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' Djangan ketinggalan dalam Za- 

man Baroe!l 
Batjalah 

»Pemandangan”, 
kabar dan artikelen penting. 

Masoeklah djadi abonn 6! 

sk. Indonesia, jaitoe 
selaloe memoeat 

  

    

ENI MN At 

Asia 5 nbantoe Inggeris ting: 
gal Amerika. | 

3 in a01 

h Inggeris telah me- | 
8 ke India oen | 

itoe se Teng 'poen “Udak menta 
Hal ini sangat memberatkan ne 
sa Sekoetoe teroetama Inggeris 

endiri, oleh karena ta' moedah 
“oentoek mendatangkan 

etjoeali dari Amerika jang seka CR 
Haa soedah poris Las candi Sea 

8 Haluan nanas aa 
— Amerika memberikan kesuanggot 
Pangan akan teroes menoen 

. Gjang Mega Ka 

| CANADA TA? DAPAT MENGI- 

an tidak Merhasitnja missie 

pps di India jang moela2 telah 

. mero mn harapan jang besar 
sekali bagi Sekoetoe, sedangkan 
jang 'mendjadikan so'al lainnja, 

"3 tlah. An Kn semang - 

dapat teluk berichtiar soepaja 
i mengirimkan bantoean 

3 tr lia itoe, akan tetapi da 
aja Canada itoe selaloe sia- 

“aah karena tempat2 jang 
aa 1 tang Australia se 

“ran Maka Male aa 

| pertahanan Amerika di Corrige 

. dor sekarang mendjadi kalang : 

- kaboet. 
Setelah Mac Arthur "melarikan 

Daan, | maka pasoekan2 Amerika | 
Ie kan perlawanan dengan | 

an lagi jang Ta 

diderita Arierik 
ia dan Bataan sangat besar sekali: 

tebib dari 4/5 dari pertahanan2 | 
na pada poelau2 terseboet 

AN 2.200 ang, SERDA | 
: DOE2NJA. 

Dari Hongkong diberitakan, 5 

,Ra' jat diangan maoe 
. ditiposl” 

 djoeroe bitjara tentang perkelahi 

| Tiongkok telah mendapat sera 
| ngan2 jang hebat disebelah soe” | 
| ngai Jangtze, sehingga terpaksa 

aa 

Sedjoemlah 270 serdadoe2 lain 

 nja ditawan. 

Mengingat akan kekalahan2 jg. 
besar ini, maka semangat pada 
serdadoe2 oentoek teroes -  berpe 

| rang mendjadi koerang. 

AMERIKA MENGANTJAM 
—. ARGENTINIA, 

Amerika telah mengantjam Ka 
ia, bahwa dengun sebanjak 

aan Alan jang ketjil2 di 

Amerika Selatan mendapat antja 
| man seperti demikian. 

pemana. partij Islam di India, 

-Djinna, dan dengan roepa2 djalan 

telah mentjoba poela 'memboedjoek 

nja soepaja partij Islam di India 

jang sangat besar pengaroehnja 

itoe memberi bantoean kepada 

Inggeris. 

Partij Islam salah satoe anggau 

ta dari Nasional Congres meno 

Taknja boedjoekan2 Cripps itoe. 

(AUSTRALIA TIDAK AKAN 
IKOET TJAMPOER DALAM 
POETJOEK PIMPINAN TENTA- 

RA SEKOETOE. 
Kabar dari Lissabon: 

Menoeroet kawat jang diterima 

dari Melbourne, premier Curtin 
| menerangkan, bahwa pemerentah 

dan. Parlement Australia tidak 

akan mentjampoeri pekerdjaan 

didalam Poetjoek pimpinan tenta 

ra negeri sekoetoe. 

  
NASEHAT CHANDRA BOSE 

KEPADA RAKJAT INDIA, 

Dari Berlin dikabarkan: 

Pada tanggal 1 boelan ini 

Chandra Bose, pemoeka 

(pergerakan India merdeka telah 

berbitjara didepan radio. Ia mena 

sehatkan rakjat India soepaja dja 

ngan maoe ditipoe dengan oesoel 

| oesoel jang bersifat poetar belit 

dari Cripps, 

SAMA SEKALI. 
Bern dikabarkan: 

Kawat jang diterima dari Lon 

| den menerangkan begini: 

Pemerentah Inggeris bingoeng 

'karena rakjat India menolak 

Gengan keras oesoel oesoel Cripps 

dan penolakan itoe melenjapkan 

harapan harapan jang optimis 

| tisch tentang. hasil oesaha Cripps. 

SAIGON OMA TERA 1G 
- 0. LAGI. $ 

Dari Saigon dikabarkan: 

' Soenggoehpoen Indochina terma 

vek negeri neutraal, tetapi didae 

“rah Selatan dekat Saigon, penera 

ngan lampoe dibatasi djoega oen- 

toek mendjaga serangan serangan 

“dari oedara jang dilakoekan de- 

| tanggal 1 April perbatasan itoe 

“| telah dihapoeskan, jaitoe karena 

' angkatan oedara Inggeris di Bur 

ma telah dimoesnakan sama “   

an di Tiongkok Oetara, pasoekan2- 

“| melarikan diri dengan meninggal! | 
"Ikan Lk. 2.200 majat —serdadoe2 

diseloeroeh 

| beloem dapat dioemoemkan. 

| CRIPPS AKAN LEBIH LAMA 

| da tanggal 6 boelan ini, 

| maksoed dapat 

| tan militer Amerika dan Inggeris, 

Ba na 

“kekalahannja Roosevelt melepas 

8 -Gandhi dan Nehru telah memberi 

| India pada Sir Stafford Cripps pa 

  an Pacific. Di Inggeris rakjat djoe 

| Nippon jang tidak bersendjata di 

2 ena 

& 

GANDHI DAN NEHRU MEMBE | 

| susan KEPOETOESAN CONG 
RES KEPADA CRIPPS. 

Kabar dari Lissabon: 
Dari New Delhi diterima kawat, 

| kan poetoesan Kongres Nasional 

da tanggal 2 April diwaktoe sore. 
Tetapi isi dari pada poetoesan itoe 

TINGGAL DI INDIA. 
Dari Lissabon dikabar- 

kan : 
Kabar jang “#itorima dari New 

Delhi mengatakan demikian: 

Soenggoehpoen oesoel oesoel jg. 
dimadjoekan Sir Stafford Cripps 
ditolak, tetapi ia masih beroesaha 
dengan rahasia oentoek mendapat 
sepakat kata dengan pemoeka pe 
moeka India, Ia menjatakan akan 
menoenda keberangkatannja jang 
telah ditetapkan moela moela pa 

dengan 
meneroeskan pe 

roendingannja pada hari Minggoe 

jang akan datang. 

  
PERS AMERIKA MERASA 

KETJEWA, 
Ketika rakjat Amerika dan soe 

rat soerat kabar Amerika mende 
ngar hantjoer leboernja kekoca- 

mereka ketjewa sekali terhadap 

sikap pemerintah Amerika. 
Banjak soerat kabar ramai | 

memperbintjangkan politik men- | 
teri Knox dan president Roosevelt. 

Baberaba soerat kabar Telak 
kan reaksinja jang keras terhadap 
pemerintah Washington. Kepertja 
jaan rakjat Amerika kepada kesen 

tausaan militer Amerika hilang 

melajang, 
Moelai tanggal 8 December 

1941 gampai penghabisan tahoen, 
teroes meneroes datang berita be 

rita kemenangan Nippon jang 

menggemparkan. Goena menoetoep 

Kimmel dari djabatan laksamana 

besar pada armada Amerika bagi 

ga menjalahkan Robert Brooke 

Popham, laksamana besar armada 

di Asia Timoer, 

Begitoelah keadaan-keadaan Pa 

cific berobah sama sekali dan pa 

da waktoe itoe Belanda tidak bisa 

merobah sikapnja. Mereka haroes 

menoeroet djedjak Amerika dan 

Inggeris, Tentara Belanda menjer 

boe daerah Timor Portegis dengan 

bekerdja bersama2 dengan ten 

tara Inggeris. Tentara Belanda 

menerdjang kedaulatan Portegis 

dan menangkapi banjak rakjat | 

Nippon jang ada disana, sedang 

tentara Amerika menjerang rakjat 

Mindano Filippina.     
HARAPAN? INGGERIS HILANG 

ngan tidak beralasan. Tetapi pada. 

Bagaimanapoen djoega tentara 

Kaisar kita tidaklah akan meloepa 

Kan tindakan Amerika ini jang ti 

dak mengenai kemanoesiaan. 

Dengan bekerdja bersama sama 

jang rapat antara balatentara dan 

angkatan laoet kita, maka pada 

tanggal 23 December 1941 pasoe- 

kan kita jang koeat mereboet Da 

vao, iboe kota Mindanau. 

Esok harinja, pagi pagi tentara 

kita mendarat di poslau Luzon. 

Sebeloem ' Amerika dan Inggeris 

bisa berboeat apa apa, pelaboehan 

| (Hongkong djatoeh dan dengan 

. tidak pakai perdjandjian apa apa, 

Gobnor Djenderai Moeda Hong 

kong menjerah menga 

Inggeris mengambil Hongkong 

dari tangan Tiongkok pada ta” 

hoen 1842 dan moelai tahoen itoe 

moelailah desakan Inggeris jang 

hebat pada negeri Tiongkok. 100 

Tahoen lamanja Inggeris meng- 

genggam pangkalan pangkalan di 

Hongkong boeat penjerboeannja 

di Asia, Achirnja Inggeris kehila   ngan bendera ,,Union Jack” di 

Munekong dan lagi Sala mereka 
kehilangan pangkalan pangkalan 
jang penting ,boeat membantoe 

Chiang Kai Shek, 
Begitoelah “Balatentara Nippon 

1 telah mematahkan salah satoe sa 
“Ap ABCD-front. 

: Selama 100 tahoen Amerika dan 
H oais melamoenkan impian jg. 

moeloek2 dan mengharap harap- 
kan akan menakloekkan Asia. 
Akan tetapi sekarang impian mere 

patah-petjak, mereka seka- 
Tang berhadapan dengan kenjata 

an jang pahit. 
Pada tanggal 1 Januari 1942 

pagi pagi benar: markas2 besar 
Nippon di Tokio mengoemoemkan 
djatoehnja Manila, iboe kota Fili 
pina. 

Kenjataan memboektikan bagai 
mana lemahnja serdadoe2 front 
ABCD dan bagaimana lembeknja 
Semangat ovsir opsirnja oentoek 
berkelahi! 

| Doegaan mereka tentang kekoe 
tan Asia meleset sama sekali! 

Mereka merendahkan kepintaran 
dan kepandaian bangsa bangsa 
Koelit berwarna di Asia! 

|. Mereka tidak mengetahoei 
Soenggoeh2 akan semangat keba 
ngoenan rakjat Asia jang tidak da 

pat dipadamkan! Mereka mengira, 
bahwa mereka bisa mendjadi ,,toe 
'an” disemoea bagian doenia, asal 
mereka maoce. 

| Diplomasi mereka jang meloe- 
loe oentoek dirinja sendiri dan po 

'Hitiek mereka terhadap Asia jang 
- Imenoendjoekkan ketjongkakan se 

karang terboekti sebagai kesala- 
han jang besar bagi kemanoesia- 

|| Mesin-mesin peperangan jang 

“gegap gempita dan mesin propa- 

|ganda jang berdjaian dengan se 
bagoes bagoesnja, tidak bisa mem 

| bela ketidak - adilan mereka. 
TA Toehan tidak Panja centoek ne- 

. Aemokrasi! 

Berita peperangan sehari hari 

boekanlah soeatoe atjara jang bia 

sa boeat waktoe minoem teh. Toe 

an hendaknja tahoe apa artinja 

atjara2 ini boeat Indonesia dan 

tocan hendaknja tahoe djoega si 

kap apa jang haroes toean ambil, 

Muelai besok kita merobah atja 

ra2 kita dan kita akan mengam- 

barkan kehidoepan kita sehari2. 

Apa artinja peperangan seka- 

rang ini bagi toean? 

Apakah baik kiranja kalau kita 

semoea pada wakoe ini dipisahkan 

dari gerak-gerik dan toedjocan 

abad baroe? 
  

CURSUS NIPPON. 

Karena cursus bahasa Nippon 

jang diberikan dalam bahasa Be- 

landa hari ini tidak bisa dimoeat, 

| oleh karena penerimaan copijnja 

terlambat. Hal ini kiranja dimak 

'Ioemi oleh sidang ramai, 

  

  

SATOE LEMBAR, LOSSE NUMMER 10 SEN, 

Saringan. 
Pe anbua en ngan 

IT NDONESIA sekarang ini men 

djadi salah satoe bahagian 
dari Abon Asia-Raya, dan 
tjita2 Asia Raya itoe memboetoeh 
kan poela timboelnja Indonesia 
Baroe. 

Sedang Indonesia Baroe poen 
menghendaki amal baroe, perboea 
tan baroe, tjara baroe, sehingga 
menimboelkan masjarakat baroe. 

Boekan lagi masjarakat Hindia- 
Nederland, melainkan masjarakat 
Indonesia, sebagai anggauta dari 

pada masjarakat Asia Raja. 
Masjarakat baroe itoe soedan 

tentoe menghendaki banjak banjak 
perbaikan. Karena selama ini tidak 
oesah dioengkiri, bahwa masjara 

kat jang didalamnja kita hidoep 
ini adalah masjarakat jang sa- 
ngat pintjang. 

Amal sosial hanja kita dapati 
dalam kata atau dalam toelisan, 

Seperti djoega Djerman perna 
menghadapi masjarakat Jaho di, 
sebagai boeah daripada repoeblik 

Weimar, poen Indonesia mempoe 

njai poela soal kejahoedian, arti 
nja tidak sedikit orang daripada 
pendoedoek Indonesia jang se- 
soenggoehnja sifatnja sifat keja- 
hoedian, yerboeatannja, perboea- 

tan kejahoedian itoe, 

Hoekoem jang tidak melarang 
adanja perlatjoeran misalnja, di 
goenakan oentoek menjelenggara 

kan roemah perlatjoeran. Seperti 

djoega dizaman, kejahoedian di 
Djerman orang2 sematjam itoe me 
nimboelkan boekoe2 latjoer, gam 
bar2 latjoer goena meroesak ba 

thin para pemoeda Djerman, tidak 
poela sedikit di Indonesia jang 
dengan diam atau dengan terang 

berboeat sematjam itoe, meroesak 

bathin dan boedi pekerti para moe 

da Indonesia. 

tidak poela sedikit kedhikan 

orang makan orang”, artinja 

jang satoe dihisapnja, dengan ma 

tjam2 djalan, baik dengan djalan 

riba, maoepoen dengan djalan lain 

oleh jang lainnja, : 

Kemiskinan orang dipergoena- 
kan poela dengan menimboelkan 

systeem bon, sehingga rata rata 

orang Indonesia hidoepnja hidoep 

bon, padahal hidoep bon itoe le 

bih mahal daripada hidoep kontan, 

Kebodohan sitani, misalnja, ti 

dak loepoet poela dipergoenakan 

sebaik -baiknja oleh manoesia2 

jang bersifat jahoedi itoe. 

Kalau sitani membeli, timba 

ngan diberatkan, tapi isi dikoera 

ngi. : 
Kalau sitani mendjoeal, timba 

ngan diringankan, padahal isinja 

banjak. 

Ada poela kalanja kebodohan 

orang itoe dipergoenakan oleh   

manoesia2 jang nampaknja alim 
dan baik bagi mendapat kesoeka 
an atau kesenangan diri sendiri, 
Pendjoealan ilmo»e palsoe tidak 

koerang. 

Demikianlah. sedikit daripada 
gambaran masjarakat Indonesia 

entah berapa abad lamanja. 

Tidak hanja tekanan bathin, 
peroesakan bathin  dilakoekan 
orang dengan menimboelkan hal2 

jang latjoer, menimboelkan boe 
koe jang meroesak moreel, mem 

perlihatkan perboeatan jang ke 
dji, tetapi banjak matjam tek 

nan jang diderita oleh bangsa In 

donesia. 
Tidak hanja tindisan dari pen 

djadjah kepada jang terdjadjah 
jafig dialami, tetapi tindisan2 eko 
nomi dari orang2 jang tidak ter 

masoek pendjadjah poen - amat 
banjaknja, baik jang kentara ma- 

oepoen jang tidak kentara. 

Demokrasi digembor gemborkan 
tetapi plutocratie jang didjalan 
kan, : 

Pemberian tolong dinampakkan, 
padahal sesoenggoehnja penghisa 
pan dengan riba jang berlipat gan 

da, 
Pendidikan katanja deberikan, 

padahal pengroesakan bathin. 
Maka seperti djoega dahoeloe 

bangsa Djerman laloe bangkit hen 
dak menjinarkan segala sifat ini, 

poen Indonesia Baroe dengan 
pimpinan Nippon berhadjat sa 
ngat akan peroebahan jang demi 
kian, akan saringan jang sebersih 

bersihnja. 
Manoesia jang nampaknja baik, 

tetapi perboeatannja seperti per . 
bocatan orang jang dahoeloe diha 
dapi oleh Djerman haroeslah dia- 
waskan, 

Penipoean tjara berdjoeal, dan 
penipoean tjara berbeli hendaknja 
disapoe bersih bersih, : 
Kemadjoean bangsa Indonesia 

dalam kalangan ekonomi jang doe 
loe selaloe kandas karena terha 
lang hoekoem dll., kini haroes di 
timboel timboelkan bahkan diseret 

keatas. 
Sebab, apa goena kenaikkan de 

radjat, persamaan anggapan, dji 

ka segala tindisan seroepa itoe ma 

sih ada ? 

Indonesia tidak bisa diseboet In 
donesia Baroe djika sifat2 boeroek 

itoe masih ada, meliankan Indone 

sia-Lama, . 

Dan Indonesia Lama tidak lajak 
mendjadi anggauta daripada Asia 
Raja, 

Maka sekarang inilah proces- 
pembaroean dengan pimpinan ta 
ngan jang soenggoeh2 tangan sau 

dara toea, £ 

A. Tj. 
  

  

Pergerakan tiga ..A“. 

Dengan terdjoengkirnja kekoe- 

asaan A.B.C.D. di Pacific, maka 

boleh dikata seloeroeh Asia-Ti- 

moer kini terikat dan tergaboeng 

mendjadi satoe dibawah satoe pim 

pinan, 
Selceroeh Asia tergaboeng men 

djadi satoe, tidak lagi didalam 

barisan ABCD, melainkan didalam 

lingkoengan ,Tiga-A”, artinja: 

Asia Nippon, 

A. Pemimpin Asia Nippon. 

A. Pelindoeng Asia Nippon, 

Timboelnja oesaha Nippon goe- 

na melepaskan Asia dari tjengke 

raman ABCD ialah pada tanggal 

8 December, 
Timboelnja oesaha, sampai Asia 

masoek barisan Asia-Raja goena 

kema'moeran oentoek orang Asia 

sendiri, dibawah pimpinan Nippon 

ialah pada tanggal 8 December, 

Timboelnja oesaha Nippon goe 

na “ memperlindoengi seloeroeh 

Asia dari tindasan dan tjengkera 

man ABCD ialah pada tanggal 8 

December. 

— Tanggal 8 adalah tanggal jang 

patoet ditjatat oleh seloeroeh 

Asia, Karena pada tanggal itoelah 

Balatentara Nippon madjoe kede 

pan, berkoerban goena seloeroeh 

Asia. 

A. Tjahaja 

  

"Bahkan tidak hanja hendaknja 

mendjadi tjatatan, tetapi patoer 

diperingati, patoet diperlainkan 

dengan hari2 lain. 

Hari delapan, itoelah ,,Hari 

Berterima kasih kepada Bala Ten 

tara Dai Nippon”, 

Boekan. hanja 8 December hen 

daknja, tetapi dimasa ini sajogia 

nja tiap2 tanggal 8 dari tiap2 boe 

lan soepaja didjadikan hari peri- 

ngatan, soepaja tetap dikenang 

dan diketahoei, karena selaloe 

  

  

ingat itoe, tentoenja menimboel- 
kan nafsoe selaloe bergiat beroe- 
saha tjepatnja timboel Asia Raja 
jang gilang - gemilang, dalam 
mana tiap2 bahagiannja merasa- 
kan kebahagiaannja dan kema'- 

moerannja, « 
Di Tiongkok poen orang sedang 

bergiat, dan menentoekan tanggal. 

8 dari.tiap2 boelan sebagai hari 
peringatan itoe. 

Indonesia, Filipina, Malaka, Mu 
ang Thai, Indo-China dan di Nip- 
pon sendiri, tentoenja akan seren 
tak memperingati hari itoe djoe 

ga, ja'ni tiap2 tanggal 8.   

 



   

      

   
   

     
    
     
      

         
    
     

  

   
   
        

   

      

    

  

  
   

   

         

         

    

  

inkan -oetja 

e Politiek di 

iri, | tan, akan tetap lambat. Kesempa- 

| | tan sekarang ha ga bis 
| kita pakai soepaja sifat kita seba 

leh karena peker 
ari boekan peker 

     

ING SEPEDA. 
pooh Ninja TNI, 
kelonggaran sampai 

. 5 Pa EA DI» 5: 

dengan banjaknja   

'kebetoelan sa'at 
  

ian keloeasan sam 

oetama lagi 
diadakan pendjoea 

jepat pekerdjaan. 

| lamanja itoe terpend : 
i | nji. Kepertjajaan diri ini haroes 

'dihi pat setu 

| tanggoeng djawab dan meminta pe 

| merasan otak. Sekarang djoega di 

in | rakat jang akan datang kepada ra 

| | sa tanggoeng djawab itoe, lebih be 

iri. | ikoet menjoesoen masjarakat ba 
|| roe dengan keringat kita. 

£ | abisnja oemmiit dimoeka boemi 

sendiri tak 

aj 

—Tama halknja tentara Dai Nippon. 

| | am2 jang mengakoe dirinja menda 
pat perintah dari tentara Nippon. 

£ 'tangkap oentoek kemoedian dila 
.. | koekan penjelidikan jang lebih teli 

" Itiberkenaan dengan pentjoerian2 

jang beloem membeli pen- | 
lisebabkan sa'at2 membeli | 

. di Djakarta, 

ini sangatlah 

soepaja memoedahkan, | 

rang ini, adalah 

ega pada djiwa 

rasa kepertja | 
jang sekian abad 
endam tersemboe 

   
   

    
        

   
    

        

   
   

   

  

   
   

   
   

     

      

   

  

    

    

    
    
    

  

   

   
   
   

    
     

    
    
    

  

    

    

     
        

   
   
    
    
   
    
    
    
   
   

      

   

    

    
    

     
    

    
   

    
   
    

    
     
   

   

    

   

  

   

   

  

    
   

  

    

  

jaan m 

“melihat gelagatnja, maka kalau ti 
d 1 dari sedikit kesedikit ke 
p: ngsa kita diberikan bebera 

edjabatan jang mempoenjai 
    

kalangan bangsa kita haroes dipa 
loe godamkan keboetoehan masja 

ida waktoe jang lampau. 
a haroes kita .menji 

goena segala pekerdja 
gala hal jang moengkin 

dak bisa sekali goes, 
k mendjalankan pekerdja 

an ertanggoeng djawab, mes 
ti kita poenjai, maoelah kita ingin 

- Oesaha kita . boekanlah selama 

masing2 orang jang sekarang Sa 
dja masih hidoep, tetapi goena ge 

nerasi jang akan datang sampai 

kita masih membiarkan 

angat meniroe2 dan tjoe 

gerakkan, selama itoe kemadjoean 

' gemasa kita mempoenjai kesempa 

g haroes djoega bisa. 

| gai mesin atau automaat, kita hi 

langkan, diganti dengan sifat men 

'tjiptakan dan ikoet memikirkan, 

— Djiwa kita hendaknja Djiwa jang 

Pentjoerian besar dibilangan Dja 

karta jang banjak terdjadi, seka 
rang polisi soedah dapat mengeta 

| hoei, bahwa seorang jang berna 

' ma Amat bin Ratmadja ada disang 

ka mendjadi kepala dari pentjoeri 

- Sekarang orang itoe soedah di 

terseboet. 

  

|. MENAIKKAN HARGA BA 

Pa RANG. 
Barangnja dibes 

lag orangnja di- 

aa toentoet. 

- sAntara” mengabarkan: 

Bea soedah diadakan: oen 

jang soedah ditetapkan baroe2 ini, 

kan hal itoe, Seorang 

  

  
    

     
   
   
   
   
      

    

      

      
    
    
    

        

   
       

      

     

   

  

   

        

"| DEVIEZEN 

| | kantor kita ditoetoep. 

».. | madjoekan daftar nama2 pega 
a- | wai2. Ba 

FN kan nama dan alamatnja kepada 

INSTITUUT DITOE- 
TOEP. 

Oetoesan pegawai2 Dev. Inst. me 

-noelis: 
Kepada sdr.2 Pegawai2 Indose- 

sia dari Deviezen Instituut. 

| Menoeroet poetoesan jang ber 

wadjib, jang disampaikan kepada 

| oetoesan2 kita pada 30 Maart "42, 

  

| Kita dinasehatkan oentoek me- 

Sdr.2 jang | beloem meninggal 

“sdr, Kamil, Gg. Kadji Ketjil no. 1, 

harap selekas lekasnja memberi 

“kanitoe kepadanja. 
— Soerat Soerat kabar lain diminta 

dengan hormat, soepaja memoeat 

  

| bawa doekatjita. 

«| nampaklah disana sini satoe de 
s | ngan lainnja berziarah, adat itoe 

.| mengenai . keloearga 
“| maka tidak heran djika perdjala 

ngi loear biasa penoehnja, djika 

|toerkan perlawatannja dalam per 

“Idjalanan ke Bandoeng ventoek 
| menengok keloearganja di tanah 

ekerdja kalau ada jang meng | 

dang2, bahwa barang2 haroes di 

djoeal dengan harga pendjoealan 

akan tetapi beberapa toekang wa 

roeng roepanja tidak .memperhati 
“Indonesia 

nama Mail tinggal di Koeningan 

| Djakarta” soedah membeli 2 kilo 
gram goela pasir pada satoe wa 

| coeng Tionghoa di pasar Meester 

— | Cornelis dengan harga f 0.30 atau 

” 15 sen per kilogramnja, 

menoeroet tarief harganja goela 

pasir per kilo 10 sen. Hal itoe te 
lah diketahoei oleh polisi dan ke 

€ | moedian semoea goela pasirnja di 

IN | beslag dan orangnja ditoentoet. 

sedang 

   ertemoean jang mem | 

Oleh: M. Rs. 

Sesoedahnja selesai peperangan, 

seseorang, 

nan kereta api selaloe diteempa 

kita menjelidiki, mengetahoeilah, 
bahwa mendjadi oemoem kepergi 
annja mer€ka jang mendjadi toe 
djoean ialah ziarah belaka. 
Demikian njonja Karsach jang 

PBL Il tinggal di .Kehon Ka 

tjang Tanah Abang, telah menoe- 

Periangan itoe, begini: 
Dengan perasaan. jang penoch 

keriaan, maka pada pagi hari be 
rangkatlah nj. Karsach dari Dja- 

| karta menoempangi kereta api me 
noedjoe Soekaboemi dalam kereta 
nampak pergaoelan jang sama se 
njoemnja dari gelagat wadjah pe 
noempang, karena mengetahoei, 
bahwa banjak dari mereka jang 
akan ambil keloearganja, seteiah 
menjingkiri diri selama pepera 

ngan. 
Maka setibanja nj. Karsach di 

Soeskaboemi, oleh karena ditempat 

ini ada tinggal kenopakan perem 

poean, singgahlah ia, amatlah ter. 

kedjoet setelah mengindjak peka 

rangan depan dari roemah itoe, 

karena terdengar rintian keloehan 

jang sedih dalam soeara jang sa 

joep sajoep. 
Perlahan lahan nj, Karsach 

mengindjak djoebin-serta memboe 

ka pintoe kamar di mana terde 

ngar soeara rintian itoe. Nampak 

sedang ' berbaring diatas tempat 
tidoer dengan berselimoet sekoe- 

djoer badannja seorang -perempoe 

an moeda, menoleh arah pintoe, si 

sakit itoe berkata, oh embi, ka 

tanja kepada nj. Karsach dalam 

keadaan tersedoe sedoe. 

Ternjata bahwa perempoean jg. 

| sedang mengeloeh itos ada kepo 

nakan nj, Karsach jang sedang 

hamil, sedang sebelah 4 akinja 

moelai dari dengkoel soedah poe 

toes sebab terkena letoesan bom, 

'ia baroe sadja poelang dari roe 

mah sakit, maka sekarang ia soe 

dah djadi hina oleh akihat pepe 

rangan, nampak kaki jang poe 

toes itoe masih diperban. : , 

Maka tidak djaoeh dari kam 

poeng itoe, nj. Karsach menemoei 

poela seorang keloearga lain djoe 

ga seorang perempoean, keloearga 
'ini djoega terdapat telah dilang 

gar bentjana, ja'ni sebelah tangan 
nja poetoes sama sekali sampai 

arah poendaknja terboekti darah 

nja masih mengotjor sadja, rintian 

“dan keloeh ratapan poen terde- 

ngar. 
Dalam keadaan doeka pertemoe 

an itoe membawa kesedihan oleh 

mikian nj. Karsach melandjoet- 

poen tidaklah soenji dari kedjadi 

an jang seroepa, dan tidak koe 

rang koerang mengajoen dentot- 

I man soekma memetjah perasaan 

kalboe, : " 

Sekianlah kissah- perlawatan nj. 

Karsach kepada kita. 

  

  

— KANTOOR AGAMA ISLAM. 

Nippon, jang poetjoek pimpinan- 

nja berkedoedoekan dikantoor BP. 

disitoe poen terdapat kantoor jg. 

mengoeroes bahagian agama Is- 

lam. : 

Maka terdengar bahwa kantor 

oeroesan agama Islam itoe seka 

tor K.P.M, di Koningsplein. 

  

TJARA MEMBASMI KENAIKAN 

Mas'alah kenaikkan hingga kini 

beloemlah dapat ditindas sampai 

pada achirnja, karena fihak peda 

gang masihlah bertabiat memban 

del, meskipoen tjara apa sadja jg. 

loendoepkan harga teroeslah ma 

sih dioesahakannja asal bisa te 

roes dapat kepoeasaan menggon 

dol keoentoengan, tidak memikir 

kan dan mel ndang sendang 

fihak kekoeas ng selaioe me 

   
   

harga itoe, apapoela keloehan rak 

at, Hg , 

|- Didalam soerat kabar banjak 

| berkenaan harga, tetapi djoega 

tinggal djadi boengkoesan terasi   “berita ini, boeat mana kami me-   m | ngoetjap diperbanjak terima kasih. 

| diketahoei, penetapan harga seper 

oleh kekoeasaan balatentara Dai 

| Nippon, jang soedah tersiar dalam 
beberapa soerat kabar. Djika ma | 

| langgar dan menaikkan harga se 

“wet itoe akan berdjalan, dan de 

“langkah kaki dibilangan itoe, nam 

Islag, sedang pedagangnja ditang- 

nasib jang malang, maskipcen de 

kan perdjalanannja ke Bandoeng, : 

Maka pengalaman di Bandoeng | 

Pada soesoenan balatentara Dai | 

M. Willemslaan (Koningsplein), | 

rang telah pindah tempat kekan 

HARGA, | 3 

bisa dipergoenakan boeat menje- 

ngamati dan mendjaga kenaikan 

| membitjarakan kesoekaran jang | 

Maka oleh karena itoe, seperti 

Lyra tersiar dan mengesahan 

sih terdapat pedagang jang me- 

soekanja, baiklah - fihak pembeli 
segera sampaikan mengadoean 
nja kepada polisi, soedah tentoe 

ngan begitoe pedagang jang ban 
del diberi adjaran dan moengkin 
harga seteroesnja dapat terdjaga, 
baiklah fihak pembeli perhatikan 

Soal ini, (M. Rs), 

TANDJOENG PERIOEK RAMAT. 
Tandjeeng Prioek jang baroe - 

ini ditinggalkan dan segala pekam 
poengannja dikosongkan begitoe, 

hingga soenji senjap, merata dise 
gala pendjoeroe. 

Maka djika sekarang kita me 

paklah kembali keramaian seperti 
sediakala, diberbagai pasar pe- 
noeh dengan pedagang jang dikoen 
djoengi oleh pembelinja, 

Dari keramaian itoe sebahagian 
besar nampak bangsa awak sadja, 
jang berkeliaran sana sini. 

Beberapa waroeng dan toko 

jang berbaris ditepi sepandjang 
djalan Tandjong itoe terlihat ba 

njak masih ditoetoep. 

Demikian terlihat keroesakan 
tank minjak jang diroesakkan 

oleh tentara Belanda maoepoen 
jang terkena serangan oedara sa 
ma ringsek. Dan djika menoleh 

carah hanggar nampak poela keroe 
sakan, selandjoetnja banjak kapal 

jang noengging, miring dan ke- 
djengkang dan boekan sedikit nam 
pak hanja tiangnja sadja, sekalian 
itoe adalah kepandaian dari fihak 
tentara Belanda jang -meroesak- 

  

MENAIKKAN HARGA BERAS. 

'masihlah djoega ada jang diam- 
diam  mentjoba  menjeloendoep 

penetapan harga. 
Demikian diwartakan, bahwa 

satoe- waroeng Tionghoa nama 
ILauw Moek Tong di Petoendoean 

Palmerah, telah mendjoeal beras 
Batoe liter 18 sen, meskipoen de- 

ikian, tidak sedikit pendoedoek 

  

    

        

   
   

@toe akan dapat keoentoengan ber 
at ganda, taklah memperdoeli- 

kan segala oendang-oendang. 
" Fihak kekoeasaan lebih pandai 
menjisem segala orang jg. bru- 
taal itoe, maka pada hari Aebo 1 
April '42, waroeng Lauw Moek 
Tong telah didatangi polisi dan 
'penggeladahan terdjadi.. Maka ke 

aa, 2 Ta Te AN an anang seba 

| “Diwaktoe jang serba soelit, 

  'dapatan 10 bal beras telah dibe- 

Nag ketan itoe djoega. (M. Rs.) 

     

jang dahoeloean, baiklah kita se 

Nasional di kenakan ,,Hak tidak bo 

“doedoekan si orang2 toea dalam 

  

NT 3 
KA 

“ EBAGAI jang telah kita djan 
djikan dalam karangan kita 

karang memperhatikan keadaan 
nja saudara2 kita jang moeda roe 
madja. Saudara2 kita ini dahoeloe 
dimasa Koloniaal Nederland me- 
mang mendapat didikan jang di- 
toedjoekan kepada ,,pekerdjaan di 
gedong2 Goepernemen” semata2, 
Timboelnja sekolah2 Partikoelir 
jg. berdasarkan kebangsaan, se 
mendjak tahoen 1933 mendapat | 
rintangan jang sangat benar dari 
fihak kekoeasaan dahoeloe, 

Beberapa pendidik2 disekolah 

leh mengadjar” (Onderwijs-ver- 
bod) dan banjak poela orang2 toea 
moerid mendapat antjaman dari fi 

hak B.B., djikalau masih tetap 
membiarkan anak2nja menerima 

peladjaran disekolah2 . Nasional, 
boleh djadi ini akan mempengaroe 
hi djoega koerang sedikitnja ke 

pekerdjaannja. 

Dengan ,,perintah haloes” ini si 
orang2 toea itoe terpaksa menge 

loearkan anak2nja dari sekolah 
Nasional, Inilah sebabnja maka se 
kolah Nasional kita seperti kata 
orang : Hidoep segan 

mata an Oon. 
Dengan setjara begini terpaksa 

lah siorang2 toea menjekolahkan 
anak2nja ke sekolah Goepernemen 
dan dimana pendidikan Nasional 
mentjinta bangsa dan tanah air, 
tidak masoek dalam kamoesnja 
sekolah2 Goepernemen itoe, dan 
djoega siorang2 toea diroemah 
tangga sendiri djoega meloepa- 

kan pendidikan Nasional, soedah 

ta? boleh tidak dalam hati sanoeba 
ri pemoeda2 kita hanja timboel ke 
inginan: ,Bekerdja dige 
dong2 Goepernemen”, 

Kekoeasaan lama atau Koko 
an manoesia tidak kekal didoenia 
ini, Kekoeasaan jang berratoes2 ta | 
hoen dalam tempoh tiga boelan 
boleh moesnah, tetapi kesan2 jg. 

lama ta' dapat hilang dalam seke- 
djap mata sadja. 
Orang boleh menjalahkan ini 

atau itoe. Kepada pemimpin2 kita 
choesoesnja dan rakjat oemoem- 
nja oentoek sekarang mentjoba de 
ngan se€lekas moengkin 1 
langkan ,, tabeat hidoep | 
noenggoekan makanan jang terhi- 
dang beres”. Kita sekarang jang 
moesti mengikis tjara hidoep jg. 
menoenggoe2kan hoedjan mas da 
ri langit itoe. Kitalah jang moesti 
menjesoeaikan bathin dan djiwa 
kita kepada keadaan jang berobah 
ini. s 

     
   
   

   

ng —.. mama 

Masjarakat 

kita hapoeskan, jaitoe 
hendak berdoejoen2 terdjoen kege 

“ katjir, 

sekarang. 
ii Oleh J. Sahja. 

Jang paling oetama jang moesti 
keinginan 

dong2 pemerintah, Kita haroes 
mentjari lapangan hidoep merde 
ka, jaitoe, bergiat bekerdja mem 
boeka penghidoepan baroe, Kita 
akoei, bahwa keadaan baroe itoe 
banjak jang gandjil dan aneh, bah 
wa perasaan membawa boengkoe 

san dibelakang sepeda, djoega 
menggelikan, tetapi. ....... ini bo- 

lehlah diseboetkan: ,,maloe jang 

tidak pada tempatnja 
Ada poela seorang njonja jang 

boediman berkata kepada kita: 

»Ja, djikalau semoeanja orang2 

mengerdjakan pekerdjaan itoe, ten 

toe toekang2 djoealan jang biasa 

akan berasa didesak, dan penghi 

doepannja akan mendjadi koetjar 

Kita mendengarkan ini 

agak geli djoega sedikit, sebab fi 

kiran seperti ini agak pitjik djoe 

ga. Boekanlah maksoed kita, soepa 

ja pemoeda2 kita tetap tinggal 

begitoe, Moesti ada orang memboe 

ka peroesahaan jang menjeroepai 
toko2 setjara dahoeloe »provisien 

& dranken”, tetapi kita mengambil 

bagian dalam peroesahaan jang 

mendjoeal bahan2 hidoep sehari2 
jang dioeroes setjara baik dan ter 

atoer, 

Lapangan jang lain lagi: Banjak 
pemoeda2 kita jg. bersekolah tech 
niek dan apa salahnja djikalau 
dikota ini diboeka beberapa tem 
pat memperbaiki - motor dan se 
peda? Segala2nja ini dibawah 
pengawasan seorang achli dan pe 
moeda2 itoe bekerdja disana seba 

gai boedjang dan pembantoe. 
Djoega dibagian pertanian: 

Onderneming2 jang sekarang bo 
leh djadi dibawah pengawasan Ba 
latentara Dai Nippon tentoe djoe 
ga memboetcehkan pemoeda2 jg. 
terpeladjar, apakah salahnja dji 
kalau pemoeda2 kita djoega diki 

| rim ketempat2 itoe? 

Di bagian peroesahaan oemoem, 
dimana misalnja orang memboe- 

toehkan tenaga manoesia, misal- 
Aja, dipelaboehan2 sekarang. Apa 
salahnja djikalau pemoeda2 kita 
memberikan tenaganja oenfoek 
ikoet membangoenkan kembali 

benda2 jang roesak itoe? 

Inilah andjoeran2 “kita jang 
moengkin djoega mendapat perha 
tiannja pemoeka2 kita, jang boleh 
djoega dimadjoekan kepada ke 
koeasaan Balatentara Dai Nippon 
Ta'moengkin tjita2, Asia - 
Raja” akan sempoerna, djika 
lau kita biarkan sadja pemoeda2 
kita nganggoer dan berkeliaran hi 
lir moedik. 

Tjobalah, insja'alah berhasil!!!! 
  

AMPAI sekarang tjoekoeplah 
satoe boelan, waktoe Bala 

tentara Nippon mendarat dipantai 

daerah Bantam dengan hasil jang 

gilang gemilang. 

' reka anggap benteng jang iidak 

moengkin direboet, atau garisan 

pendjagaan besi. 

Balatentara Nippon jang koeat 

djoega mendarat dipantai2 Djawa 

Timoer dan Djawa Tengah. 

tara Belanda lebih banjak, mere 

kelahian. Dalam beberapa hari sa 

| dja, hampir semoea  balatentara 
Belanda meletakkan sendjatanja 

Soedah lama pemerentah belan 

da mengaboei mata ra'jat. 

Mereka berpropaganda, bahwa 

Belanda bisa memerintah Indone- 

sia dengan sentosa, katanja poe 

Ja: Inggeris — Amerika dan nege 

ri Tiongkok akan memberi perto 

longan kepadanja. 

Begitoelah garis, jang dinama 

kan garis ABCD, mendjadi peng- 

(harapan Belanda jang penghabi 

san. 

djoekkan, bahwa negeri Inggeris, 

Amerika dan Tiongkok tidak bisa 

memberikan pertolongan apa apa 

poen djoega, . LAN 

“ Inggeris dan Amerika membesar 

kan hati belanda dengan perkata 

| an2 belaka tidak dengan perboea 

tan2 jang njata. Kiranja, tentara 

Belanda mengharapkan pertolo- 

ngan jang serba koeat dari fihak   sadja, bahkan tidak membawa 

jang memoeaskan, 
negeri Angelsax, 

Sebeloem Balatentarg Nippon - 

masoek kota Betawi, tentara Be | 

| landa lari dari tempat2, jang me 

Meskipoen kekoeatan2 fihak ten 

dan menjerah kepada tentara Nip 

| pon, 

Akan tetapi, kenjataan menoen 

  

| rang 

ka tidak bisa melandjoetkan per- 

Ketika perang Nippon dan Ame 
rika petjah, maka Belanda mena- 
roeh kepertjajaan jang kelebih2 
an kepada Amerika, dan toeroet 
toeroet menjatakan perang terha- 

dap Nippon. . 

Sesoenggoehnja keradjaan Nip 
pon sekali kali tidak ingin berpe 

dengan Belanda. Sebagai 

moesoeh, keradjaan Belanda ter 
laloe lemah bagi Nippon, Moesoeh 
Nippon jang sebenarnja ialah Ing 
geris dan Amerika. Akan tetapi sa 
jang, Belanda tidak mengerti akan 
sikap dan kemaoean Nippon. 

Pada tg. 11 Januari 1942 terpak 

salah Nippon menjatakan perang 
kepada pemerintah Belanda. Nip- 
pon mengetahoei betoel2 akan ke 
soekaran2 dan kesoesahan2, jang 

disebabkan perang: Nippon insjaf, 
bahwa kalau dilaoet Selatan tim- 

boel perang, pengorbanan dari pi 

hak Indonesia akan begitoe besar, 

sehingga peri penghidoepannja 

sehari2 akan sangat terantjam, 

Akan tetapi, Nippon tidak bisa 

membiarkan tindakan bermoesoeh 
    

di Asia Timoer dari fihak Be 
landa. Kalau Belanda ingin memoe 
toeskan barang sesoeatoe dengan 
sendjata, maka Nippon tidak bisa 
tinggal diam. x 2 

Nippon haroes bangkit bocat ke 

adilan di Asia! Pengorbanan dari 
pihak Nippon tentoe besar, begitoe 
djoega pengorbanan dari pihak 

bangsa2 Asia. 

Akan tetapi kita haroes bangoen 

oentoek membentoek Asia Baroe. 
Oleh karena sikap tentara Be 

landa, maka tindakan jang gagah 
berani dari fihak Balatentara Nip 
'pon dimoelai kearah Selatan, 

Pendengar2 jang terhormat, 

Moelai besok, kami akan menga 
dakan pidato tentang riwajat pe 
perangan di Laoetan Pacific, se 
perti: bagaimana tentara Nippon 
menjerang Hawaii, bagaimana 
tentara Nippon melangkah ke Si 
ngapoera. 1 

“ 

Barangkali pidato kami bisa me. 

njebabkan, toean2 lebih mengerti 
akan keadaan sekarang di Asia. 
Begitoelah toean akan bisa dibe- 
baskan dari pemandangan jang sa 
lah, jang diberikan oleh propagan 

da Amerika, Inggeris Chungking 

dan Belanda....... (Siaran radio). 
  

  

Schriftelijk cursus 

tionaal Onderwijs Bureau, Band 

tammatnja 6 boelan. 

"   
       

BAHASA NI 
Oentoek beladjar dengan ZONDER pertoeloengan goeroe. Interna- 

, : 2 : | 

PPON 
doeloenja beriken ini cursus dengan 

dikirim satoe minggoe satoe les, pembajarannja f 150 per boelan dan' 

Sekarang aken didjoeal compleet, sampe tammat, jaitos 28 lessen f 3.85 

Moerid jang radjin dalem tempo tiga minggoe sadjah aken “bisa 
bitjara, batja dan MENOELIS toelisan Japan. 

Bisa dapat beli pada: 
“Agent Internationaal Onderwijs Bureau 
Gg. Toshong IV No. 120 —— Batavia-C. 
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.mocan jang. 
lam “wajar, Riwayat kita menge- 

nal djoega bermatjam matjam per 
temoean dan pertoekaran pikiran 

| tentang keboedajaan dan kesenian 
“antara doea bangsa dalam zaman 
| jang silam, tetapi sifatnja hanja 
“lah: “semata mata hendak menin- 

" jaw dari mengenal kebathinan rak 
n | jat lebih dalam oe e k 

1 sepakterdjang dengan serjata le 
bih haloes. aNaanNSa Nippon me 

saudara 

.jang lebih toea, Ted Indone 

ia kan keboedajaan 

1 (sevagai alat saseraak memperko- 
koh benteng kebathinan ,,Asia Ra 
“ya”. Inilah perbedaannja, 

| Tepat benar bila keboedajaan 
“dan kesenian rakjat 'itoe ditem- 
| patkan di tempat jang paling ting 
Ea dalam ichtiar hendak menga- 

| mata akik mendjadikan ia in:- 

| sjaf terhadap kesoetjian dan ke. 
| tinggian bangsanja sendiri dan 

e- | bangsa sekelilingnja jang sewarna 
ta | | dengan dia. Inilah gerangan toe 

psi i tjita tjita itoe, da 

. berat poela, Indonesia 

- kedalam dalamnja, 

  
-rakjat, Memboeka ! 

Ija Lema akan mentjapainja akan 

n Asia Raya. 
1 BN RU 

“Oleh: Andjar Asmara. » 

| Pa taauk. hasil Kenbadayaan 
asing (Barat) jang ditanam ditoe 
boeh Timoer. Melihat kepada gela 

'gat, lagak langgamnja tak obah: 
nja sebagai djoega tjangkokan 
itoe berhasil tetapi kalau diperiksa 

sari  sarinja 
tak terdapat, karena tjangkokan 
itoe ditanam ditanah jang berlai- 
nan,. Sementara itoe boekan tidak 
ada keinsjafan kita kepada keboe 
Pn sendiri, keboedajaan Ti- 
moer, tetapi ichtiar merbangoen- l 
kannja mendapat pelbagai ma 

.tjam halangan, lahir dan bathin | 
“Halangan lahir kebanjakan dari 
kemiskinan rakjat jang tiada sang 
goep mengongkosi soeatoe propa- 

| ganda jang loeas, tetapi jang le 
| bih dirasakan lagi jaitoe halangan 
» bathin, karena amat soekar meme 

ranfi semangat jang soedah ma- 

bok karena hasil tjangkokan seba 
gai terseboet diatas. 

Iehtiar membangoenkan keboe 
dajaan itoe nampak pada beberapa 
perkoempoelan dibeberapa tempat 
di Indonesia, teristimewa dalam ka 
langan stoeden2 kita tetapi karena 
halangan? jang terseboet ichtiar 
itoe sebagai toemboeh tak megar, 

tiada mendapat hasil jang dii 
ngininja. Terasa, terkata tidak! 

Sekarang kita hidoep dalam za- 
man jang lain, Kalau benar doega 

an kita, keboedajaan kita akan da 
pat berkembang di tanah jang so: 
boer dengan pimpinan Nippon. 

Karena kita insjaf akan kebesa 
ran dan kemoeliaannja tjita2 Asia 
Raya, maka kita berseroe: Moelai 
lah lebih dahoeloe dengan keboeda 
jaan daerah. Inilah langkah jang 
pertama, Adjarlah lebih dahoeloe 
bangsa itoe mengabdi kepada ke 
boedajaannja sendiri dan sesoedah 

djoekan pada bangsa sekeliling- 
nja, jang senasib dan sewarna de 

ngan dia, 
Kita tidak boleh meloepakan 

haroes kita perbaiki. Tonggak2nja 

bolong, Djadi kalau kita hendak 

membantoe mendirikan kampoeng 
jang akan kelihatan aman dan sen 

tosa, terlebih dahoeloe masing2 

memperbaiki 'roemahnja sendiri2 

a | dan kemoedian baroe k'ta berem 
boek bersama sama, dibawah pim 

Es pinan kepala kampoeng bagaima 

na djalan raja, jaitoe jang akan 

| memaperhoa boengkan kita wktu sa. India poesat perhatian 
. doenia. 

: | ma lain, akan diperbaiki, 'bagaima 

na aliran air, oentoek mendjaga ke | 

'sehatan pendoedoek. seloeroeh kam 

.poeng akan diatoer dan sebagai- 

nja, Karena semoea roemah2 kita | 

itoe dikemoedian hari akan meroe 

| pakan socatve kampoeng besar 

(Asia Raya) tentoelah ada satoe 

| kepalanja jang akan menetapkan 

| garis peroemahan (rooilijn), ba 

han2nja soepaja meroepakan. kam 

poeng jang rapi dan indah kokoh, 

“tetapi sebaliknja tjara menjoesoen 
roemah tangganja, menjoesoen pe 

rabot, korsi dan medja, haroeslah 

dibiarkan kepada kesoekaan ma- 

sing2, sebab keadaan dalam roe: 

mah tangga menoeroet kehendak 

masing2 itoe tidaklah meroesak ke 

pada keamanan dan keroekoenan 

kampoeng. 

Kalau dikehendaki keamanan 

dan kesentausaan didalam satoe 

kampoeng besar, maka haroeslah 

-sterlebih dahoeloe diichtiarkan soe. 

paja jang mendiami tiap2 yoemah 

mendapat kesenangan dan kebeba 

san mengatoer roemahnja sendiri 

menoeroet kehendaknja, Kalau roe 

mah tangganja aman dan sentau 

sa tentoe ja berkesempatan mem 

perlihatkan nasib sekampoeng, na 

sib tetangganja, tentoe ia bersedia. 

nfemberikan tenaganja oentoek   
itoe haroeslah matanja boleh ditoe 

bahwa dalam roemah tangga kita. 
sendiri masih amat banjak jang | 

kepentingan bersama, Tetapi bila 

mana roemah tangganja kaloet, 

penghidoepan dalam roemahnja 

tidak selesai, tiadalah akan . dapat 

diharapkan tenaganja bagi orang 

lain, karena sebagian dari waktoe 

njarakan terpakai oentoek memper 

t baiki kekoesoetap roemah tangga 

nja sendiri. » 

Ringkasnja pengharapan dan 
kejakinan kita, keboedajaan kita 
akan dibentoek sedjak semoela da 
lam kalangan sendiri - dahoeloe, 
oentoek kemoedian hari ditjarikan 
djalan, asal tidak bertentangan 
dengan azas bangsa, soepaja dapat 
ditoedjoekan kepada keboedajaan 

Asia Raya. 

Salah satoe djalan oentoek mem 
perdapat kebersihan ini menoeroet 
kejakinan kita, ialah .dengan le- 

obih dahoeloe 1x 

| badan tempat b : : 

keboedajaan dan kesenian kita, di 

mana soal2 jang akan mendjadi 

alat perkakas dipeladjari dan dida 

lami oleh ahlinja masing2 menoe 

| roet garis besar. Djadi maksoed 

kita 'sematjam kunstkring. 

Dalam karangan jang lain, kita 

harap akan mendapat kesempatan 

membeberkan maksoed kunstkring   lebih djaoeh kearah. 
  

s5 3 VI. 
|a. Nama sifat, 

 Peladjaran bahasa 
Han Nippon. 

N Ea KEADAAN. 

benteng ini tid: 

AGI. | ta | haroes mengenal diri sendiri, ha 

tetpaka 5 ia menjoesoen kembali te 
| naganja hendak mengedjar wak 

: toe jang lewat itoe, 
Dalam zaman pantjaroba i ini ki 

ya | roes berani mentjela diri sendiri, 
| agi r sgepaja mendapatkan peman   angan : jang sehat kewaktoe jang 

depan jang kita hadapi. Dengan 

| memboesoengkan dada, memoedji. 
in | diri “dan meninggikan deradjat jg. 

— Ftidak haroes, kita tidak akan men 

: Ne pemandangan jang sehat, 

tidak akan dapat mengatoer 

dan menjesoeaikan diri pada per 

“loembaan jang sangat tjepat. 

Indonesia boekan tidak mempoe 

njai keboedajaan, tetapi keadaan 
| kita dalam waktoe jang silam ti 
dak memberi: kita kesempatan 

: sinsetu-na — — ramah» kofuku — 

1 ae Nama sifat ada jang berachiran i Ka 

Waru-i — boeroek. Kuro-i — hitam. Aka-i — 'merah. Yasui — - 

moerah. Yo-i “ baik. Siroi — poctih. Tn — dingin. Taka — 
tinggi 3 . 

2. Ada poela jang berachiran na, Asalnja biasanja. 

jang Haa njata,. 5 

shojiki — - ketoeloesan/ shOjiki-na — toeloes, sinsetu 

bahagia: kofuku-na — 
teinei — kehormatan: teinei-na — hormat, kirei 

1 kereina hape La 
15 Jang asalnja nama bahan atau negeri berachiran no. 

kin — emas, kin-no tokei — arlodji mas: gin — perak, gin-no 

saji — — sendok perak: Niban — Djepang, nihon-no hon — boekoe 

Djepang. 2 
“Amerika 

- Amerika: 
No terang djoega ,.poenja" artinja dala hal hal jang demikian, 

nama benda 

keramahan: 

berbahagia: 

kebagoesan 

Amerika 5 amerika-no sh62y6 perningaan   
'itoe keboedajaan asing jang 

| dorkan kepada kita, meskipoen 
thin kita tidak menerimanja. Te 

jaan asing itoe dalam toeboeh ki 

v berdikit dikit, aa ana 

1 socatoe ke   akan mengenalnja, karena waktoe , 

pi lama kelamaan, karena terpak | 

sa, toemboeh djoega rasa keboeda - 

£ b. Nama Hal. ba . 

: a.- Dari nama “pekerdjaan jang sedang berlakoe. (Bahasa 

ndonesia : me- atau tidak pakai awalan). 

| nagareru — — mengalir: nagareru kawa — soengai jang mengalir, 

noboru. — terbit: noburu teiyo — matahari jang terbit. Ia 

(,Jang mengalir" dan ,,jang terbit” terasa djoega nama hal 
dalam NahagA Indonesia) neru, nemuru — tidoer, nemuru kodomo — 

anak jang er. tobu — terbang: tobu tori — boeroeng jang 

terbang. 

b. Dari nama pekerdjaan jang telah berlakoe (Bahasa Indone- 

| sia: ter-, ka-) 

kowareru — patah: kowareta — (telah) patah, Koweruta Eiteht 

— bamboe jang (telah) pa: akeru — memboeka: aketa do 

pintoe terboeka. 2 

Dari tjontoh-tjontoh jang diatas ajelas, bahwa nama keadaan 

pkai 

.| diboeboeh dimoeka nama benda. 

Tjontoh-tjontoh jang lain : E 

Karui omoni — Beban jang ringan. Kiyo-na sensei 

jang pintar. Yo-i shinbun — Koran jang baik. (Shinbun Batita 

Shimbun). Boran itoe baik — Shinboun wa yo ku ari masu. Beban 

itoe ringan — Omoni wa karu ku ari masu. 

Djadi nama sifat jang berachiran i, hilang achirannja itoe dalam 

hal jang begitoe dan dipakai ,,ku ari amasu”, Dalam pembitjaraan 

sehari-hari biasa dikatakan:   (Dilarang mengoetip). 
.   

  

EMOEM telah makloem bah 
wa sekarang jang mendjadi 

poesat perhatian doenia, jalah 
India. 
Moela moela oleh Sekoetoe di 

pertjajakan, bahwa malaya dan Si 
ngapoera akan mendjadi benteng 
pertahanan jang koeat oentoek me 
lawan As di Timoer, Akan tetapi 
negeri2 terseboet itoe dalam wak 
toe jang pendek sadja telah” dja 
toeh ke tangan Nippon, dan kemoe 

dian harapannja 'itoe ditoedjoekan 
kepada Indonesia sebagai benteng 
pertahanan j terachir, Djoega 

dapat dipertahan 
kan seperti mereka moela2 harap 
kan, dalam waktoe 9 hari sadja 
seloereeh Indonesia telah pindah 
dari kekoeasaan pemerentahan Be 
landa ke tangan Nippon. 

Alangkah besarnja kekalahan2 
jang haroes diderita negeri2 Sekoe 
toe, teroetama Inggeris. Kedoedoe 
kan Australia beloem dapat diten 
toekan, oleh karena negeri ini poen 
soedah tidak loepoet dari sera 
ngan2 pesawat2 Nippon. Mengha 
harapkan bantoean dari negeri 
jang belakangan ini tidak moeng 
kin, bahkan sebaliknja Australia 
memboetoehkan bantoean Amerika 
dan Inggeris bila haroes diperta 
hankan. Mengingat akan tertoe 

Oleh: 8. A. 

kannja djalan2 jang sebetoelnja di 
larang pemerentah Inggeris, seper 
ti penolakan pembajaran belasting 
pada kaoem tani di distrik Dekan 
dan mem-boyeot barang2 jang di 
datangkan dari Inggeris. Seorang 
ahli politik jang baroe ialah Auro 
bindo Ghose, jang dilahirkan 'oen 
toek mendjadi ahli lifsafat jang 
agoeng dan pembangoen India mo 
dern, melepaskan dari genggaman 
Inggeris. 

Kemoedian pada tahoen 1096 
moentjoel di tengah masjarakat se 
orang ahli politik baroe, Gandhi. 
Oentoek  mengarti pekerdjaan 
ia, maka terlebih dahoeloe orang 

haroes 'mengetahoei peladjaran 
Satyagrahna, jaitoe satoe peladja 
ran oentoek memegang tegoeh ti- 
ap kebenaran. Njatalah dengan 
terang bahwa masing2 pemimpin 
politik di India berdjoang oentoek 
mentjapai kemerdekaan negerinja. 

Inggeris jang beratoes ratoes ta 
hoen lamanja memeras India de 
ngan tjara kedjamnja, seka 
rang lagi minta bantocan India, 
apa moengkinkah? Oesoel2 jang di 
bawa Cripps ke India, lain2 dianta 
ranja memberikan perdjandjian 
bahwa Ng akan didjadikan Domi 
nion Status, perdjardjian mana 
akan dipenothi setelah habis pe- 

toepnja perhoeboengan2 antara 2 Nnga, Perdjandjian sedemikian di 
geri2 itoe dan teroetama sekali 
Amerika dan - Inggeris poen ma 
sing2 kekoerangan alat2 sendjata, 
maka pada waktoe ini rasanja ti 
dak moengkin oentoek mendjalan . 
kan saling bantoe membantoe itoe 
atau alhasil: Australia dibiarkan 
oentoek menghadapi nasibnja sen 

Hongkong, Malaya, Singapoera, 

Filipina, Birma dan Indonesia se 
moea soedah berachir dari tjengka 
man  Inggeris, Amerika dan 
Belanda, Dari manakah lagi dapat 
Sekoetoe (batja:  Inggeris) men 
datangkan bantoean? Dari India? 

Sedikit sedjarah perdjoeangan 
India sedjak abad j.l. kita loeloes 
kan seperti berikoet, 

Telah berabad abad lamanja 
rakjat India berdjoang -oentoek 
mentjapai kemerdekaan negerinja. 
Pada tahoen 1885 dilangsoengkan 
congres nasional jang pertama dan 

kemoedian. beberapa lainnja lagi. 
Akan tetapi disebabkan kedjamnja 
politik koloniaal Inggeris , maka 
dalam Congres jang dilangsoeng 
kan pada tahoen 1892 di Allaha 
bad dinjatakan, bahwa sepak ter 
djang mereka jang telah agak 
lama itoe boleh dibilang sedikit 
poen tidak berhasil dan maka oleh 
karena dengan dipimpin oleh seo 
rang jang bernama Tilak dikerdja 

berikan kepada India dalam pe 
rang Doenia jang Pertama Tidak 
sedikit India pada waktoe itoe me 

ngorbankan tenaga dan djiwanja 
dalam membantoe Inggeris dalam 
perangnja melawan  Djerman. 

Akan tetapi setelah Inggeris men 
dapat keoenggoelan dalam perang 

nja itoe, sedikit poen djoega djan 
djinja kepada India itoe tidak di 

penoehinja dan inilah jang mendja 

di pokok jang pertama bahwa da 
. lam peperangan ini India sedikit 

| poen tidak maoe lagi membantoe 
Inggeris. Maocekah India memberi 
kan lagi korban dengan hanja di 
teboes . dengan djandji bohong 

belaka ? ? : 
“Berita2 jang belakangan disiar 

kan menerangkan, bahwa semoea 
oesoel2 jang dibawa Cripps itoe 
ditolak rakjat India , Penolakan 

ini dilakoekan setelah terlebih da 
hoeloe dibitjarakan dalam Congres 
jang-beloem selang berapa lama-di 

langsoengkan, dalam mana pemim 

pin2 jang terkenal seperti Gandhi, 
Jawaharlal Nehru, Mohammad Ali 
Djinnah dan Maulana Kalam Azad 

' mengemoekakan pendapatan2 soea 
ra partijnja masing2, jang bersoe 

ara satoe. , 
Dengan djalan demikian maka     hantjoerlah semoea kekoeasaan 

Imperialisme Inggeris, di Timoer. 

  

Ea 

M, Raksa Koeat, Djakarta — 
Sjair ,/Indonesia tanahkoe ma' 
moer” tak bisa dimoeat. Sebab 
sjair sematjam itoe soedah lebih 
doeloe sebagian2 telah dimoeat 
dalam ,,Poedjangga Baroe” bebe 
rapa tahoen jang laloe, Ini nama 
nja plagiaat. Djanganlah berboe 
at demikian hendaknja, Kalau me 
ngarang 'jalah hasil dari pikiran 
dan deboeran hati sendiri. 

'Chouw Soei Lian, Djakarta — 
Karangan ,,soerat kiriman” itoe 
lebih baik toean kirimkan sadja 

kesoerat kabar jang toean seboet 
dalam soerat itoe. Demikianlah per 
atoeran dikalangan journalistiek, 

Pemberian tahoean cemoem, 
Mereka jang soedah mengirim— 

kan karangan atau berita seting 
kali tidak bisa didjawab satoe per 
satoe. Begitog' djoega redaksi ti 
dak bisa mengirimkan kembali 
toelisan jang tidak dimoeat. 

Oemoemnja kalau dalam se 
minggoe beloem nampak dalati 

rocangan S.k. ini, maka artinia. 
toelisan atau berita tidak dimoe 
at. Alasan tidak dimoeat - itoe 
'moengkin karena censuur, karena 
redaksi tidak sempat  merobah 
atau mengetek dengan mesin toe 
lis dan bisa djoega karena soedah 
kebanjakan karangan. 

Jang masih kita perloekan seka 
rang ini jalah berbagai kabaran 
penting ringkas, tetapi tidak kara 
ngan. Sebab itoe harap dimaaf 
kan kalau banjak karangan tidak 

dimoeat, 

L 
r 

KITA MAOE BELI: 

Fototoestellen dalem keadaan baik 
Pembajaran Contant. 

V. OEI - FOCUS 
Van Heutszboulevard 30 -. Bat..C.   
  

  

“ PATJAR- 
Prof, Thabib FACHROEDIN, 14 Sa. 
wah Besar, Bat-€. Mengobatin segala 
penjakit. 

FENDERA NIPPON bocat hari besar 
bisa beli di G. Struwer I No. 2, Kroe. 
koet G. Tengah No.t0 dan Kantor ini 
s.k. Harga f 1.50 dan f 1.— 

  

  

  

| DITJARI Pemoeda2 jang ingia men. 
| “djadi djempolan soal Kleermaker, Schoeti: 

maker, dan Weveri' datenglah di: 
KLEERMAKERSCHOOL ,.Kasdani: 
Gang Arab No. 21, Djakarta (Batavia.C.) 

NJONJAH TAN, sekarang soeda pin. 

dah di Tjidengweg Oost No. 69, Dja. 
karta. Adres jang boleh dipertj ja boeat 
melia'in: peroentoengan, perdjodoan, 
pekerdjaan. Djoega ada djoeal sprolien 
bedak. - 

PROF. THABIB N.M. SHER senen 4 
Djakarta. 'Tangg. mengobatin penjaki' 
Bawazir (Peloeh) didalam 10 hari de. 

  

!- ngan tida dipotong, dll. penjakit dalex 
of loear badan laki of prem. Bisa di- 
panggil ke roemah sendis L 

OEN Tok KEMENANGAN NIPPON : 
Bikin! OTRET dai toean2 poenj: 
roemah, Kantoor, atau Sekolahan, de. 
ngan keloearga sekal an, Satoe peringa 
tan jang gilang, gemilang akan dipad ang 
nja. Mintalah kita poenja harga Telf 
1253 Wl4. 

MODEVAK dan HUISHOUDSCHOOL 
Laan Holle 35, Djakarta. Boeat keren 
tingan tocan2 poenja anak perempoean. 
Peladjaran tentang roemah tangga, men. 
djsit dll. Terdidik oleh Nona C.T. Pi- 
nontoan ' jang soedah dapat diploma 
Leerares, 

Leerere C.T, P'nortoan 

»KASDANI" Kleermaker Gang Alfoe 2 
Ko. 47 Djakarta (Bat -C.) Nama teise 
boet ta? asing lagi di Djakarta, dari ito 
kalau toean ingin Pakaian jang Poto- 
ngan, Djahitan dan djardji dan barga 
100 0/9. memoeaskan, ' datenglah pada 
adres terseboet.   Baas Kasdani  



t 

3 lagi seperti doeloe. Sangatlah diha 
| rapkan soepaja orang orang jang 

— melakoekan pekerdjaannja oentoek 

aa Naba “kalimat ini 

3 dini Malik, Chadjin, 

o serela relanja. 

(ja — bengkel 

toek melakoekan pekerdjaannja 

di Garoet. O, pembatja, tahoe 
toean apa artinja doea ming 

1 dan djiwa seperti dibakar?! 
ah orang jang pernah me 

| sehari serasa setahoen 
s Iwasira na Tn he 

Pa 
janglah mPanankoe kepada: sauda 

lam interneringskamp itoe setelah 
' berboelan boelan lamanja menderi 

| ta dalam pendjara atau sel polisi 
jang dingin. Teman temankoe, na 
amoe barangkali tidak akan ditoe 

liskan orang dalam boekoe sedja 

menghafalkan namamoe sebagai 
: pahlawan pahlawan, tetapi saja 

tahoe dalam interneringsk 
— itoe kamoe berlakoe sebagai : 
| wan: memikoel beban penderitaan | 
dengan tiada mengeloeh! 

Pada soeatoe pagi kami, jaitoe 
Hakim, 

Imam, Moelia, Pandoe, Samsoeri, 
Selamat, Sipahoetar, Soekami, Soe 

. ratin, Wikana dan saja dapat pen 
| tah oentoek bersiap ka 
2 diberangkatkan. Tiada KI 
& en kami akan dibaw 

tah koeatir bahwa kami akan mem 
| pengaroehi mereka. Dengan moeka 

jang tenang meskipoen djantoeng 
berdeboer deboer kami pamitan de 
ngan teman teman jang akan kami 
tinggalkan.. Kemanapoen djoca ka 
mi pergi, baik ka lembah jang ge 
lap gelita maoepoen ke poentjak | 
jang sangat tinggi, tangan Ilahi te 
tap melindoengi kami. . 

— Stasioen Garoet penoeh dengan 
penonton ketika kami akan tea 

' kat. Hati mereka tentoe ber 
apakah nian dosa kami. Mati 

— reka menjinarkan iba kasihan. Ja, 
— inilah jang dapat dikasihkan r 

jat kita kepada pengandjoer. 
ngandjoernja. Teringat saja akan 
perkataan marhoem Dr. Soetomo, 
bahwa waktoe sekarang rakjat 
kita hanjalah pandai meminta dan : 

“kita, kaoem terpeladjar oleh kare 
na itoe haroes mengasihkan keka 
jaan hati dan pikiran kita dengan 

Djangan doeloe 
mengharapkan balasan selain dari 
pada perasaan iba kasihan, 

— Kereta api membawa kami meli 
| wati hoetan dan sawah. Alangkah 

. indah engkau, Periangan. Padimoe 
'hidjau merata dan angin jang ber 

7 Sa. dari pegoenoenganmoe mem 
injanjian kemerdekaan” 

ja boleh memilih, engkau | 
: ti: empat tidoer badankoe ! 

kalau djiwakoe soedah poelang ke 
ja. Ingat saja akan sjair Jose 

: Rizal pahlawan Pilipina jang me 
“ moedji keindahan “Tanah Airnja, 
| dan berpesan bahwa djiwanja akan 

BOEROEH BENGKEL 
— DIPANGGIL. : 

dengan peroesahaan: jang diang 
gap sangat penting, seperti misal 

besi, bengkel 
“auto dan peroesahaan minjak ta 
nah, soedah diboeka dan berdjalan 

“doeloenja bekerdja pada peroesaha 
an peroesahaan terseboet kembali 

membikin Soerabaja semangkin 
 mendjadi makmoer. Boeroeh boe 
roeh terseboet haroes datang meng 

di Gemeente Secretarie. Hal 
berlakoe poela oentoek kaoem 
roeh “jang doeloenja berhoe 

ceng dengan pekerdjaan perang 
0es mening alkan kota 
| ska diminta dengan selekas 

ja kembali ke kotanja oen 

dan djoega engan. dengan selekas 
lekasnja mengha ap di Gemeente 

'etarie, 

OLAH SEKOLAH BELOEM 

2 xeh 

oeraba | 

.mendjelma dalam wangi boenga | 
boengaan jang gemilang di lapa 
ngan hidjau, 

Kereta berhenti di Soekaboemi | 
dan kami disoeroeh toeroen. De 
ngan autobus k i dibawa ke in 
terneringskamp ntoek orang ' 
ong Hoa dan Formosa. Sebi 
barak spesial disediakan Sentoak 
kami kami tidak boleh bertjam 
poer dengan orang orang Tiong | 

: Hoa itoe, Tetapi perlakoean pendja 
ga di Soekaboemi adalah lebih ba 

|ik daripada di Garoet. Makanan 
lebih banjak dan kami boleh mem 

-batja koran, ,»Pemanda 
ngan” tidak diizinkan masoek ke 
dalam interneringskamp itoe. Ba 

| rangkali karena Pemandangan sa 
| rah, moerid moerid tidak akan | ngat bersemangat. 

Di Soekaboemi saja terima soe 
rat jang pertama dari isteri saja. 

| Dia ingin mengikoet, 
dan dalam doeka tidak maoe ber 

| pisah dengan saja. Pernahkah 
pembatja mendengar tjerita Da 
mayanti? Dewata gemilang ,dari 
kajangan toeroen ke doenia oen 
toek meminangnja, tetapi hatinja 

orang manoesia jang fana, Dan 
| setelah soeaminja itoe kehilangan 

2 | segala kekajaannja, mendjadi pe 
ngembara dari rimba ke rimba da 
am kesengsaraan jang hampir tia 
a hingganja, Damayanti tetap di 

| sisi soeaminja, mendjadi bintang 
jang bersinar di langit malam. De 

| mikianlah hati perempoecan kaiau 
soedah dinjalakan tjinta. 
| Saja tiada berkeberatan isteri 
saja mengikoet. Lagi poela, siapa 
jang akan memberi nafkahnja, 
orang toeanja djaoeh, sanak sauda 
ra tidak ada jang bisa mengasih 
pertoeloengan. Parket dan pega 
wai P.I.D. jang menangkap dan 
'melemparkan kami dalam interng 

| ringskamp tentoe .tidak memikir 
“kan bagaimana pedihnja loeka jang 

| disajatkan mereka di djantoeng ka 
mi. Mereka hanjalah ingat akan 

| promosi dari tangan pemerintah 

mosi itoe berloemoeran dengan da 
rah bangsanja. 

— Permintaan isteri saja dikaboel 
kan oleh Parket. Dia boleh mengi 
koet. Dikabarkannja bahwa ketika 
dia tidak diroemah segala boekoe 

saja dibeslag oleh tocan Djoema | 
djiddin, seorang menteri polisi P, 
ID. jang sangat radjin. Boekoe 
boekoe itoe boekan saja dapat gra 

: tis tetapi saja beli dengan oeang 

jang sesen demi sesen bisa saja 

ketjil. Dan tanjakanlah kepada sau 
dara Hatta atau kepada saudara 
Soekarno apa artinja boekoe boe 
koe boeat orang pergerakan. Teta | 
pi hati saja tidak marah, Diatas 

kekoeasaan parket, diatas kekoea 
saan pemerintah Belanda masih 

bertachta kekoeasaan Keadilan 
'Toehan jang Mahakoeasa!!!,   H.R, 

"“holah itoe haroes diboeka lagi, teta 
pi karena kekoerangan goeroe, be 
loemlah so'al itoe bisa diselesai 

PEROESAHAAN BIER 
.. HEINEKENS. 

Peroesahan Heinekens soedah 
bekerdja kembali meskipoen masih 
berwatas. Sebagian dari pegawai 
nja soedah bekerdja, Beberapa ke 
soekaran dalam hal mesin masih 
ada, tetapi hal ini dengan segera 

akan dihilangkan. Boeat sementa 
ra tidak ada pendjocalan kepada 
publiek. 

RADIO SOERABAJA . 
Alap alap tidak ada lagi. Penji 

| aran dioesahakan sekarang dengan 
| nama Radio Soerabaja dan diker 
-djakan oleh pegawei Nirom. 

Penjiaran itoe bekerdja diatas 
Hr gelombang: 47.4 M. dan 75, 

Waktoe penjiaran dari 8.30 sam 
pai 3.30 dan dari 5 sampai 11.30, 
(djam Nippon.) Kabar kabar dan 
keterangan keterangan diberikan 
pada 8.30 pagi, 2.30: tengah hari 

|dan 8 malam, tetapi hanjalah da 
lam basa Nippon dan Indonesia. 
Tetapi dapat diharapkan bahwa ti 
dak lama lagi kabar kabar dan ke   soedah kembali 

| djak na: 
Kete ente kl 

beloem kembali 

dngan orang meng 
hwa sekolah sekolah 

loem diboeka karena pembe 
'ippon menganggap hal itoe ti 

g. Pembesar terseboet 
ii betoel bahwa sekolah se 

terangan keterangan itoe akan di 
siarkan poela dalam basa Belanda. 

“PEGAWAI R. w. TANG 
GERANG, 

Corr. ,,S.J.” mengabarkan: 
Nasib menjedihkan kini diderita |f 

oleh sebahagian personeel R. W. 
Tanggerang jang tidak seperti 
lainnja pegawai negeri sama me 
nerima noodsalaris, Adapoen sebab 
nja wang jang seharoesnja 'diteri 
makan kepada mereka jang ber- 

|apa2. Sampai 

dalam soeka | 

tetap setia kepada kekasihnja, se 

| Belanda, tidak perdoeli bahwa pro: 

koempoelkan dari gadjih saja jang 

  

djoemblah lebih koerang f 200.— 
menoeroet keterangan tocan Sm. 

| sebagai pemegang wang gadji per 
soneel, ketika .timboelnja gegeran 
'telah dirampas orang ditengah | 
sawah. Oleh pihak banjak pengal | 
koean toean terseboet, 

moestahilkan, 
amat di 

sebab waktoe ter 

adaan di Tanggerang masih beloem 
sekarang hal itoe 

masih beloem dioeroes. Tindakan 
dari jang wadjib, sangat diharap 

jang sama beloem menerima ga 
djinja itoe dapat lekas tertolong, 

DJEMBATAN PONTON SEBA 
GAI GANTINJA DJEM 
BATAN TJISADANE, 

Sebagai apa jang pernah di 
toetoerkan diharian ini, bahwa 
oleh pihak sekoetoe djembatan 
besi Tjisadane jang pandjang- 
dan kokoh itoe telah diroesak, 
Akibatnja perhoeboengan laloe 
lintas laloe terhalang, Sementara 
orang sama menggoenakan eretan 
dgn. pembajaran 5 sen, Kini oleh 
pihaknja Proviniie telah diboeat 
seboeah djembatan ponton jg. tak 
mengetjewakan, hingga delman 
dan gerobak dapat laloe disitoe, 

Perloe diterangkan disini, bahwa 
orang jang laloe disitoe dikenakan 
tjoekai 1 sen, demikian boeat ken 

perloe diadakan oentoek biaja pem 
betoelan (onderhoud) djembatan 
itoe, : 

PINDAH KEMANGGARAI, 
Disebabkan perhoeboengan kere 

ta api Djakarta—Tanggerang sam 
pai sekarang beloem djoega dapat 
dihoeboengkan berhoeboeng poe 
toesnja djembatan di Angkee — 
Pesing, maka boeat sementara per 
soneel S.S. jang kini masih sama 
ketinggalan di Tanggerang moelai 
permoelaan boelan ini sama pindah 
ke Manggarai. Sesoenggoehnja ten 
tang pembetoelan djembatan ter 

di Tanggerang teristimewa, sebab 
dapat meloloskan diri genggeman 
kesoesahan seperti jang ada pada 
sekarang ini, Pen. pertjaja bahwa 
djembatan jang tak begitoe pan 

djang itoe kalau sadja dikerdjakan 

harga barang tetap masih mahal. 
Oempama sadja beras, di Djakarta 
3 gobang seliternja di Tanggerang 
15 sen, Demikian djoega harga lain 
lainnja. Harga bakal “hidoep di 
Tanggerang begitoe mahal, hingga 
tak koeat rasanja orang akan mem 
belinja, Ini roepanja, disebabkan 
deroesan transport jang laloe me 
makan ongkos banjak. Kalau di 
Tanggerang kini orang tak lagi 
sama meroko sigaretten kiranja 
tak mengherankan, sebab harga 
sigaret terlaloe mahal. Kebanjakan 
sama merokok kawoeng dan temba 

djadinja perampasan terseboet ke | 

kan agar nasib sebagian personeel : 

daraan lain2 taripnja. Ini atoeran' 

seboet sangat diharap oleh oemoem | 

Meskipoen Ben at aa dari | 
jang wadjib kini soedah moentjoel 

kau garang. Dari terpaksanja 1!!! , 

Oendang2 No.5! 
Patrsal:h 

Talang ertesahata #ioan yj 

Harga pembelian padi paling 
'rendah bagi peroesahaan gilingan 
padi ditetapkan seperti berikoet: 

Moelai boekjaar jang akan da- 

| tang (dari 1 April 1942 sampai 31 
Maart 1943): 

a. Padi Boeloe 4 f 3.60 per guin- 
taal, terima ditempat gilingan 
padi (tetap seperti tahoen da 

hoeloe). 
. Padi Tjeree & f 3.25 per guin- 

taal, terima ditempat gilingan 
“padi (tetayx seperti tahoen da- 
hoeloe). 

Fatsal 2. 

Sekalian peroesahaan padi ha- 
roes menjampaikan rapport peri- 

hal jang terseboet dibawah selam- 
bat lambatnja pada tanggal 5 

April 1942 kepada ,,Sangyokyoku” 
(Kantor oeroesan Keekonomian) 

di ,,Gunseibu” (Kantor Besar Pe- 
“merintah Balatentara Nippon). 
'a. Banjaknja simpanan padi dan 

beras (termasoek djoega jang 

sedang dikerdjakan) dan tem- 

pat simpanan. 
Banjaknja kekoeatan koeda 

(P.K.) mesin penggilingan pa- 
di (terpisah pisah menoeroet 
matjamnja -tenaga motor) dan 

tenaga menggiling paling ba- 

njak sehari (10 djam). 

. Keterangan aandeel2 kapital- 

nja dan hoetang pioetang de- 

ngan bank, 
Fatsal1 3 

Selain dari rapport terseboet di 

atas, haroes diboeat djoega salinan 

3 lembar lagi jang haroes disam- 

paikan kepada Rijstverkoopcentra 

le jang bersangkoetan masing2 di 

Djawa Barat, Djawa Tengah dan 

Djawa Timoer selambat lambat- 

nja pada tanggal 5 April 1942. 

No.6 
Fatsal 

Moelai tanggal 1 April 1942 wak 
“toe (djam) Nippon haroes dipa- 
kai. 

Perbedaan antara djam Nippon 
dan djam Djawa ada satoe sete- 
'ngah djam (90 menit). 
| Sekalian djam haroes disama- 
'kan dengan djam Nippon. 

Fatsal12. 
Oendang2 No. 2 jang diperoe- 

| moemkan pada tanggal 7 Maart 
|1942 akan berlakoe boeat dikota 
'sahadja.  Selandjoetnja batasan 
“berdjalan pada waktoe malam di 

| dalam kota akan dirobah dan pen- 

  
f doedoek dilarang berdjalan dari 

| djam 11.30 malam sampai 4.30 pa- 

:gi (djam Nippon). 
' Fatsal 3. 
| Sekalian pendoedoek dilarang 
memakai automobiel, vrachtauto, 
“sepeda motor dan lain kereta jang 
memakai benzine, ketjoeali orang 
jang diberikan idzin oleh Pemerin 

Balatentara Dai Nippon. 
Djakarta, 27 Maart 1942, 

L 
  

Circalaire. 

Batavia, den 28 Maart 1942 
Dengan hormat, 

Ini hari, kita telah mendapat 
perentah dari 'Toean Directeur : 
van SANGYOKYOKU dari Peme- 
rintah Balatentara Dai Nippon di 
Batavia C. Bahwa Rijsthandelaren 

jang lama, akan dapat beras2 da 
ri SANGYOKYOKU terseboet oen 
toek keperloean oemoem, dan nan 
ti kalau soedah datang Oogst ba 
roe, akan diatoer terlebih djaoeh 

poela oleh Toean Directeur terse 
boet, soal harga2 beras akan di 

ambil richtprijs boelan Januari 
1942 — boeat sebagai standaard. 
Moelai tanggal 29 Maart. 1942 

kantoor terseboet akan berikan be 
ras2 pada kita poenja kantoor boe 
at dibagi2 pada leden menoeroet 
masing2 poenja omzet limiet, be 
ras itoe akan terima di Goedang 
Tram listrik BVM di Kali Pasir 
dan lain2 goedang di Betawi. Rijst 
handel tidak di idzinkan mendjoe 
al beras etjeran, hanja boleh djoe 
al pada waroeng2 jang mendjadi 
mereka poenja langganan, dengan 
atoeran sebagai dibawah ini: 

— (1) Leden mendjoeal beras pada 
satoe waroeng langganan, boleh 
satoe zak sehari, dan haroes beri 
kap factuur ditoelisg tanggal, nama 
dan adres pembeli, banjaknja dan 
merk beras serta harganja enz. 
dan pembeli haroes tanda tangan 
dimana factuur jang mana kemoe 
dian Rijsthandel diwadjibkan bikin 
3 lembar staat boeat rapport bera 

Tjonto staat rapport. 

(leden CRIKBO) di waktoe panen | 

pa banjak pendjoealan dalam seha 
ri. Staat itoe, 1 lembar disimpan 
Rijsthandel sendiri, dan jang lain 
nja berikoet factuur dikirimkan 
pada CRIKBO jang nanti kita akan 
kirim poela 1 lembar kepada Pe 

| merentah Balatentara Dai Nippon. 
(2) Waroeng2 mendjoeal beras2 

pada Consumenten, tidak boleh le 
“bih dari 10 litter seharinja, dan 
semoea waroeng dikasih kesempa 

| tan sampai paling telaat pada tgl. 
| 5 April 1942 haroes masoek men 
djadi lid dari WAROENGHOU- 
DERSBOND, djika seliwat tang- 
gal terseboet, Waroeng2 jang ti- 
dak mempoenjai bewijs sebagai lid 

maatschap dari bond terseboet, 
maka Rijsthandel tidak bisa djoeal 
kan beras2 padanja. 

(3) Balatentara Dai Nippon, 
Hospitaal dan Hotel2 poenja keper 
loean beras2, Rijsthandel djangan 

kantoor SANGYOKYOKU dari Pe 
merintah Balatentara Dai Nippon 
di bekas kantoor KPM di Batavia 

Centrum. 
Djika siapa jang melanggar 

atoeran2 terseboet, seperti tahan 
kan berasnja tidak didjoeal atau 

richtprijs jang ditetapkan, hingga 
ada jang memadjoekan klacht, ma 
ka ia akan dapat hoekoem dari Pe 
merintah Balatentara Dai Nippon 

atau dibeslag. 

Atas nama Centraal Rijsthandela- 
ren Inkoopkantoor Batavia   & Omstreken. 

  Rysthandel 

di Tanggal 
  

  

beras 
banjaknja mark 

  
          

djoealkan, hanja mereka boleh | 
minta idzin terlebih doeloe dari | 

didjoecal tidak menoeroet harga | 

  

O LEH roentoehnja Pemerintah 
djadjahan Belanda, keboeda 

jaan Belanda dengan tiba tiba di 

lapisan atas negeri kita terdjadi se 
soeatoe kekosongan, 

Terdengar kabar, bahwa pada 
beberapa djabatan pemerintahan 
kekosongan itoe soedah diisi oleh 
tenaga Indonesia. Beberapa orang 
mendapat kesempatan naik pang 
kat jang loear biasa, 

Sekali lihat hal- jang - seroepa 
itoe menggirangkan, tetapi sebalik 

nja kita haroes insjaf benar akan 
arti kedjadian itoe. Kaoem terpe 
ladjar Belanda jang mendjadi lapi 
san atas masjarakat djadjahan da 
hoeloe oleh didikannja pada seko 
lah tinggi, oleh koempoelan kitab 
ilmoe pengetahoean jang selaloe di 
'sisinja, oleh pergaoelannja dan 
perhoeboengannja dengan ahli di 

loear negeri, mempoenjai pemanda 
ngan jang loeas tentang seloek be 

“loek pekerdjaan jang terserah ke 
padanja, tentang perhoeboengan 
pekerdjaannja itoe dengan tjabang 
tjabang pekerdjaan jang lain, dan 

seoemoemnja. Mereka  mendjadi 

hati dan otak, mereka mendjadi 
djiwa kekoeasaan pemerintah dja 
djahan Belanda, Merekalah jang 
memikir dan memetjahkan soal jg. 
soelit soelit bagi pemerintah dja 
djahan. 

Madjallah keboedajaan dan il 
moe pengetahoean seperti koloni 
ale Studien, Koloniaal Tijdschrift 
voor Indische taal, land en volken- 
kunde, Economisch Weekblad, In 

disch Tijdschrift van het recht, 
Djawa dan berbagai bagai madjal 
lah jang lain, merekalah jang me 
ngisinja. Mereka jang mengada 
kan kongres dan rapat keboedaja 

an dan ilmoe pengetahoean, mere 

ka jang menoelis kitab2 jg mene- 

tapkan pedoman pemerintahan dja 
djahan Belanda, 

Betapakah sekarang keadaan 
kaoem terpaladjar dan setengah 

' terpeladjar bangsa Indonesia jang 

akan menggantikan mereka itoe?. 
Baik dikatakan teroes terang, da 
lam zaman jang laloe kaoem, aka 
demisi kita sangat koei mem 

perlihatkan ketjakapannja, Sangat 
sedikit djoemlah diantara mereka 
jang soenggoeh soenggoeh teroes 
berpikir, beladjar dan menjelidiki 
setelah mereka menammatkan se 
kolah tingginja. Sebagian hal itoe 
disebabkan oleh karena soeasana 
djadjahan sangat berat menindis 
mereka, tetapi sebagian poela ha 

roes kita akoei, oleh karena kekoe 
rangan semangat pada fihak ka- 

nem akademisi itoe sendiri, 

Kalau soal ini kita tilik dari 
djoeroesan ini, maka kegirangan 
kita akan berkoerang, Dalam kea 

daan seperti sekarang ini, sangat 
sedikit kita mendengar perlomba 
an bereboet reboet hendak beker 
dja. Sebabnja bagi siapa jang hen 
dak bekerdja tidaklah pertama 
dan teroetama sekali ia memboe 
toehkan pangkat, Kita ingin seka 
li melihat kaoem terpeladjar dari 
tiap2 vak menjingsingkan tangan 
beremboek tentang pekerdjaan jg. 
dapat mereka kerdjakan, tentang 
kewadjiban jang terserah kepada 
mereka: kaoem goeroe bersama ka 

oem goeroe, kaoem hakim bersa: 
ma kaoem hakim, ahli ekonomi 
bersama ahli ekonomi, ahli technik 

bersama ahli technik, ahli bahasa 
bersama ahli bahasa, Pekerdjaan 
.dan kewadjiban jang akan dapat 
mereka atoer, mereka pikirkan 
dan mereka kerdjakan, sangat, 

sangat banjak, 

Dalam pertemoean jang seroepa 

Kiwoliikan bagan terbalanran 
R 

Oleh pembantoe ,,Antara”. 

itoe ditetapkan pekerdjaan dan ke 

wadjiban masing2 jang tjakap 
dan maoe menerima pekerdjaan 
dan kewadjiban, diloear pangkat 
dan djabatan, Karenanja kita | 
akan mendapat pemandangan ten 
tang tenaga jang ada dikalangan 
bangsa kita, sehingga dapatlah ki 
ta memakai tenaga itoe sebaik ba 
iknja. Teroetama sekali pekerdja 
an jang rapat berhoeboengan de 

ngan penjelidikan ilmoe pengeta-: 
hoean masih sangat banjak jang 
haroes dikerdjakan. Dengan demi 
kian akan kelihatanlah orang2 jg. 
terpilih dalam masjarakat kita jg. 
akan mendjadi hati dan otak ma 
sjarakat Indonesia dalam lingkoe 
ngan Asia-Raya. Hal itoe boekan | 
sadja akan penting bagi tjabang 
pekerdjaan jang tertentoe itoe, te 
tapi seloeroeh masjarakat kita 
akan memetik boeahnja. Sebabnja 
dalam soesoenan Asia-Raya atau 
doenia bagaimana sekalipoen, ke- 
doedoekan bangsa Indonesia akan 
ditetapkan oleh sikap, oleh ketja 

| kapan, pendeknja oleh kwaliteit 
tentang seloek beloek masjarakat | poetera Indonesia jang mendjadi 

hati dan otak, jang mendjadi dji 
wa tiap2 tjabang masjarakat, Ter 

hadap kenegeri loearan poen kita 
akan memberi kesan jang baik, 
apa bila kita mempoenjai sikap jg. 
sama, diwakili oleh orang jang ter 
pilih diantara kita sekalian, 1 

Satoe pasal jang penting poela: 
oleh karenanja tidak akan moeng | 
kin ada orang diantara kita jang 
mendapat oentoeng perang, jaitoe 

orang jang oleh karena sep Belan 
danja soedah lenjap, tiba2 mendoe 
doeki tempat dan parigkat jang 
dalam keadaan biasa tidak akan 
moengkin tertjapai kepadanja, ka 
rena didikan dan peladjaran, ti 
dak tjoekoep, karena pengetahoe 
annja tidak memadai oentoek dja 3 ! 
batan itoe, karena tenaga pentjip 
tanja tiada ada. Oentoek kepenti 
ngan masjarakat sedapat dapat: 

nja hendaklah kita djaga, soepaja / 
tiap2 djabatan jang memimpin “ 
itoe dipegang oleh orang jang se 
soenggoehnja tjakap menoeroet 

oekoeran jang setinggi tingginja. 
Dan hal seroep4 itoe hanja moeng 
kin ditetapkan oleh soeatoe madje 
lis jang tiada pandang-meman 
dang siapa orangnja, jang sang | 
goep memberikan pertimbangan “Te 

jang semata mata memikirkan ke | 

pentingan pekerdjaan dan masja | 

rakat. Tjontoh jang baik soedah di 
berikan oleh perkosmpoelan tabib 

bangsa Indonesia, 

Soeatoe pasal jg. terpenting be 
nar ialah tiap2 golongan itoe hen 
daklah bersiap oentoek menerbit 
kan madjallah dan boekoe2 jang 
penting bagi tjabang pekerdjaan 
masing2. Madjallah ilmoe pengeta Ea 5 
hoean dan keboedajaan seperti jg. 
diseboet diatas dengan segera ha 
roes diganti dengan madjallah jg. 
dipimpin dan diterbitkan oleh 

bangsa Indonesia 
Oentoek persiapan. sekaliannja 

itoe mentjari perhoeboengan dan 
meminta bantoean kepada pihak 
Nippon, kita tidak oesah menan “ , 
tikan pembagian pangkat, mala 
han sebagian besar hal itoe tidak | 
bersangkoetan dengan itoe. Sebab 
sodl"terpenting disini jalah soal 
orang jang gembira hendak beker : dea 
dja, menjerahkan tenaganja jang 3 

sebaik baiknja oentoek kemak RP 

moeran tanah airnja, & 

Sebab ingatlah achir pekabinja £ 

kwaliteit bangsa Indonesia menoe ': 

roet oekoeran internasional djoega 

jang akan menetapkan kedoedoe 

kan bangsa Indonesia didalam doe 

nia, : 

  

Memboeka praktijk 

Nona MOEDINEM | 
Arts. 

Matramanweg telef. 
Mr.-C. 408 

djam bitjara (poetri2 dan 

anak-anak) pagi 9 —10,30 

sore 6.30 —7.30ketjoeali ha 
ri Minggoe dan hari Besar. 
  

  

TOKO KATIA MATA 

"HET OCULARIUM | 
Pasar Baroe 25 Batavia-C. 

dibawah pimpinan jang ahli           MAOE BELI: 

2e. Handsche Fototoestel? 

Rolleiflex, Rolleicord atawa 
Leica, Penawaran sebrapa-bisa 
dengan toestelnja haroes di- 
sampaikan kepada administra 
tie soerat kabarini No. 1!56. 

  

  

Dokter Mhd. JOESOEF 
Genees-Heel en Verloskundige . 

Praktijk oemoem. 
Specialist boeat penjakit 

Zenuw, ' 
Djam bitjara: pagi 

sore 
Berendrechtslaan 34. Telf. “M75 

WI. (Kebon Klapa) : 
Boleh panggil pada tiap2 wakto:   
  

Prof. A. 2. Nasmut 
Kwitang 36 - Batavia-C. 
  

Tabib jang kesohor mengobatin 
segala penjakit dengan tida 

pake potong. 

Djam bitjara: 9- 12 pagi 
5- 7 sore | 

Boleh djoegapanggil diroemah, |        


