
        

       

panah sehoelar 

su Pembangaen" : 

bajar Annoeka, boleh 
ati tjoema di 

    

   

Har 
“ola 
Gohan. 

     

  an 

  

Lembaran extra lain dari 

lain ! ' 

Pasanglah advertentie pada lem 
baran extra ! 

Tentoe makin madjoe peroesa- 

haan toean. 

jang 

Pemandangan”. 

  
  

SATOE L EMBAR NOMOR LEPAS 10 SEN. 

  

    

    

      

      
    

      

       
    

     

  

   

   
   
      
      

     

      

   Boukah: moesoeh itoe 

Sen Oa telah madjoe 

   

    

   

  

contra a kabinet 

    
“esa "aa terle 

“2 00 tanggal 16 April, Kabar kawat itoe tidak me- 
telah memberikan perlawanan atau 

Akan tetapi diwartakan, bahwa pasoekan pasoekan Nippon 

TENTARA MOESOEH JANG MELARIKAN DIRI DARI POELAU 
“ PENAY DISERANG PESAWAT? NIPPON, 

'Beberapa pelempar pelempar bom tentara Nippon kemarin me 

gadakan 'penjerangan jang menjebabkan keroesakan besar pada - 

tentara moesoeh jang berdiam dipselau Panay, ketika mereka hen 

dak mengoendoerkan diri ketanah datar poelau itoe. 
 pasoekan moesoeh itoe dihoedjani bom poela oleh sekawan pesawat 

san adi Tokio tak berarti. 
  

won di Sipora disapoe bersih. 
  

  

2 Pertja dengan kawat jang 

ekan Nippon jang membersih 

k disebelah barat poelau Per 

Tera Sipora Selatan. : Peel 

  Pasoekan- 

# pesawat terbang Nippon jang lain, jang datang melajang diatas dae 

— rah berboekit disebelah Oetara poelau Cebu. Semoea pesawat ter 

    

ana sh berhasil. 
bang kembali kepangkalannja Tg selamat, sesoedahnja menje 

      

   

        

      

   

  

  

2 TENTARA MOESOEH TE 

— ROES DIKEDJAR. 2 

I 1: I 1 o, 21 T tang (Domei) : 
3 -Naa jang 

  

tidak AAN beberapa Jam sesocdah 

an 0 telah 'bersatoe di 

letak ija disebelah Se 

    

pan u terseboet. seboet. Kawat lain 

akan, bahwa pasoekan Nip- 

Banana hebat telah menjerang 

  

  

       

  

   
   

  

   

          

       

koerang lebih berdjoemlah 

"dadoe. Moesoeh melarikan 
setan hoetan di kaki goe 

atay, jang terletak dise 
rat dari poelau itoe. 

TEH MENGOENDJOE 

Lara tiba disini pada djam 

V Beliau dalam perdjalanan 

  

ngoendjoengi dengan opisil pera 

Manchukuo dan djoega oentoek 

. mengoetjapkan terima kasih terha 

aa kebaikan dan pertolongan da 

n tah Manchoukuo dan 

tan darat Kwantung. Prin. 

ce Teh lengan pengiringnja me 

   

        
       

   

   

      

   

         
      

      

19 April. Diantara pengiringnja 
pat Djenderal Li Shsusin,    

       

        
        
      
     

             

  

       
       

  

       

    

            

Mongolia... ae 

ATANG KEMBALI DI 
   
   

issabon, 21 April (Do 

eroet kabar siaran B.B.C.    

   

: erangkak ke India 
a Lan n ba 

    

        

      
            
    
     

      

  

    

     

  

           

Pa Mba: Dena Psr Nun Aha diatas Haag: 

emberitakan, bahwa pada hari Minggge petang, bahwa tentara Nip 

telah Mega kota Kya jang letaknja strategis dan 

Kamar pagi tentara Pingin! dansa bantoean pasoekan pasoe 

mesin terbang jang bergerak dari oetara ke selatan, dikabarkan 

sisa sisa penekan -moesoeh Na nge Pa 

MR, FADDEN TAK poras. 
Kabar dari Lissabon: 

“Mr. Fadden, jaitoe perda- 
na menteri Australia jang doeloe, 
jang merasa ketjewa terhadap po 
litik jang didjalankan oleh perda 
na menteri Curtin dalam 6 
'boelan ini, akan menjatakan rasa 
tidak setoedjoenja dengan kabinet 

     
   

    

    

    

| jang sekarang ini pada selambat 
lambatnja tanggal 20 boelan ini. 

66 PESAWAT MOESOEH 
DJATOEH.   sisa balatentara moesoeh | 

dari en : 

uO oentoek . me 

an tahoen kesepoeloeh terdirinja | 

ggalkan Kalgan pada tanggal | 

Panglima tertinggi dari Angkatan : 

- Kabar dari Tokio: 
Markas besar tentara Nippon 

mengoemoemkan, bahwa angka 
tan oedara Kaisar Nippon jang de 
ngan tidak berhenti2nja membom 
Port Moresbydan Port 
Darwin, telah berhasil pada 
tanggal 1 sampai 20 boelan ini me 

nembak djatoeh 66 boeah 6 
moesoeh, sementara fihak N 
hanja keroegian 6 boeah 

- 

    

MEMPERKOEAT BEKERDJA 
BERSAMA2 PERANTIJIS — 

. DJERMAN. 
Kabar dari /Vichy: 

, Dengan perantaraan radio oleh 

"perdana menteri La val di-   | binet baroe dengan menerangkan, 
bahwa politiek “bekerdja bersama2 

dengan D 21 erman haroes- 

lah diperkoeat lagi oentoek mela- 

loei krisis jang sekarang ini dan 

persahabatan antara Perantjis 

| dan Djermanlah jang akan mendja 

/di dasar ketenteraman di Eropah 

nanti. 

  

— AMERIKA GENTAR KARENA 

|. SERANGAN DI PASIFIK. 

Kabardari Lissabon: 

'Pembesar2 militer Amerika Se 

rikat, jang sangat gentar 

serangan2 Nippon di Pasifik, te 

| lah memboeat perang2an laoet se 

| tjara besar didaerah Teroesan 

Panama, Lebih landjoet oleh 

'kantor oeroesan Peperangan dioe 

| moemkan, bahwa perang2an laoet 

|itoe telah selesai en tanggal 20 

ah | boelan ini. 

SERANGAN DJPRMAN DI 
ROESIA, 

Kabar dari Berlin: : 

Markas besar tentara Djerman 

| telah membom tempat2 militer di 

| angkatan oedara Djerman 

' (Perdagangan Nippon) 

oemoemkan tentang politik dari ka 

karena | 

1. Angkatan oedara Djerman 

beberapa pelaboehan di pantai la 
oetan Baltik dan telah me 
njebabkan keroesakan hebat pada | 
seboeah kapal minjak Roes. 

2. Dimedan peperangan Selatan, 

sela | 
menembak djatoeh 23 Donna ter: 
bang Roessia. - 

3. Di medan peperangan T e- 
ngah tentara Roes telah me- 7 
njerang beberapa garisan pertaha 
nan Djerman, akan tetapi mereka. 
telah dioesir kembali dengan men 

dapat kersesakan hebat. 
4, Di medan peperangan Oeta 

ra tentara Djerman telah dapat 
merampas 11 meriam besar dan 
58-.senapan mesin. 

AMERIKA BINGOENG. 
Tokio, 20 April (Domei): 

Laksamana Sankichi Takaha | 
shita, ahli commentaar tentang pe 
lajaran, menerangkan dalam soe- 
rat berkala ,,Jitsugyono Nippon” 

sebagai 

berikoet: 
Amerika roepanja dengan ra 

goe ragoe memikirkan djalan ma 
nakah haroes ditempoehinja, kare 

na kini beloem djoega berani me-   

ngambil 

lam peperangan ini. 

nangkis serangan Djerman di La 
| oetan Atlantic, 

pal 

mereka di 
itoe tidak ada 

“pada berperang 

dengan 

  

   

| sawat terbang, tetapi Nippon de 
“ngan senantiasa berhasil, 
dapat melakoekan tjara berperang 

seroepa itoe. 

Hsinking, 20 Aprii (Do- 

mei) : . 
Kolonel 

da 

Oentoek me 

tindakan jang pasti 

maka semoea ka 

kapal besar Inggeris dan 

erika haroes bersedia dan ber 

a djaga disitoe, sehingga bagi 

laoetan Atlantic itoe 

lain djalan dari 
setjara guerilla 

menggoenakan kapal ka 
piselaag atau pesawat pesawat 

ja ada 45 boeah kapal selam dari 
ak sekoetoe, angkatan ini soe 

9 tentoe telah diperkosatkan, 

h: bocat mereka tiada lain dja 

dari pada berperang setjara 
erilla dengan menggoenakan pe 

djoega 

'GEZANT PERTAMA Di 

MANCHUKUO.,   Dikaharkan' bahwa 

Luang Virayodha, attache militair 

dari ambassade Thai di Tokio, 
akan diangkat sebagai gezant ke 
satoe di Manchukuo. Dengan per- 
antaraannja ambassade Thai di To 
kio, Pemerintah Manchukuo telah 

menjatakan persetoedjoeannja ten 
| tang keangkatan ini, Diwartakan 

| poela, bahwa tidak lama lagi ge 
zant Manchukuo jang akan ditem 

patkan di Bangkok akan dilantik. 
Kolonel Virayodha beroesia 49 ta 

hoen, dan sedjak tahoen 1936 me 
megang djabatan attache militer 
di Tokio. Dalam 1938 beliau telah 
mengadakan perdjalanan inspectie 
militair ke Manchukuo. 
PENGGALIAN TAMBANG2 
Hsinking 20 April (Do 

mei): 5 

Diwartakan, bahwa ketika poe 
lau Panay disapoe bersih dari sisa. 

sisa pasoekan Philippina dan Ame 
rika, ahli ahli parit telah moelai 
memeriksa parit tembaga di Anti 
gue, Mineomori Keichi Fujisawa 

dan ahli2 lain jang dikirimkan 
oleh perkoempoelan  'Tshiwara 

Sangyo lagi mendirikan roemah 
roemah oentoek pegawai pegawai 
dan kaoem boeroeh, Bahan temba 
ga dari tambang tembaga di Anti 
tigue ini ada 250.000 ton banjak 

nja jang moedah digalinja, dan 

mengandoeng 54X, tembaga bersih. 

TAK PERLOE KOEATIR 
APA-APA! 

Tokio, 20 April (Domei). 

Ketjakapan penoeh dari pihak 

pemerintah negeri, baik dalam oe- 
. 

  

RADIO KOMENTAR. 

  

Politik pintoe terboeka, 

Didalam sedjarah  imperialis 
me negeri negeri Anglo Saxon 
di Timoer ini, adalah politik pin 
.toe terboeka (Open door policy) 

pergoenakan dengan banjak berha 
| sil, Dengan politik pintoe terboeka 
kaoem kapitalis Anglo Saxon me 
radja lela di Tiongkok, dan kare 
ina politik pintoe terboeka, Tiong 
kok mendjadi setengah djadjahan 
(Semi colony) Barat, negeri nege 
ri Anglo Saxon teristimewa. De 
ngan politik pintoe terboeka, Ing 
geris dan Amerika membawa ke 
katjauan dalam keadaan politik, 
ekonomi dan sosial bangsa Tiong 

kok, dan memboeat penghidoepan 
bangsa bangsa India, Melajoe, In 
donesia dil, bangsa di Asia men 

ajadi katjau, Di. Shanghai, Nang 

king, Tienstin, Peking dan banjak 
“kota Tiongkok jang besar besar, 
.didirikan perkampoengan2 in- 
ternasional, jaitoe settlements 
bangsa  Anglo Saxon  sebe- 
narnja. Disitoe hak Tiongkok ti 

dak ada, dan hoekoem Tiongkok ti 
dak berlakoe. Bahkan demikian 
hebatnja pengaroeh Anglo Saxon 

di Tiongkok dahoeloe, sehingga pe 

djabatan pabean Tiongkok berada 
dalam tangan seorang Inggeris, sir 
Robert. Hart, 
nja memegang tampoek kekoeasa 

an imperialisme Anglo Saxon di Ti 

ongkok itoe. 

Walaupoen bangsa Tionghoa jg. 

nja mendjalankan segala daja oe 

paja oentoek memerdekakan ke- 

'bangsaannja dari pada koengkoe 

ngan imperialisme Anglo Saxon 

itoe, tidaklah oesaha di Tiongkok 

itoe mentah 

Disertwping Inggeris berdiri Ame 

rika dan kedaea negeri itoe, walau 

poen terkadang kadang mempose 

njai kepentingan jang berlawanan 

kalau pengaroeh masing masing 

terasa terantjam oleh jang satoe 

dan sebaliknja, tetap menjokong 

menegoehkan kedoedoekan bersa   | menjiarkan pada tanggal 20 boe 
an ini sebagai berikoet:   

  

ma sama didaerah Tiongkok itoe. 

Apa jang jang tidak dapat dilakoe 

salah satoe sendjata jang mereka 

jang sesoenggoeh . 

sadar akan kebesaran kebangsaan L 

Politik pintoe terboeka 

Daerah Inggeris menoetoep pintoe 
Tren mennoaaa 

.goena bangsa berwarna. 

  

kan Tiongkok dalam abad jang la 
loe, dan bagian pertama dari abad 
ini, dapat sekarang dilaksanakan 
oleh Nippon dalam satoe goretar 
pena sadia. Perdjandjian dagang 
antara Tienzkok dan negeri Anslo 

Saxon jang semata mata berdasar 
pada kepentingan imperialismenja 
bangsa ini, di'enjapkan sama seka 
li, Settlements asing, dimana da 
hoeloe hoekoem Tiongkok tilak 

berlakoe, sekarang telah diserah 
kan Nippon pada bangsa Tionghoa 
sendiri. Perdagangan, hak dan koe 
asa Tiongkok dioentoekkan boeat 
Tiongkok, dan oentoek kemakmoe 
ran bersama dalam lingkoengan 
Asia Raja jang dipimpin oleh Nip 
pon. Tentara sadja daja oepaja 

Nippon dalam waktoe jang lam 

pau itoe, jang maksoednja penga 

roeh Inggeris dan Amerika dari 

benoea Asia, mendapat perlawa 

nan dari negeri negeri terseboet. 

Politik ,,berikan pindjaman” 

  

Inggeris mendjalankan politik 
berikan pindjaman” pada Tiong 
kok, soepaja negeri ini bisa teroes 

meneroes melakoekan peperangan 
menentang Nippon. Bahkan selain 
daripada itoe, adalah toedjoean 
Inggeris di Tiongkok oentoek me 
masoekkan dollar Tionghoa keda 
lam pond sterling bloc, goena da 
pat mengoeasai seloeroeh pasar di 

Tiongkok, dan menghalangi ma 

soeknja. perdagangan Nippon teris 
timewa dalam negeri itoe. Pergera 
kan tentara Nippon di Tiongkok 

| senantiasa mendapat halangan da 

ri Inggeris dengan mengatakan, 

bahwa Nippon melakoekan segala 

nja itoe dengan tidak mengindah 

kan politik pintoe terboeka”, ,,po 

litik bantoean bersama boeat Ti 

ongkok”,  ,,Kesempatan bersama” 

dan ,,Anglo Japanese cooperation 

di Tiongkok”, semoeanja politik 

jang berbaoe imperialisme Anglo- 

Saxon dan toedjoeannja menindas 

s Tiongkok, Didalam politik Ingge- 

ris di Tiongkok ia semata mata me 

ngoetamakan politik keoeangan, 

satoe boekti dari semangat impe   rialisme bangsa itoe, Ia meloepa- 

' kan kebangkitan bangsa2 Ti- 

F “ 

imperialis. 
moer dan atau kebangoenan sema 

ngat jang tidak bisa melihat lagi 

perboeatan penghisapan dan pe- 

.nindasan. bangsa bangsa Timoer 

oleh sesoeatoe negeri Barat jang 

imperialistis. Sebeloemnja Nippon 

mendjalankan tindakannja terha 

dap bangsa Barat di Timoer, Ing 

geris dan Amerika beroesaha soe 

paja Tiongkok tertoetoep bagi 

Nippon, sebagai satoe satoenja 

bangsa Asia jang bisa melakoekan 

perlawanan dalam perang ekonomi 

dengan bangsa Barat. Selain dari 

Tiongkok tidak ada daerah Asia, 
ketjoeali negeri Thai jang bisa di 
masoeki Nippon dalam arti ekono 
mis, : 

Inggeris menoetoep pintce goena 
  

bangsa berwarna. 

  

Dominion dominion Inggeris, 
Australia, New Zealand dan Cana- 
da tertoetoep oentoek bangsa 
Asia, dan djadjahan djadjahan 

“ Inggeris jang terbesar diseloeroeh 
doenia mendjalankan pembatasan 
jang keras - terhadap export ba 
rang barang Nippon. Dan karena 
itoe Nippon terpaksa memboeka 

djalan di Tiongkok jg. hendak di 
toetoep negeri Inggeris dan diban 

toe oleh Amerika, boeat Nippon de 
ngan mempergoenakan sembojan 

sembojan ,,opendoor policy”, ,,Egu 

al opportunity” dan sebagainja. 
Dan Amerika walaupoen teroes 

meneroes melihat kemoendoeran 
pengaroehnja dari seloeroeh Asia 

Raya dikemoedian hari, mendja 
lankan teroes politik ,,omong be 

sarnja”. Ia pergoenakan ini terha 
dap Nippon dengan pengharapan, 
bahwa dengan pengorbanan ketjil, 

ia dapat mempertahankan toedjoe 

an imperialismenja. 

Amerika berpendapatan, bahwa 
apa jang dilakoekan Nippon di 

Tiongkok bisa dipatahkannja. ha 
nja dengan menoendjoekkan gigi 
nja dan mengerahkan angkatan la 

oetnja dari satoe basis di Arnerika 
ke satoe basis di Pasifik, Atau 
mengirimkan beberapa kapal ka 
pal perangnja ke Shanghai dengan 
menjatakan, bahwa kapal kapal 
itoe adalah oentoek mendjaga ke 
pentingan Amerika di Tiongkok. 
Tindakan main gertak atau bluff 

itoe didjalankannja sampai pada 
waktoe Indo-China mengizinkan 

tentara Nippon. masoek keda-   lam daerahnja oentoek  mem- 
pertahankan Indo - China ber- 

sama - sama. Pada waktoe itoe, 

sediaan beras, 

  

roesan persediaan makanan, maoe- 
poen dalam pekerdjaan pembetoe- 
lan barang2 dan lain2 bahan, dji- . 

ka terdjadi serangan oedara: moe- 

soeh, tak moengkin dibantah lagi, 

demikianlah dinjatakan oleh salah 

satoe pembesar dari departemen 

pertanian dan perhoetanan berhoe 

boeng dengan serangan cedara 

moesoeh pada poelau Nippon jg. 

dilakoekan pada hari Sabtoe j.b.l. 
Diterangkannja bahwa departe- 

men pertanian dan perhoetanan 

itoeclah mengambil tindakan le- 
bih dahoeloe oentoek memelihara 
dengan baik keadaan persediaan 
makanan, selama ada waktoe ke- 

moengkinan serangan oedara, ti- 

ap2 kota jang agak besar diseloe 

roeh negeri telah mempoenjai per 
roti kering dan 

makanan didalam kaleng dengan 

tjoekoep, sedang persediaan pembe 

toelan bahan2 sampai banjak oen 

toek menemoei segala kesoekaran. 

Soepaja moedah dikerdjakan 

pembagian bahan bahan dan ba 

rang barang makanan itoe, maka 

pada tanggal 1 November 'tahoen 

jang lampau, telah didirikan soga 

toe pasoekan pertahanan nasio 

nal oleh perhimpoenan perhimpoe TE 13 
nan beras, dengan perantaraan 

kantor kantor persediaan barang 

dari departemen departemen pe 

rang, pertanian, perhoetanan dan 
Pi aah oeroesan dalam ne ia Ae 

"Lihat samboengan di pag. IV.) 

Roosevelt setelah menjerang terle 

bih dahoeloe dengan sendjata eko 

nominja dan mendoega, hahwa 

hasil penjerangan itoe sangat be- 

sar artinja bagi Nippon, mendo- 

rong negeri ini boeat menarik diri 

dari Indo-China dan daerah Tisng 

kok jang berada dibawah penili- 

kan Nippon. Doegaannja itoe me 

leset dan dengan tjara demikiar 

tidak membawa perdamaian bagi 

terbitlah peperangan antara Ame 

rika dan Japan, 

Menggantikan kedoedoekan 
  

Inggeris di Asia. 

  

Toedjoean Amerika dalam ber 

tindak demikian terhadap Nippon, 

ialah oentoek menggantikan ke 

doedoekan Inggeris di Asia jang 

telah njata sebermoela dengan per 

Amerika dengan penjerahan pang 

kalan2 Hindia Barat Inggeris jg. 

sebagai gantinja Inggeris menda 

pat dari Amerika 50 boeah kapal 

pemboeroe jang telah toea. Ke- 

moedian Amerika mengandjoer 

kan Canada mempertahankan da 

erah tengah boendaran di Barat 

(Westelijk Halfgrond) bersama sa 

ma dengan Amerika dan setelah 

itoe dalam waktoe pergeseran pa 

ham jang agak penting - antara 

Australia dan Inggeris tentang ke 

moendoeran Inggeris dan Joenani, 
Kreta dan Lybie, maka Australia 

menerima andjoeran Amerika oen 

toek mempertahankan daerah di 
lingkoengan Australia bersama sa 

ma dengan Amerika. 

Djoega demikian halnja dengan 

keadaan di India, dimana wakil 
Amerika datang bersamaan de- 

ngan Sir Stafford Cripps oentoek 

memboedjoek pemimpin2 India 
soepaja menolong Inggeris dan 
Amerika mempertahankan kapi 
taal mereka di Asia Timoer ini. Se 
lain ini menoendjoekkan, bahwa 

negeri negeri jang menjatakan ber 
perang oentoek demokrasi, tidak 
lain daripada mengingat akan ke 

pentingan kapitalisme jang impe 
rialistis itoe jang mereka hendak 
teroes dorongkan pada bangsa2 
di Asia ini, 

Dan karene perasaan jang tama 
itoe, keinginan oentoek mengam- 
bil kekajaan dan keoentoengan 
besar dari tanah dan bangsa Asia 
maka lenjaplah kekoeasaan bang- 
sa Anglo-Saxon itoe dari moeka 

boemi kita, Oentoek kemakmoeran 
bersama antara bangsa2 Asia dan 
oentoek membentoek kebesaran A- 
sia Timoer, bangkit Dai Nippon se 
bagai kekoeatan Timoer jang me 
njanggoepi mematahkan kekoea- 
saan imperialisme   Amereika di Timoer ini. 

Bi 

negeri2 jang ada di Asia, sehingga. 

geseran kekoeasaan Inggeris pada 

Inggeris On : 

   

          

  

      

        

  

   

     

      
     

        

      

       
    

    
    

  

   
    

    

    
   

    

          

   

   
   

   
   
     

    

   

  

     

    

    

   

       

  

      
    

    
    

   

    

       
     

    

    
     

      
    
   

   



  

i f soedah mengandoeng 

RATJOEN SINGKONG. 

orang anak2 telah mendjadi koer- 
ban, karena makan singkong jang 

ratjoen, 
1| Singkong itoe baroe dibelinja dari 

| dan baroe ae Ba £ Tani 42 
ereka “mengapa bajaran lagi. 

  
e | seorang pedagang jang tidak dike 

| nal. 
Anak2 itoe adalah poetera t. 

Hasan, dan mereka itoe oentoeng 
nja masih selamat oleh karena de 
ngan segera mendapat pertolongan 

O- | dari dokter Rameli. (Br.) 

,Oesaha Bersama”. 
| Antara” mengabarkan: 

Pada hari Minggoe jang laloe te 
aa (tan dilangsoengkan rapat dari per 

djadi aa baik. Tak oe 
| diseroe s€roekan Un ber 

23 oetoek bekerdja, bergiat, 
$ be joeang Penanan, sama, Tha- 

ii bandingkan | 
: dengan kelereng : jang dimasoek- 
kan an tahang laloe digojang kan: : 

|. 1. Mendirikan gaboengan de-f 

Esia bagaimanakah tjita- | 

peladjar2 dari kedoea seko- 
tinggi itoe? Lain namanja 

lain jang 'ditoentoetnja, berlai- 
nan djoega angan2nja, kelak, oen 
toek berfaedah dan mengabdi iboe: 

, La dan anak poetera- poeteri- 

jar Pertanian dan | 

koempoelan2 perekonomian di Dja 
|karta, bertempat di Petjenongan 
50. Naa 2 ai 

| Antara jang hadlir terdapat oe- 
toesan2 dari perkoempoelan2 per 

“| ekonomian bangsa Indonesia, jai 
toe Perpi, BE, PPK, Boedi Dar- 

imo, (PMO dan Kemadjoean Ekono 
fa “Indonesia, 

Toean Masdani dari KEI jang 
, La rapat menerangkan ten 

t ng niat akan mengadakan gaboe 
an dari perkoempoelan2 pereko 

omian bangsa Indonesia dan tji 
ta2 oentoek mendirikan In- dan 

| Verkoop Centrale, Tjita2 terseboet 
mendapat sokongan jang koeat da 

an oCtoesan, 
| Rapat kemoedian  memoetoes- 

gan Hama ,,Oesaha Bersama”. 
F Pengoeroes oentoek sementa 

: Ketoea Masdani (Petjeno- | 
seR 50), Pen, Soekardo (Paseban 

poeh Noord 210), Pembantoe2 
'Doelrachim  (Kemajoran Ketjil 
'Gg. Baroe 180), Moesman (Gg. 

witang Wetan 10), Sojas (Ophof   tara jang lebih moe 
ingin sekali memper 

pengetahoean, vaknja jang 
aroe baroe diboeka pintoenja. 
2 | demak: terlaloe besar, se 

d Na kemadjoean. Moe 
dah2: In seroean Sepah mendapat 

'weg 243), Soebroto- (Rawama- 
ingoen 54) dan Naroh Atmosoe 
marto- (Kepoeh Zuid 78). 

3. Langkah gaboengan ialah 
akan bekerdja sebagai Algemeene 

HIn- dan Verkoop Centrale. 
4. Aandeel hanja akan didjoeal | 

kepada perkoempoelan2. dengan | 
Ff 25 (doea poeloeh lima 

roepiah) dan tiap2: perkoempoelan 
diharoeskan membeli paku sedi- 

kit 4 aandeel. 

(lima poeloeh riboe roepiah). 

menggaboengkan ,Oesaha Bersa. 

Maman SISWA AKAN BOEKA 

: “1 MEI, 
. Sering kita oemoemkan, bahwa 

oleh pentjinta2 pergoeroean nasio 
“nal Taman Siswa Djakarta diben- 

1 toek komite oentoek menghidoep 
“kan lagi pergoeroean tsb., setelah 
diboebarkan beberapa lamanja. 

Lebih landjoet dapat kita tang 

1 Mei depan pergoeroean itoe akan 
diboeka kembali, Kini masih dia     

. dakan persediaan2, misalnja me 
ngoempoelkan bangkoe2, papan 
toelis dan lain2 keboetoehan Pa 

. goeroean. tsb. 

pai 9 April. Pan 

PENGANGGOERAN DI DJA- 
: KARTA. 

Setelah diadakan pendaftaran 
orang penganggoeran dikota Dja 

'karta ini dari tanggal 28 Maart 
sampai 2 April, maka ha: 

"| Jah sebagai berikoet: 
Laki2 ada 12.466 orang, sedang 

Tt ne anon ada 1.690 orang, Dja 
- djoemlahnja  semoeanja ada 

2 156 orang. 

djoetkan lagi, jaitoe dari 3 sam 
bebagai be 

“rikoet:” 
Laki? ada 3.671 orang, sedang 

| perempoean ada 803 orang. Djadi 
I-djoemlahnja ada 4.474 orang. 

“Kalau ditotal djenderal dari tg 
| pendaftaran 28 Maart sampai 9 

ji | April semoca ada 18.630 orang, 

Ii ja ada jt 57.0 060: 0 dan 
ini 

sa PRGAWAI SS. BETAWI HI 
BORK MEMPELADJARI LA 

2 GOE NIPPON. 
£ — Tiap? sore sebeloem pegawai2 
 Hoepbiro S.S. Betawi poelang, me 
ma menghafalkan njanjian 

48.000: oentoek | bat 
ke 

ngsaan Nippon. Barangkali oen 

| toek menghormat hari lahir S.m.j. 
ha | m. Tenno Haika kelak. 

dan boelanan jang bekerdja- 
at2 La Bekasi Zn wnn 

— Tapi sajang hanja pegawai S.S. 
| sadjalah jang dapat mempeladjari 

(| lagoe kebangsaan itoe. 
Soepaja lekas orang mengenal 

agoe itoe jang pada hemat penoe 
lis sangat diboetoehi, alangkah ba 
“iknja kalau sewaktoe2 Radis Or 
“kest PP.R.K. . memperdengarkan   ri | nja. 

BOEKOE-BOEKOE SEKOLAH 
- SEDANG DIPERIKSA DAN 

DIPERBAIKI. 
-Karena didalam boekoe2 sekolah 

kalimat. atau perkataan2 jang 
| menghina atau merendahkan bang 
sa Asia, tetapi sebaliknja selaloe 
mempertinggi bangsa Barat, maka 
kini achli achli pendidik bangsa In 
donesia sedang hiboek memeriksa 
boekoe2 itoe digedoeng Departe 
men Onderwijs dibawah pimpinan 
t.t. Maori Nowoti Kouiko dan t. M. 
Samoed. Sedikit hari lagi pekerdja 
an mereka tentoe akan selesai dan 
bolehlah boekoe2 itoe dipakai 
lagj disekolah2. 

(S.K.) 

PERATOERAN 
TA   ri perkoempoelan2 jang mengirim 

1 D), Bendahari Moh' Ali (Ke- | 

5. Modal perhimpoenan f 50.090 f 

Kepada isiapapoen jang ingin | 

eia | ma” dapat berhoeboengan dengan | 
Ta diatas, pada siapa djoega | 
(bisa didapat keterangan2. 

kap warta, bahwa moelai tanggai | 

ja ia- 

Kemoedian pendaftaran “dilan 

jang terdiri dari 16.137 orang laki 

n | laki dan 2. 493 Ta perempoean. | 

| boelan ini, 

h Antara” mengabarkan, bahwa 

| berhoeboeng dengan adanja per- 

'oebahan djam di Indonesia, ialah 
Idiakoerkan dengan djam Nippon, 

| maka djam bekerdja diperoesaha 
an mobil dikota Djakarta, seperti 

| Berkhemer. Lindeteves dan Velo 
Idrome soedah berobah seperti-be 
'rikoet: 

Moelai bekerdja djam 9 sara 
idjam 10.50 (1 djam 50 menit) xke 

10.50 sampai |. moedian dari djam 

11.10 (20 menit) — merokok, dari 

.djam 11.10 sampai djam 1- (1 

'djam 50 menit) — bekerdja, dari 

jjdjam 1 sampai 2.30 (1 djam.30 me 
anit) — berhenti - makan, dari 

'ajam 2.30 sampai 5 (2 djam 30 
menit) bekerdja. 3 

I- Djam 5 poelang. Djoemlah djam 

ekerdja djadi djam 1 djam 50 

litambah 1 djam 50 ditambah 2 

Ijam 30 menit djadi 6 djam “10 

menit dan mengaso.20 menit tam 
bah 1 djam 30 djadi 1-djam 50 me | 
Ha rs 

f Kemoedian perloe diterangkan, 
'bahwa tiap2 hari Senen dan Djoem 
'at. djam bekedija dari djam 9 
sampai djam ! siang. 

Tiap2 kaoem boeroeh jang Bada 
' moelanja menerima  toendjangan 
'beras 1 liter sekarang dinaikkan 

'mendjadi 11» liter. (Antara). 

Ka 

BOEROEH TJITAK BAGIAN 
TOEKANG. 

Di Drukkerj Kolff 
& Co, meminta soe 

pajanoodvoorschot 

.djikar doeleedrte 
pati sekarang, 

Kepada ,,Antara” dikabarkan, 

bahwa boeroeh tjitak di Drukkerij 
Kolff & Co — pada sebeloemnja 

Balatentara Dai Nippon datang 

dikota. Djakarta —, jang beker- 
dja dibagian Administrasi menda 
pat Noodvoorschot 2 boelan gadii. 
Pada moelanja kepada golongan 

toekang djoega akan - diberikan 
noodvoorsehot 2 boelan gadji itoe, 
akan tetapi menoeroet keterangan 
pihak Direksi karena chawatir 

ocang itoe kemoedian dihabiskan 
begitoe sadja oleh golongan toe 
kang, maka Noodvoorschot itoe ha 
nja diberikan. 1X gadji dan di- 
djandjikan jang 1X gadji lagi ke 
moedian akan diberikan. 

Beloem lagi sempat pemberian 
Noodvoorschot, itoe  dilakoekan 

oleh Balatentara Nippon. 
Sampai sekarang noodvoorschot 

jang 1X gadji itoe beloem diberi- 
kan dan karena keadaan ongkos 
penghidoepan sekarang naik, ima 
ka diharapkan sangat jang Direk 

si memberikan noodvoorschot 1 X 
gadji itoe kepada kaoem boeroeh 
tjitak golongan toekang. Dgn. ini 
tindakan, berarti soeatoe keringa 

nan bosat kaoem boeroeh tjitak 
di Kolff bagian toekang. 

PERSEDIAAN GOENA PERA 

JAAN TENNO HAIKA. 
Oemoem dikota ini soedah hi- 

boek oentoek mengadakan perse- 
diaan perajaan “pada tanggal 29 

berhoeboeng dengan 
-hari tahoen Tenno Haika dari Dai 
Nippon. 

Kalau kita berdjalan2. didjalan 

besar, maka nampaklah banjak 
koeli hiboek membikin pintoe ger- 

“bang dari bamboe. Ketjoeali itoe 

persediaan itoe nampak poela dika 

langan beberapa perkoempoelan 

ventoek menghebatkan hari jang   moelia itoe, 

| Pada hari Selasa jang laloe di | 
'kampoeng Tjempaka Poetih tiga | 

“sid 

“dahoeloe banjak terdapat kalimat 

DJAM BEKER- 

jang soedah didjan 

kota Djakarta soedah didoedoeki 

KEPALA PERAMPOK 
20. DITANGKAP. 

Sm, mengabarkan kepada kita, 
hate ak kegiatan wedana Beka 

gan dibantoe oleh polisi, ma 
ka telah ditangkap seorang kepala 

perampok besar, jang telah mem 
boenoeh seorang veldpolitie, jang 

bernama Mardjoek. 
Perampok besar jang bernama 

| Ansar dari kampoeng Poelo, sete 
lah ditangkap pada tanggal 13 boe 
lan ini, kini ditahan ditangsi veld 
politie Bekasi, goena menoenggoe 
apa jang dipoetoeskan oleh jang 

| berhak atas dosanja. 

TOEAN SOEDARSONO 
“ BERPOELANG. 

Inna lillahi wa 
inna ilaihi rodji- 

Geet 

ran, pada tanggal 21 boelan ini, 
hari Selasa, telah berpoelang ke 
rachmatoellah, Beliau adalah sa- 
lah seorang langganan Pemanda 

ngan jang setia dalam segala hal 
Kepada njonja soedah diterima 

“kan djoemlah f 25.— sebagai pre 
mie, jang telah mendjadi kebia 

saan Pemandangan, kalau ada sa 

lah satoe dari langganannja jg. 
setia meninggal doenia, : 

Bersama dengan menjampaikan 

itoe, maka kita poen ikoet merasa 

kan doeka tjita serta mendo'a 
soepaja mereka jang ditinggalkan 

itos mendapat ketegoehan iman 

dalam hidoep jang akan datang. 
Inna lillahi wa inna illaihi rodii 

'oen ! 

,AL WARDAH” AKAN BER. 

MAIN. 
Dari pengoeroes gamboes orkest 

,Al-Wardah” kita di beritakan, 
'bahwa orkest ini akan bermain 

pada malam Djoem'at tanggal 23- 
24 April 1942 di studio YDA. Dja 
karta (Nirom) moelai dari djam 

11.15 Nippon sehingga 12.50. Se 
lain dari lagoe2 jg. digemari oleh 

pendengar2 radio akan diperde 
ngarkan, poen akan dibawa lagoe 

baroe jang bernama: ,,Manniet 

linafsi” karangan toean Moechtar 

Loethfi violist ,,A1 Wardah”, dan 
poela akan diperdengarkan lagoe 

»AsiasRaja” dalam bahasa Indone 

sia jang akan dinjanjikan oleh 
toean Ibrahim, (A) 

MEMBETOELKAN KESALA- 
HAN. 

Dalam Pemandangan” tgi. 20 
April jl di lembaran doea pagina 
UI dibawah berita jang berkepala: 
»Kesoekaran tentang barang2 ke 

perloean” dari barisan keampat se 
hingga barisan jg. ke 12, ada ter 
dapat beberapa perkataan jang 
lompat dari lantaran salah zet, 
sehingga maksoed dari itoe berita 

tak terang. Oentoek membetoelkan 
nja, kita moeat lagi jang betoelnja 
sebagaimana menoeroet asal copij 

nja, begini: Pendoedoek disini me 
rasakan ada -beberapa roepa ba- 

rang keperloean harian jang soe 

kar didapatkannja, diantaranja 
.minjak tanah. Kalau masih ada 
satoe doea waroeng jang mendjoe 
al barang ini, tetapi harganja ada 
tinggi sekali, jaitoe sebotolnja 
f 0.55 atau f 0.60, Tetapi sekali 

poen begitoe mahal hargannja, ma 
sih orang tidak memperdoelikan, 

asal didapatkannja, karena banjak 
orang kampoeng dan pondokan 
soedah mengalami beberapa ma 

lam dengan tidak berminjak ' se- 
hingga ada 

minjak kelapa sebagai mi 
njak tanah, sekalipoen harga mi 
njak kelapa sebotolnja naik sehing 
ga 35 sen, dan soekar lagi dida 

patkan diwaroeng2, melainkan da 
ri orang2 djoealan jang berkeli 

ling. 

Perkataan ,,memegang lampoe”, 

salah, jang betoelnja memasang. 

KEBAKARAN SAMPAI KE-6 

2 KALINJA. 
Seboeah .roemah orang Arab 

di Kebon Katjang Gang VI telah 
mengalami kebakaran ke enam ka 
linja, Ketika kebakaran itoe sam 
pai keempat kalinja, maka pendoe 
doek dikeliling roemah Arab itoe 
(tetangga) diberi tahoekan oleh 

"polisi soepaja, apabila ada kebaka 
ran demikian lekaslah memberi 
tahoekannja kepada polisi. 

Maka kemoedian roemah tadi 
poen sampai kelima kalinja keba 
karan. Hal ini lekas2 diberi tahoe 
kan oleh tetangga Arab itoe ke 

pada polisi. 
Beloem selesai poela penjelidi 

kan tentang api itoe, maka pada 
hari Selasa malam Rebo terdjadi 
lah kebakaran jang keenam kali 
nja, Poen hal ini dirapportkan ke 

pada polisi, 
Sampai kini masih dalam penje-   lidikan, apa sebab2nja sampai ke 

djadian demikian, (M. Re.) 

Toean Rd. Soedarsono, jang ting: 
gal di Oetan Pandjang Kemajo 

jang menggoenakan | 

: Pendirian Toerkia. 

D ALAM beberapa hari jang ke 
4# belakangan ini, Toerkia men 

djadi perhatian doenia poela. Ka 
lau semendjak beberapa lamanja, 
orang dengan tidak sabar lagi me 

noenggoe2, pendirian jang tentoe, 
sikap jang njata dari Pemerintah 
Ankara terhadap peperangan jang 
sekarang ini, maka ketidak saba 
ran itoe, makin hari makin mendja 
di2 djoega, lebih2 kalau ada sesoe 
atoe keadaan atau peristiwa jg. de 
ngan sekonjong2 bermain disana. 

Begitoelah, sekarang ini berhoe 
boeng. dengan soal pertjobaan 
memboenoeh ambassadeur Djer 

man Franz von Papen 

baroe2 ini, sangatlah menarik mi 
nat ramai. Sementara itoe, tinda 

kan pemerintah Ankara jg. 
diambil, jaitoe dengan melakoekan 
pemeriksaan dalam  konsolaat 
Sovjet Roessia, kedjadian ini tam 
bah lebih mengikat perhatian 

orang. 
Ada berita jang mengatakan, 

bahwa perhoeboengan antara Toer 
kia — Roessia kian mendjadi boe 

roek, sementara pers Roessia ka 
barnja soedah menoendjoekkan 

sikap jang koerang manis terha 
dap Pemerintah Ankara, 

Dalam soeatoe persconterentie 
baroe2 ini, perdana manteri Toer 
kia, Sa yd am antara lain 

mengatakan: »,Baroe2 ini ba 
njak soerat2 kabar di Sovjet Roes 
sia memoeatkan artikel2 jang pe 
das dan tidak membaikkan terha 
dap Toerkia, seperti kita semoea 
mengetahoei, Akan tetapi, begitoe 

perdana manteri Saydam melan 
djoetkan keterangannja, harian2 
di Toerkia berhoeboeng dengan po 
litiek neutraal dalam arti jang se 

loeas2nja”. 
Dengan keterangan jang sesing 

kat itoe, teranglah kiranja bahwa 
pemerintah — Ankara, sedapat 
moengkin, sebisa koeasa, akan 
mendjaga serta memegang tegoeh 

pendiriannja jang neutraal dalam 
peperangan sekarang ini. Tetapi 

walaupoen dalam berbagai kesem 
patan pemerintah Ankara selaloe 
memperdengarkan sikapnja, tetapi 
namoen begitoe, bagi orang jang 
radjin mengikoeti djalannja poli 

tiek jang melipoeti Toerkia, akan 
njatalah baginja kemanakah gera , 
ngan tjondongnja peme 
rintah Ankara dari semendjak pe 
perangan jang sekarang ini me 
ngepoelkan asapnja. 

Walauposen fihak Sekoetoe soe 
dah membandjiri alat sendjata ke 
pada Toerkia, baik beroepa soem 

bangan atau pindjaman dan wa 

laupoen fihak Sekoetoe itoe mem 
bantoe- mengisi kas pemerintah 
Ankara dengan emas pe€raknja, 
namoen begitoe, Toerkia tetap 
tidak moedah diboedjoek dan di 
tjoemboe dengan begitoe sadja. 

Toerkia, sebagai seboeah peme 
rintahan jang dewasa, jang soe 
dah kenjang menanggoeng pahit 

getirnja bersahabat dan berhoe 

boengan dengan Inggeris cs., ja 
bahkan Toerkia jang soedah 
parnah diloempoehkan. oleh me 
reka jang manis dan merdoenja 
soearanja, sehingga Toerkia men 
dapat djoeloekan ,,the sick man of 
Europe”, Toerkia jang sematjam 
itoe, tidak moengkin terkena tjoem 
boe dan hasoetan, malah mohal 

akan kehilangan tongkat boeat ke 
doea kalinja. SEN 

Segenap keradjaan di sekitar 
Balkan soedah mendjadi sa 

  

  

  

Oleh: Bafagih. 

habat karib dari fihaknja As, ma 
lah dalam berbagai hal dan kea 
daan keradjaan2 terseboet mendja 

| di tenaga dan soember jang boleh 
diandalkan dari barisan As. Hanja 
Toerkia itoelah, satoe2nja peme 

-rintahan Balkan jang beloem ter 
gaboeng dengan njata njata da 
lam ikatan As. (ingat njata njata 

mean er 
Dalam pada itoe gerakan bala 

tentara Roessia disepandjang ta 
pal batas Iran makin actief dan 

giat kelihatannja. Tidak dapat di 

sangkal lagi, bahasa kemadjoean 

nja balatentara Roessia di tanah 
Sjah- itoe, menimboelkan rasa 
tjemas dan chawatir djoega bagi 
Toerkia, dan memang kemadjoean 
Roessia disana itoe, jang di boeka 
kan pintoenja dan dilonggarkan 
oleh Inggeris jang tjelaka itoe, 
tidak baik akibatnja bagi kemerd& 
kaan dan kesedjahteraan pemerin 
tah Ankara, Malah kaadaan begi 
toe kalau berdjalan teroes, besar 

kemoengkinannja akan mentje 

patkan terdjadinja tjidera antara 
kedoea belah fihak, lebih tjepat 
dan lebih lekas dari jang semesti- 

nja. 
Sampai saat jang paling achir, 

sebegitoe djaoeh daerah Toerkia 
tidak diserboe fihak loear, nampak 
pemerintah Ankara masih akan 
mentjoba berpegangan dengan pen 

dirian n€tralnja, tapi segala se 
socatoe ada batas dan hingganja, 

begitoe djoegalah dengan ke ,,n& 
tral”an pemerintah Toerkia, 

Bila datang saat perobahan ke 
lak kemanakah gerangan politik 
Ankara akan menoendjoekkan dja 
roemnja? tanja orang. 

Mr,Morinosuk€ Kashi 
m a soedah mendjawab Pertanja 
an seroepa diatas itoe beberapa ta 
hoen jang laloe, sewaktoe perang 
doenia ke 2 ini baroe berkobar, di 
mana antara lain dia menoelis sa 
toe artikel dalam berkala ,C on 

temporary Japan dgn. 
berkepala ,,The war and the Bal 

kans”: 

the countries of the Baikans 
will not decide their ultimate 
attitude untill and unless they 

have seen for themselves which | 
side of the opposing camps is/ 
favoured to win”. 

Indonesianja: Negeri2 Bai- 

kan tidak akan menentoekan si 
kap serta pendirian mereka, se 

beloem dan sehingga mereka da 

pat melihat lebih doeloe, mana 

kah fihak jang kelak mentjapai 

kemenangan”. 

Ramalan M, Kashima itoe diboe 

at sebeloem Perang Pasific men 

djadi, dan perang di Eropah ba 
roesan sadja menjala2 apinja, ta 

pi dalam banjak hal, njata penda 
patannja itoe djitoe dan tepat. Se 
loeroeh negeri Balkan soedah ber 

diri disamping As, Ada jang de 
ngan soeka rela sendiri, dan ada 
jang oleh karena hascetan dan di 

galak galakkan Inggeris mentjoba 
ingkar, tetapi toch achirnja insaf 

dan tahoe diri, laloe masoek dalam 

gaboengan As. 

Maka itoe, tidak sjak wasangka 

lagi bahwa pendapat Mr, Kashima 

poen akan mengenai politiek Toer 
kia dalam mana kalau pemerintah 
Ankara hendak menentoekan sikap 
nja, maka As lah kelak jang dipi 
lihnja, karena kemenangan fihak 
As, tidak bisa disangkal lagi. 

  

»Tetap-Teringat" 
persada Iboe KARTINI) 

Kala masa gelap goelita 
Engkau berdjoang berkorban 

Memboeka djalan rambati rata 

Menoedjoe gerbang kemerdekaan. / 

Kini tjitamoe soedah mendjelma 
Oesahamoe njata tiada pertjoema 

Astana raya telah tertjipta 
Hanja engkau tidak merasa. 

Sebagai iboe poetri sedjati 

Poetri Asia tinggi berboedi 
Engkau pergi 'ninggalkan kami 

Dengan perasa'an poeas dihati. 

Ach. iboe 

Engkau ansalan sekar sekoentoem 
Namamoe tetap semarak haroem 

Seoemoer wati tiada "kan-aloem 
Dalam djiwakoe lekat tertjamtoem.   »Mantany- Putra".   

  

 



Tapi minta djoega keteranias | Ya 

  

ilan, Pa even pertemoe 
an diantara kaoem ter 
nesia, (pada wak gari 

ekan maoe apa apa, E PN b Ta 

pnya has: rerot. 
bang Bedjat sebetoelnja 

lebih kaga" koerang. 
Kalau koerang berarti Kaga' la 

ebih, moestahil, sebab Se. 

Bea: ada am do'a mu 2 
Bedjat pandjang oemoer, soe | 

a lebih lama hidoep didoenia. “| ?. 

— Sebetoelnja, do'a begitoe mem- 
tin perasaan, seolah2 diachirat 

lebih kaga' enak dari didoenia. 
u tahoe lebih enak, tentoe 

aus Satu par tete 

r bang Bedjat. 
ketjoeali tjoema satoe, se | Eng 

kalau orang liat, tang 
...kaga' apa apa. 

| BANG BEDJAT. 

  

pada, alam ai telah ditentoe- 

tang beserta dengan toean Inami,. 
g sasa bahasa darj Balatentara 

"" Pertamabaai ini diboeka oleh toe 
jan Pendeta I, Siagian. Beliau 
membilang selamat datang pada 
tetamoe dari Nippon itoe jang toe 

. Iroet berhadir dalam pertemoean 
litoe boekan sebagai tetamoe jang 
tidak dikenal, melainkan sebagai 

Ludara jang seagama, Totan Sia 
“lebih landjoet membilang ba 

ak sjoekoer kepada Toehan, ka 
rena Allah telah memberi waktoe 
jang baik kepada oemmat Kris 
ten di Djakarta oentoek mengada 
hn ini, teristimewa 

ti semoea agama jang 
at di Indonesia. Boektinja 

dapat: dilihat, jaitoe atas kedata- 
n toean Y. 'Nomachi, seorang . 

Kristen Nippon, i 
'Kemoedian - hadlirin menjanji 

dari Mazmoer 68 : 9 dan sesoedah 
itoe toean Siagian berdo'a, Sesoe 
dah itoe toean Pendeta Yoshio No 

t 

 machi dipersilahkan oentoek berpi 
(dato. Beliau berbitjara dalam ba 
hasa Nippon dan toean Inami me 

- 

 menjalinnja dalam bahasa Indone 
-| sia. Tocan Nomachi antaranja ber 
3 kata demikian: . 

— Beliau merasa beng Sa 

ie bisa berdiri ditengah2 ka 
2 |oem Kristen di Betawi dan sekitar 

Ap Beliau bermoela mendoega, 
Tb wa pertemoean ini tidak akan 

bean beliau itoe tidak benar 
adanja. Beliau merasa girang se 

: —. Jiang banjak ini. Beliau menerang . 
Ikan, bahwa kedatangannja di In 

: Tn seorang Pendeta, 

donesia itoe sebetoelnja boekan se 
| bagai seorang. ne melainkan 
sebagai pegawa pikiantahan 
'Nippon. Djadi berdiri beliau di 
moeka mimbar-ini -ini boekannja seba 

melainkan - 
1g Kristen dari Nip- 

er Beliau tadinja hendak diki- 
Iximkan ke Filipina, tetapi oleh ka 
Irena tempat tinggal beliau djaoeh 
“Idari Tokio, maka beliau datang 

Ik sedikit kasip ke iboe kota Nippon,” 
gga beliau tidak djadi diki- 

Pemkaw Ke iMipiog, melainkan Ke 
Indonesia. Tetapi beliau tidak me 
rasa ketjewa karenanja, sebab di 

“hindonesia — poen beliau bisa ber 

an den 
emperdengarkan 

| temoe dengan engan saudara2- 

Inja. 

Tocan Novan: menerangkan, 
“bahwa di Nippon djoemlah orang 
jang beragama Kristen itoe tidak 

begitoe banjak, tetapi djasa n Te 
ka terhadap noesa dan ban se 
sar sekali, Hal ini tentoe soedah 
diketakoei oleh kaoem Kristen ci 
Indonesia jang pernah membatja 
boekoe tentang kehidoepan  ka- 
oem Kristen Nippon. Kacem Kris: 
ten Ind»nesia- Tea seharoesnja be 

kan toean Pendeta 1. Nomachi da 

  

ip Jaapat perhatian jang besar, teta 
pi sekarang ternjatalah, bahwa   

  

jang ada dihalaman  kaboepaten 
Kantor A.R, sendiri setelah diber 

sSihkan kini dipakai kantor Pembe 
. Fsar Militer goena menerima sega 

Bu ' Kaoem Kristen Indonesia-poen 
» | haroes bekerdja goena kemakmoe 

i | ran dan  kesedjahteraan 
8e- | | dan bangsanja. 

Sekarang Nippon sedang ea 
rang dengan Inggeris dan Ameri | 

| ka, Beliau berharap soepaja ka 
“oem Kristen Indonesia mengeta 
ga apa sebab sebabnja Nippon | 

mengangkat” sendjata kedoea ne 
“geri tadi, Nippon mengangkat sen 
djata terhadap Inggeris — Ame 

| rika, karena hendak mengadakan 

| perdamaian dan kemakmoeran jg. 
koeat dan sentausa di Asia Timoer, 
sehingga bangsa bangsa Asia hi | 

| doepnja djangan lagi tergentjet, 
melainkan dalam senang dan baha 
gia. Nippon berperang goena per 
damaian" doenia, Kedjahatan jang 

terdapat didoenia ini hendak di 
gantinja dengan kebenaran dan 

keadilan. Orang Kristen itoe ha 
roes hidoep menoeroet kehendak 
Kristoes, Oentoek membongkar 

segala kedjahatan tadi orang Kris 
ten haroes hidoep dalam soetji, ar 

tinja membentji semoea kedjaha 

tan. Maka menilik sikap sikap 
bangsa Barat jang mengoeasai 
Asia itoe ternjatalah, bahwa me 
reka boekan membawa keadilan 
dan kemakmoeran di Asia. Tocan 
Nomachi mengambil soeatoe tjon 

toh begini, Asia itoe boleh dioem 
pamakan dengan seorang bapa ta 
ni jang mempoenjai seekor kam 
bing dan bangsa Barat jang men 

seorang kaja jga djadjah sebagai 
mempoenjai ratoesan doemba, M 
noeroet keadilan, maka sikaja itoe 

beberapa seharoesnja memberi 

doembanja kepada simiskin. Teta 
pi ini boekan begitoe, Simiskin jg 
hanja - mempoenjai setkor kam- 
bing itoe haroes menjerahkan kam 
bingnja kepada si kaja. Maka mc 

“noeroet Bijbel, maka orang kaja 

'itoe haroes menolong orang mi: 
'kin. Djadi saudara saudara sekal: 
an-sekarang mengetahoei, bahwa 
didoenia ini tidak akan terdjadi 
keriboetan dan djika tidak ada ke. 
riboetan, soedah tentoe tidak ad- 

peperangan. Orang itoe haroes h' 
doep. menoeroet perintah Allah 
djadi dalam doenia ini haroer 
ada perdamaian, Nippon meng 

“Ikali melihat saudara2nja seagama | angkat sendjata, karena hendak 
menetapkan (kebenaran Es 

. Nippon tidak maoe ditindas, Nip 
pon ingin menjingkiri bahaja px 

-rang. Tetapi beberapa negeri te 
| lah melanggar peratoeran Allat 
dan oleh karena itos Nippon meng 

angkat sendjata. 
Peperangan dilakoekan dengar 

tjepat dan sekarang orang haroe: 
beroesaha soepaja kemakmoerar 

. dan kesedjahteraan itos bisa lekas 
tertjapai. 

Achirnja toean Kena bersc 
roe: ,,Marilah- bangsa Indonesi: 

kita bekerdja bersama sama oe: 
toek mengembalikan penghidoepar 
jang tjotjok dengan kehendak A' 

lah”, 

Sebagai penoetoep 'pedatonja, 
maka toean pendeta Nomachi be: 
harap bisa mengadakan “pert: 
moean jang sematjam ini, 

Kemoedian toean Inami menoc 
toerkan dengan singkat tentang 
hidoepnja bangsa Nippon jang 
sangat setia dan memandang ting 
gi Kaisarnja. Kebesaran bangsi 

dan negerinja, boekan boeat kes 
nangan diri sendiri. 

Perkoempoelan itoe laloe ditoe 
toep dengan sembahjang oleh tox 

  

:1 gitoe 1 

  

 Djawa Be arat. 

#1 TITANDJOER 

| ORANG KERTAS PALSOR. 
“Sebeloem perang habis orang2 

as | sama takoet menerima oeang ker 

mengira Pemerintah Nippon tidak 

soeka : Oei ocang kertas Hin 

| dia Belanda tadi. 'Ternjata kini 
PG: : Na Jera disini semoeanja 

k Pemeri Fbarue. Ma 

lagi, ra oeang Militer. jani 
mana Nae kini. telah ke 

. setetan pelan“ Sakuk kortas 
alan rapi, Hn kini 

Pi —keriboetan lagi diantara pe 
dagang pedagang dipasar jang ti   ana Pen ern 

tas Hindia. Belanda karena mereka . 
“ni 

  

an Pendeta J. J. Aijal, 
2 

berapa kali dirapportkan kepa- 
da jang berwadjib oeang kertas 

| palsoe. Sebetoelnja ocang kertas 
ini boekannja oecang palsoe, akan 
tetapi memang oeang jang mesti 

nja tidak lakoe disini. Jang mere 
"| ka soeka menerima itoe hanja ka 

.rena kebodohan dan ketakostan be 

laka. Sebab itoe ada baiknja en 
toek mendjaga pedagang peda 
gang bangsa kita jang boeta hoe 
roef kalau ditempat tempat oe 
moem ditempelkan beberapa gam 
bar oeang kertas jang lakoe disi 

Adapoen ocang oeang kertas 
asing jang disiarkan dipasar Tjian 
djoer itoe oecang oeang yen, oeang 
dari ,,Bank of China” dan ,,Bank 
of communication”. 

2G A4 
KANTOR A.R. TJANDJOER DI 

PINDAHKAN., 
Beberapa waktoe jang laloe kan 

“tor Assistent Resident Tjiandjoer 

jang dahoeloe dihalaman A-R. te 
ah dikosongi. Kantor tsb. dipin 

dstikan kesalah soeatoe roemah 

noesa 

  

  

“Ia penerangan penerangan dari se 
gala pendoedoek, 

BOGOR. 

RAPAT GABOENGAN PENGOE 
ROES ROEKOEN TANI 
"DAN ROEKOEN, KAM 

POENG PARIN 
“DRA BOGOR. 

- Koresponden Antara” menga 
barkan, bahwa mengingat kepenti 
ngan2 jang haroes didjalankan 
oleh RT. (Roekoen Tani) dan Roe 
koen Kampoeng sekitar Bogor, Pe 
ngoeroes Oemoem telah mendapat 
persetoedjoean dari Polisi Militer 
Dai Nippon oentoek mengadakan 
rapat (konperensi) dan oleh kare 
na Gedong Persaudaraan pada ma 
Sa itoe ditoetoep telah diberi poela 
tempat oentoek berrapat dikantor 
Polisi Militer, bekas Algemeene 
Secretarie, bahagian belakang. 

Pada tanggal 18 April 1942 hari 
Sabtoe telah dilangsoengkan ra 
pat Pengoeroes Roekoen Tani dan 
Roekoen Kampoeng dengan diha 
diri oleh 109 pengoeroes pengoe 
roes Roekoen Tani dan Roekoen 
Kampoeng dari seloeroeh-Regent- 
schap Bogor dan Tjitjoeroeg, seba 
gai wakil dari koerang lebih 10 ri 
'boe anggauta, 

Toean O. Sanoesi, 
ngoeroes Oemoem Roekoen Ta 
ni dan  Roekoen Kampoeng 
membilang diperbanjak teri- 
ma kasih kepada wakil  Peme 

ntah Dai Nippon jang telah mem 
seri kelonggaran jg. loeas serta 

Ketoea Pe- 

memberi tempat oentoek mengada 
kan pertemoean ditempat terse 
boet, begitoe poela pada hadlirin 
dan N jonja Nippon jang menjaksi 
kan rapat itoe. Sajang toean Itjiki 
dari Barisan Propaganda jang di 
|oendang, tidak bisa hadlir karena 
berhalangan: 

Setelah pimpinan rapat diserah 

kan kepada wakil Penoelis toean 
Gena Natasasmita, toean Sanoesi 

meneroeskan pembitjaraannja. 
Pembitjara menerangkari bahwa 
sedjak tahoen 1936 Roekoen Tani 
dan Roekoen Kampoeng di Bogor 
telah lahir di Tjitjoeroeg dan lain 
lain tempat di Bogor, mempoenjai 
56 tjabang dengan  beranggauta 
koerang lebih 4000 orang. Dari per 
moelaan berdiri tak lain jang di 
andjoer andjoerkan kepada sege- 

“nap anggauta agar berkelakoean 
baik dan giat oentoek mengoesaha 
kan pertanian, perdagangan, men 
dirikan badan2 amal dan pembe- 

rantasan boeta hoeroef. Pada keti 
ka itoe sebagian wakil Pemerintah 
Belanda banjak jang salah menger 
ti tentang Roekoen Tani dan Roe 

koen Kampoeng, sehingga sering 
kali banjak terdjadi rintangan2. 
Tetapi berkat Toehan jang Maha 
Esa, karena Roekoen Tani dan 

Roekoen Kampoeng bermaksoed 
baik, sampai pada masa ini Roe 
koen Tani dan Roekoen Kampoeng 
mempoenjai koerang lebih 100 tja 
bang dengan -beranggauta koe 
rang lebih 10.000 orang banjaknja. 
Tetapi dengan anggauta sebanjak 
ini beloem berarti mendapat ke 
madjoean ,karena, karena tiap2 
anggauta haroes menetapi kewa 
djibannja menoeroet azas dan toe 
djocan Roekoen Tani dan Roekoen 
Kampoeng. 

Djanganlah kita merasa bang 

ga atas boeah pekerdjaan kita, 
dan djanganlah mengharap harap 
gandjaran atau mentjahari nama 
dalam mengerdjakan sesoeatoe pe 
kerdjaan, tetapi tetap haroes ber 
maksoed beribadat, Lihatlah seba 
gai tjontoh saudara toea kita, be 
nar2 apa jang diboektikan oleh ten 
tara Nippon bahwa sifat2 bangsa 
Nippon jang berdasar ,,bosido” da 
ri moelai tentaranja sampai jang 
berpangkat tinggi. Waktoe tentara 
Nippon datang ke Bogor, sajang 
sekali banjak terdjadi perampasan 
perampasan jang memaloekan. 
Oleh pengoeroes Oemoem Roekoen 
Tani dan Roekoen Kampoeng te- 
tah diandjoerkan kesegenap tja 
bang soepaja mengandjoerkan ke 
pada pendoedoek jang melakoekan 
perampasan, mengembalikan ba 
rang2 kepada "jang ' mempoenjai 
hak. 

Kewadjiban2 jang perloe didja 
lankan pada waktoe ini, Pengoe 
roes2 dan anggauta2 Roekoen Ta 
ni dan Roekoen Kampoeng haroes 
menjingsing tangannja dengan me 
ngingat sembojan2 Almarhoem 
toean Dr, Soetomo: tanpo tjape 
tanpo lapar, serta dengan ichlas 

hati dan djoedjoer, sifat bosido ha 
roes digoenakan. 
» Mengerdjakan apa2 jang telah 
dipoetoeskan oleh Pengoeroes Oe 
moem. Dengan demikian nistjaja 
maksoed2 kita menoedjoe ke Indo 
nesia Raja begitoe poela menoe 

  

Peladjaran bahasa 
Nip pon. 

AVI, 

Watakusi no uti yel 'atte okure masu na — djanganlah ki- 

rim ke roemah saja. 

Tegami Wo yon de kudasai masu na « djanganlah batja 

“0erat itoe. 

Soeroeh (me — kan) diwoedjoedkan dalam hal ,saja dan 

kami” dengan bentoek per — kan bersama te dan kudasai dan 

dalam hal orang Jain dengan bentoek per — kan dan nasai. 

Perhatikanlah: 

Watakusi ni mizu wo motte ki te kudasai masu ka — Soe- 
kakah toean memberi air kepada saja? Lebih hormat: Wata- 
kusi ni mizu wo motte ki te masen ka (atau masen deshd ka). 

Watakusi ni tegami wo kaki te kudasai masu ka — 

kah toean menoelis soerat itoe?. 
Soedah- 

Lebih hormat: Watakusi ni 

tegami wo kaki te kudasai masen ka (atau masen desho ka). 
Jang dimaksoed ialah menoelisnja oentoek saja: saja me- 

noeliskannja kepadanja (saja menjoeroeh dia menoelisnja). 

Boleh diwoedjoedkan “dengan nama pekerdjaan bentoek 

ke-2 bersama te (de) mo dan yoi, kependekan yorosii). 

Misalnja: 

Kono teppitu wo motii temo yoi — dibiptau boleh memakai 

pena ini (Pena ini boleh dipakai). 

pergoenakan. 
Motiiru — memakai, mem- 

Gejo wa mesi wo tabe temo yoi —& Baboe boleh makan nasi 
itoe. 

Gyosha wa kobhii wo non-demo yoi — Koesir boleh minoem 
kopi itoe. (Non demo asalnja nomi temoj nomu — minoem). 

Anata wa kono hon wo yon demo yorosii « Engkau boleh 
membatja boekoe ini (Yon demo asalnja yomi temo: yomu — 
batja). 

Lebih hormat dipakai yoroshi yo-zaimasu. 
Anata wa kono hon wo yon demo yoroshd gO-zaimasu — 

Toean boleh membatja boekoe ini. 
dibitjarakan lagi. 

Perkataan go-zaimasu akan 

Tidak boleh tidak (haroes) dinjatakan dengan nama pe-: " 
kerdjaan bentoek ke-3 bersama nakereba dan nari serta masen. 

djoe ke Asia Raja dengan perlin 
doengan Dai Nippon akan bisa ter 
tjapai. Gerakan A.A.A. Asia Akan 
Agoeng atau Tjahaja Asia Nippon, 
Perlindoeng Asia Nippon, Pemim 
pin Asia Nippon perloe diperloe 
as serta perloe diingat maksoed2 
nja. Begitoe poela segala oendang2 
jang sekarang perloe diketahoei 
dan disiar siarkan di kampoeng 
kampoeng, diantaranja pemasa 
ngan bendera Nippon di tiap2 roe 
mah pada waktoe hari lahirnja Se 
ri Baginda jang Moelia Maharadja 
Nippon pada tanggal 28, 29 dan 30 
Apri, 

Toean Dr. Marzoeki Mahdi Ke- 
toea Parindra menerangkan dian 
tara oendang2 jang perloe diketa 
hoei dan disiarkan, jaitoe soerat 
siaran dari P.T, Resident Bogor 
tentang harga2 barang jang soe 
dah ditetapkan, agar pedagang2 
djangan mendjoecal barang2nja de 
ngan semaoe maoenja, sehingga 
nantinja mendapat soesah. 
. Toean Brata, Ketoea Roekoen 
Tani Tjibaroesah menerangkan hal 
pengiriman beras dari Tjibaroesah 
oentoek pendoedoek Bogor dan tii 
ta2 akan membeli penggilingan be 
ras. Selandjoetnja ia mengoepas 
sifat2 koperasi bangsa kita pada 
waktoe jang telah silam dan tjita2 
pekerdjaan jang haroes dikerdja 
kin jalah memberantas pengang 
goeran dengan djalan melebarkan 
peroesahaan. 

Setelah habis pemandangan2 de 
ngan soeara boelat mengambil 
kepoetoesan soepaja gerakan 3A 
dapat dipasang didjalan2 raja di 
Bogor dan toean2: Soeprijo, Soekis 
no dan Kaprawi haroes memben 
toek Comite oentoek keperloean2 
terseboet. Djam 6 sore rapat ditoe 
toep dengan selamat, 

AVONDKLOK BOEAT BOGOR. 
Atas nama Pemerintah Nippon 

dipermakloemkan, bahwa avond 
klok, perwatasan djalan malam, di 

dalam ini kota ditetapkan dari poe 
koel 11.30 malam sampai 4.30 pagi 
(waktoe Nippon). (RM) 

SOEKABOEMI ' 

BANAN DITOEDOEH MENDJA- 

DI KEPALA RAMPOK. 
Djoega melarikan 
seorang anak pe 

rawan Tionghoa, 
Antara” mendapat kabar, bah 

wa seorang pendoedoek desa Goe 
noeng Goong di bilangan Soekaboe 
mi, bernama Banan, - semendjak 
tanggal 25 Maart '42 telah dita 
han di Stadspolitie Soekaboemi, ka 
rena ditoedoeh telah melakoe. 
kan beberapa kedjahatan seperti: 

1. merampok seboeah warong 

Tionghoa di Gandasoli dan memba 
gi bagikan barang kepada orang 
banjak. 1 

2. soedah menembakkan revol 

ver dan sendjata jang lain kepada 
veldpolitie jang disoeroeh melakoe 

“kan penggeledahan mentjari 

  

(Dilarang mengoetip). 

ba 
rang2 rampasan dikampoeng2 se 
belah bilangan ini. 

3. soedah melarikan seorang 
gadis Tionghoa, jang akan .meni 
kah dengan toenangannja seo. 
rang pemoeda Tionghoa. 

Ketika perampokan itoe kedjadi 
an, memang soedah 3 hari warong 

Tionghoa itoe tertoetoep  teroes, 
sedang pendoedoek  memboetoeh- 

kan barang makanan sehari hari 
Ditambah poela, karena djoestre 
pada itoe hari ialah tanggal 9 
Maart '42 (orang dikampoeng be 
loem tahoe bahwa soedah ada ka 
pitoelasi) sangat sepi sekali, 

Pendjagaan tidak ada sama se 
kali. Warong itoe kemoedian di 
bongkar dan isinja dibagi2kan an 
tara orang banjak jang rihoean 
djoemlahnja. 

Hari itoe beberapa rombongan 
stads dan landwachten poelang ke 
kota Soekaboemi, sedang sendja 
ta2 dan pelornja diserahkan kepa 
da pendoedoek disitoe. Antaranja, 

djoega Banan kebagian dan sendja 
ta serta pelor itoelah jang kemoe 
dian digoenakannja ketika veldpoli 

tie melakoekan penggeledahan di 

desa itoe. 

Pada hari sebeloem veldpolitie 
datang, memang ia melarikan seo 
rang gadis Tionghoa dan disem 
boenjikannja di salah seboeah roe 
mah kepoenjaannja seorang desa 
disitoe, Tanggal 25 Maart '42 oleh 
pihak B.B. dipanggil menghadap. 
Ia datang dan sedjak itoe ia didje 
bloskan kedalam tahanan stadspo 
litie Soekaboemi, setelah barang2, 
sendjata dll.nja dibeslag. Nona 
jang disemboenjikannja djoega 
telah dikembalikan pada toenang 
annja. Pihak B.B. menjatakan 
bahwa itoe perkara akan dimadjoe 
kan kedepan pengadilan kelak, 

  

Berita Redaksi. 

Peringatan kepada semoea pem- 
bantoe. 

Meskipoen soedah diadakan pe 
meriksaan lebih doeloe atau cen- 
suur atas isi soerat kabar, ini ti- 
dak berarti bahwa penoelisnja ti- 
dak bisa ditoentoet lagi kalau isi ' 

toelisannja kemoedian terboekti ti 
dak benar, Karena itoe sebeloem 
menoeliskan soeatoe harap kebe 
narannja diselidiki doeloe dengan 
teliti. : 

Rahsia redaksi oemoemnja tidak 
bisa dipertahankan kalau kebena 

ran sesoeatoe haroes diselidiki, ka 
rena. pemimpin soerat kabar wa- 
djib memberi tahoekan segala apa 

jang perloe boeat penjelidikan, 
Kalau mengenai sesocatoe dja- 

batan negeri sebaiknja haroes di 
tanjakan doeloe kepada pemimpin 
djabatan terseboet. 

MMMEEN AN La Lim  



    

   

      

   
     

   
     

   

    

   
      

        

  

   

  

   

   

  

   

    

    
     

    

   

  

   

  

       

   
      
    

  

    

    

   
   
         

         
          

       

  

     

           

    

   

           

     

       

      

         
      
    

           

   
   

       

           

      
   

        

  

7 Dari Blitar kereta api bisa ber 

“ bentar dapat meneroeskan perdja 

| dengan berdjalan kaki, perdjala 

? dirampok orang, 
| perkakas2 jang diroesakkan. 

| Kertosono, lokomotief disorong2. 

  

    

    

    

Antara” mengabarkan, bahwa 
keadaan di Blitar aman dan damai 
tidak ada keriboetan apa2. ' Ba 
njak orang2 jang dari loear kota 
Blitar sama datang berevakuasi 
kesana pada waktoe sebeloem se 

lesai peperangan. Demikian ba | 

njaknja hingga djoemlah pendoe | 
doek berlipat doea kali. Sebagai 

tjontoh oempamanja sekolah Ti | 
»nghoa dari Malang pindah de 

ngan semoea “anak moeridnja | 

jang banjaknja ada 250 orang.. 
Walaupoen djoemlah pendoe | 

doek Blitar berkali lipat banjak | 
nja, tetapi masjarakat Blitar sang 

goep dan koeat menerima orang 

' sebanjak itoe . Sebab2nja ialah 

karena hasil boemi jang dahoeloe 
nja dikirim keloear kota Blitar | 

sekarang tertahan dan inipoen ti 

dak moebadir poela sebab bertam 
bahnja pendoedoek. 

Singkatnja, boeat Blitar kedata 
ngan sebanjak orang itoe mendja 
di baik. in 

Perhoeboengan dengan lain? kota. 
  

djalan biasa sampai di Wonokro 

mo melaloei Kertosono. Djembatan 

kereta api di Wonokromo roesak, 

akan tetapi djembatan “jalanan 

tidak apa2, hingga orang2 jang 

. maoe noempang kereta api ke Soe 

rabaja setelah berdjalan kaki se 

| Janannja. Hari2 ada 4 kereta api 

— jang pergi dari Blitar menoedjoe 

Wonokromo, 

   
    sak. Setelah melaloei djembatan 

nan bisa diteroeskan lagi dengan 

kereta api. Perdjalanan itoe ha | 

roes .melaloei djembatan Nglaor 

| Blitar — Djokja. 
1d Ae 

  

| dak ada ganggoean apa2. Boeat 

orang2 jang maoe pergi dari Dja 

“karta ke Blitar djadinja sekarang 
soedah bisa teroes, ketjoeali dide 

'kat Kesoegihan, dimana djemba 

tan Kali Serajoe masih diperbaiki 

haroes menjeberang sebentar. Se 

| karang disitoe soedah ada djemba 

tan (noodbrug). - 2 

| Seperti djoega dilain2 tempat, 

— di Kediri timboel perampokan. Di 

antara jang dirampok adalah : to 

'ko jang besar2 sama habis diram 

. pok. Jang anehnja toko mobilpoen 

hingga banjak 

— 'Distation Kertosono waktoe ter 

djadi keriboetan ,orang2 sama me 

njorong2 kepala kereta api (Joko 

motief), entah dengan maksoed 

“apa, sebab kalaupoen maoe dibawa. 

poelang keroemah toch tidak ada 

Saos 2 

Pabrik goela pasir »Poerwasri” 

  

-. habis. 

  

' Palffik goela pasir ,,Poerwasri” 
habis “dikeroemoeni orang. Semoea 

persediaan, goelanja diangkoet 

orang. Demikian djaoehnja orang 

jang mengambil goela hingga me 

. reka membawa tjikar. Ketjilaka 

— Blitar dan sek 
ja 

(lan 

: api jang menoedjoe arah | 
“ Djokja teroes berdjalan dengan ti | 

yee 

  

itarnja. 

  

        
mengambil goela dengan gam 

dikorek, sedang goni 
goela itoe bersoesoen soesoen. 

Achirnja goni jang ditoempoek2 
'itoe roeboeh dan meniban orang2 
jg. ada dibawah. Koerang lebih 60 
orang kabarnja telah mati disitoe, 

Har,a goela oleh sebab itoe se 

karang sangat moerah sekali. Jg. 
doeloenja perbaal (100 kg.) harga 

nja f 10— sekarang dapat dibeli 

dengan f 3.—. Kabarnja oeang jg. 
ada dalam pabrik itoepoen digon 

dol orang banjaknja f 380.000.—. 

ik dan ada poela jang toeroen. 
  

  

” Oemoemnja harga barang2 ke 

boetoehan sehari2 biasa. Hanja be 

berapa matjam sadja jang naik, 

' sementara itoe ada poela jang toe 

'roen, Jang naik oempamanja: te 

loer ajam, Doeloe per 10 teloer 

| ajam 12 sen, sekarang 23 sen. Dja 

he sangat mahal betoel harganja. 

Doeloe membeli 3 sen soedah ba 

| njak, sekarang ada f 1-— Barang 

nja soekar didapat dan banjak di 

minta orang. Perloenja jalah diper 

| goenakan oentoek boemboe maka 

nan. Kentang jang doeloenja bisa 

dibeli dengan 5 sen, sekarang har 

ganja mendjadi 20 sen. 

Demikian sebagai tjontoh harga 

barang2 sehari2. : 

Singkong tidak ada harganja. 
  

Berhoeboeng dengan pabrik2 ta 

pioka tidak djalan, seperti pabrik 

Bendoredjo, maka harga singkong 

keliwat moerah sekali. Satoe tang 

goengan singkong sampai berhar 

ga 12 sen. 

Pabrik goela pasir tidak berdjalan. 

Pabrik goela di Blitar, seperti | 

Ngoenoet, Koenir (no. 2 setelah 

'Djatiroto) kedoeanja tidak berdja 

- Kesoekaran banderol. 

Kesoekaran banderol ini dapat 

dinjatakan dgn. rokok kretek ke 

loearan pabrik toean Liem Liang 

Tjaij. Biasanja ditemp li oentoek 

rokok2 jang di djoealnja itoe ban 

derol 3 sen. Akan tetapi karena 

tidak ada jang 3 sen laloe diboeng 

koes mendjadi 3 bagian dan 1 ba 

'giannja ditempeli dengan banderol 

1sen (3x 1 sen). Sebabnja maka 

soekar banderol, karena banderol 

itoe ditjitak di Kolff Djakarta. 

Pabrik Faroka di Malang djalan. 
aa 

— & 

Pabrik rokok ,Faroka” di Ma 

lang djalan seperti biasa. 

Pabrik beras soekar. 

  

Pabrik beras kepoenjaan sita 

Liem dan Djie sekarang beloem la 

gi bisa berdjalan. Sebabnja ialah 

karena persediaan beras doeloe, 

oleh toean2 diatas waktoe keada 

an soekar disana, laloe dengan pe 

| dibagi2kan kepada pendoedoek. 

154 dari djoemlah persediaan 

dibagikan, Itoelah sebabnja maka 

pabrik ini tidak berdjalan. Selain 

dari pada itoe bank2poen beloem 

diboeka poela. Oelainnja pabrik be 

ras, toean Djoe pabriknja djoega 

njak kelapa. Djoega minjak tidak 

bisa dibikin ,sebab tidak banjak 

persediaan kopra. Lagi poela ka 

leng minjak kelapa soekar didapat 

sekarang ini. 
Sekian, serba sedikit tentang ke   'an telah terdjadi, karena mereka 

3 2 Kuat Es 
Sa 1 

     

   

  

aa 

  

"4 FA aan 

—— (Samboengan dari pag. 1). 
SAH, ITOE SERANGAN BOEKAN 

— BERARTI ! 
Tokio, 20 April (Domei): 

' Tomokazu Hori, djoeroe kitjara 
Kantor Penerangan, dalam pembi 
tjaraannja tentang serangan oe- 
dara hari Sabtoe jl. menerangkan: 
-Serangan hari Sabtoe itoe tiada Ia 
in hanja soeatoe ganggoean sadja 
daripada pihak moesoeh, jang ber 

. Gah moelai moendoer dimata nege 
ori negeri lain, serta dengan mak 
— soed memadamkan apt kepanasan 
- 

    

     

  

   

- jang dilakoekan oleh pasoeskan oe 

dara Nippon pada pangkalan pang 

kalan pangkalan Inggeris dan Ame 

| maksoed dengan djalan itoe hen 
(|. dak mengembalikan kebesaran 
2 dan kehormatan Amerika jang soe | 

« hati oemoem  dinegeri Amerika 
sen i, dan djoega, bila moeng 
kin, membingoengkan pikiran ra” 

adaan di Blitar dan sekitarnja. 
Ll I- 

| jat Nippon”. Beliau mengatakan 

bahwa serangan oedara itoe pada 

azasnja lain sekali daripada pem 

boman jang djitoe dan djelas, 

rika dikepoelauan Philippina dan 

dipoelau Ceylon. Beliau menegas 

kan bahwa dinegeri Amerika Sari 

| kat makin lama makin keraslah 
pengandjoeran oemoem oentoek 

| melangsoengkan serangan jang 

didjandji djandjikan itoe, lebih le 

bih semendjak djatoehnja benteng 

| Bataan, jang menoeroet djandjian 

. sombong dari pihak - tentara 
Amerika, akan dipertahankannja 

dengan sehebat hebatnja. Tetapi 

“pada oemoemnja orang Amerika 
soedah insjaf, bahwa dalam kea- 

| daan jang sekarang ini Amerika 
| Serikat tentoe tidak akan dapat 

Lease santa toa Te | PINTA 
'atau 1944 oentoek melakoekan | | PR 
| rantjangan penjerangannja. 

| tanggoengan atas keadaan jang 

rantaraan kepala2 kampoeng telah 

menoenggoe sampai tahoen 1943 

hoeboeng “dengan soeara soeara | 

sindirkan dari pers Amerika, ten | 
tang kemoengkinan akan menga 

singkan beberapa pembesar dari 

kabinet, jaitoe minister marine 

Frank Knox, minister peperangan 

Henry Stimson dan minister nege 

ri Hull, jang, katanja, memikoel 

begitoe tjelaka sekarang ini, t. Ho 

ri menjatakan bahwa  peme- 

rentahan Amerika Sarikat, jang 

terdesak moendoer, hingga terpak 

sa memboeat apa apa sadja oen 

toek ' menenteramkan perasaan 
oemoem seraja menoetoep maloe 

gal padanja, dan mendjalankan 

akal itoe, jaitoe serangan oedara 

jang bermaksoed propaganda. 

Selandjoetnja toean Hori me 

noetoerkan, bahwa penjerang pe 

njerang Amerika itoe, ,,jang tidak 

mendapat hasil soeatoepoen jang 

boleh dibanggakannja, telah mele 

paskan tembakan senapan mesin 

pada beberapa bangoenan preman 

seperti segkolah sekolah rendah 

dan roemah sakit, dan menjebab 

kan beberapa anak anak, orang 

orang sakit dan orang orang toea 

jang tidak bersalah tiwas djiwanja 

atau loeka. : 

Katanja lagi, bahwa Sesoedah 

mereka itoe melakoekan perboea 

r deh 

     

    

itoe malah ditjela oleh seloe 

doenia, karena pemboenoehan $ 

tjara kedjam jang dilakoekan Ol 

mereka pada beberapa pendoe 

bangsa Nippon di Davao dan 

doe dan orang orang preman bang 

sa Philippina. Peristiwa peristiwa 

ini menghilangkan hak hak mere 

ka, pembesar pembesar dan pener 

bit penerbit soerat kabar Ame 

rika akan menoentoet negeri ne 

geri lain dengan menggoenakan 

azas melempar bom dari oedara 

menoeroet sjarat sjarat kemanoe 

siaan”., 3 

Selandjoetnja Hori menegaskan 

bahwa sekarang anggau anggauta 

congres Amerika telah membangga 

kan diri dengan perkataan bahwa 

itaelah permoeslaan serangan be 

sar Amerika, dan mengatakan 

bahwa. meskipoen mereka begitoe 

radjin menjiarkan berita tiita tji 

tanja itoe, dalam hakekatnia 

,hasilnja tiada berlainan dengan 

hasil jang dapat diperoleh dari 

pemberian injeksi kamfer pada. se 

orang sakit jang hampir mati, 

mendjadi semboeh oentoek semen 

tara waktoe sadja”. 2 

Tentang pelemparan bom oleh 

pasoekan sekoetoe pada Tokio ha 

ri Sabtoe jl., dari pihak keradjaan 

negeri jang lain dioetjapkan ke 

hormatannja atas sikap ketentera 

man pendoedoek Tokio, waktoe se 

rangan itoe berlakoe. Demikianlah 

diterangkan oleh Kiwao Okumu 

ngan, pada hari ini dalam sidang 

vice minister biasa. 

Keroesakan keroesakan 

| disebabkan oleh serangan 

ngan oedara itoe, serta beberapa 

atoeran wmemperbaikinja, telah 

diperbintjangkan antara vice mi 

nister2 itoe, sedang toean Kota 

Omori, vice minister oeroesan jus 

titie, memberikan keterangan ten 

tang atoeran atoeran oentoek me 

jang 

nja sendiri, pada achirnja hanja | bintang perak. 

akal semata mata jang masih ting | 

tan kedji dan boeas itoe, mereka 8 

serdadoe biasa. 

penganiajaan atas serdadoe serda'| 

| keterangan itoe kita dapat mem 

serangan oedara jang baroe ini 

ra, vice president Kantor penera . 

sera . 

Nanas BNN 
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TANDA PANGKAT MILITER 
. NIPPON. 

,Soeara Oemoem” dapat mene 
rangkan tanda2 pangkat militer 

Dai Nippon, jang biasa dipakai di 
atas kraag (leher badjoe) dan ter 
loekis pada segian pandjang. 

Djendral: dasar emas dengar 
3 bintang perak. 

Letnan djendral: dasar emas de 
ngan 2 bintang perak, 
Djendral majoor: dasar emas de 

ngan 1 bintang perak. 
Kolonel: Doea' setrip emas dite 

ngah pinggirannja memakai setrip 
kartel tipis (djoega emas) dgn. 3 

Letnan kolonel: Seperti diatas, 
tetapi dengan 2 bintang perak. 

Majoor: seperti diatas dengan 1 

bintang perak. : : 

Kapten: satoe setrip emas dite 
ngah, pinggirannja memakai se- 
trip emas kartel. dgn. 3 bintang 

perak, 
Letnan klas 1: seperti diatas de 

ngan 2 bintang perak. 
Letnan ktas Il: seperti diatas de 

ngan 1 bintang perak. 

Onderletnan: seperti diatas de- 

'ngan tidak memakai bintang. 
Spandri (Vaandrig): dasar ne 

rah, ditengah setrip emas, dengan 

3 bintang perak. 
Adjoedan onderopsir: seperti di 

atas dengan 2 bintang perak. 

Sersan majuor: seperti diatas 

dengan 1 bintang perak. 1 

Sersan: seperti diatas tidak pa 

kai bintang. 
Selainnja itoe adalah serdadoe 

PERHOEBOENGAN POST 
Perhoeboengan post kota boeat 

Soerabaja, moelai tanggal 4 Maart 
1942 sampai ini hari, beloem da 

pat berdjalan seperti jang soedah2 
Djadi oeroesan soerat menjoerat- 

jang dikirim dengan perantaraan 

post kantor Soerabaja jang ma 

soek atau keloear kota, boeat se 

mentara waktoe terpaksa ditoe 

toep. Hal ini kita djoega telah ich 

tiar mentjari keterangan, alhatsil 

bawa harzpan jang menjatakan 

perhoehoengan post kantor Soera, 

baja akan lekas diboeka lagi, seper 

ti perhoeboengan postkantoor jg. 

telah kita ketahoei di Madioen. 

Boeat orang2 jang hendak ber 

kepentingan “kan berkirim soe-   
rat ke Soerabaja soepaja disabar 

kan dahoeloe karena hal itoe ma 

sih dioeroes oleh balatentara Nip 

pon, sehingga sedikit hari lagi da 

pat diormoemkan dalam soerat2 

kabar atau radio. 

DARI SOERABAJA KE BANG 

: KALAN., 

35 sen dengan pe 

nano 

Antara” mengabarkan, bahwa 

antara Soerabaja dan Madoera, 

(Bangkalan) soedah ada perhoe 

boengan. Orang2 jang maoe me 

njeberang mesti mempoenjai soe 

rat pas. Pembajaran menaiki pera 

hoe Soerabaja—Bangkalan satoe 

orangnja 35 sen, 

MAKLOEMAT RESIDENT KEDI 

| toran, toko2 dan sebagainja haroes 

' dalam S.O. 

  : RI. 

Resident Kediri atas namanja 

kan makloemat - tertanggal 21 

Maart 1942 antara lain diseboet 

kan, bahwa semoea roemah seko 

lah diseloeroeh residentie Kediri 

haroes ditoetoep doeloe, sampai   ngawaskan siaran beria berita jg 

tidak berazas. 

| bisa digoenakan oentoek pabrik mi :2 

Spoedeursus in de 
Japanscehe taal. 

A Dare —wie. 

len.v, wie 
2e n.v. wiens (van wie) 

3e n.v. wien (aan wien) 
4e n.v, wien I

N
 

“ 

B. 
bruikt). 

le n.v. wie 
2 n.v. wiens (van wien) 
3en.v, wien (aan wien) 
4 nv. wien : 
Wie werkt er? 
Wie (beleefder) roept daar? 

I
N
 

C. Dore—welk 
le n.v. welke : 
2e n.v. welks (van welk) 
3e n.v, welk (aan welk) 
4e n.v, welk TNI

BIN
,   | kesempatan lagi oentoek memoe 

tarkan arah peperangan menoe   
e (wordt u 

pada waktoe jg. ditetapkan lagi. 

  

DE VRAGENDE VOORNAAMWOORDEN, 

25. dare wa.of ga 
dare no 

dare ni 

dare wo 

Donata —wie (wordt als een beleefder vorm voor dare ge- 

donata wa of ga 
donata no : 

donata ni 

donata wo 

Dare ga hatarakimasu-ka 
Donata wa yomimasu-ka 5 

ifsluitend zelfstandig gebruikt). 
dore wa of ga 
dore no 
dore ni 
dore wo « 

(Nadruk Verboder'" 

pembesar tentara Nippon menjiar | 
! 

! 

! 
! hendak ke Banjoewangi dari Nega 

  

        

MAKLOEMAT 

DARI BURGEMEESTER BETAWI. 
Burgemeester Betawi mempermakloemkan, bahwa Pembesar dari 

Balatentara Dai Nippon dikota ini bertjita tjita nanti pada--hari 
Mauloed Tenno Heika, Seri Baginda jang Maha Moelia, Djoendjoe 

ngan Dai Nippon pada tanggal 29 April j.a.d., akan memberi anoe | 

gerah hadiah kepada orang orang jang telah mendapat bahaja loeka, 

karena membela balatentara Nippon dan kepada ahli waris dari 

orang2 jang meninggal doenia sebagai korban perang, karena membela 

balatentara Dai Nippon. 1 2 

Berhoeboeng dengan itoe diminta kepada sekalian pendoedoek 

jang mengetahoci adanja korban itoe soepaja memberi tahoekan 

kepada Boepati, atau Majoor bangsa Tionghoa, Kapten Arab, kepala 

bangsa Moor, atau salah seorang Wijkmeester, baik bangsa Tionghoa 

maoepoen bangsa Indonesia: 2 

nama orang jang mendjadi korban. 

pekerdjaan dan tempat tinggalnja. 

bagaimana tjaranja mendapat bahaja dan dimana kedjadian itoe. . 
nama dan tempat tinggal isteri dan anak dari orang2 jang telah 

meninggal doenia sebagai korban terseboet. 
Pemberi tahoean itos selekas lekasnja didjalankan, sebab sebe 

loem tanggal 25 April j.a.d., daftar nama nama korban itoe haroes 

soedah dapat dikirimkan ke kantor. Gemeente (Koningsplein Zuid | 

No. 9 Batavia Centrum). 

P
a
 
e
n
 

# 

Oentoek memoedahkan kepada orang-orang jang maoce mendaf- 
tarkan namanja, maka Gemeente telah meminta pertolongan kepada 

Afdeeling Propaganda, onderafdeeling film, soepaja soeka memboeat | 

pprtret oentoek keperloean pendaftaran itoe. $ 

Permintaan gemeente dapat dikaboelkan oleh afdeeling terseboet 

dan moelai tanggal 21 boelan.ini orang orang jang maoe memakai . 

kesempatan terseboet, boleh soeroeh memboeatkan portretnja dikan 

tor gemeente, Gambir Selatan No. 9, dengan pembajaran f 0.50 

(lima poeloeh sen). 

x 

Burgemeester Betawi mempermakloemkan, bahwa moelai hari : 

ini dikantor gemeente, Gambir Selatan No. 9 orang bisa beli bendera 

.sKokki” jang perloe boeat dipasang pada hari besar ,,TENTYOSE- 

TU”, jaitoe pada tanggal 28 sampai 30 boelan ini, dengan harga 

f 0.85 (delapan poeloeh lima sen). 
Pa 

Berhoeboeng dengan pengadoean dari Pembesar Balatentara 

Nippon jang disampaikan kepada Gemeente tentang kesoekaran 

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

toe roda, maka Burgemeester Djakarta minta kepada sekalian pen 

doedoek kota ini oentoek membantoe soepaja hal bermain rsemakai 

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 

oentoek keamanan oemoem dan oentoek mentjegah ketjelakaan. 

Kalau tidak diberhentikan, nistjaja terpaksa diadakan atoeran jang 

keras. 

  

  

Pekerdjaan boeat sementara 
wakecoe. o 

Dikantor Poetjoek Pimpinan Pergerakan ,,Tiga A” sekarang 

diboetoehi koerang lebih doea poeloeh lima orang perempoean oentoek 

bekerdja selama empat atau lima hari. Pekerdjaan ialah menempel 

bendera bendera pada tiang tiang bamboe. Orang orang jang MAOEA 

melamar dipersilahkan datang selekas moengkin dikantor terseboet, 

Koningsplein West no. 2. 

       

  

ada jang mendirikan koersoes ba 
hasa terseboet dengan banjak mem 
poenjai moerid, 

Semoea tempat2 tontonan, res 

soedah ditoetoep pada djam 10 

malam dan boleh- diboeka lagi se 

soedah djam 5 pagi (waktoe tanah 

Djawa), demikianlah kita, batja 

PERDAGANGAN, 

Perdagangan berdjalan sebagai 

biasa, lebih lebih perdagangan pen 
djoealan hasil boemi. Hanja ba 
rang barang toko masih ditoeng 

goekan pendoedoek kedatangan 

nja, oempama minjak tanah ro 

kok dan lain2. 
SOERAT KABAR DAN BIOSKOP 

Oentoek sementa 
ra di hore roep. 

,Antara” mendapat -kabar, bah 

wa soerat2 kabar jang terbit di ' 

djawa Tengah seperti ,,/Pesat” 
soerat kabar harian di Semarang, 
Sedya Tama dan Asia Baroe di 

Djokja serta Pewarta Oemoem di 
Solo (ini soedah lama tidak ter 

bit), moelai tanggal 13 April 1942 
tidak diperkenankan diterbitkan 
oleh jang berwadjib disana. Selain 
soerat2 kabar harian, djoega bios 
kop2 dilarang dimainkan. Peratoe 
ran ini hanja berlakoe di Djawa 
Tengah sadja. 

TENTANG PERHOEBOENGAN 

SESOEDAH PERANG. 

Den Pasar —Nega 

pa, 5 
Kalau doeloe orang hendak be 

pergian dari Den Pasar ke Nega 

ra dapat dilakoekan dengan moe 

dah dengan memakai auto. Djarak 

dari kedoea tempat ini ada 96 km. 
Karena djembatan Toekat Balian 
roesak, djika orang akan bepergi 

an dari Den pasar ke Negara atau 

kebalikannja, orang mesti membi 
kin perdjalanan lebih djaoeh lagi, 
jaitoe via Poepoehan jang djaoeh 

nja ada lebih koerang 150 km. 

  

Negara —Gilima- 

noek. 
Karena auto hampir tidak ada, 

Gilimanoek sekarang tidak men 
djadi tempat penjeberangan Ba 
njoewangi — Bali lagi, tetapi pin 
dah ke Tjoepel dekat Negara. Doe 
loe banjak motorboot dan perahoe 
jang menghoeboengkan Banjoewa 
ngi dan Gilimanoek, Djika orang 

  

    
Toecan A.N. Gg. Kasehatan — 

Oesoel toean meskipoer agak soe 

kar karena banjak sebab2nja, ke 
lak akan kita roendingkan djoe 
ga dengan direksi. : 

& 

ra, tidak djalan Gilimanoek lagi, 
tetapi bisa datang di Tjoepel dan 

dari sitoe dengan memakai djoe 
koeng bisa sampai di Banjoewa 

ngi.    Tocan J, Main Djakarta — Oe 
roesan bendera kita mafhoem 

akan maksoed toean, Terima Ka 
sih. Dan didalam toelisan toean 
ta' ada jang tidak menjenangkan 
kita, sehingga rasanja tidak per 

Banjoewangi— 

Bangil. 
Hoeboengan antara Banjoewa 

ngi — Kalisat — Djember — Pro 
bolinggo — Bangil tidak menda 

   

    

pat keroesakan apa apa dan ber | je ma'af, 
djalan sebagaimana biasa. 

Keroesakan perang jang mtnim Toean S. Anwar, — Harap ja" 

pa kota Banjoewangi hanja pada | in kali toean mengirim berita € 
pegadaian kampoeng Melajoe dan | atau lain2 in duplo. K    

  Mandar, tetapi keadaan kota sendi 
ri sekarang soedah tenteram kem 

bali seperti doeloe. 

   
-PATJAR- | 

MAOE DJOEAL: Satoe mesin toelis 
merk STOEWER PORTABLE, didalam 
keadaan baik. Boleh berdamai pada: 
Karanganjar 7 — Djakarta. 

DISEWAHKAN kamer f 10. , diieve. 
makanan f 15.--. Katrangan pada Technr 
Bur., Accu Laadstation, Vernikkel Inr, 
Berendrechtslaan 45 Bat..C. 

SEKOLAH2 SOEDAH 
DIBOEKA. 

Sekolahan sekolahan di Bali se 

karang soedah diboecka kembali, 
Perhatian pendoedoek pada bahasa 
Nippon amat besar, teroetama di 

Den Pasar ditempat mana soedah 

    

  
 


