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SATOE L EMBAR NOMOR LEPAS 10 SEN. 
  

: U PANAY DAN 
I DIDOE- 

| -Moresby ta' da ta' cw istirahat. 
3 MENINGGALKAN TELOE 
Kabardari Lissabon: 

TELOEK SENNA 

a dari New Delhi mengabarkan : $ 

an pemerintah India menjiarkan, bahwa 40:000 opsir opsir 
matros matros marine India telah meninggalkan pelaboehan dan 

teloek Rara. 

KONPEREN SI ANTI-AS. 
Kabar dari Lissabon: 2 

dari Washington mengoemoemkan, bahwa Rooseveit serta 
da King, menerangkan pada tanggal 17 boelan ini pada 

boelan Mei jang akan datang akan diadakan peremboekan 
pembesar militer dalam komperensi -anti-As di Ottawa. 

9 Tag itoe akan diperbintjangkan soeal memperkoeat ang 

- 1. 

sing2. Hide kami ialah hen 
dak membentangkan, bahwa dalam 
peperangan lebih penting lagi kita 

n | mempoenjai semangat berdjocang 

di Toerki, maka pome" 
telah mengadakan 

2 saan Nan kongsolat Sov 
jet Roessia. Dan sebagai hasil dari 

n itoe “djoega karena 
hal jang. lain, perhoeboengan 

tara i dan Sovjet era 

T ME, Ala 2 ani 
m skakan pikirannja dalam 

emoean dengan pers pada 
17 ma ini, sebagai be 

membaikan terha 
2 “3ea 

Toon. bertikai 3 

netral na ata jang 

Australia 
mkan, | bahwa sepasoe 

gkatan oedara Nippon telah 
melakoekan serangan lagi terha- 
dap Port Moresby. 

BERLAIN2AN PERINTAH. 

Kabar dari Canton: 
Kekalahan2 besar di medan pe- 

perangan Burma disebabkan seba 

gian besar oleh karena perintah2 
jang berlain?an berhoeboeng de 
ngan tipoe moeslihat perang (stra 
sen F antara tentara pkoetos 

| ng, Pia mana Sana 
3 Kana roesoeh Aan Ianan 

— Karena ketetapan tentang pe | 
rintah jang akan didjalankan ten | 

'a sekoetoe, berhoeboeng dengan 
amaan hoeboengan strategie, 

tindakan bersama dalam be | 

a hal sangat soekarnja. Ini 
i 'kekalahan besar, | 

sia2nja gerakan ten 
menarik diri dari me 

angan di Burma, kare- 
ntara. Lensa di 

dari pasoekan2 pesawat terbang, 
r I meriam besar atau tank”. 

- Demikianlah ,,National Herald” 
mengritik ,,ketjakapan” orang. Soe 
rat kabar itoe meneroeskan kritik 
nja dengan menerangkan, bahwa 

| Inggeris melaloei djandjinja terha | 
dap Chungking dan tidak mengi 

nolak segala pertanggoengan dja 
wab kepada Chungking dengan ke 

terangan, bahwa dahoeloe tentara 
Chungking meninggalkan garisan 
pertahanan diberbagai bagai tem- 

: 2, meblanga saia Saba an pe 

Bagaimana djoegapoen, seka- 
| rang telah tampak sendi perbeda 
(an dari maksoed2 militer Chung 

| king dan tentara Inggeris. 

13 Chungking hanja bermak- 

soed melindoengi ,,Djalan Burma” 
|akan tetapi tentara Inggeris hen 

dak memakai tentara Chungking 1 

oentoek mempertahankan India. 

2) Tentara Inggeris mengang- 
gap bahagian Selatan Burma lebih 
-Menting, dan henfjlak memperta- 
hankannja, akan tetapi pihak 

| Chungking menganggap bahagian 
Oetara TN lebih penting. 

Chungking disegenap me 
AA F 

Ing tiga diatas itoe 

jang sebenarrja an 

. Bila pertikaian pa 
toe masih ada diantara mere 

'ka maka perhoeboengan antara 
tentara Inggeris dan Chungking 

boeroek. 

boeasannja, Mereka berlakoe sa 
ngat ganas dan merampas orang2 
Burma. Sekarang orang Burma sa 
ngat bentji kepada orang Ticng- 

hoa. 

PENGAROEH KEMBALINJA 

LAVAL. 

“Kabar dari Saigon: 
Dengan kembalinja M. Laval di 

| kan sadja berarti penoekaran poli 
| tik pemerintah Perantjis, tetapi 
| djoega penoekaran politik Indo- 
China pada masa jang dekat, jang 

| disamboet di Saigon dengan pe- 
| noeh perhatian. Menoeroet doega 

an pembesar2 di Indo China akan 
menghapoeskan sisa2 orang jang 
pro-Amerika dan demikian akan 

ngan Nippon, 

KABINET LAVAL, 

Kabardari Lissabon: 
Diwartakan, bahwa soesoe- 

nan M, Laval dari kabinet ba- 
“ 

  

rim .mesioe. Soerat kabar itoe me |. 

5 ihak Inai perloe pertoe | 

akan bertambah lama Mean hekapan “dan bil al 

Sebagai tambahan lagi, tentara- 
 Chungking jang di Burma seka 
rang ini telah memperlihatkan ke 

injai kesopanan.   
— | kalangan pemerintah Vichy, boe |   

| bertambah rapat persahabatan ” 

  

yoe, telan selesai sama sekali. 
Sesoedah Petain menerima ke 

| berentiannja kabinet jang doe 
loe laloe beliau mengoendang 
'M. Laval dan meminta soepa- 

. ja memberikan daftar anggo- 
'ta2 kabinet baroe. Walau- 
poen daftar itoe beloem disi- 

arkan, tetapi dapat diketahoei 
Oleh oemoem, bahwa premier 

“baroe, Laval akan mendjabat 
pekerdjaan minister bagian 
oeroesan Dalam Negeri dan 
Propaganda, sedang djenderal 

Hunt akan mendjadi minister 
bagian oeroesan Peperangan. 
Dan oeroesan Loear Negeri 
akan dipegang oleh premier 
Laval atau Benoit Machin jg. 

sekarang djadi orang peranta- 
raan dari Perantjis — Djer- 

man dan Italia. . 

SEKALI LAGI PORT MORESBY. 

Kabar dari 'Lissabon: 
Kabar jang diterima dari | Mel- 

bourne mengabarkan, bahwa sepa 
soekan angkatan oedara Nippon te 

| lah menjerang lagi Port Moresby 

“pada pagi hari tanggal 17 boelan 
ini dan telah menerbitkan keroesa 

kan2 hebat pada magang militer 

disana, 

SOESOENAN BAROE DI 
PERANTIIS. 

Kabar dari Berlin: - 

s Pada tanggal 17 April diwaktoe 
pagi pemerintah Vichy telah me 

ngadakan sidang kabinet, dan ang 
gauta kabinet itoe telah meminta 

berhenti semoeanja. Dikabarkan 
- | poela, bahwa dengan | M. Layal se sd . terema 

bagai Ketoea Kabinet, akan diben 
toek soesoenan baroe dalam tempo 

doea hari. 

POELAU PANAY DIDOEDOEKI. 
Kabar dari poelau Panay: 
/Pada tanggal 16 boelan ini 

djam 4 sore tentara keradjaan . 
Nippon telah mendarat di- 
moeka pesisir Marandog 
jang letaknja 3 KM. sebelah 
Selatan kota San Pose 
Dalam melakoekan pendara 
tan itoe, tiga iboe kota dari 
tiga provincie dipoelau Pa- 
nay telah berada dalam ta 
ngan Nippon dan jang lain 

lagi jaitoe Ilo-I1o dan 
Capiz djoega telah dapat 
dirampasnja. 

SERDADOE?2 INGGERIS 
MEMBOEAS. 

Dari salah satoe tempat dime 
dan perang Burma dikabarkan: 

Tentara Inggeris di Burma jang 

telah diserang oleh angkatan oe- 

dara dan darat Nippon dan seka 
rang sangat dibentji oleh pendoe 
doek Burma, telah djadi poetoes 

Dari 
sehari kesehari mereka bertambah 
boeas, kedjam dan tidak mempoe 

Mereka meram 
pok apa sadja jang mereka dapat, 
dan makin lama makin renggang 
dari rakjat Burma. 

ORANG INDIA DI BURMA, 
Kabar dari Lissabon: 
Menoeroet kawat - dari New 

“Delhi dalam waktoe 4 minggoe 
“jang laloe ada kira kira 20.000 
bangsa India dari Burma jang me 
larikan diri ke India. , 

AKSI DI GORRIGEDOR. 
Pangkalan di Philippina, 16 Ap 

ril (Domei): 
Kemarin oleh pelkiaja rombo 

ngan pasoekan oedara dari angka 
tan darat Nippon jg melajang di 
oedara diatas teloek Manila telah 
menerdjoen serta menemboes da 
lam awan2 rendah, dan menghoe 
djani segala apa jg masih terting 
gal daripada bangoenan2 militer 

dan batterij2 dipoesat poelau Corri 

gedor, dgn tembakan sehebat2 
nja, Sementara itoe beberapa pesa 

wat marine Nippon mendengoeng 

kan soeara gemoeroeh diatas dae 

rah bagian tenggara poelau Corri 

| rannja 

  
  

  

dan menghantam pada ba 4 

gan2 mjliter jang penting pen 
ing ditemnat itoe, 
Beberapa pesawat terbang Nip 

pon, dalam penjerangannja jang 
| dilakoekan kemarin poekoel 12 te 

ngah hari, haroes menentang lebih 
dahoeloe tembakan tembakan ke 
ras jang bertoercet toeroet, djoe 
ga tembakan jang sekali kali sa 
dja, soepaja dapat  melakoekan 
poekoelan jang djitoe sebagai hoe 

koeman pada Corrigedor. Semoea 
pesawat jang menjerang itoe da 

pat kembali ke pangkalannja. de 
ngan ssiamat, Perlawanan moe 

soeh ternjata amat lemah, sebab 

helang helang dari pasoekan oeda 

ra balatentara laoet dan darat da 
pat menghantjoerkan sasaran sasa 

sendiri. 

Pada soeatoe hari jang laloe da 
pat terdengar letoesan jang hebat 
sekali pada doea tempat didaerah 
selatan poelau Corrigedor, sedang 

tembakan dari pihak moesoeh bo 
leh dibilang soedah didiamkan, se 

telah pesawat pesawat oedara Nip 
pon melakoekan serangannja . de. 

ngan bergelombang gelombang 

Gan menghoedjankan bomnja pada 

benteng sebelah selatan. Waktos 
habis penjerangan itoe, ' meriam2 
moesoeh tiada terdengar lagi, di 
sebabkan banjaknja tembakan dji 
toe jang dilakoekan oleh pesawat 

pesawat tentara Nippon. 

SGAL PENANGKAPAN IKAN 

Toki o, 16 April (Domei): 

Oleh pihak jang berkepentingan 
Nippon telah dilakoekan tawaran 
dengan berhasil oentoek semoea 

- penangkapan ikan ber 
djoe 5 . 

marin di Wiadiwostok, demikian 
lah boenji kabar kawat jang dite 
rima oleh Nichio Gyogyo Kaisha 
(maskapij Roes—Nippon) Lelang 

| jang dimaksoedkan itoe diadakan 
menoeroet persetoedjoean semen 

tara antara maskapij2 penangkap 

ikan Roes dan Nippon. 5 

HADIAH SIGARET., - 
Hongkong, 16 April (Do 

mei): 
Pemerintah oemoem Nippon dan 

“Hongkong telah memberikan pin 

djaman sedjoemlah tiga ratoes 
riboe dollar Hongkong dan meng 
hadiahkan seratoes riboe sigaret | 
kepada 3000 kaoem nationalis jg. 
diinterneer di  semenandjoeng 
Stanley. Atas pemberian itoe ka 
oem nationalis merasa girang se 
kali. Di tempat tempat pembagian 
makanan kesempatan poela mem 
beli barang barang keperloean sz 
harj hari. Oleh karena pindjaman 
itoe penghidoepan kaoem nationa 
list mendjadi tenteram dan baha 
gia sedang pembagian sigaret itoe 

menoeroet kemaoeannja 

— 

  
memang menjenangkan sekali ha , 
ti mereka jang gemar merokok, ka 
rena di Hongkong sangat kekoe 
rangan sigaret. Sedjak hari Selasa 
jang baroe laloe, Pemerintah oe- 
moem telah moelai menerima der 
ma derma oentoek kaoem nationa 
list itoe dan bagian jang pertama 
soedah dikirimkan  kesemenan 
djoeng Stanley. ' 1 

PERINGATAN PEMIMPIN. 
Bangkok,1 April (Domei) 
Pada tanggal 19 April, djam 

16.00 akan diadakan sembahjang, 
jg. dipimpin oleh Prince Variovai 
dykara Varavarn oentoek memper 
ingati empat pemimpin pergerakan 

kemerdekaan: India, jang mendjadi 
korban - ketjelakaan pesawat ter 
bang jang djatoeh ketika memba- 

wa mereka ke Tokio, 

mimpin itoe ialah: Swami Satya 
|nanda Puri, Sirdar Singh, kedoea 
nja wakil dari Thai, Aiyer dan 
Agnam, kedoeanja wakil dari Ma 
laya, jang berangkat ke Tokio oen 
toek menghadiri permaesjawara- 
tan ,,Indian-Independence League” 
jang diadakan pada tanggal 28, 
29 Maart. Pembesar2 tinggi dari 
Thai dan wakil2 diplomasi akan: 
menghantarkan djenazah2 mereka 

ke koehoer, 

Empat pe- | 

  

  

  

Bagi kaoem saudagar 

di Indonesia.   

EXTRA-NUMMER DAN LEMBARAN PETA ASIA, 
Berhoeboeng dengan akan datangnja hari hari besar goena 

memperingati Hari Maulsed Jang Mahamoelia Tenno Haika, 
kelak pada tanggal 29 April 1942 kita akan menerbitkan lem-g 
baran loear biasa, jang memoeat karangan karangan jang 
penting penting, teroetama, sekali tentang hasil2 peperangan 
di Pacific, dan djika moengkin dengan gambar2 djoega, 

Disamping lembaran loear biasa itoe akan diterbitkan 
djoega satoe lembar jang meloeloe memoeat peta baroe dari 
Asia, ditjetak warna doea (twee kleurendruk). 

Barangsiapa menginginkan lembaran loear biasa dan lem 
baran peta boemi itoe — soepaja| tidak kehabisan — boleh 

poela memesan dari sekarang. 

pengeloearan lembaran £€xtra ini 

adalah socatoe kesempatan baik oentoek memasang bewaranja 

(advertentie) jang djoega sangat: diandjoerkan oleh Barisan 
Propaganda, goena kemadjoean dan kepesatan perdagangan 

Sedang bagi pendoedoeK biasa kita poen mengandjoerkan 

masing2 membeli lembarany, extra dan teroetama sekali gambar 

peta, soepaja bisa ditempel didinding sebagai perhiasan. 

Kesempatan baik. 

  
  

  

DI POELAU2 CEBU DAN 
PANAY, 

Pok 1:0, 17 April (Domei) — 

Boeat pertama kali Markas Be 
sar Kaisar Nippon, dalam ma'loe 

matnja jang dikeloearkan poekoel 
11.20 pada hari ini, mengoemoem 
kan bahwa beberapa - pasoekan 

| tentara laoet dan darat dapat di 

daratkan dengan selamat pada poe 
lau Ceboe dan poelau Panay pada 
tanggal 10 dan tanggal 16 April 
jl. Menoeroet ma'loemat itoe kea 

daan dikedoea poelau itoe sedang 
madjoe dan mengoentoengk:an pa 
da pihak tentara Nippon, 

LEGATIE NIPPON DI IRAN. ' 
Tokio, 17 April (Domei). — 
Tomakuzu Hori, djoeroe bitjara 

Soeatoe permoesjawaratan pers bi 

asa mengoemoemkan bahwa cetoe 
san Nippon di Iran Hikotaro Ichi- 
kawa telah dipersilahkan oleh pe 

merentahan Iran akan menoetoep 

legatienja dan meninggalkan Iran 
dalam waktoe satoe minggoe. Di 
terangkannja bahwa tiadalah da 
pat disangka oleh beliau, apa se 

babnja Iran mengambil tindakan 
seroepa itoe, dan selandjoetnja ia 

berkata: ,,Saja psen tidak dapat 
mentrangkan, tindakan apakah jg 

akan diambil oleh pihak kita”. 
Waktoe ditanjakan oleh seorang 

pembantoe soerat kabar, soedikah 
beliau mengoetjapkan pikirannja 

tentang berita2 soerat kabar, bah 
wa dalam golongan pembesar. Ing 

geris di London telah diperdengar 
kan kekoeatiran mereka itoe kare 
na koendjoengan jang barve2 ini 

dari Letnan-Djenderal Hiroshi Os 

hima pada keradjaan2 Balkan, ma 
ka Toean Hori mengatakan tidak 
moengkin beliau dapat membilang, 

selain: ,,Banjaklah hal2 jang ha- 

roes dikoeatirkan oleh Britania”. 

INGGERIS MEMBOHONG TE- 

ROES. 

Tokyo, 17 April (Domei): 

Nichi-Nichi mewartakan bahwa 

propaganda Inggeris dan Amerika 

  
  

jang menjatakan, bahwa perhoe- 
boengan antara Nippon dan Roe 

sia boeroek adanja, ternjata bo 

hong, oleh karena Nippon telah 
mendapat empat belas daerah2 tem 
pat penangkapan ikan “Roesia pa- 

da lelang oemoem jang telah di 

langsoengkan. Diberitakannja pose 

la bahwa soedah pada tempatnja 

bahwa Nippon mendapat daerah2 
itoe, boekan oleh sebab Nippon da 

hoeloe  soedah mengoesahakannja 

dan mengembalikannja setelah 
waktoe penjewahannja berachir, 

tetapi socasana ini sesoeai dengan 

persetoedjoean tentang peningka 

pan ikan antara Sovjet dan Nip 
pon jang teratoer baik. Brittania 
dan Amerika haroes insjaf betoel 

betoel bahwa perhoecboengan So 
vjet dan Nippon tidak mendiadi . 

boeroek seperti diharap harapkan 
nja. Dengan tertjapainja persetoe 

djocan tentang penangkapan ikan 
dan hal2 jang lain antara Soviet 
dan Nippon, ternjatalah bahwa ha 
rapan itoe sia sia belaka. 

Diterangkan poela bahwa per- 
hoeboengan politik baroe antara 
Nippon dan Sovjet berdasar atas 

kepentingan bersama. Dari sebab 

itoe Inggeris dan Amerika, jang 
tentoe akan kalah dalam perdjoea 
ngan, tidak moengkin mempenga- 

roehi perhoeboengan Nippon —- 

Sovjet, 

Asahi mengandjoerkan poela me 
ngoesahakan tertjapainja soeatoe 
perdjandjian dalam oeroesan pe 

nangkapan ikan. 

Mengingat Pravda jang memen- 

tingkan adanja soeatoe perdjandji : 
an netral antara Sovjet dan Nip- 
pon, Asahi mengatakan, bahwa 

oentoek mentjapai perdjandjian 

sebagai itoe, tindakan pertama jg, 
haroes diambil oleh Sovjet, ialah 
mempertjepatkan 'adanja perdjan 

djian penangkapan ikan dgn. Nip 

pon jang kekal. 

  

Panggilan pegawai Bintan Maatschappij. 

Semoea pegawai Bintan Maatschappij, termasoek djoega pengoe- 
roesnja berserta pegawai2 tehniknja, jang sekarang ada di Betawi, 

ketjocali orang jang telah menghadap di Kantor Besar Pemerintah 

Balatentara Dai Nippon, haroes selekasilekasnja menghadap ke kan- 
tor peroesahaan terseboet, jang pada waktoe ini berada di gedong 

K.P.M., Koningsplein Oost No, 5 Betawi, 
Mereka akan diterima dengan hormat. 

Kantor 

Batavia, 17 April 1942, 
Besar Pemerintah Bala- 

tentera Dai Nippon. 

BOKKOE PELADJARAN BAHASA NIPPON. 
Oleh karena soekar mendapat orang jang paham bahasa Nip- 

pon, paham bahasa Indonesia dan ahli poela tentang mengadjar 

(methodiek), maka sekarang diadakan bekerdja bersama-sama oen- 

toek menjoesoen boekoe peladjaran bahasa Nippon oleh toean Itjiki 
(dari persdienst Nippon), Mr. St. Takdir Alisjahbana (dari Balai 

Poestaka) dan toecan Palar (goeroe sekolay Mulo pertama di Dja- 
karta). 

    

 



        

tahoo, wara Lan ha | 
Ta 20 

  

koer Sin: telah datang Side 
jang menjinari kita dan 'datang | 
nja dari Matahari Terbit. Ea 
"Maka dipersilahkan kepada toe 

an Hadji Abdui Muniam Inada, se | 
bagai wakil pembesar Balatentara 

5 Na centoek .mengoetjapkan 

  

Pn ibsise, 'toean Hadji Ab- 
Li dul Muniam Inada mengoetjapkan 

          

  

       

  

       
      

     
       
        

      
              

         
       

  

      

keadaan sekarang ini, “maka penji 
jaran mauloed tahoen ini, tjoema | 

— moengkin dengan memakai alat | 
(alat pembesar sacara sadja (aa. 

| speaker). : 
— Dari semendjak tengah has Nag : 
“dah  banjak kelihat: ' cemmat ma 

   

     

jang 'djaoeh2, misalnja Bekasi, Ke 
lender, Tamboen, Pasar Minggoe, | 
Kebajoeran, Pasar Djoemahat, Mr, 

   

. mereka itoe sama mencedjoekan 
| langkahnja ka arah TAU Kwi- 
Ang : 

Be kita Nata pa dj. 
5.20 (djam 'Nippon), nampaklah 
oleh kita bahwa pel gan Mes 

| Gjid Kwitang, baik didalam, ma- 
|. cepoen diloear, soedah di penoehi 

manoesia dengan berdesak2, tapi 

  

#
,
 

toek.masoek sampai" samping mim 

bar sekali. Djam 5.30 (djam Nip 
pon) sampailah Habib Ali dengan 

ongannja, jang boleh dibilang 
gap-gempitakan dengan Ara- 

sang beserta. itoe- poen, 

. Nippon Start bagian ke 
lima orang djoemlahnja, 

ra mereka adalah toe 

        

   

  

   

    

Panu dengan sa 

oe madzhab tadi, ja'ni 
b Sjafiie, dan beliau me 

n soepaja Oemmat Is 
gangan tegoeh - dengan 

nja dan mendjaoehkan segala per 
seken: sesama kita. 

edian di persilahkan toean 
oi n D jand an. 

i Tealndbran den para pe 
sebagaimana - orang 

   

orang Djerman mem 
Bismarck, dan begitoe 

( mat Islam memperingati 

| pemimpin doenia jang terbesar, 
5g pembangoen coemmat Asia dan jg. 
— dilahirkan dj Asia, ialah Nabi Moe 
| hammad s.a.w. jang mana telah 
Barang Pesan dalam Lang Tana 

   

   
   

    
    

        
        

       

       

     Fs ipank Ahaboe dalm dindastin 
# na kengai aan Pee    
          

  

   

aa dan PN 2. 

  

Pa 
Fa tertindis oleh pe 

ii sjoe 

K5 
  

  

    

noesia berdoejoen2 dari tempat2 | 

walaupoen begitoe bagi kita, ma- | 
— sih bisa mendapat. keloeangan cen | 

  

     

    

   

  

   

      

   
   

  

        

       

      

memperingati Napoleon 

an kesedjahtersan, 2 Et 

:| dirin sekalian, sambil berdo'a, moe ' 
| dah2an Allah akan memberi per 
toendjoek jang baik bagi kelan 

Assalamoe Alaikoem 

Sa peonja hadirin dan memperkenal 
: kan diri beliau. Kemoedian baroe 

3 beliau berpidato dalam bahasa 
| Nippon dengan bersemangat jang | 

: berkobar2 sekali, Pidato mana se | 
i | soedah di salin oleh djoeroe basa, 

| antara lain? adalah maa beri. 
“pools 2 

| bemibitjara sangat Ikat ha | 
| ti, dapat mengoendjoengi perajaan | 

dan Mauloed jang begitoe besar, 
beliau sangat terharoe kalau me 

' ngingat nasib saudara2nja di Asia 
“ini jang hidoep tenggelam timboel 

-dalam tindisan dan himpitan dari 
(bangsa Koelit Poetih. Oleh kare 

na itoe, oentoek mengcesir segala 

anasir2 jang djahat2 dan berba 

haja bagi kemadjoeannja Oemmat 
Indonesia dan kedjajaannja, Bala 

- Cornelis dan lain2nja lagi, mana p tentara Dai Nippon datang kemari 
oentoek menjapoe bersih dan me 
nolong saudara2nja oentoek mem 
bangoenkan Indonesia Baroe. 
“Beliau soedah doea kali pergi 

ke Mekkah naik hadji, dan disana, 
dimana ' segala bangsa dan oem 

mat jang berdjenis djenis sama 

berhimpoen dan berkoempoel oen 
toek mendjalani roekoen agama 

    
itoe, anboel rasa sedih hati, dan 

terh: beliau mendengarkan 
kelo kesah dari saudara2nja 
jang hidoep dinegerinja masing 

masing dan selaloe digentjet oleh 
bangsa? koelit poetih, teroetama 
Inggeris dan Amerika. Sekarang | 
ini, kata beliau, Balatentara Dai 
Nippon sedang menjerboe ke In 

| dia, karena hendak menjingkat ka 

wat dan membersihkan pengaroeh 

Inggeris dan bangsa koelit poetih 
jang sangat meradjalela disana 
.dan - memboenoeh — kemadjoean 

| bangsa India, Dai Nippon akan ber 
djoang teroes, dan tidak akan ber 

| henti “atau miben dea sebeloem 
| segala bibit dan koetoe2 jang ber 
an itoe disirnakan dari Asi-. 
Dengan pimpinan dan rahmat Al 

5 lih, Nippon akan berdjoang teroes ' 
t dalam perang soetjinja ini. 

Kemoedian tampil kemoeka, toe 
an Sajido Wakkaas jang mana 

| pembitjara ini menas€hatkan soe 
paja kita dapat menahan boeat 
sementara waktoe segala kesoeka 
ran atau kesoelitan jang terdjadi 

ag mag peperangan teroes berdja 

lan, soedah tentoe akan ada kesoe ' 
karan, tetapi dalam pada itoe Ba j 

latentara Dai Nippon beroesaha 
| segiat2nja, .oentoek melinjapkan 

segalanja itoe. Dai Nippon seka 
rang ini sedang berdjoang oentoek 

melepaskan bangsa Asia dari be ' 
lenggoe jang soedah sekian lama ' 
mengikat dan 1 merantai leher bang 
sa2 Asia. Sebenarnja, kata pembi 

tjara, keboedajaan Islam tjoekoep ' 
tinggi dan lebih loehoer- dari ke 

boedajaan bangsa2 Barat jang di 
import dan. dimasoekkan oleh me 
reka ke Asia ini. 
menghargai keboedajaan Islam jg 

ternjata soedah banjak mengeloe : 

arkan ilmoe dan pengetahocan 
jang tidak kalah dengan segala 
kehoedajaan bangsa2 Barat. Oem 
mat Islam poen seharoesnja ber 
besar hati, karena kedatangannja 
Balatentara Dai Nippon ke negeri 
ini, dan Oemmat Islam boleh ja 
gin dan pertjaja, bahwa di kemoe 

dian hari mereka akan melihat 
dan menampak ke djayaan mere ' 

| ka jang kelak menjinari dan mem ' 
| beri tjahaja bagi mereka. 

Terhadap pidato2 dari kedoea 
saudara se-Agama itoe, Habib Ali 
Alhabsji mengoetjapkan terima ka — 

| sihnja, dan berharap semoga apa : 
jang dioetarakan oleh kedoeanja ' 
itoe akan mendjadi perhatian ha 

djoctannja Balatentara Dai Nip 
pon dalam pada memimpin kepoe 

|lauan ini dan menoedjoe Asia Ra- 
ya, Kemoedian di batjakan do'a pe 
noetoep dan djam 7.15 (djam Nip 
pon) perajaan Mauloed terseboet 

: - berachir dengan selamat. 
—Perloe - diterangkan, bahwa di 

. samping: pers Indonesia, nampak | 
oetoesan2 dari pers Nippon. Bebe 
rapa journalisten Nippon banjak 
mengambil foto, teroetama sekali   saudara kita dari Nichi Nichi Shin 

bun, dan Asahi Shinbun. 

  

nja jang kelima, melihat mereka | 

Kita haroes : 

SIAPA FAMILIENJA? 
Di djalan raja Molenvliet kema 

rin terdjadi ketjelakaan sehingga | 

| Mi seorang p€rempoean toca, 
Ketjelakaan ini disebabkan ting 

ginja oesia korban itoe, agaknja 
soedah koerang awas dan koerang | 

| pendengarannja. 

sehingga ia tertoebroek auto jang 
sedang dilarikan kentjang, 

pajah, oentoek menolong seperloe 

malang orang toea itoe djiwanja 
| tak dapat ditoeloeng djoega. 

Siapa gerangan familienja - 
loem Mgetaboer (Br.) 

be- 

DS | 

  

BOEKA. 
“Tentang hal boekanja kantor 

financien lebih landjoet bisalah 

kita beritakan, bahwa beberapa 
orang pegawai masoek kantor -oen 

toek - menjelesaikan pekerdjaan 
jang istimewa, 

Demikianlah kabar jang kita te 
rima dari fihak jang bersaNaa 

tan. 

KALAU POLISI BERHADAPAN 

DENGAN PENDJOEAL,. : 

Kalau polisi jang membeli ba: 
rang pada pendjoeal2, tentoe har 

ganja akan tetap sebagaimana jg. 

ngan harga jang mahal apalagi di 

waktoe ini, “Tetapi lantaran 

berhadapan dengan polisi, apa bo 

leh boeat, roegi masih di terima- 

nja, asal djangan mendapat hoe- 

koeman. - 

Begitoe djoega terdjadi pada s0 
re hari Kemis j.l. di Djembatan 
Item (Angkee) ketika polisi Indo 

nesia membeli sigaret Mascot, ma 

ka ia bajar harganja dengan doea 

belas sen, dan harga ini di toeroe 
ti poela oleh pembeli lainnja, se 
hingga terdjoeal habis semoea ciga 
retnja, jang mana kalau tidak ada 

polisi, soedah tentoe si pendjoeal 
mendjocal Mascotnja dengan har 

ga tinggi sekali. 
Kalau selandjoetnja 

ban hari memperloekan 

  
| sar2 dan waroeng2, apalagi djika 

 bersama2 dengan polisi Nippon, di 

. tanggoeng harga barang akan te 

roes tetap sebagaimana jang di ten 

toekan oleh balatentara Nippon 

dan tidak ada lagi orang jang 

akan kesoesahan dari barang2 ke 

perloean harian, karena ternjata 

jang barangan2 keperloean Ini se 

“ ngadja di simpan, soepaja lebih ba 

-njak di dapatkan keoentoengan. 

| Kita harap perhatian polisi. dalam 

. hal tsb. (A.) 

| KAOEM PENGANGGDER MEN 
" “PEKERDJAAN. 
Il. Orang? Indonesia jang mengang 
i'goer telah gaboengkan diri mere 

    

   

      

   

   

   
   

  

|Ika pada balatentara Nippon oen 
Itock bekerdja apa sadja, dan 

djoemlah orang2 ini soedah men 

djadi ratoesan. Pergi poelangnja 
mereka di antarkan dengan vracht 
auto, dan kebanjakannja dari bi 

langan Mr. Cornelis, jang di ker 
'djakan di Pasar Ikan atau di Tan 
djong Priok oentoek mengangkoet 

(ibarang2. . Sedang oepah jang di 

i'berikan jalah setalen seharinja 
lengan contant. Boekan sadja ter 

lapat orang2 toea, tetapi jang ke 
ihatan djoega anak2 tanggoeng 

moeda2.(A. , 

ESOEKARAN TENTANG BA- 
RANG BARANG KEPERLOEAN 

P3 Pendoedoek kini merasakan- -ada 

beberapa roepa barang keperloean 

| barian jang soekar didapatkannja, 
diantaranja minjak tanah. Kalau 
masih ada satoe doea waroeng jg. 
mendjoeal barang ini, tetapi harga 

« nja masih orang tidak memper 
doelikan, 'asal di dapatkannja, ka 
rena banjak orang kampoeng dan 

pondokan soedah mengalami bebe 
| rapa malam dengan tidak berlam 

poe, sehingga f 0.35, dan soekar 
. lagi didapatkan di waroeng2, me 
Tainkan dari orang2 djoealan jg. 

berkeliling. Oentoek memegang 
lampoe listrik, boecat sementara 
waktoe orang beloem bisa menda 

pat dengan segera seperti dahoe 
loe, Djoega terigoe djarang2 dida. 
patkan disemoea waroeng, dan. 
kalau masih bisa didapatkan, me- 
lainkan dengan perkatinja 20 atau 

22 sen. Sedikit sekali orang bisa 
dapat tembako djawa, baik djoega 
ada gantinja, jaitoe tembako mola 
dengan harga 50 sen selempeng 

nja, atau diketeng dengan lima 

sen sepotong ketjil berikoet ker 
tas sigaretnja. (A.) £ 

  

  

mengambil korban djiwaf Korban 

Oleh karenanja | 

| segan akan menoenggoe berdjam- 

Ketika itoe korban itoe sangat | 

nja segera dibawa ke CBZ, tetapi 

KANTOR FINANCIEN BELOEM- 

soedah ditentoekan, sekalipoen si: 
pendjoeal membeli barang2nja de | 

polisi sa- 
sentoek | 

mengcontrole harga barang2 di pa | 

BERAS JANG TERDJOBAL 
TIDAK BAIK. 

Di bilangan kota di beberapa | 
waroeng kini orang mendapat beli 

| beras jang djelek jang tertjam 

begini roepa beras itoe tetapi 

orang kampoeng masih menerima 
nia, karena mereka kini merasa 

kan soekar mendapat beras, kare 
na ini hari di djoeal beras tetapi 
'besoknja tidak. Orang2 dari oedi 
kan poen datang ke kota oentoek' 

mentjari beras, dan mereka tidak 

djam. di pintoe waroeng2 oentoek 
membeli beras. Oentoek- memper 

banjakkan tempat2 pendjoealan 
beras, baiknja kalau  waroeng2 
Indonesia di berikan beras oentoek 
mendjoealnja poela. (A.) 

“ 
  

| MENTJOERI SEPEDA GAGAL 
““Pertahan didjalan 
Mst. mengabarkan kepada kita, 

bahwa pada hari Sabtoe pagi djam 
setengah 6 terdjadilah pentjoerian 
diroemah t. Niman di Ketjapiweg 
(Tanah Tinggi.) 1 

Ketika toean Niman  bangoen, 
maka nampaklah olehnja, bahwa 
sepedanja tidak ada lagi, sedang 

dari bekas2nja pintoe roemah jg. 
disebelah timoer dan  pagarnja 
poen, habis ada jang melaloeinja. 

Seorang dari familinja, jaitoe t. 

Loekman laloe keloear dengan 
maksoed oentoek mengedjar pen 
tjoeri itoe kedjoeroesan Kepoeh. 
Poela akan ia rapportkan kepada 
Posthuis Politie disitoe. Tetapi 
oleh karena tidak ada jang mendja 
ganja ketika itoe, iapoen poelang. 
Kebetoelan sekali, ketika hendak 

poelang itoe, ia melihat dari Gang 
Kerandjang doea orang naik sepe 

da, sedang saroengnja dikoen 

doengkan. Ia merasa tjoeriga ka 

renanja. Ketika sepeda itoe makin 
mendekatinja, maka dengan tidak 
ajal lagi, diketahoeilah, bahwa se 
peda itoe ialah sepeda saudaranja 

t. Niman. 
Ia laloe berteriak maling”, 

Orang2 itoepoen melarikan diri 
ketempat gelap, sedang sepedanja 
ditinggalkan begitoe sadja. Orang 
banjak jang keloear oentoek me 

ngedjar pentjoerinja. Tetapi tak 

tertangkap. 

Oentoeng-djoega bagi jang em 

poenja, bahwa sepeda kembali la, 

gi. 

150 BOEROEH ,DIENG” DIHEN 
TIKAN DENGAN SEKONJONG- 

23 KONJONG . 
- ALS. mengabarkan seperti beri 

koet: 
Pada hari Rebo tanggal- 15 Jk 

1k. 150 personeel laki-perempoean 

dari paberik sigaret ,,Di#ng” telah 
di ontslag dengan tidak mendapat 
kabar terlebih dahoeloe “tentang 

itoe, » 
Hari Senen dan Selasanja mere 

ka biasa melakoekan pekerdjaan 
nja sehari. hari dan sedikit poen 
tidak mengira bahwa esok harinja 
akan mendapat kabar jang menj» 
dihkan itoe. Kesemoeanja ini ada 
lah kaoem pekerdja djaman (uur 
looners) dan poela semoeanja ter 

diri atas orang2 Indonesia. 
Kabar jang beloem opisil menja 

takan poela, bahwa 6 orang dari 

golongan maandgelders poela akan 

dihentikan. 

Penghentian ini tidak lain, ha 

nja disebabkan penghematan pada 

peroesahaan terseboet. 

MENEMOEKAN DRUM BENSIN. 
Sdp. mengabarkan kepada kita: 
Toean Saperin, Moesanip Jan 

Wahab di Djatinegara telah men 

dapatkan seboeah drum bensin be 
sar jang masih penoeh dikampoenz 
Doekoeh Tanggerang. Barang ter 

seboet telah dirapportkan kepada 
polisi seksi VII di Djatinegara 
(Mr, Cornelis) dan pembesar mili 

ter Nippon pergi kekamposeng Doe 
koeh oentoek membeslag barang 

tsb. 
Kedjadian ini pada tangg: add 

April jang laloe, 

  

BOEROEH KANTOR POST 

JANG DIPETJAT. 
— Hari Kemis jang laloe kita moe 

atkan berita tentang pemetjatan 
pegawai2 hoofdpostkantoor di Dja 

karta ini sebanjak 32 orang. 
Membattja berita toe seakan2 

timboel kesan, bahwa toean Jar 
man, souschef, jang melakoekan 

petjatan itoe, Sebetoelnja ia tjoe 
ma mendjalankan perentah - dari 

atas sadja. 
Ketjoeali itoe perloe djoega ki 

ta djelaskan, bahwa jang dipetjat 

'itoe boekan semseanja bangsa In 
donesia, Malahan bangsa t. Jar 
man sendiri, bangsa Belanda, ter 
masoek djoega kedalam golongan 

jang dipetjat tadi. 

“Dengan ini djelaslah kiranja doe 

doeknja perkara.   

poer dengan gabah, Sekalipoen | 

Ano 

Spoedcursus in de 
ak ni 

Japansehe taal. 
sr XV 

Persoonljke en besitteljke voornaam 

WoOorden 

Voor de derde persoon enkelvoud ,,hij” en ,,zij” zegt men 
ano hi to (diepersoon) (veraf)of kono hito (deze 

persoon) en voor de derde persoo n meervoud ano. hito-ta 
Obor lo ono hbr Eno Panen 

lste persoon: 

enkelvoud, 

hominatief ik. watakushi wa of ga (eerste naam 

vak 

possessief mijn watakushi no. (van) 

acc, of datiefof dat mij 

meervoud. 

2de persoon. 

enkelvoud. 

nominatief jj, U anata wa of ga. 

possessief jouw, Uw, anata no. 
acc. of datief je, U. anata wo of ni, 

meervoud. 

jullie, U, anata gata (of tachi) wa of ga. 
" jullie, Uw. anata gata (of tachi) no. 

jullie, U. anata gata (of tachi) wo of ni, 

3de:persoon 

enkelvoud. A 

nominatief hij, zij. ano hito of kono hito wa of ga. 1 
z 2. z 5 tia 

possessief zijn, haar. ano hito of kono hito no it 

acc, of datief hem, haar. 

meervoud. 

Vertaling opgave uit ons vo rig nommer. 
Are-wa nan desu-ka. 
Are wa mise desu. Otoko no hito wa byoki d€shoka. 
Kore wa nan (nani) d€su-ka Otoko no hito wa byoki deshita-ka. 

Sore wa hana desu. . Watakushi no tomodachi wa byos 
Onna no hito wa dare d€su-ka. ki desu-ka. : 

Onna no hito wa Tamika-san desu. 

Kono okii mise wa takai desu. 

Sono hana wa shiroi desu 

Sono enpitsu wa nagai desu 
Sono uchi wa kirei d€su, 

Otoko no hito wa byoki de€su. 
Onna no hito wa byoki d€shita. 

Otoko na hito wa byoki desho, 

     
    

  

    
    

  

      
    

      

  

        
      

               

   

       

      

  

   

      

  

watakushi wo of ni aa of 3de uv) 

wij watakushi  tachi (of domo) wa 
of ga. 

onze watakushi tachi (of domo) no, 
ons. watakusthi tachi (of domo) wo 

of ni, 

         

    
      
        

       

   
   

     
        

      

    

   
   

  

   
   
     

        
   
   

  

   
     

    

     

  

   

    
   

ano hito of kno hito wo of ni, 
& 

zij, ano hito tachi of kono hito tachi Hg 
wa of ga. & 

hun. ano hito tachi of kono hito tachi ps 

no. Ia 
hun, hen, ano hito tachi of kono hito tachi N 

2 wo of ni. T 

Otoko no hito wa byoki desu-ka. 

Watakushi no tomodachi wa byo- 
ki deshita-ka. 

Watakushi no tomodachi wa byo- 
ki d€sho-ka £ “3 
Watakushi no tomodachi wa byo- 1 
ki deshita-ka. 3 
Sono ringo wa takai de€su. 
Sono kudamono wa yoroshii desu 

Watakushi no kodomo-domo wa 

byoki desu. 

  

mise wa yasui desu. 

(Nadruk Verboden). 
  

  

  

VERSCHENEN ! 

le deeltje 

Priis # 1.75 

iederen boekhandel. 

TELAH TERBIT! 

Eenvoudige Japansche Spraakkunst 
Nederlandsch . Japansch 

P. van de MOESDIJK. 
N.V. Boekhandel & Drukkerij VISSER & Co. 

Verkrijgbaar in  RIJSWIJK 4.-. BATAVIA.C Boleh dapat beli 
pada tiap? toko boekoe. 

Djilid ka I 
Harga # 1.75 

    

  

toe 

oent 

Nippon jang disampaikan 

di djalan djalan, karena ada anak anak jang bermain memakai sep 

doedoek kota ini oentoek membantoe soepaja hal bermain memakai 

sepatoe roda itoe pada tempat tempat jang berdekatan dengan ge 

doeng gedoeng jang didiami oleh Pembesar pembesar Balatentara 

Nippon, dan di djalan djalan besar, diberhentikan: hal ini perloe 

Kalau tidak diberhentikan, nistjaja terpaksa diadakan atoeran jang 

keras. 

Makloemat dari Burgemeester : 
Betawi 

Berhoeboeng dengan 

    

pengadoean dari Pembesar Balatentara 
kepada Gemeente tentang kesoekaran     

      
       
    
      

  

      

  

       

  

       
    

  

        

        
     

       

  

roda, maka Burgemeester Djakarta minta kepada sekalian pen 

oek keamanan oemoem dan  oentoek mentjegah ketjelakaan. 

       
    

  

MAKLOEMAT TENTANG PENDAFTARAN BAROE. 
  

Dai   
  

daftarkan dirinja. ' 

oepah pendaftaran dan 2 helai gambarnja (oekoeran: 
4,5 cm, pandjang — 5 cm). 

daftarkan dirinja dengan perantaraan wakilnja. 

daftarkan boleh minta keterangan kepada Kantor Gemeente Betawi. 

Boeat pendoedoek bangsa “asing 
di Betawi. 

Menoeroet oendang oendang Pembesar Pemerintah Balatentara 
Nippon No. 7.tanggal 11 April 1942, orang asing haroes men 

  

      
        

        
          

        
      

          

      
      
          

      
      
        

      
       

    

         

       

Tjara atau atoeran mendaftarkan, sebagai berikoet: 
1, Waktoe pendaftaran: 

dari tanggal 20 April 1942 sampai tanggal 31 Mei 1942: 
2. Tempat pendaftaran: 

Kantor Gemeente Djakarta (Koningsplein Zuid No. 9) 

3. Djam dan hari pendaftaran: 

tiap tiap hari dari diam 9 pagi sampai 2 siang. 
4. Orang orang jang mendaftarkan dirinja, haroes membawa 

lebar -—- 

5. Orang orang toea atau orang jang sakit sakit, boleh men 

6. Tentang tjara atau atoeran lain lainnja, orang jang men 

Batavia, 17 April 1942. 
KANTOR BESAR PEMERINTAH BALATENTARA 

DAI NIPPON, & 
“ak



  

  

2 'BANG 

an soesoe. 
Dari tgl. 10 sam/| 
pai.16 “Apri 

'H. Moeali Koeningan (Bagian 
koerang genap). 
ERLAND” Petamboe 

“Ali, Bangka kl 3. 

Klampok) tetapi tidak menjebe 
rang, sebab orang2 dapat berdja 

. 

MBARAN PERTAMA. PAG. III 
  

Poerwokerto dan Djokjakarta dari 

Perdjalanan dari Betawi ke Ma 
.08 oemoem telah tjoekoep menge 
'tahoei. Dari Maos (SDS) orang 

'sobo, hanja sebeloem sampai Poer 
| wokerto diantara halte Patikradja 
“|-dan Mandirantjang haroes menje 

berangi kali Serajoe dengan g6tek 
doea peraoe berderek dengan di 

lan didjembatan kereta api jang 
roesak sedikit dan telah dibikin 

“| betoel oentoek keperloean penoem 
pang jang haroes ganti kereta 
jang soedah menoenggoe. Penoelis 
meneroeskan perdjalanannja ke 
Poerworedjo melaloei Kerteg, 
Sapoeran dan Maron. Oleh karena 

| dari doeloe dari djoeroesan ini ti 
(dak ada auto bus maka dari Wono 

April 49) .sobo dapat menjewa dokar sampai 
Kepil dengan ongkos f 2.— dan 
seteroesnja berdjalan kaki empat 
djam lamanja sampai Maron, dari 
sini dapat menjewa dokar lagi 
sampai Poe rworedjo deng an 

ongkos 50 sen. Perloe dite 

redjo tiap hari berdjalan autobus 
»Diezel” dengan minjak solar ke 
Magelang, melaloei Maron, Mergo 

joso. Seteroesnja ke Djokjakarta ' 
"3 berdidima seperti biasa. sebab. da 

ri Koetoardjo orang dapat me 
| noenggoe kereta api dari Maos. 

ali | Di Djokjakarta ongkos kendaraan | 
| dalam kota seperti biasa: dari sini 
'penoelis poelang lagi ke Kerteg. 
(Wonosobo) dengan kereta api 
"NIS melaloei Magelang, Temang 
goeng sampai Parakan (harga kar 
tjis f 0.46), dan dari Parakan de 

# ngan taxi ke Kerteg dengan ong 
kos f 2.—, melaloei Pesanggera 

ali | han Kledoeng: Parakan — Wono 

Mangga doea Kelas 1. 
FRIESCHE ai 

:H- Achmad Hadjarmalisi 
a Kilpa Me 3 
: Kosim Karet: Pedoere | 

's@bo ongkos taxi f 2.50 satoe 
Srang 

- “Selandjoetnja 
| sini penoelis membentangkan pe 
ngalamannja dalam - perdjalanan 
ini, teroetama di kota Wonosobo 

dan sekelilingnja dari sebab ia 
berdiam disalah 'satoe” Onderne- 
ming jang letaknja 15 km. dari ko 

ta, Menoeroet keterangan jang da 

dengan singkat di 

pat dipertjaja dan menilik apa2 

26 Maart—15 April -42.) 

“dapat teroes bepergian ke Wono | 

| 'aroeh papan diatasnja) jg. sama | 

| rangkan disini, bahwa dari Poerwo ! 

-disamboet oleh pendoedoek 
(ngan gembira seperti dilain2 tem 

2. Oleh: Soepardi. 
jang penoelis mi 
2 sendiri, maka didalam dan diloe ar kota Wonosobo sesoedah 'seloe Yoeh Hindia Belanda ditakloekkan oleh Balatentara Nippon tidak ada perampokan, penghidoepan ra'jat Sehari2 Oemoemnja tetap tenteram 
-dan harga makanan tetap sebagai sediakala, hanja- kesoekaran hal membeli minjak tanah: garam pa 
da  waktoe 

: 

lain 2 soekoer tidak ada dan tiga 
thee-onderneming didaerah ini, se 
perti t.o. Tambi, Bedakah dan Tan 

djoengsari masih tetap bekerdja. 
| Pada waktoe tentara Sekoetoe me 
| ngoendoerkan diri memang mela- 
| loei kota ini, tetapi hanja berma- 
lam semalam dan esok harinja te 
roes  menoedjoe ke Bandjarnega 
ra, entah sebabnja, akan tetapi 
ternjata bahwa tidak lama lagi ki 
ra2 enam djam kemoedian tentara 
Nippon memasoeki kota ini, jang 

ae- 

pat. Sehabis perang doea soepir 
“auto dari Wonosobo jang toeroet 
dengan Balatentara Nippon menda 
pat hadiah satoe autobus oentoek 
dipergoenakan didjalanan Wonoso- 
bo — Parakan, dengan sewaan 50 
sen satoe orang, tetapi waktoe pe 
noelis hendak pergi Parakan bus 
ini dalam keadaan roesak dan jg. 
ada hanja tiga taxi. Satoe dari 

| taxi terseboet djoega hadiah Ba- 
latentara Nippon kepada seorang 
soepir di Wonosobo jang telah me 
ngikoet ke medan peperangan. Se. 
moea sekolahan didaerah ini ma 
sih ditoetoep. Tentang keadaan 
di kota2 lain disini hanja dapat di 
terangkan, bahwa soeasana kota 
kota atau tempat2 jang penoelis 
koendjoengi menjenangkan, hanja 
kesoekaran hal minjak tanah tera 

sa disemoea tempat, ambtenaar 
B.B. semestinja dalam hal ini toe 
roet memperhatikan, 

djadi korban toekang borong. 
Djembatan kali Serajoe dekat hal 
te Poerworedjo — Klampok dan 
pada waktoe ini telah selesai, se 
hingga penoempang kereta api S. 
D.S. tidak lagi ganti kereta. 

  

| dustria”. Fabrik mana menoeroet 
keterangan ada membikin ampat 

| matjam sigaret. Jaitoe sigaret 
s | merk Double Ace, Dieng, Junior 

il lan kabarnja masih banjak. 

Klas 2. S 'H. Abdoerachim Tjipete 

gan Sigaret 

'kebanjakan 

ria” . 2 atau In 5 Aa 

tawi. Fabrik jang 

“ret jang dibikin boeat 
.| tjoema tiga matjam. : 

| boeat tentara Nippon. Djadi siga 
cemoem 

Persediaan bahan jang ketingga 
Ra 

rang itoe selainnja kertas boeng 
koes dan kertas timah, tembako 
nja kebanjakan ada keloearan da 

Iri tanah Hindia: dari Madoera, Ga 
roet dan lain tembako keloearan 

| poelau Djawa. Mengingat perhoe 

adakan, dirasa boeat tembako ti 
dak mendjadj kepoetoesan. 
Boeat sementara waktoe pemb' 

kinan sigaret dibikin menoeroet ke 
. | perloean disini. Dari itoe pembiki 

nan tidak begitoe banjak seperti 

toe milloen stuk saban hari. 
Disini diminta perhatian orang 

jang soeka isap s'garet bahwa har 
ga dari sigaret sama sekali tidak 
dinaikkan dan semoea  boengkee 

| san ada ditempelkan banderol se 
perti biasa. Kapan pembatja mem 

| beli sigaret zonder .” mempoenjai 
di-| banderol itoe tandanja ada 

| ret gelap dan siapa jang mendjoe 
.| al dan membeli itoe matjam siga 

siga 

ret akan dapat hoekoeman berai. 
“| Persediaan banderol masih banjak 

| djoega dan kapan banderol soedah | 
| habis saban boengkoes sigaret 
“akan ditjap, oleh pemerintah disi 

| ni soepaja djangan ada pendjoea 
lan gelap”. : 

ban satoe minggoe sekali dilever 
2 | kepsda toko tangan kedoea jaitoe 

Pasar Senen firma Yauw Nam, di 

Mr. Cornelis firma Kah Tjiong dan 

di Noordwijk No. 38B. Kita dapst 
kabar sigaret jang dilever pada 

» | minggoe jang laloe sekarang soe 
dah terdjoeal habis dan bocat da 
| patkan lagi sigaret baroe harap 
toenggoe sampai hari Selasa jang aka atang sebab pendjoealan 

“sigaret diadakan pada tiap2 hari   
Cold dan Prince. Kabarnja sigaret 

| Double Ace tjoema dibikin speciaal 

| boengan sekarang soedah bisa di 

| doeloe. Pembikinan doeloe bisa sa 

Sigarst jang soedah dibikin sa | 

| boeat di Betawi toko Tok Loeng di 

t 

MENGINANINNN MEA TA 

SoeratKirimar 5” 
aan AR 

na Tee Kena 

GADJIH BOEPAT KOELI HARIAN 
Walaupoen toean A. Tj. dahoe 

loe pernah membikin artikel ten 
tang gadjih, jang mana maksoed 
nja koerang lebih haroes bersabar, 
“bilamana pegawai2, jang biasanja 

| saban  boelan ” mendapat ga 
djih, ini boelan tidak mendapatnja 
— berhoeboeng dengan Na 
pekerdjaan Pemerintah jang lebih 
penting dari pada ini, jang haroes 
diselesaikan — sekali lagi saja 

akan minta perhatiannja, 
Oentoek pegawai2 negeri, jang 

sebeloem perang dikasih noodsala 
ris boeat 2 atau 3 boelan misalnja, 
tjoema akan mendapat kesoekaran 
djika oempamanja didalam menga 
toernja, koerang beres, atau kare 
na. terlaloe mahalnja penghido 
pan Sehari hari. 2 

wai) harian jang dahoeloe tidak 
menerima noodsalaris, sedangkan 
soember jang pentjahariannja sam 
pai sekarang beloem boeka kemba 

li. Mereka akan tentoe lebih soe 
kar  penghidoepannja daripada 

orang2 jang menerima noodsalaris 
itoe, djoega oleh karena kebanja 
kan gadjihnja lebih rendah dari pa 
da pegawai2 jang bergadjih boela 
nan. 

Lain dari pada itoe, kita menda 
pat kabar bahwa dikantor kan 

“ tor soedah dibikinkan salarissta 
ten boeat pegawai jang bergadji 
boelanan (entah boeat kapan), se 

dangkan boeat pegawai - harian, 
jang djoega saban hari mengoen 
djoengi kantorannja seperti lain2 
pegawai — walaupoen tidak diha 

roeskan bekerdja djoega — tidak 
dibikinkannja. Menoeroet ketera 
ngan, moengkin karena oentoek 
membajar pegawai harian itoe bia 
sanja dibajar dari kas kantornja, 

  
| jang ia dipekerdjakan, sedang boe 
at pegawai boelanan, dibajar dari 
C.K.C, Dengan adanja ini kedjadi 
an, saja minta soepaja jang berwa 
djib soedi  memperhatikannja, 
agar soepaja si ketjil tidak akan   terantjam penghidoepannja. 

Be mna. 

elihat dengan ma: 

“harian Pemandangan 

teroetama 

| hal pembagian dan tjara mendjoe: 
alnja soepaja rakjat tidak men- 

Lain halnja dengan koeli2 (pega 

Com. SJ. mengabarkan. 
MUTATIE B.B. 

Berhoeboeng pindahnja toean 
| Raden Djoewarsa Tanggerang ke 
Djakarta sebagai Wedana ter be 
schikking, maka sebagai gantinja 

| ditetapkan toean Wedana Balara 
“dja adalah toean Effendi Ass. We 

| dana Tandjoengprioek. 
Moedah moedahan Tanggerang 

didalam pimpinan Wedana baroe 

hendaknja moelai sekarang ka 
oem BB. dapatlah melakoekan pe 

HI | kerdjaannja sebagai boenji makloe ini , masih moe- | . .dah mendapatnja dibandingkan de 
agan tempat lain, seperti Poerwo 
kerto, Keroesakan djembatan dan 

mat kaoem B.B. jang termoeat di 
tg, 

“April, oentoek kepentingan kita 
rsama. 

TABLIG DI MASDJID TJITJA 
JOER, 

Ketika hari Djoemat jang ba 
roe ialoe, di mesdjid  Tjitjajoer 
oleh t. H, Moechtar goeroe aga 

ma Tahdijah Lengkong Koelon, 
telah diadakan tablig oemoem 
jang dihadiri oleh sekira 150 

orang. Beberapa ajat dari @oeran 
dan hadits s.a.w. jang mengenai 
keadaan sekarang olehnja dite 
rangkan. dengan djelas. Selandjoet 
nja laloe menasehatkan kepada 
segenap hadlirin agar sama men 

djaoehi larangan agama. Antara 

nja diterangkan djoega beberapa 

oendang2 Balatentara Dai Nippon, 
jang pendoedoek haroes tenteram 

dan menoeroet boenji oendang2 

terseboet. Tablig ditoetoep dengan 
perasaan gembira dan memoeas 

kan, demikianlah toetoer orang 
kepada penoelis. 

PENDAPATAN DJEMBATAN 
PONTON TANGGERANG. 
Lebibheoerang 

f70— sehari. 
- Djembatan ponton dan telah 
diocoesahakan oleh pihaknja Provin 
Cie ternjata mendapat samboetan 

hangat dari para pedagang. Kea 
daan pasar tambah lama tambah 
ramainja. Dari pengoeroesnja ia 
lah toean Machpoed dapat 
pen. kabarkan jang pendapatan 
djembatan ponton terseboet soeng 
goeh menjenangkan, dapatlah oen 
toek membiajai segenap pegawai 
rendahan. Seharinja bisa dipoe 
'koel rata f 70.—. 

' BIOSCOOP MAIN LAGI. 
“Hanja menoeng 
goe adanja koersi 

sadja. 

“ Dari koeasanja Volksbioskoop 
di Tanggerang ialah toean Tan 
Jan Kee bisa dikabarkan, 

bahwa ta' lama lagi bioskop jg. se 
mendjak boebarnja perang ini tak 
dipoetar poetar lagi, akan segera 
dimoelai. Sajang jang koersi2nja 
waktoe timboel hoeroe hara jang 
baroe laloe itoe tak loepoet dari 

serangan, hingga sekarang satoe 
poen tak terdapat di gebouw bios 
coop itoe, Tetapi kini baroe dioe 
sahakan, hanja menoenggoe koersi 

sadja. Oentoeng mesin apa masih 

PENGALAMAN DI INTERNEE- 

RINGSKAMP DI ONRUST. 

Pengalaman toe 

aa APP: : 

Toean A. F. P. hangsa Sudeten 
Djerman meminta kami mengoe- 
moemkan kedjelekan dan keseng- 
saraan penderitaannja di Internee 
ringskamp di Onrust. 

'Maksoednja akan membanding 
kan penjelenggaraaan Pemerintah 
Belanda terhadap ,.geinterneer 
den” dan Tentara Nippon terha- 
dap tawanannja. 

Sedangkan Pembesar pembesar 
Nippon meladeni tawanan bangsa 
Australia dan Inggeris dengan mz 
nisnja dan dengan djalan kemanoc 
siaan, maka kawal kawal tentara 
Belanda jang mendjaga di Onrust 
melakoekan pekerdjaannja dengan 
segala kekerasan bahkan kebengi 
san, boleh dikatakan dengan sega 
la kesetanan, demikianlah tjerita 
toean A.F.P. 

Boeketi: 

Ketika tocan A. F. P. partikelir 
di Bogor ditangkap dan dibawa ke 
Onrust, ia mendengar sadja perka 

taan kasar, bengis jang dike- 
loearkan kawal kawal Belanda jg 

mengantjam terbes meneroes de 
ngan bajonet, bedil dan pedang. 
Apakah antjaman demikian perloe 
oentoek seorang partikelir, jang 
tidak berpoelitik dan tidak mem 
berontak dan tidak masoek golo 
ngan kemiliteran ? Hanja salahnja, 
“djika ia dianggap bersalah ialah 
karena ia bangsa Djerman, “Tapi   penderitaan tadi masih bisa terta 

han, tapi ketika mereka dimasoek 

dapat lebih pesat madjoenja, dan 

didalam keadaan baik. Sabarlah ! !- 

  

kan dikapal oentoek pergi ke On 
rust, mereka dianggap seperti kam 
bing sadja, dan pengawalan dila 

koekan seolah olah mereka matjan 
“atau pendjahat loear biasa. Mere 
ka diantjam dengan mitrailleur, 
bajonet, bedil, pedang, 

Pergi kekakoes poen tidak di 
izinkan, sehingga mereka menge 
loearkan kotoran seperti binatang 

sadja. 

Serta sampai dipoelau Onrust, 
mereka dikoempoelkan dipadang 
alang alang jang dipagar kawat 

doeri, - ditiap tiap kandang 150 
orang, dan dibiarkan disana 3 hari 
dan 3 malam dengan tidak ma: 
kan. Pakaian tidak ditoekar toe 
kari, dan kalau beroentoeng men 
dapat.kaleng kotor, jang dipakai 
oleh orang sakit t.b.c., maka ia 
bersihkan sedapat dapatnja soepa 

ja boleh minoem air dari kaleng 
itoe. 

Tjoba persamakan ini dengan 
lakoe Tentara Nippon!  Seriboe 
tawanan bangsa Belanda dan Aus 

trali&, tjoema dikawali oleh 5 sol 
dadoe Nippon, tapi 1 partikoelir   Djerman atau NSB didjaga oleh 
3 soldadoe. " 

kit itoe. Seorang dokter bangsa 
Jahoedi haroes menoenggoe diloe 
ar kandang tawanan oentoek mela 

U€ni si sakit tadi. Ia dibawa keba 
rak No. 5. : 

Korban tadi itoe bernama 
Frieschtieg jang lari dari Singapo 
re ketika timboel perang. 

Dibarak no, 14 kawal menembak 
orang2, 3 kali, Dibelakang tiap ti 
ap barak ditempatkan mitrailleur. 
Orang orang jang hendak keka 
koes selaloe diantjam dengan be 
dil. 

Seorang toea ber 
o0emoere kira kira 
10 tahoen disoe 
Roeinnerr dnpanl an 
See ma Near 
herkaris:. : 

Karena toean toea itoe tak bisa 
berdjalan koeat dan gagah, ia di 
terdjang dengan sepatoe berpakoe 
dan diterdjang dengan boentoct 
bedil, 

Prof. Thierfelder ahli pestbestrij 
ding dan  Hoofdresidentis arts di 
Bandoeng, djoega mengalami hal 
jang amat bengis,. 

Barang 10-orang tawanan bersa 
Lima ia bertjakap tjakap dan kece 

Makanan. 

Sepotong roti amat ketjil berla 
pis mentega amat tipis: roti jang 
soedah boesoek dan ikan atau da 
ging jang soedah berbaoe. 2 

Akibatnja, tidak bisa memboe 
ang kotoran dengan beres. Ba 
njak jang 7 hari tidak ,,kebela 

kang”, sehingga mesti minoem cas 

trolies dan kalau kotoran keloear, 
kerasnja seperti batoe. 

Apakah maksoednja ini? 
Tidak lain oentoek membulasi 

keroesakan Rgtterdam? 

Pengalaman ngeri 
Seorang tawanan jang tjoema 

berdiri didekat tiang tidak djaoeh 
Gari pagar kawat, ditembak mati 
oleh kawal. : 

Beberapa orang jang hendak me 
nolong jang ditembak itoe, dian 

tjam dengan bedil poela. : 

Dr. Mengert (bangsa Djerman) 

salah satoe dari orang hendak me 
nolong menoeroet kewadjibannja 

selakoe thabib, diantjam oleh kap 
ten Belanda dengan 2 pistol. Dr. 
Mengert dilarang memegang si sa   

toelan ada seorang kawal, jang 
salah mengerti, mereka 
tjam mereka. 

mengan 

Kepala kawal mengantjam: 

lau tidak mengakoe', 

orang ditembak mati. 
Prof. tadi tampiy kemoeka me 

ngatakan dia bersalah oentoek me 
nolong dan menanggseng | kesala 

han” kawan kawan tawanan. 
Laloe ia dirantai, masoek per 

pos (provoost), tidak diberi ma 

kan, tjoema minoem, sehingga ti 

Ka 

maka 10 

dak bisa djalan lagi dan dikawali « 
djoega oleh 6 serdadoe lengkap de 
ngan bajonet, mitrailleur, pedang. 

Toean A.F.P. mentjeritera hal 

hal ini dengan jakinnja, dengan 

doeka dan kemarahan terhadap 
kes€tanan tindakan tindakan di- 
Onrust: tindakan tindakan demi 

kian djoega diperbandingkan de 
ngan tindakan tentara Nippon, ter 
amat berlainan, seolah olah tawa 

nan jang dikawali Nippon diper 
toean besarkan. Sekianlah tjerite 

ra toean AFP. jang kami Singkat 

kan. (B.O.) 

Peladjaram bahasa 
Nippon. 

XII 
tabi — perdjalanan: tabi-suru — berdjalan-djalan (dengan 

arti melawat): 

sigoto — pekerdjaan: sigoto-suru — bekerdja. 
MA Ati 

Bentoeknja telah diterangkan, jaitoe: 1. suru, 2. si 
3. si dan 4. sure. Pekerdjaan dengan suru jang menjatakan 
telah atau telah sedang ialah — si te. 

Misalmja: 
tabi-suru — tabi — si — tabi-site. Si te ori masu artinja telal 
bekerdja (telah sedang bekerdja). 

. Iru artinja hidoep, diam (tinggal), ada. Bentoeknja: 
l-iru, 2.1, 3. i dan 4 ire. Telah (sedang) itte. 
Ano hito wa sono heya ni i masu — Ia didalam bilik itoe. 
Kuru artinja datang. Bentoeknja: 
1. ki, 2. ki, 3 ko dan 4. kure. 

Bawa, kembali dan telah pergi (mengoendjoengi) dibentoek 
dengan kuru. (Motte:kuru — membawa). (motte dari motu — 
mempoenjai): 

: Mote — kj masu — membawa (sekarang) : motte-ki masita 
. membawa. (waktoe jang lampau): motte-ki te — telah mem- 
bawa. 

Kaette-kuru (asal kaette jalah kaeru) — kembali, Itte-kuru 
(asal itte ialah iru) — telah pergi (mengoendjoengi), Motu — 
poenja. Empitu wo motte ori masu — Mempoenjai potlot. 
Watakusi wa teppitu wo ori masen — saja tidak mempoenjai 
pena. DII. menoeroet bentoek2 nama pekerdjaan jang lain2. 

Tjatatan: 
Soepaja pekerdjaan lebih njata pabila terdjadi, dipakai 

berbagai-bagai perkataan atau keterangan. Misalnja owari — 
habis. Watakusi domo wa tabe owari masita — Kami telah ma- 
kan Koto ga bersama aru lebih memperkeras nama, pekerdjaan 

“dan dapat disamakan dengan soenggoeh2, betoel2. Oempama- 
nja: Watakusi wa ano-hito wo mita (kependekan mi masita) 
koto ga ari masu — Soenggoeh2 saja.lihat ia tadi. | 
Surabaya ye iki masita koto ga ari masu ka — Benarkah per- 
nah engkau pergi ke Soerabaia? (iki asalnja iku). 

  

Tenno Haika.   

Oendang-oendang No.8. 
Nanti pada tanggal 29 April 1942 

dirajakan hari besar sTentyosetu”', jaitoe hari lahirnja Tenn Haika (Seri Baginda jang Moelia $ 
Seka'iam pendoedoek negeri-negeri j telah didoedoeki oleh Balatentara Nippon haroes ea kk 

jaitoe bendera Matahari Terbit, 
tanggal 28, 29 dan 30 April, oentoek memberi selamat kepada 

Batavia, 1l April 1942. 
PEMBESAR BALATENTARA DAI NIPPON. 

jang akan datang, akan 

Maharadja Nippon), 

mengibarkan bendera ,/Kokki”, 

selama tiga hari, jaitog pada 
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emperboedak “India.    ORI INGGERIS JANG TING. 
GI, TETAPI PRAKTEK JANG 

RENDAH. 
II, (Penoetoep). 

ea 

   
  

0 ENTOEK .mendapat sekoetoe 
RM dalam waktoe menghadapi: 

 kesoekaran menghadapi pergola 
kan India, Inggeris melepaskan po | 

ik mengoeasai langsoeng negeri 
negeri dari.Maharadja jang tidak 

terkira banjaknja itoe, dan mem 
 bentoek dalam melintang dan mem 
“ boedjoer diseloeroeh India rente 

| ngan negeri ketjil ketjil dan besar 
besar dibawah kekoeasaan Maha 
“radja India jang dikatakan merde 
ka, tetapi sesoenggoehnja dibawah 

“kekoeasaannja. . 
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. Sebeloem India dikoeasai szloe 
oehnja oleh bangsa Inggeris, me 
ang India terbagi bagi dalam be 

berapa keradjaan ketjil ketjil, de 

ngan keboedajaan tinggi dan di 
| koeasai oleh radja radja Islam dan 

' -Hindoe. Perhoeboengannja satoe 
sama lain, baik negeri itoe dikoea     
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kenang kenangan terhadap kedja 

jaan kekoeasaan Islam di India, 
dalam membentoek dan memba | 
ngoenkan keboedajaan India jang 

indah masih besar djoega, kedoea 
kaoem di India itoe hidoep aman 
'dan damai. Peratoeran dan peneri 

maan adat istiadat, bahkan djoega 

agama antara kaoem Hindoe dan 

Islam berdjalan dengan baik. Sam 

.. pai waktoe jang beloem lama be: 

ar antara kaoem Hindoe dan Is- 

Iam tidak ada terdjadi perselisihan 
“faham jang menerbitkan kekatjau 

'an negara negara jang dikoeasai 
oleh Radja Isiam, tetapi pendoe 

doek sebagian besar beragama 

Hindoe, maoepoen sebaliknja. 
NS 

Persatocan India mengocatirkan 
S   

  

Inggeris mengarti benar, bahwa 

“berarti persatoean India jang ko 

koh. Din persatoean India berarti 
kematian imperialisme Inggeris, 
'kemoesnahan kekoeasaan Inggeris 

oek menindas, memperboedak 

'Kkan dan mengisap darah bangsa 

'Inggeris bisa berlakoe poetar 

belit dengan mengatakan, bahwa 

kemerdekaan India sepenoeh pe 

1oehnja berarti kekatjauan di In 

dia. Dan ia boleh mengoetjoerkan. 

“air mata poera poera, bahwa kare 

' na kesedjahteraan rakjat India jg. 

bermiljoenan itoe, maka ia ingin 

“serta ikoet mempertahankan hak 

dipertoean India dari serangan loe 

        

      

        

Sembojan Brittania: Petjah dan 

koeasailah!”    

  

   
Tetapi, apa jang sebenarnja 

dibalik kedok Brittania? ,,Devide 

' ct impera” mestilah mendjadi mot 

“to (dasar) pemerintahan kita di 

' India, demikianlah seorang. penoe 

Iis Inggeris menjatakan pendapa 

tannja dalam tahoen 1821. Dan 

—-pendapatannja itoe disokong oleh 

' beberapa radja moeda Inggeris 

di India, seperti Lord Elphinstone 

dalam tahoen 1858, dan Lord El 

lenborough menoelis, bahwa lebih 

| baik didapati kaoem Hindoe itoe, 

- dari pada kaoem Moeslimin jang 

'soedah tentoe berachir dengan 

pertjideraan antara kedoea golo 

   
        
     

            

    

   

      

   
              

        

      
   

         
      

  

     

  

  

    

    

  

Ka 23 

Perda gangan jang 
koerang reclamenja, 

Koerang poela jang 

 mengetahoeinja, 

'Soedahtentoe koerang 
djoega jang membelinja. 

    

    

        
   

| Oleh karena itoe 

    

w bk. ,,Pemandang 

dia dalam gelombang. 
ik Inggeris memet 

Pa Mn Pada waktoe ini 
| sembojan itoe djoega masih men 

| pada hendak mengaboei mata doe 
| nia dari India, bahwa Inggeris 

| ti diberikan terlebih dahoeloe de 

| oentoek mempertahankan negeri 

  

    
O radja. 5 

| bahaia jang terbesar bagi bangsa 

  

   

  

   

djadi dasar dari pemerintahan 

Inggeris di India, dan kedatangan 
Sir Stafford Cripps tidak lain dari 

mempoenjai toedjoean baik. Ingge 
ris dan Amerika hendak menoen 
djoekkan pada India, bahwa sangat 

lah inginnja kedoea negeri Anglo 

'Saxon itoe mempertahankan India 

bersama sama. Akan tetapi pemim 

pin India menoendjoekkan, bahwa 

India hanja bisa dipertahankan 

oleh bangsa India sendiri, dan ka 
rena itoe kemerdekaan India mes 

ngan sepenoeh penoehnja. 

Bahaja paling besar: Inggeris 
  

Boekan Sir Stafford Cripps, 

boekan Lord Linlithgow, boekan 
Dominion status atau apapoen 

dioega jang masih berbaoe Ingge 
ris dapat membawa India bekerdja 

bersama sama dengan Inggeris 

nia sendiri. Walaupoen Inggeris 
menoendjoekkan, bahwa Nippon te 
lah ada dimoeka pintoe India, 
atau Nazi Djerman mengiptierkan 

atanja pada India, pemimpin 
ia tetap berpendapatan, bahwa 

  

   
     

India, agai bangsa Asia jang 
sadar . kebesarannja, ialah 

Ingge alisme Inegeris. 

Impelia :geris adalah baha 
ia jang lama dihadapi In 

dia, dan telah terboekti dalam se 
“ diarah, bahwa ia lebih berbahaja 
bagi kemerdekaan, keamanan dan | 

perdamaian negeri negeri. 

India tak kan serta!” kata Azad. 
  

Maulana Abdul Kalam Azad, se 
orang ahli fikir Islam di India, 
jang sekarang memegang poetjoek 
pimpinan Kongres India menjata 
kan tentang imperialisme Inggeris 
.dalam satoe persidangan kongres 

ngan keterangan keterangan jang 

benar 

| san jang merdeka, tidak akan ser 
| ta dalam perang itoe. Ia hanja da 

pat memikirkan soeal ini 

| doep soeboer dengan segala adat is 

| mikian India tidak akan 
| memberikan bantoeannja boeat 

| boelan April poela, 

  

djaoeh walaupoen pergerakan ka 
mi masih perlawanan baroe. Roe | 
mah dan harta kami diambilnja | 
dan kami dikoeasainja. Karena 
itoelah maka kami njatakan de 

bahwa djika kekatjau- 

an baroe di Eropah mener 
bitkan peperangan, India jang di 
halangi mendjalani kemaoeannja 
dan mengambil poetoesan poetoe 

djika 
mendapat hak mengambil poetoe | 
san poetoesan menoeroet kemaoe 

an dan pilihannya sendiri. Kalau ia 

teroes dihalangi mendapat kemer 
dekaannja jang sewadjarnja, ini | 
berarti seterang terangnja, bahwa 
imperialisme Inggeris teroes hi- | 4

 

tiadatnja, dan dalam keadaan de 
sedia | 

mentjapai kemenangan imperialis 
me Inggeris”. 

Djandji jang kosong melompong. 
  

Demikian Maulana Abdul Ka | 
lam Azad. Mengertilah orang seka 
rang apa sebabnja koendjoengan 
Sir Stafford Cripps ke India gagal. 
Ia datang membawa djandji djan 
dji moeloek, tetapi kosong. Ia da 
tang oentoek memperpandjang ke 
hidoepan penindasan Inggeris pa 

da rakjat India. Ia datang pada 
jang mengi 

ngatkan rakjat India jang tela' 
sadar, bahwa pada boelan Ap.-il 
tahoen 1919, sesoedah India me 
njoembang Inggeris sampai men 
dapat kemenangan, seorang opsir 
Inggeris memboenoeh bangsa In 

dia, anak anak dan perempoean 
jang tak bersalah di Amritsar. 
Cripps dan bangsa Inggeris loepa 
hal ini. Tetapi njata rakjat dan 
pemimpin India tidak, dan karena 
itoe ja poelang kembali ke Londen 
dengan hampa tangan. Tiap tiap 
“orang India tahoe benar, bahwa se 

besar apapoen perbedaan fikiran 
antara dia sama dia, lebih besar 
perbedaan fikiran antara mereka 

dengan Inggeris. Mereka tahoe ke 
menangan Inggeris dalam perdjoe 
angan didoenia ini berarti memper 

pandjangkan perboedakan pada 
bangsa India dan mengoendoerkan 
kemewahan hidoep dan kemakmoe   demikian 23 ran kebangsaan India. 

  

ID ADA hari Minggoe kemarin 
e - telah dilangsoengkan rapat 
propaganda dari Ikatan Sport In 
donesia dgn. mendapat koendjoe 
ngan jang menjenangkan.. Dianta 

'ranja nampak dari fihak Bestuur 
'Toean2 Boepati, Burgemeester, 

| Toean Itjiki dari persdienst Nip 
pon dan toean Mr. Sjamsoeddin 
'kepala poetjoek pimpinan gerakan 

| Tiga A, gak 

Poekoel 10.30 pagi lebih sed'kit 
rapat dimoelai, dengan didahceloei 

oleh pidatot. Soetardjo,: 
sebagai ketoea. Beliau  mengoe 
tjapkan terima kasih kepada hadli 
rin, dan mengharap moedah moe 
dahan dikemoedian hari olah raga 

di Indonesia ini mendapat perhati 
an setjoekoepnja, dari lapisan rak 
jat rendah sampa: jang tinggi, Be 
liau mengharap poela, disamping 
olah raga jang modern soepaja di 
bangoenkan dan diperloeas olah 
raga warisan dari orang toea kita, 
sebagai pentjak, tari menari dan 
sebagainja jg keindahannja serta 
faedahnja tdak kalah dengan 
sport setjara Barat. 

Dengan djelas diterangkan poe 
la oleh beliau, bagaimana djalan 
nja sport di Nippon ,jang menda 

| pat perhatian dari semoea rakjat 
disamping toendjangan dari Peme 
rintah jarig mendorong segenap 

lapisan rakjat menoedjoe ke ba 
dan jang gagah-perkasa. 

| Ini dapat diboektikan pada de 

wasa “ini, serta dapat disaksikan 
'poela oleh kita sekalian rakjat In 

E
K
 

| boeahnja tenaga rakjat jang koeat 

| dan bersemangat. 
| Sebagai penoetoep beliau me 
.ngandjoerkan, soepaja disegala 
'ploksok “diadakan pengadjaran 

“lolah raga dibawah pimpinan dan 

k bantoean BB. '” 
| Atjara jang mengenai olah raga 

di Nippon sajang sekali tidak da 

pat dibitjarakan, karena jang 
akan membitjarakannja tak dapat 

Na pel an nana TO | 
Pn an SN |. Kemoedian Ketoea mempersilah 

kant. Sada rjoen dari Pe 
partement Pengadjaran oentoek 

    

  
  

| membentangkan segala hal jang 

  

   

  

dapat Propaganda 
Persdienst Nippon hadir. 

Menghidoepkan warisan leloehoer kita. 

  

' donesia, bagaimana hasilnja serta || 

berhoeboengan dengan olah raga, 
baik didalam atau diloear sekcla 
han. Pandjang lebar beliau membi 
tjarakan hal ini, serta dibitjara 
kan poela bagaimana kedesaknja 
olah raga bangsa kita oleh permai 
nan olah raga dari Barat. Selaras 
dengan andjoeran Ketoea, beliau 

| mengandjoerkan poela, soepaja 
olah raga dari Timoer diperba 
njak dan diperloeaskan. Olehnja 
diambil sebagai tjontoh Cursus 
Pentjak dll, dari Sekar Pakoean di 
Bandoeng serta lain2 kesenian ase 
li jang nampak di Djokja atau So 

lo. 

-#Sebeloem beliau memberikan 
prae adviesnja, terlebih dahoeloe 

Ketoea t. Soetardjo' minta perhati 

an kepada hadlirin, bahwa nanti 

pada tanggal 29 April '42 akan di 

adakan pesta oentoek merajakan 

“hari lahirnja Tenno Haika. 
| Pengoeross Besar I.S.I. telah 

| membentoek badan oentoek toe 

'roet merajakannja dibawah pimpi 

“nan t. Dokter Moewardi. Perkoem 

| poelan olah raga dan lain2nja jang 

akan toeroet dalam ini perajaan di 

'persilahkan berhoeboengan de- 

ngan t. Dokter. Moewardi, 

| Pada rapat hari itoe djoega te 

“Jah tertjatat beberapa perkoempoe 

“lan dan badan2 lainnja jang berse 

'dia toeroet mengadakan arak ara 

kan, 
Habis pentjatatan ini, kemoedi 

'an dipersilahkan poela t. Sadar 

'joen memberikan prae adviesnja, 

“jang verslag lengkapnja kita 

'akan sadjikan kemoedian. 

Penoetoep Ketoea (t. Soetardjo) 

berbitjara lagi, jang maksoednja 

IL.S.I. akan mengoesahakan, soepa 

ja dikemoedian hari diadakan oe- 

djian bagi segenap anggauta L.S.I. 

agar dalam LSI, betoel2 ada 

isi-nja. 2 
Kepada jang menang dalam oe 

jian ini, LSI, akan memberikan 

elaran: 

Boeat tingkatan kesatoe: 

,Pandoe Indonesia”, 

Boeat tingkatan kedoea: 
radjoeritIndonesia" 

  

  

ap
e 
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lekas mengoemoemkan waktoe dan tempat tempat pendaftaran. 

Balatentara Nippon, tidak 

di masjarakat dan hidoepnja sendiri, 

nja. 

tidak bersangkoetan dengan peme rintah Negara, 

loem 10 Maart 1942 dan jang haroes diloenasi sesoedah tanggal ter 

seboet atau jang haroes diloenasi sesoedah 

dioemoemkam, boleh ditoenda sampai ada pengoemoeman lagi ten 

tang hal ini. 5 

terseboet dibawah ini: 

lakoekan oleh bank bank boeat 0 

(deposito's) jang hendak mengam bil ocang goena membajar hoetang 

nja kepada negeri atau lain 

tangnja seperti terloekis 

hendak mengambil oeangnja 

diatas, tidak boleh menerima 

ah): pembajaran tidak dilakoekan 

djian atau soe 
perboeatan itoe 
perboeatan itoe. 

Iv, Heutszboulevard 30, tel. W 20 Bat.-( 

    

am kekan or one kr Dondangs-oondang No.“ 

Fatsal 1. 

Semoea bangsa asing, laki2 dan perempoean jang oemoernja 

lebih dari 17 (toedjge be'as) tahoen dan djoega mereka jang tahoen 

ini genap 17 tahoen, ketjoeali rakjat Dai Nippon dan rakjat Indone- 

sia, haroes mendaftarkan hal hal jang terseboet di fatsal 3 kepada 

Balatentara Nippon. 
Pada waktoe itoe djoega mereka haroes soempah kesetiaan se- 

boelat boelatnja kepada Kalatentara Nippon. 

Kepaa militer jang memerintah tempat masing masing akan 

Fatsal 2. - 
Semoea orang laki laki dan perempoean jang hendak mendaf- 

an hal hal jang terseboet di fatsal 3 diwadjibkan membajar ce 

pah pendaftaran seperti berikoet: 

Bangsa Erzopah: & 

laki laki f 150.— (seratoes lima poeloeh roepiah) seorangnja. 

Perempoean f 80.— (delapan poeloeh roepiah) seorangiija. 

b. bangsa Tionghoa dan lain lain bangsa Asia (Arab, India dan 

lain lain bangsa boekan Eropah). 25 

laki laki f 100.— (seratoes roepiah) seorangnja. 

perempoean f 50.— (lima poeloeh roepiah) seoramgnja. 

a. 

Fatsal 3. s 

Semoea orang laki faki dan perempoean! jang hendak mendaf- 

tarkan harpes menerangkan: 
a. Kebangsaannja, tempat kelahirannja, tempat asalnja. 

b. Nama dan oemoernja. 
c. Alamatnja sekarang 

d. Pekerdjaannja. 

e. Berapa tahoen tinggal di Djawa. 

f. Berkawin atau tidak. 

g. Nama dan oemoer keloearga jang beloem mentjapai oemoer 

boeat didaftarkan. (Ini hanja berlakoe kalau orang jang men- 

daftarkan itoe djadi kepara keloearga. 

Fatsal 4. 5 

Siapa jang tidak mendaftarkan dari tidak bersoempah kepada 

mendapat perlindoengan dalam hidoepnja 

Fatsal 5. : 6 

Oendang oendang ini moelai berlakoe semendjak dioemoemkan- 

5 Batavia, 11 April 1942. 

PEMBESAR BALATENTARA DAI NIPPON. 

Oendan s.cendang No. 3 

Fatsal 1. 

Pembajaran segala hoetang-p ioetang jang beroepa oeang dan 

jang berlakoe sebe 

oendang oendang ini 

Fatsal 2. 
5 

. Atoeran terloekis dalam fatsal 1 tidak mengenai hal hal jang 

a) pembajaran gadji dan oepah jang boleh dibajar menoeroet 

perdjandjian sebermoela, tetapi djoemlah pembajaran itoe ti- 

dak boleh melebihi f 500.— (lima ratoes roepiah) seboelan ba 

gi seorang. 
. : 

pembajaran-pembajaran listrik, gas, air dan lain hoetang pi 
b) 

oetang jang haroes diloenasi menoeroet perintah Balatentara 

Nippon. 

Fatsal 3. 

Penoendaan pembajaran menoeroet fatsal 1 itoe tidak boleh di 

rang orang jang menjimpan oeang 

oesaha negeri, dan goena membajar hoe 

dalam fatsal 2: akan tetapi barang siapa 

dengan maksoed jang tidak terseboet 

lebih dari f 30.-— (tiga poe oeh roepi 

selama bank haroes ditoetoep. 

Ne 5, 
Fatsal 4. 

2 

Perboeatan oentoek menjamboeng hak hak dalam soerat perdjan 

rat soerat jang berharga sebagainja. berlakoe kalau 

dilakoekan doea m inggoe, terhitoeng moelai dari hari 

Fatsal 5. 

Oendang oendang ini 

Be. Batavia, 11 April 1942. 

PEMBESAR BALATENTARA DAI NIPPON. 

" 

Sekolah ARDJOENA Kesatoe | 

(gesubsidieerd) 

di Tiidengweg-Oost 15-Bat-C 

Masih dapat menerima moerid- 

moerid baroe oentoek klas O 

(Frobelklas) sampai klas 7. 

Pengoeroes Sekotah 

  

Djoeallah Fototoestel Toean! Kita 

soeka membeli dengan harga tinggi 

fototoestellen baroe atau 2e. hands 

jang baik. 

Y OE1T — FOCUS     
  

- PATJAR- 
Apa Toean dan Njonja diroemah ada 

jang sakit, jang haroes didjaganja oleh 

VERPLEGERS (STERS) siang dan ma 

lam?  Lekaslah berhoeboengan pada 

teif: 3008 WL. 

Poepaja terima koran tetap, 

Lekaslah djadi abanne, 

Dengan bajar lelih doeloe. 

kehabisan.     '/Boeat tingkata ketiga: 

»Ksatria Indonesia   aa 

      

      ' TOKIO DISERANG ? 
Kabar dari Tokito: 
Pesawat pesawat terbang moe 

soeh pada tangga! 18 boelan ini 
boeat pertama kalinja nampak di 
oedara dekat T oki o, dan 

mendjatoehkan bom dengan tidak 
setjara peri kemanoesiaan dan ti 
dak berketentoean, akan tetapi ke 
tika itoe djoega angkatan oedara 
dan darat Nippon mengadakan pe 
njerangan pembalasan jang hebat 

sehingga banjak sekali.pesawat pe 

sawat terbang .moesoeh djatoeh 

sementara jang tinggal melarikan 

diri lantas diboeroe teroes oleh pe 

sawat pesawat terbang Nippon. 
Keroesakan kita sedikit sekali dan 

tidak berarti, bahkan semangat 

nasional Nippon bertambah koe 

koeh oleh karenanja. 
  

Pendaftaran bangsa 

    
pertama di Dja- “4 

karta. 3 

Pentjatatan orang2 asing “diko - 

ta ini dimoelai pagi hari ini, dari : 
djam 9 pagi sampai djam 2 siang. t 
Mereka haroes datang kekantor 

gemeente Djakarta. 

Tadi pagi sadja orang jang men 
tjatatkan dirinja soedah ada.50 
orang moelai dari djam 9 sampai 

djam 11.30, Mereka itoe adalah 

bangsa Eropah dan Timoer Asing, 

sekalian membajar ocang djoega 

jang soedah ditetapkan. 

Lebih landjoet kita mintakan ke 

terangan dari fihak pentjatatan, 

bahwa orang Djerman, Italia dan 
Muang Thai tak oesah membajar, 

sedangkan orang Irak termasoek 
djoega bangsa Timoer Asing dan 
dimestikan membajar 100 roepiah. 
Dalam pada itoe orang NSB ha 

roes membajar djoega sebanjak 

f 150— (seratoes lima poeloeh 

roepiah), tidak bedanja dengan 

lain2 orang Belanda. 
Hari ini tjoema bisa didaftarkan 

sebanjak 300 orang. 
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KEL NE PRA AAS 

Wax 
La 

Soeradiwidjaja, Djakarta — Ki- 
riman ,,Pendengaran didoesoen2 di   

moelai berlakoe semendjak dioemoemkan- : 

  

Penoentoen ke Ba- 

sa Nippon 

oleh: SANOESI PANE 

Lekarang koedah hampir habis! 

Lekarlah dateng doepaja djangan 

Mana kanja Da antan 0 Ta 
Boeat afanne , Pemandangan” ,, 1.— 

Bisa dapat dibeli pada 

dan perantaraan looper. 

  

atas Bogor” tak kita mosat. Isinja 
bikin tak baik kepada kita semoea. 

# 

Soeriodipoetro, Djatinegara 

«Beberapa kabaran tidak kita moe 

at, oentoek mendjaga kebaikan 

toean sendiri cs. 
8 

M. Zoel, Djakarta — Soal jang: 

tocan tanjakan, jaitoe perhoeboe 2 

ngan lain2 daerah itoe soedah ki 

ta daja oepajakan. Hasilnja: toeng 

goe doeloe sampai ada keterangan 2 

jang lebih lajak. 

Ketjoeali itoe, soal vrij biljet 

itoe toecan sendiri minta ketera Hat 

ngan kepada badan jang membe 

rikannja. Itoe lebih baik, i 
8 

  

    

E.L. Kentjanaweg, Djakarta — “3 

Soerat toean diperhatikan. 2 

Terima kasih. 3 

# Ii 

Kaiman, Djakarta — Kabar da 

ri tocan tentang kedjadian diroe 

mah sakit tak dapat kita moeat 

kan. Hanja kita landjoetkan kepa 

da jang berhak mengoeroes. 

Moga-moga berhasil, 

  

  
PAPAAPA PNPS NIA 

Ke I. $ 

- 

kantor ,,Pemandangan” 
1 

           
  


