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Is mijn vriend: ziek?
Is mijn vriend ziek geweest?
Zal mijn vriend ziek zijn ?
Was mijn vriend ziek?
Die appels zijn duur.
Die vruchten zijn goedkoop.
Mijn
kinderen zijn ziek,
(Nadruk Verboden).

Deze groote winkel is duur:
Deze

in het

& Co.

Harga

f 1,75

Boleh dapat beli

tiap? toko

boekoe.

8

.

sinone

Po

Vereeniging

Meski soedah bisa diboeka seper
ledennja

Je
Hoo

Perkoempoelan
Hoo Hap
ada
didirikan
oleh
peranakan
Hoa
kiauw diini kota. Maksoednja per

kabarkan:

koempoelan terseboet adalah boeat
meragamkan tjita tjita Hoakiauw
disini dan bosat mengoeroes kong
kong
kematian.
Perkoempoelan

mendjadi

Perkoempoelan
Hwee Koan di
sini ada banjak sekali jang digera
kan oleh orang Tionghoa. Sedari

mana ada besar dan loeas sekali
dan ada mempoenjai
leden 2500
orang. Sebeloemnja perobahan ter

tentara Nippen
mendoedoeki ini
kepoelauan, keadaan soedah mos

djadi,
banjak Jedennja
perkoem
lai mendjadi seperti sediakala. Be
po€lan
terseboet jang
asingkan
banjak perkoempoelan
gitoepoen
diri dioedikan,
soedah terampok
jang soedah pada boeka poela se
—- habis. Dari itoe, leden perkoempoe
berti biasa. ,,KYP” ada menoetoer
lan Hoo Hap sekarang djadi koe
Ti
perkoempoelan
kan beberapa
rangan.
onghoa jang penting disini. Diba
Apa jang kita ketahoei, dalam
wah ini kita moeat kabaran itoe:
tempo belakangan ini djoemlahnja

leden Hoo

patkan

datang dari Tiongkok soepaja bisa
" mendapat
keakoeran dari
orang
satoe kampoeng, dan soepaja bisa
memberi bantoean oentoek kebai
kan masing lidnja. Leden perkoem
poelan ini djoemlahnja ada banjak

sekali.

Sesoedahnja

terdjadi,

sebab

leden

Prof.

ngan

perobahan
jang berada

Djam

Kiauw
ini

Kong

lidnja.

|

perampo

kan jang
terdjadi, banjak leden LAI
dari perkoempoelan terseboet djoe
ga telah terampok habis habisan.
Katanja

bitjara:

10

—1

6.30

—

Dokter Mhd.

digerakin

Lantaran

A, 2. Nasuk

Genees-.Heel

oleh orang
Khe (Canton) disini
dengan maksoed ' boeat memberi
bantoean oentoek kebaikan masing
masing

se

pada

pagi
8.30

sore.

Boleh dioegapanggil diroemah,

20 procent.
Hoa

teroes da
baroe,

loeh, dan penjakit2 jg soedah lama.
Obatin dengan tida pake potong.

soedah mendjadi-koera

H wee.
Perkoempoelan

leden

Kwitang 36 — Djakarta.
Speciaal boeat penjakit wasir, pe-

di oedikan
soedah mengalamkan
perampokan,
perkoempoelan itoe

sekarang

Hap malahan

tambahan

dang leden lama kebanjakan
masotk kembali.

didirikan oleh orang Hokkian jang
gebruikt

—5 menelepon:
(Dilarang

Hap.

Ek ouk
Euia n
Hwee
Ko.an.
:
Hok Kian
Hwee
Koan disini,

hier roep?),

'gegeven wordt.
P3
1)
Wat is dat?
:
Dat is een winkel.
Wat is dit?
Di! 's een bloem.
Wis is zij?
“Zij is juffrouw Tamiko

lebih djelas, kita beri lagi beber apa kiontah:

— telepon: denwa-suru

ti biasa, tetapi
koerangan,

kepada polisi, agar
mendapat perlindoe:

9

da

Saja menjepak dia kemarin.— Ter s€pak saja dia tadi.
Nama hal Djepang itoe terperoleh dengan memboeboeh

KEADAAN
BEBERAPA
PER,
KOEMPOELAN
TIONGHOA
DI
.
BETAWI.

oendang pemerentah sekarang dibe

hing

vanavond,

(spr. kombang)
yomu

Indonesia digeredja' Pe | .
(Willemskerk).

tetapi

se -

seharoesnja

Voornaamwoorden.,
Voornaamwoorden worden in het Japansch
niet zooveel
als'in het Nederlandsch en in ander
e Westersche talen.

berchotbah didepan

tanggal 20

demikian

be

| lah, bahwa tarip tinggi jang tak
mengindahkan penetapan oendang

sed usus in de
Japansehe taal.

Antar ra” mengabarkan:

“Pada

nama hal
sebagai te-

terdjadi diwaktoe jang lampau.
Soepaja lebih djelas beda kedoea bentoek itoe, baik diingat oempamanja beda kedoea kalimat Indonesia ini:

penari

poela sikap toekang

oleh polisi itoe.

pakaian ,,jurk”nja masih meng

oemat Kristen Indonesia.
|

hal

akan

denwa

“kan ke Kwitang sebagaimana mes

sa

me

terdjadi,

djaan. Soepaja

Perboeatan dan sikap
,,djoeal
. mahal” ini
diberi tahoekan: oleh
.njonja tsb. kepada polisi. Oleh po
“lisi laloe ditetapkan harga penari

Kami lihat sendiri masih ba
.nja poeteri2 hanja memboeka
toeroet

moe

| ngan tjepat, tapi moedah. kita
naga mengerti.

na

dan de membantoe

poela djadi seboetan

kenjataan
dapat dipakai oentoek membentoek ber bagai-baga
i nama peker-

diba

tja itoe demikian
angkoehnja,
hingga membikin djengkel.

ter

i dan memfahamkan| sa Indonesia, sehingga bisalah de
sendiri, ja'ni

Nama

5

au
ontmoeten,
sore de wa
ngan bahasa, sehingga kalau terda | tah sepoeloeh entah lima
crang,
wel nu dan,
siang
Nepann
atau
poen
malam,
oentoek sa yobu
atatakai
At
karan : didalam beberapa
warm,
.ma2 mempeladjari bahasa Nippon
)
Indonesia tidak bisa
Opme X kim:
dengan tjara kita sesama kita le
rbe
ari tanggoeng
djawab.
.
bih
De
doeloe
stam van de werkwoorden yomu, yomu en au Lis Pena
boeat
sementara
waktoe
karena diantara bangsa Ni»
ek
ini. Sedangkan saudara2 kita jang
yomi, yobi en ai. (Zie vervoeging).
terdapat paling sedikit
menerima cursus dari Balatentara Voorbeeld:
orang jang faham ba
Dai
Nippon, dapat djoega di min
Kono hin wo yomi mashita-ka
a, sedangkan antara
Heb je dit boek gelezen?
ta bantoeannja, karena ini adalah Hai, yomi-mashita.
sia sendiri jang me
Ja ik heb het gelezen.
oentoek kepentingan bersama.
'Konban wa atatakai desu, :
i bahasa Nippon tidak sepoe
Het is warm vanavond.
Tapi sekali2 djangan
di loepa Marimoto-san ni ai-mashita-ka
Heb
je mijnheer
Marimoto ontkan, soepaja mempeladjari bahasa
- dan keboetoehan boeat
moet?
ari dan memfahamkan| kita sendiri, bahasa Indonesia de liye, mada ai masen
Neen ik heb hem nog niet ontppon, kini soedah
me ngan sedalam2nja disamping hara
“moet: «
?
benar, seroepa dengan pan soepaja saudara2 kita bangsa Sore de wa , koko ni yobi masho- Wel nu dan, zal ik hem hier roekeboetoehan
boeat| | Nippon djoega mempeladjari baha
ka
pen? (Wilt U hebben dat ik hem
Pertiwi

pekerdjaan

Nama hal sebagai itoe agak dapat disamakan dengan bentoek ter dalam bahasa Indonesia: ters€pak saja, terambil saja.

d.LI.

——————

XIII

masu

lah dilihat dalam bahagian tentang nama hal.

poela ia

tetapi haroeslah

lari,

jang berasal nama

Moga2 dengan toelisan ini kami
toeroet menoendjang. IKADA kea
rah INDONESIA KOEAT.

roes berpakaian jang ,,losjes”.
sepatoenja

lai. Maka itoe kita
andjoerkan,
alangkah baiknja kalau saudara?
kita di masing2 kampoeng
dan
tempatnja sama berkoempoel, en

di lapa-

5)

Aru dan ori bersama

tombak

melempar

Pemain2 jang hendak beladjar
| tinja. Maja tockang berj putob
tiada diperkenankan. memakai' poen boengkem,“dan menarik se
pakaian sekolah akan tetapi ha
bagai jang soedah diberi tahoekan

2.

rapa tempat djoega soedah dimoe

menjongsong

Dai Nippon

tian

lai mengoesahakan
ini dan di bebe

Toean Otio Tomizawa djoega
menjesalkan, oleh karena Oemmat
— Indonesia tidak menjiapkan
diri
dari

Nippon itoe, boekanlah soe
rdjaan jang moedah, ta
sama pertjaja dan jagin,
where
there is a will,

| toek menoentoen setjepat moeng
| kin ke arah bahasa Nippon.

“bisa lebih rapat.
Sajang soenggoeh! tapi apa hen

hari

Pengoeroes. Djika benar demikian
baiklah kiranja kami minta perha

ba

“loeh atau lima orang mengadakan
| cursus bersama2, jang tahoe
me
: ngadjari jang balntai faham, mem
| bimbing saudara2nja dengan sema
ngat kita gotong rojong. Kalau be
loem dapat goeroenja jang achli,
tidak ada salahnja memakai boe
| at sementara ini, boekoe2 jang di
terbitkan pengarang?
kita,
oen

sini, begitoe oedjar tocan O. Tomi
zawa, tentoe perhoeboengan kami
Cengan saudara2 bangga Indonesia

pada

melempar tombak —
diskoes — melompat
djaoeh dan melompat tinggi d.lI.
Hingga gelap baroelah permainan

| sing kampoeng atau tempat, sepoe

seal disini, ke

| dak dikata?

bahwa mempeladjarj

|,

Dengan djalan demikian dapat
lah ia pandai dalam segala2nja
(allround).

ta'

ri tjepat —

'oean akan terboekalah djalannja.
: Dalam pada itoe mengingat mi
.nat jang begitoe berkobar2, alang
kah baiknja kalau di masing ma

orang2 Nippon disini oentoek mem
djari bahasa Indonesia, jang

orang dsian
p
ana berdiam

djari

thereis a way”, dimana ada kema

tjoekoep.

akan

memang sebagai firman Ilahy: —
»Wakanal Insanoe adjoela”, soe
dihabisi dengan poeas.
Kabarnja
'dah tabeatnja manoesia itoe” ingin
sedikit hari lagi oleh Pengoeroes
| tjepat2, ingin boeroe2 dan segera
| dalam segala hal. Walaupoen mere “| dari IKADA akan diadakan Rapat

. dalam satoe bahasa, banjak sekali hasa
'kesoekaran jang terbit, oleh kare | atoe
a
pi
na salah faham bisa dilinjapkan”,
bahwa
Semendjak beberapa tahoep Ia

soedah sampai

akan

Politie Sectie VII

hari tentoe

batas kesopa

Anggauta IKADA haroes bisa

beladjar

RAME.

karena | melempar

ini tidak mengherankan,

Oecio Tomizawa dabaroe2i ini, ,,soal jg.
penting djoega pa
ialah soal bahasa

dengan toekar

meneboes

dan meloenasi keteledoran dan ke
| alpaan mempeladjari bahasa Nip
| pon diwaktoe jang silam. .
Soenggoeh menggembirakan!!
Aroes keinginan berladjar tetap
bergelombang deras.. Disana sini
membandjir permintaan2, soepaja
dengan selekasnja diadakan
Cur
sus2 dibeberapa sekolah.
Orang
ingin boeroe2 pandai dan tjakap
dalam bahasa Nippon.
Keadaan

mem

pagi

VII

an jang meliwati
nan).

adjoeb
melihat begitoe
banjak
te
ORANG JANG MENGAKOE INI
dibelakang nama pekerdjaan, misalnja: kaku (toelis) — kaki,
orang.
DAN ITOE.
Dari pandjangnja barisan orak" |
dalam bentoek kedoea, misalnja kaku (toelis) — kaki —
Ternjata
koerang
kaki te.
itoe halaman kantor polisi tidaklah
Djadi kaki te ori masu artinja: telah sedang menoelis:
beres.
moeat oentoek mereka, sehingga
Pada hari Kemis sore adalah se
Matu (toenggoe) — mati — mati te. Mati te ori masu
ekor barisan itoe sampai kedjalan
orang datang kekantor Pekope de
artinja
: telah menoenggoe (telah sedang menoenggoe).
raja. Disitoe mereka akan membeli. | ngan mengakoe ini itoe dan akan
Kaki
te dan mati te dipendekkan djadi kai te dan matte.
,
garam.
mentjari orang2 jang ternama. Ma
Ada
lagi
bebera
pa kemoengkinan jang lain.
ka oleh orang Pekope itoe poen.
Pada oemoemnja
DENGAN IKADA DITANAH
| kepadanja ditoendjoekkan nama2
7
dapat dikatakan:
LAPANG.
jang diseboet.
'
— gi te djadi — i de: — kite djadi —i
de: — ti te djadi —
Sim, menoelis:
Orang2 jang dikoendjoengi
itoe
ttes
—
i te djadi/— tte: — ri te djadi — ttes — bi te djadi —
Rebo
petang
j.l. kami soedah
merasa . heran sekali, apa sebab
memerloekan datang mengoendjoe
n des — mi te dja—n
di
de.
sampai ada orang demikian men
ngi penggeladian Ikada ditanah la
tjari mereka
itoe, sedang nama
Misalmja:
pangnja jang baroe di BVC di Gam | orang itoepoen tak pernah dike
kogu (berbaoe haroem) — kogi te — djadi kogi
de.
bir. Pada djam setengah 7 sosdah
nal.
naku
(tangis) — naki te — djadi nai te: tatu (berdiri) —
berkoempoel para athleten Indone
Achirnja
dari pertjakapannja |
tati te — djadi tatte: kuu (makan) — kui te
sia poetra poeteri djoemlah tiada
— djadi kutte:
itoe ternjata,
bahwa orang itoe
koerang dari 50 orang. Jang satoe
nemur
u (tidoer) — nemuri te — djadi nemutte: tobu
agak koerang
beres ingatannja.
(terbang)
lebih tegap badannja daripada jg
- — tobi te — djadi ton de: nomu (minoem) — nomi
Oleh karena itoe iapoen diserah
de
— djadi
lain.
Dilihat pada tjorak
serta
kan kepada wijkmeester Paseban,
non de:
warna pakaiannja tampaklah disi
jang selandjoetnja menjerahkan
Bentoek waktoenja sebagai biasa. Djadi misalnja
toe bahwa di Djakarta sadja ada
:
orang itoe kepada polisi.
nemutte ori masu — nemutte ori masita —
bermatjam2 perkoempoelan
oleh
hemutte ori
raga (athletiek)
seperti tampak
masu deshd (atau: nemutte oru desho). Dengan masen
BETJA MAOE POEKOEL
(tidak)
disitoe perkoempoelan oleh raga:
HARGA.
sebagai jang soedah dioeraikan: nemuri masen,
djadi
tidak
deZes — Sokai — Hellas — Isv —
Daberk
tato
pa
ngan bentoek te.
Iac — Kws dll. Pimpinan permai
da'pelisi.
Beberapa nama pekerdjaan jang istimewa
nan ada ditangannja tocan Soe
dibitjarakan
Pada
hari Rebo
sore
adalah
malie,
seorang
pemimpin
dari
sekarang.
seorang njonja
toeroen dari sta
IKADA. Bajak nomer jang dipela
Suru artinja mengerdjakan
tion
Gambir
dengan
membawa
dan sebagai telah

| rid barbe
jang zonder di oendang,
sehingga klas? 'dan tempat perse
| didan penoeh sesak, sedangkan

di menger| mana seakan2 hendak

itoelah! Lebih

SECTIE

Siapa melaloei

pada

.masoeknja poen mereka berlomba
Pa
“itoe,
beloem tentoe
|
lomba. Mereka Ka
sama ber
apa apa jang hendak
di oetara
koempoel djam
doea siang, pada
kan orang dengan melaloei I€san
hal waktoe beladjarnja semestinja
toerdjoeman, perantaraan
lidah
djam empat sore. Kalau tidak boe
'djoeroebasa, sama baik dan origi
roe2 Balatentara Dai Nippon, me
neelnja dengan apa jang sebenar
lakoekan
pembatasan, soedah ten
inja tersoeara dalam hati, sebaik
. dan seorigineel jang kiranja bisa toe tiap2 hari akan teroes memban
Tetapi me
| dilakoekan antara kedoea belah fi djiri moerid2 baroe.
ngingat Pesan Pena
dan
hak jang sama faham dan menger
ti dalam satoe bahasa, dengan tia
| ambil dedak
Selikan
baba
. da melintasi djembatan lagi.
. Mempergoenakan bahasa asing| san,
poen, masih tetap terasa kesoeka
Begitoelah kita melihat dengan
rannja, karena memang ada lebih I
njata2 .minat dan perhatian jang
“baik, kalau orang hendak berhoe
boengan dengan Balatentara Dai | Jlogar biasa dari Oemmat Indone
Mippon, tjoema dengan
bahasa | sia terhadap bahasa Nippon, jang

ti di soekai. Dengan mempergoena
kan bahasa asing, misalnja bahasa Inggeris, tetap terasa k
galan, ja bahkan terdapat
rasa
koerang poeas.
Dengan Itoe, tegas njatalah, bah
wa kekoerangannja orang
jang
. tjakap dalam bahasa Nippon itoe,
mendjadi salah soeatoe sebab ke

POLITIE,

terbatas

— sekali. Tiap hari “kedatangan moe

oleh ka

rena ketiadaannja, terpaksa orang

moelanja

un

doea sadja,sakan

awwal

mengadjak berpakai

beladjar

keadaan

dapi jang penting penting itoe jg.
ja haroes diroendingkan || kepada beberapa orang sadja, men
corang dengan seorang atau ber dapat samboetan jang loear biasa

“manja,

|

cial dan tertentoe jang diadakan

tjoema dengan isjarat
hal didalam mengha

Peladjaran bahasa
Nippon.

(boekan

jang ,,all round” artinja bisa
semoeanja. Misalnja djika ada
orang pandai melempar tom
bak, djanganlah ia teroes sadja

toek diberi tahoekan kepada- me
2 aa 3
oe
sedang | reka,
kan
ketan Iekjat nampak be
Katanja djam kerdjanja
dive
a osar terhadap segala. penerbitan
bah, jaitoe dari djam 10—1 siang
.
itoe.
Disamping
itoe
cursus2
spe
tjara
dari djam 3—6 sore:

m

—

|

3.

pembesar Nippon telah
diboeka
kembali, setelah beberapa lamanja '
ditoetoep.

Dalam pada itoe kini masih be
krieg mengeloearkan boekoe2 ba Jloem
lengkap semoea
pegawai,
hasa
Nippon—-Indonesia,
boeat. | oleh karena
beloem sempat oen

dan pandai ba

membantoe perdjalanan

Nippon

Djoem' at kan

sport.

JOESOEF
en

Verloskundige

Praktijk oemoem.
Specialist boeat penjakit
Zenuw,
Djam bitjara: pagi 7-9.
sore 5-6.

Berendrechtslaan 34, Telf, 4175
WI. (Kebon Klapa)
Boleh panggil
nggil pada tiap2 waktoe..

.

MOERSADIK

|

leden dari perkoempoelan

terseboet dari 2500 orang mendja
di tjoema kira kira 2000 orang.
Sekolahan jang didirikan oleh per
koempoelan
terseboet Hoa Chiao
Chung
Shilo sekarang
kepaksa
mesti
ditoetoep
doeloe
dan
menoenggoe perentah terlebih dja
oeh dari pemerentah sekarang.
Kwang

ARTS,

Djam bitjara:
pagi 930 —11

sore

Kwitang

6

—

7.39

7, telf. 3995 WI:

Siaww

Hwee
Kwan.
Perkoempoelan terseboet

mama

djoe

ga telah didirikan oleh orang Can
ton disini,
Perkoempoelan terse
boet doeloe ada mempoenjai leden
"lima atau enam ratoes orang. Se
| karang. sesoedahnja perampokan
terdjadi ternjata ada koerang dari
500 orang, Diharap sadja leden
jang beloem balik dari oedikan bi
sa lekas sampai di kota boeat me
masoekkarn lagi namanja soepaja

pekerdjaan
perkoempoelan
boet bisa lekas didjalankan,

terse

|

' Memboeka praktijk

Nona MOEDINEM
Arts

Matramanweg

107 telef.
Mr.-C. 408

djam bitjara (poetri2 dan
avak-anak) pagi 9 —10,30

80re 6.30 —7.30ketjoealiha
ri Minggoe dan hari Besar.

ag se naa

2 Nana

nja kami

Pa |

sempoerna.

pakaian

n

RS et De Sa alunanM2

2

| faham bahasa Nippon, dengan

orang

moelai hari

tor Dept. Financien atas perentah

NG” ini jang 'soeng-| Ndak mempeladjari bahasa sau
| dara tocanja. Beberapa ort
ang
goeh terasa benar kekoera.
ialah di tentang

ladjar dengan
kaian

PAGINA

SA

RW.

R2

BOBEA

LAGI. . “x
mengabarkan kepada kita,

| bahwa

— Oleh: Bagagin

FINANCIEN

KEDOEA

|

£

K

t c

1

T

! ' KANTOR

LEMBARAN

PBMANDANGAN

Ta Wi joto.
mean

PERHOEBOENGAN

KOTA

dian — patokan: dimasoekkan didalam boe

tetan sering2

koe tjoeke

oleh soerat2 kabar

(ingeboekt).

Tjirebon

Begitoe

| lah seteroesnja. Beberapa
hari
kemoedian
djika padi
dipotong,
maka kenjataan bahwa padi jang
ditaksir akan mendapat 10 pedati
itoe hanja ada 4 pedati sadja —.:
| bahkan tidak djarang jang hanja
ih. | mendapat 2 pedati
(berhoeboeng

“

ngan

: tanglah keroemah penoelis 2 orang

2

Daru

| Jang seorang bernama bapa
kh
Oa
3
i
.hong

pok

tinggal

di

Ga

bilangan

De

(Bogor). Seorang lagi masih

Dus
lama lama | pernah kemenakannja orang terse
an badan “djoega.
| boet, bernama Serim tinggal
di

|lantaran si-topi itoe sebe-

| boekan

badan,

partikelir »Bodjong Gedeh”
| gor), bilangan

(BoTanggal,

mandor

boleh ikoet2 ditempat2 | Tjamat Kandang Pandjang.

ataw kaga boleh ikost2 1. oreka mengadoekan hal bahwa
Bgmat orang. Dia moesti dl | di kp. bilangan tanah partikoelir
&

ga'

perhiasan

alau Nae aNaimat orang
£
u Na
aan sot

wa,

'

kalau

' Bodjong Gedeh terseboet
kira?
boelan jang. akan datang soedah bi
sa potong padi. Antara lain2- me
reka menjatakan
poela
bahwa
pendoedoek di itoe tempat

nja menjesal sekali

cemoem

berhoehoerg

dengan keadaan penghidoepannja
pada ini waktoe. Lebih2 lagi ka
(lau menilik kepada pengatoeran2
seperti jang soedah2 ditanah par
tikoelir terseboet, misalnja: sewa

ada tam

an Nana,
tanah, koempenian atau
tjoeke,
Indonesia oemoemnja ' Menoeroet atoeran itoe, bahwa ti

: ambil

Mba, La 1

ap.tiap.penanam padi, djika akan
| motong padinja jang soedah ma

. Sak, maka orang haroes minta -s0e

p rat idzin lebih dahoeloe kepada px
ngoeroes .kampoengnja.

G

| iDjadi boeat Talaga

Pan

beloemnja

Tetapi

orang haroes

se

meloenz

Indone-' si lebih dahoeloe sewa2 dan koem

kalau moela2 pakai koepiah' peniannja oentoek tahoen

itoe.

| lantas tjopot koepiah diwaktoe | 'Djika kewadjiban terseboet he
ada tamoe, itoe satoe peragaan ' loem diloenasi, maka orang tidak
ag kaga' sopan.
| akan mendapat soerat idzin' jang
—. Begitoe djoegaikat-kepala. Ka. dipintanja itoe oentoek potong pa
|

lau jang blangkon kaga' apa. Tapi

dinja. Tempo2 ada jang sampai p3

2 pedati,”“inilah

soeatoe

lain2

kota

»G-S.”

t

soedah

jang

berdjalan. Ada

sekarang soedah

2|

berdja

dari kantongnja sendiri.
Djika misalnja dapat

kan diboekoe tjoeke hanja 2 peda
ti. Djadi masih oentoeng 2 pedati
Djoemlah ini diambil oentoek mem
| bajar jang memotongnja
1/5nja

atau

1/5

X

2 pedati
—

oentoek

jang

| oentoek
| Iar,

2/5 peda
poenja

sa

jang dipergoenakan

itoe bus ialah minjak

4 pedati,

ini ada oentoengnja djoegya sedikit, .
sebab tjoeke
jang soedah ditetap

ti. Restan

f 1.40. Minjak

Tjirebon

—

So

Bandoeng.

Demikian poela Tjirebon soedah
bisa berhoeboengan dengan
kota
Bandoeng karena bus didjalan ini

poen

Llah

soedah

bus

moelai

merk

dan merk

Pembajaran

berdjalan,

,.Betoel”

,”Moestika”

“sekarang

ada

ia

3 bus

ada 2 bus.

jang doeloenja f 1.25

dinaikkan
wah ada 8/5 pedati — 1 dan 3/5
mendjadi
f 3.50 sedang minjak jang dipakai
' pedati.
Akan tetapi kebanjalan dari pe | adalah minjak Solar.
ngoeroes2nja sering2: memainkan
Tjirebon — Koeningan.
rolnja lagi. Misalnja : tjoeke jang
1
Selai
n
bus jang berdjalan anta
soedah ditetapkan
2 pedati
itoe mereka

tidak

maoe

ra

menerima

Tjirebon

dan

Tasikmalaja

(Tji

rebon — Koeningan
—
Tijiamis
— Tasikmelaja), djoega
nja sawah haroes menghantarkan
antara
padi jang soedah kering, serta ma | Tjirebon — Koeningan soedah ber
in ,,ditimbang” lagi. Dengan sendi, djalan beberapa bus, ialah
bus
, Emma”
GDR?”,
rinja padi jang tadinja .2 pedati merk
» Mor
beratnja 10 guintal & 100 KG., dji ning” , Tan” Star”
Golden Ar
row” dan ,Neutraa?”,
ka ditimbang kering kira2 djadi

djika padi- maSih basah. Jang poe

koerang

20x

atau

200 KG.

Bajaran Bni
|
f 0.50 jang
| doeloenja f 0.25. Minjak jang dipa
| roes menambah lagi.
kai oentoek bus itoe ialah minjak
Berhoeboeng dengan
kedjadian
h
| sematjam inilah maka pendoedoek kelapa dan atau minjak katjang.

rangan ini jang poenja sawah ha

sangat mengeloeh dan minta kepa
da jang berwadjib tentang perha
tiannja, moedah moedahanlah tin
| |dakan?2

Djembatug
iki.

Seperti

dee

UA

soedah

diperba

banjak

Balatentara
kesoekaran

Burgemeester

kota ini oentoek

Djakarta

membantoe

minta

soepaja

kepada

ha!

sepa

sekalian

bermain

pen

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 perlos

oentoek

|

Kalau
keras.

keamanan

tidak

oemoem

diberhentikan,

MAKLOEMAT

dan

oentoek

nistjaja

TEN TANG

mentjegah

terpaksa

diadakan

PENDAFTARAN

BAROE.

ketjelakaan.
atoeran

jang

Menoeroet oendang oendang Pembesar Pemerintah Balatentara
Dai Nippon No. 7 tanggal 11 April 1942, orang asing haroes men
daftarkan dirinja.
Tjara atau atoeran mendaftarkan seba gai berikoet:
1, Waktog pendaftaran:
dari tanggal 20 April 1942 sampai tanggal 31 Mei 1942
2. Tempat pendaftaran:
Kantor Gemeente Djakarta (Konirgsplein Zuid No. 9)
Djam dan hari pendaftaran:
3.
tiap tiap hari dari diam 9 pagi sampai 2 siang.
4.
Orang orang jang mendaftarkan dirinja, haroes membawa
“oepah
pendaftaran Takan
2 helai gambarnja
(oekoeran:
lebar —

4,5 cm,

pandjang

—

3

5 cm).

Orang orang toea atausorang
5.
daftarkan dirinja dengan perantaraan

jang sakit
wakilnja.

sakit,

boleh

men

6. Tentang tjara atau atoeran lain lainnja, orang jang men
daftarkan boleh minta keterangan kepada Kantor Gemeente Betawi.
17 April 1942
Batavia,
KANTOR BESAR PEMERINTAH BALATENTARA
DAI NIPPON.
A

rang.

Djoega

djembatan

disini

di

kosong.

Niatan

ini soenggoeh

te

hantjoerkan Belanda. Akan tetapi
sekarang soedah diperbaiki kemba

Pat sekali. Adapoen roemah2 jang
tadinja ditempati personeel Jeugd

lintas, seperti diterangkan

toekkan

li, sehingga perhoeboengan
:

laloe

gevangenis bisa nantinja diperoen

diatas

bisa diadakan.

segenap

pegawai

kantor2

terseboet.
Apa lagi boeat kantor
Landbouw
ditempat
terseboet
soenggoeh geschikt sekali oentoek
proefnemingen:
Tanah tjoekoep lebar dan loeas.

Djembatan
Kantji beloem
selesai.
—.
Kalau dari Tjirebon maoe ke Tz
gal, maka kita dapati djembatan
Kantji jang letaknja 6 atau 7 km.

|

dari Tjirebon. Djembatan ini dikan
tjoerkan djoega oleh Belanda dan
sehingga sekarang beloem diperva

|
|
|!

Maoce apa lagi!!!
MANA

:

PENERANGAN

ELECTRIS?
Disebabkan mahalnja

Ra
-dinja tidak bisa kepoengoet
lag:
ja pendoedoek oemoem dapat ter 'batan2 jang: dihantjoerkan
harga
oleh
mi
|
.njak tanah. pada waktoe sekarang
.roes .ditjopot, hisa teroes branta- |.: oleh karena bocsoek, - disebabkan Phindar dari systeem2 jang membe 'pasoekan penghantjoer atas soe iki.
|
roech
Sekian
tidak Peng png oentoek bajar. :'ratkan itoe,
annja
tentang
pemerintah Belanda, se
perhoeboengan
:
maka banjak sekali orang jang sa
hingga dengan ini perboeatan per
dengan kota Tjirebon.
sa
| ma
meminta
is: topi saleh boeat menghor- sewa dan koempeniannja. Lain? Iz
penerangan
lisnaga tentang ke ti Soepaja potong padi dapat di ' hoeboengan antara kota jang sa
Ba
trik. . Minjak tanah satoe blik
di
oesti Han
api kanan - | gi mereka
tidak adilnja dan ,,tjara2 menjoe'
BEKAS
toe -dengan-lainnja mendjadi
JEUGDGEVANGENIS
beri idzin
terlebih dahoeloe,
Tanggerang soedah harga f 10.50
ter
Ta
padi jang didjatoehkan kepa
MENDJADI
POESAT SE
Terganggoenja perhoe
sebeloemnja
sewa tanah dan “ganggoe.
Pada waktoe diadakan peperiksaan
'boengan laloe lintas menjebabkan
sa .
doedoek itoe. Misalnja
la
MOBA KANTOR?
koempenian dibajar loenas.
oleh toean Prins ialah koeasa elek
Kini keadaan kantor2 di Tang
tris Tanggerang,
banjak roemah
li soep
Ban, apaSematiam sa Bedjat, | aa 5 A poenja. sawah 5 petak 12. Soepaja pembajaran tjoeke — perhoeboengan ekonomi tergang
goe poela, karena pengangkoetan
zerang masih beloem teratoer be
sekalipoen diambil 1/5nja dari
jang sekiranja
Yoatoonie Tar. mann ke | .jang hampir masak. Sekarang da
diambil. Adanja
tidak bisa di lakoekan. Sekarang
tang toekang taksir tjogke (kosii
res. Roemah paviljoen kontroliran
pendapatan
padinja — akan
pengambilan ini, sebab pada ketika
(si). Dalam lima petak sawah itoe
banjak dari djembatan2 jang doe oempamanja
. tetapi pendoedoek minta soepa
sekarang mendjadi
itoe roemah ada didalam keadaan
Dari
ditaksir 'padinja 10 pedati,
loenja-dihantjoerkan
ja tjoekean diambil sesoedah
pemerintah
koempoelnja 3 kantor,
Provincie,:
kosong. . Kini setelah
orangnja
oentoek
| pad: jang ditaksir itoe
| Belanda soedah diperbaiki,
nja padi dipotong. (diatas).
Landbouw dan Ass. Wedana, Be- | kembali boetoeh penerangan akan
.| tjoeke seperlimanja. Djadi banjak
3. Djika maoe
main timbangan,
rita disampaikan kepada penoelis, | minta disamboeng
mat soesah,
Inja tjoek€e itoe ada 1/s X 10 peDjembatan sementara
seharoesnja menimbang
padi
Tji
bahwa akan dioesoelkan kepada Pi | sebab jang mengoeroes masih ada
| dati — 2 pedati. Djoemlah 2 peda
jang masih basah( djangan se
Tjirebon hak atasan, agar
Waringin, antara
semoea kantor | di Djakarta. Tepat kiranja kalau
- ti inilah Je:mereka ambil: oentoek
soedah kerna).
—Bandoeng seedah siap.
jang
ada
di
Tanggerang
dipindah | pegawai terseboet dikirim kembali
Perhoeboengan antara Tjirebon
sadja
kebekas
roemah
Jeugdgeva
| ke Tanggerang agar semoea oeroe
pir 'itoe menerangkan,
waktoe ia | diiagtar dan dibawa Ba
ma | — Bandoeng haroes melaloei seboe ngenis jang sekarang ada didalam | san bisa berdjalan dengan beres.
'ah
| liwat didepan hotel Des Indes, di
djembatan,
ti CBZ. Karena kematian toean Ti
ialah
djembatan
| mana ketika itoe banjak serdadoe
talow ketika ia sedang melakoekan! ! Tjiwaringin, jang djaoehnja kl. 22
caruna
Nippon jang sedang masoek kota,
kewadjibannja, maka
segala ong "km. dari Tjirebon. Djoega djemba
ERA UNTAN ANTAR
»
mengabarkan, pada
tan
ini
dihantjoerkan oleh
tiba tiba ia mendengar soeara pe
'kos2
pengoeboerannja
“dipikoel
peme
ini, kira2 djam 4 loeroe, entah dari senapan mesin | oleh Gemeente,
jrintah Belanda. Sekarang
diatas
ARENA
SRS Nana Nypaa
ISA
ERP
| diantarkan
segala
entah dari senapan biasa, sehing
Satoe pertanjaan
jang beloem' 'kali Tjiwaringin itoe soedah diada
'cel
roemah sakit Kesehatan
ika
ndjemba
ga ia terpaksa melarikan autonja.
tan sementara
didjawab
dalam “hal ini, jaitoe:
(nood
KETJOERANGAN2
TOEKANG
Togan Moenir Latif, — Pendapat
jo telah dikoeboerkan di Pe “Tetapi toean Titalow jang doedoek ' »Tjara bagaimana auto ambulance brug) sehingga dengan demikian WAROENG
JANG MENDJOEAL | toean soenggoeh benar sekali, teta
nja marhoem toe
dibelakang
berteriak menjoeroeh
terseboet jang tadinja ada didepan
bisa
bus Tjirebon — Bandoeng
BERAS,
pi karena berbagai pertimbangan
Baja
Mena
PN
ber singa autonja.
Auto
Zaken bisa pindah | berlaloe. Pandjangnja itoe djemba
kantor Econ.
Seperti oemoem tahoe, pendjoea
rasanja lebih baik kalau dimoeat
|
ia sendiri laloe me
ke kali Pesing jang begitoe dja "tan jang dihantjoerkan kl. ada 100
ian beras sekarang dioeroes oleh
sadja
dalam
lain soerat kabar.
Meter. Kalau bus akan laloe diatas
ar. Itoe waktoe ia
oeh tempatnja ?”.
satoe
badan,
ialah Chinese wa | Atas, perhatian
toean itoe kami
4
at melihat toean Tita
| djembatan sementara itoe
maka
ronghoudersbond.
oetjapkan
banjak
banjak terima
jang Baar
KAOEM BOEROEH PABRIK TE penoempangnja
low talar'otaa dari auto, sebeloemnja
haroes
toeroen
Maksoed tindakan terseboet ten | kasih.
:
djoega beberapa
ia lari kebelakang kantor Econo
- NOEN NGANGGOER.
| doeloe.
.
toe sadja baik, ialah mendjag,
Pembantos BH.
Bogor.
—
erti dokter Mar | mische 'Zaken, dan dari sana de
Tidak
koerang
da
djaga djangan
sampai beras itoe
Boeat sementara kita beloem mem
ngan melaloei djalan gang gang
ri
1
Djembatan Tangkil.
21010
Dra
ea
didjoeal
semaoe maoenja
sipen
berikan perskaart lagi dan pers
dan belakang roemah lari kembali |Djoega djembatan Tangkil
jg.
Antara” mengabarkan:
djoeal sadja,
kaart jang lama malahan akan ka
ke Kesehatan. Tentang tocan Ti
Seperti diketahoei oemoem dida
ada dalam kota Tjirebon jang moe
Tetapi tidak semoea anggauta
“erah an
mi minta
kembali, karena lebih
talow ia tidak tahoe lagi.
lanja hantjoer. sekarang
disam
banjak kita dapati
bond terseboet mempoenjai rasa ke
njeb Da
an iebajkga toe
doeloe akan dimintakan pertimba
Ziekendrager 'Soeboet jang ke
pero
n Tenoen,
diantaranja ' ping-itoe soedah diadakan djemba
manoesiaan jang tjoekoep, terboek
an Titalow baik didalam, maoe moedian dari itoe datang djoega
ngan dari persdienst Nippon. Seke
jang besar2 ialah peroesahaan te
tan sementara. Ini hanja diadakan
ti dari masih selaloe timboel 'ke
Pa
dilocar pekerdjaannja.
dar pengganti
| noen miliknja tt. Samsoedin,
| dengan ketakoetan, menerangkan,
kertas atau oearit
oentoek orang2 sadja.
Al
tjoerangan2 jang
sangat menjoe
3
aa
sa
ini sa bahwa ia djoega lari dari auto itoe
djalan tentoe
dipikirkan, tetapi
habsi bin Afif dan Santoso. Pabrik
sahkan pendoedoek kampoeng.
djanganlah
mengirimkan
kara
ketika auto ambulance tsb. diber
pabrik tenoen ini beloem lagi ber:
Djembatan Kepetakan, anta
Praktijk
jang mereka
djalan
ngan2, Jang
diperloekan tjoema
hentikan dan menerangkan poela
djalan, sehingga dengan ini, maka
ra Tjirebon — Indramajoe.
kan diantaranja adalah berikoet:
berita perkabaran,
jang ia tidak tahoe apa apa ten
Antara Tjirebon — Indramajoe
tidak koerang dari 25.000
orang
mereka dapat dari
Beras jang
tang toean Titalow,
jang tadinja hidoep dari mendjoe
ada djembatan Kepetakan, jang le
bond tidak semoea didjoeal diwa
Kepada beberapa pengirim soeal tenaga dipabrik tenoen
seka ' taknja 20 km. dari Tjirebon. Djem
| “Begitoelah keesokan
harinja
roengnja, tetapi sebahagian besar | rat. —
Perkabaran dan karangan
rang
terpaksa
menganggoer.
batan
inipoen
roesak,
hingga
seka
isterinja toean Titalow pergi kede
telah lakoe didjalan dengan harga
toean tidak bisa dimoeat karena"
. Karena kebanjakan dari boeroeh
rang beloem siap diperbaiki
dan
pan hotel Des Indes oentoek men
sisanja
tangan sedang
dibawah
tenoen memang pendoedoek - dae | karena itoe. perhoeboengan
haroes diperhatikan pedoman kan
laloe
| tari soeaminja, tetapi aneh sekali,
didjoeal diwaroengnja jang soedah
rah
Tjirebon
aseli,
maka
kebera
lintas
antara
Tjirebon
—
Indrama
tor pengawasan.
Berbagai keloe
| auto ambulance itoe tidak ada di
penoeh
orang menantikan
dide
han misalnja lebih baik dikirimkan
tan ini ditanggoeng oleh masjara ! joe dengan bus beloem bisa diada
tempat jang dikatakan oleh soepir
pan pintoenja.
.dengan
langsoeng kepada badan
kan.
Nata, Auto itoepoen laloe ditjari | kat Tjirebon sendiri.
Soedah barang tentoe ta' lama
badan
jang
berkewadjihan
dari
2
orang boekan
sadja disekeliling
pada dimoeat dalam pers.
Perhoeboengan
Koeningan pintoe itoe ditoetoep lagi dengan
| kota Betawi, tetapi malahan sam
— Tjiledoeg
via Tjiawige alasan jang ,,sah”, beras soedah
“pai kelocar kota seperti ke Bo
habis.
TINDAKAN
JANG
PATOET
bang
poetces.
M., langg. No. 28414 Ketjapiweg
gor dan Bandoeng, tetapi sia sia.
MENDJADI TAULADAN..
Djakarta — Tentang Kerkhoff itoe
Antara Koeningan dan Tjiledoeg:
Achirnja kira25 atau 6 hari jg.
,Antara” mengabarkan, bahwa melaloei Tjiawigebang haroes mela
Diantara orang2 jang menanti
memang tidak dikabarkan sepatah
laloe orang mendapat berita, bah
dikata Tjirebon, seorang Tionghoa
loei djembatan Sidaredja. Djoega
nantikan
itoe
ta' djarang jang
kata poen. Kami tak bisa membe
wa dikali Angke, didalam air ada
nama toean Go Tjin Hoat jang di
djembatan ini dihantjoerkan
Be
membawa
anak2nja jang
masih
rikan lebih Jlandjoet tentang dia,
| auto ambulance.
$
kota Tjirebon dikenal dengan ,,Ra
landa. Letak djembatan ini kl. 10
sekalipoen pendapat toean itoe be .
ketjil dan
telah berdjam2 poela
:
laloe oleh
1oe1 Kaena
an teta | Pada hari Selasa jang
dja Roemah”
(karena banjak roe
Km. dari Koeningan.
Perhoeboe
menoenggoe2,
dan hasilnja
poe
toel,
Gemeente auto
itoe diangkat de .mah sewaannja) dengan soekanja “ngan kendaraan beloem bisa dia
“pi toean Titalow sampai beberapa
lang dengan bakoel kosong.
djam tidak kembali kembali, hal ngan stoomwals dari dalam kali sendiri telah memberikan tahoe pa ' dakan.
Soal beras
dikota jang penoeh
misalnja
dengan
mendjalankan
Puan ternjata bahwa benar
mana Pegea ia mna
da penjewa2 roemahnja,
bahwa
pendoedoeknja
seperti Djakarta
Kartoe systeem, jang djoega te
im ulance itoe jang soedah | moelai tanggal 1 Maart 1942 seAntara Koeningan (dan Tjia ini sangat penting.
| lah didjalankan di Filippina.
L3 lama ditjari.
toe auto itoe di
waan
roemahnja
ditoeroenkan
mis di Noesaherang, djem
Oentoek mentjegah kesoesahan
Moedah2an
ratapan saja
ini
angkoet keloear kali dari dalam
Tapi" ag
Na
3045 banjaknja, Tindakan, jang pa '
“ batannja soedah diperbaiki.
pendoedoek
dari
sewenang2nja
mendapat perhatian jang Ta
auto
tsb,
timb
ana, seamit
telah, kembali se |
| majitnja toean
toet mendjadi tauladan
,radja2
Antara Koeningan dan Tjiamis
toekang waroeng, sebaiknja peme
(S.K.)
- Titalow majit mana
kemoedian
terdapat djembatan
di Noesahe rintah mengambil tindakan
roemah” dilain kota,
lain,
eta

calau jang boekan

blangkon,

“te:

segera

didjalankan,

soepa

djem

Hama

'oeratKirimar57,

9

:

Boeat pendoedoek bangsa asing”
di Betawi.

soedah

Kekoe

maka

doedoek

1

“Wiki versa, Jaitoe pada
djam
kedjadian jang malang sekali, oleh 1 9.30 pagi dan djam 3.30 sore,
karena di boekoe tjoeke soedah di
5.
jang doeloenja didjoeal
tetapkan 2 pedati. Djadi djoemlah! $
ini habis oentoek membajar tjoeke Lg lab sekarang berhoeboeng
de
“ngan keadaan dinaikkan mend
sahadja. Oentoek oepahnja
jadi
jang
motong tempo2 jang poenja sawah
haroes mengeloearkan
ocoeangnja

toe roda,

sekarang

soedah
' moelai baik
kembali dengan
ada
: nja beberapa autobussen, Tjir
ebon
: x Tasikmalaja djoega soedah
bisa
dipe rhoeboengkan,
karena
bus

pengadoecan dari Pembesar
kepada Gemeente tentang

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

Tasikmalaja.

,Antara mengabarkan,
bahwa
' perhoeboengan kota Tjirebon
“de

! bus
hafija '

“mekampinsmakana mam usmaban

kh.
|
Pada aye Kanto
Sore
kira2
1 djam 4 Nippon tanggal '1 jbl. da

mendapat

Berhoeboeng dengan
Nippon jang disampaikan

DENGAN

TJIREBON.
—

II

Makloemat dari Burgemeester
Betawi

|

padinja roesak atau boesoek). Tj

tidak djarang kedjadian.
Djika kebetoelan orang

anna

PAG.

WartaRedaki 5”

HaSRK # iban ik1 Sana

|5

5 sedeh" Tan

)

okerkabaran

Cpan MN

PERTAMA.

CA

PeToni tanah Bitikoalir Todiana

LE MBARAN

aan GAN PERTAMA PAG. v

toeperang.

»Gaspi”

ngan lekas, marilah toear
dja bersama sama dengan

pi” maoepoen
jang beloem, agar
soedi kiranja datang di Petodjoplein 25, pada hari Rebo tanggal

oentoek ke
kepentingan
rakjat
toean sendiri haroeslah toecan me
ninggalkan segala perboeatan jang
kepada
keoentoe. ditoedjoekan

Boekan

1tobi

atoe sg kami memikirkan

badan sendiri,

ke |

Kepiring,

aa Bm

Inja

Dai Na

mengingatkan

ceroesan

pepe

sambi

mendengarkan

Tn sean

aan

radio.

"hendak

menje-

ta

Me

Ani

Keinsjafan dan

menangan

| Seloeroeh doenia sajah tebak!

tidak

Kali

jang

di

kotor
tetapi
ke

le

soengai

naik

jang tinggi? dan

annja doedoek
loempoer.

goe-

kemoedi-

ditempat

jang

ber

Kebetahan hati
mereka, akan
tetapi djoega kesateriaan mereka

hal ini, doenia men
| Segala bangsa
di
doenia tidak mengira, bahwa “ Dai
Nippon moengkin
mendjalankan
| peperangan dengan: begitoe tjepat
- | s Segala orang menjangka, bahwa

dikenal

orang,

oleh

.Boekan

|

karena

serdadoe

tetapi

- | Pemerintah Hindia Belanda jang
laloe barangkali memberi nasehat

pakai

tontonan,

pelindoeng gagah.

Mereka itoe boekan
soldadoe:
' tontonan atau parade, Mereka itoe
pelindoeng-rakjat jang gagah be

rani.

Ng,

AZ

2

:

-| lah tocan ingin heridak hidoep

5 an maka njatalah, bahwa keba
yan (ajakan dari mereka itoe tidak amat Iba perdoeli apa jang soenggoeh2
akan terdjadi oleh karena pepera

1 |angan ini.

'Mereka tidak Sa Smk titongi ten“tang kesengsaraan besar jang di
fimboelkan oleh peperangan,
dan
mereka tidak mengetahoei sebenar
benarnja bagaimana kedjadian pe
rang Dear
ini.

Boleh

kehidoepan

manja
nang.

akan

sesoeatoe

Beladjarlah

mendjadi
insjaf

jang

akan

toean

se
bapan-

mensentoet

hidoep!

akan penoeh de.moedian kami
ngan kemoeliaan. Akan tetapi ke
| moeliaan ini akan
lekas datang,
apabila rakjat djelata mengerti ha
gaimana 'mereka harses 'menoentoet

penghidoepannja

sehari hari.

kesengsaraan2 di nege
— Lihatlah
ri Inggeris! Lihatlah keadaan ig.
soekar di Amerika dan Oestralia!
djanganlah toean
Akan tetapi,
berdiri menonton sadja dengan ti-

dak

berbocat

apa2.

Djanganlah

toean menentang oesaha2 Dai Nippon!
—

perbaiki

mendjadi roesak
aan “3 daerah lain

Kalau tidak didja

Ingatlah: bahwa rakjat kita se
karang sedang menang. Hari ke

Djikalau toean

s- | penghidoepan ekonomie dan sosial,
telah

boeat selama-la

| lankan segala nasehat tak ada soe
nanja.

mengebom

telah

tidak

: ajalankan -itoe.

| kota jang besar2 akan tetapi bagai
manakah kiranja kehidoepan toe
dihan
Ian, djikalau roemah toean
ka
atas
dari
bom
oleh
tjoerkan
pal terbang, sebagai tocan dahoe: “ag telah koeatirkan ItoeL 1
. Dengan 'banjak pengorbanan ka
dan
2 Ca dapat singkirkan kota2
: peroesahaan2 dari api peperangan.
Dan kami dapat mendjalankan pe
| merintahan lebih lekas dari pada

“Lagi poela kami

tocan

Djikalau toean

Tidak seharoesnja toean bermaim

Isangkaan orang.

telah berkali

dak menoeroet nasehat ini, tentoe

pi sadja.
$
. Bagaimanakah kelak kemoedian
kehidoepan tocan itoe, djikalau se
gala kota dinegeri i ini mendjadi roe
sak.
2

osn

dang baik, maka toean haroes men

Penuangara jang terhormat! :
Pikirkanlah kehidoepantoean
dengan beroelang oelang..

tidak

ai

bertjakap2

de- |

ngan handai taulan tocan terang
kanlah hal jang tak boleh dising
kirkan ini oentoek .kemakmoeran

itoe.
lain

"bar ma disini. .

negeri ini.

—
£

3

GASPI”

sekarang
droogdok jang hingga
x
manja.
meneri
beloem
DJAKARTA.
Hasil dari peroendingan itoe ia
menjiarkan
| Antara” seng
lah, bahwa pada pegawai droog'Gaspi” Djakar dok jang beloem menerima noodsa
"
& jang boenvnia sebagai - beri- | laris, nanti apabila bank2 soedah
| diboeka kembali pada mereka akan
SekaNa
diberikan noodsalaris itoe,
itoe
s
laris
ari
moodsa
Sonienoodsal
rang pemberian
berhoe
oekan
dilak
“droogdok.
bisa
| beloem
ep,
ditoeto
masih
bank2
Dja
boeng
| Pengoeroes Lokal ,Gaspi"
Hal ini kelak aka n diberi tahoe
kan kepada pegawai2 jang bersang
Tan
w Fenen dari droogdok
koetan via serekat sekerdja dan
erioek goena meroending
5
pegawai
Assistent2 Wedana,
Ii noodsalaris boeat

| MARLOBMAT LOKAL

|

5

atau

6 ratoes

ba

la jang hanja

hendak

melihat

sa

nak famili jang soedah lama tidak
pernah bersoea berhoeboeng
de
ngan peperangan.
Kabarnja dibagian Pandeglang,
Rangkasbetoeng dan Serang, begi
toe

djoega

tempat

lain2

dengan

dirampok, pendoedoek didaerah ini
berhoeboeng toko toko banjak jg.
sangat merasa kekoerangan berba

temba
gai keverloean, teroetama
kau. Djadi orang haroes membeli
ke
barang2 keperloean terseboet
“Djakarta. Dengan begitoe' timboel
dengan sendirinja keinginan anak
negeri akan berniaga sendiri, mem

Djakarta
ke
barang2 itoe
beli
dan mendjoealnja poela ke daerah
jang

barang2

sebaliknja

robak jang berdjalan kesana sini

Bantam—Djakarta.
di djalanan
Apalagi diwaktoe ini boleh dikata
kan djembatan2 jang roesak telah

BOEAT

satoe

Antara” mengabarkan,
boeng sebagian besar dari

berhoe
kaoem

boeroeh di General Motor beloem
menerima noodsalaris, karena ma
djikan mereka jang lama tidak da
pat mengoeroesnja lagi, maka ba
roe2 ini pengoeroes Persatoean Ka
Generaal Motor di
oem Boeroeh
Bandoeng telah memadjoekan

soal

Balatentara
ini kepada pembesar
Dai Nippon disana.
Atas kebaikan dari pihak Pembe
sar Tentara Nippon hal ini didjan
akan “dioeroes.

san

sebeloem

Pembesar

dalam
di Bandoeng
Dai Nippon
minggoe ini akan datang ke Dja
karta oentoek menemoei kapiten
jang
Herai, karena toean inilah
sekarang memegang kas General
Motor jang lama.
Oentoek memoedahkan pekerdja
an, Sekiranja noodsalaris itoe nan
berhoeboeng
ti akan diberikan,
bertje
soedah
c.
P.K.B.
anggauta2
rai berai, pengoeroes P.K.B.G. me
minta dengan sangat, soepaja ka
oem boeroeh jang beloem meneri
ma noodsalaris datang mentjatat
kan namanja kekantor Secretari
aat P.K.B.G, di Bimaweg 24 Tanah
Tinggi Batavia C, saban hari djam
9—12 pagi,

mendjadi iparnja. Disini
nap

satoe

Kemoedian

en

laloe

dan

disana

tinggalkannja

berdjalan kaki dengan doea orang
ber
Tionghoa jang djoega ingin
angkat kesana dengan berdjalan
itoe ia berpakaian ke

kaki. Waktoe

dan

dengan tjelana pendek

medja

jang biasa

bamboe

pakai toedoeng

dipakai orang kesawah.
Sampai di Plered ia mampir di
jang
roemah toean Ass: Wedana
nase
Atas
djoega.
masih familinja
menoe
ia
Plered
a
Wedan
Ass
hat
berkain

jaitoe

setjara Indonesia,
dan berpitji.

disa

ditahan

ia djoega

- Malahan

pakaian

dengan

pakaiannja

kar

na boeat menoenggoe doeloe bebe
rapa hari, sebab keadaan sekitar

diantara

kaoem

berdjoemlah

na diloeloeskan oleh jang

empoe

moeda

ini

menghemboeskan

. na

fas jang penghabisan disitoe djoe
ga, Majitnja Mr. Joesoef laloe di
masoekkan didalam lobang dan di
timboen begitoe sadja. Belakangan
atas pengoendjoekan seorang man '
April
doer S.S. pada tanggal 8
dikepalai
oleh familinja dengan
oleh A.W. Plered telah digali lo
bang' itoe dan sesoedahnja disem
bahjangkan setjara peratoeran Is
lam k loe. ditanam tidak djaoeh" da
jang » perta

koeboeran

empat

mas”
orang jang mempersak

Menoeroet

sikan majit itoe walaupoen soedah
seboelan ditanam oleh itoe rombo
waktoe digali
pendjahat,
ngan
oetoeh,

masih

keadaannja

kembali

tidak ada keroesakan apa apa sela
innja dibagian kepalanja ditempat
bekas batjokan,
Begitoelah

moeda

nasib

seorang
Mr.
harapan
mendjadi

jang

ajahnja.

:

MAOE

roma,
——
Akan tetapi, inilah politik jang
mempoenjai dasar imperialisme jg
menegakkan-boeloe roma tiap tiap
bangsa India jang sadar, bahwa

Moeslimin

90.000.000

dji

wa dengan kaoem Hindoe sebagai
golongan jang terbesar di India.

Inggeris dalam hal ini melihat ala
san kokoh oentoek mendjalankan
politiknja : membagi dan mengoea
sai, divide et impera. Dan karena
memegang ke
teroes
itoe dapat
koeasaan terhadap bangsa India,
mereka
dan tidak membiarkan

tie soerat

Djika diselidiki sedalam dalam
tidaklah perselisihan
nja, maka
menjoekarkan

Moeslimin

Hindoe

persatoean India, dan menghalangi
India mendapatkan kemerdekaansepenoeh

jang

nja

penoehnja.

Inggeris tahoe, bahwa per satoe
an Moeslimin Hindoe adalah tiba
nja waktoe Inggeris mesti meng

angkat kaki dari India sel6eroch

kabarini

No. 1156.

Restaurant ,,DJAKARTA"
Krekot,

India.

bangsa

keagamaan

seblah station Sawah
. Telf. 2338 WI.

Besar

f 0.03
f 0.04
-£f 0.08
Telor ajam mata sampi
.f 010
Portie nasi poetih
f 010
Portie Goele jg. goerih
f 010
Portie semoer jg. empoek
Portie Sop
f 0.10
Portie nasi goreng compl.
f 0.35
Makanan selaloe enak dan Lezat.
Lajanan TJEPAT, dan bersih, tempatnja

jang dilakoe
nja. Pembrontakan
kan.di India dahoeloe adalah satoe

adem.

pemberontakan

- PATJAR-

Moeslimin

tidak

dengan

satoe

perbedaan.

em

dimana

kaoem

dan

Dahoeloe

Hindoe ber .

ada melihat
India

dikoea

sai seloeroehnja oleh Inggeris, dan
karena itoe satoe pemberontakan
iang boelat dapat dilakoekan, se
hingga karena itoe kemerdekaan
India jang penoehpoen bisa diper
oleh, Inggeris sekarang berpegang
keadaan dalam
-dan
hak
pada
India

negeri

dibawah

djoega

pemimpin

ke-

pemimpin

hal ini.

Djoega

terima

pesenan.

SR

N.B. Djoega Dioeal KOPI BOEBOEK.

Seorang pemoeda Indonesia,
mentjari
pekerdjaan sebagai BOEK HOUDER
atau KLERK. Pergalaman 7 th. praktijk
Boekhuden. Adres: SAIDI Gg. Kena.
ri II binnen No. 311 Djakarta.
Didalam

kesoesahan?

Penjakict dll.

tocan

bisa dapat advies prda BOCKEL,
Garg Ajoeb no.2, Mr.C.
Djozal djedjamoe bocat roepa? penjakit.
Soerat

poedjian

Prof. Thabib

dapat

dilihat.

N. M. SHER,

Mengobatin

segala

Senen 4i,

roepa penjakit biar

.baroe of lama (laki of premp.) of anak
kerjll. Segala penjakit
dikasih ' obat
dengan

boecat

tidak

Cipotong.

Ada

sedia

obat

bikin ramboet item per fl. f. 150:
— BENDERA

N'PPON

aa

Bisa beli pada kantoor s.k. ini, agenten

Tentoe “memocaskan !

Bogor, Mr.C., Bat.C. Gg. Streuwer I
No. 8, Kroekoet
G. Tengah No. 60,
Restaurant ,,Asia" T, Abang,

weg No.

DJIKA TOEANPOENJA

PERTJITAKAN

Ditjitak pada:

HANDELS -

DRUKKERI

mat

PEMANDANGAN
Senen 107-109, Djakarta
Telf. 1810

kemerdekaannja. Ingge

ris tetap memboeat sebagai ia ti
ke satoe pihak,
dak menjebelah
Ia sama saj
pihak.
lain
maocepoen

dengan toestelnja haroes disampaikan kepada administra

an Inggeris ialah doeca: Membang
kitkan kekeroehan dalam politik
dan

BELI:

2e. Handsche Fototoeste!?
Rolleiflex, Rolleicord
atawa
Leica. Penawaran sebrapa bisa

dalam waktoe ini Asia hanjalah
dioentoekkan bangsa Asia. Toedjoe

India memikirkan

Radio Komentar)

dalam
mengoekoengnja
hendak
jang telah berada
keradjaannja
dalam perdjalanan toeroen, mentja
ri kesoedahannja. Inggeris senan
pertenta
menoendjoekkan
tiasa

ma tengah

malam.

ia mengi

tah bagaimana segala soerat2nja
begitoe poela dengan sepedanja di

dia,

(Samboengan

mentjapai

ma

koeasaan Maharadja, sehingga oen
kemerdekaan In
toek mentjapai

Pa,
MEN nanas

ngan

Nippon

dircemah mantri polisi jang

djang

negeri

“jang

tentara

soek disini, Ia sangat girang men | nja roemah. Tetapi serta belaka
dapat titel itoe. Sesoedahnja ten
ngan rombongan orang2 jang me .
tara Nippon beberapa hari masoek . ngedjarnja datang
dan
mengan
di Djakarta ia berangkat dengan . tjam akan membakar roemah itoe
sepeda ke Soekaboemi boeat ber
apabila jang bersemboenji tidak
temoe dengan ajahnja jang diwak
keloear“ maka dengan
terpaksa
toe.itoe berada
disana. Sesoedah
anak moeda ini keloear darj dalam
nja kota Bandoeng djatoeh keta ' roemah itoe. Pada orang banjak ia
ngan tentara Dai Nippon maka de | terangkan, bahwa ia boekan orang 1
ngan sepeda poela Mr, moeda ini | Tionghoa, melainkan orang Indone
berangkat dari Soekaboemi dgn.
sia Soenda dan boeat itoe ia meli
maksoed hendak pergi ke Poerwa
hatkan boektinja sebagai
orang
karta
akan
megoendjoengi
be
Islam. Tetap: roepanja rombongan
kas regent Tjiamis. Walaupoen “ia
itoe tidak djoega maoe pertjaja,
dilarang boeat berangkat
diwak
hingga tangannja di ikat dan laloe
toe itoe ia berangkat djoega dari
dibawa tidak djaoeh dari tempat
Soekaboemi ke Tjiandjoer
teroes
poekoelan
itoe dan dengan satoe
ke Tjikalong dan mampir di Tjiran
anak
dikepalanja dari belakang

Politik jang mendirikan boeloe

MOTOR JANG BELOEM

djikan

didekat

ta.

GENERAL

BOEROEBH

Prawira.

Waktoe mereka kata

mengabarkan:

itoe diwaktoe itoe koerang
F tempat
aman. Tetapi nasehat ini tidak ia
dengarkan dan berangkat djoega
la
ke Poerwakar
teroes menoedjoe

MENERIMA NOODSA
LARIS.

kali mendengar nasehat sematjam
ini, dan oleh karena itoe toean me
| rasa djemoe mendengarkan ini.
Akan
tetapi selama toean
ti

d rang

“hasan bermimpi!

di

dalam kemewahan. Toean Sagaan
memboeang tenaga.

LaUa tetapi sesoedah kami men
: Dika
keloeh kesah rakjat di

Kami

dari

njaknja. Mereka jang pergi kesa
na atau kemari ada jang mendjoe

iki, hanja tinggal
bekerdja| diperba
gi jang beloem siap.

- Djikalau toean ingin"
bersama-sama di zaman
perang
ini dengan bersetia hati, djangan

menghadapi djaman meleggkali toean mempoenjai

|.

koerang

moerah ditempatnja dibeli dan di
Demikianlah
djoeal ke Djakarta.
'kita lihat sekarang saban hari be
ratoes ratoes sepeda, sado atau ge

|

| kepada tocan soepaja toean ber
sedia oentoek pepes
jang Ja

Setiap

hari sepeda jang berdjalan di dja
lanan ini boleh dikatakan
tidak

Bantam

lama.

Lag

hoedjan

menjeberang

dalam2, mereka

noeng

Djakarta atau sebaliknja.

diamannja jang lama dan ada poe

Baroe

mendjadi

memperdoelikan

da

Dai Nippon!

jang gilang goemilang,

bat, mereka

hari djalanan

al barang perhiasan, ada jang hen
dak pindah kembali ketempat ke

Mereka djalan berperang dengan

pan

| peperangan akan berdjalan

itoe

5.30

me

Soesoenan

pakaian mereka

“Akan tetapi aputoenetah.

atau

dapat

Pakaian mereka kadang2
dan soedah loentoer, akan

boeat

wa peperangan itoe dapat duselesai
Haa
didalam beberapa hari sadja
Nae ula Balatentara
o
IA

:

2 Segnteto: . masjarakat menang-

toean

saban

Joesoef

Tjidjantoeng tidak berapa kilome
ELOEM berselang lama, dida
ter lagi dari Poerwakarta mereka
lam soerat2 kabar telah dika |: disana
laloe dipegat oleh berpoe
barkan
tentang
pemboenoehan
Ioeh poeloeh orang pendjahat, Ke
atas diri'Mr, Joesoef Prawira Adi ' doea orahg Tionghoa teman
ber
ningrat dibilangan Poerwakarta.
djalan Mr. Joesoef laloe dikrojok
Dari jang mengetahoei doedoeknja
oleh orang banjak sehingga mati,
perkara kita mendapat keterangan
begitoe djoega Mr, moeda ini men Kl
lebih landjoet seperti
dibawah
dapat toesoekan dibagian
peroet
ini:
nja, tetapi ia masih sempat melari
Mr. Joesoef Prawira Adiningrat
kan diri dalam keadaan loeka2 ke
adalah poetranja bekas ' Wedana
roemah seorang mandoer SS di hal
titel
'Loeragoeng dan mendapat
te Tjiganea, Diroemah ini ia min
|Mr. pada waktoe jang penghabi
ta dirinja disemboenjikan hal ma

ri Bantam ke Djakarta v.v. telah
mendjadi ramaj dengan orang jg.
dan
| berkendaraan sepeda, sado
grobak. Boleh dikatakan saban ha
ri beratoes ratoes orang jang da
tang dari daerah Bantam pergi ke

negeri jini.

pertimbangan

kehidoepan
hari,

sobek

toean

toelang boeat

| noeloeng
Bapa

a idepan mena maka “boleh aja 3 |
di tocan na aehiraja . mendiadi | 6

diperbaiki,

Ba boelan atau beberapa tahoen Ia

tentang hal ini akan mendapat me

beraiti,

toean

Pakaian

makainja Kkemana2.
Lihatlah soldadoe2

|
: kali tidak

ini.

diri apabila peperangan
di negeri
inj masih teroes meneroes bebera

1 | manja?
2.

toean.

soedah

Bagaimanakah pikiran toean sen

kepagaran

sekarang

teman

| | kah nanti djadinja.
doek

ke

djam

10.30 .malam

BANTAM—DJAKAR

bali, maka

badjoe kojak, tidak akan merendahkan kehormatan toean.
Djika pakaian
itoe bersih dan

| ata sehari hari, maka bagaimana

Kana ipahatinja, kalau doe

seratnya

“Djikalau toean mempoenjai
pa
kaian 2 stel, barangkali dapatlah
toean berikan jang 1 stel kepada

ha

| rangan sadja dan Balatentara Nip
| pon tidak mempoenjai
perhatian
(terhadap penghidoepan rakjat Jje

da

berikanlah

Te

TA RAMAI,
Antara” mengabarkan, sedjak
keadaan telah mendjadi aman kem

nasi

pada teman toean. Kita haroes:s
nang besama sama dan djoega
soesah bersama sama didalam ke
adaan

s

DJALAN

K

mempoenjai

1942 antara

sore sampai
Nippon.

, Antara”

|

tikelir, baik jang soedah mengga-

| dan

: Bae

Djakarta. Berhoeboengan

bekerkami,| 1 22 April

Mr.

pendjahat.

Lokal

'boengkan diri dalam Lokal ,,Gas-

Djikalau tocan ingin menjingkir
kan kesoesahan2. perang ini de-

toean

oleh

dengan ini diminta soepaja pengoe
'roes tjabang sarekat sekerdja par

3 Pendengar2 Prank

Apabila

diperhatikan

serangan

Meninggalnja

Soal penganggoeran di Djakarta
| sedang

' Sama soeka, sama doeka!

Ha

arahan

penganggoe-

pasti pad jemb penb pewh peni peak peak
2

Soal

Karena

TJEPET

pekerdjannja

dan RAPIH

SA

Drossaers.

2A.

“Harga besar £1.75, ketjil £125. enf i,—
CURSUS BAHASA NIPPON di P.R.
Kramat 174. Masih menerima moerid
o€ntoek bagian? E. dan F. Djam beladjar dari 6— 7.30 sore
(dj. Nippon).
Bagian E tiap Sensn dan Chemis.
Rebo
,, Saptoe,
Pembajaran f 2,50 seboelan, jang haroes
dibajar lebih dahoeloe,
'Soedarmo Atmodjo,

BOEKOE

PELADJARAN
SA

BAHA

NIPPON.

Boekoe Pe'adjaran Bahasa NipPane
Sanoesi
ponoleht.
soedah moelai didjoeal. Bisa dapat

beli dikantor ,,Pemandangan” dan
perantaraan

katanja.

I, Lawo:weg

looper,
»

e

