebanjak lampoe jang
kekoeatan
serta
dibelinja
akan
sama. Aniem
jang
penerangan
mengira bahwa peratoeran ini perdjangan
oentoek mentjegah
loe
sampai pengoempoelan jang dilakoekan oleh beberapa orang sadja
laloe menghalang pendjoealan lam
poe jang tetap kepada para lang
ganan,

Peratoeran ini boeat kepentingan
dari
'Djika kebetoelan
oemoem,

orang memboetoehkan beli lampoe
jang djoemlahnja lebih dari adanja lampoe roesak jang dipoenjai
sebaiknjalah ia hanja beli seberapa jang diboetoehkan sadja. Inilah
peratoeran dari Aniem. Kabarnja
peratoeran ini tidak terdapat disini. Ned.-Ind. Gas Mij disini menge
gloeilampen, deloearkan djoega
ngan tidak disertai pengoempoelan
lampoe-lampoe jang telah roesak.

R.R. MEESTERCORNELIS,
Raad Kaboepaten Meester-Corne
lis akan mengadakan sidang jang
kedoea kali, padahari Sab
toe tanggal 20 September 1941,
10 pagi dalam
dimoelai poekoelbilik persidangan dikantor Kaboepaten Mr.-Cornelis, Matramanweg
No, 220, oentoek:
persidanotulen
Mengesahkan
ngan Raad tanggal 29 Me 1 1941.
Memperma'loemkan dari hal ang
katan, lepasan, petjatan dan tambahan gadjih pegawai.
Oesoel- menghapoeskan restant
voorschot
jang
diberikan
pada
.
Madamin, bekas MarkimeestanKe
an
aknja
,banj
f 12.40. igings-|
| bajor
Bezold
Oesoel. merobah.
SIDANG

verordening Regentschap

dimedan

oemoem

merobah

dipakai
pe-

ngirim soerat, bahwa ,,akoe” dipakai sebagai ,,Ngoko” dan ,,saja”
sebagai

,,Krama”,

ada

benarnja,

akan tetapi tidak benar soenggoehsoenggoech,

sebab masih

ada

dae-

rah jang.
hanja memakai ,akoe”
dan
dimedan
oemoem tidak ada'
,Ngoko” dan ,,Krama”: ,,saja”” di

pakai
dengan
tidak
memakai
,sakoe” disampingnja.
Soepaja hal ini lebih terang, ba
ik diingat, bahwa
pada moelanja
tjoema ,,akoe” dipakai dimana2 di
daerah Melajoe. Kemoedian setelah
timboel keradjzan-keradjaan (feodalisme),

timboel

:,,sahaja”,

,,hamz

ba”, ,,patik”. ,,Sahaja” djadi ,,s:Sdja” dan mendjadi lebih
ogmoem
dari pada jang lain-lain itoe.

Achirnja

,,dikau”:

Akan

dikau

(dikatakan
djoega:
akan
kau,
akan engkau). Dengan dikau (dengan kau, dengan engkau).
Kau
(engkau)
dipanggil,
.Memoekosi
kau (engkau), Membelikan dikau
(membelikan kau, engkau).
»Dikau” dipakai dibelakang dengan dan akan, akan tetapi tidak

mesti, bahkan
djarang
dipakai.
Memandang dikau”, ,,menoentoet
dikau” pada perasaan saja (tidak
dapat saja boektikan ketika ini)
tidak salah.
| Dimedan oemoem, bagi bahasa
Indonesia, soal itoe tidak penting.
Orang
hanja “memakai
,,toean”,
ikau, engkau dan kamoe,
Kamoe
'bagi orang jang banjak bersama'sama 'atau kepada seorang sadja,
Htentos kalau lajak. Kau atau engkau kepada seorang sadja.
Oesoel menetapkan Schoolregle.
ment oenfoek sekolah-sekolah Vervolg dalam Regentschap Mees:erCornelis.
Oesoel menetapkan ,, Voortuigen
belastingverordening”
Regent-

schap Meester-Cornelis,
Oesoel
menetapkan
vacantie.
regeling oentoek cursus 1941/1942.
Soerat-soerat jang keterima,
Oesoel mendirikan Cursus tot op
leiding
voor
Volksonderwijzers
(C.V.O.) di Bekasi.
Opgave
“dari oesoel-oesoel dari
persidangan Raad tanggal 29 Mei
1941 jang telah dipoendoerkan:
a, Oesoel merobah
,,Verordening
omtrent pasars door bijzondere
personen gehouden” jang perta
ma kali.
b. Oesoel
menetapkan
,,Eet- en
Drinkwarenverordening

Regent

schap Meester-Cornelis”,
OEROESAN SEKOLAH KESOESASTERAAN TINGGI,
Pada hari Kemis soedahlah dikirimkan kepada volksraad seboeah rentjana ordonnantie goena me.
mandjangkan tempoh berlakoenja
ordonnantie pendirian literaire faculteit (sekolah tinggi kesoesasteraan
sampaj tanggal
1 October
1942, oleh karena
soedah pasti,
bahwa ordonnantie sekolah tinggi
tidak bisa lekas bisa didjalankan
(sehingga peratoeran goena semen
tara waktoe-jang mengenai seko-

lah tinggi tsb, moengkin bisa tidak
lakoe),
Rentjana
ordonnantie jang diseboet achir ini, jang perloe sekali
goena maksoed oentoek mendiri-

kan sekolah tinggi tadi, kini soedah

hampir

selesai.

ai "

Meester

F3 jANG SELAMANYA

Begrooting ta-

hoen 1941 jang kedoea kali.
Oesoel menetapkan Begrootings..
rekening
Regentschap
Meester-

Cornelis tahoen 1940.

pernah

me-

sebagai pokok kalimat,
5
Pemandangan salah seorang

Cornelis 1938 jang keempat kali,

Oesoel

orang

as ba,

mengambil

ARI beberapa pihak kita teri
|

Se

Azas ,,Boerteni” jalah mentjari
perbaikan nzsib dan kedoedoekan.

NTARA mengabarkan, dengan
“

Bahasa.

pake, Sraj ig”

NN

nerjis.

IYA DAPET BELI DIANTERO TEMPAT

5 Sea PL Ang “Gi

' SEKERDJA KAOEM BOEROEH TENOEN BAROE DAN
RAPATNJA JANG PERTAMA KALI DI TJIREBON.

Belanda itoe, selama
ini, Soekakah
toean

Sena

oeh Tenoen Indon

sia.

ganja tosan S, Said: Sultan jang
pada
kenal betoel
menerangkan
semoea
lnja
disangka
itoe
baboe
saja
penghargaan
menjampaikan
saksi-saksi
mengatakan
dengan
ini
kepada
pembesar-pembesar
sehingga
Djoega
a.
itoe berdjoest
jang. bersangkoetan? Saja hendak
jang mendjadi kawan
doea saksi
menjatakan djoega perasaan toejang ditosmpangi oleh
roet berdoeka tjita dengan keka- seroemah
itoe dipoengkiri poela,
lahan-kekalahan jang telah dide- terdakwa
saksi
kenal dengan
tidak
katanja
rita oleh anak boeah kapal itoe
:
dalam melakoekan kewadjibannja.. itoe.
demikian baboe
Tetapi kendati
|Tjontoh jang diberikan mereka
g ini ta' dapat
pandjan
tangan
jang
tiapbatin
itoe akan mergoeatkan
meloloskan diri darj djiretan wet,
tiap seseorang oentoek makin bermereka meninggalsebab ketika
giat goena
kepentingan bersama.
pal dagang
peperangan

Roeang

Demikian beberapa saksi tetang-

Itelah-dilakoekan oleh angkatan ka-

| Legala hat jang wadjih diketahaci dan dipeliharakan oleh jang povasa

ron — 19.00 Berita Pers
Kabare: Belanda — 19.4!
-— 20.00 De Troubadourg:

FAIDAH.

Orkest Robery Pikler — 21.30 A
5 perkara le Tjoekoep bilangan boelan Sja'30 Sja'bon dan pertjaja padanja. 3e Sabit

ka

jang tertawan masoek Ramadon,
Siarat wadjib pocasa 4 perkara. le Islam, 2e Akil baleg, 3e Koeasa dan 4e Moekim.

Sjarat sah poeasa 5 perkara le Islam, 2e Akil. 3e Niat pada tiap-tiap malam. 4e
dari pada heid dan nipas sepandjang hari dan 5e Waktoe jang menerima poeasa.
Roekoen poeasa 3 perkara le Niat pada tiap-tiap malam 2e Tahan diri dari pada
segala jang membatalkan poeas adan 3e Orang jang koeasa poeasa.
Jang membatalkan poeasa 10 perkara. le Memasoekan soeatoe pada lobang badan,
2e Sengadja moentah, 3e Sengadja djima (bersetoeboeh) 4e Sengadja keloear mani. 5e
Gila. 6e Ajan sepandjang hari Ye Heid atau nipas 8e Branak 9e Boeka Linen
jakinnja

oleh saja,

H.

ngadoe

Ahbdulmadjid,

bisa dapat roe'jat, oleh karena

ginja boelan hanja ada
tingginja boelan

3 derdjah

diachir Radjab

6 dagigoh,

jang

dapat

soedah ada 8 djerdjah 26 dagijoh.
Lebaran Aidilfitri dalam ini tahoex hiaorah

ting-

Dan

dilihat

i

1360,

maka misti menoenggoe chabar jang melihat boelan
pada hari SELASA malam REBO tanggal 21/22
— OCTOBER 1941 achir Ramadon, karena tingginja

boelan

Aidilfitri

di

malam

djatoh

REBO

pdaa

terseboet,

hari

dengan

boelan

maka

oeskan hoekoem sedemikian,

ADAPOEN kebesaran boelan poeasa dari lain-lain boel an dan kelebihan bagai jang
padanja dari jang poeasa pada lain- lainnja dan lain-lain hal jang berhoeboengan

lanja, sebagaimana sabda nabi S.A.W. Ap: abila masoek boelan Ramadon,
maka diboeka
ntoe sorga dan dikoentji segala pintoe n oraka dan dipendjara segala saiton dan ada
seroean dengan katanja: Haji! jang menoentoet kedjahatan
pendekkanlah
amal
moe, Tentoe bagai sorga itoe ada satoe pintoe Baboerrijan namanja,
maka tidak masoek
danja melainkan
ang pocasa Ramadan dan ialah jang telah di djandjikan oleh Allah
padanja akan membalas pahlanja.
ah .oelama' boelan Ramadon itoe terlebih oetama dan Penghoeloe
sekaljan
a dan malam-malamnja, karena pada boelan Ramadon itoe ada
tersimLailatoelkoder, malam Lailatoelkoder itoe terlebih
baik dari pada seriboe boelan

dihari
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SABTOE, 20 SEPT,
17.00 Tanda waktoe
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SABTOE,
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Bradley

—

1645 Tanda waktoe,
Pemb. —
16.46 Kitab Indjil — 17.00 Tanda
waktoe
Isi programma — 17.03
Boenga rampai — 18.00 Lagoe ope
—

18.30

Serieug

concert

Kristen —

Minstrels

—

sa — 18.00 Lagoe Bali — 18.30 La
goe. Djawa —
19,00 Hal Nabi
Khong Hoe Tjoe — 19.20 Lagoe
Canton — 19.30 Berita Pers —
20.00 Taptoe — 20.05 Dari piring
hitam — 20,20 Krontjong — 21.50

' Lagoe Arab — 22.00 Konsert Bang
kahoeloe 23.00 Lagoe Aneka
na — 24.00 Toetoep,

gembira — 9.30 Berita Pers.
9.45 Oejon2 loear biasa — 10.45
Oejon2 loear biasa — 12.15 Oejon2

19.15

—

man poetera — 18.07 Adzan kasi | 13.30 Konsert
dah — 18.13 Lagoe Gamboes —
Berita Perg —
Y1.00 Tanda

17.01

waktoe

Isi programma —

Pemb. —

6.03 Lagoe Djawa Tengah — 6.30
Lagoe Canton — 7.00 Lagoe Hin

toep.

MINGGOE, 21 SEPT,
1.00 Tanda
waktoe
Pemb. —
7.02 Njanjian miss Netty — 7.15
Lagoe Hawaii — 7.45 Gamboes —
8.00 Toetoep.
17.00 Tanda

waktoe

Pemb. —

koor — 17.50 Dari piring hitam —
17.59 Bang (Adzan) — 18.02 Ke
toprak — 18.30 Lagoe Krontjong

—

18.50 Sadiwara Radio — 20.00

Toetoep.

SENEN,22 SEPT,
7.00 Tanda waktoe,
Pemb. —
1.02 Lagoe krontjong — 7.30 Lagoe

Melajoe

—

7.45 Lagoe

Tiong

hoa Canton — 8.00 Toetoep.

14.15

17.00 Tanda waktoe,
Pemb. —
17.02 Komik Melajoe — 17.15 Kron

Pemb, —

tjong concert — 17.45 Sja'ir dan
nasib — 17.59 Bang (Adzan) —

14.30 Toetoep.
17.04 Ta

man poetera — 18.00 Konsert Yang
K'im — 18.20 Lagoe extra — 18.27
Konsert Yang K'im — 19.00 Lg.
Mianagkabau — 19.30 Berita Pers
— 1945 Mendjawab
soerat2 —
20.00 Taptoe — 20.05 Bahasa Be

landa — 20.50 Lagoe Cinema Tiong

SEPT,

waktoe.

.

popoeler —

18.35 Krontjong Besar — 20.00 Toe

17.02 Lagoe Melajoe — 17.30 Zang

oejon loear biasa — 12.15 Konsert
popoeler — 13.15 Berita Pers —

17.04 Ta

Perangko Amal Moehammadijah —

18.02 Lagoe Mesir — 18.30 Doenia
Sort — 18.50 Boenga rampai Pri
angan — 20.00 Toetoep.
PROGRAMMA NIROM
Penilaran Barat
SABTOE, 20 SEPT,
17.00 Tanda
waktoe
Pemb, —

hoa — 21.00 Krontjong — 23.00 La
goe Batak — 23.30 Penerangan hal

17.01 Isi programma — 17.03 Poe

Poeasa — 23.00 Toetoep.

sparagan

“

—

18.00

Programma

Si

De

Trou

SENEN,22 SEPT,
6.00 Tanda waktoe.
Pemb. —
6.01 Aneka warna — 6.15 Gymnas
tiek — 6.30 Berita.
Pers — 6.45
Aneka warna — 7.30 Berita Pers
— 1.40 Home on the ranche
8.00 Toetoep.
11.00 Tanda waktoe, Pemb. —

11.40 Aga-

19.15 Concert arangemen-

ten — 19.45 Causerie — 20.00 Ac
cordeon — 20.15 Pikler Brother's
Orchestra — 20.45 Pemandangan

3 | ir
alur

Batak — 18.01 Bang (Adzan) —
18.04 Lagoe Hindoestani — 18.25

war

MINGGOE, 21 SEPT,
6.00 Tanda
waktoe
Pemb, —
6.03 Lagoe Krontjong — 6.30 Beri
ta Pers — 6.45 Lagoe Mesir — 7.00
Lagoe Ambon — 7.30 Sembahjang
pagi — 8.45 Lagoe geredja — 9.00
Lagoe Beli — 9.30 Berita Pers —
9.45 Njanjian anak2 — 10.45 Oejon

waktoe Pemb. —

Isi programma

20 SEPT,

—-

19.00 Ken

badourg — 19.45 Causerie — 20.00
Berita Pers — 20.10 De Trouba
dours — 20.35 New Mayfair Orgest
— 21.00 Opera: Dido and Aeneas
22.00 Tanda waktoe Berita Pers —
22.10 Aneka warna — 23.00 Toe
toep.

Pers —

3 | 14

-17.00 Tanda
waktoe
Pemb, —
17.02 Aneka warna — 17.45 Lagoe

14,20

14.30 Toetoep.

11.01 Aneka warna —

Tender VDX 41.55 WM.
SABTOE, 20 SEPT,

P.P.
B3. EK

17.00 Tanda
waktoe Pemb. —
17.01 Isi programma — 17.04 La
goe Ambon — 17.30 Lagoe Minaha

dan kasi
18.30 Ke

MINGGOE, 21 SEPT.
6.00 Tanda - waktoe Pemb. —
8.03 Yang K'im — 6.30 Berita
Pers — 6.45 Yang K'im — 7.30
Laioe Minahasa — 7.45 Konsert

SENEN,22

Josephine

Berita Pers —

ma Kristen (IKROS) — 12.00 Be
berapa sonate — 12.30 Matinee En
semble — 13.20 Berita
Pers
13.30 Aneka warna — 14.20 Berita
Pers — 14.30 Toetoep.
17.00 Tanda waktoe,
Pemb. —
17.01 Isi programma — 17.03 Ane
ka warana — 18.15 Arendsnest —
18.45 Radio Oranje — 19.00 Berita

3
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P. L. 2. M4 MB.

5.45 Toetoep.

6.00 Tanda

kest

tucky

pardoe

pocsasa 3

TE

13.20 Berita Pers —13.30

Orkest Robert Pikler — 14.00 Or

Oemoem

—

21.00

Lagoe

— 21.15 Omroep Orkest
Tanda waktoe.
Berita

Sign Taman Poetera — 18.00
18.30 Lagoe Hawaii — 19.10 La
Lagoe Melajoe — 18.30 Berhenti
goe Djawa 'Timoer — 19.30 Bexita
: — 19.00 'Lagoe Hawaiian 25.110.380. Pers — 19.45 Mendjawab soerat2
Errita Pers — 20.00 “Tjelempoe
— 20.00 Taptoe — 20.05 Bahasa Be
ngan Orkest— 23.00 'Toetoep.
landa — 10.50 Sariwara Radio —
—.
MINGGOE, 21 SEPT,
22.00 Krontjong asli — 23.30 Pene
8.30 Lagoe Krontjong — 9.00 La
rangan hal Poeasa — 24.00 Toegoe Djawa — 9.30 Tjelempoengan toep.
:
17.00 Lagoe Djawa —

dari

SOEBOEH

gan

Ia II 61 dan IV 129.

| 17.00 Tanda

orkest
—

hadihissanatj lillahi Ta'ala,

hari

SENEN,22 SEPT,
doestani — 7.15
Berita Pers —4 ,
7.30 Toetoep.
17.00 Tanda waktoe,
Pemb. —
Berita Pers — 20.00 Tembang —
12.00 Tanda waktoe.
Pemb. —
17.01 Isi programma — 17.04 Ta
21.30 Ketjapi orkest — 24.00 Toe
12.03 Lagoe
krontjong — 12.45
man Kepandoean — 17.50 -Lagoe
toep.
Soeara
S. Albar — 13.15 Berita
Hawaii Timoer — 18.00 Moesik Ha
Pers — 13.30 Tjeritera bangsawan
waii — 1819 Lagoe extra — 18.26
SENEN, 22 SEPT,
Lagoe Hawaii — 19.00 Hal Tjauw
14.15 Berita Pers — 14.30 Toetoep
Lagoe Hawaiian — 18.00 Lagoe
Koen Kong — 19.20 Lagoe Canton
17.00 Tanda waktoe.
Pemb. —
Soenda — 18.30 Berhenti.
17.01 Isi programma — 17.04 La — 19.30 Berita Pers — 20.00 Tap
19.00 Lg. Melajoe —19.30 Kabaran
toe — 20.05 Dari piring hitam —
goe Hawaii — 17,30 Lagoe Manda
— 20.00 Lagoe Djawa — 20.30 La
20.20 Pemandangan dalam Negeri
rijn — 18.00 Lagoe Arab — 18.07
goe Krontjong — 21.00 Lagoe Gam
— 20.40 Langgam Krontjong
Adzan dan kasidah — 18.13 Lagoe
bang kromong — 21.30 Lagoe Gam
21.40 Lagoe Djawa — 22.10 Lagoe
|
Arab
—
18.30
Doenia
Sport
—
boes — 22.00 Toetoep.
Soenda — 22.30 Lagoe Melajoe —
19.00 Agama Kristen — 19.30 Beri
23.00 Lagoe Boegis — 23.30 Lagoe
ta Pers — 20.00 Taptoe — 20.05
PENJIARAN P. P.
RK. K,
Minahasa — 24.00 Toetoep,
Dari piring hitam — 20.20 Peman
—. Djawa Tengah
dan Timoer.
dangan dalam Negeri — 20.40 Wa
Djokia
IT 128,
Semarang
II 120,
jang orang — 01.00 Toetoep.
| Semarang
ARCH. 67 Soeraka-

17.01
20 SEPT,

esok

Ta'ala,

'ISJA

area

19.30 Berita Pers — 20.00 Taptoe
loear biasa.— 13.00 Lagoe Tiong
20.05 Dari piring hitam — 20.20
hoa modern — 13.15 Berita Pers—
Pemandangan
dalam negeri —
13.30 Lagoe Ambon — 14.00 La
20.40 Langgam Krontjong — 21.40 ' goe Minangkabau — 14.15 Berita
- ' Gamelan Soenda — 24.00 Toetoep.
Pers — 14.30 Toetoep.
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Allah

poeasa

pocasa

13.30 Lagoe

, Pers
14. 30 Toetoep,
17.00 Tanda waktoe,
Pemb. —
' 47.01 Isi programma — 17.04 Ta
| man kepandoean — 17.50 Lagoe
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to Gembira — 13.18 Lagoe Kebang
saan —

18.45 Agama

|

13.00 Lagoe Hawaii —

Berita

Me-

sabatal adjroe

boedajaan Tionghoa — 19.00 Bobo
doran Soenda — 19.30 Berita Pers
| Gambang Kromong — 14.00 Lagoe | — 20.00 Taptoe — 20.05 Dari pi
! Tionghoa , modern —- 14.15 Berita |ring hitam — 20.20 Wajang Koe

g —

goe kerah —

wa

sik — 17.50 Lagoe Soenda — 18.00

Melajoe —

9.30 Lagoe Tionghoa Pei 113.15

Lagoe Djawa

ini tahoen

8

Me

12.00 Tanda waktoe.
Pemb. — | Pat Im — 18.07 Adzan
12.03 Lagoe Djawa — 12.30 Lagoe
dah — 18. 13 Pat Im —

ng —

3e

Sh

5

Perantjis

£

— 22.00”
Pers —

22.10 Varia — 22.40 Moesik tenan

Lagoe Gambang Kromong — 19.30

benaa

SENEN,22 SEPT.
6.00 Tanda waktoe.
Pemb. —
8.03 Lagoe Tapanoeli — 6.30 Be
rita Pers — 6.45 Lagoe Krontjong
modern — 7.15 Berita Pers — 7.30

ramadan

hatinja.

MAGRIB

Dan sabdanja poela pada haddis koedsi: Tiap-tiap kebad
jikan itoe semakin sempamanja hingga toedjoeh ratoes gandanja me lainkan Pedake
bagai akoe dan akoelah
z akan membalas pahlanja itoe dengan kada
inkan Allah Ta'ala jang moelia lagi jang
: Dan sabda nabi 8s.a.w, Tidoer orang jang pocasa
itoe ibadat.

Lagoe

Heni Bentak

rette

0 | waktoe boeka

hlanja.

30

2e

wabtallatil
aftortoe dahabazzoma-oe
insja Allahoe Ta'ala ja wasi-al magfirotj igpir 1 amin.
Dibawah ini Djidwal poeasa.
Bergoena boeat negeri Betawi Meester-Cornel is atau jang dekat padanja seperti Bebajagan
| Bekassie Tjikarang dan Oedjoeng Krawang.
. Tiap-tiap satne petak tiga hari.

kiamat.

9.30 Berita Pers —— 945 Njanjian

Berdjoesta

- Allahoemma laka soemtoe wa 'ala ridjgika

Pirman Toehan: Hanja sanja ialah hambakoe jang menahan
hawa napsoenja koetika
a karena akoe: maka poeasanja itoe bagai akoe dan akoelah
jang akan membalas

| anak2 — 1045 Oejon2 loear biasa
— 12.15 Konsert popoeler — 13.15
Berita Pers — 13.30 Konsert popoe
ler — 14.15 Berita Pers — 14.30
Toetoep.
17.00 Tanda waktoe Pemb, —
17.01 Isi programma — 17.04 Ta
man poetera — 18.00
Konsert
YangK'im — 18.20 Adzan dan ka
sidah — 18.27 Konsert Yang K'im
19.00 Taman pembatjaan — 19.27
Lagoe Djawa — 19.30 Berita Pers
— 1945 Mendjawab soerat2 —
20.00 Taptoe — 20.05 Bahasa Be
landa — 20.50 Lagoe Krontjong —
21.00 petjapi — 23.30 Penerangan
hal Poeasa — 24.00 Toetoep.

berbarang didalam

oeroegoe

ta Tera
oelama boelan Ramadon itoe terbagi 3 bahagian : le Rachmat
,
“aetiroh dan 3e Pemerdekaan dari padaapi noraka.
:
Kelebihannja bagai jang poeasa Ramadon sebagaian
sabda nabi
oeloet jang poeasa itoe Naa
Pen Pama
haroem baoenj
ala

le

palsoe dan 5e Melihat segala jang haram-haram,

Ini da-a soenat dibatja setelah backa pucasa

Chamis tanggal

23 OCTOBER 1941.
Demikian oerajan saja terseboet diatas telah ittifag (moefakat) dengan
hoekoem
jaitoe Hoofd Penghoeloe Betawi Gan Meester-Cornel: lis, bahasa kedoeanja
telah me-

5 perkara

- Nawaitoe sauma godin an ada-ie fardi

kelihatan. Maka Lebaran Aidilfitri djatoh pada hari
REBO tanggal 22 OCTOBER 1941. Dan djika tidak
kelihatan

poeasa

sama lainnja 4e Soempah

Ini lafad niat poeasa

' boelan dimalam terseboet Soedah ada 10 derdjah 10
daigoh, djika boelan dimalam REBO terseboet dapat

lebaran

membatalkan pahla

satoe

Segala jang soenat poeasa 9 perkara le Boeka dengan korma 2e melambatkan sjahoer sebeloem waktoe sjak 3e Mandi djinabah sebeloem padjar 4e Sigerahkan boeka setelah
jakin magrib 5e Banjakan batja @oer-an zikir dan selawat atas nabi s.a.w. 6e IYtikap Te
Banjakan sedekah sekedar koeasanja. 8e Panggil orang boeat boeka poeasa dan 9e Banjakan batja do'a habis boeka.
Jang makroeh dalam poeasa 9 perkara
le tia
mandi djinabah hingga
padjar 2e Bersiwak setelah gelintjir matahari 3e Melebihkan berkoemoer-koemoer dan masoekan air dihidoeng koetika mengambil air sembahjang 4e Mandi bersilam Se Mengeloearkan darah dengan sanggerah atau lainnja 6e Tjitjipkan makanan dengan tidak hadjat Te
Pakai wangi-wangian 8e Bersifat mata dan 9e Tjioem isteri dengan tidak sjahwat.

H. Abdurachman
dan H. Mhd. Jacoeb penggawai
Raad
Agama
Meester-Cornelis,
sebab dimalam
SENEN tanggal 21/22 SEPTEMBER
1941, achir
Sja'ban beloem

Jang

waktoe Berita Pers — 7.15 Anek |
warna — 7.30 Gredja — 8.45 Se
rieus concert — 9.30 Geredja —
11.00 Tanda waktoe Berita Pers —
11.10 Aneka warna — 12.00 Mati
nee Ensemble — 12.50 Piano
13.00 Lagoe Gembira — 13.15 Pida

3

|

5

dilihat

7.00 Tand:

—

23.00 Toetoep.
adi

dapat

Pemb. —

warna —

SIARAN

B.R.V,

Zender-Kota
157,89
meter
Noesantara 61.98 meter.
SABTOE,

-

20

dan

SEPT.

17.00 Tanda
waktoe
Pemb. —
17.04 Lagoe Sore — 18.00 La Fran

de guand meme — 18.30 Mana soe
ka — 19.00 Berita Pers — 20.30
Mana soeka — 22.00 Berita Pers —
22.10 Mana soeka — 24.00 Toe

ti

jang

6.01 Aneka

21 SEPT.

waktoe

Kan pat

nja hari Sabtoe tanggal 2324 AUGUSTUS 1941,

.

MINGGOE,

6.00 Tanda

ANN MaenGa

ada jakin magrib dan 10e Moertad.

dansa

toep.
Tpi

La

Poeasa jaitoe pada hari SELASA tanggal 23 SEPTEMBER 1941, dengan istikmal menjoekoepi 30 hari
bilangan boelan Sja'ban (Rowah) dari hari roe'jat-

22.45 Moesik

LA pak Oa

saja poenja

—

— 23.15 Lagoe Inggeris — 22
Moesik dansa — 24.00 Toetoep.

aa

EA

'boeat moelai:

mean

1360, atas

wa

Moetasi.

KN TN

hidjerah

Tanda

Dienst van LU.A.
Dipindah
dari. Palembang
ke
Toengkal sebagai ontvanger Mohamad
Joesoef, ambtenaar kelas 3

KN

jahaen

22.00

(verificateur),

Dept. van Econ, Zaken.
Diangkat mendjadi administrateur pada departement dari Economische Zaken, Raden Soerosno, sekarang boeat Sementara d.bebani
pengawasan pekerdjaan terseboet.
Boeat selama dipekerdjakannja
dari administrateur pada departement dari Economische Zaken, Mr.
J. G. A. ten Siethoff, sebagai secretaris dari Commissie oentoek
perhoeboengan
hoekoem
dalam
waktoe perang, dari directeur dari
Economische

Zaken

diatoerkan

de-

ngan pangkat dan gelar hoofdambtenaar, Mr. W. G. Blits, referen.
daris pada departement terseboet,
Diangkat da'am djabatan tetap
pada Negeri mendjadi klerk kelas
I pada
Afdeeling Landbouwvoorlichting dan Binnenvisscherij van
den D enst van den Landbouw, Raden Soedomo, sekarang mengawasi pekerdjaan sebagai klerk kelasI
pada Afdeeling tersehoet.

Boeat sementara dipekerdjakan
sebagai klerk pada Licentiekantoor
oentoek Theerestrictie dari Afdeeling

den

Ondernemingslandbouw

Dienst

van

den

ae

Sa

—

memories

soetji

Te Mpiks

warna

Berita Pers — 22.10 Hawaiian $
copators — 22.35 Jubiles dance

orang

jang adil dan 5e Idtikad

30. 4e Chabar

kodi dimalam

adanja boelan pada hakim

sn

poeasa
malam

van

Landbouw

dengan gadjir boelanan dan ditem-

toean Soebari, sekarang boeat sementara
mengawasi
pekerdjaan
sebagzi
mantri-laborant
ada
Dienst dari Volksgezondheid,

.

'

PENA
DE
NA MR Ma

Sebab-sebab Sadig mewadjibkan
ban 30 hari. 2e Melihat boelan pada

