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| PNP. mengabarkan, bahwa kete| rangan pemerintah Belanda

SNN

Sl

ten-

NED. IND. ESCOMPTO MIJ. N.v.

tang perginja De Geer adalah di-

kendang&

YP),

“habisi seperti berikoet:

:h,Banjak

7

diantara kita masih

at akan kata-kata orang-orang

|Djerman

tentang

,,lambat-lam-

BATAVIA

di

Terdiri

|

1857

tahoen

pada

MENDJALANKEN BELI - DJOEAL WISSEL,
BELEENING DAN LAIN-LAIN.

daocen-daoennja
goegoer.
Reuter . menerangkan poela, 3
oenglah
“kita
mengetahoei,
bahwa Jhr. De Geer di Lissabon | “
ja pohonnja
masih senantia|
mendengar, bahwa isterinja sakit
3
3
berdiri:
Kemerdekaan
tidak
bikeras.
Sedang seorang Belanda | SM
$

terkemoeka di London menga-| S utati. Soenggoehpoen ada diorang-orang jang mestibarkan kepada Reuter demikian: | antara
SY
" - hi perdebatan tentang ,,lease and lend”-bill.
»Jhr. De Geer soedah merasa

nja

membela

kemerdekaan itoe

Pada sekarang ini dewan perwakilan soedah

siap oentoek me-

terlaloe toea dan ia ingin ke- | laloe djatoeh, sebab mereka itoe | meriksa amandement-amendement, jang teroetama ialah:
temoe dengan keloearganja. mentjampoerkan rasa ingin bera.
bahwa Amerika tidak bisa mengadakan konvooi dengan kan keloearga dan ta- |. pal Amerik
Kekoeatannjapoen amat ber- temoe
a.
koerang. Pada waktoe damai aah air dengan kewadjibannja
b. ketentocan berapa djoemtah. jang sebesar-besarnja jang bisa

adalah ia seorang premier jang sebagai
menta'adjoebkan, tetapi ia boe
kanlah seorang jang pantas
oentoek menderita segala kewadjiban diwaktoe perang”.

Tak tabanaka chef R.P.D. atas
ana
di Londen memberikan keterangan opisil seperti

orang

ataupoen meng-

| 418gap, bahwa kemerdekaan itoe
|bisa dibeli dengan tindak menga| Yah, jang mestinja hanja bisa di| '#mpas dengan kekoeatan batin.
' Lebih dari pada itoe pemerin-

2 “Tentoe orang
«
masih ingat, ala
dala boelan Juni 1939 kaAa
tok mate Kabinet bas ang
maka Jhr. De Geer laloe |

— ,SANG POHON MASIH
. TEGOEH”

tah: pada

landjoet dari Londen, 7 Febr.

Yini”

saat

ini tidak

bisa

5 |. memberi keterangan lagi tentang
jang tidak menjenang- |
Tentang kedjadian diatas lebih | | Pa

. soeatoe k
ret baroe jang berdasar lebih loeas. Jhr,
3
rboean Djerman, ia memimpin perlawanan,
Ba sama dengan Seri Ratoe meloepoetkan diri dari
. Dengan begitoe maka pemerintah tidak sampai mendjadi

dikirim.

Cc.

New
York,
7 Febr. (Reuter). — Menoeroet telegram dari

(Reuter). —

Washington,

pin

1

:

| Jhr. He Geer

ia

'

doeloe

i

tahoe lebih
Sa
ketjoeali
. memberikan sepoetjoek soerat
1 kepada salah seorang anggauta
yaa

Bana

"en

Men

ne- | kabinet

jang

memberi

leloeasa | ambil

tindakan.

KONVOOI TIDAK DENGAN KAPAL PERANG AMERIKA
Washington,
7 Febr. (Reuter).— Madjelis perwakilan
soeara tentang mooeytal Mundt
soedalr menolak: dengan til 3

ke Neder-

sidat centoek mengadakan konvooi dengan kapat aboi Amerika ke
pelaboehan-pelaboehan negeri jang toeroet berperang.
Tetapi disamping itoe didalam ontwerp tidak terdapat barang

sesoeatoenja jang dapat diartikan tentang sesoeatoe idin atau ke-

opdracht

dioemoem| kepadanja, jaitoe ketika ia soe- | koeasaan oeritoek konvooi kapal-kapal dengan kapal-kapal perang

An

aa bando gang

Minister ini. Amerika.

:

WILLKIE TIBA DI AFRIKA BARAT

ingin imonedas.

New
York, 7 Febr. (Reuter).-— P.A.A. mengabarkan, bahwa dengan pesawat terbang Willkie soedah tiba di Balona. Pesawat

em

soedah toea itoe | oe kepada Sei Ratoe Ta

merobah opsebetoelnja

itoelah jang memboeka djalan baroe oentoek pesawat-pesawat clipper antara Amerika dan Europa.

menjoeroeh dia itoe-

Pesawat itoelah poela pesawat dagang Amerika jang pertama
kali singgah di Afrika dan jang djoega pertama kali menghoeboengkan salah soeatoe daerah Afrika dengan Amerika.

| dak mendapat idin
“| dracht itoe, sebab,
pemerintah

| poen

d2 idak

pat kendun

ini. Daan

ia ae

seka-

ada

sesoeatoe

maksoed:

djoega.

. DEBAT

Ikan dengan soenggoeh-soenggoeh, bahwa tentang perginja
Jar. De Geer ini tidak hanja di
sesalkan sadja tetapi haroes poe| la menganggap, bahwa hat itoe
soeatoe tindak pelanggaran wadjib jang nistjaja akan memberi
| noda pada penghidoepannja.

TENTANG

,,LEASE AND

LEND”-BILL

I Washington,
7 Febr. (Reuter). — Pada hari 5 Febr. sampai djaoeh malam dewan perwakilan berhimpoen oentoek menjoeda-

berdjoeang dengan berat.

De

Kita |

JOHN

Sha

ADI AMBASSADEUR
DJADI

G. WINANT

INGGERIS ?

bahReuter tgl. 7 Febr. mengabarkan dari Washington,
an
pengangkat
tentang
senaat
ke
voordracht
mengirim
wa Rooseveit
sebaWinant
G.
John
ds-bureau
nale-arbei
bekas direktoer internatio
gai ambassadeur Amerika Serikat di Londen. 3

bagai tindak jang menjedihkan.
— Keterangan pemerintah itoe di
habisi dengan keterangan, bahwa

ig

PERMINTAAN

HOETANG

£ 1.600 MM.

DITERIMA

Reuter tgl. 7 Febr. mengabarkan dari Londen,

| nja dapat “tenjapa “engan h kekoeatan batin.
. Tentang kenadahn ini euier
abarkan seperti berikoet:
li negara itoe oemoernja soe|
-dah 70 tahoen. Kedjadian jang
| menjedihkan ini 'sedikitpoen tidak
“| akan memberi pengaroeh kepada

bahwa Lager-

| huis soedah menerima baik permintaan crediet sebesar 1.600 mm.
Sterling.
- RENTJANA PERDJOEANGAN ORANG- ORANG ROEM DI LONDEN
Reuter tgl. 7 Febr. mengabarkan dari Londen, bahwa komite

“| ketetapan maksoed pemerintah
ng | Belanda akan menentang moe-|

| soeh pada samping Inggeris.

ambtenaar Mexico Najera. Kabar'
nja menoeroet verdrag itoe segala soal tidak akan diremboek

de-

ngan satoe persatoe, tetapi dengan

sekali goes. . Sedang

soal-

minjak akan dioeroes dengan
langsoeng
antara. pemerintah
Mexico TE dan
maskape-maskape
TKA
ai SANA

minjak.

LA

toe.

Gedoeng

Mereka tidak

Perwakilan

itoe

menerima amendement pada tgl.
6 boelan ini ketika.65 orang demokraat tidak|

LORD WILLINGDON KEMBALI
KE INGGERIS

AMENDEMENT
LEASE
AND
LEND”-BILL DITOLAK

“Londen,
7 Febr. (Reuter).
— Karena terganggoe kesehatannja,
maka
Lord Willingdon
terpaksa meletakkan djabatannja
sebagai pemimpin oetoesan peremboekan
dagang
Inggeris di
Amerika,
dan sebentar lagi ia
poelang ke Inggeris.
Tetapi soenggoehpoen begitoe

Washington,
(Reuter). — Gedoeng

ia soedah mengoendjoengi banjak
negeri-negeri di Amerika Selatan,
Columbia

dan

Venuzuela

jang beloem. Missie dagang itoe
akan

teroes

berdjalan,

djadi

ti-

7 Febr. “
Perwaki-

lan menolak
amendement
atas
»Lease and Lend”-bill
dengan

soeara

185 lawan 94. Disitoe di-

adakan perketjoealian atas Roeslan, jaitoe dimasoekkan

kepada

negeri-negeri jang pembelaannja
oleh president dianggap perloe

sekali goena pertahanan Amerika, dan berhoeboeng dengan ini
Roeslan akan bisa diberi keperloean-keperloean
perang
oleh
Amerika.

dak dengan Lord Willingdon.
KANE

melepas negeri Roemenia dari perboedakan

jang ada pada

bekerdja

bersama-sama

oentoek

mengadakan

soesoenan

Hitler jang mengoengkoeng kedoeniaan dan kebatinan.

tjantoemkan tindak pelanggaran
1 | kepertjajaan Jhr. De Geer ini se-

soeh, soepaja dia
oel #aagan sanak

berikan konsesi.

baroe di Europa berdasar kemerdekaan territoriaal serta persamaan
hak diantara segala bangsa, djadi berlainan dengan pemerintahan

dapat berharap, bahwa penoeli

k pergi sadja kesalah soea- || masih mana ada Ma:
keradjaan jang tidak
|'

masih

mentjoba oentoek dapat pentjaboetan jang amendementnja pada
tanggal 3 boelan ini dimadjoekan
oleh Dirksen, dengan pernjataan,
bahwa
kongres mendapat kekoecasaan sepenoehnja
oentoek
menarik kembali sewaktoe-wak-

d.

penoetis riwajat kelak akan men- |

itoek menahu
tahli negara
Nae
Na Han bana

jang

telah - menetapkan

'boeat mengirimkan ,,Lease and
Lend”-bill sebeloem hari itoe habis kepada Senaat, dengan mem-

Jang merantjang perdjandjian
itoe jalah
Sumner Welles dan

Cc.

dak bisa lagi merobah apa-i

agtn
hal 4 sa Peras

soal-soal

gedoeng

waktoe ini serta menolong tanah itoe soepaja dapat menentoekan
sendiri tjara-tjara pemerintahannja.

jang soedah terdjadi. Hanjaki

senjata-njatanja dengan

segala

perwakilan

dalam

Sehari mengeloearkan 12',mm sterling

Ketjoeali itoe, namoen kita

de-

per-

demokrasi

IN GGERIS:

| tidak akan menggoda toean dengan kesoesahan kami.
, : akan make"

diberitahoekan Tee

perdjandjian

7 Febr.”

Pemimpin- pemim-

keanana aa

“Kita dan kamoe disana, Seri |
eta 'Mei ti. | Ratoe dan Kabinet disini, semoea

er berkas, premier

lagi

Washington,

di bitjarakan akan dipetjah.

hanja

Pemerintah wadjib menerang- :

yang ber-

diadakan

sebentar

sahabatan antara Amerika Serikat dan Mexico. Dengan itoe ma-

Roosevelt

engan seba- | ia tidak amat oelet itog adalah
lau menoe- -keliroe.

maka

&

»LEASE AND LEND”-BILL
KE SENAAT

PERSAHABATAN AMERIKA
DENGAN MEXICO

ka

suda De Capa itoe njata Si

oendang2, bahwa: president haroes senantiasa

dan laoet, sebeloem mengirim kapal dengan mengirim sendjata ataupoen alat-alat lainnja kepada Inggeris.

akan

moesoeh, dan masih dapat poela memerintah bagian-bagian
| AMERIKA,
TN
oleh moesoeh serta .meneroeskan

i- | .gar. Pendapat pemerintah bahwa

pertambahan

haroes mempertimbang dengan pemimpin-pemimpin angkatan darat

orang-orang

Roem

disana

mengeloecarkan makloemat

patsal:

terdiri dari 4

a. melepas 'Fadja Michael dari kedoedoekantja jang rendah
pada sekarang ini dan berdaja soepaja baginda dapat lagi memerintah menoeroet grondwet seperti lajaknja seorang radja demokraat.
b. perdjoeangan oentoek menghimpoenkan rakjat Roemenia

' didalam batas-batas menoeroet alamnja.

BAHAJA INFLATIE MOENGKIN
TIDAK ADA
Reuter, 7 Febr. mengabarkan
dari Lon den, bahwa perminta-

an hoetang 16.000 mm.
sterling
diterima.
Minister
keoeangan
Kingsleywood hari itoe menerang
kan di lagerhuis.
locaran Inggeris
ada

1214

mm.

bahwa pengesetiap harinja

Maart

inflatie tidak

LORD LLOYD
A.N.P. tgl. 7 Febr. mengabarkan

dari

Londen,

bahwa

mi-

nister djadjahan Belanda mengirim soerat kepada onderminister
djadjahan

Inggeris,

menjatakan

toeroet merasakan doeka jang di

sterling.,

Sampai tgl. 31

ta, bahwa
bahaja
begitoe ada.

nanti,

maka pengeloearan Inggeris oentoek
keperloean :perang
ada
33.000 mm sterling, ini beloem
dihitoeng pengeloearan
- penge-|
loearan oentoek keperloean lain-

nja.
Campagne taboengan nasional
dalam tahoen pertama mendapat
1140 mm sterling.

Lebih landjoet minister berka-

derita

oleh Inggeris

hannja dengan
Lloyd itoe.

dan

kematian

CHURCHILL BITJARA
MOEKA RADIO
Reuter,

7 Febr.

Lord
DI-

mengabarkan

dari Londen, bahwa

9 Febr: djam

djadja-

nanti tgl.

20.00 Oiturehilt &

akan berbitjara dimoeka micro-

foon B.B.C.

Pn

yanti Gapi”

EPERTI

jang

— Iterkenal itoe, jang dahoeloe di
kirimkan kepada beberapa ha-

kali

ta kepertjajaan rakjat kita. Le

bih2 dalam waktoe ini berbagai

| oesaha ekonomi bangsa kita se
perti

levensverzekering

bouwspaarkassen

dan

mempoenjai

kesempatan jang baik.
: Seperti djoega di lain lain ne
geri

! geri kita.

dengan baik dine
Jang perloe diperha

| tikan dengan baik2 ialah soepa

| ja penaboeng2 dari bouwspaarkas tahoe benar akan perdjandjian dan atoerannja.
Atjap kali agent berlakoe
dan
sembrono
dan menerangkan
ar
menjeb
“kita
n
rat kabara
.
sesoedah
— setahoen
bahwa
jajaan
am:
menan
benih kepert

terhadap oesaha bangsa sendi- pasti akan dapat pindjaman de
| ngan segera.

“ad

sadja

Hasilnja tentoe

dioekoer dan dili-

dak moedah

koe begitoe

hat seketika itoe djoega, tetapi

— bahwa pekerdjaan pers kita itoe
$ ada hosipia moedah boeat di- ekonomi

bangsa

sa sadja,

bahwa

jang litjin itoe. Sebab

diseloeroeh

ring, restaurant, toko batik, to
kain, bengkel reparatie atau

haroes insjaf poela

doenia

membantoe

tidak

ada

»bouwspaarkas”
jang sanggoep

mendjandjikan

, penaboengnja

akan mendapat

pindjaman

pekerdjaan pers Indone 'soedah 1 tahoen.

sia boeat

se-

Jang bisa me

nerima pindjaman
sesoedah 1
4 tahoen tjoema sebagian ketjil se

oesaha

ekonomi bangsanja tjoema bisa

kali dari penaboeng2, boleh dja

langsoeng
dengan baik, kalau mereka tidak loepa memoe-

di tjoema 14 atau 196 sadja.
Seorang penaboeng dari bouw

advertensi jang sebanjak ba
njaknja dalam soerat kabar ki-

spaarkas jang tidak bisa menoenggoe samp 10 tahoen atau

Dengan berboeat begitoe kita

15 tahoen misalnja djanganlah

— tidak oesah meroegikan adver- mendjadi penaboeng dari bouw
Sebab kalau sesoe| teerders lain bangsa, sebab si- spaarkas!
t memperhatikan lebih dahoe| dah 1 tahoen teroes mengharap

e kepentingan bangsa sendiri | harapkan pindjaman

misalnja

menolak

advertensi

Lain

perloe

diper-

jang sederhana boeat

memboektikan, bahwa ada kala

1 tahoen lamanja dan kemoedi

boekti
nja

ekonomi

salah satoe | ingatkan bahwa

an berhenti, biasanja tidak me

tidak bisa dilepas

kan sama sekali dari PeNNaaa

kebangsaan.
| Akan

tetapi

lain dari jang

nerima kembali oeangnja, sebab
habis boeat ongkos administrasi.
|

Di Negeri Belanda perkoem-

terseboet
diatas
itoe banjak
djoega soal dan lapang ekono-

poelan

mi jang boleh dinamakan inter-

pernah

dang lagi kebangsaan.

»bouwspaarkassen” itoe. Maka hasilnja ialah, kalau reclame

| national, jang tidak
|

dari itoe

seorang penaboeng jang tjoema menaboeng

Djepang. Inilah

dari kaoem

Makelaars

'
mengadakan

komisi

jang haroes menjelidiki

meman-

Disitoe

kita bisa bertemoe dan per:

soal

aj tidak dilebih lebihkan dan di,| djaga

benar2 soepaja tiap pe-

| naboeng mengetahoei

I kewadjibannja, adalah
| Kalau

kita Panen Mn

berita2 oesaha

ekonomi bangsa

kita jang dimoeat hari ini, ten
- tang ,,bouwspaarkas” misalnja

dengan tidak disengadja
boel petranjaan

dalam

tim
hati:

apakah oesaha ekonomi bangsa
kita
soedah moelai berkem- |
bang?

Perkabaran dari Beringin”
dan san. itoe aan
Ta

nomor

ini

tentang

dah sekali

hak dan

berfae-

adanja bouwkassen

Kita di Indonesia masih
lam permoelaan

da-

dan soenggoeh

tidak mengherankan

kalau se-

karang timboel banjak salah pa.
ham tentang sifat dan maksoed
»bouwkassen”. Menghilangkan
salah paham terseboet dan men
| djaga soepaja publiek jang soe

dah mendjadi penaboeng tidak
menjesal serta

mendjaoehkan

agent2 jang soeka

mendjandji-

kan jang tidak2, itoelah jang ha
roes dioesahakan soepaja oesa
ha ekonomi kita bisa
ra:
bang
. “tidak

sakkan,
akan

(dalam

,,Gapi

dan

Mathuraypeck”.
Perloembaan

Pada

hari

moelai

djam

Wang

ENGAN ini diperingatkan soepaja lengga-

:

!

nan kita jang masih mem-

|

poenjai toenggakan soeka
meloenasinja selekas-lekasnja. Mereka jang biasanja
membajar tiap boelan, tiap

|
!

3 boelan atau tiap tahoen
teroes akan kita berhentikan

masoek

gratis.

Pemoeda

Djakarta

(Djatibaroe) — D.S.V. (Depok)
.dengan
berkesoedahan 3 —1

boeat

kemenangan

h

!

pengiriman soerat kabarnja
kalau mereka
dengan

?

bar tentang sebab-sebabnja.
Kalau peringatan ini ti-

|
propaganda
baarheid.

weer-

Komisi jang terdiri dari poesat komite stads- dan landwacht
itoe, kemarin malam mengadakan rapatnja jang pertama kali
- Komite itoe meroepakan 6 werk|

grvepen.

Dengan

Menoedjoe ke Lampong.

Lampong.

ditempatkan di Lampong, di Be

litang dan di daerah Tabir.
Lebih
landjoet
dikatakan,
bahwa 400 orang jang dari Pe

malang

itoe

soedah diperiksa

kesehatannja
ik.

:

dan terdapat

ba-

Pertemoean S.L.S.

Bestuur Studenten Islam Stu

dieclub

meorganiseer

mengadakan

hendak

pertemoean

pada

tanggal 10 Febr. 1941 bertem-

pat digedoeng PPPI laan Kadiman, moelai djam 8 malam.
Pada pertemoean itoe akan
berbitjara toean Hadji A. Salim tentang agama Islam.

Mahkamah Tinggi.
Kabar

opisil dari Bogor me

nerangkan,

.Brouwer

bahwa

mr. E.E.V.

sekarang

pembatja kita

| tja, tetapi malas membajar
moesti dibasmi!

!

2.

ANE

Se-

dang dari kasultanan Soerakar
ta dan Mangkoenegaran ada se
djoemlah 961 keloearga oentoek

soepaja

jang membajar ocang abonnement dengan setia tidak
diroegikan.
Penjakit soeka memba-

hoeboengan oentoek keperloean
tjabang2 diseloeroeh Indonesia.

ke

ka-

dak mentjoekoepi maka semoea. lengganan jang menoenggak
dengan
tidak
memberi kabar bila akan
membajarnja,
akan
beroeroesan dengan seboeah
Incasso-bureau
dan Kantoor Mengoeroes Perkara di
kota ini.

| nja

pat lain akan segera ditjari per

kolonisasi

tiada memberi

Inilah djalan satoe-satoe-

tempat tem

Diberitakan, bahwa dari Pe
malang sebentar lagi akan berangkat 400 orang oentoek ber

menoenggak

:

Pemoeda

Djakarta.
Tak

bergoena.

:

kan lid NIAU.

Sv.

kenanja.

BOEAT ABONNE KITA
JANG SERING MENOENGGAK

dimoelai masih
boleh memasoekkan nama, djoega jang boe

antara

dilempar

SAMA
5

$

f0.50 dan lid NIAU

tiap2

8 pagi.

Sampai setengah djam sebeloem

ba-

Siapa toeroet?

tanggal

9 Febr. 1941 NIA Uafd. Batavia akan mengadakan perloem
baan berlari djaoehnja 2000 me
ter, bertempat di Stadswachtterrein,

dam

tepat

jang

berlari.

Minggoe

mempoenjai

Dengan membajar
10 cent
akan mendapat
prijs jang bagoes, dan tiap2 lemparan jg. sa
lah akan diberi .djoega prijs

MIAI”), demikian poela rubriek
»Baron

Hun

njak tempat jang moedah diroe-

ketinggalan,

ja'ni ,,Roeang Agama”

itoe de-

adalah sifat jang sehat dan ba- | ngan lekas tjoema akan menje“ik. Pers Tionghoa oemoemnja| sal.
—

poela

Be
adalah agent pem
haroes
disi-s
bohong dan
Pertandingan sepak raga di
diketahoei
ngaleer
soepaja
Depok.
oleh “ oemoem.
Rakjat
ki- |.
Kemaren sore telah dilangta jang bodo haroes dilindoengi
soengkan pertandingan voetbal
terhadap tipoe moeslihat dari

agent2

kita, entah

- levensverzeke-

| bouwspaarkas,

Agent jang berla

Orang

Dalam pada itoe rubriek2 bi
asa tidak

,bouwspaarkassen”: bisa

| Monbaran

“ri,

menoelis tentang ,,Filmregie dan
Scenario”.

SILANG

| Asal kita berlakoe hati hati

| dan mendjaga kepentingan ser

IAINAN

4

ZEGEL

Awas 2007, denda.
Sekarang terbit peringatan baroe dari pehak jang moengkin
soedah mendjadi korban membatjoema
jar denda 200 procent,
boeat kesalahan tidak melakoekan kewadjiban menempel zegel
keten-

toean jang soedah dioemoemkan.
haroes diketahoei oleh
Jang
mereka-mereka jang bersangkoetan dengan
zegel-loonbelasting,
ja'ni, bahwa zegel-zegel itoe ha-

roes ditempel, ditanggali dan ditanda tangani sebeloem habis

lah terboekti, masih banjak orang

dah diangkat

lan-tempelan itoe, roepa-roepanja

anggauta

9

Feb.

penilikan-penilikan

— Rath

amp & Co., Senen,

.»e Gedeh, Pasar Bare,

cules.

Vios.
'3e klasse A.:
B.V.V. 2

"nek,

rein Sparta.
mma

»Pembangoen” No. 85.

Nomor

85 daripada madjal-

lah minggoean ,,Pembangoen”

4e klasse A.:
Vincentius

41.

rein Sparta

ders) dan djoemlah mereka jg.
sympathie terhadap
menaroeh
Beringin” teroes bertambah ba
Keadaan perang diwaknjak.
toe ini roepanja tak mempoe-

njai pengaroeh sedikitpoen djoe

ga pada kedoedoekannja

ngin”.

.Beri-

Ia tetap berdiri tegoeh

dan madjoe dengan "pesat.

Berhoeboeng

dengan kema-

djoean jang pesat ini, maka

Di

rectie ,,Beringin” moelai tahoen

1941 bermaksoed akan membe
rikan pindjaman2 (uitkeering)
lebih sering dari pada di tahoen
tahoen

jang

laloe, ja'ni saban

2

Soedah barang
boelan sekali.
jang baik ini
tentoe maksoed
hanja dapat ditjapai, djika pa
senantiasa setia
ra penjimpan
dan radjin memenoehi kewadji

waktoenja
man2 itoe,

mempertjepatkan
pemberian
pindjamaka
,,Beringin”

akan menolong
lebih
banjak
orang lagi, hal mana mempoenjai arti besar sekali dalam ke
madjoeannja rakjat kita.
Perloe kami beritakan disini, bahwa orang2 jang masoek
mendjadi penjimpan pada ,,Beringin” tidak sadja dari golongan rendah”, tetapi djoega da
ri golongan ,,tinggi”, baik kaoem intellectueel, maoepoen kaoem Igama dan lain2nja.
Kiranja
toean- soedah ma'-

rakjat

roeh Drukkerij
K o:liet. &-C- 0.

3,

terrein

G.

Kepada ,,Antara” disampaikan,
kabar bahwa
moelai tanggal 3
Februari '41, kaoem boeroeh da-

1, ter-

pat tambahan oepah
590

B.V.C.

5, ter-

dalam

tiap-tiap

banjaknja
minggoenja

(kaoem boeroeh minggoean).
Soeatoe tindakan jang patoet
ditjontoh oleh lain-lain peroesahaan,

»

jang '
:

toe middenstand jang koeat.
Perdagangan,

pertanian,

in- "

doestri dsb. akan madjoe oleh
Poen djoega peroe
karenanja.
sahaan Pers, pergoeroean, per
gerakan
economie,

sekerdja, pergerakan
pergerakan
politiek

dll. akan mengalami

an jang

pesat

kemadjoe-

&

"

poela, karena

antara satoe dan lainnja ada per
hoeboengan jang erat, ada wis
selwerking, satoe sama lain pengaroeh-mempengaroehi.
Ta”
boleh diloepakan poela, bahwa

Bouwspaarbank itoe

mempoe-

njai sifat

mendidik (opvoedend

karakter)

jang dipraktijkkan se

“5

tjara modern, systematisch dan
bertahoen tahoen lamanja dengan tak ada berhentinja, jaitoe mendidik
hemat
oentoek
mentjapai penghidoepan
jang
teratoer dan sedjahtera. Djika
kita soedah sampai disitoe, maka dengan sendirinja rakjat ki La
ta akan berasa merdeka (zelf-

standig) dalam pikiran dan per
boeatannja, koeat dan tegap ra “
sa-bathinnja tak moedah diper 28
mainkan

sebagai rakjat jang le

mah seperti diwaktoe ini!“(Dir.

«

Beringin).
»Insula” memberikan pindjaman
jang

8

pertama.

Orang menoelis:
Crediet- dan
Bouwspaarkas
»sInsula” jg. mempoenjai hoofd
kantoor di Djokja dan bijkantoornja di kota ini, soedah moelai memberikan pindjaman jang

pertama kalinja kepada 6 dian '
tara penaboeng penaboengnja
semoeanja sedjoemlah f 6000.—

»Insula” baroe setahoen oesianja dan kalau diperhatikan ke
soekaran,
zaman
waktoe ini, '
soenggoeh djoemlah
terseboet
diatas tidak mengetjewakan.

TAMOE DARI DJOKJA

Toean R. M. Soemodiono,
Tambahan oepalti 57, banjaknja
Boeat
kaoem
boe-

1, terrein Her-

Sopo Batak

B.

(spaar-

ri penghidoepan

sedjahtera itoe
makmoer dan
antara lain jakni lahirnja soea-

ba

ri Drukkerij Kolif & Co. menda-

1 —

penjimpan

hati-hatilah!

|

Vios 3 — Oliveo

orang jang memetik boeah jang

timewa
penghidoeialah memperbaiki
pannja para penjimpan2nja dan
Akibat da
rakjat oemoemnja.

Dari itoe, soepaja publiek ber-

Res, Ie kl. B.:

eng dengan banjakita hari ini, maka banjak
berita jang penting2 ter
paksa tertahan, dan ditanggoeh
kan moeatnja sampai hari Se-

ML,

tapi djoega dipoelau Sumatra,
Borneo, Bali dil. soedah banjak

Maksoed jang teris .
Bouwspaarbank '"
dari

de-

le klasse:

1 —

dak sadja di poelau Djawa, te

soenggoeh.

ngan seloeas-loeasnja.

«- S.V.LA. — Vios, terrein B.V.c.
: 2e klasse:
Bata

dipindjamkan

negeri kita,.dimana
rakjatnja
'hidoep begitoe soesah dan serba koerang, oesaha Bouwspaar
bank itoe mempoenjai arti jang
penting dan
berfaedah sekali,
asal sadja Bouwspaarbank itoe
bekerdja loeroes dan soenggoeh |

Inspectie-belasting akan mendja-

lankan

— Programma V.B.O.
Minggoe,

jang

doepan rakjat
jang makmoer
dan sedjahtera tadi. Lebih2 di

denda 2007p.
“Berhoeboeng
dengan
adanja
pelanggaran-pelanggaran jang te
jang salah mengerdjakan tempe-

djadi

ocang

ada f 6.500.—, dalam
tahoen
1939 f 27.500.— dan dalam tahoen 1940 f 46:000.-— Soenggoeh soeatoe kemadjoean jang
besar sekali!
Didalam waktoe hampir 4 ta
.hoen itoe ,,Beringin” telah mem
beri banjak boekti2 jang
me
njatakan,
bahwa
,,Beringin”
adalah
soeatoe
oesaha jang
soenggoeh besar manfa'atnja ba
gi kemadjoean bangsa kita. Ti

jang

penting djoega dalam masjara
kat. Sebagai tjonto jang njata
dapatlah kita lihat keadaannja
rakjat di Inggeris, jang hidoep “
makmoer dan
sedjahtera, walaupoen tidak semata mata karena oesaha
dari bouwspaarbank2
sahadja, tetapi terang
bahwa bouwspaarbank2 disana 1
tidak sedikit bantoeannja oentoek mentjapai tingkat penghi-

pelan d.l.s. itoe, 3 boelan sekali”
oleh karena. atas kesalahan ini
menoeroet
wet bisa didjatoehi

presidert

tinggi.

toelah dalam tahoen 1938 djoem
lah

mempoe-

boelan dari tiap-tiap boelan jang
berlakoe. Djadi djanganlah sekali-kali membikin kesalahan, misal
nja mengerdjakan tempelan-tem-

raad van Justitie Soerabaja, soe

mahkamah

sim-

panan” jang paling banjak dian
tara penjimpan2 semoea.
Begi

bannja.
Dengan

LL AL

menoeroet

,,hari

djoemlah

LOONBELASTING

loonbelasting,

djoemlah

begitoe lezat dari oesaha »Beri
ngin”.
Boekti2 jang terang dan
njata itoelah jang menjebabkan

basagss (

P PL LL LSP LL LP

mentjapai

DP PLS LL LL LL LL

la dengan gambar gambarnja.
Toean Ferry Kok poen ikoet

ul dan meloeas.

,,Beringin”

PL

akan toemboeh

kian boelan sekali

Permainan
ka “lemparan | mengeloearkan pindjaman2 (uit
boeat Spitfirefonds di Pantjokeering) oentoek para penjim“ran akan
diteroeskan
selama
pan2nja jang
soedah menjimTsap Gomeh.
pan paling sedikit 1 tahoen dan

LAPAN

oleh orang2 miskin, lengkap poe

IA MLAIALILLI
AL LAS AL LIP LIL

oesaha

Da

ri sebab itoe ia adalah Bouwspaarbank bangsa ka jang ter
toea.
2
Sedjak tahoen 1938 saban se

di

djadikan soember penghidoepan

terhadap

| bangsa sendiri

jang diboeang, tetapi masih

Ke-

Bouw

tjoekoep beroesia 4 tahoen.

NN

pertjajaan

Poen keritik
tentang
film
tidak ketinggalan, sedang disam
ping itoe ada poela soeatoe ar
tikel jang menggambarkan ten
| tang ,,sampah” atau kotoran

LNAANNAN NN AN

ita | kit sedikit dikoempoelkan achir

sa- | nja bisa mendjadi besar.

ma'loem,

sesoeatoe

njai arti dan kedoedoekan

pada hari boelan 1 April 1937,
sehingga sekarang
ia hampir

PENA
AT UM Hm Nan

| bangsa kita djoega bisa mempoe
| njai segala sendiri! Dari sedi-

barang

spaarbank ,,Beringin” didirikan

rian oleh RPD»
| ini haroes diteroeskan dengan
| lebih loeas lagi. Kalau maoe

pembatja

telah

bahwa

:

| noelis artikel

loem poela,

Bouwspaarbank itoe

LAy Aa

' | ngan soeatoe artikel tentang pe |

,,BERI-

NGIN”

4

BOUWSPAARBANK

de-

Tin SA

Dimoelai

na
2 aa ba ralat
Sapa
5,
Sh
MA ban
CE
KOK

keloear.

dika

.soedah

directeur dari Onderlinge Levens-

verzekerings Mij. »Reksa-Djiwangga” dan t. M. Kromod
iwirjo,
anggauta pengoeroes ,,Insula” di Djokja beloem selang
lama
ini telah mengoendjoengi kantor soerat kabar kita. —
O. L.
Mij. ,,Reksa-Djiwangga” ialah salah satoe
esaha pertang-

goengan djiwa bangsa kita di Mataram jang
alam 3 tahoen
sadja soedah mempoenjai lebih 3000 anggauta dan boleh

dibanggakan djasanja dalam hal pemberantasan

lintah darat.

Voor de MIJNBOUW MAATSOHAPPIJ CELEBES Wordt voor haar ”
werkterrein

in Midden-Celebes gevraagd een
INHEEMSCH GEDIPLOMEERD ANALYST,
liefst ongehuwd,
Salaris nader overeen te komen,

Brieven met uitvoerige inlichtingen aan de Mijnbouw Maatschappij
Celebes, Koningsplein Zuid No. 18, Batavia-C.

1

2

&

Tahoen9, No. 29, Saptoe 8 Februari 19 41

Riboet's

DAN

KE

PABRIK

karni

KOPPER

boleh dikata tidak

boeat keper-

— loean amal sosialnja.

Poen kesempatan ber'amal se
- karang ini tidak dilengahkan.
Kesengsaraan
Moekimin di

bangsa jang lain2
pat angka2nja.

tian Miss Riboet.
Tetapi 'amal Miss Riboet itoe
soedah tentoe
tidak sempoer-

na, djika tidak ada samboetan
baik dari pehak poeblik.
Teladan miss Riboet haroes
diikoeti. Adjakannja haroes di
toeroet didalam ber'amal itoe.
Miss Riboet's Gezelschap pa-

Selasa

malam

Pendoedoek

Rebo

djiwa

Pada hari Kemis j.l. ,,Sarekat Istri Jacatra” berexcursie kepaberik
koper (Java Trunk Coy) dan kantor. ,,Pemandangan”. — Gambar
diatas: Waktoe dikantor ,,Pemandangan”. Sebelah kiri t. Mr. Soe.manang sedang menerangkan. Pakai No. 1. Njonja Halid "Tabrani,
ketoea S.L.J. dan No. 2. Njonja Goenawan. — Gambar dibawah waktoe di paberik ,,Java Trunk Coy”, Buitentijgerstraat.

nonton kakoe ketawa.

Selain daripada itoepoen extra2, seperti misalnja cabaret,
tari Bali, songs Inggeris, stepdans dan lain2 sangat menga
goemkan orang.
Poen miss Riboet senantiasa
moentjoel memperlihatkan
ke-

ERKOEMPOELAN
rekat)

Djawa

dan koepoe2).
koentawnja tisehingga ,,Cha
merasa pajah

teri jang dipimpin oleh Nj. B.S.
Nahdi.
Setelah berkoempoel di R.P.
M., maka berangkatlah kami pa

da djam 10.30 menoedjoe persoerat kabaran ,,Pemandangan”

toe penonton? akan merasa moe

lia poela karena ketjoeali menon

di Senen 107.
Dalam
rombongan kami telah toeroet djoega Nj. S.Z. Goe
nawan (adviseur dari perk. ter

ton poen berarti berboeat amal
kepada sesamanja jang sedang
menderita
kesengsaraan
di
Mekkah itoe.
Seroean kita: marilah -kita
sokong beramai ramai, dan moe
lai sekarang
membeli kartiis,
djangan
menocoenggoe2, karena

seboet).

Dengan senang hati kami di
terima oleh
segenap redactiestaf beserta directeurnja.

Sesoedahnja kami memperke
nalkan diri masing2 dan sebalik

bisa kehabisan.
Soepaja
Senen
djelas: hari
ada dimoeat
advertentie jang
nama

nja djoega dari pimpinan ,,Pemandangan”,
maka oleh toean
hoofdredacteur diterangkan ba

tempat

membeli kartjis itoe.
Baiklah kita perhatikan
sama.

ber:

gaimana

soelitnja

redactie

jang selaloe memboe-

pekerdjaan

roe tempo.

Setelah itoe kami
KABAR TONTONAN:

dan II. ,,/The Kid Lomes Back”.
Cinema
Orion:
jar dengan Djiwa”.
Thalia:
,Biauw
Hong”,
@ueen:

Miss
Melihat”.

dibawanja

keliling melihat
roepa2 pekerdjaan ,dari asal membikin stof

hingga selesai mendjadi koran,|

Alhambra:,,Boys Town”
Rialto: I. ,,Blazing Sixes”

,,Wang Lao

,Ba-

disertakan

bekerdja masing2 bagian. Sesoe
Ho”.

Riboet:

dengan penerangan

| penerangan jang djelas. “joe
ga kami diperlihatkan tjaranja

Kim

,,Boeta

dah itoe, maka oleh persfotograaf telah diambil gambar pa
.ra kaoem iboe, dimana toeroet
djoega dipotret para redactiestaf.
5 Har
7

FONDS

KESENGSARAAN

MOEKIMIN

INDONESIA

DI MEKKAH

(Perantaraan ,,Pemandangan”)

Perhitoengan ocang sidgah oentoek Fonds Kesengsaraan Moekimin Indonesia di Mekkah sampai hari ini adalah seperti berikoet:

A. Djoenaidi, Onderng.
Pengoempoelan oeang

Pamegatan, Tjikadjang

can

Ae

oleh t.t. Rais Chamis dan Mar'ii

6. Talb Kroekbet BafaviaTe

nia

5

10.50

Atas andjoerannja Habib Ali Alhabsji jtht. pada hari

Djoem'at tgl. 7 j.I. di Mesdjid Kwitang telah dapat
dikoempoelkan

Saldo

6 Februari

oeang

sebanjak

:

er Aa

1941

ea
ng

Go

NOT AYA

|
27.759
» 1.546.8114
f 157457

Djoemlah

ocang

jang

soedah

dikirimkan

'Djoemlah penerimaan sama sekali

ke Mekkah

senbeokeneahananan

maka

bangsa

menoeroet

toekan,

Poen

,, 1.460.83

hn | 3.035.40

disitoe kami

kenalan

djoega

Bang

bang

Bedjat

itoe

orang-

nja benar2 soedah bedjat, akan
tetapi salah sekali doegaan jg.
sematjam itoe, oleh karena bang
Bedjat
kita itoe masih moeda
serta gagah perkasa dengan da
si melintangnja tidak ketingga
lan. (Barangkali salah lihat, se-

bab

ia boekan

Corr.).
Setelah
ka kami

bang

selesai

Bedjat. —

melihat2,

mengoetjapkan

ma

terima

kasih atas penerimaan kami dan
lain lainnja itce, dan dengan 5
austin berangkatlah kami ke ko

ta menoedjoe pabrik kopper, ke
poenjaan toean
J., Mohammad
di Buiten Tijgerstraat 28 D. Per

Jachja (persfotograaf Pemanda
ngan).
Kira2 djam 11.30 kami tiba
di pabrik terseboet dengan
di
samboet oleh wakil jang poenja. Setelah itoe kami dibawa
melihat keadaan
didalam pabrik itoe.

Hampir semoea

tsb. waktoe bikin berita telegram
itoe selaloe
ingat sama trowongan Lampegan dekat Bandoeng,
kalau kebetoelan naik sepoer.

doea

dilarang

andjing, monjet
tempat lain.

Mendirikan

roemah

Memperbaikiataumembesarkanroemah.
4 Oentoek keperloean apa sadja asal ada
tanggoengan

roemah dan/atau sawah.

Ling #opatdan poli,
Ba
BOUWSPAARBANK

TE

Ton En ln at

SATOE-SATOENJA BOUWSPAARBANK BOEMIPOETERA JANG
TERTOEA DAN TERBESAR DISELOEROEH INDONESIA.

OKAMURA

4 — BATAVIA-O.

—

TEL.

WI. 5974

Liaplah ! !

P(ERSATOEAN) S(PORT) D(JALAN) I (NDONESIA)
Sport djalan AMAL oentoek MOEKIMIN
INDONESIA DI MEKKAH pada tg. 22 FEBRUARI 1941.
— AN
O-—
Anak-anak dari 10 — 15 tahoen sekoerang2nja
f 0.25 sen
Orang dewasa
”
» 050
55
Anggauta ,,moeda” P.S.LD. (Jr.)
”
0.25
»
5

»Senior”

P.S.D.I.

»,

0.35

PENGIKOET AKAN MENERIMA MEDAILLE
JANG INDAH.
Maksoed oentoek mengikoet haroes dinjatakan selambat| lambatnja 12 Februari 1941 poekoel 8 malam kepada toean?.
Dr.
Dr.

HENDARMIN, Tjikini 44
DIRAN, Kebon Sirih 47

Tel,

WI.

-

6269

dari

2
20an
SA

6—8

sore

Io.
DAD
Un

Dr. AULIA,Pegangsain West 30
Dr. SOEHARDI, dr. Ouwehandweg 33
Se
AG 3
Dr. SOEKASAH, Bekasiweg 14 Tel. Mc.
227,
b—8
Dr. SOEKIRMAN, Vliegveldlaan 58 Tel WI 4928
2
5—8
Pi
Tempat berkoempoel: Roemah Piatoe Moeslimin, Stoviaweg 4A.
Waktoe berangkat:
djam 5 neng siang.
:
Atas

nama

Pengoeroes

P.S. D.I.

HENDARMIN.
Programma Djalan, Saptoe 22 Februari 1941.
Stoviaweg 4A — Setjangweg — Parapattan"— EngelscheKerkweg — Menteng — Tjikini — Pegangsain Oost — Sluisweg — Maarschalklaan — Koningin Emmalaan — Matraman-

di-

weg

—

Salemba

—

Kramat

—

Senen

—

Stoviaweg

4A.

pa

F3

aran

Congres

|

tarrasa

Perdi

barnja

nanti

bruari

dalam

pada

hari

23

vergadering

Fe-

dan
n

TJAP GO MEH.
Siapa njang belon ada
Pakean Modern 1941, pake Borduur, boeat Njonjanjonja dan Anak - anak,
dateng di Toko ,,Pakean”

pegawainja
Masing2

Mode

Atelier

.EUROPAs
DJANGKAR
Pasar

Baroe

125 Bat.-C.

ENT.
FAILLISS5 EM
Febr. '41 (R. Cs. Mr. AP.

DIPOETOESKAN dengan' vonnis
Nelson):
i
Nie Kok Hian, pedagang, Bragaweg
Ong Tjiang Kiauw merk Liong Seng,

45, Bandoeng,
pedagang, Palembang

23
- gi data

(R. Cs.

es

Kroon).

selambat-lambatnja
PENAGIHAN
SOERAT2
MEMASOEKKAN
pada tg.:
10 Mrt. 41 L. H. Filon, Batavia-C.
oentoek VERIFICATIE poekoel 10 pagi dalam
VERGADERING
gedong R.v.J. Betawi tg.:
de
12 Mrt. '41 (djadi tidak 29 Jan. 41) Njonja djanda W.M.S.
“.
Winter-Struwer, Bat.-C,
'41) E.H.H. Buck, Bandoeng.
,
29
»
Ke
Tan Tjen Koan, Bat.-C.,
41)
,.
29
»
Ui
AL
GO
tsb.
Filon
L.H.
41
,,
26

da

”

SEMOEA

Djoega sedia Barang2
nja, oentoek mana banjak seka
Klontong serba Compleet.
li digoenakan mesin2.
Trima Maakloon BorDiantara pengikoet2 ada be
duur-, Kettingsteek dan
berapa orang jang membeli kop i | Smockwerk. Dengen Harga Pantes.
per2 itoe dengan mendapat po (|
diSetelah
tongan jang besar.

2

y

Aideeling Perdi Semarang, ka-

per2 itoe sampai akan selesai-

A,

baroe

2. Membeli roemahsawah.keboen dsb.

Fiaplah ! !

Ka

ARENA
ERA VAA EN

mempoenjai pekerdjaannja sen
diri.
Kami diperlihatkan dari
asal moelanja pembikinan kop-

A.

ada

rekan

MENGURAS

NET

“ Perkab

terdiri dari pada bangsa kita
jang djoemlahnja tidak koerang

dari 40 & 50 orang.

kalau

Roepanja

.

BENSIN

djalanan kami ke pabrik
itoe
telah diiringi oleh toean D. M.

Ketjoeali

diten-

dari

terseboet

KRAMAT

mana orang orang ternama me
tennjatakan pendapatannja
Djidengan
,,Bajar
film
tang
”

lebih

TOKO

kan, moelai djam 7.30, 9.30 dan
130.
Lebih landjoet kita persilah-

Wa

bisa.

trowongannja..

Peringatan!
Kita poenja Obral Tahoenan Besar masih
| heratalan teroes.
i
Pakailah
Pada
semoea baini kesempatan.
rang2 jang ada diroeangan atas kita kasih 30
sampai $0'/, korting.
Persediaan dari roepa2 barang belon abis.

|

taksir

ini hari,

telah

tentang
andjing jang
ditangkap
d.LL, diberikan oleh .politie disetempat-tempatnja.

boeat nanti malam, besok
dan
loesa, 8, 9 dan 10 Februari '41,
diadakan tiga kali pertoendjoe

advertentienja

dak

njak-banjaknja seratoes roepiah.
Keterangan-keterangan,
djoega

rena terboekti perhatian itoe se
makin tambah,
maka
directie
Orion soedah ambil
poetoesan

kan

soek goenoeng begitoe sadja, ti-

Pelanggaran
atoeran ini akan
dihoekoem dengan
boei setinggitingginja 8 hari atau denda seba-

A-

bangsa.

jang

tidak

Dari district

Soedah tiga malam pertoen
djoekan ,,Bajar dengan Djiwa”

segala

model

orang membawa
dan koetjing ke

dengan Djiwa” dan Tjap
Gomeh.
Ea
oki
pertoendjoekan
tiap
malam.

terpeladjar

dengan

besar
menoelis:
goenoeng”.
kalau maoe ma-

sedang lain dari pada itoe

djangnja

Bedjat, toekang
kemoedi podjok.
:
1 di Orion, Glodok, dengan perha
Pada persangkaan kami, jang
tian besar, djoega dari kaoem
nama

di Bandoeng

hoeroef
“Italia masoek
Sebetoelnja

meter,

»Bajar

telah ber-

dengan

“orang

EKAN

kalau berada
didjalan dan tanah
lapang oemoem, haroes diikat de| ngan rantai atau tali jang pan-

asing lain2nja
djiwa.
Djoem

dapatlah

di-

Djalan trowongan ?

berada diloear roemah sipemelihara, haroes dipakaikan berongsong

djoemlah pendoedoek iboe kota
sama sekali 656.000 djiwa.

,,S(a- |

J(acatra)”

30 kaoem iboe, dalam mana ada
lima kaoem iboe dari ,,P.A.I.”-is

patoet dilihat.

nama

I(steri)

jang dipimpin
oleh Nj. Halid
Thabranie telah membikin excursie dalam
kota pada hari
Kemis
tanggal 6 Febr. Jang
toeroet dalam trip itoe ada k.I.

Disamping rasa kagoem, ten

menuoveat

djoemlah

Serang,

djing dalam tempat terseboet, jang

lah2 ini diambil semoeanja ren
dahnja sadja.
Dihitoeng poela
pendoedoek
Eropah sebanjak 50.000 djiwa
maka berdjoemlah pendoedoek
kota Betawi
sama sekali lebih
koerang f 679.000 orang.
Berdasar atas kenaikan djoem
lah pendoedoek
sama
sekali
(2390) boeat masa 1920 — '30

. kan, maka ia tidak hanja beramal, melainkan djoega akan te
roes kagoem melihat permaiman
nja.
,
Miss Riboet tetap tidak ada
bandingannja. Poen pemain2 la
in, boleh dikata seloeroehnja ka
rakterspelers semata mata.
Chaplin Indonesia ada p6ela,
jang dari awwal
hingga achir
memberi djamiman, bahwa
pe

(mentok mentok
Djoega main
dak ketinggalan,
plin Indonesia”
melawannja.
Pendek kata,

dan

bahwa

PENJAKIT ANDJING-GILA.
Dari moelai tanggal 4 Februari
sampai 3 Juni 1941, semoea an-

ra 500.000 djiwa, djoemlah pen

mempersaksi-

— menari

TJILEGON kaboepaten
njatakan berwabah:

dida

Indonesier 2276,

rab dan bangsa
kira kira 11.000

memberitahoekan,

.
SE-

dengan besluitnja tanggal 4 Februari 1941 No. 631/13/B, district

doedoek Tionghoa kira2 118.000

maksoed itoe mendapat bantoe
an kita seloeroehnja.
Djadi barangsiapa pada ma-

pandaiannja

RANG

nja ditetapkan sekarang kira ki

toe, patoetlah

“lam itoe datang

beloem

PEMBERIAN TAHOE.
ASSISTENT-RESIDENT

pendoedoek bangsa Eropah 434
bangsa Tionghoa 5260, bangsa
Arab 599o dan
lain2 bangsa
asing 10276.
Menoeroet oekoeran ini, ma
ka djoemlah pendoedoek Indone
sier dikota Betawi dapat agak

(11/12 Februari 1941) akan ber
main boeat meringankan keseng
sargan kaoem Moekimin,
Lima poeloeh procent daripada penghasilan malam itoe akan
diserahkan goena fonds Moekimin Mekkah itoe.

Oleh karena

Betawi.

Kenaikan
djoemlah pendoedoek dalam masa 1920 — 1930
menoeroet
boekoe
statistiek
Hindia belanda sama sekali 23
procent dan terhadap satoe sa
toe golongan pendoedoek seper
ti berikoet:

Mekkah djoega mendjadi perha

da hari

pendoedoek

Pada penghabisan boelan De
cember 1940 djoemlah pendoe
doek Eropah dikota Betawi sama sekali 50.041 orang.
Tentang banjaknja golongan

ratoesan riboe roepiah

jang didermakan

jaitoe Njonja
Sajoeti-Trimoerti
dari ,,Pesat”, dan t. Mashoed dari ,,Sinar-Selatan”,

puelang.

Djoemlah

. maoce kalah.
Semendjak Gezel
. schap itoe ada hingga saat ini

. ssedah

12.45

dengan hati poeas berangkatlah

ak

“Gezelschap

miss

,,PEMANDANGAN”

disini, maka pada djam

conferentie Perdi jang akan diselenggarakan di Mataram, hendak
mengirimkan 2 orang wakilnja,

ana

'amal

DRUKKERIJ

potret

Me ena

'boeat

KE

beberapa

Pen

0 perloembaan ber-

djoega

Be AAN

poelan ..S.L. db.

—-

: BN
5

ambil

Sasana OMA MPA

Pengoendjoengan perkoem-

MOEKIMIN.

DAN

MISS RIBOET

PEMANDANGAN

#

2

desa

Ho

aa ati

Fabriek: to Kalibala

Batavia-l.
«

ik

Sam ot

GM

En

HPA

ia

Dad sa

27
Na

ahoen 9, No. 29, Sapto 8 PPebruari 1941

NG

2

ta

PEMANDANGAN

Lembaran pertama pagina IV.

ba “KEGOEMBIRA'AN TAON-BAROE DIDAPET di P. SENEN dari:

EA

ORION BIOSCOOP
GLODOK

INI MALAM

MINGGGOE!

MALEM

— SPECIAAL

Tio Jr)

(verh. & regie: T.D.

Bajar “

Ini malam

Paras

dan

tjantik

besok

malam
ea

mama

ama

aan

pna

Metro-Goldwyn-Mayer pertoerdjoeken satoe film
jang paling djempol sekali penoe dengen sifat-sifat

jang

perna

poedjian

besar

kemanoesiaan
mendapet

BOYS

dibikin,

telah

djoega

dimana-mana

tewpat.

TOWN

KOTA DARI ANAK-ANAK
atawa
Inilah jang kedoea kalinja Spencer Tracy memegang rol sama sekali tidak tjotjo dengen maoenja
sendiri, sebab orang jang bakal ditiroenja itoe masi
idoep dan tinggal di Amerika.
Anak

OORLOG

FOX

Extra

Sebagi

- anak

RIALTO

boleh

meliharaken

No.

44.

BIOSCUOOP

Pasar Senen

-

Batavia-C

Pertoendjoeken boeat hari:
Saptoe 8 dan Minggoe 9 Februari 1941.
Dosa programma jang terpilih:
Pertama:

.Blazing

Sixes”

4d

Kedoea:
dengen dalem hoofdrol:
Wayne Morris — June Travis — Barton Mc.
:
— Anak -anak boleh nonton —

Lane

MATINEE:
Dorothy
:

Saptoe 8 Febr. djem 4,30. dan
Minggoe 9 Febr. djem 4,30 sore.
LAMOUR dan Lloyd NOLLAN
dalem
“ST.
LOUIS
BLEUS”

KITAB

,AMAL

koelit,

membikin

Orang-orang ternama
kan kebagoesannja ini
Njonja
rectrice

dia

m

Memoedjikan

dengan

hormat,

ACHMAD ALMARDOEFF BASALAMAH,
TEGAL (JAVA).

mengandoeng sari nasehat roemah-tangga.”
Toean SALIM NAHDI, hartawan dan

wa'an

No

Melajoe

R

8—9,

jang

sanget

Folio

Blanco Boekoe

, Kwarto

penonton,

harga

padanja.

filmnja

dan

loear

biasa,

dan

lain-

tida naik.

DJOEGA SEDIA KWALITEIT JANG SEDANG
“DENGAN HARGA ya MOERAH.

berlaenan

Toko ORI ON
14,
Ng

5

Pa)

denger

digemarken

di

Pe-

ini film.

Siapa

jang

menonton,

sepoelangnja

dan

pada

Union

Films.”

banjak

orang

kata.

Saeroen

sedeng

Ho

Djie

Oen,

oleh publiek segala golongan.”

DJANGAN
LOEPA:
3 kali pertoendjoekan, djam '.30, 9.30 dan 11.30 malem.

SEPATOE SAN DAL
Ijep Djempot
Jang keloearan baroe
| Terbikin dari karet jang
aslie,kelihatan netjis dan
warnanjaseperti koelit.
Kekoeatannja:

memoeasken

Lagi edibit hahi aken dipenlaendjoeken

Soedah

sena betoel, gebea mainnja !

Besar
dan

terpoedji

dan

| ta'ada bandingannja.
U Kisadepat dumpna?toka.

BIOSCOOP

THALIA
Mangga

dalam

pengarangnja

hati-

Batavia
malem

berikoetnja

Comedie - Drama

Film Tiongkok

Katja Penghidoepan:

Tekst

Pake
Hoofdrol oleh:

Melajoe

Miss LIE HONG

ak bae

|

:

— Loetjoe — Rame — Menggeliken

Mickey

Hati.

barams,

jaitoe

Walt

Disney's

Mouses Jang Berwarna, blon pernah
pertoendjoeken di Batavia-Stad

Loetjoe — Kotjak

di-

— Bikin — Ketawa.

| Saptoe 8 Feb. djam 4 soreh,
' Minggoe Feb. 9 djam 10 pagi
dan 4 soreh: Senen 10 Feb.
djem 4 sore.
Korda Poenja Productie Besar

TJAP GO MBH —
MATINEE:

Alexander

nTHE

DRUM"

(Technicolor)

dengen SABU, RAYMOND MASSEY, Dan 3000
Soldadoe Dari Balatentara Maharadja Methar.

KRAMAT

Ketjoet

sanget

10 Februari

dan mengantjoerken

tapi achirnja

:

Kantoor”

pada

biasa!

Speciaal

boeat

lajar

sasoedtoe orang jang menjaksiken ini film loear

Menarik dasi

lain seperti terseboet diatas ini, kwaliteit bagoes
dan

langsoeng

Tjeritanja memperliatken bagimana akibatnja, kaloe soeatoe lelaki hendak mempoenjai doea istri!

dan

»Boekoe Toelis

Mane

#BIAW KIM HONG"
Bitjara Tjeng Im

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

bersedia

di belakang

perna dipertoendjoeken!

mengenesken

sasoeatoe

1941

BOEKOE"
/

slamet

karangan

jang sopan, meloekisken

Kas Boekoe

sendiri

compliment

beri

apa jang soedah

Mengharoeken,
nja

,,Toko

1052.

dipertoendjoeken

KAS

badan

BERMADOE
sama

eigenaar

Si KETJOET, jang kendai namanja asam, seorang humorist disoekai pembatjanja
dalam ,,Kong Hoa Po”: Semalam poen Ketjoet liat sendiri, banjak orang kenal, telah mem-

WERKBAAS- TEEKENAAR,
ada praktijk, mentjari pekerdjain di Bouw- bureau atau
tempat lain. Soerat2 diadres-

film-bitjara

batikhandel

mendapat perasa'an terima-kasih pada pengarangnja ini tjerita, toean Saeroen.”
Toean NJOO CHEONG CHENG, pengarang dan regisseur Oriental Film Coy dan
isterinja (Fifi Young jang terkenal): ,Soenggoeh menggirangkan sebagi orang jang menjoekai film, doedoek diantara penonton berdjedjel jang begitoe goembira, bersorak-sorak,
tertawa dan menangis mengikoeti djalannja tjerita ,,Bajar dengan Djiwa”. Ini adalah

Ini malem

Tahoen

oeaskan.”

SALER“

Penoendjoek akan kelakoean (AMAL) bagi siapa-siapa
jang ingin mendjadi baik benar (SALEH) serta ber'ilmoe loeas,
karena moedah difaham. Ialah pedoman -hidoep sehari-hari
memoeat 600 ajat @ur'an dan 400 hadits, ditjetak dengan hoeroef Arab: do'a-do'a arti-artinja dan keterangan djelas dengan
basa Melajoe toelis Latijn, terbagi dalam doea djilid, deel I
(tjetakan ketiga kali) tebal 320 moeka hanja f 2-— dan jang
omslagnja linnen titel indah f 2.65 dan deel II tebal 244 moeka
obral f 1.50. Gebonden djadi seboeah besar 564 pagina bagoes
koeat tjoema f 4.60 onkost VRIJ, pesenan per postwissel.
Tapi djika diminta Rembours, pembelilah jang tanggoeng onkostnja f 0.80.
Poedjian-poedjian dari para 'OELAMA Arab dan Indonesiers,
Dokter, Mantri,
Boepati, Wedono,
Wartawan,
Penghoeloe,
Goeroe, Pedagang, lain-lain kaoem Boeroeh dan - Pensioenan.
,, BERLIAN
KESELAMATAN”,
,,PINTOE
"Menamakannja:
ILMOE DOENIA DAN ACHIRAT”, ,,SENDJATA TABLIGH
ATAU BERFATWA”, ,,PEMBOEKA SOERGA DAN PENOEkalau
enz. Garantie 100 5 memoeaskan,
NERAKA”
TOEP
tidak senang boleh kami kembalikan wang. Nah, chawatir apa
dan maoe minta apa lagi? Lekaslah 'Toecan pesan sekarang
djoega! Poeljian-poedjian tsb. dikirim bersama kitabnja.

di-

,,ATI

kodjan: ,,Saja kagoemkan kebagoesannja ini film. Isinja mengandoeng arti dan mendjadi
tjermin penghidoepan. Kaoem soeami dan kaoem isteri bisa dapatkan peladjaran keketji-

A

s.k.

dari

Mr. R. SOEBARDJO, alg, Omroepleider P.P.R.K.: »Iueloetjonnja betoel memaksa
orang ketawa. Bagian drama sangat koeat dan mengharoeskan. Isinja mengandoeng tjonto
penghidoepan bangsa kita. Soenggoeh bagoes !”
Njonja Dr. SLAMET SUDIBYO, poeteri terpeladjar penjinta bangsa, dan Dr. R. M.
SLAMET SUDIBYO, pemimpin terkenal: ,,Saja selaloe perhatikan semoea film Indonesia,
semoea karangan toean Saeroen saja nonton, tetapi ,,Bajar dengan Djiwa” adalah jang
paling bagoes. Perklaian Zonder adalah natuurlijk, leloetjonnja diatoer Genkaa rapi, isinja

BEAN

TJ

ini

TJOEN,

oprichster

Raden Ajoe ABDOERRACHMAN, poeteri bangsawan, pendiri ,,Kemadjoean Isteri”
dan ,,Mev. de Jong”-scholen: ,,Saja tidak menjesal meliat ini film. Isinja baik sekali mendjadi tjonto penghidoepan soeami-isteri bangsa kita. Baroe ini kali film Indonesia me-

satoe

pada

LIKE TJIAN
dan

SOETJI” (R. i/d O. van O, Nassau)
dan Kapitein Lie Tjian Tjoen:
Bagoes, bagoes sekali. Jang maen
actienja bagoes, isi tjeritanja bagoes. Sangat ada harganja ditonton orang banjak.”

Dalem koepi dari f0.90 dan f1 50
Disemoea roemah obat dan toko2.

kan

menjatafilm. Di

antaranja:

« Boeat membikin
koelit tinggal sehat,
sedjoek dan kering.

PA

)

INI MALAM DAN 9—10 FEBR.
TIGA KALI PERTOENDJOEKAN.

Baek“

Comes

Kid

sThe

elok.

BEDAK
PUROL

Penoenggang Koeda Itam
dalem hoofdrol:
Dick FORAN — Helen
VALKIS — Mira Mc. KINNEY

dengen

jang

dan

tinggal bingkas, tegang dan bebas
daripada
perlipatan?
koelit
dan
belahan?, dan djoega menjemboehken segala katjelaan? koelii seperti
kekasaran, djerawat, bintat, toetoe2
Toean
koreng.
dan
lan, goedig
poenja paras moeka boekan sadja
djadi sehat, segar dan tiada berkerjelaan sama sekali, tetapi dapat
djoega warna koelit koesam bagoes,
begitoe
sabenarnja
jang
dengen
amat dihargaken.

nonton.

NIEUWS

moeka

Djiwa

Tida terdoega! Penonton dari
segala
golongan
memoedji
ini
film. Baroe pertama kali ini perhatian golongan
terpeladjar ditoedjoekan pada film boeatan ini
negeri.
2

Dinegri panas koelit paras moeka
beroesah pemeliharaan loear biasa
tersebab pengaroehnja hawa. Boeat
mendapat dan memeliharaken paras
moeka jang menarik hati kita tida
bisa memoedjiken toean laen daripada mendjagai koelit saben hari
dengen -Bedak “Purol,
jang “atas
segala perkara
telah
menjataken
dia terbaek. Sebab bedak ini boekan sadja menbikin koelit tinggal
sedjoek dan kering, tetapi bagian
penawar jang ada didalemnja me-

Pasar Bawah Besar — Batavia-Centrum.

Kita

BATAVIA

INI MALAM
DAN BERIKOETNJA, MENEROESKAN FILM
UNION JANG PALING
BAROE:

- BESOK-MALEM: ,,FOELOES poenja FATSAL” ,Klucht” Besar.
DJIKA TIDA KETAWA-WANG KOMBALI! BETJA VRIJ!!
LAIN MINGGOE: ,,DE ZWANE PRINSES”
(,POETRI ANGSA-DJAJA”)
Kegoembira'an, Perasa'an LAIN dari LAIN!
Permndangan

—

—

BORTA MELIHAT” (,ZIENDE-BLIND”)

- Memperliatken

pergerakan

di Br. Hindia waktoe

p “TAI KEDA:C0 1

SENEN

ena

ngisan,

Romantiek,

Avontuur. —

Obat Sakit Wasir.

Sinshe Tjia Sioe Khee jang kloearken

obat

wasir

Ko

Tji San

soenggoe ada sematjem obat jang paling mandjoer.
Kita berdoea orang dapetin penjakit wasir itoe soeda betaon-taonan waktoe boeang aer kloear dara dan perinja tida bisa di tahan,
telah pake banjak obat tida maoe semboe, kemoedian dapet pake
obat sakit wasir jang dibikin oleh Sinshe Tjia Sioe Khee tjoema
pake 7.hari sadja tjopot itoe wasir (Tjopotannja telah di kasi pada
kira-kira 4
Wan
sinshe boeat boekti) dan makan pill Tji Tjiang
flesch soeda semboe betoel dengen tempo jang pendek dan zonder «
rasa sakit apa-apa dari itoe maka saia mengoetjapken banjak trima kasi serta menjaksiken kemandjoerannja ini obat soepaja Toeanngga en Njonja-njonja jang dapet.sakit terseboet bisa dapetin pada

masih poelau liar, dengen pendoedoeknja jang masih boeas, dimana seringkali pamerentah Inggris

dapet ngalamin pembrontakan dari itoe bangsa
liar. Penoeh Actie, Pertempoeran, Heibat, Kebe-

123

BATAVIA-C,
| TEL.WL.540

Saja jang mengoetjap trima kasi,

SINSHE TJIA SIOE KHEE
Toko Tiga No. 45 — Batavia,

KAN SIAUW LAM
WONG FOENG.
c/o Firma LIKE GOAN HIN.
Kali Besar

'—

Batavia.

di Italia. Geatapa Dar

6 Bini
. E | man

kabarnja

bekerdja bersa-

. | ma2 dengan polisi rahasia Italia
oentoek

membanteras

-

pemerintahah fascist. Sebagai hal

“DJAWA BARAT

pasti boleh ditetap

| jang soed

“kan, bahwa kekoeasaan Musso
lini dan pemerintahnja menda-

Atas

initiatiefnja P.T. Resi-

nja telah diadakan bridgedrive,

ani

boleh dibilang soedah menggem

ter president, Generaal Antones

birakan,
Djoemlah anggauta| nja soedah ada 27 orang, walau

persia

Ero
ten

dan

| maksoed ini boekan melemah| kan hati Amerika, melainkan

5 Keadaan
kn

mendorong ra'jat Aoentoek

bekerdja

lebih

PENJERANGAN OEMOEM DARI
“DJERMAN
Kita seboetkan maksoea Djer |

n ia

Peka aga Het
. menjerang

Liang

kabar seolati

5 1 Pa

Ba

en

'oentoek

aa

tagai

rantjangan

baik

rang

S.W.
Dalam ini boelan di Tjiledoeg

min Elia dari Bandoeng,

akan

diadakan

pertandingan

penjera-

ka

na

Openbaar

bertempat

dengan

mendapat

di

Tjiawi

Moehammadijahschool

perhatian

jg.

wakil PID
memoeaskan dan
lengkap. Djam 9 pagi moelai di
boeka oleh toean Hamara sebagai C.v.o. dan diserahkan pim
pinan kepada toean Ibrahim se

bagai

oen-

oendang

ini

kan:

ketoea.

Jang

dibitjara-

-

-

djoega

banjak

berita

dengar,

pendapatannja

atas

Karanggajam

goenoengan

oeToe-

an Simon Ingratoeboen dari Am

da

Toean Justinus Akar

Koelit kajoe poele.
Obat-.malaria.
Soedah pernah kita kabarkan
bahwa dalam regentschap Keboemen didalam boelan Novem
ber, December dan Januari jg.
baroe laloe ini banjak tersewabah malaria, teroetama dalam
onderdistrik2 Poering, Koewara

batkannja,

. ah dan djoemlah jang
ini sebenarnja adalah
-kan banjaknja kapal
kepoenjaan angkatan
Djerman.

Kabar

hai

dak

melakoekan

seperti model

menjaboctkan | an

lagi, bahwa Djerman telah

me

terang

akan

meminoem

Boeat

orang

air

reboesan

Amerika.

poen baik djoega tiap2 pagi me
minoem air reboesan koelit ka .
joe poele itoe oentoek mendjaga
djangan sampai terserang malaria itoe.
Obat ini sangat memberi so
kongan kepada si sakit jang ti
dak mendapat pil jang tjoekoep
karena dari banjaknja orang jg
haroes

mendapat

Sebagai orang tentoenja telah
mengarti, bahwa toean dokter

Goelarso adalah salah seorang
Ind. Arts..jang bekerdja dalam
reg. Keboemen, jang mendapat

serangan, -sebe

kekoeasa

mengoentoeng
kepada

| bang dalam negeri negeri jang | president Amerika Serikat dibe
'| didoedoekinja di Laoet Oectara,
rikan kekoeasaan, boleh memoe
| jang

akan

didjadikan

pangkal

| dalam. serangannja, jang didoe
“ga akan dilakoekan dalam boeIan Maart atau April. Berita ka
in

wat

djoega

mengabarkan

tenakan

toeskan tjara dan waktoe mem
berikan bantoean kepada
negeri

negeri

tjotjok

demokratis,

dengan

rantjangan

jang

oenj

| tang maksoed

Djerman

mang soedah terdjadi — ,bahwa

Italia dibandjiri oleh

:

Djerman.

'itoe: panjat! dika

mengapa

g sadja jang memadjoekan |
obahan dengan amendemen

kan tetapi tidak merobah

Ada

doea

tentara

ngan djalan meninggikan

peng |

peperangan,
hasilan alat alat
dapatlah Djerman diatasi

Ja, ini dia OBATNJA
boeat segala penjakit mata !!

sebabnja, | maka

di Italia terdapat ten

tara Djerman.
Pertama Djerman ingin ma
djoe mendesak sampai kepartai

| Laoet Tengah dan dari pelaboe
han pelaboehan

.

dang oendang, maka hal ini sa |

arti
dja soedah mengandoeng
: “5 3 mendoedoeki seloeroeh — tanah | jang bisa memberikan kepoetoe |
A- |
' Perantjis, soepaja ada djala
2 Karena, sekarangpoen
iaan
“Ialoe menoedjoe ke Spanjol.
mempoenjai persed
4 Kark ta kesak Bag
djoean dari penjerangan di
rat besar tentang alat
2 diberikan: Orang orang
di
ialah Gibraltar. Lain kabar Ia 7
ngan, jang bisa
kogan : gi menjeboetkan — dan ini me berikan oentoek membantoe. De
aa
oe-

Italia,

maka

| angkatan oedaranja bersama sa

dalam perkara alat peperangan.
| Sekarangpoen soedah dikabar'kan, bahwa dalam boelan boelan

jang achir ini, Amerika

telah

memboeat kapal terbang lebih
Ssebanjak daripada Djerman,

perti diterangkan oleh minister

Amerika oeroesan angkatan la
oet. Knox, depan Commissie oe
| menjerang angkatan laoet Ing roesan loear negeri dari dewan
| geris di Laoet Tengah.
Senaat. Ditanah Djerman orang
|.
Kedoea, kedoedoekan
Duce poen djoega melihat, bahwa ba
ins | dan pemerintah fascist rasanja njaknja bantoean Amerika ke
ker | soedah sedemikian gojang, se- pada Inggeris bisa memberikan
kepoetoesan atas djalan pepera
| hingga perloe diminta bantoean kepada tentara Djerman oen ngan.

ma dengan angkatan
oedara
£ | dan pemerintah fascist rasanja|

lain

toek mempertahankan kedoedoe |
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Importeurs: R.

OGAWA

pertolongan

pil itoe.

Djermar,

Djika

itoe.

jang tidak sakit-

kan pihak pergaboengan Ingge

njiapkan lapangan lapangan ter | ris —

recept

sore orang jang sakit disoeroeh

loem Amerika siap dengan per
belakang|
sebagian
sendjataannja, baik
menjatah ranseloeroe
t
atau menoeroe
| terbang
tjangan. Kalau sebagian sadja
oedara plan Roosevelt soedah didjalan

kan, maka imbangan
kabar

(Ka

jaitoe koelit
djamoe Djrwa,
itoe didjemoer hingga kering, la
airnja
hingga
loe direboes,
Air itoe rasatinggal sedikt.
nja amat pahit. Tiap2 pagi dan

sedang Djerman sebaliknja hen
000: sampai : 80.000

toe

ranganjar sebelah oetara) soedah dipesannja. Dengan begitoe
Karanggajam
di
pendoedoek
mendapat penghidoepan sedikit
dari kajoe itoe. Tjara mengo-

koekan penjerangan hebat.
Amerika ingin
soepaja per
gaboengan pendjagaan Inggeris
dan pendjagaan Amerika — ja
itoe sebagian dari plan Roosevelt — haroes berlakoe sebeloem
terdjadi penjerangan

kita

jang

Oleh karena
mandjoer kinine.
pendapatan ini, maka berpikoel
pikoellah koelit kajoe poel& jang
asalnja dari hoetan2 ditanah pe

meta Ie

antjamanDjerman akan

jang sem

boeh.
Menoeroet

oentoek didjadikan obat penja
kit malaria, meskipoen tidak se

Benja

bon: Toean Salfester Ubra

-

membeli

an dokter di Keboemen, koelit
kajoe poelepoen dapat djoega

tanggal 4 Februari

1941, semoea loeloes dalam

$

tidak 'koekininepillen

soedah

examen bagi 8 orang candidaat,

djian tadi, jaitoe: Toean

jang: terse-

itoe

oentoek regentschap Keboemen
dalam tiga boelan itoe lebih koe
Oleh karena
rang f 20.000.—
soedah banjak sekali pillen jang
diberikan kepada pendoedoek de
sa jang terserang itoe, begitoe
djoega harganja, maka alhasil

oentoek

Kemoedian djam 1 tengah ha

semocanja mem

penjakit

rang dari 60.000 orang. . Wang

ri, rapat ditoetoep.

jaitoe pada

seregentschap

itoe, disebabkan|

|.dan g Amerika

Inggeris,

Ie Benang

melakoekan

ngan, dan sebaliknja besar hara
menerima
pan Congress akan

akan didahoeloei

BN

Washing

doea
ton dan Berlijn. Kedoea
poesat ini sama sama pengaroeh
Pembitjaraan
mempengaroehi.
di Ameri
bill
lend”
and
,lease
'ka Serikat mendorong Djerman

aa

- ditanah

di

terletak

poesatnja

oleh karena Italia, sesoe-

0e| dah gagal serangannja kepada'
Griekenland dan tentaranja ka
(lah poela di Afrika Oetara, ma
| ka pada waktoe ini negeri itoe
| tidak sanggoep akan-mengam—| bil sesoeatoe tindakan jang ber
“arti atas Seonlisnja, sendiri.
an

M.D.

ri Ambon:
sepak raga antara
club2 jang
Nona Parsinah
berdekatan, jang pendapatannja “dari Borneo:
Poerboling|
dari
toch
baik
Djajaprawira
jang
e
akan dipergoenakan oentoek S.
wa pada wakto
dari
Dangin
Joseba
menoe
Nona
go,
W. sedang harga kartjisnja ten
akan madjoe menjerang
MaWasti
Nona
Poerwokerto:
toe sepadan dengan-—keadaan.
djoe arah ke Selatan, dengan me
Nona
ke
djan dari Indramajoe dan
laloei Boelgaria menoedjoe
atau
nland
Doematiar Sitompoel dari TaGrieke
TJIAWI.
:
di
ki
Saloni
Dar
Selat
roetoeng.
ke
dan
Rapat oemoem
Moehammadijah.
ke Bosporus
bahwa
Examencommissie terdiri da
Atas oesaha pengoeroes Badanellen. Soedah pasti,
In-:
Toerki
ri Toean S.W. de Wolff,
dalam kedoea hal itoe
-kal groep Moehammadijah Tjia,
Dr.
Java,
specteur DVG West
tidak akan tinggal diam.
wi, pada hari Minggoe jbl. telah
Fischer, Dr. Sadikoen, dan Dr.
Openbare
dapat dilangsoengkan
Bosman.
DJERMAN DAN AMERIKA.
vergadering - Moehammadijah, Cr
kedjadian | jang sengadja pembitjara2nja
Tadi, kedjadian
DJAWA TENGAH.
didatangkan dari Tasikmalaja.
itoe soedah kita bagi doea jang
KEBOEMEN.

rangan, jang meminta
segala tenaga produksi dari se |
Djerman

Djerman| poen beloem
systeem
ia | poenjai pakaian
terangan
terang

akan merobah negara dan ma
sjarakat menoeroet tjara Djer
man. Dari pada kedjadian ini
orang menarik kesimpoelan, bah

n tindakan wettelijk oen
- melengkapkan persediaan

loeroeh ra'jat, maka dari
pah diterima kabar kabar

keras

dengan

'cu, memerintah
menoeroet
dan dengan

g di Amerika diambil
njempoernakan

1-2-41), minis-

ter Boekarest

panan janng
orang
orang
— mem

maksoed

toedjoean

Ie .ngan, jaitoe ditanah Griek dan F
: Afrika Oetara dan di Italia ada | jang pendapatannja didermakan |
POERWAKARTA.
Prins
Bernhardfonds.
» | pertjobaan oentoek
memisah- | kepada
“Perhatian dari segala golongan,
Examen Mantri Verpleger(ster)
| kan Radja bersama Maarsehalk
Dendi
ne Ala
“teroetama
dari
fihak
BB.
djaBadoglio daripada Mussolini.
kenhuis",Bajo.e
oeh dari
sangkaan
besarnja.
—.
Jang mengenai Balkan, maka | Apalagi jang gemar bermain
Asih”
Atas
berkat Toehan dengan
teroes meneroes berita tersiar | bridge, jang tak gemarpoen ha |
| oesahanja Toean Dr. E.J. Bostentang tentara Djerman jang
dlir poela.
Bao
bertambah banjak masoek dil .
Surya Wirawan.
man, Geneesheer-Directeur Zen
Siman
,,Bajoe Asih”
Roemenia, sedang menoeroet be
Berdirinja
S.W. tjabang Tji- | dingsziekenhuis
diadakan
soedah
rita kawat jang terachir (Reu
Poerwakarta,
ledoeg beloem lama, akan tetapi

Aa

pang
I

lam

dan

Soetama.
Pemoeda . dan
Pendidikan,
oleh tocan Joesoef Jachja.

di Bean

| pat kesoekaran, oleh sebab ke | dent Tjirebon pada malam Ming
| gagalan didoea medan pepera- | goe jang baroe laloe diroemah

Me

Azas

rakat, oleh t. Sobandi dan t.

TJIREBON.

Bridgedrive

san dan Adimoeljo, sehingga da

oleh t. Hidajat.
Moehammadijah dan onderwijs, oleh t. Semangoen.
Moehammadijah dan masja-

tindakan

tindakan jang melawan kepada

Al-Goer'an, oleh Kiai Satibi.

& Co.

TOKO.
Semarang.
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Sz

mempoenjai

anak, dari isteri jang soe
ditjeraikan 2 perempoean

dah

dan dari isteri jang sekarang 1

lelaki. "
1.

Petanjaan:
Djika orang itoe meninggal
apakah anaknja- jang 2 perempoecan itoe mempoenjai
warisan atau tidak, sedang-

&

nja sangat

dibentjinja.

Orang itoe soedah bilang ke
pada

isterinja,

kalau ia

me

ninggal
djangan memberi
apa apa kepada doea anaknja jang perempoean. Djika
memberi

apa apa diharap pe

roetnja
mendjadi
besar
(kemboeng). Bagian bagian
itoe semoea soepaja diberikan kepada anaknja lelaki.
2. Dengan tjeritaan begitoe sa
dja, memberikan barang ba
' rang kepada anaknja. jang
lelaki, anaknja jang perempocan
dapat
menggoegat
atau meminta warisan?
3. Bagaimanakah
djalannja,
soepaja
pemberian barang
barang dari orang itoe kepa
da anaknja jang lelaki
ti-

dak bisa digoegat oleh anak
nja jang perempoean?

4.

Barang barang jang soedah
diberikan oleh orang itoe ke

5.

barang

waris?

diri, jang soedah
oleh mertoeanja,

Se-

dibongkar
terketjoea

loei Klaten, Mataram

rang tadi baroe diterimakan se

dari loear Soerakarta
banjak
jang mengiring samapai Imogiri.
Innalillahi wainna ilaihi rodji'oen. (M).

telah orang toeanja

mati).

dan 2 anak perempoean
isterinja apa djoega da
bagian? Begitoe poela
poengoet dapat bagian
tidak?
,

:

Semoea anak adalah waris da
ri Orang toeanja.
Rasa bentji
terhadap salah satoe anak
ti
dak membebaskan orang toeanja oentoek mempelihara anak
itoe setjoekoepnja.
Djika anakitoe terlantar jg. meninggoeng
jalah

orang

antara

toeanja.

anak

orang toea tidak dapat
toeskan dengan begitoe
Sebaliknja

anakpoen

njai wadjib

dan

dipoesadja.

mempoe-

membantoe

kali,

Hoe

orang toeanja.
Pendirian ini sentosa sekali
dikalangan bangsa
Indonesia,
sehingga
orang
memandang
djoega soedah semoestinja bah
wa anak angkat (djadi boekan4

koelit

daging

orang

sendiri)

nja.
poen perhiasan

jang soedah

di

berikan pada
si isteri, itoelah
mendjadi milik isteri tadi. Terketjoeali djika si soeami terang
sengadja berkehendak meroegi

kan ahli warisnja dengan men
djoeal segala barangnja oentoek
dibelikannja pakaian dan perhi
Djadi jang mendjadi

lah:

dengan

lian

tadi

nja

oeang

soedah

apakah

barang

perloean

terdjadi,

soedah

poesaka

itoe.

soal ia-

apa pembe
mi-

didjoeal-

goena

ke

Berhoeboeng

de

ngan ini nanti jang mendjadi
soelit jalah soal
tanda tanda"
(bewijs), sebab si isteri dengan
sendirinja akan menerima seper
tengah dari goena kaja, dan ti
dak ada halangannja djika ba
'gian si isteri itoe sebeloemnja
soedah

diberikan

padanja.

Hoekoem adat memberi
hak
pada si djanda oentoek berdiam diroemah soeaminja almar
hoem dengan menerima nafkah
tjoekoep oentoek hidoep sehari
hari.
Kaoem ahli waris tidak
boleh mengoebah hal ini, ketjoe

ali djika

disediakan roemah Ia
ditempatinja.

pembagian warisan

antara anak anak tidak tentoe
atoerannja, menoeroet kebiasa-

akan tetapi djoega diminta oleh
- anggaran hoekoem.
Poetoesan

an masing masing tempat. Ada
tempat jang membagikan doea

tentang

soal

apakah

mentjaboet segala
dari sesoeatoe ah-

dengan

kemaoeannja

bagian boeat tiap tiap anak la
ki laki dan satoe bagian boeat
anak perempoean, dan lain tem
pat meratakan pembagian boe
at segala anak dengan tidak me
mandang laki ataupoen perem

sendiri,
itoelah
beloem
terang. Akan
tetapi mengingat
pendirian
oemoem, bahwa se-

poean.

gala

ngoet

sesoeatoe

itoe

seberapa

Djoega pada anak
haroes

diterimakan

poe
bagi

moengkin haroes didamaikan de

an.

ngan memenoehi
keboetoehan
masing masing orang jang ter
sangkoet, maka boekan moesta
hil djika hakim akan tidak me

masoek dalam bilangan kaoem
ahli
waris, djika
masih ada
anak jang hidoep atau ketoeroe
nannja.

opdracht atas poetoesannja con
gresnja perkoempoelannja dok
ter2 Indonesier
pada
tahoen
jang telah laloe, oentoek teroes
mempeladjari djamoe2 , Djawa.
Moedah2an pekerdjaannja toe
an dokter ini akan memberi boe
ah jang berfaedah kepada rak
jat

Indonesia

pada

oemoemnja.

(DDS).

Adapoen djanda tidak ter-

ram II dengan kebesaran.
Sebeloem djam 9 pagi diroe
mah Hariomataram telah
penoeh sesak kaoem pembesar dan
bangsawan, diantaranja ada Se
.ri Soesoehoenan, wakilnja Seri
Soeltan, Pangeran Mangkoenagoro, Pangeran
Soerjodilogo,
goebernoer Soerakarta dan Djok
jakarta,

SOLO.

Oepatjara

bat

3 k33

pengoeboeran
riomataram.

Ha

Rebo 5 Februari ini telah dila
koekan oepatjara pengoeboeran

djenazahnja KPH

Hariomata-

beberapa

Lembaran kedoea pagina II '

hadiah

jubileum

adalah

succes besar!

Tiitjipilahgsekarang!!

dan teroes

djoega

kaoem

pembesar

Rapat tahoenan oemoem P.P.B.
Perserikatan Pensioenan Boemipoetera
tjabang
Soerakarta

dan "Perkoempoelan Pensioenanbank Soerakarta nanti malam
Habiprojo, Solo, moelai djam

kesopanan

li waris,

Un Ten ga

ke Imogiri (Astana Radja).
Boenga krans ada banjak
se-

tjoba memboenoeh

Tentang

hakim

ar

be

dah pernah

toeanja bilamana djatoeh melarat atau sengsara Inilah boe

orang dapat
hak warisan

PL SAN TA

mela

akan mengadakan rapat tahoenan
jang oemoem bertempat di Soos

in oentoek

anggaran

diiring

kalau tidak ada alasan jang ma
hapenting, misalnja si anak soe

orang

kan hanja

kentjang,

berapa auto dan autobus,

koem adat Indonesia mempoenjai pedoman menoedjoe kearah
ketentraman
dan perdamaian.
Menoeroet pedoman
itoe tidak
selajaknja djika sebagian dari
anak anak orang diperbedakan
begitoe matjam, sehingga tidak
menerima barang sedikitpoen
dari warisan orang toeanja, dji

salnja

Pertalian

Haa TEA

5

empoenja

kekatnja hanjalah toean hakim.
Memberi barang pada anak
itoe dapat dengan setjara hibah
atau hibah-wasijat (djika ba-

bagi warisan

djawab

PS AU

djoega

ljk djalan

asan goena isterinja.

antara anak le

Leger,

akan tetapi jang wadjib
dan
berhak memoetoesnja pada ha

li tanahnja.- Tetapi dalam
zegel kepoenjaan soeaminja,
warisan dari orang toeanja.
Bagaimanakah atoeran mem

Dijawab:

Na

lah dilakoekan penjerahan oepa
tjara dan boenjinja senapan se
bagai kehormatan, laloe
auto

Tentang barang pakaian atau

an atau tidak?
Roemah jang didiami iste
rinja
sekarang, termasoek

dan

sampai batas kota (Kletjo) ber
djalan perlahan perlahan sete-

anak tirinja jang perempoe

laki
dan
pat
anak
atau

ARA el pda

djadjaran prijaji abdi dalem Ka
soenanan, jang pandjangnja le
bih 1 km.
Dari
roemah Hariomataram

berhak menerima
bagian dari
warisan orang jang mempoepoe

dangkan roemah itoe pengganti roemah isterinja sen-

6.

koenagaran

pada isterinja, semoea beroe
pa pakaian boeat isterinja,
apakah
termasoek barang
warisan? Bisa digoegat oleh

djoega

SE

jor dari KNI Leger, sebagai dra
ger Srikabadya dan Srinoegraha
jang didjadjari oleh pradjoerit
keraton dengan legioen Mang-

njetoedjoei tjaboetan hak mewa
ris dengan
sewenang wenang
(eigenmachtige onterving). Lain halnja bilamana salah soeatoe ahli waris soedah berboeat
jg. tidak pantas terhadap orang
jang
meninggalkan
warisan.
Meskipoen begitoe timbangan
tentang tidak pantasnja
sesoe
atoe perboeatan tidak terletak
ditangan
sembarang
orang,

kan mereka itoe kedoea doea

—

PEMANDANGAN

kehakiman.

Abn. No. 20818,

orang

941

e 8 Februari

Roeangan
E.S. Bandjar

A0 KKU nnan ah Tn
Ulat Ban

”

a BELA

MDA

mein "SRG

Sa ae

boepati,

plaatselijk militaircommandant
dan oepatjara kebesaran setja
ra Prins.
Djam 9 pagi auto lajon dibe
rangkatkan dari
roemah
dengan kehormatan besar, sebagai
Pangeran sentana, sebagai
ma

8.
|

Didalam rapat itoe t. R. Prawoto Soemodilogo Ketoea hooid-

bestuur

P.P.B./P.B.

akan

berpi-

dato tentang ,,Masjarakat Kita di
masa ini”.

Pidato

itoe

tidak

menjing-

goeng politiek, hanja
bermaksoed
menerangkan
masjarakat

kita berhoeboeng dengan
an

economie

tangga

kita,

dan
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Tsap-Go-Meh Batavia 7-8-9-10 Februari 1941
Memboeka

Pergoeroean Moehammadijah

dapat perhatian
Dengan besluit dari Departement O. & E. maka pergoeroean
Moehammadijah

terdiri di Poengkoeranstr.

jg.

THE TUTORIAL ACADEMY
GANG. KLINTJI 34, — BATAVIA-CENTRUM.

praktijk

Nona MOEDINEM
Matramanweg

Diboeka Cursus baroe:
Bahasa Ioggris (oentoek segala tingkatan)
Shorthand
(Pitmans)
Typen
(Tienv. & Blindsysteem)
Correspondence (oentoek dagang dan kantor)
P.S. Kita djoega mendidik mereka
jang ingin
mendapat titel LL B., satoe cursus jang di
oesahakan dengan
soerat
menjoerat
oleh
University loear negeri.
Oentoek keterangan lebih landjoet datanglah berbitjara dengan kita pada tiap” hari

Arts.
107 telef.
Mr.-C. 408.

djam bitjara (poetri2 dan
anak-anak) pagi 7.30—9
sore 5 — 6 ketjoeali hari
Minggoe dan hari besar

diper-

samakan
kedoedoekannja sebagai Volksscholen Gouvernement.

Begitoe poela sekolah Moehammadijah jang ke II di Gilitoegel-

Dokter

R. HARDJONO
Pasebanweg

straat, jalah jang tidak mendapat

subsidie dari negeri, diperkenankan memakai nama:
hammadijah ke Il.

PA:

TES Ng TEA

roemah

penganggoeran.

Volksschool

SP

keada-

Rakjat,

kita, anak-anak

N)”2

H.L.S. Moe-

21.

Alg. Praktijk
Spreekuren
op alle
, 8 — 10 v.m:
werkdagen
Tel:

(5 —

$

Mr.—C.

n.m.

1745

KARANGANJAR
Gedoeng Taman Siswa baroe
Perajaan
Soera.
Pembantoe D.D.S. memberitakan, bahwa

orang
telah

toean Soempeno,

se-

pentjinta Taman Siswa,
memberi hadiah seboeah

gedoeng
kepada
Karanganjar.

Penerimaan

Taman

Siswa

hadiah itoe dira-

maikan

bersama-sama

tahoen

baroe

perajaan

1 Sjoera didalam

gedoeng terseboet dengan perhatian jang memoeaskan.
-

vm

MADJENANG.

€

A.

HALIM,

arts

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

Administratie
ALGEMEENE

Kramat

NoordwijkNo 8,
BATAVIA-C.

33—Tel.

CENTRALE
BANK N. V.

2029 WI.

BATAVIA-C.

ABDOELKADIR,arts

Merdikaweg

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

BANDOENG

dari

Ba

djam

5 —

7

LIA

nang

PKOSPECTUS

sore,

ketjoeali hari Saptoe.

hoedjan

TSUBONO & COMPANY

terlambat

di Madje-

toeroennja

R. SLAMET

ma

ka sawah-sawah jang tidak men

Dorkrter

dapat air dari irrigatie sebagai
di Tjimanggoe dan
sekitarnja
baroe di boelan December dapat dikerdjakan.
Maka kalau
melihat panenan sadon jang ba

roe laloe di boelan
pendapatannja

satoe bahoe

- NAN

POENJA

Patjeklik moelai memboeas.

Karena

13,

Kalibaroe

Djam

Noord 24

8—10 pagi
5-7 sore

merosot

biasanja 30 datjin

atau lebih, itoe waktoe djarang
jang sampai mendapat 5 datjin.
Poekoel rata2 tjoema 10 pCt.
dari pendapatan biasa, ini dise
babkan koerang air.
Pendapa
tan jang sebegitoe ketjil soedah
dimakan 4 boelan sampai
pa

nen jang akan

datang koerang

3 boelan lagi.

Kini mereka moe

lai menderita

koerang

makan.

Pendoedoek makan gaber.
Gaber ampas
singkong dari
fabriek jang sama
sekali tak
ada sarinja dan sedikit berbaoe minjak gemoek soedah moelai dimakan rakjat.
Terboekti
didjoealnja diberbagai
bagai
tempat, dan terlihat lakoe djoe-

PL

MAA Kasi

Deo

de Mba ni Aehiiiaia Dosa

SOERABAIA

Oudstadhuisstr. 11
Tepekongstraat 17
MASIN, ONDERDEEL
DAN
LAIN-LAIN
PERKAKAS BOEAT PABRIK TEXTIEL
Alleenvertegenwoordiger voor Nederlandsch-Oost-Indis,

Gisci

bitjara:

SEMARANG

Pasarstraat
LEVERANCIER

CHERIBON

Agoestoes,

sangat

MAKASSER

Enshu

Sakamoto's

(masin-masin

Cotton,

Rayon,

Towel

Looms

tenoen).

Enshu Sakamoto's Patented High Speed Warping Machine
(scheermolen).
Enshu Sakamoto's Patented latest high production weft pirn winder
(copsmachine).

ga.

Tiap2

sampai

hari

habis

20 karoeng lebih.

Enshu

Sakamoto's

Patented

Tsudakoma's Rayon Loom

moe

Hidachi's

Motor,

lai panen djagoeng, tetapi
ini
poen tak bisa menolong
pendoedoek dari kesengsaraannja,
sebab hasil panenannja
koe-

Yamada's

All Kind

Betoel

sekarang

soedah

rang memoeaskan.

Berpoeloeh

MYK's Knitting
Maeda's
N.B.

poeloeh bahoe
tanaman
djagoeng soedah roesak kena air

bandjir.

Djadi

tjoema

kl. 50

bia sih mh

Winder

(klosmachine).

(masin tenoen boeat kunstzijde).
dan lain-lainnja.

Dobby's

Machine

(segala

roepa

dobby's).

(breimachine).

Finishing Machine

dan lain-lain masin boeat pabrik tenoen,

Bersedia segala roepa masin-masin dan alat-alat boeat peroegahaan tenoen,
Djikalau toean-toean maoe mendirikan peroesahaan tenoen,
jang lengkap kepada toean tentang semoea keperlocan masinmasin dan perkakas-perkakas lain-lainnja.

nja.

arsa & honda

& Cone

mintalah keterangan kepada kita, kita bisa kasih keterangan

procent jang terpoengoet hasil-

Den
pam

Switch,

Cheese

mau

Mb

Se

na ANE Seat!

3

:

BRA Lan

os

Deden

Pd

BN

ASAM

Ag Jah. ca waDai

Pin DP

Senbaa
as
NM

PI
201

"|

INN

3 | gemeene ledenvergadering, begi | “&&
mengada-

4

Pn '$'kan-tindekan2 jang dipandang |

EN

RSA

PENA ANa

nan

Specialist

Pa

5

Dhrarana.

.

Tiongkok

ia

eabnenl

| soo, jang mak

Moelai tanggal 6 sampai 9 Fe

F4 (straat.

Receptie,
Kemis 6 Februari
| moelai djam 9 malam:

Pemboekaan oleh Ketoea daerah.
Riwajat PAI
selama 5 ta-

3.

Aonaanija,

begitoe

Nah,

'hoen.
Pertanjaan

4.

toelnja biarpoen kaga” ,,gila-

sawat terbang Amerika..

315 MM DOLLAR BOEAT KAPAL-KAPAL PENGANGKOET
5 Febr.
Washington,
kang tentang rentjana wet boeat

perhim-

poenan. .

pengelocaran

mat” banjak djoega orang jg.
Receptie lasjkar PAI, ae
' maoe ngakoe salah, kalau. 8 Febr. .mengasoeh malam Ming
alah. Sebab kalau maling- | goe 89 Febr. 'moelai djam 8:
pada ngakoe sadja, pemmaling
Agenda:3S abatan Tjipinang padat, dan Ge- 1. Penjerahan dari CVO.
iswezen belon tentoe bisa
1 makan se
aja.

2.
-

. Tapi orang 'ogila-hormat” mebegitoe..
ang biasanja djoega
14.

oemoem

Minggoe 9 Febr. moelai djam

2.

dan djalannja paling depan.
f

Apa lagi kalau lid-lid doesoen
doesoen moedji-moedji dia -se-

Riwajat
pergerakan
Arab di Indonesia.

4.

gerakan Isteri Indonesia.
Dan lain2.
:

— tinggi langit, padahal pemimpin-

Isteri dengan

Joenani

di Java.

Pendoedoeknja

200000.

Djoemlah

pendoedoek

Malang dalam

boelan

kota
boelan

belakangan ini bertambah.
sama pemimpin. sih
. Hormat
—
Betoel Malang poenja keadamoesti ada, tapi sipemimpinnja. |
an
beloem boleh disamakan dedjangan lantas berperasa-

sendiri
“an seperti ,djoeragan-hebat”. 2

| ngan Bandoeng,

ga

loe berendeng sama lain - lain

sambil dipatoenin. |
es

-

| : perempoean, 344 lelaki jang

2

Eng

en

(

berainakan
orang Eropah

sesama

haknja
dan 361

djang

Ini

beloem selang berapa lama, Parindra Madioen
'soengkan rapat

oentoek

kalian

Madioen. Wakil P.LD. seksa tanda kartoe
memeri
telah
anggauta, laloe meninggalkan

soesoenan

180.000

hir Hoeseini, Penoelis II Tjokrowinarno,

Bendahara,

dan

, Sekali

ditaksir

“Tija” memoeat kabar, bahwa |
hoofdbestuur IKP terpaksa mechors pengoeroes2 IKP afd.

moelai

kring Soerabaja

loepakan kewadjiban serta melanggar peratoeran partij.
:
Fa
:

—-

4

Malang

sama

200.000

Seorang

anggauta

hoofdbe-

tuur atau

lebih pada

hari2 jad.

Ikan berangkat ke Soerabaja
oek menerangkan lebih lan

ADVIS-PERTJOEMA
oleh anak perempoean dari NJONJA MENEER SEMARANG

|

PASAR BAROE 130
TELEFOON

moen-

5 Febr.

829

WL.

(U.P.).

- soenggoeh |-

lebih

diri oentoek “berpe-

5

.SUCCES"

& Commissie
Agentuur
Handel — Transport-Onderneming — Bouwmaterialen Handel— Bouwwer-

|

ken — Producten

orang,
:
:

Haudel.

Belilah, berhoeboenganlah keperloean togan pada adres terseboet
diatas,

berarti

mengoerangkan

2 djoemlahnja WERKLOOZEN.

& 121-84 Djamika Bandoeng

00000040 00660040 00000022

Typecursus & Handelsinstituut
.WONGSOAT MODJO"
-

afd.

Typen

vanaf

f 1.—

per maand

Benodigdheden gratis.
AFD.

HANDELSINSTITUUT

INTERNAAT

MOERAH
TAHAN

KOEAT
AIR.

Anno 1915

SOLO
—
181,
Djocja, Sragen, Madioen, Flitar,
Tegal en Modjokerto.

BALAPAN
Schoolgeld

ad

sepan-

soenggoeh

apkan

djoem-

FILIALEN:

— tanggali Februari., karena me

—

hingga

(S.T.P.)

goeroes2 I.K.P. ata. dan kring
Soerabaja dischors.
Madjallah IKP. »De Nieuwe

dan

djiwa,

Malang djadi ada kota-nom| mer doea dari Oost Java dan
kota nommer enam dari Java.

BAJA.

Italia

dipoekoel

toe djoega soepaja mereka

pendoedoek Indo-

lah pendoedoek

bebe-

: Eaa Pembantoe.

|

90

nesiers ada antara 170.000 dan

Soesanto, Penoelis Is Moh. Tho-

17

Pennnnnnnnnnnnna 60000002

Djoemlah

Ketoea, Soeradji, Wakil Ketoea:

16

soepaja mereka lebih memperhatikan discipline serta lebih menghormat kepada opsir-opsir begi-

lain.

baroe jang terdiri dari t.t. Odang

pantai

schoolgeld f 4.59 per maand.
Benodigdheden gratis terleen.
vanaf f 5.— per maand.
Kleine was inbegrepen.

— Aanmeldin

dagelijks.

.

1, 2, 3 dan

d
i
DIDAPATPADA | kosjag, Tan 1 dari Hape
15,

dirampas.

Moskou,

orang Armenie, beberapa orang
Pool, Rus, Zwitserland dan lain

Pengoeroes

tanggal

tiap2

— Angkatan laoet Roes jang di
laoetan Hitam memoelai dengan
oentoek moesim dimanoeuvre
ngin ini dibawah pengamatan admiraal Kusnetsoff, volkscommis-saris bagian angkatan laoet.
itoe mengadakan |
Laksamana
pedato jang berkobar-kobar terhadap anak boeah kapal perang
dimintanja
Paris
Commune”,

orang Japan, 20 orang Inggeris,
rapat. Dalam rapat itoe dibitja-| ilL orang Deen, 10 orang Toerrakan soal sepak terdjang Parinki, 30 orang Jahoedi-toelen, 20

toeskan

|

BISA
HANJA BISA

poela barang-barang ig.

dengan

seketika.

Hanja £ 075 tiap kalinja

(U.P.).

MANOEUVRE DI LAOET
HITAM

pendoedoek

orang asing ada kira kira

| dra selama 5 tahoen, laloe mem— peringati Alm. Thamrin dengan
berdiri. Diantaranja telah dipoe-

dengan

lenjap

Roeslan

Djoemlah pendoedoek Tionghoa di Malang ada kira kira
11.500 djiwa, sedang djoemlah

Te

bisa

moeka

di

seperti
perem-

Eropah,
kapan ditambah detelah melang- “ngan djoemlah
orang orang
anggautanja se- militair Eropah, djadi meroepa
memperingati5
kan boelat 14.000.

ahoen -berdirinja Parindra, den bertempat dj Merbaboestr.

|

djoemlah

keroet

doer.

Dari angka terseboet di atas
njatalah kaoem
wanita ada
mempoenjai djoemlah lebih be
sar dari kaoem lelaki.

Parindra

perkoeat oerat-oerat (spieren) dan memberikan
kelemasan (elasticiteit) seperloenja. Keroet-

JOENANI

“ Doea serangan

Eropah.

— Antara” mengabarkan, bahwa

PEMELIHARAAN KOELIT INI mem-

rang soedah hampir-hampir men
doedoeki pertahanan jang terpen
ting.
ditawan 180 orangSoedah
opsir-opdiantaranja
orang Itali,
diram
soedah
sir. Begitoe djoega

poean jang dapat gelijkstelling

3 DJAWA TIMOER
MADIOEN. 2

& Ja NJONJA MENEER,
SEMARANG TJAP PORTRET

'— Djoeroe pembitjara Joenani
menerangkan, bahwa tentara Joe'
nani ditengah-tengah medan pe-

berharga

December djoem-

(Hah pendoedoek Eropah ada
13.869, terbagi 6448 lelaki, 6716
Kanaan

KETJANTIKAN

GOENA

KEDOK

5 Febr.

Athene,

banjak

.

Di achirnja

KLASSEN

ALLE

rang makanan, depot-depot mensioe besar-besar jang masih beloem roesak. Lebih landjoetpoen

tapi sebagai ko

kota:

48

- CENTRUM.

pas banjak-banjak simpanan ba-

. Bang Bedjat” mah kalau liat | ta besar, Malang tidak oesah ma
orang gitoe, lantas boeroe-boeroe soeroe ambil pajoeng. Dus..

OKA
Nan AAA)
— NGORDOWIJK 8

Tiap 14 hari sekali satoe perawatan. Ongkosnja

KEMENANGAN

lain2 per

Kota besar jang mna

nja belon tentoe soetji, oewah,
rasaan pemimpin begitoean,
hatinja kaja'-kaja' dikitik-kitik.
Dadanja "melemboeng.

KADJIWEG

dan

28 -Batavia

SPAARKASSEN
VOOR

OEDIK

—nnm

Kenapa PAI Isteri diadakan.
PAI

1941

15

BATA VIA

l Kal nl al
TSM
ean
Tee
AGENTSCHAP: BATAVIA-C.

Noor.

Isteri

3.

KEK. E.

JAVA

MI

NA

oendan

didjalan. ' Beberapa pendoedoek
loeka ketika mereka
mendapat
stormtroep
dengan
bertempoer

-

. Agenda:
1.

BOEKHOUDEN
toek
examen
1941
moerid baroe.
PETODJO

Agents:

Asemka

pers dari Oslo, maka di Aaslund
terdjadi perkelahian-perkelahian

Receptie PAI Isteri.

perti regent. Taschnja dibimbing
kan orang lain, sama-sama lid,

an

II.

res:

tempat

HOLLAND
COMBINATIE

5 Febr. (U.
kabar-kabar

Stockholm,
P.). —- Menoeroet

tempat pemandian.

|

1 dan

'beli di-

mana

Sole

—.

H. LS. KL. 0—7.
SCHAKELSCHOOL
KL 1—V.

CURSUS

HOEROE-HARA DI
STOCKHOLM

Lasjkar PAI dan lain2 per
. gerakan pemoeda.

4 sore.

mana

Noorwegen

ten-

tang pergerakan pemoeda.

'

dollar oen

massa-productie soedah diterima |
oleh dewan perwakilan dan dikirim ke Wittehuis.

Biar soedah terang-terang bersa“lah, dia kaga” maoe ngakoe, ta- | : Minggoe 9 Febr. moelaj djam
3 koet hilang kehormatannja.
8 pagi excursie Lasjkar PAI ke-

- Orang jang ,gila-hormat” kaau djadi pemimpin lebih loetjoe
agi. Kalau misalnja datang dide.sa-desa mengoendjoengi tjabang“nja, sampai kadang-kadang se-

315 mm

toek memboeat 200 boeah kapalkapal pengangkoet dengan tiara

Pemboekaan
oleh Ketoea
Lasjkar PAI Soerabaja.

3. Pemandangan

".

terbela-

jang

Lezing

—

(U.P.).

wakil2

51,

MASIH BISA TRIMA
MOERID BOEAT:
M.U.L.O
EL.I.
HANDELSSCHOOL
KL.

Y”

Selasa LE

&

LOR
atawa

EXTRA FINE"
SARIBOENGA
jang soeda terkenal
kebaikannja
sedari
tahon 1909
,

JKASATRIAN

pesawat-pe-

060

kasih

Dana pa

Tan

100 bocah

Amerika

. Agenda:
1. penjerahan oleh C.V.O.

OA

ia

| membeli

»G

sore

Bisa dapat

00

:

f

5—6

oentoek

tindakan-tindakan

kan.

0

«

Taloen-

bitjara:

Cheribon Kedjaksan
Telf. Ch. 368.

ze

| Idi gedoeng Parindra

boeat sakit
mata

saben
hari
kerdia dan
menoeroet djandji.

TIONGKOK
MEMBELI PESAWAT TERBANG
iat- | bruari 1941 Partij Arab Indone |
Washington,
5 Febr.
90e- 1 sia daerah Djawa Timoer akan |
at mengadakan. conferentie jang
(U.P.). — Knox mengoemoem-:
kan, bahwa Tiongkok mengadapertama di Malang, bertempat

:

2

djam

PAL

28000 HOLLOLOLOLOOLN

#3

kin koelit moeka tamba haloes dan bertjahja. Pakelah bedak

SOEDIRO

(Zetsel 1g tertahan hari Kemis)

oe pembatja ada

Goena ketjantikan! Bi

Dokter

Haa,

MOS IS PEN

dal

toe djoega oentoek

Harga
MODEL

A f 0.485

boewat
—

sekarang

MODEL Bf 0.70:

masih tetap
-—

MODEL

OB f

Dapat beli ditoko-toko JAPAN dan
diseloeroeh,, Indonesia.
TIONGHWA

0.85.

ag aahaa

“PEMANDANGAN
mintaan

- Kami kenal familie- Soegondo
Pa waktoe berintira asta Ta

Soegondo

Persahabatan kami dengan fa-

kami

lama

ma-

kekal, sehingga kini kami sa-

berempat-bersa- | toe

saf Na

makin

.0en-

dengan

jang

lain

mendjadi

'sahabat karib. Pada soeatoe ma-Sai kami bergantian mengoendjoe
ingi, mereka di Salatiga.
Lepas

negondd: 2 5 : “makan "malam

hari Soesilawati
dengan. seodirinja. MENgeriterA-

2 lagis Soesilawati,
oa

ang jang pera- | 'kan-apa sebab ia ta' dapat melianis, bagai. Pen | hat: boenga tandjoeng dan “men-

(43tjioem. saree.

- “Pada

boa

pong

aocd"

sepakan 'anak Seorang” Sati£ jang laloe, tatkala roemah kami: |
dagar
“batik di Blitar, asal, dari
“di Kali-Oerang bahatoe selesai,"
kami persilahkan mereka: berdoea, “dear, Waktoe ia masih kasocami-isteri “bertamasja kesana: | nak-kanak amat gemar sekali pa| da boenga tandjoeng,
tersebab
Familie Soegondo -data

ng ide | (pada

halaman

roemahnja,

I

dide-

ngan autonja sendiri pada djam.
kegembi- pan kamarnja ada sebatang po4 sore dengan segala
raan. Sesoedah mandi dan ber-' hon tandjoeng jang amat rimTiap-tiap pagi sebeloem
ganti pakaian mereka didjamoe “boen..
thee “diberanda
sebelah barat,
sambil menoenggoe
sendjakala
jang dalam soerat Marijam (is-

pada saja, isteri saja memakai
pakaian waktoe djadi penganten,
jang hingga kini masih dirawat-nja baik-baik.

Sanggoelnja dihiasi dengan...
karangan
BOENGA
TAN-

soeboeh. ia bangoen oentoek memoengoeti boenga tandjoeng jg.

ta izin kepadanja akan mengoem
poelkan boenga tandjoeng. Pada
waktoe mimpi itoe ia sadar. Te-

lah selajaknjalah kalau ia ingin
mengantarkan sekalian bidadari

boenga tandjoeng jang menghia“si sanggoel isterikoe itoe menggembirakan
hati saja benar-benar, sehingga saja merasa ber-

diam diseboeah tempat dinegeri
Entah-Berentah jalah dalam dongengan boendakoe sewaktoe saja masih kanak-kanak, bahkan

.

,,kembang

tandjoeng”.

Kie —

15—12,
Kiem

at
Parlan

Bouw —

Haroen

Adoeh!”....

la

saat

baharoe

itoe

Soesilawati

beroemoer

11

riboe

Se-

wa

jang

Sleko

telah

piannja jang adjaib itoe. Sedari
itoe waktoe Soesila ta” tertahan

Hanja

raman

ter-

dan .ratap tangis jang terdengar
dari .antero djoeroesan memenoehi
'alam,
amat
mengerikan!

ajah dan boendanja serta saudara-saudaranja dan teringat akan
kedjadian jang memiloekan hati
pada malam lahar itoe. Biarpoen
sehingga sekarang telah lampau
21 tahoen!

:

i saksikan dari beranda tadi,
n disana dengan sekonjongjong ia berkata padakoe:
,»Mas, doe me een plezier en
Taat mbakjoe die tandjoengbloe- |

men van

“gen”.

haar haarwrong afleg-

1) Dengan

Berkata

lekas-lekas ia

melihat

dan

mentjioem

bantoekan
pada
mer di Djokja.

wakil

Een

amat

memiloekan

verschrikkelijke

hatinja.

gebeurtenis

| uit haar eigen leven!” 2)

Baharoelah saja mengarti akan
kepoetjatan Soesila itoe, dan Ma-

1) Kalau

La
haar!

ke

Blitar,

Begitoelah ratapan serta soeara jang memenoehi alam itoe!
.. Lemaslah antero toeboeh

Kalisat

ke loc. depot

ea Aa
,

2

GRATIS!

tentang

itoe.

sifat'nja

Lihatlah

Re-zex

coupon

jang

adjaib

di bawah

ini.

Kirim ini coupon dengan oeang f 255 dan
dengan tjepat toean akan terima satoe flacon
Re-zex

bersama

satoe

Atau mintalah sadja
& Phipps, Batavia-C,

boekoe

boekoe

ketjil

gratis,

gratis,

Muller

weeska-

Leeraressen
en Leeraren

Rhythmisch
Snel
Aesthetisch
Practisch

Deskundige

Leiding

G. Sentiong 42

batavia-Centrum.

Memberi
akibat jang memoeaskan
Dalam hal-ichawal mengetik mesin toelis
boeat
kanteorpractijk
jang
toelen
Tiap

waktoe

menerima

moerid

baroe.

Mintalah

prospectus !

KIRIM WANG Pas
DAPAT GELANG MAMAS (MAS IMITATIE
3 PASANG: BESAR,
TANGGOENG, KETJIL

wd.

KUNSNIJVERHEID

D.Z.FAROOK
EC?
-.DJOKJA

Djember,

PAPAN

SEPERTI.

TIDAH

LOENTOER

TJEPET

TRIMA

MAS

TOELEN

SELAMANYJA

TAMBAH AANG. 20C£

Soerabaja,
Solo,
Djokja,
Tjilatjap,
Tasikmalaja,
:
Bandoeng.

Thaij Tjoen Ho,
Tjie An Ho, Pekalongan,
Thaij An Ho Magelang,
Eng Nam Ho Poer bolinggo,
Eng Ho Tong Cheribon,
Thaij Ho Tjoen Soekaboemi,

Tay Ho Tjoen
Pasar

Senen
Telf.

Kali
1367

Lio 53, Bat-O.
WI.

HOOFD
AGENT
Taij Ho Tong, Eng An Ho, Batavia,

|

bat
BNN

jang di bawah

Eng Thaij Ho Semarang,

dalam penghidoesendiri jang sangat

Akash In ODHA

coupon

AGENT-.AGENT,

Harga

a

toean

10.-Vingers.
Blindsysteem

hati!

mengerikan!

moeda

Boekoe bergambar jang menerangkan

Bevoegde
en
Kundigz

saja" boleh meminta,

pannja

tenaga

Re-zex, maka kirimlah
ini kepada kita,

Eng Thaij Ho
Eng Thaij Ho
Thaij An Tjan
Eng Sioe Tong
Ek Goan Tong
Djin Sen Tong,
Tjie Ho Tong,

2) Kedjadian

Sila dan ia merasa lidahnja hilang karena ketakoetan serta terperandjat, Soenggoehpoen
be-

dan

machinist kl. 3 Soegino.

boenga
tandjoeng itoe dari
sanggoelnja.
-

Soe-

baroe

dapat Yasakan mengalir poela di seloeroeh toean
poenja toeboeh. Toean akan di kagoemi karena
toean poenja kegagahan dan keradjinan.
Djika toean poenja langganan tida ada sedia

machinist

soeroehlah kakak melepaskan

2

Kehidoepan

“

Allah! Al-

haroem

tenaga

hentikan dengan hormat: J.F.C.
Paulus, tijd. commies kl. 2 pada
weeskamer di Semarang jang di

lagi: ,,Soesila ta' dapat|

kembang tandjoeng. Ia tentoe teringat akan soeatoe. kedjadian
jang

memiloekan
Btc., Augustus 1940.

dan

soedah lelah, lemah dan kering. Sekarang
kelandjer' bisa di permoeda poela dengan

Justitie.

Parto, gendonglah ini jang pa- ' Hati manoesia moedah kamoe
ling ketjil...... Lahaaar!...... Ladapat mengoesik!
haar!
Dimana nenek!...... DjaPadakoe,
kamoe mengngan
oeroes
barang-barang!
goegah berahi,
Pada Soesila,
Adoeh......
Adoeh....:.
(Goekamoe

noeng Keloet berdjegoer. Amat
Pen
Mati akoe! Ma-

terboeka!

djalan berobat memakai obat “G-37".
Moelailah ini hari djoega makan Re-zex. Dengan
tjepat toean akan
lihat perobahan atas diri
toean sendiri. Pengrasain
toea- hilang
sama
sekali. Kalemahan berganti dengan kakoeatan.

kena penjakit

haaar!...... Tolong,...... Tolong!
Maka dari itoe tidak sedikit saja terperandjat waktoe Soegondo ,
Anakkoe, anakkoe, Ja Alikoet- kekamar toelis saja oen-' lah, ja Rabbi! (Goenoeng Keloet :
toek membandingkan
loekisan | berdjegoer soearanja laksana ha- ' Boenga tandjoeng, haroem,
“@lieverf asal tangan Basoeki de- lilintar membelah boemi).
tjantik dan molek,

“ngan pemandangan jang baharoe

soedah
ke-oeletan

meoeda moelai hilang, maka ini tida lain melainkan di sebabkan karena toean poenja kelandjer'

ngan ketjakapan toeboehnja, moe
lai tanggal 7Januari 1941
diper

sub-depot Kertosono, machinist
kl. 3 Pasrah.
Dipindah dari:
Kalisat ke loc.-depot Djember,
machinist kl. 3 Ngadimin.

lagi melihat boenga tandjoeng
serta mentjioem haroemnja.

Pasti ia. laloe terkenang akan

poenja

kl. 3 Siran, dari Sidotopo ke loc.

oleh im-

berteriak-teriakan

sekarang
toean

“Dipindah dari depott locomo-

ia seorang

maoet, tersebab

Djika

stasion:
tijd.

tiet:
Sidotopo

diri sahadja terlepas dari tjengke

'La-

Pagettan,

melajang di Blitar oleh
karena
mala petaka
pada tahoen 1919

hitbeng ajah boenda dan sauda-

air panas.
Dari kanan kiri
terdengarlah
soeara roemah dan pohon roboh.

ke

adjaib

Berhoeboeng dengan kekoera-

:

S.S.
dari dines

Dipindah

itoe, lahar goenoeng Keloet. Antara mana seisi roemah Soesila-

telah berganti dengan

Timeer.

district Batang

jang

Dept.

sementara

adjunct - tramhaltechef Sarmidi,
dari Pagottan ke Sleko, tramhaltechef Kandar.

ra-saudaranja.

orang2

|

PIL JANG
BAKERDJANJA
TJEPAT
Resiahnja ilmoe pengetahoean jang

otak di Kalimati, Batang.
Diberi
idin kepada Soemiraheni, oentoek mendjalankan praktiik verloskundige sebagai vroedvrouw dj Indonesia.

waktoe mendjabat pekerdjaan ingenieur kl. 2 pada 's Lands Waterstaat
Ir. Raden
Jahja, sekarang mendjadi tijd. maandgelder
pada dienst terseboet dan tetap
dibantoekan pada Provincie Dja-

tahoen,

djiwa

V.en W.
oentoek

Diserahi

DAPAT
KESEHATAN BAROE

gila di Semarang,

di boei

Moetasi.

mendjadi anak piatoe.

Berpoeloeh

orang2

datang

Noer

—

kesehatan,

gediplomeerd

oentoek
keperloean
perawatan
orang2 gila jang ditahan disitoe.
Kepada
Raden Mas Dhirdjosoeghondo
tsb. diberinja perintah soepaja 2 kali dalam seboelan
mengoendjoengi warkkolonie boe

15—10.
Siang

415, 915,

Mhd.

dines

soepaja doea kali dalam seboelan

12—15.

Poen

pada

Khing Han,

toek

Double:
Tjan Poen Kie/Tan Kien Siang

dikanan-kiri itoe mampaklah sebagai tjoengkoep diatas koeboeran hanja lebih-koerang 2 m ting
ginja dari tanah.
Teroeroeklah
djak

Lafiaaar,.......

—

Waktoe ia mengchabarkan diri,
maka sekalian roemah-roemah

Beloem berapa lamanja ia memoengoeti boenga tandjoeng dari tanah,
tiba-tiba terdengarlah
Olehnja soeara gemoeroeh dari
djaoeh
seolah-olah soeara bandjir besar. Tengah ia memikirkan

bana an

Tan

Iboe....”,

ngin itoe

disebabkan karena keletihan mengendarai auto sahadja.

Tjan

via jang pada malam itoe djoega
sekaliannja
dibantoekan bekerdja kepada Pemerintah
negeri.

keloear.

Orang-orang

2—15,

Peng

Tetapi,
tidak demikianlah
halnja dengan djamoe kami.

daklah kami
perhatikan benarbenar, karena pada persangkaan
kami kepoetjatan Soesilawati itoe

terdiri

,,

Tan

wati, 20 orang djoemlahnja,

jang tiada bertjoeatja, Hal ini ti-

,,Tom”

ke Mrawan

kl. 3 R. Soeradi.
D.V.G.

onderassistent pada apotheek C.
B.Z. Semarang.
Ditjaboet
kembali beslit jang
memberi parintah kepada Raden
Mas
Dhirdjosoeghondo, Hooidgouw-arts dines kesehatan jang
diserahi
pekerdjaan
sebagai
hoofd pada doorgangshuis
oen-

Adapoen

dari kaoem kolot. Meskipoen demikian M.S.B.A: dapat
dialahkan dengan 6—1 oentoek kemenangan ,,Tom”..
Tetaplah jang
rom
sampai
kini mendjadi
djoeara Tangerang dan.daerahnja. Keterangan djelas
sebagai
berikoet:
Sizmgbe:
Tan
Swan
Goan
—
Soele

4—15.

sampailah air pada kakinja dengan segala kederasannja. Ia terpelanting laloe memeloek pohon
tandjoeng. Dengan sekedjap sahadja
air jang moela-moela di-

dak djernih lagi sebagai waktoe
“moelai doedoek, laksana boeian

adalah

8—15,

berdiam dalam kajangan.

“ lawati, jang moekanja tampak ti-

moeda,

memeloek tjanggah pohon
tandjoeng itoe. Ta' tertahan lagi sakit kakinja itoe, ia meratap:

tentang soeara tadi, maka telah

Mereka
makin
lama
makin
“diam, terlebih-lebih poela Soesi-

Oei

jang semoeanja terdiri dari tena-

terangkat
itoe se-

djendela kamaranja dan' sekaliannja itoe oleh lahar.

melontjat

assistent

tempatnja di baan Tjikoepak. Se
baliknja pemain-pemain M.S.B.A.
ga

ke

Oentoek
sementara
waktoe
diserahi
pekerdjaan Apotheker-

dilangsoengkan

Tangerang.

Soekomoro

onderopzichter

tertolong oleh mogrid-moerid Os-

|| toeaan dan woengoe! Keindahan ' tentoe senang hatinja akoe bawa

boeka

Soerjadi:

pertandingan setjara persahabatan antara b.c. terseboet contra
b.c. ,,Tom”

Mrawan

onderopzichter kl.

al Pawirodihardjo,
Malasasi ke
Pasiran, onderopzichter kl, 3

Febr. '41 atas oendangan b.c. Me
tro student Badminton Assotion
telah

Armidin,

2 Arsian, Rambipoedji ke Malasan, onderopzichter kl. 3 Soediro

tra M.S.B.A. Batavia.
Ketika malam Minggoe tgl. 1-2

Batavia,

stoker

Rambipoedji,

NTT
AAN
AGAN

Ta' tertahan lagi sakit jang di— Soele/Soendar 8—15, 4—15.
deritanja
itoe maka Soesilawati '
Tan Swan Goan/Tan
Peng
dekatlah pada pingsan poela. Ta'
Bouw — Parlan/Kosasih 11—15,
djaoeh dari sitoe kedengaranlah
9—15.
soeara orang
adhan:
,,Allahoe
Tjan Poen Kie/Jo Kiem Ho —
Akbar, Allahoe Akbar,
Allahoe
Haroen/Oesman 5—15, 11—15.
Akbar, Allahoe Akbar! Asjhadoe
Lebih djaoeh dapat kita kabaran la ilaha ilallah......... Makin
kan jang b.c. ,,Tom” ta' lama lalama makin djaoeh “didengarnja
gi akan main di Betawi, berhoesoeara Orang adhan itoe. Pada
boeng adanja oendangan dari salah soeatoe koempoelan badminpenghabisannja:
,,Lailaha
ilalton di Betawi.
Kiranja sidang
lah!” itoe ta” terdengar lagi. Soepembatja ingin-tahoe apa artinja
sila pingsan kedoea kalinja.
Tom itoe, ta' lain darj potongan
kata Tamba Oerat Meroengkoet.
Doea
belas djam lamanja ja
Kan gitoe oude heer Oesman dan
moertja pada tjanggah pohon tan
toean Sjeh ,,/M”?2? (Corr.»,S.J).
djoeng itoe, maka baharoelah ia

pikan banjak bidadari datang min

kan

Kalisat ke loc.-depot Djember,
tw.

b.c. ,, Tom” Tangerang con-

11—15,

Ajah!...... Adoeh..:.

GNA

BADMINTON FRIENDLY
GAME

Soesila!”

adoeh....

EN

RENT AE

hingga sampailah ia pada sebatang dahan. Ia doedoek sambil

,Adoeh!......

itoe oentoek mentjari kembang.
Ia
mendoesin dari tidoernja. BaDJOENG, - jalah kembang jang
boenja,
jang mendjaga dia, dibaamat saja gemari.
Melihat wadjah saja jang berseri-seri, Ma- | ngoenkannja dan ditjeriterakannja impiamnja itoe. Setengah sarijam mengarti, bahasa pakaian
dar
dan. setengah tidoer sambil
penganten
serta
boenga”
tanmelihat
djam didinding
baboe
- djoeng tadi mendjadikan senang
itoe
berkata:
,,Lebih
baik
Den
dan riang hatikoe.
Lara
tidoer
lagi
sadja,
sekarang
Ia bersenjoem simpoel.
masih poekoel doea”. Baboe berPemandangan jang tampak daselimoet lagi. Soesila berfikir dari beranda tadi amat mena'djoeb
i.lam
hatinja:
,,Lebih baik akoe
waktoe i
kan, teristimewa poela
tjari
kembang
sekarang sahadja,
sendjakal jang kami nanti-nantisoedah itoe tidoer lagi,
tentoe
kan itoe telah tiba. 'Alam gemirakoe terlebih banjak akan dapat
lapan berganti-ganti warna, dari biasa kekoening moeda, koe- | kembang dari pada kanak-kanak
ning keemasan, merah, merah ke- | jang lain. Esok hari ,,juffrouw”

“'alam ini, serta lagi keharoeman

lekas,

Pada
perasaannja ia
oleh bidadari-bidadari

dikasihinja itoe. Takoet ia kalaukalau didahoeloei oleh lain-lain
terj saja) kepada familie Soegon| kanak- kanak jang setiap pagi ha“do selaloe dibangga-banggakan'
“ri djoega gemar
memoengoeti
ketjantikannja.
boenga
tandjoeng
itoe.
Oentoek kehormatan doea djaPada soeatoe malam ia memim
moe itoe, lagi poela oentoek me-

noendjoekkan tjinta kasihnja ke-

BIL

boeka moeloet,
dengan sekoeat
tenaga ia berteriak: ,,Iboe, Ajah,
keloear...... keloearlah...... Lahaaar.....: Lahaaar...... F3
Sekedjap lagi air jang
panas
itoe berganti dengan
loempoer
jang bergolak dan beroeap. Napas mendjadi sesak oleh karena
hawa
welirang......
Goenoeng
Keloet
teroes meneroes berderoeng-deroeng, sedangkan kilat
berkelap-kelap laksana kembang
api.
Soesila pingsan.
Ta' lama ia
sedar dari bioesnja karena kesakitan kakinja,
terbenam dalam
loempoer jang mendidih itoe. Dalam keadaan setengah ingat setengah moertja itoe pada perasaan
nja terdengar soeara
bidadari:
bidadari dari impiannja tadi itoe.
»Marilah Soesila, pandjat pohon
tandjoeng” ini,
kami bantoe.

Lekas......

ATT

Gerak Badan

bahaja itoe. Setelah dapat ia mem

tum. kesenangarinja, Houbigant.

Ka
Ka dengan hofeku" Tan p
rgilah .

jang berala-

san itoe, dengan segala ridla dan
senang hati melepaskan goebahan boenga tandjoeng itoe dari
pada sanggoelnja. Dan oentoek
melenjapkan ' bekas
haroemnja
boenga tandjoeng itoe ramboetnja dioesap-oesapinja dengan par

| milie Saegondo

SIT AURA

loem pernah ia mengalami lahar,
tetapi sebagai anak sekolah jang
telah doedoek dikelas enam tjoekoeplah pengetahoeannja tentang

:#

rijam, setelah saja sampaikan per

Lembar kedoea pagina IV

dai BA

botol besar f 3.—, , botol ketjil f 1.75.

ngan ii

AA GI

.

Wen Ii Aan

SinTjie An,
Eng Hok An, Bogor.
Eng An Kongsie,
Tong An Tong, Mr.- Cornelis.
Bang To Tong,

Tong San Jok Fong, Tanah-Abang.
Djin An Ho Serang, '
Ban Ka An Rangkasbetoeng,
Ban Hok Soen Tangerang.

e

|

f 3.007.567, sedang

tahoen
1939 sebagai
f 11.183.426,
wang

| dak benar, kalau ia katakan, per-

f 9.065.379,
wang keloear, dan
f 2.118.047, voordeelig saldo.

F

Penempatan

|

jang sebenar-benarnja ia-

Banjaknja

— Disamping itoe diadakan djoega pendidikan “dari pegawai jang

an

per-

- nomische Zaken) dari begroo- kang lebih djaoeh.
“-Andjoeran toean Wirjopranoto
ing boeat tahoen 1941. Dalam
Ii #denaa dalam pengadjaran desa
s begrooting tambahan itoe dipinta soepaja crediet bdeat perkena dipekerdjakan orang-orang jang

soerat2

ma
ada
arti
gal

perminta-

pemerentah

waktoe
jang
memboektikan,

dari

ikanan. Pendidikan
consulentconsulent
adalah
satoe
perkara
Is Scaweliah tok jang dibisiaran
|
jang
lebih
soekar,
jang
penjele— kan begrooting tambahan berke-4
ditimbang-timnaan dengan afdeeling VI (Eco- -saiannja haroes

kepada

koekan sedjak tahoen 1931:
haroeskah atoeran pembagian djabatan jang dimaksoed
ditambah oemoemnja menilik kepentingan pemerenta-

|

pada

han jang baik dan choesoes
nja mengingat perloenja ada
jang baik,
perhoeboengan

teroeta-

dalam kalangan Indonesia,
kesalahan faham tentangbesluit goebernemen tang18 Juli 1940 (Staatsblad

No. 387) dan
: | berhoeboengan

ma

Fa

:

|

da tanggal itoe djoega no. 1394 (dimoeat
di bijblad no. '
14420).
2

a(C

Kepada toean Rehatta pembi-

“3

kan dalam circulaire tsb.
Oentoek bisanja mengoerangi
—.. Toean Wirjopranotol tjara memberi tahoekan, bahwa
nanti akan didirikan seboeah sta- bandjirnja soerat2 rekes itoe,
o tan, bahwa Ba
centoek me- tion perikanan di Ambon, jaitoe | maka disini diterangkan tenbilamana hal ini perloe.
tang maksoed besluit itoe jang
Kepada to
JA. van Hels- | sebenarnja, soepaja orang dja
oe. | Gingen
pem
Tr ra. . menjatakan, ' ngan sampai kehilangan oeang
a
' harga beras soedah ditoeroenkan
oentoek membeli 2egel dengan

SA
sea
at aa

dak | Gitanah sebera
et
Pembitjara
ar, Kaibiikan

MA"

jang apain. Peri- 3 “kepada toean| WI

aoet djoega memboetoe lam oemoemnja pero
boeroeh jang terdidik. | lam internaat itoe dipandang ada
an

Ntt

lebih baik. Tetapi bilamana di'recteur
landbouwschool
tahoe

Berang aa)

n(ibenar-benar, bahwa beberapa
“telah menolak Paman
itoe | orang moerid mempoenjai temdenga aan
kepada “pat tinggal jang baik, maka ia-

,

Sebeloem adanja besluit itoe,
maka pegawai2 negeri jang di
petjat tidak dengan hormat, ha
nja dapat diterima kembali te
tap pada djabatan negeri, asal

L.

ada padanja

|

soerat

koeasa

dari

pemerentah (Regeeringsmachti- | -

ging).

Soerat koeasa ini bisa dida.poen tidak akan mendesak soe- pat sesoedah orang itoe mendja
Ta|-paja mereka itoe berdiam dalam 'lani oedjian 5 tahoen lamanja
| internaat.
dalam tijdelijke dienst, jaitoe ka

| Sesoedali beberapa orang ang
f3
janta mengoetjapkan kata-kata
erima kasih kepada Pemerintah,
begrooting tambahan itoe diterima dengan tidak diadakan pe-

2 :| moengoetan soeara.

N

| merindiki Sea apa menerima
| memo
kran sekolah |

2

Kesehatan Rakjat.

Kemoedian jang berpedato wa(Ikif Pemerintah, toean Theukan | nis.sen, kepala Pedjabatan Ke-

i

s

bozah akan
— Toean

rn:

I

:

| sehatan Rakjat.
Pembitjara memberi tahoekan
kepada toean Wirjopranoto, bah-

sematjam itoe..

Re hatta

partaik Pan

lau didalam tempo itoe ia terang
menoendjoekkan,

ingin sekali
bat2

bahwa

ia

memperbaiki

aki-

perboeatannja

jang

salah

itoe. Tentang pengangkatan da
lam tijdelijke dienst itoe tidak
dioeroes oleh pemerentah.
Tetapi sekarang ini ditentoe
kan, bahwa penerimaan dalam

tijdelijke dienst itoepoen haroes

djoega ada soerat
pemerentah,

koeasa dari

sedang

angkatan

pada dienst jang tetap bisa ter
djadi tidak dengan beroeroesan
agenaa di-, wa dan bagaimana dokter-dokter dengan pemerentah.
'|regentschap soedah dipekerdja- |
Peroebahan itoe njata tidak
h | kan, Pada sementara itoe orang
lain dari pada pemindahan wak
(Ta ber-

Ae. th

« djangan meloepakan, pemberan# tasan penjakit-penjakit mata &
“Idilakoekan setjara loeas soe
sekali. Maka
oleh karena itoe

toe jang

haroes

ditentoekan

oleh pemerentah oentoek penem
patan seseorang.

Tetapi banjak orang menjang
— Begrooting Balak D.V.G. | oentoek sementara waktoe penjaka,
bahwa pegawai2 jang dipe— Kemoedian jang dibitfarakan. kit mata. jang diberantas itoe
tidak dengan hormat laloe
tjat
nanda
tambahan: oentoek tjoema perjakit mata sn “"
dengan langsoeng dapat memin
tahoen 1941 goena Pedjabatan ' boet trachoota.
kepada pemerentah soepaja
Kesehatan Rakjat (D.V.G.).
Berkenaan dengan pemberan- ditempatkan lagi dalam djaba|.
Toean Wirjopranotol
Seha— (Fraksi Nasional) setoedjoe de-| tasan penjakit kotor toean-toean| tan. Ini tidak benar.
“

. ngan permintaan soepaja pengeloearan belandja dipertinggikan,

choesoesnja goeria perhimpoenan.
— oentoek mentjegah dan membe.rantas penjakit mata jang menje
' babkan orang boeta. Akan tetapi|
menjesal, Pemerintah tidak hen
melakoekan pemberantasan
mata dengan tjara jang'
. Pembitjara mengandjoer-)
an
dokter-dokter regentschap

Leunissen

dan Kerstens menoe-

roesnja orang meminta

kepada

roet pendapatan, pembitjara salah
faham sedikit. Sebab pemberan-

-pembesar jang diwadjibkan me
ngangkat personeel pada djaba

dalam

pembesar

.tasan penjakit-peinjakit kotor itoe tan jang
orang

hakekatn'ja tidak berarti
jang

sakit jang

dirawat,

akan tetapi pemberantasan pelatjoeran. Dan betapa soekarnja
perkara jang belakangar i ini, itoe

laloe me-.
nja, baroelah orang
pe
kepada
koeasa
minta soerat
merintah.

tak oesah: didjelaskan lagi oleh
PN

:

A

Commissie

pengoebah peraktek

memerentah.

Pe

R.P.D. mengabarkan:
peresipocam

benbosk “peladjaran

diwaktoe pagi, tengah hari, dati
djoega

boeat

cursus diwaktoe

sore dan, malam.
6

Ne n: ga djaran:
Al @oeran.
Ilmoe Tauhid.
. Bahasa Indonesia.
ai ha

|

dan

B.B.

amtenar

BB

itoe masih

ada

tempat

oentoek daerah daerah jang
terseboet diatas
tadi, bagi
Corps amtenar amtenar B.B.
Eropah, djadi maksoednja:
djika perloe diadakan peroe
bahan2 dalam pembagian ke
wadjiban itoe, tidakkah peroebahan itoe akan menjing
goeng azas
terseboet
tadi
itoe?

Dalam

commnissie-itoe telah

diangkat:
a. djadi anggota serta voorzitter J.H.B. Kuneman, anggo
ta Dewan Hindia:
djadi anggota:
Mr.
H.C.
Hartevelt,
dent Pekalongan:

Raden

Resi-

Adipati Ario Tjakra

ningrat, Regent
(Madoera):

gent

Malang

(Djawa

Ti-

moer):
Raden Adipati Ario Soekar
man, Regent Grobogan (Dja
wa Tengah),
Raden
Toemenggoeng Aria
Soenarja,
Regent
Tjiamis
(Djawa Barat) :
Dr. J. van der Zwaal, assistent-resident

Djombang,

residenan Soerabaja
Timoer).

ke

(Djawa

Diangkat djadi le dan 2e, se
cretaris
dalam
commissie
jang terseboet itoe:
Mas

Hermen

Kartowisastro,

districtshoofd dalam provin
cie Djawa Tengah:
Mr. B.J. de Boer, tijd. wd.
adspirant
controleur pada
B.B.

Pengoeroes baroe Pemoeda
. Persis
, Antara” mengabarkan, bahwa
menoeroet poetoesan rapat ang-

memeriksa

ra.

Pemeriksaan

djalan

peme-

rintahan di Djawa dan Madoeitoe dilakoe-

kan dengan bermoesjawarat de

“ngan Goebernoer Djawa Barat,

badan-

nja dan Sarai teroes pingsan.
Seketika itoe djoega ia dibawa
keroemah

sakit.

Karena

Baroe2 ini Krijgsraad Bandjar-

'masin telah bersidang jang per-

Anang Moekti akan memasoek

kan

gratie

dengan

Ali, Soeganda,
Abdoellah.

M. Kanoet dan

lemari,
buffet dll. sedang lakoe
keras.
Hampir tiap minggoe perahdka
perahoe penoeh dengan moeatan

koersinja kalau tidak dengan lemari katja ' dan medja toelisnja

sekali. Ini salah satoe akibat dari

karet didaerah ini. Ba-

njak poela jang membeli
huurkoop.

dengan

PONTIANAK
Merajakan

hari tahoen

baroe.

. Pada malam Rebo ddo. 28/291—'41 bersamaan malam tanggal
1 Moecharam 1360 oleh Parindristen di Pontianak telah diraja-

“kan penjamboetan hari tahoen ba
roe kita, bertempat digedong Pa
rindra kp. Soengai Djawi Dalam.

Hadirin

koerang lebih dari 150

perantaraan

orang berikoet beberapa kaoem
pembelanja t. Mr. Roesbandi.
isteri.
Korban penghidoepan.
Djam 8.30 menit perajaan diBeloem berselang lama koeli boeka oleh sdr. Djapar sebagai
bernama
Djamin jang bekerdja
ketoea dari kommissi-komite pedi Min Seng Bar Bandjarmasin, rajaan, serta diminta pada Sjoertelah disoeroeh oleh chefnja mem
ja Wirawan melagoekan kebangbersihkan bahagian atas dari bar
saan Indonesia Raja, kemoedian
terseboet.
dinjanjikan lagi lagoe Wirawan
Dengan tak tersangka2 tiba2 Marsch.
Djamin
djatoeh jang
tingginja
Sesoedah itoe t. Boelhadji keada beberapa meter dan karoean
toea Parindra
tjb. Pontianak,
sadja setibanja didjoebin jang ter memboeka pertemoean serta meboeat dari cement, bahagian moe “njilahkan pada sdr. Notosoedjono
kanja Djamin mendjadi hantjoer
oentoek menerangkan tentang tademikian djoega
beberapa bahoen baroe bagi bangsa kita ialah
gian anggota badannja menda1 Moecharam boeat tiap2 tahoen.
pat sakit2 jang seketika itoe djoe
Pada
malam Rebo terseboet,
ga ia dibawa kerdemah sakit dan
sebenarnja adalah pada malam

tidak

berselang

menghemboeskan
penghabisan.

lama

Djamin

napasnja jang

Oetoesan P.B. Moesjawarah
Ke Miai-conferentt

Tentang dioetoes ke Conferentie Miai dan Congres Moeslimin
Indonesia di Mataram dalam boe
lan

Februari

kabar bahwa

koersoes,

maka

poela pada ma-

lam itoe koersoes sebagaimana bi
asa berdjalan djoega teroes, serta

seorang dari Adjunct Landbouw

KANDANGAN

ini,

kita

mendapat

toean Moehammad

Arsad Ketoea P.B. Th. jang men
djadi oetoesan itoe.
Toean itoe akan berangkat per

moelaan boelan Februari.

Consulent
(boekan Parindrist)
telah menerangkan dari hal Coprafonds.
Setelah itoe pauze,serta diedar
kan sate en ketoepat pada hadi-

rin oleh pelajan2 S.W.
Sebagai biasa jang

pegang

pimpinan
koersoes sdr. M. Tahir, maka paloe pimpinan diketok
nja, berdjalanlah koersoes poela

dengan selamat.
Pada
malaman

malam itoe terdjadilah
jang menggembirakan,

Peratoeran baroe bagi pedagang | malam tahoen baroe bagi bangsa
boekoe.
kita, “sehingga -berachir djam
Oleh Inspecteur van Politie di
11-30 menit dengan selamat. '
kota ini telah dipanggil menghaTidak diloepakan memperinga
dap beberapa orang pedagang
ti alm. t. M.H. Thamrin serta ber
-boekoe
dan
agent madjallah2.
diri sebentar.
Pada mereka disampaikan perint

tah dari H.P.B. soepaja pembeli

boekoe-boekoe
dan madjallah2
ditjatat namanja, tempat tinggalnja dan memberikan tanda tanganja poela.
Peratoeran baroe ini diadakan
soepaja djika ada boekoe larangan, gampang
politie mentjari
(membeslag) boekoe2 atau madjallah2 jang dimaksoed.
Soedah
doea kali
diadakan
penggeledahan boekoe terlarang

jaitoe ,,Tetesan Darah orang Per

bali, sebab nama sipembeli tidak

kanta, Penoelis II: Marsali, Bendahara dan Pembantoe, Amsar b.

Pada waktoe 'ini barang2 perabot roemah jaitoe koersi, medja,

coupon

moeloet

Kebon Sirih Koelon 12 No. 15,
maka telah disoesoen Pengoeroes
Sjafi-ie, Ketoea, M. Ali, Ketoea
Moeda: Ganda, Penoelis I, Soe-

lialah

jang menjiram seloeroeh

gerakan”
mangat”,

telah diangkat satoe commissie
| baroe.
Kerdja commissie itoe

keroemah

botol jang berisi air- medja koersi terseboet jang dida
keras (zwavelzuur)
telah tersi- tangkan dari tanah Djawa.
ram isi botol itoe karena botol
Kebanjakan pembelinja orang2
jang diangkatnja itoe tiba2 me- i dari kampong. Tiap roemah paletoes petjah sehingga air keras
ling koerang satoe stel medja dan

gauta Pemoeda Persis
tjabang
Djakarta jang dilangsoengkan
pada tanggal 2 Februari '41 di G.

Baroe jang terdiri dari tt. M.

Dengan

Administratie, Simpang

diangkoet

sakit dan
moesoehnja kabarnja
doea orang ditangkap polisi di
masoekkan dalam tahanan.
Apa sebab2nja terdjadi perkelahian itoe masih beloem terang.
Kang
perabot
roemah lakoe
keras.

kat seboeah

Raden Adipati Ario Sam, Re

Goebernemen

beslit

Adres

Bangkalan

diingini itoe, kalau

ini soeka menerima-

madjallah bergam-

Boemipoetera.
Dan djoega “tama kali, oentoek memeriksa
perkaranja
Anang Moekti jang
patoet atau moengkirlah pe
terdakwa
menghina
keloearga
kerdjaan dan djabatan assis
Mahkota.
tent-assistent diserahkan le
Kesoedahan peperiksaan ke
bih banjak kepada regent?
pada Anang Moekti didjatoehkan
Sesoeatoenja
itoe
dengan
mengingat asas, bahwa di- hoekoeman 1 tahoen pendjara di
potong
selama dalam tahanan
samping tjara pemerentahan
preventief.
jang soedah didesentralisa-

geri,

pertjoema.

tahoe

amtenar

sa-

si seperti jang telah ada se
karang ini, serta disamping
corps amtenar2 B.B.
Boemipoetera jang diadakan Ne

(Fraksi Nasional) berpendapa-

E-

antara

Eropah

Besluit itoe memoeat peroba| an dilaoet dan boeat pedjabatan 'mempoenjaj perhatian oentoek |
peladangan dan lain2 lagi diting perikanan dilaoet akan diperhati- hannja ,,Benoemingsoverdracht
kan.
regeling 1928”, jang diterang-

| gikan.

bekerdja bersama

dalam

circulaire jang
dengan itoe pa-

A

atau

dioebah

a itoe

pada

belakangan ini |
bahwa

kan sebocah

ini akan diterbit-

Soedimampir 1 Bandjarmasin.
Kena air keras.
antara regent dan assistentPada
hari
Sabtoe seorang koeli
assistent didaerah2 jang ter |
nama
Sarai
sewaktoe mengangseboet itoe jang moelai dila

R.P.D. mengabarkan:

. wai jang terpeladjar.

boeat

kembali

pegawai?
negeri jang tidak dipetjat dalam djabatan negeri.

ah, bahwa senantiasa diadakan
| pendidikan dari pegawai-pega-

jaitoe

berikoet:
masoek,

1941

bar bernama: ,,Menara Timoer.”
Oentoek sementara diterbitkan
nemen di Djawa dan
Ma“setengah
boelan sekali. Wang
doera? Kalau «ada apakah
langganannja
35 sen seboelan
alasan2nja?
Soal ini dike
moekakan berhoeboeng de- atau f 1.— sekwartaal.

ngan jang hendak ditjapai
dengan pembagian djabatan

| | pengikatan toean Wirjopranoto
| berkenaan dengan perkara ini tidan tidak Nakai pes dikanan dilaoet sama sekali tidak
soeara sebocah oe- | mengenal ,skilled labour” atau
i | kaoer m boeroeh jang terdidik. Ke-

Februari

adakah alasan-alasan akan
mengoebah djalan pemerintahan ditanah tanah goeber-

Sikorban

pada boelan

dan ,,Leider Mr. Soetetapi
boekoe2 jang

soedah dibeli tidak didapat kemditjatat dan

sipedagang bockoe

soedah loepa. Karena itoe diadakan peratoeran baroe ini.

Pada malam besoknja ddo.
29/30—1—'41 telah terlangsoeng
poela perajaan 1 Moecharam ber 3
tempat di Gedong Krido Bekso
Wiromo.

Dari kalangan Stadswacht
Setelah berdjalan 2 boelan
Stadswacht

nak dengan

berlakoe

di

baik, maka

b:

ini p.t. Deys Controleur k
j.m. Pengeran Adipati Anom
Maharadja, telah
djadi corporaal.

dilantik

2 madjallah baroe.

Sekarang
Drukkerij

sedang ditjetak di
Phin Min

madjallah

boelanan ,Pedoman

Land

schap” orgaan opisil dari jang
berwadjib (Pemerintah) dan se
Hal ini soenggoeh menjoesahdang dirantjangkan lagi madjalkan bagi pedagang boekoe teroe- lah soeara dari Landbouw Voor
tama agent dari madjallah2 dan | Tichting Dienst. Jang belakang

jang

amat

menjoekarkan

oeroe-

san tanda tangan sipembeli,

ini bakal
Annashar,

ditjetak

di Drukkerij

Ne

deeligsaldo

Pembantoe menoelis:
Madjallah baroe

ea,

di Mentengweg.

Keoeangan Boschwezen
- — Jang berpedato Wakil Peme'Boeat tahoen 1940 wang mantah, tocan VanMook, direc| soek pada Boschw. f 12.008.793,
- Economische Zaken.
wang keloear f 9.001.226, voor-

bahwa

—

A4

silnja dengan perantaraan zender | a.
ORA

EA

BAND JARMASIN
Di Bandjarmasin

| 2 tambahan oentoek afdeeling
VI (Economische Zaken).

bersekolah tinggi,
A| adjunct-consulenten

—

jang dibawah ini:

| batjakan Al @oeran dengan tam-

Sesoedah itoe sidang meneroes

berkata,

kepada

Perkelahian. :
Baroe2 ini terdjadi perkelahian”
dikampoeng Amawang Kiri (Pisangan) dimana berkesoedahannja seorang mendapat loeka parah dikepalanja kena parang.

AL

dengarkan soearanja seperti mem

«Ikan pembitjaraan tentang begroo

f Pembitjara

pertimbangan

Ti-

NA

berinja

ber-

Djawa

Na

| kannja.. —

soedah

dan

djalan selama 4 tahoen - dengan Pemerentah — boleh djoega de
baik. Pada tgl: 15 Februari 1941
ngan menjertakan andjoeran2
sekolah terseboet akan memper- | jang tegas — tentang soal soal

atoeran-atoeran. oentoek

oepaja pekerdjaan2i djangan sampai
"3 mendja d koerang diselenggara-

terseboet

Sehabisnja haroeslah di

EA

Sekolah

Tengah

moer.

5

itoe haroes di- |

| 5 : adakan

Djawa

Ha

Bahasa Belanda.
'Typen,

mata. |

ya

ke dalam pekerdja-

an TUNMADETANIAS penjakit

4

| Aan
Sah

aan

Lagoe Djawa — 117.30 Lagoe
Ambon — 18.00 Mondharmoni

PENJIARAN P. P. R. K.
.

: memanen

Djawa Barat

| Bandoeng II 199, Batavia II 197 | ka — 18.47 Isi programma —

SABTOE, 8 FEBR.
: 18.50 Mondharmonika — 19.00
17.00 Tanda waktoe — 17.02 Taman pembatjaan — 19.30 Be
rita Pers — 19.45 Mendjawab
| tender
89,32 | Mondharmonika — 18.00 Gam
soerat2
— 20.00 Taptoe — 20.05
bang Kromong — 18.48 Adzan
— 18.51 Gambang Kromong — Bahasa Belanda — 20.50 Lagoe
Orkest ,,The 19.30 Berita Pers — 20.00 Tap Djawa — 21.00 Konsert Minang
9.00Ia
'Three Stars” — 12.00 Lagoe toe — 20.05 Dari piring hitam kabau — 22.00 Lagoe Kronv. o. BR. o.
Y.D.G. 8 TN

Djawa

ai :- 13.00 2

e. Sona

'”—

20.20

"dern

Moesik Tionghoa

—

22.20

Krontjong

: Harga rc

Tionghoa :

— 20. 00 Lagoe Dja
goe Soenda
Matana?
— 20.30 Lagoe Hawaiian —
wa
1! 5.30 .dan
dan
Krontjong
1 21.00 Lagoe

: Na

Kabka

“'Istamboel — 22.00 Berhenti.

— SENEN, 10 FEBR.
8.00 Lagoe Soenda — 9.00
Lagoe Krontjong dan Stamboel
ta

— 1.00 Moesik

Djawa

Poetera —

franco prahoe Pr

of 80 per 100Oke. | se

Ip

rat2

820per 10 kg.

1 ng
Sa
1 Levering Februari:

”—

Iibolosan'srogel
| 'Lolosan boeloe
Slijp boeloe

adi “hitam: Ek. Telok leve
| r./Mrt. f 7.60 pembeli:

17.00 Tanda waktoe — 17.02

18.47 Adzan

(Fr. pr. KP.M. Tegih)

Harga

-

f 8.45
» 8,46
| sa
, 10.36

beras dari sauda-

gar-saudagar
tavia.

ketjil Baper 100 kg

Ketan Java
f 1165
Beras. Machine Tjiandjoer
S.P.A. OSH

».

10.—

Hul boeloe Krawang
Beban

»

SAIGON.
Levering Februari:

8.65

se
— ditawarkan

s. Bi. P'dnglang P.S.A. cf 9.21
8.41.

7.49

No. 1 Longgarai 254
No. 2 Japan 4045
Broken I/LL mixed.
(tob Saigon).

PENJIARAN P. P. R. K.
NOESANTARA
Zender

Slijp Boeloe O.T.B.
7.98
Tjere OT.P.
—
8.14 Ketn Slijp

1.95
7.13

Moesik

toep.

5

Aa

Slijp Eng Seng O.T.S.

8.11

18.50

tam — 20.20 Pemandangan da» 8.90 | lam Negeri — 20.40 Lagoe Dja
wa — 20.50 Konsert Yang K'im
— 22.20 Lagoe Hawaii — 22.30
Konsert Popoeler — 24.00 Toe-

, 8.50

'Levering Februari:

:

—

Taptoe — 20.05 Dari piring hi

Tn Ben

(en

—

» 9.20

| KBB. , 8.30

:

Pers

,, 9—

Slijp boeloe H.

p. 100 kg.

14.15 Berita

Ven. Foen SLR.

K.S.B. ,, 8.81

.

Kr»

13.30 Gambang

Hawaii — 19:00
Hal
Nabi
Khong Hoe Tjoe — 19.30 Berita
Pers — 20.00. Taptoe — 20.05

f 9.20

ditawarkan:

—

13.15 Be

f 9.30

ISlijp boeloe H.G.

17.98
KM. D. -. 7.82
195
KT». FT13
7.63
MKD.
1.49
PT.
30
Te

12.02

Lagoe
Djawa — 17.15 Taman
Kepandoean — 18.00 Lagoe Me
lajoe — 18.15 Moesik Hawaii —

:

K.BA. , 8.55

KMB.

mong

wagon Tjiandjoer)

: Slawi:

»

rita Pers —

LB.L. , 8.13
LB.S. ,, 8:54

| Levering Februari:

“KB.D.

Gambang Kromong —

ISS. ,, 8.32 14.30 Toetoep.

'Mach. Oeij Kam Hoa
O.S.H.
Mach. Oey Kam Hoa SE
Boemiajoe.
(Fr. wagon Boemiajoe).

3

10 FEBR.

Mach. Ven. Foeng SPA
Mach.

oe

Belanda

12.00 Tanda waktoe —

LS.Z. ,, 7.64

Levering Februari:

p. 100 kg.

20.05

Djawa —

20.50

Konsert

22.20 Lagoe Ha-

waii — 22.30 Konsert Popoeler

Sakit Entjok

— 24.00 Toetoep.

dan

3

PENJIARAN NIROM BARAT.

7.30 Serieus concert —

Geredja — 9.15 Lagoe popoeler |
— 10.00 Serieus concert—11.00
waktoe — 11.01 Berita
11.05 Cinema Orgel dan
— 11.30 Melodisten sex12.00 Wals — 12.20 Om-

roep Orkest:— 13.00 Lagoe gem

Harga 1 botol f 1.— Kirim wang doeloe franco.

Pp. 100 kg.
@
f 5.99
As ta
@
4 TT

SABTOE, 8 FEBR.
17.00 Tanda waktoe — 11.02
Dari Palembang kekota Radja
— 1930 Berita Pers — 20.00
Taptoe — 20.05 Dari piring hi
tam — 20.20 Moesik Tionghoa
Modern — 22.20 Krontjong —
24.00 Toetoep.
9 FEBR.

6.00 Tanda waktoe — 6.02 La

goe Tionghoa — 6.30 Berita
Pers — 6.45 Lagoe Krontjong
— 17.00 Moesik Hawaii — 8.15
Lagoe Atjeh — 8.30 Njanjian
Tionghoa — 9.15 Lagoe Yang

K'im — 9.30 Berita Pers — 9.45
Lagoe Soenda —

Melajoe —

10.00 Konsert

12.30 Krontjong —

13.15 Berita Pers — 13.30 Kron
tjong — 14.15 Berita Pers —14.30 Toetoep.
17.00

Tanda

waktoe

—

Pemboekaan — 16.46
Indjil — 17.00 Tanda
— 19.01 Isi programma
Boenga rampai — 18.30
— 19.30 Serieus
con-

toko

segala

pet pada

da kita :
Importeurs: MEDICIJN
bang
Toko

SAM

IMPORT

pesen

TAK

Filiaalkantoor

48,—Soerabaja

Djepoen No.
Tiga No. 64.

atawa

obat Tionghoa

Bisa da-

sendiri

pa-

CO., KemBatavia

di

cert — 19.55 Pidato — 20.00 Be
rita Pers — 20.15 Omroep Orkest —

21.00

Kabaret

—

21.30

Serieus concert — 22.00 Tanda
waktoe. Berita
Pers — 22.05
Moesik Zigeuner — 22.30 Varia — 23.00 Toetoep.
SENEN, 10 FEBR.
6.00 Tanda waktoe. Pemb. —
6.01

Dari

piring

gramofoon

6.15 Gymnastiek —

—

6.30 Berita

Pers — 635 Dari piring gramo
foon — 7.00 Tanda waktoe —
7.01 Dari piring gramofoon —
1.30 Berita Pers — 7.35 Dari pi

ring gramofoon — 8.00 Toetoep.

P.L.J. 20.5.

MINGGOE,

16.45

dengen

diSakit2 itoe kebanjakan
sebabkan cleh darah kotor
maka pibasa,
dan hawa
boekan
tapi
tar
djet-pidjet itoe nian bisa menolong. seben
-laselama
boeat
sakit2
itoe
an
obatnja boeat men, nboehx
bikin
bersih
perloe
sakit2
itoe
a
akarnj
tjaboet
manja. Boeat
itoe darah jang kotor dan ilangkan itoe hawa basa.
Mixodin Tablet ada obat speciaal darah kotor. Ia tjoetji
koeman2
itoe darah sampe bersih dan sehat kombali, matiken
mendarah
atkan
perkoe
Ia
penjakit jang ada didalam darah.
pehkan
semboe
djoega
dan
koelit
t
penjaki
djaga timboelnja
njakit2 darah kotor atawa sakit syphilis. Ia tida ganggoe kesehatan dan boleh dimakan oleh segala orang.

8.00

Tjerita
waktoe
— 117.03
Geredja

ilang

lekas

MIXODIN TABLET

MINGGOE, 9 FEBR.
6:00 Tanda waktoe. Pemb. —
6.01 Dari piring gramofoon —
7.00 Tanda waktoe. Berita Pers
— 7.05 Dari piring gramofoon
—

Linoe

Rheumatiek

Bisa

Batavia II 121 dan Priok II 41 M.

bira — 13.15 Pidato — 13.18 La
1 goe kebangsaan — 13.20 Berita
Pers — 6.45 Lagoe Gambang : Pers — 13.30 Orkest Robert
Kromong — 7.15 Berita Pers —
Pikler — 14.05 Varia — 14.20
7.30 Toetoep.
| Berita Pers — 14.30 Toetoep.
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Boleh tjoba:
Djamoe SEHAT-KOEAT jang amat populair jang sangat
disoekai oleh orang-orang jang kerdja berat, banjak doedoek,
berkendaraan dan achli sport. enz.
Harga per pak boeat 1 X minoem f 0.04 dan boeat 2 X

f 0.071.

Proefpakje boeat
wang lebih doeloe.

loear

kota

f

0.90

boeat

20 X minoem,

Djamoe Industrie 'SOEKANAGARA"
Tanah-Abang Heuvel 12—14 Batavia-O.
Djoega bisa dapat pada:
Chemicalifnhandel THERAPIE,
Kramatplein. Gg. Kepoeh
O. 290: depan Bioscoop Tg. Priok. Kebondjatiweg 4A, TanahAbang. Poengkoerweg 10, Bandoeng. Pasar Djamoeaah, Poer-

Berita

Pers — 22.05 Serieus concert —
22.30 Swing music — 23.00 Toe
toep.
:
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| gangsir poen, ta' poetoes-poetoes
nja bersahoet-sahoetan, oleh kaag
:
.
2 | rena sangat riangnja.

-

Demikian

poela

berdjenis-dje-

nis katak, didalam kolam dan pebereboetmatang
(galengan):
reboet mendengarkan soearanja

jang sangat ramainja.
masing

po

“

hati,

bagi s a

bangsa, dari

mai segala pengail memb4wa ka
ilnja
dan djala akan mengadoe
centoengnja,
karena ikan pada

seboeah kelain wijk, ma'loemlah
malam.
Minggoe
serta
boelan
tanggal
moeda boelan Masehi,
poen terang benderang tjahjanja,

waktoe

tiadalah merasa lelah dan penat-

itoepoen,

toeroet

poela

bertamasja akan merasai tjahjanja boelan
jang terang bende-

nja.

rang itoe, tetapi kebanjakan men

nja,

Bertambah-tambah
karena

harapannja

gembirasoepaja

djadi tiwas (tjelaka) oleh karena
bat sipengail!

/Toeannja dimalam jang seelok
itoe, banjak menerima oepahnja,

.Iam itoe.
Pa' tani, ta” loepa poela menga

,Kedjamlah engkau,
manoesia!” . Teriak segala ikan2 itoe
jang ada didalam korang (kem-

karena bila Toeannja banjak menerima oepah,- tentoe makannja

Ijoenkan

tjangkoelnja dihalaman

roemah

(keboennja), akan melan

pekerdjaannja siang ha

ah |'ri tadi itoe, jang beloem dihabis-

oekan-. Lipa

Dibatang2 air dan diparit2 ra-

-berdjenis2

memoedji-moedji akan kebesaran
“dan kekajaan Toehan pada ma-'

Boeroeng poenggoek poen, ta
Lean
memperdengar.| nyang
TA

margasatwa

MasingN
itoe poen

tannja

lok itoe tjahjanja.

kannja oleh karena beloem dapat

»n jang mendengarnja. BT Spg mata . dipedjamkannja, disebabbelalang dan si- kan —pergaroeh boelan jang see-

agaknja dipoekoel oleh djari dan
oleh segala ahlitapak tangan
ahli djoeara jang speciaal tentangan hal ini.
Alah bisa, karena biasa, demikianlah pepatah Melajoe menga-

.takannja.
Soeara gong, poen ta' ketinggalan

jang

agaknja

ta'

berapa

djaoeh dari roemah Roestam, sedang ada orang jang beralat: ialah mengawinkan.

an kian-kemari, sehingga djaoeh

jang bg
lalang dihadapan roemahnja, aki perempoean, toea
moeda, masing-masing dengan
berpakaian serba bagoes (&lok)

tengah

abang

dan

malam,

membawa

moea-

(B.C,) dengan merdoenja,

Kawan
ma

Saleh

Roestam,

jang berna-

asal dari Borneo-Barat

baroe 3 boelan dinegeri ini agaknja sangat heran, memikirkan hal
ini, jaitoe tiap-tiap pergi ketempat orang
beralat membawa
oeang dan poelangnja membawa
boengkoesan berkat.

Itoelah sebabnja dimalam itoe,
ramai benar kedengaran soeara
sepatoe dan selop (kasoet) orang

poen berlebih-lebih poela banjak
nja, jaitoe sekam dan padinja...
Demikian poela- sajoep-sajoep
poen kedengaranlah soeara rebana jang mendatang dari sebelah
barat (koelon) Kp. Karet Tanah-

pis)nja sipengail.
Koeda delman dan koeda sado,
meskipoen
sangat letihnja pada
malam itoe, oleh karena berlari-

teng (membawa) ...... berkatnja,
ialah soeatoe tanda habis keroemah orang jang beralat.

masing-masing......

menen-

(Akan

disamboeng).

