
  
  

  

    

Tr dia menentang rentjana e Cripos 

Ka, tidak pertjaja 
— Inggeris ah 2 erika. 

. wan di java. | 

INGGnas » BER 

Ama “Ny Oo. 2. 
Serdadoe2 Inggeris di Hongkong 

dan India berboeat sangat ke 
djam terhadap orang2 bangsa In 
dia dan Tionghoa. Kekedjaman me 

ini jalah telah meroesak bebe 
pegoda teroetama di Pego jg. 

'doedoek sangat dipoesti 

i 
! 
: 

« 

| 

| 

ngan tidak .mempoenjai dosa | 
t poen djoega, seorang wani- 
ah diboenoeh mati dan poela 

orang wanita lainnja lagi dan # Menoeroet berita 
pa pendjaga pagoda2. 

Lebih2” kekedjaman » mereka ini 
ktoe melakoekan pe ocehan. 

terhadap beberapa orang2 pendoe 
diantaranja mana banjak pe 

an dan anak2 jang kese 
.itoe sega sakaji tidak | 

Hae 

— Seperti telah ' diketahoci Crips 
itoe adalah moesoeh Churchill jg. 
paling besar dalam kalangan po: 
litiek dan maka oleh karena itoe 
Cripslah jang dipilih oentoek pergi 
ke India, soepaja, bila missie itoe 

| tidak berhasil, boekan Churchil! 
lah jang akan 

wab, melainkan 

AMERIKA MEMPERLINDOR- 

NGI CURACAO DAN 
ARUBA. 

Radio Tokyo 3 

Nee 

Hao 
' tentara2 Amerika sel g soe- 
dah ada di Curacao di: 1 Aruba jg. 
maksoednja entc memperlin: 
doengi ked eegeri itoe dari se- 
rangan2 jang moengkin dilakoe- | 

: kan oleh Dje: 

PEDATO TOJO DISAMBOET 
& DENGAN  PERSETOEDJOEAN 

5 Radib Tok IM 
Dari Lissabon diberitakan, bah- 
Pmanapant keterangan2 Gordon 

, Laksamana di Singapoera 
sekarang soedah melarikan 

e Australia, jang diterima 
| Minister Eden, perlakoean2 
doe2 Nippon terhadap serda 
Inggeris dan Amerika sangat 

ana Na sadja 
O doedoek Amerika soepaja 

Amerika mendjadi bentji 
Nippon. Toedoehan2 ini 

2 sa 
jang sebenarnja Ameri 

Inggeris tidak akan me- 
i djika tidak diterimanja 

2 jang masih neutraal. 
merah di Geneve tentoe 
ih mengetahoei tentang 
i dan bagaimana adilnja 

: Nippon terhadap 
sawanannja, 
Inggeris tentoe akan me- 

n propogandaZnja itoe 
k 

: Mada Pra 
soedah insjaf |   

HARIAN? DJERMAN. 
“Radio Tokyo: 

- Dari Berlijn dikabarkan, bah 
wa pedato Tojo tentang perajaan 

"eng mnka -kemenangan jang 
kedoea dan kemoedian toedjoean 

' politiknja terhadap daerah2 jang 
baroe dimerdekakan dari geng- 
geman2 negeri2 jang mendjadjah 
nja, telah dimoeat dalam (harian2 
Djerman dan oemoe: enda- 

pat persetoedjoean mama serta 
seberapa dapat toedjoean politik 
Tojo itoe akan dibela mereka. 

SOEMATERA OETARA MENJE- 
RAH DENGAN TIDAK MEM- 

BERIKAN SESOEATOE - 
PERLAWANAN. 

Radio Tokyo mengabar- Sea Waktoe dilakoekan operasi2 dan 
kemoedian pendaratan tentara 
Nippon di Soematera Oetara, sedi 
kit poen mereka tidak mendapat 
perlawanan dari pihak moesoeh. 

Kemoedian beberapa daerah di 
antarannja mana kota Koetaradja 
termasoek poela lapangan terbang 
didoedoeki tentara2 Nip #. 

Nippon s lah berh 
mendoedoeki seboeah poelau dide | 
kat Soematera Oetara jang poela 
tidak diberikan perlawanan oleh 

.'pihak moesoeh. . 
Waktoe mendarat di Mudisitret 

dadoe2 moesoeh kemoedian diper- 
loetjoeti sendjatanja dan poela 

lagi kepada 

pa harian2 jang terbit di Betawi. 
Demikian pocla halnja dengan 

tempat2 lainnja, seperti misalnja 
Bandoeng dill.-nja, 

KEKALAHAN PIHAK AUSTRA- 
LIA SANGAT BESAR. 

Menoeroet berita jang diterima 
di Lissabon menerangkan, bahwa 
dari medan peperangan di Lybia, 
Australia telah kehilangan 17.000 
orang. 

MEMPERBATASI BARANG2 
MAKANAN. 

Disebabkan djatoehnja beberapa 
daerah2 kepoenjaan Inggeris ke ta 
ngan Nippon, maka sekarang Ing 
geris tak moengkin oentoek meng 
harapkan lagi barang2 makanan 
dsbnja dari daerah2 terseboet jg. 
biasanja sangat banjak dikirim- 
kannja. 

AE 

Maka oleh keriga itoe Inggeris | 5 
'sekaran erpaksa oentoek mem- 
perbatasi pemakaian barang ba- 
rang terseboet dan oentoek itoe di 
siarkannja oendang dan tiap orang 
akan mendapat hoekoeman bila me 
langgar peratoeran oendang? ini. 

Djoega kertas sekarang telah 
moelai soekar, sehingga pada toko 
toko tidak lagi diberikan kertas 
oentoek memboengkoes barang2 
belandjaan itoe dan harian2 seka- 
rang telah moelai mengoerangi 
lembarannja, 

t 

PARTIJ ISLAM AKAN MENG- 
ANGKAT SENDJATA. 

Dari Shanghai diberitakan,, bah 
wa Seorang bernama A. Djinah pe 

' mimpin dari Kaoem Moeslim di In 
dia menerangkan, bahwa partij Is 
lam akan mengangkat sendjata bi 
la kemerdekaan India tidak diberi 
kan. (Seperti telah diketahoei oe- 

moem, oentoek sebagian besar 
lasjkar2 di India itoe terdiri atas 
kaoem2 Moeslim). 

CHUNGKING KEKOERANGAN 
ALAT2 SENDJATA. 

— Dari Shanghai diberitakan, bah 
wa disebabkan terpoetoesnja per 
hoeboengan dengan negeri2 Sekoe 

toe lainnja, maka Churigking seka 
rang tak dapat lagi mengharapkan 
bantoean2, teroetama alat2 sendja   

— poela 

ta jang sekarang poen soedah sa 
ngat koerang. 

Disebabkan koerangnja alat2 
sendjata ini, maka serdadoe2 Ti- 
onghoa tak maoe lagi oentoek me 
neroeskan peperangan melawan 
tentara2 Nippom jang djaoeh lebih 
koeat dari pada mereka-ftoe. 

Ber “ 
ini kota tidak diberikan Benlawa djoeal moeka2 sadja, 

BETAWI TENTERAM KEMBALI 
Semendjak menjerah, sampai se 

| karang di kota Betawi telah moe 
lai aman dan tenteram kembali. 
Penjerahan kota Betawi ini dila- 
koekan dengan tidak haroes me 
ngeloearkan darah baik dari pihak 
moesoeh maoepoen dari pihak ten 
tara Nippon. Penjerahan dan pe- 
nerimaan bestuur dilakoekan oleh 

| pembesar2 Belanda dengan pembe 
sar2 Nippon. . 

bawah pimpinan pembesar 
on, bestuur sekarang soedah 

gi mendjalankan kewadji 
nja masing2, 

. Kereta2 api soedah berdjalan la 

@ 20, dari toko2 soedah moe 
diboeka dan poela bebera 

PEMBESAR? NIPPON MENDJA- 
DI TAMOE CONSUL TIONG- 

HOA DI TOKYO. 
Consul Generaal Tiongkok di To 

kyo telah mengoendang pembesar 
pembesar Nippon waktoe dilang- 
soengkan olehnja perajaan mem- 
peringati kemenangan2 La, 

KELAKOEAN?2 TENTARA ING- 
GERIS DI BURMA, 

Radio Tokyo, 15 Maart: 
Kabar dari Rongoon menjeboet, 

bahwa menoeroet satoe dokoemen 

jang terampas oleh tentara Nip 
pon, maka tindakan2 serdadoe Ing 
geris waktoe mereka moendoer d | 
medan perang Burma itoe adal   'rakjat B 

e selaloe bermoerah hati kepada 

dia. 

    
Serdadoe2 itoe sekarang hanja 

' bisa memoekoel tamboer dan men | 

sesoeka soekanja sadja terhadap   

Ternjata poela bahwa siaran2 
opaganda Inggeris dan Amerika 

Nippon itoe hanja satoe toetoep 
jan mendjelek-djelekkan tentara 
bocat kekalahan jang dideritanja 

am peperangan serta oentoek 
Si mata rakjatnja, seba- 

mana propaganda jang dioetjap 
kan menteri Eden didepan La 

gerhuis itoe. 
'Toedjoean propaganda itoe ia 

lah soepaja lain2 negeri memben 
tj 'Nippon, tetapi hal itoe semata2 

agal, sebab semoea soedah me- 
2 tahoei sifat rakjat Nippon jg. 
enarnja, 

PROPAGANDA INGGERIS 
1 TENTANG CRIPPS. 
Radio Tokio menjeboet, 

bahwa satoe sk. di Londen menga 

barkan, bahwa  koendjoengan 
Cripps ke India itoe oentoek - men 
tjapai satoe kompromi antara Ing 

geris dan India, dan sk. itoe per- 

tjaja, bahwa hasilnja tentoe baik, 
dikatakan poela karena Inggeris 

T 

MOOK AKAN KE INGGE- 
Mei 2 ap ena NI aa ca 
Radio Tokio mengabar- 

kan, bahwa bekas luitenant g.g. 
Van Mook jang sekarang ada di 
Australia akan pergi ke Londen de 

ngan melaloei Washington, Ia me 

njiarkan kabar angin, bahwa ten 
tara Hindia Belanda masih mene 
roeskan peperangannja di Sumat 
ra, padahal oemoem soedah menge 
tahoei, bahwa peperangan di Hiin 
dia Belanda soedah berhenti sama 
sekali. 

. PENGAKOEAN WAVELL. 
Radio Tokio: 
Kabar dari Lissabon menjeboet, 

bahwa djenderal Wavell pemimpin 
tentara Inggeris di India menga- 
koei, bahwa kekalahan Rangoon 
dan Burma Selatan itoe bagi Ingge 

ris adalah lebih besar akibatnja da 
ri pada kekalahan Singapoera, se 

membahajakan pemerintahan 
. Chungking. Kekalahan Inggeris di 
sana itoe disebabkan, karena ser: 

- dadoe2nja tidak mendapat. tjoe- 
koep latihan, dan djoega selaloe 
kekoerangan. 

BERLIN—ROME, 

Kabar dariradio Tokio me 
njeboet, bahwa menoeroet berita 
dari Berlin, .keoeangan antara 

" Djerman dan Italia diatoer dalam 
perdjandjian baroe, 

Djerman akan menoekarkan ba 
rang2nja seperti batoe, badja dan 

. 

GANDHI MENGANDJOERKAN 

SIFAT JANG KERAS. 

Radio Tokio mengabarkan 
bahwa Gandhi mengadakan pembi 
tjaraan2 oentoek menentang mak- 

soed2 Inggeris. Menoeroet penda 
pat Gandhi, djanganlah rakjat 
Inggeris bersikap baik terhadap 

Inggeris. 
It 

KEMENANGAN DJERMAN Di 
KERCH. 

Rasio Tokoio: 

5 Kahar dari Berlin menjeboet ten 
tang kemenangan tentara Djer: 
man atas tentara Roeslan di seme ' 
nadjoeng Kerch, Ada 17 pesawat 
Roeslan ditembak djatoeh. Bari 

'san Roeslan mendapat banjak ke 
roesakan. 

55.000 TAWANAN PERANG DI | 
DJAWA. 

Radio Tokio menjeboet 
kabar dari Bandoeng, 

anik ih | 

  
. hingga sekarang ini 

| tidak lagi mendapat 

bahwa | 

  

Lekaslah, soeroeh anak toeam 4 

“bersekolah lagi seperti biasa ! ! 

    TEE 
Ags 

SATOE LEMBAR, LOSSE NUMMER 10 

dll, 

Penjerahan pemimpin ” tentara 

Australia, Inggeris dan Amerika 

diminta di Garoet. 

17 KAPAL AMERIKA TENGGE- 
'DILACET DJAWA., 

'Rado Toki o,menjeboet, bah 
wa menoeroet “kabar dari San 
Francisco, maka ada 17 kapal pe 

rang Amerika jg, ditenggelamkan 
dalam pertempoeran di laoet de: 

kat Djawa, pada hal doeloe Ame 
rika menjeboet tidak kekalahan 

soeatoe apa. 
Demikianlah Amerika 'achirnja 

selaloe dibantah sendiri, bs 

RAKJAT INDIA 
2 RENTJANA CRIPPS. aa 

" Radio Betawi 15 Maart: sg 
abar tg. 13 dari Lissabon me 

n gkan, bahwa Indian Moslem 
e di Lahore mengadakan 

rapat oentoek menentang maksoed 
Churchill jang berkenaan dengan 
pengiriman oetoesani Cripps ke In 

dia itoe.- Congres National India 
akan menjelidiki bagaimana sikap 
-jang haroes diambil terhadap ren 

tjana Cripps. 

— Kabar dari Stockholm menje. 
boet, bahwa MEaNN Batita dari 
Londen, tentang koendjoengan 

Cripps di India itoe mendapat 

keritik darf rakjat Inggeris. Me 
reka sangsi akan hasilnja koendjoe 

ngan itoe. 

Churchill sendiri menolak tidak 
maoe memberi keterangan ten 

tang roepa dan bentoek rantja 

ngan, Tetapi orang soedah menge 
tahoei, bahwa rentjangan itoe ten 

toelah mengenai soal peroebahan 
tata negara nanti sesoedah perang 
habis. 

Cripps akan tinggal di India toe | 
' oentoek memisahkan India dan djoeh atau delapan minggoe lama 

nja goena mengadakan pembitja- ! 
raan2 dengan para pemimpin rak | 

jat. 
Tentang koendjoengan Cripps | 

boleh dikatakan, bahwa di | 

i djani dengan bom2 jang berat. 
ini 
London ada lain2 pendapatan, Jz. 
segolongan melakoekan propagan 
da, bahwa Inggeris tentoe akan 
mendapta sokongan rakjat Islam 

India. Lain golongan tidak pertja 

ja akan hal ini, 

MEDAN PENTING LETAKNJA 
BOEAT PEPERANGAN 

- NIPPON. 
Kabar Domei menjeboet, bahwa 

dengan djatoehnja Medan pada tg. 
3 Maart seloeroeh Soematera soe 
dah didoedoeki oleh tentara Nip 

i pon. Demikian djoega dengan men 
| doedoeki Nieuw Guinea, maka ten 
tara Nippon mentjapai tingkatan 
kedoea. dalam peperingan ini, 

KESOEKARAN CHUNGKING 

Kabar dari' Shanghai menjeboet, 
bahwa perlawanan Tiongkok men 
dapat kesoekaran disebabkan keka 
lahan Inggeris dan Amerika jang 
teroes meneroes di. Timoer. Se 

Chungking 
pertolongan 

loear. Pemerintah dari doenia 

Chungking soedah tidak lagi per- : 
. tjaja kepada Inggeris, 

SERDADOE2 CHUNGKIN 
BOBHAT OEMPAN MER 

Kabar dari Chungking : 

pertjajaannja 

berhoeboeng dengan I 

di Rangoon. Dalam peper 
itoe tentara Chungking d 

didepan dan ketika tentara Ings 
ris moendoer, tentara Tiongko 

tadi ditinggalkan, sehingga ber 

boe riboe jang mati kena peloeroe   
Yg ditoe s0 x di Betawi Ban 
doeng, Soek: 6 P3 ikmal laja, 

Nippon, Hal ini menerbitkan. ke 
goesaran di Chungking. n 

KRITIK KEPADA H, H. KUNG 
Kabar dari Shanghai menjeboet, 

bahwa Chungking ada gerakan 
oentoek menentang pemimpin pe 
merentahan, jaitoe H. H, Kung, 
jang selaloe memikir keperloean 

familie sendiri.  Kebentjian tni 

makin hari makin bertambah. 

GANDHI MENENTANG : REN 
TJANA CRIPPS 5 

Kabar dari Buenos Aires menga 
takan, bahwa Mahatma Gandhi 
soedah wmemoetoeskan oentoek 
menentang rentjana Cripps, kare.   

“CETOESAN 

MENENING 3 

  

  

ima tidak akan “dapat memberi 
kebadjikan kepada rakjat Begitoe 

djoega Partai Kongres akan me 
: nentangnja. 

MANCHUKUO. KE 
TOKIO. A 

Kabar dari 'Tokio menjeboet, : 

“bahwa Perdana Menteri Manchu: 
-kuo akan menghadap Kaisar Nip 

pon, berhoeboeng dengan hari pe 

ringatan 10 tahoennja berdirinja 

Manehukuo. Perdana menteri itoe 

akan datang tgl. 16 boelan ini, 
dan tinggal di Imperial Hotel. 
Kedatangan di Tokio perloe oen 
toek mempersembahkan kehorma 5 

tannja. 
Pada hari kedoea dia akan di 

terima bersantap oleh menteri ke- 

. radjaan. Sesoedah mengoendjoengi 
karitor2-dan tjandi2 pada tanggal. 

"74 boelan ini ie akan balik ke Min 
chukuo. 

MENINDAS FRCPAGANDA AN 
TI NIPPON. 

Kabar dari Tokio menjeboet, 

bahwa Badan Penerangan Nippon 
mengadakan rapat oemoem oen 
toek menindas propaganda anti 

Nippon ialah tindakan2 tentara 

Nippon jang dikatakan tidak me- 
noeroet  kemanoesaan, terhadap 

tawanan perang Inggeris di Hong 

kong. 

Perloenja anti propaganda ini 

Australia dari As. - 

PORT MORESBY DIBOM 
Kabar dari Lissabon, bahwa pe 

lempar2 bom Nippon menghoe 

BEKAS SG. G. DITAWAN DE 
KAT BANDOENG. 

Radio Tokio 15 Maart: 

Kabar dari Betawi menjeboet, 

bahwa perioek2 api tentara Belan 
da diroesaki. Pada hari Djoemet. 
jl, kapal Djepang pertama soedah 

datang di Tandjoeng Priok. 3 
Bekas goebnoer Hindia Belanda 

ditawan dalam satoe roemah ketjil 
kira2 5 km, djaoehnja dari Ban 

doeng dengan pengikoet2nja. Pe 
kerdjaan bekas gg. itoe seharinja 
tjoema berdjalan2 didalam keboen 
dan membatja kitab2 tjerita detek 
tief. Ia tidak pernah bertjakap2 
dengan pengikoet2nja. Jang sela 
loe djadi pikirannja ialah isteri 
nja jang ada di Bandoeng dan 
anaknja jang pernah djadi ver 
pleegster di Betawi, 

'SOERABAJA SOEDAH 

TENTERAM, 

Keadaan kota Soerabaja soedah 
tenteram kembali, Perhoehuengan - 

tram dalam kota soedah berdja 
lan. 

  

Koran kita hari ini, 

Hari ini soerat kabar kita terbit terlambat dan tidak seperti jang ' 
kita hara 
jang wa 

. Sebabnja tidak lain karena beberapa atoerai dati pihak 
. Kemarin kita mendapat idzin dengan lesan bahwa kita bo- . 

leh terbit teroes seperti biasa asal selekasnja minta perkeman idzin pe- 

njiaran. Dan pagi ini kita haroes memeriksakan lebih doeloe semoea 
toelisan atau perkabaran jang akan dimoeat dalam soerat kabar, 

Sebab kita tidak bisa bersedia lebih doeloe maka hari ini terbitnja 
soerat kabar kita 'agak tidak keroean, tetapi sabarkanlah pembatja. 
Kita akan memenoehi kewadjiban kita seberapa bisa. 

Direksi-Hoofdredaksi. 
.  



  

   
      

     

    

       

         

     
      

         

       

    

   
   

njaring Pe- 
mimpin. 

  

d3 

    

ang ini kita menghadapi 
han jang besar, Berbagai 
tjam djalan orang maog 

akan soepaja semoeanja 

ikan setjara tertib dan” da 
begitoe toelis Hong Po. 

mimpin pemimpin kita menjing 

an lengan badjoenja, beroesa 

dengan sekoeat koeat tenaga 
ri seembangan pada bangoe 
tjetakan Indonesia Baroe, 

   

   

    

   

     

   

  

   

    

   

      
   

   

  

    

   
   
    
   

    

  

   

     
     
    

  

   
   
   

    

    
    

- didapatkan kesimpoelan jg. 
epakan soeara dari ra'jat. 

"Pengalaman — menoendjoekkan, 
'bahwa pemerintahan hanja bisa 
kekal dan sentausa, seandainja 

- 'itoe dibangoenkan menoeroet ke 

hendak dan soeara ra'jat jang se 

'toeloes toeloesnja, Soeara jg. ke- 

Joear dengan tidak dipaksa, menoe 

-roet hati jang merdeka dan kema 
nean sendiri. 
Didalam masa . peroebahan ini 

sebenarnja kita tidak oesah ri- 

'boet riboet lagi. . 
“Berkah oesaha Nippon oentoek 

'membangoenkan lingkoengan ke 
makmoeran bersama, adalah ke 
mpatan jang sebaik baiknja bagi 
mimpin pemimpin kita oentoek 

igan selekas moengkin mentjip 

an Persatoean Indonesia. 

Sebab boeat bangoenan tjita tji 
1 jang begifoe loehoernja akan 

“sampai kedjalan -boentoe, selama 
bangsa bangsa jang meroepakan 

tiang dari Asia Raya itoe beloem 

mendapatkan hak kedoedoekan 
ng sama tinggi dan sama ren 

dahnja. 
Nippon mengetahoei tentang ini. 

—- 

gala oesaha itoe berhargacen | 
£ didengar, soepaja dari semoe | 

:PADA SIAPA MESTI MERAP- 

Kalau terdjadi 
kedjahatan dan 

|. sebagainja 
Banjak pen ek dalam ini 

kota masih merasa bingoeng, pada 
siapa mereka mesti mengadoe, 
kalau terdjadi pentjoerian atau 
perampokan. 

Ini pagi kita ada ketemoe sama 
satoe pembesar politie jang me 
noetoerkan bahwa se 

“ 

     

  

roes ini perkara 

djaoeh. 
Segala perampokan akan ditin 

des dengan keras, jaitoe dengan 
dikirimnja politie militer dan po 
litie agenten biasa, (H.P.) 

    

      

JAAN PEKO 
Pe ABANG - 

8 ..KARET, 
Keamanan tetap 
terpelihara, 

Oemoem tentoe soedah sama me 

ngetahoei, bahwa dalam masa ter 

djadinja perdebahan jang baroe 
laloe itoe, kota “Djakarta oemoem 

Ma soeatoe saat dan 

peristiwa jang beloem pernah di 

kenal Woeloe doeloenja. 

Masa terdjadinja. peroebahan 

dan pertoekaran itoe, tidak sedi 

kit, — bahkan banjak sekali — 

' menimboelkan roesoeh dan katjau 

didalam segala hal, baik dalam hal 
peri penghidoepan, maoepoen da 

lam keamanan dan ketertiban oe 

  

     

  

   
   
    

   

    

   

  

     

    
     

    
   
     

  

   

    

   
        

     

  

    
   
    

   
     
    

    
   

     

     

   
    

   
   
   
   

  

    

    

  

    

     

  

   
    

      

   
     
    

  

   
   

    

    
   

    
    

    

   
     

   
      

    

    
    

    

    

    

   

  

   

  

   

gala galanja, dengan djalan mem 

“ beri kelapangan jang seloeas loe 

asnja kepada poetera dan poe 
Indonesia oentoek  menoen 

djoekkan ketjintaan pada tanah 
airnja. 

akan memainkan rol jang be 
memperlihatkan kepada doe 

"Iocar, bahwa djoega kita 

besaha ketertiban dan keda 

kesempatan 

“bagai pemimpin ocentoek menga 

| “'doe biroe dan menondjol tondjol 

kan oentoek badannja sendiri. 

Ini dengan selekas lekasnja 

mesti ditindas. Sebab kalau orang 

sematjam itoe boeat sementara 

-berhatsil, maka ia akan menggang 

| mengatoer pemerintahan atas nege 

“ rinja sendri. 
“Dan kalau itoe poela kedjadian, 

aka ia akan melambatkan gera 

kan tjita tjita Indonesia. 

Padahal pemimpin pemimpin se 

a kita melakoekan perdjoeangan: 

'soedah lari, mendjadi deserteur 
dengan tidak maloe maloe lagi 

endjoeal kawan seperdjoeangan 

imentjoba membikin gadoeh dita 

lam kalangan ra'jat. : 

| Sampai sa'at ini Madielis Rak 

jat Indonesia masih berdxri de 

6, Batavia Centrum. 
| Mereka jang berkepentingan bo 

ich menanjakan segalanja djuega 

Ikwrhoeboengan dengan tingkah 

dakos pemimpin — pemirapin kita 

.g tempo hari itoe soedah me 

stobal rahasia strategie perdjoea 

gan kita. » 5 

Lain halnja kalau pada waktos 

orang orang sematjara itoe 

huanja dan mengambil fihak 

ing terang terangan sehingga 

kita bisa mengambi! sikap terha 

idak maloe malos membikin par 

pentingan dirinja. ' 
“Dan sekaranglah pemimpin pal 

oe sematjam itoe mesti dibaeka 

“pandaian oentoek 'memoetar tas 

“beh, tetapi ketoeloesan dan keich 
hsan goena mengabdi kepada 
ingsa dan Tanahair. — 

    

Dan oleh karena itoe perloe sekali || 

| Indonesia dibikin koeat dalam se |j 

i Fdjadi 

“sanggoep memberi soembangan | 

Pada waktoe. sekarang, dimana | 

sih beloem beres semoeanja, | 

| goe pemberesan penjerahan hak | 

perti itoe diwaktoe hebat hebat | 

Dan dengan setjara gelap - 

ngan tegak, dengan adrcs Kramat | & 

'dap mereka. Tetapi mereka itoe | 

topeignja. Kita tidak menghenda | 
ketangkasan berbitjara dan ke | 

   
   

    

    

   

    

     

    

   

    

  

   

  

   

      

    

   

  

   

    
   

  

   

    

  

   

   

              

   

          

- Di “beberapa tempat dan kam 

eng termasoek daerah Djakarta 

banjak benar terdjadi peristiwa 

dan keadaan jang menjedihkan 

dan memaloekan bagi ra'jat Indo 

(nesia jang insaf dan sadar. "“ 

'lain lain tempat lagi, timboel. men 

keroesoehan, perampasan 

Hdan perampokan. 

| Kedjadian kedjadian terseboet, 

lama itoe melingkoengi daerah Ta 

nah Abang Karet. 

| segala golongan bangsa, kelihatan 

nja soedah bersiap mendjaga dja 

ga. Keadaan sangat genting seka 

ii, Semangat “ingkar dan ingin 

dak meletoes. 

'caum suis 
| nja) menemoei 

'kepala dari 

menenteramkan dan 

kara moerka. - 

Sjoekoer 

dari masing2 golongan, 

berapa tempat 

rampasan dan 
' daerah Tanah 

datang dari lain kam 

tetapi oleh karena 'barisan 

Inan Pe 

| di. selenggarakan 
Mm estinja, 

Maka oleh 

kalau sampai hari"ini, : 

Di Kebajoeran, Pal Merah, Dja- 

ti, Sawah Besar, Pintoe Ketjil dan 

| djoega hendak membawa penga 

Hroeh-jeng djelek dan bogroek ter 

hadap keadaan dan oedara jang se 

Masing masing pendoedoek dari 

memboeat keroesoehan soedah hen 

Di saat jg. begitoe critiek, gen 

ting dan penoeh marabahaja, nam 

paklah Pimpinan PeKoPe Wijk 

Tanah Abang Karet menjingsing 

kan lengan badjoenja, mengoeroes 

segala hal, mentjoba sekeras ke 

rasnja mendjernihkan-air jang soe 

dah keroeh itoe, Toean Bafagih 

(serta kawan kawan 

masing masing 

pendoedoek Tanah 

Abang Karet jang berpengaroeh, 
menjabar 

: 
Ikan mereka, agar soepaja dalam 

“6entoek  menoentoet persatoean | saat jang begitoe genting abg 

panaa nari, oentoek  kemewaan | it dapatlah menahan nafsoe ang 

n kesenangan dirinja sendiri |... 

Alhamdoellilah, ber- 

kah oesaha jang didjalankan itoe, 

dan berkah keinsafan pendoedoek 
Indone- 

sia dan Tionghoa, walaupoen dibe 

meradjalela, pe- 

perampokan, tapi di 

Abang Karet, tidak 

peatoe poen terdjadi dengan setja 

“ya menjolok mata. Kendati di lain 

lain lain tempat dan kampoeng di pena & 14 tahoen 

saat itoe mendjadi kegadoehan | tidak ada di Poelau Djawa.. ' roengkoeda dan sampai di Betawi 

dan kekatjauan, tetapi Sjoekoer Al 4 KA | poekoel 3 sore precies. 

hamdocelillah, — daerah Tanah Typhus dan dysenterie di kota ji. Semoea penoempang jang mela 

Abang Karet, tetap aman, tente 

- Sebenarnja, boekan ketjil djoem 

sita : : 'lahnja kaoem peroesoeh jang $ 

“sama sekali melepaskan kepemim |ingadja 

KoPe Wijk Tanah Abang 

Karet, soedah sedia di mana mana 

tempat, baik siang, Ihaoepoen ma 

: lam, kesegalanja itde dapat dising 

ynja sebagai kedok oentoek ke |'kirkan dan dihalaukan. 
Boekan hanja soal ke amanan 

sadja jang di pentingkan, tetapi 

djoega oesaha men soal ma 

kanan, beras dan sebikinia, poen 

sebagaimana 
» 

karena itoe sekalian 

'nja, tidaklah mengherankan lagi, 
an Ba 

fagih, selakoe Pemimpin Pekope 
Wijk Tanah Abang Karet, masih 

  
PEMANDANGAN 

PS se " 
Man AA INA PEMBESAR BALATENTARA PAI NIPPON. 

mbesar balatentara Nippon beroendjoek ocenda ver- 
ti terseboet dibawah ini: F 3 na 
|. Jaitoe kelakoean jang berani mendjalankan sebagai j jang e an 1 gai matjam jang 
terseboet Gdibawah ini, tentoelah dapat hoekoeman boenoeh, atau hoekoe- 
man berat, dengan menoeroet Wet dari militer Nippon. 

x 

- 

4 
- 

| 
Fatsal- I, 

| Barang siapa jang melanggar atau mendjadi moesoeh kepada Bala- 

tentara Nippon, & 

, Fatsal 2. , 
Sebagai kelakoean jang mendjadi mata mata dari moesoeh kepada 

“Balatentara Nippon. : 

: Fatsal 3. 
(a) Sebagai kelakoean jang meroesakkan atau menghantjoerkan 

" fabriek2 minjak Tanah. 

(b) Sebagai'kelakoean jang meroesakkan parit-parit. 
(c) Sebaga “kelakocan jang meroesakkan “atau menghantjoerkan : 

, Onderneming dan soember2. 

“Fatsal 4. 
Kelakoean sebagai jang meroesakkan pala roepa roepa djalanan, 

seperti Spoor (trein), dan @jalanan laoetan, djalaman air, Telegram, 
dan Post soerat-soerat jang terpakai oleh Balatentara Nippon, “ 

      

     au: Fatsal 5. 

Kelakoean sebagai jang membikin tjelaka pada orang orang Bala- 

tentara Nippon, atau membakar, merampas dan menghantjoerkan per- 
kakas militair, seperti pelor-pelor dan lain lain barangnja jang dipakai 

militair Nippon. 

Fatsal 6. 

Kelakoean sebagai jang memasoekkan ratjoen, atau obat-obatnja 

dengan maksoed menjelakakan-kepada tentara Nippon. 
. 2 

Ha 

Fatsal 7. 

Kelakoean sebagai jang meroesakkan atau bikin soesah penghidoe- 

pan rakjat dan meroesakkan harta benda oeang dan barang barang, apa 

lagi perkara Economie atau ambil keoentoengan jang tidak pantas. 

” 3 Fatsal 8. 

Kelakoean sebagai jang tidak menoeroet pada maksoednja Balaten- 

Due Puan selagi pokoknja barang barang jang bertentangan dengann 

roduct. , 

: Fatsal 9... 
Kelakoean sebagai jang membikin kerpesakan kehormatan Balaten- 

tara Nippon, selagi pokoknja barang barang jang bertentangan dengan 

militer Nippon. 

Fatsal 10. 

Sebegitoe kelakoean jang soedah ditetapkan seperti terseboet di 

atas, barang siapa jang menjoeroeh dan menolong boeat melanggar da- 

pat hoekoeman jang sama beratnja. 

DARI PEMBESAR BALATENTARA DAI NIPPON. 
  

Koempoelkanlah kotoran2 toean 

poenja erf djadi satoe laloe dima- 

soekkan.diloebang atau di timboen 

rapi di satoe-lapangan. 

Tentoe sadja ini pekerdjaan per 

toeloengan: hanja boeat sementara 

dengan menoenggoe beresnja kota 

ikita Djakarta Raja, begitoe toelis 

seorang. pembatja. 

selaloe menerima oetjapan terima 

kasih dari pendoedoek. 

Soedah tentoe sadja, oetjapan 

terima kasih perloe disampaikan 

kepada pendoedoek Tanah Abang 

Karet seloeroehnja, jang “soeng 

goeh soedah membantoe terptiha 

ranja Gan terdjaganja ke amanan 

di daerah terseboet, dan sampai 

tjoekoep menahan hawa nafsoe 

nja. - 

Semoga seteroesnja keamanan, 

ketenteraman melingkoengi boe 

kan sadja daerah Tanah Abang Ka 

ret, tetapi djoega Djakarta seloe 

roehnja dan kepoelauan Indonesia 

oemoemnja, sehingga tertjiptalah 

selekasnja kema'moeran Asia Ra 

ya, 

  

BIOSCOPE DI BETAWI. 

Sebagaimana pembatja ada ke- 

'tahoei, bioscope- bioscope disini 

masih beloem mengadakan per- 

toendjoekan. Menoeroet kabar, ini 

ada berhoeboeng dengan kecen- 

suuran dari films jang akan . di 

pertoendjoekkan. 

Begitoe film-censuur soedah di 

adakan, dan films jang akan di 

pertoendjoekkan, soedah dikeur 

baik, tentoe  penggemar-pengge- 

mar bioscope akan bisa poeaskan 

kembali matanja sama apa jang 

ditontonkan diatas lajar poetih. 

  

PEMBERSIHAN BERHOE- 

BOENG DENGAN KESEHATAN 

MASARAKAT DIKOTA BESAR 

"SEPERTI DI DJAKARTA, 

Dimana-tempat orang beroemal 

tangga berkeroemoen mendjadi 

satoe, maka disitoe ada satoe soal 

bagaimana sebaik baiknja tempat 

“itoe dibikin- bersih, sebab ersi 

han itoe berhoeboengan dengan ke 

sehatannja pendoedoek 

Lebih besar itoe tempat. Lebih 

soekar soal kebersihan itoe. “Se- 

perti di kota Djakarta jang pen- 

doedoeknja lebih dari 600.000. 

' Djika orang kata kota besar 

itoe ada soembernja penjakit jang | 

mendjalar, itoe perkataan ada nja | 

tanja djoega. Berangkat poekoel 8.24 pagi da- 

Penjakit2 jg. berbahaja ini ja- | ri Betawi dan sampai di Paroeng- 

itoe penjakit peroet seperti bangsa | koeda poekoel 9.26 pagi. 

penjakit dysenterie, typhus, dan | Trein No, 145, 

cholera, biarpoen ini penjakit jang | Paroengkoeda — Betawi. 

“belakangan i Berangkat poekoel 1.49 dari Pa- 

  

SOEDAH BAIK KEMBALI. 

Perhoeboenganan- 

tara -Betawi dan 

Paroengkoeda.: gi 

Moelai hari Minggoe tanggal 15 

Maart perhoeboengan kereta api 

antara Betawi dan Paroengkoeda 

soedah baik kembali. 

  
Trein No. 142: 

Betawi — Paroengkoeda. 

' 'koekan perdjalanan antara kedoea 

tempat itoe haroes pindah trein di 

Bogor. 

Djakarta selaloe ada, Ini penjakit 

| bisa meradjalela kalau kota ada 

"kotor, dari sebab pemboeangan, 

“"pengangkoetan sampah koerang ra 

pih, begitoe djoega pembersihan 

got dan lain2. Djalannja mendja- 

larnja itoe penjakit dari bertam- 

bahnja banjak lalar dari sebab ko- 

toran bertimboen. 3 

Boeat waktoe ini tentoe sadja 

pekerdjaan Gemeente Bestuur Dja 
karta amat soekar, oentoek menga 

toer sesemoeanja sampai beres, F 

Marilah kita rakjat toeroet ber- 

daja rame2 menjokong boeat me- 

njegah datangnja penjakit dengan 

djalan seperti ini. 53 

Sapoelah,"atau soeroeh sapoelah 

got osmoem di moeka atau disam- 

ping kita poenja erf sepandjang 

lebar erf kita. Kalau semoea pen- « 

S ' PIDATO BARISAN PROPAGAN- 

IA. DA NIPPON DI MESDJID 

c KWITANG. 
'Mamenoehi perdjandjiannja, ma 

ka kemarin hari Djoem'at, Bari- 

san Propaganda Nippon telah me 

ngoendjoengi poela Mesdjid Kwi 

tang 'boeat membikin pidato di ha 
dapan Oemmat Islam. 

Sekali ini, Barisan Propaganda 

Nippon terdiri dari toean toean 

Menteri T Horie, Moe 

hamad Oemar dan seo- 

' rang Djoeroe Basa. : 

Chabar, bahwa Barisan Propa- 

ganda Nippon akan memboeat pi 

.dato lepas sembahjang Djoent' at, 

'roepanja soedah tersiar  begitoe 

  

pendoedoek. Maka itoe, tidak 
mengherankan kalau kemarin se 
mendjak pagi pagi kaoem Moesli- 
min - soedah  berdoejoen doejoen 
menoedjoe Mesdjid Kwitang, laksa 
na ramainja Boelan Mauloed. 

Sewaktoe kita datang diroemah 
nja Habib Ali, njata di sini orang 
soedah berkeroemoen. Kita dapati, 
toean toean dari Barisan Propagan 
da Nippon telah sama hadir, dan 
sedang  bertjakap 'tjakap dengan 
Habib Ali, sementara itoe ada kita 
lihat poela toean Hasan Soemadi 
pradja Boepati Betawi, 
Dalam pertjakapan tocan T, 

Horie dengan Habib Ali, disitoe ki 
ta bisa mentjatatkan, bahwa T. 
Horie, kelihatannja gemar betoel 
oentoek mengetahoei apa apa. kan 
doengan Agama Islam serta. pe 
ngadjaran pengadjarannja terha- 
dap para pengikoetnja. Pertanja- 
an2-jang senantiasa di adjoekan 
toecan T, Horie dengan perantara- 
an Djosroebahasanja, selaloe men 

dapat djawaban . jang ramah dan 

tepat dari Habib Ali. 4 

Sementara menoenggoe saat- 
waktoe sembahjang Djoem'at, ti- 

ba2 datang poela toean Hadji 
Bagindo Dachlaw Ab: 
duliah voorloopig Burgemees 
ter kota Djakarta, jang mana la- 

loe di perkenalkan oleh jang hadir 
di sitoe kepada toean T. Horie. 

Saat-waktoe sembahjang Djoem 
'at telah datang, Bersama sama, 
kita poen menoedjoe arah Mes- 
djid. Di djalan-raya penoeh" manoe 
sia berdesak desak jang tentoenja   sama ingin melihat Djenderal jang 
mengepalai Barisan Propaganda 

Nippon. Di Mesdjid, lebih penoeh 

dan sesak lagi. Tak ada tempat 
jang terloeang sedikit poen, sam 

pai ke tanah - pelataran Mesdjid 
djoega masih penoeh dengan Oem 

mat Islam jang soegoeh amat be 

sar djoemlahnja itoe. 
Setelah Habib Ali. membatja 

Chotbah Djoem'at dan mendjadi 

Imam dari sembahjang, maka Ha 

bib Ali naik poela di atas mimbar, 

dengan lebih doeloe menghatoer- 

kan diperbanjak terima kasihnja 
kepada Barisan Propaganda Nip- 

pon jang soedah berkenan meng- 

oendjoengi Mesdjid Kwitang oen 
:Itoek memberi keterangan dan pe 
'nerangan kepada Oemmat Islam. 

Laloe di persilahkan toean T, Ho 

rie menaiki mimbar mengoetjap:: 

kan pidatonja dalam basa Nippon 

dalam basa Indonesia, Antaranja 

T. Horie mengharapkan' dari Oem 

mat Islam soepaja melakoekan pe 

kerdjaannja sebagaimana biasa de 

ngan menetapi keamanan dan ke 

tertiban oemoem. Walaupoen kea 

daan sekafang ini beloem beres 

benar, tetapi sedikit demi sedikit 

akan semboeh mendjadi baik kem 

bali. Balatentara Nippon soedah si 

ap mendjaga keamanan pendoe- 

doek baik dari loear maoepoen da 

ri dalam. Maka itoe pendoedoek 

haroes bekerdja sebagai biasa. 
Pidatonja mendapat samboetan 

jang rioeh dari para pendengar, 

dan Selesai itoe Habib Ali memba 

tjakan do'a semoga keadaan tje- 
pat baik sebagai sediakala dan 

Nippon mendapat kedjajaan bersa 

ma2 Indonesia. 
Haa EP LA Ag AT LTE gia 

MADRASAH OENWANOEL FA- 

LAH AKAN DIKOENDJOE 
NGI BARISAN PRO 
PAGANDA NIPPON. - 

. Dalam masa beberapa hari ji. ini, 

Madrasah Oenwanoel 
Falah Kwitang, ditoetoep oleh 
karena keadaan jang memaksa. Ba 

#roesan pagi hari Sabtoe ini, Mad 
rasah terseboet diboeka kembali. 

Nanti hari Rebo tanggal 18 
Maart 1942, toean tocan dari Bari 
san Propaganda Nippon kabarnja 
akan mengoendjoengi ' Madrasah 

terseboet. 

Beberapa hari jang laloe ini, 
kita melihat banjak orang jang 
memakai bendera Nippon dengan 

tak sepertinja. Djika hal jang se- 
perti itoe terdjadi lagi, maka akan 
dihoekoemlah orang jang berboeat 

demikian itoe. Tentang hal ram- 

pok-dan meroesakkan barang2 

semoeanja itoe, telah disampaikan 

kepada markas besar tentara Nip 

pon: orang jang telah berboeat 

demikian, tentoe sadja tidak akan 

loepoet dari penoentoetan, 

- Beberapa orang bangsa Indone- 
sia telah menjatakan dirinja se 
akan akan mereka pegawai offi- 
cieel dari bangsa Nippon. Selan- 
djoetnja sampai poela berita 
pada kami, bahwa banjak orang 
jang mentjoeri barang kepoenjaan 

orang lain dengan memper' ". 

kan bendera Nippon Markas besar 
tentara Nippon sekarang . telah 
memberikan koeasa kepada regent     doedoek toeroet akan bersih djoe- : 

ga. ) :"   roepa diantara kalangan kalangan 

AA 
toe MN 

em
a 
A
a
 

    

  

patih, wedana dan lain lain 'pe- 

jg. disalin oleh Djoeroebasanja-ke | 

  
Hoekoeman memakai bendera Nippon. 

  

ke' 

  

   
    

    

PEGADAIAN DIBOEKA 
KEMBALI. 

Bagi siapa jang perloe beroeroe 
san sama Roemah Pegadaian, 
bisa ditoetoerkan disini - bahwa 
roemah termaksoed soedah - di- 
boeka kembali, hingga tiap2 pen 
doedoek jang mempoenjai keper- 
loean bersangkoetan sama peng- 
gadaian barang, boleh datang di 
Roemah Pegadaian,   MERDEKA KEMBALI, 

Consul.generaal -I shizawa 

dan 36 anggauta dari consulaat 
Djepang. jang lainnja, jang di 
asingkan didekatnja Soeka-: 
boemi pada tanggal 9 boelan 
ini soedah dimerdekakan oleh ten 
tara Nippon. 

Seratoes tiga poeloeh enam 

bangsa Djepang lainnja, antaranja 

ada 107 kaoem wanita dan anak 
anak jang djoega diasingkan di- 

dekat Tjilatjap, pada tang 
gal 9 boelan ini soedah dimerdeka 
kan kembali. 4 

Lebih djaoeh oleh reporter kita 1 

dikabarkan : “ 

Pada hari Minggoe lohor tang 
gal 10 Maart 1942, toean Kanoiwa 
Journalist dari Domei “bersama 
toecan Tan Kim Hin dan orang In 
do Tionghoa lainnja dari Betawi te 

Iah pergi bocat menjamkboet pada 
Kongsol Djenderal toean Ishizawa - 
jang dikabarkan berdiam di hotel 
Warnasari di Soekaboemi, 

Toecan Kanoiwa dengan toean 
Tan telah menggoenakan auto 
jang disedia oleh toean Khouw 
Kim An, jang sebeloemnja berang 
kat ke Soekaboemi telah datang : 

dirocemahnja toean Khouw oentoek 
berkenalan, 

Karena perdjalanan boeat ke 

Soekahoemi djembatan dekat. Tji- 

badak terpoetoes, toeans Kanoiwa 

bersama toecan Tan dan seorang 5 

Indo Tionghoa lainnja terpaksa 

balik kembali ke Bogor dan ber 

malam diroemahnja toean Tan Tek 

Ho. EEsokannja perdjalanan di 

teroeskan dengan ambil djalan  $ 

dari Onderneming ,,Moendjoe?” ke $ 

djalanan Sinagar dan keloear ke 

Tjibadak dari sitoe teroes ke Soe 

kaboemi. 
Setelah sampai di hotel Warna 

sari, djoestroe Kongsol Djenderai 

sedang menoenggoe kedatangan 

nja boeat di Interview pada Jour 

nalist Correspondent Domei. Toean 

Tan ada orang Indo Tionghoa jang 

pertama jg. dikasih kehormatan bi 

sa toeroet perdjalanan toean Ka 4 

noiwa'ketanah Preangan boeat ber 

djoempa kepada Kongsol Djende 

ral Nippon dan tocan Kanoiwa me 

njatakan merasa poeas pada toean 

Tan hingga sampai ditemponja 

jang betoel, 

Setelah dibikin Interview, ke- 

moedian dibikin Photo diroemah. 

Di Hotel Warnasari selainnja 

Kongsol Djenderal Nippon, djoega 

es
a 

Ge
 

aki
 

b
a
n
 

Se 
n
g
a
n
 ae 

terdapat lihat Kongsol Nippon 

dari Soerabaja dan berbagai staf 2 

dari Konsulaat, jang sama sekali a 

ada berdjoemblah koerang lebihg 

1 35 orang banjaknja, 

Berhoeboeng dengan lain oerots 

san, Kongsol Djenderal telah pergi 

ke Tjiandjoer, sementara toean s3 

Kanoiwa bersama toean Tan te 4 j 

roeskan perdjalanannja ke . TP H 

nas, dan bermalam “di roemaj 

tocan Lim Pek Kiang dan 2 bi 

kannja t. Kanoiwa telah toeroge 1 

menjoesoel ke Bandoeng. ik 

Kongsol Djenderal merasa gem 

bira sekali melihat banjak tentara .. 

Nippon jang djoega belakangan te 

lah sampai, dan pada toean Tan 

jang mengikoet toean Kanoiwa SG 

dinjatakan  satoe kepoeasan del 3 

ngan soerat. 
"4 

Di 'Tjipanas pertama kita tgjari 

Wedana boeat kasih tahoe bahwa 44 

milik-miliknja orang Orang Tiong” g 

! P3 

w 

    

   
hoa jang telah dirampas selekas 

moesti dikembalikan, (H.P.) 

gawai pemerintah, menghoekoem 

orang orang jang memboeat ke- 

salahan. Dengan tjara demikian, ' 

maka terdjadilah perhoeboengan 

jang baik dan rapat antara rajat 

dengan pemerintah jang-baroe | 

itoe. 

Pemerintah telah mengoemoem 

kan oendang oendang baroe jang “ 
ditempelkan didinding atau diba- | 
tang batang pohon kajoe. Tapi-be 
berapa orang. telah” mengambil 
makloemat itoe, Perboeatan demi W 
kian dari moelai sekarang dilarang | 
keras. 8 

Dengan tak mengetahoci oen- | 
dang oendang tentoe sadja burger 
jang baik poen akan melanggar 

peratoeran dan oendang2, ! 
Goena pekerdjaan bersania sa' " 

ma dengan pemerintah jang ba- 
roe, maka segenap pendoedotk se' |   mestinjalah menoeroet dan melin- 
doengi oendang oendang dari pers) 
atoeran itoe, PN



etina. pentjoeri itoe 
manakah mereka 

barang2 itoe, - 
ahwa barang? | 

.ampoen lagi lantas 
— tangannja pada ge- 

toe. (“Tidak ada seorang 
ne memberi perto- 

nja arti jang | pje 
merampas. milik 

  
1" pitin toean tosan Kadi, Hasan Bis 

  

Pilihan 

ri, Oemar Hadi, H. | 
dja, Kartapradja, 
Boga, arti, Pai   

kenasia pembesar « 
erbitkan soe 

tetapi oentoek 
Berniat ti dikaboelkan. 
|Lain2 koran Belanda oentoek 

sementara djoega dilarang ( terbit. 

| READAAN KEADAAN DI PEN 
sg RABA, Pn 

| jang bekerdja dip Tji Pi ' 
. nang pernah base Yosi kantoor 
“kita sambil melahirkan boeah fi | 
kirannja sebagai berikoet: 

Kemasoekkan tentara Nippon di 

smerintahan 2 
gkat2  dahoeloe jang didja ' 

oleh bangsa Belanda, seka ' 
ni apa senang bero 

| injak itoe. 

  

jang tidak asing lagi na-. 
di kota Djakarta ini. 

- Koendjoengan itoe, adalah seba Ng 
| gai memperkenalkan diri, serta 

“@itiap2 da ang “man ani 
“ra Tjipinang ini, tetapi kesoeka- 
ran bahasa menjeb 
kami ta' bisa menjampaikan kepa 
da mereka hal2 jang kami rasa ta' 

Didalam oeroesan admi 
nistratie atau lain2, maka banjak 

— lah pegawai2 poetera Indonesia jg. 
sanggoep mendjalankan pekerdja 

an toean Hoogendoorn itoe. Selain 

dari itoe diwaktoe sekarang pem 
bahagian makanan di pendjara 

abkan sehingga ' 

memberi keterangan “keterangan 

jang perloe kepada Habib Ali Al- 

'habsji, tentang maksoed dan toe- 
| djoeannja kedatangan Balatenta- 
ra Nippon ke Indonesia ini. 

. Lebih djaoeh Minister Horie me 
ngandjoerkan kepada Habib. Ali, 

agar soepaja  meneroeskan nase- 
hat2 serta pengadjarannja -terha 
dap pengandgan sebagaimana bia- 
sanja. 

Setelah itoe, maka toean togan 
dari Barisan Propaganda Ni 
itoe.poen diadjak ea meli! 
hat Mesdjid Kwita: 'kemoedian 

Sons kembali posang:. !« 
Tjipinang ini ta' begitoe teratoer , 
sebagai biasa. Rokok dan oeang 

' premie jang dahoeloenj rikan 
| kini Me 

-.. SIAPA FAMILIENJA? 
“Di CBZ telah diantar keroe 

mah sakit itoe doca majit jang 
Laka diketahoei siapa — namanja 
dan adres familienja, 

Kedoeanja itoe bangsa awak, 
konon kabarnja jang seorang ber 
oemoer 25 tahoen, majitnja terda 

pat di Djakarta Kota, dan jang 
seorang dikira -oesianja 50 ta- 

| hoen ssi loeka loeka dikepa 
| lanja. 

“ISOENGAI TJILIWOENG BA- 
NJAK BANGKE? 

Beberapa. orang pendoedoek da- 
ri Meester Cornelis jang roemah- 
nja berdekatan dengan tepi soe 
ngaji Tjiliwoeng, mereka. memberi 

— kabar bahwa hari Kemis j. b. |. 
ini ketika pendoedoek  kam- 
poeng berdoejoen doejoen -hendak | 

KU ikan mabok disebab- 
air bandjir, Kesoedahannja 

' mereka. ta' djadi menangkap ikan, 
| malah mendjadi ta' soedi makan 
ikan kali, katanja mereka melihat 

“banjak bangke militair Australie 
dan Belanda jang hanjoet. (Br). 

- 

BARIS AN PROPAGANDA NIP- | 
& PON MENGOENDJOENGI 

1 
HABIB ALI. 

Pada hari Rebo jang laloe, kira | 
kira .djam 2 siang, Barisan Propa : 
ganda Nippon jang terdiri dari 
toean - toean T. Horie Men- 
terie Agama di poelau Djawa 

“dan Soematera Barat, G. Ab i- 

Mari: 

k o, Goeroe dari sekolah rendah 

Pa Had ji 

nd eni roe- 
BA6 TI AYI: 

Si 

Bi 

' wiko via Senen ada 6, djadi 

Moeha-| 

KERETA. API £.S, KOTA. 

kan, lebih djaoeh. dapatlah kita ka 
barkan disini, bahwa. djoemlah ke 
reta api oentoek poeblik jang ber 

t aan moelai tg. 12 

“Dari Jibantar Cornelis ke Tg. 
Priok via Manggarai dan Betawi 
kota djoemlah kereta api ada 13 
djadi poelang pergi ada 26 kereta 
api. 

. Dari Meester Cornelis ke Tg. 
Priok via Senen ada 6, djadi poe 

lang pergi ada 12. 
Dari Meester Cornelis ke Beta 

poe- 
lang pergi ada 12. 

- Hanja kereta api penangkoet ba 
rang (goederentrein) sampai se 
karang beloem berdjalan (KS). 

. La 

0» 

2“ SOESOENAN GEMEENTE 
BESTUUR DJAKARTA 

Tentang soesoenan baroe dari 
/Gemeente bestuur Djakarta, Anta 
ira mengabarkan seperti berikoet: 
| Moorl. Burgemeester — Toean 
Hadji Dachlan Abdoellah. 

. Kepala Gemeente Secretarie — 

toean Soepomo. 
'. Kepala Publieke werken — Toe 
“an Abdoerachman. 

Kepala Venitairische - Hygieni- 
'sche Dienst — Toean Dr. Nastap. 

Kepala Passerbedrijf — Toean 
' Soeriodipoetro. 

Kepala Gemeentekas — Toean 

Soeradji. 

' Kepala Begraafplaatsen — Toe 
'an Moeh.Arbi. 

Kepala Brandweer afd. Techni: 
| scher' Dienst- — Tocan Dkeng. 
| Sedang pekerdjaan . College B. 
en W.tidak akan dilakoekan la   8 dan djoega Dewan Gemeente 

Menoeroet kita poenja penjelidi 

e#| dihkan hati 

-Kepala Gemeente financien — 
beloem ada. 1 ai 

PEPERANGAN jang amat gi- 
lang gemilang jang dialam 

tapi. tentara moesoeh jang me 

ngalamkan kekalahan soedah me 
larikan ngatjir berantakan dan 

| tidak memperdoelikan keamanan 
kota. 

Waktoe keadaan di kota moelai 
". (tenteram. maka soedah banjak pen 

doedoek jang. tadinja menjingkir 
Pa loear k kembali ke 
masing masing. BNN saga se 
sampai dikota, atkan me 
reka itoe soedah : nendjadi korban 
perampokan, ada tjoema ketingga 
lan sepotong pakaian jang sedang 

moekanja ternjata soedah bebera 
pa hari . dapat. makanan, 
djadi merasa lelah gan poetjat. Ke 
'adaan demikian ja: ngat menje 

bagi orang orang 
itoe, adalah: tentara dan pemerin- 
tah moesoeh Jang ' ment pikoel do 
sanja. 

Menceroet ,,Sin Sin Pa bebe 
rapa kota seperti Tjitjoeroeg, Pa 
roengkoeda dan Bekasi, jang ter 
seboet paling blakang ini jang pa 
ling hebat mengalamkan kedjaha 
tan perampok: itbe, selain .meram 
pok poen  berboeat memboenoeh 
dan memperkosa, 

» 

Di Tjitjoeroeg pada tanggal 6 
malam tentara moesoeh serta poli 
si soedah melarikan diri tinggal 
kan kota itoe sehingga kepala ram 
pok dari itoe.tempat lantas goena 
kan itoe kesempatan  mendjalan 
kan actienja. Banjak pendoedoek 
jang djadi kor 
hatan, 

seboeah waroeng jang kepoenjaan 
seorang prampoecan Nippon tetapi 

ia tidak ganggoe maka ia- bisa se 
lamat. Menoercet kabar, Bestuur 

-dari Pa Hoa School “Batavia 
Toean Ie Tjoen Siang dan bebera 
pa lain, lagi karena mempoenjai 
sendjata djoega mereka selamat, 
sedang toean Nio Peng Liong ke 

" tika roemahnja terkoeroeng lantas 
serahkan sedjoemlah oecang f 200. 

pada perampok itoe soepaja tidak 
dapat tjelaka.. Keesokan harinja 
Balatentara Dai Nippon sampai ke 
kota itoe, sehingga kedjahatan da 
pat ditjegah dan-barang barang 

| jang soedah dirampas di mesti 

  
| 
| 

kan oleh Balatentara Dai Nippon, | 

dipakai di badannja sadja, dari air 

n dari itoe kedja | 
antaranja. ada terdapat | 

  

kan mengembalikan pada jang 
poenja. 

Dari Bekasi dikabarkan, antar 
perampok itoe terdapat botja bot: 
toeroet merampok, dengan teran 
terangan. Antara korban pera 
pok, sekolahan THHK. poen tid: 
ketinggalan di bongkar sampai 
song.  Selainnja orang poenja 

iharta benda soedah habis diang 
koeti djoega pendoedoek Tionghoa 
di boenoeh dan diperkosa, Ada : 
dapat sebagian pendoedoek se 
terkoeroeng di salah satoe ge er 
Tionghoa dengan mereka - 

djiwa terantjam ' bahaja maoe 

Kedjadian demikian jang baroe di 
alamkan oleh pendpedoek Bekasi 
jang sekarang mendjadi noraka 
doenia beloem pernah dialamkan - 

selamanja 300 tahoen. Diharap de 
ngan sangat pada jang berwadjib 
soeka lantas ambil perhatian. « 

Serombongan pelarian dari Pa 
roengkoeda menoedjoe ke Betawi, 
antara mereka terdapat djoega 22 
orang terdiri anak anak dan kaoem 

| perempoean pelarian - dari Singa 
poera, 

Sangat kedjamnja tjara peram 
pok 'itoe dilakoekan sehingga 
orang jang djadi korbannja milik 
miliknja djadi bersih tidak keting 
galan sesotatoe apa ketjoeali sepo 
tong pakaian jang sedang dipakai 
di badan sadja. 

Dalam -perdjalanan ke Betawi 
serombongan orang itoe jang 
berdjoemlah kira kira 300 orang 
tidak bisa mendapat atau goena 
kan kendaraan, hanja mereka pa 
da djalan kaki Sesoedah berdja 
lan satoe hari, mereka merasa 

lelah, sjoekoer oleh toean-Tan da 
pat memindjam.sebosah vracht 
auto goena meneroeskan mereka 

poenja- perdjalanan, Sampai di 
Buitenzorg mereka dengan kereta 
api menoedjos ke Betawi. 

Pendoedoek di Paal Merah dan 
Kebajoeran poen toeroet dirampok 

dimana kebanjakan ada peroesa 
haan Batikkerij dan toko toko jg. 

mendjadi korbannja, sjoekoer ke 
boeroe datang  Balatentara Dai 

-Nippon, hingga-keroegian jang le... 
bih besar tidak sampai dialamkan 
(HP) 

— naas 

'. sPemandangan” 
djaan lagi sepuru semoela. 

TJEPAT RAPIH dan 

/ 

Ra3 

MEMOEASKAN 

Pemandangan” 
ai terbit Jagi Para Ta jang beloem . membajar nafkahnja, hendaknja dengan segera mem- 

bajar dan: pengiriman koramikoran" akan dilangsoengkan pelit biasa.  



  

  

    

   

  

   

   
   

      

   

  

    

    

   

       

  

   

    

   
   

  

   

  

   
   

        

   

    

   

  

   

  

   

  

   
   
   
   
   

  

   
   

  

   
   

  

   

  

   

  

   

    

   

  

   
   

  

   

  

   

    

   

    

   

    

   

  

   
   
   
   

  

   
   

    

   

  

   

    

   

   

  

   
   
   

  

   

  

   

    

  

RANG pada tahoe. tjaranja 
kapal2 Nippon beraksi. Ma 

kin ditembak, makin mendekatin, 

'boekan makin djaoeh, Tembakan2 
Sekoetoe doeloe di Tanah Djawa 

| rata2 kaga' kena. Sebab kapal2 
erbang Navy-0 dan pelempar 

bomnja bisa nandak diatas oedara, 
. sampai berekening serdadoe2 Se- 

toe mis. 
Kalau ada soeara ,,toeng doeng 

'toeng doeng” itoe tandanja kapal 
pal Nippon nandak, gojang2, 

.moendoer madjoe dan bergerak se 
“perti ikan dan berkilau2 disinarnja 

Serdadoe2 Sekoetoe di Tanah 
Djawa seperti kehilangan akal, 
lantas main tembak semaoe maoe 

Tenda 4 
PD. , dari atas kelihatan ke- 
 doearnja api meriam, 
1 Wah, teroes dihantam. 

« Dari bawah kapal2 terbang jang 
sedang bermain main itoe memang 
bikin silau mata. Dari itoe loepoet 

“.semoea. Pelor2 tjoeman balik bran 
| takan kebawah, amper2 kepala 

'. €mpok Bedjat berkenalan, 
: Di goenoeng2 djoega begitoe, bi 

“ar ngoempet bagimana, djoeroe2 
- “terbang Nippon, jang doeloe2 dika 

takan matanja koerang awas, ter 

njata bisa tembak djitoe. Kalau di 

adoe sama bang Bedjat sadja, ba 
rangkali...... eh...... kaga' bisa di 

“bocat bandingan, sebab bang Be 
djat senggol senapan sadja kaga” 
pernah. Doeloe maoe djadi milisi 
kaga” dikasih, dan diwaktoe pe- 
rang dikasih, zonder bisa apa-apa. 

PTN 

BANG BEDJAT. 
  

  

! a 

MENGAKOE MENDJADI SER- 
DADOE DJEPANG. 
Awas perampok. 

Diseboeah roemah di Oud Gon- 
dangdia no. 21, datang berkoen- 
djoeng 4 orang anak negeri, jang 
memakai klewang dan senapan. Se 
Orang diantaranja (boleh djadi pe 
mimpinnja) berpakaian seperti sol 

- dadoe Djepang. Mereka memasoe 
ki roemah itoe dengan menerang- 

. kan, bahwa mereka akan memerik 
“sa, apakah diroemah itoe tidak 
“ada sendjata api, Disitoe berdiam 
seorang perempocan Eropa, jang 
soedah beroesia tinggi. Karena ia 
takoet dan 'pertjaja poela, orang 
itoe betoel ,soldadoe Djepang” 

“maka dibiarkannja mereka ma 

soek kedalam roemah. Tetapi 
achir2nja mereka memaksa, soepa 

“ja perempoean itoe memberikan 
wang. 3 

Perintah ini ditoeroetkannja 

dan wang f 15— melajang keda 
“lam kantong kaoem pendjahat ta 

di, 
Sesoedah menerima wang, ke- 

moedian mereka pergi poela keroe 
mah disebelahnja (no. 23), jang di 
diami oleh tocan Catalani. Disini 
'poen mereka katanja datang oen- 

— toek memeriksa, apakah diroemah 

“itoe tidak ada disimpan sendjata 
api, Lebih doeloe mereka pergi ke 

-paviljoen di sebelahnja. 

Disini, diserambi moeka, sedang 

doedoek seorang laki2, jang soe- 

dah beroesia tinggi. 
“ —,Soldadoe palsoe” itoe mene- 

kankan oedjoeng senapannja keda 

da orang toea itoe dan berkata 

police, police, jang maksoednja 

menerangkan, bahwa ia ada orang 

politie. 

Lebih djaoeh mereka berkata 
bahwa mereka hendak memeriksa 

. Semoea kamar, Oleh karena ta- 
koet, maka orang toea tadi menoe 
'roetkan sadja apa jang diperintah 
kan kepadanja. Dipaviljoen itoe 

'. Yoepanja tidak ada barang2 jang 
“akan diambil. Dari sini mereka 
'kemoedian pergi keroemah besar- 

' (hoofdgebouw) dan,memasoeki se 
boeah “kamar, jang didalamnja 

-ada doea orang perempoean Ero 
pa. Kopor2 laloe dibongkar tetapi. 
disinipoen djoega tidak ada jang 

akan diambil, : 

Achir sekali mereka masoek 
kedalam kamar toean Catalani. 

.. Baroelah disini mereka meng 

— “ambil seboeah arlodji. 
—  Pendjahat2 ini mengira, bahwa 

|” perboeatan mereka itoe tidak akan 
' diketahoei oleh politie. Tetapi ti 

dak benar demikian, 
Baroe sadja mereka selesai men: 

. djaiankan pekerdjaannja, dengan 
“tiba tiba politie datang bersama 
“ sama beberapa soldadoe Djepang. 

No 57, SENEN 16 MAART 1042. 

'poean jang diambil wangnja 

lan C., 3 orang diantara pendjahat 

.dikota ini. 

  

f 15— dengan segera mengabar- 
kan kedjadian itoe kepada politie. 

Tetapi sajang socnggoeh, karena 
ketika politie datang diroemah toe 

itoe telah berangkat lebih doeloe, 
sehingga jang dapat ditangkap ha 
njalah pemimpinnja, jang mema- 
kai urfiform soldadoe Djepang ta 

di”. 
Demikianlah orang mengabar 

kan kepada kita, jang haroes men 
djadi peringatan bagi pendoedoek 

Hati hatilah memberi izin orang 

masoek kedalam roemah. 
Perhatikan benar, apakah orang 

jang datang itoe benar2 soldadoe 
Djepang. Djangan sembarang 

orang jang mengakoe mendjadi 

soldadoe Djepang di biarkan ma- 

soek kedalam roemah. f 

—  Kaoem pendjahat akan melakoe 
kan segala matjam tipoe moeslihat 

nja. 
Djika toean mengalami kedjadi 

an diatas ini, lekaslah beritahoe- 
kan kepada politie, ( 3 TI) 

— 

KETERANGAN SEORANG PE-. 
LARIAN DARI SINGAPOE- 

RA. 
Kepada centraal Comite Pekope 

kemarin telah datang seorang pe- 

moeda berasal dari Kuala Loem- 
poer, ditempat mana ia beroemah 
dikampoeng Baroe djalan Radja 
Oeda 20, Ismael bin Moehamad 
Saleh demikian namanja. 

Kini pemoeda itoe ditempatkan 
pada Secretariaat Pekope Tjempa 
ka Poetih. 1 
Kesimpoelan keterangan pemoeda! 
ini, sedjak tg. 1 Juni tahoen 1940 
beliau diambil oleh pemerentah 
Inggeris didjadikan Radio telegra 
fist ditempatkan di soeatoe tempat 

didaerah Singapoera, 
Waktoe djatoehnja Singapoera 

oleh tentara Inggeris ia dibawa la 
ri dengan kapal perang ke negeri 
ini, bersama sama beberapa kawan 
nja. 

Setibanja di Tandjongpriok ia 
menoempang kepada seorang toe 
kang binatoe oentoek beberapa ha 
ri, tiba tiba di Priok moelai da- 
tang serangan pertama, ia laloe 
melarikan diri ke Bogor.. 

'Setibanja di Bogor ia menoem 
pang poela pada seorang jang soe 

ka menolong padanja, tetapi di 

tempat ini poen ta' lama djoega, 
sebab tiba tiba Bogor dikoendjoe 

ngi pesawat Nippon menjerang 
lapangan terbang Semplak. 

Karena takoetnja lari poela ia 
ke kota ini, baroe sadja doea hari 
kota ini djatoeh ditangan Nippon. 

Di ini kota ta' seorang kenalan 

nja apa poela sanak familienja, 
sedang ia tjoema mempoenjai 
pakaian jang sekedar dipakai. 

  

Oleh karena itoe ia memberani- 

kan diri minta pertolongan pembe 

sar Nippon jang berada dikota ini, 

ia laloe dikirim kepada Burge 

meester toean H. Dachlan Abdoel 

lah, oleh sebab itoe ia dikirimkan 

kepada Pekope. 
Pada pemoeda ini banjak orang 

jang telah menanjakan tentang pe 

perangan di Singapoera, Kesimpoe 

lan keterangannja, ia mengatakan 

bahwa ia tahoe betoel dalam pepe 

rangan itoe tentara koelit poetih 

(Inggeris jang dimaksoedkan) ka 

tanja sangat PENGETJOET, se- 

bab jang dipadoekan di medan pe 

rang, paling kemoeka tentara Me 

lajoe ,linie kedoea tentara India, 

linie ketiga tentara Australia dan 

paling belakang baroe tentara poe 

tih, 
Dan ja menjaksikan sendiri bah 

wa tentara Melajoe kebanjakan 

diboenoeh 

poetih. (Br.) 

  

HONG PO. 

Moelai hari Rebo s.k. Hong Po 

di kota ini tidak lagi terbit dalam 

bahasa 'Tionghoa-Melajoe, tetapi 

dalam habasa Indonesia oemoem 

percies seperti pers - Indonesia. 

Berhoeboeng dengan itoe antara 

lain redaksi soerat kabar terse- 

boet menoelis seperti berikoet: 

Kita menghendaki persatoean 

'jang didasarkan kepada adat isti 

adat dari tanah air kita Indone- 

sia. 3 

Segala bangsa jang dilahirkan. 

dihidoepkan dan akan dikoeboer 

disini .moesti toendoek pada hak 

dan keadilan poetera poeteri Indo 

nesia jang memang mendjadi pen 

doedoek asli di negeri jang indah 

ini, : 

Sebab andai kata kita.datang se 

bagai tamoe, maka kita harveslah 

toendoek pada peratoeran peratoe 

ran jang diadakan oleh toean roe 

mah. Dengan ini, maka kita jakin, 

bahwa perdamaian dan keadilan 

bisa dipegang tegoeh setan meng 

  

meman 
nesia sebagai poesaka dari nenek 
mojan : 

sendiri oleh tentaggh 

  

PEMANDA 

empoenjai negeri Indo | 

Sekarang ini kita menghadapi 
tingkatan baroe jaitoe menoedjoe 
bangoenan Indonesia Baroe jang 
moesti ditjetak dan diatoer oleh 
poetera dan poeteri Indonesia jg. 
mengakoei negeri ini sebagai ta- 
nah airnja. 

Oleh karena itoe segala galania 

jang roepanja akan berakibat 
perpetjahan kita moesti singkir- 
kan. Sebab kalau tidak tentoe 
tiap kesempatan oentoek membLa- 
ngoenkan Doenia Baroe akan ter- 

pendam dan pada poetera Asia ti- 
dak akan kesempatan lagi boeat 
berbangkit menoentoet hak hak 
jang sama dalam pergaoelan inter 
nasional, 

Dengan menghargai hak hak 
jang soetji itoe baroelah - kita 
bisa mengharapkan kehidoepan 
jang tertib dan damai. S 

Maka oleh karena itoe moelai 
hari ini djoega ,,Hong Po”  me- 
ngadakan revolutie (perobahan 
besar) dalam tjara pekerdjaan- 
nja. 

Kita menghendaki soepaja  se- 
genap pendoedoek Indonesia meng 
goenakan bahasa Indonesia  Oe- 
moem, jangan jang tjampoer 
adoek. Sebab itoe merossak pada 
bahasa Indonesia dan djoega tidak 

menghargai pada atoeran atoeran 
jang dilazimkan disini. 

Maka oleh karena itoe kita an 
djoerkan soepaja segala bangsa 
dari golongan Indo jang menga- 
koei Indonesia sebagai tanah air 
kita, hendaklah memperladjari ba 
2 Indonesia dengan lebih radjin 
agi. 

  

APA BOLEH KELOEAR KOTA? 
Pembesar Balatentara Dai 
Nippon tidak tanggoeng ri 

sico, 

Dalam kitapoenja pembitjaraan 
sama salah satoe official dari Ba 
latentara Dai Nippon di Djakarta, 
kita telah dikasih tahoe, bahwa 

perhoeboengan goena pendoedoek 
pereman diloear kota Betawi ma 

sih beloem teratoer beres, maka 
sesoeatoe pendoedoek jang mem 

poenjai familie diloear kota dan 
maoe ambil itoe familie oentoek di 
bawak ke kota Betawi, ada lebih 
baik . boeat menoenggoe doeloe 

beres kembali, karena Pembesar 
Balatentara Dai Nippon tidak me 
nanggoeng sesoeatoe risico jang bi 

sa dialamkan oleh pendoedoek jg 
pergi ke loear kota. (H,P.). 

  

KARENA PERAMPASAN KENA 
PELOEROE., 5 

Sedjak tg. 6, tg. 10 dan tg. 11 
Maart jang laloe di CBZ telah da 
tang beberapa orang jang minta 
pertolongan Docter, ada poela jg. 

datang dengan perantaraan politie, 
korban korban terseboet mendapat 
loeka karena peloeroe, 

Masing masing namanja korban 
korban itoe, jaitoe Doellah berasal 
dari Poerwakarta, beroemah “dan 
tinggal di Senen, Moehamad Sa 
har tempat tinggalnja di kam- 
poeng Poelo, Djamad bin Kasim 

asal dari Serang beroemah dikam 

poeng Pekapoeran, Nanoeng kor 
ban ini mati tak terkenal tempat 
tinggainja, Liauw A Tan entah di 

mana roemahnja, Sanawi djoega 

mati entah' poela tempat tinggal 

nja, Oemar beroemah di kampoeng 

Pekembangan dan seorang poela 

bernama Ripan, 
Korban korban ini entah betoel 

mendjadi toekang rampas entah 

tjoema mendjadi korban perampa 

'san, kemoedian tentoe dapat dite 

gaskan, (Br) 
  

MEMBETOELKAN KESALA- 
HAN 

Dalam Pemandangan penerbi- 

tan kemarin tanggal 13 i.b. dima- 

na kolom Perkabaran dibawah ke- 

pala ,,Perampokan” ada terdjadi 

salah tjetak, | 

Disitoe telah tertoelis:...... 1 se- 

hingga perboeatan sematjam itoe 

tidak dilandjoet landjoetkan poe- 

Ia, soenggoehpoen menoeroet per: 

kabaran jang beloem bisa ditetap 

kan kebenaranja, disana sini .k a 

lanja adafdjoega jang masih 

terdjadi perampasan, 

Perkataan: kalanja Sa- 

lah, moestinja katan Jen 

Selandjoetnja dalam kolom itoe 

djoega tertoelis: .. 

Kemoedian- atas nasehafilgerah / 

loerah, maka barang2 jang telah 

dirampas itoe pada esok harinja 

dikembalikan poela ke tempat | 

asalnja masing2, soenggoehpoen 

pengambilan itoe beloem 

seperti jang diharapkan. 

Toelisan: pengambilan 

betoclnja “pengombalian, 

Soepaja para pembatja mak- 

.     — Politie datang, oleh-karena perem     
  

hargai hak hak pendoedoek jang 

#. 

sampai keadaan soezdah mendjadi | 

  

NGAN 

IAIN     
  

KESOEKARAN S.S, 
Menoeroet soember jang baik, 

maka sebab sebab jang membikin 
SS beloem dapat  memperbanjak 
perdjalanan kereta api Djakarta— 
Bogor, adalah karena dari sedikit 
nja locomotief jang dapat diper 
goenakannja boekan sadja, tetapi 
poen karena kabel kabel listrik 
serta onderstation listrik masih 
didalam perbaikan, 

Seperti telah diketahoei, maka 
boeat perjijalanan Djakarta—-Bo 
gor bolak balik hanja dipergoena- 
kan 6 kereta api. 9 

Oentoek keperloean itoe S.S. 
sampai sekarang hanja dapat me 
njediakan 3 locomotief jang ber- 
djalan arang batoe, 

Inipoen jang doea dari serie 
600 jaarklasse 1900 dan 1912, se 
dang jang satoenja lagi dari serie 
17 jaarklasse 1921. 

Locomotief2 itoe memangnja ta 
dinja bekas dipergoenakan oentoek 
Bantamlijn, 

Locomotief2 jang besar dan mo 
dern kabarnja kebanjakan masih 
berada dilijin  Bogor—Bandoeng, 
ja'ni didepot2 Soekaboemi, Tjian 
djoer dan Bandoeng, 

Djalanan kereta api diantara 
Bogor — Bandoeng serta djemba 
tan jg. telah dibikin ,,tanah angoes 
oleh tentara Sekoetoe kini sedang 
diperbaiki serta dikontrole de- 
ngan tjermat, hingga orang ber 

pengharapan, bahwa kedoea kota 
itoe tiada lama lagi dapatlah diper 
hoeboengkan poela oleh kereta 
api. (KS), 

MAKLOEMAT TENTARA 
NIPPON. 

Radio Bandoeng 11 Maart me- 

njiarkan makloemat dari tentara 

Nippon sebagai berikoet: 
1. toko2 dan waroeng2 haroes di 

barang dagangannja seperti bi 
asa, 
segala sendjata api dan sendja 
ta biasa (slagwapen), jaitoe mi 
salnja belati, pedang, golok 

bala tentara Nippon. Tidak ter 

masoek sendjata bedil mema- 

kai patroem atas nama ondarne 
ming2 (djadi boekan atas na 

ma seseorang) serta tidak ma 

soek djoega sendjata2 tadjam 

jang diboeat bekerdja sehari2, 
Siapa melanggar peratoeran 
ini akan dihoekoem menoeroet 
oendang2 militer, 
barang2 misalnja bensin dan 
makanan tidak boleh diroesak 
atau dibawa keloear kota. Sia- 

pa melanggarnja akan dihoe 
koem berat. 

STATION TG. PRIOK DJOE 
GA DIRAMPOK. 

Seorang pegawai S.S. mengabar 
kan pada kita, bahwa station S.S. 
Tg. Priok, selama ditoetoep, jai- 
toe sedari tg. 5 ib. pada tengah ha 
ri sampai tg. 11 ib. pada tengah 
hari poen mendapat koendjoengan 

dari Kaoem perampas. 

Berdjenis djenis perkakas inven 
taris terdapat soedah linjap, seper 
ti medja koersi, lentera stormking, 
lontjeng temboek, dan selot pin- 
toe, sedang kartjis2 berarakan, be 
gitoepoen latji penjimpan oeang 

kartjis soedah diboeka, jang terda 
pat kosong soedah tentoe. 
Beberapa pintoe telah roesak, 

karena didobrak oleh kaoem peram 
pas. 

Mengherankan sekali jang sam 
pai sekarang beloem satoe barang 
poen seperti terseboet diatas dikem 
balikan oleh jang merampasnja, 
soenggoehpoen pada tiap2 peram- 
pas akan diberikan hoekoeman be 

rat, 

Rasanja ada perloe diperhati- 
kan, bahwa pada tiap2 koersi ter 
dapat merk S.S. jang teroekir di 
mana sandaran. (KS) 

KERETA API KEBOGOR DITAM 
BAH DOEA LAGI. 

Moelai hari. Minggoe tg. 15 
Maart 1942, trein ke Bogor ditam- 
bah doea lagi, jaitoe dengan 
trein2: : 

No. 135 Bogor (8.26 pagi) — 
Batavia-Benedenstad (9.55 pagi). 

No. E. 414 Batavia-Benedenstad 
(3.14 sore) — Bogor (4,38 sore). 

KERETA API BOGOR — DJA- 
KARTA V.V. 

Dalam makloemat dimoeka sta 

tion, maka perhoeboengan kereta 
api Bogor — Manggarai v.v, oen 
toek publiek dari tg. 11 i.b. soedah 

dimoelaikan, 
Adapoen djam berangkat adalah   loem djoea adanja. (K.S.) 
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Berangkat dari station Bogor: 
poekoel 9.43 pagi: 
poekoel 5.22 sore: 
Berangkat dari station Mangga: 

rai: 
poekoel 6.45 pagi. 

dari Betawi kota poekoel 1.12 si 
ang, 

Djalannja kereta api terseboet 
: ternjata oentoek sementara sadja, 
dan menoeroet ambtenaar S.S. di 
Bogor, bisa djoega perdjalanan 

itoe dapat ditambah poela. 
Ternjata- sekarang bahwa ke: 

berangkatan kereta api jang be- 
rangkat dari Bogor ditambah poe 
la, ja'ni poekoel 10.45, sedang da 
ri. Manggarai penambahan itoe ki 
ra2 poekoel 9 pagi. 

Djadi sampai boeat djoeroesan 
Bogor — Manggarai v.v. sampai 

tg. 12 i.b. berdjalan 6 kereta api. 
(KS) 

PERAMPASAN DAN PERAMPO.- 
KAN DIDALAM DAN LOEAR 

KOTA TANGGERANG. 
Roemah2 diroesak 

teroetama diba! 
gian sebelah oe 

dikan, Banjakpen 
“doedoek Tionghoa 
selainnja kehila 

ngan barangnja 
djoega ada jang 

atadi korban di 
binasakan oleh 
pendjahat. 

Sesoeatoe orang ada mengeta- 

hoei apa ada bahaja perang, tapi 
boeat lihat satoe pengalaman jang 

terdjadi disekitar kita di sini, boe 
kan sadja meroepakan satoe pe- 
ngalaman ngeri dan heibat, ter 

oetama ada sangat menjedihkan 
jg. kita hampir tidak bisa toeroet 

kan dengan toelisan. Di sini biar- 
lah kita ambil ringkasnja sadja 
kota Tanggerang dan daerahnja, 

dimana maksoed kita agar dike- 
tahoei oleh oemoem, teroetama 

toelisan ini ditoedjoekan pada pe 
merentah Dai Nippon jang soedah : 
doedoek disini dan akan menga- 

toer peri keamanan lebih djaoeh, 

agar kedjadian2 itoe dapat dioe 

roes sebagaimana moestinja. 

Pada hari Sabtoe maiam, ber- 

hoeboeng dengan bahaja perang, 
oleh Belanda pendoedoek diminta 

lekas meninggalkan roemah tang 
ganja pada.djam 6 pagi, tapi Ian 

taran kagetnja, boleh dikata di 

tengah malam antara poekoel 1, 

dengan tjoema membawa sadja 

apa jang perloe sesoeatoe orang 

telah berangkat ke tempat jang 

dirasa aman. Begitoe lekas mata 

hari terbit, beberapa toko di Tang 

gerang, dengan dimoelai oleh ten 

tara Belanda, beberapa toko soe- 

dah dibongkar dan barang2nja di 

bagi2kan pada orang2 kampoeng, 

dan pada hari Senennja tentara 

Nippon soedah  moelai sampai di 

Tanggerang. 

Sedjak hari Senennja, seperti 

kemasoekan iblis, itoe kawanan 

perampas moelai meroesak se 

gala apa, jang beroepa waroeng 

dan toko2 di Tanggerang. 

Boeat seboetkan djoemblahnja 

toko dan waroeng2 jang didobrak 

oleh itog kawanan perampas jang 

terdiri-dari riboean orang, tentoe 

sadja ada terlaloe banjak, boleh 

dikata semoea toko dan waroeng 

di Tanggerang -zonder katjoeali 

telah dibikin roesak, Sesoedahnja 

meroesak waroeng dan lain2, laloe 

itoe perampas meroesak orang 

.poenja roemah tangga di wijk2 

Tionghoa, sampai roemah2 di wijk 

Indonesier, jang kebanjakan di 

tinggalkan pergi, tidak loepoet te 

lah diganggoe setjara jang me- 

ngantjoerkan hati. Segala perabo 

tan diroesak begitoe roepa, hing- 

ga waktoe masing-masing poelang 

keroemahnja soedah tidak kedapa 

tan satoe apa lagi, tidak ada satoe 

mangkok atawa piring jang ting 

gal oetoeh, hingga orang bisa me 

Laga sngicen au Gia Oa   
Ta Se ee De afi CNN 
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ngarti ada soekar sekali akan 
orang bisa makan dengan perka- 
kas sebagaimana biasa, 

Sesoenggoehnja ada sangat me- 

ngeneskan boeat oendjoek dengan 

sedjelasnja pada nasibnja pendoe- 

doek di Tanggerang jang sosdah 
mendjadi korban dari itoe peram- 
pasperampas. “1 

, 

Penggadiean dis 
bongkar, 

Banjak simpanan ocang dan 
barang-barang permata jang telah 
disemboenjikan soedah tidak ke 
dapatan poela, Djalan besar telah 
penoeh dengan segala petjahan 
beling dan lain2 barang2 jang te- 
lah diroesak dan diboeang boeang 

Ybegitoe roepa. Keadaan itoe ada 
lebih heibat lagi dengan pendoe 
doek di loear kotanja, seperti di 
kampoeng Goenoeng batoe, Tji. 
djantara, Tjiroke, Tjibogo dan 
lain-lain, perampas perampas di   sana banjak jang menggoenakan 

| sendjata api. Roemah-roemah di 
| bakar, sesoedah barangnja diram- 

pas, segala binatangnja ditoen: 
toen, ketjoecali babi tidak, tetapi 
telah dibinasakan. Ada kabar sa- 
wah-sawahnja mereka, jang meroe 
pakan mereka poenja pendari- 
ngan hidoep djoega maoe diram 
pas, 

Orang-orang jang dari oedikan 
sekarang ada berkoempoel di se- 
pandjang roemah di Post Gren- 
deng,dimana mereka mengharap 
perlindoengannja pembesar Nip- 
pon jg berada disana. Mereka pada 

| kekoerangan makanan, banjak jg. 
makan dangder sadja. 

Keadaan djadi mendingan begi- 
toe lekas beberapa tentara Nippon 

dengan diantar oleh pendoedoek 
Tionghoa lakoekan controle ketem 

pat-tempat jang berdekatan. 
| Sekian ada kedjadian kedjadian 
| jang sementara ini kita tjatat, dan 
moehoen pembesar dari Balaten- 
tara Dai Nr,pon soeka mengambil 
tindakan sampai keadaan djadi 
tenteram sebagaimana tadinja, ter 

oetama mereka bisa poelang lagi 

kemasing masing roemah tangga 
nja oentoek beroesaha lebih dja- 
oeh. (H.P.). : 

  

  

BIJNA UITVERKOCHT! 

»EAST-ASIA”, handboek 

voor zelistudie 8 talen: 
Maleisch, Hollandsch, Ja- 
pansch, Tjim, Hokkian, 
Khe, Canton, en Engelsch. 
Voorzien van Engelsche 
uitspraak en (Chineesche 
karakters: In verguld lia- 
nen band. 
Prijs: f 6.— (Zesgulden) & 
porto f 0,30. 

Boekhandel 
TJIONG KOEN BIE, 

Goenoeng Sahari 48, Bat-C.       
  

  PAKAR —   
  

Kantoor ,,H. R. BEYEN” 
Rivierlaan 23, Batavia-G. 

boeat oeroes segala perkara2. 
  

»Meester Cornelis - School” 
Baloe£lweg 10 — Mr Cornelis.f 
Diboeka lagi moelai ini hay? 
Harap semoea jang berkep” 

tingan ma'loem adanja. ' | 

DIMINTAK dateng dengan 
lekas 2 orang toekang men- 
djahit, jang soedah banjak 
pengalaman pada Gedipl: 
Moderne Kleermaker. Kepoeh 
Gg Boegis No. 63 Bat.-G. 
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MAOE BELI. 

Leica foto toestel, lens 3.5 atau 
2.8. Penawaran: Dr. Soeharto 

Kramat 128. WI. 4034.   . 

  

  

Di zaman ini kita haroes lebih giat menjokong 

oesaha bangsa. Satoe antaranja ialah 
.Club Indonesia”, Kram at 158. 
  

  

zamannja ! 
bersedia memberikan 

Boeat anak toean fjarilah sekolah jang tjotjok dengan 
"Pergoeroean Rakjat"- Kramat 174, 

toean jang tahan tiap perobahan zaman, karena 

azasnja kebangsaan dan kemasjarakatan. 

toentoenan kepada anak 

Na 

  

i Gan   
Koentji Pintoe Nippon 

Koersoes dengan segera peladjaran bahasa Japan 

2 djam satoe minggoe 3 roepiah satoe boelan 

g Arab 31, Sawah Besar 
Batavia,     
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