
     
  

  

  

  

Marilah 
sediakanlah tenagamoe oentoek 
menerima rakjat, agar 

gelap goelita 

— adanja. 

kaoem  terpeladjar, 

soepaja 

lenjap dari desa2 

Dokter Seetomo.   
  

  

    membogang moeka. An 
| dan tjoemboean Ing | 

dilakoekan dengan AI 
.0etoesannja, ja” 

L. Cripps, jang ber- | 

    

  

   
    

  

Perang Doenia jang 

ah Under 

: ean de | 
di India. Soe- 1 

Ra' zat India di- | 

Nana djalan 
'andjinja : 

"darahnya te teroes | 
jadikan | 

jang hanja beroe- 
elaka. : 

alasa: bagi aa In 

E3 Ban STEENKOOL 

tu kepada orang India kalau oeroe 
k | san sn ernja tetap ditangan 

  

San an Nan : — mna 
manapata 1 

2 VEHRL MEMPROTEST AMERIKA, 
2 te : “ 0... SJARIKAT. 

  

5 fitkloan diserang 
'Sekoetoo Pbatangan kapal. 

. Nahash Pasha ditahan? 23 
— PERTAHANAN AMERIKA HAMPIR PATAH. 

.M a n i 1 a 8 April 
naan dengan pertahanan Amerika di semenandjoeng Bataan, 

maka pembesar pembesar di Amerika mengakoei, bahwa balatentara 
ika sedang berada d esoekaran jang sangat. Penglima moeda 

        

   

9 “ jang masih bertahan disitoe terpaksa oendoer lagi sambil menerima 

     boeritan barisannja. 
" Polos! €sar Amerika itoepoen mengakoei, bahwa pertaha- 

nan Amerika di Bataan sedang mengindjak tingkatan jang penghabisan. 

D0 CHAWATIR TENTANG INDIA, 
To ky o, 7 April, 
Warta dari pembantoe militer ,,Herald Tribune” mengandjoerkan 

e “dalam karangannja, soepaja Amerika segera datang menolong Inggeris 
| dalam soal India, karena India itoe adalah tempat bahan? jang sangat 

an | penting boet Sekoetoe. Kalau India djatoeh ketangan Nippon, maka 
aa Bah soember? bahan jang penting bagi Sekoetoe. 

Pk Pa - BERAS SAIGON OENTOEK TEPEYA 

Mantra TT Apri: 

Dengan permoefakatan pembesar? Marine Nippon maka Ministerie 
Perdagangan di Filippina mendatangkan beras dari Saigon, dan pengi- 
riman pertama soedah poela sampai. s 

KESOEKARAN DI CHUNGKING. 

KE Dam 7 April. 

“Keadaan ekonomi di Chungking nampak soekar sekali disebabkan 
oleh kerasnja blokkade, teroetama sekali disebabkan oleh terpoetoesnja 

£ perhoeboengan Burma, karena serangan? hebat dari Dai Nippon kepada 

2 2yppng itoe,. 4 

args x jaka BR man dengan Pr g anna 
demikian 5. Na. kaan, Saba: ra'jat menderita kesoekaran 

| | jang locar biasa. Boeat satoe tablet aspirine orang haroes menteng 
kan 15 dollar Pheneking,. - 

Oleh karena kesoekaran penghidoepan itoe, maka di Chungking 
timbeel bahaja2 perampokan dan perampasan, sedang kaoem saudagar 
melakoekan tipoe tipoeannja terhadap kepada pembeli?nja. Pendoedoek 
sekarang dalam keadaan ketakoetan menghadapipertoekaran moesim, 
Oleh karena itoe mereka mengharap2kan soepaja angkatan oedara Nip 

pon segera datang menjeaa dengan sehebat hebatnja. 

KAUKASUS DISERANG. 
Berlin, 9 April. 

Pimpinan Tinggi Balatentara 

Djerman mengoemoemkan bahwa 

gerak serangan p€hak Roes jang 

dilakoekan dimedan perang tengah : 

| dan Oetara dapat dipoekoel. NEHRU MEMPROTES SIKAP 

Tepi pantai Kaukasus poen men PERS AMERIKA. 

dapat serangan hebat, teroetama Kabar dari Berlin: 
sekali bangoenan2 dipelabochan Y ' Menoeroet berita jang diterima 

dengan membawa hasil besar. | dari New Delhi kalangan politik 
di India merasa tidak senang meli 
hat sikap jang diperlihatkan oleh 
Lewis Johnson, wakil 
teristimewa dari 

rintahan Inggeris mendirikan ba- 
dan kontrole, oentoek melakoekan 
pengawasan jang teliti bocat oe- 
roesan partikelir dan oeroesan 
transport serta distriboesi. 

SERANGAN DI MALTA, 
Berlin, 9 April. 

Dipoelau Malta Inggeris menga 

lami serangan2 As jang sangat he 
konperensi antara India dgn. Ing- 

. diserang. 
| Disalah satoe tempat, seboecah 

station radio jang besar hantjoer Te 

terkena bom. 2 OEPATJARA PEMAKAMAN 
Ik PERTAHANAN BATAAN KORBAN? PERANG DI 

POETOES. ASIA. 
Kabar dari Tokio: 
Kaoem keloearga dari korban 

korban dalam peperangan di Asia 

New York, 9 April. 
. Pembesar2 Amerika menga 

. koei bahwa pertahanan Ame 
rika di Bataan telah dapat . 

— ditemboeskan oleh Balatenta- 

|. ra Nippon, 
ke Tokio oentoek menghadiri oe 
patjara pemakaman beramai dari 

mereka jang meninggal diwaktoe 
mendjalankan kewadjibannja da 

"lam armada keradjaan Nippon. 
Mereka itoe djoega mengoendjoe 

| ngiadmiral Shimada. diroe 
| mahnja pada djam 4.30 sore. Di 
sana mereka didjamoe dengan ra 
mah tamah, dan bersama sama 
membitjarakan tentang pengorh? 
nan satria satria jang tidak diloe 
pakan itoe, Pada djam 5.30 sore 
perdjamoean itoe berachir, 

dan balatentara 

diri ke Kat 

  

: DI INGGERIS. 

-Lond den, 9 April. 
: Ke tan Bun jang sa 

  

  $ 1 atoem apa goena minis- 
| defensie India diserahkan | 

PARIS MENDAPAT SERANGAN 

LAGI, 
Kabar dari Vichy: 

Inggeris?   2 Segara Pa Oraban sadja. 
A. Tj. Pada tanggai 5 boelan ini oleh 

angkatan oedara Inggeris kemhali   
Ke 

: Amerika jang 
selaloe mentjampoeri djalannja 

Aa ang gaga ban 2 moengkin mentjapai maksoednja. 

Kapat berang” bigruri. Kebih Iautost dikabarkan djo2 akan. Ran 
5 pap | ga, bahwa Jawaharlal 2 
Aan ba Nehru telah memadjoekan pad n 2 Yan 2 : aa 

: Kana 9 A ril protes terhadap soeara jang me- Roesisii Na ea & Bem atuh 

: Me RN Ka ..... | ngandoeng benih meroesak jang di - Gg PA 8 
. Menoeroet Pimpinan Tinggi kemoedikan oleh pers Amerika berangkat dari Kuihyshev dan 

Djerman, maka Inggeris Selatan dalam toelisan toelisannja b erik & soedah sampai di Moskou oentoek 

naan dengan soal India dan Ing 

Raya telah datang berkoendjoeng 

dari oedara. 
dilakoekan serangan diatas iboe 
kota Paris. Pesawat pesa- 
wat itoe mendjatoehkan bom didae 
rah sebelah Barat Daja dari kota 

Paris, sepertinja Bannubie, 
glzen Marliec dan 
Colombes. Keroesakan jang 
diterbitkan  ditempat-tempat itoe 
didoega ketjil sekali, tetapi kabar. 
lebih djelas beloem diterima. 

KABINET INGGERIS BERSI- 
3 DANG. 

“Kabar dari Lissabon: 
-Berita “kawat jang diterima da 

ri Londen menjatakan, bahwa pa 

da malam tanggal-6 boelan ini, 
pemerintah Inggeris telah melang 
seengkan sidang kabinet jang pen 

ting oentoek membitjarakan per- 
mintaan India tentang pertahanan 
negeri. Dalam sidang itoe telah ! 
diambil poetoesan sebagai sikap 
dari Inggeris dan djawaban boeat 

India telah disampaikan dengan 
perantaraan Sir Stafford 
ripps. 

PERHOEBOENGAN  OEDARA 
: LISSABON — NEW YORK 
/ DIPERHENTIKAN. 
Kabar dari Lis sabon: 

'Menoeroet berita jang diterima 
dari Inggeris, perhoeboengan oeda 
ra antara Lissabon dan 
New York. tidak lama lagi 
tan dihentikan. Sebagai ganti 

i perhoeboengan oedara dengan - 

abon itoe, maka pesawat pes 
wat oedara akan terbang dari 
New York ke Ierland. 

  
   

      

INGGERIS DAN AMERIKA KE- 

KOERANGAN KAPAL2.: 
Kabar dari Berlin: 
Kapal kapal Inggeris dan Ame 

rika jang tenggelam karena sera 

ngan serangan jang giat dari ar 

mada keradjaan As, telah menje 

babkan kebingoenan  Amerika— 
Inggeris didalam mentjari djalan 

bagaimana seharoesnja mengganti 
kapal kapal jang telah dikirim ke 

dasar laoet itoe. 
Salah satoe alasan oentoek bi 

ngoeng itoe ialah karena soekar 
nja perloeasan oentoek membikin 

kapal kapal di Amerika, oleh ka 
rena soeal boeroeh tidak sehat. 

djalannja. Djoemlah kapal kapal! 

dagang kepoenjaan Amerika jg. 

dibikin pada tahoen 1940 ada 51 

boeah dan beratnja 450.000 ton, 

dan pada tahoen 1941 ada 84 ka 

pal-jang beratnja 660.000 ton. Ra 

sanja dapatlah diketahoei, bahwa 

pemerintah Amerika tidak akan 

  
menjampaikan soerat kepertjajaan 

nja. 

' lam perdjalanannja dari 

  Beliau djoega melakoekan koen 

djoengan kepada menteri bagian 

oeroesan Loear negeri, Molo- 

toa, 

PERBANDINGAN HASIL PE 

PERANGAN DI DJAWA DAN 

—. SINGAPOERA, 
Kabar dari Tokio: 

Markas Besar tentara Nippon : 

mengoemoemkan hasil hasil ke- 

menangan jang diperoleh tentara 

keradjaan Nippon di medan perang 

Djawa kalau dibandingkan de 

ngan dimedan perang Singa 

poera, sebagai berikoet: 

Tn Djawa Singa- 
pore 

Serdadoe tawanan 82.000 72.000 

Meriam besar jang 
300 direboet 940 

Senapan mesin jg ge 

Djoemlah senendjata jang amat 

besar ini menoendjoekkan kerapoe 

han dari tentara Belanda, soeng 

goehpoen ia mendapat bantoean 

jang Sean dari Inggeris 

dan Ameri     

POELAU HORN DISERANG 

PESAWAT2 NIPPON. 
Dari medan perang Pacific Se 

latan: 
Angkatan oedara keradjaan Nip 

pon telah  melakoekan serangan 

terhadap pangkalan Inggeris dan 
Amerika di poelau Horn, jg. 
letaknja diselat antara Nieuw Gui 
nea dan Australia. 

Pada tanggal 14 Maart angka 
tan oedara Nippon berhasil menem 

bak djatoeh 14 pesawat moesoeh 

jang ada disana. Pangkalan oeda 
ra Inggeris dan Amerika itoe ialah 
seboeah pangkalan rahasia jang 
dibikin dengan sengadja oentoek 
menghalang halangi kekoeasaan: 

angkatan oedara Nippon. Sera 
ngan oedara itoe telah menjebah 
kan terbit kegemparan didalam ka 

langan pemerintah Australia, 
PERDJANDJIAN PERIKANAN 

NIPPON—ROESIA DIPER 
PANDJANG, 

Kabar dari Tokio: 

Perdjandjian perikanan antara 
Nippon dan Sovjet telah diperpan 

djangkan waktoenja, Perdjandjian 
itoe ditanda tangi oleh kedoea be 
lah pihak pada tanggal 20 Maart 
dan telah diboeat dalam madjal 

lah opisil pada tanggal 8 April, 

AMBASSADEUR NIPPON 
MA TIBA DI SINKING. 

Kabar dari Sinkin g: 
Djenderal 'Tatekawa ja 

itoe ambassadeur Nippon oentoek 
Sovjet Roessia jang dahoeloe, da 

Moskou 

ke Tokio pada tanggal 8 April 
djam 4.12 sore telah sampai di 
Sinking Di kota itoe beliau me 

lakoekan koendjoengan kepada 
djendral U medsu, pemim 

LA 

pin tinggi tentara keradjaan Nip 

pon dan djoega pada ambassadeur 

Nippon oentoek Mantjoekuo. Pada 

tanggal 9 April diwaktoe pagi beli 
au meninggalkan Sinking menoe 

djoe Tokio, 

SATOH LEMBAR, LOSSE NUMMER 10 SEN, 

AMBASSADEUR AMERIKA 
OENTOEK ROESIA, 

Kabar dari Kuibyshev: 
Djendral Standley, am 

bassadeur Amerika oentoek Roes 
sia telah tiba di Kuibyshev pada 
tanggal 7 boelan ini. Kepada wa 

kil wakil soerat kabar oleh ia di 

terangkan, bahwa pada. tanggal 
7 April oleh kantor Amerika oeroe 
san Armada telah dioemoemkan 
tentang tenggelamnja kapal pe 
rang Inggeris ,,Ravoc” jang berat 

nja 1340 ton dan seboeah kapal 
silam dari 1090 ton, 

KONPERENSI OENTOEK SE 
LOEROE ASIA TIMOER. 

Kabardari Sinking: 
Konperensi jang kedoea dari ko 

ta kota besar di Asia Timoer akan 
sdilangsoengkan di 'Sinking 
pada boelan September jang akan 

datang, Soerat oendangan oentoek 

menghadliri konperensi itoe tidak 

lama lagi akan dikirimkan pada   kira kira 50 kota jang mempoe 

njai pendoedoek lebih dari 200 

riboe djiwa, Wakil tiap tiap kota 

ditetapkan 3 orang. 

MEMPERLOEAS PENJELIDI 

KAN GELOMBANG LISTRIK 

Kabar dari Tokio: 

Badan oentoek melakoekan pe 

njelidikan gelombang listrik jang 

dibangoenkan oleh Dr. Han 

taro Nagaoka, seorang 

achli physio jang terkenal, kini 

ipe: a Es , 

£ 3g seteroesnja badan itoe 

an ada dibawah pengawasan 

Departement 'bagian oeroesan Pe 

ngadjaran,. 

      

9 3 

  

NAHASJ PASJA DITANGKAP. 

Stockholm, 9 April. 

Dari Mesir diterima berita, 

Ali Nahasj Pasja telah ditang- 

kap, dan dimasoekkan kedalam 

tahanan.   

  

PERLOMBAAN STAR. 

  

Oleh »Comite pergerakan Tiga . AL 

  

ka: ang Ne gbikan perlom- 
" baan sjaif, jang berisi mengandjoerkan | esaha menoedjoe. Asia 

: Ya 

No. 2 

No. 3 
y, », 

” 7», 

Lebih djaoeh diterangkan, 

serta mengobar ngobarkan semangat pergerakan Tiga A. 

Sebagai prijs disediakan 3 hadiah beroepa oeang, ialah: 

Oentoek sjair jang dianggap terbaik j3 0015 
f' 30.— 
f 15— 

bahwa maksoed dan toedjoean 

Pergerakan tiga A” tahadi adalah tertjantoem dalam sembojan2 

jang diseboet dibawah ini : 
Nippon 
Nippon 

2 Nk p pon 
Dan lagi baik djoega dioetarakan disini, atas permintaan film- 

studio jang bertempat - di Djakarta, maka sjair jang terpilih itoe 

dioentoekkan mendjadi pokok atau pedoman (thema) 

fr ran, “ 

Pengiriman sjair sjair dialamatkan kepada Comite Pergerakan 

Tiga A di Oranje Boulevard 48, selambat- lambatnja 30 April 

Tjahaja Asia 
Pelindoeng Asia 
Pemimpin Asia 

Soeatoe 

  

1942, 

Msloemat dari pemerintah 
Balateantara Dai Nippon. 

maan man 

Barang siapa jang MENGAMBIL, MENERIMA, MEMBE- 

LI atuu MENJIMPAN barang-barang perkakas kantor (mesim- 

mesin toelis, mesin& hitoeng, medja2, korsi2, telepon? d.lI.1 ba- 

»Centraai Kantoor voor de Statistiek”, 

Schoolweg 8, Batavia-Centrum, diwadjibkan mengembalikan 

barang2 perkakas itoe, DI KANTOR WEDANA BETAWI, De- 

fensielijn van den Bosch No. 56. 
Moelai tanggal 25 Maart 1942 sampai sekarang banjak 

barang2 jang soedah dikembalikan. 

Soenggoehpoen begitoe masih banjak barang-barang keper- 

loean kantor jang pada waktoe sekarang mendjadi miliknja Ba- 

latentara Nippon jang koerang, hingga soekar oentoek memoe- 

rang) dari kantor 

lainja bekerdja. 
Maka dari itoe diberi.kesempatan sampai tanggal 24 April 

1912, pada sekalian orang boeat mengembalikan barang barang 
tadi, tiap-tiap pagi antara poekoel 9.30 dan 12.30 djam Nippon. 

Siapa2 jang soedah membawa kembali barang? jang terse- 
boet diatas itoe, dimaafkan kesalahammja. 

Djika sampai pada tanggal jang terseboet belakangan itoe, 

barang:barang beloem djoega dikembalikan, maka akan dila- 
koekam pemeriksaan saban roemah. Dan bagai orang jang pada 
nja kedapatan barang barang itoe, tentoe akan mendapat hoe- 
koemam menoeroet endang? Balatentara Nippon. 

Djakarta, 9 April 1912. 

KANTOR BESAR PEMERINTAH 
BALATENTARA DAT NIPPON. 

    

“bahwa bekas-perdana" Manteri-— 23 

  
  

      
    
    
     

  

   

  

       

    

     

           
      

    

      

       

  

    

    

   
   

     

          

    
    
    

    
    
   
   
   
   
   
    
     
    
    

    

   
   

  

   

  

   

    

     
   
    
    
   
    

    

    

   
    
   
     
    
    

        

   
   
      

    

    
   

  

     

   

  

   

     

   
   
    
   

   

  

   
   
    

   
   
   
   

          

   
   
   
    
    

    

   

  

      

  

     



       

    
   

     
       

  

   

         

                

             
   

'Boekan tachaj 

   

    

      

4 hdri ini, seboelan ja 
GA    

  

    
   

         
   

     

    

      

   

  

en jang laloe pada hari itoe | 
toe pada tgl. 9 Maart | 

, setelah 514 boelan 
keram dalam preven 
ja pihak oemoem tak | 

loepa pada toentoetan jang | 

n pada perkoempoelan | 
"2 Indonesia di Nederland, | 
»Perhimpoenan Indonesia” 
pimpin oleh toean Hatta, | 

waktoe diadakan toentoetan 
maka toean Hatta berada di loear 

| negeri. Terdorong akan rasa tang | 
| goeng djawab berkenaan dengan | 
'perkoempoelan jang  dipimpinnja | 

  

     
   

  

   
        

  

    
        

  

    
        

  

   
   

  

   

  

             

     
   

  

| 'itoe, maka tocan Hatta hoeroe2 
mengedjar ke Nederland. Empat     

        
       

  orang dari Perhimpoenan Indone 
| sia kena ditoentoet, jaitoe toean2 
Moehammad Hatta, (Mr) Ali Sas | 

' troamidjojo, Abdul Madjid Djojo | 
— adiningrat dan Nazir Pamoentjak. 

Proses ini adalah mendjadi oedji | 
— an-jang-pertama dialami oleh per 
gerakan nasional Indonesia. Bagi | 

— diri tocan Hatta oedjian ini — be | 

| gitoe djoega oedjian lainnja di | 
Glodok (Djakarta), Digoel dan | 
Banda — tidak lain 

' inkan bertambah tebal semangat . 
dan kejakinannja, bertambah te 

goeh azas dan pendiriannja dan j 

  

     

  

        
    

    

      
        
        
       

    
    

   

  

   
   

   
   
   

    

    

    

   
   

     

  

    

    

    

    

  

   

   
   
            

     
    

  

    

koetan nasibnja dengan nasib per | 

| djoangan kemerdekaan rakjat In 

    
    
   

| empat? wakil pergeraka 
| sia di Nederland itoe 

| djadian itoe dengan £ 
arti soeatoe keme 

| kebenaran dan k 
an nasional atas 

    

lagi tanggal 9 Maart jg. 

oeng riwajat itoe berte- 

  

  

  

| Li Ha 2 : - 

Maart Indonesia | 
ari pada kekoeasaan im-. 

N Daaois, Pada tanggal 

  

. da, Nasib Indonesia dan pemim | 
| pinnja satoe, dikekalkan dengan 

| Ada lagi hari tanggal jang me 

      

     

  

Mohammad 'Hatta bersama de 

| toetan, Seperti dikatakan tadi, 

Mata 

»
 

hasilnja mela 

achirnja bertambah rapat sang- | 

donesia, Seperti diketahoei, ke | 

ne | tak ada hari tgl. 22 Maart '42 itoe 

| kali kali tidak. 

-pat hoeboengannja dengan Indone 

| Ia lapisan rakjat Indonesia meng 

 Balatent 
Directeur Sangykyoku Pemerintah 

ara Dai Nippon di Djakar 

   

AI ta, akan memperbintjangkan ten 

“3 

i tanggal jang penoch mengan 
doeng riwajat .itoe! 

rapatkan nasib Indonesia dengan 
smimpinnja itoe! Tanggal 22 
    

          

    

skoe tambo riwajat Indo 
pergerakan nasionalnja. 

sal 22 Maart 1928, jaitoe em 
belas tahoen jang laloe, toecan 

ngan tiga orang Perhimpoenan In 
'donesia jang diseboetkan diatas, 

bebaskan dari pada segala toen 

soeatoe kemenangan dari pendiri 

an nasional Pada tanggal 22 
Maart 1928 tertentoelah nasib In 

donesia dan pergerakan nasional 
nja! Sekali lagi nasib toean Hatta 
mendjadi satoe dengan nasib Indo 

nesia dan pergerakan nasionalnja. 

Sedjak itoe tertjantoem nama toe 
an Hatta sebagai pemimpin dan 
pendekar rakjat Indonesia. Djoe- 

ga hari tanggal 22 Maart itoe ber 

oelang dalam edaran riwajat In 

 donesia, : 
|. Seperti oemoem mengetahoei 

nja, maka pada tanggal 2“ Maart 

1942 tolan Hatta di djempoet da 

ri Soekaboemi ke Djakarta, dioen 

dang bermoesjawarat oleh Peme 

rintah balatentara Dai Nippon. 

Perboeatan ini dengan sendirinja 

menggambarkan artinja toean Hat 

ta-sebagai ,,nationale figuur” da 

lam pandangan perhatian doenia 

loear. Boekan mendjadi koerang 

'artinja dan tempatnja- Hatta da 

lam perdjoangan kemerdekaan 

rakjat Indonesia, kalau sekiranja 

“dalam -perdjalanan hidoepnja! Se 

Dengan tanggal 22 Maart 1942 

lagi persatoean na 

sib Indonesia dengan pemin pinnja 

oleh balatentara Nippon. Kalau 

tanggal 22 Maart 1928 toean Mo 

hammad Hatta mendjadi salah sa 

toe',,nationale figuur' 'jang amat 

rapat hoeboengannja dengan per 

gerakan kemerdekaan rakiat In 

donesia, maka tanggal 22 Maart 

1942 menempatkan Hatta dite 

ngah tengah poesat perhatian doe 

'nia, mendjadikan ia satoe2nja ,.In 

ternationale figuur” jang amat ra 

sia dalam kedoedoekan doenia' 

Dengan penoeh kejakinan sega 

harapkan dan menantikan pimpi 

nan Hatta oentoek mengemoedi- 

kan perahoe rakjat menoedjoe pan | 

tai keselamatan dan kebahagiaan 

hidoep:! 

1 Persetoedjoean tanggal jang   
   
    

    

    

       

    
   

| HAROES DIPERHATIKAN 
“Waroenghouders Bond bangsa 

“Tionghoa soedah terboeka boeat 

'anggauta?2 dari bangsa Indonesi: 

| sedari boclau April ini, dan ada 
toekang2 waroeng bangsa Indone 

4» pada bond tsb. Samenwer 

Rs Ini karoes dipoedji, teroetamu 

Ingsa Tionghoa. Pembaja 

Br 

       
    

    

   

  

    

   
     

   

  

   

   
    
    

   

      

   

anggauta setiap boe 

jiwa sampai tanggal 10 
masih diterima anggaut? 
sa Indonesia. (A.) 

»A BISA MENOELOENG? 

izak berhalangan soca- 

sedikit hari lagi hoofd- 
“akan bepergian keloear 

nmobil, oentoek kepen- | 

listik. Tjoema sadja 
    

    

   
   

    

     
      

  

   
   

d 

Gn 

   

g mempoenjai ben. 
membelinja de- 
ntas. B    

tidak holeh djatan 

sih berisi benz/ne ti 

-contant f 2.50. dan | 

'poeloeh sen, Terdengar | 

Fne beloem tjsekoep | 

— 

| SEROBAN KEPADA ANGGAU 

e » » 5 | - 

mm 

wadjib atau dari Gemeente oen 

toek menjoembang teroes pembari 

tocan comite kepada pendoedoek 

bangsa Arab jang soesah. Oemoem 

tentoe soed 2 yee 

an baik dari comite ini, maka.se 

haroesnja pendoedoek bangsa 

Arab jang mampoe menjokong pe 

kerdjaan2 comite ini, soepaja Sau 

Gara2 mereka jang berkesoesahan 

soenggoeh adjaib' 

   

comite, dan comite masih perloe 

sangat kepada bantoeannja tiap2 

orang mampoe. (A.) 

DP 31090 DRUM. 
Dengan radjinnja penjelidik sau 

dara Moesanip dan Saudara Djena 

-wi Sectie Commissaris ,,Gerindo” 

Pisangan Lama Tjabang Djatinega 

| ra, pada tanggal 1-4-42 telah men 

dapatkan 3100 drum terisi minjak 

Tjat & minjak Slada. Barang2 ter 
seboet ada dikebonnja toean tanah 

Wie Kim Eng Tjipinang Djatine 

' Hal ini dengan sigra dirapotkan 
'kepada Politie Sectie 6 di Senen 

'dan selandjoctnja kepada Pembe 
“sar Militer Nippon jang itoe wak 
toe djoega diadakan pemeriksaan, 

'hasilnja barang2 terseboet di be 

slag oleh Pembesar Nippon. Moe 
| dah2an mendjadi tjonto bagi lain. 

  

  

TA ,PERWABI" 

| Kepada anggta Perserikatan 

| Waroeng Bangsa Indonesia oleh 

pengoeroes disiarkan makloemat 
| demikian: 

Hari Reho tanggal 8 April jl. ki 

ra kira poekoel empat petang toe 

pat mengaboelkan permintaan ki 
| ta. Oentoek waktoe jang akan da 

| dah diganti 

bisa dengan segera ditolong oleh 

| tang hal pendjoealan beras dengan 
| buana perserikatan ki 

ta, LK 

' Toean Osaki mengatakan, bah: 
waktoe ini tidak da- 

tang beloem dapat ditentoekan. 
Oleh karena itoe saudara2, ma 

rilah kita makin mempertegoeh- 

kan oesaha kita, toendjanglah 
Perwabi, adjaklah kawan2 kita jg. 

lain masoek perserikatan kita, 
dan selandjoetnja diterangkan ber 
hoepboeng dengan keadaan seka 

|. rang lebih baik djangan doeloe di 
"| adakan perkoempoelan sendiri, se 

bab sekarang soedah diboeka ke 
sempatan kepada orang Indonesia 

jang mempoenjai warong masoek | 
djadi anggauta Chinese. Warong 

houders Bona, jang sekarang soe 
namanja mendjadi 

»Koempoelan Warong Betawi” soe 
paja pada waktoe j.a.d. kita da 

pat mentjapai tjita2 kita. 
Kepada anggota2 jang telah" 

mempoenjai waroeng dan mem 
poenjai ,,vergunning” dari Gemeen 

ter jang hendak mendjoeal beras 

haroes memasoekkan namanja 

mendjadi anggota Bataviasche Wa 
ronghoudersbond, Dan kepada sau 

dara2 jang hendak memboeka wa 
roeng atau jang telah mempoenjai. 
-waroeng tetapi beloem mempoe- 
njai vergunning Gemseente, ber 

hoeboenglah dengan t. L. Aboena 
im, Penoelis kita di Batoetoelis 
Binnen II No, 16. soepaja dapat 
ditolong meminta vergunning itoe 
kepada Gemeente. 
Barang siapa anggota kita jang 

ditolak atau mendapat kesoesahan 

akan masoek mendjadi anggota Ba 

taviasche Waronghoudersbond hen 

daklah pergi dengan lekas kepada 

disini dengan djelas bahwa bangsa 

atau lama: dengan tidak melihat 

kepada padjek pengasilan, asal 

mempoenjai vergunning moesti di 

terima mendjadi anggota Batavia 

Djoega kalau ada kesoesahan da 

lam pembelian beras. hendaklah 

rat pembelian mas dari Toke 

terseboet. (N.N.L.) 
  

PEKOPE MENOLONG PEMOE 
DA TERLANTAR. 3 

Soedah sering diberitakan, ba 

wa perhoeboengan anak2 sekolah 

annja dilain2 bagian poelau Djawa 

dan lain? kepoelauan Indonesia 

poetoes. Berhoeboeng dengan ini 

dengan sendirinja moerid2 tadi 

agak terlantar keadaannja, oleh 

karena tak menerima lagi oeang 

sokongan tiap boelannja. 

Hal ini menarik perhatian ,,Pe 

nolong Korban Perang” (Pekope). 

Badan ini bermaksoed centoex 

menolong anak2 sekolah tadi ' de 

ngan djalan memberikan tempat 

jang choesoes goena  perlindoe 

ngan bersama oeroesan makanan 

'nja, Katanja, menseroet pende- 

ngaran kita, mereka itoe didalam 

peroemahan itoe akan mendapat 

pekerdjaan sekedarnja goena mc 

ngoeroes keboetoehan sendiri, Ar 

tinja apa jang diboetoehinja ha- 

roes dikerdjakan sendiri, setjara 

selfhelp. Misalnja menjapoe, men 

Fs : | Hoetji piring dan lain2nja : 

ih mengetahoei toedjoe | J0e1IL D 
Peladjar jang insjaf, tentoe 

pembagian pekerdjaan demikian 

ini akan diterima dengan segala 

senang hati. Memang soeatoe pe 

kerdjaan jang baik dan tjotjok da 

ri fihak Pekope. : 

Lebih landjoet kita dapat beri 

ta djoega, bahwa 'waktoe ini masih 

diadakan perhoeboengan dengan 

djalan perkoempoelan2 pemoeda 

oentoek minta pemoeda2 jang per 

loe ditolong itoe, soepaja memberi 

kan namanja. 
Ia 

  

BENGKEL KERETA API... 

Seperti oemoem soedah .menge 

tahoei dari moelai Djakarta dan 

Meester Cornelis didoedoeki Bala 

Bengkel S.S. poen tidaklah terke 

sangatlah memosaskan kami sega 

la -pegawai2 Bangsa Indonesia 

oemoemnja dan Bangsa -Belanda 

choesoesnja. Hanja satoe hal lagi 

jang kami “anggap sampai seka 

rang masih didalam keadaan koe 

rang, jaitoe: DJOEROE BAHASA. 

Segala Militer Nippon jang datang 

djaga di Bengkel S.S. orangnja 

dan djarang seorangpoen dari me 

reka itoe jang faham sedikitpoen 

reka itoe akan menanjakan ini dan 

itoe atawa meoesoelkan satoe kete 

tapan jang berhoeboengan dengan 

discipline militair kepada kami ps 

gawai Bengkel S.S., selaloelah di         
      

ka 
pi
 

an B.R, Motik, ketoea Perwabi, te 
lah mengoendjoengi tocan Osaki, 

pergoenakan bahasa Adam atawa 

dengan isjarat sadja. 

rai ada 3000 orang dari 
tjam2 Bangsa banjaknja jang be 
'kerdja, tidak satoepoen dari orang 
orang ini jang faham bahasa Nip : 

pengoeroes kita. Diterangkan lagi | 

kita jang berwarong, baik baroe 

sche Waronghoudersbond. 3 

dikota- Djakarta dengan orang tag. 

behadapan 
-orang2 Indonesia jang tiada per 

nah doedoek di bangkoe sekolah, 

'at 3 atau 1 liter 

      

Berhoeboeng dengan djoemlah 
nja pegawai Bengkel S.S. Mangga 

pon, Orang2 ini selaloe berhada 
pan tiap2 saat dan waktoe dengan 
tentara Nippon jang mendjaga ke 
amanan Bengkel S.S, Manggarai. 

Oleh sebab itoe kami pegawai 
Bengkel S.S. Manggarai memintak 
dengan hormat kehadapan padoe 
ka Pembesar Balatentara Dai 

| Nippon . Djakarta, soepaja diada 
kan ,,Djoeroe bahasa”. 

'Djikalau sekiranja pembitjara 
an selaloe dengan isjarat sadja, bi 
sa terdjadi terbit salah faham dari 
fihak tentara, kerna mereka itoe 

kebanjakan dengan 

  

MENGATOER PENDJOEALAN 

— BERAS DI WAROENG2. 
Setelah ada kesempatan lagi oen 

toek membeli beras diwaroeng? 
maka hampir dimoeka .semosa 

waroeng sebeloemnja beras itoe 
datang berdoejoen doejoen orang, 
laki laki dan perempoean, besar 
dan ketjil, toea dan moeda ' me 

noenggoe oentoek belandja. 

Kalau beras itoe datang, maka 
bereboet reboetanlah orang membe 
linja, pernah terdjadi pintoe wa 

roeng itoe roesak karena koeat 

nja dorongan orang banjak itoe. 

Akibatnja pendjoealan jang tak 
teratoer ini: sikocat bisa dapat, 
silemah poelang dengan hampa 

tangan, kalau tidak lebih tjelaka 
'Iagi dengan badjoenja kojak atau 

anaknja terdjepit. 
Langganan biasa jang tidak ma 

oe dan tidak biasa toeroet bere 

boet reboetan, sama sekali tidak 
bisa dapat beras. 

Sikoeat jang bisa dapat beras 
itoe kebanjakan datangnja dari 

loear kota dan  toeroet mereboet 
'nja itoe tidak karena kekoerangan, 
akan tetapi terbawa oleh hawa 
nafsoe mentjari oentoeng jang ti 
dak semestinja. Tidak djarang m2 

reka itoe sesoedah keloear dari 

membeli beras tadi, mendjoeal ba 

harga jang djaoeh lebih tinggi da 

ri harga pembelinja. 
Melihat keadaan jang menjedih 

kan ini, maka oleh beberapa pe 

diambil “initiatief demikian. Dite 

moeilah toekang2 waroeng itoe dan 

loem beras datang membagikan 
bon2"bon masing2 oempamanja boe 

kepada langga 

nan2 waroeng itoe, dengan bajaran 

tjajaannja toeckang waroeng itoe 
kepada silangganan. : 

Kalau beras itoe datang, tinggai 

menoekarkan bon itoe sadja. Se 

masoeknja semoea bon, baroe be 

ras jang masih beloem djoega ter 

djoeal 'didjoealnja kepada pembeli 

biasa. 
Peng alama n  memboek 

Tentara Sekoetoe keok- dalam 
  

U0. waktoe 24 djam, 

  

Antara” mengabarkan: 

berma | 

rang ini diloear, kadang2 masih di 
moeka waroengnja djoega, dengan ' 

mimpin — blok Pekope sector IV 

dinasehatkan soepaja merka sebe, 

tikan bahwa dengan senang hati 

Pada malam Minggoe 31 Maart 

“CHOTBAH DJOEMAT, 
1 

EWADJIBAN Islam ialah soe 

“paja oemmat Islam didalam 
kehidoepan dan  penghidoepannja 
memakai hoekoem hoekoem Islam 
dengan seloeas loeasnja dasar Is 

lam, 
Tidak boleh kita oengkiri, bah 

wa selama beberapa abad kedja 
djahanan jang achir achir ini hoe 

koem hoekoem Islam jang benar 

benar loeas didjalankan oleh oem 
| mat Islam ialah sembahjang, me 
ngeloearkan zakat fithrah dan naik 
hadji, seakan akan hoekoem Islam 
hanja 'itoelah semata mata. 

Didalam pergaoelan hidoep seha 
ri hari nampak sedikitlah ke Isla 
man jang didjalankan, Baik dida 
lam hidoep bertetangga, maoepoen 
hidoep berdoesoen ataupoen berne 
geri. , 

Selama itoe nampaklah djelas, 
“bahwa sesoenggoehnja Islam hanja 
tinggal nama dan Goeran hanja 
tinggal toelisan. 

Tidak sedikit orang jang menje 
boetkan diri ,,saja moeslim, saja 
moe'min”, padahal perboeatannja 
djaoeh daripada ke moesliman dan 

kemoe'minan. Sehingga tidaklah 
salah djika dikatakan Islam ting 
gal nama, 

  

poes, 
| orang 

  @oeran tinggal toelisan, artinja, 

orang2 Islam sendiri didalam za 
man kedjadjahanan itoe tidaklah 

hidoep bersandar kepada ajat ajat 
jang ada dalam @oeran itoe. Ajat 
ajat @oeran hanja sekedar diboeat 
batjaan, boekan boeat amalnja se 
hari hari, bahkan tidak djarang 
terdjadi perloembaan adoe memba 
tja @oeran. Djadi kalau @oeran 

hanja dibatja sadja, maka tidaklah 
loepoet kalau dikatakan, bahwa 
@oeran hanja tinggal toelisan, seka 
dar oentoek dibatja sadja. 

Oentoengnja: meskipoen tinggal 

nama ia tidak hilang dan meski 
po€n tinggal toelisan ia tidak ha 

waroeng2 itoe mengerdjakan nase 

hat ini jang ternjata memoeaskan 
djoega pada pembeli dikampoeng2 

dan berehboet reboetan tidak terdja 

di lagi. 
Maka dari itoe oleh pimpinan Pe 

kope sector IV dinasehatkan kepa 
da seloeroeh sectornja 

membantoe pekerdjaan ini. Alang 
kah baiknja kalau lain2 sector me 

noeroeti poela. (P.M.) 
  

PADJAK KENDARAAN 
Padjak kendaraan boeat termijn 

|| ke 'I dan UI haroes diloenasi pa 
ling lambat tg. 30 April 1942, di 
kantor gemeenteontvanger terss 

boet. 
doeloe atau tidak menoeroet keper pen na   

BOEKOE NOTES SIAPA? 
Diroemah Gadai Glodok, . pada 

bagian pendjoealan (afd: Ver 
koop) soedah beberapa hari ada 

M#erletak diatas medja 
boekoe 'notus (tjatatan) pada 

Moh. Hoesin, 
Roepanja boekoe itoe loepa   

Bantam dalam peperangan. 
boeh ketika ia sedang ada diatas 

kota jang banjak pendoedoeknja, 
tetapi sesoedahnja berada diloear 
kota dan ini terboekti dengan dja 
toehnja kapal oeiara terseboet di 

Tjigading. 

  

soepaja | 

"HARGA BERAS TOEROEN, TAPI 

sebosah | 

boekoe mana ada tertoelis' nama 

ia | 

membawanja, karena terboeroe2 | 

tentara Kaiser Dai Nippon, maka j 

tjocalis dan segala pendjagaanpoen | 

1942 kira kira djam 8 malam moe 

lailah terdengar soeara - dentoe: 

man meriam dari djoeroesan pesi 

sir laoet Serang. Geterannja tera 

sa sampai ke Serang, Kira kira 

djam setengah tiga malam terde 

ngar poela soeara motor dikota Se 

rang dan soeara itoeadalah..soea 

ra kendaraan motor tentara Nip 

pon jang diiringi oleh tank: 

soek kedalam kota dan tidak men 

dapat perlawanan apa apd. Kare- 

na djembatan2 kebanjakan telah 

diroesakkan oleh orang2 Belanda 

sebelogmnja terdjadi pertempoe 

ran, maka djembatan »Kaoedjon” 

lah jang mendjadi pintoe oentoek 

memasoeki kota Serang. 

Tentara Nippon jang masoek ke 

Serang terseboet laloe menjebar 

kan soerat2 selebaran jang mak 

soednja menjoeroeh rakjat Indone 

sia tenteram serta mengadjak soe 

paja bekerdja bersama sama oen-   
ganti berganti seminggoe sekali , 

bahasa Indonesia. Djadi kalau.me | 

toek melawan pemerintahan Belan 

da, Djam lima sore datanglah se 4 

$ 
3 
i 

toe melakoekan serangan, tetapi 

tembakan tembakannja tidak me 

| ngenai apa apa. Oleh tentara Nip 

| pon kemoedian serangan itoe la 

| loe dibalas poela dengan serangan 

| gerangan membalas setelah terle 

bih doeloe memerintahkan soepaja 

pendoedoek menjingkir. 

Pesawat sekoetoe itoe oleh tenta 

ra Nippon tidaklah ditembak roe 

Tentara ini teroes langsoeng ma - 

boeah kapal oedara negeri sekoe- |   

Pada hari Minggoenja tentara 
Nippon teroes meneroes mengoe- 
dak ngoedak tentara Belanda dan 
dalam waktoe 24 djam sadja seloe 
roeh Bantam djatoeh ke tangan 

tentara Nippon, 

Anggauta2 ,,Persi” dan pendoe: 
  

doek bekerdja bersama sama. 
  

Pamtlet2 dari tentara Nippon 
jang mengadjak pendoedoek beker 
dja bersama sama diterima pendoe 
doek dengan bersenang hati, ter 
boekti tidak sedikit kaoem soepir 
jang“kebanjakan terdiri dari ang 
gauta2 ,,Persi' hoelai dari pagi 
Minggoenja datang kepada bala 
tentara Nippon  oentoek menga: 

djoekan diri sebagai soepir jang 

melakoekan pengangkoetan bocat 

tentara, Mereka ini mengangkoet 
selain dari tentara djoega alat2 ke 
perloean perang dari pesisir keko 
ta Serang, Beberapa soepir lagi an 

taranja dari Tjiomas memberita- 
hoekan kepada tentara. Nippon, 
bahwa di Tjiomas masih banjak 
serdadoe Australia. Oleh mereka 
ini ditoendjoekkan peta serta dja 
Ian djalannja sekali, Kaoem soepir 
memberikan bantoean boekan ha 
nja di Serang, tetapi djoega men 
djalankan auto boeat tentara Nip 
pon sampai ke Bandoeng dan ba: 
njak diantaranja jang poelang de 
ngan djalan kaki, Poen lain2 pen 
doedoek memberikan penoendjoe 

  

R 

Tjorak ke-lslaman. 
walaupoen tidak sedikit 

menghilangkan dan menghapoes 

kannja. 13 

Tetapi patoet diakoei, bahwa 
tidak sedikit anak Moeslim jang 
tidak tahoe lagi di @oerannja, bah 
kan merasa djidjik kepada ke Is 
lamannja, dan tidak poela sedikit 
jang berterang terangan moertad 
dari dalam Islam. 

. Tidak mengapa jang terang te 
rangan berani berbocat demikian, 

asal djangan diantara orang2 Is . 
lam sendiri. : 

Ia mengakoe Islam, ia mengakoei 
beribadat, tetapi memilih pehak 
atau golongan jang boekan Islam- 
daripada jang Islam, Ia merasa le 
bih soeka masoek kedalam kala 
ngan jang tidak bersandarkan aga 

ma Islam daripada lapangan jang 
berdasarkan Islam, 

Didoesoen doesoen nampak ma 
sih terang tjorak Islam, tetapi di 
kota kota tjorak itoe hampir2 hi 
lang moesna, lebih2 disebabkan ba 
njaknja hal hal jang didalam za 
man kedjadjahanan dahoeloe dibi 
arkan meradjalela, meskipoen te 
rang2 berlawanan dengan agama 
dan berlawanan dengan perasaan 
peri kemanoesiaan. 18 

Tetapi Islam senantiasd didjaga 
oleh jang Berhak. , - 
Kini datang masanja diadakan 

saringan disegala lapisan. 
Poen Islam dan ke Islaman dine 

geri ini hendaknja tidak dilalaikan 
lagi. Orang2 Islam hendaknja ta 
hoe akan tempatnja sendiri, dja 
ngan lagi sesat, baik: dalam kehi 
doepan sehari harinja, fnaoepoen 
dalam oesahanja bersama sama 
goena cemoem, ataupoen bagi tja 
ra berkoempoelnja. 

. Tjorak Islam hendaknja nampak 

njata, 
Meat 

AT. 
5 

| 

hendak pergi kerdja, sesoedahnja 
membeli sesoeatoe barang. 

Dalam boekoe itoe ada poela soe 
rat pembeliaan mas, dari Toko 
Mas Hok Lie Pantjoran seharga 
f 41.— “Diharap jang berhak sae 
ka mengambilnja pada pegadaian 
terseboet. (N.Ns.I.) 

  

MASIH MAHAL. 
Pendjocalan beras. dikampoeng 

kampoeng dan pasar'pasar di kota : 
Bogor, tapi jang diloear pengeta 
hoean polisi, sekarang ini soedah 
moelai toeroen sedikit, berhoe 
boeng dengan makin loeasnja pe 

motongan padi didaerah Tjian 
djoer, 

Boeat beras biasa, beloem lama 

ini harga f 0,20 seliternja, seka 
rang soedah bisa membeli dengan 
harga f 0.17, terkadang “ djoega 
f 0.16. 

Beras kepala jang poetih mem 

aja Ik. f 0.20. (KS) 

kan2 jang bagi tentara 

koerang terang. 

Kegembiraan pendoedoek - ada 
demikian roepa, sehingga keadaan 
di aloen2 teroes meneroes sesak 
dengan rakjat Serang jang datang 
bersalam salaman dengan tentara 
Nippon. 

Serang sehabis peperangan. - 

Nippon 

Mn ana | 
Keadaan kota Serang selainahf 

tetapi di pesisir laoet dimana ter 

sakan2, i   Perekonomian di Serang berdja 
lan seperti biasa, Perdagangan jg. 
biasa di pasar2 telah moelai kem 

" bali. Keboetoehan rakjat tjoekoep 
teroetama beras. Sawah2 disekitar. 

: kota padinja moelai matang dan 
antaranja satoe doear soedah- moe 
lai memotong padi, 1 

Goela pasir ada sedikit kekoera 
ngan, tetapi ini telah digan 
.orang dengan-goela Djawa, Gam 
bir jang tadinja tidak ada, menoe 
roet keterangin-ada jang telah di 
datangkan dengan perahoe, 

Tapi minjak tanah masih diboe 
toehkan orang. 2 

' Perhoeboengan Serang dengan 
Djakarta.telah baik, tetapi perhoe 
boengan kereta..api jang” beloem 
ada, Djembatan2 dari Serang ke 
Djakarta semoea telah ' diroesak 
kan tentara Belanda, tetapi djem 
batan Tjikande dan Batoetjeper 
masih oetoeh, karena tentara Nip 
pon datang terlebih doeloe, sedang 
pihak sekoetoe tidak mampoe ber 
hadapan. dengan kekoeatan tenta 

ra Nippon. Teroetama didjalanan 

  

  nampak benar kekedjaman orang2 
Belanda. dengan politik 
angoesnja”, : 

- 

jang mentjoba2 hendak 3 

“Tg 

    antara Serang dan Tanggerang 

tanah 
Aa 

    

  

   

    

Fa 
# 
& 
1 

Ha 

plak soedah kalihatan djoega. Har : Ha 

ga dari ini matjam beras per liter 

djadi pertempoeran terdapat keroe



  

hasa Na 
a tertjipta bahasa Indonesia 

: . satoe Soesoenan. | 
E - Dari sja Lan 

Bedjat begini: 
“berpoelau sa 

ngat banjaknja, | 

. Tetapi satoe nasib, satoe asal | 

2 : nja. 
: Dika satoe asalnja, tentoe satoe 

na bahasanja. 

2 Dari sitoelan tertjiptanja.—. 

BANG BaDJar. 
  

Pra “telah Akan 

badan penjokong peladjaran, 
ni sebocah Sendiehouin elo. 

Maksoednja akan : —mendjoen 
joeng deradjat bangsa bangsa In 

donesia dengan djalan memberi 
age bersekolah moelai dari se | 

rendah hingga sekolah tinggi 
epada- moerid2, stoeden2 dan | 
ak2 dari anggota2nja. 
Kapitaal moerid ditentoekan 

3000, sedang bijkantoornja di 
bersimpanan f 500. 

A: lain2 dioesahakan djoe 

dengan djalan mengadakan ma 
am2 pertoendjoekkan “seperti se 

akraga dan lain2. 
Di Kebon Kosong tiap2 hari Sab 

toe sore dan Minggoe sore diada 
petakan Depan oleh 

Programma boeat hari ekina 

tanggal 11 ialah sv JCH un 

PKVC II dan JCH ! lawan 

lawan Setia Pemoe- 

£ nte 

. 10 sampai 30 Apri! 
hari, neraa ali har: 

i : Sornelis. 

tdoeri Salemba, Bean: Pa- 

Baroe, Gondangdia, Tanah 
bang Chae: Pasar ara er 

antor eseha Laan Canne 
ha mama: 1,30 (Wfri 

AA 5 ia P7 12). 

: Nan gema uttsomivonger, 
— Kebon Sirih 22, lain dari pagi di 

: djoeal djoega penning itoe sore ' 
(ke Be RA dari djam 430 

na Ua kami bangsa Nippon telah dapat 

lan saja ini, 
maksoed kami 

hari Minggoenja, 12 April 

' belakang. 

5: toekan Kongan2 di 

Indonesia. : 

Dengan penjiaran radio ini saja 
“akan mengemoekakan pada sekali : 
|.an pendoedoek Indonesia beberapa 
“sal jg. terkandoeng dalam hati sa 

ja. Saja tahoe bahwa diantara pen 
dengar2 terdapat djoega bangsa 
Belanda dan lain2 bangsa koelit 
poetih. Hal ini tidak membingoeng 
kan tetapi mengoeatkan hati saja 
boeat melangsoengkan pembitjara 

karena salah satoe 
angsa Nippon ialah 

mempersatoekan segala golongan 
jang 'berada di Indonesia dalam 
| menganoet tjita2 dan angan? ber 
sama. . 

Dahoeloe kami bangsa Nippon 
| berkejakinan bahwa toedjoean dan 
maksoed kami jang baik itoe akan 
disetoedjoei “oleh segala bangsa, 
karena kesedjahteraan jang kami 
-hendaki itoe, djika tertjapai, berar 
ti djoega kesedjahteraan boeat se 

| kalian manoesia, tetapi menjesal 
sekali ternjata bahwa ada bebera 

| pa bangsa, teroetama bangsa2 jg 
| berpolitiek anti As jang dikepalai 
loleh bangsa Inggeris dan Amerika 
Aa tidak maoce tahoe maksoed2 
ae itoe, memandang tjita2 kami 

bertentangan dengan kepenti 
ngannja. Segala maksoed dan toe 
djoean kami itoe diberi arti jang 

sebaliknja. Actie jang keliroe ini 
soedah lama didjalankan oleh bang 
sa2 terseboet, sehingga bangsa Nip 
pon lama poela menderita berbagai - 
bagai. kesoesahan jang dipikoel 
olehnja dengan tenang dan sabar. 
Meskipoen demikian kami beroe 

Ilang oelang mentjoba menghilang | 
kan salah faham dan actie jang 

| keliroe itoe dengan djalan damai, 
tetapi sia2 belaka. Kaoem sauda 

gar, tercetama dari bangsa Indone 
sia dinegeri ini tentoe #nasih ingat, 
betapa banjaknja rintangan2 dan 

kesoesahan2 jang dideritanja, ha 
| nja karena mereka berhoeboengan 
dagang dengan negeri Nippon. Ber - 

poeloeh poeloeh tahoen negeri Nip 
pon menderita kesoekaran2 dan rin 
tangan2 itoe, 

ag baik diba'as s dengan dje 

Selama itoe kami tidak ber 

poetoes “asa, akan tetapi ka 
mi teroes memberi nasehat dan me 
"madjoekan oesoel2 jang baik pada 
bangsa2 jang merintangi kami itoe, 

| tetapi menjesal sekali nasehat dan 
oesoel2 kami itoe dibalas dengan 
djengekan, kebentjian dan hinaan. 
Selama setengah abad jang laloe 
senantiasa kami beroesaha oentoek 
mendapat permoefakatan dengan 
menggoemakan kesabaran dan boe 

di pekerti jang baik, sifat2 mana 
kami telah dapat dari beriboe riboe 

tahoen pengalaman dan pendidikan 
diri sendiri. Oesaha ini djoega te 

lah dibalas oleh bangsa Barat de 
.ngan nistaan dan desakan jang le 

bih haibat lagi. 
Ampat poeloeh bitinian jg. ale 

mengalahkan Roesia. Sedari wak 

"Eu. itoe Inggeris dan Amerika, di 

ikoeti oleh beberapa negeri ketjil, 

“1 teroes mendjalankan desakannja 

“dengan tenaga jang berlipat gan- 

Ida besarnja dari tenaga Roes- 
sia. Oleh karena kami bangsa , 

| Nippon amat mentjintai per "damai. 

|an dan kesentausaan, maka sebe 

? Iloem kami menggoenakan kapal 

terbang” dan torpedo, 

| dahoeloe kami mentjoba menang. 

dak jbapset djo 

| roemah toeroe 

teriehih 

kis desakan itoe dengan alat eco- 

'nomie dibantoe oleh tenaga kacer 

peroesahaan dan kaoem boeroeh. 

“Pada Pen tactiek jang 

ga beliau poenja 
geladah, sehing. 

:£ 4 ga beberapa Tawaran roesak dan 

2 sebahagian barangnja jang tidak 

berharga di beslag. 
rhoeboeng dengan ini kedjadi 
sliau tidak merasa keberatan 

kalau penggeladahan itoe dilakoe 

kan | oleh orang orang jang berke 

: wadjiban, a artinja djika jang” meng   ti ' geladah itoe tentara Dai Pn 

  

  

  

e 6 Tu TN ajam 2130 oleh Padoeka au 
Oeio Tomizawa, seorang penoelis jang terkenal 
di negeri Nippon da 

satoe anggauta jang terpenting dalam Barisan 

Propaganda. Pidato ini telah disalin kedalam 
00 bahasa Indonesi oleh toean2 J. Nakatani dan 

: Sajjid' Abdullah bin Salim Alatas, bekas lid 
Volksraad dan Mbanahan oleh jang ar di 

okarang mendjadi salah 

Nama beliau telah terseboet djoega Lan se- 
— Fie-artikelen Melihat bekas2 peperangan” tem- 

er Tg dalam s.k. ini. 

1 

kami pakai itoe digemari TA 
oleh bangsa Barat, karena mereka 
telah beroleh keoentoengan dari- 
padanja dengan djalan mendjoea) 
bahan2 boeat indoestri kami jang 
mereka moedah mengoempoelkan:- 
nja dari djadjahan2nja jang ter- 
sebar diseloeroeh doenia. Terhadap 
keoentoengan besar jang mereka 
dapatkan dengan moedah itoe, ka: 
mi bangsa Nippon tidak beriri 
hati. Sementara kebanjakan orang 
Barat bekerdja hanja ampat djam 
sehari, orang Nippon bekerdja 
12 djam dengan membanting toe- 
lang, sedang hasil jang kami dapat 
dari pekerdjaan - itoe kebanjakan 
tidak lebih dari kira2 satoe per 
lima dari penghasilan orang2 Ba- 
rat tadi. Ringkasnja barang2 j jang 
terdjoeal oleh bangsa Barat 
dengan harga seoempama f 10.— 

“boeat barang sematjam itos bang. 
sa Japan hanja mendapat f 2— 
sampai f 4.—, 

Meskipoen demikian lama kela 
maan bangsa2 Barat tadi berbalik 
tidak poeas lagi dan mentjari akal 

nja kepada negeri Nip 
satoe daripada akal itoe, ialah me- 
masang tembok2 bea pemasoekan 
barang dari negeri Nippon jang 
tinggi sekali. sehingga dengan dj: 
lan ini dapatlah mereka memeras 
keoentoengan baroe dan menen- 
tang dengan hebat kemadjoean 
economie dan indoestri jang amat 
diperloeas oleh Nippon. 

- Akan tetapi segala peratoeran 
peratoeran baroe ini masih be- 
loem djoega memberi kepocasan 
dan keamanan hati pada bangsa 

Barat. Sebaliknja semakin lama 
semakin mereka takoetkan tenag:u 
Nippon jang tersemboenji. Sesoe- 
dah mereka tjoekoep memeras da- 
rah kaoem boeroeh Nippon, laloe 
mereka bertindak lagi akan me- 
larang pemasoekan bahan2 indoes 

tri kenegeri2 Nippon. 
Dengan tindakan jang achir ini 

mereka mengharap akan -dapai 
memoesnahkan sama sekali ekc 
nomi dar indoestri Nippon. Tin- 

| dakan jang kedjam ini jalah jang 

| dirasakan amat berat oleh bangsa 
"Nippon, karena amat menambah 
kesoekaran dan  kesengsaraar 

penghidoepannja, sedang bangs: 
Barat jang kaja raja bisa teroes 

melandjoetkan  penghidoepannja 

jang dilipoeti dengan segala kese 
nangan dan kema'moeran. . . 

. Kesoekaran penghidoepan bang: 
“sa Nippon boekan sadja disebab: 

kan oleh karena - kekoerangan 
soember penghasilan jang amat di 

 parsempitkan itoe oleh “bangsa 
“Barat, tetapi djoega oleh karena 
hasil jang sedikit itoe kami haroes 
pisahkan sebagian besar boeat di- 
goenakan oentoek perlengkapan 

militer: kami jang kekoeatannja 
tidak boleh sampai terpandang 

rendah oleh bangsa Barat, Bang. 
sa kami haroes bersiap meleng. 
kapkan tenaga militernja agai 
soepaja dapatlah melindoengi Asia 
Raja. 

Selama beberapa poelah 
tahoen jang achir tidak ada 
satoe bangsa dalam doenia-janz 
mengalami kesoekaran dan kesens, 
saraan. sedemikian besar, seperti 
kami bangsa Nippon. . Betoe! 
bangsa Djerman dan Roes telah 
mengalami djoega kesengsaraan 

jang boleh dikatakan berat, tetap: 
kesengsaraan itoe disebabkan oleh 

karena peperangan dan pembroti- 

takan “jang meradjalela dalam 

. negeri2 itoe hanja boeat sementara 

waktoe, dan bisa dihindarkan se- 

| soedah kema'moeran negeri kem- 

bali lagi. : : 

gai tocan toean Wedana atau As 
atau salah seorang wakilnja ra 

sistent Wedana. 

Tetapi jang datang menggeladah 

itoe tjoema beberapa agent politie 

berikoet beberapa orang Tionghoa 

toekang waroeng, 

Demikianlah toean  Moehamad 

Moesa wmoehoen perhatian dari 

jang berwadjib, (Br.)   

MASIH ORANG BERMAIN 
| DJOEDI ! | 

. Soenggoeh orang merasa menje 
sal dan sajang djika ia menjaksi | 
kan masih banjak bangsa Indone | 
sia jang bermain djoedi dan lain 
lainnja disa'at mana seharoesnja 

mereka bekerdja atau berdagang 
atau membantoe pekerdjaan2 Nip 
pon sebagaimana jang diminta te 
naga mereka oleh beberapa penoe 

“lis, Djika polisi Nippon mengeta 
hoei hal ini soedah tentoe mereka 

.akan mengambil tindakan, karena 

mereka tidak soedi melihat orang 
(menghilangkan waktoenja dalam 
|permainan sedemikian, dan jang 
soedah terboekti beberapa banjak 
orang jang soedah ditangkap -di 

| Tandjoeng Priok oleh sebab per 
mainan djoedi dan lainnja. Dita 
nah Sereal di belakang sekolah 
Ambach tempat inilah didjadikan 
orang tempat bermain, Maka oen 
toek keboekan oemoem, seharoes 
nja politie Nippon mengambil tin 

- dakan oentoek membasmi penjakit 
masjarakat ini jang sangat berba 
haja. (A.) 

MINJAK DJELEK, 
Seorang perempoen, nama Kom 

ma, tinggal di Kp, Kota Bamboe, 
telah membeli minjak kelapa se 
harga f 3.— sekaleng dari seo 

rgyng nama Saprin, jang djoega 

tinggal diitoe kampoeng, Minjak 
kelapa itoe laloe dipakainja meng 

goreng oebi. Setelah oebi goreng 

itoe dimakan olehnja, maka dira 
sakannja peroetnja sakit dan laloe 
moentah moentah. Oentoeng seka 
li jang ia poenja djiwa tidak mela 
jang, sebab setelah moentah moen 

tah baroelah dirasakannja peroet- 

nja enakan, Orang toecanja Kom 
ma poen telah memakai djoega 

'itoe minjak boeat meminjakkan 
ramboetnja. Dan ja djoega.rasa 
kan, jang kepalanja laloe djadi be 
rat dan poesing, Komma laloe me 
minta kepada pendjoeal itoe mi 
njak kelapa oentoek dipoelangkan 
'sadja wangnja kembali, jang ma 
na laloe diloeloeskan oleh pen 
djoeal dengan  djandji, bah 
wa minjak itoe haroes diboeang sa 
dja dikali: Komma tidak boeang 
itoe minjak, tetapi dibagi bagikan 
nja kepada tetangganja oentoek di 
pakai menjalakan lampoe, peng- 

ganti minjak tanah, (MH). 

- DIANIAJA OLEH MALING 
Malam Kemis kemarin, di kam 

poeng Soekaboemi Ilir daerah Ke 
bajoeran terdjadi poela soeatoe ke 
djadian jang tidak di ingin. 

H. Moehadjar demikian namanja 
seorang pendoedoek dikampoeng 
terseboet telah dikoendjoengi pen 

tjoeri di roemahnja. : 
Agaknja Hadji toean roemah 

itoe sedang malang, sebab ketika 
pentjoeri itoe masoek dalam roe 
mah terseboet, telah dipergoki oleh 
sitoean roemah, Ketika itoe terdja 

di perkelahian, tetapi Hadji jang 
malang itoe telah dianiaja dengan 
beberapa batjokan sehingga loeka 
loeka parah. h 

Hadji terseboet kini mendjadi 
rawatan di C.B.Z., pentjoerinja jg. 
ganas itoe masih di tjari. (Br.) 

- 

5 

DENGAN PENSIOEN MERA 
SA. GEMBIRA, 

Berhoeboeng dengan perobahan 
baroe jang akan mendatangkan 
bahagia seloeroeh Asia, dan kini 

oleh pembesar Dai Nippon sedang 
di atoer soepaja dapat berlakoe 
setjepat moengkin. 

Sedikit dengan sedikit telah moe 
lai teratoer, sehingga golongan 
orang orang jang hidoepnja meng 
harapi pensioen mereka merasa sa 
ngat bergoembira. Sebab sedjak 
hari Selasa j.l. tiap tiap orang pen 
sioenan telah di panggil mengha 
dap dikantoor: pembesar Nippon 
jang bertempat di Commissariaat 
politie Prapatan. (Br.) 

TONGKAT JG, DISESALKAN. 
Kedjadian perampasan jang ba 

roe laloe, soenggoeh membawa aki 
bat jang stradeties! Orang: menje 
salkan kehilangan poesaka keris 
nja, tombaknja ect. ect! Toean P. 
boekan keris jang disesali, tetapi 
toengkatnja jang terbikin dari ka 

1 pilihan dan telah mereboet be 
berapa kali No, 1 dalam -konkoers 
toengkat. jang diadakan di Ban 
doeng, Tjiandjoer, Soekaboemi dan 
Rangkas. 

Pernah djoega telah 

ib itoe dengan harga tinggi. Sajang 
jang tongkat jang disajangi oleh 

JI toeannja itoe laloe toeroet teram 
bil orang. Sajang!! Dibagian atas 
tongkat itoe diseloet tjintjin emas, 

ada | 

Orang jang menawar tongkat adja |   

| PIKIRAN PEMBATJA: 
  

Barisan soeka rela. 
Membatja andjoeran ska adja 

kan toean A. Tj. dalam soerat ka 
bar ini pada hari Senin tanggal 6 
April 1942. tentang pembentoekan 
»Barisan Soeka rela” dan jang te 

| lah disamboet dengan minat serta 
disoesoel poela dengan oesoel oe 

| soel oleh pemoeda Moed, maka sa 
ja seratoes persen setoedjoe atas 
oesoel oesoel pemoeda terseboet. 

Pembatja haroes ingat, apakah 
jang dikerdjakan oleh kaocem pe 
nganggoer dan pemoeda2 kita jang 
kini 'roemah2 sekolahnja ditoe 
toep? 

Mereka bergelandangan kian 'ke 
mari masoek dan keloear kam 
poeng sambil membawa tas jang 

Hpenoeh padat isinja. Apakah gera 
ngan isi itoe? 

. Kopi, goela pasir, rokok, ba 
wang, garam hingga belatjan (tera 
Si) oentoek didjoealnja. Pekerdja 
an sematjam ini boekannja peker 
djaan jang hina, akan tetapi, me 
noeroet paham saja, apakah ta' se 
baiknja, bila tenaga mereka jang 
masih moeda itoe diserahkan oen 
toek Barisan Soeka rela'' terse 
boet? 

Lain dari pada itoe, sidang pera 
batja jang terhormat, haraplah 
izinkan saja oentoek berkelok sedi 
kit, 

Menoeroet- tjatatan jang rapi 
tentang kaoem penganggoer jang 
telah mentjatatkan nama2nja pada 
kantor ,,arbeidsbemiddeling” dite 
rangkan 'poela, bahwa sekian ba 
njaknja orang2 dari sekolah mene 
ngah jang berdiploma' dan: 
sekian lagi jang tidak ber 
diploma, k 
nimboelkan pertanjaan dalam hati 

Hal ini agak me   

mereka jang asalnja dari sekolah2 
nasional. (Oempama Taman Sis 
wa). 

Mereka jang telah loeloes dari 
sekolah2 sematjam itoe, tidak di 
berikan soerat jang bertjap satoe 
setengah roepiah alias jang dise 
boet diploma, melainkan tjoekoep 
dengan diberikan sepoetjoek ,,Soe 
rat keterangan tanda tamat bela 
djar”. Apakah soerat keterangan 
ini tidak atau beloem boleh dima 
soekkan sebagai diploma? 

Pembatja2 ' tentoe soedah ma' 
loem, bahwa bibit2 dari sekolah2 
nasional tidak ada jang doedoek di 
kantor Goepermen dahoeloe, se 
dangkan dikantor kantor dagang 
poen hanja sedikit sekali, karena 
mereka telah menerima pesan dari 

' bapak2 mereka (goeroe2), soepaja 
pengetahoean mereka dipergoena 
kan oentoek Noesa-dan Ban 
mereka, Teristimewa memang 
reka telah ditjap merah (orang 
dari sekolah liar) oleh pemerintah 

chianat jang dahoeloe. 
Oleh sebab itoe, harapiah kira 

nja komite ,,Barisan Soeka rela” 
lekas mendjelma, agar soepaja me 
reka dapat menggaboengkan diri 
mereka oentoek bekerdja bersama 

sama dengan lain lainnja. 
» Mereka tentoe ta' akan enggan 
menggoeloeng atau menjingsing 
kan lengan badjoe mereka serta 
mengoeloerkan tangan mereka oen 
toek mentjapai Asia Raja. 

Hidoep Dai Nippon, 
Hidoep Indonesia Raja. 
Hidoep, hidoep, hidoep. 

Pemoeda Djakarta 
Djarwoto 

f 
1 

Peladjaran bahasa 
N ippon. | 

mna. 

VIII, 

0m—unae 

NAMA PEKERDJAAN. 

Nama pekerdjaan dibagi empat menoeroet achirannja : 

1. jang berachiranu, 2, jang berachiran iru 3. jang berachiran 

eru, 4. jang berachiran suru. Tiap golongan 4 matjam bentoeknfja: 

Bentoek pertama 

& 

Bentoek ke-2: 

Bentoek ke-3: 

u 

membatja: yomu, yomi, yoma, yome 

melihat: miru, mi, mi, mire 
a 

ORANG ORANG JANG HIDOEP | menghentikan: tomeru, tome, tome tomere 

...mengoendjoengi: homon-suru, homon -si, h6mon-si, 

Pekerdjaan jang sedang: berlakce dinjatakan dengan bentoek 

“ ke-2 & masu. Misalnja: 

Saja membatja — Watakusi wa yomi masu. 

Ia melihat — Ano hito wa mi masu. 

Kami menghentikan — Watakusi domo wa tome masu. 

Mereka itoe mengoendjoengi — Ano hito tati hbmon-si masu. 

Satoe (seorang) -jang mengerdjakan atau banjak, bentoek nama 

pekerdjaan sama sadja sebagai dalam bahasa Indonesia, 

nja: 2" 

Tjontoh- 

Watakusi wa tegami Wo-yomi masu — Saja membatja soerat. 
Watakusi domo tegami.wo yomi masu — Kami membatja soerat. 

Pekerdiaan jang telah berlakoe dinjatakan dengan 

ke-2 -- masita, 

bentoek 

Ia (telah, misalnja kemarin) membatja — Ano hito wa yomi 

masita (Pendek: Ano hito wa you da). 

Kami (telah, misal kemaren) melihat — 

(Pendek: Watakusi wa mita). 

Bapak (telah, misalnja kemarin) menghentikan — 

masita (Pendek: Titi wa tometa).- 

Amat (telah, misalnja kemaren) mengoendjoengi 

Watakusi. wa mi masita 

Titi wa tome 

Amat hdmon-si, 

masita (Pendek: Amat homon-sita). 

Memendekkan — masita koerang hormat. 

5 Dilarang mengoetip "Ph 

"PERGOFROEAN RAKJAT" 
Kromat 174. 

Soedah mendapat Idzin pembesar NIPPON PN 
boeka teroees, 

Sekarang djoega menerima 

. 

orid baroe 

    
h&emon sure - -



  

       

— Oetar: 

Ye hong bilang tidak poenja TA 

  

    
ara. 

AHNJ EN NIPPON DATANG. 
Daripembantoe kita) 

embaliannja. Tidak oeroeng 

  

ngan dan tidak enak hati, tiba tiba 

| ai penolis jang sedang bekerdja di 

   

Aan £ Sanga Ana 
an. Mega itoe sebc 

'koekoes jang berkepoel ke | 
dari sebelah oetara | 

eroet doegaan orang Hi 
dari paberik minjak Tje 
diroesak oleh tentara Be 
Na Nippon jang | 

t disebelah timoer Rem | 
ada hari, boleh djadi telah 
ati Tjepoe. Sedjak itoe na 

moelai Kearang enak." 

Pada tg. 2 Maen di daerah Djoe 
wangi tersiar pekabaran jang | 

api hati rakjat pertjaja sadja, ter 
na setelah mendengar soeara | 

| 1 beberapa, Sena Ne 

ga Ng Maart pagi selesai jg. 
dj Pakai naa SAMA 

aa Kb bag 
Ke tidak Kena 

“Oleh Kama Sana Anin 
s toe banjak orang teroetama ka 
.50em wanita dan anak anak telah 
pergi menjingkir kedesa Tjerme , 
dari Djoewangi, terletak ditengah | 

      

    
          

    

Ki tangan orang dan 
lamanja satoe doea | 

elapa didapatnja de 
rga mahaj sekali. Diwak- | 

makin bingoeng, | | 

jak jang menggoena 
c widjtn boeat pene, 

ygan dan memasak. 
ng kertas hampir tidak ada 

a, sebab Beny 

gar kabar, bahwa 

| tadi djam 9.30 pagi telah ada ten- 

| tara Nippon jang datang dipasar 

| Djoewangi. | Bermoela moela pe 

| noelis merasa ragoe ragoe, tetapi 

“tidak lama tw. opperhoutvester 
.isteri dan doea anaknja 

sama lari tjari perlindoengan. Kan 

tor segera ditoetoep, pari pegawai 

poelang Smonjeamatkan diri ma 

sing masing. 

'Ternjata teberma vrachtauto 
. militer Nippon telah melaloei Djoe 

wangi dengan tenang. Tidak meng 

La kalau orang banjak la 

loe berkeroemoen menonton. Hati 

mereka jang koeatir soedah lenjap 

   

| berbalik mendjadi gembira,-karena 

s sepak terdjang tentara Nippon ber 

tentangan sekali dengan kabar ka 

bar jang disiarkan sebeloemnja. 

Malahan harinja masih kelihatan 

| bebernya. vrachtauto mengalir dari 

Oetara keselatan, masing masing 

| F pesan dengan tentara. Nippon. 

Oleh karena ternjata tidak ada 

| ganggoean sedikitpoen jang da 

tang dari pihaknja tentara Nippon 

La kita, maka esok harinja tg. 

5 Maart, rakjat desa telah banjak 

jang berani berdjoeal beli dipasar 

| sebagai sedia kala. 

: Keberanian barisan peram- 
pas. 

Pada tg. 5 Maart pagi, tentara 

$ Nippon jang bermalam di Djoe 

'| wangi telah melandjoetkan perdja 

lanannja keselatan. Di Djoewangi 

kei orang dari kanan 

kiri, tidak ketahocan apa maksoed 

mereka itoe, Salah seorang pe 

| dagang T, H. merepotkan pada As 

. Wedana, “bahwa kaoem perampas 

“alias pengrajah soedah mendjalan 

kan aksinja di Karangsono. Sega 

sementara mendjadi koerbannja. 

Kantor boschwezen dan toempot- 

kan kajoe di stapelplaats habis di 

bawanja, 
Kabar demikian lekas sekali ter 

| siar didaerah Djoewangi, menam 

' | bah hati orang hanjak berketijil 

| hati, Tidak antara lama, orang2 

jang 'menoenggoe dimoeka toko2 

ngan segera bersama sama mem 

boeka pintoe toko dengan paksa. 

| Selama tempo doea djam semoea 

toko toko T.H. di Djoewangi soe 

| dah habis dirampas isinja. Tidak 
| hanja barang barang dagangan sa 

| dja jang dibawanja, pintoe pintoe 

| kajoe dengan berani dibawanja poe 

diam, karena merasa tidak koeat 

mengoendoerkan orang banjak 

jang kelihatan 'membabi boeta 

itoe, 

tjahan katja dan sebagainja. Sim 

panan kajoe di stapelplaats Djoe 

“wangi djoega 'moelai diambil ma 

nocet kemaoean sendiri, lebih lebih 

tidak ada jang ne nela   
  

  

       

        
      
        

        

    

     
      
    

    

     

         
    
    

         
      

      
          

     

  

elan Nan Ka ai 
menerima bae gema se 

     

  

ra ar dmpatah 
disini, bahwa gadjih 

iroes dibajarkan pada pega 
: li ' sedjoemlah 

mlah itoe diba 
“boeroeh beng 

—, sedang sisa 

   

  

   

  

   

     kel sepur f 48..0 

“| itoe dipergoenakan oentoek memba 

jar gadjih pada pegawai harian 
dan boelanan diantara Bekasi Be 
tawi Serpong Paroengkoeda. Oleh 
'karenanja maka kaoem benoeman 

| tak mendapat bagian. 
- Tetapi kabarnja semasa oeang 

| setorran “dari masing2 setation 

tjoekoepi oentoek menggadjih pe 

y | gawai benoeman, pembajaran itoe 
| poen moengkin sekali terdjadi pada 

'sebeloem tg. 20 L.b. 
Perhitoengan tg 20 ib, itoe didasar 

| kan atas perhitoengan, bahwa se 
| torran dari setation2 itoe dapatlah 

| pera selaat2nja tg 20 ib. 
(K.8.) 

: KAWAT DOERI DIKOEBOERAN | 
Koeboeran orang Islam di kam 

 Boegis sekarang penoeh de 
a. ngan roempoet lalang jang tinggi 

| dan randjau pagar kawat berdoe 

| ri, Pagar kawat itoe dipasang-doe   loe oleh n Belanda. 

  

: ke 'koeboeran 

tah | Pada hari Rebo Mani orang | 

“| banjak 1 masih merasa kebingoe 

la toko toko dan roemah tinggal 

Tiong Hwa habis kesabarannja: def 

lang. Pihak B.B. terpaksa tinggal 

Ada sementara kaoem perampas : 

jang mendapat loeka dikaki dan 

tangannja, karena kena petjah pe 

Dnja jang berdjoemlah f 9000.— 

jg. diterima oleh Kas Betawi men, 

  

“Roar 2 jang hendak ziarah 

yan hal itoe 

  

diperhatikan 

| oleh jang berwadjib sehingga ka | 
wat doeri itoe bisa dilenjapkan | 
nan selekas lekasnja. 

San TORAN K. PONAMON, 
Antara orang orang Indonesia 

soeroeh berdjalan kaki 260 kilo 
meter (djoemlah perdjalanan 8650 
k.m.) diiringi oleh ag€n polisi jg. 
bersendjata. 

Ber wandelmarsch, roepanja: 

PROV. “DJAWA BARAT BER- 
“TAMBAH. 

Nippon bahagian Djawa Barat 
memperma'loemkan, bahwa seka 
rang ini diadakan peroebahan 

rah Djawa Barat. 

Provincie Djawa Barat akan di 
roebah ja'ni ditambah dengan ke 
reside@nan2 Pekalongan dan Ba 
njoemas, sedang kantor Goeber 
noer hanja mengoeroes perkara Ci 
viele Bestuur boeat kresidenan Be 
tawi sadja. (Sinpas) 

«3 SINAR MATAHARI”. 
Soerat kabar Bae 
risan Propagan- 

da. 

menerbitkan soerat kabar baroe 
jang bernama ,,Sinar Matahari” 

Sebagai kepala bahagian oz 
mam ialah toean Mr. Shida 
sedang pengoeroesnja ialah toean 

asing lagi dalam doenia warta 
wan. Boeat sementara ini hanja di 
djoeal etjeran seharga 3 s€n se 

| lembarnja. Kantornja 
Tengkoeroekkade 104, 

KEDOEDOEKAN PASIRAH. 
Seperti ternjata dalam ma'loe 

mat jang dikeloearkan oleh Goe 
bernoer Nippon provincie Soemate 
ra Selatan, maka kedoedoekan Pa 

seperti biasa, demikian poela' de 
ngan kedoedokan amtenar2 BB 
Indonesia. 

Pasirah dan pegawai2 lainnja di 
haroeskan wmendjaga ketentera 
man dan keselamatan didesa desa 
didalam marganja sendiri2 seperti 
sediakala. : 

Djika dianggap perloe diboleh 
| kan poela membentoek badan pem 
'bantoe (komite) jang terdiri dari 
orang2 jang ternama dan terpan 

dang boeat ketenteraman oemoen 

itoe. j 

wijze uit namelijk: 

18 De maanden. 

- Januari ichi gatsu 
Februari ni P 
Maart san ” 
April shi ra 
Mei . g0 s2 

Juni roku 2 
Juli shichi 
Augustus hachi 2 

September ku an 
October ju ne 
November ju ichi "et 
December ju ni 5 

   

  

     

jang oleh mendiang pemerintah 
Belanda dikoeroeng didalam ling- 

FE) koengan pagar kawat berdoeri ter 
“dapat djoega tocan K, Ponamon | 

| dari Poso Gorontalo. 

Beliau ini ketika ditangkap di | 

tentang Civiele Bestuur dalam dae " 

jang terbit tiap2 doea hari sekali. 

M, J, Soe'oed, jang namanja tidak 

ialah di- 

sirah serta pegawai2 marga tetap 

keloearganja hak | 

| itpe sangat menjoekarkan. Moedah 

- Komandan dari Barisan Tentara | 

Tidak lama setelah Palembang | 
djatoeh ketangan Balatentara Kai . 

sar Dai Nippon, maka Barisan Pro 
“paganda Dai Nippon disana telah 

   

  

TIDAK MEMAKAI 
i ASA BELANDA. 

Menoeroet oendang2 dalam ma' 

     
      

                

    

       

          

   

   
      

           
     

       
     

       

      
     
      

         

      
      

   
   

    

   

   
    
   

  

   

   

      

   

        

   

  

   

   
   

   
   
   
    
    

   
   
   
   

   

  

   

    
   

    

   
   

   
   

   
     

   

  

   

      

   

' loemat Goebernoer Nippon di Soe 
matera Selatan, maka sekolah2 ke 
poenjaan Marga atau sekolah2 
partikelir boleh berdjalan teroes 

| dengan perdjandjian, bahwa baha 
| sa Belanda tidak boleh diadjarkan 
“lagi, melainkan bahasa Indonesia 
dan atau bahasa Mang 

KAPTEN YASIMA KE OELOE 
: AN PALEMBANG ' 

Sesoedah  djatoehnja Palem 
g, didalam perdjalanan patroli 

nja kedoesoen doesoen di Oeloean 
Palembang, “maka toean Kapten 
Yasima, Kepala Polisi Militer Nip 

pon, merasa sangat gembira me 
lihat bahwa rata2 pendoedoek te 
tap tenang dan tenteram, seperti 
tidak ada kedjadian soeatoe apa. 

Prdjalanan kedoesoen2 itoepoen 
sekalian bisa menghilangkan sega 
la selisih paham antara pendoe 
doek satoe sama lain jang terdjadi 
idisana sini. 

KEBAKARAN. 
Pada pertengahan boelan jang 

laloe terbit kebakaran diroemah 
Gep.. Demang Madjid jang laloe 
mendjilat roemah R. Hasjim, 

Dengan ketangkasan Balatenta- 
ra Dai Nippon, dapatlah api sege 
ra dipadamkan dan tidak mendji 
lat kelain lain roemah. 
  

  

CET NEN NU A TANYA aa: 

Sena ke NN 
TA Rena LA 2 

Toean redaksi jth. 
Dari pihak jang dapat dipertja 

ja saja dapat kabar, bahwa wak 
toe petjah perang di kepoelauan 
Indonesia, di kalangan roemah sa 
kit militair terdjadi hal jang me 
roegikan golongan bangsa kita. Di 

akit terseboet segala ver 

esa Eropah pada boe 
lan December 1941 menerima ga 
djih boeat tiga boelan sekali goes 
dengan keterangan bahwa mereka 
itoe haroes evacueeren. Sedang 
verpleegster2 bangsa Indonesia ha 
nja menerima gadjih oentoek se 
boelan. 
Gadjih jg. paling achir mereka teri 

   

toek boelan Februari, Pekerdjaan 
mereka sangat berat.Mereka tak 
menerima noodsalaris sesenpoen 
djoea. Mereka telah berdaja oepa 
ja oentoek menerima gadjih mere 
ka, tetapi sia sia sadja. Mereka 
soedah mengirimkan soerat minta 
pertoeloengan kepada toean Dr, A 
sikin dan kepada direktoer Militair 
Hospitaal, tetapi hasilnja Dena 
ada, 

Sekarang soedah boelan April 
dan mereka haroes mengeloearkan 
ocang oentoek keperloeannja. Me- 
reka kaoem perempoean dan dja 
oeh dari sanak saudara. Moedah- 
moedahan pengoeroes roemah sakit 

    

  
1. De dagen van de maand. 
Men drukt de dagen van de maand bij dateering op de volgende 

terseboet soeka memikirkan nasib 
mereka itoe, 

Terima kasih, toean redaksi. 
A, S dn, 

Spoedcursus in de 
Japansehe taal. 

x 

ichi nichi — 1 ste dag Ju ichinichi 11 de dag 

futsuka Sa 2 de, “Ju Di alohii — Rd, 

mikka — 3 de,, jugan nichi .123d 

yokka — 4de',, ju yokka Hn ab 

itsuka & Side, Ju go nichi Ta de 

muika S— & de, juroku nichi-. — 16 de ,, 
naneka  - S 7 de ,, ni ju nichi .— 20 ste,, 

yoka - 8&ste ,, ni ju ichi nich — 21 ste ,, 

kokonoka S9 de ,,. ni ju ni nichi 22 ste',, 
toka S1 de ni ju yokka 2 94 stes,, 

De laatste dag der maand of dit nu 28, 29, 30 of de 31 ste 
is wordt steeds misoka genoemd. 

De 12 maanden van het jaar duidt men op de volgende wijze aan: 
of sho gatsu (spr.: ngatsu) 

De laatste dag van het jaar 3i1e December "-G OMISOKA, ter- 

wijl men de erste dag van het nieuwe jaar GANJITSU noemt. 

kang dongan 
gtelwoorden worden op de voigende wijze gevormd: 

1 ste dai 'ichi of wel ichi ban of dai ichi ban of ichi ban me 

of wel ni ban of. dai ni ban of ni ban me 

1 of wel san ban of dai san ban of san ban me 

hi of wel shi ban of dai shi ban of shi ban me 

5 de an go of wel go ban of dai go ban of go ban me 

6 de dai roku of mel roku ban of dai roku ban of roku ban me 

— (Nadruk Verboden). 

    

| oemoemkan 

ma ialah dalam boelan Maart oen 

AROE-BAROE ini dari Kan 
toor van Statistiek Nippon di 

akibatnja dari volk 
stelling (bantji) jang dilakoekan 
pada tanggai 1 Oct. 1940. Menoe 
roet statistiek itoe banjaknja 
orang Nippon (rakjat Nippon) 
semoeanja 105.226.101 orang ba 
njaknja. Angka ini menoendjoek 
kan ketambahan 6.291.920 orang 
daripada volkstelling jang dilakoe 
kan lima tahoen jang laloe, Akan 
tetapi tambahan ini tidak begitoe 
banjak djika dibanding dengan 
percentage penambahan orang jg. 

soedah soedah. Lihatah daftar di 
bawah ini : 

tahoen 1920—25 
banjak penambahan 6.550 
percentage 8.4 Io 
1925—30  1930—35  1935—40 

7.142 7.512 6,291 
85K 8.296 6.494 

Melihat keoendoeran pertamba- 
han ra'jat pemerentah Nippon me 
ngadakan bermatjam matjam ich 
tiar boeat memperbanjak orang. 

Soerat kabar dan madjallah Nip 

pon selaloe memprogandakan mem 

biakkan (melahirkan) anak anak. 

Kalau ada anak kembar atau anak 

kembar tiga selaloe dimoeat pada 

halaman soerat kabar bersertai 

gambar baji itoe. Dari pihak peme 

rentah boeat anak kembar tiga di 

hadiahkan bermatjam matjam 

hadiah dan djika ihoe bapanja 

anak kembar tiga miskin Sekolah 

Tabib soeka mendidik anak itoe 

dengan pertjoema akan ganti iboe 

bapa itoe. 

-Oleh tachajoel koeno, doeloe ka 

la orang Nippon tidak soeka anak 

kembar atau kembar tiga dan ka 

lau ada anak kembar atau kembar 

reka diberikan kepada orang lan 

— kebanjakan kalinja kepada sa 

lah satoe kaoem kerabat — akan 

tetapi pada zaman sekarang adat 

koeno ini tidak dilakoekan lagi, 

malahan kalau melahirkan anak 

kembar atau kembar tiga iboenja 

sangat dipoedji orang dan dihor 

mati djoega. 

Lain itoe boeat memperbanjak 

orang, perkawinan moeda selaloe 

dipropagandakan, karena dari per 

kawinan orang moeda boleh meng 

harap anak jang banjak lagi jang 

sehat. Oemecer orang Nippon ber 

kawin makin tahoen semakin men 

djadi lambat dan pada tahoen doe 

loe rata rata oemoer perkawinan 

nja laki laki 28 tahoen dan perem 

pocan 24 tahoen. Menoeroet wet 

Nippon orang jang soedah beroe 

moer 17 tahoen (laki laki) boleh 

kawin dengan perempoean jang 

beroemoer lebih dari 15 tahoen. 

Ahli tabib mengatakan oemoer 

perkawinan -jang pantas bagi 

orang Nippon adalah laki laki jg 

beroemoer 25 tahoen dengan pere 

poean 20 tahoen. Perempoean 

Nippon jang beroemoer 20 sampai 

- PATJAR - 
MAOE BELI forotoestel jg. masih kea. 
daan baik oekoeran 9 X12 c.m. Pena- 

waran Theresiakerkweg 12, Bat.-C. 

PELADJARAN dalam Wis. & Natuur. 

kunde dan peladjaran2 techniek 1 djam 

tiap minggoe f 5.— seboelan. Beladjar 

bersama-sama dengan pembajaran jang 

sederhana, Ir. F. Th. Ginther, Kon. 

Emmalaan 2A, Mr..C. 

  

  

tiga seringkalinja satoe dari mes 

  
DITJARI 

Seorang Indonesia jang berdiploma sedikitnja 
Boekhouden B. dan mempoenjai pengetahoean dan 
pengalaman tentang comptabiliteit boeat kepala af- 
deeling financi8n dari Gemeentesecretarie Betawi 
djoega 2 orang Indonesia jang berdiploma acco 
tant oentoek memegang pimpinan Inspectie 

' gemeentefinancitn. 
Tentang gadjinja boleh minta keterangan kepada 

toean Burgemeester, 

Soerat lamaran haroes soedah diterima dikantor 
gemeente (Koningsplei Zuid No. 9), 

lambatnja tg 20 April 1942. 

Segala keperloean 
“Katja-Mata 

BAKOES DATANG PADA 

an ASIA OPTICIEN 
BINA kB 

TEL..WL. 4809 @ KRAMAT iB" @ BATAVIA-C. 

Oleh: aleb Hari Negeri Ma. 
tahari Terbit. : 

Daja Oepaja oentoek memperbanjak Ra'- 
jat di Negeri Nippon. 

  

Oleh: 8. Miyatake. 
22 tahoen jang teroetama banjak 
melahirkan anak (lekas boenting). 

Dalam bahasa Nippon “anak 

anak diseboetkan ,,Kodakara” ar 
tinja ,,Harta Anak”. Dan diantara 
segala djenis harta bendanja 

harta ini (anak) jang teroetama " 
dimoeliakan, Pemerintah Nippon 
berkehendak tiap tiap orang toea 

mempoenjai lima orang anaknja. 
Baroe2 ini diadakan soeatoe atoe 

ran jang Pegawai pegawai Negeri 

dan Maskapai boleh menerima tam 

bahan gadjinja djika anak lahir. 
| kan. Dan menoeroet kabar angin 

Pemerintah merentjanakan wet 

jang mengenakan tjoekai (bia) 

kepada orang boedjang jang soe 

dah tjoekoep beroemoer. 
Lain daripada mempropaganda- 

kan melahirkan anak . banjak, 

mempertambahkan rakjat haroes 

djoega berhati hati soepaja anak 

jang glahir tidak mati oleh penja 

kit atau salah satoe kefjelakaan. 

Oentoek itoe bermatjam matjam 

dajanja diadakan. Pemeriksaan ba 

ji oleh doktor dengan gratis, per 

loembaan anak anak jang sehat 

dll. methode (djalan) jg bergoena 

boeat menambah kesehatan anak 

nja selaloe diadakan. 

Doeloe kala soerat kabar kita 

sering mengadakan Perlombaan 

Ketjantikan Perempoean dan jg. 

dapat prijs no. satoe diberi gela 

ran ,,Miss Nippon”. Tetapi seka 

rang "perlombaan ini soedah ditoe 

kar dengan Perlombaan Keseha- 

tan. 
Percentaga baji jang mati pa 

da tahoen 1918 adalah 18.34 ta 

pi angka ini makin hari semakin 

koerang oleh oesaha doktor dok 

tor kita dan pada tahoen 1938 

hanja 9.8” dan angka ini masih 

besar djika dibandingkan dengan 

negeri2 Barat jang rata rata ha 

nja 676. 
“Pada tahoen 1939 diseloeroeh 

Nippon 799 orang anak jang ke 

tjil diboenoeh oleh binatang be 

as. Dinegeri Nippon tidak tinggal” 

(diam) matjan, oelar sawah dl, 

binatang jang bosas toch ada jg 

diboenoeh oleh binatang, alangkah 

sangat gandjil? Pada sebagian ne 

geri Nippon tinggal oelar bisa 

dan lagi kadang2 terdjadilah ketje 

lakaan di Keboen Binatang dar 

Komidi Koeda. Baroe baroe ini 

pada tanggal 14 boelan Februari 

di Tokyo seorang anak jang ber 

oemoer 5 tahoen mendekati kan 

dangan singa pada Komidi Koeda, 

waktoe 'itoe singa mengoeloerkan 

tangan (atau kaki?) dan anak 

itoe diboenoeh. Boeat mentjegah 

kedjadian jang mengerikan hati 

itoe soerat-kabar kita selaloe mem 

beri alarm, 
Melahirkan, Membanjakkan, 

Memenoehkan: pada tanah” — ini 
lah motto bangsa Nippon zaman 

sekarang! 
Nisimikado, Nara, Nippon 

  

Boekoe Beladjar Bahasa Djepang, ka- 
rangan tosan Seido Myatake (Nara) da: 
dibantoe olsh toean Parada Harahe 
Tjitakan ke 3 soedah siap. Moelai di 
djocal hari Minggoe 12 April 1942. 
Bertambah tebal harganja tjoema f1.25. 

Adm. .Tjaja Timoer Gg.. Kenanga 
Noord 49. 
  

Pasangiah ADVERTENTIE 
di Dagblad: 

"PEMANDANGAN" 

gelambat- 

  

  

    

   
  

   

  

     
  

ANN EA 

Harga moerah pembajaran boleh berdami djoega trima 

Recept dokter en preksa mata vrij 

Semoea ditanggoeng sampe menjenangkan 

   
      

   
   

  

   

  

     

  

   

            

SE 

Ni 
Pi 

      
            

     
        
    

      

 


