
  
  

  

Marilah kaoem  terpeladjar, 
sediakanlah tenagamoe oentoek 

' menerima 

gelap goelita 
rakjat, agar soepaja 

lenjap dari desa2 

adanja, 

Dokter Soetomo. 

  

  

jang terpen 
Lebih lebih pe 

jang bean 

Ijave Ka" najar 
Mora seloeroeh 2g 

t 

no | Amerika memberi keterangan, bah 
Bap wa lebih dari-300 pegawai pegawai 

» | Embassi dan Konsul Nippon telah 

g didatangkan 
lebih besar ka 
goeng kesoeka- 
di kelak kemoe 

san eteinta Dai Nip 
erintah akan Nama ba 

akan dihar 
Ka 2 

an Tebih arik ke 

tas bekerdja 
“idaklah akan ter 

esia! Kamoe 
, di kota men 

kr 

1 ington menerangkan, bahwa pada 

ginia ke White Sulpherspring di ! 

2 Pe ama tentara Djerman me 
| penampakan sebagai berikoet: 

| Kaukasus pelempar pelempar bom 

| rang dan menenggelamkan 2 kapal 

| Inggeris dan 

Ameri ika kekoerangan 
.emas. 

| (perdiandiian 

Pi 

Mo RIKA — NIPPON. | 
. Kahar dari Meh yg: 
Kawat jang diterima dari Wash 1 

tanggal 4 boelan ini pemerintah 

dipindahkan dari Hotspring di Vir 

1 Barat Virgin ginia. Disana |! 
reka kapal jang 

hendak berlajar Ia « Laurence 

Bea Poroosis an 

FS 

“Kahar Bai aarbin 2 
Pada tanggal 3 boelan ini Mar- 

“11, Di medan peperangan Xi- 
moer serangan serangan tentara 

| Roessia makin. lama, makin Ie 
mah sedangkan tentara Djerman 
mendoedoeki banjak tempat tem 
pat di Roessia. 

2. Tidak djaoeh dari -pesisir 

  
Djerman membom kapal minjak 
besar sampai terbakar. Di laoetan 

jang tidak djaoeh djaraknja dari 

Kelte, 

kepoenjaan Roessia soedah menda 
.pat keroesakan hebat, jaitoe seba 
gai akibat dari serangan serangan 
oedara Djerman. 

- 8. Di Timoer laoetan Tengah 

angkatan oedara Djerman menje 

menembak djatoeh 

6 bocah pesawat terbang Inggeris 

“didalam prtempoeran oedara. 

4, Pada malam 2 April pelem 

| par pelempar bom Djerman telah 

lah Timoer pesisir Inggeris dan 

menghantjoerkan dok dok kapal | 

di Dover dan Portsland. 

. 5. Pada boelan Februari dan 

Maart “angkatan laoet Djerman 

'pon-Roesia teroes. 

! |Pertemoean Wavell -- Nehru dan 
— Azad. 

Pa Na RAKJAT' AME- 

| orang mati-dan loeka loeka sewak 

| Kawaseki dan Kanselier Kobaya 

satoe kapal pengangkoet | 

menjerang beberapa tempat disebe   mendapat hasil hasil jang gilang 

Ma na Pena laoet 

Kit 'haroes piNjepklaan segala 
galanja j ang asalnja dari waktoe 
jang telz silam, dan kita haroes 

moelai . dengan penghidoepan ba- 

! Kalau kita maoe, kita bisa 

| ag “Tidak ada esa kekanan 

jang tidak bisa kita petjahkan, 

asal sadja kita maoe memakai pi. 

kiran kita, 

Ilmoe techniekmoe dan pengeta 

nocanmoe adalah barang barang 

jang I erharga, | Kalau keadaan 
soedah Mom biasa lagi, kamoe 

bisa berbak i lagi kepada tanah 

| en ang hidoep 

2 Mewaputan fe. 
Ba Reba dengan sabar, -jaitoe 

| kesempatan boeat rakjat Asia. 
Nanti masjarakat Tionghoa jg. 

s ! aa isini akan memboeka mata- 
aan sekarang dan 

Ga socdah moelai bekerdja     Ibersama2 dengan kita, diantara- 

  

pp) NN 

netral 

Djerman menenggelamkan sehoe 

ah kruiser Inggeris dari klas 
»Leander” Dan keroesakan jang 
hebat soedah diterbitkan kepada 
8 kapal peroesak, 16 kapal torpe 
do, 5 kapal penjapoe randjau laoet 

dan 37 kapal moesoeh lainnja. 

PEMBERONTAKAN DI IRAN, 

Kabar dari Unie: 
Kawat jang diterima dari Istam 

boel mengabarkan sebagai. beri 1 
koet : : 

Di Klork (Iran) telah terdjadi 
keriboetan jang hebat. Banjak 

.toe terdjadi pertempoeran jang 
“hebat antara serdadoe serdadoe 
dan kaoem pemberontak. Dikabar 
ikan, bahwa keriboetan itoe diorga 
niseer oleh kaoem kominis, Ka- 

dapatkan. 

DJENDERAL TATEKAWO SAM 
-PAI DI MANTSJOEKO. 

Kabar dari Mantjoeria: 
Djenderal Tatekawa jaitoe wa 

kil Nippon di Roessia dahoeloe de 
ngan ditemanrsoleh sekretarienja 

shi telah sampai di station Man 
tjoeko pada tanggal 5 April djam 
10.16 dengan melaloei Siberia sebe 
las hari lamanja. Pada djam 2.45 
siang sesoedahnja beliau beristira 
hat sebentar, laloe meneroeskan 
perdjalanannja menoedjoe Har- 
bin, 

POELAU MALTA DISERANG 

LAGI. 

Kabar dari Rome: 
“Pada tanggal 3 boelan ini “oleh 
Markas Besar Italia diterangkan, 
bahwa rombongan gaboengan dari 
Angkatan oedara Djerman dan 
Italia telah melakoekan serangan 
.pada pangkalan armada dan oeda 

1 kantor oeroesan Ekonomi telah 
| mempermakloemkan, bahwa sesoe 
dah petjah perang doenia jang ke 
doea, maka penjimpanan 

rang 196.000.000. dollar, Sebagian 
| besar dari ocang mas itoe dikirim 

kan ke 
membeli 

THAI 

gn Selatan goena 
barang barang. 

— NIPPON BEKERDJA 
BERSAMA, 

Kabar dari 
mosa): 

'Pada petang hari tanggal 5 boe 
lan ini, wakil Nippon oentoek Thai 
jaitoe Tsubokami telah sampai di 

lapangan terbang Taihoku goena 
melandjoetkan perdjalanannja ke 
Tokio dan beliau mengatakan pa 

| da- wakil pers, bahwa pendoedoek 
Me iland pertjaja dengan sepe 

noeh hati pada premier Pibul Lu 
ang Songgram dan mereka toeroet 
mengoesahakan kemakmoeran ber 

| sama di Asia Timoer dengan beker 
dja bersama sama dengan Nippon. 

| WAVELL ' MENGOENDJOENGI 
| AZAD DAN NEHRU. 
Kabar dari 'Lissabon: 
Kawat jang diterima dari . New 

| Delhi menerangkan, bahwa djen- 
deral Wavell telah bermoesjawarat 

an Azad dan Jawaharlal Neh 

ruitentang oesoel Cripps. Dari 
pembitjaraan itoe. njatalah mak- 

| soed Inggeris jang memaksa India 
| terdjoen ke api Peperangan, Sete 

an terseboet 

bitjara Sensan djendrat Wavell. 

P. DARWIN DAN P. MOURSBEY 
.  MENDAPAT SERANGAN 

LAGI. 
Kabar dari Lis sabon:. 
Kabar jang diterima dari Mel- 

bourne menerangkan, bahwa pe- 
merintah Australia mempermak- 
loemkan, bahwa Port Darwin dan 
Port Moresby telah diserang lagi 
dengan hebat oleh angkatan oeda 
ra Nippon. Tentang keroesakan 

keroesakan jang terdjadi beloem 

dapat dioemoemkan. 

PERDJANDJIAN NETRAL 
NIPPON — ROESIA., 

Kabar dari Mantjoeria: 
Djendral Tatekawa, jaitoe wa 

kil Nippon jang dahoeloe boeat di 

Roessia ketika sampai di Mantjoe 

ria dalam perdjalanannja ke To- 

kio telah menerangkan kepada wa 
kil soerat2 kabar sebagai berikoet: 

I   ra di poelau Malta, Serangan sera 
ngan itoe menjebabkan keroesa 
kan keroesakan hebat pada pabrik 
pabrik, goedang goedang, dan lain 

lain keperloean militer, 

PENYIMPANAN MAS DI AMERI 

—.. KA KOERANG. : 

Dari Buenos Aires di 

kabarkan: 
Kawat jang diterima dari Wa 

shington mengabarkan, aka 

“nja beberapa orang sedang. giat 

bergerak. Akan tetapi menoeroet 

-paham Belanda orang2 Tionghoa 

berada dalam keadaan jang soe 

kar: mereka doeloe. berpoeat ba 

njak goena Belanda dan mereka . 

masih tetap ingin mengikoeti Be- 

landa . Mereka bekerdja sebagai. 

mata2 boeat kepentingan Belanda 

dan pemerintah Chungking. Kepa 

da orang2 jang membahajakan 

ini akan dilakoekan men jang 

sepadan. 

Walaupoen begitoe kita tidak 

akan menolak bekerdja bersamaz 

dengan orang2 Tionghoa, tidak se 

moea orang Tionghoa adalah iblis 

atau sjaitan. Bangsa Tionghoa 

djoega anggauta Asia Raja, Kita 

| dak boleh meloepakan hal ini. 

Karena berkat dan karoenia 

Tenno, banjak orang orang Belan 

da beloem ditangkap. Di djalan2, 

ditempat2 oemoem banjak orang2 

Belanda berdjalan2 seperti biasa. 

doep dalam kekoerangan makanan, 
pakaian dan lain lain keperloean 
hidoep sehari hari, tetapi soeng 

'goehpoen demikian mereka sa- 
ngat sabar dan tidak pernah me 

| noendjoekkan kekesalan mereka, 
Seteroesnja saja pertjaja, bahwa 
perdjandjian netral antara Nippon 
dan Reessia akan dihormati teroes 
oleh kedoea negara itoe. 

'tannja tidak memperdoelikan. kri 
sis, pada waktoe ini. 
pa, bahwa mereka kalah perang 

dan mereka loepa, bahwa mereka 
kehilangan tanah djadjahannja. 

Kalau mereka tidak merobah si 

kapnja, kepada mereka akan di 

djalankan tindakan2 jang lain da 

ri pada sekarang. Achirnja mere 
ka haroes djoega setia kepada Ba 

latentara Nippon, Kalau mereka 

bertindak bermoesoehan, mereka 

akan dianggap sebagai serdadoe2 

moesoeh. 
Kemanakah Belanda akan per 

gi? Masih pertjajakah mereka, 

bahwa front A.B.C.D. masih hi- 

doep, walaupoen Singapore, Filip 

pina dan Djawa soedah djatoeh? 

sa Jahoedi dari abad baroe? Seka 

rang mereka tidak mempoenjai 

apa2 lagi di Asia. Mereka tidak 

mempoenjai hak lagi di Asia. Si 

kap mereka jg sombong, berbaha 

ja sekal bagi mereka sendiri.     'Orang2 laki kelihatannja .masih . 

sombong dan perempoean2 keliha 

# 

/ 

ceang |! 
| mas di Amerika mendjadi berkoe 

Taihoku (For : 

l 
| 

kn 
K 

  
,Rakjat Roessia sekarang hi- | 

Mereka loe- 

Inginkah mereka mendjadi bang 

SATOE LEMBAR, LOSSE NUMMER 10 SEN, 

Sekali lagi pr ijaji- 
bestuur. 3 

San seorang prijaji bestuur 
tentang soal jang dibitjarakan da- 
lam soerat kabar ini beberapa ha 

ri jang laloe, Pertama baik dipe- 
ringatkan bahwa kita tjoekoep ba 
njak dan tjoekoep rapat bergaoel 
dengan berbagai golongan prijaji 
bestuur dari candidaat ambtenaar 
sampai boepati sehingga sedikit 
banjak kira kira tahoe djoega apa 
kelemahan atau kesoekaran prijaji 
bestuur, Soedah barang tentoe da 
lam. toelisan jg sependek. dan diboe 
at serba tjepat ini kita tidak bisa 
mendjelaskan segala sesoeatoe dgn 

boekti boekti jang agak lengkap, 
Tetapi pembatja boleh pertjaja 
bahwa semoea jg mendjadi alasan 
toelisan kita lebih doeloe soedah 
diketahoei oleh pembesar2 
Nippon, baik setjara rapport maoe 
poen setjara pertjakapan biasa. 
Dalam tempo jang begitoe pendek 
kita tidak boleh dan tidak bisa me 
minta apa jang tidak moengkin da 
ri pembesar pembesar Nippon, 
akan tetapi pengalaman kita sendi 
ri oemoemnja tidak mengetjiwa 
kan. Meskipoen sangat repot dan 

hasilnja tidak bisa di lihat dengan 
segera, tetapi pembesar pembesar 
Nippon memperhatikan benar be 
nar keloeh kesah dan keberatan 
rakjat jang beralasan, 

Maksoed kita tjoema mengan- | 
djoerkan setjara oemoem soepaja 

dalam beberapa hal prijaji bestuur 
merobah sikapnja dan memoelai 
dengan sedjarah baroe, Sebab de 

ngan tidak insaf atau sengadja 
tjara pemerintahan  djadjahan 

EMARIN kita mocat toeli- atau doea sifatnja itoe (disamping 
dan djoega diatas bestuur Boemi 

poetera didapati best yur Europa) 
dari sedikit sedikit m i 
poela pekerdjaan jang moelia dari 
prijaji bestuur, Sesoenggoehnja ka 
lau kita maoe adil djangan menja 
lahkan sadja prijaji bestuur, teta 
pi hendaknja memperhatikan djoe : 
ga keadaan serta soeasana jang 
melingkoengi pekerdjaan mereka 
sehari harinja, 

Begitoe djoega kita tidak bisa 
dan tidak maoe membenarkan se 
gala perboeatan pe san jang 

sesoenggoehnja memaloekan, te 

tapi pikiran, hati dan perasaan 
djoega akan menolak kalau se 
moea itoe tjoema di pandang seba 
gai perampokan atau kedjahatan 

biasa sadja. Regent dari Lebak — 

jang kita interview tempo hari — 

misalnja djoega tidak loepa mem 

perhatikan lain lain sebab. 
Alasan bahwa sebagian besar 

rakjat Indonesia tidak memasoeki 
sesoeatoe partai atau pergerakkan 
politiek boeat mengoekoer penga- 

roeh pergerakkan theoretisch dan 

praktis tidak benar karena tarla 
loe sederhana, Penjelidikan jang 
teliti akan memboektikan bahwa 
pengaroeh baik dari pergerakkan 3 :x 
meloeas lebih djaoeh lagi, F3 

Kita girang membatja oetjapan 

bahwa dalam membentoek masja 
rakat baroe prijaji bestuur djoega 
segan akan ketinggalan dan mem 

poenjai semangat akan memberi ' 
kan tenaga sepenoeh penoehnja 

Moedah moedahan tjahaja Nippon 
menjinari semoea pekerdjaan B.B. 
boeat kemadjoean rakjat Indone   sia dan Asia seloeroehnja. 
    

| L | Mindia Be Belanda jang Onabeing 
Ana mna Ta Mar Tp 

HASIL2 DJERMAN DI MEDAN 
PERANG TIMOER. 

Kabar dari Berl in: 
Markas Besar tentara Djerman 

| mengoemoemkan sebagai berikoet: 
Di garisan tengah dari medan 

T perang Timoer tentara Djerman 

telah mendapat membinasakan .le 
bih dari seriboe serdadoe pekan 
kilat Roessia. 

Di medan perang Oetara ada 47 

pesawat Roessia jang berhasil di 

tembak djatoeh dan di pelaboehan 

Leningrad dan Kroonstadt- bebera 
pa kapal perang dari armada Roes 
sia dari Laoetan Baltik mendapat 
keroesakan hebat.   

  

  

  Nippon ada satoe kebtadkan” I 
D boeat menghormat tiapatana 
gal satoe hari boelan. Pada tz 
gal terseboet rahajat pp Mera 
peringati satoe hari jang moelia, 
jaitoe dengan mensoetjikan diri, 

memberhentikan minoeman keras, 
dan tidak mengadakan keramaian. 

Poen bioscope sendiri disana pa 
da ketika itoe tidak mengadakan 
pertoendjoekkan. Tentang makan 

djoega diadakan watasan. 
Pada hari itoe hanja boleh ma 

kan tidak lebih dari satoe piring 

dan satoe matjam masakan. 

Berhoehoeng dengan permakloe 
man peperangan oleh Nippon pada 

tanggal 8 December j.l., maka pe 
ringatan tiap2 tanggal satoe hari 
boelan itoe dirobah mendjadi tang 

gal 8 hari boelan. 

Peringatan tiap tanggal 8. 

hari jang moelia dan diperingati 
dengan mensoetjikan diri 

Dari fihak jang bole: 

ja, dapat 
Tionghoa diini kota bermaksoed 
akan mengadakan peringatan hari 
.terseboet dengan mengadakan 
arak arakan. E 

Moedah moedahan dari fihak In 
donesia djoega akan timboel pe 
ringatan hari tsb., dengan pengha $ 

rapan soepaja tjita2- Nippon boeat 
tjiptakan Asia Raja tan lekas 
tertjapai, dan akan mendatang 
kan kesempoernaan dan kemak 
moeran kepada tiap2 bangsa Asia, 
begitoe kita batja dalam s.k. Hong 
Po. Seperti letter ,,V” doeloe ditem 
pel dalam tiap roemah Belanda, 
sekarang hoeroef A.A.A, baik di 
dapati dalam tiap roemah bangsa   Mendjadi tanggal 8 April ini di 

anggap oleh rakjat Nippon satoe 

Indonesia dan Asia oemoemnja,   

 



  

    

  

   

    

    
   

    

     

     
   
    

   

   

  

- tidak tahoe, 

| Satoe satoenja 
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dibolehkan mengirim oeang 

pada orang interneeran jang lelaki 

sedjoemlah oeang f 10.— tiap2 

boelan: oentoek orang interneeran 

perempoean hanja f 6.—. Apa jang 

menjebabkan perbedaan ini saja 

1 permohonan kami 

snepaja djoega dibolehkan f | S5 

“dikirim kepada kami, karena ami 

kaoem amtenar jang mempoenjai 

-gadji lebih besar dari kebanjakan 

kaoem 'interneeran lelaki dan 

Pa soedah biasa dengan stand 

agrd penghidoepan jang lebih ting 

“gi tidak diatjoehkan, 

Oecang ini diberikan sekali se 

nggoe kepada kami beroepa 

' bon, Lain daripada itoe Goeberne 

oentoek djadjan. 

jang bisa dibeli 

orang dengan bon2 tsb. pada moe 

lanja hanja sigaret2 dan itoepuen 

dengan soesah pajah. Baroe pada 

pertengahan Januari, sesoedah !i 

sen tiap2 hari 

|. ma hari berhoeboeng dgn. bebera 

-pa kedjadian jang nanti akan saja 

tjeriterakan, dibolehkan kami mem 

beli jang lain2, seperti boeah boea 

han (pisang 20 sen sesisir) : sa 

boen, ketjap, goela, tjoklat, koe 

we? katjang dan pastilles batoek 

pada - toekang waroeng. Orang2 

Nippon jang diasingkan, jang 02 

angnja dirampas, dengan memper 

goenakan ocang itoe mendapai 

waroeng sendiri jang lebih banjak 

mempoenjai barang2.. Orang Indo 

nesia tak bisa berbelandja disana 

disebabkan orang2 Nippon tingga! 

“dalam bloknja sendiri jang terpi 

sah: Berhoeboeng bangsa Indone- 

"sia pada waktoe ditangkap prak 

| tisch tidak boleh membawa oeang 

“ hanja diizinkan sampai f 10.—) 

tidak moengkin mendapat waroeng 

sematjam itoe. 

F Karena hanja kami. berdoea pe 

“rempoean Indonesia jang diinter 

neerd sedjak t3-December sampai 

awal Januari kami ditempatkan 

dalam satoe blok sendirian, Sehari 

lamanja ada beberapa bangsa Ita 

lia ditempatkan dalam barak di 

tempatkan kami, :tetapi keesokan 

“ harinja mereka itoe dipindahkan 

ke blok kaoem lelaki. Sebagai 

| bangsa Eropah mereka diperlakoe 

kan sebagai orang2 Eropah jang 

lain. Mereka mendapat  kasoer 

roempoet dan tiap pagi dan malam 

mendapat roti. Roepanja komar- 

dan tempat pengasingan itoe ber 

-pendapatan, -bahwa perlakoean 

terhadap mereka itoe tampak be 

'nar sangat berlainan. Oleh sebah 

itoe kami djoega mendapat kasoei 

'Mfoempoet seperti bangsa Italia 

- tadi, jang doeloenja tidak pernah 

diberikan kepada kami. 

Kami mesti membersihkan tem 

pat kediaman kami sendiri, menge 

pel dan mentjoetji badjoe kami 

sendiri. “Tapi oentoek mentjoetji 

“ itoe kami tidak mendapat saboen. 

Djoega kami tidak mendapat ke 

mi tak terpelihara lagi tampaknja. 

Kaoem lelaki seperti orang terlan 

tar roepanja, badjoe interneeran 

“lama sesoedah itoe baroe mereka 

. “dapati. Kesempatan oentoek me 

“T
e 

njenangkan hati tidak ada, pon 

mn tidak diberikan kepa 

-Oentoek menghiboerkar 

hati dan satoe satoenja pekerdja 

an jang dapat kita kerdjakan tak 

lain melainkan beromong omong 

dipagar kawat berdoeri dengan la 

in? orang bocangan bangsa Indone 

sia, jang tempatnja disebslah be 

lakang tempat kediaman kita. Be 

gitoelah kami dengarkan poela p? 

ngalaman2 mereka dan alasan? 

    

  

jang barangkali moengkin mendja 

di sebab pengasingan kami. Orai 

iang diasingkan datang dari 

'moea daerah" kepoelauan Indonesia 

inmempoenjai nasib jag Serut 

ehinggas mendjadikan pers: 

  

men memberikan poela oeang 5: 

jang makin mendjadi ke 

Kissah pengasingan No. 321 
dan 322 dalam pe- 

ngasingan. 
III (Penoetoep). 

  

ELOEARGA atau sahabat2 « koh. Kerap 

"gi kami 

kali kami bernjanji 

bersama sama, teroetama jang di 

njanjikan lagoe2 jang dipeladjari 

disekolah: meskipoen keadaan m3 

njedihkan jang satoe mentjoba 

menggirangkan-hati jahg lain, go 

nanja soepaja kami lebih koerang 

memikirkan nasib kami, sebah, ke 

banjakan orang jang diasingkan 

itoe pikirannja sering melajang 

kepada keloearga jang ditinggai 

' kanmja, jang moengkin sedang ke 

laparan dari siapa tidak pernah 

didapat kabar berita: Tetapi per 

tjobaan “ oentoek menggirangkan 

hati itoe selaloe sia sia sadja. Ba 

pertemoean ini adalah 

penting oentoek meloepa loepakan 

waktoe. 5 

Militair jang mendjaga kami pa 

da oemoemnja baik dan soeka me 

| nolong, tetapi tak lama antaranja 

datang perintah dari kampcom 

mandant soepaja serdadoe pengga 

wai itoe djangan laig memberi sa 
lam dan bitjara dengan kami. Sa 

lah seorang opsir pernah datang 

agar serdadoe2 itoe djangan me 

' langgar peratoeran, kami djangan 

lagi berbitjara dengan serdadoe2 

terseboet. Atjap kali ada serda 

doe jang dihoekoem masoek cel 

berhoeboeng perlanggaran peratoe 

ranini. $ 

Demikian ada serdadoe jang 

. dihoekoem, sebab ia dengan diam2 

memberikan sigaret atau tjoklat 

kepada kami. Ketika kami berkata 

kepada djoeroemasak, jang me 

njatakan bahasa ia »jarig” (hari 

itoe hari kelahirannja), bahwa ka 

mi akan mentracteer dia manaka 

lx kami soedah dimerdekakan ke 

lak, orang ini laloe dihoekoem. Dia 

selandjoetnja tidak berani lagi me 

nengok kami, Djoeroe2 masak Be 

.am berichtiar memperbaiki maka 

nan kami, ia tidak tahan melihat 

kami mendapat makanan jang dje 

lek jang hampir tidak kami ma 

kan: ia memberikan setjara sem 

boenji kepada kami kedjoe, spek: 

teloer jang soedah “dimasak, de 

ngan risico apabila ketahoean ia di       

  

.- sempatan oentoek menjeretika ba- 

| @joe, sehingga pada achirnja ka 

  

   

   
   

   

hoekoem. Dalam oemoemnja dapat 

dikatakan, bahwa semoea pegawai 

rendah mempoenjai kemanoesiaan 

jang bersih pada orang2 boeangan 

tetapi pimpinan tertinggi selaloe 

beroesaha soepaja kami senantiasa 

mendapat perlakoean jang tidak 

enak dan lebih banjak merasakan 

kekerasan pembocangan, Moelanja 

makanan dibawa masoek kedalam 

blok kami: controle jang mengi 

koetkannja. kemoedian memerin 

tahkan soepaja kami mengambil 

makanan kami sendiri dipintoe pe 

karangan sambil membawa piring 

dan tjangkir. 

Moela moela (kira2 15 Decem 

ber) pada kami diterangkan, bah 

wa kami sekali seminggoe boleh 

mengirim soerat an memadjoe 

"kan rekes. Waktoe kami memadjoe 

kain soerat doea folio jg. maksoed 

nja menerangkan tentang keloeh 

kesah kami dalam interneering, Ka 

mi mendapat soerat kami kembali 

dengan keterangan, bahwa ka 

“mi “hanja boleh mengirimkan 

satoe briefkaart dengan seratoes 

perkataan. Kami .memohon soepa 

ja dapat berbitjara dengan kamp 

commandant j ia ini selandjoetnja 

kami dapati selaloe diiringkan oleh 

sersan djaga dengan doea serda 

doe jang 'bersendjatakan senapang 

' karabijn dengan bajonet diatasnja 

kenioediannja dengan pedang ter 

hoenoes. Hal ini dilebih lebihkan 

dan goenanja hanja oentoek me 

Ioendjoekkan kekoeasaan terha 

. Iidapsbeberapa orang2 perempoean. 

adocan kita tidak dihirau 

comandan kami mengata 

ihwa kami tidak ada arti 

tara). . 

      
   

  

kan, 
nja,   d 

  

. 3 

ANAENJA MATI KARENA BER 
DJEDJAL DALAM KERETA 

API 
— Seorang sahabat kita jang ba- 

roe poelang- dari Tjitjoeroeg men 

tjeriterakan socatoe kedjadian jg. 

menjedihkan seperti berikoet: 

Pada hari Saptoe jang laloe, se 

waktoe Kereta api jang dari Pa 

'roeng Koeda 
Tjitjoeroeg, 

terseboet. 

naiklah dari tempat 

seorang iboe dengan 

f 

  

hendak bertolak ke 

mendoekoeng seorang bajinja jg. 

masih ketjil sekali. 

Kebenaran waktoe. itoc, kereta 

api penoeh sesak, sedang hoedjan 

toeroen poela, sehingga djendela 

djaga djangan sampai para Pe 

noempang koejoep kebasahan. 

|. Tetapi, alangkah 'sedihnja hati! 

sewaktoe kereta api itoe sampai 

di station Tjitjoeroeg, jang djaoeh 

nja dari Paroeng Koeda k.l. 5 kilc 

meter, sang iboe mendapatkan   
| anaknja jang didoekoeng itoe. 50x 

dah tidak bernjawa lagi. 1 

Kematian baji itoe, boleh djari! 

hoekan sadja oleh karena terlam-   | pau berdjedjalnja kereta api terse 

sendiri kepada kami, meminta. 

landa dan Menado dengan diam di | 

djendela terpaksa ditoetoep mer- 

“Han oemoem. (Br).   

PENTJATATAN KAOEM PENGANGGOERAN DI GEMEENTE : 

DJAKARTA JG. TERTJATAT DARI 

' di peringatan kepada kaoem 

an Ma berhati hati dalah 

keadaan berdesak, dan kaoem ys 

noempang kiranja lain kali soeka 

melapangkan tempat bagi kacer 

iboe. jang membawa bajinja. 

  

HOEKOEMAN TEMBAK DI 

TENGAH SAWAH. 

Dalam pendang2 pemerentah 
nii" 

liter. Nippon telah diseboetkati, 

bahwa barang siapa jang memilik: 

barang lain orang, akan mendapa- 

hoekoeman jang berat. : 

Pada hari Minggoe, 5 April, te 

lah kedjadian, bahwa seorang Js- 

mendjalankan perampasan telah di 

lepaskan tembakan - ditengah sa 

wah oleh seorang serdadoe Nip 

pon, jang mendapat rapport dari 

sesorang pendjoeal ditoko, jang 

dirinja dirocegikan. merasa 
: 

mendjadi perha 
Hal ini kiranja 

“ 
mmm 

KAPANKAH AKAN SADAR? 

Diwaktoe kantor2 beloem dapat 

diboeka semoea seperti keadaari 

sekarang ini, banjak pegawai2 jg. 

dapat perintah oentoek datang di 

kantor djoega saban hari, soepaja 

28  MAART 1942 SAMPAI | 

  

  

    

    'transport itoe djoega, akan tetapi 

kenaikan harga ini tidak masoek 

|akal, kalau kita pikirkan bahwa 

iharga beras sebeloemnja perang 

£ Paal Merah dan dikota hampir 

'sama djoega. 

| Kalau disana lebih tinggi tjoe- 

ma barang 5 sen per liternja. 

   

  

dak sedikit poela.. 

Apakah waktoe itoe tidak dapat 

dipakai oentoek pekerdjaan jang 

lebih oetama, seperti membatja ko 

ran, boekoe dan jang perloe sekali 

waktoe sekarang mempeladjari ba 

hasa Nippon? 

  

  

Sadarlah jang mace sadar. PM 

| DM) | P3 : 

Me ea PERGOEROEAN ,TJAHJA MOE 

(ENGOEMPOELKAN ORANG 
LIA", 

ega ae eb ji Dari pengoeroes2 ,,de Unie” kita 

ob Ba 
bahwa sekolah mendapat kabar 

  

  

  

  

“Satoe kerandjang besar 

  

GAP KIE 1942 
$ 

Seperti diketahoci. bahwa atas andjoeran tocan Burgemesster Kemarin datang di kantor kita 

“Djakarta, jang tersiar maklcematnja dalam advertentie soerat kabar | toean S. Anggronsoerdirdjo. Nama 

(,Pemandangan"), kepada kacer penganggoeran bangsa Indonesia | toean ini tidak asing dalam perge 

| dari segala lapisan, soepajs datag mentjatatkan namanja di Arbeids- | rakan sosial dan ekonomi, teroeta- 

bemiddeling Tanah Abang Oost 81. . ma sekali di kota Djakarta. Keti 

Tjatatan jang opisil dari registratie kaoem penganggoeran di'| ka perang petjah dia termasoek 

Gemeente Djakarta dari 23 Maart 1942 sampai 2 April 1942, sebagai | dalam 20.000 orang jang dikirim 

kerikoet : 
: kan ke Tjilatjap oentoek melakoe 

C3 kan burgerdienstplicht. Di bawah 

1. Jang bersekolah tinggi. Laki2 Peremp. Djoemlah | inilah tjeritanja, 

a. bertitel Mr. 6 — 6 Melihat persediaan - pertahanan 

b. bertitel Dr. — Fa mn di Tjilatjap, memang pemerintah 

c. bertitel Ir. : .. —— — Hindia Belanda maoe membikin ko 

d. Jang tidak tammat beladjar: 
ta itoe mendjadi kota pertahanan 

a, di Rechts Hooge School 38 1 39 jang sekoeat koeatnja. Oeang jg. 

b. di Geneeskundige  Hooge 
habis oentoek membikin persedia 

School. 3 31 Han 33 an itoe tidak koerang dari 1 mil 

c. di Technische Hooge School 4 — 4 lioen roepiah. 

2. Jang bersekolah di ,midaet- 
Sebeloem Tjilatjap  digempoer 

bare scholen. 
dan pemerintah Belanda takloek di 

a. dapat diploma 42 9 91 kalangan orang orang jang kena 

b. tidak dapat diploma 51 10 61 burgerdienstplicht itoe soedah 

3. Jang sekolah di Muloscholen' 
toemboeh kejakinan jang koeat 

dan sebangsanja. 5 bahwa pemerintah Belanda tidak 

a. dapat diploma 185 6 191 akan menang, Dan soedah banjak 

b. tidak dapat diploma 189 4 193 poela jang lari meninggalkan Tjila 

4. Jang bersekolah di middel- Kk tjap, 

bara scholen. 
Pada tanggal 2 Maart Tjilatjap 

a. dapat diploma " 13 23 13 kena gempoer boeat pertama kali 

b. tidak dapat diploma St, 1 10 nja. Tidak ada seboeahpoen djoea 

5. Jang bersekolah di middel- kapal terbang Nippon jang dja 

bare tech. scholen. 5 toeh meskipoen ditembaki dari ba 

4. dapat diploma 33 4 38 wah. Semangat serdadoe Oestrali 

b. tidak dapat diploma 53 5 58 soedah gontjang ketika itoe. Hoe 

6. Jang bersekolah Ambachts djan bom jang paling hebat terdja 

scholen. 
5 di pada tgl 5 Maart. Tidak koe 

a. dapat diploma 163 3 163 rang dari 135 kapal terbang meng 

b. tidak dapat diploma 56 RI 56 hoedjankan bom di atas Tjilatjap. 

1. Jang bersekolah Ambachts- Djoega pada serangan jang ke 

leergang. 1 : doea ini tidak ada kapal terbang | 

a. dapat diploma 186 — 156 Nippon jang djatoeh. 

b. tidak dapat diploma 40 TE 10 Tetapi. segala kapal kepoenjaan 

8. Jang bersekolah di Kur. Pemerintah Belanda jang ada di 

Kweekschool. 3 pelaboehan Tjilatjap kena bom se 

a, dapat diploma 1 3 ? moea, terbakar dan tenggelam. 

b. tidak dapat diploma ing 5 Dalarg seboeah kapal ada 1400 ka 

9. Jang bersekolah di Holl. in. Au Ea MEN NAMA ika 

Kweekschool. 

a. dapat diploma 6 ban 5 6 Pendjoeal beras 

b. tidak dapat diploma 5 23 2 di Bekasi 

10. Jang bersekolah Kweeic Diwaktoe kota Djakarta sangat 

school (onderb. H. LK.) soekarnja mendapatkan beras, ma 

a. dapat diploma 1 3 2 ka kebanjakan pendoedoek, men 

b. tidak dapat diploma 5 Ta 1 1: 8 tjaharinja beras diloear loear kota 

M1. Jang bersekolah di Inl. seperti Klender, Tjakoeng dan 

Normaalschool. 
: Bekasi. Tempat jang paling bela 

a. dapat diploma 12 2 1 kangan ini sangat banjak mendg- 

b. tidak dapat diploma 3 2 1 £ pat koendjoengan dari orang 

112. Jang bersekolah di : "orang pembeli beras, teroetama 

Normaalschool. 
2 dari kota Djakarta, sampai tidak 

a. dapat diploma 4 asa T : heran lagi bahwa harga harga be 

b. tidak dapat Bee dana, P3 FE Si ras itoe mendjadi naik dengan ta' 

13. Jang bersekolah Lagere ada batasnja (sangat mahal). Te 

School (WLO.) 5 tapi sekarang pembagian beras di 

a. dapat diploma 825 81 » 2 kota ini soedah moelai lagi tera 

b. tidak dapat diploma 516 #0 TA toer harganja, dan orang orang 

14. Jang bersekolah Ini. hager bisa mendapat beras seperti bia" 

Onderwijs. 
2 sa. (Ar. HD.) 

a. dapat diploma 2988 Be Nee 5 Pe oln a 

b. tidak dapat diploma ne 2 0 “" PENAIKAN HARGA. 

15. Jang tidak bersekolah. 
' Telah beberapa kali perkara ini 

(pekerdjaan pertoekangan) sa itoeliskan disoerat soerat kabar. 

a. djongos : — 1007 kan tetapi boeat kepentingan 

b. baboe 2 La 1007 sa endoedoek, wadjiblah teroes me- 

c. kokki 12 212 sena eroes. kedjadian penaikan harga 

d. toekang kajoe 133 Fe 133 toe selaloe dikabarkan. 

e. toekang temok : 261 3 261 : Sesoedahnja ada atoeran dari 

£ Iain lainnja (Koeli koeli) 2381 196 aa kantor Sangyokyoku jang menge 

16. Soepir 164 Ta P5... inai CRIKBO dan Waronghouders- 
bond, maka harga beras di- 

DJOEMLAH 12466 1690 bal 'waroeng2 di kota ini soedah seper 

gs: (M. Rs.) ti doeloe, jaitoe 71, sen per liter. 

- aa ae , | Akan tetapi dibagian Paal Me 

boet, akan tetapi djoega, oleh Ka | Na en Ha :rah jang kelihatannja koerang con 

Ena” pintoe2 djendela - tertoetoep j hendas ipe 2 ni aa 2 eat trolenja, pada tanggal 5 ini masih 

jang menjebabkan sesaknja nafd” Me neka Ben ana (PisaRe dimaxaene Waroeng didjoe 

Karena soekarnja bernafas dai nja Kn Lir - - ' Kainja beras dengan harga 12”) sen 

tertahannja hawa, itoelah roepa dapat memakai WakW ja jang 4 Waktoe ditanja mengapa harga 

Ta membawa kematiannja terloeang itoe. —. slmasih setinggi itoe, sedang dikota 

nja jang me : 313 Oentozk pengisi waktoe ditjari | AP : 

“baji jang malang itoey "2 Lag #iiaijamB tiara jang Manan telah toeroen sampai Tp sen per 

Kedjadian sematjam Im, kabar 3 2 Pe rosa Sini liter, maka didjawabnja bahwa ig. 

z8 boekanlah bosat pertama KP. an meroesisan . '5 sen itoe boeat ongkos transport 

1 Pak 7 data Dari beberapa kantor kami me pa : 

EH Akan tetapi adalah boeat jang 2 : nja jang katanja sekarang amat 

Aa Aa ba Petai daan nerima kabar bahwa waktoe itoe | hahal. - 

kbsekian kalinja. Kiranja kea dibaksinja oeritoek ..... berdjoedi, | “Bagai | 

jang menjedihkan ini, bisa az dengan pertaroehan oeang jang ti- | Bagaimana  poen — mahalnja 

      

LEMBARAN KEDOEA PAGINA II 

Toean S. Anggronsoedirdjo selamat. 

  

pal terbang kepoenjaan ,,Sekoe 
toe” tetapi masih dalam peti. Ka 
pal kapal terbang itoe sekarang 
masih dalam laoet kalau beloem di 
angkat oleh tentara Nippon, 

Dalam kekatjauan jang seroepa 
itoe, terdjadilah perampokan. Jg. 
moelai melakoekan  pekerdjaan 
itoe jalah serdadoe serdadoe Oes 
trali, Merekalah jang moela moela 
memetjahkan  pintoe toko toko 

jg. tidak ada pendjaganja. 1 

Ketika kapal kapal terbang Nip 
pon soedah kembali dengan me 

ninggalkan Tjilatjap sebagai kota 
jang kalah, 20.000 orang jang ke 
na burgerdienstplicht itoe diizin 

kan poelang ke tempatnja ma- 
sing masing, Soedah tentoe kesem 

patan itoe dipergoenakan orang 

dengan selekas lekasnja meski 

poen kereta api tidak ada, 
Toean Anggron sendiri berang 

kat dengan sepeda sampai ke Ma 

os, Oentoeng ketika itoe djemba 
tan kali Serajoe beloem dihantiioer 

kan oleh tentara Belanda. Dari 
Maos ke Bandjarsari pakai kereta 

api. Dari Bandjarsari — Poerbo 

linggo — Bandjarnegara terpaksa 

lagi toean Anggron menaiki sepe 
danja, Djalan di daerah itoe naik 

dan toeroen karena daerah pegoe 
noengan, Kalau sedang mendaki 
toean itoe haroes berdjalan dan 
mendorong keretanja. Baroe keti 
ka sampai di Wonosobo ada taxi 

jang membawanja ke Djokja tem 

pat keloearganja, 

Sekarang toean itoe soedah di 
tengah kawan kawannja lagi da 

lam keadaan selamat. Keloearga 

dan teman temannja soedah tentoe 

sangat girang melihat dia segar 

boegar itoe. Kitapoen tidak loepa 

mengoetjapkan ,,Selamat” 
  

terseboet telah di ganti 
dengan pergoeroean: 
sTjahja —Moelia”" 
Maka dari itoe sekolah2 de Unie 

jang di Tanah Abang, Meester Cor 
nelis dan di Pasar Minggoe telah 

memakai nama terseboet diatas. 
Sebagai ganti bahasa Belanda 

akan diadjarkan bahasa Nippon. 

namanja 

  

IKAN SEPAT DI PASARZ. 
Oleh Gemeente kini di djoea! 

ikan sepat di Pasar Pagi dan pasar 

Djembatan Lima di bilangan kota 

kepada pedagang2 dengan harga 
fp 1410. 

Ikan sepat ini masih baik keadaan 
nia, dan oleh pedagang2 itoe di 

djoeal ketengan, jang per 10 bidji 
dengan harga empat -sen atau li 

ma sen. Barang ini mendjadi re- 
boetan dan banjak jang membeli 

nja. (A.) 
  

PERTANDINGAN SEPAK BOLA 
DIMOELAI.-LAGI 

Pertandingan sepakraga jang 

pertama kali diadakan dalam kota 
Djakarta sesoedah terhenti pepera 
ngan telah dapat dilangsoengkan 
pada tanggal 5 boelan ini dilapa 
ngan  Stubi Kebonkosong. Jang 

bertanding jaitoe JCI kelas II de 
ngan PKK kelas II dengan eind 
stand 0—0. Kemoedian RVC kelas 
UI dengan JCI kelas I dengan eind 
stand 4—3 oentoek kemenangan 
2VC. Hasil bersih teroentoek. So 
ciale Stichting Studiebeurs Indone 

sia, 
Pada tanggal 12 April jg. akan 

datang hari Minggoe djam Nippon 

5.30 — 7.30 atau djam 4 — 6 80ore 

akan bertanding poela v.v. Setia 

Pemoeda klas I dan II Kebon Si 

rih dengan s.v. PKK klas I dan I! 

Kebonkosong. 

  

- PATJAR .-: 
MAOE BELI 2 tempat tidoer oentoek 

2 orang jang compleet dan keadaan 

masih bagoes. Penawaran ke Scottweg 

No. 16, — Djakarta. 

Prof. Thabib N. M. SHER, Senen 41, 

Djakarta. Mengobatin segala roepa pe. 

pjakit biar jg. soedah lama of baroe, 

seperti Sypbilis (Honorhoa) sakit prem. 

poean) of sakit kentjing dll. penjakit. 

Sedia obat adjaib boeat orang laki.laki 

per A. 10 gr. £ 2.60 

  

  

Mara 

  

' Berhoeboeng dengan sangat s0e 

  

  

karnja membeli beras, ditoko .to 

o, maka dengan oesahanja t. Rar 

Ji, sekarang -dikampoeng Petodis 

oedah didirikan seboeah tenaga. 

oena mengoempoelkan  oeang. 

esarnja f 0.50 sebagai osang ice 

  

   

   

  

- 

Boeat reparatie mobiel adres jang boleh dipertjaja 

— dalah: Kadir - Gang Sentiong 19. 

  

ah (contributie). Pendapatannja 

oe didjadikan “modal oentock 

embeli beras beberapa baal, dima 

a berasnja didjoeal kepada pen 

oedoek jang soedalt memberikan 

mbajaran ioeran tadi (djadi lid) 

engan harga sama dengan harg? 

ng soedah ditetapkan, dan seki 

anja anggauta keloear, oeang jg: 

“050 tadi bisa diambil kembali. 

(Ar. HD) | 

    

    

   

   

     

  

        
PERGOEROEAN RAKJAT" 

Kramat 174. 

Soedah mendapat idzin pembesar NIPPON boeat 

boeka teroes. 3 

Sekarang djoega menerima inoerid barce. 

»   
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3 ton beratnja, dari banjaknja, Dan 
mia! pa jang Nan se 

2 

-poeloe | erdadoe. Dalan jang 
loe hilir ma, . pergi balik 

Hm 
: Soedah tentoe.: .sadja, adanja amu 
Pnitie. jang begitoe besar dan ber- 

a itoe menjebabkan meradja 
lanja kechawatiran dan kebimba 

ngan pendoedoek disekeliling: Ka 

    

| melajang2 di atas tempat dimana 
amunitie disemboenjikan itoe. En- 

I.doedoeki kota Djakarta, maka se 
| soedah penjelidikan berapa djoem 

muat Hala Nippon, # avy- 

tah benar, entah tidak, tetapi se 
soedah -itoe, fihak 'Oestralia men : 

| djadi ketakoetan laloe. memindah 
: sebagian amunitienja. ke tempat. la | : 
Spa 

  

: Balon selesai benar mereka me 

.ngangkoeti amunitie, serangan2 
Nippon mangkin mendjadi hebat- 

-nja, sehingga pengangkoetan itoe | 
-terhenti sama sekali dan mereka ! 
melarikan diri ke Barfdoeng. ' 
: Sewaktoe Balatentara Nippon 
mendarat di poelau Djawa, kemoe 
“dian memasoeki Djakarta, tempat 
jang penoeh Gengan amunitie itoe 

| didjaga benar oleh pendoedoek. 
| Apalagi, .mengingat  keroesoehar? | 

sedang meradjalela, karena di cha ' 
watirkan, kalau2 ada jang iseng2 

- mentjoba mendongkrak tempat pe" 
njimpanan terseboet. Setelah ma' 
loemat Balatentara Dai Nippon 
di siarkan dimana ada perinta- 
han, soepaja sendjata api dan se 
soecatoe benda jang meletoes ha 
roes diserahkan kepada Pembesar 
Balatentara Dai Nippon jang men 

lah amunitie dan apa nama2nja, 
maka toean Bafagih merapportkan 
kepada Pembesar Balatentara Nip 

pon, tentang adanja amunitie jang 
koerang lebih 11 ton beratnja atau 
satoe riboe peti djoemlah bilangan 
nja. $e 
“Oleh karena di waktoe itoe, be 

loem lagi ada Shimoda 
Corps, jani pada tanggal 8 
Maart, maka dengan soesah pa 
jah,-toecan Bafagih baroe bisa ber 
hoeboengan dengan Pembesar Ba 

latentara Nippon jang tertinggi di 
Willemslaan, Setelah memberikan 

1 keterangan setioekoepnja, .maka 
bersama sama empat orang opsir 

Pembesar2 Nippon, toean Bafagih 

djoekkan tempat di mana amuni 
tie Oestralie di semboenjikan. 

Berhoeboeng di waktse2 itoe ma   ret» karena besar kemoengkinan 
nja, kalau amunitie itoe meletoes 
atau terbakar, maka pertjikannja 
akan mampir ke toemah2 mendak 

doek. : 
Nak Tn masih ketjil, 

    

  

   

    
    

   

  

     

  

   

  

   
   

    
   
     
   
    

  

    
    
       

   
    

  

oem Kasta Na Gesta 
ie Ne dan pngen mandirnja 

  

Ta 6 Tetapi tidak lama, Hera ha 

000. Fri kemoedian, sebagian da 

bali. Ini dilakoekan setelah ter 

  

long Priok € dan Kemajoran. Bah 

            

  

   

   
sa aga hari aa 

t auto, 

ri amunitie terseboet di bawa kem 

“Idjadinja bombardement di Tan- 

g | koet bersih oleh - Shimoda Corps 

 amunitie itoe, falah 

Sih sangat koerangnja vracht-auto 

maka boeat sementara 

| itoe tidak di angkoet dengan sege 

ini, ja'ni pada hari2 Rebo, Kemi 
| dan Djoem'at, tanggal 1, 2 dan 3 
April peninggalan Oestralis itoe 
di angkoet oleh militer Nippon de 
ngan mempergoenakan tidak koe 
rang dari empat poeloeh vracht. 

Pengangkoetan Ssodak . selesai, 
oleh karena itoe baroe bisa kita 
-oemoemkan, sebab besarlah baha 
“ja kalau kaoem pendjahat menge” 

ei-bahwa di Karet, ada tersim 

  

dan diantaranja kalau tidak salah 
mentafsirkan, ada toedjoe ratoes 
peti jang berisikan koerang: lebih 

tiga empat riboe bedil dan sena 
“pat. (Ini kalau-tidak salah me 
ngertikan kata2 Australian's Amu 

| nations Shell Guns dan kandoe— 

ngannja). 
Sekarang pendoedoek Karet- 

weg, baroe agak lapang, oleh kare 
ina peninggalan 'Oestralie jang 
amat berbahaja soedah di ang- 

dari Balatentara Dai Nippon. « 3 

  

    

  

   
   

    

        

      

  

    

  

i Djakarta. 
Pers 3 kata Gidirikan dengan   

         

     

    

   

  

       

    

    

   
        

        
       
     

     
        

      
    
     

     
    

  

    

   

    

  
   
            

     
     

      

     
      

     
    
      

“3 BR Motik. 
. Ketoea: — t. Naz iah. 

Penoe 8: —t, L: Aboenaim. 
ai Bendahari: — t, Mas “Oemar. 

| Pembantoe2: — tt. A. - Radji, 
"Moehd Ali, “Oemar, Moehd. Said. 

4 

  

sia diseloeroeh Djakarta 
mempoenjai waroeng jang 

| terseboet harap soedi ber 

  

  
“sa bersjoekoer! 

Ki toe Balatentara 
ap haroes Toe berlin apa jang da 

- mempersatoekan segala waroeng2 ' 

| ngadakan pembelian bersama sa 

gang2 beras bangsa Tionghoa diko 

menoedjoe ke Karet dan mengoen | ikan kering dll. dengan langsoeng 

amunitie | 

Pra Hanja baroe kemarin mai 

Be Eni satoe riboe peti obat pasang 

an Sian Banga Indone 

  

Ta Kepada 'Saudara2 bangsa Indone 
jang 

hendak 
mendjadi anggota perkoempo lan 

ngan dengan t. L. Aboenaim, Ge. | 
 Batoetoelis Binnen No, 16 Dja 

ipp | Peme 

rintah Hindia. Belinda. Sedjak da 

ngembalikan. kesedjahteraan dan 

kehidoepan dengan selekas lekas 

nja. Perhoeboengan diperbaiki de 

ngan selekas moengkin, Kita bera 

Tetapi dalam pada itoe tidak se 

  

Sebaliknja kita haroes beroe 
dan bekerdja akan memban: 

1 Nippon. Kita 

| pat kita kerdjakan. 
Perwabi bermaksoed akan 

bangsa kita agar dapet kita me 

ma, teroetama pembelian - beras 
— dan barang2 makanan jl. meno 

long mengatoer pendjoealan dan | 
harga barang2 dipasar, jg, tentoe 

berakibat kelonggaran bagi: ra'jat | 
1 coemoem! P0 

Saudara2! Sebagai Satidgra ma' | 
| loem, pendjogalan beras sekarang 
telah diserahkan oleh pemerintan: 

traal Rijsthandelaren Inkoopkan 
toor Batavia & Omstreken (Crik 
bo) jaitoe perkoempoelan peda 

taini dan mereka (waronghou 
ders) jang hendak membeli beras 
kepada leden Crikbo haroes lebih 
dahoeloe. mendjadi anggota Chinee 
sche Waronghoudersbond- Selan 
djoetnja apa bila waronghouders 
itoe tidak mendjadi anggota sebe 
loem tanggal 5 April jl. maka ia 
tidak akan, dapat membeli beras 
(lihat Circulaire Crikbo dalam Pe 
 mMmandangan tanggal 1 dan 4 April 
jang laloe). 

Saudara2! Menilik kepada hal2 
jang terseboet diatas dan mengi: 
ngat kepada banjaknja penoetoe 
pan waroeng2 bangsa Tionghoa di 
kampoeng ' kampoeng  (berhoe 
hgeng dengan beberapa ,,inciden 

ten” dahoelee) dan mengingat poe 

la kepada banjaknja timboel wa 
roeng2 bangsa kita diseloeroeh 
Djakarta, Djatinegara (Mr, Corne 
lis) dan Perioek sekarang, maka ' 
seharoesnjalah kita berserikat, ber 
satoe agar bertambah kekoeatan 

| kita dalam mendjaga kebaikan per 

djalanan pembelian dan pendjoea 
lan barang2 makanan (beras, ikan 
dll.). 2 

Dengan djalan ini poelalah ke 
lak kita akan moengkin dapat me. 
minta kepada Pemerintah Militair 
Nippon akan mendjoealkan beras 

  
(rechtstreeks) kepada perserika 
tan kita. Oleh karena itoe sauda 
ra2, masoekkanlah nama saudara2 

| Toendjanglah Perwabi! 
Saudara! Marilah kita bekerdja 

bersama sama oentoek keperloean 
bersama2! Sarat mg kita hanja 
menjerahkan s keperloean ki 
ta kepada intah jang seka 
rang telah Nan banjak peker 

  

Militair Dai Nippon kepada Cen | 

    
    

-ni hiki 

  djaannja itoe! ! ! 

Spoedeursus in 
. Japansehe taal. 

vin 

  

5. Personen: 
Personen worden op de volgende wijze gesteld: 

1 persoon (mensch) 

2 personen (menschen) 

C
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Aa
k 

& 

10 2 

Pete) 3 
13 . 

30. x 

100 
300 - 
400 s 3 
600 is 1 

800 ta 1 

1000 ,, 5 
4000 3 3 

8000 2 2 
9000 38 » 
10000 S :, MAK

A 
NA
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A
 

T
A
 

IKA
N 

A
A
A
 

ichi 

ni ts 

san - 

yo » 
g0 3 
roku 1 

shichi 2 
hachi 

ku » 
ju 3 
ju ichi ig 

ju san 5 
san ju Tg 

hyaku pi 
san byaku K 

shi hyaku ,, 

roppyaku , 
happyaku 4, 
sen 5 
san zen NE 

shi sen $ 

hass€n 2 
ku s€n 25 
ichi man is 

nin (hitori) 
(futari) 

(pottari) 

6. Kevende wezens. (behalve personen). 

Alls andere levende wezens met uitzondering van mensehen Wor- 

den als volgt gestela, 
ippiki 

san biki 

shi hiki 
go, hiki 

roku hiki (roppiki) 
shichi hiki 

hachi hiki 
ku hiki 

jippiki 
ju ippiki 
ju ni hiki 
jun sanhiki 

pe
m 
j
a
d
e
 

R
a
 

a
a
n
 

n
a
 

MA
WA
R 

AK
AL
 

AR
A 

LA
N 

NI 

7. Maal-.of malen. 

ni jippiki — 20 

ku jippiki — 90 
. hyappiki &. 100 

san byappiki mm 300 

shi hyappiki 2 400 
sen biki & & 1000 

ni sen biki 2000 
san zen biki xx 3000 
go sen biki & 5000 
ichi man biki z. 10000 
san man biki & 30000 
ku man biki - 90000 

enz. 

Indien men met behulp van maal of keer telt en men Wil dit in de 

Japansche taal tot uitdrukking brengen luidt dit als volgt: 

ichi do — 1 maal. 

"Ehi 5» F— 2 malen 
san Hn Pa 

yo ” - 4 1» 

g0 “» - 5 y, 

roku » 56 
8. Dosen okteten 
Doozen kisten en dergelijke telt 

hito hako — 1 kist 

futa — 2 kisten 

mi Sa NS 

yo y 4 2 

au hn Ia, 

Pu F3 Io Aa 2 6 15 " 

  

telah dapat doeloekan tempat tem 
pat dan dapatkan kemenangan jg 
termashoer di awal Maart jang 

laloe lebih tjepat dari siapa djoc 

jang dikalahkan 
dan meroesak sendiri djalan dja 
janan perhoeboengan jang penting. 

ana sadja sampainja tentara 
Nippon, keadaan jang tadinja ka 
loet, sebab perboeatannja orang 
djahat jang merampok kian kema 
ri teroetama pada toko toko, Ke 
banjakan toko Tiongha, djoega ba 
njak toko HBuropa dan Indonesi? 

| sendiri, djadi aman serta 'sedjahie 
kembali. Sekarang bisa dikata 

antero Djawa Wetan dan Djawa 
Tengah keadaan telah djadi kira 

kira seperti biasa sadja. . 

" “Dikota “Soerabaja sendiri oem 
pamanja tidak ada keroesakan 
apa apa, djoega tidak ada terdja 
di perampokan, tetapi di Modjoker 
to, Djombang, teroetama Paree, 

Kertosono dan sebagai itoe ada 

perampokan pada toko toko. Djok 
ja selamat, malahan bisa dikata 
tenteram sekali. Di Semarang dan 
sekean tempat pantai Oetara ter 
djadi djoega perboeatan perboca- 
tan pendjahat. Tapi seperti dite 
rangkan diatas,  begitoe oe lekas saru 
painja tentara Nippon keadaan Ge 
ngan pelahan djadi seperti biasa 
kembali seperti diwaktoe damai. 

Sampai ini waktoe dari Soera 
baja tidak dapat diadakan perhoe 
boengan- djalan ke Semarang, teta 

pi ke Betawi sedjak sekian hari 
| ini bisa dengan ambil djalan Djok 

i Ija liwat Bandoeng, tjoema ini per 

djalanan masih mesti” dibikin 

sedikitnja tiga hari lamanja. Ini 

-tangnja, balatentara Dai Nippon | lah berarti, di Djokja orang mes 

' selaloe beroesaha. dan bekerdja de | ti menginap begitoepoen di Ban: 

ngan sekoeat koeatnja an me | doeng. 
.Tapi dibawah pimpinannja pem 

besar Nippon segala keroesakan 

djembatan kereta api dari lanta 

ran po! meroesak dari peme 

-rentah belanda dengan tjepat lagi 

teroes dibikin betoel kembali. An 

€   4 Kadang kita herpangkos ta tara Soerabaja dan Betawi de- 

# 
- 

Keadaan di Nawa, inder. dan 

Di Djawa Wetan ben ban Khan Hae f 

| koran koran di Semarang kita be 

ga bisa doega, meski disekian tem | 
pat barisan Nederlandsch Indit | 

i tjoba melawan . 
| ngah lembar saban hari sebagai 
| mana biasa, begitoe djoega koran 

| nja itoe doea koran atau salah sa 
toe antaranja lagi diatoer akan 

ngan djalan Bandoeng di Maos 

dan Tjibadak orang mesti pindah 
kereta. 

Dari hal soerat kabar, tentang 

loem bisa dapat keterangan. Di 

'Soerabaja Socara Oemoem dan 
Tempo terbit masing masing sei2 

Belanda Soerabajaasche Handels 

blad”, jang didjadikan satoe sa 
ma Indische Courant dan Nieuwe 
Soerabajaasch  Courant terbit 
saban hari setengah lembar. 

Setahoe kenapa, Sin Tit Po dan 
Pewarta Soerabaja diberhentikan 
terbitnja sementara waktoe, kabar 

diterbitkan djoega seperti Soeara 
Oemoem, Tempo dan koran koran 
belanda jang diseboetkan diatas. 

Di Djokja Mataram djoega ter 
bit setjara diatas. Demikian 

poen koran koran di Solo. 
Di Bandoeng Nicork Express, Si 

ar Pasoendan enz., djoega terbit- 
masing masing satoe lembar saban 
hari seperti biasa. 

Dari hal penghidoepan, begitoe 
lekas pembesar tentara Nippon 

  

shichi do — 7 maisn 

hachi 58 "3 

ku s9 
ju Le RAN 

an EU 
enz, 

men ale volgt: 
nana hako — 7 kimten 
ya z8 

kokono EU 

to Na Men 
ju san 218 , 
enz. 

(Nadruk Yerboden). 
  

KENA, era Na ea HA 

SoeratKi rim: 
BANTEN TINa | Paid 

Membatja Pemandangan hari 
Kemis tanggal 2 April 1942, lem 
bar pertama, pagina 3, kolom ke 
4, jang beralamat: ,,Kabaran 

jang dilebih lebihkan”. : 
Dengan adanja toelisan toelisan 

terseboet dikatakan ,,Menjesatkar 
Pembatja”. Maka oleh karena de- 

mikian,  sengadja saja  ketemoe 

kan Toecan Hadji Moechammad 

Djoenaedi, jang memimpin per 
temoean di Teloeknaga, dan kita 
membatja Concept aselinja jang 
dikirim kepada soerat Chabar Pe 
mandangan. 

Maka ternjata bahwa ada kekoe 
rangan Zet dan jang sebetoelnja 
boekan Toean Assistent Wedana 
Teloeknaga, tetapi sehetoelnja 
.“Wd.: Assistent Wedana Teloekna 

ga” (Mantri Politie Tjengkareng), 

Gan banjaknja koerang lebih 1000 
orang (Boemipoetera dan Tiong 
hoa) ini ada betoel. 

Adapoen Penoelis ,,9.J.” menga 
takan tak lebih dari 800 orang, 
maka ini doegaan bisa djadi didoe 
ganja waktoe Wd, Assistent We 
Gana  Teloeknaga menerangkan 
atoeran dari Balatentara dari Dai 
Nippon, kira djam 11 lebih, kare 

   

    

  “dapat atoer perhoeboengan 
pekerdjaan disini djadi baik 
bali, bisa diharap akan balik 
bali seperti biasa, barang 
tenteram dan senang 
segala apa akan diato 
imbangkan keperloean penghidoe 
pan rakjat seoemoemnja. Seka 
rang dibeberapa kota besar 
penghidoepan ada rada lebih ma 
hal dari biasanja, seperti di Be 
tawi, sedang ditempat tempat 
ketjilan keadaan bisa dikata geper 
ti biasa sadja. Tjoema dihari hari 

pertama dari mendaratnja tentara 
Nippon di Djawa keadaan ada ti 
dak ketentoean, tapi dengan disiar 
kan larangan kasih naik harga 
berdasar atas harga tanggal 1 Ja 
nuari ini tahoen semoea djadi be 
res kembali. 
'Begitoelah ringkasnja keadaan 

di Djawa Timoer dan Djawa Te- 
ngah seoemoemnja, (HP) “ 

  
    
   

    
   

hadliri pertemoean telah kembal!: 
etempatnja.. Adapoen 
oean Hadji Moehammad Djoenac 

omocem jang disertakan dengan 4 

ajat Ckoer'an Sjarif, moelai djam 
10 t/m 11 k.l., boekan sadja lebih 
koerang dari 1000 malah bisa dja 
di lebih dari 1000 orang. Karena 
jang hadlir didalam Masdjid .Kam 
poeng Melajoe jang berdamping 
dengan roemah Toean Saaba lebih 
koerang 400 orang. Beloem terhi- 
toeng.mereka jang ada didalam 
roemah dan disamping samping 
roemah dan didepan roemah. 

Maka diharap pengchaharan ini 
mendjadi pengetahoean oentotk 

Assistent Wedana Teloeknaga be 
loem ada ditempatnja. jang seka 
rang, itoe hetoel!   sAtia-Raja" 

Ss 

na jang sebagian besar jang meng 

dimasa 

di berhoetbah oentoek keamanan - 

oemoem. Adapoen jang dikatakan ' 

f 

M
n
 

SM
 

  

    

   
      
     
    
     
    

      

  

  

     



      
    

         

  

    

     

   

      

  

          

      

       
        

         
    
    

    

     

           

         

      
       
      

     

      
      
   

  

   
   

   
    
    
   

  

   
   
      
     
    
    

   

   

    
      

        
    
     

     

  

    

     
   

    
    

    
     

   
    

     

   
     

       

        

      

   

  

an Pernerintah Miter jang ter rtinggi dan djoega seg: 
hoeloe ada ditangan Tana Dindora 1 

(11K ataahin, Shscan sole Sai SEN MBAKE: Tin kota 
| nja, hoekoem dan oendang2 dari Pemerintah jang dahoeloe, tetap dia- | 
| koei sjah bagai sementara waktoe, asal sadja tidak Nanang dengan 
atoeran pemerintahan militer, : 

| Fatsal 4. ba an 
kan menoeroet perintah Balatentara Nippon dan Permbeshr2 pemerinta- 
han Nippon, te £ 

Balatentara Nippon akan menghormati ke dan kekoeasa 
| an pegawai pegawai jang setia kepada Nippon, begitoe djoega djiwa, 

| harta benda jang sjah dan agama sekalian rakjat jang tidak berdosa. 
TT Sekalian pegawai dan rakjat oemoemnja pendakian bean ra 

Balatentara Nippon dan dengan segera n a 

   

      

   
1 tetapi barangsiapa jang melanggar perintah Balaten 

2 pembesar Naa, atau mengatjaukan keamanar 
jaan Manan mer 

. kekajaan tanah, besi pe itK daa ang Maa, akan dihoeko 
Tang peak on perna satu e. 

Ftsal 5. Oeang roepiah dan ocang militer jang dota s0 ve 

  

g telah ditempati Balatentara Nippon. 

|. Fatsal 6. Oendang-oendang ini moelai berlakoe semendjak 

ie Kn OENDANG2 No. 2 

Sina Nippon mempermakloemkan oendang-oendang seperti 
terseboet dibawah ini, dengan maksoed agar soepaja mendatangkan ke- 

Dgn opa bang macan me tunares menanti Masd 
ta benda rakjat ocmoem jang tidak berdosa. 3 

Ia TENTANG KEAMANAN MASARAKAT. 
AS tsal IL. 
“aa ngk Png menjimpan obat letoesan, senapan, bedil dsb. 

| haroes datang membawa itoe selekas-lekasnja kepada kantor besar pe- 
-merintahan balatentara atau sesocatoe kantor era War ne. 
'balatentara. 

F Djikalau barang siapa djoegs melanikan membawa toe fan me- 
PN 

Fatsal 2. 
| Sementara waktoe dilarang keras berboeat seperti tersehoct di 

bawah ini: Y 

2) Da mana Unesa berpropaganda hagi motsoeh dan menam- 

23 
1 

  

. 

. 
“ 

  

   

Fatsal 6. - # 

Fiinccmbak pat Inlos Gs sulenssi Talk bow- 
moelai melakoekan kewadjibannja masing ma- 

  

    

  

aa Da 
. daklah San 

  

    
   

  

   

barang tes (eng, pakoe ha pa Lawas bet) an Nan korek ai 

mengandoeng phos hor, obat boeat masak karet, karoeng | 

  

      

ta api 

"reta, 

  

RAN. DIPERPANDJANG. 

-Fihak gemeente mewartakan: 

Iran jang ada dalam gemeente Dja 
karta, jang asalnja hanja akan di 
lakoekan sampai tanggal 2 April sa 
hadja, dilandjoetkan' 
sampai tanggal 9 
Spril ad 

Oleh karena itoe boeat kaoem 
penganggoeran, jang beloem ditja 
tat namanja masih ada kesempa 
tan boeat datang dikantor pentja | 
tatan itoe, jaitoe di “Tanah 
Abang CKesr.3T, Batavia- | 

a- | Centrum, 

  

TABIB TABIB NIPPON SIAP 
Sekarang kandaraan motor 

kit dengan tabib tabibnja dari 
Nippon telah siap oentoek membe 

| ri pertolongan kepada korban kor | 
ban dari nya 3 tentara | 
Hindia Belanda. 

Motor motor itoe akn berang 
kat pada hari Rebo besok dari 
Djakarta dan akan berkeliling poe 
lau Djawa oentoek tiga boelan la 
manja. (B.O.) 

  

KERETA API BETAWI — 
BANDOENG, 

Karena semoea djembatan kere 
diantara Betawi dan Ban 

doeng dengan melaloei Soekahoe 
mi jang roesak soedah dibikin be 
toel oleh Balatentara Kaisar Nip- 
pon, sekarang kereta api dapat 

| berdjalan lagi seperti sediakala di 
antara doea kota itoe. 

Kereta api jang pertama berang 
kat dari Betawi ini hari djam 9.13 
pagi dan tidak oesah berganti ke 

Tentara Nippon di Betawi. 
  

“MENTJOPET DI TANGKAP 
Ditlemparkan. ke 
dalam gerobak, 

Beberapa hari jang laloe adalah 
seorang njonja bangsa Indonesia 
berdjalan2 di Senen hendak ber 

schappentasch jang didalamnja 
ada seboeah dompet, Waktoe ber 
djalan hendak berbelandja 

maka dengan tiha2 dirasanja ada 
jgorang mengetok tangan kirinja ' 
jang mendjindjing tasch terseboet. 

Dalam pada itoe tangannja ma 
sih mentjengkeram, sedang tasch 
nja telah djatoeh. 

Hal ini amat mengherankan, Ka 
rena keheranan dan terkedjoet 
itoe, maka njonja itoe berteriak 
,tjopet”. Pentjopet inipoen kemoe 
dian ditagkaplah dan . dipegang 
oleh serdadoe Nippon dilehernja. 
Dompetnja masih lengkap isinja. 

Kemoedian pentjopet itoe diikat 
lengan dan kakinja dan achirnja 
dilemparkan kedalam gerobak, 

| hingga terdengar soeara jang ke 

ras. 
- Inilah soeatoe peladjaran bagi 

| pentjopet. 

  

  

PET, 
Ada seorang berdjalan di Senen 

menoetoerkan kepada kita, bahwa : 

'Iketika itoe ia tahoe seorang pen 

tjopet mentjoba oentoek  mendja- 

lankan pekerdjaannja dengan me 

ngambil koerban seorang serdadoe 

Nippon, “Tetapi malang baginja, 

hingga bagi pembatja teranglah 

“apa jang didapatinja sebagai hoe 

koeman, Ia diikat tangan dan ka 

kinja, Sa 

PERGOEROEAN RAKJAT BOE 
“KA KEMBALI, - 

Kemarin disebagian oplaag s.k. 
a dimoeat, bahwa sekolah2 ho- 

leh boeka kembali atas perintah 
pemerintah Nippon. 

Ini sebetoelnja boekan begitoe. 

Jang benar ialah, bahwa Pergoe 

roean Rakjat, Kramat 1174 (Dja 

karta), boleh diboeka kembali oleh 

tentara Nippon, setelah tadinja 

mendapat perintah oentoek menoe 
toep goena sementara waktoe. . 

Moerid2 jang hendak dimasoek 

kan sekolah, mendapat kesempa- 

tan baik oentoek masoek ke P.R, 

itoe, 

  

aa Be aan 
e 

—. ROEMAH GADAI.. : 

Pada hari Minggoe doeloe telah 

diadakan soeatoe pertemoean anta 

ra beheerder2 semoea roemah Ga 

dai jang ada di Djakarta, bertem 

pat diroemah Toean E. Ahmad 
Gg. Paalpoetih Djakarta. 

"Pada pertemoean itoe telah dibi 

tjarakan roepa2 hal jang pen 

ting2 jang mengenai pegadaian 

dan kepentingan personeel (pega 

wai pegawainja), seperti tentang. 

gadjih dan lain sebagainja. 

Djoega pertemoean itoe telah 

"39   
  

Pentjatatan kaoem penganggoe- | 

itoe, 

  
belandja dengan membawa bood- ' 

SERDADOE NIPPON DI TJO 
|   

PERTEMOEAN. BEHEERDER2 | 

bahwa semoea itoe ketahoean, se | 

| 

  

ami kaan memperba | 
H aiki kembali perhoeboengan de 

| ngan Hoofdbureau jang 
achir ini roopenJandudiklk. tergang | 

"- goe, 
3 PEN TJATATAN PENGAN GGoR. | Il 

| terseboet telah sama menjatakan 

  

   pada achir | 

Selain daripada toe Beheerder2 

kesetiaannja terhadap pemerintah 
Nippon dan akan bekerdja soeng 
goeh2 oentoek kepentingan bersa 
ma didalam menjoesoen Asia Ra 

ja. 
Oentoek  meremboek kepenti. 

ngan2 pegawai pegawai Pegadaian 
dengan Hopburo, maka telah dipi 
lih Toean2 Moh. Affandi dan Radio 
Ardiwinata sebagai oetoesan. Kita 
do'akan moga2 berhasil. 

  

Repoton soesoe 
Dari 25 Maart sam 
pai Oo Apik 

Aseni b. Piih, Kalibata Lt. 
Agoeng — Klas 3. 

LA.D:OM, Kalibata Lt. | 
Klas It 

»Hollandia”, Rawapandjang — 
Klas — (Bagiannja soesoe koe- 
rang ganap). 

Mohd, Noer b. Saatoen, Kaliba- | 

ta Krobokan — Klas — (Bagian 
nja soesoe koerang ganap). 

A. Marzoeki b, Maoen, Mampang 
Teg. Parang — Klas 2. 

Moesaat, Pantjoran — Klas 3. 
»RADIO”, Koeningan — Klas 2. 
H, Hasan b. H. Doel, Pela Lama 

— Klas — (Bertjampoer air). 
»De Hoop”, Kalibata Krobokan 

— Klas 3. 
Hadji Saibin, Kebon Nanas — 

— Klas 3. 
Hadji Entong, Mampang Teg. 

Parang — Klas 2. 
H. Abdoerrachim b. Nanoe, Mar? 

pang Tg. Parang — Klas 3. 

H. Achmad b. Tabiih Mampang 
Teg. Parang — Klas 2. 

Hadji Saoba, Kemang — Klas — 
(Bagiannja soesoe koerang ganap) 

»Makasser”, Buitenzorgsche- 
weg — Klas I. 

H. Abdoelmoetolib, Koeningan 
— Klas 2, 
sia 

Hadji Djaeni, Mampang Teg. 
Parang — Klas 2. 

»Imperiaal”, Mampang Teg. Pa 
rang — Klas 2. 

Hadji Moestopa, Kalibata Doe- 
| rentiga — Klas 2. 

Tarbin, Bangka — Klas 3. 
Hadiji Sainin, Kemang — Klas 2. 
Abdoelmadjit b. Idjo, Mampang 

Teg. Parang — Klas 2. 
Hadji Djoemhari, Kebon Pedoe- 

renan, — Klas 3. 
Mohd. Ali b. H. Beri, Kalibata 

Lt. Agoeng — Klas 3. 
Abdoerachim b. Samali, Kaliba 

ta Lt. Agoeng — Klas 3. 
H. Mohd. Saleh, Pela Lama — 

Klas 3. 

,De Friesche Terp”, Mr. Corne-. 

lis — Klas — (Bagiannja soesoe 

koerang ganap). 

Marzoeki b. Entong, Mampang 

Teg. Parang — Klas 2. 
Mohd. Ali b. Drachman, Kaliba- 

ta Poelo — Klas 3. 
»Menteng”, Halimoenweg — 

Klas 1. 
,Melkdistributie . Mr, Cornelis” 

Mr. Cornelis — Klas 1. 
Hadji Moegeni, Koeningan 

Klas 2. 
Gambir, Koeningan — Klas 2. 

,Populair”, Mampang Teg. Pa 

: rang — Klas 2, 
Leman, Mampang Teg. Parang 

-— 23 2. 
Mengga, Mangga Doea 

Rian E 

H, Rameli b. H. Hanapi, Mam 
pang Teg. Parang — Klas 2. 

- H, Hasan b. H. Doel, Pela Lama 
Klas — (Bertjampoer air). 
'Hadji Nawi, Kalimata Lt. t 

goeng, Klas 3. 
H. Ahdoerrachim b. Nanoe Masi 

pangweg Tegal Parang klas 3 
Hadji Moesiam, Mampang Teg. 

Parang, Klas 2. 
,Hygea”, Passar Minggoe 

Klas 2, 23 

Mohd. Hanief, Goenoeng Sahari 
Mi — (Soesoe masak). 

ea at Ali, Pengadegan — Klas 

“— — 
(Bagiannja soesoe koe- 

| Hollandia”, 

Klas — 
rang ganap). 

  

H. Amat b. Intong, Mampang 
Teg. Parang — Klas 2. 

H , Koeningan — Klas 2. 
Amsir b. H, Amat, Kalibata Lt. 

Agoeng — Klas 3. 
Baseri, Maan Teg. Parang 

— Klas 4 
Hamdani, Mampang Teg.  Pa- 

rang — Klas — (Bagiannja soe- 
soe koerang ganap.)     

girang — tanosi-ku warau. 

Kansin-suru 

pergi dengan terboeroe-boeroe. 

Beberapa nama 

memakai nagara. 

Bisho-suru 

lebih bagoes — motto kirei-na: 

Dari —yori mo atau yori, 

lebih tinggi dari pohon itoe. 

mo dan motto dihilangkan. 

Peladjaran bahasa | 

Kono ki wa sono ki yori mo motto taka-i Ba - Pohon 

Nippon. 
3 VII Fat en 

Orang jang hormat — teinei-na hito. Berbitjara hormat — 

teinei ni hanasu, Anak. jang girang — tanosi-i kodomo. Tertawa 

. “Beberapa nama pekerdjaan djadi nama keadaan dengan meng- 

ganti achirannja dengan te atau de. 

.mengagoemi: 

dengan kagoem, Isogu — berdjalan terboeroe-boeroe. Isoi-de yuku — 

kansinsite kiku — mendengar 

pekerdjaan djadi nama keadaan dengan 

& tersenjoem. BishO-si nagara — (dengan) terse- 

hjoem, warau — tertawa, warai-nagara 

Kono ki wa sono ki to onaji yOni taka-i desu — Pohon ini 203. 

tingginja dengan (setinggi) pohon itoe, : 

Nakamura-san wa Okamura-san to onaji y6ni sinsetu aa — 

Toean Nakamura seramah Toean Okamura. : 

. Lebih moerah — motto yasu-i, 'paling moerah — itiban yasu-i, 

(dengan) tertawa, 2 

  

paling bagoes — itiban kirei-na. 

  

   ini 

. Biasanja diseboet: Kono ki wa sono ki yori taka-i desu, Djadi 

  

  

  

PERHOEBOENGAN POST. 
Moelai 1 Maart jang laloe Anjer 

Serang dsb.soedah terlepas dari 

Kereta api dari Djakarta hanja 
berdjalan sampai Serpong. 

Kesoekaran pendoedoek boekan 
sadja didalam hendak bepergian 
tetapi poen dalam soerat menjoe 

dan jang teroetama mereka tidak 

dapat memberi sesoeatoe kabar ke 
pada sanak keloearganja, 

Pentingnja hal ini soedah dirasa 
sekali dan dari fihak pegawai SS. 
pada 23 Maart laloe didirikan soea 
toe komite jang memikirkan soal 
itoe, Komite ini terdiri dari: 

Toean AA Sadjat, ketoea: t. R. 

Poespoatmodjo,, penoelis: t. J. Da 
noesoewito, t. Martoatmodjo, t. In 
gan para kommisaris, 

Semoeanja itoe pegawai SS jg. 
dari poetoesnja perhoeboengan ti 
dak lagi melakoekan sesoeatoe pe 
kerdjaan. 

Mengoesahakan perhoeboengan 
post ini dari segala fihak menda 
pat persetoedjoean dan achirnja 

dapat poela berwoedjoed. 
Perhoeboengan dilakoekan de- 

ngan lori, satoe kereta sadja jang 

didorong oleh 4 orang, Djalannja 
dilakoekan dengan setjara estafet 
te, Tiap 4 orang mendorong lori 
sedjaoeh 6 km. 

Begitoelah djalan Laboean— 
Rangkasbetoeng jang djaoehnja 
50 km. dan Anjer Kidoel - Ser 
pong jang djaoehnja 120 km. da 

pat ditjapai dengan tjara demiki 
an, Kemoedian dari Serpong boeat 
perhoeboengan landjoetnja bisa 
diserahkan kepada post biasa, 

Adapoen kewadjiban orang2 jg. 
mengirimkan soerat seperti- biasa 
dengan menempelkan perangko 
nja. Postkantoor di Serang poen 
boeka selaloe, Lori berdjalan de 
ngan postzakken dari postkan 

toor, 
Kita ketahoei, betapa giat pen 

doedoek (Serang memenoehi keper 
in sendiri setjara praktisch 

dan tjepat, Soeatoe oesaha jang 
pantas dipoedji dan seberapa da 
pat boleh ditiroe oleh tempat2 jg. 
terlepas dari perhoeboengan. Ma 
sing2 tempat mengingat keadaan 
dan kemoengkinan sampai sebera 
pa dapat melakoekan 'oesaha. 
Serang sebagai pemoeka djalan. 

(B.O.) 

  

Ta 

SATOE TJAMAT TANAH JANG 

.DJAHAT, 
Di kampoeng Sawangan bila- 

ngan Depok hampir2 terdjadi 
soeatoe kedjadian jang tidak di 
ingin, gara gara satoe Tjamat 

Tanah, 

Menoeroet keterangan dari be 
berapa orang jang tahoe itoe Tja 
mat tanah memang sedari doeloe 
selaloe bikin tjelaka pendoedoek 
nja, kalau salah satoe pendoedoek 
jang itoe Tjamat tidak senang, la 
loe pada orang itoe dilakoekan fite 
nahan hingga kedjadian orang 
orang jang tidak disoekanja rasa 
kan hoekoeman pendjara, 
Waktoe jang belakangan ini 

nja ,tjoba lagi maoe goenakan itoe 
film lama, tapi boekan berhasil, 
malahan djadi sebaliknja, : 

Tjaranja itoe film jang belaka 
  

perhoeboengan dengan lain2 kota, ' 

rat. Perhoeboengan post poetoes-L 

ia madjoekan 

€ an mengoetip » 

ngan, maksoednja boekan lain 

tjoema maoe tjari moeka soepaja 
ini Tjamat dapat kepertjajaan 
lagi dari jang atasan. Akan jg, ia 

goenakan, jaitoe kebon taneman 
nja toean tanah dibikin roesak 

oleh itoe Tjamat, laloe ini Tjamat 

wa itoe kebon soedah dirgesakkan 
oleh pendoedoek Sawangan, dan di 
oendjoek jang djadi kepalanja ada 

satoe Hadji. 

Berhoeboeng dengan ini penga 
doean, malam Senen jang laloe 
itoe kampoeng Sawangan di data 
ngi politie jang dikepalakan oleh 

Assistent Wedana, sesoedahnja la 
koekan penggeledahan di bebera 
pa roemah, itoe Hadji jang ditoe 
doeh, ditangkap. 

Ini penangkapan membikin pen 
doedoek disitoe djadi ketakoetan, 
sebab masing masing koeatir pe 
meriksaan jang dilakoekan tjoema 

sadja, dengan begitoe mereka bisa 
dihoekoem berat menoeroet hoe 
koem Militair, 

Tapi ini Tjamat jang soedah 
sampai nasibnja, ini kali tidak ke 

sampaian maksoednja, setahoe sia 
pa jang kasih pengadoean lebih 
djaoeh sekonjong2 beberapa offi 
cier tentara Nippon telah sampai 

di Depok di tempat mana itoe Ha 
dji sedang diperiksa dan akan me 
nerima hoekoeman, 

Kedatangannja 

Nippon, ini perboeatan djahat dari 

itoe Tjamat baroe ketahoean, tapi 

'itoe Tjamat soedah bisa loloskan 

diri, belakangan didapat kabar 

itoe Tjamat jang ketakoetan soe 

dah tiwaskan djiwanja sendiri, (H 

Pj 

KETERANGAN RITMAN TEN- 

TANG PERANG, 

Ketika oleh pembantoe dari sve 

'rat kabar ,,Asahi” dimadjoekan 

pertanjaan kepada H. J. Ritman, 

bekas kepala dari R(egeerings) P 

(ubliciteits) D(ienst) pemerintah 

Belanda, ia mendjawab, bahwa ia 

tahoe benar jang tentara Hindia 

Belanda tidak akan sanggoep mela 

koekan pertaroengan dengan ten 

tara Nippon. Tetapi nasehat jang 

oentoek menjerah 

kan diri sadja, dengan amat sa- 

jang selaloe ditolaknja. 

Ketika ditanja perasaannja ter 

hadap Inggeris dan Amerika oleh 
Ritman dinjatakan, bahwa sedi 
kitpoen ia tidak menaroeh kepertja 
jaan kepada kedoea negeri itoe. 

(B.0.) 

  

Moelai ini hari (Senen), 
pembagian koran bagian Meester 
soedah beres, dan seteroesnja 
tocan akan terima koran pada 
waktoenja, ketjoeali kalau ada : 

rintangan jang beralasan. 
Barang siapa beloem terima: 

koran, berarti kalau pengiriman 
distop, atau oleh karena kechi- 
lafan kami nama toean beloem 
dimasoekkan kedalam boekoe. 

Karena itoe soedi apalah kira. 
nja toean selekas moengkin mem. 
beri tahoe kepada kami segala . 
hal jang tozan pandang tidak   

Tjamat jang soedah banjak dosa | 

pada tempatnja, 
Atas tegoran, andjoeran dan 

nasehat2 jang telah toean berikan 
' kepada kami, kami oetjapkan ba. 
njak terima kasih. ? 

Agent PEMAMDANGAN 
p/a Foto dan Reclame Studio 

8. ,0ETOMO" & Co. 

Matramsnweg 250 Hcofd 
toegang Pasar, 

sad       
  

sendiri jang kasih pengadoean bah: - 

atas oendjoekkannja itoe 'Tjamat - 

itoe officieren 

ee: Cornelis. 1 
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