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Ka ar dari Shanghai Na Tenda setan @uezon 
atas perintah MacArthur. Menoeroet keterangan . 

rtjaja, sebabnja president itoe diboenoeh, ialah 
1 tidak soeka diadjak lari meninggal 
etkan perlawanan dinegeri lain. Karena 

 Pilipina boeat 
dikoeatirkan, 

1 president @nezon laloe bekerdja bersama dengan Nip 
maka ia laloe diboenoeh. Dan “boeat menoetoepi pemboe- 

“kan pada tgl. 17 Maart bahwa president itoe 
' karena sakit batoek darah. 
arena pemboenoehan ini ba 
ingat akan pemboenoe 

genai djoege ya anai 
a 2 di Mean dan Peng 

ee 

sa Pilipina terlaloe marah- 

3 Fs pre 

keadaan as pemboe di Bataan dan Corrigedor separaa 

apat kesoekaran. Pihak Amerika menjemboenjik 
ehan itoe dengan mengatakan bahwa kabar? | 

e semata? propaganda Nippon. 

ia HARI RAJA DI PILIPINA. 
Y Tokio, 22 Maart. 
dari Manila menjeboet, bahwa oentoek pekerdjaan 

Ta Nippon , maka Ga Pilipina mengeloear- 

" jaan Teno, 
diadakan hari besar 3 roepa, 
naiknja Teno ketachta | dan 

Ketjoeali : itoe tetap masih diadakan hari 
sana: D: agama Kristen, jaitoe Kerstmis, 

serta hari Minggoe. Hari besar jang 
jang doeloe dihapoeskan. 

Ga INFLATIE DI SHONANTO. 

ri Shonanto menjeboet, bahwa bank Inggeris 

Shanghai:Bank soedah mengeloearkan - djoemlah . 
kali lipat ganda dari.harga jang dipertang 

ada penghabisan boelan Januari jl. bank itoe me- 

'oeang kertas 220 djoeta dollar. .Pembesar2 Nippon 

ambil tindakan oentoek mendjaga djangan sampai 

VICHY — NIPPO 
aa makin 

1gan antara 

aa Se bahi toek Kabar dari Vichy menjeboet wa | oen o€ 

Lag Vichydan 

atkan 
Nippon, maka disekolah2 In- 

mang NN pangan Dar Nippon. 

e Dag midonetaa 
Fa Ir | Tokio. 

a Nasib mereka dikemoedian : 
dengan 

aa “hana ampoen dan 

| toendoek kepada tentara Nippon 

dan ternjatalah bahwa peperangan 

nja itoe hanja & i gertakan. 

| Kekoeatan Belanda memang ha 

nja berani atas melakoekan gerta 

kan terhadap mereka jang men 

Weber kemerdekaan, Sekarang 

1: ersaksikan kela 
ka jang sombong itoe. 

— dengan In is dan 
, maka did am waktoe 

2 Hina sadja, “mereka semoea ter 

| sapoe dari peperangan di Djawa 

“Pitoe, Sekarang bangsa koelit poe 

ih itoe, kemanakah mereka akan 

| mengisap darah lagi, Belanda seka 

“rang telah kehilangan negerinja 

di Europa sendiri. Nederland soe 

| dah ditelan oleh Djerman. Ia ta' 

mempoenjai satoe negeri poen. 
hari 

“akan mendjadi Tn 

bangsa Jehoet,   
'Diwaktoe sekar: | bangsa kita 
erloe bergiat -memadjoekan 

kema'moeran negeri kita, Sekali 

'poen moesnahnja Belanda jang 
2 djahanam itoe boekan oleh karena 
| kita, tetapi tentoe sekarang kita 

soedah aa dari aan 

5 Sy petan diwaktoe sekarang, Se- 

ke mian jang ketjil 4 

Ea 
si djahanam itoe. Inilah waktoenja 
bagi kita goena berdiri dan me 
ngerdjakan sekalian jang ditjita2 

i kita. 

Patoetlah diketahoei, bahwa se 
kalian ra'jat kita jang diboeang 

goena memikirkan dan memadjoe 
kan nasibnja bangsa kita akan 

. dihormati oleh pemerintahan seka 

rang. Tentang badan pemerinta 
han memang sampai waktoe seka 
rang beloem lagi dipoetoeskan. Te 

|-tapi boeat sementara waktoe, ma 
| ka perloelah kita bekerdja dengan 

giat dengan pemerintahan militer 

“Nippon diwaktoe sekarang. Seloe 
| roeh bangsa Indonesia perloe ke 
tahoei bahwa kemerdekaan itoe 
adalah satoe perkara jang boekan 
gampang, Bangsa-kita diwaktoe se 

| karang telah di petjah2 oleh bang 
“sa asing. Kedoedoekan indoestri 
kita masih ada ditangan Tionghoa, 
Perekonomian rajat perloe dihi 

NA 

aaroes Nahoekan 1 mendjadi sa 
toe, soepaja agaknja mendjadi be 
sar dan bisa memberi faedah kepa 
da kita bersama2. 'Tiap2 bangsa 

“Indonesia haroes taroeh “didalam 
sanoebarinja ketjintaan kepenti- 
ngan bersama. 

— Banjak dari kita hanja soeka 
mengeloearkan belandja ditoko2 
Kling atau Tjina. Ini perboeatan 
hanja bisa dilakoekan oleh satoe 
bangsa jang memang ia boekan 
Indonesia dan ta' mengetahoei apa 
artinja memerdekakan bangsa itoe. 

. Sekolah2 kita diwaktoe sekarang 

  
- Inggeris tentoe akan lenjap, ditam 

zon 
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SeNYA ANAK TENTARA NIP 
. PON DI SOEMATERA, 

Radio Tokio, 22 Maart. 
Sesoedah tentara Nippon men 

lo. Padang laloe mengga 
kan diri kearah Timoer de 

1 tentara jang ada di Soema 

1700 serdadoe Hindia 
1 Kemoedian balatentara - 

Nippon menjelesaikan pekerdjaan 
di sekitar danau Toba dan mengoe 

doek poelau Samosir, 

|. DI BORNEO. 
Radio Tokio, 22 Maart. 

#MAT KAPAL? AMERIKA. 
#dioTokio, 22 Maart. 

abar dari Shanghai menjeboet, 

3 Bg begitoe banjaknja 
af Amerika jang soedah teng 
ami djadi 126 boeah, 

sa 1 kapal moeatan Amerika 
leh begitoe mendapat kekala 

“di Europa, maka kini negeri 

boengan korban ilaoetan India 

soedah tidak aman, kekoeasaan 

bah poela dengan adanja gerakan 

anti Inggeris dari rakjat di Asia 
Barat. Sedikit sadja harapan Ing 
geris boeat mempertahankan ke- 
koeatannja. 

DJERMAN BERSIAP2 MENJE 

RANG ROESLAN, 
Tokio, “22 Maart. 

Kabar dari 'Tokio jang menje 
boet “kabar dari Lissabon mene   | perloe moelai memikirkan bagaima 

na agaknja memasoekkan didalam 
senoebari moerid2 perasaan ketjin 
taan bangsa dan tanah air, karena 

“anak2 TeNNg ah akan mendja 
di harapan bangsa kita. 

Memang sekarang kita soedah 
terlepas dari tindisan Belanda jg. 
djahannam itoe, tetapi ingat dide 
Da dina bendantos pekerdja 

an jang amat berat. Soal kemer 
dekaan kita adalah diatas pang 
'goeng kita, Kepentingan dan nasib 
nja tanah air kita perloe kita fi- 
kirkan dan perbaiki. 

- Selain dari itoe djoega terletak 
diatas panggoeng kita kemerdeka 

can dari pemimpin2 kita. Dimana- 
kah Soekarno dan Hatta seka 
rang? Haroes ra'jat seoemoemnja 
memikirkan nasibnja mereka ini. 

| Bersama2lah hadapkan permoho 
nan kepada pemerintah Nippon, 
soepaja pemimpin2 kita itoe de- 

| ngan lekas dikembalikan ditengah 
tengah ra'jat kita. 

Achirnja saja berharap, soepaja 
kita semoea haroes bergiat goena 

| bekerdja bersama sama dengan 
Nippon didalam hal memadjoekan 

“tanah air kita, soepaja Indonesia 
Raja jang kita tjita tjitai itoe akan 

— tertjapai adanja, 

KETERANGAN PENTING TEN- 
' TANG PEMERINTAHAN INDO 

31 NESIA, 
Radio Tokio, 22 Maart. 
-Kabar dari Djakarta menjeboet, 

bahwa tentara Nippon di Indonesia | 

akan mengoemoemkan keterangan 

jang penting tentang pemerinta 

han Indonesia. Pembesar2 B.B. 

di Djakarta soedah dihimpoen oleh |, 

balatentara Nippon dan sesoedah 

mendapat instroeksis Demikian poe 

Ia di provincie2 lainnja. -   
—- Kabar dari Stockholm menje 

rangkan, bahwa Djerman seka 
rang akan moelai serangannja da 

lam moesim boenga. Para djende 
ralnja, antara lain2 djenderal 
Van Bok dan Runstedt dikirim ke 
medan perang Timoer, alat2 jang 
baroe dipergoenakan. Di beberapa 
tempat terdjadi pertempoeran jg. 
sengit. Betapa kebesaran serangan 

Djerman ini diboektikan, bahwa 
djenderal Rommelpoen ditarik dari 

dan Timoer, 

CRIPPS BEREMBOEK DENGAN 
PARA PEMIMPIN PERANG 

- INGGERIS. 

“sawat oedara Nippon 

medan Lybia dan dikirim ke me | 

PENGAKOEAN MENTERI AR 
MADA INGGERIS. 

Radio.Tokio, 22Maari. 
Kabar dari Stockholm menje- 

boet, bahwa menteri armada Ing 
geris pada harj Djoem'at .mene 
rangkan, bahwa angkatan laoet 

Inggeris terlaloe lembek oentoek 

berhadapan dengan angkatan moe 
soehnja di Asia. Armada Inggeris 
kini perloe mempoenjai kapal2 jg 

berat. Dan jang paling penting 
boeat peperangan Inggeris, ialah 

PORT DARWIN DISERANG, 
Lissabon, 21 Maart 1942: 
Kabar asing jang diterima disini 4 

mengabarkan tentang penjerangan 
jang dilakoekan oleh pesawat pe 

terhadap 

Port Darwin (Australia) pada pa 
gi hari tanggal 19 dan 20 boelar? 
ini. Keroesakan keroesakan hebat 
terdjadi pada pelaboehan pelaboe 
han dan lain toedjoean militer jg 

penting, 
2 

mendapatkan kembali kemerdeka- | 
'engah. Disana dirampas alat - an dilaoetan. 

Badan Pemberi Penerangan (Bo 

ard of Information) di Tokio telah 
membangoenkan seboeah. badan 
baroe goena menjebarkan bahasa 
Nippon dengan bekerdja bersama- - 

sama dengan perkoempoelan oen 

(Society for International Cultural 
Relation) dan Federatie Penerbit 

Nippon atau Jananese Publishes 
Federation, Sebagai langkah per 

ngan itoe telah mengambil kepoe 
“toesan oentoek mentjitak boekoe " 
boekoe ketjil jang berisi 300 per 
kataan Nippon jang dipakai dalam: 
:mbitjaraan setiap hari. Boekoe 

boekoe ketjil itoe akan disebarkan 
| ke tempat tempat jang terseboet 
“diatas, didaerah laoetan Selatan 

dengan selekas moengkin. 

PEGAWAI PEMERINTAH INDO 
CHINA HAROES BISA BAHASA 

NIPPON. 
Vichy, 20 Maart 1942: 

Pemerintah  Perantjis mengoe 
moemkan pada tanggal 20 boelan   

PORT MORESBY. 
Lissabon, 21 Maari 1942: 

Kabar radio jang diterima disi 
ni dari Canberra mengoemoemkan 
pengakoean opisil dari Markas Be 
sar tentara Australia tentang se 

rangan oedara jang dilakoekan 
oleh pesawat oedara Nippon ter 
hadap Port Moresby pada tanggal 
20 boelan ini Serangan itoe dila 
koekan doea kali. Jang pertama 
jaitoe terhadap pelaboehan dan 
jang kedoea terhadap toedjoean 
militer. Perdana menteri Curtin 
djoega mengakoei kebenaran se 
rangan serangan itoe. 

INGGERIS KESOEKARAN, SE 
BAB BLOKKADE DJERMAN. 

Berlin, 21 Maart 1942: 

Gentjetan nian Djerman 

babkan Peterpan Dan bahan men 
tah, dan djoega dikabarkan, bah 

wa wet baroe akan dikeloearkan 
oentoek mengoerangi kesoekaran 
kesoekaran jang bertambah itoe. 
Lebih dari 500 kaoem boeroeh da 
ri berbagai paberik tenoen dan 

lain lain indoestri telah dipindah 
kan tidak -lama lagi ke paberik 
sendjata dengan maksoed poera 
poera menghematkan bahan men 
tah 2545 banjaknja. Tetapi dapat 

diketahoei, bahwa pemindahan ka 
oem pekerdja itoe adalah karena 
Inggeris sekarang telah kekoera 
ngan kapal pengangkoet. Sabota 
ge dan pemogokan jang dilakoekan 

oleh anak kapal di berbagai bagai 

pelaboehan. Pemogokan itoe ter 
'Gjadi oleh karena anak kapaj ti 
dak mendapat dja ta dari sera 
ngan serangan kapal selam Djer- 
man di laoetan. 

TENTARA SOVJET MENDOE 

DOEKI SOEMBER2 MINJAK 
DI IRAN. 

'Lissabon, 21 Maart 1942: 

Garnizoen Sovjete Roessia di 
Iran sekarang mengadakan per 
djalanan menoedjoe ke 'Teloek   

Radio Tokio, 22 Maart. 
Stafford  Cripps mengadakan 

.peremboekan dengan djenderal 
Ney, Auchinleck, admiraal Cun 
ningham di Cairo serta djoega am 
bassadeur Mesir. Kabarnja pembi 
tjaraan itoe .akan beberapa hari 

lamanja antara lain2 jang dibitja 
rakan soal tindakan2 jang akan 
diambil terhadap gerakan anti Ing 
geris di India, 

GERAKAN ANTI INGGERIS. 

Radio Tokio, 22Maart. 

boet, bahwa menoeroet berita dari 

New Delhi soedah terdjadi pertem” 
poeran antara serdadoe2 India de- 
ngan serdadoe2 Inggeris. 

500 ORANG BURMA DIBOE. 
NOEHI. 

Radio Tokio, 22 Maart. 
Kabar dari Rangoon menjebhoet, 

bahwa hari Rebo jl, 500 orang Bur 
ma diboenoehi oleh tentara Ingge 
ris di Rangoon sebelah oetara jai 
toe sebagai tindasan gerakan anti 

" Inggeris. Tindakan ini menjebab- 
kan semakin bentjinja rakjat Bur   

  Persia dan sebagian besar dari ten 
tara itoe dikabarkan telah dikoem 
poelkan antara batas Iran dan 
Afghanistan, 

Menoeroet kawat jang sampai 
di Lissabon dari Istamboel bermak 
soed oentoek mengambil semoea 

tempat tempat jang penting di 
Iran, termasoek djoega djalan dja 
lan kerta api dan soember soem. 
ber minjak. Kabaran lain jang sam 
pai di Lissabon dari Ankara djoe 
ga mengabarkan, bahwa Sovjet 
Roessia mengoempoelkan tentara 
jang besar di batas Iran dan Af 

| ghanistan. 

MENJEBARKAN KEBOEDAJA 
AN NIPPON. 

Tokio, 21 Maart 1942: 
Tjita tjita menjebarkan keboeda 

jaan keboedajaan akan lekas ber 
langsoeng di daerah Selatan dan 
jang sekarang didoedoeki oleh 
tentara Nippon, oempamanja Sho 
nanto (Singapoera), Manila, Hong 
kong dan Djawa, Soepaja dapat 
keboedajaan baroe, maka politiek 
bahasa hi eslah didahoeloekan   

ma terhadap orang2. Inggeris, dari semi inja, Oleh karena itoe   

bahwa oentoek oedjian jang peng 
habisan pegawai pemerintah dja 

djahan itoe haroeslah mengetahoei 
bahasa Nippon. Dan djoega baha 
Sa itoe haroeslah diadjarkan pada 

sekolah sekolah di Indo-China. 

3 HARI BESAR NIPPON DI 
PILIPPINA, 

Manila, 21 Maart 1942: 
erintah Philippina mengoe 

moemkan pada tanggaj 21 boelan 

ini, bahwa hari hari besar Ameri 

ka haroeslah dilenjapkan dan 
sebagai oesaha - oentoek merapat 

kan persahabatan antara Nippon 

dan Philippina, maka tiga hari be 
sar dari Nippon Tentcho Setsu, ja 

itoe hari lahir Tenno, Kigensetsu 

atau peringatan Jimmu- Tenno me 

naiki tachta keradjaan, dan Meiji 
Pa atau peringatan hari lahirnja 
3 aa Tenno sebagai perajaan Na 

iona 

BROOME DAN DERBY DISE.- 

RANG. 
Lissabon, 21 Maart 1942: 

Menoeroet pengoemoeman opisil 

dari pemerintah Australia, angka 
tan oedara Nippon telah melakoe 
kan serangan pada lapangan ter: 

bang Broome dan Derby disebelah 

Oetara Australia pada tanggal 20 
boelan ini. 

@UEZON. 
Manila, 22 Maart 1942: 
Manuel @uezon jang dahoeloe 

nja mendjadi President Philippina 
telah diboenoeh oleh tentara Ame 
rika. Dahoeloe telah dikabarkan, 

bahwa beliau mangkatnja karena 

penjakit paroe paroe, tetapi kaba 
ran itoe sebetoelnja bohong bela- 
ka. Sekarang soedahlah terang, 

bahwa beliau telah diidzinkan 

oleh Markas Besar tentara Ameri - 

ka boeat melarikan diri ke Austra 
lia, tetapi beliau menolaknja, se 
raja berkata: ,,Saja adalah seo 

rang bangsa Philippina dan tjin 
ta dengan sepenoeh hati pada poe 

lau Philippina”, dan achirnja ia 
terboenoeh mati. 

Mendengar kabaran ini, maka 
bangsa Philippina sangat berdoeka 
tjita dan sangat marah kepada 
orang orang Amerika jang tidak 
mempoenjai peri kemanoesiaan 
itoe, 

AUSTRALIA DAN N. ZEELAND 

DIREBOET U. S. A. 
Berlin, 21 Maart 1942: 

Soerat soerat kabar locaal mem 
beri komentar atas larinja djende ' 
'ral MacArthur jang tadinja men 
djadi pemimpin tentara Amerika 
di Philippina, sebagai berikoet: 

»Dengan larinja MacArthur ke 
-—-Australia, maka 'itoe tidak lain 

maksoed Amerika hanja maoe me 

ngambil lagi Australia dan New 
Zealand dari keradjaan Inggeris. 

President Roosevelt bermaksoed 

oentoek menjemboenjikan kekala - 

han kekalahan jang Amerika deri 
ta di Philippina dengan mereboet 
nja 2 djadjahan Inggeris di Pacific 
Barat Daja itoe, 5 

Dari sehari ke sehari kelihatan 
lah keinginan imperialisme da 
president Roosevelt, Begitot 
soerat kabar itoe menoetoep C0 

mentarnja. 

toek keboedajaan di internationaal 

moelaan dari gerakan, maka gaboe 

dari bangsa Philippina 0 

3 
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| Menolong @joernalis Nippon. 
ENGAH MALAM itoe djoega. 

kita meninggalkan Soekaboe 
.mi jang masih sangat ramai, lebih 

ak baharoe keloear dari bioscoop. 
Beda dengan di Djakarta atau lain 
lain kota jang berkena , avond- 
klok”, maka kehidoepaa di Soeka 

.dan malam- 
dak loepa djoega kita disitoe 

menanjakan halnja saudara2 kita 
jang doeloe ditangkap oleh peme 
“rintah Belanda karena  ditoedoeh 
pro-Nippon dan  di-interneer di 

Soekaboemi. ' 
audara2 itoe soedah dimerde- 
can kembali, tetapi sajang tidak 

jada jang tahoe' tempatnja. Kare 
na kita mempoenjai kejakinan, 
Lp lagi mendapat keterangan bah 

a saudara2 itoe dioeroes dengan 
dan akan dikembalikan ke 

“ampat tinggal masing2, maka ki 
. ta meneroeskan perdjalanan, de- 
.ngan merasa agak ketjewa tidak 
bisa mendjoempai rekan2 Asmara 

- Hadi, Pandoe Wigoena dan lain- 
lain. 

. andjoer. 
—. Sebentarbentar 

- dengan barisan tentera Nippon, 

  

. mengisi minjak, 

Disitoe kita bertjakap-tjakap 
seorang “sebisa-bisa-kita dengan 

““serdadoe Nippon. 
Bahkan kipas angin jang ada 

itoe 

“karena hendak didjadikan tanda 
- mata, kita berikan, jang diterima 

“dalam mobil ,,Pemandangan” 

dengan segala senang hati. 

.- Kitasberi tahoekan djoega tjara 
memasangnja, dan roepanja akan 
dipakai dalam mobilnja, goena me 

Ph paintangkan kawan-kawannja. 
Jang sangat kita perhatikan: 

kalau jang sedang bertjakap de- 
ngan kita ditanja oleh kawannja, 

“—. maka didjawab, bahwa ia sedang 
bertjakap2 dengan  saudaranja, 

. bangsa Indonesia, 
. Ma'loem, boeat. di Djakarta, 

orang2 Indonesia bebas kian kema 
ri keloear kota, dan menoeroet ke 

terangan toean Letnan Koda di- 
“ Kantor Pemerintahan Balatentera 
Nippon di Willemslaan Betawi, ha 
nja orang2 Eropah jang menda- 

| pat pembatasan keloear kota. 
Seperti djoega di Soekaboemi 

“dan Tjibadak, dimana balatentera 
Nippon disamboet dengan gembira 
oleh Ra'jat dan dikeroemoeni, de 
“mikian poela halnja dikota  Tji- 
“andjoer, Meskipoen soedah te- 
ngah malam, masih sangat banjak 
orang berdiri dipinggir djalanan, 

Disana 
ingin menolong serdadoe2 Pap 

2g iko: 

““ Keroesakan di Tjiandjoer ti- 

. dak besar, melainkan djambatan. 

Disitoelah doea .orang serdadoe 

Dan jang sedang naik motor- 

“fiets jang perloe hendak ke Ban: 

2 — berdjedjal. 
Sedikit diloear kota Tjiandjoer, 

—' ja'ni dibilangan desa Blendoeng ki 

|. ta bertemoe dengan seboeah mobil 

«jang sedang mogok, Doea orang 

“politie-agent sedang asjik hen- 

dak memberi pertolongan. 

.. Kitapoen berhenti,   

'Ternjata mobil itoe memoeat se 

2 orang Nippon, jang dari pakaian 

dan benderanja bisa kita ketahoei, 

““ bahwa ia boekan term k mili- 

“ter, melainkan termas barisan 

djoernalis djoega. ii 

Tari terdjadi perkenalan Jati 

Mobil rekan kita itoe rossak 

carburatornja. Ta' 201 

ena. im 

1. Membawa alat? » radio. 
“Saudara sedjawat kita itoe ia- 

“lah rekan Miaji (Miadji), oorlogs- 

“ correspondent dari soerat2 kabar 
NP jang terkenal, ja'ni “mo- 

chi Nichi”, ,/Tokio Asa- 

Pan doea soerat kabar lain la- 

    

'Moela-moela mobilnja hendak ki 
ta-seret NA, tetapi karena be- 

  

lebih karena banjak orang nam- '! 

-boemi berdjalan dengan hinga si: 

Tetapi pokoknja : vrij. Itoe sadja 
soedah menggembirakan kita. Re 

Aa kan Asmara Hadi akan teroes bi- 
| 'sa bekerdja dikantor kita lagi, dan 

demikian poela jang lain2 ditam- 
| pat kewadjibannja masing-masing. 

Sekeloear kita dari kota Soeka 
boemi, djalanan soenji senjap. Mo 

“bil preman ta' ada sama sekali. Ha 
nja seboeah jang hendak ke Tji- 

kita bertemoe 

Tidak djaoeh sebeloem Tjian- 
djoer, kita terhenti sebentar, ka 
rena barisan auto militer, ja'ni sa 
lah seboeah vracht-autonja- sedang 

sini pthak pendoedoek 

| “doeng minta kita bawa, sebab mo- 

“ torfietsnja roesak, Tetapi karena 

“tidak ada tempat boeat barang ba 

.rangnja, maka mereka oeroengkan 

— niatannja hendak ikoet kita, meski 

| poen kita tawari djoega, biarpoen 

| 
i 
| 

J: 

jalan   

peperangan. 
rat dan chawatir kita ta' dapat ma 
djoe dipegoenoengan Padalarang, 
maka kita mengambil kepoetoe- 
san mengadjak rekan Miadji itoe 
dalam mobil kita bersama soepir- 

5 nja, : & Hi 

Barangnja ternjata tidak sedi- 
kit, tetapi meskipoen berdjedjal 
dapat kita moeatkan kedalam mo 

bil kita. 
Isinja? 
Kita, djoernalis Indonesia mera 

sa maloe. 
Djoernalis negeri jang berkema 

djoean itoe tidak hanja membawa : 

bloknote dan potlood seperti kita, 
tetapi membawa auto sendiri jang 

berisi alat2 seperti zender-radio 

lengkap dengan antenne jang di 

goeloeng. 
Dengan djalan demikian, meski- 

poen ia dipegoenoengan, masih te 

tap bisa menjafmpaikan kabaran 
kekantornja, baik jang di Betawi 

maoepoen di Bandoeng. 
Dari auto jang dipakainja, te 

rang, bahwa Pemerintahan Bala 

tentara Nippon sangat besar perto 

longannja . Ke panA corps djoerna 

lis. 
Rekan Miadji tiada sajang2 me- 

ninggalkan mobilnja, karena roe 

spanja jakin akan bisa mendapat 

lam lagi. 

Ketjoeali alat2 radio itoe poen 

ia berbekal benzine sekaleng jang 

berisi 10 liter. 
Setelah koentji auto ditinggal 

kan kepada politie agent jang ada 
disitoe, maka  semoeat moeatnja 

toeboeh2 kita dihimpoenkan men 

djadi satoe dalam mobil, mering 
koek semoeanja. 

Dari adjakan rekan Miadji ke 
pada soepirnja njata, bahwa ia 
songat sajang kepada soepir itoe, 

tidak hendak ditinggalkan begitoe 
sadja, melainkan disoeroeh ikoet 
djoega. 

Moela2 kedoea2nja hendak ber 
diri di treeplank sadja, tetapi atas 
permintaan kita, semoeanja soeka 
bersama sama meringkoek didalam 

mobil. 3 
Didalam mobil-itoe kita landjoet 

kan pertjakapan kita dengan dili 
poeti soeasana persaudaraan jang 

“rapat dan oedara kegembiraan. 
R€kan Miadji ternjata seorang 

djoernalis moeda jang sangat gem 
“bira, « 

Dekat dengan Bandoeng. 
Tidak lama kemoedian kitapoen 

,| soedah dekat dengan Padalarang. 
Sedjak tempat itoelah pendjaga 

an militer sangat kanjaknja. Teta 

pi oleh karena kita membawa re 
kan Miadji itoe, tidaklah kita sela 
loe mengeloearkan soerat2 ketera 

ngan jang kita bawa, melainkan 

tjoekoep rekan Miadji mendjadi 
penolong kita. 

Poen Padalarang mendapat ke- 
roesakan, seperti station dan soe 
rau ketjil didepannja. 

"Tidaksoebahnja dengan di Soe 
kaboemi, maka disitoe djoega Ia 
gi lagi Oestralia- (begitoe bahasa 

orang) jang membikin keroesakan 

“Main semboenji membawa me 
riam diantara pendoedoek. Roepa 
nja dimana mana sifatnja sama sa 

dja, Tidak hanja dalam hal ber 
perang, tetapi djoega dalam tabi- 
'atnja, ,,Oestrali” itoe sama sa- 
dja, baik jang di Bogor maoepoen 
jang di Soekabosmi, ataupoen 
jang di Padalarang,  Bandoeng 
dan lain-lain. Serba membikin 
pendoedoek marah dan bentji ke 
pada mereka itoe. 

Bewara ,,Sangkoeriang” jang an 
tara 'lain2 doeloe berboenji 
Awas terhadap kepada serdadoe 

Oestralia” roepanja diamin oleh se 
moea orang. 

Di sepandjang djalan dari Pa- 
dalarang, Tjimahi, Andir - sampai 
Bandoeng masih nampak banjak 
serdadoe2 Belanda jang berka 
loeng kain poetih dan doedoek da 
Jam ,roemah2, seperti 

nampaknja. 
Lapangan Andir kita koendjoe- 

ngi besok harinja, kemoedian da 

ri Bandoeng, tentang hal mana ki 
ta oeraikan dibelakang. 
. Maka dengan selamat sampailah 
kita di.Bandoeng, ja'ni pada djam 
1,30 lewat tengah malam, 

Kota Bandoeng pada malam itoe 
Sangat soenji, sebab orang dila 
rang keloear malam, lagi poela 
ada oendang2 melarang orang ke 
loear kota Bandoeng, Ketjoeali dji 

ka penting benar2. 
Oendang2 itoe, sedatang kita di 

Bandoeng lah kita ketahoci, 
tetapi bagi kita — wartawan — 

dibolehkan. 

| Rekan Miadji minta diantar 

kan di Hotel Trio. Disitoel ia 

menggedor pintoe teman2nja. 
ia |. Tg 

.Mikami, 

tahanan   
    

   

    

   

  

   
   

    

   

        

   
   

  

   

  

   

  

TERTOEKAR SEPEDA. 
Kemaren waktoe t. N. datang 

berkoendjoeng kekantor Barisan 
Propaganda dari Balatentara Dai 
Nippon di Rijswijkstraat, sepeda 
nja jang didirikannja dibawah po 
hon kajoe berdampingan dengan 

sepeda lainnja  disitoe,: roepanja 
oleh jang mempoenjai sepeda ter 

seboet belakangan “sepeda t. 

N. itoe dikira adalah poenjanja, 
karena sewaktoe t. N. hendak pose 
lang, sepedanja soedah tidak ada 
lagi dan hanja tinggal lagi sepeda 
jang terseboet belakangan. 

Dengan ini diharap soepaja pa 
da jang bersangkoetan soeka ki 
ranja menoekarkan sepeda itoe de 
ngan t. N. di Batoetoelis binnen 
16. : 

  

BERTEMOE DENGAN MAIT. 
ANAKNJA. 

Seorang toea bangsa Indonesia 
nama S., anaknja soedah hilang 
semendjak 8 Maart 1942, kemana 
arah toedjoean anak itoe tidak di 
ketahoei, dengan bermatjam ich- 
tiar S. mentjari anaknja, tapi sia- 
sia. 2. 

J. demikianlah nama anak S. 
itoe, beroemoer 18 tahoen, berpa 
kaian saroeng, badjoe, koepiah, ja' 
ni pakaian a la Indonesia, malang 
bagi dirinja J., bahwa ia roepanja 
soedah djadi korban peloeroe, oleh 
karena S5. telah ketemoekan J. soe 
dah djadi majat. 

Majat J. jang soedah boesoek 
itoe, dan tidak hisa dikenali lagi 
oleh S. dengan pasti, apakah be- 
toel majat jang seroesak itoe be- 
toel ada anaknja nama J. jang soe 
dah hilang lebih dari seminggoe? 

Saudara J, jang ikoet bersama 
ajahnja S, ikoet mentjari J. maka 

"J. itoe soedah dapat dikenali oleh 
saudaranja itoe dengan boekti, be 
toel bahwa majat itoe ada ia poe 
nja saudara J.-sebab, terboekti, di 
kenali koepiah jang dipakai J. de 

mikian badjoe dan saroengnja. 
Sebab majat itoe soedah seming 

goe, kesoekaran boeat mengang: 
kat, djadi majat Jl itoe dikoeboer 

disitoe djoega, ditimboeni dgjgan 

tanah. 

  

| PASSAR IKAN SEPI. 
Pasar ikan jang mendjadi poe 

sat perdagangan ikan, jang setiap 
hari pada waktoe masih sehgf nam: 
pak begitoe ramai, penoeh sesak 
berbagai pedagang, dan nelajan pe 
rahoe, maka kini beloem nampak 

balik keramaian tempat itoe. G 

Moengkin disebabkan beloem bi- 

sa pentjaharian ikan,terboeka be 

gitoe loeas, oleh sebab itoe peda 

gang jang biasa mangkal disitoe 

poen waroengnja diberbagai tem 

pat masih ditoetoep: 
Bila Pasar Ikan ramai lagi? Ma 

ka tentoe djika penangkapan ikan 

soedah dimoelai lagi, sedang pe- 

dagang ikan mengharap soepaja 

pentjaharian ikan dipertjepat, 

agar mereka toekang ikan bisa 
terboeka pintoe rizkinja kembali. 
  

Dan pada malam itoe djoega ki 

ta berkenalan dengan seorang 

djoernalis lain, ja'ni rekan M. 
correspondent ,,T o- 

kyo Nichi Nichi” dan ,,Osaka Mai 

nichi 
"Rekan Mikami inipoen amat ra- 

mah-tamah, dan mengoetjapkan te 
rima kasih atas pertolongan kita 
kepada rekan Miadji, jang kita 
djawab oetjapan, bahwa jang de- 
mikian itoe wadjib kita. 

Barang2 rekan Miadji ditoeroen 

kan. 
Tetapi benzinenja sekaleng dibe 

rikan kepada kita dengan kaleng2 

nja. 
| Meskipoen 10 liter, boekan main 

ng kita. Ma'loem sedang ha- 
benzine, sebab2 takoet kalau2 

Separti di Betawi oleh p£hak Belan 
da pompa2 benzine dikosongkan 
atau benzinenja ditjampoer de- 
ngan tjat, sehingga menjoesahkan 

pendoedoek, 

Dalam keadaan letih“dan lesoe, 
ma'loem 12 djam dalam mobil kita 
mentjari tempat bermalam, 

Hilang tempoh didjalan  me- 
njimpang Tjibadak itoe, dan soe- 
karnja perdjalanan menjebabkan 

kita berdjalan 12 djam dari Beta 
wi ke Bandoeng, 

Hendak mentjari hotel, soedah 
djaoeh malam, maka salah seo- 

rang kawan djalan kita jang mes 
ti lekas2 mendjoempai ajah .boen- 

danja 'kita antarkan -doeloe, dari 
disitoelah kita ditahan oleh tcean 
Sa'aman, jang menerima kita de- 

ngan ramah tamah, dan menjedia- 

kan makanan serta tempat tidoer. 

Malam itoe kita tidoer dengan | 

njenjaknja, meskipoen didjamoe 

dengan kopi kental. 

'1942 didjalankan lagi   

KELORH KESAH KAOEM BOE- 
, ROEH, 

Seperti diketahoei, Djakarta 
adalah poesat kota jang terbesar 
di Indonesia dan Djakarta, ada 
lah poela djadi poesat terbesar 

kedoedoekan kaoem boeroeh. 
« Demikian semendjak petjah pe 
perangan dan djatoehnja poelau 
Djawa, sekalian boeroeh diberba- 
gai kantor soedah mandek, lebih 
lebih mereka jang pekerdjaannja 
telah djadi roesak, tidak moeng- 
kin bisa kerdja selekasnja dan se 
bagai biasa. 

Maka oleh karena itoe timboel 

desas desozs keloehan kaoem boe” 

roeh, karena mereka boeroeh keba 
njakan rakjat Indonesia jang ber 
gadji hanja sampai oekoeran seha 

'ri makan: sehari habis oeang, ti 
dak djarang jang kehabisan oe 

angnja telah tinggal ikoet bersa 

ma keloearganja atau sehabatnja 

jang masih bisa menolong seka- 

dar makan, sebab menoenggoe pe 

kerdjaan hingga kini beloem ada. 

Maka Vagi mereka jang oeang 
masih ada, berpendapatan, halwa 

djika oeang itoe teroes sadja di- 

makan, sedang hingga sekarang 

pekerdjaan beloem terboeka, ma- 

ka oeang jang sedikit itoe digoena 

kan beli barang, tjita, ikan kering, 

boemboe dapoer dan sebagainja 

dan mearahkan toedjoeannja ke 

perdagangan. 
Tidak heran djika waktoe seka 

rang nampak sana sini pedagang 

ketjil ketjil jang asalnja dari me 

reka kaoem boeroeh jang poetar 

oeangnja begitoe roepa. 

  

PERHOEBOENGAN KERETA 

API DJAKARTA — BANDOENG, 

Mejiwati.Bogor. 

Moelai “hari Minggoe tg. 22 

Maart 1942 saban hari diadakan 

perhoeboengan kereta api antara 

Djakarta — Bandoeng dengan 

pindah kereta di Bogor dan ditem 

pat2 halangan antara Paroengkoe 

da — Tjibadak dengan menjebe 

rang djembatan, 

Terpakai oentoek ini dari Dja 

karta ke Bandoeng Iyn no. 144- 

344 346: berangkat dari Betawi 

benedenstad djam 7.34 pagi, dari 

Betawi koningsplein djam 7.57 pa 

gi: dari Manggarai djam 8.15 pa 

gi: dari Bogor djam 9.50 pagi: 

datang di Soekaboemi djam 11.34 

siang: di Tjiandjoer djam 12.39 

siang: di Padalarang djam 2.38 si 

ang: di Bandoeng djam 3.07. siang. 

- Dari Bandoeng ke Betawi bene 

denstad, trein no. 241141. 
Berangkat dari Bandoeng djam 

745 pagi, dari Padalarang djam 
8.14 pagi: dari Tjiandjoer djam 

-9.33 pagi: dari Soekaboemi djam 
10.38 pagi: datang di Bogor djam 
1217 siang, datang di Manggarai 

djam 2.25 siang, datang di Betawi 
koningsplein djam 2.38 siang, da 
tang di Betawi benedenstad djam 

2.49 siang. 

Djoega ada trein2 jang berdja 
lan saban hari antara Soekaboemi 
—.- Tjiandjoer — Bandoeng, jaitoe: 
trein no. 332 Tjiandjoer — Ban 
doeng: berangkat dari Tjiandjoer 
djam 6.55 pagi, datang di Ban- 
doeng djam 8.34 pagi. 

Trein no. 349 Bandoeng — Tji 
andjoer. Berangkat dari Bandoeng 

djam11.45 siang, datang di Tjian 

djoer djam 1.26 siang. 
Treimn no. 336 Soekaboemi — 

Bandoeng: berangkat dari Soeka 
boemi djam 8.20 pagi, datang di 
Bandoeng djam 11.10 pagi. 

Trein no. 353, Bandoeng Soeka | 

.hoemi. Berangkat dari Bandoeng 

Cjam 1.07 siang, datang di Soe 

kaboemi djam 3.54 siang: , 
Moelai hari Senen tg, 23 Maart 

trein pe 
uoempang antara Manggarai Ta 
nah Abang. jaitoe: trein no. 306— 
R, 380R, 312—R, 315—-R, 318— 
'R dan trein 321—R, permoelaan 

berangkat dari Tanah Abang djam 
1.57 pagi dengan penghabisan be 
rangkat dari Manggarai djam 

4,20 sore, 

  

LOCOMOTIEF S.S. 
Sementara hari jtl. pernah kita 

kabarkan, bahwa antara Djakar- 

ta — Bogor poelang pergi hanja 

berdjalan 6 kereta api, sedang oen 

toek keperloean 'itoepoen baroe da 

pat dipergoenakan hanja 3 locomo 

tief ketjil2 berasal dari Bantam- 

lijn. 

Bertalian dengan itoe sekarang 

kita dapat kabarkan poela, bahwa 

ini waktoe jang menjamboeng per 

djalanan Bogor — Djakarta poe- 

lang pergi ada 14 trein, hingga da 

ri Bogor sadja saban hari berang- 

kat 7 trein ke Djakarta, dan begi 

toepoen sebaliknja dari Djakarta 

ke Bogor. 

  
: 

| kan, karena lijn2 

Tanah airkoe. 

  

Tanah airkoe jang sangat koetjimta, 
Tempat lahirkoe Indonesia, 

Oleh: L. Hoetabarat: 

Emas dan perak banjak disana, 
Poelau Indonesia soeboer dan kaja. 
Kes'loeroeh Asia masjhoer namanja, ) 
Sampai ke Amerka dan ke Ero pah Jax 

Tanah airkoe haroem namanja, 
Hawa disitoe sangat segarnja, 
Goenoeng dan laoet nagripoen indah, 
Tempat ibse-bapakoe berbahagia. 
Kes'loeroeh Asia masjhoer namanja, ) 

  

Sampai ke Amerka dan ke Eropah.  )2xX 

Tanah airkoe Indonesia Raja, 
Akoe sedia oentoek membela: 4 
Singsingkan badjoe bekerdja giat, , 
Oentosek tanah airkoe dengan rakjatnja. 2 
Kes'loeroeh Asia masjhoer namanja, ) Et 
Sampai ke-Amerika dan ke Eropah. )2x 1 S3 

: l Shri 

Memangnja oentoek perdjalanan | 3. Semoea soerat2 boeat  toe- T 
perdjalanan kereta api terseboet | roet ambil bagian dalam  nood- d 

sekarang ditambah poela bebera- 
pa locomotief2 ketjil, jang menoe 
roet soember baik, semoeanja ber 

asal dari depot Tanah Abang. 
- Diantara locomotief2 itoe nam- 

pak dari jaarklasse 1886 - serie 
800, jaarklasse 1921 serie 1300 

dan jaarklasse 1886 serie 70, dll. 
Loc.2 terseboet doeloe teroetama 

Sipakai oentoek ransir, kadang2 
djoega oentoek menarik kereta ba 
rang jang tidak berat. 

Sebermoela .ini kepala2 kereta 
api beloemlah dapat dipergoena- 

antara Tanah 
| Abang — Tg. Priok, Tn, Abang — 

    
Dari Bogor kini saban hari be- | 

Irangkat 3 trein ke Paroengkoeda 

Betawi Kota dan Tn. Abang 

Manggarai ditoenggoe doeloe sam 

pai diperbolehkan oentoek ' meng- 

angkat publiek, hingga loc2 itoe be 
loem boleh keloear dari depotnja. 

(K.S.) 

-.. 

,INST, TJOKRONEGARAN" 
DJATINEGARA. 

Pengoeroes menoelis: 

Memperma-loemkan kepada jg. 
berkepentingan dengan  madra- 
sah kita, maka kami memberi ta 

hoe menoeroet rapat Pengoeroes 

dan Madjelis Goeroe2 nanti pada 
permoelaan boelan April '42 seKola 
han kita akan dibbeka kembali 
oleh karena itoe diharap kepada 

  

| wali2 moerid jg berkepentingan de 
ngan madrasah ,,Inst. Tjokronega 

ran” Djatinegara di harap mema 

soekan soerat permintaan atau 
meraportkan poetera2 dan poete 
ri poeteri toean kepada pengoe 

roes setelat telatnja ditoenggoe 

sampai tg, 27-3-1942 goena mem 
bereskan tjara tjaranja teroetama 
mengatoer roeangan roecangan se 

kolah, 
Adres pengoeroes ,,Inst. Tjokro 

negaran” : 
Sdr, Kartadiredja Gang Salim Pi 
sanganbaroe. 

Sdr, Sabengat idem. 
Sdr Kartoprawiro 

Pisangan baroe. 

Sdr, Martodidjojo Gang binares 

Pisarganlama. 

Demuspark 

PERTEMOEAN ANTARA NI- 
ROM DAN .PENJANJI2. 

Oleh Nirom telah di adakan per 
temoean di antara penjanji2 di 
Djakarta baroe2 ini dengan seo 
rang wakil dari barisan balatenta 

ra Nippon di gedong Nirom. Toean 
Bahroen omroeper Nirom telah 
menerangkan bahwa siaran hidoep 

akan dilandjoetkan poela seperti 
sediakala, dan sesoeatoe. perkoem 
poelan kesenian jang biasa ber 

main di P.P.R,K. akan di periksa 
soeara2nja lebih doeloe, dan ten 
tang hal ini akan diberitahoekan 
kepada jang bersangkoetan, (A.) 

  

TAMAN SISWA TANGGERANG 

BOEKA LAGI, 
2 38,Miara:? € de pan. 

Orang mengabarkan kepada ki- 

ta, bahwa Taman Siswa Tangge- 
rang akan diboeka kembali atas 

permintaan orang2 toea moerid. 
Katanja karena banjak keriboetan 

jang laloe itoe, boekannja akan. 
tidak dengan banjak archief. Soe 
dah barang tentoe banjak kesoe 

sahan. 

  

PERSATOEAN KORFBAL IM. 
DONESIA DJAKARTA. 

Pengoeroes menoelis : 
1. Oleh P.K.I.D, moelai boelan 

April 1942 akan dioesahakan lang 
soengnja seboeah nood-competi- 
tie oleh karena kompetitie dalam 
tahoen ini disebabkan mendapat 

ganggoecan dari peperangan tak : 

dapat diteroeskan, 

2. Moengkin segala pertandingan 

pertandingan akan dilakoekan di 

lapangan persatoean. 

  

  

competitie ini haroes dialamatkan 
kepada secretariaat P.K.I.D. pja 
toean R. S. Soelasmono, Gang Wa $ 
roeng Beras No. 7, Djakafte———— | 

4. Hal keoeangan boeat sementa 4 . 

ra Waktoe dioeroes oleh toean 
Goesti Djohan berhoeboeng de 
ngan perginja bendahari ke Ban- 

doeng (mobilisatie). 

5. Semoea anggauta PKID jang 
membatja makloemat ini diharap, 

soepaja soeka memandang makloe 
mat ini teralamatkan djoega kepa 

danja, 

K
E
 

jan 

  

IMAM MENGOEPAS SOAL 
PERAMPOKAN. i 

Dimesdjid Mata 
raman, LNG 

.Djoeroe Warta” kita menge- ke 

toerkan: Pas 

Roepanja kabaran jang menja : 
takan bahwa dalam tempo belaka 
ngan ini ada beberapa serdadoe 
Moeslim dari Balatentara Nippon 
telah - bersambahjang di mesdjid 
Djakarta, dapat menarik perhati 

annja kaoem Moeslimin dari ini : 

kota. H3 
Diantara kaoem Moeslim poen &': 

ada jang ' mendoega bahwa padas : 

hari Djoemat kemarin, moengkin 4. 

akan datang serdadoe Moeslim 
dari Balatentara Nippon di mes 

djid Matraman. 
Tertarik oleh ini doegaan, ma 

ka banjak sekali kaoem“Moeslim 

jang lantas mengoendjoengi mes- 

djid Matraman: kedatangan ka 
oem Moeslimin ini ada loear biasa. 
sehingga Mesdjid mendjadi penoeh 

sesak. 
Soenggoeh lain sekali dari pada 

biasanja. 
Dalam itoe sembahjang Djoem 

at, jang wmendjadi Imam 'jalah . 
sjech S.. Djindan. Dalam chotbah 

nja, antara lain2, ia menoetoerkan' 

tentang perampasan dan perampo di 
kan jang telah terdjadi di bebera 

pa tempat. 
Dinjatakan bahwa perboeatan 

merampas dan merampok itoe sa 5 
ma sekali dilarang oleh agama Is 
lam, dan sesoeatoe Moeslimin, hen: 
daknja djangan mengambil bagian 

dalam pekerdjaan jang hina itoe. 
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Diseroekan oleh Imam terse 

boet, soepaja tiap2 orang Moesli 
min jang karena hilaf telah me 
ngambil bagian dalam pekerdjaan 1   

  

djahat terseboet, sekarang bertau 

bat pada Ilahi, dan mendo'a soepa .. 
ja dosa dosanja di ampoenkan. - 

Soal kedoea jang dibitjarakan : 
oleh Imam sjech S..Djindan jalah 
tentang perhoeboengan antara"pe 
moeka pemoeka Islam dengan 4 
pemerintah Balatentara Nippon. Ta 

Menoeroet pendapatan pembi 
tjara, maka sampai ini waktoe, 
antara kedoea fihak terseboet be - 
loem ada perhoeboengan jang ra 
pat, sebab fihak pemoeka pemoeka 
Islam beloem ada jang soenggoeh 
soenggoeh berdaja oepaja mentja 
ri perhoeboengan. 

Pembitjara mengandjoerkan sve 
paja lekas lekas diadakan perhoe Er 
boengan antara Pemerintah Bala 
tentara Nippon dengan pemoeka2 , 

| Islam, sehingga ada samenwerkinf” 

(bekerdja bersama sama) goena 

perbaikan Sim abent zgama Is 
lam. 

Segala oendang oendang dari “ 
pemerintah Hindia Belanda, — be“ 
gitoe koerang lebih pembitjara me 
njatakan, — jang menghalang ha 
langi tersiarnja agama Islam, mes 
ti dibanteras, 

Hal jang demikian itoe handatan | t9 
moengkin, kalau fihak pemimpin2 
Islam lekas lekas mengadakan per 
hoeboengan dan bekerdja bersama 
sama dengan fihak . Pemerintah 
Balatentara NIpOO 

    

  

    

  

h, 
1 

4 

2 
4 

   



ofdan saban 

Pajam 9 malam beloem djoega da. 
tang makanan 'maka saja memo 

:  hon kepada orang djaga oentoek 
beri tahoe I 0e kepada ka 

waktoe. setengah 

| ajam kita nendapat roti dgn ki- 
- djoe dan mentega. Inilah pertama 

- | kali jung kita mendapat makanan ' 

ckar n pada saja, 
egoedang S.S. distation 

. Disana saja mesti mengi 
ama dengan 10 orang lela 

ng djoega mengalami nasib 

saja. Tempat pembaringan 
diotiiakan. Kaoem lelaki itoe 

2 diatas medja dan diatas 
ngkoe, -sedangkan saja seba 
itoe satoenja orang perem 
mengiriap diatas medja toe 

lisi. 
koel 9 malam kita mendapat 
g nasi dengan sajoer. Ada 

ntara kaoem lelaki itoe jang 

a sekali. Air minoem tidak 
kan. Karena saja sendiri 
beroeang sedikit, sajalah 

Saja 

| auto (gerobak jang 

itoe beloem ma   

jang baik sedikit. 
Esok harinja kita mendapat ma 

kanan serdadoe. Djoega petang 
| harinja. Makanan ini baik dan me 
njenangkan betoel. Djam 3 sore 

| kita dimoeatkan dalam sehoeah 
terboeka. 

(kan diatas 
. Dibelakang saja 

rang serdadoe, Hari 
n jang bertambah 

i Pertanghah lebat, 

: bia, Pebgtiknja menggang | 
goe -betoel, dpningen kita 5 

LeI - erikan djas Bni 
ag saja, sekalipoen ia sendiri 

6  membajarkan air es atau air ! sedikit demam dan Penaenan di 

— oent hoedjan. : entoek semoea orang jang 
 Gisitoe. 

ib itoe, Dam 11 bawaan kita 
pat lagi nasi dengan sajoer dan : 

tong ikan kering. Kalau dih: 
toeng tjoema 6 sen harganja. Tak 
ima sesoedah itoe kita mesti be 
kaka Berdoea doea dan dipan 

sh semoea orang jang ada 
| itoe kita mesti berbaris ' 

« kereta nk 3 jang djendelanja 

PPn dipanggil Dengan 
menoempang kereta api itoe sam 

h kita kira2 djam 3 sore di | dibawa ke barak jang ditempati 
taboemi. Sepandjang ag ki 

Pn 
Sanger 2 Hasir ke 

a dan tadi pagi itoe maka m 

harinja kita tak men 5 
atau kopi. Poekoel : 

sn yapasa membeli kot) i 

  

at ng moe 
elatoei kota Ban- 

ipanas garang dengan di 
“soerak-soeraki orang. Djoega dide 

Ialoei orang me 

c “Djoega di 
| ' Orang lelaki 

 diperiksai oleh orang militer, se 
| dang saja diperiksa oleh seorang 
Jayonja dari Covim. Pemeriksaan 

t teliti, sedangkan ramboet 
sajapoen diperiksainja. Sesoedah 
pemeriksaan itoe dilakoekan kita 

oleh. orang2 Djepang, - Tionghoa 
dan Indonesia, lelaki, perempoean 

dan anak2 bertjampoeran, . Tiap. 
| orang mendapat tikar dan bantal 
“jang diisi dengan roempoet. Lain 
dari pada itoe tiap mang menda- 

. Ipat poela sebo 
“Iring makan, mangk 
. | noem serta 'sendok dan garpoe. 

 selimoet, pi 

oentoek mi 

Waktoe digoedang S.S. Djakar- 

kepada saja, bahwa djoega sauda 
ra saja perempoean diasingkan. 
Ketika datang orang pengasingan 

! baroe, maka saja tjarilah moeka 
“jang saja kenal betoel itoe. Tiba-ti 

1D -. ba saja lihatlah saudara saja itoe, 

karena orang berkewadjiban itoe 
tidak datang, maka seorang serda 
doe telah meminta dengan hormat, 

| saja berkeberatan, kaiau 
jang melakoekan pemeriksaan 

itoe, Karena saja tidak berhala ' jam dalam goedang S.S. dan kee 
1 | jang saja diperiksa oleh se 
g lelaki, maka serdadoe tadi 

— Sementara itoe. ditetapkan jang 
5 kaoem pengasingan “itoe tidak 

akan ditidoerkan dalam barak, te 
tapi dalam seboeah roeang dari : 

- Landbouwschool,.  Commandant 
tempat pengasingan itoe. datang 

. melihat lihat. Kawan? j jang diasing 
— kan itoe meminta saja menjampai 

| kan harapan soepaja bangsa For. 
. mosa dipisahkan dari jang lain. 

— Permjntaan ini dikaboelkan, Begi 
toela - tertariklah perhatian com 

gai seorang 'perempoean diantara 
. kaoem lelaki. Atas perintah com ' pe 

| mandant itoe saja dipisahkan da , 
2 Nas 4 bebagai Tenan Cap menda- 

- tapi boekan jang saja kirakan, me 
“lainkan adik perempoean, Sauda 
ra saja jang lain i poen toeroet 
ditangkap dan Sita n beberapa 
naa lamanja, “tetapi kemoedian 
terboekti itoe soeatoe kechilafan. 

Adik saja itoe ditangkap sehari 
sesoedah saja “ditangkap pada pe 

tang hari djam 3. Ia poen “'berma 

sokan harinja berangkat bersama 
Bea aa Nb :10 orang lelaki ke “Garoet. Penga 

X. i isi koper dan saja 
api badan saja tak diperiksainja. i 

lamannja sama sadja dengan pe 

ngalaman saja: tidak mempoenjai 

tempat kediama diri oentoek 

kacem perempoean, tidak menda- 
pat makan dan minoem dan tak 
mendapat pelajanan sama seka- 

| li, Di Garoet mereka diperiksa 

. oleh serdadoe2 belanda, jang ber 

'lakoe sopan betoel. Seorang agen 

polisi boemipoetera tak memboleh 

kan ia bersandar dipintoe, sekali 

T poen ia sangat letih. Dengan poe 
koelan adik saja itoe dipaksa ber 

' diri loeroes. 
mandant itoe atas diri saja seba , Begitoelah kita berdoea memoe 

i penghidoepan dalam tempat 

gan. 
' Dalam karangan jang lain kita 

' teroeskan tjerita penghidoepan se 

7 -. dalam pengasingan itoe! Sak : 

    

“Koeding jang disedekahi datang 2 

| -moentjoel. 
Grang djangan heran bagaime 

T na girang isteri dan anak mp 
| waktoe dapat tehoe sisocami & 
| bapanja itoe enak anak ma hi 
doep. 

Boeat kegoskan apa sebabuja 
| orang djoega pasti Koeding sos 

».| dah mati, sdalah sebagai berikoet. 
Ketika kota Djakarta (Betawi? 

| menjerah pada tentara Dai Nip- 
h | pon, pada hari Kemis tg. 6 Mzart   jang, laloe, besckannja bari Feng 

seng rapi goedang d pelaboehan Tet: 

| Minggoenja berdoejoen doejoen ri | 
“be 

  
| 

— djoengprioek : ing Na kena bom. | 
itoe goedang d'bakar bakari lagi, 

rang dikasi kesempa 
.tan boeat 

| jang berada diitoe goedang. 
Sedari itoe hari sampai hari 

| boecan orang kampoeng dafi 
| berapa -kampoeng telah ambil ba 
gian mengambil 
disitoe. Pada hari Senennja ini 
Koeding jang kira masih dikasi 

| kesempatan boeat ambil barang |: 
lagi, telah toetoerkan datang k si & 
toe, tetap apa latjoer ia telah 
tangkap dan ditahan dalam taha- . 

“nan politie. 

Si isteri jang sampai beberapa | 
hari toenggoe soeaminja tidak poe 
lang, dan dapat dengar dari 

ans gir oetan, 
tambahan lagiia Saya eterangan 
dari salah satoe doekoen bahwa 
socaminja soedah mati, ini sebab 
sang isteri laloe adakan itoe ken 

1 doeri. 
Selain dari kedjadian ini banjak 

djoega orang orang jang soedah L1 
sedekai soedaranja atau soeami 
nja jang doeloenja kerdja di Tan 
djongpriok, belakangan ini di pin 
dahkan ke Tjilatjap, tapi sampai 
sekarang beloem poelang dan ada 
kabarnja, mereka itoe dikira soe- 
dah mati. (HP) 

SEMBAHJANG DJOEM'AT 
JANG BERSEMANGAT. 

Dalam beberapa kali kita sem 
bahjang di mesdjid Kampoeng Sa 
wah di kota baroelah ki: 
ta jang toeroet bersembahjang di 
-masdjid terseboet, kita telah mera 
sakan sembahjang pada sa'at itoe 
sesoenggoehnja ada bersemangat, 
serta banjak didapatkan nasehat? | 

“berfaidah serta te !' 
rang di fahami, karena choetbah |' 
Djoem'at dipidatokan dalam baha | 

sa Indonesia dengan batjaannja '« 

jang sangat 

jang fasih dalam menjeboet ajat2 
@oer'an dan Hadits2nja, sementa 
ra chatibnja poela ada seorang In Hu 

donesier dari 'kaoem intellek dan 
jang bera poela, 'jalah: toean !! 
Ir. Soefian, 
Kita saksikan sendiri bagaima 

na perasaan poeas ad . tertampak 
dimoeka semoea orang jang ber- 
sembahjang jang boleh dikatakan 
kebanjakannja terdiri dari orang H 
Indonesier, 

POLITIK TERHADAP SOERAT 
: KABAR, & 

Sedang diroen- 

dingkamoleh 

jang berwadjib. 

.Djoeroe Warta” kita menoelis: 

Sampai sekarang ini banjak soe 
rat soerat kabar di Djakarta jang 

belon bisa terbit lagi. Banjak soal2 
jang menjebabkan keadaan jang 

Ita inspecteur polisi memberitakan | demikian roepa: antaranja karena 
mesin2 dari peran sama di 
roesak. 

Pecitoelati" di “Djattarta Sini, 

djoemlah soerat kabar tidak begi 

toe banjak kalau dibandingkan 
dengan djoemlahnja pada 
loemnja kota ini djatoeh. | 

Dari fihak jang bersangkoetan. 

Ikita mendapat kabar bahwa in 
stantie jang tersangkoet dari Pe 
fmerincah Balatentara Nippon, se 
karang ini baroe meroendingkan 
tentang politiek goena kepentingan 
per soerat' kabaran 
|goena penjoeloehan   

RAN PEMBATJA: 

Semendjak petjahnja pepera- 
'ngan ' pada tanggal 8 December 
1941 di Pacific, sebahagian besar 
dari 

kan Hindia Belanda, 

idjadikan satoe, misalnja sekolah" ' 
M.U.L.O. I dan II dapat peladjaran 
disekolah Sint Jozef, Noordwijk, ' 

tentang peladjarannja banjak j8. 
dikoerangi, - 

Sebagai telah  diketahoei oleh 
oemoem, disekolah-sekolah M.U. 
L.O, ada djoega"diberi peladjaran 
angsa Melajoe (Indonesia). Teta- 

pi, jang mengherankan kita ialah, 
bahwa semendjak, peperangan itoe 
petjah, bahasa Indonesia itoe, jang 
hanja tiga kali seminggoe diberita 
kan, tidak dipeladjari lagi (hele- 
maal afgeschaft), sedangkan baha 
sa Belanda, jang sebeloem perang 
diberikan delapan kali tiap-tiap 
minggoe, tetap tinggal delapan 
kali, djadi tidak dikoerangi barang 
sedikit djoeapoen. 
Sekarang peperangan soedah 

habis, dan boleh dikatakan keada 
an so@edah mendjadi tenteram 2 
bali. 

Hampir 4 abad jamanga Bunbad 
Indonesia tak diindahkan sekolah2   
menengah, sedangkan bahasa itoe 

ambil barang bararg ' 

barang barang | 

an orang : — pa ada banjak 
b ai dipinggir 

an DARI STAAT HARGA | 
“PALING TINGGI DI PASAR. 

Pemberi tahoe oleh Balaten- 
tara Nippon 20 Maart tahoen 
17. Showa an 

. Beras, 100 k Pr a0 

“G 10,80 
Beras Poeloet (ke- 
tan) : » 1250 
Mei ae 0 Oky 

. Roti, G 0.21 
. Padi, ta “kg. M5 

6.60 
ep 

(5 

u. 
. Taoetjoe Tjina 1 

kg. : 
. Ketjap Tjina, 

to1 
. Goela Pasir, 1 kg. 
“ Goela Toekoe Pese- 
“gi ampak Ykg 

. Tjoeka,.1 botol 
. Sauie, 1 botol 
. 'Tomato ketjap, 1 

botol $ 
. Garam, 1 kg. 

TI, 
. Sak€, 1 botol 

" Bier, 1 botol 
. Limonade, 1 botol 
. Stroop, 1 botol 

IV. 
Lobak koening, 1 
Timoen, 1 

. Katjang Pandjang jp, £ Fr 

. Lobak, 

. Nira, 1 ikat 

Laboe manis, 1 
. Terong, 1 
. Bajem, | ikat 
Bawang Poetih, 1 

f ag 
| bo- 

aa 10125 
Os 

0.30 
, 0.35 
5. 0.35 

0:70 
0.15 

1.70 
0.40 
0.10 
0.35 

0.01 
0.02 

0.16 
0,014 
6:03 
0.01 
0,01 
0.10   0.46 
1.15 » 
0.36 
0.08 
1.15 

kg. Li 

. Halia, 1 kg. 1 
Bawang, 1 kg. S3 

. Kentang, 1 kg. 1 

Oebi Kajoe, 100 kg. ,, 
. Keladi manis, 100 

. kg. 3 3 
, Katjang Hidjoe, 1 

0.36 

RO 
Koening 

23 Djagoeng, 1 kg. 5 

Sahang, Lada, 1 kg. ,, 
Boemboe kari, 1 

kg, 53 

- Tjabe, 1 ikat 
V. 

0.36 
0.08 - 

: Daging sapi, 1 kg. 
. Daging babi, 1 kati , 
. Daging kambing, 1 

“ kati 
Ajam, 1 ekor 

Ikan kering, 1 kg. , 

. Ikanvasin, 1 kg. 
VI 

| Tepoeng Sagoe, 1 » 
- boengkoes : 

. Tepoeng Roti, 1 kg. , $ 
. Tepoeng Gandoem, 

1 kg. » 
2 Bidjang like" 2s 
. Tahoe, 1   

sebe :$ 

g0eroe2 bangsa Belanda 
dipanggil . oentoek mempertahan- 

Oleh karen 
itoe banjak sekolah-se olah, Teng! 

Djakarta—Raja. Begitoc djoega  Gjika kita 

. Tahoe Goreng, 1 

: Laksa, 1 ikat 
. Mentega, 1 tin 

vI 
53. Teh, 1 kg. £ 

. Minjak Katjang ta- 
mah, I botol 1 

. Minjak Kelapa, 1 

blik 3 

. Korek api, 10 
. Lilin, 1 5 
. Kajoe api l ikat ,, 

Babria Indonesia: disekolah M. atu O. 
lah jang diboetoehi pendoedoek 
Indonesia ini, jang ingin mentja- 
pai Indonesia Raja, oentoek ideaal 
kita bersama, jaitoe Asia Raja. 
Hampir 4 abad poela bahasa persa 
toean kita: dapat hinaan, sebagai 
kata bangsa Belanda, bahasa jang 
tidak ada dimoeka boemi “ini. Ba- 
njak poela pemoeda- -pemoedas jang 
merasa deradjatnja ditoeroenkan, 

erbasa Indonesia de- 
. ngan mereka. Tidak salah perkata- 
an saudara Soekardjo Wirjopra- 
noto mengatakan: 

Een volk, dat zijn eigen taal 
niet kent, is gedoemd tot slavernjj. 

Telah termakan roepanja tjandoe 

loniale politiek itoe pada mereka, 
tidak mengatjoehkan bahasanja 
sendiri, 

. Sekarang, sesoedah peperangan 
selesai ini, tidak poelakah sampai 
masanja, kita mengobar-ngobarkan 
bahasa kita itoe? Tidak lebih baik 
kah sekarang bahasa Indonesia 
itoe diboeat sebagai voertaal dise- 
kolah-sekolahan dan djoega tidak 

"lebih baikkah, bahwa selekas 
moengkin bahasa Nippon dipela- 
djari poela pada sekolah-sekolah? 
. Hidoep bahasa Indonesia! 

Hidoep Asia Raja! Hi   

'memboektikan ataukah fasal 

Belanda, jang diseboet orang: ko- |   
Bahder Rivet IL 

  

»Koeasa di Pacific 
Persburo « Antara”  mengabar- 

kan: : 1 
Pp ERANG halilintar jang diper 

toendjoekkan Djepang dibe- 
noca Asia tak kalah 
dengan perang kilat jang diperli- 
hatkan kaoem Nazi dibenoea Ero- 
pah. Terkaman Djepang di Pacific 
Soenggoeh memperandjatkan se- 
loeroeh doenia Barat, jang selama 
ini hidoep dalam impian jang kera 
djaan Mata Hari Terbit itoe tak 
setimbang dalam seoekoeran de- 
ngan doenia Barat jang lebih atas 
lagi dalam segala2nja. 
Amat kasar mereka dibangoen- 

ikan dari impian jang sedap itoe 
| dan achirnja diharoeskan meneri- 
ma poetoesan nasib jang tak di 
sangka dan tak diinginkan itoe, 
Bersetoedjoean dengan sifatnja 
doenia Barat tadi terlambat ba 
ngoen sedar akan edaran riwajat. 
Dengan berkibarnja bendera Nip 
pon dibenoea Asia, Hongkong, Si- 
ngapoera, Indonesia dan kepoelau 
an2 ketjil jang terserak di Laoetan 
Tedoeh, maka tammatlah riwajat 

kekoeasaan imperialisme Barat di 
doenia Timoer dan moelailah fasal 
baroe dalam perpoetaran zaman 
jang berpoetar disekeliling Tokio. 

Riwajat kemadjoecan kelak akan 

ba 

roe itoe dapat diartikan sebagai 
perbaikan nasib bagi rakjat jang 

bermillioen2. itoe, jang sekarapg 

terlipoet dalam atoeran ,,co pros 
perity” (,soesoenan kemakmoe 
ran bersama”) 

Satoe keoentoengan osjang njata 
betoel sampai pada masa sekarang 
ini oentoek rakjat Indonesia ialah 
kenjataan jang kekedjaman dan ke 

| djahatan perang soedah terhindar 
baginja. Keadaan tenteram dite- 
ngah2 doenia jang berperang soe 
dah dapat tertjapai lagi, Tergan 
toeng sebagian besar pada rakjat 
Indonesia itoe sendiri oentoek mem 
peroleh kemenangan dalam keoen 

toengan jang diperdapatnja itoe! 
Sementara ini Djepang sendiri 

masih terbelit dalam Perang Doe 

nia II, Kemenangan jang dipero- 
lehnja dalam tempo 3 boelan di 
Pacific dibagian selatan-daja mem 
berikan kedoedoekan jang “amat 
koeat bagi Djepang jang rasanja 
soekar dapat dihalau lagi dari si 
toe. Djatoehnja Hindia Belanda 
kedalam tangan balatentara Dje- 

pang menjebabkan bertambah soe 

tertimbang 

  

sekoetoe oentoek memerangi Nip- 
pon. Tidak sadja pehak negeri se 
koetoe kehilangan pangkal2 goena 
melakoekan perang serangan, tapi 

djoega mesti memikoel kehilangan 
soember2 bahan dan bekal jang 
sangat besar artinja dan faedah- 
nja dalam perang sekarang itoe. 
Lagipoela kalau diperhatikan ne- 
'ratja kekoeasaan disekitar Pacific 7 
itoe, maka soenggoeh2 Nippon 
sekarang mendjadi mistress of 

the Pacific” (koeasa di Pacific). - 

Dalan pada itoe soenggoeh ta 

heran kita, kalau2 Amerika Sere 
kat dan Inggeris beroesaha soepa 
ja Sovjet Rusland dapat toeroet 
serta dalam Perang Pacific itoe. 
Sebaliknja terkabar berita jang 
doca orang minister Nippon, mi- 
nister Shato dan Marosima berang 
kat dari Tokio menoedjoe ke Mos 
kou, Apapoen djoega jang mendja 

| di harapan orang, pastilah jang 
Sovjet Rusland dalam politik oe- 
roesan loear negerinja tetap akan 
dikemoedikan oleh paham realpoli 
tik jang selama ini mendjadi pedo 
mannja ” 

Ada lagi satoe perkara jang tak 

mesti diloepakan! Dalam salah sa , 
toe pidato Churchill, jang dioetjap 
kannja setelah mengadakan roen “ 

dingan antara Inggeris dan Ameri 

ka Serekat, dikatakannja, bahwa 
pehak negeri sekoetoe baroe di- 
awal tahoen 1943 dapat melakoe- 
kan serangan, apabila hasil perin- 
dustrian goena kelengkapan alat 
peperangannja soedah tjoekoep 
sempoerna. Selama tempo itoe se' 
baliknja Nippon sendiri tentoe ti 
dak tinggal diam, Seperti telah di 

katakan tadi, maka kemenangan 
Djepang dalam edaran jang perta 

ma itoe menjebabkan beberapa da 

erah jang sangat kaja dengan se 

gala bahan dan bekal goena pepe 
rangan dan soember minjak dan 
barang makanan djatoeh kedalam 
tangan Nippon, jang soedah tentoe 
akan dipergoenakannja dengan se 
baik2nja. 

Apalagi kalau Nippon dapat me 
mikat hati rakjat dimasing2 dae- 
rah toendoekkannja dan menda- 
pat bantoean jang sepenoeh2nja 
daripada rakjat tadi itoe, karena 
kepertjajaan jang ditoempahkan- 
nja atasnja, maka rasanja soekar 

slah bagi pehak sekoetoe oentoek 

dapat meramalkan hasil kesoeda- 

han pengen kelak dikemoe 
karnja keadaan bagi pehak ncgeri-dian Hari. : : 
  

  

Toean A. J. Soegijarto, Djakar- 
ta — Tentang perhoeboengan se 
poer itoe kita tidak bisa memberi 
tahoekan lebih landjoet, Oleh ka 
rena keterangan sampai kini ma 
sih beloem sampai djoega. Kalau 
pengoemoeman lebih landjoet, ba 
rangkal: akan lebih “djelas. 

yg 

Kepada beberapa pembatja 
| Kepada mereka ini diberi tahoe- 
kan, bahwa karangan2 jang dite 
rima redaksi masih beloem bisa 
dipasang semoea. Toenggoe doe- 

. loe. 

Peringatan oemoem. 
Sekali lagi diperingatkan bahwa 

semoea toelisan atau perkabaran 
jang tidak disertai nama dar adres 
jang lengkap akan teroes masoek 
kerandjang kertas, tidak perdoeli 
isinja. Orang jang berhati. djoe- 
djoer dan bermaksoed baik tidak 
oesah takoet atau maloe- memper- 

kenalkan dirinja. 

Rd. Rachmat—Bogor. . 
Sangat menjesal oesoel toean 

tidak moengkin didjalankan, kare- 
na memang keadaan tidak mengi- 
dzindkan. Djangan dikira bahwa 
sk. sekarang soedah panen mas, 
malahan sebaliknja. 

d pati atau dirasai 

  

Kepada beberapa pembantoe, 
Banjak berita tidak dimoeat ka- 

rena soedah terlaloe banjak dan- 
pembatja soedah bosan melihat 
kabar perampokan, Lagi poela 
hal itoe oemoemnja terdjadi boe- 
kan karena keboeroekan tabeat, 
tetapi karena salah paham lanta- 
ran dikira soeroeh toeroet, Djoega 
karena tertarik atau terpengaroeh 

oleh beberapa hal ,misalnja karena 
perasaan dendam jang meloeap 
dengan tiba2. 

Meskipoen tidak dikatakan atau 
tidak terlihat, tetapi dalam bebera 
pa-daerah rakjat merasa sekali 
tindasan toecan tanah atau berba- 
gai halangan ekonomi jang dida- 

dari beberapa 
golongan Tionghoa atau Belanda. 
Semoea 'itoe hendaknja djoega di 
perhatikan. 

ak 

Kepada beberapa pembatja. 
Permintaan boeat mengadakan 

peladjaran bahasa Nippon dalam 
bahasa Belanda, teroetama sekali 
boeat bangsa Belanda diantara 
pembatja kita-dan mereka jang 
koerang biasa dengan bahasa In- : 
donesia sedang dipikirkan. 2 

Lebih lekas semoea golongan 
'bangsa di Indonesia mengenal ba- 

hasa Nippon lebih baik, karena 
dengan begitoe salah paham moe 

dah disingkirkan. Begitoe djoega - 
. bangsa Nippon disini tidak akan 
ketinggalan mempeladjari bahasa. 
Indonesia ppela. 
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Balatentara Dai Nippon. 
Dari Redaksi: Atas permintaan pihak jang 
berkoeasa cendang-oendang dibawah ini haroes di 
moeat tiap hari. Harap pembatja mengetahoeinja. 

  

fx 

OENDANG2 No. 1. 

Fatsal 1. Karena Balatentara Nippon berkehendak memper- 
iki nasib rakjat Indonesia jang sebangsa dan setoeroenan dengan 

bangsa Nippon, dan djoega hendak mendirikan ketenteramam 
jang tegoeh oentoek hidoep dan makmoer bersama - sama 
“dengan rakjat Indonesia atas dasar mempertahankan Asia 
Raja bersama-sama, maka dari itoe Balatentara Nippon melangsoeng 

an Pemerintah Militer bagi sementara waktoe didaerah daerah jg. te- 
lah ditempatinja, agar soepaja mendatangkan keamanan jang sentausa 
'dengan segera. : 

5 Fatsal 2. Pembesar Balatentara Nippon memegang kekoeasa- 
. an Pemerintah Militer jang tertinggi dan djoega segala kekoeasaan jang 

. dahoeloe ada' ditangan Goepernor Djenderal. 

Fatsal 3. Semoea badan-badan pemerintahan dan kekoeasaan- 
- nja, hoekoem dan oendang2 dari Pemerintah jang dahoeloe, tetap dia- 

koei sjah bagai sementara waktoe, asal sadja tidak bertentangan dengan 

atoeran pemerintahan militer, 

Fatsal 4. Sekalian pegawai dan pendoedoek biasa diwadjib- 
kan menoeroet perintah Balatentara Nippon dan Pembesar2 pemerinta- 
han Nippon. 

Balatentara Nippon akan menghormati kedoedoekan dan kekoeasa- 

an pegawai pegawai jang setia kepada Nippon, begitoe djoega djiwa, 

harta benda jang sjah dan agama sekalian rakjat jang tidak berdosa, 
Ben Sekalian pegawai dam rakjat oemoemnja hendaklah mempertjajai 
 Balatentara Nippon dan dengan segera melakoekan kewadjibannja ma- 

sing-masing seperti sediakala, 2 
Akan tetapi barangsiapa jang melanggar perintah Balatentara dan 

Pembesar-pembesar Nippon, atau mengatjaukan keamanan oemoem, 
“ menghalang-halangi pekerdjaan militer, mengganggoe atau menganiaja 
pendoedoek bangsa Nippon, dengan semboenji berhoeboengan dengan 

F3 moesoeh, mengatjaukan keoeangan dau perekonomian, menjemboenji- 

|. kan harta benda dan barang bahanan ataupoen meroesakkan soember 

| kekajaan tanah, paberik-paberik dan sebagainja, akan dihoekoem berat 
menoeroet oendang-oendang hoekoem militer. 

: Ftsal 5. Oeang roepiah dan ocang militer jang tertjetak seba- 
| gai roepiah haroes dipergoenakan sebagaPbeang sjah diseloeroeh daerah 

jang telah ditempati Balatentara Nippon. 
Fatsal 6. Oendang-oendang ini moelai berlakoe semendjak 

dioemoemkannja, 
OENDANG2 No. 2. 

Balatentara Nippon mempermakloemkaa oendang-oendang seperti 
terseboet dibawah ini, dengan maksoed agar soepaja mendatangkan ke- 

| amanan dan kesentausaan dengan segera dan melindoengi hak dan har- 

|. ta benda rakjat oemoem jang tidak berdosa. 

1. TENTANG KEAMANAN MASARAKAT. 
Fatsal L 

Barang siapa jang menjimpan obat letoesan, senapan, bedil dsb. 

haroes datang membawa itoe selekas-lekasnja kepada kantor besar pe- 
merintahan balatentara atau sesoecatoe kantor oeroesan pemerintahan 

balatentara. 
—... Djikalau barang siapa djoega melalaikan 

njemboenjikan itoe dihoekoem berat. . 

Fatsal 2, 
00. Sementara waktoe dilarang keras berboeat seperti terseboet di 
— bawah ini: Sa Sa se 

berserikat, berkoempoel, berpropaganda bagi moesoeh dan menem- 
pel kertas gambar atau toelisan. 
menjiarkan chabar angin atau omong kosong. 
menjeberang kepoelau seberang bagi siapa jang tidak mendapat 
idZin dari balatentara Nippon. 
mendengarkan persiaran radio Nippon, 
“meroesakkan atau membawa lari segala barang jang dizegel oleh 
balatentara Nippon. Sa La 

- 

  

membawa itoe atau me- 

  

Fatsal 3. 

5 Dilarang keras mengambil, mentjoeri atau merampas barang2 jang 

tidak ada jang mempoenjai atau jang mendjaga. 
f Barang siapa melakoekan pentjoerian demikian akan dihoekoem 

— paling berat. Ke 
: Barang siapa mendapat atau merampas barang2 atau oeang orang 

lain, haroes mengembalikan itoe kepada jang mempoenjai asal tadi, 

Djikalau dia soedah mengembalikan itoe, dosanja dimaafkan. 

'Fatsal 4, F 2 

5 Sementara waktoe sekalian pendoedoek dilarang keloear dari poe- 

oe1.8 malam sampai poekoel 6 pagi, melainkan jang membawa soerat 

idzin dari balatentara Nippon. 

Fatsal 5. 
- Barang siapa jang meroesakkan segala bangoenan-bangoenan se- 

perti penggalian logam hasil tanah, paberik-paberiknja, bendoengan pe- 

ngairan, perkakas dam alat mesin mesin, gedoeng2, tetanaman dan se- 

bagainja mendapat hoekoeman jang berat. : 

PER En BMA ERI, 

& Ea AS 
Sekalian pegawai Pemerintah jang laloe dan sekalian rakjat hen 

|. daklah selekas-lekasnja moelai melakoekan kewadjibannja masing ma- 

ta 

eka 

ti 

: Fatsal 7, : 
—. 3 Koeasa dari berbagai bagai peroesahaan, seperti import dan export, 

|. perdagangan besar, paberik paberik (termasoek djoega penggilingan 

| padi), peroesahaam tetanaman (termasoek djoega peroesahaan goela), 

- pengangkoetan barang, pengoeroesan goedang diwadjibkan menjampai- 
“kan selekas-lekasnja tempat dan banjaknja simpanan baraing. : 

2 Keterangan: misalnja, barang tenoen, benang djahit, benang tenoen, 

| barang besi (seng, pakoe, besi pelat, kawat besi), cement, korek pi, 

| gemoek jang mengandoeng phosphor, (obat boeat masak karef, karoeng 

| goeni, djagoeng, koelit kina, kinine, djarak, barang boeat masak koelit, 

| Keelit sapi, copra, minjak kelapa, - “ 

2. TENTANG KEOEANGAN. 
Fatsal 8, 

Dilarang keras berboeat sesoeatoe perboeatan jang dapat menim- 

boelkan kekatjauan dalam perekonomian dan keoeangan, misalnja: 

membawa lari, membakar atau menje: ji harta benda seperti 

oeang mas dan perak, soerat soerat jang berharga, boekoe-boekoe dan 

sebagainja jang dipegang oleh bank2 atau badan2 lain jang bersangkoe- 
tan dengan peridaran oeang. Ra 

| Faisal 9. 
|. Sementara waktoe pekerdjaan bank2 dipethentikan. 

Maka sekalian koeasa dari bank2 haroes menghadap selekas-lekas- 

# 
Fe 

T 

PEMANDANGAN 

Fatsal 10. 
Sementara waktoe dilarang keras memindahkan ketangan lain 

harta benda jang tidak bergerak, soerat soerat jang berharga oeang, 
oeang simpanan di bank dsb. dengan tidak mendapat izin lebih dahoeloe 
dari Balatentara Nippon, 

3. TENTANG OEANG KERTAS DAN OEANG KETJIL. 
Fatsal 11, 

Diseloeroeh daerah jang telah didoedoeki Balatentara Nippon, oe- 
ang ana militer dan oeang roepiah haroes digoenakan sebagai oeang 
jang sjah. 

Matjam oeang kertas dan militer ditetapkan ada 7 (toedjoeh) roe- 
pa: jaitoe f 10.— (sepoeloeh roepiah) f 5.— (lima roepiah), f 1.— (sa- 
toe roepiah), 50 sen, 10 sen, 5 sen dan 1 sen. 

Roepa tjoraknja terloekis seperti tertempel dibawah ini: 

Fatsal 12 
Dilarang keras memakai oeang lain dari pada oeang militer dan 

oeang roepijah, akan tetapi wang ketjil jang dikeloearkan oleh Pemerin- 
tah Nippon jang berharga 10 sen, 5 sen, dan 1 sen haroes djoega digoe- 
nakan sebagai oeang sjah, i 5 

: Fatsal 13. 
Dilarang poela berboeat perboeatan-perboeatan jang berikoet: 

a. mengganggoe peridaran oeang militer dan ocang roepjjah. 

b. membajar atau menerima oeang lain dari pada ocang militer dan 
ocag roepijah, 

c. memalsoe, merobah atau poen memboeang oeang militer dan oeang 
roepijah. 2 

d. mengatjaukan perimbangan persamaan harga oeang kertas militer 
dan oeeang roepiah, atau menoekar oeang dengan maksoed akan 
mentjari keoentoengan. 

e. menjimpan atau menjemboenjikan oeang kertas dan oecang kefjil, 

baik jang diterbitkan (oleh Pemerintah Nippon maoepoen oleh Pe- 

merintah jang laloe, jang harganja f 1.— (satoe roepijah) kebawah, 

djikalau djoemlahnja lebih dari f 100.— (seratoes roepiah). 

4. TENTANG HARGA BARANG. 
Fatsal 14. 

Dilarang keras menerima atau mendjandjikan harga barang, oepah, 

sewa tanah, dan sewa roemah kalau lebih tinggi dari harga pada 1 Ja- 

nuarj 1942. 
Fatsal 15. 

Dilarang keras mendjoeal dam mengoempoelkan barang barang jang 

dilakoekan dengan maksoed akan mentjahari keoentoengan jang tidak 

patoet, lagi poela menahan barang barang dagangan atau mengerdja- 

kan perantaraan dalam perdagangan sematjam itoe. 

5. TENTANG PERDAGANGAN DENGAN LOEAR NEGERI, 
Fatsal 16. 

Oentoek sementara waktoe dilarang memasoekkan dan mengeloear- 

kan segala matjam barang barang, baik antara poelau-poelau dalam ne- 

geri maocepoen dengan loear negeri, 

z Fatsal 17. 
Oentoek sementara waktoe dilarang poela mengirimkan dan mema- 

soekkan oeang, jaitoe melakoekan pembajaran dengan Wissel, chegue, 

soerat ocang dan lain-lain. 
Fatsal 18. - 

Dilarang menerima atau memindahkan ketangan lain segala hoe- 

tang pihoetang kepada orang jang berada diloear negeri dan soerat2 is. 

berhaga, misalnja boekoe simpanan oeang dalam bank, 

6. TENTANG PERHOEBOENGAN DAN PERKENDARAAN, 

Fatsal 19. 
Dilarang keras membinasakan atau meroesakkan segala matjam 

alat kendaraan baik bagi didarat, di air, macepoen di oedara, bangoenan 

listrik dan alat perhoeboengan, misalnja: kapal dan perahoe jang dipa- 

kai dilaoet dan disoengai, djalan kereta api, djalan trem listrik, kereta 

dan pedati, automobiel, djalan biasa, djembatan pelaboehan, alat peng- 

hidoep tenaga listrik, pengaliran air minoem, gas, penerangan listrik, 

telpon, tempat simpanan benzin, dan segala matjam peralatan perhoe 

boengan dam perkendaraan. 

Fatsal 20. | 
Sekalian pegawai Pemerintah jang laloe dan barang siapapoen djoe- 

ga jang memegang pekerdjaan berhoeboeng dengan peralatan terseboet 

dalam fatSal 19 haroes kembali selekas-lekasnja ketempat pekerdjaan- 
nja dan melakoekan kewadjibannja masing2 seperti sediakala. 

Faftsal 21. 

Sekalian wakil dan kocasa dari segala peroesahaan perkendaraan, 

baik didarat, di air maoepoen dicedara, begitoe poela perhoeboengan ka- 

bar, peroesahaan listrik, dengan segera haroes menjampaikan daftar2 

jang lengkap tentang segala hal peroesahaannja kepada Pemerintah Ba- 

latentara. 
Fatsal 22. 

Barang siapa jang melanggar atoeran jang terseboet dalam oendang 

oendang ini, dan memberi keterangan jang tidak benar akan mendapat 

hoekoeman berat, 
Fatsal 23. 4 

Oendang2 ini moelai berlakoe semendjak dioemoemkannja. 

- — ' OENDANG2 No. 3. Tak 
& 
- Pl Ba 

Boeat sementara waktoe segala matjam perbintjangan, pergerakan, 

dan andjoeran atau propaganda perihal peratoeran dan soefoenan ne- 

gara tidak diperkenankan. 
Oendang-oendang ini moelai berlakoe semendjak diperoemoemkan- 

nja. 
Batavia, 20 Maart 1942. 

OENDANG2 No. 4. 

Djikalau bendera officieel haroes dipasang dihadapan kantor atau 

ag pada waktoe hari besar, bendera Nippon sahadja haroes dipa- 

Oendang-oendang ini moelai berlakoe semendjak diperoemoemkan- 

nja. : 
Batavia, 20 Maart 1942. 

mentjegah kekaloetan atau keke- 
roehan dalam oedara politiek di 

negeri ini, 

si 

Seperti oemoem telah dimak 

loemkan moelai dari kemarin berla | 

koe. oendang-oendang perihal lara j 

ngan segala matjam perbintja- | 

ngan, pergerakan dan andjoeran 

atau propagada tentang peratoe : 

ran dan soesoenan negara. 

Dalam keadaan sekarang ini ra' 

Dalam oendang oendang no. 2 
soedah dimoeat djoega larangan 
oentoek berhimpoen dan bersidang 

jang bersifat politiek dan djoega 

jat haroes tahoe apa  sebabnja penjiaran kabar angin jang tidak 

atoeran sematjam itoe haroes di . beralasan kenjataan, Kami telah 

langsoengkan. ! mengetahoei benar semangat pe 

Maksoed oendang oendang itoe  mimpin pemimpin Indonesia. Jang 

ialah soepaja rakjat oemoem ting ternama, akan tetapi rakjat jang 

gal tetap dan tenang hatinja dan « tinggal di desa desa dan peloksok 

tidak berkobar kobar kepada hara peloksok djaoeh dari kota itoe bo 

pan jang boekan-boekan. | leh djoega salah faham atau salah 

Maka dari itoe djanganlah mera terima terhadap haloean kita. 

sa ketjiwa atau koeatir karena | 

atoeran baroe ini, Ke Lagi poela nafsoe jang terlaloe 

Peratoeran ini hanja bosat se boeroe boeroe dan tindakan jang   
    

“nja kekantor pemerintah Balatentara oentoek menerima keterangan dan 

. menoenggoe perintahnja boeat mengerdjakan lagi. aa 

mz 

   

  

mentara waktoe sadja oentoek tidak berhati hati itoe seakan2 

ratjoen bagi kesehatan masjara 
kat. Misalnja andjoeran atau go 
sokan jang tidak pada tempatnja, 
walaupoen sedikit djoega, boleh 

djadi menimboelkan kekaloetan di 
kampoeng kampoeng atau kota ko 
ta jang ketjil. Bertambah besar: 
nja bahaja sematjam itoe akan 
timboel, semakin beloem: tinggi 
tingkat masjarakatnja. Selama pe 
rasaan ,,tanggoeng djawab, terha- 

dap masjarakat pada seseorang 
masih tipis dan masjarakatpoen 

| 
maka segala tindakan jang me: 
ngandoeng perobahan dalam ma- 

sjarakat itoe haroes dilakoekan de 
ngan hati hati dan bidjaksana. Ter 
istimewa dalam waktoe pepera 
ngan dan dalam zaman perbaroe 
an jang agak tiba tiba datangnja 
lebih lebih kita haroes berhati ha 
ti dalam segala tindakan. 

Seperti oemoem ketahoei djoega 
dalam masjarakat dinegeri ini ada 

ping bangsa Indonesia ada djoega 
sedjoeta bangsa Tionghoa, India, 

Arab dan Philippia. Lagi poela ma 
sih banjak bangsa Europa, baik 
jang termasoek negeri as, maoe 
poen jang termasoek negeri anti- 

as. 
Sekarang baroe sadja kami da- 

pat melenjapkan kekocasaan moe 

Soeh kita dan baroe kami moelai 
memboeat perhoeboengan dengan 
teman teman dan saudara saudara 
moeda kami, 4 

Dalam hal jang demikian rak- 
jat hendaklah memikirkan seda- 

lam dalamnja bagaimana djalan 
nja oentoek bekerdja bersama sa 

ma jang paling berfaedah. 
Sebagai telah diterangkan oleh 

pemerintah Nippon, kami tidak 
mengandoeng niatan akan memper 
boedak rakjat Indoesia seperti di 
lakoekan oleh bangsa Belanda. 
Beroelang oelang kami oetjapkan, 
bahwa maksoed kami ialah menja 

darkan atau menghidoepkan kem 
bali kemakmoeran rakjat. 

Masih ada  tjoeriga terhadap 

Nippon? 
Toean toean boleh mempertja- 

jai hati bangsa Nippon. Pada ma 
sa ini moesoeh kita djaoeh dari 

sini dan kita berdiri berdekatan se 
kali. Dengan sabar dan tenang, ki 
ta boleh moelai mengatoer masja 
rakat dan kehidoepan jang baroe 
di Asia Baroe, dan lihatlah dika- 

nan kiri ia diseloeroeh doenia. 

Kemanakah achirnja doenia ini 
arahnja? Kemanakah nasib bang: 
sa Asia ?-Diseloeroeh doenia awan 
mendoepg peperangan jang gelap 
melipoeti moeka boemi, akan te- 

tapi beroentoenglah.di Asia soe- 

dah moelai tampak tjahaja bersi- 

nar sinar pembawa aman dan ke 

makmoeran, 

Tjobalah raba hatimoe sendiri | 

dan tenangkanlah bagaimana di 

hari kemoedian nasib rakjat Indo 

nesia! Mengertikah dan insjahkah 

toean tempat kedoedoekan Nip 

pon sebagai pemimpin Asia? 

Berhati hatilah soepaja dja 

ngan berlakoe salah atau bersi- 

kap jang tidak semestinja di doe 

nia Asia Baroe ini. 

Bersetialah kepada djiwamoe 

sendiri oentoek pedoman sekalian 

lakoe lampah. Setialah poela pada 

tetangga dan handai taulan, apala 

gi pada kaoem keloearga. Horma 

tilah dan tinggikanlah deradjat 

kaoem iboe. Djangan loepakan sa 

jang dan korban jang kamoe teri 

ma dari iboe. : 
Selain dari itoe kami ingin disi 

ni memadjoekan hal jang baroe se 

kali, jaitoe bahwa segala bagian da 
ri Asia, ditanah Djawa kenjataan 

tentang Asia Baroe haroes disiar 

kan dan dirasakan.  Djanganlah 
tinggal sebagai anak Asia jang ter 
loepa! Djanganlah tinggal tetap 
anak jatim dari Iboe Asia! 

Agar soepaja tak menimboelkan 

perasaan jg. salah faham, kami 
menerangkan disini, bahwa oen 

- 

bintjangan, andjoeran dan propa- 

ganda terhadap soesoenan negara 

itoe, hanja sebagai sementara wak 

toe sadja, tidak boeat selama la 

manja. Dan hanja boeat pendjaga 

an ketenteraman sebeloemnja ter 

djadi apa apa. Djikalau toean hen 

dak mengoesoelkan sesoeatoe hal 

kepada pemerintah Balatentara, 

bermatjam matjam bangsa. Disam | 

dang oendang perihal larangan per | 

da kami terhadap soal itoe, selaloe 
kami bersedia memberi keterangan 

setjoekoep tjoekoepnja dan nase 

hat.dengan senang hati, 
Tentang oendang oendang peri- 

hal pemakainja bendera, pemerin 
tah Balatentara Nippon telah mem 
beri tahoekan dengan siaran radio, 
soepaja djangan memakai bendera 

Nippon kalau tidak dengan idzin 
jang sjah, 3 

Kegembiraan rakjat dan oetja , 

pan selamat datang terhadap Bala ' 
beloem tinggi pertanggoengannja, -tentara Nippon waktoe mendarat 

di poelau ini, telah terboekti de 
ngan memakainja bendera Nippon 
terboeat dari kertas ketjil ketjil. 

Akan tetapi sajang sekali ba 
njak orang jang berboeat tidak se 
nonoh dan mempergoenakan bende 
ra Nippon kemoerkaan sendiri, se 
hingga pemerintah Balatentara 
Nippon terpaksa melarang mema 

kainja bendera Nippon atau tanda 
Matahari Terbit, 

Walaupoen begitoe maksoed pe 

merintah Balatentara Nippon de 
ngan larangan 'itoe, boekanlah 

karena tak maoe menerima kegem- 
biraan dan samboetan dari pendoe 
doek negeri ini, melainkan mentje 
gah pemakaian jang tidak sjah 

sadja. 
Dikemoedian hari akan diada 

kan beberapa hari besar bagi pen 

doedoek, Pada waktoe itoe bende 
ra Nippon boleh dipergoenakan. 
Tentoe sadja Pemerintah Balaten 
tara Nippon tidak memperkenan 
kan hari besar jang bersifat moe 

soeh. 
Rakjat boeat sementara waktoe 

-sadja, sedang beberapa matjam 
bendera jang beloem diakoei oleh 

Pembesar Balatentara Nippon be 
loem boleh dipakai. 

Bendera atau soeal memakai ben 

dera itoe amat penting, maka dari 
itoe boeat sementara waktoe ka 

lam waktoe perang. 

Djanganlah kita memboeat salah 
terhadap soal bendera jang soelit 
ini, f 
  

  

AWASI 
Penting boeat 
semoea langga- 

nan. 
Moelai hari Senen tgI. 30 Maart 

1942 dalam sk. Pemandangan 
akan dimoelai peladjaran bahasa 
Nippon oleh pembantoe kita toe 

bahasa kita. Sengadja toean Sa 

noesi Pane kita minta menoelis- 
kan peladjaran bahasa terseboet, 
karena kita mengetahoci bahwa 
sedjak dari doeloe beliau soedah 

| 'mempeladjari bahasa- Nippon dan 
membandingkan paramasastera- 
nja dengan bahasa Indonesia. 

Karena ifoe toean Sanoesi Pa 
ne bisa memperhatikan kesoeka- 
ran kesoekaran kita sebagai bang 
sa Indonesia jang mempeladjari 

peladjaran djoega akan dimoeat 
kamoesnja atau daftar perkataan 
perkataan jang perloe. 

Baiklah, nanti dilihat sadja ha 
silnja, Baik boeroeknja kelak 
akan terlihat. Tjoema kalau boleh 
kita memberi sekedar nasehat, ja- 
itoe: Lekaslah masoek mendjadi 
langgaman tetap, soepaja nanti hi- 
sa mengikoeti peladjaran bahasa 
Nippon itoe, 
PENA Pe AA REA 

  

MENIKAH : 

dan , 

foenggono 

Ismaillaan 4, 20 Maart 42 
  

    

  

Dokter Mhd. JOESOEF 
Genees. Heel en Verloskundige 

Praktijk oemoem. 
Specialist boeat penjakit 

Zenuw, 
Djam bitjara: pagi 7-9. 

sore 5-6, 
Berendrechtslaan 34. 'Telf. 4175 

WI. (Kebon Klapa)     atau minta penoendjoek djalan pa   Boleh panggil pada tiap2 waktoe. 
  

IA 
' 

  

Dizaman ini kita haroes lebih giat menjokong 

oesaha bangsa. Satoe antaranja ialah 
.Club Indonesia", Kramat 158. 
  

  

Boeat anak toean fjarilah 
zamannja | 
bersedia memberikan 
toean jang tahan tiap     

'Pergoeroean Rakjat"- Kramat 174, 

azasnja kebangsaan dan kemasjarakatan. 

sekolah jang tjotjok dengan 

toentoenan kepada anak 
perobahan zaman, karena   
  

ea 

hanja boleh pakai.bendera Nippon : 

an Sanoesi Pane, jang soedah ter .| 
kenal sebagai salah seorang achli 

mi haroes berhati hati, apalagi da: 

bahasa Nippon. Ketjoeali pedoman- 
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