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Bantoelah pemerintah 

Nippon mendjaga ketentera- 

man aemaem ! 
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3 Koe di 

besar. Kedjadian    
Jam di Toerki. - 

INGGERIS — FOERKI. 
Radio Betawi, 20 

Maart. 

Kabar dari Lissabon menjeboet, 
. bahwa menoeroet kalangan asing 
. di Toerki, maka antara Toerki 
dan Inggeris diadakan perdjandji 
an baroe tentang perdagangan. 

- Perdjandjian itoe tidak akan me 
“ njalahi perdjandjian Toerki jang 

| soedah diadakan dengan Djermian. 
j Toerkipoen akan mengadakan per 
| djandjian seroepa itoe poela de- 

ngan Italia, Hongaria, Boelgaria 
dil, 

PEREMPOEAN DALAM PE. 
RANG. 

Radio Betawi, 20Maart. 
Kabar dari Lissabon menjeboet, 

bahwa disana rentjana tentang pe 
kerdjaan kaoem wanita dalam oesa 
ha perang soedah dimadjoekan ke 
pada dewan perwakilan rakjat. 
6 BANGSAWAN NIPPON DA 
PAT KEHORMATAN PERANG. 
2 okio.19 Maart: 

Diantara mereka jang mendapat 
kehormatan dan dianoegerahi bin 
tang karena pengorbanan mereka 
pada hari tentara jang ke 31, ter 
masoek 6 orang bangsawan. Me 
reka ialah J. M., Prins Chichibu, 
saudara moeda dari J.m.m. Kaisar 
Nippon, J.m. Prins Li, Kaya, Ta 
keda dan Nigashi Kuni. 

  

PENGAKOEAN CURTIN 
Radio Betawi, 20 Maart. 
Kabar dari Lissabon menjeboet, 

bahwa menoeroet berita dari Can 
berra, maka perdana ment 
Curtin dengan opisil menerangkan, 2 

Be bahwa pasoekan oedara Nippon 
. 2 kali melakoekan serangan kepa 

Ga Bort Darwin pada tg. 18 Maart 
. dengan akibat jang hebat. Toedjoe 

| an2 militer mendapat keroesakan. 

PERTAHANAN MILITER DI 

SALOMON DISERANG. 
' Kabar dari Melbourne menjeboet 

bahwa pesawat2 terbang 
— Nippon menjerang perkoeatan2 
— di poelau Salomon. Disana pihak 

Australia sedang hiboek mengada 
. kan perkoeatan2 militer pada ming 
| g0e2 jang belakangan ini. 

  

PEMIMPIN? PILIPPINA LARI. 
“ RadioBetawi, 20 Maart. 

Kabar dari Lissabon menjeboet, 
bahwa sekarang Mac Arthur soe 
dah selamat datang di Australia, 

  

  

  

|. TI PORT MORESBY. 
RadioBetawi, 20 Maart. 

. &Kabar dari Lissabon menjeboet, 

bahwa menoeroet berita dari Mel- 
bourne, maka Pasoekan' oedara 
Nippon menjerang Port Moresby 
2 djam lamanja dengan hebat: Ten 
tara.Nippon madjoe menoedjoe ko 
ta itoe, sekarang soedah koerang 
dari 300 km. djaraknja. 

KOTA SINGAPORE DIBIKIN 
BETOEL. - 

Radio Betawi, 20 Maart. 

Menoeroet berita dari Singapoe 
ra, maka station Radio jang doe 
loe dinamakan Thomson dan telah 
diroesakkan oleh tentara Inggeris 
ketika mereka moendoer, soedah 
dibikin betoel oleh tentara Nippon | 
dan akan dibceka kembali. Boeat 
membetoelkan itoe soedah dipang- 

gili para2 ahli dalam soal terse 
boet. 

NIPPON — AFGHANISTAN 
RadioBetawi, 20 Maart. 
Antara Tokio dan iboe kota Af 

ghanistan soedah diadakan perhoe 
boengan radio-telefoon. 

MELEBARKAN KEBOEDAJA.- 
AN NIPPON. 

Radio Betawi, 20 Maart. 

Badan penerangan di Nippon 
seka: ini sedang hiboek me- 
ngadakan boekoe ketjil jang ber 
isi peladjaran bahasa Nippon bos 

at pendoedoek dikepoelauan Sela 
tan dengan keterangan bahasa In 
donesia djoega. Ini adalah satoe 
langkah kearah kemadjoean keboe 
dajaan Nippon. 

KOMENTAR TENTANG AUsS 
TRALIA DAN INDIA. - 

Sesoedah tentara Nippon men- 
darat di Nieuw Guinea dan Ran- 
goon £ mendoedoeki Burma 
Selatan, maka peperangan mentja 
pai Atkatan baroe. Australia 
soedah masoek dalam lingkoengan 

oetara dibenoea itoe akan dapat di 
serang oleh angkatan oedara Nip 
pon dengan moedahnja. Sekarang | 

' Australia menghadapi kedjatoe- 
hannja, tidak moengkin « negeri 
jing hanja mempoenjai 7 djoeta 
pendoedoek bangsa koelit poetih 
itoe akan dapat menahan serangan 
barisan Nippon, Hal ini semestinja 
haroes diinsafi oleh Australia, jai 
toe bahwa sebetoelnja peperangan 
nja itoe peperangan jang sia2. 
Australia haroes menagkoei Nip 
pon sebagai pemimpin Asia Raya. 
Negeri Australia termasoek dalam 
iingkoengan negeri2 Timoer, kare 
na letaknja. Oleh karena itoe poli   tik koelit poetih jang diambil oleh 

1 

“ Austi 

-kan tali hoeboengannja dgn, Ing- 

2 BT man 

7 “tah 
1 

F ah serta poedjangga seperti Ra 

'& Menteri Tojo memberi nasehat 

“kepada India, djanganlah Jagi mem 

sna itoc sekarang inilah waktoc 
Oi & mereboet- kemerdekaan 

ja. India boeat India Kalau India 

  
mengabarkan, bahwa dengan soko 

serangan Nippon, kota2 dibagian   

lia itoe haroes  diboeang 
Australia haroes diboeka pintoenja 
dengan damai kalau bisa, tetapi 
'kalau terpaksa djoega haroes di 
boeka dengan sendjata. : 

India djoega haroes memoetoes 

issdan membebaskan dirinja 
indasan Inggeris, India ada- 

poenjai 350 djoeta pendoe 
4 “satoe negeri jg: bersedjarah 
, bangsa jang poenja pemim 

| besar seperti Gandhi, Nehru 

ge 

      

- “bindranath Tagore. 

pertjajai Inggeris. Ingatlah sadja 
aka “kebohongan Inggeris di pe 

  

   

  

'doenia jang laloe. Oleh ka- 

tidak mengambil kesempatan jang 

  

     

bag ini tentoelah India 
akan 22 tahoen' lagi, mes: h 
mend: | negeri jang tertindas, 
tetap. tinggal mendjadi boedak. 

Selama masih ada pengaroeh 

Inggeris dan Amerika tidak ada- 
lah ketenteraman di Asia. India ti 

“dak beralasan sama sekali oentbek 
menjerang tentara Nippon jg seka 

srang-ada dibatas negeri itoc, kare 
na toedjoecan Nipponpoen mengada 
kan ketenteraman di India itoe. In- 
diapoen akan bisa toeroet memba 
ngoenkan Asia Baroe. 

' Tentara Nippon sekarang ada 
dibatas negeri India, rakjat India | 
haroes menolongnja. 

KAMPANJE A 3. 
Radio Tokio 20 Maart. 
Correspondent Asahi di Betawi 

ngan rakjat jang djoemlahnja 70 
djoeta djiwa itoe pembangoenan 
dan kembalinja ketertiban berdja- 
lan dengan bagoes. Doeloe Betawi 
djadi poesat pergerakan V. jang 
sebetoelnja berarti djatoeh itoe, 
Kini tentara Nippon mengadakan 

»(uitdrukkingen) dalam bahasa Nip 

— perlocasan keboedajaan Nippon. 

soedah barisan i 
pe rmendoedoeki Tarempa Goeloc 
it 

/ 

  

| 5 bekerdja “bersama2 
dengan tentara Nippon, “Seorang 
bangsawan Indonesia jang pernah 
beladjar pada Formosa University 
menerangkan, bahwa Nippon men 
'djadi poesat kebangoenan Asia Ra- 

ya . 

660 KALIMAT2 NIPPON BOEAT 
“ BELADJAR BERTJAKAP 
Radio Toki., 20 Maart. 
Oleh badan pemberi penerangan 

di Tokio, maka dalam -satoe rapat 
scedah dihimpoen 600 kalimat2 

— 

pen boeat dasar peladjaran baha 

sai Nippon bagi pendoedoek di Pa- 
cific Barat-daja, goena keperloean 

TANDJOENG PRIOK DIBIKIN 

BETOEL. - 
Radio To'kio, 20 Maart: 
Kabar dari Priok menjeboet, 

bahwa pelaboehan dan alat2 disa-. 
na soedah dibikin betoel oleh tenta 
ra Nippon. Alat2 itoe tadinja diroe 
saki oleh tentara Hindia Belanda. 

TANDJOENG PERAK DJOEGA 
( DIBIKIN BETOEL. 
Radio Tokio 20 Maart. 
Pelaboehan Soerabaja djoega 

soddah dibikin betoel oleh tentara 
Nippon. 'Perioek2 api jang meng- 
halangi kapal soedah diambili, ma 
ka.armada Nippon soedah'bisa ma 
so€k kedalam pelaboehan, 

PERLOEASAN NIPPON DI 
CELEBES. 

Radio Tokio, 20 Maart, 
tentara Nip- 

:, maka kegiatan Nippon didae 
rah sana melebar, Banjaknja ta- 
wanan 'perang ada 1600 serdadoe 
dan banjak sekali alat2 perang 
jang dirampas. 

PROPAGANDA AMERIKA. 
Radio Tokio 20 Maart. 
Pembesar2 Amerika kabarnja se 

di baik terhadap mereka-jang di 

tidak pasti   karang akan mengoemoemkan ke 
adaan perang dengan sesoeng- 
goehnja. Menilik penjelidikan ka 
oem peneliti di Tokio, maka perka 
baran perang jang palsoe itoe aki 
batnja malah sebaliknja dari pa 
da-apa jang diharapkan. Oleh ka 
rena itoe, kabarnja pada waktoe 
jad. pengoemoeman dari Washing   kampanje A3. Kampanje ini mem- 

poenjai 3 dirian, jaitoe 1. kebi- 
Gjaksanaan ditoedjoekan kepada 
keboedajaan, 2. kesoetjian ditoe- 
djoekan kepada perekonomian, 
dan 3. pimpinan Nippon, jaitoe 
idee politik kemiliteran. 

Tentara Nippon akan mengada 
kan film. kampanje A3 jg akan di 
mainkan oleh pemain film Nji Roe 
kijah. 

PELABOEHAN TOKIO RAMAL 
Radio Tokio 20 Maart: 
Pelaboehan Tokio kini ramai sa 

ngat, Bergerobak2 transport goe 
la masoek dalam goedang2 pelaboe 
han goena keperloean militer Nip- 
pon, Karena sekarang perhoeboe 
ngan soedah mendjadi baik lagi, 
maka dalam tempo jang pendek 
pengiriman transport itoe akan 
semangkin ramai.. 

SSk, di Tokio memoeat gambar 
gambar banjaknja rampasan2 pe- 
rang dimedan perang, antara lain2 
memoeat gambar sendjata jang di 
rampas dari 95.000 serdadoe Ing- 
geris di Malaya. Gambar seorang 

"pahlawan Nippon dengan staf2 op 

  

sirnja jang sedang memeriksa ba si 

njak2 alat rampasan. 

BETAWI SOEDAH. TENTERAM. 

Radio Tokio, 20 Maart. 
Kabar dari Betawi menjeboet, 

bahwa keamanan soedah da- 
tang kembali. 
djid2 soedah diboeka kembali oleh 
oemoem, 

- 

DI SOERABAJA. 

Radio Tokio, 20 Maart: 
Dari Soerabaja diseboetkan, bah 

Museum dan mes- 

ton itoe akan mesti benarnja, 
Oentoek menoetoepi larinja djen 

deral MacArthur ke Australia ma 
ka oleh Amerika dikabarkan, bah 

-wa datangnja “djenderal itoe ke 
Australia adalah sesoeatoe hai jg 

penting berkenaan dengan sera- 
ngan baroe, Tetapi sebaliknja pa 
ra ssk. mengatakan, bahwa djende 
ral MacArthur itoe lari dengan. sa 
nak keloearganja sadja, sedang 
serdadoe2 Amerika ditinggalkan 
di semenandjoeng Bataan. 

Mestinja seorang djenderal jg. 
berlakoe demikian itoe patoet di 
hoekoem, 

  
LARINJA MACARTHUR DI- 

AKOEI. 
Radio Tokio, 20 Maart: 
Departement peperangan Ameri- 

ka Serikat mengeloearkan makloe 
mat hari Rebo jang menerangkan, 
bahwa djenderal MacArthur di Aus 
tralia itoe mendapat satoe djaba 
tan disana. Tetapi achirnja poen 
diakoei djoega, bahwa Mac Arthur 
itoe lari dari Pilipina, 

THAI — NIPPON. 
Radio Tokiwo, 20 Maart ak 
Ketika premier Pubil Songgram 

dari Siam menanda. tangani per- 
djandjian dengan Nippon ia mene 
rangkan, bahwa ia akan rela sa- 

nak keloearganja Naepan boeat 
Nippon, 

GERAK TENTARA NIPPON DI 
s NIEUW GUINEA. 

RadioTokio, 20 Maart, 

Kabar dari Lissabon menjeboet, 

bahwa menoeroet keterangan dari 
| pihak Australia, pasoekan2 tenta   ra Nippon di Nieuw Guinea mene   wa dalam soal pembangoenan rak 

ses hk 

  

roeskan kegiatannja kearah Port 

Pengampoenan politiek 
cCemoem. 

IBAWAH pemerintah djadja- 
han Belanda kita selaloe men 

desak soepaja pemoeka pemoeka 
Indonesia dan oemoemnja mereka 
jang masih ada dalam pemboea 
ngan segera dimerdekakan kemba 

li. Dengan tidak meloepakan lain 

nja kita memperingatkan misalnja 
|poetera poetera Indonesia seperti 
Mochtar Lutfi, Djalaloeddin Thaib 

-Jahja Nasoetion, Moerad, Harjo- 
no, Achmad Soemadi di Digoel, Ir. 

Soekarno di Padang (?), Moham- 

mad Hatta, Soetan Sjahrir dan 
Dr. Amarulah di Soekaboemi (?), 

Mr, Iwa Koesoema Soemantri di 
Makasar dan masih banjak lainnja 
lagi, 

Dengan pengasingan beberapa 

pemimpin Indonesia tersehoet dia 
tas kelihatan sadja keadaan di 
bawah pemerintahan lama seper- 
ti tenteram dan serba?menjenang 

kan, tetapi didalam hati dan pera 

Ssaan rakjat Indonesia masih terta 
nam doeri jang menjakiti, Doeri 

itoe selaloe “—menghalang halangi 

toemboehnja perasaan gembira 
dan ichlas rela jang mestinja 

roes didapati dalam tiap tiap per 

gaocelan .hidoep, 

Mereka#jang ditangkapi sedjak 
tgl. 8 December dan disimpan da 
lam beberapa tempat pengasingan 

seperti Soekaboemi, Garoet, Noesa 
Kambangan dsb.nja soedah dimer 
dekakan kembali. Dengan begitoe 
benih perasaan sjoekoer dan teri 

ma kasih terhadap Nippon ditanam 
dalam hati mereka. Sikap dan boe 

tangkap tangkapi itoe tidak boleh 
membawa pengaroeh 

jang baik diantara berbagai golo 

Moresby, siaran Radio ABC me 
njeboet, bahwa barisan tentara 

Nippon jang koeat jang mendarat 
di Salamoa dan teroses menoedjes 

barat daja. 

SABASTOPOL DIBOM OLEH 
LUFTWAFFE. 

Radio Tokio, 20 Maart. 

Kabar - dari Berlin menjeboet, 

bahwa angkatan oedara Djerman. 

mendjatoehkan berton2 bomnja 

di Sabastopol, sehingga pendirian2 
militer dan alat2 pelaboehan han 
tjoer. 

Ada satoe kapal minjak Roeslan 
besarnja “7.000 ton ditenggelam 
kan, 

PEMOESATAN TENTARA DI 
TIMOER TENGAH. 

Radio Tokio, 20 Maart. 
Kabar dari Lissabor#menjeboet, 

bahwa tentara Roesian dipoesat 
kan dibatas negeri antara Iran 
dan Afghanistan. 

NIPPON — CEHIILI. 
RadioTokio, 20 Maart. 

“Pada hari perajaan pengangka 

tan president repoeblik Chili, ma 

ka pemerintah Nippon mengirim 

  

ha | 

—a 

  oetoesan jang istimewa, jaitoe t. 

ngan masjarakat Indonesia, De- 
ngan gembira dan ichlas rela mere 

? ka akan menjamboet.zaman batoe, 
"Dalam pada itoe -banjak benar 
jang selaloe menanjakan hagaima- 
na kabarnja dengan pemoeka2 In- 

donesia jang soedah sedjak berta 
hoen tahoen diboeang atau dia- 

singkan oleh pemerintah lama, Soe 
dah tentoe kita tidak bisa mem- 
beri djawaban ketjoeali hanja mem 

beri nasehat soepaja sedikit sabar 
menoenggoe doeloe. Sebab dalam 
tempo jang begitoe pendek Peme 

rintah Balatentara Nippon tidak” 
ada tempo dan kesempatan oen 

toek mengoeroes atau  memper- 
hatikan segala hal. 

Kita masih berada dalam perang 

sehingga dengan sendirinja perka 

ra2 perang dan soal2 besar jang 

haroes diperhatikan lebih -doeloe. 
Lain lain.hal jang tidak begitoe 
bertalian dengan politiek perang 

terpaksa - menanti doeloe, meski- 

poen terasa tidak enak boeat mere 

ka jang bersangkoetan, 

Apa lagi tempat pemboecangan 

“Digoel letaknja djaoeh sedangkan 
kapal2 waktoe ini soedah tentoe sa 
dja masih sangat perloe boeat pe 
ngangkoetan keperloean keperloe- 
an militair, Kalau pemoeka pemoe 

ka Indonesia jang di internir oleh 

pemerintah Belanda tidak dipindah 

kan tempat tinggalnja ke Austra- 
lia atau lain daerah, rasanja tidak 
ada sebab boeat berkoeatir socatoe 
apa, Tjotjok dengan andjoeran se 

orang poetera Indonesia jang di 

pantjarkan Oleh Radio-Tokyo kita 
berharap poela soepaja semoea pe 

mimpin2 Indonesia segera bisa di 
merdekakan lagi. 

o 

Yamagata, Perajaan itoe e terdj jadi 

pada tg. 2 April j.a.d. 

SERDADOE2 AMERIKA DI BA 

TAAN DALAM NORAKA. 
Radio Tokio, 20Maart, 

Kabar dari Lissabon menjeboet, 

bahwa kommissaris tinggi Ameri 

ka di Pilippina, Sayre, jang seka 

rang dalam pelarian soedah tiba di 
San Francisco menerangkan, bah 

wa serdadoe2 Amerika jang diting 

galkan di Bataan itoe sekarang 

mengalami api noraka. Serdadoe 
Amerika dan Pilippina jang disa 
na itoe moestahil akan bisa berdi 

ri diatas. garisnja, kalau tidak le 

kas2 mendapat kiriman bantoean. 

LASJKAR TIONGKOK DI BUR 
MA DIPIMPIN OPSIR INGGERIS 

Radio:Tokio, 20Maart 
Kabar dari Lissabon menjeboet, 

bahwa tentara Tiongkok. (Chung 

king) jang: ada di Burma itoe di 

taroeh dibawah pimpinan opsir 
Inggeris. Katanja hal itoe adalah 

permintaan dari Chiang Kai Shek 
sendiri. Demikianlah djenderal 

itoe soedah mendjoeal bangsanja " 
sendiri kepada orang Inggeris, 

(Lihat samboengan pagina 4) 
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Tentara Nippon sekarang berada dalam ke 
adaan membentoek soesoenan baroe di 
Azia Timoer. Dan oleh karena itoe Peme- 
rintah Nippon berharap soepaja rakjat jang 
insjaf dan baik soeka bekerdja bersama2 
dalam soal bahan2 dan lain-lain keperloean 
goena mentjapai toedjoean itoe. 

Siapa2 jang menjemboenjikan bahan2 akan 
dihoekoem berat, dan terhadap mereka jg. 
soeka bekerdja bersama2 dengan Pem 
rintah Nippon dengan memberikan keter! 
ngan tentang bahan jang bergoena o'” 
toek hidoep sehari2 dan djoega bak: 
keperloean militer akan mendapat p" 
tian besar. 

    

  

  

 



        

      

         

       

    

Lasjkar ramah tamah. 
OBIEL (vrachtauto) militer . 
Nippon jang berdjalan pa 
depan jang penoeh membawa 

ang dan orang sebentar-seben- 
“berhenti, melepaskan lelah, 

-sa 2 itoelah kita men-. 
- tjakap dengan 

   

     

   

  

   
      

. Meskipoen hanja mengerti de. 
.ngan isjarat, mereka sangat gem- 

- Tentoe sadja kawan-kawan 

Bagan djoega, apa lagi ka- 

apat presen orange-crush dan 
» Karena gelap, kita 5 

: “Setelah, vrachtauto ta ber: 
djalan baharoe bilang, sehingga ki 
“ta tetap haoes sadja, 

.Satoe hal jang patoet kita tja- 
“tat, ja'ni adat-istiadat serdadoe2 

“Mena, sebeloem Nippon ma 
tea mobil2 preman paling ta 
..koet 'kepada mobil militer Belanda. 

| Jang main serobot sadja, dan se- 
'soedah menjerobot, menengokpoen 
tidak, apa lagi berhenti, tidak per 
doeli betapa akibat serobotannja 

itoe. 
“Lain halnja dengan serdadoe2 

- Nippon, jang selaloe soeka mem 

— beri djalan, tidak serobot-serobo- 

» tan. 

— Meskipoen keras tabi'atnja ter 
hadap sesoeatoe kesalahan, teta 

“pi sangat lemboet boedinja ter 
hadap orang2 jang tertib dan ba 
Ok 

Djalan sempit dan coelit itoe 
' kemoedian habis, moentjoel lagi. 

—. kedjalanan besar di Tjibadak. Di 

| sitoepoen senantiasa kita berte. 

moe dengan barisan2 militer Nip- 
1. Pendek, melihat betapa be- 

: Nippon itoe, 
“lah rasanja Sekoetoe dapat - 

' boet kembali Indonesia ini, bah. 
ikan rasanja tidak moengkin lagi. 

: Sedjak Bogor, didjalanan tidak 
“kita berhenti: henti bertanja soal 

- benzine, dan disitoelah kita men 
— dapat kabar, bahwa di Soekaboe. 

“mi masih bisa Orang anna beng: 

zine, F 
Maka auto2 preman, meskipoen 

soedah tengah malam seperti ber 
Joemba-loemba hendak lebih dahoe 
loe sampai di Soekaboemi, , 

-Oentoeng bagi kita, sebab ki 

ta naik Buick besar, sedang mo- 
bil taxi dan preman lain2 jang 
berbaris dengan kita hampir se- 
moea mobil toea2. Seperti orang 
tahoe, banjak mobil2 jang dipakai 

| oleh militer, sehingga mobil koe- 
: no koeno keloear lagi. Bahkan ti 

- dak sedikit jang tidak pakai no . 
“mor, tetapi djalan sadja, sebab 
sampai sa'at itoe soal nomor atau 

“rijbewijs tidak mendjadi oeroesan 
seperti doeloe2. 

Sa Jang mendjadi pertanjaan, da 
“Yi mana mobil2 koeno2 itoe men 
dapat onderdeel2nja, karena mo 

bil2 seroepa itoe doeloe2nja soe 
“dah terhampar sadja tidak terpa : 
kai. 

—“ Onderdeel roepanja gampang di 
: tjari, dari auto2 militer Belanda 

—. jang bergelimpangan disisi-sisi dja 
— lan masih banjak jang ber-onder- 
« “deeh 

Karena hanja melawan mobil jg.- 
serba ta' lengkap itoe, maka mo 
bil kita tidak kalah dalam per 
loembaannja. 

  

     
     

    

       

    
   

      
    
   

   

   
      

    
    
    
    
     
     

           
      

   
   

     

    
   
    

     

    
   
    
        

    
    
    

   

  

   
    

   
     
     
   

  

    

    

    
   
   

    

    

   
    

  

   

    

   
    

   

  

   

    

    

    
    

    

   
   

    

— Keroesakan di Soekaboemi. 
- Hampir tengah malam kita tiba 

. di Soekaboemi. 
- Pompa benzine jang nampak per 
ama. sekali, itoelah jang kita sing 

, dan betoel, benzine masih di 
:. djoeal. 

'minjak, peroet kita semoea poen 

-iri-hati rasanja, soedah berboenji 

“seakan akan ada senapan mitrail- 

leur. : 

|. Restaurant soedah ta'-ada. Oen 

- toeng ditepi djalanan, didepan se 

“ boeah toko ada toekang sate kam 

BAJA Wa Saat menongkrong 3 

majslknan kita makan nasi dex 

ngan sat&, dan minoem teh-dari se 

“ boeah waroeng ketjil, 

  

  

F at bekas-beka 
Pepingagan: 

'toko2 Tionghoa dan 

) bis-habisan, teroetama sekali 

. ka tempat militer, 

4 maka hati kitapoen gembira, 

Sedangnja auto dikasih “nuitcak 

  

    

Sekali poekoel, toekang sate uit 
verkocht, tidak ada sisanja sedi- 
'kitpoen djoega. Semoeanja- ma- 
soek kedalam peroet kita, 

Selama kita menongkrong itoe 
nampak politie hilir-moedik, men 
djaga ketenteraman, Baik polisi Be 
landa maoepoen Indonesia, jg se 
moeanja dilengan badijoenja soe- 
dah baloetkan kain. poetih dengan 

6 boelatan, merah. 

    
Nippon sedang berbaris 

masoek kedalam tangsi. 
' tanda, tandanja, maka 

lain lain di 

Soekaboenii selamat semoea,  ti- 
dak mendapat serboean dari ka- 
oem serboe Indonesia seperti di 
Betawi, Bogor dan “Tjitjoeroek 
atau Bekasi, jang boleh dikata ha 

di 

Bekasi, 
Itoelah sebabnja, maka di Soeka 

boemi tidak diadakan oendang oen 
dang ,,avondklok”, jani oenda 
jang melarang orang keloear” roe 
mah pada malam hari. 

Adapoen tentang pertaroengan 

militer sesoenggoehnja tidak ter- 
djadi di Soekaboemi, melainkan 

serangan dari oedara. 
Kita bertanja kepada orang2 di 

sitoe: ,,Apa sebab Soekaboemi di 
serang?” 

Djawabnja: 

trali?” 

Sebab ada Oes- 

Terang, dimana ada serdadoe: 

Oestrali atau Inggeris, disitoelah 
tjampak bom. 

Mereka itoe selamanja main tem 

bak sadja kepada kapal terbang 

Nippon... 
Dan kapal terbang#Nippon, ma 

kin ditembak, makin tenang sa- 
dja, dan mendjawab dengan. bom 
atau peloeroe kepada tempat2 me 

jang menembak itoe. 
— Tjelakanja dari serdadoe2 Oes. 
trali itoe begini. 

Mereka menarohkan meriam 

boekan ditempat? militer, melain- 

kan diantara roemah2 pendoedoek 
kampoeng. 

Soedah tentoe dari atas disang 

TE « heran kita, bahwa. ada 

poela bi jang tjampak diroemah 
sekolah” agama dan dibelakang 
masdjid, sehingga ada beberapa 

orang dewasa dan kanak kanak te 
was, 

Itoelah boeroeknja tjara berpe 
rang model Oestrali itoe, seperti 
sengadja melepaskan tembakan da 
ri tempat dimana banjak" pendoe- 
doeknja, sedang. sesoedah menem- 
bak mereka itoe sendiri melarikan 
diri atau semboenji diloebang2 per 
lindoengan preman. 

Malah tidak djarang jang mele 
paskan tembakan dengan senapan 

| dari dalam Joebang itoe. Betapa 
berbahajanja bagi pendoedoek jg. 
sedang semboenji disitoe, tidak 
perloe kita djelas-djelaskan lagi. 

i orang2 ternama jang men 
djadi koerban disebabkan oleh 
sembrononja serdadoe OeEstralia, 
itoe ialah Kjahi Idjadji dan Kjahi f 
Aod. ' 

Setelah selesai Ipa aji 
daan disitoe ditempat gelap, 
selesai pogla bertjakap?2 
orang jang masih beloem tidoer, . 

A9 

dan 

rena teng mobil soedah berisi ber 
zine lagi, tjoekoep boeat berdjg 
lan sampai ke Bandoeng, bela 
lebih. . 

“Seperti kita oeraikan diatas 
Soekaboemi tidak terdjadi pertem 
poeran didarat. Balatentara Belan 
da jang oendoer kesitoe beloem 
sampai melawan, maka soedah ti 
ba perintah perloetjoetan sendjata 
dari bekas Goebernoer Djenderal 
dan Generaal Ter Poorten. 

» 2 2 

Jang amat loetjoe, ialah bah- 
.wa disitoepoen nampak betapa ter 
-boeroe2 dan kelam kaboetnja bala 
tentera Sekoetoe oendoer diri da 
ri daerah Bo Tank dan auto 
-badja, serta vracht-auto's ta” ke 

| roean: letaknja disepandjang dja 
lan, 

— Bahkan tidak sempat lagi mere- 
ka melakoekan peroesakan2, seper 
ti meroboh2kan pohon asam jang 
besar besar dan menghemboeskan: 
djembatan, ketjoeali jembatan di: 
Tjibadak, 

Sidang pembatja barangkali ta- 
hoe, “bahwa disepandjang djalanan 
diseloeroeh Tanah Djawa ini se- 

Er 

  

  

DJANGAN SERAKAH PADA 
ORANG POENJA. MILIK, 

Pembesar: politie sectie. Pendja: 
ringan telah tahan seorang nama - 
SioeJ. Ch. tinggal di kampoeng 

Pisangan bilangan Meester Corne- 
lis jang disangka telah melakoe 
kan penipoean mobil 

Sebagaimana diketahoei, bahwa 
berhoeboeng dengan keperloean 
Militair banjak orang jang mem- 
poenjai kendaraan mobil telah di 
pakai kemoedian kalau itoe kenda 
raan mendapat keroesakan didja- 
lan raja #eiaggalkan begitoe sa- 
dja. 
Orang. jang serakah lantaran 

e mobil tidak jang poe- 
nja-soedah pada bawa poelang ke 
roemahnja kemoedian dipakai se- 
bagai barangnja sendiri, tentoe sa 
dja perboeatan itoe tidak di idzin 
kan, 

Sedari beberapa hari jang laloe 
pembesar Nippon soedah moelai 
kasih: perintah boeat bawa ke 
Hoofdbureau mobil mobil jang di 
ketemoekan . didjalan raja dan 
orang jang liwat berkendaraan mo 
bil kalau diperiksa ternjata mere 
ka tidak bisa kasih oendjoek kete 
rangan bahwa mobil itoe ada mi 
liknja, tentoe'sadja akan dikasih 
perhitoengan semoestinja. Maka 
itoe baiklah djangan serakah kalau 
tidak maoe mendapat soesah dan 
kembalikan mobil jang dapat me 
nemoe didjalan pada pembesar po 
litie Nippon di Gambir, digedoeng 
bekas R.H.S. (H.P4 

  

BANGSA TIONGHOA DAN 
INDONESIA. 

Interreran dimer- 

dekakan. 
Sebagaimana telah demoem keta 

hoei, jang sedjak Belanda hoen- 
'ajoekkan kesombongannja mela: 
wan perang pada tentara Dai Nip: 
pon, banjak orang Tionghoa dan 
Indonesia jang pro Nippon telah 
ditangkap-tangkapi oleh. pemerin- 
tah Belanda boeat di sekap dida 
lam interneeringskamp. - 

Begitoelah boeat di kota Ga- 
roet telah disekap tidak koerang 
dari 388 bangsa Indonesia, jang. 

antaranja terdapat djoega dr. An-1 
1 HE | lindoengi diri dan- milik, benejrer 

.ming van lijf en goed) 
di dan toean toean -Ponamoen 

JA. Mangoewal dan banjak po 

orang orang jang terkenal . 
kalangan pergerakan: sedang 
boeat orang orang Tionghoa dan 
Japan, sedari tanggal 2 Maart 
1942, oleh Belanda soedah dipin- 
dahkan ke Noesakambangan bila 
ngan Tjilatjap, jang terdiri dari 
439.-0rang. Antaranja 89 orang ter | 
diri dari gadis gadis dan anak anak 
ketjil dan 79 kaoem isteri jang di 
tempatkan di Noesakambangan 

Orang orang -interneran: 'ifoe, 
kesemoeanja berasal dari berbagai 
bagai tempat diseloeroeh 
sia, jang angan semoeanja 
dah: £ 

  

     

     

      
    

  

  
ngan 

moea pohon jang besar2 oleh pe 

“hak Sekoetoe ditandai merah dan 

waktoe bisa dirobohkan boeat 
menghalangi balatentara Nippon 
kalau sedang - -mengedjar 
moendoer.   

    

       “Tetapi terang, segala persiapan 

Spa sia sia belaka. 

  

“di-isi dynamiet, soepaja sewaktoe: 

jang, 

N 

   
   
   

  

    

    

   

            

   

    agah, oooMek 
menemoei. familienja jang seka 
rang berada disana, 

Betapa keadaan dalam perdjala 
nan, baiklah saja koetipkan sebagi 
-an isi soeratnja itoe, soepaja men 

djadi tjontoh bagi orang jang hen 
dak melakoekan -perdjalanan ke 
djoeroesan itoe. 

Dengan soesah pajah saja pa 

da, tanggal 12 Maart jl-djam 6,30 
sore sampai “dikota Tjikampek 
dengan selamat, tidak koerang soe 
atoe apa. Disepandjang perdjala 
nan jang saja soedah-lalosi itoe 
kelihatan hal2 sangat mengetjoet 
kan hati sekgli. Auto2 boleh di 
kata beratoes2 soedah mendjadi 

manoesia  disepandjang djalan: 
itoe sangat boesoek, sehingga sa. 
ja soesah sekali oentoek mengisap 
oedara. jang sedikit njaman, Me- 
noeroet berita orang2 melihat des 
ngan wmatanja sendiri, katanja   bangkai2 manoesia jang dilempar 
kan kedalam soengai Tjitaroem 

“berseroe: ,,Hendaklah poetera In 

| desa desa.dari doeloe kala pendja 

“Iitie. Djikalau doea doea ini masih 

“(regiem Belanda), maka kekoca-   
satoe. Baoenja- bangkai bangkai . 

  

Barisan. 'bekardi 3 
1: eh 

IDALAM toelisan saja pada 

tanggal 17 Maart jbl. ini saja 

'donesia bekerdja dan sekali lagi 
bekerdjalah!” Karena seroean 
ini - beberapa orang . kemoedian 
datang pada kita dengan beberapa 
pertanjaan pertanjaan: 

a. bekerdja dengan azas. dan 
toedjoean apa,dan oentoek siapa? 

b. pekerdjaan beroepa apa? 
Tentang pertanjaan bagian per- 

tama. kita sekarang sedang me- 
rantjangkan garis garis besar da 
ri soeatoe pedoman, Pedoman azas 
dan toedjoean mereka jang. soeka 
bekerdja. Dan moedah moedahan 

rentjana azas toedjoean tadi bisa! 
mengembirakan (bezielend) djoe- 
ga bagi segenap barisan bekerdja': : 

Dalam pada itoe kita minta" ke 
padassekaliin saudara saudara jg. 
merasa toeroet bertanggoeng dja- 

wab atas nasib Rakjat, soepaja 
perasaan terseboet sekaranglah 
diboektikan dengan njata. 

Soembangan kita, misalnja dari 

kaoem pergerakan dan terpela 
djar, kepada- Rakjat idlah menjoe 
seen rentjana pekerdjaan dengan 

tjara- praktis”, Selandjoetnja go 
longan-ini hendaklah memimpin 
dan membantoe mengerdjanja ren 
tjana  itoe. Semoea itoe tentoe 
akan meminta korban kepada kita. 
Korban dalam arti jang selocas   loeasnja. 

Kesenangan bagi kita maSih 

djaoeh sekali. Dalam hal ini saja 
ingat soeatoe toelisan Multatuli: 

Tidak dalam memotongnja padi 
terletaklah kesenangan kita, akan 
tetapi kesenangan kita terletak : 
dalam memotong padi jang kita 
tanam sendiri! 

Tentang pertanjaan bagian ke 
doea (b) maka saja mendjawab: 
pekerdjaan apa jang halal. # 

Saja mengerti, bahwa dengan 
djawaban ini orang beloem bisa 
poeas dan beloem mendapat tang 

goengan jang tetap,: Karena Bari 
san Bekerdjastjoekoep banjak, te- 
tap: toentoenan beloem ada. Mari 
lah kita bersama sania memeriksa 
nja. 7 

Jang perloe lebih dahoeloe, dan 
jang bisa kita kerdjakan ialah: 

1, Mendjaga keamanan (me 

2. “Mendapatkan batang barang 
makanan (productie var voedings 
artikelen) 

3. Pengangkoetan, pembagian, 
mendjaga dan memeriks harga 
barang2 keperloean hidoep (trans 
port, distribusie, prijsbewaking en 
prijscontrole van levensmiddelen). 

4. Pemberian pekerdjaan dan 

memadjoekan keradjinan (werk- 

verschaffing inclusief nijverheids 
bevordering). 

1. Tentang pendjagaan djiwa 
dan harta benda. 

Baik dalam kota2 maosepoen di 

    
gaan terseboet memang diserah 

kan kepada pegawai2 BB dan po 

beloem -mentjoekoepigidan beloem 
koeat maka biasanja lantas men- 
dapat. bantoean militer. Demikian- 
lah systeemnja, 

Pada Waktoe belakangan ini, 
berhoeboeng dengan moendoernja 
dam kalahnja kekoeasaan negeri 

saan-dan kekoeatan B.B. dan po- 
litie djoega toeroet djatoeh. Dalam 
beberapa hari sebeloem kekoeasa 

an militer Nippon mendoedoeki 
tempat tempat terseboet, maka ba 
njak pendo oedoek jang sangat gem 

bira dengan kedatangan Nippon, 
Tetapi malah lantas sampai djoe 

ga kehilangan kepala! Mereka 
  

soedah lebih dari 3 gerobak kere 
ta api banjaknja. 

Melihat keroesakan djembatan2 

kereta2 api, saja kira masih lama 
sekali kereta api jang menoedjoe 
ke Djawa Tengah via Krawang 
dapat berdjalan seperti semoela, 

Orang2 jang berdjalan kaki, 

baik laki2 maoepoen perempoean 
jang menoedjoe ke Djawa Tengah" 

sangat banjak. 
Ada seorang laki2 jang berdja 

lan kaki, menoedjoe ke Cheribon, 

ditengah djalan ia tidak koeat la 

gi, dan disitoe ia. menghemhoes 

kan nafasnja jang penghabisan, Ia 

baroe sadja sampai di Krawang, 
Dengan mata saja sendiri, saja 

dapat melihat bagaimana keadaan 
orang itoe. 

Di mana2 kelihatan, orang pe 
rempoean jang berseliweran, Sa 
ja terpaksa. mengambil perdjala- 
nan memoetar, karena  mentjari 
djalan jang Tebih aman. Harap di   berikan nasihat kepada gaudara2 

Oleh: PE Wirjopranotu. 

  

sampai menodendjoekkan keberani 
"annja, akan tetapi salah adres, sa 
lah tempat, Jaitoe, disebabkan 

oleh beberapa hal, maka 'kebera 
nian itoe digoenakan oentoek..... 
merampas harta benda lain orang. 

Ada djoega jang lantas menoen 
djoekkan sikap” sombong. Soedah 
tentoe perboeatan sematjam itoe 
tidak baik. Saja mengoetjap sjoe 
koer, bahwa bagian terbesar dari 

pendoedoek b&rsikap “tertib dan 
tenteram, Hanja sebagian ketjil sa 
dja. jang loepa daratan itoe, jang 

saja anggap: 

Petapi bagaimanapoen djosga, 

exces tadi menimboelkan akibat 
nja. 

Balatentara Nippon dengan sege 

ra menghoekoem beberapa orang. 

Ada jang'ditembak mati dll. 
Moedah  moedahan  sesoedah 

kedjadian kedjadian ini keamanan 

lekas kembali'lagiyseperti doeloe. 
Soeasana di desa desa dan kota 

kota .ketjil ' sekarang masih gon 
tjang. Rapport rapport jang kita 
terima dari Serang, Pandeglang, 
Rangkasbetoeng, Soekaboemi, Tji- 
andjoer, Krawang dll. tempat me 
noendjoekkan, bahwa perhoeboe- 
ngan. antara B.B. politie- terhadap 
kepada Rakjat atau Pergerakan 
Rakjat ada pintjang. 

Seperti oemoem tahoe, BB dan 
Politie sesoedah beberapa hari non 
actief, tidak bekerdja, malah ka 

tanja ada jang dalam keadaan ser 
ba takoet dan koeatir akan nasib 
sendiri. Sekarang diangkat lagi 
oleh Pemerintah, militer Nippon. 
Doeloe dibawah perintah Belanda, 
sekarang dibawah perintah milite- 
Nippor. Meskipeen banjak jang ti 

dak- setoedjoe dengan tjara dem' 
kian, pendoedoek haroes menghor 
mat kepada.kedoedoekan B.B. Po 
litie sebaga sebagian dari Peme 

rintah Nippon, Hanja sadja saja 
mengharap, soepaja fihak. BB: P5 
litie sebaiknja merobah sikapnja 

terhadap kepada Rakjat, Haroes 

Isin doeloe, lain sekarang: Pihak 

RB dan politie haroes sgcnggoeh 

soenggoeh mendjoendjoeng tinggi 
maksoed Nippon. Lagi poela ha 
roes soenggoeh soenggoeh menger 

Gjakannja. Apakah maksoed Nip- 

pon? Antara lain lain (lihatlah 

proclamatie Pemimpin Tentara Desi 
Nippon) ialah: 

a. 
jang bertahoen tahoen lamanja da 
ri fihak Belanda. 
“b. memadjoekan Rakjat Indo- 

nesia soepaja berbahagia dan ma” 

moer. : 
Ditambah poela para regent re 

gent telah bersoempah setia kepu 

da Pembesar Nippon. Maka dari 
itoe, fihak BB dan poli: Hae 
mendjaga discipline. Djika dis 
cipline ini Sampai gagal, djatoeh 

lah  djoega ' discipline Nippon. 
Padahal 
pon paling terkenal 
nenja. Dengan  merobah sikap 
terhadap Rakjat maka dengan 
sendirinja, terboekalah lapang be 

kerdja bersamaysama antara BB 

discipli- 

kita, jang hendak pergi ke Djawa 
Tengah oentoek menoenggoe bebe 

rapa. waktoe lagi, aa liperdja 
lanan - boleh dikataka loem 
aman sama sekali! at sete- 
ngah boelan lagi, barangkali kea 
manan soedah kembali, mengingat 

balatentara Nippon soedah keliha 
tan berdjaga2 disepandjang, dja 
tan. Akan tetapi, bagi mereka jang 
hendak poelang paling sedikitnja 
haroes. membawa oeang f 20.— 

(doea poeloeh roepiah) dan paling 
sedikitnja haroes berkawan 3 atau 
4 orang, Menoeroet pendoedoek 
disitoe. banjak sekali sepeda2 jg. 
soedah dibegal ditengah djalan 
oleh perampok2. 

Begitoelah tjeriteranja seorang 
jang melakoekan perdjalanan poe 
lang ke Djawa Tengah. Dikemoe 
dian hari tentang perdjalanannja 
ke Djawa Tengah itoe soedah ten 
toe akan kami sadjikan kepada 
pembatja. (Tj.T,) 

  

memberhentikan penindasan 

saripai sekarang Nip-- 

          
n Pergerakan. BB de 

ca an Rakjat doea doeanja me 
j Td kepada Noesa dan Bangsa. 

Doea doeanja bersatoe bani 
satoe “Gesaha. A 

Alangkah baiknja. djikalau & 
benni Pemerintah M 
Nip pes ookaplah mengangka 
rang pemoeka pergerakan 
tiap kota sebagai penasekht 
sehat gentoek  Militaire Bestuur 

adan oentoek Regent. Tetapi sekali 
lagi penasehat, boekan ambtenaar! 

Tiga tiga orang inilah toeroet 
merasa menanggoeng djawab atas 
keadaan dalam regentschap, Keti 
ganja“haroes  bekerdja bersama" 
sama. Pertama oeintari: mendjaea RN 

  

     

  

        

    
      
      

       
     

      
    
      

  

   
   
    

      

    

  

   

    

   

    

   

      

   

   
    

  

    
   

  

   

  

   
   
   

     

    

   
   

   

     

        

   
   

  

   

  

keamanan. M3 
Tadi saja seboet : pemoeka per . 

gerakan. Tentang hal ini djangan 
lah disangka, bahwa saja mema 
Gjoskan pemoeka dari salah satoe 

partai. Tidak! Dalam hal menoen  -. 

djoek pemoeka, baiklah kita mema. 
kai oekoeran gezag,  kekoeasaan.' 
Mendapat kekoeasaan ini tidak tjoe 
koep dengan adanja Semangat sa 

aja dalam  sanoebari orang itoe. 
Poen ini djoega tidak tergantoeng 5 
dari diploma jang dipegang oleh "A 
nja. Dan sama sekali tidak perlex——. 
kepandaian bahasa Belanda (Apa 
lagi pada waktoe ini. bahasa Be 
landa melorot koersnja). 

" Pendek kata, kekoeasaan atau ) 

gezag itoe sebetoelnja. lebih moe : 
dah dirasakan daripada dibitjara- $ 
kan atau diloekiskan dengan per ) 

| kataan atau matjam2 oekoeran. 1 

J 

: 

  

Definitie soekar diboeatnja. Ke 

koeasaan tadi djoega tidak dapat 
tertjapai 
hari. 

Bagaimanapoen -djoega, di satoe 
Satoenja - tempat tentoe-ada seo 
rang jang mendapat kepertjajaan 
dari Rakjat, althans. dari sebagian 
besar, 

Pembentoekan penasehat tadi ti 

dak sadja perloe dikota, akan te 
tapi baik djoega di district2 atau 
Onderdistrict, Ini semoeca moedah 
ditetapkan oleh pemerintah kota 
(plaatselijk bestuur) sendiri. Ma 
na jang dirasa 'perloe. Saja ' 
mengoelangi lagi: lapang bekerdja 4 f 
bersama sama antara Pi besat 1 

Pemerintah Nippon Regent Perge ' 

rakan haroes diperloeaskan, meres » 
ka. haroes pertjaja mempertjajai, 
hormat menghormati. Tentang hal 
ini perloe sekali instructie dari 
goepermen. 

2 Mendjaga keamanan, lahir dan 

"bathin, itoe hanja satoe bagian sa ca 
dja. Lain pekerdjaan dari BB. 
jang soenggoeh soelit dalam masa 

ini ialah penarikan padjag. Ka 
oem BB djangan loepa, bahwa so 

al padjag sering2 menimboelkan 
kegadoehan atau hiroe hara. Da- 

| Jam hal ini saja merasa perloe ber i 

seroe: bekerdjalah dengan tetap 

tetapi jang lemboet (membat, soe 

pel). Dalam pedatonja terhadap 

 pemimpin2 soerat2 kabar di Dja 

karta baroe2 ini wd. Burgemees 
ter Betawi antara lain2 bilang: 
,,Saja sendiri memang berpendapa 
tan bahwa padjak padjak banjak 

jang haroes ditoeroenkan, herhoe 

boeng dengan kekoeatan economie 

rakjat sangat :lemahnja”. 
Pendapatan ini saja benarkan. 

Tetapi ini tentoe tidak berarti 
djoega, bahwa Rakjat tidak per 
loe . membajar padjak! Padjak 
oentoek tiap2 negara memang per 
loe. Tiap2 pendoedoek haroes mem 
bajar padjag. Tjoema sadja jang 
memoengoet haroes mengetahoei 
dan mengerti djoega kesoekaran 
atau kesoelitan di desa desa dan 
nasib serta beban beban penghidoe 

dalam satoe atau doea 
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pan si Ketjil. 

Sekarang kita datang pada oe 
roesan makanan. “Tetapi baiklah “$ 
hal ini saja kemoekakan dalam 

toelisan lain, 

(Akan disamboeng) 

Nan 20 MAART 1942. 
HN AMA ag 
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KEADAAN DI CBZ DIN LARPA. 
Orang mengabarkan, kepada ki 

ta, bahwa. CBZ di Djakarta se 

  

K karang ini dibawah pimpinan ahli 
ahli bangsa. Indonesia sendiri. Pro “55 
fessor2 Belanda.soedah tidak lagi 1 
tampak, karena mereka itoe diang TK 
kapi, A1 

Perlakoean. personeel Belanda 
jang masih ada disitoe terhadap "4 
pegawai rendahan Indonesia soe 
dah djaoeh berlainan dengan doe NY: 
loe. Mereka bersikap sopan san ha 
toen. Tetapi masih ada djoega Lah 
jang beloem insaf akan peroeba 
han zaman, masih sadja soeka ma |) 
in maki2 kepada pegawai renda L 
han, sama sekali tidak mengerti : 
kehaloesan perasaan Timoer. ' 

Oleh karena itoe banjak pega 
wai rendahan jang mengharap2 
kan, hendaknja"tidak sadja pimpi 
nan jang tertinggi, tetapi pimpi 

nan2-segala tjabang pekerdjaan 
di CBZ Djakarta itoe diserahkan 
kepada para. ahli Indonegia,     

 



     
       
      
     

   

    

     
            
     
      

         

          

  

     
   anTidak lemas dan 

ar! Keras! Ge-       
    

  

    

  

     

   

  

ng Mm ini? 

    

      . olkir saja. Teta 
nnja dilepaskan 

g moekanja nampak 

        

        

      

    

   

      
     

     

  

         

  

, . nda, Al- 

| lagi? Selamat ?" 
sangk “bahwa 

   

    

   
      

   
teman itoe kembali dari 

eringskamp di Garoet, Ia 
h satoenja orang2 jang diin- 

terneer ke Garoet: -jang djoemlah- 
nja lebih koerang 500 orang, 
dari |bermatjam2 tempat. Semoea 

   

      
   

   

  

   

    
    

kterua 

dannja. nampak makin tegap, koe 
(at sentausa, Tetapi sekalipoen: Ga 
| roet itoe hawanja segar dan “se 
ag 
    

  

   
. - Pipinja poen tidak mendja 

ih.djamboe sebagai kebanja 
rang jang lama tinggal dipe 

'goenoengan, misalnja orang2 di 
Sindanglaja, Tjipanas, Teman itoe . 
mendjadi hitam- karena 
“Ba mandi matahari”, zonne- 

$ 

g “.Doedpsie dan ikoet makanlah 
sama kita”, tannja saja, Iapoen 
ikoet serta, Sambil makan2 itoe 
'iapoen mentjeritakan  kissahnja 
jang sangat menarik 'itoe, Inilah 
'interpioe jang an dengan 
tidak disengadja Ie 1 doeloe. Ka- 
lau begitoe boleh diseboetkan 
Po etjoek tidak di: 
tjinta.oelam tiba. 
. Tjobalah pembatja ikoet kissah- 
nja, 2253 

»  Pengangkoetan ke Garoet. . 
Ben na ra 

| Pada soeatoe hari, maka sauda- 
'itoe diambil oleh doea orang 

jang datang keroemahnja. 
Pe aah bertemoe, maka ia la- 

diangkoet ke  hoofdbureau 
van politie di Gambir. Setelah dita 
han beberapa lamanja, maka te 

man itoe diangkoet dengan naik 
sepoer ketempat. pengasingan. 

5 Ne 
Bersama sama dengan orang2 

    

   

ig ia dimasoekkan kedalam - 
reta api dengan pendjagaan jg. 

keras sekali. Pendjagaan dilakoe- 
kan oleh serdadoe2 Hindia Belan- 
da. Dengan “pedang terhoenoes 
dan bajonet dan bedil siap, maka 
orang2 tawanan itoe diangkoetlah. 

: Pernah kesinaaa: bahwa salah" 
'seorang pemoeda Nippon jang- di 
@jaga dengan bedil siap. Ketika 
ia, entah karena apa, telah mema 
lingkan kepalanja kebelakang ma 
ska... ,,dor” lepaslah peloeroe bedil 
itoe dari pada moeloetnja, Badan | 
nja ditemboes dengar peloeroe. 
hingga kalau orang-hendak mema 
soekkan tongkat kebekas loebang 
itoe, oedjoeng tongkatnja akan ke 
lihatan dibelakang, dipoenggoeng. 
Katanja koerban ini teroes diang 
koet keroemah sakit. Ia tidak ma 
ti. Sampai kini masih hidoep se 
Jamat, sebab baginja masih soea 
toe. centoeng besar, bahwa peloe 
roe itoe tidak mengenai bagian 
jang penting didalam peroet. Ja, 
memang: Sebeloem adjal berpan 
tang mati! Disinilah kekoeasaan 
pepatah itoe. 

  

Pada soeatoe ketika pengangkoe 
tan dilakoekan dengan autobus. 
Orang2 dimasoekkan kedalamnja, 
Beberapa. bus berderet deret, se 
Gang. diatas diletakkan senapan2 
mesin jang soedah disiapkan oleh 
serdadoe2 Hindia Belanda. Ba: 
rangkali oentoek mendjaga, kalau 
kalau2 ada orang jang mentjoba 

oentoek melompat. Maka badan- 
nja poen akan dihoedjani oleh pe- 
loeroe. 

i Manan pada - soecatoe ketika 
pengangkoetan dilakoekan djoega 
dengan gerobak pengangkoetan 
bar: (wrachtauto) jang kotor 
poela, Makdtapai ditempat pengiri- 
man, maka ada jang dimasoekkan 
kedalam goedang, Djangan lagi 
pembatja tanja bagaimana kese- 
hatannja didalam goedang itoe. 
Makan dan aner tidak dioeroes. 

  

rang Kasak, Aa tenan ketika ia 
toeroen dari gerobak itoe, ia la- 
koekan dengan perlahan-lahan, 

2 

  

ikianlah tanja sa -- 

oel disitoe. Memang badjoe serta badjoenja 

Ka aga bai orang2 itoe diambil, disimpan oleh” 

- tetapi koelitnja mendjadis 

terlaloe « 

alam iailenitan. 
SEMBAHJANG, : 

Oleh: Sondoro: 

Tart!" bosmsinia. Pagiile Jika 
berkilau itoe soedah ditjamboek- 
kan dilehernja, boekan bagian jg. 
tadjam, Karena orang itoe merasa 

Sakit, maka ia berkata: ,,Ja, toean, 
saja ini sakit dada!” Tetapi .roe- 
pa2nja serdadoe i tidak meng- 

demikianlah  boenjinja lagi. Kali 
ini sepatoe serdadoe itoe mendob- 
rak poenggoeng orang interniran 
tadi, disertai perkataan  poela 
»Tidak perdoeli! Ajo!” 

Dikiranja orang jang ditangkap 
itoe memang moesoeh jang-paling 
besar, sehingga tiap-geraknja sa- 
dja soedah menakoetkan pendja- 
ga. 

Sesampai pada tempatnja oen- 

'toek menjimpan mereka goena se- 
-lama2nja itoe. maka segalavisi 

semoea 

pengoeroes —— interneeringskamp. 
Oeangpoen ta' boleh dibawa. Seka- 
Yang mereka ifoe soedah terkoe- 
'roeng. Mereka terdjerat.. Barang 

kali ibaratnja, sekalipoen. mereka 
itoe litjin sebagai beloet, mocstas 
hillah akan lepas. Sebab lingkoe- 
ngamnja ialah mata jang selaloe 
mengawasi segala gerak-gerik, 

  

Kalau dalam be saja ten- 
tang keadaan t penjimpan 

orang - perempoean di. Tjibadak. 
hari Rebo j.!! itoe saja katakan, 

poean Djerman sangat beroebah 

dari pada biasanja, maka didalam 
kamp orang laki2 ini tak oebah- 
nja. Bahkan tentoe sadia lebih 

| banjak peroebahan disitoe. 
Keberanian bertambah. Tingkah 

lakoe poen agak kasar, oetjapan2- 
nja makin merdeka. Ja, malahan 
gampang sekali orang: Tekas ma- 
rah. Pada soeatoe hari, waktoe 
makan, pernah kedjadian perteng 
karan dengan memakai sendok-dan 
garpoe sebagai sendjata. Hampir2 
teman kita jang berkisah ini men- 
dadi koerban. djoega, ketika ia 

aksoed memisah mereka itoe. 
Garpoe mengenai lengannja sam- 
pai loeka! 

Tetapi disamping itoe mereka 
dalam oemoemnja -bersatoe hati, 
karena nasibnja jang menjatoekan 
mereka itoe. Atau dengan tezas 
pemerentah: Hindia Belandalah jg. 
menjatakan - mereka itoe, jaitoe 
dengan meng-interneer mereka. 
Tempat tidoer mereka itoc lain 

(dari pada diroemah. Kalau mereka 
jang biasanja, apa lagi jang agak 

roes membiasakan diri diatas tem- 
pat jang keras. Ja, sedjadi-djadi- 
njalah. Apa boleh boeat. 

Pada waektoe Siang mereka ada 
kesempatan  oentoek mengerdja- 
kan barang soeatoe, jaitoe misal- 
nja mematjoel dan pekerdjaan jg. 
kasar (berat). Ketjoeali itoepoen 
mereka beladjar oelah raga: me- 
lontjat, gymnastiek, dll. “Teman 
kita jang terhormat itoelah jang 
mendjai pemimpin sportnja. Oen 
toeng benar ia diwaktoe damai 
mendjadi anggauta perkoempoelan 
oelah raga pemoeda Indonesia. Di 
dalam kamp itoe orang2 tosca jang 

barangkali toelangnja dan sendi2 
serta boekoe2nja soedah koerang 
»minjaknja”, beladjar, beladjar 
kembali oelah raga. V 

Adapoen jang mengenai -soal2 
rochaninja, bisa dikatakan, bah- 
wa pembatjaan soerat kabar me- 
reka tidak dapat 

. Pekerdjaan pikiran ber- 
i, Tetapi dalam oemoem- 

'kalipoen ada djoega jang 
agak koerang gembira, karena be 
loem biasanja hidcep demikian dan 

   

    

| banjak mempoenjai ,,tjabang pi- 
kiran”, mereka itoe selaloe berso- 
rak sorai riang gembira, seakan2 
Pena segalanja itoe. 

# 
“ Jang menggelikan dan loetjoe ia 
lah, bahwa orang jang tidak per- 
nah bernjanji, disitoe terpaksa be- 
ladjar bernjanji goena periang 
hati. Kalau tidak demikian, soeng- 
goehlah koerang pada tempatnja. 
Meskipoen tidak  merdoe, dimer- 
doe-merdoekan. disitoe boe- 
kan- oentoek di ngarkan ke 
pada oemoem sebagai pada ma- 
laman krontjong-concours jang di 
ikoeti miss Soelami,, miss Brintik, 
miss Lee dan lain2nja, tetapi boe- 

-at pelipoer hati. Soeara jang sem 

  

sb atau langgar, 

bahwa keadaan orang2 perem. 

mewah, tidoer dalam tempat ti-.. 
doer ,,Kerro”, mereka disitoe ha-. 

sebagaimana 

  

ber seperti kaleng petjahpoen dja- 
dilah. “ 
Mereka jang biasanja ibaratnja 

tak pernah mengindjak mesdjid 
didalam kamp itoe 

laloe asjik beribadat, Disinilah se- 
soenggoehnja kalau orang dida- 
lam kesoelitan, laloe ingat kepada 
Toehan, mohon kepadaNja kekoe- 
atan Iman, Inilah jang perloe da 
lam pertjobaan seroepa itoe, Dari 
soedoet agama ada baiknja djoe- 
galah kalau sekali-sekali orang 
mengalami pertjobaan dari Toe 

agama. 
"T Waktoe djatoeh harinja ,,Leba- 

ran Hadji”, maka orang2 disitoe 
mengadakan poela  perajaan, Oe- 
ang dikoempoelkan genap f. 30.— 
Nah, disinilah ramai sekali. O- 
rang2 jang kaja sebagai t.t. Rah- 
man Tamin (Djakarta), Neneng 
Sastraamidjaja dari Perboe (Ban- 
doeng), Hasan Wiratmana  (Ban- 
doeng) dan lain - lain . menjoem- 
bang besar. »Selamatan, selama- 
tan?” teriak jang satoe, waktoe 

beramai2 itoe. 
Pada soeatoe ketika, berdjoem 

palah mereka itoe njonja S. K. 
Trimurty dari madjallah ,,Pesat” 
jang terkenal itoe, semasih ia me- 
ngandoeng poeteranja - soedah 
agak djaoeh djoega. 
Mendengar ini, teringatlah saja 

kepada beberapa- tahoen. jang 
laloe. Waktoe itoe njonja tsb.poen 
mempoenjai anak ketjil jang masih 
menetek masoek dalam .boei. Roe- 
pa2nja poetera2nja itoe haroes me 

ngalami perihatin semasa ketjil- 
nja. Siapa tahoe barangkali poete 
ra2nja dikelak kemoedian hari bi- 

.sa mendjadi pemimpin besar, ka- 
rena didalam kandoengan soedah 
didik semangat  perdjoeangam 
(opvoeding voor de geboorte), se- 

"dang poetera jang satoenja ikoect 

meringkoek selagi masih ketjil. 
Ketika salah seorang bertemoe 

dengan njonja Trimurty itoe, ada 
jang berkata: ,,Wah, orang diloear 
itoe merdeka”. Hal ini diseboct 
olehnja: ,,Ah, beloem tentoe,. Di 
loear poen tidak merdeka, Diloear 

poen tidak aman!” demikianlah 
semangat perdjocangah jang se- 
laloe berkobar - didada wartawan 
.perempoean itoe. 

Orang2 didalam interneerings- 
kamp itoe boleh berkirim soerat 
kepada orang diloear. Ada jang 
memakai kesempatan itoe, mengi- 
rim kepada isterinja, saudaranja 
kenalannja, dan djantoeng 
hatinja, jang masih tetap setia, 
sekalipoen mempoejai teman jang 
masoek dalam tahanan. 

ay... 

Dikelodirkan dari simpanan. 
  

Pada soeatoe hari maka sampai 
lah serdadoe2 Hindia Belanda oen- 
toek memboeka tempat simpanan 
itoe atas perintah tentara Nippon. 
Mereka kebanjakan. laloe menoe- 
djoe ke Bandoeng. Disamboetlah 

| mereka itoe oleh pembesar Nip- 
pon, Dalam pertemoean.ini jang 
mendjadi djoeroe bitjara ialah be- 
kas stoeden2 Indonesia jang diwak 
toe lampau menoentoet ilmoe ke 

Nippon. Mereka beramai ramai 
di Paris of Java itoe dengan sema- 

ve2nja. Ma dan minoem dida- 
lam restaurant, berkeliling dengan 

haik mobil jang baik2, jaitoe moe 
bil salah seorang ambtenaar ting 
gi diwaktoe djaman kekoeasaan 
Hindia Belanda.. 22 

Sedikit demi sedikit, maka me- 
reka itoe poen berpisahlah. Tetapi 
pada waktoe itoe mereka beloem 
berdjoempa “dengan orang2 redac 
teur dari pada persburo ,,Antara”, 
jang baroe poelang baik ke Dja- 
karta ini pada hari Kemis j.l. 

1 Entah “apa sebabnja 
dari ,,Antara” ini disendirikan 

| tidaklah terang bagi pembawa 

tjerita ini. 
Katanja orang2 interniran ini 

jang akan berangkat dari pelaboe 
han Tjilatjap Ke ............ Suri: 
name! Ja, Suriname, Su- 
rinam'e! Hampir2 tak pertjaja 
saja meridengar itoe. Barangkali 
kalau mereka djadi dan tak lekas2 
datang pertolongan tentara Nip- 

--pon, maka barangkali ditengah ps 

lajaran kapal itoe akan kandas... 
2. AA kena torpedo. Ja, apa 

  
djadinja dengan teman2 kita itoe, 

jang se eInja beloem -tentoe 

salah. at 

Tetapi roepa2nja 'Toehan masih 
melindoengi mereka itoe, Niatan 
pemerintah Belanda akan me- 
ngangkoet mereka dengan kapal 
itoe gagal, sehingga kawan2 kita 
selamat. Kalau djadi, moesta- 
hil pembatja, bahwa sidang ramai 
akan bisa membatja  kissah jang 

saja sadjikan ini. 
Marilah menyoetjapkan .,Alham, 

doelillah”. aa 

“ Te 

a
d
   

  

orang2: 

han, demikianlah kata orang2 ahli |. 

4 ta dan Sateria”, Dalam boelan Au- 

5 

PEKERDJAAN VERPLEEG 
STERS SOEDAH SEPERTI 

j BIASA. 
Ketika Djakarta beloem menje 

rah kepada tentara Nippon, maka 
para verpleegster di CBZ tidak 
boleh keloear- dari halaman CB2. 
pada waktoe vrij. Tetapi seka 
rang mereka soedah boleh permisi 
sebagaimana biasanja. apabila 
mendapat vrij, Hal ini hendaknja 

mendjadi tahoe sanak keloearga 
mereka jang ada di Betawi. 

Banjaknja orang jang menengok 
berkoerang kalau dibanding - de 
ngan doeloe2, moengkin sekali ka 
rena soekarnja perhoeboengan de 
ngan tempat jang agak djaoeh2 
dari Betawi. Djoega berhoeboeng 
dengan mahalnja bea delman atau 
betja. 

  

KEBAKARAN DALAM 

. MAH KOSONG, 
Sl, mengabarkan, bahwa pada 

hari Kemis siang jang laloe nam: 
paklah api mergepoel asapnja kea 
tas. Kemoedian terboekti, bahwa 

ada kebakaran dibagian Kemajo 
ran, Di Gg. Chambon, belakang 
dept.. Marine Belanda doeloe roe- 
mah2 gedoeng jang kosong telah 
disengadja dibakar oleh jang: wa- 
djib oleh karena lapangannja tem 

pat roemah2 itoe, dikemoedian ha 
ri akan dipakai goena keperloean 

negeri. 

ROE- 

, 

  

DIKELOEARKAN DARI 
ON FILM Coy?” 

Filmster Kini 
nganggoer 

-Djoem'at pagi telah datang ke 
kantor kita nona Ng. R, Djoewai- 

rijah, jaitoe bekas pemain film da 
ri pada ,,Union Film Coy” dikota 
Djakarta ini, jang pernah main 
dalam film ,,Bajar dengan Dji- 
wa”, ,,Asmara Moerni” dan ,,Wani 

»UNI- 

me 

gustus 1941 dengan sekonjong2 ia 

telah diberhentikan oleh maskapai 

film tsb. dengan tidak diberi tahoe 

kan apa2 lebih landjoet. 

Kemoedian ia pergi kemaskapai 

film lain, jaitoe ,,Star Film Coy”. 

Disini ia mendapat djawaban, bah 

ya maskapai itoe tidak bisa mene 

rimanja, oleh karena kepada mas 

kapai itoe disampaikan berita, bah : 

wa ia sedang diboikot. Pemboiko- 

tan ini sampai djoega ke N.I.B.B, 

(Ned. Ind. Bioskopenbond) kata- 

nja, sehingga sampai lima tahoen 

lamanja ia akan tetap mengang- 

goer. Kalau maskapai film tadi me 

nerima dia, maka.ada kemoengki 

marina maskapai: itoe-akan kena 

denda, 
Melihat keadaan demikian ini 

Djoewairijah soedah memberi ta- 

hoekan kepada bagian balatentara 

Nippon. Ia mendapat djawab, bah 

wa soal itoe akan dioeroes. 
ee 

TJELAKANJA AKAL BELANDA 

Ratoesan orang 

djadi korban. 

Pada kita dikabarkan, bahwa ke 

tika dengan sombong pemerintah 

belanda njatakan perang pada 

atentara Dai Nippon, moelai 

#waktoe fihak belanda soedah 

an iapoenja akal jang: “bisa 

endatangkan tjelaka pada djiwa 

ja ratoesan. bangsa . Lenong. j 
Mona 
Segitoelah ketika dki nmbani 

mja tentara belanda soedah dekat 
yk, fihak belanda soedah goena 

n S,S.. Barends mendjadi beng', 
“ke “mengambang jang mempoenjat 

li.koeli terdiri dari 120 orang 
$$ Indonesia dan 17 ga 

   

   

      

    

      

  

rat. He nja oleh pemerintah be 
ida orang orang jang bekerdja 

am kapal Barends haroes ting 
gal teroes ditengah laoetan, se- 
dang boeat ia nja keper 
loean Kidoop ai enakan sega 
la apa jang terdapat didalam itoe 
kapal sadja. 

Ketika itoe kapal belanda alam 
kan nasib sial dilaoetan Tjilatjap, 
poeloehan koeli koeli jang djadi 

korbannja akal belanda jang tjila 

ka itoe, soedah tjeboerkan diri ke 
dalam laoetan boeat selamatkan 
dirinja. Tentoe sadja antara me 
reka ada terdapat jang binasa, se 
hingga familienja tidak ketahoei 
satoe apa, Sedang 'itoe kapal sen 
diri soedah noengging didalam da 
sarnja laoetan, 

Soenggoeh kasihan boeat mere 
ka jang mendjadi korbannja akal 
tjilaka dari belandf. (HLP.) 

  

SOEMOER SEBAGAI ,GOE- 
: DANG” 
“Karena ketakoe 

0 Iis 

»Djoeroe Warta” kita mengabar 

kan: 

  

- 

PI KIRAN PEM BATIJA: 

Leerplicht da 
RANG Belanda sekarang tia- 

.da bevoorrecht lagi. 

Kita masih ingat akan hal dja 
batan douane-commies & 3 tahoen 
liwat, Berapa dari pemoeda kita 

jang diterima? 
Akan mendjadi djoeroe terbang 

ada poela randjaunja, sebab ting- 

gi badan pemoeda Indonesia dja 

rang jang dapat memenochi mi: 

nimum-eignja. Tengoklah bangsa 

Nippon, Djoeroe terbang Djepang 

itoe rata2 sama tingginja dengan 

orang Indonesia dan toch “orang 

Belanda ta' dapat mengalahkan 

mereka. 

  

' Berkata orang Belanda, bahwa 

anak negeri tidak pandai, tidak 

tjakap mengemoedikan kapal ter 

bang. Doea poeloeh tahoen lagi me 

reka itoe boleh menjaksikan sen- 

diri. Bidji 4 (empat) oentoek baha 

ga Belanda tidak akan mendjadi 

rintangan lagi, Berapa dari pemoe 

da2 kita jang dalam peladjaran2- 

njdiketjoeali bahasa Belanda da- 

pat 'bidji baik, tetapi »Neder 

landsch” dapat 3 atau 4 laloe,..... 

.gebak”, ta' poetoes dalam oedji 

annja? Ja, djika kita akan memi- 

kirkan akan hal tsb, amatlah se 

dih hati kita. 

dang2 tentang hoekoeman jang be 

rat bagi tiap2 orang jang melakoe 

kan perampokan dan perampasan, 

maka roepanja tidak sedikit, 

orang2 jang merasa salah merasa 

takoet. 12 1) 

Begitoelah firma Tjong dari 

Kramat, telah bisa menerima kem 

bali barang barangnja, sementara 

di Depok tidakusedikit orang2 jg. 

mendondong barang2 perampasan 

nja, oentoek dikembalikan kepada 

jang mempoenjainja. 

Di Kepoe- (Kemajoran) sikap 

| toekang2 perampas lain lagi. 

Barang2 jang telah dirampasnja 

boekan dikembalikan kepada jang 

mempoenjainja, tetapi di tjeboer 

kan dalam soemoer. 

Terang sekali bahwa diantara pe 

rampas perampas itoe sedikit ter 

dapat amateur pendjahat, sehing 

ga tidak berani menanggoeng aki 

bat dari perlakoeannja sendiri. 

Barang2 jang tidak halal terse 

boet boekannja didjadikan oeang 

ataw dipakai sendiri, tetapi di ma 

soekkan dalam ,,goedangnja” jang 

beroepa seboeah soemoer jang da 

lam. 

Politie jang belakangan menge 

tahoei. perboeatan orang2 jang 

ketakoetan itoe, lantas mengambili 

barang2 jang lepek karena basah 

dari dalam soemoer: 

3 blok kain biroe, doea. blok 

kain dril, satoe blok kain bultzak, 

doea blok kain kelamboe, delapan 

blok kain poetih, satoe blok katoen 

koening, -ampatbelas blok kain 

seprei, satoe blok kain tjelana, li 

mabelas seprei jang telah didjait. 

ampatbelas - karoeng kapoek. doea 

handdoek dengan. merk. KPM., 

(delapan handdoek biasa, ampat te 

“lapak: medja, ampat selimoet, lima 

sepeda - loear, dan toedjoe 

sepeda dalam. 
Begitoelah gara “garanja toe 

kang: s jang ketakoetan, soe 

moer didjadikan ,,goedang”. 
  

pemerasan DI- KELENDER. 

ta Tindakan keras 

sekarang telahdi 

ambil. : 
#Djoeroe Warta” ukita menoelis 
“Rakjat Tionghoa dari bilangan 
Klender, pada beberapa hari jang 
laloe ini, tidak hanja takoet kepa- 
da perampokan, tetapi poen me- 
ngalami nasib jang malang, karena 
beberapa pemeras melakoekan ke 

djahatannja. 
Orang2” Tionghoa, jang sampai 

sekarang ini masih, beloem. mene 
rima ,,tetamoe”” perampok atawa 
perampas, ada jang dikoendjoengi 

oleh toekang toekang pemeras. Me 
reka jang terseboet belakangan 
ini, telah mendatangi “waroeng2 

nja oentoek diangkat mendjadi 

tjenteng. 
Pemeras2 itoe biasanja bilang 

demikian: ,/Tauke, keloearkan oe- 
wang barang f 200.—, saja tang- 
goeng, tauke tida akan dirampok. 
Saja jang akan melindoengi. tau- 
ke”, 

Karena pengalaman menjatakan 
bahwa, kalau permintaan itoe ti- 
dak dikeloearkan, perampok2 be- 

dan Militie 
Na Cah tahoen orang barat jang 

bertopeng demoeratie berdaja oe 

paja mengambil semangat anak 

Indonesia dari sanoebarinja, De- 
ngan piloe hati kita haroes menga 
koei bahasa orang barat mendapat 
succes dalam hal ini dengan oe- 
ang dan dengan  mendjalankan 

politiknja , devide et'impera”, De. 
ngan djatoehnja pemerintah Olan 
da lenjaplah segala2:nja itoe. 

Dalam techniek-dan pengetahoe 
an kita masih lebih2 djaoeh ke - 
tinggalan “dengan bangsaz2 
lain oleh karena bangsa Belanda 
datang kemari akan mema- 
djoekan anak negeri Indone 

sia, 

Sekarang kita. haroes memper- 

baiki ketinggalan kita. 
Selekas moengkin militie. dal 

leerplicht haroes didjalankan, se 
bab kedoea2nja adalah factor jg. 

pertama jang mendjadikan sesoea 

toe bangsa koeat dan sehat. 

“Dalam 20 tahoen dengan ban 

toean saudara kita bangsa Nippon, 

kita jakin bahwa iboe pertiwi In 

donesia berbesar hati melihat ke 

madjoean anak negerinja. 

Soetardjo Herman. 

    

—
 

toel lantas datang, maka, boleh 

dikata, hampir. semoea pemeras 

dapat bekerdja dengan succes. 

Praktijk jang. boesoek dari o- 

rang2 oedik itoe poen telah men- 

djadi perhatian sepenoehnja dari 

fihak politie. 

Sekarang. tiap2 alat pengang- 

koet, jang membawa barang2 ka- 

lau ketahoean -politie soedah ten 

toe ditahan. 

Eigenaar barang2 jang diang- 

koet pasti dihoedjani dengan per 

tanjaan2. 

Kalau fihak politie merasa tjoe 

riga, maka alat. pengangkoet de- 

ngan'barang2nja, lantas, dibawa 

ke politie 

eigenaar barang2 itoe ditjatat, 

Poen salah seorang. pendoedoek 

-dari Sawah Besar, telah menga- 

lami, nasib jang demikian itoe: 

barang2nja ditahan oleh politie 

dan nama dan-adresnja “di tjatat. 

  

KABOER KARENA SOBARA 

MOTORFIETS. 
Menocedjoe ke «sa 
rangnja barang2 

perampokan. 

.Djoeroe Warta 

toerkan: 
Diantara pembatja kita nistjaja 

telah ada jang tahoe, bahwa pada 
waktoe sekarang ini, kampoeng2 

Sindang, Bawang, sebelah. Oetara 

dari. Soenter mendjadi. ,,pasar” 

rampokan di. Priok. 
Pemerintah. Balatentara Nippon 

djoega telah mengetahoei bahwa 

di kampoeng2 itoe tidak sedikit 

barang2 jang tidak halal diperda- 

gangkan. 
Poen orang2 disitoe tahoe betoel, 

bahwa 'politie sekarang baroe mc 

ngambil tindakan keras, boeuat 

membantras perampokan dan pe 

rampasan. 
Begitoelah pada beberapa hari 

jang laloe, seorang kenalan kita, 

motorfiets, mencedjoe ke kam- 

poeng2 terseboet lihat2 keadaan, 
Alangkah herannja kawan kita 

itoe, waktoe orang2 di ,,pasar”2 

tadi sama kaboer dan lari terbirit 

birit, waktoe mendengar motot- 

fiets datang. 
Mereka 'itoe roepanja sedar 

akan kesalahannja, dan koewatir 
kalau kalau ada politie datang: 

Boleh dibilang, kawan kita itoe 

di',,boyeott” oleh orang2. kam: 

poeng, karena tidak ada barang 
seorangpoen- jang berani dekat2. 

Meskipoen orang2 kampoeng itoe 

tahoe, bahwa seorang preman jg: 
datang, tetapi toch masih tjoeri: 

ga djoega. 
Tentoenja mereka berfikir: sia 

pa tahoe barangkali dia seorang 

sersi! 
  

  

Dokter Mhd. JOESOEF 
Genees-Heel en Verloskundige 

Praktijk oemoem. 
Specialist boeat penjakit 

semoea. 
Djam bitjara: pan 7-9. 

5.6. 
Berendreshtsiaan 3g “rere 4175 

WI. (Kebon Klapa) 
Boleh panggil pada tiap2 waktoe.   

sectie, dan adres dari 

kita? menoe- 3 

dari barang? perampasan dan pe- 

  

  

» 

  

Diberitahoekan kepada Jangganan, 
bahwa N.C. akan diteroeskan 
lagi moelai tanggal 4 April 1942,     Sesoedahnja Pemerintah Bala 

tentgra Nippon” ma'loemkan oen 
Redaksi dan Administrasi   

,NATIONALE COMMENTAREN' 
Mededeeling san abonngs, dat 
N.C. weer zal voortgezet worden 
met ingang van 4 April 1942, 

Redactie en Administratie i   
  

Lk SO OA SR KAU ana 
Pe Na Mk soale BEA  



     

       

        

         

     

      
      

    

  

   

   

  

  

        
      
       

     

   

   

           

       
      
      
       

     
        
   

   

            

   

    

    
    

   | semangat Kera' jatan pada | 

as 2 hirkombungria pergerakan 
kira kira doea belas tahoen 

g menjebabkan timboelnja 
12 nasional: dinegeri 

   

   
   

   

     Na 
    

  

jang memenoehi pergoeroe 

an2 tadi. Tetapi kita ingat poela | 
akan soeroetnja atau berkoerang 
nja semangat Kera'jatan itoe dise 
babkan oleh poekoelan2 hebat jg. 
derita oleh pergerakan kebangsa 
kita, jang berakibat boeroek 

   
   

   

   
  

   smen moelai lagi lebih di 

pergoeroean nasional. Dari 8 
sedikit demi sedikit anak2 moerid 
“Oleh orang2 toeanja ditjaboet da 

pergoeroean nasional. Rasa 

hati diperkosa oentoek tidak me 
rasakan kepentingan pendirian | 

tin anak, semoea orang berlom- 
ba lomba mengedjar kepentingan | 
jang lebih dekat: kedoedoekan 
sebagai boeroeh. Oentoe# ini di 

rloekannja diploma sekolah goe 
en, Semoea inilah jang me 
an boeroeknja keadaan 

rgoeroean2 nasional. Dan sela- 
perang baroe2 ini kesoekaran 

rgoeroean2 kita mentjapai poen 
2.3 Baja Teroetama dikota kota 

besar banjak jang. diboebarkan, 

g jang masih dapat berdiri 
angsoengkan hidoepnja de- ! 

ya soesah. Oentoenglah 

pe rangan 2 Dean 

   

  

    
   
      
     

       
     

      
      
         
     

  

   

  

  

    

         

          

      

   

   
   

       

    
     

    

   
   

sa | ma: memimpin anak2 agar kelak 
| mendjadi manoesia jang bergoena 

banan dan ke 
| jang Pun 

An 3 tidak ber 
djoega kepada kita, Kena 

jat Indonesia, seolah 

nba. Damn babe di 

onesia, melimpoeti dan mempe 
oehi segenap oesaha pemba- 
an Ra'jat, Bagi tiap2 peker- 

oentoek oemoem waktoe ini 
waktoe jang sebaik baiknja 
dipergoenakan ikoet me 
oesaha masjarakat. Kini 

lah »Ppsychologisch mo- 
tak boleh diabaikan. 

pembangoenan ba: 

djoega pembangoe 

he “Indonesia « 
|. Moegkinkah di : 

    

ITA ingat aa pergelikanga P1 kita dengan lebih sempoerna, 

| ja menjatakan pendapatan saja, 
bahwa 

kita ini, @ikoondioknsi oleh moe Kini 

ingkan daripada tanda tamat | 

  

   
       

     

     
   
      

     
    
      

    
     

  

    
     
     
      

   
   
   

 moea ini dapat disingkirkan apa 
| bila keperloean2 perseorangan da 

- roean2 'nasional, persatoean tena 

memimpin anak kearah Indonesia 

Mo Oleh: Djawoto. 

baik lahir maoepoen isinja. 
Dalam pada itoe bolehkanlah sa 

dalam oesaha pergoeroean 
pergoeroean kita diwaktoe jang 

mpau ng tetua kekeliroean jang 
1 Gisingkirkan. Kekeli- 

Mn amaastan tenaga, “se 
a tepetjah - petjah. Diko- 

ta kota besar misalnja dalam 
“wi sadja sering ter- 

“dapat doea,: tiga atau empat orga 
nisatie pergoerocan nasional. Ki 
ta dapat menggambarkan .keboro 
san” tenaga ini: boros dalam mem 
pergoenakan tempat (roemah), bo 

can, boros dalam 

tenaga. goeroe, boros dalam tenaga 
organisasi, boros dalam oesaha 
propaganda, dalam segala galanja. 
Semoea itoe adalah keroegian 3 
terieel, sedang disebelahnja te 
pat djoega keroegian jang lebih be 
sar: keroegian moreel. Bagi se- 

moea orang jang pernah bekerdja 
dalam sesoeatoe organisasi moe- 
dahlah  diketahoei, bahwa dian- 
tara beberapa organisasi itoe 
moedah terselib perasaan tjem 
oboeroe, Moengkin najijver ini 
kadang2 menimboelkan kegiatan 
jang baik (competitie), tetapi se 
baliknja djanganlah kita loepa- 
kan, bahwa njata perasaan itoe se 
ring menimboelkan kesempitan 
akal, kliekengees, semangat ge- 
rombolan jang dengan sengadja 
atau tidak meroegikan satoe pada 

Intan 

    

   

   

kini pergoeroean2 
(azas nasional) lebih 

nh satoe-satoe tempat, di 
persatoekan ? Daan saja: dapat. Y 
Nasionalisme adalah azas-besar- 
nja, principenja. ' bedjbeannja sa 

bagi negeri dan bangsanja. 
Moengkin orang mengadjoekan 

keberatan, bahwa masing2 pergoe 
rocan nasional itoe berbeda beda 
dalam tjara meroepakan azasnja. 
1 tetapi toendjoeklah doea 

goeroe sadja jang sefaham, 

tetapi seroepa djoega dalam tjara 
nja melakoekan fahamnja itoe. 
Tentoe tidak ada, Moengkin djoe 
ga orang mengadjoekan keberatan 
keberatan organisatorisch, atau 
keberatan2 jang mengenai persz 

orangan (persoonlijk), tetapi se 

pat dibelakangkan darpada kepen 

tingan pokok: persatoean pergoe 

ga, persatoean semangat oentoek 

Baroe.   

    

    
   
    

   
    
   
    

    
   
   

   

      

      

   

  

   
   

      

   
         

  

Kalau India lepas dari tangan 
, maka keradjaan kita akan 

i roeboeh, - moela2 roeboeh- 
dalam arti ekonomis dan ke- 

dalam arti politiek.!” 
oelah pendapatan Lord 
2 .ditahoen 1930. 

Has ena des 
dia. Waktoe timboel reaksi 
Eropah, jang djoega me- 
pengaroehnja  ditanah2 

an, maka sedjak itoe poela 

akan di India mengalami : 

ja. Beloem sempoerna sem- 
dari pada penjakit jang me- 

batkan segala kemadjoean po- 
maka moelailah Perang Doe- 

I ttjaboel di Eropah. Seba 
ana sifatnja, maka djoega pe 
ini mempertjepatkan segala 

an. Kelambatan hasilnja mes 
ah disalahkan pada perpetjahan 

Ia (aa dalam peroema- 
: e di 

La 

   

  

ekka Na Tag 

perpetjahan .dan “hetnilang” si- 
kemaoean dan keinginan 

pergerakan India, 

. teori Bheniiarrg diakoei 
mmerdekaan India dan 

dalam hidoep gerak ge- | 

kan toentoetan pergerakan India 

(penkaBana 

  

  

PEMOTONGAN GEMEENTE, 
Gemeentelijk Slachtbedrijf ini 

hari tanggal 17 moelai bekerdja la 
gi seperti jang soedah2. 8 
“Bahwa sedari ini waktoe se- 

moea pemotongan chewan haroes 
terdjadi diroemah pemotongan ter 
seboet, djadi tidak boleh semaoe 
maocenja sendiri, itoe dapat dime 
ngerti, (K.S.) 1» 

SEORANG LOERAH JANG 
TJAKAP, 

Desa Tjipajoeng, satoe desa per 
mai didekat kampoeng Megamen- 

doeng didjalanan antara Bogor — 
Poentjak. 
Sedangkan dimana mana tem- 

pe Ma nnesAn dan perampokan 

endjadi boeah bibir orang, maka 
as Tionghoa di Tjipa- 
joeng, teroetama toecan2 toko me 
rasa bangga, karena hanja di Tji 
pajoenglah tidak terdjadi peram- 
pasan pada toko2 Tionghoa. 
.« Ini adalah boeah pekerdjaan Loe 

rah Tjipajoeng, jang sebeloem se 
waktoe dan sesoedah masoeknja 
tentara Nippon didesa jang mo- 
dern itoe, dengan dibantoe oleh 

pemoeda2 Tjipajoeng jang berpe- 
ngaroeh itoe selaloe mendjaga ke 
tenteraman oemoem dan selaloe 
memberi nasehat pada tiap2 keroe 
moenan orang, soepaja tetap ber- 

lakoe aman serta djanganlah ber 
boeat jang tidak senonoh didalam 

kampoengnja, 

Satoe tjontoh serta boekti, bah 
wa ketenteraman selaloe dapat di 
pegang tegoeh, asal jang berkewa 
djiban tidak lalai dan berdaja oen 
toek mendjalankannja. (K.S.) 

DIPAKSA SOEPAJA  TEROES 
MENDJOEAL BERAS. 

Toean O. P, A. adalah satoe pen 
djoecal beras jang tagkenat di Bo- 
gor. 

Sekali waktoe memboeka toko- 
nja, sekali waktoe toko ditoetoep 
teroes meneroesx Terkadang toko 
diboeka hanja oentoek sementara 
djam sadja, dengan keterangan, 
bahwa beras habis. Peroet pendoe 
doek jang kekerontjongan itoe ti 
dak soeka menoenggoe sampai toe 
an toko dengan soeka ridla mem 
boeka tokonja oentoek meladeni 
publiek. 

Kita pertjaja jang berkemah 
ban baroe akan paksa toean terse 

boet oentoek mendjoeal berasnja 
pada pendoedoek, jang ternjata 
masih sangat banjak mempoenjai 

persediaan beras. (K.S.) « 

BILANGAN KETJIL LAWAN 

. MOESOEH BESAR. 
Gerombolan besar 
lari toempang si- 

oer, 
Sedikit meriwajatkan pepera- 

ngan ketjil jang telah terdjadi di 
Tjilendek Kaoem, ketika tentara 
Nippon moela moela akan men 
ge: kota Bogor, 

  

      jang paling moerah, ja'ni domini- 

karena tak ada persetoedjoean ai 

tara partai Congress dan 
Tim League. ws 

Dengan penolakan itoe, m 
djoerang perpisahan antara Ingge 

'ris dan India mendjadi bertambah. 
lebar dan dalam. Kandasnja seg: 

| la oesaha oentoek merapatkan I 
geris dan India dalam mengha 
pi Perang Doenia II itoe tak se 
kit ea ma. 4 3 
“koeno jang masih meradjalela dan 
mengoecasai kabinet perang Ingge 
ris jang tak mengenal damai dan 
tak maoe bersikap moerah terha- 
dap India dan pergerakan rakjat- 
nja. Pertikaian paham, ,,soal mi 
nority” di India mendjadi alasan 
oentoek menoenda segala djandji 

dan oentoek menjemboenjikan si 
kap toedjoean perang Inggeris 18 
kenaan dengan India. 

Baroelah perobahan kabinet pe- 
rang Inggeris jang terpaksa atas 

| desakan keadaan dilakoekan oleh 
Churchill dan soenggoeh terlam- 

g | dia. 'Timboelnja Sir Stafford 
Cripsps dalam soesoenan. kabinet 

|| perang itoe dan keloearnja bebera 
pa kaoem konservatif & la Cham 

| berlain menoendjoekkan Haa 
barometer politik Inggeris berhoe 
boeng dengan Perang Doenia II. 
Dalam pada itoe tak mesti tidak, 
mestilah timboel perobahan poela 
dalam politik kolonial Inggeris, le 

 bih2 lagi, karena benteng pertaha 
nan Inggeris dibenoea Asia satoe   tapi dalam praktijk ke 

Ka itoe, Bah- 
per satoe soedah roeboeh. 

ENAK Ta 

daripada paham : 

bat datangnja memberikan sedikit 
harapan akan perpoetaran haloe- 

“an politik kolonial Inggeris di In- 

                

     

    

   

   

        

on status, ditolak oleh Inggeris, | “& 

D P senapan (sal- 
oetoe jang Te 

asn Yosi 50 lawan 200, 
||tapi dari keberaniannja jang djoim 

lah ketjil itoe, den gan sebentaran 

    

jang 200 itoe moeanja seper 
ti loepa daratan, dengan memboe- 
ang sendjata, banjak djoega jang 

11 e kampoeng sambil memboe 
ka 2 melemparkan pakaiannja. 

Hingga sekarang masih keliha- 
tan bekas bekasnja pelor Sekoe- 
toe jang mengenai tembok serta 
dinding roemah dan pohon pohon 
ditepi djalanan, - 

Seekor koeda kepoenjaan pen- 
doedoek jang sedang mengantoek 
dikandangnja mendjadi korban pe 
loeroe Sekoetoe, tapi poen tidak 
mati diitoe hari djoega, begitoelah | Sa 
orang disana beritakan pada Kpa. 

(K.S5) 

PMBORNOBHAN KEDJAM 
Dari orang jang mengetahoe: 

doedoeknja perkara, kita menda- 
pat kabar, bahwa di Maoek (Ban 
ten) telah terdjadi pemboenoehan 
jang kedjam. Dalam pemboenoe- 
han itoe telah mendjadi korban 
tt. Wedana, Ass-Wedana, Mantri- 
Polisi, Djoeroe-toelis dan seorang 

nan jang Ela 

I perdjalanannja, maka pemerintah 

| djoega jang membajar £ 2.50. Da 

t, 'sesoe- 
dahnja tentara Belanda dan Aus- 
tralia menarik diri telah masoek 

— Jtentara Nippon, Dalam pada itoe | 
pemerintahan “B.B, disana itoe di 
wadjibkan ol antara Nippon 

oentoek bekerdja teroes dan men- 
djaga ketenteraman oemoem. Wak 
toe tentara Nippon meneroeskan. 

    

  

B.B, telah mengadakan sidang ra 
mai oentoek memberi penerangan 
pada ra'jat, soepaja tinggal tente 
ram dan meneroeskan pekerdjaan- 
nja sehari hari masing2, Diwak- 
toe itoelah terdjadi pemboenoehan 
ala diseboetkan tadi. (,,Anta- 
a”). 

KANTOR POS BANDOENG DI- 
BOEKA KEMBALI. 

Kepada kita dikabarkan, bah- 
wa moelai tanggal 17 Maar 'j.l, 
kantor pos Bandoeng soedah di- 
boeka kembali Pen agA biasa. (Tj. 
3 x 

# 

DJANGAN BERDIRI DEKAT LO 
y BANG BOM, 

Kepada pendoedoek Bandoeng 
diperingatkan keras, djanganlah 
sekali kali berdiri dekat lobang2 
jang ditimboelkan oleh letoesan 
bom, karena bisa mendatangkan 
bahaja, : 

Baroe2 ini doea orang pen- 
doedoek telah mendapat tjelaka 
jang hebat, karena. letoesan pe- 
tjahan2 bom jang masih tinggal 
dalam lobang tsb. 

Hal ini haroeslah mendjadi pe 
ringatan bagi pendoedoek jang 
mendjoempai lobang2 jang se 
matjam itoe. (Tj.T,) 

LARANGAN MASOEK DAN KE 
LOEAR KOTA DIHAPOES. 

KAN. 
“Kepada orang 

SJ Eropah. masih 
berlakoe : 

Moelai kemarin doeloe lara“ 
ngan keloear dan masoek kota 

Bandoeng telah dihapoeskan, ke 
tjoeali bagi orang2 Eropa 
ngan terseboet masih berlakoe. 

Larangan djalan malam hari 
sesoedah djam 7 masih tetap ber 
lakoe, ketjoeali kepada orang2 
jang mendapat soerat izin. (Tj.T) 

SOAL PENIPOE DI KOENI- 
NGAN (KARET). 

Menjamboeng kabaran jang dila 
koekan di Koeningan (Karet), ma 
'ka bersama ini dibetoelkan kesala 
han sedikit, Jaitoe nama Partai 
jang terbawa itoe boekanlah ,,Par 

tindo”, melainkan ,PARPINDO” 
(Partai Persatoean Indonesia) jg. 
dipimpin oleh Mr. Muhammad Ya- 

min, Sangat boleh djadi pengoe- 
roes ,,Parpindo” itoe sendiri tidak 

tahoe menahoe tentang ini, maka 
dengan ini kita harapkan perhati 

annja atas perkara penipoean itoe, 

jang membawa djelek nama orga 

nisasi itoe tidak sadja, tapi djoega 

meroesakkan nama pergerakan In 

donesia oemoemnja. 
Penipoean itoe dilakoekan da- 

lam 4 kampoeng, jaitoe Kp. Koe- 

ningan, Kp. Mampang Perapatan, 

Kp. Tegalparang dan Kp. Pentjan 

dran. Jang memoengoet oeang 

itoe dimasing2 kampoeng itoe ia 

lah tt. A., M., W. dan S. oeang itoe 

sama sekali distor pada t. A. Pem 

bajaran entree itoe f , tapi ada 

lam 4 kampoeng itoe ada kira2 

300 orang jang soedah kena tipoe 

  

itoe. (,,Antara”). 
ai u : 

AWASI 
Penting boeat 

semoea langg 

pan. 

Moelai hari Senen tgl. 30 Maart 
1942 dalam sk. Pemandangan 

akan dimoelai peladjaran bahasa 

Nippon oleh pembantoe kita toe 

an Sanoesi Pane, jang soedah ter 

kenal sebagai salah seorang achli 

bahasa kita. Sengadja toean- Sa 

noesi Pane kita minta menoelis- 

kam peladjaran bahasa terseboet, 

karena kita mengetahoei bahwa 

sedjak dari doeloe beliau seedah 

mempeladjari bahasa Nippon dan 

membandingkan paramasastera- 

nja dengan bahasa Indonesia, 

Karena itoe toean Sanoesi Pa 

n6 bisa memperhatikan kesoeka- 

ran kesoekaran kita sebagai bang 

sa Indonesia jang mempeladjari 

bahasa Nippon. Ketjoeali pedoman 

peladjaran djoega akan dimoeat 

baasesnja atau daftar perkataan 

perkataan jang perloe. - 

Baiklah, nanti dilihat sadja ha 

silnja, Baik boeroeknja kelak 

#kan terlihat. Tjoema kalau boleh 

kita memberi sekedar nasehat, ja- 

itoe: Lekaslah masoek mendjadi 

langgaman tetap, soepaja nanti bi- 

sa mengikoeti peladjaran bahasa 

“Nippon itoe, 

lara: 6 

(Samkoenga dari pagina 1) 
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2. KOMENTAR, 
Pa angan tentara Nippon seba 

gai kilat mentjiptakan daerah ling 

koengan di Pacific ini. Satoe per 
satoe pertahanah Sekoetoe di bi 
kin bersih, Hongkong, Cavite dan 
Singapoera, Sekoetoe sekarang soe 
dah kehilangan garis strategienja. 

Doeloe pangkalan2 itoe dengan 

angkoehnja dikatakan paling koe 
at, tetapi kini oleh orang Amerika 
sendiri pangkalan itoe soedah di 
pandangnja sebagai main2an be 

laka. 

njai pendoedoek terlaloe padatnja 
itoe sekarang soedah di ganti na 

ma Shonan, artinja padjar selatan. 

Sekarang di Shonanto  itce 
rioehlah orang mengerdjakan ke 
bangoenan. Kota itoe sekarang 

djadi pangkalan bagi Kenalan 
Nippon. 

Dalam perang 100 hari lamanja 
Nippon soedah mendapat soember 
soember jang penting bagi keper 

loean perang. Sebetoelnja baroe 
sekarang inilah tertjapai tingka 

tan perang jang sebenar2nja. Pe 

rang jang soedah itoe hanja meroe 
pakan permoelaan dari. pada pe 
rang jang akan datang. , 

Dalam peperangan itoe, negeri2 
Sekoetog selaloe mengganti ganti : 

pemimpin perangnja, tetapi tidak 
demikian halnja dengan pemimpin | 

pemimpin tentara Nippon. Masing 
masing tetap memimpin pada tem | 
pat2 kewadjiban jang soedah di . 

tentoekan semoela. 

  
  

  

Prof. Thabib N.M SHER 
jg. soedah terkenal dimana-mana. 

SENEN 41 — Bt.-C. 

Mengobatin boeat segala roepa pe. 
njakit, bijar dalam atau loear b-dan. 
(Laki atau prempoean).. Tida pake 
potong. Djoega boleh panggil ke 
roemah. Ada sedia segala matjam 

obat, dan harganja pantas. 
Miniak Paradis boeatlakiz perfl.10grf2 60 
Obat bikin hilang ramboet per fl, 10 gr f0,50 

-PATJAR- 
MAOE BELI, soerat2 gadai 
dari barang2 mas-inten, da- | 
teng pada Adm. sk. ini. 

Soerat soerat No. 1155 

  

  

  

  

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

Opsporingen op elk gebied, 
ook yan vermisten. 

DITJARI: Satoe goeroe pe- 
rempoean (Frobelacte) jang 
bisa bahasa Indonesia 
Soerat2 kepada Administratie 
»Pemandangan” No. 1154. 

    

leocaonan, sampai kaga bisa 

Kota Singapoera jang mempoe TP 

djat soal ,, ha 
jang dipakai orang Belai 
loe. 

Pembatja itoe merasa i 
    
     
   

    

    

    

      
   

   

  

          

         

           
    

ambil anak bininja digoenoe! 

bab djembatan2 dibikin hant. 
sendiri oleh balatentara Sekoeto' 

Jah, di Priok djoega goedang 
dipasangin  dynamit, sampai 
kok2, kain2, mesin, ensepoer en 
sepoer pada brantakan. 

Ada djoega jang ambil. 
Welnu, pembatja itoe djoega ta 

nja, bagaimana pendapatan bang 
Bedjat tentang poling naas 
sendiri itoe. s 

Ah, boeat bang Bedjat sih, 
lon bisa kasih pendapatan apa- 
apa, Tapi melihat tjaranja meroe 
sak roesak sendiri, kog lantas 
ingat sama empok Bedjat, atau 

ingat sama orang perempoean jg 
sedang marah marah. 

Empok Bedjat misalnja, pen Pa 
marah marah, maoe melawan bang 
Bedjat. 

Dia tondjok sini, tondjok sana, 
kaga' kena. Lama lama piring, 
tjangkir, tjowek, pada dibanting, 
malah badjoenja jang sedang dipa 
kai dirob€k robek. 

Jang soesah, anak anaknja, sam 
pai makan kaga" berpiring lagi. 

Nah, begitoe djoega tjara pe 

rang disini doeloe, 
Berkali2 tembak keatas, kaga” 

kena kena. Lama lama precies em 
: pok Bedjat, roesak roesakin sendi 

ri, Jang soesah sekarang Kita djoe 
ga. Perhoeboengan terganggoe, 

ens€poer ensepoer. 
Dus: politik meroesak sendiri, 

sebetoelnja model orang dapoer. 

BANG BEDJAT, 

220: SAE 

Toean M. Arif, Djakarta, — Ki- 
ta tidak bisa memberikan nase-- 

hat tentang hal jang toean tanja- 

kan itoe. Sebab tentang itoe be 
' loem ada “keterangan2nja jang 

: papa kepada kita, 
K3 

Hari ini hoofdartikel dipasang 
dihalaman depan. 
  

Aa 

  

      

     

  

Prof. A.L. NASRUT 
Kwitang 36 Batavia-Centrum 

Thabib jang kesohor me- 
mengobatin segala' pe- 
njakit dengan tida pake 
potong. 
Djam bitjara: 9-12 pagi 5.7 sore. 
Boleh dioega panggil di roemah.     

L 
Kama 

  

Dizaman ini kita haroes lebih giat menjokong 
oesaha bangsa. Satoe antaranja ialah 

.Club Indonesia”, Kramat 158. 

  

Boeat anak toean tjarilah 
 zamannja ! 
bersedia memberikan 
toean jang tahan tiap   azasnja kebangsaan dan kemasjarakatan. 

sekolah jang Hotiok dengan 
s“Pergoeroean Rakjat"- Kramat 174, - 

toentoenan kepada anak 
perobahan zaman, karena   

  

  

  an 

KALAU MAOE TERIMA KORAN TETAP, 

DENGAN BAJAR LEBIH DOELOE. 

LEBIH BAIK MENDJADI ABONE, 

       
  

         

ditjitak pada:       polisi kewedanaan, Menoeroet ke 
e 

Djika Toean poenja 

: DRUKWERKEN 

HANDELSDRUKKERI 
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