
    

TANIN NO, KOMARU KOPO 
WA SURUNA. 

Djanganlah melakoekan perboe 
atan jang menjoesahkan orang. 

TOMODATII WA, 

Ra Ma 

TAGAINI 
TASUKE-AE 

Orang bersahabat itoe haroeslah 

tolong-menolong, 

Radio Komentar. 
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aa jang terang: me 

  

  

  

— | kan, bahwa semoea itoe bertali de ' 

| dengan wang2 

  ekin oedara ai Na 
meal Jean hendak 

1 njebabkan ane terbang 
kear selatan Na 

| kan berhoeboeng dengan persesoe 
aian tentang persamaan koers da 
ri Baht Thai dan Yen Nippon, 
sambil menegaskan, bahwa pene-: 

| tapan tentang penoekaran koers 
| perloe ada oentoek memoedahkan 

| perhoeboengan ekonomi internasi» 
| nal, 
| kan jang-seroepa dengan persama 

Ketika ditanja apakan tinda 

an koers Thai — Nippon, akan di 
| Joeaskan 'sebagian2, Asia Timoer 
Raja jang lain, maka Hori mendja 
wab: ,.Saja tak mengetahoei, bi 
arpoen demikian iapoen menerang 
kan lebih landjoet, bahwa geang 

militer Nippon jang sekarang da La 

lam perpoetaran di negeri pegeri | 
sama koersnja | « jang didoedoeki, 

negeri terseboet. 
Ketika ditanja berita berita nege 
ri lain, jang mengabarkan, bahwa 
orang Nippon telah mendoedoeki 
soember2 minjak di Burma, maka 
Horipoen menolak oentoek membe 
ri penerangan, dengan mendjelas 

ngan operasi militer, dan tiadalah 
ia dibolehkan memberi penerangan 
dan siaran tentang itoe. 

ama TIMAH DLL. TETAP 
AMAN. 

s honan, 21 April (Domei): 
a Shigemasa Sunada, adviseur pa 

da pemerentahan militer di Malak 
ka, jang telah poelang ke Shonan 

pada hari Minggoe  jbl., setelah 

mendjalankan - inspeksi ditanah 
Malakka selama doea  minggoe, 

» memberitakan bahwa dimana ma 

& .Atatas 9 Mito, Sh djam 132 30, maka nampak 
, jang pt sangkaan kami adalah mann 

apangan oedara Pelan di Na Chiba, ana 

r dari bomber itoe. Pada ketika itoe pesawat kami 

dan tidak moengkin mengedjar moesoeh lebih lan 

mber moesoeh itoe mentjoba hendak melarikan 

nlah asap api mengeboel ngeboel dibelakangnja 

, akan tetapi “kami pastikan pesawat itoe akan ajatoen. 

ta" tahoe apa jang mna telah terdjadi dengan 
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na sadja ia pergi, tak lain beliau 

-dapatkan, melainkan damai dan: 

| tenteram sadja, sedang penghidoe 

pan soedah sebagai biasa-lagi, di 
bawah pemerintahan Nippon. Be 
liau merasa gembira sekali karena 
telah mendapat lihat bahwa tam- 
bang2 timah dan kebon2 getah 
dan kelapa ternjata sedikit sekali 
'keroesakannja, biarpoen soedah di 
lakoekan politik tanah hangoes 
oleh fihak Inggeris. Katanja pabe 
rik2 pembersihkan timah dikota Pi 
nang ta' menderita keroesakan apa. 

poen, dan boleh diharap hasilnja 
akan melebihi djoemlah 150.000 
ton setahoen, sehingga lebih dari 
tjoekoep oentoek keperloean seloe 

| roeh daerah kemakmoeran Asia 
 Timoer. 

Tocan Sunada Aina aah 
poela, bahwa djalan2, djembatan 
dan djalan2 kereta api diseloeroeh 

I-tanah Malaka boeat sebagian “be 

Thai, oentoek sena ba, 'koers: 
|-Baht dan Yen, boekanlah disebab 

| kan oleh karena Baht soedah men 

1 djadi. rendah- harganja (devalua- 

il si) akan tetapi oleh sebab oeang 

|| Yen lebih dihargai orang. Maksoed 

jang teroetama dari ini perdjandji 
eng 

.memoedahkan . toekar- 

barang antara kedoea ne 

pe ini oentoek selamanja, berhoe 

: boeng dengan keadaan di Asia Ti 

2 "Pembesar pembesar Nippon dan 
Thai sedang mempeladjari tinda- 

'kan2 jang perloe diambil, agar soe 
paja perekonomian Thai tidak 

'mendjadi katjau oleh karenanja, 

hingga barang barang export Thai 

'mendjadi lebih rendah dari harga. 
barang export Nippon. Dalam tin 

ikan2 jang akan diambil itoe nan 
masoek djoega penilikan har 

|iga barang export -dari Nippon 
7 (ajoega 'beras dan lain2 barang) 

o Ike Thai dan aliknja, dan se 
'landjoetnja djoega hal hal berke 
|naan d nbatasan harga 
'dari beberapa roepa barang dan 

adi. penninggihan bea2 agar soepaia 

kekoeatan membeli 
hai tidak beroebah. 

INTOEK . SEMENTARA: HA- 
““NJA PENETAPAN KOERS 

, BATH THAI DAN YEN 

EU MPPON.. 
' bai TO ki o oleh Domei di 

. kabarkan: : 
'Tomokazu Hori, djoeroe bitjara 

dari . ceang 

dari kantor Penerangan, Menara   

sar soedah dibetoelkan oleh tenia 
ra Nippon. Selandjoetnja diterang " 
kannja bahwa keboen2 getah dan 
kelapa hampir sama sekali tidak 

| mendjadi korban taktik tanah ha 
ngoes moesoeh.. : 

NIPPON MENGOEASAI taon 
TAN INDIA. 

— Tokio: 21 April (Domei): 
Dalam artikel redaksi jang sete 

ngah halaman besarnja, tentang 

-perang di Asia Timoer Raja, ma 
ka s.k. Krasnaja Zvezda, madjal 
lah kantor kommissaris- pertaha 
nan Sovjet, kemarin mengakoe 
bahwa tidak moengkin dibantah 
lagi bahwa kekoeasaan dilaoetan 
India sekarang ada dalam tangan 
Nippon, demikianlah diberitakan 
oleh Nichi Nichi Shimbun dari 

Kuibisov, 
Soerat kabar Sovjet itoe, 'sete 

lah menerangkan pentingnja nege 

ri Burma sebagai soeatoe dari pa- 

da pangkalan2 Inggeris di Asia 

sekarang soedah dihilangkan de- 

ngan kedjatoehan Rangoon, me 

ngatakan bahwa, sebab pangkalan 

pangkalan di Burma soedah didoe 

doeki Nippon, negeri ini tidak ha 

nja mendapat pendirian jang ba 

goes dilaoetan India, tetapi djoe 

ga sekarang mendapat kesempa 

tan lebih baik oentoek mengatoer 

gerakannja terhadap Oestralia. 

'LETNAN DJENDERAL TATE. 

KAWA BERTEMOE TOJO 

Tokio: 21 April (Domei): 

Letnan Djenderal  Yoshitsugu 

Tatekawa, bekas ambassadeur di 

Lk 

Sovjet, mengoendjoengi Premier 
“Tojo ditempat kediamannja jang 

: opisil pada petang hari ini, oen 

toek memberitahoekan bahwa 
| soedah datang kembali kenegeri 

nja, 

# Menoeroet berita maka Pre 

r Tojo bermaksoed akan me- 
ngoendjoengi daerah daerah 'peme 

| rintahan Miye dan Shizuoka besok 
'pagi, dengan menaiki pesawat ter 

“bang dimedan penerbangan Tachi 
“kawa oentoek melakoekan peme 
riksaan. Beliau akan terbang poe 
lang ke Tachikawa pada esok hari 

nja. 

SEIPPING CONTROL ASSOCIA 
TION” DISETOEDJOEI 

PREMIER TOJO.   

 poenan jang baroe didirikan 

  

rokio: 21 April (Domei): 
Dalam pertemoean oepatjara jg. 
idakan di Imperial Hotel poe 
el 12 hari ini oentoek mendiri 

k in Shipping Control Association, | 
Tojo mengemoekakan, 

bahwa makin lama makin pen 
lah soal pengangkoetan ba 

ang dengan kapal, tidak hanja 
toek mendjalankan gerakan 

militer, tetapi djoega oentoek pe 
kerdjaan -memperbaiki 

mausjarakat. Setelah mengoetjap 

:kan selamat bahagian pada perhim 
ini, 

Premier Tojo mengatakan bahwa 

besar sekali harapan pemerintah 

dan rakjat atas pekerdjaan perhim 

poenan itoe dimasa jang datang. 

RAPPORT KEROESAKAN SERA 

2... NGAN MOESOEH. 
Tokio: 21 April. (Domei): 

—pidalam pertemoean kabinet bia” 
sa jang diboeka poekoel 10.20 pa 

da hari ini, oleh minister minister 

negeri telah dipersembahkan rap 

port'rapport jang djelas tentang 

keroesakan jang dideritakan seia 

ma serangan oedara jang baroe 

ini. 

PREMIER TOJO KE ISTANA. 
Tokio: 21 April (Domei): 

Premier Hideki Tojo poekoel 2 

petang pergi ke istana oentoek me 

madjoekan rapport tentang bebe- 

rapa hal oeroesan pemerintahan 

oemoem. 

BEBERAPA: ANAK BOEAH KA 
PAL ,,HERMES” JANG TER 

“TOLONG DJIWANJA, 
Kabar dari Lissabon: 

Kawat dari London menerang 
kan, bahwa kebanjakan dari anak 
kapal indoek ' “pesawat terbang 

Hermes” jang telah ditenggelam 
kan pada tanggal 9 boelan ini di 
dekat pesisir Ceylon oleh 
armada keradjaan Nippon, telah 
sampai ke daratan, akan tetapi 
kapten Richard Onslaw 
sampai sekarang masih beloem di 
ketemogi lagi dan telah dianggap 

mati. 

PABERIK2 KAPAL TERBANG 
DI AMERIKA DIPEGANG 

OLEH KANTOR MA 
: RINE. 

Kabar dari Buenos Ai- 

res: 
Kantor Marine Amerika telah 

mengoeroes sekarang paberik pa 
berik kepoenjaan Brewster Air 
craft Manufacturing Company di 
Long Island (New York) atas pe 

“rintah President Roosevelt. Pera 
toeran ini diambil, karena Unicn 
of Automobile Marufactures me 

| ngabarkan kepada pembesar pem 

'besar politie, bahwa kebanjakan 
pemimpin pemimpin dari peroesa   haan peroesahaan (serikat seri 

, kat) itoe ialah orang orangnja ke 

radjaan As. 

CRIPPS MENJIMPAN RAHASIA. 

Kabardari Lissabon: 
Siaran BBC jang didengar disi 

ni mengabarkan, bahwa Sir 
Stafford Oripps mente 
yi oeroesan resia negara Inggeris, 
“jang tiada dapat hasil dari peroe 

toesannja ke India, telah sampai 

kembali ke London dengan mela 

loei Karachi, Kairo dan Lissabon, 

Oripps telah dikoendjoengi   

ia' 

-keadaan - 

: 

oleh 

-hoeboengan antara Roeslan 

    

 Roesian. 
aa 

ETIKA negara negara sekoe 
| toe kelam kaboet memperta 
hankan gerak serangan.- Djerman 
di Bropah, boekan main giatnja 
Inggeris memboedjoek dan men 
tjoemboe Roeslan, jang itoe wak 
toe masih bersahabatan dengan 

Djerman. 
Dan ketika petjah perang Paci | 

fic, roepanja sekoetoe- merasa ke 
tjewa djoega terhadap kepada 
Roeslan, sebab negeri ini tidak 
ikoet mema'loemkan perang kepa 

da Dai: Nippon. 
Keketjewaan sekoetoe ini sebe 

narnja disebabkan oleh perboea 
tannja sendiri, 

“ Didalam memboeat raad2, dan 

sekali raad2 atas soal Pacific bo? 

leh dikata Roeslan di tinggalkan. 

Didalam wmemboeat rentjana 

»Atlantic Charter” jang hendak di 
djadikan pedoman perdamaian (se 
soenggoehnja boekan pedoman per 

damaian, tetapi pedoman sorga 

aegara imperialisme), poen Roes 

lan tidak diadjak. 
Pendek kata: Roeslan hanja di 

anggap sebagai negara jang me 

roepakan bendoengan, sekadar boe 

at membendoeng aroes As, tetapi 

kalau bisa sehabis membendoeng, 

tidak dipergoenakan lagi. 

Sekarang ini soedah terboekti 

dengan njata, bahwa negara2 se 

koetoe betoel2 bilang pamornja 

di Pacific. 
Harapan oentoek bisa memoe 

koel balik kepada Dai Nippon ham 

pir2-moesna. Dan sekarang ini 

poen mata sekoetoe diarahkan Ia 

gi ke Roeslan. : 

Ramai disiar siarkan berita jg. 

tidak benar, bahwa seakan2 per 

de 

ngan Nippon mendjadi sangat 

boeroek. Roepanja Inggeris dan 

Amerika sedang asjik mentjoba 

mempengaroehi perhoeboengan PO |... 
-salnja jang diharapkan oleh sekoe 

litik antara Nippon dan Roeslan, 

Segala oesaha itoe kini nampak 

gagalnja, karena lebih koeatnja 

perdjandjian Soal ekonomi (ikan) 

dan lain lain, serta rakjat Roes 

lan roepanja soedah moelai meroe 

bah pendiriannja. 

Hal inni terboekti dari ketera 

ngan ae Tatekawa, doeloe 

  

  

ambassadeur Nippon demak Roes 

lan jang ketika tiba ke Tokio te 
lah menerangkan kepada kaoem 
wartawan seperti berikoet: 

,Roeslan telah bertahoen ta 
hoen lamanja melaraskan diri 
oentoek keadaan perang. . Se 
moea indoestri dikerdjakan ha 
nja dgn. tjara jg, efficient goe 
na mentjapai hasi! jang seba 
njak banjaknja, dan- gadji boe 

roeh dibajar seimbang . dengan 
tjara ia bekerdja. 

Perkataan ,,internasional” jg. 
doeloe sekarang telah --lenjap 

sama sekali, dan Roeslan seka 
rang djaoeh berlainan dengan 
negeri komoenis. Rakjat Roes 

lan dalam perang jang sekarang 

menoendjoekkan kebangsaan jg. 
koekoeh soenggoehpoen barang 

barang keperlsean sehari hari 
sangat berkoerang” (Tokio — 
Domei). 

Melihat segala galanja ini, nam 

pak njatalah, bahwa rakjat Roes 

lan tidak mempoenjai minat sama 

sekali membantoe Inggeris Ameri 

ka bozsat mempertahankan imperi 

alismenja. Baikan ketjoeali itoe 

menilik betapa hebat serangan2 

Djerman sekarang, lebih ketjil ha 
rapan bagi Roeslan oentoek berpe 
rang didoea medan ja'ni di Eropah 
dan di Asia. Sedang di Eropah 
poen sampai kini Inggeris tidak 

djcega 'mengaboelkan Permintaan 
Roeslan boeat memboeka front- 

kedoea. 
Reeslan kalau insjaf bahwa ia 

diperboedakkan oleh Inggeris dan 

Amerika, sekadar oentoek menang 
nja Inggeris Amerika dan boekan 
boeat kemenangan Roeslan, ten 
toelah akan lebih bentji kepada 

Inggeris dan Amerika itoe. 

Kita tidak akan heran, djika mi 

toe itoe akan timboel kebalikan 

nja, ja'ni pemberhentian perang 

antara Roeslan dan As. 

Djika sampai demikian, dapat 

lah dipastikan rontoknja Inggeris 

dan Amerika sama sekali. 

A. Tj. 
  

T.S. Amery sekretaris pemerintah 

Inggeris oentoek India. 

Ia tak ada melepaskan berita 

apapoen djoega kepada pembantoe 

pembantoe soerat kabar jang me 

nanti nantikannja. 

WAVELL SANGAT CHAWATIR 

AKAN SERANGAN? PESA- 

WAT NIPPON DI INDIA 

Kabar dari 'Lissabon: 

Kawat dari New Delhi mengoe 

moemkan, bahwa jendral. W a- 

week, poetjoek pimpinan tinggi 

dari tentara Inggeris di India, te 

lah berbitjara didepan radio ten- 

| tang pertahanan nasional dengan 

menegaskan tentang krisis di In- 

dia, seperti berikoet: 

.Bahaja jang mengantjam In- 

dia sekarang ialah serangan oeda- 

ra, akan tetapi angkatan cedara 

Nippon beloem ada membom crang 

jang boekan militer. Sementara 

itoe orang2 India hendaklah siap, 

berhoeboeng dengan pendaratan 

balatentara Nippon, karena angka 

tan laoet Inggeris tak kocasa me 

ngoesir armada Nippon dari laoe 

tan India” 

INGGERIS AMERIKA, AKAN 

MENGALAMI NASIB SE- 
PERTI ROME DI ZAMAN 

NERO. 
“Dam “ok 1 o .oleh-Do- 

mei dikabarkan, 
Sambil menerangkan, bah- 

wa kemenarigan gilang goemi 
lang dari Balatentara Nippon 
semendjak petjah peperangan 

'di Asia Timoer Raya tiada 
tjotjok dengan perhitoengan 

pengetahoean, maka  soerat 
kabar Kokumin berpendapa- 

tan dalam  pengeloearannja 

pagi tanggal 22 April, bahwa 
peperangan sekarang telah 
lampaui batas teori2 dan pe- 
ngetahoean, Soerat kabar 
itoe mendjelaskan lebih lan- 
djoet, bahwa kemenangan 
Nippon di Pearl Harbour jg. 
menggemparkan seloeroeh 

doenia, kentjangnja djatoeh 

  

  

Hongkong, penjapoean seperti 

badai balatentara sekoetoe 

oleh Nippon dari Malaya, se- 

hingga Singapoera djatoeh 

dan kemenangan2 Nippon di 

Selatan Pasifik, telah meroen 

toehkan kekoeasaan Inggeris 

dan Amerika didoenia ini. 
Soerat kabar  itoe mene- 

roeskan, bahwa bagaimana 

djoegapoen kemadjoean ilmoe 
kepandaian, djatoehnja kera- 

djaan Rome jang dimasa itoe 
bangsa jang paling madjoe di 
doenia, tak dapat diselesaikan 

dan demikian poelalah halnja 
dengan keradjaan2 Inggeris 
dan Amerika jang sekarang. 

Selandjoetnja soerat kabar 
itoe menerangkan, orang2 

Ingeris dan Amerika sampai 

sekarang beloem djoega insjaf 
lagi, bahwa mereka telah ter 

nasib akan djatoeh akan te- 
tapi sebaliknja Nippun de- 

ngan tak mengindahkan apa2 
akan madjoe teroes, dengan 
melaksanakan jang tak 
moengkin toepanja mendjadi 

moengkin, 

tj 

PRINS TEH MENGOENDJOENGI 
KAISAR MANCHUKUO. 

Dari Hs ingking oleh 

Domei dikabarkan: 
Prins Teh, kepala dari ikatan 

negeri2 di Mongolia. Dalam jang 
diperintahkan sendiri dengan di- 
iring oleh pengikoetnja telah pergi 

| ke astana Kaisar Manchukuo, pue 
koel "11.30, ketika ia diterima 
menghadap oleh Kaisar. Prins ter- 
seboet, beserta anggota pengikoet 
nja, menjatakan terima kasihnja 

terhadap kebaikan dan pertolo- 

ngan keloearga Kaisar dan djoe- 

ga pemerintah dan  pendoedoek 
Manchukuo. Tamoe2 dari Mongo- 
lia itoe telah mendapat kehorma 
tan boecat didiamoe di astana. Me 
reka kembali dari astana Kaisai" 

poekoel 13.20, 

' “Lihat samboengan di pag. IV)  



   
    
    

    
   

    
       
    

      
      
      

      

         
              

           

         
       

      
      

     

— Jihat orang banjak berkoempoel 
Ta sebacah toke, tempat. men |    

   
     
     

    

Dra. Srang jang banyak ta “San 
(arak anak ketjil, anak anak moe' 
da, orang toea, malahan ada pos 
Ja.orang perempoean, Waktoe xa 
mi tanjakan, mengapakah mercka 
itoe disitoe, maka pertanjaan “kami 
itoe didjawab orang, bahwa orang 

banjak itoe lagi menoenggoe teko 
'itoe diboeka. Roepa roepanja seka 
lain orang itoe Tendak membeli 

sigaret dan rokok lainnja. 

— Kami bangsa Nippon, tidak ho 

leh merokok sebeloem kami ber 

-0cmoer doea poeloeh tahoen. Oleh 

sebab itoe kami bertanja oeitock 
anak anak itoe sendirikah 1 mereka 

          
       

       

            
      
      
      
       

                 

         
   
       

         
   

  

    

   

     

  

   
    

    
    
        

   
     

  

   

  

    

        

    
     

  

   

     

    

    
    
   

  

    

    

   

    

   
   

     

   
    

   
   

    

     
      

    

   

    
   

   

      
   
   

  

   
   

    

   
   

  

   

     

    

    

  

   

   

  

   

  

    
    

  

   
    

    
     

  

   
   
   

    

   

    
   

    

   
   

   
   

    

   

   

      

   

-poetera Indonesia mendjawab. “ke 

banjakan anak anak itoe membeli 

rokok itoe oentoek bapaknja, ada 

poela oentoek saudaranya jang 

“laki laki jang lebih toea, tetapi 

diantara anak anak itoe, ada poe 

la jang membeli rokok itoe oen- 

segi mereka sendiri. 

vi " hal itoe kami djadi 

5 an, 'laloe mengoelangi pertanja 

| an jang tadi. Boekankah merokok 

tidak baik boeat anak anak ketjil? 

Pertanjaan itoe tidak dapat didja 

wab olem 'poetera Indonesia itoe. 

ga 

   

  

ta Ba 

ran kami, kedjelekan 
itoe diakoeinja. 

Sesoenggoehnja tak Saga diban 

mipoeman keras, 

. bocat orang moeda. 

— ada anak anak mempoenjai rokok, 

atau moerid moerid meminoem mi 

ngeman keras, maka mereka ito? 

es ine Oitera f 

Rokok ta sehat bari: anak. anak. 

  

  

2 - Dipandang dari nba Kenelata 

 rakjat, maka hal anak anak mero 

| kok itoe, soenggoeh sangat menje 
— dihkan, 
. Merokok itoe tidak sadijat merce 

—-sakkan otak anak anak, : tetapi 

merokok itoe djoega meroesakkan 

Ne paroe dan meroesakkan pe 

  

  

Bangsa Indonesia banjak jang 

sakit paroe paroe dan jang sakit 

 peroet. Tidakkah penjakit penja 

— rokok? Tidakkah kebiasaan itoe, 

| kebiasaan jang djelek?- 

| Kebiasaan mana mana jzng ba 

“ik, perloe dipakai dan diperlindoe 

. ngi, » tetapi kebiasaan jang boe 

3 

mendatangkan keroegian. - 

| Mandi misalnja, sangat baik. 

Mandi pagi pagi dan mandi sore- 

80rg tidak sadja menjegarkan ba 

2. dan, tetapi djoega menjehatkan. 

badan. Mandi itoe ialah salah sa 

.toe kebiasaan jg. baik dinegeri pa 

ita biasakan. 

pi 'poela kita adjarkan. kepada 

   

| pan toean, maka jang boeroek itoe | 

| mesti toean. boeang. dan kehidoe- 

pan tocan itoe mesti diperbaiki. 

: Merokok boeat anak anak boe 

roek sekali dalam hal apa djoega. 

Kalau toean perhatikan kehidoe | 

1 toean sehari hari, boleh djadi 

  

EBISELARAAN NAIK TRAM 
KE KOTA. 2 

Seorang. Indonesia laki2 oemoer 

Lk. 35 tahoen jang ta' dikenal na 

Ar ma dan Pen ni aga Haa Rebo J. 

| pat tjara 
Pendengar pendengar. aa ter. : 

soeatoe kai: ada Kam 

:| Djangan kita menjangka, bahwa 

' itoe membeli rokok itoe. Seorang | 

tahoe apa sebabnja poe 

itoe tidak dapat 

-mendjawab, tetapi menoereet piki | 
Ngak » 

tah lagi, merokok dan meminoem | 

boeroek sekali | 

'Di- Nippon kalau poelisi tahoe 

' bolek ditangkap dengan pare 

kit itoe berhoeboeng dengan me 

roek mesti diboeang apalagi kebia 

'saan kebiasaan jang telah njata | 

nas, dan oleh karena itoe perloe ki 

Tidak kita biasakan sadja, teta 

| orang: Pata aa 
3 Begitoc djoega kalau njata pa 
“dat ean, | 2 ada 'sesoeatoe 

. jang boeroek da alam tjara kehidoe | 

   

  

Maka. 
SN NE “ i 2 4 

ya | peang akan menda 

: kehidacpen" toean jang | 
djelek, jang mesti toean perbaiki. 
Kesehatan b: kita perloe kita 

djaga dan oentoek mendjaga kese 
ag itoe banjak tjaranja. 

    

Makin madjoenja sport. 

  

Pada dewasa ini dikalangan pe 
moeda pemoeda bangsa Indonesia, 

nampak perhatian jang besar oen 

toek gerak badan atau sport. Kea 
daan jang demikian itoe soenggoeh 
keadaan jg. baik, jg. akan mempoe 
njai akibat jang sehat oentoek 
masjarakat baroe dimasa jang 
akan datang. 

— Dengan demikian didalam badan 
toemboehlah semangat jang sehat. 

| kita tjoekoep hanja mempoenjai 

| kepandaian sadja. BA 
| Kepandaian sadja tak.akan tjoe 
koep Boeat keboetoehan hidoep 
kita. —. 

dapat djoega menakloekkan Kan 

| jang pandai pandai. 
| Di sekolah sekolah sering Kali 3 

| ada pemoeda pemoeda jang lemah 
| badannja, jang selaloe masoek pe 

moeda jang pandai. 
Tetapi djika mereka telah me- 

ninggalkan bangkoe sekolah dan 
masoek di masjarakat ramai, ia 
tak dapat bekerdja giat dalam 

perlombaan masjarakat. 

Lebih2 dalam masa perang, ki 
ta sangat memboetoehkan badan 

dan semangaf. jang. sehat. Pemoe 
da2 jang poetjat wadjahnja dan 

| lam sakoenja, moestahil akan da : 
pat bekerdja dan berkorban oen- 

toek negerinja. 

Meuneliharg kesgliakan kita. 

Dari sebab itoe meriah kita se 

kalian memelihara kesehatan kita 
baik baik, djanganlah kita hidoep 

| menjerah pada takdir alam, tetapi 

seharoesnjalah kita beroesaha. oen 

'toek memperbaiki toeboeh kita. | 
. Tetapi ketahoeilah dan ingatlah 

akan hal ini, “jaitoe bahwa maka 

|-nan jang baik dan jang sehat 

itoe, tidaklah terdapat r 

kanan jang enak2, sehingg: 2 poe 

tih berkilat2, itoe sedikit sekali 

mengandoeng zat2 makanan jang 

berpaedah boeat badan kita, Ti 

dak sadja tidak berpaedah beras 
jang demikian itoe, malahan bo 

leh mendatangkan penjakit beri2. 

Makanan didalam kaleng banjak 

“jang enak rasanja, tetapi sebalik 

nja vitaminenja atau zat2nja jg. 

perloe boeat badan kita, telah hi 

lang sama sekali, hingga maka- 

nan jang demikian itoe tak ber 

harga lagi. 

    

Djika badan kita sehat, kitapoen | 

ka
 

| Gerakan makan 1 piring sehari 

' tilah merasa 
selaloe menjimpan botol obat da | 

  Djika kita "berkehendak mem. 

perbaiki makanan kita, kita ha- | 

roeslah bertindak menoeroset atoe 

Iran jang baik. 

| Nasi makanan rakjat Asia. 
  

| Kita haroes mengetahoei, bah- 

| oetama bagi sebagian besar dari 

rakjat Asia, ' Tentang kebaikan 

| dan kekoerangan beras itoe seba- 

“gai makanan jang teroetama, ma 

ngetahosannja. : 

Di Nippon orang makan beras 

setengah poetih. Nasi jang se 

.matjam . inilah jang sebaik baik- 

inja boeat kesehatan “manoesia. 

| Semoea: 
moeda2 jang pipinja kemerah me 

| rahan itoe, “tidak « “ pernah makan 

maa 21 yg poetih.   
peta. api: jang penoeh sesak menoe 

doeri dekat Manggarai. 

-Roepa roepanja orang2 didalam 

| kereta itoe ta' seorang jang tahoc 

.akan menarik noodrem, karena 

kereta itoe ta' diberhentikan. 

/Orang2 kampoeng jang tinggal 

. berdekatan dengan tempat ketjela 

kaan terseboet laloe memberi ta 

hoekan hal itoe kepada Chef sta 

“tion Manggarai. Dengan segera 

si tjelaka jang ta' sadarkan diri   

wa nasi adalah makanan jang ter | 

| ka diantara bangsa2 Asia, bang- | 

sa Nipponlah jang terbanjak pe 

serdadoe. Nippon jang 

| 

| 

  
| djoe Betawi dan djatoeh di Boekit R 

ik. 
penjelidikan 

| 

| 
Menoeroei 

“Lebih iandjoet banjak masak: 
masakan jang tidak berharga »oe ' (Br) 
at kesehatan. Nasi dan sajoer2an | 
tioekoep hosat kesehatan kita, 

  

  

— di Nippon. | 
— ' 

»Tahoekah toean, bahwa di Nip 
| pon ada pergerakan, mengandjoer : 
andjoerkan soepaja orang satoe ka 
li makan hanja makan satoe 
ring nasi sadja slengan satoe ma 
tjam laoek-paceknja ? 
kah toean, bahwa di Nippon dite 
tapkan makanan istimewa 
bersahadja oentoek rakjat? 

pi- 

Dan tahoe 

jang 

Barang makanan itoe telah dise 

lidiki dengan teliti oleh dokter dok 

ter dan ahli ahli pengetahoean Ia 

innja. 

reka itoe, kami soedah bisa menda 

pat barang makanan jang berpae ! 

“ dah dari barang makanan jang se 

derhana. 
tentang karang makanan itoe per 

: loe djeega boeat negeri ini, karena 

| negeri ini sangat banjak pendoe 

doeknja dibandingkan dengan ne 

'geri2 Jain dalam doenia ini. 

Dari hasil penjelidikan me 

Kami kira penjelidikan 

Dengan penjelidikan barang aa. 

kanan itoe, kita bisa menjelesai 

kan soal makanan dinegeri ini, Se 

    
| Tandjoetnja banjak poela paedah 

nja soepaja dokter dokter Indone 

sia jang moeda moeda beroesaha 

poela menjelidiki penjakit penja 

kit jang kedapatan dinegeri jang 

panas hawanja. 

Berhoeboeng dengan tjara men 

tjari kesehatan, maka anak anak 

moeda perloe sekali dilatih badan 

nja. z 

Haroes giat bekerdja ! 
Sa EN AA mapan 

Anak anak zaman sekarang mes 

maloe mempoenjai 

badan jang koeroes lagi poetjat. 

Djanganlah sekali kali k kita men 

djaoehi dan-menertawakan peker- 

djaan, malahan sebaliknja. Peker 

djaan itoe haroeslah kita djoen | 

djoeng tinggi. 1 

Beberapa minggoe dalam seta- 

hoen semoea anak anak sekolah 

di Nippon mengorbankan tenaga- 

nja oentoek negerinja. Malah anak 

anak gadispoen bekerdja mentjang 

koel dan mengangkoet tanah. 

Dengan bekerdja berat, dapat 

lah kita menghargai keringat. jg. ' 

keloear dan dengan demikian da 

patlah poela kita menghargai pa 

man tani jang bekerdja keras. 

Anak anak moeda kebiasaannja 

'tidak memperdoelikan perihal kese 

| hatannja. Anak anak moeda jang 

koecat dan sehat kerap kali mem 

boeang bocang tenaganja. 

Beberapa hari ini kami dengar, 

bahwa anak anak sekolah tinggi 

mentjari penghidoepannja sendiri. 

Kabar jang demikian sangatlah 

' menggembirakan dan menarik ha 

| ti. Tjara hidoep jang seroepa itoe 

sesoenggoehnja patoetlah menda 

pat poedjian. Bekerdja berat dan 

keras oentoek penghidoepan, dja 

nganlah sekali kali dipandang ren 

dah. Oleh sebab itoe boeanglah dja. 

: beh-djaoeh segala perasaan jang | 

| memandang rendah. atas pekerdja 

an. 

Pergerakan badan: Taniooei 

kan semangat jang tegoeh kepada 

anak anak, sedang bekerdja ada 

“lah satoe pengalaman jang soeng 

goeh berharga baginja dalam hi 

doep bersama. 
Dan apabila mereka mendjadi pe 

mimpin jang bertanggoeng dja 

wab, maka semangat. jang tegoeh 

serta pengalaman jang berharga 

itoe, adalah satoe dasar jang koe 

koeh ocentoek penghidoepan mere- 

'ka. Dengan demikian dapatlah 

mereka melakoekan pekerdjaan 

jang berpaedah oentoek kemak 

moeran Asia dimasa jang akan da 

tang. : TA 

lagi karena lodkaDaia diarah ke 

pala itoe dibawa ke CBZ. e K.) 

  

28 ORANG MENDAPAT HOE 

KOEMAN. 

|. Soedah sering diberitakan,” bah 

wa barang siapa jang melakoekan | 

perboeatan jang koerang baik, 

mendapat hoekoeman, 

Pada hari Selasa jang laloe 

sedjoemlah 28 orang telah menda 

pat hoekoeman, oleh karena mere 

ilmoe kampoeng Man Kloempang, de 
pengetahoean, beras jang setengah ngan dinakolkag" Ka 
poetih itos' ialah makanan jang se orang. 
baik baiknja. 

toe telah merpati barang2 
jang di Priok beberapa waktoe 

berselan , “Sedang barang2” itoe | 
boekan miliknja sendiri. 
Hoekoeman itoe dilakoekan di | 

kampoeng soengai Bamboe dan 

oleh sbanjak 
« 

Masing2 dihosk spin mati dan 

dikoeboer ditempat itoe djoega. 
3 1 

.& 
  

  

SEKOLAH? RENDAH DI 
SELOEROEH DJAWA 

AKAN DIBOEKA PA 

DA TG. 29 APRIL. 

Hen 50 erab aja 

“oleh Domei dikabarkan: 

0 

“bangkit melepaskan diri dari ke 

» 

CHOTBAH DJOBW AT: 
  

EMMAT jang mati,” jani 
cemmat jang hanja nam- 

pak hidoep tetapi sesoenggoeh- 
nja mati, tentoelah tidak akan 
dioebah  sebeloem. ia sendiri 

matiannja itoe. 
Oemmat jang hidoep tidaklah 

poela ditinggalkan oleh jang Ma 
hakoeasa, tetapi senantiasa di- 
sertai, dan .... senantiasa dige 
dfiNja. 

Goena memperoleh ridho Toe 
han memang seorang Moeslim   Setelah oeroesan jang per 

loe perloe selesai, maka ke 
tiga riboenja sekolah seko 

lah rendah Indonesia di ta 
nah Djawa akan  diboeka 
kembali pada tanggal 29 Ap 

ril jang akan datang, pada 

hari kelahiran Kaisar Nip 
pon. Sementara itoe tentos 

telah ada rentjana sedia, oen 
toek memboeka kembali seko 

lah sekolah jang lebih ting 
gi dengan selekas moengkin.     

PERKOEMPOELAN KORFBAL 
PERSI”. 

Bertroeekar 

mendjadi 

LN 
Antara” mengabarkan, bahwa 

perkoempoelan bola kerandjang 

»Persi” sekarang soedah diganti 
namanja mendjadi ,,Pendawa”, 
Tempat bermain ditentoekan dila 

pangan B.V.C. (Koningsplein Z.) 
“pada hari Selasa dan Kemis. 

n-a-mnaA 

,penda 

  

PFERGABOENGAN SEKOLAH 
,DAMAT'. 

Kepada Teman 
Siswa, 

Kita mendapat kabar jang moe' 
tabar, bahwa pergoeroean nasio 
nal Damai” jang letaknja di Ke 

poeh, akan digaboengkan kepada 
' Taman Siswa Djakarta, jang dihi 

manja ditoetoep. 
Pergaboengan itoe telah disetoe 

djoei oleh doea fihak. - 

SEROEAN K.BI. DJAKARTA. 
Kepada pemimpin 
pemimpinnja, ber 

hoeboeng peraja 

an Moana r ad ja 

Nippon. 

Antara” diminta oleh K.B.I. 
. tjabang Djakarta menjiarkan se 

' roeannja: 
Kepada pemimpin2 KBI tjabang 

Djakarta! ! 
Berhoeboeng dengan akan dia 

dakannja arak arakan pemoeda2 

nanti pada tanggal 29 April 1942 

oentoek menghormati Sri Padoeka 

Maharadja Dai Nippon, maka oleh 

karena waktoe ini kami tak menge 

tahoei alamatnja, kami meminta 

.dengan hormat dan sangat kepada 

pemimpin2 K.B.I. tjabang Djakar 

ta oentoek datang bertemoe de 

| ngan Sdr. Soebekti penoelis tja 

bang diroemahnja  Drukkerijweg 

no. 7 Sdr. Soebekti bersedia oen 

toek menerima Sdr2. pemimpin sa 

ban hari dari djam 6.30 sampai 
djam 9 Sore. 

  
doepkan lagi, setelah beberapa Ia : 

itoe tidaklah lepas dari oedjian. 
| Baik oedjian beroepa bahaja 
maut, oedjian beroepa kekoera- 
ngan makan ataupoen oedjian 
jang beroepa kehilangan sauda 
ra. Tetapi Moeslim jang sedjati 
akan menjamboet tiap2 cedjian 

| itoe tidak dengan sesalan kepa- 
da Toehannja, melainkan disam 
boetnja dengan sabar dan ta- 
wakkal. 

Sabar jang kita maksoedkan 

dak berboeat apa2, melainkan 

NN bahagia. 

im, boekanlah sabar berdiam, ti 

   

ilaihi, radjioen. Padahal dida- 
lam kehidoepan kita sehari2 da 
lam menghadapi segala oedjian 
wadjiblah kita senantiasa ber- 
pendirian, bahwa paling banjak 
poelang kepada Allah, dan le- 
bih dari itoe tidak ada. Dan ba 
gi Moeslim poelang kepada Al- 
lah itse adalah memang soedah 
semestinja. 

Jang demikian itoelah- da- 
sar kehiddepan oemmat jg soeng 

g9eh2 hidoep. Djiangan hendak 
nja mentjari senang itoe laloe 
menolak tiap2 kesoesahan dan 
kesoekaran. 

Kesoekaran dan ' kesoesahan 
boleh dikata wadjib oentoek 
mendjadi pendahoeloean datang 
nja bahagia. Asal si-cemmat jg. 
mentjari bahagia itoe tidak ber 
geser daripada imannja beta- 
pa besarpg9en oedjian jang ter- 
timpa kepadanja. 

Si-0emmat minta bahagia, te 
tapi ketika pendahoeloean dari- 

pada bahagia itoe tiba, ia ing- 
kar, laloe menjesali orang, bah 

    

   

  ter Oes berdjalan mentjari apa 
jang mendjadi tjita?nja, de- 
ngan tidak mengindahkan kepa 
da apa sadja jang mengganggoe 
dirinja. 

Dalam tiap2 menghadapi ke- 
soekaran dan kesoesahan apa- 
poen djoega, kaoem Moeslimin 
haroeslah jakin, bahwa jang de 
mikian itoe oedjian daripada 
Chaliknja. 

Dalam tiap2 menghadapi ke 
scekaran dan. kesoesahan jang 
demikian itoe, wadjiblah bagi 
seseorang Moeslim tetap berpe- 
gangan kepada kesabaran sam- 
bil menjerahkan - diri “kepada 
Toehamnja. F 

Dalam tiap2 menghadapi ke 
soekaran dan kesoesahan, hu 
roeslah. kita berkejakinan, bah 
wa kita ini dari Allah dan kepa 
daN ja kita kembali (inna lillahi 
wa inna Waihi radii'oen). 

Kekeliroean oemmat  seka- 
rang, ialah bahwa hanja kalau 
ada arang mati sadja laloe me 
ngoetjap ,inmna lillahi wa inna 

GERSEMA DAN ANGGAUTA2 
NJA. 

Pengoeroes Gersema minta soe 

paja dikaharkan. 
Dalam masa jang laloe, karena 

perang, banjak anggauta2 Gerse- 

ma jang haroes meninggalkan ko 
ta Djakarta berhoeboeng dengan 

pekerdjaan (haroes  evacueren) 

dan djoega banjak jang haroes pin 

dah roemah. Maka dari itoe ang 
gauta2 mendjadi kotjar katjir. 

Oleh pengoeroes sekarang dimin 
- ta dengan hormat kepada anggau 

ta2 soepaja segera berhoeboengan 

dengan salah satoe alamat2 diba- 

wah ini. Sedapat moengkin sebe 

loem tanggal 30 Apr. Gg. Kebon 

Katjang X/10, Struiswijkstraat 46 

Gg.'Atjong 25. 
  

BEKAS 5FRAKSI NASIONAL 

-DAN PEMBESAR NEGERI.   Pada pagi hari tanggal 22 Ap 

kan tidak djarang jang menjesa 
|li Toehan, seraja berkata: Kita 
| minta bahagia, tetapi diberi ke 
| soekaran. 

Manoesia jang demikian, ke 

tjoeali ter-moertad dengan sen- 
dirinja, poen menandakan bah- 
wa ia seorang jang lemah. Le 
mah hatinja, lemah lahtr dan ba 
thinnja. 

Diika minta bahagia tiada de 
ngan pendahoeloeannja, ibarat 
kitab jg tiada berfatihah, ibarat 
boekoe tiada berkata- -pengantar. 

Meskipoen moengkin, tetapi ti- 

dak sempoerna, dan bahagia 3g: 
tidak sempoerna tentoe menim- 
boelkan rasa tidak poeas. 

Demikianlah, maka dalam ke 

jakinan hendak mendapat baha 
gia itoe gemmat di Indonesia 
pben tentoenja tidak segan me 

Pnerima pendahoeloeannja terle 
bih dahoeloe. 

So desho ne, demikianlah hen 
daknja. 

| 
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ril 1942 toean toean Soetardjo, 
Samsoedin, Moelja, Abdoerrasid, 
Mochtar, Noor dan Soekardjo Wir 
jopranoto, bekas pemimpin pemim 
pin fraksi di dalam  Volks- 
raad jang doeloe datang mengha 
dap seraja menoendjoekkan hor 
matnja kepada Pembesar Balaten 
tara Dai Nippon dengan pengha 
rapan agar soepaja boleh bekerdja 
bersama sama dengan Balatentara 
Dai Nippon. 

  
Pembesar Kantor Besar Balaten 

tara Dai Nippon dengan senang 
hati menerima keinginnan keingin 
an toean toean terseboet dan sete 
lah bertjakap tjakap oentoek be 
berapa lamanja, mereka mendapat 
kata sepakat oentoek bekerdja ber 
Sama sama pada bagian bagian pe 
kerdjaan masing masing. 

  

  

'Waraa warta 

Tjiedoeg soedah tenteram. 
  

Antara” mengabarkan, bahwa 
semendjak Balatentara Dai Nip 

pon datang dikota Tjiledoeg (Tjr 

rebon), keadaan dalam kota dan 
sekitarnja tentram, Rakjat hidoep 

kembali seperti sediakala sebe 

loem ada perang. Peroesahaan2 
kelihatan bekerdja lagi walaupoen 

beloem semoea. Bangsa Belanda 

dan Tionghoa jang tadinja bereva 

koeasi keloear kota, oentoek ting 

. gal didesa desa .dan kampoeng2, 

sekarang soedah sama 'poelang 

kembali ketempatnja semoela.. ' 

Akibat politik tanah angoes. ' 
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Antara” mengabarkan, bahwa 
“dengan terdjadinja pengroesakan 
beberapa djembatan didjalan2 ra 

i ja dan didesa2, rakjat seloeroeh 
' nja ketjiwa terhadap tindakan pe 
merintah Belanda. Karena diroe 
sakkannja djembatan2, maka per 

hoeboengan laloe lintas tergang 
goe. Setelah Kwartier Balatentara 
Dai Nippon sampai di Tjiledoeg de 
ngan segera diperintahkan soepa 

ja djembatan2 jang diroesakkan 

Belanda diperbaiki kembali. Kere 

ta api SCS traject Tjirebon — Tji 

ledoeg telah berdjalan seperti bia 

“2, 5 

K
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a
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dari Tjir ebon. 

Kantor Boschwezen disatroni 

,,Antara” mengabarkan, 
dengan tidak didoega sama sekali 

di Tjiledoeg, pada terdjadinja ke 

alam, riboean orang telah sama 

joe djati miliknja Boschwezen, 
100 potong balok telah digondol 

orang2. 

Harga barang naik. 
  

harga barang? naik keras. Berhoe 

pa peroesahaan atji dan 

riboean orang kehilangan 

Minjak, 
naik 

per kwintal 40 sen. 
boen, garam harganja 

rpes, 

  
Sik 

bahwa 

oleh pendjaga kajoe Boschwezen 

riboetan diwaktoe djam 7 sore keti 
ka tjahja boelan moelai menjinari 

datang ditempat toempoekan ka 

Antara” mengabarkan, bahwa 

boeng dengan berhentinja bebera 
s0'0oen 

jang ada disekitarnja distrik Tji 
ledoeg, maka telah menjebabkan 

mata 

pentjahariannja, baik lelaki maoe 
poen perempoecan jang doeloenja 
mendjadi boeroeh dipabrik2 terse 
boet diatas, Kaoem tani sekarang 
sedang menghadapi panen padi, 
Dalam pada itoe harga singkong 
dan oebi djatoeh toeroen hingga 

sa 

te 

  

Penggeledahan minjak. 

  

Antara” mengabarkan, bahwa 
pada waktoe ini, minjak sedang 
mendjadi boeah  pembitjaraan 
rakjat Tjiledoeg.. Pedagang ka 
tjang menaikkan harganja sam 
pai f 150 dan f 8.— dan karena 

"ini minjakpoen naik harganja men 
djadi f 6.— per blik. Seringkali 
dilakoekan penggeledahan pada pe 
dagang2 minjak jang besar2. 

Kemaoean berkoperasi. 

Karena soekarnja mendapat ba 
rang, maka telah menjebabkan 
orang2 didesa2 mendirikan kopera 

| Si, oentoek membeli produksi per 
tanian bersama sama dan men 
djoealnja bersama sama. Teroeta 
ma sekali terlihat kegiatan berko 
perasi ini didesa Waled jang men 
dapat samboetan dari pendoedoek 
dengan baik. Pimpinan koperasi 
ini ada ditangannja anak2 moeda, 
ialah tt. Amir dan Wira, » 
Sekolah2 masih sama toetoep. 
  

Antara” mengabarkan, bahwa, 
sekolah2 diseloeroeh Tjiledoeg ma : 
sih toetoep oentoek sementara 
waktoe. Walaupoen sekolah? itoe 
ditoetoep, hampir tiap hari ada 
orang2 toea jang memasoekkan Ket 
anaknja dipergoeroean Taman Sis ai ix 

    
 



    

          
     
      
    
     

   

   
    

      

            

  

    

    
   

   
    

          

   

    

   

   
   

   

  

   

  

ce. Ka 
1 keketjilan kaga' 
kena kegoenting ke 

h djoega. 
dera pakai. 

   
boelatan ' 
djoega 

            

       
    

| Hi, artinja: matahari. 
|. no, poenja 

maru, berarti ,,boelatan”. 

Djadi .hinomaru” berarti ,,ma 
“dabng poenja boelatan” atau 
sebantalkh matahari”. Li 

| Ma'loem dalam bahasa Nippon 
misalnja ,,rokok bang Bedjat” 
.moesti ,,Bang Bedjat-no tabako”. 
s impak Bedjat no soesoer. 

  

    

  

   

  

     

   

        

   

      

   

    

   

5 Memang kalau giraleiah jang di 

: ak Pa Bag na Hb unganyeng 

  

  

targanja, 33 kabar kita ter 
| bit paling sedikitnja doea lem | 

x- demikian roepa sekkayaa 
“ t Ha kita hanja terbit 

Haiapo dengan tjara ber 
soer, dan perhoeboengan de 

para langganan beloem 

a poelih seperti sediakala, 
ekaran soedah poela kita 

Tiwati, dan djika sidang langga 
— nan tetap setia, insia Allah moe 

ai tanggal 27 April 1942 ini 
kita terbit satoe setengah 
lembar, Sambil berangsoer me 

— noedjoe doea lembar Seperti : se 
. Hakala, dan lebih dari itoe. 

| Hanja dengan bantoean “si 
2 dang langganan dapat tetjapai 
jang: demikian itoe. & 

  

  

  

    

   
   

  

     

  

   

    

   

  

   
    

50E IBANGAN OENTOEK 
Rc Kn E RAKAN. » TIGA LA, 

'erhatian terhadap a Pers 
akan ,,/Tiga A" njata sekali : 

lapat disegala lapisan pendoe- 
baik dikalangan kaoem peda 
maotpoen “dikalangan pela 
Lari sa kaocem yanti 

  ahwa “seorang - Temat dikota 
Sa memberi mosabNan: oe 

daa Mr. 
ee oeddin, kepada Poetjoek 

4 NN Sana tiga YA" 
“ Br menerima soembangan be 
& .roepa oeang sebesar f 25.—. 

(doea poeloeh lima roepiah) dari 
tocan Dr. R. Soeharto. Tjontoh 

. jang baik ini tentoe" akan mendjadi 
— teladan poela, 
3 Dari fihak kaoem wanita poen 
| ternjata djoega, bahwa minat te: 

    

ai    Ban, : Agii 

  

| hadap Pergerakan »Tiga Me” Linu 
2 bertambah besar, $ Ae 

Tadi pagi seorang sestah Indo 

— nesia dari Soekaboemi bernama 
“3 minta “keterangan lebih loeas | 

pergerakan ini. Setelah 
 “#yetak dioeraikan Tanda dan 

. bagian »Tiga A”, maka ternja 
7 1 : sekalilah nona ini 
aa tjita tjita Asia Raya jang 

lia itoe, 4 dan selandjoetnja di 
tan soembangan ocang se 

. Wjomlan f5 — (lima roepiah). 
. an ini teranglah soedah, 

bahwa Pergerakan ,Tiga A” itoe 
: mendapat perhatian jang teroes. 
- meneroes lebih mendalam dan me 

lotas.2 Es & “£ 

Tp Kami pertjaja, 

  

      

bahwa boekan 

“nona ini sadjalah dari kaocem wa | 
nii a jang menaroeh persetoedjoean 

tjita tjita Pergerakan 
KR 

— iga A", 
   

  

  

  

   

  

   

      

apa at Kn ete 

Sebagaimana. “kita makloem, bah 

jang dari Tanggerang sama dibagi 
3 dalam beberapa bagian kantor 

| itoe, oempama dibagian agrarische 
zaken, helantag, Kane, dan lain 

lain. 
Pindahnja para pegawai 

boet - menjebabkan - Tanggerang 

jang memang pada achiran wak 
toe soenji tambah soenjinja. 

| BILA GOEDAN GARAM "MA 

.  OEK DIBOEKA? 

Tiada seperti inden garam di 

Tanggerang jang kini dalam kea | 

“daan kosong, maka goedang ga 

ram di Maooek masih oetoeh tak 

ada orang jang berani menggang 

| goenja. Sekarang di daerah Tang 

 gerang soedah kelihatan koerang 

nja garam. Kebanjakan hanja sa 

ma menanti bila kiranja goedang 

garam jang ada di Maoek itoe da 

pat diboekanja. Konon dikabarkan 

bahwa boekanja goedang terse 

boet itoe .tjoema menoenggoe . da 
tangnja mantri garamnja jang 

sampai sekarang masih berada di 
| piakarta. Tidakkah sebaiknja, dji 

ka pegawai jang bersangkoetan se 
| moentjoelnja kabaran ini, segera 
kembali ke tempat pekerdjaannja 

| gai sediakala? 
$ goe! MN 

Orang ' menoeng | 

TOBAN OEMAR BAKRI DITANG 
KAP. 

. Entah kena perkara apa, ida 
ketika hari Senen tanggal 20 Ap 

ril toean Oemar Bakri 
goeroe partikoelir jang tadinja me 
ngadjar di Balaradja oleh jang 
wadjib ditangkap dan kini berada 
di tempat politie Nippon dengan | 
diikat koeat2. Moengkin ia didak 
wa toeroet dalam perkara hoeroz 
hara jang baroe laloe,. Lebih dja 

'oeh dapat disini ditoetoerkan, 
bahwa toean terseboet waktoe se 

| beloem Nippon berkoeasa di tanah 
| kita ini, toean Oemar Bakri itoe 

| oleh pemerintah Belanda dianggap 
| pro Nippon sehingga ia dimasoek 
kan dalam tahanan. Kemoedian ia 

dapat dikeloearkan dari tahanan 

dan kini ia kembali mendapat hoe 
koeman. Oentoek tak mengatjau 
kan peperiksaan baiklah kita 
toenggoe. bagaimana nanti djadi 

barkan lebih djaoeh. Penoelis per 
| tjaja bahwa jang wadjib akan 

| melakoekan peperiksaan. ini de- 
.ngan seadil adilnja. - 
“TAMAN SISWA PINDAH 

ROEMAH. 
Dari ketoeanja ialah Ki. Soerjas 

poetro, dapatlah pen. mengabar 

'kan bahwa pergoeroean Nasional 
Taman Siswa Tanggerang moelai 

'hari Kemis tanggal 23 April '42 

pindah roemah, menempati bekas 
kantor R.R. Kantor terseboet kini 
dipindahkan ke Bekas kantor kon 

trolir. Letak roemah pergoeroean 
sekarang ada lebih baik dan loeas 
halamannja, leloeasa oentoek ber 

main anak2, Bagi mereka jang sa 

ma berkepentingan memasoekkan 

lanaknja .ditoenggoe permoelaan 
boelan Mei '42 soedah sama beroe 

roesan dengan ketosanja di per 

goeroean. 
| PERBOEATAN 'LOERAH JANG 

“ SPATOET DIDJADIKAN 

Aa TAUEBADAN, : 

Antara” mengabarkan, oemoem 

| nistjaja mengetahoei, bahwa aa 

gai akibat kekedjaman politik 

(nah hangoesnja” pemerintah ka 

dia Belanda jang tidak menaroeh 

belas kasihan kepada rakjatnja, 
sekarang diberbagai tempat terda- 

pat kesoekaran beras dan padi. 
ha Kesoekaran beras atau padi ini 

dialami djoega oleh salah satoe 

desa dibilangan “Tanggerang, jai 

toe desa Kemoening. Benar soedah 

'ada orang ditempat ini jang moe 

| lai memotong padi, tetapi tidak 

semoea padi disawah sawah jang 

tjoekoep matang boeat dipotong» 

Kesoekaran beras itoe perloe- 

ditjegah selekas lekasnja. Tetapi 

satelit”   : Oentoenglah loerah Sanian dide 

“ig 

| padinja “mengalami TesoakaA, 
- Hoerah Sanian. Jaloe memindjam 

wa kantor “Bo pati di Djakarta . 

23 moelai itoe hari djoega dipindah 

: kekantor resident. Dan pegawai2 

terse | 

oentoek melakoekan dinesnja seba | 

seorang 

nja, jang mana, akan penoelis ka 

    

padi pada pendoedoek jang 1aadah 
memotong padinja atas anja 

- | sendiri. Pindjaman ini tida) ah se 
R |kali kali ada hoeboengannja . de- 

: ngan pemoengoetan tjoekai, Padi 
. Jjang dipindjam itoe kemoedian “ai 

ir pindjamkan poela kepada pendoe 

  

'doek jang beloem memotong padi 

  

nja dengan pe 

diteroeskan kembali kepada Tn 

memindjamkan moela2. 
Perloe ditegaskan, dalam hal ini 

loerah itoe hanja mendjadi orang 

iperantaraan belaka dan tidak me 

ngambil keoentoengan sedikit poen 

“djoega. 

  

TJIANDJOER. 
TATKALA TENTARA DAI NIP: 

' PON MEMASOEKI TJI- 
ANDJOER. 

13000 pendoedoek 
Tjikantjana mey 

ngadakan demon- 

stratie penja.m- 

, boetan, 
Antara” mengabarkan, dalam 

boelan December 1941, di Tjikan 

tjana, soeatoe tempat jang letak 

nja diantara Soekaboemi dan Tji 

doedoek satoe komite dengan mak 

soed oentoek memoedahkan ma 

rah itoe, Pekerdjaan ditoedjoekan 

dikalangan rakjat soepaja toeroet 

mengikoet dan membantoe peker- 

djaan tentara Nippon. Ketika 

itoe soedah dirantjang djika ter 

tara Dai Nippon masoek dari djac 

roesan Soekaboemi rakjat Tjikan. 
tjana akan — menjamboet ditengah 

djalan soepaja bersama sama tc 

roes ke Tjiandjoer. Propaganda 

'itoe diterima rakjat dengan 

gembira “dan  sgedah sediz 

lengkap akan menerima setiap 

| perintah jang didjatoehkan kepa- 

, Ten: 
mendengar tentara Niy Demi 

Ih pon ada di Tjibadak komite laloe 

membikin bendera Nippon dan 

Indonesia sedjoemlah 1500 jang 

dibagi bagikan antara rakjat. 

Pada Minggoe paginja, sebeloen 

mendengar penjerahan Hindia Be 

landa.. rakjat tidak ' sabar le 

gi dan hendak teroes memasoeki 

Tjiandjoer. Kira kira 2 a 3000 

orang dari Tjikantjana mengada: 

kan demonstratie ke kota. Dite 

ngah djalan dekat Waroengkor 

dang tentara Belanda jang mentjz 

ba menoedjoe ke Soekaboemi -olel 

rakjat jang soedah berbaris par 

djangnja 1 KM., memegat serd: 

doe Belanda serta beberapa orang 

| jang tidak hendak menoeroet pc 

rintah dengan mereka soedah d 

poekoeli. Auto jang dibawa ole! 

| serdadoe2 itoe dirampas Gengar 
mereka dibawa sebagai tawanan 

Rakjat sebagian didalam vrachi 

auto menoedjoe ke  Tjiandjoer 

Barisan - demonstratie itoe ditc 
ngah djalan makin lama makin b: 

sar djoemlahnja, sebab ditamba! 

oleh pendoedoek jang toeroet sert: 

ketika ada dipinggir djalan. 

Sesampainja di Pasir Hajar 
jang letaknja kira2 4 KM. lagi di: 
ri Tjiandjoer komite Tjiandjoer 

memberi kabar, bahwa Tjiandjoei 

soedah tenteram dan pemerintah 

Belanda soedah mengakoe tak 

loek. Barisan demonstratie rakjat 

itoe dengan nasehat komite kem 
bali ke Tjikantjana dengan tentc 

ii ram, Oleh karena nasehat? dem' 
| kian itoe djoega tidak ada peram. 

pokan dibilangan 3 

an setelah diminta tentara Nippor 
soedah dikembalikan. 

pe Rakjat tenteram dan menoeroe' 

segala nasehat jang diberikan 
oleh komite, demikian djoega se 

gala makloemat tentara Nippon d' 
kerdjakan oleh rakjat setelah dibc 

  

ri penerangan oleh komite. (An 
tara). "4 

TJIREBON 
BELANDA2 DITJIREBON DI 

TANGKAPI. ' 
Oranad Tang be 
kerdja diperoesa 
hagn vital Sar. 
dah dimerdeka 
kav kenek," 

, Antara” mendapat kabar, bah 
wa orang2 Belanda dikota Tjire 
bon pada tanggal 14 April '42 

soedah ditangkapi semoea. Pada 
tanggal 18 April '42, beberapa 
orang diantaranja jang tadinja be 

| kerdja diperoesahaan vital soedah 

| dimerdekakan lagi, diantaranja 

| toean Ir. Schijfsma, Direktoer Ge 
meentewerken Tjirebon,   

rdjandjian bahasa ' 

yab | padi itoe mesti dikembalikan poe | 
ig sosla kepada loerah apabila ia soedah 

ha | memotong padi. Padi jang dibajar 

ikan kepada loerah itoe nanti akan | 

andjoer telah didirikan oleh per" 

soeknja tentara Dai Nippon kedae | 

Tjikantjana 
Vrachtauto jang dirampas doeloe ' 

TOBAN Mo? BAN ta ENOECH 
'WD. BURGEMEESTER., 

Antara” mengabarkan, bahwa 

| toean Mo'ehammad 
Enoech baroe2 ini oleh Ba 
latentara Nippon di Tjirebon telah 
diangkat mendjadi wd. Burgemees 

ter Tjirebon. Seperti Orang tahoe, 

toean ini dahoeloenja “mendjabat 

parigkat fung. Hoofdcommies di 

| Gemeente dan  Wethouder S1 

bon. 

Djawa T Tengah 

SRAGEN. 
HOEROE-HARA DI BOEI 

BESAR SRAGEN. 

Hari Minggoe pagi tanggal 5 

April 1942,  Kira2 idjam 5.30 

orang hoekoeman seoemoer | hi- 

| doep di Bijzonder gevanngenis Sra 

gen kira2- ada 256 orang perante 

an dapat merampas koentji dan 

jua api dan kelewang sama 

elarikan diri dengan memboeka 

pintos disebslah moeka. 

' Sesoedalinja mengadakan verla 

ada membawa korban: 
t orang Opziener Belanda dan ! 

sia jang mati :lan 1 orang lagi In 

donesia jang mendapar loeka be- 

rat, : 
Dari orang? hoekoeman ada 2 

orang mati dan 2 orang mendapat 

loeka lain2nia tak begitoe man 

chawatirkan, 
Keterangan Sang “kami dapat 

dari pegawa! disoei besar, banjak 

pesakitan semoez adalah 237. 

2 sedang dirawat dalam kamar 

|sakit dan jang diberi hoekoeman 
dicel ada 67. Jang meninggal doe 

nia sebeloem ada keribvetan 360 

rang. Djadi jang dapat pergi lar: 

ada 219 orang, Setelah beberapa 

-poeloeh barisan dari Balatentara 

Nippon menviari pelarian tadi de 

ngan ,bantocer beberapa Politie, 

tertangka» kembali kica kira 30 

orang (tertangkap hidoep2" £e- 

dang janz mati tertemnhas kon. 

kabarnja kira kira 80 orang, ma 

it laloe- dilempar kebangawan 

Solo. (Bengawen Solo, hanjak ri 

-yyajatnia). 

Oentoenglan pelarian2 itoe  ti- 

dak mengganggoe ketenteraman 

didesa2 jang dilaloeinja, hanja'ah 

sama minta makanan dengan tak 

menganatjam, poen ada jang minta 

pakaian prersan. (S.T.) 
  

Warna “Warta dari 

Mataram. 
  

|” Antara” mengabarkan: 

Harian ,,Asia Baroe”. 

  

Di Djokja sekarang telah terbit 

soerat kabar harian baroe dengan 
nama ,,Asia Baroe”. Soerat ka 

bar ini ialah soerat kabar Tiong- 
hoa Melajoe dan terbitnja pada 

permoelaan boelan April jang Ia 

loe. Baik pimpinan direksi, maoe 

poen pimpinan redaksi ada dita- 

ngan orang Tionghoa. Kabarnja, 

soerat kabar ini tidak ada hoeboe 
ngannja dengan koran ,,Asia Ba- 
roe” jang pernah dilarang terbit 

di Betawi. 

Orang2 Fanta jang mendapat 
ma'af. 
  

Ketika Djokja dalam keadaan 

berang, dikota ini djoega telah ter 

djadi doea perampokan jaitoe pa 

da satoe waroeng Tionghoa dan 

pada sociteit ,,de Vereeniging”. 

Oleh pemerintahan baroe kemoe 

dian dimakloemkan  makloemat, 

bahwa barang barang jang dida 

vat dari perampokan itoe soepaja 

dikembalikan dengan perantaraan 

Wedana, dan djika soedah -dikem 

balikan kesalahan orang orang jg. 
Ibersangkoetan akan dima'afkan. 

' Jang patoet dipoedji ialah, bah 

wa barang2 rampokan itoe oleh 

orang2 jang telah berbocat salah 
terseboet dikembalikan pada jang 
ampoenja via kantor Wedana. 
Perampok2nja kemoedian tidak 

dihoekoem, pada mereka diberi- 

kan ampoen, 

| Masih ada Belanda jang maoe 
  

besar kepala. 

Beloem lama berselang di werk 
plaatst NIS, Pengok Djokja, telah 

terdjadi perkelahian jang hebat 

dengan berkesoedahan pertoempa 

han darah, antara seorang boeroeh 

bangsa Indonesia dengan madji- 

kan bangsa Belanda. 
Tiga orang dari boeroeh NIS 

sebagai orang perantaraan jang 

mewakili seloeroeh kaoem boeroeh 

diwerkplaatsnja telah memadjoe- 

kan pada chefnja 

Kena soepaja noodsalaris jang   
7 

wanan diantaranja personeel Ges 

. Maen dengan oraug2. hoekse- 

man 

orang Mantri-Gevangenis Indone 

jaitoe seorang. 

mesti membatja boekoe itoe. 

. atau dewa 4 nari masen. 

Mesti djangan: 

.atau dewa t ike masen. 

Haroes (mesti) di 

nari masen. 

kinjiru). 

Minoem rokok boeroek — 

taroeh no (poenja). 

boenjinja sebagai berikoet : 

kok poenja matjam djelek”. 

. 

B: Pop — 

Ilen.v, 

2e nv. 
welke — 

- welks (van welk) — 
3e n.v. welken (aan welk) — 
4en.v. welk 2 
Welke is goedkoop? 
Welk potlood is goedkoop? 

Te n.v. welke 
5 2e n.v. welks (van mresllon) 

.V..welken (aan welke) 
4en.v. welken 
Welke (van de twee »is 

(
M
A
A
 

P0 Nenen, ai 

van nani wegvallen. 
Wat is dit? 

of eventueel in handen van 

standig gebruikt. 
2e n.v, deze, dit 
2e n.v, deze (van dit) 
3e.n.v. dit (aan dit) 

“4enuv. dit 
Dit is goedkoop 

IA
 

AA
 

. akan diterima mereka didjadikan 
'sadja extra salaris dan djika hal 
itoe tidak dapat diperkenankan, 
agar dipotong sadja hendak saban 
boelan 20pCt. dari gadji mereka, 
Alasannja karena noodsalaris ha. 
bis goena dipergoenakan oentoek 
keperloean evacuatie anak isteri 
mereka ke desa desa sedang ong 
kos penghidoepan dimasa itoe sa- 

ga kali lipat. 

Permohonan kacoem  boeroeh 
itoe tidak oesahkan akan diteri- 
ma, malahan 3 orang jg. mendja 

prot dengan perkataan jang koe 
rang adjar dan sombong, sehingga 
terdjadi pertjektjokan moeloet, 
Antara werkbaas ini dan seorang 
dari-3 orang tsb. nama Ismail ke 
moedian terdjadi perkelahian. Is 
mail jang berbadan ketjil dalam 
perkelahian itoe selaloe keteter, 
sehingga pada achirnja ia mendja 
di penasaran dan laloe menggoe- 
nakan pisau. Chefnja  ditoesoek- 
nja dengan 10 tikaman sampai 
mendapat loeka2 berat dan men. 
djadi pajah. 

Sementara itoe polisi diberi ta 
hoekan sedang sikorban diangkoet 
ke Petronella Hospitaal.   

LEMBARAN PERTAMA PAG, II 

 Peladjaran bahasa 
.Mapon, 

AVI, 

Dorobd wa bassare nakareba nari masen - 
roes dihoekoem. (Bassare asalnj 

sumu bentoek pertama, artinja tjoeri, 

ngat naiknja, hampir mendjadi ti. 

di orang perantaraan 'itoe: disem: 

  

Anata wa sono hon yoma nakereba nari masen — Denis 
haroes (tidak boleh tidak) membatja boekoe itoe. 

Lebih keras (mesti): Nama pekerdjaan bentoek ke-3 de- 
ngan nakutewa dan ike serta masen. 

Amata wa sono hon yoma nakutewa ike masen — Engkau 

Haroes djangan: "nama 'pekerdjaan bentoek ke-3 # tewa 

nama pekerdjaan bentoek ke-3 & -tewa 

are # sk 

& pentjoeri ha- 
ja bassuru : bassuru sebetoelnja 

batu-suru. 

. Oentoek menjatak n . Hen mua 
Pena J an dapat, (telah) ter- dipakai deki (dari 

ta Da Mo jiki ni deki masu — Akan lantas selesai." Giki Tn Pa 
lantas). Nihon-go wo deki masu — Dapat berbahasa Nippon. 

Nama pekerdjaan ada jang dipakai sebagai pokok k 
sebagai dalam bahasa Indonesia djoega. : - 
3 Dalam bahasa Indonesia diseboet. cempamanja: Mentjoeri 
erlarang. Dalam bahasa Nippon demikian poela: 
djaan bentoek pertama dengan koto (koto arti 
'Nusumu koto wa kinjitte ari Masu — 

j hama peker- 

nja perkara). 
“ Mentjoeri terlarang (Nu- 

dan kinjit asal katanja 
Djika nama pekerdjaan memb entoek pok 

nama benda, dipakai wo, no dan wa. pokok Genan 
Dalam bahasa Indonesia dikatakan misalnja : 

Makai — tabako wo nomu no Wa Wa- . 
ru-i desu. Djadi makai-tobako wo momu no ialah pokok. Makai- 
tabako toedjoean nomu. Dibelakang makai “tabako wo nomu di- 

Kalau disalin sekata demi sekata dalam bahasa Indonesia, 

Minoem rokok poenja boeroek. Mela'be pasar: ,»Minoem ro- 

(Dilarang mengoetip). 

Spoedcursus im de 
Japansche taal. 

  

VERVOLG VRAGENDE VOORNAAMWOORDEN. 
.welk.e (wordt bijvoeglijk gebruikt). 

dono wa of ga 

dono no 

dono ni 

dono wo 
Dore wa yasui desu-ka 
Dono onpitsu wa yasui desu.ka. 

E. D Obor aw Swelke (wordt zelfstandig gebruikt uitslui 
wanneer er sprake is van een keuze uit twee) Ta 

dochira wa of ga 

dochira no 

dochira ni 

dochira wo 
slecht?— Dochira ga warui desu-ka 

Dikwijls laat men in de conversatietaal de 1 : 

Kore wa nanti) desu-ka 

Pala nga VOORNAAMWOORDEN, 
Kore— deze, dit: duidt een voorwerp aan vlakbij den Spreker 

den spreker. Het wordt steeds zeif- 

kore wa of ga 

kore no 

kore ni . 

kore wo 

Kore wa yasui desu 

(Nadruk Verboder 

Pakoe Alaman dan bahasa 
    

Indonesia. 
  

Sesoedah habisnja kekoeasaan 
Belanda di Indonesia, sebagai oe- 
moem telah mengetahoei, dimana 
mana orang giat  mempeladjari 
bahasa persatoean, ialah bahasa 
Indonesia, Toemboehnja koersoes 
bahasa Indonesia disana sini boleh 
dikatakan ibarat tjendawan dimoe 
sim hoedjan. 

Poen di Pakoe Alaman jang ter 
kenal sangat berpegang kokoh pa 
da tradisi lama, sekarang mena. 
roeh perhatian ke dalam hal ini. 
boektinja semoeca pegawai Pakoe 
Alaman sekarang sangat giat ms 
ngadakan koersoes bahasa Indone 
sia, 
  

  

Djoeallah Fotetoestel Tecan! Kita 
soeka membeli. dengan harga tinggi 
fototoestellen baroe atau 2e. hands 

jang baik. 
V, OE1T —FO 

Y, Heutezbouleyard 30, tel, TN Bat.-0       

    
i Dagblad:   , PEMANDANGAN" 
  

Ng ADVERTENTIE 

 



tg orang toeanja. 

pegas tetapi jang tidak Ga 
Adapoen 'hoekoem atau wet 

atjamnja doea 'boeah, jaitoe ada 

jang ditoeliskan dan ada poela | 
nga . jang tidak. Hoekoem tertoe 

dioemoemkan oleh soerat 
Ft Sapa 'atau dengan soerat 

| pemerintah - dan -hoe 

| Na Ba dan kadang-kadang 
: tidak perlakotr met, 

a Sidak Pengin ke | 
Tag kekoeatan pemerintah jang 

& manapoen djoea. 
“Bilamana masjarakat gek hi 
Ipa, Ph hoekoem jang te 

“jang Mibopatoca 

: tkita. 
Nana. hal azas azas pergaoelan 

kiasan. ini kita tidak oesah ditoen- 
| djoek oleh perasaan ,,berhak dan 

“| berkewadjiban” itoe, Adapoen ,,ma 
| ataw hidoep” - 
ta hidoep dibenoea Asia oentoek 
kita semoea jang hidoep di Asia 
(adalah terang benderang. 

didalam pergaoe- 

Kesopanan kepada orang toea, 
  

— Misalnja banjak orang Eropah 

jang berperasaan, bahwa anak 

-anak mempoenjai hak oentoek 

mendapat didikan dari orang toea 
“nja, akan tetapi anak anak itoe ti 
.dak  berkewadjiban menolong 

| Lihatlah itoe! Pendengar 
| dengar sekalian! 

Bagaimanakah pikiran toean ten 
“tang hal itoe? 

“Adat istiadat kita di Asia me 
. bahwa. menghormati 

pen 

| melainkan perboeatan jang sebaik 
| baiknja dari pihak anak anak. 

toea ini jang mendjadi dasar pera 
daban masjarakat tidak dapat di 
roesakkan oleh perasaan berhak 
dan berkewadjiban”. s 

. “Tentang hal ini hendaklah toe 
an insaf aan sedalam dalam- 

kali mek palan perasaan “Asia jg 
: soetji Hoe: “— 

Tetapi djanganlah toean mengi 
ra, bahwa toean boleh melakoekan 

| segala sesoeatoe, apabila tidak ada 
hoekoem tertoelis. 
' Djikalau oendang oendang ma 

sih beloem ada dan poelisi ta' 
5 ena pasir jang akan mendjaga, 

maka kita ta' boleh menjeran, kita 
| boleh berboeat sesoeka soeka ha 

| ti kita. Boekankah kita tidak. bo 
| leh mengira, bahwa kita ada mem 
poenjai hak oentoek mentjoeri me 

Djanganlah 
2 ,kan . peradaban 3 

12.600 SERDADOE2 FILIPINA 
Dome AMERIKA DELAWAN 

g mana diantaranja 
mbil dari roemah sa 

| menghormati 

: “oentoek pergaoelan hidoep di 
| ini, dengan perasaan berhak: dan 

berkewadjiban” atau dengan per- 
boeatan MAPAN soeka kita sen 

S3 
Kadang atik Maa ke- 

terangan jang aneh tentang oen 

| dang oendang dan adat istiadat 
“| menjebabkan kekeliroean besar da 

lam : pergaoelan hidoep. 
Berbakti kepada orang toca,   

: TA OPSIR NIPPON DAN SEKOLAH 
ARDJOENA. 

“La goe2 Moe 
: diperdengarkan. 

Km. mengabarkan kepada kita: 
“bada hari Kemis, 23 April, pada 

| lebih koerang .djam 1 siang per 
|. goeroean Ardjoena“ke-5 jang kini | 
| dipimpin oleh t. A.A. Rompis, di 

co | Petodjo Dir G: III, telah kedata 
"| ngan orang2 opsir Nippon. jang di 

£ terima oleh para goeroe itoe de 
ir | ah ramahtamah, Mereka dalam 

apan jang dilakoekan da- 
| lam basa. Indonesia itoe menanja 

“Ikan .satoe dan lainnja tentang 
.pergoeroean tsb. Kemoedian oleh 

“mereka itoe dilihat doea lagoe di 
i aa toelis, jaitoe lagoe Nippon 

| jang . diadjarkan kepada moerid2 
AA pgn 5 ena terpana pada Na 
  

SE 

—xayar, Kn PARIJS OENTOEK 

“yan v ich y 2 Gebiteasi: 
Pada tanggal 21 boelan ini, pre 

| mier Laval telah berangkat “dari 
| Vichy menoedjoe Paris, dan disa- 

| na (Paris) beliau akan 'beroending 
| dengan Beck, ambassadeur Djer   fm dan pembesar pembesar jg.- 

n. 

orang toea “kita itoe, tidak lain 

Peri hal berbakti kepada orang | 

ngarkan - kebenaran. .Djika     
  

orang jang beroe . 

  

  

| ' moer, ERA perintah pemim 

“pin, persaudaraan, kedjoedjoeran 

| dan sifat soeka berteroes terang, 
. | menahan nafsoe dsb., sekalian itoe 

| ialah dasar dasar jang berharga 

1 Tekan Gelas | didalam hoekoem peradaban per- 

: ara baik berhoe | Ha 'gaoelan hidoep jang tidak tertoe- 

: Mempoenjai sifat ke Asiaan 
Sean berarti memelihara peri kema 
noesiaan dar peri keadilan. 

te Djangan menjoesahkan. an grang. 
  

| Pendongar pendengar jang ter- 

hormat! 
Dalam bahasa Nippon ada soea 

toe peri bahasa jang demikian boe 

njinja: ,,Tanin no, komaru kotowa 
suruna. Peri- bahasa ini artinja, 
»Ijanganlah melakoekan soeatoe 
perboeatan jang boleh menjoesah- 
kan orang lain”. is 

Misalnja djanganlah kita ntloe 
dah didjalanan sebab loedah itoe 
boleh benimboelkan penjakit ke 

pada orang lain. Djanganlah kita- 
mengotorkan air mandi dalam tem 

pat permandian oentoek orang ba 

njak. Karena dengan demikian 
orang lain ta' dapat membersih 
kan badannja. 

Peri bahasa jang bersahadja 
:ini mempoenjai arti jang dalam, 
sebagai dasar penghidoepan: kita 
sehari hari. 

Ada lagi pepatah Nippon ja 
lain: ,,Ayamario naosoe koto- 
habakaruna”. 2 

Artinja: ,,djanganlah ragoe ra 
goe menegoer kesalahan orang la 
in, Pepatah ini njata mengandoeng 
peladjaran jang penting. £ 

Haroes tolong menolong, 
  

Kita biasanja segan mengakoei 

kesalahan kedjahatan dan dosa 
kita. Tetapi kita haroes membera 

-nikan diri oentoek mengakoei ke- 

“salahan kita, karena begitoelah 
tjara Asia. . 

Kita tidak boleh maloe mende 

kita 
berboecat-kesalahan “baroelah kita 
boleh maloe, dan wadjiblah bagi 
kita berbakti kepada keadilan. 
Kita djanganlah berdjoesta oen 
toek menoetoep perboeatan kita jg 
salah, karena kita haroes ingat, 
bahwa perboeatan kita jang salah 
itoe akan memboeroekkan masja- 
rakat. 

Marilah kita berlakoe cadil ter 
: hadap perboeatan kita sendiri dan 
marilah kita ,,beri memberi nase 

“hat, agar soepaja kita tidak lagi | 
melakoekan merata jang ta” pa 

-toet. 
“Tomodatii. wa, tagaini tua 

ae 3 - 

. Orang bersabakat as to 

long menolong”, Perkataan -demi 
“kian itoe setiap hari diadjarkan 
disekolah sekolah Nippon, 

Ta' lama lagi sekolah sekolah 
rendah akan diboeka diseloeroeh 
-tanah Djawa, Kami harap moedah 
moedahan hendaklah goeroe goe 
roe mendjadi pengandjoer perada- 

ban Asia dan mendidik moerid 
moerid dengan tjara jang sebaik- 
sela. 

perajaan nanti, Lagoe2 itoe ialah 

,Kimigayo” dan ,,Tencho Setu no 
: Uta". Lagoe itoe dinjanjikan ber 

sama dibawah pimpinan NONA? ta 
di. 
“Bajang sekali moerid2 soedah 

poelang, sehingga tidak bisa mem 
persaksikan dan ikoet njanji. 

Kepada goeroe2 itoe diberikan 
tanda keterangan, soepaja goeroe2 
itoe.gampang memberikan peladja 
rannja dengan tidak mendapat 
ganggoean. - 
.Oleh opsir itoe diberi tahoekan, 

bahwa Ardjoena haroes dibawah 
pimpinan bangsa Indonesia, 

Mereka itoepoen achirnja me 
ninggalkan pergoeroean itoe de 
ngan kegembiraan. 

BOEAT PENDOEDOEK BANG 
SA ASING DI BETAWI. 

Lebih baik bawa soerat aja 
lan djika keloear kota, soe 
paja. tidak mendapat gang 
geean didalam perdjalanan. 

Pendoedoek bangsa asing di Be 
.tawi, tidak perdoeli dari bangsa 

Tionghoa, Belanda, India, Arab 

dan lain2 bangsa, siapa poen jang 

maoe keloear kota, mereka ada 

lebih baik minta soerat djalan le 

bih doeloe pada pemerintah baroe 

disini, soepaja tidak mendapat 

ganggoean didalam perdjalanan 

nja, Teroetama boeat orang jang 

maooe pergi ke Bandoeng, kalau 

mereka tidak bawa soerat djalan, 

sesoedahnja mereka sampai di 

1» 

| doea matjam, jaitoe 

  

Bandoeng, ada sekali boe 
at mereka 'berlaloe dari tempat ter 

ada dibagi 
boeat. satoe: 

kali djalan dan boeat pergi poe 
lang. Soerat djalan jang pertama 
dikasih kepada orang jang dari la 
in tempat dan sekarang berada di 

| seboet, 
Soerat djalan itoe 

“Sini kapan mereka maoe poelang 
kercemalinja, dan jang belaka 
ngan dikasihkan pada orang Ja 
| gang, dan pada orang jg. poenja 

oeroesan penting. 

Peratoeran boeat minta soerat 

| djalan ialah: mereka haroes pergi 
kekantor Gemeente dan mengisi 
'satoe formulier jang soedah diada 

kan disitoe. Orang moesti menga 
| sih keterangan dari sebab apa me 
reka maoe keloear kota. Formulier 
mana akan dikirim oleh kantor Ge 
meente kepada Pembesar Balaten 
tara Dai Nippon boeat dapat idzin 

' terlebih djaoeh. Kapan soedah da 
pat perkenan dari sana, dengan di 
berikoetkan itoe soerat pas dja 
lan akan dipoelangkan kembali ke 
pada kantor Gemeente dan diberi 
kan kepada orang jang perloe de 

“| ngan itoe. Lantaran, boeat minta 
itoe soerat pas djalan, akan me 
ngambil tempo satoe 'minggoe la 

manja. Oleh karena itoe djoega 
boeat sementara waktoe tidak bisa 

diberikan soerat keterangan pergi 
'poelang, tetapi boeat orang da 
gang ada di ketjoealikan. Boeat 
menengoki sanak famili diang 
gap boekan ada oeroesan jg. pen 

ting. Djadi boeat itoe orang tidak 
bisa dapatkan soerat djalan psrgi 

poelang. Apa jang diminta boeat 

diisi di itoe formulier adalah: 

1. Nama, 2. Tempat tinggal, 3 
pekerdjaannja, 4. kebangsaannja, 

5. Tempat jang akan dipergikan 
dan temponja, 6. Boeat satoe kali 
djalan atau pergi poelang? 7. Ala 
san boeat keloear kota. 

Kita dapat kabar permintaan 
soerat djalan itoe boeat bangsa 
Tionghoa djoega bisa didapatkan 

di Koningsplein Oost No. 3, dikan 
tor Pembesar Balatentara Nippon 
bagian orang Tionghoa. Kita da 
pat kabar boeat orang jang soedah 
register namanja kapan meminta 
soerat djalan ada lebih gampang 
dan tjepat. (HP). 
  —— 

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 fedaksi Babakan tidak 
bisa dipertahankan kalau kebena | 
ran sesoecatoe 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. 

PERDJAMOEAN DI KRATON 
SULTAN, DJOKJA. 

Dikoendjoengi 

oleh 40 oelama. 

-Antara” mengabarkan: 
Pada tanggal 16 April jang ba 

roe laloe di kraton Sultan Djokja 
telah diadakan perdjamoean, dima 

na telah hadir 40 oelama Islam jg. 
terkemoeka, antaranja toean R. 

H. Hodjib vice Voorzitter 
dari Moehammadijah. 

Pada djam 10.30 orang orang 
jang toeroet dalam djamoean ber 
-baris dari mesdjid dengan dikepa 
lai oleh, Hoofdpenghoeloe. 2 

Sehabisnja chotbah laloe disoe 
goehkan djamoean dan baroe pada 
djam 1 siang orang pada boeba 

ran, 

.PATJAR- 
GEVRAAGD: Twee naast of tegen. 

over eikaar gelegen huizen, elk bevatt 
3 slaapkamers, en gemeub, het andere 
gedeeltelijk, — Omgeving: Theresiakerk | 
Brieven onder no. 1158. 

STEEN en PANNEN BAKKERIJ 
»ATJE» Tjikarang. Merk A.S. 

Sedia Batoe bata, Genteng genteng Nop. 
Pesenan paling 'sedikit 100:000  stuks, 
Langganan boleh dami. 

WARTA PENTING BAGI KITA 
POENJA LANGGANAN. 

Kita poenja afd. Kleermakerij moelai trima 
poela pekerdjahan dari roepa2 model' 
pyama, ketelpak. Harga oepahnja direken 
pantes dan Tn Pekerdjahan ditang- 
goeng rapih. 

TOKO BABA GEMOEK 
Pasar Senen 169, Tel. WI. 5678. 

  

  

| tan kepada Seri Baginda jang Moelia Tenno Meidji. 

  

Ita No. 12. 
Tentang pemboekaan sekolah. 
1, Segala sekolah rendah kepoenjaan Pemerintah dan kepoe- 

njaan partikelir jang memakai bahasa Melajoe, Djawa, Soenda dan 

Madoera, akan diboeka lagi pada tanggal 29 April 1942. 
Akan tetapi sekolahan sekolahan Pemerirtah haroes terlebih 

.dahoeloe memberi tahoekan tentang pemboekaannja kepada pembesar 

ditempat sekolah sekolah itoe sedangkan sekolahan sekolahan parti 

kelir haroes mendapat idzin bocat memboekanja. 

2. Segala. sekolahan sekolahan lain-lainnja baik jang soedah 
diboeka, maocepoen jang sedang diboeka haroes ditoetoep dengan 
Iskas.. Oentoek memboeka sekolahan sekolahan jang terseboet be - 
lakangan ini haroeslah menoenggoe perintah, : 

PEMBESAR BALATENTARA DAI NIPPON. 

Batavia, 22 April 1942. 

PERHATIKAN ! 

“ Sekolah rendah terseboet diatas, jaitoe: 
sekolah desa (volksehool) : 

"sekolah samboengan (vervolgsehool) 

sekolah kelas doea (volledige 2de klasse school) : 

.» meisjesver volgschool. 
  

Lekaslah tjatatkan nama 
toean. 

Baroe baroe ini sangat banjak orang masoek (immigranten), 

seperti: Belanda Tionghoa, India dan lain lain datang oentoek men 

daftarkan namanja di Kantor Gemeente Betawi dan dikota kota 

lain di Djawa ini dan ketika itoe soeasana sangat tenteram dan 

damai didalam kantor. 
Akan tetapi ada beberapa orang jang mengoendoerkan pendaf 

taran dengan salah soeatoe sebab, dan mereka sekarang sedang di 
periksa oleh pegawai:pegawai gemeente, karena mereka dianggap 

sebaiai orang jang mengandoeng sifat moesoeh, 3 

Tak boleh tidak akan diambil tindakan terhadap mereka. 

Dan djoega kalau orang berdoejoen 'doejoen datang diwaktoe 
kantor akan ditoetoep, tentoe tak semoea akan dapat didaftarkan 
namanja, karena pendaftaran dalam satoe hari telah ditetapkan 

djoemlahnja. 2 

Kalau pendaftaran telah ditoetoep, maka tak akan ditambah 
harinja lagi, sebab itoe mereka mesti sangat hati hati berhoeboeng 
dengan ini dan dengan selekas moengkin mendaftarkan namanja. 
  

(3 

MAKLOEMAT BURGEMEESTER BETAWI 
  

Hari-hari Raja Baroe. 

Burgemeester Betawi memperma'loemkan seperti berikoet: 

Ketjoeali tanggal 1 Januari, haroes djoega dianggap sebagai ha- 

ri raja: 
11 Februari (hari raja Kigensets, jaitoe hari didirikan- 

nja keradjaan Nippon (2602 tahoen jang telah laloe) : 
29 April, hariraja Tentyosetsu, jaitoe hari Mauloed Seri 

Baginda jang Moelia Tenno Heika, 
3 Novemberhariraja Meidjisets, jaitoe hari peringa- 

  

Perobahan beberapa tempat 
e dan djabatan. 

Lain dari pada itoe Pembesar Balatentara telah memoetoeskan 

oentoek mengganti nama beberapa tempat dan pangkat demikian: 

residentie djadi - Syu: 
regentschap Ken, 
district Gun, 
onderdistrict Son, 
dessa Ku: 

kampong Aza, 
gemeente Si, 
(gouvernement) 

vorstenlanden. 

resident 

regent 

wedana 

assistent-wedana 
loerah 

- kepala kampong 
burgemeester 

Koti, 
Syutyo, 

Kentyo, 

Guntyo, 

Sontyo, 

Kutyo, 
Azatyo, 
Sityo: 

  

  

Het boek. van den dag 

LEERBOEK van de JAPANSCHE TAAL 
samengesteld door 

H, NAGASHIMA ea M. SABIRIN 

compleet le di Spraakkunst en 2e di Oefenboek f 4.60 

Uitgegeven en in den handel gebracht met vergunning van de overheid : 

door het ,,KSATRIAN BOEKENFONDS»" te BANDOENG. 
    
o.a. verkrijgbaar bjj de agent te Batavia: 

SOEKRISNO — Kramat 158 pav. & Paseban 73.pav. 
  

  

KEBAJA BAROE boeat ASIA BAROE! 
Baroe “diterima, pakai hiasan Borduur, terawang, dan richelieu, djahit ta- 

ngan: model baroe, menarik hati. 
Harga f 4.50. f 7.50, Soedah banjak jang lakoe, datanglah melihat ! 

TOKO ,BASRIDA" 
Citadelweg No. 6 (Noordwijk)— Telef. 4833 Welt.       

K Segala keperloean | 
2 . Katja-Mata 

FAFOES DATANG PADA 

KIS ASIA OPTICIEN 
RILIS TEL. WL. 4809 @ KRAMAT 128 @ BATAVIA-C. 

Harga moerah pembajaran boleh berdami djoega ttima 

—. Recept dokter en preksa mata vrij 

Semoea ditanggoeng sampo menjenangkan   
Ono KN 

al


