, toe? ?

dengar!
Kartos Konga” Taman Sis
toek mengoendjoengi rapat-pidato,
. receptie, wajang-asli dari Djakarta,
“Petroek: O, saja haroespoenja djoega!

Gareng: Memang semestinja!
Sokongiah Kongres itoe! Dari 15
sampai 19 October 1941.

:

2

&

| aa
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sa

mah

me n japai laoet
no
nc amkan keadaan bahaja.

an

Azov ?

Bar

“oleh

pembesar-pembesar

| Beelgaria
Inan

IEV soedah ditingyalkan oleh pusoekan-pasoekum
Roeslan. Konon orang? Dierman soedah mentjapai
laoet Azov. Selama perang ini Nazi soedah kalah
18.500 pesawatnja.
Leningrad masih dibela mati-matian, pendoedoek
soedah keras niatnja tidak maoe oendoer selangkah.
Ada 8 bataljon Djerman. binasa di Moermansk. Seboeah
slagschip Finland tenggelam diteloek Riga, karena melanggar pertoek api.

polisi

tentang adanja penaha-

beberapa

orang

serdadoe

pa-

hioeng
Roeslan
dan
lain-lain
pinan tenbafa Dijerman mena .horang”
:
jang soedah berhasil mabahwa ,,poelau-poelau Worms dan 200k negeri Boelga:ria.

|

“Moon dekat teloek Riga: didoedoe| ki, sedang-kini masih dilakoekan

Raf. menjerang

“Dalam keter angknnga maka premereboet
poelau "mier Filoif berkata, bahwa Boelga
peperangan
Oesel”.
Pria akan tetap setia kepada saha'batnja, jaitoe negeri-negeri .,,As”,
MEMBELA SAMPAI PENG“demikianlah keterangan lebih lanHABISAN.
djoet dari radio Ankara.
Moskou,
20 Sept. (Reuter). |

—

Pendoedoek

Leningrad mene- |

TIP

FINLAND

Na

aa

GOENA

PENDJAGAAN

KETIKA DISERANG OLEH KAPAL-KAPAL KITA DI TEND SOEDAH MENANGANI
PERIOEK API DAN

Londen,

KE

maka

ROESLAN.

ada

alasan-alasan

oentoek

bahwa

di

akoei, bahwa goena strategienja,
20 Sept. (Reuter). “Djerman beroesaha oentoek men-

Sebentar lagi orang-orang
Djepang
Malaka, banjaknja 600 orang.

|
|

Deraakia
melawan
serdadoe Djerman.

'contro'e atas djasirah Krim, pela-

POELAU

boehan-pelaboehan Boelgaria
dan
-selat Dardanellen, Dan pengoeasa-an laoet Hitam itoe perloe amat ba
|
Londen,
21 Sept. (Reuter). |.gi Djerman,
kalau mereka ingin
— Radio Moskou
mengabarkan,
mendapat soember-soember minjak
bahwa
tentara Merah
mereboet Idi Kaukasus dan pipa-pipa minjak

kembali poe'au Horitza dj soengai

ke

Dnjepr jang pada beberapa ming-

goe jl. dalam tangan Djerman.
DJERMAN

asal
jang kocat wembor
landjoet.
d: Satar tetang temen

melakoekan aan
:

teman

baroe dari pihak

Moesmansk.

MENTJAPAI
AZOV ?

:

Londen,

berapa pertjobaan oentoek menge-

LAOET

:

“

21 Sept. (Reuter).|

malam

menjerang

diatas Djerman

TENTARA FIN TIDAK BANJAK
MADJOE.
5
H5 Moskou, 20 Sept. (Reuter).
— Tentara Fin tidak banjak mendapat kemadjoean melawan tentara Roeslan di sebelah oetara Leningrad di tanah memandjang Ka-

relia,
-.

Pertjobaan mereka oen'bek

menjeberangi soengai dengan 2 regiment soedah digagalkan
oleh
-deea bataljon-Roes.|
Pihak Fin kekalahan 200 orang
Ta mati dan lebih banjak lagi jg.
peta

LENINGRAD DIBELA MATI-

.
M @

Jan:

MATIAN.
Kk Ou, 20 Sept. (Reuter).

magbodap dari pembela kojang aa

berani

pada

oemoem

rapa pesawat mentjoba menemboes
sampai ke Berlin
Ada beberapa

keroesakan di kampoeng-kampoeng
loear kota”,

LUFTWAFFE DIATAS
MOSKOU. .

Pa

ketika ia mendoedoeki

ialah bahwa

pendapat

dj Boelgaria amat

aa

sai kepoelauan Egeisch terhitoeng

karena

Djerman

soedah

mengoea-

Ponden,

bakaran terdjadi dj Frankfurt dan

pada maksoednja jang doeloe, jai'oe menjoeroeh Boelgaria mener-

demikianlah

keterangan

djang

penerba-

ngan Inggeris.

ke Toerki,

Mak'oemat itoe menjeboet: ,,Tadi malam

sedang oedara boeroek,

diadakan serangan, di

RADJA

Frankfurt

hilang”.

Londen,

Na
“dipakai

pesawatdalam

2!

Sept.

(Reuter-

O. JB.). — Keadaan bahaja pada
harj ini dioemoemkan di Boelgaria,
sedang professor Filoff, premier
Boelgaria, mengelocarkan keterangan spesial, dimana ia minta dengan sangat kepada segala amtenar soepaja ,,tiap-tiap pelanggaran

menerangkan,
,,kaoem

ko-

moenis” menembaki pasoekan ketjil dari
serdadoe-serdadoe Djerman, pasoekan mana laloe membalas menembak.
Ada 5 orang Perantjis mati, dan
beberapa serdadoe Djerman Iseka.

Kemoedian ada 17 orang ditahan.
Katanja ada soeratsoeray sebaran
jang
mengandoeng
propaganda
dan
sendjata-sendjata jang moedah meletoes ketemoe dalam roemah mereka.

Kalau
maka

hal

memang

Perantjis

Djerman,

benar

begitoe,

inj adalah incideni jang

paling besar
dan

di Cambeodja.

antara

pendoedoek

serdadoe-serdadoe

jang sampai

sekarang

— Dari Vichy: O.F.I. mengoemoem
kan bahwa
kalangan jang tahos
membantah kabar-kabar jang menjeboet bahwa ambassadeur Vichy

kedjam.

di Washington,
Henry Haye dipanggil kembali.
Diterangkan
tidak
sekali-kali
dia dipanggil. Dinjatakan, bahwa
ketika ia baroe-baroe ini mengoendjoengi Hull di Washington,
ja
membitjarakan Soal-soal jang mengenai Timoer Djaoeh dan Pacific
dan djoega kedoedoekan seloeroehnja.
.
Lebih landjoet dikabarkan dari
Washington,
bahwa meski
poen beloem ada keterangannja jg.
opisil,
disini
soedah ditetapkan,
bahwa ambassadeur Perantjis Hen
ry Haye
akan diganti dan Vichy
akan

mengganti

lest Rist.

dia dengan

Char-

MENDOEDOEKI TEHERAN.
Pasoekan Inggeris menggantikan pasoekan Roeslan,

Teheran,
21 Sept. (Reuter).
Pasoekan-pasoekan
Inggeris
menggantikan
pasoekan
Roeslan
oentoek mendoedoeki Teheran. Paberik senapan mesin ,,Skoda” djoe-

ga didoedoeki,
DIHOCEKOEM MATI.
Sebab mendengarkan B.B.C

Zuerich,

21 Sept. (Reuter).

— Menoeroet telegram dari Den
Haag kepada Neue Zuericher Zei-

tung ada 5 orang Belanda dihockoem mati oleh orang-orang Djerman

sebab

Na

siaran

radio B,B.C,
.COOPER

TIBA

DI

Singapore,

ter). —
tang

SINGAPORE.
21 Sept,

Duff Cooper

kembali.

Clark

pagi
Kerr,

(Reu-

ini daambas-

sadeur Inggeris di Tiongkok pada
sorennja
datang dari Chungking
goena mengadakan
pembitjaraan
dengan Cooper.
Sesoedah itoe ia
akan kembali ke Chungking meliwati Hongkong.
(Lihat samboengan
di pagina 3).

ANKARA,
21 SEPT, (REUTER). — KORESPONDEN N.B.C.
MARTIN
AGRONSKY
MENERANGKAN DENGAN PERANTA-

djaan- pelaboehan di Ostende dengan berhasil. Ada 4 pesawat kita
BOELGARIA MENGOEMOEM'KAN KEADAAN BAHAJA.

BORIS KONPERENSI
DENGAN NAZI.

Maoe poetoeskan hoeboengan dengan Roeslan ?

dan Berlin, serta dilain-lain tempat
di Djerman barat daja oleh bom'ber-bomber Inggeris, Pesawat-pesawat
lainnja menjerang peker-

itoe

serombongan

HENRY HAYE DIPANGGIL?
Londen,
20 Sept. (Reuter).

dapat berboeat selain kembali ke-

makloemat . ministerie

i bahwa

Serdadoe-serdadoe

Boris disanggoepi akan diberi seloeroeh Thracja dan Istanboel.

Sebagai akibatnja,
oleh Toerki.
maka orang-orang Djerman tidak

— Pada Sabtoe malam banjak keBerlin,

dengan

Djerman.
Omroeper
:

dimana radja

Kabarnja ultimatum itoe ditolak

21 Sept. (Reuter).

makin

perriah dikabarkan.
Lebih landjoet dikabarkan, bahwa kemarin di-Paris ada 6 orang
Perantjis dihoeckoem tembak mati,
antara mana ada seorang bekas
Kamerlid.
“Bekas hoofdredacteur dari sk,
»YHumanite”, Gabriel Peri, didjatoehi hoekoeman toetoepan selama
hidoep.

djoega Mytilene dan Chios”.

FRANKFURT DAN BERLIN
— TERBAKAR.

dj daerah

didoedoekj

Radio
Spanjol di Corunna mengabarkan adanja incident jang be
| sar antara pendoedoek-pendoedoek

Dardanellen kepada Djerman. Ala-

wat-pesawat.
pemboeroe dan- meriam-merjam anti serangan oedara.

oemoem

jang

mengadakan

Belanda makin

bertambah.

Pihak Djerman memboetoehkan
sekali kepada tentara Boelgaria
bocat menjerang dari djoeroesan
daratan kearah Dardanellen. Malah kabarnja baroe-baroe ini Djer| man mengirim ulfimatum kepada
| Toerki, dimana “diminta, soepaja
Toerki dengan setjara sahabat
menjerahkan sadja controle atas

oleh pesa-

diboebarkan

Perlawanan

Perantjis

- Paris

Bnex Toerki.

san jang diberikan, ialah karena
sesoenggoehnja bahwa nasib Toerki kini soedah ditangan Djerman,

tetapi

—

setoe-

DJERMAN MINTA BOELGARIA
TERDJANG TOERKI.
Nantj dikasih Thracia dan
Istanboel.,

Moskou,
20 Sept. (Reuter).
— Bomber-bomber Djerman tadi
malam mentjoba menjerang Moskou,

Nazi di

PERLAWANAN OEMOEM DI
PERANTIIS.
Pendoedoek contra serdadoe
Djerman.
Londen,
21 Sept. (Reuter).

P Sedang di'lain
djoe kepada: Roeslan.
“pihak poen diketahoci, bahwa dari
Adian
Boris aan gan
stafnja

se-

“bom Leningrad, dimana ada 17 pe-| be'ah oetara dan barat daja. Bebesawat Djerman dihantjoerkan.

mgn

maoe

manceuvre

| - Salah satoe dari kesoekaran-kesoekaran
jang didapat oleh Djer-

Matan djoega, Hi
pasoekan-pasoekan Inggeris tadi ma-

lam melajang

Djepang

Rostov,

Baeigaria,

'— Makloemat Djerman menjeboet:
baba orang-orang Djerman soe-

pada Sabtoe
Moskou.

|. Diterangkan lebih landjoet, bah
| wa pada tgi. 19 ada dilakoekan be-

:

meninggalkan

Pendondook

ada 10 anggauta

KEMBALI
HORITZA.,

pasoe-

» Boelan October dimoeka Djepang akan mengadakan
manoceuvre di. Cambodja.

|

missie
militer
Roeslan
oentoek
“Gampang
dimengerti,
bahwa
Amerika Serikat, berangkat kem- | :djalan
oentoek mengoeasaj laoet
balj ke Roeslan.
“Hitam ialah haroes didapat doeloe

MEREBOET

dengan

konperensi

mengadakan

tai-pasoekan Roeslan dan Djepang. Kabarnja kedoca
negeri mengirim kekoeatan-kekoeatan kebatas.

— Lord Beaverbroek kini berang- dapat selat Dardanellen dan Boskat ke Roeslan.
porus. Ia menambah keterangan
Lebih Iandjoet dikabarkan dari | berikoet:

Seattle,

dan Berlin.

sehingga ada beberapa korbannja.
sering terdjadi incident batas antara

nembak,
Makin

membe'a
kotanja sampai detik | Oo JB.). — Menoeroet pembantoe
'djantoengnja jang penghabisan.
"soal
diplomatik dari ,,Observer”,
BEAVERBROOK

akan

didoega

Boris

INTJER DARDANELLEN.
den,
21 Sept. (Reuter-

:L, on

Frankfurt

Nazi dihoofdkwartier Hitler, moengkin akan memoetoeskan hoeboengannja dengan Roeslan.
Pendoedoek Perantjis jang didoedoeki Djerman me
lawan serdadoe Nazi. Di Paris terdjadi tembak me-

DJERMAN

rangkan dengan perantaraan radio |.
Leningrad,
bahwa
mereka akan

kota-kota

Lord Beaverbrook soedah berangkat ke Roeslan.
Boelgaria mengoemoemkan keadaan bahaja. Ada
beberapa serdadoe pajoeng Roeslan ditangkap. Radja

| RAAN RADIO ANKARA,
BAH-.
WA
DIDOEGA
RADJA
BORIS
AKAN BERANGKAT DARI SOFIA
PERLOE
MENGADAKAN
VON
DENGAN
KONPERENSI
| RIBBENTROP,
VON
BRAUCHITSCH
DAN.
ADMIRAAL
READER.

'

'DIDOEGA

KONPERENSI

INI

' SATOE TANDA AKAN POETOES
NJA HOEBOENGAN ANTARA

disiplin” lekas dirapportkan kepa- ' BOELGARIA

DAN ROESLAN.

DIDOEGA VON PAPEN AKAN
| HADIR DJOEGA DALAM KONPERENSI JANG BOLEH DJADI
Lain-lain sk. memberi ingat keDIADAKAN DI HOOFDpada orang-orang Boelgaria soe- | AKAN

da pemerintah, demikianlah ketera
ngan radio Ankara.
u on den, 20 Sept. (Reuter).
—
mengataken lagi ten-

| tang: @idoedoskinja kota-kota Kiev
dan

ng

maka makloemat pim

paja tetap ,,awas”..
Tindakan ini adalah akibat dari
pengoemoeman
jang dikeloearkan

| KWARTIER

HITLER DI MEDAN

| PERANG TIMOER ITOE.

Petadaerah Boelgaria, Toerki, Kaukasus dan selat Dardamellen
jang kimi sedang di-intjer oleh Djerman dalam oesahanja mengoeasui

Inoet Hitam

oentoek

ber minjak di Kaukasus.

dapat

merampas

soember-soem-

3-8

PRMANDANGAN

TU NEGERI |

anggauta Poedjangga Baroe,
ten
tang ,,Kesoesasterazn Indonesia Ba
roe”, jang dikoendjoengi oleh
le
bih dari 200 orang, djoega nampak

salah seorang anggauta poeteri da

--

ri tjabang Mataram serta wakil2
perkoempoelan pemoeda. Pertemoe

(TIDAK TERBIT,

kan, bangsa Roes, telah me- —. Berhoeboeng dengan permoelaan
ninggalkan kota Sofia (Boelgaria). :
maka kelak pada hari
Ppocasi,

Selasa, 23 September 1941, soe-

Nat kabar kita tidak terbit.
|

Kepada

segenap

. sa Roes lain-lainnja meninggalkan

' Nippon djoega, dengan kapal jang
via
“tidak diketahoei, dari Tsuruga

Wladivostock. Segala itoe menoen| dioekkan tanda-tanda tidak baik,

IP”

Kongres

'baroe ini, bahwa moengkin seben-

Dalam

tar Ingi, tentara Djepang akan
' moelai menjerboe di Siberia, entah
“benar tidak warta itoe, tetapi be' rangkatnja bangsa Roes dari Dje-

ran

- boleh d'pertjajai. Dari Singapoera
(dikabarkan oleh Reuter, bahwa

isteri Consul-generaal Djepang dikota itoepoen soedah
berangkat
poelang, Ia terhitoeng gerombolan
100 orang Djejang terdiri dari
pang jang meninggalkan semenan. 3
djoeng itoe jang katanja kesemoea

nja berangkat karena doenia per-

sesat lantaran oe-

roesan oeang soedah dibekoekan.
Kiranja kepoelangan bangsa Dje| pang jang kebanjakan itoe, adalah
mM 0 -

di. Djepang seloebilisasi
roehnja, jang apabila benar, Dje—

paling rendah-

mengerahkan

serdadoe jang di-

'nja 10 miljoen

pe-

dasar

atas

bersedia

mestikan

- Dalam pada itoe, menoeroet

Do

mei-Tokio

Am-

(21-9),

oedjar

bassadeur barbe, Kenchiki
Yoshizwa di Indo-China ke:

pada kaoem djbernalis antara Indo
China dan Djepang telah diadakan
sosatoe'perdjandjian
jang
mengoentoengkan so'al emigrasi Djepang, Sehingga
Djepang dibolehkan mendatangkan rakjat kenegeri itoe, berapa sadja soekanja. Me-

nilik bahwa

tiap-tlap

orang Dje-

pang itoe terhitoeng serdadoe, ter
hitoeng milisi, maka kabar itoe ten
toelah menggelengkan kepala ka-

oem politici.

itoe

Sebab dengan

moedah sekali bagi

tjara

Nippon

oentoek
memperkoeat kedoedoekan militernja di Indo-China ter-

seboet,
diam

Roepa-roepanja:
diam

Djepang

dengan

menoendjoek-

kan kelemahannja
tetapi menoeroet sikap dan pekerdjaannja jang

-dilakoekan

dari

doeloe

geraknja,

meskipoen nampak

gelisah negeri itoe dalam pemandang negeri lain, Njata dari dahoe

“ loe moela sedjak perdjandjian Ar
mada
antara
Djepang-Amerika
dan Inggeris
itoe poetoeskan, 7
4 8 tahoen jang laloe Djepang sen
diri telah menantang akan berpa-

tjoean memboecat

kapal-kapal pe-

rang dengan Amerika, dan dalam

pada itoe Djepang sendiri mengatakan, tidak akan kalah dalam pe
$
kerdjaan itoe, Kiranja, djika pro| gram Djepang itoe memang didja-

lankan, — dan tidak seorang me'ngetahoei — tidak
antara lama
lagi,

oentoek

pekedjaan

bandingannia

kekoeatan

hasil

Marine

""

seloe-

-di

tanggal

19 Octo-

ber di kota ini, antara lain
akan diadakan tentoonstelling dari pers “dan boekoe2
Dari berbagai penerbit soe
dah diterima poeloehan boekoe dan
begitoe selandjoet-

| nja pengiriman boekoe

ma-

sih teroes akan diterima sam

pai selambat lambatnja tanggal 5 October. Pihak departement

Onderwijs

Poestaka

dan

soedah

goepi akan

Balai

menjang-

membantoe.

Begi-

toe djoega
badan
penerbit
Kolff-Buning di Djokja dan

banjak lainnja lagi..

Nama2

mereka
jang
mengirimkan
boekoe kelak akan dioemoem
kan dalam harian ini soepaja
bisa dikontrol.
Adres sub-comite tentoonstelling ,,Kongres Pengadjaran Taman Siswa” ialah nj.
atau t. Soebakir
Pa Soemanang
pja Redaksi ,,Pemandangan”,

4 ORANG

kapal-kapal,

Ka-

baroe-baroe ini, dan sekarang sta
| sioen Nangking dibom, Di Shan“hai ada lagi rakjat Djepang

men-

djadi koerban pemboenoehan, Ten
toe sadja reactie jang timboel atas

SOEM-

Landraad - Meester
Cornelis
Djosm'at memeriksa 4 orang masing-masing namanja
Olim, Ipin
Saih bapa Rantji
dan Saih bapa
Emi, mereka
ditoentoet karena
soempah palsoe dalam pemeriksaan Landraad pada beberapa boelan
berselang,
berhoeboeng
dengan
djadinja perampokan di. Pebajoe'Tjikarang, sehingga
ran daerah
poli
ioean Martosendjojo mantri
tie disitoe tempat mendjadi korban

TIONGHOA PROPAGANDA PEMERINTAH NANKING.
Penggeledahan
di
Indonesia.

dipetjat dari djabatannja.

Dibeberapa tempat di Indo4 terdakwa
ini jang
bermoela
nesia ini soedah dilakoekan # kali telah memberi
keterangan
penggerebegan toemah-roemah kepada politie bahwa sebagian

“Tionghoa, berhoeboeng dengan
propaganda pemerintah di Nanking, hingga
menjebabkan keamanan
“dan ketertiban
serta
perhoeboengan jang baik diantara golongan Tionghoa mendjadi terganggoe. (Aneta).

Penggeledahan
Semarang.

diadjak oleh komplotan perampok
itoe oentosk melakoekan perampokan

ngadakan

sana dilakoekan djoega penggeledahan pada
roemah roemah
Tionghoa, sampai soerat-soerat

oentoek dipilih-pilih.
soerat-soerat

itoe

dilakoekan, - perloe

ventoek diadakan
jang ahli.

Di Semarang

'penjelidikan
SE

Hakim,

dilakoekan ke-

hoa jang ternama dan kemoedian tiga orang Tionghoa poen
tidak loepoet.
Pada hari
Sabtoe pagi-pagi
benar roemah mereka jang ber-

' kabarnja
mana
nga.

sampa

lan

INDONFH
,
Armin

Pane.

— Hari Sabtoe malam Minggoe jg.
laloe oleh Indonesia Moeda Djakar
ta telah diadakan pertemoean goe
na memperdengarkan lezing toean

Armijn

Pang,

:

salah seorang:

moea itoe masih kabar-kabar sadja jang beloem boleh ditentoekan
kepastiannja. - Moestahil Djepang

ANAK DIHOEKOEM
1 TAHOEN,
Karena
menganiajas bh at:
Pertengahan boelan Juni jang Ia
loe di kampoeng Bodjong daerah

Tjelintjong pernah diberitakan ter
.djadi perkelahian
secrang bernama Adjin dikrojok-oleh doea orang
bapa-anak masing-masing namanja
Raiman dan Ajam. Dalam perke-

lahian
sangat

terseboet Adjim dianiaja
hebat, jaitoe di tikam, di

batjok
dan ditoembak, sehingga
mendapat loeka-loeka parah, sjoe.
koer djiwanja selamat.
Perkelahiar
ini karena mereka
telah bermoesoehan sedjak 10 tahoen jang laloe, Adjim pernah di-

perboeatan-perboeatan itoe hebat
akan: berani
menikam - Roessia
“poela kiranja.
kata
hoekoem doea kali karena telah me
'kdari belakang, kalau tentara Roes
nganiaja doea moesoehnja itoe,
Dengan koeat Djepang menoensia di Eropah koekoeh dan dapat
Oentoek ketiga kalinja ini tertoet pimpinap
dan controle atas
memberikan perlawanan hebat ter
djadi
perkelahian poela,
ketika
“ kekoeasaan
polisi dikota Shang“hadap Djerman. Roepanja desak
menggoenakan toemhai dalam
,,Internationale neder- kan Nazi didalam peperangan di .itoe Adjim
zetting”. Inipoen berarti ada pertjideraan disitoe. Djika benar-be.
nar warta Djepang akan menikam

Eropa itoe, jang makin hari makin
koeat, mempengaroehi idjoega be-

sar.

politiek

militer di Djepang

Siber'a itoe, tentoelah di Mongo-

itoe. Warta-warta dari medan per

la tidak antara lama"

goelatan di Roessia Oetara, Te.
ngah dan Selatan, nampak terang
dari telgrami-telgram jang tertera
hari ini, misalnja
berita tentang
djatoehnja Kiev,

terbit pertempoeran

lagi
antara

akan
Roes

dan Djepang itoe, jang sementara

ini, negeri jang belakangan

. koeat kedoedoekannja,

Tetapi,

ini

se-

bak, doea moesoehnja menggoenakan pisau dan golok. Tetapi toem-

baknja

Adjim

dapat

Belanda,

AR

ta dan dalam madjallahnja moeng-

kin dimoeat karangan, jang mene-

oem

ikoet menjokong

oesaha

goena

bersama.

ja

go”

di Kali

Goot

tidak
ingat

an

baroe

c.m.,

berachir,

dengan

kan,

semoea

kacem

tidak

demokera

sociaal demo.

kedenga ran,

bahwa djembatan

politik antara
kedoea
kalangan
itoe beloem ada kembali,
tilah ocang akan masoek sendiri.
Malahan tidak perloe 20 riboe roe
piah, katanja.
Lebih sedikit dari
10 riboe poen soedah sampai.
Djika kabar itoe benar, maka

ha

roes disajangkan,
bahwa masih
djoega bangsa kita hendak berge
gabah dengan setjara primitief.
HAK

MEMILIH ISTERI INDONE
SIA DIBOLEHKAN.
Diwaktoe achir ini ramai orang
membitjarakan oeroesan hak memi
lih bagian kaoem perempoean In
donesia goena
dewan
gemeente.
Pembitjaraan itoe tidak hanja dika
langan
volksraad sadja, serta di
pers, tetapi poen kaoem iboe menjampaikan permintaan kepada wa
li negeri, soepaja kepada kaoem is
teri Indonesia diberikan hak memi
lh itoe.

Menoeroet

moengkin

pendengaran

kita,

sekali hak itoe akan dibe

rikan djoega, Moga2 memang se
soenggoehnjalah demikian, mengi

ngat keadaan dan waktoe.

Indonesia

»VAN GAGEMEENTE
DAN
LEN”"-AKSI.
Akan
menjokong
f
2500 0—

djoega, tetapi film itoe akan dipoe
tar diloear negeri, sehingga boekan
berarti soeatoe persaingan kepada
industrie film jang ada di Indone
sia sini.

Madjlis

Ada ada sadja kapitaal kalau
hendak mentjari oentoeng. Penda
pat daripada
concern itoe, jakni,
bahwa djika film film di Indonesia
sini jang dimainkan dengan baiknja oleh pemain pemainnja, meng
goenakan bahasa Indonesia, tetapi
diatas film ditarohi tekst ,,Inggeris”, film film itoe, oentoek negeri
seperti Philipina, Tiongkok,. Bur-

oesoel

ngan

BB en W. memadjoekan
memberikan

oentoek

sebesar

pembikinan

soko-

f 25.000 boear

kapal

Pertemoean

hati menafsirkan

paham

demokera

|

si di Indonesia ini. Perkoerepoelan | 1
itoe.hanja permainan toekang-toe- '

kang mimpi dibandingkan. dengan |
IS.D.P,

Dan

menoetoep

perkoempoelan

itoe| :

pintoenja bagi orang In

donesia.

1

aksi

,,Van Galen”.

pemimpin2

Djembatan jang hanjoet doeloe
beloem diganti.
1
Toean Dahler tentoe akan bitja- $

ra, kalau ja melihat ada golongan |
berdiri

dibelakangnja,

ngan jang

jaitoe golo-

ditimboelkan oleh ke-'

inginan jang soenggoeh-soenggoeh
antara

orang

Eropah

oentoek

me-

|

njempoernakan demokerasi di Indo
nesia ini. Ia tidak melihat sociaal- “
democraten jang lain-lain lagi, ia |
| berasa tidak akan moengkin dapat
sokongan
dan ia doedoek teroes .
dalam
kesepian
idipers-tribune,
Jang nampak dibelakangnja tjoema kenang-kenangan
kepada za-

man kebesaran,

|

Terlaloe keraskah -doeloe tinda. |
kan-tndakan
politik, Lebih penting lagi pertanjaan ini:
apakah
jang haroes dikerdjakan, soepaja
dapat
lagi
diboeat
idjembatan,
djcrabatan ,lotsverbondenhe!d”?
Golongan
Indonesia
kelihatan
hasrat bekerdja bersama sama de
ngan golongan
Eropah menjempoernakan
demokerasi. Jang ditoenggoenja hanja langkah dari pi |
hak itoe.
Sajang
sekali tidak ada golongan
jang
moengkin
djadi| peran- /:
bara
2
Oesoel

ngan

ini adalah

kepoetoesan

bertalian

de-

Gemeenteraad |:

Betawi dalam sidangnja pada tang”
gal 8 September 1941 goena ikoet t:

memikoel biaja pembikinan
,,Van
Galen” terseboet.
!
Djoemlah sebesar itoe adalah ber |
sesoeajan dengan penghasilan jang
kelak bisa didapa: dari bahagian :
boeat gemeente darj kenaikun bea
benzine

(benzine-accijn),

Djika oesoel itoe dapat diterima,
maka segera ja akan didjadikan be
sluit.

'

R.P.M, MENERIMA WARISAN,
Peng, RPM minta kita moeatkan
jang

berikoet:

Perkoempoelan
Oentoek
Meno
long Boeroeh Indonesia
(P,O.M.
B.I)

pada

tanggal

8

Juni

1941,

menoeroest kepoetoesan rapat ang
gauta,
telah
dibcebarkan,
dan
,»Roemah Piatoe Moeslimin” didja
dikan salah satoe dari achli waris
nja, hingga
pada tanggal 21 ini
boelan R.P.M, telah menerima ba
hagian dari harta benda perkoem
poelan jang telah diboebarkan. ter
| seboet

| merk

beroepa:

Rotary,

tjil tempat

ocang

Maka

satoe mesin

satoe

menjimpan

contant

dengan

peti

Reneo

besi ke

oeang

sedjoemlah

dialan ini soerat

kabar, R.P.M. mengoetjapkan
njak terima kasih.

Indonesia

serta

f 14.50

'

ba|

di Mataram,

Ia

dis, tentoe

ma, India, Malaka

Sosara

.ini menjatakan,

INDONESIA BOEAT
LOEAR NEGERI.
Lebih lebih gelonja didalam doe
nia film, bahwa seboeah concern ke
poenjaan peroesahaan Amerika di
loear negeri sekarang ini sedang
memboeat penjelidikan oentoek toe
film

menggon-

Lenjapnja I.S.D.P, dari medan
politik mendjelaskan hal golongan
Indonesia
“dan golongan
Eropah
makin berdjaoehan.
Diamnja kaoem sociaal.democraten pada masa

FILM

memboecat

verslag

kedengaran
lagi, tidak diorang lagi, meskipoen mere-

craten

tetamoe merasa poeas dan gembira, oleh karena Mr. Si Djagoor se
laloe bisa tarik oerat boeat mereka
ketawa.
Perdoe kita terangkan, bahwa
ini toko djamoe ada lain dari pada
jang lain, sebab ini toko dihatoer
begitoe radjin dan meloeloe Speciaal djamoe2 keloearan dari fabriek
tjap ,,Djago” Wonogiri: tidak djoe
ba
al tertjampoer dengan lain2
rang dagangan. (Ying):

roet2

memboeat

.

rangkan, bahwa orang haroes hati

In.

si, haloean baroe ramai dibitjara-

Sawah

tetapi

dan

ka itoe pernah
sering
tjangkan doenia politik,
»Lotsverbondenheid”,

oesia-

120

,,Het

pedato-pedato. Nama Stokvis, van
Gelderen,
Middendorp,
De Dreu

nja soedah 52 tahoen.
Sedari dj.
7 sore penonton telah berdjedjalan,
sehingga menganggoe tetamoe jg.
akan masoek. Beberapa karangan
boenga telah 'bantoe menghiasi roe
angan.
Sampai djaoeh malam ini peraja

tjoema

dikoeberahkan.

sociaal-democraat

pendengar

Besar, jang
diramaikan dengan
krontjong Orkest dan extra Attrac
SiDjagoor
Mr.
tieoleh
propagandist dari itoe fabriek dja
moe, seorang pendek jang tinggi
nja

Stuw”

dische Volk”
soedah lama tidak
terbit.
Jang menjebabkan orang
teringat
kadang-kadang
kepada
zaman kepesatan
I.S. D. P, ialah
de eenzame figuur”, ,,/orang jang
doedoek dalam kesepian”
ditempat pers dalam Volksraad:
toean
P. F. Dahler, jang menoelis verslag
verslag boeat pers Indonesia. ,,De
laatste der Mohikanen”. Ia sendiri
poen memperlihatkan kedjatoehan
IL.S.D.P, doeloe ia djadi anggauta
dewan itoe, toeroet
djadi pembitjara dalam rocang, sekarang ia

Tjobalah teliti apa jang toean
lihat digambar ini. Tidak perloe
lagi didjelaskan apa maksoednja.
Mempergoenakan
perangko
amal Moehammadijah
berarti

akan tetapi toedjoeannja tidak nja-

dan kaoem sociaal-democraten,
Kaoem ethici itoe
petjah pada
zaman G.G. de Jonge dan madjal.

J.G. de Jonge tidak mengangkat
seorang wakil
golongan itoe lagi
dalam Volksraad,
Madjallah ka-

Aan)

Di Soerabaja ada perkoempoelan ,,Henheid
door Democratie”|

ethici

,,De

jaitoe kaoem

t.

koenja,

BAPA

di-

SIA BAROE.
t

(Br.).
—naa

:

Lezing

toetoerkan

dan oppas politie, achirnja Hakim
memoetoeskan
terdakwa Ipin
di
hoekosm 1 tahoen 2 boelan, jang
tiga orang masing-masing9 boe-

kelandjoetan - pengaroeh-

| KESOESASTERAAN

laloe mereka

karang didengar - keterangannja,
Cemikian beberapa saksi mandor

itoe dikepoeng oleh

landjoet,

hendak

keterangannja semoela di hadapan
politie. “Tetapi terdakwa Ipin tetap ia moengkir tidak tahoe apaapa
dalam perkara
perampokan
itoe.
2
3
Setelah Assistent
Wedana Tji-

moedian pada doea orang Tiong

sangkoetan

permoefakatan

draad jang laloe, mereka moengkir, dengan memberi alasan bahkepada politie
wa keterangannja
karena dipaksa dan dianiaja.
Oleh karena itoe mereka ditoen:
toet soempah palsoe,
Dalam pemeriksaan, tiga terdak
wa jaitoe Olim, Saih bapa Rantji
dan Saih bapa Emi njatakan menjesalnja jang mereka tejah memberi
keterangan
lain
di moeka

diatas ini, maka Aneta dari Se-

ke Betawi

menerangkan

merampok.
:
:
:
di
Tetapi ketika diperiksa oleh Lai

marang mewartakan, bahwa di

Pengiriman

sebahagian

ka dan memberi
tempat diroemahnja waktoe komplotan itoe me

Oentoek menjamboeng berita

dibeslag

dan

mereka toeroet menjaksikan keti-

lainnja. Sekarang, Djepang soedah . masih dilakoekan itoe tidak ada

bar Reuter Shanghai menoendjoek
kan itoe. Doea boeah kapal Ingge
ris dan sebogah lagi kapal! Amerika telah ditahan oleh tentara Djepang jang mengocasai douane di
Shanghai. Penahanan
ini tentoe
| sadja
akan
menimboelkan
&kor
poela
jang tidak enak.
Isi dan
'Moeatan kapal
itoe sekarang se“dang diperiksa, Pergerakan kaoem
—. guerilla Tionghoa
terhadap Djepang semakin hebat.
Di Canton

ANA PAT al (SAN

menoelis:

DIHOEKOEM
PAH PALSOE.

dan

Kaoem sociaal-democraten poen
tjeraj berai pada masa itoe djoega.

MELANIE” 2 BAY
MAA (CAhas!

ZAKAT

sD

Amerika itoe, jang tidak poetoespolisi, tetapi seloeroeh kota bonja memboeat kapal-kapal perang
leh dikatakan tidak tahoe-mena
baroe, Djepang poen boleh didoe- : hoe akan hal ini. Jang bersangga soedah
bisa menoeroenkan 6
koetan itoe laloe didengar per“bocah dreadnoughtnja,
jang makaranja goena sementara wak- sing-masing besar 60.000 ton hetoe dan achirnja diangkoet ke
' Ioem terhitoeng
kapal-kapal jang | seksi polisi. Pemeriksaan jang

“ moelai menahan

DENGAN
“FITRAH.

?

tan

lahnja

Perkara
ini Landraad Meester
Cornelis Djoem'at telah bersidang
| dan membikin achir perkara itoe,
oleh karena
bapa anak itoe mengakoei- dengan moedah sehingga
menggampangkan
' pemeriksaan
beberapa saksi
van de Bosch 131 Batavia-Cen- Hakim. Demikian
keterangannja
meringankan
tertrum.
dakwa,
oleh
Hakim
bapa
anak
itoe
Bantoelah
tenaga pemoeda kedihoekoem enteng, masing-masing
pandoean N,ILP.O, itoe oentoek me
satoe tahoen. (Br.).
ngerdjakan
pekerdjaan jang sebaik itoe.
PEMBOEKAAN
TOKO DJAMOE
Nipo tjiabang-tjabang Semarang
TJAP ,,DJAGO” KALI GOOT.
dan Soerabaja poela akan
meMinggce malam telah dilakoekan
ngoempoelkan.
zakat dan
fitrah
pemboekaan dari toko djamoe tjap
pada tanggal jang terseboet diatas.

jang berbahasa Indonesia.

moela,

. Sangat berhati-hatilah dalam sega-

- Ia

15 sampai

seki

Sebagai tahoen-tahoen jang laloe,
maka kepandoean
N.I.P.O.
ini tahoen poela akan mengoempoelkan zakat dan fitrah, dan dimoelai
pada hari kesatoe
dari
'Poeasa atau Senen tanggal 22 Sep
tember 1941, Boeah pemoengoetan
ini akan di bagi kepada fakir dan
miskin pada
satoe hari sebeloem
lebaran.
Tempat
pembagaian
dikemoedian hari akan disiarkan. Kepada
segenap Moeslim 'dan Moeslimaat
jang hendak
mengirimkan zakat
dan fitrahnja, bisa kepada Tn. Soe
joso Pembantoe Osmoem dari kepandoean
N.ILPO,
Defensielijn

pengadja-

"Taman Siswa”

ini tjoekoeplah

Pengoeroes

roeh Indonesia jang akan di
langsoengkan
dari tanggal

. pang itoe, menoendjoekkan, bahwa
itve sedikit
“warta penjerboean

pang

kongres

Goena hari
an doeloe.
N.ILP.O,

Siswa.

berkenaan dengan hoeboengan di-

berhosbosngan dengan wet

Taman

:

: DIDJOEAL

serocan dan adjakan, bahwa berpocasa itoe diwadjibkan atas kita
oemmat Islam.

'plomasi. Telah diwartakan baroe-

Soedah

Moesli-

min dan Moeslimaat kita lahirkan

meninggalkan Tokio, dan bang

-hiagaan

kaowem

Ne

Laden

gne ,,poelang kenegeri” dioelari poela. Njonja Smetanin, isteri

matamu

Sekarang
di Timoer djaoeh, cam-

“an dipimpin oleh toean Abdoel
lah,
ketoea tjabang LM, Djakar-

jang hanjoe

AKTOE doeloe ada doea golongan jang mendjadi djembaantara golongan
Indonesia

en

vaMan ndben

dima'loem-

Ha

Mewah
ma embun an

soedah

Bea Ma

ea 1 Ketum metana

EBAGAI

Djembatan

Bon

dirampas

maka dengan toembak itoe djoega
digoenakan menocmbak Adjim sen
diri. Tidak pocas dengan toembakan itoe, ditikamnja poela Adjim
beberapa “kali
dan
“dibatjokinja
djoega,.

KOEDA NAKAL.
4 penoempang
loeka.
Pada hari Sabtoe sore
seekor
koeda telah lari kentjang sangat
di Gg, Ketapang dan delmannja ter
bentoer pada dinding, dibelakang
Rex-hotel di Molenvliet West.
Pe
ncempangnja seorang perempoean
Tionghoa dan 3 orang anaknja ig.
masih ketjil2,
mendapat loeka2.
Mereka dibawa ke CBZ. Sais dan

koedanja tak mendapat loeka2.
FILMPRODUCENT
SIERS,
Ters:ar

kabar,

koempoelan

hendak

INDONE-

bahwa

ada

se-

orang dikota ini, jang

mentjari - kapitaal

(me-

ngoempoelkan) oentoek
mendirikan peroesahaan film, soepaja peil
permainan bertambah naik, dan ti
dak sebagai sekarang ini, selama

film2

itoe

Tionghoa.
tjari itoe
boe

sadja

diboeat.
katanja,

memboeat film itoe
menggoenakan

ngan

oleh

kengsi2j

Sajang sedikit, jang
hanjalah sementara
sebab

orang

tidak perloe

ratoesan riboe.

sementara

di
ri

De

riboe itoe orang

hendak memboeat satoe film sadja

doeloe, dan dengan sendirinja dari
produksi jang satoe itoe sadja, nan

Gambar-gambar diatas ini mencendjoekkan pemiumpin-pemimupin pergerakan dalam komperensi Kongres Rakjat Indonesia dan pleno Gapi di Mataram,
jang barse-baroe ini soedah mengambil poetoesan
tentang berdirinja Madjelis Rakjat Indonesia dam:
lain-lain,
-

|

PEMANDA

JANG

Selatan, tidak termasoek daerah
lahar, Jagi poela onderneming2 di
sekitarnja telah menjediakan tem
pat2 pelarian.

Pada saat

Inggo itoe adalah goenoeng api
tertinggi dari P. Djawa
“jang

"(2676 M.).
1

'Figa kantjah baroe.
Lebih Jandjoet Loc. menerima ka

|

- bar dari Loemadjang, bahwa Ming

- goe pagi dilereng Timoer dari poen

“ tjak2 goenoeng2 Glendang dan Lek
“ker dionderdistrik Pasirian timboel
“tiga kantjah baroe.

itoe

letoepan

Daerah
“derneming

terseboet

on
ta

sebidang

Fihak jang

“nah hoetan terbakar.

“ mentjoba membasmi api itoe, teta
“pi tidak ada jang maoe mengerdja

perantaraan

itoe diawaskan
kantjah2
“djanja
“Orang dari observatieposten dari
“dan Bantengan

Dienst Besoekat

“kan, Bahaja didoega hanja mengan

—tjam kepada onderneming2 ,,Soem

laloe ada incident pada batas negeri - antara
pasoekan- pasoekan
Roeslan dan Djepang. Malah incident itoe makin hari makin bertam

bah besar.

:

MATAHARI.

Bombay,

21 Sept. (Reuter).

— Berdjoeta-djoeta orang Hindoe

alim menoedjoe pantai, ke
jang
soengai-soengai jang soetji serta
ke kolam kolam seloeroeh India
'berhoeboeng dengan adanja gerha-

na matahari pada Minggoe pagi.
- Mereka bersoedjoet dan membe-

ri derma kepada orang-orang miskin, serta mandi

dizir jang

soetji.

darj setengah djoeta dje-

“Lebih

maah dari segala daerah India man

Koresponden itoe me-

KAPAL-KAPAL
DAGANG
BRAZILIA TIDAK BOLEH MASOEK DAERAH LAOET

PERANG.
Rio de Janejro, 21 Sept.
(Reuter), — Kapal-kapal dagang
Brazilia moe'aj sekarang tidak boleh lagi berlajar memasoeki daerah laoet jang berperang.
BOM

DI TOKO

ter).

—

Tadi

beloem toko

DJEPANG.

.

21 Sept. (Reu-

malam

sebentar se-

toetoep,

ada seboetir

. nan soetji, jang pada ketika itoe
“seolah olah ada kota bocat semen-

| tara waktoe timboel darj tanah ber
' hoeboeng dengan oepatjara berke-

hari.

:

Anggauta dari keloearga radja

: Nepal dan jang mengoeasai Dhol- pur mengambil tempat jang terpen

ting diantara djemaah di Kuruk| shetra ftoe.

2

MANOEUVRE

DI CAM-

5
BODJA.
“TOKIO, 21 SEPT. (REU:

TER).

—

DARI

OEMOEMKAN,

DI-

SAIGON

BAHWA SEBA-

GIAN- DARI TENTARA
PANG JG. DITAROEH

DJE-:

DISEBE-

LAH SELATAN INDO-CHINA
AKAN MENGADAKAN PELADJARAN PERANG BESAR-BE-

SARAN DI TANAH-TANAH

SEROEAN

Djepang

KEPADA

,,Kishida”

PENDOE-

DOEK HAARLEM.
Didalam siaran radio Nederland
dengan
perantaraan B.B.C. kota
Londen
'berseroe kepada pendoedoek Haarlem, sambil memperingat
kan bahwa kaoem nazi merampas

hak-haknja gemeenteraden Neder-

DJEPANG MAOE ADAKAN

—.

barang barang

DA-

TAR DI CAMBODJA.
| MANOEUVRE ITOK AKAN DI
LAKOEKAN DALAM BOELAN

OCTOBER DAN AKAN DIIKOE-

TI DENGAN PARADE JANG
AKAN DILAKOEKAN OLEH SEGALA #PASOEKAN DJEPANG
ANG ADA DI INDO-CHINA.
INCIDENT BATAS ROES—

00. DIEPANG.

New York, 21 Sept. (Reu. ter), — Menoeroet koresponden N.
. B.O, di Chungking, dikabarkan se-

Koji Edahiro

peer

Ia

AKN

5
PPAS it
£
ANKi PA
j
$

di

:

memberi

ketes

Koresponden itoe menerangkan,
bahwa Edahiro
itoe tertangkap,
ketika ia membikin gambarnja kapal-kapal selam Amerika di teloek
Zamboanga serta beberapa tempat
jang penting dikota terseboet,
Karena ia tidak bisa membajar
ocang djaminan besarnja 10 riboe
pesos, maka ja ditawan.

Gerak

badan

PERTANDINGAN

KORFBAL

Nonia tenioe bisa menonton dengan gembira, kalau Njonja tahoe
pasti, bahwa orang tida ijela Njonja poenja diri. Haii Njonja
djadi lebi tetap, hingga dapat lebih banjak kesenangan.
Djagalah dari itoe, djangan sampai diganggoe oleh B.O. (Body odour

DI

bertempat

3—3

ditanah

la-

pang 2de H.LS. pada hari tgl. 18
September'41 jb!. soedah berlangsoeng
pertandingan bola kerandjang antara LS.I. dengan P.G.P.
P:
Pertandingan dimoelai kira-kira
pada djam 5 siang. - Pada waktoe
permoelaan LS.I. soedah dapat me-j.

moekoel

- baoce keringat). Djangan

ditjela, pakailah

P.G.P.P, dengan punt jz-

'

I—1, Sebeloem waktoe pau-

sampaj

doea

melihat

kali dalam

land
dan
menempatkan
disitoe
kaoem pengchianat tetapi kekocasaan jang sesoenggoehnja tidak bi-

sa mereka lakoekan.

dari iioe selaloe saboen Lifebuoy

Saboen
Lifebuoy
Toilet
'mengandoeng bahan-bahan
jang terpilih bosat membersihkan betoel semoesa daki
keringat. Dengan pakai sahoen ini Njonja tjega moentjoelnjaB.O., jaitoe bacejang
tida enak dari diri Njonja
jang sering kali djadi sebab

'centoek

lain?

orang,

se--

karang sedang bertaroeng dengan
hebat dengan perantaraan meriam-

meriam mortier,

Toilet.

5 SABOEN. TOILET.
“MEMPERLINDOENG

PK

My Nona

PAN

boeat

tida bergaoel sama Njonja.

tem-

SABOEN TOILET

Pada achir permainan LS.I, mem
beri poekoelan penghabisan kepada moesoehnja.
Djam 6 lebih
referee menioep
ploeit
tanda boebar, stand 3—3.
(0).
V.LI. — PERSIBO 2 — 2.
Pertandingan jang penghabisan

SPESIAL BOEAT NEGERI JANG PANAS
LBT

an djoega dari fihak loear,
Adapoen nummer2 darj perloem
baan itoe ialah-lontjat tinggi, pakai
polsstok, lari 100 meter, 200 meter
dan 1500 meter.
Perloembaan ini sampai djaoeh
siang hari baroe boebaran,

darj kompetisi PSSI daerahI telah

dilangsoengkan kemarin sore dila
pangan VIJ Poelo Pioen antara VI
J dan Persibo dengan achir seperti :
jang terseboet diatas. Oentoek jg.
PERDJALANAN PSDI 10 K.M.
kedoea kalinja VIJ sekarang telah |
Har: Minggoe sore kemarin, dj.
kandas lagi
dalam pertandingan
6 soedah diadakan rapat oleh Per
daerah dan tidak akan ikoet poela serikatan Spory Djalan Indonesia,
ke Pertandingan Besar dari PSSI
bertempat digedoeng V.I.G., Nieujang akan datang. Daftar kompeti
welaan 17, goena
membitjarakan
si daerah I adalah selengkapnja se
Estafette marsch ke Bandoeng dan
perti dibawah ini:
' Pesta tahoenan PSDI, dibawah pim
Persipo4 &'1
—
1359
7 pinan ketoea PSDI Djakarta, toean
Vika,
4.1
215
9059
4 dokter Hendarmin.
Diterangkan,
Persibo
4—A
3.
9131
bahwa beberapa boelan kemoedian
Pasangan VIJ dan Persibo jang
akan diadakan estafette marsch ke
bertanding kemarin sore kita tjan
Bandoeng, dengan bermaksoed oen
toemkan dibawah ini:
| toek membawa bendera dari DjaV.LJ.
.
| karta ke Bandoeng (sebagai jang

Irsan

| Kita lihat dari perloembaan

Soejoto
Sarim
'Dading Ramelan Anwar

piade,

biasanja

Olym

membawa

obor

goena dilandjoetkan dari satoe tem

Pembitjara memperingatkan ke- |
Saleh « - Soetedjo- Kartawa
pat kelainnja) diboetoehi sebanjak
psrda
kehormatan - kehormatan
Noenoeng
Marwo
200 orang, jang diantarakan deHaar'em dan kepada adat istiadat |
| ngan bus, dan berdjalan selama 40 |
Oo
bangsa Nederland jang sangat meSoekardi
Soejitno ' djam berganti2, Hal ini soedah di
loekai kemerdekaan lainnja, jang
Astamoen
Soekamto
Tolib
“remboek dengan kalangan
sport
sifat-sifat itoe adalah meroepakan
di Bandoeng, Kini sedang diranOemar
Oesoep
Tasmaji
djaminan bahwa Nederland akan
-. Toing
Sanoesi
| tjangkan siapa2
jang akan ikoet
bangkit kembali.
' perdjalanan demikian itoe.
a
Karta.
- “Minggoe j.a.d. Londen akan ber|.
Fatsal pembitjaraan jang kedoea
PERSIBO.
bitjara kepada pendoedoek s'Her“ialah pesta jang akan dilangsoeng
”
PERLOEMBAAN
ISV.
togenboseh. (Aneta).
Pada hari Minggoe kemarin dila “kan, berhoeboeng dengan tjoekoep
PERTEMPOERAN DI LYBIA.
1 tahoen berdirinja PSDI Djakarpangan
perkoempoelan
Indon.
Catro,
21 Sept. (Reuter). —
Sportvereeniging
di
Landsdrukerij
ta,
Makloemat Inggeris dibagian TiSelandjoetnja
diterangkan oleh
kependjara
Struis|
weg
(djalan
moer Tengah menjatakan: Beberapimpinan
rapat,
bahwa
dikalangan
wijk),
soedah
dilangsoengkan
per
pa barisan moesoeh jang melakoepengoeroes
ada
beberapa
pergantiloembaan
antara
anggauta2nja
sen
kan serangan kepada hoe'oe-hoe-

loe tentara Inggeris di Lybia

Nionja tida bisa dihinggapi

B.O., karena semoesa orang, toea dan meeda dari golongan tinggi
sampai rendah, mesti berkeringat, dan djika badan tida dibersihkan
bsioel sehari-hari, B.O. bisa lantas moenijoel. Djika Njonja tida ingin

pertama. Tetapi poekoelan jtoe kemoedian
dibalas
dengan contant
oleh P.G.P.P., sehingga stand men-

P.G.P.P,

kira, bahwa

po satoe menit,

:

Shanghai,

in

terdakwa-

sie Pilip:ina,

LS.I.

di pinggir djalan Dubblingwelroad.
Bom meletoes, sehingga pada tgl.
19 Sept. itoe, baroelah kedjadian
dalam
3 hari tidak
ada orangorang Djepang jang loeka atau milik-milik Djepang jang roesak.

“4.

tnya

meorang

kan permainan jang radjin sekali.
Kira-kira pada pertengahan waktoe ia bisa bikin dobol- krandjang

“njai sedjarah dan poesat perdjala-

| jaitoe medan perang jang mempoe

dengan gerhana mata

bernama

Kap,

Seboebar pauze

bom dilempar ke toko pendjoea'an

'naan

1

djadj

di dikolam soetji di Kurukshetra,

. itoe,

Kasian

disana

ze LS.I. dapzt membikin doel satoe
kali lagi, hal mana merobah stand
djadi 2—1 boeat LS.I,

nerangkan,
kahwa
Roeslan dan
Djepang masing-masing mengirim
perkosatan kebatas-batasnja.

(Samboengan dari pagina 1) :

sa:

Djepang

bahwa

POERWOKERTO.

Gjoe tempat2
jang kering di Besoeksemoet. Malam Senen djam 3
terasa ada perledakan hebat dan
goenoeng memoentjratkan api keatas dengan dahsjat.

mengoeatir-

| OEPATJARA GERHANA

dikota Zamboeenga

ngabarkan,

LLL—P.GPP.

Kedoengsemoet, barangkali menoe

didistrik Pasirian,
tidak

Keadaannja

—

Bulletin

menit.

Pada Minggoe sore djam 6 moe
lailah bandjir lahar jang bergerak
menoedjoe kearah barat daja
ke

me

“ngorbankan djiwa manoesia. Beker

“yulkanologische

15

DJEPANG TER:TANGKAP.
Manila,
21 Sept. (U.P.-0
BN.). — Koresponden darj Manila

Dengan

| hoetan2 itoe terpaksa dikoerbankan

api, dan tidak .oesah

di

berangkat

SPION

Bandjir lahar, -

'kan diantara koeli2 itoe, sehingga
“kepada

hal2-

Lebih djaoeh dari Semarang

melipoeti

- Diantara tempat letoepan dan

ada

kabarkan, bahwa moela2 goenoeng
Semeroe bekerdja, pada hari Ming
goe djam 7, ketika terasa
boemi
“bergerak, djam 9.15, maka nampaklah letoepan goenoeng
jang
laloe menimboeikan asap tebal pa
da djam 9.30 pagi dengan tempoh

»Soembermoedjoer”,

onderneming

ini tidak

jang membahajakan, ketjoeali ka
lau ada hoedjan. Minggoe malam
djzm Si rampak ombak lahar
ke
ti! kehilir, kearah Kedoengsemoet,
tetapi lapangan2 tidak terkena, di
sebabkan terbatas oleh hoetan rim
ba. Hari Senen pagi ini vulkanoloog datang disana. Seboeah pesa
wat terbang berkelilingan diatas
sambil membikin foto.

akan

diri jang moelai dalam oelah raga
athletiek. Perhatian dari kalangan
anggautanja

sendiri tjoekoep, baik

poetera, maoepoen
K5

poeteri, demiki
s

an, misalnja njonja Sjamsoeddin di

Poen

diterangkan,

bahwa

di Soe

PSDI jang dilakoekan dengan
noeh kegembiraan.
Sehabis ini, maka diadakan
djalanan

dari

Tjikini

dokter Hendarmin,

66,

pe
per

roemah

jaitoe perdjala

nan jang achir sebeloem Poeasa,
sedjaoeh 10 K.M, dalam tempoh le
bih

koerang

1/5 djam.

Jang ikoet

Lk. 200 orang dalam kegembiraan.

90-

612

M

Yah

dibatas

keresidenan Malang dan. Probo

Djepang

dari Ma'aka dengan kapal penjing
kiran opisil Fuzo Maru, jang pada
tgl. 21 ditoenggoe datangnja dj Singapore.

bp
Mp 1

Pendoedoek tetap tinggal tenteram,
karena jakin, bahwa di Semeroe

| “Letoesan-letoesan toe kiranja terdjadi di Loemadjang.
“ Vulkanologische dienst dari
B.B. telah berangkat kesana.
Semeroe,

orang

permainannja

jang

doeloean

Pah

Wongso
ternjata disoeka
orang
banjak teroetama dalam sc@ne-sca
ne
jang loetjoe, Dari ini sebab
djoega maka Directie ,,Star Film
Coy” soedah ambil poetoesan boe
at Soeroeh achli pengarang boeat
tjiptakan film loetjoe dimana Pah
Wongso memegang hoofdrol. Kata
nja Pah Wongso tidak tjoema akan

main rol dobbel sadja, tetapi sam

Kabar
ALHAMBRA
|.

pai....empat

Tontonan

reng dalam

— SAWAH BESAR

Tjioeng Wanara'.

RIALTO-

—
SENEN
,»Pah Wongso”.
THALIA
—
MANGGA BESAR
Santa Fe Trail”.
O. ORION
—
GLODOK
»Arizona"
:
OTEEN

|
PR.

Ha

PANTJORAN

»! Married Adventure”
dan
Texas Stageeouch”',
PARK
'—
PRINSENLAAN
.Kedjengkelan”,
$

rol

dipegang

satoe film itoe.

berba
Disam

ping ia, ada main Waldy dan Sarip, doea badoet dari ,,Star” jang

soedah mendjadi popoeler karena
»Lintah Darat”, Leading-lady da
ri ini film adalah nji Hatjirah, tena
ga baroe jang dipilih oleh ,,Star
Film Coy” dan Pah Wongso sendi
ri, boeat memegang itoe rol jang ti
dak enteng.
Nji Hatjirah adalah gadis terpe
ladjar, oemoer 19 tahoen, toeroenan

orang

njai

aanleg

main film,

berpangkat,

dan

mempoe-

ketabahan

boeat

Dari ratoesan sollicitan

ten, maka adalah Nji Hatjirah jang
ACTRICE

BAROE

,STAR

FILM

PADA

CO"

Nge
e jirng
kal

main

dipilih, karena
ba

dengan

Pah
Womesog8e
lam
prodauctie
jg
akan
dateng.

'Pada kita dikabarkan:
Dalam

Sttidio.

dari

,,Star Film

Co” ini waktoe sedang dikerdjakan
pembikinan film Pah Wongso jang
kedoea, atau productie dari ,,Star”
jang ke-ampat.
“Dalam ini film Pah Wongso akan

gantikan oleh njonja Roesmali,

se

main kebanjakan

dang penoelis, t. Tjitrotaroeno
bantoe oleh toean Enoch,

di

tegasnja

sebagai

penghidoepan

acteurs,

biasa

dari

Pah Wongso tak terbawa2, Dalam

djoega darj boeah

test (pertjobaan) ternjata hasil me
moeaskan.

Ini film, dimana Pah Wongso
“dan Nji Hatjirah
memegang rol
penting, dengan titel ,,Pah Wongs0 tersangka!” dikira boelan Octo
ber depan soedah boleh disadjikan
pada penonton2.
Tidak oesah dibilang bahwa ten
tang tjaranja mengatoer, opname
dan soecara, poen djalannja tjerite
ra, ini kali akan

lebih memoeaskan

dari jang soedah, Mr. Wu Tsun pe
gang pimpinan pembikin ini film

sPah Wongso tersangka”.

Iis

ngar soeara boeroeng.

Goenoeng

2

aboe. B.B. dari Pasirian dan assis
tent resident, t. Angenent, mengada
kan
persediaan
di Loemadjang.

SU

dan hoedjan aboe toe
hebat
“roen. Dari Malang didengar poe
“la, bahwa kota itoe agak gelap
.dan sepandjang hari ta' kede-

Aa Aa

Lebih landjoet dikabarkan Aneta
dari Malang, bahwa daerah
dari
Malang dan
Blitar
dihoedjani

ni dipertjepat berhoeboeng dengan
Sakitnja anaknja jang ada di Djepang. Djadi pegrinja itoe tidak karena oeroesan politik,
Didoega kira-kira ada 600 orang.

Ia

poentjak Semeroe itoe diliceti oleh asap api jang sangat
ebalnja. Kedengaran djoega le
esan-letoesan jang ta? begitoe

. isteri konsoel djenderal itoe soedah
lama ditentoekari lebih doeloe. Ki-

Me ee NA

dari

bagaima-

HAN

tampak

-

AS CA

Onderneming
na

Selatan di

anna dakanak ya

di. Semeroe

dikabarkan, bahwa

aa AA aa

neming
“mana

kalau sewaktoe2

orang
lari kesitoe.
Fihak
B.B.
mengadakan tindakan soepaja sewaktoe, kalau perloe, bisa menjing
kirkan 2.000 orang ,
Hoedjan aboe.

ana

kin persediaan2,

kabar dari Ampelgading, onder

PA
AN

onderneming2 didaerahnja membi-

joe pagi poekoel 9.80 diterima

Ne aa PN GUNA GAN RAN

nja dari Semeroe. Hari Ming-

He

aboe

ka jang kepoekoel lantaran adanja
pembekoean — jang berangkat ke
Djepang
dengan
kapal
Hakone
Maru dari Nipon Yusen Kaisha jg.
datang disinj dengan -membawu
moeatan 77 orang orang Djepang
dari Bombay dan Co'ombo.
Dalam kalangan Djepang disini
orang berkata,
bahwa berangkat

MEN

hoedjan

1n hoedjan batoe jang datang-

e @

NN

pada hari Ming-

sore toeroen

&

bkn banon dil

ekelilingnja

MENJINGKIR.

Singapore,
21 Sept. (Reuter), — Isteri dari konsoel djenderal
Djepang di Singapore terhitoeng djoega dizsntara 100 orang
orang Djepang — teroetama mere-

“Yo

VA |

.Locomotief mengabarkan da

i Malang, bahwa dikota dan di

Pertjaja pada diri sendiri
m
...

sr ena Ka NN

bersari”, ,,Soemgerbogong”,
dan
»Soembermoedjoer”.
“Pendoedoek
dari desa2 jang tinggi letaknja, ter
oetama sekali perempoean2 dan
anak2,
disingkirkan
keonderneming ,,Soemberwoeloe”, dimana di
adakan pembagian makanan. Poen

rang tgg 22 Sept.

NN //1A1/1//21/11///)4

Kutai
li Ia

menjingkir.

LEEKEKAENEL AAA PERINTAH

Sriti

“Lahar dan hoedjan aboe Persediaan

. LEMBARAN KH 1, PAG. III.

NAMANYA

Lain dari pada itoe kemarin ada|
lah hari jang tenteram, Dari dae. rah perbatasan daerah Lybia tidak
“ada hal jang penting oentoek dikabarkan.
S
“—.
ORANG-ORANG DJEPANG

kerdja.
Aneta mengabarkan dari Se-

NGAN

Ini

an

Ama

Tjioeng Wanara
ELLY

dalam

JOENARA

—

SUKRAN

jang tida

dil.

Dibawah
Awas,

yamNNan na

Isgi bagi penonton.

oemeer

tida lama

13

Star Film Co. Super Speciaal Production

17 th. tidak boleh

Prinsen-Park,

Ini malem
»A

nontor!

pengabisan.

BIL

ON

As

.Musie
dengen

Inmy
—

Tony

boleh aonton!

dengen

en

'm

THE

»Outside

nonton.

REVUE

SORGA

Kunstnijverheid

dern, harga mengimbangi za
“Tjahaja seperti emas
man.
toelen, Tjobalah dagvugkan!

tidak loentoer.

LCENTOER

:

100 5

Oekiran sangat baik dan mo

TIDAK
mn

Perhiasan emas imitatie ga-

e

rantie

TERIMAB MA TIANG
TSS NINA
ang

N

SELASA

bole

bole nonton.

boleh nonton

4 sore.

PRESTON

FOSTER

— ELLEN DREW
Anak-anak bole nonton,

#

&

GEDE
PRE

SEE

RA

ababa

Se PER

E

E

IE E

»ALTERN A"
Per flesch.... f 0.20.
dapet dimana-mana tempat.

Broodbakkery ,,R AMMONA”

G. Tanah Tinggi No. 5 Bat.-C.
Ada sedia Roti tawar pake
sele, mentega dan kedjoe per-.
tangkap

5 cent. Sanget praktis

oectoek bekal bekerdja di kantoran of anak sekcla,
MAOE
roemah

DIKAsSIH
SEWA:
I
£ 15.—
di Bronbeek-

laan No
Solitude.

84 dekat S.S, haite
Boleh bitjara 1Js-

fabrieklaan

29.

AGENTSCHAP

Pemandangan”
di

pa

R.

&

,,Pembangoen”

SOERABAIA

MOEHAMMAD
Baree

SOEHIAR
2/10.

Jang
berkepentingan
hendaknja berhoeboengan
dengan adres terseboet, atau langsoeng dengan
kantoor Administrstie Senen 107, Batavia-C

DJOCJA.

Ce.

LEBARAN-STROOP

Bisa

AWAS!!! SELAMA DIPERTOENDIJOEKKAN
,KARTINAH”
DI GLODOK AKAN DIADAKAN
PERDJALANAN
,TRAM
SPECIAAL” SABAN MALAM !

Harga reclame: Kirim wang f 1.20 — terima per sangeteekend 3
roepa boleh pilih: Gelang besar, tanggoeng, ketjil, model tatah atau
oslar, toesoek konde atau tjintjin. Tjobalah boektikan, tentoe poeas.
Poedjian dibelakang.
”

—

Ketandan

A. Daniel

KL

'41:

ASTAMAN dan TANTE HAN dibawah pimpinannja
—ANDJAR
ASMARA—
A NEW J.LF. SUPER
PRODUCTION!

GERONIMO
dengen

30 SEPTEMBER

peperangan
pedara jang paling
hebat dengan sekalian akibatnja!
Saksikanlah
bagaimana
dienst
L.B.D.
bekerdja dengan
actief!
Drama
jang menoesotk
djantoeng!
Boektikan RATNA ASMARA —

nonton.

djam

roepiah).

PATJAR

Orion

Film Melajoe jang pertama kali
dalam riwajat jang meloekiskan

KATOEDJOE"

MATINEE: Saptoe—Minggoe

PA

GLODUK,

Moelai tg. 25 sampe 27 Sept. '4L,
Satoe Film Melajoe
Anak-anak

-KIRM F 120

di Cinema

Stagecoach“

Anak-anak

uitkee- !

PS

The 3- Mile Limit"

HOLT

Jack

dengen

dapat

lima

PANTJORAN
BATAVIA

JOHNSON

Anak2

|

paling

ring £25.— (doea poeloeh |

Moelai tanggal 23-z4 Sept '41

SEDJATI"

MALAYAN

Martin

Cnarles Starrett

dengen

ka 3

Ini malam

OSA

Ka 2 sTexas

THEATER Ka 2

boleh

|! noenggak,

nonton

Adventure

1 1 Married

lamanja

| sedikit 6 boelan, djika mei ninggal, asal tidak me- |

Ioi malem pengabisan.
Dubbel programma jang actie

» KEDJENGKELAN"

THEATER

THEATER

KEMATIAN.

FONDS

Abonne's

Martin
bole

TE

re

IR

Hearts

kita Haywortn

OUEEN

malem brikoetnja

Anak-anak

TRADE-MARK

terbesar boeat ini taoen jang tida ada bandinganpja. — ANAK-ANAK bole nonton!
Moelai tanggal 23-24 Sept. '41

Directie
Prinss Theater mempersembahken
sato2 Film Tiongkok jang termashoer jaitoe:

#IJINTA

Pe

» H Ap 1g
AN Bl MR

:

dan

PRINS THEATER:

Ini malam dan malam brikoetnja
Film Tiongkok dengan bitjara Tjeng

3

boleh nonton!

dengen
William Holden (djago dari Golden Boy)
dan Jean Arthur (bintang dari ,,Mr. Smith Goes
To
Washington”) Golumbia poenja film raksasa

naa

Anak-anak

bemat. Eveready hi@oep lebih lama.

GLODOK
BATAVIA

ANAK-ANAK

Ini malem dan

K S3)

perjaja selalos dan

nonton

lagi:

CINEMA ORIO

PAH WONGSO
mempoenjai
djoega
kepandean
boeat bikin senang dan goembirah tiap-tiap penonton jang saksiken permainannja didalem film.
Dibantoe oleh: Miss Joenara
- M. Arief - Djoenaedi
Primo Oesman — R. Sukran — Miss Satijem dil.
cemoer

tida boleh

A

beri tjahja, dapat di: Ur :

SADJA)

taon

WONGSO

dibawah

Kalau dipakai barang
Eveready semoea, lampose Tosan terdjamin
akan lebih lama mem-

isi malem dan malem berikostnja
djam main: 730 dan 930.

Anak-anak

PENDEKAR
BOEDIMAN"”
Satoe tjerita detectief jang heibat!

Anak

Havilland,

CAROLE
LANDIS, JOHN
HUBBARD,
ADOLPRE MENJOU!
Satoe film jang aken bikin penonton ketawa
terpingkel-pingkel!

dan malem brikoetnja.

PAH

de

dengan

SENEN
Len

asing

Olivia

s ROADSHOW«

BIOSCOOP

Ini malem

dan

(3 VOORSTELLING

.

z

PASAR

Flynu

Perhatiken,

Mpak-anak tidak boleh nonton

RIALTO

Erroi

Hoofdrol

— R.

TRAIL

FE

Ra

dengan

$

Dengan

BATAVIA

SANTA

: Direcile Alhambra mempersembahkan satee film
keleearan Indonesia jang sangat populair jaitoe:

3

|

BESAR

Ini malem dan malem berikoetnja
dilangsoengkan succes- show dari Warner
! ros
poenja Super Action film jang ramei, heibat,
seroeh dan ro“ antisch:

berikoetnja
La

FTaia

. MANGGA

dan malam
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ak

sedia

model

baroe,

pake. strip

warna

tjoklat,

Ada

kekoeatannja

2 kali dari biasa.

»

lebih doeloe.

Dipakenja lebih enak!
HARGA

Djaoeh-djaoeh dari Dobo (Poelau Aroe), toean Pe'upessy
tidak sajang membajer ongkos telegram jang mahal goena
memesan DJAMOE BERANAK tjap ,,MATAHARI-GELATIK”.
" 'Sebab»beliau soedah jakin dan merasa poecas dengan chasiat. nja jang besar dari ini Djamoe bagi kesehatan isteri-dan bajinja.
Apakah tocan djoega soedah fikirkan boeat isteri toecan?
Pesanlah sekarang djoega!
Harga compieet berikoet Tapal, Pilis, Param enz. boeat 40
hari f 3:50— f 4.50— 5.50 dan f 7.— terhitoeng ongkos, wang

TEIAP

:

afi

Ul

Djadj agent, pasti mengoentoengkan!

"
Djamoe Industrie “SOEKANAGARA
WI.
1956
Telefoon
52—54,
Henvel
Tanah Abang
|
sho t BATAVIA-OENTRUM,
saos

# MENJEHATKAN BADAN, (//////AK/AT KAAAL 1
#BANJAK POEDJIAN DARI Wi?”
TOEKANG ROTI-DAN KOEWE? VI)
#HARGANJA LEBIH MOERAH, Y,
DANSABAN BLIK DARI 17606r DAN 6806r

ar UI

#TEDAPAT COUPON yanc BERHARGA. S2

5

Boengkoesan dari f 0.05 bocat 1 X minoem dan f 0.09 bocat
$
j
a
2 Hu
Lain-lain matjam Djamose jang serba lengkap, terangkan keperloean 'atau penjakitnja, f 0.90 boeat 20 X minoem, wang
lebih doeloe.

e
|
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FLOEARAN BARUE ...
pASANJA ENAK BETOEL, V7

|

SIMPENLAH

COUPON2 JANG BERHARGA ITOE

sebab bisa ditoekarken dengen banjak matjem barang2
persenan menoeroet toean poerja kesoekaon sendiri &i
Toko ,,van de POL" dan selain dari itoe coupon2 bisa
djvega ditoekarken diantero 1oko2 Provissien en Dranken
dengen roepa barang P & D dari4

fa. Gouw Boen Peng
BA

|

|

TJIREBON.
. demkundig Instituur di Bogor: “2 PERTOENDJ OEKAN
WIRAWAN.
Jalam golongan rakjat Neder- | |
Sanethanonbious

Te

A. G.S.

land jang berbangsa asing:

Sajid Hoesin bin Oemar

Sja- |

hab,

handelaar di Tjibinong:

Tjan

Som Hay,

Bogor:
Ang Beng

handelaar

Siang,

diri. Achirnja
besar dan lain
perloekan datang

Bo

SOERJA

tempat

menoclis:

Pada malam Minggoe jang baroe
laloe langsoenglah pertoendjoekan
oerja Wirawan. Perhatian
amat

.d

besar.
: . Pertoendjoekannja

landbouwer

memoeaskan.

| Sampai djaoeh malam orang ber
Koen, handelaar| 'soeka. raja sambil ,,berkorban” har
dan eigenaar dari rijstpellerij | ta boeat Gapifonds. Dan itoe didja
di Kopo.
“ Hankan oleh hadlirin dengan riang |
hati, Pendaptaan akan diserahkan
KOENINGAN
| Gapi fonds.
di Bogor:
Tjoe Kiat

RAPAT

OEMOEM

CONFEREN-

TIE PERSJARIKATAN OELA-

KABAR POST,
. Tante Post Tjirebon mengabar
MA INDONESIA.
Pemb. kita mengabarkan.
|kan kepada kita seperti berikoet:
Pada malam Selasa
tgl. 15-16
Boeat keperloean pendoedoek Tji
September
1941.
Conferentie| rebon, teroetama sekali boeat mere
,POMPI” daerah Cheribon Sela- ka jang tinggal dikampoeng Tiong

ratan. Sabat

. apiAl pasife nda

tan

am Krabga roepanja tidak
| ditole k lagi oleh Djepang.
.Soeatoe
konperensi
imperial
jang baroe bisa diharapkan" (Reu-

| ter-New York, 11-9).
|

Apa
dengan

jang dimasoedkan orang
perkataan
jang baroe”,

tidaklah terang.

Barangkali jang

| dimaksoedkan, ialah bahwa akan
ada konperensi antara Keizer Dje2 Ipang dengan
ahli-ahli negaranja,
an

Mom Gekada Ie

IAS

doea

dimadjoekan sugges-

Pedan

" keloear,

tie-suggestie Amerika.
Sekadar berdasar kepada kawat

de-

ikawat jang bisa sampai

dinegeri

ini, maka bisa dibilang, bahwa ada
bin

aa

catan

besar

2
1

'harapannja,

selonarata

adalah

kepada Amerika,

antara

presi-

di leveranciernja, karena

sedang berperang. Roes

sendiri sedang perloe mendaagkan alat alat perang dari Ame

ti, bahwa hadjat-hadjat jang satoe

. dan Inggeris. dengan melaloci Idikaboelkan 10075. Itoe tidak tjoIran, jang 'baharoe terboeka

| tiok dengan

— Pjadi, Roeslan dan Chung-

prestige negeri besar.

| Persetoedjoean

emperhatikan | benar kepada

seroepa

itoe ham.

“pir selamanja berarti, bahwa ma| sing-masing menoeang air didalam

pembitjaraan. di Washapakah

melangsoengkan rapat/ hox,

oemoemnja bertempat di Gedong
Madrasah P.O. jang dihadiri oleh

k.l, 1000 orang, diantaranja terdaperhimpoenan

banjak

djoega

kap, sedang wakil Pemerintah hadir poela t. M. Politie,
Djam 8.30 persis Toean H. S.

Zaenoeddin ketoea P.B. POMPI
melahirkan oetjapan terima kasih
(kepada sekalian hadirin dan sebagainja,
Kemoedian rapat diboeka
dengan batjaan Alfatihah.

Toean Mh. Djoenaidi Mansoer di
persilahkan
membatja
beberapa
ajat Algoeran jang disertakan poela dengan tardjamahnja.
Kemoedian t. Kijai H. Ambari
Ketoea P.B. P.O.LI.
dipersi'ahkan

menjampaikan

| anggoer.

kans-kansnja. per-

E

Oleh

:
karena

'itoe,

maka

djika

| misalnja didapat kata-sepakat, ten
ah rapa hari jang latoe, jakni
tanggal 10 September il.
York Times” menerangkan,
al
(
en
F
soeka memberi keterangan ten
permoesjarawatan itoe, teta 4

|toelah tidak semoea andjoeran se|perti kira-kiraan pers Amerika itoe

semoeanja diterima oleh Djepang.
Moengkin akan didapat kompro-

mis, dimana

kedoea belah pihak

oemoemkan

beberapa

keposetoesan-kepoetoe-

san besloten vergadering Conferen
tie jang diambil dalam 2 kali per-.
sidangan. Spr. menerangkan bah-

wa sifat dan keadaan conferentie

POMPI
dalam
| oesaha
Setelah
seperti
Fr

ini kali hanja memperbaiki
oentoek mengoeatkan amal
dan membaharoei langkah.
itoe laloe dikemoekakan
berikoet:

P.B.

POMPI

menerima

dan

membenarkan
verslag-verslag
POMPI daerah Cheribon Sela-

melahirkan djandji menjesoeaikan
|diri dengan
keadaan, dan tidak
akan melakoekan
agressie baroe
Filagi kemana djoega arahnja.

tidak

akan

graafkantoor

ada

berdekatan

'plein dekat Rex hotel,
de: | “ Stmoea oeroesan post

mikianpoen wakil-wakil Pers leng-|

oentoek

maka

hala

ngan nanti pada tg. 1 October '41
akan diboeka satoe bijpost dan tele

pat. poela kaoem iboe. Wakil-wakil

kepoetoesan congres Moeslim Indo'hoeboengan antara Ai Ma ja manesia dan Conferentie M.LA.I. jbl.
'sing-masing.
di Solo.
| “Tetapi persetoedjoean
antara |
Kemoedian t. Mh. Djoenaidi Man
:doea negeri besar, tidaklah berarsoer dipersilahkan oentoek meng-

na Roeslan sekarang tidak la
ir

bahwa

|dent Roosevelt dengan Nomura.
terganlakan bisa didapat
kata-sepakat,
apa lagi
ja'ni jang berkenaan dengan per-

telah

'graaf

bisa

nanti

autobus
dan

diterima

tele
di bij

|

aelakosks

aa.

diamnja jang sebentaran

di Tokyo

Batan

Toean Tan Tian Joe alias Wahjoeddin
secretaris P.B, POMPI di“noendjoekan,
,,bahwa
harapan
aan masih be-. persilahkan oentoek menerangkan
China” (Aneta-| | atas Aan
| soal: Kedoedoekan POMPI dida“loem dilepaske
lam masjarakat dan Perloenja zen
ding Islam di Indonesia diperkoeat.
Spreker mentjeritakan keadaan
o | dadi anggauta Dewan Kaboepa- kacoem pada waktoenja Islam se| ten Bogor:
dang memantjarkan tjahja penera
'a.
dalam golongan rakjat bangsa
ngan dan kebahagian oemmat, ja. Belanda:
itoe ketika
keradjaan-keradjaan
“M. C. Voorn, assistent-resiRoom Persi, Franc dan lain-lainnja
dent Iste klasse di Bogor,
toendoek menerima agama Islam.
Mr. A.J. d'Ailly, hoofd van de
Kemoedian
ditjotjokkan dengan
afdeeling staatkundige, sociale
keadaan dan kedoedoekan Oemmat
en juridische zaken dari Alge
Islam pada masa sekarang ini.
. meene Secretarie di Bogor:
arkan, pada
Dengan
njata
dan djelas oleh
W.A. Frijlink, hoofdadministra
ng laloe telah di
spr. diterangkan kedoedoekan ,,P.
- teur dari onderneming Tjilipendirian dari
O.M.P.I.” dalam masjarakat, jaitoe
wog di Bogor,
sebagian dari pada. oesaha oentoek
aka dn Gor Kook, gepensionneerd
mempertegoehkan zending Islam.
ambtenaar
pada pedjabatan
Sesoedah habis bitjara t. Wah“PLT, di Depok,
.
joeddin laloe t. H. Jap A. Siong di
Ir. J. G. J. van der Meulen,
persilahkan oentoek mengenaikan

kem-

|itoe dianggap

orang sebagai

BN

AMAN

. dand

jang boekan

bangsa

ida

Be-

“landa:
“R, H. Hasboellah, hoofdpeng
- hoeloe Bogor:
“D. Bacas, secretaris

— meentebestuur

Kd. 'Tbg.

dari

ge-

Depok,

Atmakoesoemah,

schoolopziener di Bogor.

R. Soedirman, gouvernements

Indisch arts
di Bogor:
M, Wisaksono

bad

drag

soeka membantoe
amal,

4.

dis

PENGGELAPAN.

8.

“Abdoellah

.

berapa

kain. Djoega

Battike-

Solo akan diadoekan berhoeboeng
na
penggelapan wang f 6.220.
(B.N.)

dari

Solo,

akan diadakan tempat be-

renang

jang

baroe

oentoek

dan

HW

tjab.

Sema

rang,
k. Madjelis Perlombaan: t. $.
Wardi dan bantoean dari Soeloeh
Pengadjar di Semarang. (PMD)

bahwa ditaman Partinj di Mangkoe
negaran

anggauta.

Semarang,

TEMPAT BERENANG BAROE DI
MANGKOENEGARAN,
mendengar

t. O.
oleh be

bantoean dari beberapa anggauta.
j.
Madjelis Pembagian barang
dan Derma: t. O. Poedjatomo dan
dibantoe oleh: I.M. tjab. Semarang,
K.B.I, tjab. Semarang, Natipij tak:

Oemar bin Said Abdat dari

Ameta

dibantoe

Madjelis Perdjamoean: Nj.
Dr. Moenandar dan bantoean dari
Isteri Indonesia Semarang.
i. Madjelis Pembagian
makanan: Nj. S. Mangoenpoespita dan

bin Ali di Paloengoenan,

tih oentoek

Penjamboet:

dan

h.

Solo, telah mengadoekan adanja
penggelapan banjaknja f 1.150.-—-oleh S. Oemar bin A. H. di Solo,
wang oentoek pembelian kain poekerij

Madjelis

Poedjotomo

MENERIMA

para

orang jang berpangkat. Kini Mang
koenegaran
mempoenjai 3 tempat
berenang jang baharoe: 1. oentoek
oemoem di Tirtonadi, 2, di Taman

HADIAH

BINTANG

PROENGGOE.
Beberapa politie desa

dan

pega

dalam regentschap

wai partikelir

Kaspani,

“BORRORH

PRROESAHAAN
KAPAL.
Bersatoe
dalam
sarekat
sekerdja

.

Ben

ra

di clubgebouw serekat sekerdja
Midpost Semarang, kaoem boeroeh
dari peroesahaan-peroesahaan kadi

Semarang

achirnja

disebelah Selatan dari paberik tem
bakau ,,Tegalgondo” (koerang lebih 13 K.M. sebelah Selatan Barat

dari kota Solo) telah terdjadi ketjilakaan mesin terbang, ditengah
sawah, pinggir djalan besar, jang

bertoedjoe moelai ditanami pohon
tembakau onderneming itoe.
- Penoempang hanja seorang sesakit
ter-

oetama diarah kepala, sjoekoer ti-

orang

itoe, dan

jang kebetoelan

tempat

djoega

sepakay

tjabang
Pengoeroes

oentoek

P4K

dengan

seperti

ber-

Ketoea—t. Wongsodiredjo (S.M.
N.), Penoelis—t. Poedjo
(N.S.M.

O.),

Bendahara—t.

(N.LS.E.),

Atmosoeparto

Pembantoe—t.t.

(NSMO)

Alamat

Pada hari Rebo tanggal 17 Sept.
ini koerang lebih djam 7.30 pagi

disekitarnja

melang-

ikoet:.

bingweg

berapa

rapat

soesoenan

KESENGSARAAN MESIN
TERBANG.

bagai pengemoedi menderita
keras, bertjoetjoeran darah,

telah

soengkan pertemoean, dimana diadakan rapat-propaganda oentoek
mendirikan sarekay sekerdja P4K.
Dalam rapat itoe datang poela t.i,
Mr. Hindromartono dan Hardjono
dari PB. P4K dari Djakarta.
Setelah diadakan pembitjaraan,
mendirikan

ada

ketjelakaan

oleh ajahnja sen-

Penoelis

No,

dan

Said

—

Hoofd

Blim

39, Semarang.
MOETASI.

ga.

S.S.
Dipindahkan dari:

Oosterlij-

nen di Soerabaja
ke Djember, le
k'erk Z.A Huliselan... locomotief-

sub-depoy di Klakah ke locomotiefdepat di Djember

stoker Wasidjo,

Dipindahkan darj Stationsdienst
di:
klasse

Krian, haltechef

Salamoen

le

III,

. Kedoengbanteng ke Parone idem
2e klasse Soemodimoeljo:

mandoer magazijn SIS

Kamit, motorist havenbedrijf Se
marang.
Ali, Ban ea
havenbedrijf Se
marang,
mandoer havenbedrijf
Moelani,
Semarang.
Kamidjan,

mandoer

havernbbe-

drijf Semarang.
Soerodimedjo, bekel desa Podjok
sari, Ambarawa.
Martoredjo, loerah desa Pekoenden Semarang.
desa
MangSoetoredjo, bekel
goeng, Ambarawa.
Sesoedah semoea orang2 terseboet mengoetjakan terima kasihnja
kemoedian pertemoean
diselesaikan. (PMD.)

BANK

,TAIJ

WAN”,

Akan
ditoetoep.
Menoeroet kabar jang boleh
di
pertjaja, peroesahaan Bank kepoe
njaan bangsa Japan di Semarang
boeng dengan orang orangnja soe
dah meninggalkan kota tersehoet.

M.K.L.

MENGADAKAN RAPAT
OENDANGAN,
Pada tanggal 11 Sept. ini Madje

lis Kerajaan Lebaran di Semarang
telah dapat melangsoengkan rapat
nja, bertempat di Prins Hendriklaan, (Roemah t. Dr, Dirdjosoegondo).
Jang datang hampir semoea per
koempoelan politiek, sociaal
dan

Economie

Probolinggo ke Plosso, trammachinist Satimin:
Bangil ke Madioen, onderopzichter 3e klasse Raden Soeparman, '
Bangil ke Madioen, t.k. onderopzichter 3 klasse
Kamaroen,
OnWonokromo ke Tjaroeban,
deropzichter 3 klasse Ahid:
Bangil ke Pagottan, idem Kwee
Hway Ling,

ke

Soeters

akan ditoetoep, oleh karena berhoe

Dipekerdjakan pada tempat tam
bang2 di Boekit Asam sebagai on
deropzichter
jang berdjabat
dengan gadjih boelanan. Tembal
Si
regar gelar Patoean Bahap Habia
ran, sekarang
bekerdja sebagai
werkbaas boeat sementara waktoe
pada 'sLands Waterstaat di Sibol-

Eploitatiekantoor der

Wagiran,
Semarang.

Wirjo(SMN)

Dienst v/d Mijnbouw.

Paron

P.H,

Semarang...

Kab
Se
En
belaka
baroe-baroe ini dengan bertempat

pal

mandoor

& Co. Semarang.
Mioen, machinist 2e kl. NIS Se
marang.
Sastro, mandoer magazijn S.J.S.

sedang sebagai Aidviseur diangkat
toean Moehammad Ali.

Toean M. Tojib Soepeno atas na- | menderita sakit berat, tetapi setelah ingat, ia bisa keloear sendiri
ma Comite Franco Amal Moehamdari ringkoengan dalam mesin termadijah, menjampaikan seroean
bang, jang laloe ditolong oleh bedan pengharapannja agar segenap
Islam
franco

Peperik-

-Dikabarkan, bahwa batikkerij S.

Djawa Tengah

dak meninggal doenia, waktoe ini
dirawat dalam roemah sakit Zending di Djebres (Solo). Pemoeda
pengemoedi itoe adalah tocan Ham
ming, anaknja toean Hamming administrateur dari tabaksonderneming Tega'gondo
itoe. Adapoen
diri. Spreker mengemoekan makmesin-terbangnja
roesak banjak,
soed-maksoed dan toedjoeannja ke
liling tanah Djawa jaitoe hendak tetapi boleh djadi masih bisa diper
baiki dan boleh dipakai lagi. Ia ada
mempropagandakan Islam kebangterbang model ketjil, jang
sa Tionghoa, diterima atau tidak-| mesin
hanja
boeat
seorang sadja.
nja, terserah kepada mereka dan
Meskipoen
si pengemoedi
itoe
pertoendjoek Allah semata.

oemmat
membeli

itoe.

saan sebab-sebabnja asjik dilakoe|kan jang wadjib. (,M”).

sendjojo

pe-

Jandbouwkundige pada Land
: bouwkundig Instituut di Bogor
“b. dalam golongan rakjat Neder-

ketjelakaan

Glenmore
ke "Kedoengbanteng,
idem Sosrodowirjo:
Kalisetail ke Glenmore, tw. sta
tionsbeambte le klasse Soewarno:
'tjab, Semarang.

Semarang, pada tanggal 11 Sep|kantoor itoe.
Partini tetapi dengan pembajaran.
tember jbl. ini, telah hadlir mengha
Bijkantoor itoe tidak akan mene
3. dan jang baharoe.
dap T. Regent di Semarang, perloe
rima pekerdjaan jang berhoeboe
“menerima hadiah dari Pemerintah,
ngan dengan Landskas. Oeroesan2
erna
mem ama
'beroepa Bintang Proenggoe.
landkas tjoema diperlakoekan
di
SEMARANG
Jang artinja oentoek tanda setia
'hoofdkantorr.
MENTJOERI SEPATOE,
iterhadap Pemerintah.
Pembajaran postwissel lebih dari
Baroe baroe ini seorang
agent|
Hampir semoea pegawai B.B. da
f 10, tjoema bisa dibajar di bijkan | politie bertempat tinggal dipolitie- |lam ressort regentschap Semarang
toor, kalau sebagai
adres dimana
kazerne Djoernatan Semarang ber |toeroet berhadlir oentoek menjaksi
itoe postwissel tertoelis ,,Cheribonnama Linnar Fvjarsule telah ter- Ikan. Diantara T.A.R. T, Controleur
| Karanggetas” publiek hendaklah
dakto mentjoeri sepasan sepatoe |dan beberapa madjikan dari orang
I memberitahoekan sendiri hal itoe dari kepoenjan temannja jang djoe jorang jang menerima hadiah.
“kepada dia poenja korespondent2.
ga bertmepat tinggal mendjadi sa |
Semoea ada 21 orang jang mene
toe, Didalam sepatoe tadi ada ter 'rimanja, jaitoe:
|- Orang jang mempoenjai simye'nan di Postspaarbank jang bermak
Simpan djoega oeang sebanjak 85 |: Martokarja, politie agen, 1e kl.
'soed nanti minta kembali dia poe- sen. Ketika
terdakwa
diperiksa
.
(Salatiga.
nja
simpenan
di itoe bijkantoor,
oleh Chefnja dari kazerne terseboet |'
Soerowidjojo, politie agent
2e
“hendaklah memberitahoekannja de
telah mengakoe teroes terang, bah 'klas Oengaran.
ngan sigra kepada hoofdpostkan .wa ia memang soedah disengadja |
Kartoredjo, loerah desa Soembo
| toor dengan memberitahoekan djoe mengambil barang temannja jang 'redjo, Oengaran.
ga nummer dari ia poenja boekoe .mendiadi miliknja. Maka dari itoe |
Singadimedjo, bekel desa Tegalispaarbank, soepaja segala soerat2
pada hari Senen tanggal 15 jb!. ini | gondo, Salatiga.
-archief jang bersangkoetan dengan
terdakwa telah dilepas dari djaba |
Donoamipoero, loerah desa
Be|itoe boekoe jang ada sekarang di
tannja dan hari Kemis tanggal 18 | dji, Oengaran.
|hoofdkantoor bisa dipindahkan le
Sept. jbl. ini terdakwa telah dihaf
Martolesono, Sarpin, Bekel Ban
| bih doeloe ke itoe bijkantoor.
dapkan dimoeka Landgerecht
di | daredjo, Oengaran.
Semarang oentoek didengar ketera |
Sastroredjo, tjarik desa Poedak
F|
JEUGDSPORTBOND.
ngannja. Akan tetapi
terdakwa | pajoeng, Oengaran.
Sekarang ada kehendak dari Eu
ppgtar?' djawabnja, maka toean
Kasan Amat, bekel Gondang, Am
ropese schoolcommissie oentoek me
Pas., Assis. Resident di Semarang | barawa.
ngadakan Jeugdhportbond dikota
iang mewakili zitting-raad disitoe
Ronopawiro,
kamitoewa,
desa
ini. Adapoen jang akan dipeladjar
telah mendjatoehkan
hoekoeman
Podjoksari, Ambarawa,
kan kepada pemoeda2 ja'ni: Hand
pendjara kepadanja lamanja 14 ha
Kartoredjo, bekel desa KalimaIbal, Korfbal, estafettenloop, athle ri. Aeak
lang, Ambarawa.

tan, jang mana benih pekerdjaannja itoe masih sangat mengia
kastie midbal.
hadjatkan toentoenan dan soe“ Tempatnja dimasing2 lapangan
.
|
Soenan
pekerdjaan jang lebih 'akan tetapi dapat dipakai djoega
sempoerna,
“Tetapi doenia ini penoeh dengan |
goena training ,,sportterrein” Juli
B: Kepoetoesan-kepoetoesan
P.B
keadaan-keadaan jang mengenion
ana jeugd-stichting” di Kroetjoek.
—— POMPI -vergadering- diterima
' Puda waktoe jang akan ditentoe
ngedjoetkan,
kalau-kalau Esa segala aneka
dan dipoedjikan mana jang bekan akan diadakan perlombaan.an
ini lenjap terbang ta' keroean.
loem dipenoehi, soepaja dalam
tara club2 jang mendjadi anggauta
tahoen jni dapat selesai.
gan | 'Lagi poela tidak moestahil, kaSportbond itoe.
- lau kita dalam ingin kita kepada
. Oentoek bea ,,Cursus bureau”,
maka seloeroeh anggota P.O.I.
penjelesaian
jang damai tentang
si
diwadjibkan oentoek memberiBoeat tahoen ini bagi PSIT soe
2 | segala “soal, dengan tidak sadar |
kan hadiah sedikitnja f 0.10 seberpikiran 'kearah
perdamaian.
dah tidak ada pengharapan lagi
poeloeh sen seorangnja.
Soecatoe kesalahan, jang tidak dja- !
oentoek toeroet mereboet djocara
. Oentoek menerbitkan madjallah
| PeiK terdjadi.
Djawa, sebab pertandingan jang
hk
. 2.
»POMPI” maka dibangoenkanpenghabisan
dimenangkan
oleh
- nja satoe badan Commissie jg. Tasikmalaja.
Akan tetapi P.S.I.T
Tambahan.
— Berita-beri.
terdiri dari pada toean-toean:
djangan poetoes asa. Siapa tahoe
Ita jang datang sesoedah selesai
Mh. Iljas,
Ketoea:
Mh. Dj.
ditahoen jang akan datang lebih
. kita toelis jang diatas itoe, adalah
Mansoer, le Secretaris,
Solatjetjok dengan
'ira-kiraan kita.
oentoeng. Berirainen Jebih giat.
hoeddin. 2e Secretaris: M. Aboe
| Aneta mewartakan pada 15 Septem
bakar, Penningmeester, Aboeber dari Washington, bahwa ,,pada
LARAS-ATI.
hafsin,
Mh, Idris. R. Agoeng,
|achir pekan ini pendapatan pers
Laras Ati, perhimpoenan keseni
H. Ma'moen semoea anggota.
| dan lain-lain orang sangat gembian, sekarang mempoenjai goeroe
Sesoedah
spr. toeroen laloe di- baroe oentoek mengadjar moerid2
Era”,
samboeng oleh Kijai M. Aboebakar
Reuter-Tokyo (14-9) mewartanja djoged ja'n: toean Amirah, goe
|kan,
bahwa gezant Djepang di jang memberi pengertian kepada
roe Taman Siswa Tjirebon.
hadirin tentang kepentingan-kepen
Tokyo, Wakasugi, beresok harinja
tingannja orang hidoep berorganibertolak lagi ke Washington, Ber-

haroes menarik

k kaoem pem:
nja jang memmenjaksikan di

di kota Semarang

me

ngirimkan wakilnja.
Djam 8 sore rapat dimoelai oleh .
Dr. Dirdjosoegondo selakoe
Ke-

toea,
Setelah menjampaikan terima ka
sihnja kepada semoea jang herhadlir, kemoedian meroendingkan ten

tang organisatienja M.K.L.
Kemoedian telah diambil
toesan,

bahwa

M.K.L

kepoe

dengan

min

ta bantocannja semoea perkoemp4e
lan2 di Semarang oentoek mela
rang memasang petasan pada hari
raja jad.
Dan lagi goena mentjoekoepi be

grooting
moea

MKL,

maka

perkoempoelan

diharap

mengirimkan bantoeannja,
Djam 11 malam
dengan gembira.

se

di Semarang

rapas PER
:

3:KRTANGGOENGAN.

1

PEMBOENOEHAN, JANG

NGERI.

Baroe2 ini (tanggal 14 Sept. 41)|

"Ketangunengan

telah dibikin

gem

Pemb. Mh, S. mengabarkan:

0.90 boear pemesan jang membe-

'li sebeloem terbit. Formaatnja be-

“ KALANGAN

sar, sedangkan tebalnja lebih dari

|K3300 pagina.

BestuurB.
memberi

wa

r

B.I.C,

I. C.

tjabang

tahoekan

pada

perkoempoelan

Kediri

kita,

bah-

itoe pada

moe-

poengnja masing masing soedah da
pat melakoekannja.
Oentoek
mentara waktoe segenap anggauta
diseroekan mendjalankan daho:
nanti djikalau boeahnja agak
da
pat dengan segera I.M. jang me-

lai Januari 1942 akan mengadakan
iboenochan jang sangat ngeri,” Inarang.
Spaar & Credietcooperatie dengan
SINAR PANDOE KITA.
ngatoernja.
falah seorang nenek telah disembe|
modal tiap-tiap lid f 1.—. Selain
Ketiganja tentang mendanai
lih oleh tjoetjoenja, sehingga pada| ' “Antara mengabarkan, di Malang
Cari itoe moelai
sekarang soedah
rural reconstruction soedah ditjosaat itoe djoega sang nenek
me | telah berdiri kepandoedan baroe de
nama ,,Sinar Pandoe
Kita”
di moelaj diadakan koersoes mem| ninggal.
5 F ngan
ba oleh pengoeroesnja mempeladia
berantas
boeta hoeroef dan wegri di Zaadhoeve dahoeloe, nanti dji
' Doedoeknja perkara seperti: be jang dengan singkatnja S.P.K.
rikoet:
'Kepandeean ini adalah
kepan- | verkeers-ordonnantie, dengan pim- | kalau
temponja
soedah datang
Saban,
tjoetjoenja bok Tamad ' docan jang paling achir berdirinja | pimpinan tocan Soeratman.
|
akan pergi ke desa semoea oentoek

,

pada hb. 13 Sept. 1941, telah
poelangkan dari pesantren

di| di Indonesia.

Selandjoetnja menoeroet poetoe- | berhoeboengan

dengan

rakjat dje

Pema

“Menoercet
makloemat dari Pe- j san leden vergadering jang terbe- | lata dan memberi nasehat2 jang
ngoeroes-Besarnja,
lakang, perhimpsenan itoe akan- | perloe
S.P.K, didiri
Sesoedah tidak ada atja
Ilang,
dalam keadaan sakit panas
dengan
maksoed
memboeka kantoor sendiri dengan
ra jang akan
dibitjarakan rapa:
er ina keras... Dari tjintanja bok Ta |kan boekanlah
2

bibit Na

Ga

ba

mad

(neneknja)

jang

soedah

ber ! akan

mengadakan

perpetjahan

menjewa

lokaal

di sociteit

,,Panti

ditoetoep

poekoel

1 dengan penoeh

kepandocan-kepandoean | Soeko”, berhoeboeng dengan bar- | semangat.
diantara
wasscherij, jang nanti
jang soedah ada, tetapi semata-se | bier dan
akan bisa terima langganan dari
mata terdorong dari pada keadaan,
NIAU WANDELMARSCHEN.
kaoem B.I.C., dengan perdjandjian
Toedjoean dari Sinar Pandoe Ki
Oleh Djembersche Sport Veree
ta air Lk. djam 5.30 sore
nenek
sebagian dari pendapatan di serahkepada Panniging pada tanggal 16, 23, 28 dan
nja pergi kedapoer dan Si sakit di ta ialah: Mendidik

ajak hoedjan, tentoelah mengoera ' oemoer Lk. 70 tahoen sang tjoetjoe
a0en itoc tak seberapa per- “dipelihara dengan goenggoeh soeng
Ma'loemlah kamoe, pekerdja 'goeh. Paginja ketika si Saban min
41oe,

|

.,Tahockah Ta

orang

soepaja

me

daoen itoe

an memboeangkan
minta waktoe”.

maba

apa sakal

tinggalkan sendirian dibilik Pada
toemwaktoe itoe tidak ada seorang laki
“laki poen jang ada dalam roemah,
hanja emaknja tinggal dilogar. Ke

lekas

bibit

'boeh?”, tanja toean Dalil.

— Djawab bapa -Moesa: ,Atjap ka

Du bibit oebi djalar itoe, sebeloem
dia:| ditanamkan, ditaroeh orang dahoe
loe ditempat jang lembah, oempaLamanja
| manja dekat soemoer.

wab bapa.Moesa:5m

| doca atau tiga malam”.

Apakah goenanja?” tanja
toe
an | Dalil.
Djawab bapa Moesa: »Goenanja
| oentoek 'menoemboehkan akarnja.”
“Benar”, oedjar
toecan - Dalii.
“Sekarang mari kita pertjakapkan

Gjarak bibit ditanamkan dan tjara

- menanamkannja. Beberapa djarak
jang bagoes?”
2seorang moerid:
Djawab

djengkal tjoekoeplah”

sih basali, bibit jang 'baharoe di
»SeMaka kata- toean Dalil:
F tanam ta' banjak jang mati”
oedjar toean Dalil. | djengkal pikirkoe terlampau kerap.
“Hal itb "berbeda dengan berta- | Sebaik baiknja ditanam 30 cm dja
da waktoe

raknja. Apakah perkakas oentoek
bertanam?”
Djawab seorang moerid: ,,Disini

hendak bertanam, ban

“biasa dipakai patjoel. Dengan pa
jang
tjoel itoe diperboeat loebang

tal bantai diairi dahoelos, Tak per

| Joe menanti hoedjan”.

arahnja datar dipoentjak bantal2.
Didalam loebang itoelah bibit dita
kemoedian
ditimboeni deb seorang moerid: »Bibit | roeh:
ngan tanah.”
:
ediakan. Sebagaimana bia
Benar”, oedjar toean Dalil.,
toe doea helaj daoen jang me
pada pangkal int dihoeang
ra2 doea pertiga dari bibit Ea
seper
dan jang
dengan tanah Tadi
boenitersoemboel.
tiba
dikatakan

»Soedahkah

. kamoe menjedia-

Dag
“oktotaa diboeangkan
5 5: Apakah

rata,

ditanamkan

bibit ifoe

en itoe?” tanja toean Dalil.

djedi

h karena tak ada jang dapat | ta' boleh djedjak: apa poela mak |
soednja itoe?”

jawab Lay agrar itoe, maka

Karena tak ada Tania Nan
wab, maka kata toean Dalil: ,,Ingai
1
ndk
jang
“dilakoekan
| orang pada pertanjan. Banjak | lah keadaan tanah didalam bantal2
itoe. Makin dalam kebawah, ma
orang jang hanja pandai meniroe
kin dapat keadaannja. Djadi seba
. perboeatan orang lain. Tetapi ap?
dik baiknja bibit ditanam dibahagi
j
at
an atas bantal2. Kalau ditanam
bibit
5 djedjak, tentoelah pangkal

itoe, kata

5.

»

5

x

endjaga.itbe,
paan
Bee
Pa stake
men
soe

.M

gr

tiada

dari dapoer membawa parang jang

tjelentang berloemoeran
heynja hampir terpisah

darah, le
dari
ba-

dannja, Kedjadian ini segera
rahkan

ketangan

politie.

jang selainnja

menghadap

dise

(S.R.).

TOELOENGAGOENG.
MATRIJS GOENA OBANG

MAS.

Landraad Toeloengagoeng :ielah
mendjatoehkan hoekoeman atas di

ri Hadji M. Noer, pada tanggal 15

boelan ini didesa Gondang,

onder-

kaboepaten
district Karangredjo,
Toeloengagoeng, 6 boelan pendja
ra, oleh

karena

kesela-

dasan

pikiran,

membangoenkan

watak

(karakter)

kesjatria, jg. me

ngandoeng

sifat trimoerti: A di!

hadji

itoe

ditoe-

FRANCO AMAI MOBHAMDIJAH.

Orang menoelis:
. Oleh
Tjabang Moehammadijah
Oleh Tjabang
Moehammadijah|
Poerbolinggo telah dibentoek
Co
mite Franco Amal, terdiri dari toe
an toean:- Soewarman Voorzitter,
Mangoenwijoto O. Voorzitter, Joes
rin Secr., Soedjoed Pmr. dan: bebe

to seorang jang terkenal tiada soe
lelah dan pajah:. Spe

tocan

akn
an

ag
Matiifis Consul- Dasi Iki
sebagai VoorR. Soekirman

kan pada B.I.C.
Soesoenan Pengoeroes

ada sebagai berikoet: Krissoebanoe
(Ketoca),
Moekin
(Ketoca Moeda),
R.
Soeratman
(Penoelis),
Djaswarin
(Bendahara), dan Ka-

Gg

1 B

no.

4—

Malang
—

melakoekan

pemba-

diri.
njong

dengan

sadja

sekonjong

Kromo

diatas

ko
mem

dikabarkan,

Da

serak. nih koelit Mapan

i

toemboeh

dan berbatang,

batang-

jak Geri seni teroetarna da MIMiman

anoe
nja tiada katjau balau, djadi moe | enyan, terboekti mendapat “5.
dada memeliharanja”.
gerah Penganjoman sebagaischemheeren dari P. jm. K. Boepati
dak ajzl lagi ia dipegang oleh ham
ba wet

dan

ditahannja.

Doea

hari

dari kedjadian itoe maka diroeriboet karena tiada pos“King timboel: penjakit jaitoe pe-: mahnja
langlah
ja.
Menoeroet kepoetoesan
Kodi
ada
sadja
'baroe
jang
njakit
darj segenap familie, maka haroes
Tjilatjap. 10 orang sakit, dianja | terdapat kena penjakit ty- ditjari dengan djalan beramai-ramai memboenjikan taboehan dari
Oleh sebab itoe kinj fihaknja

jang bersangkoetan mengadakan
“tindakan oentoek mentjegah men-

| besi, tampah enz., karena ia disang|

ka dibawa oleh hantoe. Lebih djaoeh dapat kita kabarkan,
bahwa
djadengan
itoe
it
jalarnja penj
setelah
4
hari
baroelah
fihaknja
|
jang
lan mengadakan soentikan

Ternjata dalam ini familie mengerti bahwa ia ditahan

imewa.

telah didjalankan soenti-| oleh po'itie karena
tjoeri bamboe,
kit itoe, kepada publiek

dengan
Nge

gratis. Tiap-tiap

£ sauna manoesia

hari

na

disangka men-

pe-

ke

MASDJID TIDAK

BERSIH.

Di Tjilatjap disebelah Barat dari
“pada aloon-aloon, ter'etak seboeah
| Mesdjid jang Besar lagi mentereng.
| Akan tetapi sangat kita sesalkan

E | karena tiap-tiap oemmat Islam ber

!

ata

Reg.

Ind.

Arts. Poen ini

Comite

mendapatp erhatian jang

berarti Jari P.T. Pa
dono kota.

dan P aa We

akan

pindahnja

mendjadi

: Djawa Timo
SOERABAJA
ALMANAK

NASIONAL

1942,

Siapa-siapa jang
menoelisnja.
Doeloe pernah dikabarkan, bah-

wa oleh Komisi Almanak Nasional
di Soerabaja akan diterbitkan Aimanak Nasional boeat tahoen 1942.
Sekarang- kita dapat menefapkasi
kebenaran berita itoe, bahwa niatan ini adalah timboel dari ingatan

jang: Djoem'at, kita dapati dalamnja saKedjadian
tg
Ingat mengetjewakan, karena didamenggelikan.

kaan jang dioetjapkan oleh almarhoem Dr. Soetomo.
Jang menoelis dalam Amanat
itoe, boleh dikata semoea para ahli, misalnja soal tata-negara oleh
tocan
Abikoesno
Tjokrosoejoso,

koempoel

di Mesdjid

saban

b

socatoe

pagi hana ia 2 :

dari roemahnja,

5 ke hosbah pikiran itoe dioesoeng

| pitaal Ngandjoek.
:
“Dari pertanjaan satoe dan lain
fihak, dapat diterangkan, bahwa
perasaan Kromo boekan memba-

tjok adik dan anaknja, tetapi mem
batjok oelar.

KE,

(INJSA)

mengambil

P.P.D.P.ers.

bamboe

ah oentoek apa tidak dimenger-

Tg. G. €
Disampaikan kepada pembantoe
| kita disana bahwa nanti boelan De-

cember jang akan datang ini Per-

Pada sa'at itoe kebetoelan ada | satocan Goeroe Indonesia di Tjilahamba

wet jang mengerang itoe hingga di-'

tjap hendak melangsoengkan hari
lahirnja dengan. tjara mengadakan

an keloearnja. Ta' la- I pesta serta pertoendjoekan. Pesta
ia de- itoe karena bersetoedjoe P. GI. teTN
lah harsesia 1 tahoen.

toean

Sanoesi

Pane, ahli

poela dalam hal itoe: soal Boeroch
dan Tanj oleh R. P. Soeroso, ahli
dalam pergerakan boeroeh. Ketjoea
li itoe masih banjak lagi penoelispenoelis jang terkenal.
Almanak
ini djoega dihiasi dengan gambargambar, “ ditjetak diatas kunstdrukpapier poela.

Terbitnja dalam boelan October
1941.

sedang

harganja

1

expl.

Sema-

t. Soedjoko

,,Pesat”

(wakil

Ketoea)

berhoeboeng
akan
pindahnja ke
Djokja: ketiga t. Soemarjono (Pem
bantoe) oleh karena ja haroes ma
soek milisi: sdr, pi Moertiin dan
t. Selames
berhoeboeng.
dengan
hal-hal jang tidak dapat kita oe
moemkan

disini,

(Menoeroet

beri

ta, kelocarnja pi Moertiin berhoe
boeng dengan banjaknja pekerdja
in dienst). Berhoeboeng
dengan
itoe, maka pengoeroes akan ting
gal terdiri dari ampat orang: t. t.
Moch, Amir (Ketota), Soemoekti

(Bendahara), Soeprijo
jono (Pembantoe).
Berhoeboeng.dengan

dan

Soeti

itoe,

maka

doa

bekerdja

seorang

dikalangan.

kekoerangan

Malang
ambil

dan ke 4 ke Klajoe. Jang
bagian

dalam

ini

|

perdjala-

nan jang terbesar dari pehak VOC
dan

Landwacht.

Djoega

dari

pe

hak pemoeda dan pemoedi mendapat perhatian, terboekti bahwa pa
ra

sedang

hi

boek membitjarakan tentang
Oleh karena wandelmarseh

ini.
jini

pemoeda

sekarang

-

mendapat perhatian jang besar da
ri pehak

pemoeda

ta, moedah

dan

moedahan

pemoredi

ki

dikelak ke-

moedian hari ISI dapa, mengadakan

-

|

djoega.

PERMAINAN

BOLA
KERANDJANG.
Permainan bola kerandjang pada
masa ini mendapat perhatian besar

dari pemoeda dan pemoedi Indone
sia .Poen poela Djember tak ketinggalan pemoedanja mengoesaha
kan

sport

ini.

Hampir

setiap

per

gerakan pemoeda mempoenjai bagi

an ini, dan

hampir

setiap

hari

Minggoe diadakan
pertandingan.
Hari Minggoe ini tanggal 14, bertempat dilapangan SS Soerabajan
3
diadakan pertandingan diantaranja : 3
MSV dengan
De Zwaluwen
dari
Ff
Bondowoso, dan kesoedahannja M
SV dapat menggoelingkan De Zwa
1
| li'wen dengan 2—0. Pertandingan

reka jang

akan

mia

Djadi

bahasa

masja

rakat Doho berhoetang boedi, karena itoelah Jaloe dilangsoengkan

diroemah sedengan da-

pat
koendjoengan
memosaskan.
Tamoe lagi perempoean djadi
penoehnja gedong. Wakil perkoempoe

PERKARA
KAWIN ARAB.
Ddo 16/9/41 soedah diperiksa lagi perkara Rr. Sri hal dikawin oleh
seorang Arab dengan perdjandjian
bermatjam-matjam akan tetapi ka
rena saksi-saksi
beloem lengkap,

maka perkara
dioendoer
ddo. 12/11/19/1941.

DENDA: DENDA
Pembantoe

JANG

Mh.

hingga

BERAT.

S. mengabarkan

Dengan teroes meneroes
saban
Landgerecht
Kediri mengadakan
Bersidangan,

oem

tentoe

saudagar

koeman

denda

jg.
jg.

ada

sadja

didjatoehj
berat

ka

hoe-

berhoe-:

boeng dgn. kesalahan menaikkan
harga barang.
Moelai permoelaan
Augustus sampai ditoelisnja ini ka
baran, menoeroet tjatatan kita paling sedikit soedah
ada 30 orang
jang didenda, terhitoeng satoe In
Djepang, dan
seorang
donesier,
kelebihannja semoca bangsa Tiong

kang

ini telah

oendoerkan

diri

itoe ada tenaga-tenaga jang diboe
toehkan, lebih-lebih t. Rinto Alwi
danplopendiri
sebasai
por tjabang LM. terseboct.
Pengharapan kita, moga-moga

Tanah

PADANG.
PERTJEKTJOKAN DI
HAVEN.

Soerau
di Emmahaven
adalah
miliknja pendoedoek cCisitoe bersa-

jang paling

bela

mendjatoehkan

hoe

Tiongkoeman pada lima orang
hoa, jaitoe: L.P.S. didesa Djambean, dengan denda 300 roepijah,
L.M.T, di Kampoeng Pakelan, de
L.E.K.
ngan denda 100 roepiah,

di desa Grogol, dengan denda 100
roepijah, S.J.S di Dohastraat Kedi
ri, dengan denda 100 roepijah, dan
Kediri, de
GS.S.- di Hcofdstraat
ngan denda 100 roepijah,

Indonesia

,,Perti.”,
INDONE- | papan dengan perkataan
orang
mana

.Moeda tjb.

Pergoeroean
oleh Muziek

Diember | memberi tahoe, bahwa kekoeasaan

Djember

Siswa

Taman

telah

dari
roes

Poekoel 7 Nj. Soewono, selakoe
sebagai Ketoea tjabang memboeka
ini perajaan dengan tak loepa me
ngoetjap diperbanjak terima kasih
dan
kepada segenap jang hadlir
-Denjokong

Pembitjara

mengoerai-

ini,
kan tentang adanja perajaan
tak lain hanja
jang maksoednja
menggembirakan 'anak anak kita.
Sesoedah ini maka diadakan pa
oleh anak

oem kolot, sekarang jang akan mc
megang kemoedi.
Ini adalah kedjadian jang 1
:
dosa kalinja dari
kedjadian ter-

seboet.
Pada waktoe jang
belakangan
datanglah ke kota
district klas 1
dari Padang dan kepala onderdistrict di Emmahaven oentoek
mengatoer perkara terseboet. Kedoeanja

anak jang ma

bikinan

Imam,
gauta

ngan

dari

anak anak

amat

memoeaskan

serahkan
orang

Kadi. Anggauta-angterseboet

“djoega

dapat

pada

ketiga

anggauta-anggauta

roes itoe.
Tidak perloe

Miilo.

daraan Bedadoengweg.
Rapat dinoelai poekoel 8.30 pagi dan koen
djoengan
dari
pehak
anggauta

dan

pengoeroes

san keosangan dari soerau itoe di

-pertoensoembha-

telah melangsoengkan
rapat anggauta bertempat digedoeng Persau

pengoe-

toesan tentang pemasangan papan
diatas darj Perti, dan pengoeroe-

I. I.

INDONESIA MOEDA.
Indonesia
Moeda
tjb, Djember

bahwa

perintah oentoek- mengambil pe-

dan limonade.

Dimoelai lagi dengan
wajang orang
djoekan

menetapkan,

roes dari Soerau tadi haroes dalam
tangannja . kepala
Kampoeng,

sih beroemoer 5 tahoen, dan bebe
lagi jang hebat
rapa nummers
dan menggembirakan.
| Diwaktoe pauze diadakan pemba
hagian permainan kepada anak2,
dedan Jain hadlirin didjamoe
koewe-koewe

anggauta-anggauta
pengoejang sekarang, jalah kepala

Kampoeng, Imam dan Hadi, pengi
koet-pengikoetnja dari pengertian
pengertian modern, soedah moesna, dan Perti dari orang-orang ka-

Beda-

Jollyfiers.

The

terseboet,

papan

Isteri | jang memasang

Perajaan ini dirajakan
Club

perkataan

dengan

SIA.

perajaan anak2
melangsoengkan
jang ke IX, bertempat di gedoeng
doengweg.

barangkali

hilang

bocat sementara waktoe, sebab pa
da soeatoe harj diketahoei bahwa
sebilah
orang soedah memasang

ISTERI

tiabang

tadi ne

pernigeran

Pa Tn ERA

Pemb. LS. mengabarkan:

Indonesia

2.

ra-kira akan

DJEMBER.

ngan

EMMA-

kea- | Bode”.

koeat menghadapi

nembrama

Seberang

beroesia | ma-sama. Sampai kini waktoe terbaroe
jang
djagoeng”
itoe akan
dapatlah peratoeran, toelis ,,Sum

pergerakan,

madijah mendjabat Ketoea Tjabang

pertemoean berpisah
kolah Moehamadijah.

me

“Semar | daan itoe.

jang

jani toean Jana
jang di Kediri
bekerdja pada 2 Neutraal. Be:
lau bekerdja dikalangan PARIN-

K.S.M.
merangkap
pada tempatnjalah,

pemimpin,

kalau diingat bahwa

teroetama

pen- | vi vekoep

koerang

akan

KotaDoho

dikit banjak I.M. Doho akan meng

hadapi

LM. Doho
'sebemoer

Es
ema,

in

soal Penjakit mata, oleh Dr, Maas,
“ahli penjakit mata, soal perempoean Indonesia oleh. Mr. Maria UIIhca.
fah jang terkenal “dalam doenia
Persidangan
pergerakan 'perempoean: soal Kese|
njan oleh

menocdjoe kegoedang kanoan da
ja tocan Phoa Ik Liang, Ia ma'centoek

sitoe teroetama Tan

soal Penjakit djiwa oleh Dr. M.
Amir,
“ahli dalam penjakit itoe,

ke

redacteur

4 October 1941 diadakan wandel
marsch. Marsch jang ke 1 menoe
djoe kg Ardjasa, ke 2 menoedjoe
ke Djekboek, ke 3 menoedjoe
ke

| BN Sonuslo “ane Pena DANG | kidak dapat disangkal lagi jang se” | dipimpin oleh Tocan Satoedjoe.

jan: Parindra
PGI. KKI, KIAG,
NOB, NSV, FRACTIE IND. GEM.
Moehammadijah,.
AISJIAH,
dll,

mendjoendjoeng doenia perpoesta-

Ah

hari jang baroe lam Mesdjid sangat banjak deboe
desa Tambakre-| (stof) sehingga bila kita mengindibikin gempar @jaknja tentoe kotor akan kaki ki
:
dj
oleh beberapa pendoedoek jang de- Pte. Lebih 'djaoeh dapat kita kabarkan bahwa selain dari stof poen
an dialan beramai-ramai meraikan sematjam taboeh-taboe- | 'ada poela binatang-binatang ketjil
itoek mentjari orang jang f jang telah mati didalamnja. Maka
1
oentoek mendjaga kesehatan dan
bawa oleh ane Liga kam
kebersihan segala-ga'anja, baiklah
| mendjadi perhatian orang pegawai
2

Anwar

hari

DITOETOEPAN.

TIBA- TIBA

a

Poerbolinggo, t. Dr. Sardjono Dha
noedibroto Res. Arts, t. Dr. Saifoel

bahwa

moelai October depan ini bebera
pa anggauta pengoeroes darj LM.
Doho akan terpaksa mengoendoer
kan diri, pertama:
t, Rinto Alwi (Penoelis 1 dan pe
mimpin pers— & propaganda com
missie dan
cursus)
berhoeboeng

kedoea

ADIK DAN
SENDIRI.

tjokkan terhadap. kelocarganja sen
“Pertama

kita

dengan

Seorang
bernama
Kromoredjo,
roemah desa Krambiredjo, onder
district Baron doca hari bertoeroet
telah

Pada

rang

NGANDJOEK.
MEMBATJOK
ANAKNJA

toeroet

.

Moe- | pERAJAAN
PRA, GEMPENTI, PGIan dan
Comite ini mendapat | hammadijah.
sebenarnja mempoenjai | fan djoega. Maksoednja tak lain, | sehothouder.
McehamSnp
sambostad jang shcces dana
.riboe loebang2 ketjil, jang ' djika kelak oebi djalar itoe telah
mai orang moeloet daoen.

sekarang

Tetap.
Berbakti
berpedo
sim,
Moedjadi,
Djen
R. Hadji
man Satoe kearah kebenaran”.
|
Ngoesman (Pembantoe).
“Sedang azas S5.P.K. adalah: Azas
Kemanoesiaan jang mengandoeng
IL.M. DOHO DITINGGALKAN
Sifat: 1. Tidak membedakan dera
PEMIMPIN2NJA,
Idjat, toeroenan, kekajaan, kebang

badiknja mengenai bahoe sebelah,
doeh telah mempoenjai matrijs2 be
tetapi oentoeng tidak loeka berat.
mem
si, jang bisa ia pakai oentoek
Kedoea harinja anaknja sendiri
bikin mata oeang emas loear nege
jang baroe
beroesia
1
tahoen
TE
mengalami kedjadian seperti diPatas, dan kedoea doeanja diangkoet
POEBOLINGGO.
LE
Moi

»Waktoe | ka mengenal

toean Dalil:

mementingdan ketjer-

berloemoeran darah, dengan lagak
jang mengantjam. Dengan segera
si emak lari dan berteriak minta
tolong.
Isaan dan keagamaan, dan 2. Mene
. Pada saat itoe si Saban poen me
baikan dan inenggalang ,,Rasa ke
lemparkan parangnja dan lari djoe|
|kelocargaan besar”.
me,
segera
ga. Orang2 poen datang
Soepaja mereka jang merasa ber
nangkap si Saban: serenta mereka
'kepentingan
gampang bisa berhoe
masoek kedapoer mengetahoei bok | boengan, alamaj Pengoerces Besar
Tamad, si nenek jang
malang,
S,P.K. ialah: c/o Prajitno Tjelaket

Propagandist adalah
bibit se | ciale
sekalian
haroesdjika
“bertanam
Yarah Artinja
bibit pertama
& Musi Kesa Vodreitae

kering, ! cempamanja me snghadap keselatan.

olehmoe, bahwa da

lah

penoetoep pertjakapan

Akan

soek mengetahoci si Saban keloear

dari
Pembantoe Kiterdiri:
para diantaranja
rapaPrijaji,
keda | £t
Djojobro

itoeHi | terlampau
alba dalam Men enda

» |,

tika emaknja terseboet hendak ma

doe pandcenja dengan
kan kesehatan badan

pengoe

diterangkan,

beh-

wa poetoesan dari kepala District
ini menimboelkan ke tidak senangnja dalam golongan Perti.
Maka dari itoe kita menoenggos
dengan penoeh perhatian, boentoet
(ekor)

dari

hal

ini

besoknja.

sekali,

.Atjara jang terpenting jang
di
perbintjangkan jaitoe oleh oleh da
sri Kerapatan Daerah di Malang, di
Oeraikan dengan singkat tetapi dje
las oleh Ketoea tjabang Toean K,
S. Imam Soekarto, dan lagi tentang pemberantasan boeta hoeroef,
Pemberantasan
boeta hoeroef pa
da masa ini LM, Djember . beloem
mendjalankan, tetapi beberapa ang
gauta atas nama
sendiri dikam-

M.

HEJ

MAN

Gouvernements

Ind,

Arts

Pasarstraat 159 Mr,-Corn.
Tel. 652 Mr.-.C,

Algemeene

Fraktijk

Spreekuur:
(Voorloopig

5 — 6.30
geen

consulten).,
-

PAR

ARAB

AMS

ui

huis-

3
-

L.k. pk. 12 rapat ocimoem B..C,
|pertama di Belawan ditoetoep dengan selamat!.

y aria.

1

Oleh: Moenar.
“mjatakan

kepadanja

Regentschap
»M

«

akibat ber-

,PERKINDO",

ialah

'Perkindo

| disoempah empat kali.

jang 'doedoek dalam

5

(doewa) orang VROEDVROUW jang berdipjama,
oentoek bekerdja moelai 1 Januari 1942.
Belandja menoeroet B.B.L.- 1938 Schaal No. 6 kolom Ir
(f 35.— sampai dengan f 75).

kinistinggal f 2100.-—

banjaknja,

: | pembantoe tt. Abd. Rachman Hr.
dan Achm. Hasiboean.
|, Kini telah ditjarikan perhoeboe-

OPENBARE VERGADERING
BELAWAN,

Minggoe pagi tg. 7 ini boelan

Pengoeroes-Besardengan
| BI.C, tjabang Belawan mengada- | 'ngan
di Jacatra dan adres oentoek
nja
kan rapat oemoem di gedoeng Bios
Djalan Bangau 18.
are
coop Rex,
Jang hadlir
Lk. 300

orang.

1 Ba

Na

jang

di-

: Toe
sekali sdr. M.M.
ditoedoeh sebagai medeplichtige atau pesakitan jang kedoea.

Dus dengan soalnja ..Soeaya Kalimantan” ini soedah ka-

li roman

aaOn

Aman

kara,

Lee.

aa oesoes kem-

ajoega

djangan

djoega perlos bocat
yi dalam zaman ini.
.. kalau

dalam

:

roman

per-

tangga

nja, menoeroet poetoesan Lan-

draad Padang.
Oentoeng penangkapan ini
(atas diri sdr. M.M.) sekali-

boelan

“'sekoen joeng2 ada sirene
ng, djangan2 empok ana

kali tak mengganggoe terbit-

nja minggoean ,,Penjedar” ig.
dipimpinnja, oleh karena sejang telah sdr. M.
minggoe
Saleh Oemar ,seorang penga-

. minoem,

BANG BEDJAT,

- rang jang terkenal poela, telah bekerdja. bagian redaksi
minggokan

tsb.

TOENTOETAN j 16.500.—
dip

roepiah.

tannja ditengah djalan,

Perloe ditjatat disini, bahwa sekarang ini orang djoealan makanmakanan ialah masih ditengah-te-.
B.I.C.”. Sebagai " pemboekaan, dingha djalan, selain dari tak me-.
djoega
pemandangan,
ambilnja oetjapan dari H. St. Man | njedapkan
soer: Hidoep miskin ditanah jang | 'koerang hygi€nisch!
adalah
soeatoe
hal jang |
kaja,
FANCY.-FAIR DI-ISTANA,
r aneh.
Comm. Daerah

.

Soematera

banjaknja f 4000.—. Perkara ini

ri” (KL)na

aan

perh

diadili oleh jang berwadjib.

Tetapi disamping

marhoem

perkara itoe al-

Abdullah

Loebis, ialah

' nama bekas Directeur itoe, ditoentoet poela oleh A.M. dari Kisaran,
pioetang
banjaknja
" |hoetang
f 16.500.— . Waktoe perkara diperiksa oleh Landraad,- t. H.M, Ka:

sim directeur dari Sj. Tapanoeli se- “karang, meminta soepaja A.M. disoempah dalam mesdjid Raja.

Demikianlah pada hari Djoem'at
| tg. 12 ini boelan, T. Hadji Hanafi,

(tia Landraad, bersama Kijahi Mijan Penghoeloe, toekang soempah
serta eiser, Pan,
Na

aja.

Pesoenioat

disoeroeh

satoean

“'Pemboenoehan

di

Cralipah.
Bandar
Be'oem selang berapa lama ada

dikabarkan pemboenoehan jang ter

@jadi di Pasar 12 Bandar Chalipah,
ng.

Ta
i

Sekroep jang ketjil-ketjil dan jang

Demikianlah

sesaha M, Politie

atas

kekoeatan,

so

Diantara

ngenali

sikorban.

itoe soedah

Tadi perkaranja

diadili di Kerapatan

“ dikromo

15

tahoen

dan

Slamat

12

|.

itoe ia di |
(Zetsel jang tertahan kemarin)

ae

3jaitoe mandoer

MENJERAHKAN

PELABOEHAN

DJIBOETI.

:

-Asal bendera
tap berkibar.

Fo 8 “#BONa inviroeri Melia
main mata

dengan toekang ikan |

itoe. Selain dari
mandoer Klaleng,

poela berdjoedi,

itoe kebetoelan
soedah

kalah

djadi rasa darah

Dja

ke

| na giling kereta api DSM. Kepala
| korban belah doea dari oeboen2nja
laloe kepangkal koepingnja, sampai otaknja berhamboeran. Kassi
an!

Medan, 15—9— 41.

PENINDAS.

|

Londen,
19 Sept. (Reuter).
Soenggoehpoen
diantjam
dengan hoekoeman-hoekoeman berat,
rakjat
Belanda tetap membentji
para ,.pelindoeng”
jang ada ditengah- -tengahnja.
Tanda baroe tentang ini, jalah
adanja

wa

ya polisi dapat

Sei Be-

Perantiis
5

dari

burgemees

adanja blokkade Sekoetoe terhadap
Somaliland kepoenjaan Perantjis.
Pelaboehan, begitoe djoega djalan

kereta api Djiboeti—Addis Abeba
hoeat ditarceh

kalau

pelanggaran-pelangga-

ran itoe dilakoekan lagi akan dilakoekan
tindakan-tindakan
jang
terlaloe keras, dan diadakan poela
ketetapan, bahwa pemberian-pemberian tahoe
akan didjaga siang
dan malam,

te-

| Vichy, 19 Sept. (Reuter). —
| Radio Djiboeti memprotest atas

ditawarkan

peringatan

ter Jutfaas terhadap pengotoran
soerat-soerat pemberian tahoe jang
dikeloearkan oleh pembesar-pembesar Djerman. Peringatan itoe menjeboet, bah-

. Khenterik Hana tidak berita

tangiap. 3

dan

Indonesier

| wa ,beroemoer 18 tahoen telah

sama sehingga soekar oentoek me- |

pemboenoeh toe-

Si | sa Pa

Kisaran
seorang

asal
moel
itoe semakin | pengawasan 'internasional,
jang bergemoeroeh
menjelap
didadanja menjebabkan ' bendera Perantjis jang sofdah ber
ja melakoekan pemboenoehan itoe | kikar 80 tahoen disitoe itoe dihormati”,
bersama dengan kedoea orang koelinja itoe.
Slamat jang poenja parang. DjoORANG BELANDA SELALOE
jodikromo jang menebas bersama- :
BENTJI KEPADA KAOEM

dah “ditangkap
seorang
Tionghoa ! rena disangka kalau-

kalau orang

Le

menoa uenakn

,SOERABAJA"

de

dengan

hormat

Directie

BOEAT DIDJOEAL LAGI???!!
OENTOEK PERLOE SENDIRI??!!
jang
memoeaskan,
boeat berhoeboengan

ATAU
Inlah
adres
batikbatik Djocja

boeat

didjoeal

dalam

MYRON

Vaticaan
(U.P.).

—

oentoek
dioendoer
berangkat
. da tgl, 22

TAYLOR.

Stad,

Audiensi

Myron

dan

lagi

Solo,

atau

haloes

oentoek

sedang

perioe

dan

sendiri.

keperloean

kasar,

Teroetama

Atoerlah

pesanan

moelai sekarang.

Kain pandjang saroeng moelai f 20.— — f 24— — | 28— — | 30—
f 35— — f 40.— per codi. Batik-batik haloesan moelai f 3.— —
f 350 — f 4— — f 5— — f 6— — Ff 7.50 — f 9-— per lembar.
Pesanan dengan rembours atau oeang doeloe. Sedikit banjak sama
diperkenankan. Boeatlah pertjobaan. Prijscourant dikirim pertjoema
pada jang minta. Menoenggoe pesanan:

. Toko P rasodjo”
BATIKHANDEL

DJOKJAK

ARTA

Harga reclame:
Kirim wang f 5.— dapat terima 2 potong batik haloes
atas, 6 potong — f 14.50. Oecang doeloe onkost vrij.
Tjobalah

seperti

di-

boektikan!

an

Washington,

Taylor

berpisahan dengan Paus
sampai 21 Sept. Taylor
ke Amerika Serikat paSept.

—

19

Sept.

Pengoemoeman

ten-

ngan politik dalam hal mengelocar
kan berita, sebagaimana menoeroet

departement marine soedah diminta pertimbangannja pembesar-pem
besar Inggeris.
Telah
ditjapai
persetoedjoean

bahwa apabila adanja kapal-kapal
kat
dan

Inggeris

memang
apabila

pal perang

di

Amerika

Seri-

dapat dioemoemkan
keamanan kapai-ka-

itoe bisa

didjamin,

ka selandjoetnja hal itoe
oemoemkan kepada pers.

ma-

akan

di-

' Selain 23 kapal terseboet, masih
ada banjak lagi kapal-kapal Ingge
ris di pelaboehan
“Amerika Seri'kat, tetapi dianggap tidak moengkin mengabarkan lebih landjoet.
Departement marine menerangkan, bahwa kapal perang
,,War'spite” dibetoelkan dj werk marine
Bremer dalam negara Washington
(pantai barat) sedang kapal-kapal
indoek pesawat terbang ,,Formidable”
dan ,,Illustrious” kedoeanja
di Norfolk,
pantaj timoer dan se| Iandjoetnja masih banjak kapal-ka
pal poela diseboetkan dimana mereka kini ada.
ROOSEVELT

SIMPAN

MATJAM

MATJAM-

RAHSIA.

United
Pres
“dari
“Hyde
Park
19 Sept. mengabarkan:
President
Roosevelt soedah sampai. Ia memberi tahoekan,
bahwa
pengesahan
djoemlah 3.553 joeta
dollar
atas rentjana
padjak, di-

mas'alah

Djepang

aArau

jang mengenai keadaan.di Timoer
Djaoeh.
President
kemoedian
memberi
tambahan keterangan lagi, bahwa
ia boleh
dikatakan
selalse mempoenjai kontak dengan telpon dengan menteri Cordell Hull jang me

tang
dibikin baiknja kapal-kapal
perang Inggeris, adalah sesoeai de-

| ngenai

|

|

situasi

RAMALAN

internasional.
PERS

Djepang

CHUNGKING.

segera

menjerang

Siberia.
Chungking,
Pas
aa
kan, Nana
memoelai

dari

19 Sept.

(U.

Kung “aka '? meramalDjepang segera akan
serangannja di Siberia

Suiyuan

di Mongolia

dan

dari

Nomonhan

loear

akan

menjerang

Manchuli, serta mendoedoekj Khabarovsk dan Wladiwostok.
Segala
itoe boleh djadi dimoelai dengan
,imanoeuvre pada igi. 18 Sept”.
lam seloeroeh Mansjoeria.

da-

BEKAS
GEZANT
TJECHO
SLOWAKIA DITANGKAP.
Terdakwa djalankan sabotage.
Shanghai,
19 Sept, (Reuter). — Para moesafir jang holeh

dipertiaja

menerangkan,

bahwa

bekas
gezaht
Tjecho
Slowakia
FrantisekHavlicek
ditahan oleh
polisi terdakwa mendjalankan sabotage.
Karena
Djepang
tidak menga
koej lagi pemerintahan Tjechoslowakije, maka ia tidak dapat hakhak seorang diplomaat.

KEREN

toenda, dengan berdasarkan kepada alasan akan mempeladjari pa'djak-padjak jang berat dan nomor
nomornja.
Dalam konperensi dengan wakilwakil

pers

ia

mengatakan

akan

adanja kemoengkinan penocendaan
pengesahan itoe sampai 48 djam.
President tidak maoe memberikan
keterangan

tentang

berita

dalam

s.k. di Londen jang mengatakan,
bahwa kapal marine Amerika telah

19 Sept.

tentang

DALAM
PEMBERIAN
KABAR.

(Reuter).

perang

KERETA API DSM MENGGI
LING ORANG.

| djangkar

tor” jang koeat!

nan ba, me-| tahoen.

lakoekan pe: meriksaan dan kemoe-

|dian

mengadakan

mentjiptakan
,,persatoean
jang
koeat dan kokoh”. Begitoe djoegalah hendaknja dengan soepir. Dari
itoelah semoea soepir mesti dan
wadjib memasoeki persatoeannja,
soepaja mentjiptakan soeatoe ,,mo

Deli dibawah pimpinan J. M. M.
| Togankoe Sulthan Deli dengan Ad- '
viseur t. Controleur G, van Gelder.
Saksi-saksi banjak. Kesoedahan.nja, kepada mandoer K. didjatoehkan hoekoeman 20 tahoven. Djojo-

sa

kab ena

nama

44

Menocenggoe

diserahkan

akan

LOTERIJ
BARANG.
Congres
Hoofdcomite
Oesaha
BIC ke 8 oentoek mengadakan lote
rij barang2, tak dapat keizinan da
. ri Resident Oosik. v, Sumatra,

tak ada harganja
itoe, menjempoernakan satoe motor jang sehari |
sekroep |
hari sdr. djalankan
jang ketjil dan jang tak berharga

itoelah

80X

sekroep biasa

tak ada goenanja. Kadang-kadang
dilempar-lempar “ oleh kanak-kanak. Akan tetapi dimanakah tak
| ada motor jang tak pakai sekroep.

Ta

ak Tata “mengganggoo

orang.

tjon-

pidatonja itoe. Lihat-

lah sdr., katanja

- emboeng. Jang mati terboenoeh
. Ba

Banjaklah

to-tjonto jang diambilnja oentoek

| jang memberikan keterangan palsampai
|soe
toeroen-menoeroen
: toedjoeh
toeroenan. Maka
jang disoempah menjatakan kebenarannja, bahwa hoetang itoe kini
di: tinggal f 2.100.— lagi. penata

:

soepir”,

menegaskan

me-

3 ORANG DIHOEKOEM
“47
TAHOEN

f 13.464.517,

Pr. Bernhardkepada verenigde
dan Spitfire fondsen, 10X boeat
Roode Kruis negeri ini dan 1075 la
penolong
badan
gi boeat badan
6
orang miskin .

gembira membitjarakan hal ,,Per-

'njatakan chotbah soempah, la'nat
'Toehan akan mengoetoeki mereka
1S

Maesa

Ming-

malam

Saptoe

goe tg. 7 djalan 8 di Istana Deli
(Paleisweg) soedah diadakan fan-.
kotor ialah
Pendapatan
cy-fair.

Keterangan
Comm, Madj, Daerah ini diterima dan didengar oleh
publiek dengan
memoeaskan. Sesoedah itoe t. Noerdin dari Belawan sendiri dengan tangkas dan

doedoek

Penghoeloe

hari

- Pada

Th 'dan kemoedian berdiri dibawah
| mimbar. Kijahi Mijan diatas mimbar dan jang lain-lain disampingija. Moela-moela

diboekti-

Batavia-0.
Telef. WI. 2105.
inilah Hotel Indonesia jang terbesar dan TN
rapi pt
termasjhoer dikota Betawi. Letaknja dicentrum
(ditengah8!,
dekat dari segala kantoor Gouvernement,
kantoor
Handaln.
station, pasar dan lain2.
4
Menerima tetamoe segala bangsa dan boelanan, pembajaran
ditanggoeng menjenangkan.
Tempat bersih rawatan memoeseskan, Sediakan dioege
Ga
toon hoeat keperlosan tetamoe.
Senen

Sela-

,Sjarikat Tapanoeli” telah me- ' tan, t, M. Sa'ad mendapat giliran,
menerangkan
azas dan toedjoean
noentoet bekas Directeurnja oeang

lam Spnga: ddo. 14 Sept.

er

mendja-

21005

sadja

| ,Deli-Varia” ini,
dan |,,

kotjar-katjil........

zinkan poeteri-poeterinja seorang Djohar Semarang atau Pasar Sojang disediakan oenlo. Ongkos
diri menaiki motor dan taxi. karena soedah terdjamin kesalama- toek keperloean ini ialah 25 riboe

3

Toeroen

asal

malam.

itoelah sebabnja kaoem soepir paE
itoe mendapat djoeloe- K GEDOENG-GEDOENG BARO
da masa
R
RAL.
DI
PASA
CENT
kan: kaoem bergadjoel.
rantjangan pengoeMenoeroet
Moedah-moedahan
penjakit-peMedan, Pasar Cennte
njakit
sebagai itoe
kini soedah | roes Gemee
bah dengan geditam
akan
tral
amat koerang sama sekali. Soepir
ek kantor Adoento
baroe,
doeng
'kini
telah mengindahkan
persaainja. Djoe
pegaw
ministrateur dan
toean. Diperingati djoega oetjapan
ah loods
seboe
bah
idtam
akan
ga
| seorang . poeteri
di Petamatang
“| Siantar, jang. mengatakan: Kalau lagi, jang bagian atas akan dipergoenakan oentoek djoealan makan
B.I.C. soedah mempoenjai organisasi jang koeat, maka iboe kita tak makanan, djocalan nasi, mie dan
Pasar
menjeroepai
lagi akan merasa choeatir mengi-: sebagainja,

kepala” mendjirat pengarang-

train,

HOTEL

30 |

412 tengah

roman Indonesia di Padang,
bernama ,,Majat jang tak ber

ber

dihitoeng,

ngindahkan persatoean
atau per-.
soerat soerat
sekarang
koempoelan. “Terima doeit, teroes | 'Moelai
main ,maboek-maboekan” dan se- 'boleh dimasoekkan kepada pemim
is
bagainja. Hidoepnja rojal, roemah pin pertandingan, ialah: penoel

- tha (Maisir Thaib), jang sekarang mendjalani hoekoeman
£ onja di Soekamiskin,
Djoega

“kita djangan berkoe- |
tenaga

diantaranja

gaoelan, bernama ,,Leider Mr.
Semangat” karangan t. Mar

alau maoe makan lidah| .
bos

ketjil mendjadi per

toeroet

Den

-'OPEN SCHAAK CONCOURS.
II banjaknja. Pk. 9.30 pemimpin raoleh pengoeTelah ditetapkan
|
pat t. M. Al Rasjid memboeka
ezelschap
Leesg
&
eit
'Iroes Societ
| rapat dan dipersilahkan t. Kamamengadakan
| Medan. Sepakat”,
roeddin berpidato tentang ,,Riwaandingan tjatoer dalam boelan
jat kebangoenan B.I.C, tjab, Bela- '#ert
| Oktober dihadap ini, berbetoelan
wan”, Soal ,,Scepir dan Masjaratg. 2, 3 dan 4. Inleggeld seroepiah
kat” dibentangkan
oleh t. Amir,
seorang. Disediakan piala oentoek
|
penoelis B.I.C. tjab. Medan. Dite'prijs pertama berharga f 15.— dan
.rangkan, bahwa doeloe — 10 atau
ek prijs kedoea idem berhar15 th, jang telah laloe — seorang .oento
f 10.— . Pertandingan-pertandiga
soepir bisa mendapat gadjih f 150
ngan akan dilakoekan pada malam
atau f 200.—. Dari itoelah kaoem
moelai pk. 8 sampai pk.
'soepir pada itoe waktoe tak me- 'hari dari

toelis 1 Haguah, Jang soedah

F3

perkoempoelan

Wakil.

dapat

Soerat-soerat lamaran harap segera di adjoekan paling
lambat pada ultimo October 1941, di alamatkan kepada
Regentschap Secretarie Pemalang,
ag.
Pemabana
18 September
1941.
BOEPATI
PEMALANG,
R. T. RAHARDJO
S. A. KOESOEMO.

'“—— Ketoea 1: t. Dahlan Nasoetion

'— wakil Ketoeaj t. Ibrahim Br, —
1 Penoelis: dan sebagai pembantoe-

lagi.

B.ILC.

Voorpractijk

kan dengan tjoekoep.

Loebis

t. Sjamsoeddin

| pan ialah:

Kalau doeloe toentoetan f 16. 500

INTA"

2

dari

pendengar

palsoe itoe hoekoem doe- 3
Kleermaker Indonenia, pengadilan dan dihadapan | ,Persatoean
sia”. Di Medan telah dioesahakan
“ IRabboel djalil kini dan kelak di?
tjabang, dan
oentoek mendirikan
' Pachirat, maka baroelah penoentoet
badan persia2 soempah

Pemalang

bang

dikaramkan
San”

Ia

oleh
poen

pesawat
menolak

ter-

Pencoelis di Tjikampek.
Toecan
menanjakan
oeroesan
orang

jang

bernama

Kosim

Tamiang . (Soekamandi),

doedoeknja

perkara

didesa

tetapi

tidak djelas,

sedang nama dan alamat tocan sama sekali tidak kita dapati dalam
soerat.

Djadi

tidak

kita

djawab,

apa lagj tidak diterangkan, apakah
toean abonne atau tidak.
"K

mera-

beri keterangan akzn adanja pembitjaraan baroe lagi dengan Nomura,
sambil
mengatakan
lagi,
bahwa dalam tempo 48 djam jang
achir ja tidak pernah
mendengar

R. A, Foezarie, Madjalengka,
Sebetoelnja
kalau mace mengirim kabar begitoe sadja, tidak ada
keberatannja.

Tetapi

kita

poenja pembantoe disitoe,

soedah

1 Kosan

September

1941,

,dengan oetjapan

berhoeboeng

dengan waktoe dienst-nja telah ha|
bis, “dihentikan dengan
hormat

terima

atas djasa-djasanja
ada

kasih

jang baik ke-

Negeri.

| dari djabatan Negeri, W. C. Krijgs'
| man, Hoofdambtenaar dengan bin-

ST
vDtengtder EA,
| Dipindahkan. dari Betawi (tol.
ziekteverlof belaka- |,kantoor) ke Semarang, R. M. Suy- |
I nenlandsche
(ngan Assistent-resident le klasse Iderhoud dan Toebagoes Moehamdengan oetjapan
— Idi Poerwokerto,
mad Romli Halimi, tw, ambtenaar
|terima
kasih atas djasa-djasanja | 3e
kepada Negeri.
Moelai
tg, 31. December 1941|
Latas.

berhoeboeng

Ka

Lagoe Manda

Tirtokcesoemo,

en 2 Sport
— ”20.00 Taptoe — 20.05

ta Pers
Dari piring hitam —

patih

regentschap

- SELASA, 23 SEPT.
Tanda waktoe. Pemb.
6.00
.
— 24, 1 h
'6.03 Klenengan Djawa Timoer

Ba

nia

8.00 Lagoe
830

4745

Wanna

Aa

Lagoe

Leloetjon

—

00 Lagoe

Soenda —

| goe» MelajorEn

—
——

11.00

14.00

sik —

La-

dengan

habis, dis.

17.00 Tanda waktoe.
Pemb.
17.02 Rajoean
poelau Sorga
17.15 Krontjong dan stamboel

oleh ROS

Lagoe Minahasa

—

17.58

14, 15 Berita Pers — 14.30 Toetoep,
17.00 Tanda waktoe. Pemb.

— 1 00 Toe|

telah

du — 8.00 Toetoep.

|. — 13.15 Berita Pers — 13.30 Moe

Lagoe Krontjong dan Stamboel —

berhoeboeng

disnst-nja

SELASA, 23 SEPT.
1.00 Tanda waktoe.
Pemb. —
7.02 Lagoe langgam Hawaii
7.15 Lagoe Arab — 7.45 Lagoe Ur

Berita Pers — 7.30 La

g0e 1Bali — 12.45 Moesik

9.00

Bang

ri piring

(Adzan)
—

hitam

—

18.25

hal Poestaka Melajoe —

Da

Pidato

18.45 Kon

goe Hawaii
— 17.30 Lagoe kron
tjong — 18.08 Adzan dan kasidah

—16.10 Pe

—

Reno

18.14 Lagoe Tionghoa

modern

— 18.45 Lagoe Peiping — 19.00
| Hal Theosofie — 19.30 Berita Pers
— 20.00 Taptoe — 20.05 Penera| gan Oemoem
— 20.20 Dagelan Ma
taram — 01.00 Toetoep.
REBO, 24 SEPT.
6.00 Tanda waktoe.
Pemb. —16.03 Lagoe

Hawaii

—

17.00 Tanda

zan)

6.30 Lagoe

2

— 14.00 Lagoe Bali

19 Adzan dan kasidah — 18.26|
Arab — 18.30 Moesik Ha|
— 19.00 Hal Tjauw .Koen

— Ph

Tn

Na

2

—

njian anak — 18.00 Dolanan anak
anak — 18.07 Adzan dan kasidah
— 18.13 Lagoe harmonium
(18.30 Konsert Yang K'im — 19.30
Berita Pers — 20.00 Taptoe
(eoos: Dari piring hitam — 20.20
Hal kesehatan — 20.40 Gamboes

— 22.40

PENJIARAN rr .K
Nosstntara.
17.00

Tanda

waktoe.

|

Pemb.

—

17.01 Isi progriamma
— 17.04 Ta
man Kepandoean — 17.50 Lagoe

Hawaii Timoer — 18.00 Moesik Ha
| waii —

1819 Lagoe extra —

18.26

Lagoe Hawaii — 19.00 Hal Tjauw
Koen Kong — 19.20 Lagoe Canton
— 19.30 Berita Pers — 20.00 Tap
toe — 20.05 Dari piring hitam —20.20 Pemandangan dalam Negeri
— 20.40 Langgam Krontjong

21.40 Lagoe Djawa — 22.10 Lagoe
Soenda-— 22.30 Lagoe Melajoe -—

23.00-Lagoe Boegis — 23.30 Lagoe
Minahasa
—

20.00

12.00

Tanda waktoe.

Pemb.

—

Berita an st

30 Toetoep.

— 18.30 Konsert Harmonium '
19.00 Agama Kristen — 19.30 Beri
ta Pers — 20.00 Taptoe — 20.05
Penerangan Oemoem — 20.20 Sja
ir Melajoe — 21.20 Lagoe Keto-

prak —
Tone ai 19 30 Berita
— 20.00 Taptoe - — - 20 05 an

2

Lagoe “Tionghoa

-—

.— 24.00 Toetoep.

—

17.01 Isi programma — 17.04 La
goe gambang
Kromong — 18.00
| Lagoe Krontjong — 18.04 Doenia

Sport —

18.19

Lagoe

gambang

kromong — 18.45 Njanjian Minaha

|sa —

19.30 Berita

Pers —

20.00

' Taptoe — 20.05 Dari piring
hi-|
tab — 20.20 Hal
kesehatan —
20.40 Lagoe
Tionghoa — 20.50
| Konsert Minangkabau — 22.00 La
| goe Arab — 22.10 Konsert Mela: aa 23. 10 Lagoe Djawa — 24.00

toor van Financien di Malang
Soerabaia,
belastingambtenaar

kantoor

22.00 Tanda
—

2210

waktoe

Pidato

dansa —
Jajaran

4

ng sometat — 1145
17.59 Bang
k.—

Sja'ir dan
(Adzan)

—

18.30 Doenia

2 atau

—

Berita Pers
22.18- Moesik

22.45 Oentoek orang pe

—

23.00

Toetoep.

REBO, 24 SEPT.
6.00 Tanda “waktoe
Pemb.

—

6.00 Tanda
waktoe Pemb. —
6.01 Aneka warna — 6.15 Gymnas

tertoesoek,

baik

ena.

f 1.50 besar

KHEE

1
5
ee

3 kali

di dalem

reak

ada

sedikit

darah,

$

sabagi-

ie

tjeritakan tentang penjakit saja itoe.

45

26

Juli

1941.

dada, 3

MESIN

TIGA, sifat-sifat

PETJAH
(1)
(2)
(3)
Ada

jang Toean

Tan

dapat

dengan

kita poenja

mesin

KOELIT:
BERAS TIDA PATAH ATAU HANTJOER.
ONKOST-ONKOSTNJA RENDAH.
HARGA MELAWAN!

sedia:

mesin Rontokan,:

(Muller). Boeat di djalankan

Petjah koelits

Bikin poetih beras

oleh tenaga "TANGAN

(KAKI),

dan MOTOR MINJAK atau LESTRIK, Boeat perniagaan (peroesahaan) KETJIL (sampe 21, PK TIDA memake vergunning)
sampe BESAR. Barang baek tida perloe di poedji, silahkanlah
ambil pertjobaan dan minta keterangan prijscourant kepada:

NIPPON

besar f 5.75.
CULANOL-PILLEN.
Boeat sakit Pinggang, pegel, sakit
goeng

SIOE

no. 45 Batavia.

mana tjabe merah, sahingga mendjadikan ketjil hati saja,
kabetoelan tetangga saja ada jang berlangganan soerat kabar
»Pemandangan”, saja batja ,,adver tentienja”
terdapat bahwa
Toean Dr. Tjia Sise Khee di Toko Tiga No. 45 Batavia, bisa
mengobati penjakit terseboet di atas. Dengan sigrah saja lantas bertemoekan Toean Dr. Tjia Sioe Khee itoe, laloe saja

stel

seperti

TJIA

Tiga

WI

Maka atas pertoeloengan Toean Dr. Tjia Sioe Kee sadia di
kasih obat nama ,,Liauw Tie Koo”, didalem tempo 3 boelan,
penjakit saja ferseboet bisa semboeh kombali, dan saja lantas
bisa tidoer siang” dan malem dengan enak makan poen bisa
nimat.
Dari itoe saja membilang diperbanjak trima kasih atas Toean
Dr. Tjia Sioe Khee ampoenja pertoeloengan tida akan saja loepaken serta saja memoedjiken dengan hormat. moedah-moedahan mendjadikan perhatian besar adanja.
Tabe dan hormat dari saja,
Sawah Besar, Batavia'C.
S. SOEDIRDJA.

LOTERIJ OEANG BESAR.
P1 lot f 11.25, 19 lot f 5.70, Y4 lot
f 285, Vio lot f 1.15.
Aangeteekend f 0.35.
Rembours tidak di-

Doewet

33,

SEMARANG.

-

SHOKAI

Senen 60
BATA VIA-CENTRUM.

Sambongan 12. an
SOERABAJA.
.

3 fl. tang-

f 2.90.

HANARIN-PILLEN.

Boecat perempoean
jang mengeloearkan
darah
poetih,
Kepala
poesing dingin, toelang sakit enz.
3 fl. tanggoeng
bisa baik f 1.75,
besar f 3.25.
Pesanan berikoet wang ongkos
vrij.
Firma DE INDISCHE KRUIDEN
Gang Tengah 22 — Semarang,

BATIK MANIS.

:

“—

tiek — 6.30 Berita Pers— 6.45 Da

ri piring hitam — 7.00 Tanda wak
toe Aneka warna — 1.30 Berita
Pers — 8.00 Toetoep.
:
11.00 aTnda
waktoe Pemb, Han
11.01 Varia — 11.40 Oentoek orang

sakit —

12.00 Anthologie

Toean

soeaah

isep

PRINCE
SIGARETTES

Sonore

toep.
17.00 Tanda

Inilah Batik Djokja jang boleh dibanggakan, paling disoeka oleh
kaoem modern, lantaran: muslim hatoca
otongan pandjang, tjorak
modern soga genes (koeat tidak loentoer),
Harga Reclame seperti tjorak diatas f 5.50 dapat 2 potong f 10. 50”

dapat

— 12.30 Poesparagam — 13.20
| Berita Pers — 13.30 Poesparagam
— 14.20 Berita Pers — 14.30 Toe
waktoe “Oma. —

17. 03Ane

ka warna — 18.30 Oentoek anak2
SENEN,22 S9
17.00 Tanda waktoe. Pemb. —
17.02 Komik Melajoe — 17.15 Kron

batoek

1

dalam

10 TI. 5905

Berhoeboeng dengan penjakit saja batoek jang telah lama,
kemoedian dalem | tempo ketaoean pagi bangoen tidoer saja

Diangkat
mendjadi
le
klerk
pada Kantoor v/d Inspecteur van
Financien le klasse, Hoofd der Inspectie Palembang, Abdoellah Sani bin Nangtjik, sekarang klerk.

sesek, panas

Sinshe

Di Toko
Dengan segala hormat:

2

— 1845 Poesparagam — 19:00 Be
:

Poedjiken

se-

Poeasa

SANYO

KRAMAT

-perti demikian di Soerabaia.
Diserahi mengoeroes pekerdjaan
belastingambtenaar 2e klasse pada
Inspectiekantoor van Financien te
Makassar, I Goesti Njoman Wirja,
Sekarang
belastingambtenaar
3e

klasse,

boelan

TOKO

ke
4e

klasse, Sobandar.
Diserahi mengoeroes pekerdjaan
belastingsambtenaar 3e klasse, Ismail alias Soemodiwirio, sekarang

pada

barang:- - batuna 'oen-

speciaal

— 20.15

17.01 Isi programma —

Tenan

toek

derbelas-

PIRASOL PILLEN.,
Boeat sakit Nier lama of baroe.
Tanggoeng bisa baik f 1.75 besar

21.45 Soft light and sweet music —

—- 24.00 Toetoep.

REBO, 24 SEPT,
17.00 Tanda waktoe, Pemb,

In-

Pikler Brother's “fl. baik f 1.50, besar f 2.80.
ASTHMA PILLEN.
Orchestra —- 20.45 Pemandangan|
Ocmoem — 21.00 Lagoe Perantjis | -Mengi, mengok napas tersengal— 2115 Omroep Orkest — 22.00Ti| sengal pendek, makan 2 fl. tang:
goeng “baik, 1 fl. f 2.50 besar
Tanda waktoe.
Berita
Pers —
f 4.80.
22.10 Varia — 22.40 Moesik dansa
MONGORIA.
— 23.00 Toetoep.
Makan 3 fl, tanggoeng bisa bikin
baik sakit Tidjing aambeien loear
SELASA, 23 SEPT.
of dalam | fl. f 2.— besar f 3.80.
6.00 Tanda
waktoe
Pemb, —
pLIBBRALYN-PILLEN”
6.01 Aneka warna — 6.30 Berita
Boeat
penjakit
koelit
gatel,
Pers — 6.45 Aneka warna — 7.00
brintisan, pelintingan, goedik, keTanda
waktoe Aneka warna —
rok engz, f 1.50, Besar f 2.80, Loe7.30 Berita Pers — 7.40 Pagan love
arnja
moesti
pake
cerenolzal.,
song — 7.45 Oentoeg orang pela
f 0.30. Besar f 0.55.
jaran — 8.00 Toetoep. DAMES PILLEN.
11.00 Tanda
waktoe Pemb. —
Bisa bikin prempoean djadi moe11.01 Kamer muziek — 11.40 Ma
da, sehat, seger, badannja singset
sak2kan — 12.00 Njanji — 12.30
(kering) anggoeng teroes bisa djaPoesparagan — 13.20 Berita Pers
di seperti gadis kombali f 1,50 be— 13,30 Matinee Ensemble — 14.20
sar f 2.80,
Berita Pers — 14.30 Toetoep.
|
RIGASTA PILLEN LOTION.
17.00 Tanda waktoe
Pemb. —
Pakai Rigasta Heeren Lotion doe17.01 Isi programma — 17.03 Boe
nia ada sorga kesenangan boeat
nga rampai — 18.00 Kursus Baha
lelaki dari segala oemoer 1 fl. kesa Melajoe — 18.30 Orkest Francis
tjl f 1.50 besar f 2.90 beli per
co Canaro — 18.45 Radio Oranje
stel dengan Rigasta Pil f 2.90, per

21.45 Lagoe Tionghoa —

22.00 Krontjong

Semoea

dipertem-

kirim,

24.00 Toetoep.
— 19.00 Berita Pers — 19.15 Inter
SELASA, 23 SEPT.
“REBO, 24 SEPT.
17.00 Tanad waktoe. Pemb. aa mezzo — 19.20 Causerie dari Lon
as Tanda waktoe. “Bara ca
don — 19.28 Njanji Karin Juel —
Gamelan Degoeng — 6.30 Beri 17.01 Isi programma — 17.04 Pe 19.40 Agama Kristen — 20.00 Om
a Pers — 6.45 Gamelan Degoeng rempoean kita dan keboedajaan — .Yoep orkest — 20.45 Lagoe Groni
17.24 Lagoe Bali — 17.30 Konsert
7.5 Berita Pers — 7.30 Toetoep
ngen — 21.00 Serieus Concery —
Harmonium — 18.19 Lagoe extra

12.03 Krontjong Asli dan baroe —

sekarang

tingen.
Dipindahkan
dari inspectiekan-

ten — 19.45 Causerie — 20.00 Ac jB.C.,
cordeon

warna — 24 .00 Toetoep.

Tender P. LI 205 BR
SENEN,22 SEPT.

— j.

pada

SENEN,22 SEPT.
1700 Tanda waktoe.
Pemb. —
f 3.253 FI. aer kentjing soedah ber17.01 Isi programma — 17.03 Ane
sih.
ka warana — 18.15 Arendsnest — |
YOCANOL PILLEN.
1845 Radio Oranje — 19.00 Berita | Boeat segala penjakit batoek, baPers — 19.15 Concert arangemen- f toek kering (Kinkhoest), darah T.

1. 15 Berita

— 2240 Lagoe Djawa

Hindoestan

SIARAN B.R.V.
PROGBAMMA NIBOR

17.00 Kania: bapa
Pemb. —
17.01 Isi programma — 17.04 Nja

Anetaka

18.01 Drama

Toetoep.

12.00 Tanda waktoe,
Pemb. —
Roemah
Tangga —
1 00 Tanda. waktoe. Pemb. — 12.03 Hal
— 13.15 Be
smo
Isi programma — 17.04 Ta KA 12.30 Lagoe krontjong
rita
Pers—
13.30
Lagoe
Ambon
n kepandocan — 1750 Lagoe
18.00 Moesik Hawaii “3

Pemb. —

18.35 Boenga rampai Deli —

ni — 7.15 Berita Pers - — 730 tak

Atjeh —

waktoe

17.02 Taman: poetera — 17.45 Ga
melan Djawa — 17.58 Bang (Ad

Mandarijn — 7.00 Lagoe Hindoesta
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