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Menghamba 
: dan kebenaran 
bekerdja dan beroesaha dengan se- 
teroesnja dengan ketetapan hati. 

  

kepada - keadilan 

itoe bermaksoed 

Dokter Soetomo. 
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gdia, Timoer: Tengu 

AN BAROE OENTOEK - 
PARLEMEN, 

Toki i 0 oleh Domei di 

oemoem boeat jang 

ali di Nippon diwaktoe 
' ini, telah ditetapkan ber 
da tanggal 30 April, ma 

  

   

    
   

  

    
) djadi anggota Parle 
nt diwaktoe -penoetoepan . pen 
aran oentoek kandidat kandi 

t pada malam tang 
' April ada 1080 orang jai 

oe doea setengah kali sebanjak 

   
ndidat kandidat ter 

orang jang boeat | 
pan kalinja dipilih, sementara | 

ai eneng, anggota sekarang dan 
orang anggota lama sebeloem ' 

ja pemilikan ini. Sementara | 
telah ditetapkan akan menga 

akan pembitjaraan teristimewa 
i Hibya Hall pada tanggal 27 Ap 
Il dibawah perlindoengan bersa 
aa dari Kantor Penerangan oe 
esa “Dalam negeri, Gabocngan 

, Nasional, Kantor oeroe 

Ta kota, dar pe 

    

    
   

  

       
   

   
oat € oi Mangan pendoe 

gar pemilihan oemoem da 

  

   
   

   
   
   
    bagian “oeroesan keoea 

Okinori Kaya .      
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perlindc 

konomi pendoedoek Indo- 
. nesia haroes diperbai 

La dosta” 
OEDOEK INDONESIA TERLEBIH DOELOE 
HAROES DIPERBAIKI. 

  

Tentang soeal pendoedoeklah jang paling soelit Sekte peme- 
3 tahan Hindia Belanda jang sekarang didoedoeki oleh orang Nip 

21 Jahoeloe. di Betawi mengeroet soerat ala 

Mena “9. 
2 -3anG SANGAT mar | OENTORK SEKOETOF. 

  

rapat tahoenan pada tanggal 25 Aprit dari Hamka Peno- 
sebar Tiongkok telah Gibatjakan keterangan, bahwa tak dapat dikira- 
kirakan hebatnja poekoelan jang akan dirasai oleh Tiongkok, 

: Aa Pra antara. “Tiongkok dan teman sekoetoe 

3 

doedoek di Parlement. Da | 

1 | memoetoeskan tali 

In y jang menegaskan, “bahwa tak ada 

DJERMAN Di 2x00 | kemajaan Inggeris dun Amerika, 

| boengan antara kedoea negeri ini 

| perti biasa ditengah kekaloetan 

area 
eskan hoeboengan 

n-Boeslan. 

  

  

  

jat Bs di Indonesia dapat 
ngan baik.    

  

a Ishizawa, konsol-djendral 
»Tokio Nichi 

. 

djoega boeat Inggeris dan Ameri 
ka akan mendjadikan Roessia koe 
da peladang boekitnja dalam pepe 
rangan dengan Nippon. Soerat ka 
bar itoe berharap moga moga per 
talian antara kedoea negeri itoe 

| akan bertambah koekoeh, djikalau 
Roessia telah menginsjafi benar 

| benar arti peperangan di Asia Ti 
- moer Raya ini. 

PENDIDIKAN BAROE OEN 
TOEK POLISI DI HONG 

KONG. 
Dari Hong kong oleh 

Domei dikabarkan: 
165 pegawai polisi Tionghoa dan 

India jang baroe mendarat latihan 
“telah moelai bekerdja di kepolisi 
an Hongkong. Pegawai pegawai 
polisi baroe itoe telah mendapat 
pendidikan dari Gendarmerie (Po 
lisi) Nippon. 

T
g
 

DAERAH SELATAN INGGERIS 
DISERANG PESAWAT2 

DJERMAN, 
' Kapal2 Inggeris mendapat 

- aman ya besar sete 

  

  
h dan kepentingan negara sekoe 

9 . 

liter Nippon di Faltonssa telah me 
njiarkan ketetapannja sentoek 
memberi penghidoepan kepada ki 
ra kira 400 perempoean perempoe 
an dan anak anak Djerman jang te 
lah dilepuskan Balatentara Nippon 
dari tempat pengasingannja. Seka 

'krang mereka.telah ditempatkan di 
hotel hotel kelas satoe di Ban 
doeng, Soekaboemi dan Bogor. 

OESAHA INGGERIS DAN AME 5 
RIKA GAGAL OENTOEK 
MEMOETOESKAN TA 

LI PERHOEBOE 
NGAN NIPPON 
—ROESIA, 

Dari Tokio oleh Domei di 

- kabarkan: 

Sambil memberi komentar ten 
| tang pendapatan menteri oeroesan 
Loear negeri Togo jang di 

. bentang di pertemoean boeat jang 
kedoea poeloeh kalinja di tahoen 

| ini dari Ikatan Ekonomi Nippon, - 
dengan  kesimpoelan, bahwa 
'Roessia ta'kan soeka didja 
dikan koeda koeda oleh Inggeris 
dan Amerika, maka ,,Asahi” dan 
Nichi Nichi”, harian jang paling 
terkemoeka di Tokio, menjatakan 
persesoeaiannja pagi tanggal 24 
April dalam  hoofdartikelnja ma 
sing masing, jaitoe, bahwa peme 
rintah Inggeris dan Amerika te 
lah gagal sama sekali dalam per 
tjobaannja jang boesoek oentoek 

persahabatan 
antara Roessia dan Nippon. Asahi 

   

  

'sebab jang boleh  menimboelkan 
pertjektjokan antara Nippon dan 

| seperti jang dikehendaki 

| menerangkan lebih jandjoet, bah 
$ wa sangat besar artinja perhoe 

(Nippon—Roessia) masih baik se 

doenia sekarang. Ditambahnja lagi   
| jang dari sehari ke sehari Pena 

| koempoelan koempoelan (teams) 

  

   
    

Bataattan bahwa Dada tangegl 
22 hari boelan ini angkatan oeda 

ra Djerman telah menjerang dae 

rah Selatan Inggeris dan meng 
hantjoerkan goedang mesioe. Ka 
pal kapal pengintai Djerman te 
lah bertemoe dengan kapal torpe 
do Inggeris di Selat Inggeris dan 

sesoedah pertempoeran jang he 
bat, maka kapal kapal Inggeris 
itoepoen mendapat kersesakan be 

sar. 

WAKIL HONGARIA OENTOEK 
: NANKING. 

Kabar dari Nanking: 
Nicolas de Vagne, 

wakil Hongaria jang baroe oen 
toek Nanking, jang pada tanggal 
24 April petang sampai di tempat 
toedjoeannja, telah melakoekan 
koendjoengan keesokan harinja 
poekoel 10 pagi pada president 
Wang, dan dengan lantas mem 
berikan soerat soerat keterangan. 
tentang pengangkatan beliau. 

  
| MEMPERPOESATKAN PEROE- 

SAHAAN DI TIONGKOK 
TENGAH. 

“Kabar dari Tokio: 2 

Serikat Kemadjoean Tiongkok 
Tengah akan mengadakan peratoe 

koeasa 

| oentoek memeriksa dengan teliti 
bagaimanakah 

| kilan Perantjis di Washington dan 

" berdirinja persekoetoean penjera 
ngan dan pertahanan bersama sa 

dari Nippon Thai jang sangat 
be sar artinja oentoek pembangoe 
nan socasana baroe di Asia Timoer 
Raja, telah sampai di stasioen To 

kio pada tanggal 25 April poekoel 
s Sore. 

SERANGAN MOELA2 DARI PA 
SOEKAN NIPPON PADA 
ANGKATAN OEDARA 
AUSTRALIA DI WA 

TAS THAI 
Kabar dari Melbourhe: 
Kawat dari United Press terang 

kan: 
Seorang opsir dari angkatan oe 

dara Australia mengatakan, bah 
wa 5 djam sebeloem perang diper 
makloemkan, orang Nippon telah 
menjerang angkatan oedara Aus- 
tralia diwatas Thai sebagai pemba 
- an dari penjerangan angkatan 

ra Australia pada convooi Nip 
sei jang besar dilaoet. 

- s 

MENJELIDIKI PENGHIDOEPAN 
PENDOEDOEK DI SELOE 

: ROEH NIPPON. 
Kabar dari Tokio: 
Tenno Heika menitahkan soepa 

ia pedjawat pedjawat tinggi di ista 
na dikirim ke seloeroeh Nippon 

: penghidoepan para 
pendoedoek jang bekerdja masing 
ma dengan giat, agar maksoed 

dari peperangan 5 Asia Ti 
BE nya tertjapai. 2 

KALANGAN DIPLOMASI WAR- 
NA DE GAULLE AKAN DI | 

SAPOE BERSIH. 
Kabar dari 'Lissabon: 

Kekoerangan kapas dan kelebi 
han hasil goela berarti tergantoeng 
nja nasib perekonomian Asia Ti 

| moer pada pengaroeh kapitalisme 
| Inggeris dan Amerika, jang dengan 
semaoe maoenja dan oentoek kese 
hangan sendiri membagi dan me 
ngambil kapas dan goela, tetapi de 
hgan berlakoenja rentjana ini, 
bangsa Asia Timoer akan menga 

| lamkan kemerdekaan ekonomi jang 
loeas, karena rentjana ini poela 
pasti akan mentjepatkan datang 
nja masa kesedjahteraan penghi 
doepan lahir dan batin. 

2 

| MENINDAS GUERILLA CHUNG 
KING. 

TSINAN, 24 April (DOMEI). 
Penindjau penindjau disini ke | 

marin menerangkan, bahwa keang | 
katan Djenderal Sun Liang Cheng, 
bekas wakil panglima dari pasoe 
kan ke 31 dari Chungking, mendja 
di Panglima jang tertinggi dari 
balatentara district ke 2 dari Nan 

king, tentoe sekali akan meroegi 
kan kemadjoeannja pasoekan pa 
soekan guerilla Chungking jang 
dikepalai oleh Djenderal djenderal 

Tang En Po, Sun Tung Hsuan dan 
Yu Hsueh Chung di Tiongkok Oe 
tara. Djenderal Sun dan balatenta 
ranja itoe kini telah bersatoe de 

ngan Pemerintah Nasional Nan 

king. Gaboengansini ta' boleh tidak 
akan melepaskan datangnja keter 

tiban dan “keamanan di provinsi 
provinsi Shantung Barat dan Ho 

peh Selatan. 

100 AGEN POLISI SOERABAJA 
MENDAPAT DIDIKAN NIP 

PON. 

Tr 

Soerabaja, 24 April (DOMEI). 
Sedjak tanggal 15 April koerang 

lebih seratoes agen agen " polisi 

bangsa Indonesia moelai mendapat 

didikan sebagai di Nippon, diba 
wah penilikan pembesar2 Militer 
Nippon "disana, oentoek mendjaga | 
dan memegang tegoeh ketertiban 
dan keamanan, 

RENTJANA GOENA MEMAKAI   -Berhoeboeng dengan penjoesoe 
nan kabinet baroe oleh Laval, ma 

ka Leon Marshal, sekretaris perwa 

diplomat diplomat Perantjis jang 
lain telah minta berhenti dan me 
mihak kepada pemerintahan De 
Gaulle. Menoeroet berita dari Ge 
neve, premier Laval akan member 
sihkan kalangan diplomasi dari 
warna De Gaulle. 

PERDJANDJIAN EKONOMI 
PERU-AMERIKA 

Kabar dari Lissabon: 
. Berita kawat dari Washington 

menerangkan: 

Cordell Hull menjiarkan, bahwa 
perdjandjian ekonomi antara P e 
ru dan Amerika Serikat dahoeloe- 
diteken pada tanggal 23 hari boe 
lan ini. Isinja jang teroetama me 
noeroet berita ialah demikian boe 
njinja: 

Segala getah jang dihasilkan Pe 
ru, ketjoeali jang perloe boeat Pe 
ru sendiri, oentoek 5 tahoen jang 
akan datang dikirim kepada maat   ran baroe di kantor kantornja oen 

toek memadjoekan  peroesahaan 

besar dan soeboer. 

PERTANDINGAN BASEBALL 

WASEDA — IMPERIAL UNI 

VERSITY. 
Kabar dari Toki oo: 
Pertandingan baseball diwaktoe 

moesim kembang dari Ikatan base 
ball sekolah sekolah tinggi di To 
kio telah diboeka pada tanggal 25 
April dengan pertandingan antara 

sekolah tinggi Waseda dan Tokyo 
Imperial University (sekolah ting 
gi keradjaan di Tokio) jang ber 
achir dengan 8—1 boeat Waseda. 

KOMISI TERISTIMEWA PEME 
RINTAH 'THAI TIBA DI 

TOKYO. Pn 
Kabar dari Tok io: 

“ Komisi teristimewa dari pemerin 
tah Thai dibawah pimpinan Let 
nan djendral Phya Phalol Ponpa- 
yuhasena, sebagaimana dikabar- 
kan terlebih dahoeloe, akan .me- 
ngoendjoengi Nippon dgn maksoed 
hendak memberi selamat tentang 

2 

    bahwa tak ada harapan sedikit. 

schappij maatschappij getah Ame 
rika. 

Bank bank di Siksa memberi 
pindjaman 25.000.000 dollar ba- 
njaknja kepada Centrale Bank Pe 
ru oentoek memadjoekan indoestri 
di Peru. 

  
MENAMBAH TANAMAN KAPAS 

TOKIO, 23 April (DOMEI). 
Berhoeboeng dengan rentjana 

Balatentara Kaisar oentoek me 
ninggikan hasil peroesahaan kapas 
sebegitoe besar, hingga dapat men 
tjoekoepi keperloean Asia Timoer 
seloeroehnja, maka ,,Japanese Ti 
me Advertiser” menerangkan seba 
gai berikoet: 

»Rentjana oentoek membesarkan 

loean lain-lain jang penting, djoega 

SOEMBER2 BAHAN BOEAT 
TAHOEN PADJAK 1942/1943 
Tokio, 24 April (Domei): 
Dalam. permoesjawaratan para 

Menteri biasa, pemerintah telah 

menerima baik soesoenan rentjana 
oentoek menggoenakan soember- 

soember bahan goena tahoen pa- 
djak 1942—1943, dgan tidak me- 
roebah lagi rentjana aseli, jang 
dirantjang oleh ,,Dewan penjoe- 

soen rentjana”, badan mana, da- 
lam oesahanja merantjang soesoe- 

nan rentjana itoe, telah bekerdja 

bersama dengan Kementerian Ang 
katan Darat dan Laoet, berserta 
lain lain Kementerian jang ber- 

kepentingan. 

Rentjana ini pada oemoemnja 

dianggap penting sekali, sebab 

didalamnja adalah tertjantoem 
oesoel-oesoel jang disesocaikan 

Gengan keadaan jang baharoe ini, 

jaitoe mengoesahakan soember 

bahan-bahan kaja itoe, jang da- 
pat diperolehkan dengan .begitoe 
tjepat, karena kemenangan Nip- 
pon jang gilang-gemilang dalam 
peperangan sekarang ini. 

Lain daripada itoe, rentjana ini 
memang berarti besar dan penting 
sekali, sebab poetoesan Pemerin- 
tah oentoek itoe dapat diambil le- 
bih lekas dari poetoesan oentoek 
rentjana dari tahoen-tahoen pa- 
djak jang telah lampau. 

Letnant-djenderal Teichi Suzuki, 
President Dewan penjoesoen ren- 
tjana menerangkan, bahwa ren- 

tjana ini teristimewa dirantjang 
oentoek mengoeatkan persendja- 
taan, sambil mengatakan, bahwa 
rentjana2 oentoek daerah daerah 
lain, moesim-moesim dan keper- 

telah disoesoen, agar soepaja 

“tinja kemerdekaan 
mana keboen keboen teboe, ditem | 
pat tempat jang dianggap baik 

hasilnja kapas adalah penting se 
kali, sebab djoestroe berhoeboe 
ngan dengan soal kelebihan hasil 

peroesahaan goela, dan selainnja 
itoe boleh dipandang sebagai boek 

ekonomi, bila 

dan memberikan kesempatan oen 
toek maksoed rentjana itoe, didja 
dikan keboen keboen oentoek pe 

soember bahan-bahan dengan moe- 

dah mengeloearkan hasilnja, dan 
pembagian barang-barang “dapat 
berlakoe sebagaimana mestinja. 

Lebih djaoeh dikemoekakannja, 
bahwa tindakan tindakan oentoek 
persediaan bekal. dan makanan 
jang tjoeckoep banjaknja, telah 
mendapat perhatian penoeh dalam 

SATOE SETENGAH LEMBAR, 

baroe, memperkocatkan pertaha- 
yan oedara, membesarkan hasil- 
hasil peroesahaan besi, wadja, 
aluminium, dan lain- lain sebagai- 
hja. 2 
Tentang hasil peroesahaan dan 

keboetoehan minjak tanah, beliau 
mengatakan, bahwa soember- 
soember jang ada didaerah-daerah 
selatan jang telah didoedoeki oleh 
Nippon, djoega mendapat perhati- 
an penoeh dari Pemerintah, seper- 
ti djoega soal-soal, berkenaan 
dengan keperloean sehari- hari, 
agar soepaja penghidoepan rakjat 
tidak mendjadi soelit, 

»BANK OF FORMOSA” AKAN 
MEMBOEKA TJABANG DI 

SOERABAJ/ A, SEMA 
RANG DAN BE 

TAWI, 
Tokio, 25 April (Domei): 
Soepaja kemadjoean daerah da 

erah di Selatan dapat berlakoe de 
ngan pesat, maka ,,Bank of For 
mosa” jang soedah memboeka tja 
bang tjabangnja di Hongkong, Ma 
nila dan Shonanto ta' lama lagi 
akan memboeka kantor kantor di 
Soerabaja, Semarang dan Betawi. 
Bank terseboet itoe kini telah me 
ngirimkan koerang lebih seratoes 
pegawai pegawai kantor oentoek 
mengadakan persediaan goena 
mendirikan kantor kantor di Dja 
wa dan Sumatra. Kantor kantor 
itoe teroetama dioentoekkan . be 
kerdja memperbaiki perekonomian 
di Indonesia. Tjabang tjabang ini 
akan bekerdja bersama dengan 
,Southern Development Bank, jg. 
didirikan pada tanggal 30 Maart 
1942, dan akan-bekerdja sebagai 
penilik atas segala pekerdjaan 
membesarkan modal dan meloeas 
kan pekerdjaan oeroesan bank, di 
daerah daerah di Pacific barat da 
ja. Segala pekerdjaan jang terma 
soek dibawah pimpinan ,,Southern 
Development Bank” akan dilakoe 
kan oleh tjabang tjabang dari " 
Bank of Formosa” itoe atas dasar 

| commissie, 

PEMERINTAH AKAN MENA 
NAM KAPAS DI CELEBES. 
Tokio: 25 April (Domei): 
Diwartakan, bahwa Pemerintah 

telah mengambil soeatoe poetoe 
san tentang maksoednja akan me 

nanam kapas di poelau Celebes, 

dimana orang orang Nippon, sebe 
loemnja peperangan di Pacific ini 
berkobar, telah mengoesahakan ke 
boen keboen kapas jang kira kira 
1500 acres loeasnja. Mereka itoe 
scedah dari semendjak tahoen '37 

memoelaikan penanaman kapas 
disana. . Peroesahaan kapas itoe 

akan dipimpin oleh Toean Sado 
Senda, ahli pertanian dan perhoe 
tanan pada Pemerintah di Korea. 
Dikabarkan, bahwa beliau tidak 
berapa lama lagi akan berangkat 

ke Celebes, dan sesampainja di sa 
na, akan mengadakan yerdjalanan 

penjelidikan terlebih dahoeloe, se 

lama doea boelan, dan sesoedahnja 
itoe, baroelah pekerdjaan penana 
man kapas dimoelaikan lagi. 

DJENDERAL WAVELL 
LOEKA KARENA 

SERANGAN. 

Tokio,.23 April (Do 
mei): 

Yomiuri, mewartakan dari 
Port Blair sebagai berikoet: 

Boleh djadi Djenderal Sir 
Archibald Wavell, panglima 
jang tertinggi dari balatenta 

ra Sekoetoe, telah mendapat 
loeka, ketika pasoekan oeda 

“ra Nippon melakoekan penje 
rangan di kepoelauan Anda 
man, jaitoe waktoe ia dalam 
perdjalanannja dari Djawa 
ke India, dan terpaksa men 
darat di salah satoe tempat 

di kepoelauan Andaman, di 
tempat mana pesawat ter 

bangnja kena dibom dan ia 
mendapat loeka dari petja 
han bom, Setelah itoe ia me 
landjoetkan perdjalanannja 
dengan menoempangi pesa 
wat terbang Jain. Berhoe 

. boeng dengan kabar ini, ter 
ingatlah kita pada salah sa 
toe siaran radio Amerika, 

jang mengatakan, bahwa Wa 
vell mendapat loeka dalam     rentjana itoe, bahkan djoega tin-   ketjelakaan penerbangan, 

  dakan-tindakan oentoek memper-   roesahaan kapas. tjepatkan pembikinan kapal-kapal - “Lihat samboengan di 
pa 
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mempertahankan sembojan : 

    

   

    

   

    

    
  

    

    
   

   : NN pakopajs perukabaa. sema 
Be dalam kalangan Ban | 

— bestuur. #Keinsafat, (dan ke Teh 

  

  

    

      

    

        si Aan bestuur: haroes 
: berobah, sehingga dengan 

ja mereka men 
dekati seboetan ,,bapak atau : 
pembela rakjat”. : aa 

- Tentang Kadas dotkaa toe- 

   

  

   
   

  

  

        

  
  

   

  

  
  

    

     engoeroes besar P.P.B.B, se 
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(bahwa golongan jang terbe 

sar dalam P.P.B.B. memang 

              

     

    
     

    

      

      

   

   

      

    

    

   

  

    

   
   
   
   

      

   
   

  

   
   

  

       

   

    

   

      

   

  

    

   
   

    

  

   

      

    

   

    

   

  

    

   

      

   

        

    

   

    

     

   
   

   

      

   

   

   
   
    
   
   

gantian ketoea pengoeroes 
| besar “dengan begitoe sadja. 
Akan tetapi berhoeboeng 

. dengan beberapa hal jang 
maka diterimalah. 

ja orang 'soedah ti 

perloekan boeat beri 
is dan sepatoe jang 

  

Diadakan pelatoeran baroe. 

ntrale Rijsthandelaren In 
koopkantoor dan Waroeng 

adaan pendjoealan beras di 

1 . Beras dari panen ba 

boleh djadi tidak lama 

bisa dikasi datang. 

£ “diketahoei peme 

ebagai Kan aa beras diba 

-a s. Mengingat “beras 

didjoesl La 1500 - 

Lg an Soetardjo sebagai ketoea. | 

ang bisa kita kabarkan 2 1 

tidak soeka menerima per | 

| dibagin 

: beberapa pendoedoek akan menda 

pat kesoekaran boecat membeli be 

'ada lantaran: 

. mempoenjai 
njak dan beloem diloenaskan, ke 

(| banjakan tidak dapat beras se- 

: bagaimana mestinja. 

AP doedoek djoega 

“toe jang berwadjib dengan dja- 

. Lngan maoe membeli itoe beras | 

“I-iang di “djoeal dengan harga jang 

| lebih mahal dan -bergelap.. 

houdersbond akan adakan 

komite boeat memereksa ke 

kepada waroeng waroeng - 

leh Centrale pena Invasi: 
dan dari toko tangan ke. 

  

dipertoean 

da berkorban 

. socai den adat kebiasaan di 

NRP pemkesar Dai Nippon. -   

v Ai oitn 

Pee tangga. 29 April ja.d, adalah hari jang Ma 
1 | penting mantan bangsa Indonesia dan bangsa Asia seloeroeh— 

sa Indonesia hari ini lebih berarti lagi, oleh kare 
Akh: na sekaran. oeat pertama kalinjalah kita disini dapat toeroet 
Ti merajakan hari itoe, ja”ni hari Mauloed Jang Mahamoelia Ten— 

. no Heika ang mendjadi poesat pengharapan dan rachmat bagi 
Se . pendoedoek Asia. Kemenangan jang gilang goemilang 

. dang diperoleh tentara Nippon dengan berkat Tenno Jang Ma 
5 a diseloeroeh Asia disamboet dengan kegembiraan hati 

: sepenoeh-penoehnja. Sekarang soedah tiba waktoenja oen 
oek pendoedoek. Asia jang berdjoeta djoeta itoe boeat mem- 

ntoek soeatoe barisangjang kokoh dan tegoeh jang dapat 
'»Asia boeat Asia”. 

Menilik kesemoeanja ini kita tidak heran melihat dimana 
mpat pendoedoek sekarang siboek mengambil tinda- 

k merajakan hari Maulid itoe. Semoea orang soe 

karang bendera Nippon boeat dipasang dan diki 

| bar-kibarkan didepan 'roemah ataupoen ditempat jang ain, : 

h | Pada berbagai bagai tempat akan dilangsoengkan nanti' pera 

| rakan perarakan. Koran2 terbit dengan extra-nummer.. Per 

“sarangan? sepak raga djoega tidak ketinggalan. Pendek kata 

' hari Mauloed itoe adalah nanti hari Raja dalam arti perkata 

. an n jang seloeas loeasnja. 
Ada lagi socatoe hal jang perloe mendapat perhatian 9e- 

' moem, Hari itoe hari jang soetji. Maka oleh karena itoe kita 

| poen haroes soetji djoega, baik “dilahir, maoepoen dibathin. 

Roemah tangga halaman, toko toko, kendaraan, loeroeng2 dan 

: sebagainja haroes bersih kelihatan. Didalam hati sanoe 

if bari haroes kita menghatoerkan terima kasih pada doeli jang 

Jang maha moelia Tenno Heika serta mengoetjap 

Is kan sjoekoer kepada Allah jang mahakoeasa. Poen kita ta' 

akan meloepakan serdadoe serdadoe Nippon jang begitoe ri 

oentoek membela kepentingan negeri ini. Se 

memberi salam kepada pengawal pengawal jang tegak berdiri 

. didepan tangsi tangsi serta didepan tempat Pera pem 

Heika. 

Nippon Kfta ta' akan loepa   
  - 
  

  

2, 27 B betah ini dan pada ta, 

boelan jang akan datang. € 

Lantaran lima hari sekali beras 

maka amat boleh djadi 

“ras diwaroeng jang berdekatan 

N | | tapi mereka mesti bisa mendapat 

'membeli beras itoe kapan mereka 

tjoba membeli diwaroeng beras 

jang lain. Pembagian jang dilakoe 

'kan oleh toko beras tangan. ke- 

. doea sebetoelnja memang ada jg. 

tidak rata. 

“4, Waroeng jang doeloe ada 

hoetang keliwat ba 

.2. Banjak saudagar jang telah 

f | goenakan »kamtjeng” atau kenal 

of tidaknja si pembeli boeat diba 

gikan beras jang diminta. Disini 

| @joega telah terbit banjak pendjoe 

alan beras gelap jang tidak pa- 

- toet. Tentang ini, diharap pen- 

soeka memban- 

'Kedjadian terseboet | 

  

  

Boeat mentjegah perboeatan jg 

sematjam itoe, kita dapat dengar 

Cen. Rijs Inkoopkantoor bakal be- 

F ragam sama Waroenghoudersbond " 

'boeat mendirikan satoe comite 

oentoek memeriksa keadaan pasar 

beras dan menjingkirkan semoea 

pekerdjaan jang soesah.  Comite 

mana Cjoega kabarnja bakal ma 

| at mendjoeal beras lebih banjak. 

Djoega kita ada dapat dengar jg. 

panen diberbagai bagai tempat tan 

Gak lama lagi bisa dipoengoet dan 

didoega kapan perhoeboengan soe 

dah bisa didapatkan kita rasa be 

—ras jang baroe tentoe bisa dikasi 

nja. Di waktoe itoe - kesoe- 

ysran mendapat beras tentoe akan 

idak terdapat Ka (BP.) 
   
star SERDADOB NIPPON. 

Lemah ramah. 

Beberapa hari jang telah laloe 

weg kota Bogor, telah ter 

5 2 oe toekang delman jang 

ee | oleh karena koe 

Ta sekonjong ko 

aan djalannja. 

ngnja delman 

dos berkenda 

i kagetnja sepe- 

ypoeka koeda tadi. 

1soek diroda sepe      

   

  

    

    
   

   

    

   

      

   

  

    
    
    

    
      

  

   

    

      

esir tergopoh 
dari delmannja, 

5 kibat kedjadi 

as ia mentjoba mele 
peda dari koedanja, 

| karena orang 

rang tenaganja 

  

diri | 

elihat bingoengnja 'koe 

1 lah ia, dan le 

: totang? ko r itoe dan ta' 

lagi dapat melepaskan sepe- 

| Keroesakkan ta" banjak 

1 elkan .alsitoe ajo 

   

. djoekan permintaan kepada peme 1 

#-rintah soepaja dikasih idzin 'boe- 

“datang dengan tidak berhenti- - 

ga. Sesoedah itoe ia melihat koe 

sir masih bembetoelkan boom del | 

mannja jang patah dengan moeka | 

jang ketakoet takoetan, kelihatan | 

nja paling sedikit mengharap akan 

dimarahi. Akan tetapi apa terdja 

di, serdadoe mengeloearkan dom | 

petnja, dan memberikan oeang 

padanja. K6esir kaget lagi, dan be 

loem sampai ia bisa membilang te 

rima kasih, serdadoe soedah Ia 

loe, (B.O.) Ten 
  

PERAJAAN HARI MAULOED 
TENNO HEIKA, 

Kasem pemoeda akan mem | 
“beri hormat kepada masing 

masing afdeeling dari tenta | 
ra Nippon. Didepan hoofd- 

kwartier akan diadakan pe 
masangan Tag 

bagoes. 
Tentang perajaan hari Mauloed 

nja Tenno  Heika jang akan da- 
“tang, kaoem pemoeda dari semoea 

| bangsa Asia akan berkoempoel di 
lapangan voetbal Hercules pada 

tanggal terseboet djam 9 pagi. Da 

ri sitoe mereka akan memberi 

hormat kepada pembesar 'pembe 

akan bertempat di kantoor G.G. 

ga Barisan Propaganda, Ken Pei 

Tai, Hoofdkwartier, Kantoor Ge 
meente,: Kantoor pembesar tenta 
ra Nippon, Roemah Sakit oentoek 

Pasoekan Darat. Sesoedahnja itoe 

mereka akan boebaran di Pasar 

Baroe. 
Didepan  kantoor G.G, doeloe, 

kaoem pemoeda itoe akan menja 
njikan lagpe kebangsaan dari Nip 

«pon... 
“Diwaltoe: malam bakal oktan 

janhwee jang bagoes didepan 
- Hoofdkwartier Nippon dilapangan 
Gambir. Kita dapat kabar jan 
hwee mana telah didermakan oleh 
toean Lauw Kang Boen. Semoea 
pintoe Gerbang jang telah didiri- 
kan akan dipasangkan lampoe lis 
terik pada malamnja tanggal 28 

-| jang akan datang. Kabarnja pin 
toc Gerbang itoe ada lima bidji. 
Pintoe jang “didirikan di Pantjo 

“ran, depan Siang Hwee dan “Pa 

sar Baroe didirikan. menoeroet tja 

ra Tionghoa, dan jang didepan 

'1 Kantoor Gemeente dan di Pasar 

| dengan adakan arak arakan. 

| djoega 

Senen dibikin tjara model Djawa. 
.. Sebagaimana soedalrdikabarkan. 
sekolahan Tionghoa akan 'koem. 

| poelkan padvindernja goena pera- 

“jaan terseboet. Tetapi lantaran 
banjaknja moerid moerid sekolah 
jang pada moedik waktoe peroe 
bahan terdjadi dan lantaran sam 
pai sekarang sekolahan masih be « 
loem bisa diboeka, rek 

      

| tinggal tetap dioedik. 

ngoempoelkan Daan He PE 

banjak sekolahan tentoe ada men 
dapat kesoekaran, Tetapi sebisa- 
nja mereka akan berdaja oentoek- 
memenoehkan dan merajakan ha 
ri perajaan itoe. Terlebih djaoeh 
kita dapat kabar Siang Hwee 

telah minta wakil wakil dari saban 
| sekolahan Tionghoa berkosmpoel 
digedoeng perkoempoelan terse 
boet bocat membitjarakan terle 
bih djaoeh tentang ini oeroesan 
pada kemarin doeloe lohor. 

Menoeroet keterangan jang di 

| dapatkan dari toean Samsoeddin, 

leider dari pergerakan tiga A da 
ri bangsa Indonesia, sekolahan 

Indonesia djoega akan mengoem 
 poelkan moerid moeridnja boeat 
ikoet merajakan itoe hari tahoen 

Di 

golongan orang Arab kabarnja 
soedah ada 7 sekolahan 

jang akan menoeroet arak arakan 

itoe. Orang jang boleh mengikoet 
arak arakan terseboet oemoernja 
mesti diantara 16 sampai 20 ta 
hoen, Ditempat pergerakan tiga 
A soedah disediakan 10.000 bende 

ra oentoek dipakai waktoe diada 
kan arak arakan itoe. Pada tang 

gal 26 boelan ini akan diadakan 
| arak arakan jang bersifat bela- 

djar. 
Pada malamnja tanggal 29 jang 

| akan “datang, wakil wakil dari 
| bangsa Tionghoa, Indonesia dan 

| Arab akan mengangkat bitjara di 
depan radio boeat menerangkan 

“artinja jang soetji dari hari pera 
jaan itoe dan djoega oentoek me 

- nerangkan peperangan jang soetji 
' dari tentara Nippon. 

Terlebih djaoeh dikasi perentah 

semoea toko atau waroeng wa 
| roeng jang ketjil haroes meneroes 

' kan peroesahaannja pada tanggal 
29 jang akan datang, tetapi toko 
jang besar dan pendirian jang pen 
ting boleh memberhentikan peroe 
sahaannja atau pekerdjaannja boe 

at satoe hari lamanja. Tindakan 
mana telah diambil soepaja pen- 

Janga "doodoek tidak akan mendapat ke 

soekaran boeat membeli makanan 
atau barang keperloean pada Dare 
terseboet. (HP.) 

  

RAHASIANJA PENDJOEALAN 
GOELA DAN GARAM SOEDAH 

TERBOEKA.   
sar-agoeng dari Dai Nippon jang | 

doeloe, dan akan meliwatkan djoe | 

Jang mendjadi 
“biang keladinja 
adalah waroeng 
tangan kedoea. 

Meski pemerintah telah menga 
dakan tempat pendjoealan goela 
dan garam, jang menoeroet atoe 

ran orang mesti soedah gampang 
sekali dapatkan barang barang 
itoe dimana waroeng waroeng, te 
tapi dalam beberapa hari ini, ki 
ta perhatikan waroeng waroeng 

masih banjak jang tidak mempoe 
njai barang barang terseboet. Me 

noeroet keterangan jang kita da 
patkan dari berbagai fihak bahwa 
barang barang jang terseboet ke- 
banjakan telah 'terdjatoeh dita 
ngannja waroeng tangan kedoea. 

Kita dapat dengar banjak toe 
kang waroeng itoe jang telah me 
ngadakan - pembitjaraan dengan 
moeloet kepada orang jang maoe 
membeli goela sebeloemnja mere 
ka dapatkan 'goela itoe,  Djadi 
waktoesmereka terima itoe goela 
boleh dibilang goela itoe soedah 
dipandjer” lebih doeloe kepada 

orang orang jang berani bajar le 

bih. Seandainja mereka telah ba 
' wa goela itoe dimana tokonja, me 

  
  

Batavia V, 7.51 8.03 913 

Noordwijk V. 8.02 8.08 9.18 

| Weltevr. V. 809 8.13 921 

| Buitenz. V. 901 9.39 10.57 

Soekaboemi V. — 11.31 1.04 

Tjiandjr. V. — — 209 
Bandoeng A. — Ke ai 

Bandang We 

Tjiandjr. N. — Hn 

Soekaboemi V. — . — 9.26 
Buitenzorg V. 7.42 9.56 11.07 

Weltevr, Ye O0E Tt: 09 12. 31 

Batavia A. 9.14 11. 23 1244 

Haroes diterangkan dist   
dan Sabtoe. 

Kereta dari Ta Yah 8.30 ha 

PERNOENG AAN BETAWI — BANDOENG. 
Pjalannja kereta api. 

Dibawah ini kita an djam berangkatnja kereta api dari 

Betawi ke aa da, dari Bandoeng ke Betawi. - 

1016 1213 104 242 444 — 
10.21 1218 1.09 241449  — 
10.27 1227 1A1T 255-454 5.18 
1147 152 2.08 4.21 6.08 6.08 

2 Ma ng TA Ta 
Dn PAR AAN Maa Oa 
PN ea BA NA eng 

830 5 Gis WIB “— 
949 2 MO“ — B46 

1043” 1908 2.38 448 —— 
1156 1215 147 4.30 6.00 6.52 
1251 135 4.08 557 7.00. 8.05 
103. 145 4.19 6.08 7.12 8.15 

bahwa kereta api jang berangkat 

dari Weltevreden djam 5.18 sore, tjoema djalan pada hari2 Senen 

dan Djoemat sadja, dan bisa teroes ke Soerabaja. d 
   

'toe.akan mendjadi kasip. 

tjil. Orang jang membeli ada begi           

Poladjaran bahasa 
Nippon. 

   

XVI. 

IX. Kata penambah. 

"Tiap — demo, tiap orang — dare demo: tiap oentoek ba- 
rang — nan demo atau dore demoj tiap waktoe — itu demo, 

tiap oentoek tempat — doko ( 

demo — ketiap tempat. 
Perhatikanlah: 

) demo, misalnja: doko ye 

— 

Dare ga ki masita ka — Siapa datang? Dare ka ki masita 

ka — Adakah orang datang? 
mina wa, sebagai pokok, dare 

Sekalian orang — dare demo 
ni demo mina, sebagai ketera- 

ngan seboetan dan dare wa demo mina sebagai toedjoean. 

Boeat barang pakai nan, boeat tempat pakai doko (pakai 

kata hoeboengan). Tiap hari — mai niti, tiap pagi — maj chd: 

tiap minggoe — mai shti, tiap boelan — mai getu atau mai tu- 

kis tiap tahoen mai nen atau mai tosi. 

Hari ini — kon niti atau ky6 (kon asalnja kono). Kema- 

rin — sakujitu atau kin6. Besok — myogoniti atau asatte: 

malam ini — kon ban (batja kom ban): tadi malam — saku- 

ban atau yiibe. 

Besok malam — myoban atau asa no ban, laroet malam — 

.yoru (atau yo atau ya) : laroet malam ini — kon ya: malam — 

sakuya,: tengah malam — yachii: 

Pagi — asa, pagi-pagi benar asa hayaku, pagi ini — 

kesa, kesahodo, koncho: kemarin pagi-pagi — sakujitu no asa: 

sepandjang hari — iti niti. 

Beloem selang berapa lama — tikagoro (konogoro): doe- 

loe — izenwa (mukasiwa): sekarang — ima, sekarang djoe- 

ga — tadati ni (sugu), dahoeloekala — nagai mae ni: lekas 

(tidak lama lagi) — jiki no (mamonaku) : sekali (satoe kali) — 

iti do, senantiasa — tune ni ( itu mo): soedah — sude ni: mo- 
haya: m6. 

sering — siba-siba, tabi-tabi, lagi (kembali) — mata: 

seperti — toris achiran rasii — kodomo rasii — seperti 

laki-laki. 

Rasii berarti Saran djoega: otoko-rasii — 2 ara lak?laki. 

  

Spoedeursus in de 
Japansehe taal. 

o 

“Aanwijzende  voornaamwoor 
B. 

den : 

Sore—die of dat, wordt zelfistandig gebruikt voor aan- 
wijzing van personen of voorwerpen, die in de nabijheid van den 
spreker zijn, maar het dichtste bij den aangesproken persoon. - 

len.v. die, dat 
2en.v. diens (van dat) 
3en.v. dien (aan dat) 
4e n.v, dien 
Dat is ggedkoop 

I
A
 

NI 

# 
C. Are—dat, 

sore wa of ga 
sore no 
sore ni 
sore wo 
Sore wa yasui desu 

die, wordt zelfstandig gebruikt voor aanwij. 
zing van personen of voorwerpen, die niet in de.nabijheid van 

den spreker of aangesproken persoon zijn, maar elders. 
le n.v, die of dat 

2e n.v, van dien 

3e n.v. aan dien 

4en.v. dien 

Dat is lang. 

II
 

D. Kono—deze, 

are wa of ga 
are no 

are ni 

are wo 
Are wa nagai desu. 

dit, wordt bijvoeglijk gebruikt voor aanwij- 
zing van personen of voorwerpen in de nabijheid van den spre- 

ker. 

le n.v. dit, deze 

2e n.v. dezes (van dit) 

3e n.v. dezen (aan dit) 

4e n.v. dit deze 

Deze appels zijn duur 

I
N
 

reka telah boengkoes goela itoe 

mendjadi beberapa boengkoes ke 
tjil jang beratnja kira kira 10 ki 
lo, dan barang itoe telah disem 
boenjikan 'ditokonja masing . ma 
sing bocat menoenggoe kapan 

ada langganan jang ,,baik” da 
tang. Kapan ada jang minta mem 
beli goela itoe kebanjakan telah 
dikasi djawaban jang mereka poe 
nja stock goela soedah terdjoeal 
habis dan- jang baroe beloem di- 
terima lagi. Ada lagi kedjadian 
jang mengherankan, ' jaitoe wa- 

roeng roeng jang ada poenja 

hoetangf kepada toko tangan ke 
doea, mereka akan dapat barang | 
jang diminta. Tetapi waroeng jang 
mana membajar contant atau wa 

roeng jang soedah loenas hoetang 
nja, toko atau waroeng tangan 
kedoea itoe tidak akan soedi per 
doelikan mereka itoe. Perboeatan 
mana betoel betoel ada lIoear bia- 
sa, sebab kita beloem pernah de- 
ngar ada soedagar jang pandang 
langganan jang baik. Saudagar 
jang sematjam itoe haroeslah men ' 
djadi insjaf dan robah kelakocan 
nja, sebab kapan kedoknja sekali 
dibikin tjopot, meski bertobat ten 

Kita dapat kabar lagi ada ba- 
njak sekali orang jang membeli 
garam di Pasar Pagi, Pintoe Ke   toe banjak sampai kabarnja ada 
beberapa orang soedah tjoba mem 

kono wa of ga 
.kono no 

kono ni 

kono wo 

Kono ringo wa takai desu 

(Nadruk Verboder" 

beli boeat beberapa hari tetapi ma 

sih beloem dapat bagiannja, Ter- 
siar kabar diloearan ada banjak 
pendjoeal garam dan waroeng ke 

tjil jang telah tjoba simpan ga 

ramnja dan menoenggoe - tempo 
ada orang jang soedi membajar 
dengan harga tinggi baroe didjoe 
al. Garam jang didjoeal oleh me 
reka kabarnja ada jang sampai 20 

sen tingginja. 

Perbocatan jang sematjam ini 
tentoe sadja - akan menjoesahkan 
orang jang Pe tangga. 

(HP) 
  

HARAP PERTOLONGAN 

SIDANG RAMAI. 

Agent kita bagian Tangge- 

rang, telah kehilangan satoe. 
bundej rekeningen oentoek 

langganan dikota Tange- 

rang, 

Kepada sidang ramai di 
minta pertolongannja, djika 
kebetoglari mendapatkan ba 
rang tsb,, diminta dengan 
hormat soedi mengembalikan 
kepada kita Administratie 

Senen 109 atau kepada 
Agent Tangerang, 'Toean 
Mirdja, Kp. Grendang, Ta 
ngerang, 

Sebeloemnja terima 

sih kita hatoerkan. 

ka     
           



| bahwa telah 3 kali roemahnja dige 
'Iladah, karena ditjoerigai menjim | 
|| pan barang2 ,gedoran”, tetapi ke | 

— Itiga2 kalinja tidak terdapat ba 

  

- I- Sebagai oemoem telah mengeta 

— Jakan meramaikan hari Maulidnja 
jang laloe di kara 
ond. district Kre- 

elah terdjadi perke 

. Puniformnja. 

n | jang perloe, jang soedah di terima 
g |dari Technis Leider dari arak 
'arakan itoe, ja'ni toean Dr. Hen | 

“|| rang sangat koeatir, dan minta na 

'Iharoes ia perboeat sebab ia ingin 

Iliang akan dilakoekan tidak lama 
SEN ana TAP bera aah 

II  Tentoe sadja kita tidak bisa mem :3 
beri nasehat atau mengoeroes lain, Ha Tera dalam pertemoean hari 

| wa kalau ia benar2 tidak berdo 

| ma sekali kepada tjamat dan toean 
“|| wedana, karena beliau2 itoelah 

| tempatnja berlindoeng sekarang 

“II Tetapi kalau digeladah sekali2 
If djanganlah menolak, soepaja me 
HI moedahkan pekerdjaan jang berwa | 

"Cl perboeatan jang tidak baik dahoe 
0 |lioe itoe, kini banjak jang dalam 

kechawatiran, Pn 
MA " 

JikorRT SERTA DENGAN 1 S. L   
Eren 4 
lx 

| rakat, djoega dalam arak arakan 
— Ibesok hari Rebo sekali kali tidak 

| | hendak ketinggalan. 

| moeda pemoeda Indonesia, jang | 
mana- soedah di atoer satoe bari 

“Paa jang hendak toeroet itoe, soedah 

“apa jang perloe dari pada seroean 

HH TAKOET, 

: bekas mandor bernama 
| sanian bapak Saniah dari desa Se | 
“rang, onderdistrict Tjibaroesa da 
tang kepada kami menerangkan, 

Ia mene angkan, bahwa ia seka | 

|sehat bagaimana atau apa jang: 

tenteram menghadapi panen padi 

| daripada berkata kepadanja, bah 

sa, tidaklah perloe ia merasa ta 
koet atau koeatir, 1 

| Pertjaja sadja kepada keadilan 
kekoeasaan jang disana, teroeta 

Bina 

'djib. Begitoelah maka disebabkan 

— DALAM ARAK ARAKAN. 

berbagai golongan akan toeroet 

ari terseboet dengan 
c arakan. 

la Indonesia, dan jang 
ja soedah sekian lamanja 

di laraskan dengan hadjat masja 

- Oleh karena begitoe tersiar, bah 
“wa dari fihak Indonesia dengan 
Ikatan Sport Indonesia (I. S. 1) 

Baginda Tenno Heika, maka de- 
ngan selekas itoe poela pengoeroes 
Pergoeroean Oenwanoel Falah ber 
hoeboengan dengan toean Dr. Hen | 
Garmin oentoek mentjatat koerang 
lebih seratoes doea poeloeh lima 
Orang moerid Oenwanoel Falah 
jang akan toeroet mengambil ba 

'gian dalam arak arakan itoe bersa 
ma Sama saudara saudaranja pe 

san dan satoe poela pakaian dan 

Hari Senen kemarin, para pemoe 

'poela di latih dan di adjarkan apa 

dan pertoendjoek  pertoendjoek 

“0... 
KR -   ai Nippon, maka dengan 

seladjaran2 bahasa Be 
tadinja di adjarkan da 

di antaranja pergoe 
soedah di hapoeskan 

rgoerocan2 

ntara pergoeroean2 itoe, 
menanti, sampai keadaan 

Oenwanoel Falah | 
a moeridnja se | 

rdiri dari pemoe j. 

benar mempeladjari bahasa 
, soedah poela merobah leer 

mnja, dan waktoe 
adjarkan bahasa 

: Walaupoen 
p mengadjarkan | 

In para moerid, ba 
hasa Nippon moelai boelan Mei ini 
akan di adjarkan dalam pergoeroe 
“an terseboet. Dan oentoek sementa 
ra ini, salah seorang Goeroe jg. 
telah mempeladjari bahasa terse 
-boet, akan mengadjarkan pengeta 
hoean jang telah di dapatnja itoe 

| kepada para  moerid, sambil me 

e | noenggoe adanja -gaeroe jang le 
«| bih tjakap. std 

KAOEM PELADJAR BEROESA 
: HA EKONOMI. 

| Pada hari Minggoe kemarin di 
.gedoeng Pekope, Kramat 45 te 
lah diadakan pertemoean oleh ka 
oem peladjar dikota Djakarta diba 
wah pimpinan t, Soetjipto Gondo 
 amidjojo sebagai ketoea. Adapoen 
salah satoe atjara jang dihitjara 
kan ialah oentoek mendirikan ba 

| dan perekonomian, Misalnja mere 
ka akan mendirikan waroeng, wa 
roeng, sedang sebetoelnja sa- 
toe doea mereka itoe soedah ada 
memoelainja. Poen diwaktoe ini 

| soedah banjak bekas mahasiswa 
itoe jang masoek kampoeng ke 
loear kampoeng oentoek men 
djceal barang dagangannja de 
ngan giatnja. 

ggoe itoe soedah ada jang me 
njerahkan oeang andilnja seba 
njak f 1— dan f 2.50. Ketjoeali 

itoepoen oleh ,,Badan Perwakilan 
| Peladjar2” dikota ini diserahkan 
oecang sedjoemlah f 300.— goena 
pokok oesaha berekonomi igo. 

BELI BERAS KE DESA. 
Soedah sekian lamanja orang 

membeli beras dikota begitoe soe 
karnja sampai berdjedjal2, Kini 
orang2 dari kota mendengar, bah 
wa dikampoeng2 dan desa banjak 
orang jang soedah moelai menoem 
boek padi dari sawahnja sendiri. 
Dan orang kampoeng sendiripoen 
tak lagi mendjoeal padinja kepa 
berik, melainkan ditoemboek sendi 

ri. 
Oleh karena itoe diwaktoe moe 

sim padi didesa2 itoe ada djoega 
“sedikit penghasilan bagi orang de 
.sa.centoek mendjoeal berasnja ke 

| pada orang2 dari kota. (SK). 

| PENOEMPANG BV.M. KETJE 

| Tempat berhenti 
berlainan. 

Orang jang naik tram B.V.M. da 
ri djoeroesan Bidara Tjina kepa 
sar Mr. Cornelis toeroennja biasa 
nja dimoeka Oetomo Studio, se- 
dang orang jang dari djoeroesan 
Senen berhentinja didepan paberik 
gas Mr. Cornelis, 3 
Tetapi soedah beberapa kali ini 

tram tadi ada peroebahan dalam 
“berhentinja, . sehingga 
orang penoempang jang ketjele. 
Jaitoe karena tram jang tadinja 
berhenti didepan studio Oetomo, 
kini berhenti didepan  paberik 
gas, sehingga orang2 laloe berla 

-ri2an mengedjar tram oentoek na 
“ik. Tetapi oeroeng. 

| Dengan ini diperingatkan kepa 
da poeblik, soepaja  memperhati 
kan adanja peroebahan ini, soepa 
ja tidak lagi ketjewa, (S.K) 

,AL WARDAH” AKAN BER. 

- MAIN POELA. 
Permainan gamboes orkest ,,Al 

Wardah” pada malam Djoem'at jl. 
| Wardah” pada malam Djoem'at jl. 
roe jalah: ,,/Manniet linafsie” dan 
,Hidoep Asia Raja” telah menda 
pat persetoedjoean dari pendengar 
pendengar, serta di samboet de 
ngan hangat dan gembira. Ada 
jang memadjoekan ' pengharapan 

| kepada pengoeroes ,,Al Wardah” 
| soepaja sedapat moengkin -lagoe 
»Hidoep Asia Raja” di bawakan 

| dengan: lagoe march boekan rom 
ba, Hal ini sedang di perhatikan 

I oleh pengoeroes orkest tsb. 
Oleh pengoeroes orkest ,,Al War 

dah” kita di kabarkan. bahwa ber 
| hoeboeng dengan hari mauloed Se 

ri Maharadja Tenno Heika Dai 
Nippon, orkest ,,A1 Wardah” dimin 
ta soepaja bermain poela pada ma 
lam Djoem'at ini tanggal 30 Ap 
ril 1942 di Studio Y.D.A. (PPRK)) 
pada djam 23—24 malam - djam 
Nippon. (A). Kania aa 

ARMENZORG DARI BANGSA 
ARAB BOGOR 

Oleh penoelis dari Armenzorg 
bagian bangsa Arab di Bogor kita 
di kabarkan, bahwa pendirian 
amal ini teroes melak n kewa 
djibannja sebeloem dan sesoedah   

berhoeboeng dengan de nja masoeknja balatentara Dai 

lah | Nippon oentoek membantoe fami 

I-mili pakir miskin. Bantoean Ge 

Nippon masih soekar di da | 
-patkan, akan tetapi oentoek meme a I .gaimana jang di harap sokongan 

—. Inoehi permi 

'sih, sedapat moengkin badjoe poe 

| masih oran g membelinja, - karena 

.te sadja ada satoe waroeng Tiong 

ikan padanja mesti berbelandja pa 

di Djakarta. 

banjak - 

Lra beberapa 

  

li2 dari bangsa Arab jang kesoe- 
sahan, jang setiap boelannja di 
keloearkan- dermahan sedjoem 
“lah f 140— boeat doea ratoes fa | 

meente Bogor kepadd badan Ar 
menzorg ini sementara tidak di be 

rikan. Moga2 tidak lama lagi seba 

itoe di langsoengkan poela sebagai 
mana sediakala. (A.) 

'TOEROETNJA MOERID2 SEKO | 
LAH2 GEMEENTE DALAM 

OPTOCEHT. : 
' Moerid moerid sekolah sekolah 
Gemeente poen akan toeroet berop 
tocht pada hari mauloed jg Moelia | 
Tenno Heika, dan kepada mereka 
di mintakan berpakaian serba ber 

tih tjelana idjo, sedang pemimpin 
pemimpinnja dari goeroe2 mereka 
di mintakan berpakaian badjoe 
dan tjelana poetih, berpitji. Di ha 
roeskan semoea jang hendak ber 
optocht mesti soedah berada pa 
da djam 8.30 Nippon di Deca Park. 
Pada moerid2, dimintakan soe- 

paja masing2 berdjalan dengan 
sopan, dan djangan soeka bertjan 4. 
da, atau bendera Nippon jang me 
reka pegang di boeat permainan, 
tidak di pegang dengan betoel. (A) 

TENTANG PENDJOEALAN BE 
RAS DI WAROENG2. 

Satoe hal “jang masih beloem 
di rasakan leloeasa oleh pendoe 
doek  kampoeng, jalah tentang 
pendjoealan beras di waroeng2, se 
hingga masih di rasakan soesah, 
dan kalau tidak lekas2 atau min 
ta disediakan lebih doeloe dari 
beberapa hari pada toekang2 ma 
roeng, djarang orang bisa dapat 

kan beras. Sehingga beras jang 
berharga 14 sen selitternja jang 
di djoeal oleh orang2 berkeliling, 

mereka tidak maove berdesak desak 

di waroeng2. Satoe boekti kita bi 
sa njatakan di sini, di gang 'Tra 

hoa, dimana orang jang memesan 

beras dari djaoehan hari di minta 

danja, apa sadja. Kalau tidak, ia 
tidak akan disediakan beras. (A.) 

PERDJAMOEAN OENTOEK BA 
LATENTARA NIPPON. 

Pada tanggal 29 April ini moe 

lai dari djam 10.30 pagi hingga 
6.30 sore Huis di Kooningpl. No. 7 
@kan diadakan perdjamoean seroe 
pa dengan perdjemoean teeh choe 
soes oentoek balatentara Dai Nip 
pon sadja, Perdjemoean itoe di oe 
roes oleh poetjoek piminan dari 
bangsa Arab dan poetjoek pimpi 
nan dari bangsa India atas nama 
nja semoea pendoedosk Arab dan 
semoeca pendoedoek bangsa India 

Perdjemoean ini 
akan-diramaikan dengan kedoea 
orkest bangsa Arab jalah gamboes 

orkest ,,Ala Wardah” dan orkest 
S.M, Alaijdroes”, (A). 5 

TERPELANTING DARI TRAM 

B. V. M, 

Seorang tdekang telor bernama 
Amsir .dari Pondok Pinang, hen 
dak-menoempang tram BVM ke ko 
ta. Tetapi malang baginja. Beloem 
sampai sempat menaroehkan ke 
randjangnja, tram soedah dibe 
rangkatkan lagi. Oodjoeng pikoe 

.lannja masih menondjol keloear, 
mengenai tiang listerik, Lantaran 
kentjangnja tram orang jang ma 
lang terseboet terpelanting dja 
toeh dari kereta, sedang teloernja ! 
kotjar katjir ta' seboetirpoen oe 
toeh, 

Segera politie datang dan mem 
bawa orang itoe ke CBZ. 

Jang mendjadikan tjemas orang 
orang jang melihatnja ialah bah 
wa tram tsb. ta” diberhentikan, se 
olah olah ta” terdjadi sogatoe apa. 
(SK), 

PORTRET 
Naa an FILM. 
Bersama ini diberi tahoekan ke 

pada sekalian toekang portret dan 
amateurfotograaf, bahwa moelai 
ini hari 27 April 1942, segala 
pemeriksaan film dan portret por 
tret tidak lagi di Rijswijk 18, teta 

pi pindah di kantor Propaganda ba 
gian film Koningspleir 
Zuid No. 4, . 7 

Persdienst Dai Nippon. 

OEROESAN DAN 

— Harian Baroe. 
Sekarang dapat dikabarkan, bah 

wa pada hari Rebo tanggal 29 
April moelailah terbit dikota Dja 
kara soeatoe - harian baroe, ja'ni 
seerat kabar: ,,ASIA RAJA”, Pe 
nerbitan soerat kabar ini adalah 
hasil bekerdja bersama sama anta 

orang Nippon dan 
orang Indonesia. 

Dari kantor Persdienst Nippon     kita mengoetjapkan: ,,Selamat Ia 
hi, . 

A 

  
EXTRA-NUMMER DAN LEMBARAN PETA ASIA. 1 Berhoeboeng dengan akan datangnja hari hari besar goena ' memperingati Hari Mauloed Jang Mahamoelia Tenno Haika, 

kelak pada tanggal 29 April 1942 kita akan menerbitkan lem- 
baran loear biasa, jang memoeat karangan karangan jang 
penting penting, teroetama, sekali tentang hasil? peperangan 
di Pacific, dan djika moengkin dengan gambar? djoega, 

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

Barangsiapa menginginkan lembaran loear biasa dan lem 
. baran peta boemi itoe — soepaja/ tidak kehabisan — boldh 
poela memesan dari sekarang. 

3 

Kesempatan baik. 
Bagi kaoem saudagar pengeloearan lembaran extra ini 

adalah soeatoe kesempatan baik oentoek memasang bewaranja 
(advertentie) jang djoega sangat diandjoerkan oleh Barisan 
Propaganda, goena kemadjoean dan kepesatan perdagangan 
di Indonesia, 

Sedang bagi pendoedoek biasa kita poen mengandjoerkan 
masing2? membeli lembarany, extra dan teroetama sekali gambar 
peta, soepaja bisa ditempel didinding sebagai perhiasan. 

  

  

Oendaag-oendang No.3. 
Nanti pada tanggal 29 April 1942 jang akan datang, akan 

dirajakan hari besar »Tentyosetu”, jaitoe hari lahirnja Tenno 
Haika (Seri Baginda jang Moelia Maharadja Nippon). 

Sekaian pendoedoek negeri-negeri jang telah didoedoeki 
oleh Balatentara Nippon haroes mengibarkan bendera , Kokk?”, 
jaitoe bendera Matahari Terbit, selama tiga hari, jaitoe pada 
tanggal 28, 29 dan 30 April, oentoek memberi selamat kepada 
Tenno Haika. o 

Batavia, 11 April 1942. 
PEMBESAR BALATENTARA DAI NIPPON.     
  

  

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, 

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, 

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. 

Oendansz?2 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 Pemerintah 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 
(liboeka, maoepoen jang sedang diboeka haroes ditoetoep dengan 
lekas.. 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 (volkschool) : 
sekolah samboengan (vervolgschool) 
sekolah kelas doea (volledige 2de klasse school): - 
meisjesvervolgschool, 

  

Makloemat. 
dari Burgemeester Bogor. 

Makloemat2 jang kita terima dari jg. wadjib di Bogor adalah 
demikian: 

Dengan perantaraan P.T, Burgemeester di Buitenzorg, kami me- 
nerima pemberian tahoe sebagai berikoet:: 
I. | Nanti pada tg. 29 April j.a.d, akan dirajakan hari besar »TEN- 

TYOSETU” jaitoe hari lahirnja TENNO HEIKA (Seri Baginda 
jang Moelia Maharadja Nippon) jang sekarang. 
Sekalian pendoedoek haroes mengibarkan bendera KOKKI (ben. 
dera Nippon) selama 3 hari, jaitoe pada tanggal 28, 29 dan 30 
April, oentoek memberi selamat kepada TENNO HEIKA, 
Hendaklah pada tanggal 29 April itoe segala kantor2 dll. ditoe- 
toep adanja. 

Pada waktoe ini boleh djadi misih ada rekening2 kantor jang be- 
loem terbajar. Djikalau rekening2 itoe mengenai pembelian alat 
alat goena keperloean dines pada waktoe sebeloemnja negeri ini 
didoedoeki oleh Balatentara Dai Nipport, ta' boleh dibajar. 

. Moelai tanggal 15 ini boelan P.T. Regent Buitenzorg oleh Pem- 
besar Balatentara Nippon telah diwadjibkan meneroeskan peker- 
djaan Kantor dari Resident dan Assistent Resident di Buitenzorg, 
Diminta dengan hormat agar pemberian tahoe terseboet diperha- 

tikannja.. “ 

Bogor.?2 Apri 1942. ae 
DA   

 



  

      
kocatan 

  

   

  

    
      
   . Dimanakah angkatan lacet 
   
     & 

  

2 Amerika ? : 

| Pernah ita Ketan disini: 
dimanakah angkatan laoet Ameri : 
ka itoe. : 

Sekarang kita bertanja: bisakah | 
ia mereboet kekoeasaan di Laoe- 
tan banya Selatan (Pasifik-Sela | 

| tan) kembali, setelah ia “dioesir sa 
. ma sekali dari daerah terseboet? 
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kekoeatan angkatan laoet Amerika 
dibagian Pasifik Selatan ini. Ke- 

   

   
    

  

ber 1941 berdjalan dengan sangat 
“tjepat. Dan kemoengkinan ke 

moengkinan jang dimadjoekan 
oleh ahli ahli angkatan laoet Ame 
rika, bersama sama dengan ahli- 
ahli angkatan laoet Inggeris di 
Timoer dan angkatan laoet Belan 
da dilingkoengan Indonesia, oen 

' toek mematahkan segala rantja- 
ngan rantjangan pergerakan Nip- 
pon ke Selatan, dilenjapkan seloe 

“eehata oleh rantjangan jang di 
perboeat oleh ahli ahli angkatan | 

— Jaoet Nippon: 
Pada sebeloem waktoe terbit pe 

perangan Amerika dan Inggeris 
melihat kemoengkinan. kemoengki 
nan oentoek menahan kemadjoean 
“Nippon, baik didarat, maoepoen 
Gilaoet. Amerika dan Inggeris te 
lah merantjangkan, bahwa tidak 
perloe dilakoekan pendaratan lang 

. soeng di Japan oentoek mengalah 
kannja djika sekiranja terbit pepe 
rangan antara negeri Anglo-Saxon 

    
       

    
    
   
   
      

   
   

     
   
    
   
   
   
    
     

   

    

  

     

    
      

   
   
    
     

    
   
    
   

    

      
    

    

   
     

    

    
   
   

    
    

   
   

  

       

    

     

  

   
   
     

     

    

  

   

  

    
   

  

   

    

    

   

    

    

  

diri dari poelau poelau, maka tjoe 
'koeplah kalau perhoeboengan de 
ngan loear negeri dipoetoeskan, se 

hingga Nippon kelaparan, Dalam 
waktoe sebeloem terbit pepera- 
ngan 'itoe, dengan tidak menghi 
toeng beoran jang tersemboe 
nji dan sotdah njata ada dalam 
“kebangsaan Nippon, Amerika dan 
Inggeris telah: merantjangkan ke- 
moengkinan penjerangannja pada 
Nippon dari pangkalan pangkalan 

. jang ada dikeliling kepoelaua Nip 
.pon. Manila, Goeam dan Honolulu, 
ditambah dengan Singapoera jang 
telah disediakan oleh Inggeris oen 

| toek pangkalan pangkalan angka- | 
tan laoet Amerika, kalau terbit pe 

: gan dengan Japan — boleh 

5 endjadi rantai i halangan jang ko | 
oentoek .menghambat kema 

ngkatan laoet Nippon ke 

  

poelau Aleutian dan Hawaii poen 
“bisa didjadikan rantai jang melin 
tangi Laoetan Tedoeh dari Oeta- 

ira ke pertengahan. semoedera ra 
itoe. Dipandang. dari djoeroe- 

3 san ito, : jatalah menoeroet ahli- 
ahli Ame itoe, bahwa angkatan 
laoet Nippon terkoeroeng benar- 
benar, dan tidak mendapat kesem 

n meloeaskan daerah pelaja- 

ja lebih djaoeh dari pada ga 
san 'Tokio, kepoelauan Bonin 

n kepoelauan Marianen, garis- 
jang dikoeasai Nippon. 

tan: 1 Nippon menandai 
  

“Amerika-Inggers 

  

Akan tetapi Amerika dan Ingge 
tidak memikirkan, bahwa ke 

koeatan Nippon telah lama bang- 

    

   

    

      

toek melepaskannja keseloeroeh | 
ana moesoehnja 

esoen dan hendak me 
' Dengan mematahkan 

    
   

   

    

    

  

oleh negeri ABCD. dahoeloe, 
   
   

  

    
   

  

ak pewaeloptbonti" jang 
ai dan rampas itoe,    

   

    

   

    

    

  

   

ra #1 didarat h 

    

     

  

    

  

itc AL menen- 

5 soedah di- 

   
       

    
    
          . negeri ka aan 

kan Reagge 5 
      

       

   

   

          

kan, Ainer 

“Kita selidiki kembali dengan teliti | 

“adaan semendjak tanggal 8 Decem a 

dengan Japan, karena Nippon ter 

kit. Ia hanja menanti waktoe oen- | 

| ngannja oentoek memisahkan kem 

jeboet nama nama PAR £ 

Lio, d 

F takan bahwa tjita2 rasia dari pe 
ekan Nippon - Ta ma merini 

ai: -oentoek memetjahkan perhoeboe- 

aa “F 

kan, b 

e | perti dikehendaki . oleh Inggeris 
| | dan Amerika, menjatakan, bahwa 

amat pentinglah perhoeboengan | 
jang baik antara kedoea negeri 
toe (Nippon — Roesia), sampai | 

| kini walau- | 
poen doenia ini dalam 

dan Sovjet Sarikat, telah dibatal 
.| kan semata mata adanja. 

    

  

En 

  

5 coat bala 2 
2 EN hilang. : 

  

“pan itoe dalam empat atau lima ta 
| hoen, sekoerang koerangnja. Roo 

   

   

   

velt dan Churchill loepa, bahwa 
.milliocenan dollar ala Amerika 
oeloe, tidak dapat mengetjil- 

| mengandjoerkan poela pada van 
| Mook, luitenant gouverneur gene- 
'raal boeat beberapa boelan sadja 
di Hinda Belanda almarhoem, bah 
“waj uctie capaciteit, kesanggoe 

  

  

dan pesawat pesawat terbang 
Amerika bisa menahan kemadjoe- 
an Nippon. Tetapi Roosevelt: dan 
penasehat penasehatnja Wash 
ington itoe tidak menjangka, bah 
wa produvtie capaciteit, kesanggoe 
pan memboeat segala keperloean 
perang dari negeri sekoetoe dahoe 
loe, dan djoega sekarang tidak 
akan dapat bersamaan dengan tje 
patnja kemadjoean Nippon di Ti- 
.moer dan Djerman-Italia di Ero 

lapah. Dan djoega tidak bisa seban 
dingan dengan ketjepatan Roose- 
velt meminta doeit bermiljard mil 
jard dari perbendeharaan Ameri- 
ka Serikat. Demikianlah maka 
senjoeman van Mook di Washing 

| ton dahoeloe, ketika mendengar 
bantoean jang didjandjikan oleh 

| President Roosevelt telah berke- 
| soedahan dengan kesedihan dan 
kesoesahan dalam masjarakat Be 
landa di Indonesia. 

L Kepertjajaan terhadap Amerika 
  

hilang. 
  

Dongengan, bahwa Amerika 
| mendjadi goedang sendjata negeri 
negeri jang hendak mempertahan- 
kan hak dipertoean bangsa Barat 
atas bangsa Asia, lenjap sebagai 
emboen dipanas matahari, ketika 

| terbit pergoelatan antara Nippon 

| dan Amerika. Kelenjapan angka- 
tan laoet Amerika dari moeka 

| laoet Pasifik Barat dan Selatan te 
| rasa benar oleh orang orang jang 

berkoeasa dalam angkatan laoet, 
oedara dan. darat jang ada di 

Washington, sehingga segala daja 
oepaja hendak mereka lakoekan 

'oentoek menjatakan, bahwa kele- 
njapannja hanja boeat sementara 
waktoe sadja. Djoega di Inggeris 
dirasakan kelenjapan kekoeasaan 
angkatan laoet di Asia itoe. Ini 
dapat diketahoei dengan 
adanja perobahan -perobahan jg. 
dialami pemimpin: angkatan laoet 

" | Inggeris dilaoetan Hindia, Inipoen 
angkalan di Kata. dipsetan berhoeboeng dengan poekoelan he- 

bat jang diperoleh angkatan laoet 
Inggeris” dari angkatan oedara 
Nippon dekat Ceylon, kekalahan 
jang terbesar dialami Inggeris 

»Repulse”. 

1 'oesaha Hitler dan Nippon. Ia | 

bantoean sendjata tank, meriam | 

Lon Bantan 

ag “»Prince of Wales” dan 
Washington pembe 

sar pembesar Amerika merasa, 

| bahwa soeatoe akal mesti ditjari 
| oentoek mengaboei doenia jang ti 

lagi kepertjajaan dak menaroeh 

| pada: 
Kekoeatan jang telah lenjap masih 
  

poela dipropagandakan 

  

.oedara Amerika. Dan berselang bi 
salah beberapa pesawat Amerika 

pada kota kota Nippon, Ini tentoe 
sadja tidak .ada artinja dipan 

besar artinja bagi Inggeris dan 

Amerika dalam soeal mempropa- 

gandakan kekoeatannja jang telan 

lenjap itoe. Kemenangan seperti 

iman jang sering sering digembar 
gemborkan negeri negeri itoe. 

nang karena dapat menggempoer 

bagian loear kota Beriin aan seka 

membom bagian loear kota '10K10, 

loeka dengan setjabik kain, Keaaa 

an di lingkoengan Pasirik seka- 

rang telah berobah. Apa jang pen 

ting bagi pertahanan kekoeasaan 

kapitalisme Amerika dan inggeris 

di Asia dahoeloe, sekarang teiah 

mendjadi penting bagi periaha- 
nan Nippon dan kemerdekaan 

bangsa bangsa diseloeroeh Asia “Ti 
moer. Dari djoeroesan maritieme 
kekoeatan Nippon sekarang soe- 

dah dapat diatoer.keloear dari pa 
da garis garis jang membahajakan 
bagi negeri Nippon sendiri atau 
pada perhoeboengan laoet Nippon 

dengan daerah “daerah lingkoe | 
ngannja,. sehingga menjebabkan 

Nippon terpentjil, telah diienjap- 

kan sama sekali, Amerika dan 
Inggeris poen tidak akan mempoe: 

njai kesanggoengan lagi menje- 
rang Nippon dalam garisan Pasitic 
Barat Daja dan barisan Timoer se 

moedera Hindia, dalam tempoh se 
poeloeh tahoen j.a.d, djika mengi 
ngat bahwa kekalahan dilaoetan 
jang dialami kedoea negeri itoe 
sangat hebatnja. Dan dalam pepe 
rangan dilaoet teristimewa jang. 

didjalankan Nippon terhadap moe 
soehnja, ternjatalah, bahwa sema 
ngat Nelson atau Jellicoe dari Ing 
geris, atau semangat Mahan dari 
Amerika itoe, tidak dapat mena 
han semangat tradisi laoet Nippon 

jang bersinar dari  Tennno-nja 

dan admiraal Togo jang memoes 

di Tsushima.- Tradisi kokoh dan 
semangat tinggi, karena dorongan 
tjita tjita tinggi — membangoen- 
kan satoe Asia Raya —:akan me- 

njebabkan laoetan dilingkoengan 
kita tidak. terhampiri lagi oleh 
»Kekoeatan hendak ampere   dak itoe”. & 
  

dilaoet di Timoer, setelah tengge 

U.S.A, DAN INGGERIS MEN- 
TJOBA /MENTJERAIKAN 

ROESIA — NIPPON. 
Tokio,24 April (Domei) — 
Berhoeboeng dengan keterangan 

Menteri Oeroesan Loear Negeri, 
Togo, dalam pertemoean tahoe- 
nan ke doea poeloeh dari ,,Japan 
Economic Federation” (Gaboengan 
Ekonomi Nippon) pada 23 April 
j-b.L, jaitoe, bahwa: 

»Roessia sampai tjerdik hingga 
pasti tidak Soeka membakar ta 

bang berangan dari bara api goe 
na kepentingan Inggeris dan Ame 
rika” — maka Asahi Shinbun dan 
 Nichi Nichi Shinbun soerat2 kabar 
jang paling berpen aroeh di To 

am toelisan-redaksinja pa 
.da pagi hari ini, kedoeanja menja 

  

   an Inggeris dan Amerika 

ngan persahabatan antara Nippon 

Ta Shinbun, dengan mejakin 
ahwa tiada ada soeatoe se 

bab apapoen oentoek pertengka- 
ran antara Nippon dan Roesia se 

  

tak - terganggoe, 
ekatjauan.   

  

geri Inggeris dan Amerika akan 
dapat mempermainkan Roesia se- 
bagai bonekanja dalam pepkan 
ngan dengan- Nippon, : 

NIPPON —. ROESIA MAKIN 
£ «RAPAT. : ! 

' Soerat kabar -itoe  menaroeh 

pengharapan jang tegoeh atas per 
hoeboengan baik antara ' Nippon 
dan Roesia itoe akan mendjadi le 
bih koeat, oleh karena Roesia me 
ngerti dan lebih insjaf 
maksoed jang benar dari perang 
Asia Timoer Raja, 

Nichi-Nichi Shinbun, jang ham 
pir seroepa pemandangannja, me 

njatakan, bahwa negeri Inggeris 
dan Amerika amat soekar sekali 
akan dapat menghasoet  Moscou 
terhadap Nippon, sebab pemimpin 
pemimpin di Kremlin soenggoeh 
tjerdik dan pandai melihat kemoe 
ka, hingga sia-sialah segala per- | 
boeatan fitnah dari fihak Inggeris 
dan Amerika itoe. 

” Setelah mengemoekakan amat 
pentingnja perhoeboengan baik an 
tara Nippon dan Sovjet Serikat, 
Nichi-Nichi Shinbun mengachirkan 
toelisannja dengan seroehan pada 
Kremlin, soepaja Constantin Sme 
tanin, ambassadeur Soviet di Nip 

pon jang sekarang beristiraha: di 

Roesia dikirim kembali ke Nip- 

pon, 

DARI ,,JUPITER” JANG DI- 

TENGGELAMKAN. : 

Dari seboeah kapal 

perang Nippon, 23 April. 

Seboeah kapal perang Nippon, 

jang menolong anak kapal perang   Tiada harapan sedikitpoen bagi ne 

Kekoeatan angkatan laoet dan: 

“ melakoekan penjerangan oedara 

dang dari soedoet militer, tetapi 

Gembira dan menjangka telah me 

rang gempira poela, karena dapat 

tidak oebahnja seperti menoetoep | 

3 

nahkan angkatan Laoet Roessia" 

tentang | 

  

bahwa pada empat 
| anak kapal itoe terdapat peloeroe 
dundum oentoek repolper. Mereka 
terapoeng2 dilaoet, diatas seboeah 
rakit, ketika hendak diberikan per 
tolongan. Orang2 Inggeris itoe 

( mentjoba. hendak memboeang me 
sioenja, akan tetapi penolong da 
pat merampas 10 boetir peloeroe. 
Anak kapal Inggeris 'itoe mene- 
rangkan, bahwa opsir tinggi mem 
bolehkan mereka memakai peloe- 
roe dundum itoe. 

KESOEKARAN OEROESAN AIR 
KARENA ,,BOEMI HANGOES”, 
Philippina, 23 April (Do 

mei): 4 

Seorang djoeroe terbang Nippon 
mengabarkan, bahwa Cebu, satoe 
kota kedoea antara kota kota jang 
terbesar telah habis dimakan api, 
karena tentara Amerika waktoe 
mengoendoerkan diri telah mem- 
bakarnja, beserta roemah2 pen 

Idoedoek bangsa Nippon, dan tank 
tank bensin, goedang2 dan lain2 
bangoenan Militer jang penting, 
tetapi meskipoen begitoe api telah 
dapat dipadamkan oleh . tentara 
Nippon, sesoedahnja  memasoeki 
kota itoe, pada tanggal 20 April. 
Oleh sebab tentara Amerika djoe 

ga telah menghantjoerkan peroe- 

sahaan air, maka kesoekaran men 
dapat air dirasakan dalam kota 
itoe. 

BALIKPAPAN SOEDAH BEKER 
DJA KEMBALI. . 

Tokio, 25 April (Domei) : 

Asahi mewartakan dari Balikpa 

pan seperti berikoet: 
Balikpapan, kota pembersihkan 

minjak tanah sekarang soedah 
asik bekerdja lagi, sesoedahnja 
didoedoeki oleh tentara Nippon, 
koerang lebih seboelan lamanja. 
Kota ini, jang mendapat keroesa- 
kan, disebabkan oleh politik tanah 
hangoes, jang dilakoekan- oleh 

lagi dengan begitoe tjepat oleh 
pembesar pembesar Nippon. Be- 

loem lama berselang, delapan belas 
-riboe pendoedoek aseli dan doea 
riboe orang bangsa Tionghoa soe 

dah poelang keroemahnja masing- 
masing. Lampoe-lampoe listrik 

soedah menerangi djalanan, serta 

| pasarpoen soedah mendjadi ramai 

poela. Ratoesan orang Indonesia 

toeroet bekerdja memperbaiki ke- 

adaan kota. Bekas tangsi-tangsi 

serdadoe Belanda telah didjadikan 

tempat menginap orang-orang 

jang kehilangan roemahnja. 

Pipa -minjak tanah jang pan 

djangnja 100 kilometer, dari 
Sanga-Sanga sampai di Balikpa- 

pan soedah mendjadi baik kemba- 

li- Hasil minjak tanah jang dida- 
patkan di Balikpapan dalam satoe 
tahoen adalah kira kira 1.700.000 
ton banjaknja, Soal jang penting 
sekali sekarang: ini ialah tentang 
kesoekaran makanan. Oleh sebab 
itoe. pembesar-pembesar disana 

telah. mengambil tindakan-tinda- 
kan jang perloe poela, oentoek 
menghindarkannja, misalnja: de- 
ngan menggiatkan oesaha perta 

nian bersama dan mengoesahakan 

tanah tanah jang beloem dipergoe 
nakan. Peroesahaan pertanian ber- 
sama ini akan dikerdjakan oleh 

lima poeloeh satoe orang kaoem 

peladang. Kepada . mereka akan 
diberikan tanah dan perkakas ber- 
tjotjok tanam dan  sedjoemlah 
ocang 15 yen, oentoek membeli 

| barang-barang keperloean sehari- 

hari. Tanah jang beloem dioesaha- 
kan dan keboen-keboen orang 
Belanda akan diberikan kepada 
anak negeri dan mereka diandjoer 
kan menanam bawang, singkog, 
pohon .njioer dan ananas sebanjak 
moengkin. Peroesahaan pertanian 
bersama itoe teroetama akan diker 

djakan oleh anak negeri, sedang 
pekerdjaan menanam padi diserah 
kan kepada orang orang bangsa 

Tionghoa. 

| 

' NIPPON — ROESSIA. 
Tokio, 25 April (Domei) : 

Asahi- mengatakan, bahwa mak 
soed Amerika dan Inggeris mendo 

.rong Roessia soepaja berperang 
“dengan Nippon, ta' moengkin ber 
hasil, walaupoen doedoeknja per- 
hoeboengan antara Roesia dan 
Nippon ada soelit, oleh karena 
Roesia bersahabat dengan kaoem 

Sekoetoe, sedangkan Nippon de- 

ngan negeri-negeri As. Amerika, 
Inggeris dan Chungking selaloe 

mentjoba hendak memoetarkan 

aliran peperangan kearah jang 

mengoentoengkan mereka, akan 

tetapi Menteri Oeroesan Loear 

Negeri, Tojo, tahoe benar, bahwa 

Roessia tidak soeka diperboedaki 

“oleh Amerika dan Inggeris. Asahi 

menjetoedjoei benar pendirian 

Togo, bahwa perdjandjian kenet- 

rilan antara Roesia dan Nippon 

itoslah jang akan mengemoedikan   
Inggeris »Jupiter” jang ditengge perhoeboengan Roesia — Nippon. 

x RA 

h ihkan, - beloem lama "berselang : 
| mewartakan, 

bangsa Belanda, soedah diperbaiki 

  

Makloemat 
Sityo. 

Diminta dengan hormat soeka 
lah toean memperhatikan hal jang 
dibawah ini dan memberi tahoe 
kannja kepada sekalian pegawai di 
bawah pimpinan toean. , 

1. Oleh Pembesar Balatentara 
Dai Nippon telah ditetapkan, bah 
wa hari2 jang terseboet dibawah 
ini telah disahkan sebagai hari ra 
jas 

1 Januari, jaitoe hari tahoen ba 
roe, 

11 Februari, hari raja Kigenset 
su jaitoe hari didirikannja kera 
djaan. Nippon (2602 tahoen jang 
telah laloe): : 

29 April, hari raja Tentyosetsu 
jaitoe hari Mauloed Tenno Heika: 

3 November, hari raja Meidjiset 
su, jaitoe hari peringatan Tenno 
Meidji. - 

2. Didalam soerat2 opisil oen- 
toek perkataan ,,Tenno” (— Kei- 
zer) atau ,,Tenno Heika” (— Zij 

ne Majesteit de Keizer) dilarang 

  

  

   

  

    

   

  

Djoeallah Fototoestel Toean! 
soeka membeli dengan harga tinggi 
fototoestellen baroe atau 2e. hands 

jang baik. 
YV. OEI — FOCUSs 

“. Heutsebouleyara 80, tel, W 20 Bat.-0 
  

  

  

| Mevr.Dr WAPSTRA- 
BABROWSKI : 
Specialist oentoek orang 
bersalin dan Gyharcologie 
djam bitjara: 10.30. 12.30 (N.) 

Pen aa 

Dr. N.R. WAPSTRA 
Praktijk oemoem 

Gynaecologie dan oen- 
toek bersalin. 
“jam bitjara: 8.30 -10.30 

5.30. 7.30 (N-) 
Laan Canne — 16A Tel. WI. 550. 

  

    
  

  

  

-PATJAR- 

OBRAL deeleman dan koeda. 

GOENOENG SAHARI 33, Bat.C. 
  memakai -perkataan lainnja, oem 

pamanja Sri Baginda dsb. itoe ti 
dak boleh. 

3. Djoega oleh Pembesar Bala 
tentara Nippon telah dipoetoeskan 
oentoek mengganti nama2 tempat, 
daerah dan pangkat2 sebagai ter 
seboet dibawah ini: 
residentie diganti djadi Syu, 

regentschap Pen 

district Atm, 
onderdistriet s SON, 

dessa An Sau: 
kampoeng aa Aa, 
gemeente Sa 
gouvernement si  Kotk 

(vorstenlanden) 

resident » Syutyo, 

regent » Kentyo, 
wedana »,  Guntyo, 
assistent wedana »  Sontyo, 
loerah ys Kutyo, 

kepala kampoeng »,  Azatyo, 
burgemeester »  Sityo. 

4, Pegawai2 gemeente boleh 

mendapat bendera ,,Kokki” oen 
toek keperloean hari raja Tentyo 

setsu jang akan datang. 

Pegawai2 jang berkoempoel da 
lam satoe roemah hanja mendapat 

satoe bendera,- 

Berhoeboeng dengan itoe saja 

minta diberi tjatatan banjaknja 

pegawai jang bekerdja dibawah 
pimpinan toean (koeli hari dja 
ngan dimasoekkan), jang perloe 

menerima bendera. 
Bendera itoe boleh diambil di 

kantor gemeentesecretarie pada 

hari Senen tanggal 27 boelan ini. 
5, Pada hari raja Tentyosetsu,     tanggal 29 boelan ini kantor kan 

tor dan sekclah2 gemeente seda 

pat dapat akan ditoetoep / 

TANAMAN NELLA PPETINA 

Agentichop: 

PADA FAM. INDON. SOENDA 
di Kwitang ada satoe kamar kosong 
boeat kostjongen. Keterangan soerat 
No, 1159 of Adm. ,,Pem.» 
  

CURSUS NIPPON : f 5.. dan menge- 
tek # steno f 2.50 seboelan bajar doe. 
loe. 3 boelan berhasil. Ketr. Matraman- 
weg 45 tif. 681 Mc. 9,30.11,30 pagi. 

TOEAN INGIN PAKAIAN MODERN? 
““ Datanglah kepada Kleermaker 

ASIA OETAMA»" & Co. 
Pasarstraat no. & Mr..Cornelis. 

Djoega mene.ima pakaian anak2 sekolah. 
Harga boleh berdamai. 

DI KASIH SEWAH: 
roemah2 baroe dan moerah. Dari batoe 
dan genteng sama lestrik. Sedikit liwat 
station Mr. Cornelis, Harga dari f 15,. 

sampai f 45,. seboelan. Minta ketera. 
rangan pada 1e Bakstr. 6 Mr. “Cornelis, 
telefoon 1044 WI. 

  

  

  

  

TJentoe memaeaskan ! 

. DJIKA TOEANPOENJA 

PERTJITAKAN 

Ditjitak pada : 2 

HANDELS - DRUKKERIJ 

PEMANDANGAN 
Senen 107-109, Djakarta 

Telf. 1810 

. — 

Karena pekerdjannja 

TJEPET dan RAPIH   

  

PER RPIA PPL NY EN PAN 

PEMANDANGAN 

TAT 

di Tjiandjoer 

ANG 

SELAKOPI 44 

  

  

Di Administratie Harian , PEMANDANGAN" 

Senen 107-109 telf. i8io WI. 

DJAKARTA-RAYA. 

  

Bisa dibeli: 

1. Peta-Boemi dari Asia-BAROE (ditjetak dengan 

4 matjam warna. Indah boeat perhiasan dinding 

kamar. Ikoetlah gerak djaman? Harga f 0.25. . 

2. Boekne peladjaran Bahasa Nippon (“aramassastra) 

karangan: SANOESI PANE dengan harga f 1.20 

Boeat abone » PEMANDANGAN” f 1.— 

3. Akan terbit kamse3 INDONESIA-N IPPON tebal 

koerang lebih 80 halaman, djoega dari tangan 

SANOESI PANE 
Penting boeat keperloean sehari hari. Lekaslah 

berhoeboengan. 

4. .,DI BELAKANG PAGAR KAWAT BERDOERI”, 
kissah- riwajat poedjangga moeda ASMARA HADI 

(H.R) selama mengalami tahanan dalam interniran. 

D.toelis dengan tjara ,dari hati ke hati”, dengan 
kalimat jang menangkap djiwa. Pengarang moeda 

itoe ditangkap pada 10 December, dimasoekkan 

dalam sel polisi seboelan lebih lamanja, dikoe- 

roeng dalam internesringskamp di Garoet . dan di 

Soekaboemi, din kemned'an dilemparkan dalam 

pendjara di NOESA KAMBANGAN.    
       



  

     

  

    

1 
     

ADA penghabisan 

   

   

    

   

ja sk. kita, dan kedoea kali    

    

   
keadaan jang genting doeloe itoe. 

   

  

rat kabar harian. Biasanja sitoe 

  

Ianan itoe ke kantor redaksi, 

    

    
   

   
   

ngat2”lah kabaran itoe. Tetapi 

kan, karena perhoeboengan 

     

  

   

  

lanan ini “ad. boeat sesoedah sa 

. memakai djam tanah Djawa. Me 
noeroet tarip, kereta api berang 

      

   

  

   

  

   
   

    

    

   
    

   

    

   
   

      

    

   
   

  

   
   

    
    

      

    

    

I a 'i dari station Gambir. Tetapi 
ena hari itoe amat banjak 
ng jang hendak bepergian me 
anang kereta api, terlambat 

ah kereta itoe berangkatnja, ham 
' satoe djam. 

Perron station Gambir | jang sele 
r dan seloeas itoe penoeh. En 

h karena sebab apa, maka keti | 
itoe balatentara Dai Nippon me 

ngadakan pengawasan keras terha | 
penoempang. bangsa2 Etropa. | 

ca jang hendak pergi ke Ban 

loe. haroes menaroeh paspoort. 

landa dan 3 orang anak mereka 
rpaksa tidak bisa meneroeskan 

jalanan mereka, sebab tidak 
mempoenjai paspoort. Terpaksa 
lah kaartjis jang soedah mereka 

toek diganti oeangnja. : 
reta api berangkat, penoeh dje 

  

oes poeas dengan doedoek diatas 
3 s atau kopernja sadja, malahan 

Iri digang dan bordes. 
Dalam pada itoe seorang opsir 

dari Tentara Nippon mondar man 

Ta penoeh 
1g. Oleh - sebab itoe opsir tadi 

rkata: .,Teroeoeoeoess, 
” Maksoednja memin 

“Tetapi karena ia mema 
: Ka crang2poen 

' seolah2 aan 

na bagian kereta itoe » semangkin 

: Oentoeng ada seorang jang ta 
| - akan maksoed opsir itoe jang 

ja, ia bertereak: ,,/Mengoe 
cak sadja, kasih dia djalan!” Mere 
ka laloe oeak memberi dja 

: Ja opsir tadi, #jaranja: ja 

' itoe mentjondongka 

  
   

perloe djoega menengok sanak 
ga atau handai tolan jang 

tinggalkan berpisahan dalam 

Sebenarnja verslag perdjalanan 
saja ini tidaklah bisa dimoeat de 
ygan tjara jang galib ada pada soe 

verslag perdjalanan setiap hari di 
kirim berdikit2 dari tempat perdja 

se 
hingga segera dapat dimoeat dan 

:i “laloe senantiasa ,,ha 

pembatja haroes makloem, bahwa 
hal itoe tidak moengkin saja ker 

post 'beloem sempoerna benar. Ini 
| sebabnja maka kissah perdja 

itoe dikembalikan diloket oen 

“Dari “da Si: Seper 
na waktoe jang Jaloe pernah 
verslag perdjalanan de 

— kas2 peperangan”. 

eat na dihentikan, sebab itoe 'waktoe 

aa Henna Hana 2. mek ke 
Djawa Timoer, jang boeah tangannja Tn tera 

kan dibawah tni bertoeroet : oeroet: » 

boelan 
jl. saja berangkat dari 

ta menoedjoe ke Dja 
, pertama oentoek men 

sepandjang perdjala 
ce jang kiranja patoet 

oegoehkan kepada para 

Ta Djakarta, aan Asin gama Tt 

kat lebih koerang djam setengah | 

” Doea orang perempoean bangsa | 

Il. Tidak sedikit orang jang ha 

'e | sama dibawa keroemah sakit oen 
n | toek (an Pelan 

          

ngan kepala ,Melihat be 
Perdjalanan itoe dengan 
   

  

    

      

bang hidoeng saja, “ena saja 
membersih bersin........... 

| Opsir tadi jang mengerti, bahwa 
| orang2 tadinja 
kehendaknja tersenjoem 
berkata: ,,Yes, yes!” 

Tidak : hanja itoe poela dalam ke 
reta api jang baroe berdjalan - be 
loem genap sedjam terdjadi tjon 
toh kepada kita, betapa tidak me 

| ngertinja bahasa antara doea 9 
longan itoe moengkin mendata. 
kan hal2 jang loetjoe ataupoen 
jang sedih.2 ( 

Doea orang perempocan dan se 

orang lelaki bangsa Belanda hen 
dak pergi ke Bogor. Karena kalau 
mereka pergi ke Bogor sadja tidak 
perloe, menaroeh paspoort maka 
mereka itoepoen tidak  mempoe 
njainja. Tetapi ketika mereka dita 
nja oleh opsir tadi dengan bahasa 
»Adam” (artinja tjoema dengan 

| isjarat2 belaka) mereka tidak da 

pat mengartikan kepadanja bahwa 
toedjoean mereka itoe hanja sam 
'pai di Bogor sadja. 

»Buitenzorg Buitenzorg!” kata 
mereka. 

— »Pasport, 
opsir. 

»No Bandoeng, no Bandoong? E 
'/Bandoeng? Noo! Pasport, pas 

“port!” 

Kedoea pihak dj€ngkel, achir 

nja orang2 Belanda tadi berkata: 
»Indonesia, Indonesia!” (Jang di 

maksoed: »Kita orang Indonesia 
toel€en”) e 
Opsir tadi tertawa, 

Indonesia ? 2 
Karena ketiga orang Belanda ta 

  

sambil 

  

Ia pasport! “djawab 

tanjanja:   
    

. di dengan tegas menerangkan, me 

reka bangsa Indonesia, achirnja 

| poen opsir tadi tidak meminta pas 

poort lagi. Oentoenglah roepa2nja: 

serta hidoeng antara bangsa Indo 
nesia dengan bangsa Indo. : 

. Gara gara tidak mengerti baha 
| sa kedoea pihak, sehingga orang2 
Belanda tidak maloe2 lagi menga 

| koe bangsa Indonesia. Oleh karena 
'itoe pesan kita, peladjarilah baha 

ik2nja, agar moedah pergaoelan 
| kita dengan sdr.2 Nippon kita. 

Omong2 dengan orang jang 
habis diinterneer. 

Didepan saja doedoek 3 orang le 
laki berpakaian jang 'galib dipa 
kai oleh orang2 jang habis diin 

5 k tjel 
dir memperiksa periksa para pe | erneer, jaitoe kemedja dan jela 

1 g Ha sega Berdja | 
itoepoen | 

na pendek hidjau. 

jang doea masih 

djawab, bahwa betoej mereka ha 
bis diinterneer oleh pemerentah 

| Hindia Belanda di Garoet 3 boelan 
lamanja jang kemoedian ditolong 

“ra Dai Nippon. 

Orang jang setengah toea itoe 
toean Maengkom namanja, bekas 
anggauta Dewan Minahasa di Me 

nado dan pernah djadi districts 
| hoofd kedoea 7 tahoen lamanja. 

Ia ditangkap ketika ia mengada 
kan perdjalanan ke Betawi, jaitoe 
keroemah poeteranja digang Pase- 
ban, Sehari sebeloem ia ditang- 

kap, baroelah ia tahoe bahwa ia 
seolah2 pendjahat besar soedah di 
ikoeti kemana2 oleh kepala ,,mata 
mata” resia, R, Wenas, dari Me-   | nado Maa Menoeroet kata toean 

pera san jang Bia waktoe bela 
| kangan ini telah merampok dan 
 memboenoeh seorang hadji didesa 

| Perselis 
an ternjata tidak enteng sebagai apa | 
| jang mereka doega semocela, 

1.  Penggropjokan ini 

  

se 

kn kawanan perampok terseboet 
|. | bersendjata pistol, . Pertem      

| .poeran an laloe terdjadi, hing 

  

   

ng bernama 
1 en a n 'bersama jariknja ke-   

2. | toek dirinja Is 
. pak djaro jang bernama Sartani 

! na tertembak. Oentoeng jang loe 
“kanja tidak membahajakan oen- 

Hanja malang bagi   

kena tertembak diarah kepalanja 
:5 sampai : mendjadikan tewasnja, Ma 

'jat dan pegawai jang loeka2 itoe   ter 

salah terima akan | 

   
| ia beloem faham benar tentang |: 
| beda koelit dan potongan badan 

sa Nippon setjepat2nja dan seba | 

| Jang seorang soedah oemoer,| 
-setengah toea, : 
|.moeda. Atas pertanjaan saja di 

dibebaskan kembali oleh /balatenta & 

LEMBARAN KE II PAGINA 1 

  

    

'| Maengkom, BR. Wenaslah jang 
| mengjadi ,,alap 'alap” di Menado 

itoe, sa: Pa jang PE Nan 

h esa Mamasa! 

itoe didekat saja. 
,Ada oebi ada talas, ada boedi 

ada balas”, djawab orang toea 
itoe dengan tersenjoem, ,,Kini ia 

ganti meringkoek dipendjara, ka 
lau tidak di Glodok tentoenja di 
pemboeian Tjipinang”. 

»Adoeh toean,”” kata 
Maengkom poela, ,,penangkapan 
pada diri saja tidak seberapa, saja 
seorang lelaki, Ada poela penang 
kapan jang mengoetjoerkan air 

mata, jaitoe penangkapan R. We 

  

nas atas njonja Londok di Loe 
| woek (Menado). Njonja Londok 
anaknja doea orang dan - se- 

dang masih berhamil. Tadinja 
dia sadjalah dengan anak2nja itoe 
jang akan dikirim ke interneerings 
kamp, tetapi karena lakinja lebih 

| baik ditembak mati dari pada mem 
biarkan isterinja dalam keadaan 
seroepa itoe sendirian ketempat 
pengasingan, achirnja lakinja itoe 

poen dibolehkan mengikoet', 
Orang jang doedoek dikanan ki 

ri berdiam, roepa2nja terkena ha 
ti mereka mendengarkan kata2 
itoe. Saja sendiripoen merasa ter 
haroe, ingat ketika saja mengoe 

tjoerkan air mata dikantor redak 

si waktoe saja membatja kissah 
penoelis H. R. Sajangnja toean 

|-Maengkom itoe tidak sepandai ber 

: seperti H. R. menoelis- eritera 

pengalaman dalam, pemboeangan 

meninggalkan isteri moedanja jg 
. baroe hamil. 

Kereta api berdjalan teroes, 
sebentar2 berhenti pada station2 
ketjil. Pemandangan dari djende 
la kereta sedap, sawah2 ada jang 
baroe habis tanam, ada poela jang 

soedah berboeah padi moeda me 
moetih bagai selaka, setengahnja 
mengoening keemas-emasan. 

»Ha, ha, ha, ha” Terdengar ge 

lak seseorang jang mendjagakan 
lelamoenan saja. - Jang tergelak 

itoe salah seorang dari kedoea 

orang moeda jg berpakaian hidjau 
didekat saja tadi waktoe bersenda 

.goerau dengan sahabat karibnja, 
sahabat jang didapatnja dalam 
blok pengasingan. Toean Soediran 
nama pemoeda ifog, asalnja dari 
Solo. Ia doeloe ditangkap di Be 

agai blok-leider | 

Nippon. 
Ketika saja memandang kepada 

nja, ia berkata: ,,Toean, kalau toe 

an ingin mendengar tjeritera jang 
hebat, tanjalah sadja dia”. Sambil 
berkata itoe ia menoendioek kea 
rah seorang perempoean moeda, 

berpakaian jurk poetih jang dide 
kat sitos djoega, nona Z. Kandou 

namanja. 
Moela2 nona Z. Kandou agak se 

gan mentjeriterakan pengalaman 
| nja, tetapi setelah saja desak achir 
nja soeka poela ia, soenggoehpoen 

dengan diberinja pendahoelocan ka 
ta begini: ,,Ah toean, pengalaman 
saja adalah pengalaman biasa, pe 
ngalaman orang interneeran ma 

nakah jang gilang gemilang? Se 

kali lagi, pengalaman biasa”. 
Nona Z. Kandou moelai mentje 

riterakan kissahnja. Pada hemat 

singan serba hebat, jang pernah 

saja batja dan dengar pada hari2 

belakangan ini, pengalaman nona 
-Z. Kandou itoelah jang paling he 
“bat, Ia doeloe djadi pegawai pada 
konsoelat Nippon di Menado, dan 

| ketika ia dibawa dengan kapal ke 
Djawa, adalah dia satoe2nja orang 

| perempocan bangsa Indonesia dian 
tara 135 orang jang diangkoet 

Itoe. 3 

Tetapi maksoed saja tidaklah 

“akan mengissahkan pengalaman 
nona itoe dalam verslag perdjala 
nan ini, hendak saja terakan pada 
tempat jang istimewa dalam sk. 
kita ini, (Sabarlah doeloe, nona 

 Kandou!) 

dapat tagi seorang bernama HH. 
Sarwan jang loekanja agak berat, 
djoega Kena pistol, laloe diteroes 

| kan ke CBZ Djakarta, 

Lebih djaoeh bisa ditoetoerkan, 
bahwa kawanan perampok jang 
terdiri dari lima orang dapat ter 

.tangkap, sedang seorang jang ber 

| nama Mat soedah diboenoeh. 

R. ANWAR DITAHAN POLITIE. 
Penangkapan atas dirinja orang 

orang jang sama dikira" toeroet   tjampoer atau terseret dalar: per 

kara perampasan, perampokan 

dan pemboenoehan oleh jang wa 

djib di Tanggerang kini baroe 

'asjik dilakoekan. Beberapa orang 
I soedah sama ditangkap dan dita   

han, Demikianlah, ketika hari 

“djoega ditangkap, sedans 

tenan 

saja, diantara pengalaman2 penga 

kamis tanggal 23 April 1942 se. 

'diroemah tocan Anwar seorang 
(zaakwaarnemer di Tanggerang. 
Toean roemah pada ketika itoe 

  

(barang jang dikira boekan milik 

nja sendiri laloe dibeslagnja. 

matjaimnja laloe diangkoet mema 

kara a»a gerangan jang menjang 
|koet atas dirinja toean terseboet 

“beloem Cadar ditoetoerkan dengan 

tegas. MA 

TS. DITOETOEP BOBAT 
MENTARA 

pergoeroean nasional 
T.S. di Tanggerang lebih djaoeh 
dapat ditoetcerkan jang pergoerve 

an tersehoet terpaksa boecat se 

mentar: ditocioep.  Adapoen so- 
babnja, ialah atas perintah Pem- 
besar Balateniara Nipnor: sebagai 
'boenji ocndang2 No. 12, ,,Tentanz 

pemboekaan sekolah”, Selama Ke 
toeeanja dicalam bepergian, dari 

sz- 

Tentang 

kan, bagi siapa jang asndak ber 
oeroesa1 tentang Taman Siswa Ii 
sa berembusr sama Tosan Mas 
Wirjosantosa Boeboelax Tangge- 

rang. "Makloem hendaknja 
siapa jang kerkepentingan. 

KORBAN PENJAMOEN. 
Seorang bernama 

balik dari Djakarta 4kan poelang 

kekampoengnja ditengah 
kampoeng Kebonbesar Tjengka- 
reng telah ada jang menjamoen 
barangnja. 

minta djoega barang lain2nja, de 
ngan djoemlah lebih koerang 55 

roepiah, “Perkara soedah dirap- 

portkan kepada politie.  Kedjadi : 
an itoe ketika hari Rebo tanggal 

22 April sekira djam 4.30 Nippon. 
Soenggoeh berani! 

.TENTANG AVONDKLOK DI 

TANGGERANG. 

oentoek Tanggerang sama dengan 

lagi roesoeh seperti pada waktoe 

jang lampau itoe. Bagi Tangge- 

| boetan masih sadja  meradjalela, 
4 gan. mengharap... akan 
mendapat perobahan waktoe 
lam. 

  

BOGOR. 
KEADAAN BERAS. 

Baroe2 ini kota Bogor. terseret 
djioega kekoerangan beras, dan ti 

ngoendjoengi lain lain tempat goe 
nat tjari beras. 

Maka sekarang pendoedoek Bo 

gor boleh merasa sentausa dan 

aman, karena beras di Bogor ti | 
dak bisa dikocatirkan, karena da | 
ri berbagai tempat pedosesoenan se 
telah memotong pak tani sama ber 
doejoen2 mendjoeal berasnja di 

kota Bogor. 
Beras jang nampak bermatjam2 

kwaliteitnja, demikian harganja, 
paling rendah terdjoeal moelai 12 
sen satoe liter pendjoealan beras 
begitoe banjaknja hingga pasar 
Empang djadi ramai pembeli dan 
pendjoeal beras. 

BATOE GERETAN DAN GAM: 
BIR, 

— Roepanja geretan kajoe dibila- 
ngan Bogor soedah moelai soekar 
didapstnja, maka tidak heran ka- 
lai batoe gereta an soedah mening 
kat harga, jaitoe terdjoeal satog 3 
sen. 

Demikian gambir diwaktoe ma 

sen, maka oleh sebab gambir soe 

kar didapatnja, maka barang itoe 
di Bogor sekarang satoenja ter 
djoeal dengan harga, enam sen, 
Gambir jang paling disoekai, ia 

lah keloearan Palembang, selain- 
nja kwaliteitnja baik, rasanjapoen 

menambah kepoeasan, 1 

BEKAS-BEKAS BANDJIR  MI- 
NJAK DI BATOE TOELIS. 

Djika orang berdjalan “melinta- 
si Batoe Toelis menoedjoe arah 
Haubelstraat, maka  sepandjang 
djalan besar itoe nampaknja ber 
loemoet minjak solat dan minjak 

taman baoenjapoen masih pengak. 
Konon kabarnja, bahwa djalan 

itoe ketika pemerintah Belanda 
hendak menjerah, minjak jang ber 
timboen timboen dalam tong jang 

begitoe sadja. 

Dan oleh karena djocmlah mi 
njak begitoe banjak, maka djalan 
besar mendjadi bandjir minjak se 
dalam satoe djengkal tingginja, 
mengalir kira lebih dari 2 k.m, 

  
rang selama kekatjauan dan keri | La . 

| kembali dan orengnja mendapat 

rombongan politie soedah masoek | 

bararg | 

- Barang barang jang beraneka | 
t 

|kai grobag kekantor Wedana. Per ' 

jang bersangkoetan bisa diterang' m 

basi j 

Lsh. waktoe ' 

djalan : 

Selain sepeda jang di | 

| toe. Tetapi karena tidak 

| orang mendengarnja, 

Orang menjangka bahwa perba | 
tasan waktoe pada waktoe malam | pat memborong persediaar itoe, se 

Djakarta, atau sama dengan di Bo | 
gor jang waktoe belakangan 

|soedah dirobaha - Perobahan wak | 
toe malam dilain tempat mendjadi | 

boekti bahwa ditempat terseboet | 
keadaan soedah biasa artinja tak | 2 

dakan pexsibelsahan pada orang2 

ini | 

! 

dak sedikit pendoedoek Bogor me! 

sih damai hanja terdjoeal 4 satoe |. 

tanah hingga berwarna kehitam hi: 

ada di tempat itoe soedah diboeang | 

karena tidak keboeroe dipetjah 
'akan diboeang, banjaklah diantara 
pendoedoek jang” soedah dikasih- 

kan. i 

MENGGOENAKAN TJOLEN. 
Kesoekaran minjak tanah di Bo 

g0r psen mengalami djoega, maka 

djika soedah malam orang ada jg. 

' menggoenakan tjolen sebagai 

pengganti lampoe, 

Tjolen itoe terbikin roepanja da 
ri sebangsa karet,  meroepakan 

hio, terdjoeal ada jang 1 sen satoe 

dan ada terdjoeal 2 satoe sen, tjo 

len ini mengandoeng zat minjak, 

terboekti,djika “menjala banjak 
mengeloearkan asap dan latoe, sa 
toe tjolen kekoeatannja kira 15 

a 20 menit bisa njala (M. Rs.) 
  

BANDOENG. 
SEPAKAT DAN SIPATAHOE 

' NAN DJADI SATOE. 
Dengan opisil pada tanggal 22 

April ini sk. ,,Sepakat” dan ,,Sipa 

tahoenan” dikota Bandoeng soe 
dah didjadikan satoe, dengan na 

a ,,Sipatahoenan” tetapi mema 
kai bahasa Indonesia, tidak lagi 

bahasa Soenda. Directeur Ir. Oe 

kar Bratakoesoema, sedang hoofd 
redactie dipegang oleh tt. Moeham 
mad Koerdi dan. Abdeel ' Hamid. 

Jang terseboet belakangan ada 
lah djoega wakil dari pers Indone 
sia dalam badan ,,Perserikatan 
pers Indonesia” jang didirikan 

| oleh pihak Nippon, dibawah pim 

pinan toean Nakatani. LE 

KESOEKARAN GARAM. 
Pada hari2 belakangan di Ban 

i doeng agak soekar mendapat ga 

' ram. Dipasar laloe diadakan pen 

djoealan oleh zoutpakhuis, 1 
orang hanja dapat membeli bceat 

| harga satoe ser. 

| Pada tanggal 16 April didistrict 
Soreang diadakan pendjoealan le 

lang dari persediaan garam disi 

semoea 
maka ha- 

nja beberapa orang sadja jang Ja 

  
hingga ada jang dapat beberapa 

ratoes pak dari 20 briket. 

Kemoedian datang banjak sekali 
orang jang hendak djoega memke 

linja, tetapi garam soedah habis.- 
Oentoenglah, bahwa. dari pihak 

jang berwadjib laloe diadakan tin 

jang terislue barjak mendapat ga 

ram tadi. Garam2. itde diminta 

| keroegian sebesar harga pembelian 
ma ' nja. Perloenja ialah mendjaga dja 

ngan sampai garam tadi mendjadi 
benda oentoek perdagangan spe 

koelasi jang meroegikan kepada 
pendoedosek. 

Sesoedah itos garam laloe di 
djoeal di kawedanaan, sajangnja 
tempo pendjoealan hanja sampai 
djam 10 pagi, sedang djoemlah jg. 
didjoeal sehari2 itoepoen tidak be 

gitoe banjak. Alangkah baiknja, 

apabila tempo diperpandjang dan 

djoemlah diperbanjak. 

MINJAK TANAH. 
Kita mendapat kabar, “bahwa 

oleh pihak pemerintah di Ban- 
doeng akan diadakan, pendjoealan 

minjak tanah dengan harga 

f. 2.05 sekalengnja. Kalau kabar 
ini memang betoel, alangkah se 
nangnja, karena disana harga rai 

njak tanah sekaleng sampai 13 pe 

rak. 

KEADAAN BANDOENG PADA 

TGL. 28 MAART 
Makloemat penting bagi 
segenap pemakai air leiding 
di Bandoeng. 

Atas perintah Balatentara Nip 
pon diberi tahoekan bahwa moelai 

dari tanggal 

didjalankan - penghematan 
makaian air leiding. 

pe- 

Dan sedjoemlah minjak tanah oleh | 

  
28 Maart ini boelan,   

Peratoeran ini disebabkan oleh 
karena air leiding ini tidak akan 

mentjoekoepi boeat tjatjah djiwa 
dalam kota Bandoeng jang djoem 
lahnja sekarang ada lebih banjak 

dari doeloe. 
1 Bagian air leiding ini akan 

diatoer seperti berikoet: 

Orang pemakai bor tidak boleh 
memakai air lebih dari 2/3 bagian 

dari rata rata pemakaian air da 

lam boelan December 1941 Janua 
ri dan Februari 1942, seperti ter 
njata dalam opname pada boelan 
boelan terseboet. | 

2. Pemakaian air leiding mele 
bihi dari batas jang terseboet di 
atas dilarang keras. 

Jang melanggar peratoeran 1 ini 
moengkin mendapat hoekoeman 

jang terdiri dari penjahoetan lei- 
ding - roemah atau didenda seba 

n jak f 5.— boeat tiap tiap kubieke 

meter air melebihi dari batas. 

Air leiding baik 

kembali. 

Pembesar Balatentara Nippon 

memakloemkan bahwa air dari wa 

terleiding Bandoeng sekarang sos 

dah boleh diminoem begitoe sadja, 

ketjoeali ditempat tempat jang 

Gilingkoengi oleh djalan kereta api 
di Selatan, Riouwstraat di Oetara 

dan Merdekaweg di Barat. 

Pembajaran belasting. 

» 's Lands Kas di Bandoeng diboe 
ka melogloe goena menerima pem 

soedah 

bajaran belasting moelai 27 Maart 

1942 dengan oeang kontant. 

Pembajaran dengan chegue ti 

dak diperkenankan. 

's Landskas pada setiap hari 

bekerdja dari djam 9.30 sampai 
2.30 waktoe Nippon. 

Diloear kota Bandoeng pemba 
jaran belasting pada Post kantoor 

atau hulppostkantoor kontant atau 

dikirim dengan post wissel kepada 

Algemeene Ontvanger 's Landskas 
Bandoeng dalam mana haroes di 

terangkan nummer kohier dengan 

djelas. 
: Tarief kendaraan di Ban- 

doeng. 

Dengan officieel dikabarkan, 
bahwa tarief tarief kendaraan se 

karang telah diatoer sebagai beri 
koet: 
elaman: 

5 menit f 0.15 

5 sampai 10 menit f 0.15 sam 

pai f 0.20 
Lebih dari 15 menit saban 5 

menit tambah 5 sen. 

10 sampai 15 menit f-0.20 sam 

pai f 0.25. 
Demmo: 

5 menit pertama f 0.30 

5 sampai 10 menit f 0.30 sam 
pai f 0.50 

10 sampai 15 menit f 0.20 sam 

pai f 0.70. 
Lebih dari 15 menit, tiap tiap 5 

menit tambah f 0.20. (Sepakat). 

Atoeran membajar Post 

spaarbank dan Postwissel. 

Pembesar Balatentara Nippon 
bagian oeroesan dalam negeri dae 

rah Djawa Barat memberi tahoe 

kan kepada semoea pembesar kan 

tor Post, bahwa: 
Moelai tanggal 28. Maart 1942, 

oeang postspaarbank dan postwis- 

sel mesti dibajar pada setiap orang 
paling besar f 30.— dalam sehari. 

Boeat ambil kembali ocang post 

spaarbank tidak diidzinkan sam 

pai lebih dari f 100.— boeat setiap 

orang dalam tempo. satoe boelan. 
Soepaja lebih terang lagi ten 

tang pembajaran kembali dari post 

spaarbank dan postwissel itoe, .ja 

lah begini: 

Djika oempamanja orang maose 

ambil f 100.—, maka dia akan bi 

sa dapat pada hari pertama 

f 30.—, pada hari kedoea f 30.— 
pada hari ketiga f 30.— dan pada 

hari keempat f 10.—. (Sepakat) 

e9 

  

' kehabisan. 

Bisa dapat dibeli   
  

Harga angan. 
 Boeat alanne ,,Pemandangan” 

pada 

dan perantaraan looper. 

  

Pencentoen ke Ba- 

sa Nippon 
Kel. 

oleh: SANOESI PANE 
- 

Pekarang ucedah hampir habis ! 

| Lekaslah datang “tcepaja ena 

41.20 
Teo 

kantor ,,/Pemandangan” 
3 
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Pen Koonttaat Militair. 
Oentoek segenap pemoeda2 jg. 

   
F oeroet berarak "sekarang soedah 

| lengi 'kap sedia 8000 bendera Nip 
(pon di kantor Aan AAA. 

2 | Bendera 'itoe nanti dibagi bagikan 
| sebeloem perarakan dimoelai. Djoe 
ga soedah sedia pandji2 jang me 
ngandoeng mmbojan2 seperti dise 

  

Ai . boet dibawah ini: 

& 

Tn HIDOEP ASIA RAYA. 
2. . OENTOEK BANGSA 

ASIA. :3 

LN HIDOEP NIPPON. 
a BERSATOELAH DALAM 

“5. PERGERAKAN A.A.A. 
5. HIDOEP  PERGERAKAN 

Eh, 
| Tram2 pada hari itoe akan di 
' tambah setjoekoep2nja sehingga 
orang2. tidak perloe berkepoelke 
ijpoel, Pemoeda pemoeda jang berni 

ta lak ikoet mengarak dapat membeli 

“coupon dengan harga jang lebih 

.moerah dari biasa dikantor B N M. 

(ai Kramat, a 
| Pentjatatan nama boeat perara 

3 

3 
Gg 

'|-kan ini dapat dilakoekan di Struis 

| | wijkstraat, diroemah toean dr. 
lambatnja 

| pada bari Senen tanggal 27 April. 

“(Red.:  Baroe dimoeat sekarang,   

  

. Gatas 

    

  
   

    

    

  

   
   
    

   
   
   

        

1 nja Sabtoe sore). 
| karena terimanj 

Ta AA 

 Djawa , Tengah 

daa an 3 

  

an SOBRAKARTA 
— PEKERDJAAN PEKOPE 

—. SOERAKARTA.: 

'Pembantoe B.O. menoelis: 

PeKoPe Soerakarta jang tiap 

(hari berkantoran di Habiprojo, 

tiap hari dibandjiri raKjat jang 

-meminta pertolongan, penerangan 

2 Gan nasehat didalam beroesaha. Ti 

      

   
      

   
    
    

  

   

    
    
   
   
       

   
     

    

  

    
    

  

   

   

: Tan 
rkemoeka. da 

erkan soepaja pa- 

      

  

    

  

  

    

  

    

  

    

  

  

  

  

E£ Asia ini   

  

    

      

  
  

          

  

    

  
  

      

  

          

  

          

   

  

   | dipasar pasar 

  

    

e— 

Ti 

. didjoeal terla | 3 

| ap harinja tidak koerang dari 50 

orang jang datang dikantor. Se 

moea oesaha dan niat Pekope 

| oentoek membantoe rakjat selaloe 

| mendapat 'bantoean sepenoehnja 

| dari. finak Dai Nippon. Fa 

Bahkan fihak jang terbela- | 

Ikang ini soedah atjapkali memin 

| ta pertolongan Pekope. - 

Pertama kalinja jang telah di 

i-| djalankan jalah .mentjatat. pen 
 djoealan dan stocknja pedagang 

| pedagang diseloeroeh Soerakarta. 

€ | Daftar ini soedah selesai dikerdja- 

£ | kan"dan soedah dimasoekkan ke 
25 Kantor Balatentara Dai Mapan di 

$ Solo. 
Jang kedoea telah melakoekan 

pentjatatan kaoem penganggoe 
“Iran di Soerakarta. Pekerdjaan jg 

dikerdjakan didalam satoe sete- 
ngah hari. Tjaranja praktis. Se 

| moea Wirawan membawa daftar | 

| mendatangi semoea madjikan jang 
ada dikota dah mentjatat djoem 

Jah penganggoer dari masing ma 

| sing peroesahaan. 

. Oentoek regentschap regent 

| schap Wanogiri, Klaten, Bojolali 
dan Sragen dioetoes orang istime 
-wa oentoek menanjakan itoe kepa | 
| da toean Boepati masing masing. | 
Bantoean dari fihak ini memoeas- 

ikan, pada oemoemnja, Sehingga 
“didalam waktoe sependek itoe pe 

| rintah dari Kantor Polisi Militer 

ngan saksama, 
Jang ketiga Pekope di Solo di 

'soeroeh memberi penerangan ke 
F panai rakjat ditentang oekoeran 

ja mengibarkan bende- 
1 si lippon. Oentoek menger- 

kan 'itoe maka pemoedi dan pe 
' moeda Indonesia Moeda tjabang 
Solo laloe digoegoer goenoengkan 

obilisasi) dan mereka laloe 
bendera sebanjak ba 

   

     

    

| mem 

| njaknja “Sidalam , cekoeran jang 
$ soedah ditentoekan oentoek didjoe 
“al semoerah moerahnja kepada 

| pendoedoek. Sedang keoentoengan 
djika ada Pen an Tn Pe 

kope. 3 

Peran Pekope lagi jang 

  

  

    

   

  

  

    

    

    

  

  

  

        

    

  

  

          

amat berharga jalah didalam men 
| djaga keboetoehan sehari hari, 
teroetama. minjak tanah dan mi 

Iinjak kelapa..Atas bantoeannja 
2 Kantor Dai Nippon di Solo Pekope 
dapat mendatangkan beratoes ra- 
toes blek minjak tanah dan minjak 

| kelapa, laloe didjoeal kepada rak 
jat dgn harga rendah. Rata2 sehar 

"ga f 3.50, sedang djika orang beli 
'diloear, djika masih dapat, seren 

| dah rendahnja berharga F1), 

  

  

  

    

kantor Poetjoek | “Pimpinan | 
Pergerakan Tiga AA 

g. kantor Polici Militer: 
sung ae P M, 

Dai Nippon dapat dikerdjakan de- | 

pad p 
ada pada Mehope jalah rokok ga- 

Tn kam, -ketjap, teh, goela dan lain- 

   
   

  

bangan jang 
oat. 

Soemi In 

ga didalam beberapa hari ini ialah 
“Gari SRV, jang dipimpin oleh toe 
Pan Maladi. Toean Maladi telah me 
ngadakan malam kesenian Kron 

tjong dengan penjanji penjanji 
Nji Soelami Soehardji, Nji Annie 
Landouw, Nji Rochana, dan ma 

senian ini kebandjiran penonton, 

sehingga ratoesan orang terpaksa 
kembali ketjewa, sebab kehabisan 

-. tempat. 2 
Pendapatan kotor tidak koerang 

dari f 500.—, 
'. Lain daripada itoe Pekope telah 
menerima oeang sebesar f 300.— 
dari Negeri Soerakarta. 

Seteroesnja banjak poela jang 
menjoembangnja dari para derma 
wan di Solo. Tiap hari mengalir 

sebagai Bengawan Solo dimoesim 
hoedjan. 

Orang-orang. pe- 

kar Lan 
Diwaktoe Tjilatjap digempoer 

angkatan oedara Nippon dan di 

tjau mengabaikan kewadjibannja 
terhadap kaoem boeroeh pelaboe- 
han di Tjilatjap, maka riboecan ka 
oem boeroeh dan banjak djoega 
jang bersama anak isterinja sama 

terlantar. Sebagian besar terdiri 
dari kaoem boeroeh jang datang- 
nja dari Soerabaja, Lamongan dan 
Modjokerto: 

Didalam beberapa minggoe jang . 

menerima gadjih lagi. Dan diwak 
toe dengan tjara tergesa gesa me 

reka terpaksa meninggalkan Tjila 
tjap, maka barang barang jang 

dapat dibawa hanja seperloenja 

sadja. Jang lain kaboer mendjadi 

hangoes., Mereka dengan berdjalan 
kaki (sebab itoe waktoe. kereta 
api beloem berdjalan) teroes lari 
'kearah Timoer menoedjoe ketem- 

pat tinggalnja, jakni Soerabaja, 
Lamongan, 
lain lagi. 

Soekoerlah di 

rintah Kasoeltanan atau dari Pa 

koealaman. Sedatangnja di Solo 
mereka laloe dirawat oleh Pekope 
setjoekoepnja. Pakaian, makanan, 

mereka diberi setjoekoepnja. 
Apapoela setelah pemerintah ba 

roe, Dai Nippon berhoeboengan 
dengan Pekope dan kereta api 
soedah didjalankan lagi oleh bala- 

tentara Dai Nippon, maka Pekope 

lebih berharga lagi pertolongan-. 

nja. Tidak koerang dari 9000 | 

orang pelarian dari Tjilatjap jang 
soedah tertolong dipoelangkan de 
ngan kereta api gratis atas perto- 
longannja Dai Nippon. : 

Djandadjanda. 
Lain daripada itoe masih ada 

beberapa ratoes djanda (setidak 
tidaknja lelakinja beloem kete 
moe) jakni isterinja kaoem serda 

Goe dari balatentara Belanda jang 
korat karit itoe. Mereka “djoega 
dirawat oleh Pekope Dalam hal 
ini Pekope mendapat bantoean be 
sar dari Negeri Soerakarta. : 

- Malahan Pekope soedah mengoe 
toes doea orang anggauta Pengoe 

'roesnja, toean toean  Soedarjo 
| Tjokrosisworo dan Darmosoegon- 
| do oentoek mengoendjoengi Dja 

karta goena merebboeg soal djan 
da djanda 'itoe, oleh karena jang 

ra saudara Minahasa. 5 
Komite Pekope poetera Minaha. 

sa di Djakarta dengan riang gem 
bira menjatakan terima kasih atas 
pertolongannja Solo terseboet dan 
selandjoetnja sanggoep mengoe 

roes lebih djaoeh akan uasibnja 

poeteri poeteri Minahasa jang ter- 
lantar itoe, Sebagian besar soedah 

sama beranak, dan tidak | 

jang ketjil ketjil. 
Doea orang anak j 

   

  

wat oleh toean Soetarman anggau 
ta Pengoeroes Pekope di Solo, 

  

Djawa Timoer. 

KEDIRI 
PENDOEDOEK . DARI KEDIRI 

KE SOERABAJA. 

Red. Soeara Oemoem menoelis 
berita dalam sk.nja tanggal 11 A 
pril demikian: 

Sebagai diketahoei, Kediri ada 
|lah tempat pengosngsian dari se 

bagian besar pendoedoek Soeraba 
ja. Oleh karena keadaan di Soera 
baja lambat laoen kembali seba- 
gai semoela, maka banjaklah jang 

  

  kini kembali ketempat Kena 

nja doeloe, m3 # 

waktoe tentara Belanda menga-. 

terbelakang mereka soedah tidak 

sebagian besar terdiri dari sauda- 

bangan jang paling berhar k 

sih banjak lagi Idinnja. Malam ke ' 

Modjokerto, dan lain | 

Djokja. mereka 
mendapat pertolongan dari peme | 

tempat tinggal dan oeang sangoe ' 

Ta 

hilangan bapa iboenja, kini dira- 

  
s Ba poST KEDIRI BE- 

Pan LOEM BOEKA. 
' Kantor . post di Kediri masih 

. tetap beloem diboeka boeat seloe ' 
| roeh keperloean, Sebagai kita ka 
barkan, jang diboeka hanja boeat: 
keperloean pembajaran padjak, 
pembajaran oeang sekolah dan 
“lain2nja. Oepas2 post jang berdja 
“Ian beloem membawa sograt2 post 

melainkan membawa rekening pe 
nagihan oeang tsb., diatas. Kantor 

| itoe diboeka pada djam sebagai 

pai djam 2.30 siang (Nippon). 

PENERANGAN LISTRIK 
ANIEM TETAP BAIK. 

Penerangan lampoe listrik jang 

| di Kediri dilaRoekan oleh Aniem 
tetap sebagai biasa. Orang2 jang 

diharoeskan membajar Cena lang 

ganannja. : 
Pekerdjaan memasang lampoe 

baroe djoega dapat dilakoekan. 

KANTOR SOEARA OEMOEM. 
f- Kantor ,,Soeara Oemoem” di Ke 

diri letaknja di Dohorstraat 50 

bagian atas, 

Diboekanja kantor itoe dari 
- djam 8.30 sampai 2.30 dan dari 

. djam 5.30 sampai 7.30 sore. 
  

MALANG 
PENDAFTARAN PENDOEDOEK 

ASING. 
Soeara Oemoem tanggal 

Maart menoelis demikian. 
Pentjatatan pendoedoek sedjak 

21 

ta Malang dan tempat2 disekitar 
:nja soedah dilakoekan oleh pega 

 wai2 kantor kaboepaten. Pendoe 
doek jang ditjatat itoe ialah pen 

| doedoek Eropah totok dan Indo. 
Demikianlah kehendak: pemerin 

tah Panglima tentara Nippon. 

' POST KANTOOR DIBOEKA. 

Hari Sabtoe 21 Maart segenap 

pegawai kantor post Malang soe 
dah moelai masoek bekerdja poe 
la, sehingga moedah moedahan sa 
dja orang dapat berkirim soerat 

sebagai biasa (Soeara Oemoem). 

PERGOEROEAN PGI. 
' Setelah tentara Nippon sampai 

“dikota Malang, maka pergoeroean 
pergosroean PGI. dikota Malang 
tidak lagi mempeladjarkan basa 
Belanda dan waktoe itoe dipergoe 

nakan -oentoek. memberikan .pela- 
djaran basa Nippon, (Soeara Oe 
moem, 21 Maart). 

  

Repotan soesoe. 
  

kg 
2 4 

Ker tangga 
sampai tanggal 

April 1942. 
Amsir b. H. Amat, Kalibata Lt. 

-agoeng — Klas 3. 5 
H. Godjali, Koeningan — Klas 

(Bagian soesoe koerang ge- 
nap).. 

H. Mohamad Saleh, Pelalama — 
Klas 

H. Entong, Minirn Teg. Parang 
— Klas.2, 

Saaman, Kemang — Klas 2, 
Leman, Mamp. Teg. Parang — 

Klas 2., 

H, Mohamad Sarbini, Mamp. Te 
gal Parang — Klas 2. 

H. Hamzah, Mamp. Teg. Parang 
— Klas 2. 

Marzoeki b. Entong, Mampang 
Teg, Parang — Klas 2. 

,Merbaboe” Afd. Melkdistribii- 
tie, Struiswijkstraat — Klas 1. 

H. Moesiam Mamp. Tegalparang 

— kelas 2. / 
A. Moningka, Kemajoran — 

Klas 3, 
H. Sarini,.Kalibata Lt, Agoeng 

— Klas 2, 
Mohd. Ali b. H. Tabri, Kalibata 

Lt. agoeng —  (Bagiannja.soe- 
soe koerang genap. 

H. Moehboeb, . Mamp. Teg. .Pa 

rang — Klas 2. 

H. Abdoelmadjit, Yana 
Klas 3. . . 

H. Hamim, Mamp. Teg. Parang 
— Klas 2, 

H.  Abdoerachim, Pte — 
—— Bertjampoer air. £ 

,De Hoop”, Kalibata Krobokan 
— “Klas 2 

H. Moestopa, Kalibata Doeren 

III — Klas 2. : 
H, Achpas, Mamp. Teg. Parang 

— Klas 2. 
Moehijin, Kalibata Lt, agoeng 

— Klas 3, 
H. Nawi, Mamp. Teg. Parang 

— Klas 2. 

rang — Klas 3, 
Rameli b. Ali, Mamp. Prapatan 

— Klas 2,' 
H. Mohamad b. Tabri, Mampang 

v Teg. Parang — Klas 2. 
Ek Tarmidji, Mamp. Teg. Pa- 

rang — Bertjampoer air.   
  

biasa, jaitoe pada djam 9.30 sam 

berlangganan lampoe Aniem tetap | 

beberapa hari ini diseloeroeh ko- 

Amat b. Oemar, Mamp. Teg, Pa- 
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" 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. @., 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 doeniasebagai korban perang, karena membela 
balatentara Dai Nippon. 

Berhoeboeng dengan itoe diminta kepada Sekalian mendesah, 
jang mengetahoei adanja korban  itoe soepaja memberi tahoekan 
kepada Boepati, atau Majoor bangsa Tionghoa, Kapten Arab, kepala 
bangsa Moor, atau salah seorang Wijkmeester, baik bangsa Tionghoa 
maocepoen bangsa Indonesia: 

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, Ikbap 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
P
 

# 

Oentoek memoedahkan kepada orang- -0rang jang maose mendaf- 
tarkan namanja, maka Gemeente telah meminta pertolongan kepada 
Afdeeling Propaganda, onderafdeeling film, soepaja soeka memboeat 
portret 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). 

- t 

Na Ma Betawi mempermakloemkan, bahwa moelai hari 
ini dikantor gemeente, Gambir Selatan No. 9 orang bisa beli bendera 
»Kokki” jang perloe boeat dipasang pada hari besar ,, TENTYOSE- 
TU”, jaitoe pada tanggal 28 sampai 30 boelan ini, dengan harga 
f 0.85 (@elapan poeloeh lima sen). 

Xx 

1 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 memakai 
sepatoe roda itoe pada tempat tempat jang berdekatan dengan ge 
doeng gedoeng jang didiami oleh Pembesar pembesar Balatentara 
Nippon, dan di djalan djalan besar, diberhentikan: hal ini perloe 
oentoek keamanan oemoem dan oentoek mentjegah ketjelakaan. 
Kalau tidak diberhentikan, nistjaja terpaksa diadakan atoeran jang 
keras. 
  

: Pemberian tahoe. 

Atas perintah PEMBESAR BALATENTARA DAI NIPPON di 
Bogor, dengan ini diberi Ben oekan kepada sekalian pendoedoek kere- 
sidenan Buitenzorg: S 

a. bahwa berhoeboeng dengan perajaan hari lahirnja Seri BA- 
GINDA JANG MOELIA MAHA RADJA NIPPON pada tanggal 29 
April j.a.d, sekalian pendoedoek keresidenan Buitenzorg diharoes- 
kan memasang Bendera NIPPON, jang diperboeat menoeroet atoe- 

ran jang sering kali telah dioelangkan, pada tg. 28, 29 dan 30 April 
1942, oentoek memberi selamat kepada TENNO HEIKA. 

' b. bahwa sekalian bendera2 Nederland, jang masih ada ter- 
“simpan pada kantor2 atau roemah2 Goebernemen dan partikelir, de- 
ngan segera dan selambat Pangan ia pada tg. 28 April j.a.d. haroes 

diserahkan: 
le. didalam kota pada kantor Regent jang membawahnja. 

2e. . diloear kota pada kantor Wedana atau Assistent Wedana, 
C. bahwa selainnja dari bendera dari pemerintah jl. itoe, djoe- 

ga haroes dengan selekas-lekasnja ena kepada kantor2 jang 
terseboet diatas: 

Ta gambar2 dari Radja Nederland dan keloearganja. 

2. gambar2 atau loekisan2 jang lain, jang diboeboehi perkataan: 
,Nederland zal herrijzen” atau didalam bahasa Indonesi ,,Ne- 

derland akan berdiri lagi”. 
“3. segala tanda2 (insigne) jang memakai hoeroef ,,V” jang dahoe- 

loe mengandoeng maksoed oentoek membangoenkan semangat 

akan meneroeskan perdjoangan: 
4, sekalian kantjing2 letter ,,W” jang-dahoeloe dipakai oleh pega- 

wai2 Goebernemen Belanda, 
d. dalam merk2 kantor2 dari pemerintah dahoeloe haroes dihi- 

langkan, kalau merk itoe hanja ditoelis sahadja, baiklah dipoelas 

lagi soepaja merk itoe mendjadi hilang, tapi merk jang diperboeat 
dari besi atau papan baiklah diroesakkannja. 

Buitenzorg. 22 April 1942. 

An. Pemerintah keresidenan Buitenzorg. 
Regent Buitenzorg 

wg. R.A.A. SOERJADJANEGARA 
  

£ 5 P 

j Agentichap : 

"PEMAN DANGAN'" 

di Bandoeng 
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Agentschap ,PEMANADANGAN" 

. BOGOR. 

Soemardja 
Gang Kebon Djae 15. 

berita, oeang langganan, 

djadi langganan, dan advertensi bisa beroeroesan 

Boeat ceroesan 

    
       

        

  


