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Bekas bekas tembakan mitzrail
leur sangat
-banjak terdapat di
Bandoeng,
jang sesoenggoehnja
ditoedjoekan
kepada
serdadoe2
Oestralia jang main ,.petak oem
pet” disela sela gedoeng atau ree
mah roemah
,
'

di pendjara ditempatkan Saman
ngan Ngawi, pendjara Djokja..
| baroe ke Garoet.
“Ini dialamkan oleh ianteranja
| “saudara Madjid Oesman dengan is

IR. SOEKARNO

disela sa-

AN
PN

ditaroehkannja

@

riam2

— Ia roemah2 kampoeng,
depan masdjid Agoeng

dibawa ke mobil. Sebeloem masoek
ke mobil saja tjioem doeloe'isteri
saja jang
“baroe
mengandoeng.
bergerak,
Kapankah
bersoea lagi?.........

kami
3

H.R.

DAN

BEMAN

Korban

Mpgiliataman datar per.
djalanan.
boeka2

soe-

“di Bogor,

sebab

bang Bedjat

. soerat dari satoe orang ga
di s , jang tjerita tentang mena

ngoeroes dari soesatoe

Tapi i
NA:

kan

aan bana Bedjat ke
ut, hoofdparket.

Malah ditanja,

siapa

orangnja

kaga'
Tentoe-sadja. bang. Bedjat
-kepertakoet
sebab
maoe “bilang,
aj iyerang sama bang Bedjat

soeatoe

kedjadian

ngan sajoep sajoep.

sih banjak. Parket sendi

na

Slachterij.

jang ta'

Sebentar

ke

moedian
ternjatalah, bahwa perang telah terdjadi antara tentara
maoce lindoengin
Hindia Belanda dan Nippon. Ke8 $ Ba
Oestrali
doe2
'serda
sama
moedian ternjata, bahwa
Nippon
itoe, padahal pertoeloengannja ter, | mendaratkan tentaranja dari djoe
Ai njata kaga' ada.
roesan
|
Indramajoe, dengan
perakalau” hoe dan djoega didarat.
pikir, wah,
Bedjat
Bang
|
1
ahli2 -ma'sjiat dilindoeng “lindoeKereta api
jang saja toempa

ngin, tanggoeng tjelaka, deh!

a£

BANG

kah keras,
ingat

dadoe Belanda. Ia
memberi kabar, bahwa djembatan soengai Tji

manoek

telah dihantjoerkan sendi

ri. Kereta api moendoerpoen tak
akan bergoena, sebab djembatan2
jang telah dilaloeipoen soedah
di

KELOEAR MASOEK KOTA.
Berhoeboeng dengan perloenja
Balatentera Nippon mendjaga ke

hantjoerkan sama sekali. .

tertiban oemoem, maka moela2 di

Bandoeng diadakan larangan keloear 'kota, atau orang loear makedalam kota, Sedjak Selasa
2
dan
, larangan itoe ditjaboet,
di.
Asia
bangsa
dari
orang
Ja
bolehkan-bepergian kemana mana,
ketjoeali orang Eropah jang ha
roes.meminta idzin terlebih doe1
loe,

Locomotief

dan

gerbong2

disana sini mendengar

dentoeman

sebagai

bom, senapan mesin dan hiroek pi
koek penoempang2, berseroelah sa
lah seorang pegawai
kereta api:
»Penoempang2
sekalian saja harap

toeroen

semoea

dan......

men

tjari hidoep sendiri2”

:

DIKALAPENGGELEDAHAN
Pembatja2 dapat menggambar5 1»
NGAN PENDOEDOEK,
kan, bagaimana perasaan kita
di

Tetapi haroes

bedakan.
Senen sore jang 1
Djembatan Lima dikota

#itoe.
'kosonglah

dipasar

oleh

kere

rani aa
(kir saja, tet
melontjatlah

po

| lakoekan penggeledahan,
2g
dalah banjak barang jang
dari rampasan, seperti mesim Sin.

Tetapi he

an

Ie

locomotief

sepoelogh

diadjak

berkenalan

de-

saja
dahjang

dengan

PENA peloeroe dan petjahan bom
bom? Jang ingat pada waktoe itoe

- “doek ditempat itoe atau ditempat
. “Yain (kalau nanti diadakan pengge

hanjalah...... oentoek keselamatan

pe-

diri sendiri. “Dari

itoe

tempat itoe saja

rang2 jang

ada

.berdjalan kaki menoedjoe Plered,
| maoe poelang ketempat moelanja,
Brebes, boekan ke Djakarta!
. Rbesosh

ramai

berbelandja,

sekali-

poen harga masih terlaloe mahal,

aa
Pa

seperti apa jang telah dite
dalam lijst harga barang
atentara

Nippon

n dipasar2

2 harga f 450
dang goela
'len, boekan

dan

dan

di.f

gang

35

satoe kaleng f 5.60.

Perloe sekali

diadakan

penili-

“kan jang keras oleh fihak jang wa

|. ajib, (Ar.)

"TERANG
5

duit

DAGING

JANG

AD.

tahoekan
kepada kita sebagai beri
koet:
Seorang. pendjoeal daging disa

“Dk 'satoe pasar dikota ini, ketika
-ada seorang serdadoe Nippon

de

kat ditempat pendjoealannja itoe,

“telah mendjoeal

daging itoe

de

ngan harga jang ditetapkan, Roe
| panja ia takoet kalau2 oieh serda
“doe itoe dilarang dan ia mendapat
Pen bea
3

Ini memang terboekti demikian.
'Sebab

ketika serdadoe itoe soedah|

'berlaloe dari sitoe, maka

dengan

ekali goes harga laloe naik
den hampir separoeh dari harga

g @iberikan

kepada

pembeli.

jang le ih doeloe tadi.

Adil”

selagi ada pendjaganja,

tetapi tjoerang setelah tidak di
ga lagi. Oleh karena itoe per
Toe" diadakan pendjag
ang ke
: — ras kepada pendjoeal2 itoe,

85

saja

peroesoeh

bertedengan

membawa barang2
rampokannja:
Ganaslah roman moeka
mereka.
Salah seorang dari perampok itoe
ada

jang

menanja

pada saja.

pendek,

Sedatang saja di Plered,

saja menginap di kampoeng.
tas kota Tjirebon didjagalah

Diba
oleh-

militer Hindia Belanda, karena ma

Di

Sindanglaoet

peroesoehan

waktoe

tjoer,

bekerdja

di Tjilatjap,

Tjilatjap,

Soldadoe

Konon

dimana

tenta

Nippom beladjar

lagoe Indonesia Raya,
Di Tjibadak trein berhenti ber
hoebdeng
djembatan
hantjoer.
Itoe

waktoe

hoedjan

lebat,

soe

ngaipoen bandjir, Apa jang akan
koeboeat.
Menjeberang
dengan
berenang Saja ta' sanggoep. Ada
djoega

orang

jang

berani

berboe

beloem

le

bih hebat, korban “djiwapoen ada
banjak.
Pabrik arakpoen diram-.
pok.
Sesampai saja disoengai Tji

penoempang

menje

haroes

bagai soedah

saja katakan,

oleh

banjak

diantara

romannja

walaupoen

neng

berat.

Bahasa jang kita goenakan keba
| njakan pakai gerakan sadja. Itoe
waktoe
saja disoeroeh menjanji
“Indonesia Raya, Walaupoen saja
:' penat sekali, dengan seberapa da

Dalam tiga hari sampailah
saja di Djakarta.
Di Bogor saja ganti sepoer listrik
djoega bahwa kam
| Tertampak
poeng2 ada jang
terbakar.
Di
pekarangan Good-Year
hangoes.
.Poekoel delapan malam sampailah
saja di Manggarai.
Keloearnja
orang2 dari setasioen begitoe ba:
njaknja seolah
olah
Lebaran.
Orang mentjari kendaraan bereboetan. Dengan terpaksa saja me

ba
penoempang penoeh,
karena
njaklah penoempang2 jang moen
tah. Dibeberapa tepi djalanan ba |
:
njak tanks, dan auto biasa dari
“
.
militer H. Belanda jang roesak

|

njewa

betja

dari

Manggarai

roen dari betja menoedjoe ke roemahnja.
Nae

pa

,

Radio.

Seal

ke

Kramat f 1.— alias seratoes sen
penoeh, kata toean S: sesoedah toe

!

| PIKIRAN PEMBATJA:

2

sangka.

hingga girangnja Laku mp0

ter-

sa

ja.

ada

“ADA HARI Rebo tg. 18 boelan

ini

siaran

radio

dari

ko.

ta Djakarta akan bertambah lagi
dengan siaran2 dari P.P.R.K. dan
Nirom,
da"
Sebagai oemoem makloem,
Nirom
ini
u
lampa
jang
lam waktoe

njiaran jang amat ketjil dan djelek, kelombang2 jang begitoe se:

dikit -adanja, tetapi djoega angga
an pegawai2 blanda dari

lap personeel

Nirom

P.P.R.K, me-

itkan bangsa Ketimoeran,

“Sekarang

djaman

ialah pemegang

baroe telah

concessie

ngoeroes siaran Ketimoeran

sedemikian

rendahnja,

tempat

jang

Ta

iko

pe

tis

Ta

lapangan

18.

jang

kadang

diling

dipasang“ kawat doeri jang tinggi
dan tertoetoep rapat. Ke 4 gedong
besar tadi demikian djoega: dise
belah depan kawat doerj itoe satoe
meter
djaraknja dipasang poela
kawat dan pada kami diberi tahoe
kan manakala melanggar kawat
terseboet
akan ditembak
mati.
Lapangan tadi tidak dipakai.
Dalam satoe blok bisa dimocat
kan kira2 150 orang, dalam barak
112, Di tengah tengah dari tiap2
barak dibikin gang tempat berdia
lan, kanan kiri adalah tempat ti
doer jang dibikin dari papan jang

baocer:

blok

boet. Blokleidewmengatoer siapuZ
kamar

hanja

tidak

mempoenjai

dikoentjikan

ter

got

ada

dengan

da verpleger

Djam

1

siang

makan:

makanan

tengah hari 'bergepa nasi, soep, se
potong daging dan tjabe: soepnja
baik tetapi nasinja masih berbaoce
karoeng dan
didalamnja kedapa
tan batoe2 ketjil dan padi. Sekali
sekali
kami
mendapat
sambal
kool

atau

sambal

daoen

bawang

Dalam soepsoep atjap kali kedapa
tan beling emaille, Makanan itoe
ditaroek dalam ketel2 jang besar,
koeahnja

dalam

kaleng

minjak

ta

nah atau tong besi, jang lainnja
dalam bakoel. Makanan itoe diba
wa

oleh

ketempat

serdadoe

kami

oleh seorang

djoeroe

dengan

masak

diiringkan

Pada moelanja djam 6 malam
kami mendapat
roti, belakangan
hal ini atas permohonan diroban
mendjadi makanan seperti tengah

“hari, hanja tidak diberikan daging.
Sepandjang
hari disediakan. air
teh. Minoem air mentah dilarang
berhoeboeng takoet dengan penja
kit: ternjata kamp terseboet tidak
Ea

Moelai

sk.

28

Maart

Pemandangan

akan dimoelai peladjaran bahasa
Nippon oleh pembantoe kita toe
an Sanoesi Pane, jang soedah ter
kenal sebagai salah seorang achli
bahasa kita, Sengadja
noesi Pane kita minta

toean
Sa
menoelis-

kam

terseboet,

peladjaran

karena

kita

bahasa

mengetahoci

sedjak dari doeloe

bahwa

beliau soedah

mempeladjari bahasa Nippon dan
membandingkan
paramasastera-

ija, dengan bahasa Indonesia.

" Karena ifoe toean Sanoesi Pa
n€ bisa memperhatikan kesoekaran kesoekaran kita sebagai bang
sa Indonesia jang mempeladjari
bahasa Nippon. Ketjoeali pedoman

peladjaran djoega

akan dimocat

kamoesnja atau daftar perkataan
perkataan jang perloe.
.
Baiklah, nanti dilihat sadja ha

silnja.

Baik

boeroeknja

akan terlihat, Tjoema

kelak

kalau boleh

kita memberi sekedar nasehat, jaitoe: Lekaslah
masoek mendjadi
langganan tetap, soepaja nanti bisa mengikoeti peladjaran “bahasa
Nippon

itoe,

“akibatnja

pada

djam

6.305

dikoempoel dan
sama keshos

hoestdrank

at

dan

penjakit

ten.

salieyldrank,

peroet

Setahoe

biscuit

kami:

p:

Boe

tabiet

iten

itoe

tidak diperiksa lagi dengan akibat
nja banjak jang tidak maoe lagi

|

datang

ke

dokter.

Kadang-kadang

diizinsisakit
kan mendapat dicet
(peratoeran
makan) jg beroepa havermout de
ngan soesoe atau roti dengan soe
s0e.
:

Sekali
ngirim

seminggoe:
briefkaart

diizinkan
dalam

me

bahasa

Indonesia atau Belanda-dan tidak
- boleh lebih dari
109 perkataan:
Kemoedian kenjataan orang jang
dikirim soerat
“toe tuak pernah.
menerima Soerat kami atau
de-

ngan lambat
poeloeh hari

sekali (sesocdah se:
ataus3 minggoe, ku

dang

lebih

kadang

dari loear jang

lama).

akan

Soerat

diterimakan

pada orang interneeran terntoe
dja diperiksa.
dahoeloe oleh
suur, dalam theorie hal ini

sa
1
Kk

ada batasnja dan orang interneeran dari loear bisa menerima 2
briefkaart dari 100 perkataan da
lam satoe minggoe, Meskipoen kita
tahoe betoel, bahwa banjak dianta
ra kawan2 kami jg mengirim sos
rat kepada kami dalam practijknja
tidak pernah kami" menerima
ka
bar apa2, Dari orang jg dantars

11 December

dan

27 Jan

sedjcemlah

pernah
24 brief-

kaart kepada kami, tidak. sepoetjoek djoega jang pernah kami t:
rima, Belakangan ketahoean, bah
wa kampcomandantnja
tidak me
njampaikan
kan censuur

soerat2 jang “dilolo
pada kami,

Tentang
'penghidoepan
dalam
kamp selandjoetnja lain kali, (,,An
tara”)

EA

AWASI
hari Sabtoe

1942-dalam

tjotjok,

mengirimkan

sersan.

ii

Orang jang
sakit keras.dir:
Gisana: Patienten jang masih bisa
berdjalan : tjoema
diberikinine,

air menga

gi orang Nippon jang diantaranja

“boear'oedara

jang

reka lantas
wa- bersama

hal

banjak jang mempoenjai kedoedoe
kan baik dalam perdagangan siapa
soedah biasa dengan roemah tang
ga “jang pantas.
Pagi2 djam 6.30 diberikan sara
pan,“beroepa kopi dan roti jang
berharga.6 ct. dengan worst, ki
djoe atau spek
berganti ganti.

mesti:

pada
djalanan . menarik
Orang2 jang sakit bisa dat

jg

lir dimana orang mesti“djongkok
diatasnja, dalam got tadi toeroet
mengalir poela kotoran orang. Ke
adaan ini mendjadi soember dari
perasaan jang tidak sedap tidak
sadja boeat kami, tetapi lebih2 ha

orang

banjak kedapatan
penjakit, lebih
lebih penjakit pada djantceng

mana bagi kami orang perempoe
an tidak enak sekali, Kami djadi
berdiri didepan
niesti bergiliran
kami
djika ada diantara
pintoe
jg mesti kekamar mandi atau keka
Dalam kamar mandi itoe
koes,
ada douche dgn air jg sedikit, di
kakoes

'tingginja,

pakaian

tiap

masoek,

keloear

bisa

pintoe

sehingga

Tiap

kebanjakan mereka tidak memakai

lain:

kami. berdoea ditempatkan dalam
kamar di blok IV.
Tiap
blok mempoenjai
kira2
10 kamar mandi dan TO kakoes,
jang

mandi.:

mentjoetji pakaiannja sendiri, te
tapi saboen
tidak pernah diberi
kan.
Hampir semoea
orang ARterne3
ran ditangkap sekonjong. konjong
waktoe didjalanan Ganygpidak cube
ri kesempatan boeat membawa
pakaian, Karena “ Garoet 809 mc 2

keeso

jang

'

atau peps

mesti menjapge,
siapa mengepel
dan siapa mentjoetji kakoes “atau

kan harinja bangsa Indonesia di”
dalam

nanas

pada
blokleider jang -akanmern
roeskan poela pengadogan2. terse

ditempatkan dengan orang2 Nippon, dimana laki2 perempoean dan
bertjampoer

9

Sersan djaga berhoeboengan #ioe
ma
dengan
blokieider,
semoea
pengadoean . mesti
dimadjoekar

tidak disoegoe dalam doea tingka
tan, Pada hari jang pertama kami

anak2

sepotong

Sekan

boeah bocah
tetapi kadang

lama dalarn
Setelah beberapa
kamp kedapatan njamoek malaria
kami diberi kelamboe.
Semoga orang interneeran- mesti
memberikan
tempatnja
.sen
oentoek tiap2 blok,ada nlakiidan
jang mengatoer
pekerdjaan ito

mar sakit. Disekeliling semoea ini

TE

datang,
dalam
Apakah keadaan sebagai diatas
bahwa:
i,
Berart
Inilah
sia.
Indone
sanggaroeng ternjata
djembatan
va
oe
itoe
akan masih tinggal tetap?
li
monopo
enjai
Nirom mempo
nja soedah dihantjoerkan. Apa jg.
“Tidakkah masanja telah datang
— inilah
lagi
dan
ran
penjia
toek
tertampak disoengai?
Tjoba teoentoek
pentoek membalik keadaan itoe?
'bak toean!.
Boekan ikan,
tetapi | jang penting — berhak
€
:
oe
memp
“Tidak hanja memoetar keadaan
jang
dari
n
“kereta api 20 (doea poeloeh) bidji- ' menarik ioera
“itoB,
tetapi lebih dari itoe.
njai
radio.
ah sedang ,,ketongkrong” didasar
ak2 dari Nirom haroeslah dise
mere
dari
terlebih
jang
Sedang
»
nja soengai, Gara2 taktieke.tanah
rahkan
kepada P.P.R.K. Penjiaran
ka ini bangsa Ketimoeran, siaran
'angoes, begitoelah saja ingat groebarat haroes dilinjapkan dari kala
sebagai
dianggap
Ketimoeran
toenja orang kemarin doeloe. Gangan officieel,
,anocegerah” -dari kekoeasaan Ni
“ra2 ,,verschroeide aarde” sajapoen
Dengan ioeran jang
sebanjak
rom kepada pembajar2 Ketimoeharoes berenang boeat jang keliP.P.R.K,
tentoe
akan
dapat
mem:
ran,
ma kalinja.
perbaiki
dan
memperloeaskan
ps
anggapan
dengan
Berhoebgeng
Seberangkat saja dari penginadiserahi
njiarannja oentoek mempoeaskan
jang
'R.K.,
maka
.ini
pan di Bandjarsari dekat Brebes,
di
para pendengar Ketimoeran, dan
etimoeran selaloe
diperdjalanan bersoea dengan ka " penjiaran
lagi karena laba jang masoek dabadan
sesoeatoe
anggap sebagai
oem peroesoeh, dengan barang ba
lam-kantongnja
aandeelhouders
o lehdib
Niromoleh
jang
'rang tjoeriannja, ditengteng atau
Nirom
tidak
diperloekan
oleh
menga bdi
oentoek
kan
dipoengoet.
P.P,R,K.,
maka
ioeran
nanti
dapat
keglitunja,
Pertemoean jang ta' terditoeroenkan lagi,
Tiada hanja beang” Gentoek me

Dengan perasaan jang ta'

ngahnja

waterleiding.

doea hari diberikan
an, biasanja pisang

koengi 4 gedong besar dengan ge
dong ketjil2
Gedong sekolahnja
sendiri dipergoenakan sebagai ka

orang

bekerdja

djalan.

dapat

mendapat

amat

litjinnja,

$ Pu

Lema

Interneeringskamp Garoet ialah
seboeah sekolah pendidikan boeat
goeroe2. Sekolah ini terletak sedi
kit diloear Garoet: ditengah te

pisahkan

mah

5

Kissah pengasin 3:
dan 322 dalam pengasingan.

at begitoe, Oentoeng disebelah oe
dik soengai
masih
ada djemba
tan djalanan, tetapi djaoehnja da
ri tempat itoe ada 5 km. kira2.
Apa boleh boeat, saja djalan se
Gang hoedjan amat lebatnja. Boe
kan itoe sadja, djalanan mendjadi
pelantjong jang djatoeh terpelan
ting, apa lagi
mendaki djalanan
nja. Diperdjalanan itoe banjak sol
dadoe Nippon sedang membetoel
kan djalanan jang roesak,
Saja
ditahan oleh segala seorang solda
doe tadi disoeroeh doedoek,
Ro
kokpoen dihidangkan mereka, ra

berang, ditepi soengai sebelahnja
bus lain soedah menoenggoe. Se-

Ta-

soek dan keloear kota
dilarang.
Paginja saja melandjoetkan perdja
lanan kaki saja.

Achitnja
tjoepng
id Ie
“Orang jang menjaksikan sendiri
soecatoe kedjadian telah memberi

Pa.

djalan

dgn. kaoem

koetkoe boekan main. Boekan ta
: koet pada orangnja, tetapi siapa
djika
|orangnja jang tak takoet,
| jang menanja ditangan
kanannja
dan boekan f 2.50, se memegang............ golok terhoepasir satoe kg. seta- | I'noes: Dikiranja saja seorang Besepoeloeh sen, - beras: landa, sebab saja memakai tjelana

“4 Jiter 14 sen, dll. Harga ' minjak
| tanah

Sepandjang
| moe

Penoempang2nja

ra sekoetoe berkoempoel bersedia
oenioek....., lari ke
Australia di
gempoer. dengan hebat oleh tenta
ra Pendekar Asia Raya.

keloear kota,
bus maoe
Ketika
disitoe diperiksa oleh militer Nipkebangsaan pe
pon menanjakan
Sesoedah
ternjata
a.
angnj
noemp
penoempangnja semoea bangsa In
boleh melandjoet
donesia, baroe
- Djembatan
nnja.
alana
perdj
kan
ternjata soedah han
Tjiwaringin

2

Pagi kelihatan

piloot2

soengai
djalanan
Djembatan
Gebangpoen soedah diroesak sen
diri, Tambangan, amat lakoenja.
Djembatan djalanan soengai Kan
“pat koenjanjikan dengan bersema
tji soedah roesak hebat, oentoeng
ngat, hingga tiga babakan.
mele
hanja
djembatan kereta-api
Saja disoeroeh — mengoelangi
sampai
oen
walaup
sadja' does
: duagan
pelan2, mereka
masing2
jmentjioem? air soengai.
mengeloearkan potloot dengan ker
tasnja, Diantaranja, sebagai pem
Bus dan kereta api amat
balasan boedi laloe menjanjikan la
penoeh penocempang.
goe Kebangsaannja.
Sesoedah
Tji
di
tiba
saja
Poekoel 9 lebih
memberi hormat, mereka berseroe,
serah
saja
sepeda
h
Sesoeda
rebon.
,Indonesia”
sambil
djempolnja
kan keloearga, saja melandjoetkan
diatjoengkan.
Sajapoen
membalas
Pe
P
denga
perdjalanan saja
berseroe ,,Nippon!” dengan
mehing
az,
penoeh
begitoe
ng
noempa
noendjoekkan
djempol
saja.
ga dipajon bus didoedoeki. 'Trein

yana

penat langkah
seriboe
mengindarkan tempat
jang
sjat itoe. Ma'loem, siapakah
maoce

loeng,

ga
itoe”, pi
antara lama
Ba
locomo-

tief itoe, dan...

-ger, almari, blok2 tjita, kaleng bis
Nan Isin? baranggagi,! bisa di
tkan.
. Dalam penggeledahan ini polisi
Nippon poen ikoet mendjalankan. Tetapi ada djoega baiknja dima
@joekan, bahwa perloe, djoega dia
dakan perbedaan dalam ' melakoe“kan penggeledahan itoe, sebab sae:
dah tentoe tidak semoea pendoe-

- #edahan) ikoet mendjalankan
rampasan. (Ar.)

sekedjap mata

ranlah saja, karena'kereta api la
los didjalankan dan dilandjoetkan.

? dalam dosa pondokan 4
sa Indonesia

Dengan

jang

ma

saja
hegoimanggpen Gjoega
ka
Djakarta.
berangkatske
haroes
lagi, walaupoen orang toea teroe
tama bini keberatan.
Pada tanggal 17 Maart berang
katlah saja dengan menaiki sepe
Ternjata
da melaloei Proepoek.
djembatan djalan Tjisanggaroeng
soedah diroesaki tentara Belanda,
djoe
dengan
saja. menjeberang

berdiri,

'kabarnja

soe

Slachterij,

pengoeroes

ataukah

banjak -terdiri dari pegawai2 pe
merintah H. Belanda @fiiarhoem

Bepergian jang kedoea kali
nja,
2
Tandjoeng (Brebes) naik sepeda
sampai Tjirebon.
Oleh karena kewadjiban, jaitoe

nja : dimasoekkan soengai.
Sedang saja doedoek tertegoen,

terbang

sama

dah tampak, Doekoeh Tengah. Di
didjempoet dengan
roemah saja
“tangis lajoeng”
oleh bini saja,
'anak sajapoen ikoet djoega menaSaja sendiri
ngis karena girang.
kalau dibawah, ,,mata ampat” ma
oelah kiranja menangis,

ngi laloe ditahan olen seorang sol

BEDJAT,

saja

besar,

«Jari keloebang” perlindoengan?”
Dari
Bandoeng berangkat
de
ngan kereta api.
Kereta apipoen
penoeh, hingga
diizinkan orang2

dibakar, me-

kampoeng

ternjata masak

sembat

ah saja sendiri baroe

bahwa

dapat

boekan sadja
lapangan. terbang
nja, kapal terbangnja poen berpoe
loeh2 jg hantjoer ditanah. Saja
terpaksa menanja kepada diri saja
sendiri: ,,Apakah itoe semoea ta'

sin2nja dibongkar oleh..... . tentara Hindia Belanda,
Sesoedah ditinggal “oleh Serda
doe Belanda orang kampoeng la
“loe datang
mentjari sisa2 goela
pasir dll. Pabriek padi dan penjim
pan minjak didekat see epean
dibakar.
Diitoe waktoe kaki saja melang

djoega tahoe.

waktoe

ri aa

' Andir

Alhamdoelillah!

briek goela sedang

Saja

penginapan.
di kampoeng
Tjite
poes. Penerimaannja kepada saja
amat kepoedji.

Sebagai intermezzo kebetoelan
saja mendenapat deler
wadoeh
rasanja kaja naik ,,mo el lux, “
Ma'loem tiga hari djalan kaki,
Sesoedah setengah djam laloe sa
ja toeroen dari deleman, ia ta' ma
oe teroes, Apa .poleh boeat voordjalan kaki lagi. Se
datang saja di Ketanggoengan api
tertampak ngeboel,
ternjata pa-

akan dapat diloepakan seoemoer
hidoepkoe,
Kereta api“ berdjalan amat
Ia
djoenja, tetapi......... hampir dekat pada djembatan Tjimanoek, ki
ta mendengar sosatoe letoesan dan
dentoeman peloeroe dan.bom
de

3 aa rapport sama bang Bedjat.
—

doep:

Ta' ada sesoeatoe perasaan jang
mengingatkan, bahwa saja djoega
pelantjong lainnja akan mengalam

“Biar sedang doedoek sama soeaip, apa lagi jang
aa, dibetot

tangi selaloe penoeh.

ja tjepat2.
Ma'loem
akan berdjoempa dengan ,,djantoeng hati”
saja,.
Ta' saja sangka dapat hi-

Banjak pemandangan jang
. mengerikan.
ADA
hari Minggoe tanggal
1 Maart saja menaiki trein
dari Brebes maoe
pergi ke Djakarta, dimana saja mendjadi
pe

ka

1

pembatja

Ban

teroetama

pal terbang.
Poekoel 4 sore sampailah kita
di Bandoeng. Hotel jang saja da

JANG Sa
DARI BREBES KE DJAKARTA
TERPAKSA TA? DA PAT DILANDJOETKAN
KEDOEKA KALINJA DAPAT.

rat kabar jang doeloe2, ten
eliat disitoe, bang Bedjat per-

sekoetoe di

' doeng banjak,

BEPERGIAN

ALAU

AN

Moelai tg. 1 April
pembagian koran
dangan
oentoek

194?

Pemin-

dll. pekerdjaan
bagian Mr, Cor-

nelis akan diceroes oleh:
Agent PEMANDANGAN
pja Foto dan Reclame—

Studio ,$ OETOMG" & Gs.
Matramanweg 250 Hooidtoegang Pasar di
Mr, Cornelis.
Diharap para abone dan

candidast abone begitoe
poela kalau toeanhendak
pasang advertentie: soedi.

|
|
|

apalah kiranjs tocan ber

|

ceroetan
kepada

langsoen

adres

Djika ada

hal

g

tsb,

koerang

|

|

beres, #IEra tegorlan
kami damkami sebeloemnja me
ilang
banjak
terima kasih.
3

Agent Pemandangan
p/a Feto dan Reclame

S8

OKTUMO

|

Studio

|

& Oo.

Matramanweg,

Mr. Cornelis.

250 .

|

|
IP

PEMANDANGAN

dibawah

“ini haroes di

hmoeat tiap hari. Harap pembatja mengetahoeinja.

ang kertas militer dan oeang
jang sjah.

OENDANG2 No. 1.
2

1.
ki nasib

|

Indonesia

jang sebangsa

dan

setoeroenan

dengan

atas

mempertahankan

Asia

Nino
dan djoega hendak
goeh oentoek . hidoep
dan

:

rakjat

Indonesia

mendirikan
ketenteraman
ygkmoer
bersama - sama

dasar

jang berharga oeang,

roepiah haroes digoenakan sebagai oeang

Matjam oeang kertas dan militer
pa: jaitoe f 10.— (sepoeloeh roepiah)
toe roepiah), 50 sen, 10 sen, 5 sen dan
Roepa tjoraknja terloekis seperti
Fatsal

Karena Balatentara Nippon berkehendak memper-

ft

soerat soerat

ketangan lain

ditetapkan ada 7 (toedjoeh) roef 5.— (lima roepiah), f 1.— (sa1 sen.
tertempel dibawah ini:
12

Dilarang keras memakai oeang lain dari pada oeang militer dan

ceang roepijah, akan tetapi wang ketjil jang dikeloearkan oleh Pemerin-

, “Raja 'bersama-sama, maka dari itoe Balatentara Nippon melangsoeng' tah Nippon jang berharga 10 sen, 5 sen, dan 1 sen haroes djoega digoe“kan Pemerintah Militer bagi sementara waktoe didaerah daerah jg. telah ditempatinja, agar soepaja mendatangkan keamanan jang sentausa

nakan sebagai oeang sjah,
Fatsal 13.
Dilarang poela berboeat perboeatan-perboeatan jang berikoet:
mengganggoe peridaran oeang militer dan ocang roepijah.
membajar atau menerima oeang lala dari pada oeang militer dan
otang roepijah.
memalsoe, merobah atau poen erikical
oeang militer dan oeang
roepijah.

a.
b.

Fatsal
2. Pembesar Balatentara Nippon memegang kekoeasaan Pemerintah Militer jang tertinggi dan djoega segala kekoeasaan jang
dahoeloe ada ditangan Goepernor Djenderal.

Cc.

Fatsal
3. Semoea badan-badan pemerintahan dan kekoeasaannja, hoekoem dan oendang2 dari Pemerintah jang dahoeloe, tetap diakoei sjah bagai sementara waktoe, asal sadja tidak bertentangan dengan

d..

mengatjaukan perimbangan persamaen harga oeang kertas militer

atoeran pemerintahan militer,

e.

dan oecang roepiah,
atau menoekar oeang dengan maksoed akan
mentjari keoentoengan.
menjimpan
atau menjemboenjikan-oeang kertas dan oecang ketfjil,
baik jang diterbitkan (oleh Pemerintah Nippon maoepoen oleh Pemerintah jang laloe, jang harganja f 1.— (satoe roepijah) kebawah,

Fatsal
4. Sekalian pegawai dan pendoedoek biasa diwadjibkan menoeroet perintah Balatentara Nippon dan Pembesar2 pemerintahan Nippon,
Balatentara Nippon akan menghormati kedoedoekan dan kekocasaan pegawai pegawai jang setia kepada Nippon, begitoe djoega djiwa,
harta benda jang sjah dan agama sekalian rakjat jang tidak berdosa,
Sekalian pegawai dan rakjat oemoemnja hendaklah mempertjajai
Balatentara Nippon dan dengan segera melakoekan kewadjibannja ma-

sing-masing seperti sediakala.
.
Akan tetapi barangsiapa jang melanggar perintah Balatentara dan
Pembesar-pembesar Nippon,
atau
mengatjaukan keamanan oemoem,
menghalang-halangi pekerdjaan militer, mengganggoe atau menganiaja
pendoedoek bangsa
Nippon, dengan semboenji berhoeboengan dengan
moesoeh, mengatjaukan
keoeangan dan perekonomian, menjemboenjikan harta benda dan barang bahanan ataupoen meroesakkan soember
kekajaan tanah, paberik-paberik dan sebagainja, akan dihoekoem berat
menoeroet oendang-oendang hoekoem militer.
Ftsal
5. Oeang roepiah dan oecang militer jang tertjetak sebagai roepiah haroes dipergoenakan sebagai oeang sjah diseloeroeh daerah
. jang telah ditempati Balatentara Nippon.

Fatsal

6.

“

OENDANG2 No. 2.

ta benda rakjat oemoem jang tidak berdosa.
TENTANG
-

KEAMANAN
Fatsal L

5.

TENTANG

PERDAGANGAN

balatentara,
Djikalau barang

siapa djoega melalaikan

membawa

itoe atau me-

njemboenjikan itoe dihoekoem berat. -

bawah ini:
8)

Fatsal 2.
dilarang keras berboeat

waktoe

seperti

terseboet

di

berserikat, berkoempoel, berpropaganda bagi moesoeh dan menempel kertas gambar atau toelisan,
menjiarkan chabar angin atau omong kosong.

b)

c)
d)

menjeberang kepoelau seberang bagi siapa jang tidak mendapat
idZin dari balatentara Nippon.
mendengarkan persiaran radio moesoeh.

@)

meroesakkan
atau membawa lari segala barang jang dizegel
oleh

balatentara Nippon,

geri macepoen dengan loear negeri,

Fatsal 17.
soekkan oeang, jaitoe melakoekan pembajaran dengan
soerat ocang dan lain-lain.
Fatsal 18.

Barang siapa melakoekan
paling berat.

pentjoerian demikian akan dihockoem

TENTANG PERHOEBOENGAN DAN PERKENDARAAN.
Fatsal 19.

meroesakkan segala matjam
Dilarang keras membinasakan atau
alat kendaraan baik bagi didarat, di air, maoepoen di oedara, bangoenan
listrik dan alat perhoeboengan, misalnja: kapal dan perahoe jang dipa-

kai dilaoet dan disoengai, djalan kereta api, djalan trem listrik, kereta
dan pedati, automobiel, djalan biasa, djembatan pelaboehan, alat penghidoep

tenaga

listrik, pengaliran air minoem,

edema

unpas eenagremamena

Sekalian pegawai Pemerintah jang laloe dan barang siapapoen djoega jang memegang pekerdjaan berhoeboeng dengan peralatan terseboet
dalam fatsal 19 haroes kembali selekas-lekasnja ketempat pekerdjaannja dan melakoekan kewadjibannja masing2 seperti sediakala.

Fatsal 21.
Sekalian wakil dan kocasa dari segala peroesahaan perkendaraan,
sg didarat, di air maoepoen dicedara, begitoe poela perhoeboengan kabar, peroesahaan listrik, dengan segera haroes menjampaikan daftar2
jang lengkap tentang segala hal peroesahaannja kepada Pemerintah Ba-

Fatsal 22.

Barang siapa jang melanggar atoeran jang terseboet dalam oendang
oendang ini, dan-memberi keterangan jang tidak benar akan mendapat
hoekoeman berat.

Fatsal 23,

Oendang2 ini moelai berlakoe semendjak dioemoemkannja.

Barang

siapa

jang

meroesakkan

segala

bangoenan-bangoenan

No. 3.

Bocat sementara waktoe segala matjam

perbintjangan, pergerakan,

dan andjoeran atau propaganda perihal peratoeran dan soepoenan negara tidak diperkenankan,
Oendang-oendang ini moelai berlakoe

semendjak

diperoemoemkan-

Batavia,
20 Maart 1942.

se-

perti penggalian logam hasil tanah, paberik-paberiknja, bendoengan pe' OENDANG2
No, 4.

ngairan, perkakas dan alat mesin mesin, gedoeng2, tetanaman dan se-

20.00. Ahoswoana
5

wan

berat,

Fatsal 6.
Sekalian pegawai Pemerintah jang laloe dan sekalian rakjat jean
daklah selekas-lekasnja moelai melakoekan kewadjibannja masing masing seperti sediakala,

kan selekas-lekasnja tempat dan banjaknja simpanan barang.
Keterangan: misalnja, barang tenoen, benang djahit, benang tenoen,
barang besi (seng, pakoe, besi pelat, kawat besi), cement, korek” api,
gemoek jang mengandoeng phosphor, obat boeat masak karet, karoeng
ag

mon

Pa

Manah, Hanan

koelit sapi, copra, minjak kelapa,
Tera

2

12,

officieel haroes dipasang dihadapan

Oendang-oendang

ini moelai berlakoe

Dan

Donna Wahh knels,

TENTANG KEOEANGAN.

Te

Fatsal 8.

Dilarang keras berboeat

kantor atau

roemah?2 pada waktoe hari besar, bendera Nippon sahadja haroes dipa-

NS.

semendjak

diperoemoemkan-

Batavia,
20 Maart 1942.

ng

Ss
and melibas TA Mie
DAa, seperti import dan export.
perdagangan besar,
paberik paberik (termasoek djoega penggilingan
padi), peroesahaan tetanaman (termasoek djoega peroesahaan goela),
pengangkoetan barang, pengoeroesan goedang diwadjibkan menjampai-

goeni, Pa

Djikalau bendera

T

Fatsal 7.

sesoeatoe perboeatan jang dapat menim-

— boelkan kekatjauan dalam perekonomian ' dan keoeangan, misalnja:
membawa lari, membakar atau menjemboenjikan harta benda seperti
oeang mas dan perak, soerat soerat jang berharga, boekoe-boekoe dan
sebagainja jang dipegang oleh bank2 atau badan2 lain jang bersangkoe-

:. Mi Kengan Yeridarsn ocahg,
Fatsal 9.
Sementara waktoe pekerdjaan bank2 diperhentikan,

— Maka sekalian koeasa dari bank2 haroes menghadap selekas-lekasajh kekantor pemerintah Balatentara oentoek- menerima keterangan dan

mencenggoe perintahnja boeat mengerdjakan lagi.

nonoh

istimewa

dalam

larangan
dimak. soedah dimoeat djoega
telah
Seperti oemoem
loemkan moelai dari kemarin berla | oentoek berhimpoen dan bersidang
koe oendang-oendang perihal lara | jang bersifat politiek dan djoega
penjiaran kabar angin jang tidak
ngan segala
matjam
perbintjaberalasan kenjataan,
Kami telah
ngan, pergerakan dan andjoeran
mengetahoei
benar
semangat
peatau propaganda tentang peratoe
mimpin pemimpin Indonesia jang
ran dan soesoenan negara.
ternama, akan tetapi rakjat jang
Dalam keadaan sekarang ini ra'
di desa desa dan peloksok
-tinggal
jat haroes tahoe apa
sebabnja
peloksok djaoeh dari kota itoe bo
atoeran sematjam itoe haroes
di
leh djoega salah faham atau salah
langsoengkan,
terima
terhadap haloean kita.
Maksoed oendang oendang itoe
Lagi poela nafsoe jang terlaloe
ialah soepaja rakjat oemoem ting
boeroe boeroe dan tindakan jang
gal tetap dan tenang hatinja dan
tidak berhati hati itoe seakan2
tidak berkobar kobar kepada hara
ratjoen bagi kesehatan
masjara
pan jang boekan-boekan.
:
kat. Misalnja andjoeran atau go
Maka dari itoe djanganlah mera
sa ketjiwa atau koeatir
karena” -sokan jang tidak pada tempatnja,
walaupoen sedikit djoega, (boleh
atoeran baroe ini,
3
djadi menimboelkan kekaloetan di
Peratoeran ini hanja boeat se
kampoeng kampoeng atau kota ko
mentara waktoe “sadja oentoek
ta jang ketjil. Bertambah besarroehan dalam oedara politiek
di
nja bahaja sematjam itoe
akan
mentjegah
kekaloetan atau keketimboel, semakin
beloem
tinggi
negeri ini,
tingkat ' masjarakatnja. Selama pe
Dalam oendang oendang
no. 2

waktoe

ba

sekali

sajang

tetapi

Akan

njak orang jang berhoeat tidak se
dan mempergoenakan

bende

pepera

ra Nippon kemoerkaan sendiri, se
ngan
dan dalam zaman perbaroe
hingga
pemerintah
Balatentara
an jang agak tiba tiba datangnja
Nippon terpaksa melarang mema
lebih lebih kita haroes berhati ha
kainja bendera Nippon atau tanda
ti dalam segala tindakan.
Matahari Terbit.
Seperti oemoem ketahoei djoega
Walaupoen begitoe Pakan
pe
dalam masjarakat dinegeri ini ada 7 merintah
Balatentara Nippon de
bermatjam matjam bangsa. Disam
ngan
larangan
itoe,
boekanlah
ping bangsa Indonesia ada djoega
karena tak maoe menerima kegemsedjoeta bangsa Tionghoa, India,
biraan dan samboetan dari pendoe
Arab dan Philippina.Lagi poela
doek negeri ini, melainkan mentje
masih banjak bangsa Europa, baik
gah pemakaian jang tidak
sjah
jang termasoek negeri as, maoe:
sadja..
poen jang termasoek negeri antiDikemoedian
hari akan diada
as.
kan beberapa hari besar bagi pen
Sekarang baroe sadja kami dadoedoek, Pada waktoe itoe bende
pat melenjapkan kekoecasaan moe
ra Nippon boleh
dipergoenakan.
soeh kita dan baroe kami moelai
Tentoe sadja Pemerintah Balaten
memboeat perhosboengan
dengan
tara Nippon: tidak memperkenan
teman teman dan saudara saudara
kan hari besar jang bersifat moe
moeda kami,
soeh.
Dalam hal
jang. demikian rakRakjat boeat sementara waktoe
jat hendaklah
memikirkan
sedahanja boleh pakai bendera. Nippon
lam dalamnja bagaimana
djalan
sadja, sedang
beberapa matjam
nja oentoek bekerdja bersama sa
bendera jang beloem diakoei oleh
ma jang paling berfaedah.
Pembesar Balatentara Nippon be
Sebagai telah diterangkan oleh
loem boleh dipakai.
pemerintah Nippon, kami
tidak
"Bendera atau soeal memakai ben
mengandoeng niatan akan memper
dera itoe amat penting, maka dari
boedak rakjat Indonesia seperti di
itoe boeat sementara waktoe ka
lakoekan

oleh

bangsa

Belanda.

mi haroes

Beroelang oelang kami oetjapkan,
bahwa maksoed kami ialah menja
darkan atau menghidoepkan kem
bali kemakmoeran rakjat.
Masih ada
tjoeriga
terhadap
Nippon?

berhati hati, apalagi

da

lam waktoe perang.
Djanganlah kita memboeat salah
terhadap soal bendera jang soelit
ini,

(Peratoeran
Pemerintah
No. h
| PERATOERAN
PEMERINTAH
jai hati bangsa Nippon. Pada ma |
— BALATENTARA DAI
sa ini moesoeh kita djaoeh
dari
NIPPON.
sini dan kita berdiri berdekatan se
Batavia, 10 Maart 1942,
kali, Dengan sabar dan tenang, ki
Tentang penoendaan
pembajaran.
ta boleh moelai mengatoer masja
Tatsal
rakat dan kehidoepan jang baroe
Pembajaran segala hoetang pidi Asia Baroe, dan lihatlah dikaOetang jang beroepa oeang dan tinan kiri ia diseloeroeh doenia,
dak bersangkoetan dengan PemeToean

toean

boleh:

mempertja-

achirnja

doenia

ini

rintahan negara, jang berlakoe sebeloem oendang oendang ini diper-

arahnja? Kemanakah nasib bang:
sa Asia? Diseloeroeh doenia awan
mendoeng

peperangan

jang

makloemkan dan haroes diloenasi
dalam tiga poeloeh hari semendjak
hari permakloeman itoe, haroes di
penghabisan dari
toenda sampai
boelan terseboet.
2.
Fatsal
Atoeran terloekis
dalam fatsal
1 tidak mengenai pembajaran ga-

gelap

melipoeti moeka boemi, akan tetapi beroentoenglah di Asia soedah moelai tampak tjahaja bersinar sinar pembawa aman dan ke
makmoeran,

Tjobalah raba hatimoe sendiri
dan tenangkanlah bagaimana
di
hari kemoedian nasib rakjat Indo
nesia! Mengertikah dan insjafkah
toean

tempat

kedoedoekan

berlakoe

salah

atau

bersi-

kap jang tidak semestinja di doe
nia Asia Baroe ini.
Bersetialah kepada.
djiwamoe
sendiri oentoek pedoman sekalian
lakoe

lampah.

SetialaMkpoela

pada

tetangga dan handai taulan, apala
gi pada kaoem keloearga, Horma
deradjat
tinggikanlah
tilah dan
kaoem iboe. Djangan loepakan sa
jang dan korban jang kamoe teri
ma dari iboe,
Selain dari itoe kami ingin disi
ni memadjoekan hal jang baroe se
kali, jaitoe bahwa segala bagian da
ri Asia, ditanah Djawa kenjataan
tentang Asia Baroe haroes disiar
Djanganlah
kan dan dirasakan,
tinggal sebagai anak Asia jang ter
tetap
loepa! Djanganlah tinggal
anak jatim dari Iboe Asia!
Agar soepaja tak menimboelkan
jg. salah faham, kami
perasaan
oen
disini, bahwa
menerangkan
dang oendang perihal larangan per
bintjangan, andjoeran dan propaterhadap

soesoenan

djih dan

oepah,

:

jang boleh dibajars”

menoeroet . perdjandjian
sebermoela, tetapi djoemlah
pembaja-

Nip

pon sebagai pemimpin Asia?
Berhati hatilah "soepaja
dja-

ganda

nja.

Fatsal 5.

ngan hati hati dan bidjaksana, Ter

ngan
Fatsal 20.

:

Fatsal 4.
Sementara waktoe sekalian pendoedoek dilarang keloear dari poekoel 8 malam sampai poekoel 6 pagi, melainkan jang membawa soerat
idzin dari balatentara. Nippon.
«

listrik,

:

OENDANG2

-

gas, penerangan

telpon, tempat simpanan benzin, dan segala matjam peralatan perhoe

:

tentara Nippon waktoe mendarat
di poelau ini, telah terboekti de
ngan memakainja bendera Nippon
terboeat dari kertas ketjil ketjil.

Kemanakah

berhaga, misalnja boekoe simpanan oeang dalam bank.

Barang siapa mendapat atau merampas barang2 atau oeang orang
“lain, haroes mengembalikan itoe kepada jang mempoenjai asal tadi,

0

Wissel, chegue,

Dilarang menerima atau memindahkan ketangan lain segala hoetang pihoetang kepada orang jang berada diloear negeri dan soerat2 jg.

latentara.

Fatsal 3.
Dilarang keras mengambil, mentjoeri atau merampas barang2 jang
ni tidak ada jang mempoenjai atau jang mendjaga.

(CG

LOEAR NEGERI.

kan segala matjam barang barang, baik antara poelau-poelau dalam ne-

boengan dan perkendaraan,

Sasllitan

DENGAN

Fatsal 16.
Oentoek sementara waktoe dilarang memasoekkan dan mengeloear-

- 6.

MASARAKAT.

Barang siapa jang
menjimpan obat letoesan, senapan, bedil dsb.
haroes datang membawa itoe selekas-lekasnja kepada kantor besar penerintahan balatentara atau sesoeatoe kantor oeroesan pemerintahan

—

TENTANG HARGA BARANG.
Fatsal 14.
Dilarang keras menerima atau mendjandjikan harga barang, oecpah,
sewa tanah, dan sewa roemah kalau lebih tinggi dari harga pada 1 Januari 1942.
:
Fatsal 15.
Dilarang keras mendjoeal dam mengoempoelkan barang barang jang
dilakoekan dengan maksoed akan mentjahari keoentoengan jang tidak
patoet, lagi poela menghan
barang barang dagangan atau mengerdjakan perantaraan dalam perdagangan sematjam itoe.

Oentoek sementara waktoe dilarang poela mengirimkan dan mema-

Balatentara Nippon mempermakloemkan oendang-oendang seperti
terseboet dibawah ini, dengan maksoed agar.soepaja mendatangkan keamanan dan kesentausaan dengan segera dan melindoengi hak dan har-

-

4.

Oendang-oendang
ini moelai berlakoe semendjak

dioemoemkannja,

1.

djikalau djoemlahnja lebih dari f 100.— (seratoes roepiah),

rasaan ,,tanggoeng djawab, terhadap masjarakat pada
seseorang
masih tipis dan
masjarakatpoen
beloem tinggi pertanggoengannja,
maka segala tindakan jang
me
ngandoeng perobahan dalam masjarakat itoe haroes dilakoekan de

ran

itoe

tidak

boleh

melebihi

sera

toes roepiah
seboelan bagi seseorang.
Fatsal
3.
Penoendaan pembajaran menoeroet fatsal 1 itoe tidak boleh dilakoekan oleh bank2 terhadap pembajaran-padjak, gadjih dan oepah
terseboet dalam fatsal
2, djoega
i-terhadap pembajaran lainnja jang
tidak melebihi djoemlah tiga poeloeh roepijah sehari bagi seorang,
ketjoeali selama bank haroes ditoetoep.
Fatsal
4,
Perbocatan
entoek
menjamboeng hak hak, dalam soerat perdjandjian atau soerat2 jang berharga sebagainja, jang haroes
di
lakoekan didalam tiga poeloeh hari sesoedah terbitnja
peratoeran
ini mendjadi lakoe boeat 30 hari
moelai dari hari perboeatan itoe.

Fatsal

l

5.

Oendang-oendang ini moelai ber
lakoe
semendjak
diperoemoemkannja.
Pemerintah Balatentara
Dai

Nippon.

negara

itoe, hanja sebagai sementara wak
toe sadja, tidak boeat selama la
manja. Dan hanja boeat pendjaga
an ketenteraman sebeloemnja ter
djadi apa apa. Djikalau toean hen
dak mengoesoelkan sesoeatoe hal
kepada pemerintah Balatentara,
atau minta penoendjoek djalan pa

MAOE

BELI:

Fototoestellen dalem keadaan baik
Pembajaran

Contant.

Y. OEI - FOCUS
Van Heutszboulevard

30

Bat.C.

- PATJAR-

da kami terhadap soal itoe, selaloe

kami bersedia memberi keterangan
setjoekoep tjoekoepnja dan nase
hat dengan senang hati,
Tertaig ocendang oendang perihal pemakainja bendera, pemerin
tah Balatentara Nippon telah mem
beri tahoekan dengan siaran radio,
soepaja djangan memakai bendera
Nippon kalau tidak dengan idzin
jang sjah,
Kegembiraan

rakjat

dan

oetja

pan selamat datang terhadap Bara

MAOE
BELI
betja
tweedehandsch—. Keterangan pada Boengoer Ketjil 15
Djakarta antara
djam 5—6 sore.
Tentang advertentie dan contro-

le boekoe2 peroesahaan toean?
Soedilah

bitjara

nistratie-kantoor

dengan

,,HARI”,

admi-

Tanah
Abang
Ketjil 2, Telf,
Wit, 1422, Hormat
dari pengoeroes: S. HADI.

Makloemat
: Dilarang keras mengambil, mentjoeri atau merampas barang2 jang
tidak ada jang mempoenjai atau jang mendjaga,
Barang siapa melakoekan pentjoerian demikian

akan

dihoekoem

Dame demen

Ta. Wo

harta benda jang tidak bergerak,:

Fatsal 10.
keras memindahkan

ceang simpanan di bank dsb. dengan tidak mendapat izin lebih dahoeloe
dari Balatentara Nippon,
3. TENTANG OEANG KERTAS DAN OEANG KETJIL,.
Fatsal 11,
Diseloeroeh daerah jang telah didoedioeki Balatentara Nippon, oe-

ka? permintaan pihak jang

oendang-oendang

dilarang

aan
Daan BA mma

Redaksi:
Pe

berkoeasa

waktoe

Nm

Dari

Sementara

paling berat.

Barang siapa mendapat atau merampas barang? atau oeang orang
lain, haroes mengembalikan itoe kepada jang mempoenjai asal tadi,
Djikalau dia soedah mengembalikan itoe, dosanja dima'afkan.
Hoekoem paling berat artinja termasoek djoega hoekoem mati.

PEMERINTAH

BALATENTARA

NIPPON,

aer ata
mma SR 5

— Oendang! dari
Pembesar
Balatentara Dai Nippon. :
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4
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