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Bar dimoeka, La hoela 

nan, tetapi berhenti tjoema di achir" 
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Lekaslah, soeroeh 

bersekolah ldgi seperti biasa ! ! 

anak toean 

  
  

  

  

  

. Banjak koin megah Roes- 
“lan ditenggelamkan. 

  

Keadaan Australia sangat. genting: 
 PEMIMPIN2 AMERIKA BER 

MOESJAWARAT. 
Radio Tokyo: 
Dari Berlijn diberitakan, bahwa 

pemimpin2 Amerika telah ber 
koempoei di . Washington oentoek 
membitjarakan  kelandjoetannja 
peperangan di Pacific, berhoe 
boeng dengan djatoehnja bebera 
pa daerah2 jang menang keta 
ngan Nippon. 

SIKAP PIHAK  SEKOETOE TI- 
- DAK KEROEHAN. 

Radio Tokyo: 
Disebabkan kekalahan2 jang be 

sar jang teroetama... diderita Ing 
geris dam Amerika, a sikapnja 

3 aya Sekoetoe sekarang mendjadi 
“tidak keroehan, oleh karenanja 
mana negeri2 Sekoetoe lainnja 
itoe terpaksa haroes menentoekan 
sikapnja masing2. 

Pembesar2 Amerika telah me 
ngadakan pembitjaraan2 dengan 
pembesar2 Asing, bagaimana tja 

-ranja oentoek melandjoetkan mem 
“berikan perlawanan terhadap Nip 

Bangtan Bebi X aa 
- BEBERAPA ORANG? INGGERIS 

DAN PORTUGEES DI 
TANGKAP. 

Radio Tokyo: 

Portugees telah ditangkap oleh 
karena dipersalahkan telah mela 
koekan pekerdjaan spion dan poe ' 

Ia telah berichtiar oentoek membi- 
nasakan minister president Portu- 

Selandjoetnja orang2 itoe diper 
salahkan poela telah memasoek 
kan sendjata2 gelap ke Portugal. 

AUSTRALIA MAKIN TERAN 
TJAM. 

Radio Betawi: 

Menceroet berita jang diterima ' 
di Lissabon menerangkan, bahwa 
harian2 jang diterbitkan di New 
York telah memberikan komentar 
atas kemenangan2 Nippon dalam 
peperangan di Pacific jang me 

| njebabkan bagi Nippon akan lebih 
“'“'moedah oentoek melakoekan sera 
| ngan2 terhadap Australia. 

Bantoean2 dari Joear, misalnja 
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“kin lagi diharapkan dan maka 
“oleh karena itoe keadaan Austra 

akan “lebih terantjam dari 

| MISSIE CRIPPS KE INDIA. 
“Radio Betawi: 
| Dari Lissxbon di beritalih, bah 
wa missie Cripps ke India tidak 

. mempoenjai arti sedikit poen djoe 
ga bagi India. 

“Sekarang pendoedoek India te 
lah mengetahoei dengan tegas 
politik Churchill (Inggeris) dan 
maka oleh karena itoe selandjoet 
nja poen tidak akan memperhati 
kan lagi sesoeatoe . perdjandjian 

jang diberikan : 

  

PEDATO MINISTER TOJO. 
Radio Betawi: 

an oentoek memperingati kemena 

hari Kemis tgl. 12 j.l., dalam per 
sidangan parlemen Minister Tojo 

telah melangsoengkan pedato jang 
|| “kira2 boenjinja adalah seperti be 
5 rikoet: 

Dengan mengoelangi pedato ka- 
mi tgl. 21 Jan. dan 16 Februari 
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: bagi 

bh, sekarangpoen kami menerang 
-) kan bahwaspolitik Nippon tetap di 

| toedjoekan oentoek membangoen 
kan Asia Raya. - Hindia—Belanda 
dan Rangoon telah djatoeh pada 
tangan kita dan poela beberapa 
daerah lainnja dan dengan djalan 
Gemikian maka  pekerdjaan kita 
akan lebih moedah tertjapai. 

Daerah2 jang baroe kita lepas 
| kan dari tangan negeri2 jang men 
| djadjahnja, masing2 akan menda 

pat kemerdekaannja kembali dan 
r tiap pendoedoek haroes ikoet be 
| kerdja bersama dengan Nippon 

oentoek mentjapai maksoed jang 
moelia itoe.. 
Perhoeboengan antara Australia 

dan negeri2 Sekoetoe “terpoetoes 
sama sekali, maka oleh karena itoe 
perlawanan Australia terhadap 
Nippon hanja sia2 belaka, oleh ka 
rena bantoean poen sekarang tak 
moengkin datang lagi. Djika kita 
boleh berikan nasehat, segeralah 
Australia mengambil lain sikap 
terhadap 'Nippon, boekan sikap 
permoesoehan “melainkan sikap 

sgkan- tetapi--diika 
— Australia berbati keras oentoek te 

Adapoen terhadap negeri2 jang 
sekarang telah didoedoeki, Nippon 
tidak akan berlakoe tjoerang, 

| mereka itoe adalah kawan2 Nip ' 
pon seperdjoangan. India oentoek : 
orang2 India, Burma oentoek 

orang2 Burma, selandjoetnja In 
donesia oentoek bangsa Indonesia : 
dsb. nja, 

Lebih koerang 400 tahoen lama 
nja India dikoeasai Inggeris de 
ngan kedjamnja, seorangpoen ke 
senengan tidak dirasakan pendoe 
doek India melainkan selaloe ke . 
boeroekan dan maka oleh karena 
itoe kiranja sampailah -sa'atnja 

mengambil balas dendam terhadap 
Inggeris. z 
Negeri Nippon - telah mengirim 

kan wakil2nja ke Australia oen 
toek mengadakan permoesjawara 
tan perdamaian, akan tetapi sedi 

| kit poen roepanja tidak dihirau- 
kannja. Sekarang peperangan di 
Pacific baroe berdjalan tiga boe 

“ lanjkebangoenan Nippon telah di | 
ketahoei oleh seloeroeh doenia, 
Peperangan akan teroes dilang 
soengkan sampai seloeroehnja ke 

| menangan tertjapai, Dalam wak 
| toe tiga boelan itoe daerah2 jang 
| terpenting kepoenjaan Inggeris 
' dan Amerika hada pada ta ! 
ngan Nippon, « 
sekarang Inggeris dan Amerika sa 
ling menoedoeh siapa jang salah 
dan kemoedian masing2 mentjari 
perlindoengan - dari antjaman2 . 
Nippon, 

Djoega kepada Inggeris dan 
Amerika oleh Nippon dinasehat 
kan soepaja kemoedian menghenti 

kan permoesoehan dengan Nippon 
dan selekasnja bekerdja bersama 
oentoek mentjapai perdamaian per 
damaian diseloeroeh doenia bagai 

. mana djoega besarnja rintangan2. 
Waktoe dilangsoengkan peraja - : 

MINISTER EDEN KE TURKI. 

Radio Betawi mengabar- 
kan: 

| Bern diberitakan, bahwa 
-Mi: r Naa: Negeri Eden akan 
pergi ke Toerki oentoek mengada 
kan pembitjaraan2 politik antara 
Inggeris dan Toerki, 

Kabarnja keadaan politik di 

Toerki sekarang soedah memoen- 
tjak dan akan sikap politik jang 
moengkin diambil Toerki itoe, sedi- 
kit poen tak - mengehawatirkan 
Djerman dan-nanti poem hanja 

Toerki sendiri jang akan mengala 
mi nasibnja bilamana di Asia Ba 
rat terdjadi apa apa. 

PEMANDANGAN JANG LAIN 

TENTANG MISSIE CRIPPS 

KE INDIA, 

Dari Lissabon diberitakan, bah 
wa soerat2 kabar asing telah me 
moeat artikel2 tentang kedata- 
ngannja Cripps ke India, Pemanda 
ngan2 ini berlainan sekali dengan 
pemandangan2 jg. diberikan oleh 
pembesar2 Inggeris. 

AN Indian Congress akan sege 
ra mengadakan persidangannja 
dan demikian poela Partij Islam 
oentoek menentoekan sikapnja ter 
hadap missie Cripps itoe. 

WAVELL MENGOENDJOENGI   
tap melakoekan perlawanan, maka ' 
kemoedian Nippon tidak akan lagi : 

i memberikan ampoen terhadapnja. 
Dari Lissabon diberitakan, bah ' 

wa beberapa orang Inggeris dan . 

' sehingga 

pendoedoek India oentoek : 

an karena ini,maka 

: Perdana Menteri Australia, 
tin, akan mengirimkan wakil2nja 

TENTERA2 INGGERIS DI 
BAGDAD. 

Dari Angora diberitakan, bah- 
wa Djenderal Wavell akan me- 
ngoendjoengi serdadoe2 Inggeris 
jang sekarang ada di Bagdad. 

Kabarnja sekarang Inggeris ber 
maksoed oentoek mengirimkan Ia 
gi serdadoe2 ke India dan Iran, 

akan tetapi tentera jang kelima 
ini roepanja tidak “akan berhatsil 
besar dalam peperangannja oleh   
kekoerangan alat2 sendjata perang 

ichtiar Inggeris 
akan sia sia belaka dan memberi 
kan lebih banjak korban. 

KEMENANGAN DJERMAN DI 
LAOETAN TENGAH. 

Markas Besar Djerman — demi 
kianlah berita dari Berlin — me- 
nerangkan, bahwa kapal selam 
Djerman telah berhasil menengge 
lamkan seboeah onderzeeer kepoe- 
njaan Inggeris di Laoetan Tengah 
dan diseSelah Timoer Dierman te 
lah berhatsil poela membinasakan 

. 55 tank2 Roeslan. 

DIPLOMAAT2 BRAZILIA DITE-. 
RIMA DENGAN KEKEDJA- 

j MAN. 
| Dari Tok y o- diberitakan, 
bahwa menoeroet propaganda Ame 

i rika dan Inggeris,gdinlomaat2 Bra 
zilia diperlakoekan Nippon dengan 
sangat kedjamnja dan maka oleh 
karena itoe pembesar2 Nippon ig. 

j ada di Brazilia akan diperlakoe- 
| kan dengan tjara demikian poela: 

Lebih landjoet' radio Tokyo me 
nerangkan, “bahwa - propaganda 

Amerika dan Inggeris itoe hanja 
isapan djempol belaka, oleh kare- 
na para wakil Brazilia itoe diteri- 
ma dengan sangat hormat dan pe 

noeh keadilan. ' $ 

WAKIL2 AUSTRALIA MENOE- 
DJOE AMERIKA. 

| Dari Lissahon diberitakan hahwa 

menoeroet kabar dari Canberra, 

ke Amerika oentoek' mengadakan 
permoesjawaratan dengan Ameri-' 
ka tentang peperangan di Pacific. 

KEADAAN AUSTRALIA SA- 
. NGAT KRITIK. 

Dari New York diberitakan, bah 
wa menoeroet seorang korespon- 

| den New York Times di Canberra 
| keadaan Australia itoe sangat kri 

tik sekali. 
| dengan Negeri loear soedah ter 
poetoes sehingga tak moengkin la 
gi mengharapkan - bantoeannja: 
Port Mouresbey ' telah beroelang2 
diserang pesawat Nippon jang men 

| dapat banjak keroesakan2 teroeta 

ma dalam DARA Ana militer dan 

5 

- Karena selainnja terdiri dari.pade 
recruut2 jang masih banjak haroes 
mendapat peladjaran, poela sangat | koekan penjerahan 

“itoe | 

Cur- 

Segala perhoeboengan y 

ak 

engge- 
F 

Ts 

dilakoekan pendaratan, maka da- 
patlah disitoe- menjimpan angka- 
tar laoet Nippon jang besar se- 
hingga kemoedian dengan moedah 
sefali dapat melakoekan serangan 
serangan ke Port Darwin, sedang- 

ka Australia sekarang tak moeng 
! oentoek mengirimkan pertolo- 

ngan ke beberapa tempat jg- ter 
pepting di Nieuw Guinea cleh kare 
ng Australia sendiri poen masih 
mengadakan persediaan2nja 

3 

12 ORANG MATI KARENA 
" KETJELAKAAN KAPAL 

TERBANG. 
Dari Bern diberitakan, bahwa 

wakil2 missie serdadoe Amerika 
dan Inggeris di Chungking telah 
mati disebabkan ketjeiakaan ka 
pal terbang di Cunang. 
Semoea penoempangnja ada 12 

orang, diantaranja seorang offi- 
cigr-vlieger Amerika dan seorang 

terika jang mendjadi adviseur 

Pifnerintahan Chungking dalam 
OSroesan keoeangan, 

PENJERAHAN  SELOEROEH 
SOEMATERA DILAKOEKAN 

DENGAN TENTRAM 
POELA, 

'Radio Tokyo: Lebih lan- 

diet dikabarkan dari Medan bah 

.W2 penjerahan seloeroeh Soemate 

“p8 jang dilakoekan oleh Goeber 

“ nber Soematera dan pembesar peni. 
besar Nippon sangat aman dan 

“Senteram. 

Goebernoer Soematera menjata 

kan terima kasih kepada pembesar 
pembesar - Nippon terseboet dan 
poela menjatakan sympathie atas 

13 MEppomujang serba-adil 

itge: sehingga dalam waktoe dila 

itoe “tidak 

terdjadi pertempoeran darah sedi 
kit poen djoega. 

RANGOON AMAN DAN TEN 

TERAM KEMBAL/. 
Radio Tokyo: Setelah Ra- 

ngoon djatoeh ke tangan Nippon, 
maka keadaan Rangoon sekarang 
soedah moelai tenteram dan aman 
kembali. Pendoedoeknja jang be- 
lakangan melarikan diri ke tem 
pat tempat jang terasa aman, se 
karang -soedah poelang lagi ke 

tempat tinggalnja masing masing. 
Kaoem kaoem politik menjatakan 
bersedia oentoek mengadakan pe 

kerdjaan bersama dengan Nippon. 

DAKWAAN EDEN TERHADAP 
NIPPON. 

Radio Tokyo: Menoeroet 
berita dari Lissabon, Eden mene 
rangkan bahwa Nippon berlakoe 
kedjam sekali terhadap serdadoe 
di Hongkong sehingga hampir se- 

ka jg. ada disitoe masing masing 
menderita kesoekaran kesoekaran" 
karena tindakan findakannja Nip- 
Dom, $ 

Lebih landjoet dari Hongkong ' 
diberitakan, bahwa toedoehan toe 
doehan Eden itoe sama sekali 
tidak benar. Orang orang Ameri 
ka dan Inggeris sendiri jang ada 

hoei tentang tindakan tindakan 
Nippon jang setjara adil itoe, ini 
terboekti dari soerat soerat pe- 

njataan terima kasih dari orang 
orang terseboet jang diterima 

jang menoendjoeKkan keadilannja 

itoe dan soepaja lebih mengeta- 
hoei maka kiranja lebih baik Eden 
datang sendiri oentoek memboek 
tikannja. 

BEKAS GOEBERNOER DJEN- | 
"DEBAL MEMOEDJI TINDAKAN 

TINDAKAN NIPPON. 
Radio Tokyd: Waktoe di 

lakoekan interview oleh seorang 
koresponden Nippon, bekas G.G. 

dakan Nippon patoet mendapat 
spoedjian. Segala sesoeatoe tinda- 
kan ' jang mereka djalankan ber   achir dengan tjepat, beres dan 

aman, 1. 

ab   

moea orang2 Inggeris dan Ameri , 

di Hongkong akan lebih mengeta- 

olgh pembesar pembesar Nippon '! 

menerangkan bahwa tindakan tin ' 

SATOE LEMBAR, LOSSE NUMMER 10 SENY 

Waktoe dimadjoekan pertanja- 
an kenapa beliau tidak ikoet me 
larikan diri seperti pembesar pem 
besar.jg, lainnja, beliau menerang 
kan bahwa lebih baik tetap ting- 
gal di Indonesia oentoek membe 

rikan kejakinan kepada pendoe 
doek bangsa Belanda oemoemnja 

bahwa walaupoen Indonesia telah 
djatoeh ke tangan Nippon, mere 

ka kemoedi akan tetap dapat 

melakoekan Pekerdjaannja ma- 
sing masing seperti semoela. 

Kemoedian beliau sangat ketje 
wakan sikap sikap Amerika dan 
Inggeris jang selaloe bersifat bo 

hong belaka. 

PEPERANGAN DI ATRIKA 
OETARA, 

Radio Tokyo: Menoeroet 
berita dari Rome menerangkan, 

bahwa tentara tentara Italia telah 
memberikan kekalahan kekalahan 

jang besar kepada moesoeh wak 

toe dilakoekan peperangan pepera 

ngan di Afrika Oetara, 
Seboeah kapal moesoeh telah 

ditenggelamkan di" Laoetan Te- 
ngah dan beberapa kapal terbang 

nja ditembak djatoeh. 

MENDAPATKAN SEBOEAH 

DOKOEMEN. . 
Radio T ok y o: 1Dari Ra- 

ngoon diberitakan, bahwa dalam 
seboeah kantor di kota Rangoon 
telah diketemoekan seboeah dokoe 
men jang roepanja tidak terhoeroe 
oentoek dibakar jang berisi soerat 

soerat, diantaranja satoe soerat 

oentoek Majoor Cox jang mene- 
rangkan bahwa Inggeris akan me 
ngirimkan bantoeannja. Kemoedi 
an sepoetjoek soerat jang ditoen- 
djoekkan kepada pendoedoek soe 
paja djangankah kiranja di Burma 
terdjadi sesoeatoe pemberontakan. 
Selandjoetnja poela  sepoetjoek 
soerat jang meminta keterangan 
keterangan jang lebih djelas ten- 
tang-kemenangan kersenangan-da 

lam peperangan jang ditjapai ten 

tara tentara Nippon dan achirnja 

sepoetjoek soerat lagi jang meng 

rangkan bahwa di Chungking sa 
ngat ketjewa akan tindakan orang 

| orang Inggeris terhadap serdadoe 
serdadoe Tionghoa, 

13 KAPAL SEKOETOE DIBINA 
SAKAN DI BETAWI DAN 

SOERABAIA, 
Radio Tokyo: 

roes terang Menteri Angkatan 
Lacet Amerika mengakoei akan 

kekalahan kapal kapal Sekoetoe. 

di dekat Betawi dan Soerabaia, 
13 boeah kapal perang kepoenja- 
an Sekoetoe, diantaranja kapal 
kapal perang kepoenjaan Ameri- 

ka, Inggeris, Australia dan Belan 
da telah ditenggelamkan. 

KOENDJOENGAN LOEAR 
BIASA, 

Radio Tokyo: Hari hari 
ini Radja Mandsjoekwo akan me 
ngadakan koendjoengan loear bia 
sa kepada Kaiser Nippon, oleh 

fe karena genap 10 tahoen lamanja 
“Mandsjoekwo mendapat perlindoe 

| ngan Negeri Nippon: 

  
KAPAL PENOEMPANG »0UEEN 

MARY” DITENGGELAM. 
KAN. : 

Radio T ok y 0 mengabar- 
kan: 

Menoeroet berita dari Shanghai, 
kapal penoempang jang paling ter 
kenal, ,,@ueen Mary” telah diteng 

. gelamkan didekat oedjoeng Argen 
tinia, 

Kapal terseboet keloear dari pe 
laboehan Rio de Janeiro dengan 
toedjoean jang tidak dikenai dan 
memoeat serdadoe2 Amerika, Ka 

apel terseboet tenggelam  berhoe- 
ceng dengan mendapat serangan 

| torpedo,” 

| 
PENDAPATAN2 PARA WARTA- 

WAN DI AMERIKA TER. 
HADAP MISSIE /CRIPPS 

KE INDIA, 
Dari Lissabon diberitakan, bah 

wa para wartawan di Amerika se 
karang sangat berpoetoes asa akan 
missie Cripps ke India itoe, 

Pada Negeri terseboet sekarang 
soedah terdapat persatoean pen 
doedoek (bangsa) jang kokoh, 

« 
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hingga moengkin sekali  misSie 
Cripps itoe tidak akan - berhatsi! 
sedikit poen djoega. 

DIDIRIKAN SEBOEAH BADAN 
COMMISSIE BAROE, 

Disebabkan “serangan2 pesawat 
Nippon jang memberikan keroesa 
kan2 jang besar di Port Darwin, 
maka sekarang telah didirikan se 
boeah commissie oentoek menjeli 
diki keroesakan2 jang disebabkan 
serangan2 tentara Nippon itoe. 

Njatalah kemoedian bahwa ke 
roesakan itoe lebih besar dari pada 
jang diakoei. 

OPERASI2 DI LAOETAN 
TEDOEH. 

Operasi2 sekarang dilakoekan 
angkatan laoet Nippon dengan gi 
at sekali, sehingga soedah berha 
Sil oentoek menenggelamkan bebe 
rapa kapal di Laoetan Tedoeh di 
dekat Amerika. 
PERS KOMENTAAR. 
    

Perobahan perobahan jang ter- 
djadi “dikalangan marine Ameri- 
ka menjebabkan dikalangan rak- 
jat-Amerika timboel 'kabar kabar 
angin sebagai berikoet: 

Akibat akibat dari kekalahan? 
peperangan di Azia Timoer, haroes 
ditanggoeng oleh Staat Secretarie 
Cordell Hujl dan menteri 
Oeroesan . peperangan S ti m- 
SOan, dan oentoek hal terseboet 
mereka haroes djoega meletakkan 
djabatannja, 

Pemimpin marine Amerika jg. 
bersangkoetan telah mengambil ke 
poetoesan mengadakan perobahan 
perobahan didalam pimpinan mari 
ne, dan oentoek itoe telah diang- 
kat Stark, kepala dari oeroe- 
San operatie peperangan, mendjadi 
pemimpin tinggi di laoetan Ero- 
pah, sedangkan pemimpin tinggi 
Amerika Serikat, King diang- 
kan mendjadi kepala oeroesan ope 
ratie peperangan.. Tetapi segala 
perobahan2 didalam -pemimpin2 
tinggi ifoe-banja sebagai “besaha 
atau camouflage terhadap critiek 
critiek jang bertoeroet toeroet di 
lepaskan oleh pendoedoek Ameri- 
ka, 

Didalam tempo “jang penghabi- 
san ini banjak sekali pembina 

'an2 jang dilakoekan dalam kala- 
: ngan pemerintahan Amerika seba 
“gai berikoet: 

Waktoe dilakoekan @erkelahian 

' rentie, menjatakan sebagai 

' As haroeslah diambil 

Dengan te- | 

Terhadap agressie dari negeri 

pendirian 
jang koeat dan penjerangan ada 
lah djalan jang lebih baik dari 
pada pertahanan, Tetapi semoea 
nja itoe adalah impian sadja, jg. 
menoendjoekkan, bahwa orang ti 
dak mengetahoeci kekocatan jang 
sebenarnja dari Amerika. King da 
lam pembitjaraannja pada tanggal 
11 boelan ini dimoeka persconfe- 

beri- 
1 koet: 

Amerika jang besar beloem lagi 
mempoenjai persediaan2 militair 

| jang tjoekoep oentoek melakoekan 
' serangan. 

O
a
 

  

ra Amerika berharap akan 

nang, maka haroeslah tentara ki 
ta mempeladjari dengan hati hati 
hal jang bersangkoetan dengan 
taktiek goena melakoekan penjera 
ngan. Seteroesnja King mengata- 
kan, bahwa tiap tiap persediaan 
jang tidak tjoekoep tentoelah ber 
akibat dengan  penjesalan. Dan 
tentang kekalahan2 jang kita ala- 
mi adalah sebabnja karena kita 
meloepakan perbandingan kekoes 
tan tentara di Pacific dan ini ada 
kesalahannja President Roosevelt 

Orang ini jang tidak tjakap di 
dalam strategie militair adalah se 
ngat penting oentoek memberikan 
oeroesan militair dikerdjakan oleh 
mereka jang achli dalam hal kemi 

litairan. das 

(Lihat samboengan dipagina 4) 

Beloem ada kere- 
a api Betawi- 
Soerabaja. 

Pagi ini kita mendapat tel 
pon dart sration Konings- 
pleiib bahwa sampai hari ini 
beloem ada kereta api dari 
Betawi ke Soerabaja, atay- 
poen dari Soerabaja ke- Be 
tawi, 

Soepaja pembatja mak:     loem hendaknja: Ch | 
  

   
   

    

Pa 

Kalau sekiranja tentax” F 

me- Me 
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Tetap akan 
berkoeasa? | 

# ALAU kita memperbanding 
: kan pemberitaan peperangan 

doeloe pada djaman sekoetoe dan 
pada waktoe pemerintahan baroe 
sekarang, maka djaoehlah perbe- 
daan jang kita lihat. Fihak Sekoe- 
toe dalam penjiarannja selaloe me 

endjoekkan kedjajaannja dan 
agahannja dimedang perang, 

sekalipoen dari mana2 medan pe- 

rang itoe mereka selaloe didesak 
moendoer dari sedikit  kesedikit 
atau poen dengan ,,blitz”. Djelas- 
lah bagi pembatja, bahwa apa jg. 

digembor-gemborkan toe soeng 

' goeh berlainan, dan banjak mele- 
“ s€tnja. Temboesan dari fihak Nip- 

. pon baginja soekar oentoek. me 

nahan, Djatoehnja benteng2 jang 

  

'. moela2 dibangga banggakan oleh 

— 'ahli2nja militer akan tidak bi 

sa dileboerkan, memberikan. boek- 

ti, bahwa kekoeatan mereka itoe 

tjoema didalam oetjapan belaka. 

Singapoera dikatakan . moesta- 

hil'akan bisa djatoeh, tetapi ke 

moedian dengan. tioepan sedikit 

soedah terletak ditanah tidak ber 

| daja lagi, Setelah itoe nasib poe 

  

lau Djawa-tidak bedanja, . sekali 

' poen dari mereka diharapkan, bah 

wa poelau Djawa itoe mesti diper 

di ,,bolwerk” Setelah poelau ini 

djatoeh, maka nampak dengan dje 

“ Jas sekali, bahwa semangat dika 

langan sekoetoe roesak.. Masing2 

toedoeh menoedoeh, tjela mentjela 

sehingga maksoed akan mentjari- 

kesetimbangan, achirnja malahan 

makin mendjadi katjau. Bahwa 

mereka“ telah .mengoendjoekkan 

“kebingoengan itoe bolehlah kita 

ambilkan beberapa. berita jang 

disiarkan oleh Radio To- 

“»kio baroe - baroe ini. Sir 

Stafford Cripps, bekas 

ambassadeur Inggeris di. Mdskou 

“ jang kini djadi Leader of House, 

akan dikirim.ke India oentoek me 

madjoekan rentjana jang . masih 

beloem dimakloemkan dengan dje 

las, oleh karena Churchill sendiri 

' masih merahsiakannja. Dalam pa 

da itoe fihak India sendiri soedah 

"Jak, jaitoe dari fihak Moslim Lea- 

gue dan Indian National Congress. 

Melihat ini roepanja. Inggeris 

selaloe mentjoba mendekati .rak- 

jat India, jang perloe goena mem 

beri bantoean dalam perdjoeangan 

nja. Dalam pada itoe fihak India 

sendiri telah mengemoekakan per 

mintaannja jang didjadikan sja 

4 rat oentoek memberi bantoean pe 

2 

&-— ganja dari pada mengoeroes pepe 
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| rang, jaitoe kemerdekaan India 

' seboelat2nja. Lain dari pada itoe 

“India akan lebih baik menjimpan 

djiwa poeteranja. jang berharga, 

dan tidak akan dikoerpankan de 

. ngan sia-sia. Ketjoeali itoe poetses 

nja ,,Djalan Burma” jang - men- 

.djadi oerat nadi antara India dan 

. Tiongkok soedah membikin Tiong 

kok terpentjil, tidak mendapat ban 

toean lagi. Ia akan diserahkan na- 

''Sibnja kepada diri sendiri, bagai 

“mana “akan melandjoetkan  per- 

“djocangannja, sedang dikalangan 

. pemerentahan Chungking sendiri 

| soedah timboel rasa tidak pertjaja 

.jang djelas sekali terhadap Ingge 

ris, dan sementara itoepoen H.H. 

- Kung dari pemerentahan Tiong- 

“kok — Chungking melarikan diri 

oentoek mengoeroes sanak keloear 

rangan, : 

Boekti, bahwa sekoetoe poen Soe 

| dah tjemas2ialah ketika. didekat 
New York dilepaskan tembakan 

oleh sendjata pertahanan negeri, 

jang sebetoelnja tjoema menem- 

bak.angin sadja, oleh karena ti 

dak ada sama sekali serangan 

dari oedara. Dari penjelidikan il 

tx .moe djiwa, maka kelihatan terang, 

bahwa masing2 kawan sekoetoe 

.mengalami keriboetan dan kebi- 

ngoengan, karena nampak olehnja 

tidak mempoenjai harapan lagi. 

' Dan oempamanja masih mempoe 

| njai harapan, maka harapan itoe 

poen ketjil sekali bagi mereka. 

Beloem soalnja- Australia, Bila 

manakah pertolongan jang 

di  gembor - gemborkan itoe : 

“oleh Amerika dan Inggeris de 

ngan pesawat2nja terbang? Apa 

lagi setelah kedoea negeri itoe ki 

ni soedah mengalami kebingoe- 

gan sendiri? ' Masih sempatkah 

bala bantoean itoe sampai jang 

masih haroes mengaroengi laoetan 

- Pacific djoega, sedangkan lace 

tan ini soedah koeat didjaga oleh 

fihak Nippon? 

Doeloe Inggeris memang di 

bangga banggakan oleh seloeroeh 

doenia, sekalipoen oemoem tahoe, 

bahwa sifat pertolongannja itoe 

“ tjoema banjak didalam omongan 

OFAR NEGERI M 

tahankan mati-matian dan mendja 

menoendjoekkan . sikapnja. meno- | 

t
i
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PEMBERIAN TAHOE. 
L.S. 6 

Dipermakloemkan: kepada seka- 
lian soerat2 chabar.-harian “dan 
madjallah2 jang-soedah terbit di 
ini kota, semendjak “datangnja | 

mereka membawa seboeah exem- 

plaar kekantor Pemeriksaan Per 

chabaran di Spitfirefund Rijswijk 
18. 

“Kepala Oeroesan Perchabaran 
Barisan Propaganda Dai 

Nippon. 

  

BAR BOGOR, 
Dalam verslag salas seorang da 

ri kita dengan berkepala ,,iseng2 

ke Bogor” perloe poela Uitarnbah 

keterangan, bahwa tentang kabar 

| ditangkapnja seorang gouv. secr. 

itoe. kini dapat kita kabarkan, bah 

wa ia soedah bebas. Tangkapan 

itoe sebetoelnja tidaklah karena se 

mata mata serdadoe2 Nippon itoe 

hendak menangkap dia, tetapi ter- 

oetama hendak memakai mobilnja. 

Sedang tentang - penglepasan 

orang2 boeian di Begor itoe perloe 

lah djoega ditambah keterangan 

bahwa mereka itoe adalah orang2 

jang mendapat hoekoeman paling 

banjak 3 boelan, djadi boekannja 

pendjahat2 besar jang akan meng 

ganggoe keamanan masjarakat 

apabila mereka dilepas. 

  

KORBAN. PELOEROE. 

' Sehabis perang moengkin disana 

sini terdapat peloeroe jang be 

rantakan djatoeh dibeberapa tem- 

bekas medan peperangan, -bagi 

pat, teroetama dimana tempat 

mereka jg. sembrono tidak -menge 

tahoei soeatoe apa, tentoe djika 

dapat peloeroe disoeatoe tempat, 

lantas dibawa, moengkin achir 

nja beralih ke toekang lowa. 

Pada toekang lowa inilah 

barang jang berbahaja itoe nam 

pak “terletak diatas kerandjang 

nja, berdjadjar dengan bermatjam 

aneka warna bertjampoer baoer 

dengan barang lain lainnja. 

Demikian . ditoetoerkan, . bahwa 

seorang toekang. dangdang nama 

Noeriadi tinggal di.Kebon Ka 

tjang Kp Lima, sewaktoe iseng2 

mengoendjoengi pedagang lowa di 

pontjol pasar Djembatan Tinggi 

Djati Baroe, Noeriadi soedah ter- 

tarik dengan sepotong tembaga 

jang terdapat dikerandjang peda- 

gang lowa itoe. : 
Maka setelah barang itoe dibe- 

li laloe dibawa poelang, sepan- 

djang - pengertian Noeriadi ten 

toe sepotong tembaga itoe baik se 

kali dileboer dan didjadikan dan 

dang, malanglah diri Noeriadi, 

ia tidak mengerti bahwa sepo 

tong. tembaga itoe sebetoelnja pe 

loeroe jang masih oetoeh beloem 

dipasang. 
Demikian pada hari Sabtoe 14 

Maart 1942, kira djam 3 sore 

dengan satoe martil, tembaga pe 

loeroe itoeia tjoba ketok2, apa 

jang terdjadi? 

Pendodfoek “disekitar tempat 

itoe mendjadi amat terkedjoet, 

karena dengar ledakan soeara jg. 

dahsjat. dan gemoeroeh, dengan se 

gera orang memboeroe arah tem 

pat perledakan itoe, dengan ter 

kedjoet. kedapatan jang Noeriadi 

soedah menggeletak ditanah da 

lam keadaan mengoeatirkan seka 

Dalam ketjelakaan ini, Noeria 

di djadi pangsan begitoe roepa, 

sebab moekanja berloemoeran da 

rah, mata sebelah kanan petjah: 

  

” 

Aaja sedikit didalam perboeatan, 

sebagai jang beroelang oelang di 

katakan dalam karangan2 jg. laloe 

Tjobalah kita koetipkan. kara 

ngan dari seorang penoelis jang 

membela imperialisme Inggeris da 

dalam peperangan jang laloe 

(1914—1918) jang lebih koerang 

begini: 
.Keradjaan besar jang paling 

terkemoeka dan jang kebesaran 

nja beloem pernah dikenal oleh 
sedjarah serta loeasnja seperam- 

pat dari loeasnja boemi, sedang 

seperampat dari pendoedoek boe 
mi ini ditakloekkan, ialah. kera 

djaan Inggeris”. 
Kalau melihat perdjalanan pe 

rang sekarang, jaitoe djatoehnja 
Hongkong, roentoehnja Singapoe- 

toepnja ,,Djalan' Burma” dan ke- 

bisakah Inggeris ..mempertahan 

kan kekoeasaannja jang dibang   

ta 

ga2kan itoe? 
8.0. 

tentara Nippon kemari, --soepaja -k 
I-berwadjib, agar bisa terhindar da 

PENERANGAN TENTANG KA- 

lam risalahnja jang dikeloearkan : 

ra (kini bernama Sonanto), tertoe . 

bingoengan2 fihak sekoetoe, masih | 

PEMAN 

keloear, djari tangan kanannja 
“hantjoer poetoes, paha dan'betis 
nja petjah robek. Maka dalam ke 
adaan seroepa itoe kemoedian kor 

|-bang terseboet:segera dikirim- ke 
IcBz. Maka apa jang terdjadi: 

atasdirinja » Noeriadi,ubaiklah si" 
-dang: ramai djadi-perhatian dan: 
:djika -mendjoempai -sebangsa lo 
:gam- meroepakan.- « bentoek “peloe 
roe, baiklah-serahkan pada jang 

ri'akibat bahaja jang tidak diha 
rapkan. 

  

“PENDJOEALAN BERAS. 
Seperti telah tersiar kabar jang 

berkenaan dengan pendjoealan 

lah disanggoepi dan terboekti, 
jang oemoem bisa beli beras di Pa 

Mampang, Senen, 
dan pasar Glodok. . 

Maka dari . tempat2 :terseboet 
orang bisa beli beras, .malah-seka 
rang di kabarkan»jang. pendjoea 
lan beras itoe diperloeas atau di 
tambah lagi diberkagai.pasare.lain 
nja. orang bisa membeli .-beras. 

Sebab seperti ditempat2 jang se 
moela itoe...roepanja ternjata ba 
gi pendoedoek  Djembatan Lima 
oempamanja,  haroes beli. beras 
ke Glodok, itoe soenggoeh mengam 
bil tempo, maka dari itoe .oentoek 
memoedahkan pekerdjaan, di Pa 
sar: Djembatan- Lima djoega bisa 
beli. -beras,: begitoelah-selandjoet 
nja terdjadi ...pendjoealan beras 
disaban pasar, demikianlah, kabar 
terbelakang jang sampai pada ki 

ta 
Sedang :atoeran: tjara membeli 

nja sama sadja dengan: lain2 pa 
sar,. ja'hni dengan- oekoeran jang 
tentoe,.. serta. harga. jang: sama, 

dan: memakai -soerat--dari »Wijk 
meester. :: (Sar) «Sementaran «itoe 
orang mengabarkan -kepada redak 
si bahwa di: Mr. Cornelis beloem 
bisa beli beras. Bagaimanakah 

ini ? : 
  

KENA PELETOESAN BARANG 
BERBAHAJA. 

pat tjelaka. 
Hari Sabtoe jang.laloe di Wil- 

helmina Park (gedong.tanah). di 
Sluisbrugstraat, tempat mana jg. 
digoenakan simpanan alat perang 

tentara Belanda, 
Kemarin “di tempat itoe terdjadi 

ketjelakaan sehingga seorang. ka 
nak kanak bernama Dadang jang 
baroe.beroesia 12 tahoen mendjadi 
rawatan di CBZ, 
Anak jang tjelaka.itoe. bersama 

sama kawannja bermain main di 
tempat itoe. Oleh. anak.itoe dida 
patnja seboeah benda, benda itoe 
agaknja alat jang berbahaja.- Se- 

dang dimain mainkan benda itoe, 

tiba tiba. meletoes,. “demikianlah 

anak itoe mendapat loeka2, sjoe- 

koer tidak sampai mengambil la 

in korban poela. 
Alangkah baiknja djika. oentoek 

sementara waktoe, dilarang keras 

kanak kanak bermain main ditem 

pat itoe. (Br.). f 

-rberwadjib. 

beras, bahwa kesoekaran pendoe ' 
doek mendapat beras, hingga te - 

sar Mr,. Cornelis, Tanah Abang, 
Pasar Baroe 

DANGAN 

PERSATOEAN KORFBAL 

INDONESIA DJAKARTA. 
Pengoeroes P.K.I,D/ menoelis: 

1. Pada hari Sabtoe, 14 Maart 
jikmpengoerots' PKID-soedah: me-... 
merloekan'berhoeboengan - dengan ' 
Pimpinan: Balatentata Nippon de' 
mikian-djoega-dengan fihak" jang 

|. 2)2sDapatlah: soedah: «sekarang 
sdipastikanf bahwa roda PKID de- 
ngan segera akan berpoetar lagi: 

moengkin didalam minggoe ini 
djoega. 

h- 35 -Berhoeboeng “dengan “itoe 
maka semoea perkoempoelan2 jg. 
bernaoeng dibawah pandji2 PKID 
diharap moelai dari sekarang be 
“kerdja-lagi- toeroet. memoetar ro 
da organisatie PKID dengan tena- 
ga dan semangat baroe” 

Moelailah dari sekarang dengan 
:mengoendjoengi lapangan masing- 

masing. 
4. Keterangan" lebih landjoet 

bisa didapat pada Secretariaat 
PKID p'/a toean R. S. Seelasmono, 
Gang Waroeng Beras no. 7, Dja- 
karta, 

LEMBARAN PERTAMA PAG. UN 

rintah Militair Nippon jang 
tjoema-membolehkan pembajaran 
nafkah atau gadjih sampai seting 
"gi tingginja'seratoes roepiah me- 
nimboelkan berbagai pertanjaan. 
Banjak orang menanjakan apakah 
maksoednja oendang-oendang ter 
seboet. Apakah tjoema boeat se 
mentara sadja atau seteroesnja ? 

Dan bagaimanakah dengan nafkah 

kelebihannja jang sekarang tidak 
atau beloem boleh dibajarkan 
itoe? : 

Dalam mentjoba memberi djawa 
ban atas pertanjaan pertanjaan 
itoe pertama haroes diketahoei 
bahwa keadaan perang beloem ha 
bis sehingga jang memegang pim 
pinan boeat sementara ini Pemerin 
tah Militair: Tetapi kelak kalau ke 
adaan soedah membolehkan peme 
rintahan militair -akam diserahkan 
kepada pemerintahan biasa. - Apa 
jang kemoedian akan” berganti   HARGA... BARANG...MAKANAN 

CE DLPANAR. 
“1 boengkoes Kopi (beratnja 200 
gram) f. 0.30. (doeloe. 7/5 — 10 

sen). 
(1 kati Bawang f 0.50. (doeloe 8 

sen). 
1 kilo Daging Sapi f-1.— (doe- 

loe 50 sen). 

“1 botol. : minjak.Kelapa :f..0.20 
"(doeloe ILl.sen). 

1 batok .katjang tanah f 0.20 

(doeloe. 7 sen), 

| I.liter . katjang. hidjau.f 0.25. 
1 (doeloe 12 sen). 5 
'1 kati-Goela-Pasir f 0:15 — f.0.25 
(doeloe. 7. sen). 

| 1 kati .Tjabe ..besan. (merah) 
:f 0.80 (doeloe 15-sen), 

1 potong Tempe f 0.03. (doeloe 

  

  
Seorang amak:ida- 

4 sen). 

fi 1 bidji.Kelapa f 0.08 — 0.124 
“(doeloe 3 sen). Ia 

|. 1 bidji Telor.Bebek f 0.07. (dce 
loe 3 sen). 

8 .L.ekor.Ajam . f-1.— (doeloe: 40 

'sen). 
| 10 bidji Tahoe.f.0.08 (doeloe 4 

.sen). 

i dan oemoemnja.rakjat- djelata jg. 
(biasa berbelandja.sehari2.....Moga2 . 
hal ini mendapat: perhatian dari, 
jang berkewadjiban! 

Ly 

Po AMAK HILANG. 4 
- Toean.-Hadji . Sa'id-pendoedoek 

“Tanah... Abang,.:ihmgga - kini 
poenja-.:anak -bernama.- Ja'koeb 
jang :semendjak:hari Minggoe 8 
—Maart 1942, telah” bertamas- tidak . 

moentjoel lagi-keroemahnja. 
Oleh karena itoe, toean Hadji 

Sa'id: rsoedah mendatangi bebera 
pa keloearganja, ia" “menjangka 
bisa djadi.jang Ja'koeb- menginap 

disitoe ataupada.handai taulannja, 

maka --setelah- berichtiar: satoe 
minggoe, Ja'coeb beloem -djaega 
dapat. didjoempai atau - terdengar   

   
.« Kenaikan. harga2rbarang maka- $ 

Jinan.-itoementang "menjoekarkan : 
betoel-hidoepnja kaoem »-boeroeh ': 

ia | 

| 

P 

atau masih tetap berlakoe soedah 
 tentoe sadja kita tidak bisa menge 
i tahoei.- “Tetapi kemoengkinan ada 
bahwa kemoedian akan diadakan 

| perobahan atau oendang2 jang ber 
| i lainan dari sekarang. Banjak hal 
jang sekarang beloem diatoer de 

ngan lambat laoen akan diatoer 
poela. 

Lain dari itoe banjak sebab atau 
pertimbangan lain bisa mendjadi 
alasan "larangan jang kita seboet- 
kan diatas.” Antaranja moengkin 
sekarang 'beloem bisa - diketahoei 
»dgn: pasti'berapa banjaknja ocang 
jang tersedia bagi pemerintah Nip 
pon, sebab “pemerintah Belanda 
tentoenja "akan melarikan kekaja 
an oeangnja'seberapa bisanja. Pe 

| 

' 

| 
| 

    

' Kemakmoeran bersama. 
Me age nun Lana na 

NITN ENDANG-OENDANG Peme- | merintan Nippon haroesmengeta- 
hoei lebih doeloe bagaimana keada 

an keoeangan dan soal pembajaran 
nafkah serta lainnja di Indonesi» 
sebeloem bisa mengadakan atoe- 
ran jang memoeaskan. 

Poen boekan moestahil bahwa 
pemerintah Nippon akan moelai 
mendjalankan politiek kemakmoe- 
ran bersama. Sebab kalau ada sa 
toe hal jang selaloe mendjadi doe 
ri dalam daging rakjat atau boe- 
roeh Indonesia ialah perbedaan 
gadjih antara amtenar gedee2 de 
ngan boeroeh 'rendahan seperti 
opas kantor, goeroe desa dan seba 
gainja. Perbedaan gadjih pegawai 
negeri dibawah pemerintah Belan 
da sering kali sangat pintjang. 
Ada jang tjoema menerima sepoe 
loeh roepiah bocat hidoep dengan 
anak isteri dan tidak koerang poe 
la jang menerima sampai riboean 
roepiah sehingga bisa hidoep da- 
lam kemewaan, Boeat kebaikan 

| kita semoea memang perloe dila- 
koekan politiek nafkah jang lebih 
berimbang, jang perbedaannja ti 

| dak begitoe besar seperti doeloe. 
Tetapi itoe sadja  beloem tjoe- 

koep sebab oemoemnja sampai se 
karang kepada bangsa Indonesia 
tidak diberi tjoekoep - kesempatan 
boeat-beroesaha ' serta berniaga. 

(Hal itoe sebaiknja haroes berobah 
| hingga lebih memoeaskan. 

“air leiding, 

Poen berbagai tarief atau harga 
listrik, kereta. api, 

. oeang sekolah dan sebagainja jang 

berlakoe sampai sekarang djoega 
beloem tjotjok dengan paham ke 
makmoeran bersama, sebab ma- 
sih terlaloe tinggi boeat kemam- 

poean rakjat. 

  

:Maka “oleh sebab itoe, kepada 

sidang ramai keloearga Hadji Sa 

'id: minta .bantoeannja, djika 
Ja'coeb “terdapat: dimana sadja, 

soekalah-mengantarkan “pada ke 

memberi chabar selekasnja. 
  

TJABANG PARINDRA. 
Pengosroes Parindra “Tjabang 

Djakarta minta kita siarkan mak 
loematnja sebagai dibawah ini: 

1. Bersama- dengan -peroeba- 
i-han keadaan" timboel poela bebera 
pa kedjadian jang sangat mengan 
-tjam -ketenteraman oemoem, Ber- 

hoeboeng dengan hal-itoe'maka sa 

  
|-ngat perloelah.kita tetap didalam 

tenang dan' tenteram memperhati 

ikan sekalian peratoeran jang ber 

: Jakoe. 

Dengan- djalan  tjontohy-nase- 

| hat, mefijiar njiarkan peratoeran 

i'Negeri jang berlakoe sekarang, di 

| kerdjakan. dengan lemah lemboet, 

nistjaja ketenteraman oemoem da 

pat.ada kembali, 5 

2... Boeat. keselamatan: Partai 

| kita choesoesnja diharapkan dari 

..tiap.tiap sdr., soepaja menahan 

diri dari pada segala matjam tin 

'dakan jang bersifat politik. Tiap: 

tiap kita mengetahoei, bahwa de 

ngan adanja peroebahan- keadaan     chabarnja. 'kita ..menghadapi zaman baroe, 

loearganja di Tanah Abang, atau ' 

  

jang menjebabkan poela kita meng 

hadapi bermatjam matjam soal ig 

mengenai masjarakat kita. 
Mengingat semoeanja itoe maka : 

kami berpendapat, bahwa hal ini 
menoeroet tjara organisasi men 

djadi oeroesan Pengoeroes Besar. 

3. Berhoeboeng dengan peker-: 
djaan atau hal.jang Idin, sehing- 

ga terpaksa meninggalkan Djakar ' 

ta, adalah tiga lowongan didalam “ 

badan pengoeroes tjabang. Lowo- 
ngan“itoe diisi dengan saudara2 
menoeroet oerdetan daftar pemili- 
han pengoeroes jang telah ditetap ' 

kan oleh rapat tahoenan tg. 5 

April 1941. 
Karena peroebahan itoe soesoe- 

nan pengoeroes tjabang sekarang 

adalah seperti berikoet: 

Pengoeroes Parindra 

Djakarta jalah saudara2: 
K. St. Pamoentjak Ketoea. 
Soeratno Wk. Ketoea. 

Mogni Thaib Penoelis. 

J.E. Lapian, Pem. Penoelis, 
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- PERHOEBOENGAN DI DJALAN 

Pada hari kemarin dan kema 
ren dahoeloe, oentoek menoeloeng 
orang orang dari kota Betawi jang 
pergi Evacuatie boeat poelang ke 

Betawi dengan, menggoenakan au 

to kita telah pergi ke tanah. Pe 

riangan, 

Dalam perdjalanan dari Beta 
wi lebih dahoeloe kita singgah di 
Tjiteureup, dimana di.bagian se 
belah dalam telah terdjadi peram 

pokan, tapi sampai sebegitoe. dja- 

oeh tidak terdengar ada jg. diboe- 

noeh oleh perampok . tjoema 

harta bendanja sadja habis 

diambil semoea. Di .itoe. bilangan 

djoega keroesakan besa rena 

| bekas diadoek perampok. Di Tji 

baroesa, Tjileungsi, Djonggol dan 

sebelah dalamnja, boleh dikata bah 

wa perampok perampok sangat - 

kedjamnja mengambil orang poe 

nja milik dengan disertakan antja 

man, tapi rakjat sesama Indonesia 

jang kedatangan perampok itoej 

semoea oentoek selamatkan mere 

ka poenja diri soedah. pasrahkan   
'rinja kemoedian pada poelang de- 

ngan  djalan kaki dan orang 

| orang perempoean pada naik gro 

bak. 
| Di kota Bogor tjoema sedikit 

sekali terdjadi perampokan .dan 

harta bendanja soepaja selamat di 

Djalannja .perampokan “ di 
Tanah Preangan. 

'Boeat selamatkan dirinja, hartarbenda di- 

serakkan pada perampok. 
AN .MASIH. BELOEM .-BAIK. 

djoega tidak ayla kabar-ada-orang | 
jang diboenoeh perampok: Kita | 
poenja familie .. terdiri. dari. 10 
orang telah: -kuma: dirampok, ka 
rena mereka nsenjerah.-pasarah- 
kan- harta bencdlanja,-hanja - tjoe 
ma.habis apa. jang-adarboleh. di 

bawa dari Bela'wi. 
.. Di Tjitjoeroegr-kita lihat -banjak 
toko mendjadi korban “dan djoega 

pendoedoek dari Betawi jang ting 

gal- di itoe-tempat, harta: ben 
Ganja habis-dig'ondol:-- Ada - ke 

terangan, babwa Loerah di -itoe 

tempat-setelah dikasih. tahoe te 
lak ambil .tind'akan..kasih. :tahoe 
pada -pendoedoek. jang merampok 

barang siapa. jaug ..kembalikan 

nja tidak akan di bikin -perkara, 

kemoedian banjaik- perampok itoe 

pada kembali barang rampasan 

nja maski  tid: yk -- semoea, .tapi 

toko toko sama sekali jang be- 

kas didatangi rampok . kelihatan 
hantjoer perabo tannja semoea. 

Di Ondernemi ng Tendjo. Ajoe 

'tjoema sedikit “terdjadi perampo 
kan, tapi. jang. mendjadi: korban 

'sebagian besar “ada .pendoedoek 
dari Betawi. Onc ler neming .Tenijo 
Ajoe karena clidjaga. baik “de- 
ngan pakai. ora ng Yndonesia. men 

djaga dan diket ahoei mereka .ada   berani « bertaro.eng - dlengan. ram 

  

IL tent. Wedana Paroengkoeda 

  

pok, tidak terganggoe sama se- 

-kali, 
. Di.iParoengkoeda terdjadi djoe 

ga. perampokan. Tadi pagi eige 

naar toko De Ster di  Krekot ka 

sih tahoe pada kita, bahwa iapoe 

nja. kertas kertas dan lain alat 

pertjitakan- jang besar harga 

nja-telah dirampok. Pada Assis- 
kita 

telah tanjakan dan dikasih ta- 

hoe..katanja tidak terdjadi pe 

rampokan. 

Dari Paroengkoeda - kita mem 

'biloek ke. Onderneming Palasari. 

Di-itoe onderneming - tidak 

..roeng jang - tinggal tidak djaoeh 

dari: sitoe-dirampok sampai ha 

bis. sama. sekali hanja ketingga- 

lan-pakaian jang sedang dipakai 

nja. 

Karena soedah - djaoeh malam 

kita perloe berangkat, malam ma 

lam - djoega -kita poelang, ' tapi 

lang didjalanan tidak dapat gang 

goean apa. apa semoea familie 
t : 

ngan selamat, 

Di- bilangan .Sindanglaja ba- 

njak terdjadi:. perampokan. Satoe 

saudagar..tjita jang... barangnja 

disimpan di .Tjipajoeng harga 

ratoesan. riboe telah dirampok 

| dan-djoega banjak korban lain 

| jang -dirampok miliknja dengan 

' djoemlah djoemlah. besar: sekaii, 

| Djalanan ke Sindanglaja -..poe- 

toes: karena diroesaki oleh. bang 

sa. Belanda...tidak..bisa teroes 

ambil. djalan.. boeat » Tjiandjoer 

(kalau.zonder memoetar ambil dja 

lan dari onderneming,. sementara 

  
| 

ini kalau tidak” terlaloe perloe, 
baiklah djangan pergi kesitoe doe 
loe, karena banjak rintangan poe 
hoen poehoen jang Belanda bikin 
roeboeh didjalanan sangat menjoe 

sahkan  djalannja  kendaraari 
Djoega djembatan maoe ke Tjibai 

dak poetoes, kalau maoe djalarf 
disitoe moesti ambil lain djalanan, 
tapi kalau tidak tahoe benar djas 
lannja, bisa kita berpoetar .djalan 

disitoe sitoe djoega jang memboe' 
| wang tempo berapa djam. 

di i 
datangi rampok tapi toekang wa | 

sampai begitoe djaoeh - kita poe- . 

jang “kita ambil poelang ada de " 

Karena sekarang ini soesah sa 
ngat mendapat benzine dan ken- 
daraan auto, banjak orang jang 

poelang dengan djalan kaki, 

atau menaik sepeda dan gerobak, 
Sedari kereta api moelai dikasih 
djalan antara Betawi — Bogor, 
kita lihat antero wagon hampir pe 
noeh" semoea, j 

Lain dari ke tanah Perjangan 
djoega bilangan Bekasi kita koen 

djoengi. Djalanan maoe ke Beka 
si banjak djembatan dibikin pose 

toes, 
, Kita dapat . keterangan, bahwa 

keroesakan  dibilangan. Krawang 
ada besar sekali. Di Karangtjo- 

ngok koeasa .tanah di sitoe mati 
diboenoeh dan djoega. di. Gaboes 
ada toean tanah jang diboenoek 
mati oleh: perampok. Pada kita 
ada dikasih - keterangan, bahwa 
perampoknja semoea ada pendoe- 

doek 'sitoe djoega boekan orang 
dari lain tempat' dan tegasnja di 
bilang, saban tempat jang terdja 
Gi perampokan. orang Jjahat itoe 
ada dari bilangar  itoe djoega. 
Kita harap. sadja akan mendjadi 
aman poela seperti sediakala, 
KEP) 
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KORBAN PERAMPASAN, 
Seorang mati seo- 
rang loeka. 

Di CBZ hari Sabtoe kemarin 
"“Idoeloe dengan perantaraan politie 

“telah dibawa ketempat itoe doea 

orang Tionghoa, masing masing 
namanja Tie Jong Tjong dan Wong. 
Kwie Fa, 
Mere a ini masing masing beroe 

d :Merah, maka pada tg. 

Ag PEMBATJA le. Orang2 jang akan diberatkani 
oleh Pemerintah Nippon 03 
toek  memangkoe Sabat 

jang tinggi2, haroeslah orang 

orang jang TINGGI MOREKEL 
NJA dan jang telah memperli 
hatkan dalam hidoepnja ,KE- 

TJINTAAN kepada Rakjatnja, ' 

jaitoe -jang maoe mengorhan 
kan tenaganja, kehormatan- 
nja, sampai kepada djiwanja. ““ 

Gedeputeerden: » jang lain pergi: 
(geevacueerd) ke Bandoeng. Lain 
lain pegawai dan Gedeputeerden 

dikerdjakan teroes. 

Atas nasehat Pembesar Nippon 
diadakan -atoeran. atoeran pemba- 
gian pekerdjaan :di kantor Gouver 
neur. dan Provincie, 

Oentoek tiap. tiap.dienst  (djaba 
tan). diadakan - pemimpin: bangsa 
Indonesia, Gedeputeerde Atik Soe 

   

    

  

    

     

    

  Daulat Rakjat. 
Oleh: Moeh. Moehjiddin. 

mnatoma an kekanan 

DI TASIKMALAJA. 

w AKTOE moela2 Tanah Dja 
wa diserang, bang Bedjat 

ada di Tasikmalaja. 
Penoeh serdadoe, masing2 pin 

    

  

M oa sifat KETI- 
MOERAN, dari Radja 

  

   
Sana ia tanja kepada soldadoe, 
mana itoe Sajjidina “Oemar, | 

  

djam -. tempat sama pendoedoek 
sampai pendoedoeknja pada pin 
dah kegoenoeng2, 

Jang bikin geli bang Bedjat, 
2S jpeg Sekoetoe..disana.. Sawah |. 
SA ang habis. Maoe dibikin 

  

   djadi. Boekit2 dari'batoe di 

pasang meriam. 
Belon sampai kelaar. semoea, 

«.. «sekarang soedah 

Malah di Nagrek, bang Bedjat 
doeloe liwat malam, am "s8ero . 

.“ bot. serdadoe. Belanda. Di-Koeni 
ngan . “sebab kaga” pa 
kai lampoe t t pendjagaan, 
pagar berdoeri amver :kena.sero 

.. bot. -Moeloet senapan masoek. pin- 
toe mobil, maoe . -tjioem. .moeloet 

« bang: Bedjat. :Oentoeng 'keboeroe 
direm. 

Biar tempatnja s enji begi 
toe, roepanja boeat sedia main ger. 
lia2an, roepanja sekarang pertjoe 
ma. 

Pendeknja itoe waktoe -kalau 
“ empok ngikoet, : wah, tanggoeng 

sekarang kaga' di Djakarta lagi, 
“barangkali ditempat dokter: Amir: 

BANG BEDJAT. 

“Pambil laloe. 

»BOEKA PINTOE”, TETAPI 
ACHIRNJA ,,KELOEAR 

(ae PINTOE?”. 
Politik :Hindia Belanda..selama- 

nja-sboeka .pintoe”, boeat negara2 
di Eropah (teroetama Inggeris) 
dan Amerka, “sehingga semoea 
negara negara...itoe mendapat 

,gemoek” disini, tetapi rakjatnja 
tjoema selaloe disanggoep sang- 

goepi sadja apa jang diminta. 
Aa aa Nippon .,,dobrak pin- 

e”, dan Hindia Belanda terpak- 
keloear pintoe. 

Akibat dari main ,,sanggoep2 
sadja.”!! “2 

. MOHON PERHATIAN PEMBE- 

SAR NIPPON. 

  

  

  

Telah beberapa kali datang di | 
kantoor kita beberapa orang pen- 

- doedoek Kemajoran' jang berdeka 
tan dengan Vliegveld. Mereka me 
noetoerkan. diroemahnja dikoen- 

- djoengi orang orang jang tidak di 
"kenal, 

Kedatangannja 'itoe ada” jang 
. meminta ocang dan'ada poela jang 
hendak berboeat perbocatan ke- 

“ djidan nista, 
“Demikian tadi pagi datang poe 

- Ia seorang mengadoekan demiki- 
“an roepa. 

'Oentoek memboektikan kebena- 
ran pengadoean itoe mohon da 
pat Ls pembesar Nippon. 

a5(Br,) 

  

: TIPOE MOESLIHAT JANG 
» MEROEGIKAN. PERGE- 

RAKAN. 

Sampai berita kepada kita, bah 
wa di Koeningan (dekat Karet) 

Kabarnja “ada “seorang peni- 
poean jang sangat “berbahaja 

| dan- meroesak. ketenteraman hi- 
“doep, Kabarnja “ada seorang pe- 
| nipoe keliling disitoe mengan- 

—. tjam pendoedoek, bahwa.siapa2 ti 
4 dak masoek mendjadi . anggauta 

“4 dari Partindo, mereka 'itoe tidak 
' akan diakoei sebagai: “orang “Indo- 

| nesia, 

Takoet karena antjaman itoe, || 
maka berdoejoen doejoen datang 
“orang mentjatatkan namanja” se: 
bagai anggauta dari Partindo, Oen 

“ toek“kartjis “entree diharoeskan 

  

membajar f 2.—-seorang. Ada 160! 
“ orang mendjadi korban -sipenipoe. 

Seperi diketahoei“oemoem, Par 
tindo (Partai Indonesia) soedah Ia 
ma diboebarkan,: Perbocatan sipe' 
nipoe tadi djahat betoel dan - me- 
roesakkan kepertjajaan rakjat pa 

» da pergerakan oemoemnja, Doea" 
: roepiah sangat besar artinja, lebih 
' lebih oentoek kaoem - pedagang 
- jang sepandjang hari memikoel da 
: gangannja jang berat tapi tak se 
Pn harganja itoe. 

thoeboeng” dengan 'itoe kita: 

tot sangat akan perhatian 
| jang berwadjib atas: perboeatan 
koerang adjar sematjam dikabar- 

“kan diatas (Antara). 
sewa nama 

noempang telah.dikoendjoengi kom 

ng laloe mereka mening 

emahnja oentoek mentja : 
: jang lebih selamat, jai 

'kampoeng Tjajoer daerah 

   

    

Alangkah apesnja' kedoea orang 
Tionghoa itoe, malam Sabtoe ke- 

marin doeloe di tempat mereka me 

plotan toekang: rampas. 
Korban jang pertama mendapat 

loeka loeka sjoekoer tidak memba 
hajakan, idjiwanja, tetapi korban 

oea telah mendjadi majit    

MEMBETOELKAN. KESALA-. 
HAN DAN MEMBERI 

rdi mendjadi: pembantoe wd, Gou 
erneur. jang pertama dan .meme 
ang bagian 'Provincie,-. sekalian 
egang pimpinan djabatan Penga- 
jaran dan Peroesahaan Garem. : 

: Ini-semoea...telah-.dimadjoekan 
sepada Pembesar. Nippon: 
:Moedah moedahan den 

'toean rakjat semoea dan. pegawai 
engan pimpinan dari Pemerintah 
Yippon dapatlah Bestir: Provincie 
ndjalankan kewadjibannja, oen 

oek mentjapai toedjoean: Indone: 
sia moelja-menoedjoe-Asia Raja. 

    

   

   

        

   

  

“Atas nama perintah p.t. wd. 
Gouverneur Djawa: Barat 

dd: Secretaris 
(W.G. Atik:Soeardi).   

PENDJELASAN. 
Berhoeboeng dengan satoe toe- 

lisan “dalam - “salah: satoe -sosrat 
kabar di Djakarta, aka dirasa 

perloe mengirimkan pendjelasan 
ini, karena i terseboet 
dapat. meni tan salah faham 
dan meragoe rak ggkpu hati 5 

  

batja. 
I Gel 

Jr 
an Sabang pendjaba: 

tan “an ak), akan mempoenjai 

1 

| da.djam “4 malam, Diharap, 

.KOEDA HILANG. 
Telah hilang-koedanja-toean Djo 

jorahardjo di Pasar Ikan, eren 
Straat dekat paberik minja "be 

“kerdja pada Djatibedrijf. 
Koeda itoe koeda djantan (lela 

ki), koelitnja hitam, -Hilangnja pa 
ba 

rang siapa: mendapatkannja “ soe 
ka ea agan kepadar toe 
an 'terseboet, 

A   kepala masing masing. 
Diantaranja t. Ir. Djoeanda 

sebagai wd... kepala Waterstaat 
Provincie djadi boekan t. Atik 

Soeardi. 
UI.-. Dari'I dan II njatalah ke 

terangan “keterangan jang: di: 
dapat oleh penoelis karangan hal 
pimpinan:Provincie datangnja boe 
kan dari4t. Atik Soeardi atau me 
mang -salah tangkap. 

F. @PENDJELASAN. 
| Se atsi ari pada per- 

moean Gedeputeerden Indonesia 
di iDjawa Barat dan wakil pega 
wai Kantor Gouverneur (dan Pro 
vincie) dengan Pembesar Balaten 
tara Nippon maka semoea Gedepu 
Lesengan dan pegawai Indonesia, 
ijang sanggoep bekerdja bersama 

kena dengan Pemerintah Nippon 
'oentoek kemakmoeran Ra'jat Indo 
Inesia menoedjoe Asia Raja, maka 
'oleh Pembesar 'Balatentara Nip- 

ditetapkan boeat voorloopig 
djadi wd. Gouverneur R. Pan | 

doe Soeradhiningrat, jang 'pada 

  

masa itoe memang diadi wd. Gou 
| verneur, sebab, Gouverneur -dan 

KERTAS « DARI. KRANDJANG 
- KOTORAN SEHARGA 65 

»“Awas penipoe. 
»Djoeroe: Warta” : 2 menoe- 

-toerkan: 
5 - Seperti pembatja telah makloem 
di pinggir djalanan2-besar, banjak 
sekali katjoeng katjoeng jang men 
djoeal sigaret dalam kaleng. Har 
ga dari itoe barang barang ada 
:moerah sekali, setidak tidaknja le 
bih rendah dari harga normaal. 

Begitoelah salah seorang dari 
Djembatan Limaweg, ingin sekali 
mengisap sigaret jang mahal itoe. 
Dengan ocangnja 65 cent,.ia dapat 
membeli sekaleng sigaret. 

Tetapi apa latjoer? 
Sesoedahnja tocan terseboet da 

tang di roemahnja, dan .memboe- 
ka kaleng sigaret tadi, ia boekan 
mendapatkan sigaret, tetapi ker- 
tas2 jang telah direnjoe2kan. 

Disitoe toean tadi. insjaf bahwa 
ia telah'iiendjadi Keban penipoe 
an, kertas dari krandjang kotoran 
dibeli dengan oeang 65 sen. : 

    
  

Menoeroet oendang2 No. 2 fatsal 
13 e. dari pembesar Balatentara 
Dai Nippon dilarang keras oen 
toek:' ,,Menjimpan atau menjem 
boenjikan oeang kertas dan oe 
ang ketjil, baik jang diterbitkan 
oleh Pemerintah “Nippon mace 
poen-oleh Pemerintah. jang laloe 
jang harganja f 1,— (satoe roe 
piah). kebawah, djikalau djoem- 
lahnja-lebih- dari f 100.— (Peman 

| dangan tg. 9—3—42 pagina II). 
| Maksoednja larangan ini ta' la 

soepaja peredaran 
oleh 

in hanja 
wang djangan terganggoe, 

! 4 karena terganggoenja: peredaran 
' Jini dapat mengatjaukan perecono 

mian. j 

Meskipoen telah dikeloearkan 
oendang2 itoe, tetapi sampai kini 
masih tetap soekar baik di kaoem 
pembeli, teroetama jang koerang 
mampoehnja, Misalnja dalam tram 
beli kartjis dengan wang kertas 
roepiahan. si pendjoeal  kartjis 
minta wang retjehan, djika si pe 
noempang tiada sedia'itoe si. pen 

-djoeal-sambil masang air moeka 
nja  berkata:. ,,Kalau maoe ' me 
noempang tram haroes bersedia 

“Iwang ketjil, nanti moengkin ha- 
roes toeroeri”, Datang berbelandja 
“barang jang sangat diboetoehi 
nja, dari- toko- atau waroeng oem 
'pamanja seharga 60 cent "dan di 
ibajar dengan wang- kertas roepia 
han, si ' toko “atau waroeng bi 
lang tiada -ada wang kembalinja 

dan diminta soepaja sisanja 
jang 40 cent dibelandjakan djoega, 

“dibikin boelat djadi f 1.—, djika 
.tidak demikian pembelian dibatal 
kan.“ Dengan - tjara demikian si 
pembeli dapat terpaksa membeli 
barang jang tiada begitoe diboe 
toehinja. Boeat jang koerang mam 
poehnja lebih soekarlah ini, oleh 

“karena jang 40 “cent'itoe' perloe 
“dibelikan barang “jang sangat di 
boetoehinja. 

Kemoengkinannja  menaboeng 
wang ketjil itoe dikalangan kaoem   pembeli tiadalah besar adanja. 

“oleh karena oemoemnja kalangan 

  

sKeseekaran kaoem. pembeli. 

itoe terdiri dari kaoem boeroeb I- 

  

jang ta” dapat mentjelengkan ba 
njak2, malah boeat sebagian besar 
oepahnja itoe hanja tjoekoep boe 
at.hidoep sadja atau banjak jang 
negatief. 

Apa lagi djika diingat, bahwa 

gadjih jang paling“achir oleh Pe 
merintah jang laloe dibajar- se 
bagian besar dengan wang ker 
tas, sangatlah, peredaran wang ke 
tjil .itoe “diboetoehinja, 

Kemoengkinan oentoek mena 
boeng itoe paling - besar ada dika 
langan kaoem pendjoeal (waroeng 
waroeng besar — toko2 — tram 

bioscoop dan sebagainja). 
Soepaja dapat faedahnja dari 

oendang2 “larangan 
lah oleh jang  berwadjib didjalan 
kan pemeriksaan jang tadjam. 
OESOEL: Selain dari pemerik 

saan ini oentoek  memoedahkan 
djoeal beli - baiklah oempamanja 
djika oendang2 itoe ditambah de 
ngan mewadjibkan kepada kaoem 
pendjoeal, soepaja. mereka selaloe 

memberi wang kembali kepada si 
pembelinja. Kaoem pendjoeal jang 
modalnja koerang dari f 5.— ter 

bebaslah dari kewadjiban ini. 
Selain dari hoekoeman . biasa 

hendaklah ditambah dengan antja 
man ini: djika si pendjoeal tjada 
mempenoehi kewadjiban itoe ma 
ka  pendjoealannja akan dilakoe 
kan oleh seseorang. jang ditoen 
djoekkan oleh Pemerintah, sedang 
oepahnja orang ini haroes dibajar 
oleh si Pendjoeal aseli sekian X4 
dari pendapatan jang didjoealnja, 

kin pekerdjaan pemeriksaan da 

beli selaloe tertolong. 
Pendjoeal . jang modalnja kee 

rang dari f 5.— cempamanja toe 
kang sajoer —. waroeng.koffie — 
waroeng nasi - biasanja pagi2 
beloemlah - dapat.wang. dan tiada 
lah mereka akan dapat mena 
boeng wang banjak2, lantaran per 

pahlawan Ketimoeran zaman 

La. rakjatnja itoe. 

itoe “hendak |. 

.sedia wang ketjil oentoek dapat |: 

Dengan atoeran demikian moeng " 

pat diringankan dan kaoem..pem Hd 

sampai kepada pegawai jang seren 
dah-rendahnja semoea - tenaganja 
itoe disediakan-oentoek RAKJAT, 

mendjadi terbalik jaitoe Rakjat 
soedah dianggap sebagai benda 
satau harta kepoenjaan Radja de 
ngan sepegawainja, maka HAN.- 
TJOERLAH keradjaan itoe. Perik 

ran! 

S 

Kalau orangmengetahoei bagai 
mana ditinggikannja Radja dita- 
nah: Nippon, jaitoe Mikado, nistja 
jaorang akan berpendapatan, bah 
we tidak ada'dimoeka boemi ini 
Kehormatan jang rakjat berikan 

ada Radjanja, sebagai Rakjat 
N pon berikan kepada Mikadonja 
JafMikado itoe oleh Rakjat Nippon 

dianggap sebagai seorang jg. mar: 
batnja-ada diatas garis, jang 

setinggi2nja garis,  djadi Radja 
ppon itoe'soedah ada diatas se 

gala tingkatan, jang manoesia bi 
Saf indjak. 

Bagaimana Ketjintaan- 
n.j a- kepada  Rakjat-Nja? Se: 
moea hidoep-Nja, djiwa-Nja diper: 
oentoekkan boeat kesedjahteraan 
Op keselamatan RakjatNja bela 

&. 

Dalam hal ini saja teringat ke 
pada riwajat pendekar2, pahlawan 

da 
hoeloe, oempamanja, 

a. Pada soeatoe hari Nabi Besar 
Rasoeloellah s.a,w. pergi de- 

“ngan tjoetjoe beliau Sajjidina 
Hasan kemasdjidilharam,- Disa 
na Sajjidina Hasan melihat 
korma bertimboen-timboen pa 

« da lantai masdjid, Beliau me: 

1 ngambil doea bidji. Rasoeloel 
“Jah melihat itoe “dan menjoe- 
roeh kepada Sajjidina Hasan 
soepaja korma itoe  ditaroeh 
“Kembali. Beliau berkata, bah 
wa korma itoe boekan milik ki 
ti, melainkan oentoek rakjat. 
Begitoe- pendekar sedjati itoe 
mementingkannja  keperloean 

02m 

6. Tentang kesederhanaan Rasoe 
— loellah-Radja dan Rasoel dari 
Alamin, tidak menempati 

roemah » gedoeng, “ melainkan 
roemah ketjil, jang memakai 
toetoep atap daoen korma sa 
dja, Pena 

c. Pada satoe ketika zaman Chali 
fat Sajjidinz Oemar, dimana 

' kekewasan Islam soedah terse 
bar kemana2: banjak keradja 
an jang besar2 soedah djatoeh 

' ditangannja, penglima dari ba 
latentara Roem ingin mengeta- 
hoei bagaimana roepanja dan 

akaiannja ,,Harimau” Mekah 
Ase . Ia sampai kepada- Hoofd- 

— kwartier Sajjidina Oemar, Di 

boekan sebaliknja, Rakjat oen- 
toek Radja dan pegawainja. 

Apabila keadaan itoe.  soedah 

salah riwajat keradjaan2 Ketimoe |   

  

  

Soldadoe itoe  laloe  menoen: 
djoek ketanah pasir, Ia melihat 
disana ada orang jang sedang 
tidoer dipasir dengan pakaian 
jang kojak-kojak. Panglima pe 
rang terkedjoet dan tertje- 
ngang melihat kelakoean - dan 

kesederhanaannja Pendekar jg. 
maha gagah berani itoe, Radja 
dari Keradjaan Islam jang 
menggontjangkan doenia ba- 
rat dan timoer itoe. 

'd, Kita pandang lagi pendekar In 
dia, jang sekarang masih hi- 

doep, . jang moelia Mahatma 
Gandhi. Kehidoepannja lebih 
dari. sederhana,  pakaiannja 
hampir telandjang, makanan- 

nja. hanja soesoe sadja, pada 
hal dahoeloenja ia sangat ka- 
ja waktoe ia masih mendjadi 
advocaat. 

Semoea Rakjat Nippon jakin 
atas segala hal itoe. Itoelah sebab 

nja maka Rakjat Nippon itoe ME: 
NJEMBAH kepada-Nja dengan se 
gala ketoeloesan dan keichlasan 

hatinja, sebagai orang menjembah 
kepada Toehannja, Rakjat moesta 

hil akan soedi MENJEMBAH ke 
pada Radja, apabila Radjanja itoe 

seorang jang zalim kepadanja, 

Orang Nippon“itoe dari atas 

sampai kepada.jang serendah-ren 
dahnja dengan segala keridlaan 

hatinja maoe mempersembahkan 
segala tenaganja, kehormatannja 

dan djiwanja kepada Mikadonja. 

Orang berkata: ,,Makanja Rak- 

jat Nippon begitoe sikapnja kepa 

da Radjanja, oleh karena menoe: 
roet Agamanja, Radja itoe adalah 
Toehannja”. 

Riwajat soedah menjatakan ke 
pada kita. Apa Paus itoe doeloe 
oleh orang Katholiek tidak diang 

gap sebagai Wakil (Chalifah) Toe : 
hannja? Apa Chalifah2 dalam doe | 
nia Islam menoeroet kepertjajaan ' 
agama Islam, boekan haroes di 
anggap sebagai wakil Nabinja? 

Akan tetapi bagaimana djadinja? | 
Tidakkah roeboeh ke-Pausan dan | 
Chalifah itoe? Mengapa roeboeh? | 
Tidak lain dan tidak boekan, oleh 
karena mereka itoe tidak mendoe- 

doeki martabat, jang mereka itoe 

haroes doedoeki dengan praktijk- 

nja. 

Rakjat itoe boekan benda jang 
mati, akan tetapi berdjiwa, ber 

hjawa, berpikiran dan bisa kri- 

tiek, 

Kita Rakjat Indonesia atas ban 

toean Nippon akan mendapat ke 

sempatan oeritoek mengemoedikan 

Bahtera Indonesia, dengan nahko- 

da dan kelasi2 Indonesier. 
Dalam mendjalankan pekerdja 

an jang seberat ini, kita selaloe ha 

roes BERTJERMIN kepada kea- 

daan Radja dan Rakjat Nippon 

itoe, 

Djangan sekali kali mengang: 
kat ,INLANDER” jang telah 
terratjoen oleh Belanda, jang. 
telah bertjap Belanda, jang te 

lah mengasingkan dirinja. dari 
Rakjatnja, jang hanja soeka 

terpoles, jang hidoengnja di: 
toendjoekkan keatas, apabila 
bertemoe dengan Rakjatnja, 

jang sengsara dan miskin ser- 
ta tidak berkepandai-an 

itoe, karena koloniale poli- 
tiek Belanda, tak perdoeli mes 

kipoen mereka itoe mempoenjai 
titel Dr, Ir, atau Mr atau ber-   

  

  

pangkat Referendaris - atau 

kantoorhoofd d.s,b. 

Orang2 jang sepintas laloe ke: 
lihatannja sebagai penjinta 
Rakjat, pengandjoer rakjat, 

padahal hagigatnja tjoe- 

ma politieke avon: 
turiers sadja, jang mem 

pergoenakan Rakjat sebagai 
tangga oentoek mereboet ,,ro 
ti” jg. bergantoeng diatas ha 
roes ditaroeh dalam keran: 

Ujang sampah sadja. 3 
Orang jang sematjam itoe ada $ 
lah pengchianat Rakjat jang 
seboeas-boeasnja. 

2e, 

3e. Rakjat haroeslah toendoek ke 
pada kemaoean pemimpinnja 

jang sedjati, Mengikoet segala 

perintahnja dengan kegembira 

an hati: menganggap kepala 

kepalanja itoe sebagai sebagi- 
an anggauta dari toeboehnja 

jang paling tinggi, jang wadjib 

dipelihara olehnja dengan sega 

““Ia kekoeatannja. 
4e, Sebaliknja Rakjat moes 

tahil akan mengikoet dan 

merasa bersatoe dengan pe: 
mimpin2 atau  kepala2nja, 
jang PALSOE jang hagigatnja 
boekan ,,bapanja”, melainkan 

Pengchianatnja. 
Saja pertjaja dengan sepenoeh: 

penoeh kepertjajaan, bahwa Rak- 

jat Nippon oemoemnja dan Mika 

do choesoesnja dengan segala ke 

toeloesan dan keichlasan hatinja 

akan memimpin Rakjat Indonesia 

isopngaB.A. UD AR TOE 

LANJA, 

| tjapai deradjat jang sama tinggi 
agar kelak akan men- 

nja dengan semoea bangsa jang 

ada di Azia Timoer ini. 

Dan saja pertjaja, bahwa Kera- 

djaan dan Pemerintah . Nippon 

itoe tak akan sembarangan sadja 

mengangkat orang Indonesia atas 

djabatan2 jang menanggoeng dja 

wab itoe: nistjaja jang akan diam 

bilnja itoe hanja orang2 jang bisa 

memenoehi kepada sjarat2nja, 

macepoen MOREE L NJA 

ataupoen IN T EkL ECT nja. 

Boleh kita toenggoe dan persak 

sikan dari bala KERAK JA 

TAN. 

  

  

    | loe dipakai modalnja. 
  

“'Tanggoeng beres. 

  

Pasanglah aduertensi dalam: 
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doedoek dimedja bureau jang! 
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Hihi 

Moh. Mo in, kepala 

.pertemoecan dengan goe 

'gemeente di Gemeentesecreta 
ebagai berikoet: 
am dan bahagia, 

Pada tanggal 9 Maart jbl. Poe 
ek Pimpinan Penglima Perang 

n jang mendoedoeki kota Be 
ini, padoeka jg. moelia Z. E. 
Majoor Harada, dihadap 

3 poeloeh orang, jang 
di dari Dekan snnent 

Indonesia d 
Jane zau “Indone 

ad Pa "telah 

  

Bekas gedoeng BPM Aa wa. 
slaan, telah. mengoemoemkan 

1 semendjak hari itoe telah 
t seorang Voorloopig Bur 

Pada waktoe pertemoean 
n ada ikoet hadir. : 

ilam sidang itoe padoeka Ko 
el Nakajama berbitjara 
Oam Generaal terseboet tagi 

itoe, 

..£ jantaranja beliau berkata koe 
rang lebih begini: 

SKita, balatentara Nippon, da 
g dari negeri jang beriboe2 mil 

“@jaoehnja dari tanah ini kemari 
|. bosan dengan pertjoema sadja, 
akan tetapi dengan memberikan. 
Kkorban2 jang amat besar jang be 
roepa djiwa serdadoe. : 
—Radja Nippon dan materiaal. 
Kita telah bekerdja berat, jang 
'amat berat sekalis Pekerdjaan 

5 itoe tidak lain dan tidak boe 
melainkan oentoek mengoesir 

| bangsa Belanda, Inggeris dan Ame 

ratoes ratoes tahoen memeras: 
dan menindas bangsa Azia, choe 
soesnja bangsa Indonesia. 
“Sekarang kota Betawi telah dja 

eh ditangan tentara Nippon, se 

h poelau 
h poela. 

Pemerintah Belanda waktoe ini 
ing beroending dengan balaten 

a kita, tentang memberhentikan 

2 Sekarang kekocansasiikknan 
dikota ini telah “djatoeh. Kami 

| maoe bertanja: Apa kamoe mase 
' bekerdja bersama2 dengan kita?" 

 Sahoet kami sekalian ,,MAOE!” 
Kolonel! .Nakajama melandjoet- 

“kan lagi pembitjaraannja. : 
“ SKita sekali kali tidak berpe- 

“yang dengan bangsa Indonesia. Ki 
“fa menganggap 'bangsa Indonesia 
“ini saudara moeda kita, jg ma 

-sih memboetoehi pimpinan dari 
: Napara, tocanja. 

- Sekarang kita bertanja: Apa 
 kamoe sanggoep mendjalankan pe 

aa nte ini dengan ti- 
ta dak memakai bantoean bangsa Be 

1 SANG 

Kolonel Nakajama “melandjoet- 
“kan lagi pedatonja: 

Sebagaimana kita tadi soedah 
berkata, penindasan kekoeasaan 

an pengadjaran gemeente #£ 
a telah dilakoekan pem- . 

'“boeat gemeente Beta- 

Betawi jang telah linjap itoe. | 

   

sik 

ih 

  
rika dari negeri2 di Timoer choe joei 
soesnja dari Indonesia, jang telah | p u.ki 

tar lagi kota Bandoeng dan se : 
Djawapoen akan  maoe ikoet belberd ja keras, 

  

jang amat besar sekali. 

ang Eroe) Ge- 
| . meente. ” 

NADA 14 Maart ja Sek sari 2 landa ineperi ini terdjadi de: 
ngan pengaliran darah dari bebera 
pa serdadoe2 Radja Nippon, arti- 
nja dengan memberikan korban 

» “Kamoe sekalian soedah tentoe 
mengerti, bahwa itoe semoea boe 
kan semata mata oentoek keoen 
toengan kita sadja, melainkan 
djoega  oentoek  memerdekakan 
bangsa Indonesia dari  perboeda 
'kan bangsa Belanda, Inggeris dan 
Amerika dan oentoek mengangkat 
deradjat bangsa Indonesia. 

Oleh karena itoe tentoe kamoe 
sekalian mengerti dan merasa, 

bahwa ada pada tempatnja kalau 
Keradjaan ' Nippon - mengharap, 
soepaja kamoepoen akan mengor 
bankan tenaga kamoe dengan se 
koeat koeatnja, akan maoe beker- 
dja keras, ja...... amat ke- 
ras, bersama2 dengan Kekoea 
saan Nippon disini, oentoek me 

. ngatoer dan mendjelmakan D o e- 
nia Baroe, 
roe 

Sampai disini saja  mengoetip 
perkataan padoeka Kolonel Naka 
jama itoe, jang saja anggap perloe 
Toecan2 goeroe sekalian oentoek 
mengetahoeinja. 

Dari apaijang saja seboetkan 
diatas itoe, Toean2 mengerti, bah 
wa kita soedah memberikan Per 
djandjian dan kesang 

goepan kita pada Kepala 
Penglima Balatentara Dai Nippon, 
oentoek memperlihatkan ketjaka- 
pan kita kepadanja. 

Kita soedah berdjandji akan 
soeka Seken keras, sekeras 
moengkin, 'menoeroet  kekoeatan 
dan ketjakapan kita. Kita soedah 
berani berkata, bahwa kita akan 
bisa kerdja sendiri, dengan ti 
ra dibantoe oleh bangsa Belanda. 

oetan2posen “ada menjetoe 
jandjian dan kesanggbe 

ta itoe? 
eroe mendjawab: 

—. Sjoekoer! arang kami telah 
sena kejakinan, bahwa ka- 
oem goeroe: digemeente Betawi- 

ping kita. 
maoe 

ikoet. memperlihatkan kemampoe 
han dan ' ketjakapannja oentoek 
meninggikan deradjat bangsa: In 
donesia. 

Oleh karena itoe gemeentebe. 
Stuur baroe ini - mengharap dari 
Toean2, soepaja Toean2 poen maoe 

memikoel beban jang seberat ini, 
dengan segala kegembiraan. 

Gemeentebestuur baroe mintz, 
soepaja Toean2 soeka mendjalan- 

Ae ita Ba 

    

  

setoe- 

  

   

kan kewadji ocean jang  soc- 

tji mi, jait djar dan men 
didik anak2 “Indonesia, soepaja 
kelak akan mendjadi orang jang 
mempoenjai hak akan berdiri sa 
ma rata dalam barisan bangsa 

Azia, dengan segala - kekocatan 
Ian tenaga jang ada pada diri 

Toean2. 

Girang: hati kami, - mendengar 
kesanggoepan Toean2 itoe.  Moe- 
dah2an Toehan jang Maha Koeasa 
akan memberi taufig dan kekoea 
tan kepada Toean2 dalam menger 
djakan kewadjiban Toean2 itoe. 

Setelah itoe Toean Hoehjiddin 
melandjoetkan pembitjaraannja 
tentang hal hal jang intern. 
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DIA BARAT DIDOEDOEKI 

Kabar dari Lissabon menjeboet, 

“ pal2nja nanti diserang oleh kapal2 | 
i Djerman di Atlantik, maka U.S.A. 

oedoeki negeri2 Hindia Barat 
njaan Belanda. 

"POLISI OONTBA RAKIAT. 

ngabarkan, bahwa di India bagian 
Barat telah terdjadi  benterokan 
antara polisi dan rakjat India, se 
hingga 8 orang mati dan lain2nja 

Lebih landjoet hal “ini dikabar 
- kan dari Londen, bahwa menoe 

et berita Havas, bahwa polisi 
» mendjaga soemoer2 minjak 
erang oleh orang2 India. 

: Sant: kembali, dan b 
K3 pa tidak menoeroet, mendap at 

' hoekoeman berat, 

Kabar Reuter dari Lissabon me j 

.ihwa dengan alasan poera2, ka '! 

KING MENGAKOEI LEMAH 
— NJA AMERIKA. 

Kabar dari Lissabon menjeboet 
bahwa menoeroet berita dari Wa- 

shington, Admiraal King, pemim- 
pin angkatan laoet Amerika, me 
ngakoei kelemahan angkatan laoet 
Amerika, kalau dibandingkan de- 
.ngan angkatan laoet Nippon, jai 
toe kekoerangan kapal2 terbang, 
kapal2 perang, meriam dan lain2 
alat perangnja oentoek berdjoeang 
terhadap Nippon, Pengakoean ini 
menjebabkan rakjat mendjadi ka 

tjau. 

MERIAM PENANGKIS NEW 
YORK MENEMBAK ANGIN 

Kabar dari Lissabon menjeboet 
bahwa berita New York meriam2 
A.Adekat New York sekonjong2 
menembak dioedara seperti ada se 
rangan dari oedara, pada hal sebe 
toclnja tidak. Hal ini menjebabkan 
pendoedoek kota berlari kian ke 

' mari dalam ketjemasan, 

Pemimpin tinggi dari balatenta 
2ra menerangkan, bahwa meriim 
| ALA. itoe menembakkan 8 granaat, 
antara lain2 menjebabkan keroesa 
kan gedoeng. 

MEDAN ) SOEDAH TENTERAM 

Radio Tokio 15 Maart. 
Keadaan kota Medan  soedah 

tenteram, Bala tentara Nippon soe 

    

Ana 
dah mengoeasai pekerdjaan2 HA 
penting, Majoor Yordaan dan pe 
“gawai polisi  diperentahkan oen' 
toek mendjaga keamanan, Masing 
masing orang disana soedah beker 

Ye ja kembali. 
2 

CHURCHILL MEN GABOBI 2 
— RAKJAT INDIA, 

Radio Tokio 15 Maart: 
Kabar dari Stokholm menje 

boet, bahwa  rentjana Cripps ke 
India  itoe tjoema  mengelahoei 
mata rakjat India belaka. .Gera 
kan2 rakjat di India semakin pe 
sat, tentoelah politik Inggeris.ti 
dak “akan berhasil, tjoema ber 
sipat “memperlambat . toedjoeani 
gerakan rakjat sadja.. Maksoed 
menteri Churehill dengan mengi 
rim Cripps itoe semata mata tjoe 
ma oentoek memakai kekoeatan 
India memoesoehi Nippon." “ 

3 - 

PROPAGANDA CHUNGXING 
Radio Tokio 15 Maart: , 
Ketika bekas - goebnoer Hong 

kong mendengar propaganda 
Chungking, jaitoe jang menjeboet 

njeboet tentang perawatan jang 
boeroek dari tentara Nippon ter 
hadap tawanan perang Inggeris, 
Bekas goebnoer itoe moela2 .ter 
tjengang-dan achirnja gelak2.' 

10.000 serdadoe Sekoetoe le 
bih -ditawan dalam peperangan 
Kowloon dan Hankow, 

Di Palembang banjak poela ta 
wanan2 serdadoe Belanda, Ing 
geris dan Australia. Seorang op 
sir Belanda menoetoerkan, -bahwa 
Hindia Belanda tertipoe oleh sang 
goepan2 Inggeris dan Amerika jg 
tidak pernah diboektikan itoe. 

  

  

BAHASA INDONESIA DIDJADI: 
KAN BAHASA OPISIL? 

“ Beberapa pegawai S.S. mene- 
rangkan pad4 kita, bahwa oentoek 

toelis menoelis S.S. sekarang meng 
goenakan bahasa - Indonesia, 

Menoeroet mereka, boekan sa- 
dja ini bahasa moedah dimengerti 
oleh opsir2 Nippon jang berkewa- 
djiban, tetapi ini poen berhoeboeng 

dengan berhentinja kekoeasaan pe 
Janda disini. 

Konon dikabarkan orang, bahwa 
dikantor2 Goebernoer, Resident, 

dli-nja djoega telah  dipergoena 
kan bahasa Indonesia oentoek toe 

Ku menoelis:,: 

“—DJAKARTA DAN BOGOR. 
erbedaan jang 

menjolok. 
Kita lihat dikota Djakarta bar 

njak orang2 Indonesia kembali ti 

dak memakai kopijah, djadi seper 
ti sediakala sebeloem Nippon da 
tang di Negeri Kita. 

Dikota Bogor keadaan masih 
tetap, artinja jang tadinja tidak 
biasa memakai kopiah, hingga se 
karang masih koekoeh tak soeka 
ketinggalan kopiahnja, malah ada 
seorang kepala kantor jang tadi 

nja seperti tidak senang melihat 
pegawainja memakai kopiah, kini 
masih djoega memakainja. 

ROKOK SIGARET. 
Di Djakarta harga rokok 

njakan masih tetap seperti bina. 
Rokok kretek Minak Djinggo jg. 
terkenal itoe tidak berobah harga 
nja, malah belakangan 1 blik siga 
ret State Expres jang biasanja 
berharga f 1.25 kabarnja bisa di 
beli dengan harga 50 atau 45 sen. 

Dikota Bogor, 'sebeloem kereta 
api Djakarta —“Bogor diperhoe- 
boengkan lagi, harga2 sigaret boe 
kan main tingginja. Sekarang har 
ga2 sigaret itoe soedah moelai 
toeroen kembali hampir seperti se 
moela. 8 

.. Moengkin Bogor itoe. kebandji 
ran poela sigaret2 dari Betawi, 

terboekti dengan  moentjoelnja 
merk2 sigaret jang beloem pernah 
kelihatan di Bogor. (K.S.) 

MATI KARENA BERMAIN 
DENGAN GRANAAT. 

Pemb. Sm. toelis: 3 
' Selang beberapa hari j.l. seo-: 

rang anak bangsa Belanda di Ple 
dangweg sebelah Archipel Druk- 
kerij Bogor, telah menemoekan 
seboeah granaat dari tempat sam 
pahan. Benda itoe dikoepas soem 
boenja, diletakkan diatas asphalt 
djalanan dan niatnja akan ditim 
boeni dengan batoe. . Tapi apa jang 

terdjadi? 

Granaat jang soedah dikoepas 
itoe tersintoeh batoe dan letoesan 
hebat telah bikin terkedjoet pen 
'doedoek Bogor, 

Anak jang malang itoe hantjoer 
kedoea kaki dan  tangannja dan 
mati seketika itoe djoega, Oen- 
toeng pada waktoe itoe tidak ada   orang jang berdekatan disitoe, se 
hingga tidak ada lain korban. 

" 

  

PEMANDANGAN " 

5 

» 

  

KERETA API BOGOR — 
" BETAWI. 

Selaloe 
IK Sega k. 

“Sedjak adanja perhoeboengan 
n antara Bogor Betawi dari 

gal 12 Maart 1942 sampai se 
karang nampak semoea trein jang 
berdjalan antara traject Bogor Be 
tawi tsb, senantiasa penoeh sesak 
dengan penoempang. Orang soedah 
merasa beroentoeng kalau telah da 
pat membeli kaartjis dan berdiri 
diatas bordes dari treinwagens. 

penoeh 

   

Di station Bogor kita lihat bebe 
rapa makelaars kartjis jang men 
djoeal kartjis boeat djalan Betawi 
dengan harga 5 atau 10 cent le- 
bih mahal dari tarief jang sebenar 
nja, kelebihan mana ialah sebagai 
oepahnja. Bagi penoempang jang 
tidak maoe berdjedjal dan tidak 

ketinggalan trein,  kartjis dari 
makelaars itoe dibelinja djoega, 

“Moelai hari Senen tanggal 16 
Maart 1942 kita lihat soedah moe 
lai ada trein jang berdjalan ke 
Paroengkoeda, berangkatnja djam 
8 pagi.. Walaupoen sekarang soe- 
dah ada perhoeboengan trein se- 
perti terseboet diatas, ada “baiknja 
kita terangkan disini, bocat semen 
tara waktoe bagi orang2 jang ada 
njatan hendak kembali dari tempat 
berevacuatienja di Bogor, Tjitjoe 
roeg dan sekitarnja, lebih baik sa 
bar doeloe sampai beberapa wak- 
toe lagi, sebab dalam waktoe ini 
seperti kita, terangkan diatas, 

moea trein, senantiasa pendeh se 
sak dan panasnja boekan kepa- 
lang, makloem -berdjedjal, 
ga sangat berbahaja bagi anak2 
ketjil jang masih dibawah oemoer 
apalagi boeat baji.  Moedah moe 
dahan tidak lama lagi perhoeboe- 
ngan trein akan berdjalan seperti 
sediakala, dan memoedahkan hagi 
publiek coemoemnja. (Sm.) 
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KEPADA SEGENAP PEGAWAI 
GEMEENTE DJAKARTA 

RAYA. 

“IBOE INDONESIA meng: 
harap soepaja tiap? poetera 
dan poeteri Indonesia me- 
ngerdjakan kewadjibannja 
oentoek NOESA dai BANG 
SA Pa 

Hari jang kita impi impikan dan 
harap-harapkan siang malam se- 
karang telah sampai. Kesempatan 
oentoek mengoeroes roemah-tang 
ga dan atoeran negeri sendiri se- 
karang telah diberikan kepada ki 
ta, teroetama kepada pegawai? 
Gemeente Djakarta Raya. 

Kesempatan jang sekarang dibe 
rikan kepada kita ini haroeslah 
kita pergoenakan dengan sebaik- 
baiknja dan semoelia moelianja. 

Kepada doenia jang dalam wak 
toe jang lampau merendahkan de 

radjat kita dan ta? dapat pertjaja 
bahwa bangsa kita dapat berdiri 
sendiri haroeslah kita ' toendjoek- 

kan sekarang sampai mana kebe- 
naran anggapan itoe! 

Oleh karena itoe maka berdosa 
lah kita kepada NOESA dan 
BANGSA djika kesempatan ini 
akan gagal lagi karena kita ta' 
mengetahoei akan kewadjiban kita 
dan ta' dapat mengerdjakan beban 
jang sekarang kita pikoel semoea. 

Dalam lingkoengan jang terba: 
'tas seperti daerah gemeente ini 
kita ada kesempatan jang bagoes 
sekali oentoek menoendjoekkan ke 
koeatan kita. Akan mentjapai ini 
perloelah kita ingat akan pokok2 

tersehoet diatas, 

Kita pertjaja bahwa kita dapat 
melakoekan kewadjiban itoe de 
ngan selamat dan berhatsil djika 
kita semoea melakoekan kewadji 

TJI dan BOEDI jang TINGGI. 
Djanganlah kita segan mengerdja 
kan sesoeatoe hal jg. lebih berat: 
dari pada biasa dan djaoehkanlah 
perasaan atau nafsoe oentoek men 
tjari KEOENTOENGAN OEN- 
TOEK DIRI SENDIRI dalam wak 
toe jang maha penting ini bagi ri 
wajat NOESA dan BANGSA IN 

DONESIA. : 

Kepada mereka jang berdekatan 
sekali dengan dirinja toean Bur 
'gemeester dan oleh karena itoe 
mendjadi penasehat sehari-hari da 
ri Kepala Gemeente kita ingatkan 
soepaja ingat poela kepada apa 

.jang tertoelis diatas itoe.. Dalam 
segala hal hendaknja mengetahoei   akan TANGGOENG DJAWAB ter 

  

se 

sehing | 

: LEMBARAN PERTAMA PAG. 

  

Peladjaran bahasa” 
Nippon. F 

Dara Reda t Si: Atas harapan orng bawah 
maka moelai hari ini kita moeatkan peladjaran ba- 
hasa Nippon jang dioerves oleh seorang pembantoe 
jang pernah berdiam di Nippon. Pembantoe itoe | 
beroesaha" mengatoer demikian roepa, soepaja 1 
peladjarenja bisa tjepat mengetahoei bahasa 'itoe 1 
Moedah-moedahan mendjadi perhatian adanja. 

  

Mengatoerkan kata2 didalam kalimat 
Didalam segala kalimat, baik kalimat pertanjaan maoepoen kali- Na 

mat penetapan, pangkal kata atau maksoed pertanjaan ditaroeh di- 

moeka perkataan. ' Didalam banjak kalimat2 pangkal katanja atau 

maksoed katanja diboeang. $ 

Indonesia 
Itoe ada satoe toko. 

Nippon 
Itoe (satoe) toko ada ' 

Sore wa mise desu | 

Ini (satoe) toko adakah 4 

kore wa mise desu-ka AN 

La 

' 
1 

5 

) 

3 

1 

Adakah ini satoe toko? 

SN 

Lebih doeloe pangkal kata lantas 
'moeka kata dan teroes jang ber- 

kata2. 

Lebih doeloe pangkal kata dari 
pada perkataan dan pengikoet- 

nja moeka kata, 

Sa
ba
t 

s.. 

Dia nasi makan. 

Ano hito wo gohan wo tabe- -MasUu 

Dia nasi makan adakah? 
Ano hito wa gohan wo tabe-masu- 

ka. 2 

Dia makan nasi. 

Puag Adakah dia makan nasi? 

“dng Kata TAP « x 

Sifat2 barang datang sebeloemnja barang itoe. | 

$ 4 

“Satoe boekoe hitam (Satoe) hitam boekoe. : 

: kiiroi h6n 3 

Satoe toko besar (Satoe) besar toke 

: okii mise 

Sifat2 barang datang sesoedahnja barang2, tetapi sebeloemnja 

pekerdjaan. “ 

Ini relodji moerah ada Ini relodji ada moerah. 
Kono tokei wa yasul desu. 

  

Hati-hati betoel asal seboetan pekerdja selamanja datang dibe- | 

lakang dari kalimat. 

Oentoek dihafalkan: 

  

  

doko 2 dimana nani — apa 1 

naze — kenapa mizu Sair n ) 

itsu — kapan mata & lagi | 

atatakai — panas sukoshi — sedikit z ! 

-atsui — panas o yu — air panas z | 

o furo “— mandian air ' 

2 panas : 4 

& (Dilarang mengoetin) | 

i 

hadap kepada oemoem, djaoehkan : 

lah nasehat2 jang sempit artinja Boekog' boeat beladjar 1 

  

  kalian jang berkepentingan!!!! 

jang tidak disandarkan atas ke basa Nippon bisa dapat & J 

pentingan oemoem, beli diadres ini 3 

Pa A. Mapalie “4 
1 j gentingss ini V. A. API 4 

Dalam mana jang Ex . 2 f 
7 #Patarghari 40 dan 

perloelah toean Burgemeester da 5 . 2 31 

pat penasehat2 jang tinggi boedi Fostweg era binnen 31 £ 2 

dan loeas "pemandangannja!!! Aa 

Sekianlah pesan kami kepada se | 

- PATJAR - 

MAOE BELI: 

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

Kramat 128. WI. 4034. 

HIDOEP INDONESIA RAYA. 

Temanmoe. pegawai g08 

meente Djakarta. 
2 

Soeratno Sastroamid/jojo- 

M
E
A
 

Sh 

  
  

- 

Kepada sekalian langganan 
  

filiaal toko ,,PIN HO”. M.C. 
Diminta dengan sangat, soe- 
paja rekening2 bajar dihoofd 
kantoor Molenvliet Oost 77.— 
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Gemeenteliike Wijkarts : 

ressort:. 
Matraman — Melajoe Besar 

Boekit Doeri -- Bidara Tjina 
  

  

SOEDAH KETEMOE: 
NIZAR R. Soepono Djajengwisastro |. | 

(Arts) asal dari Kalimanah Poerbo- ' 
Ea 2 » linggo bertempat diroemahnja | 

Koningin Wilhelminalaan 12 Il sedara Soetarman Pisangan- 
Telefoon: 192 MC. lama Meester-Cornelis dekat       B.R.D. 
  

ban itoe dengan HATI jang SOE- | 

  

G
n
 

  

Di zaman ini kita haroes lebih giat menjokong ' 
ocesaha bangsa. Satoe antaranja ialah 

“Club Indonesia”, Kramat 158. 
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Boeat anak toean fjarilah sekolah jang tjotjok dengan 
zamannja! ,Pergoeroean Rakjat”- Kramat 174, 
bersedia memberikan toentoenan kepada “anak : 
toean jang tahan tiap perobdfian zaman, karena 
azasnja kebangsaan dan kemasjarakatan. 
  

  

  

BIJNA UITVERKOCHT! ,E AST-ASIA”, handboek Hi 
voor zelistudie 8 talen: Maleisch, Hollandsch, Japanseh,: 
Tjim, Hokkian, Khe, Canton, en Engelsch. Voorzienyan | 
Engelsche uitspraak en Chineesche karakters. In ver. 
guld linnen band: E 

(Zes gulden) & porto f 0,30. 2 1 Prijs: f 6.— 

Boekhandel TIIONG KOEN BIE, 
Goenoeng Sahari 48, Bat-C. 
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    Koentji Pintoe Nippon « 
Koersoes dengan segera peladjaran bahasa Japan 4 3 

"2 djam satoe minggoe 3 roepiah satoe: -boelan 

Gang Arab 31, Sawah Besar . 
Batavia. 
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