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"ini haraplah sdr.2 dengan 

sama Wkbl. ,,Pembangoen” 
(loear Indonesia f 2.— dan 
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Haroes bajar dimoeka, boleh 
nan, tetapi berhenti tjoema di achir 
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Bantoelah Pemerintah Nippon 

Wumendjaga ketenteraman cemoem! 
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Australia hiboek mengadakan 
pertahanan militer. 

Vice.admiraal John Layton diserahi 

pertahanan Ceyion. 

Kapal minjak U.S.A. dari 
10.000 ton ditenggelamkan. 

  

    

Singapoera diperbaiki lagi 

  

PEDATO SEORANG “POETERA 
INDONESIA. 

Radio Tokyo, 17 Maart. 
Salam dan Bahagia sdr. sebang- 

Sa dan setanah air! 5 
Seperti sdr2. soedah ketahocei, 

bahwa peperangan ditanah air ki- 
ta soedah berachir. Dari sekarang 

' pemerintahan Nippon mengadakan 
pemerintahan militer di Indonesia. 
Dalam mendjalankan pemerinta- 
han militer itoe, kami harap dari 

djaoeh, djanganlah sdr.2 salah te 
rima tentang pemerintahan ini 
Haroeslah sdr. ketahoei, bahwa 
peperangan jang dimaksoed oleh 
Nippon adalah masih djaoeh -dari 
achirnja, artinja djaoeh beloem se 
lesai La 

Oleh sebab itoe dalam waktoe 
: lekas 

mentjampoeri diri didalam memba 
ngoenkan tanah air kita. Tentara 
Nippon dengan-waktoe jang sem- 
pit telah mengh i 

    
korban. ' Kemerdekan  boekan 
gampang didapat, kemerdekaan 
perloe meminta korban2 didalam 
segala galanja. Maka itoe hila 
sdr, tjintai kemerdekaan, perloe 
lah sdr, menolong pemerintahan 
Nippon jang ada sekarang dan ha 

roes sdr2. toendjoekkan, bahwa 

sdr2 betoel2 mentjinta kemerdeka. 
an: “&! 

Bagaimana djalannja politik ke 

merdekaan negeri kita, maka disi 
m kami beloem mengetahoei ren 

| tjana2 jg. tetap. Hanja kami diloe 
ar negeri ini sedapat2 mengemoe 
kakan kepada pemerintah Nippon, 
japakah benar dihari2 kemoedian 
'pemerintah Nippon itoe bersedia 
memerdekakan negeri kita, 

' Hanja kami berharap, bahwa pe 
gerintah Nippon dengan langsoeng 

temberi bantoean kepada kita. 
al ini pemerintah di Nippon be 
sm begitoe mengetahoei, artinja 

— Beloem tjoekoep tahoe bagaimana 
kehendak sdr.2 di Indonesia ten- 

. tang pembangoenan kemerdekaan 
itoe, 2 

Oleh karena itoe kita ditempat 
jang djaoeh ini berharap hendak- 

' nja pemimpin2 Indonesia mengada 
kan perhoeboengan dengan peme- 
rintah Nippon di Indonesia dan me 
nolong pemerintahan Nippon, soe 
paja dengan begitoe pemerintah 
Nippon dinegeri sdr, tahoe, bahwa 
sdr.2 soenggoeh2 ingin mentjapai 
kemerdekaan, Dan h nja ka 
lau ada hal2 jang perloe jaitoe jg. 
berhoeboengan dengan tjita2 sdr. 
haraplah dinjatakan kepada peme 
rintahan Nippon. 
Pemimpin2 haroeslah seberapa 

boleh memikirkan nasib bangsa ki 
ta jang 70 djoeta itoe. Kalau me 

- reka diwaktoe sekarang tidak me 
mikirkan nasib bangsa kita itoe, 
adalah ini berarti bahwa pemim- 
pin2 kita berdosa besar, karena, 

' Nippon sendiri tidak mengetahoei” 
benar2 apa jang dikehendaki oleh 

bangsa kita, » 
Ini waktoe hati kami disini me 

rasa #@dih, sewaktoe kami memba 
tja perkabaran2 dari negeri kita 
jaitog dari ssk. jang terbit disini 
(Nippon),-misalnja termoeat da- 
lam s.k, Nichi dan Japan Ad- 
vertiser, Sk itoe menoelis ten- 

1g seorang koresponden Nichi 

  

   

sdr.2, bahwa dalam soal 'pemb i 
ngoenan itoe memerloekam korbat | 

tan itoe mengatakan, bahwa di In 
donesia tidak ada persatoean, ma 
oepoen dalam soal bangsa-dan per 
toean, Dan sultan itoe me 

ngandjoerkan, bahwa apabila Nip- 
pon mengadakan pemerintahan di 
Indonesia, baiklah negeri2 Suma- 
tra disatoe denganyMalaka, Dja- 
wa dan Borneo, ang Celebes 
Maloekoe dan Nieuw Guinea disa 
toekan, karena hangsa2 Indonesia 

itoe tidak ada persatoean. 
Boeah "pikiran ini menjedihkan 

asanak2? Indonesia jang di 
'Maocepoen- jang diloear 

a mereka insaf, bah 
erpoeloeh2 tahoen Ia 

: mimpin2 Indonesia mem 
persatoekan bangsa Indonesia dan 

   
   

  

   

| seloeroeh doeniapoen soedah tahoe, 
bahwa bangsa Indonsia adalah sa 
toe bangsa. i 

Selain dari itoe sk. itoepoen me 
noelis satoe interview dari kores- 
ponden Nichi Nichi dengan - Habib 
1 Jain2 orang 
orang Arab itoe mengatakan, bah 
wa dialah seorang pemimpin Is- 
lam di Indonesia, Kita disini (To- 
kio) terlaloe heran, Karena saja be 
loem mendengar nama seorang pe 
mimpin Indonesia-jang bernama 
Habib Ali. : 

Orang2 asing itoe semestinja 
haroes tahoe, bahwa sekalian poe 
tera Indonesia menghendaki pe- 
mimpin dari poetera2nja sendiri 
daff boekan jang datang dari loear 
negeri. : 

Achirnja kami berharap soepa 
ja segala pemimpin2 Indonesia be 
kerdja bersama2 dengan pemerin- 
tah militer Nippon soepaja tertja- 
pailah tjita tjita Indonesia Raya 
dan tjita2 kesedjahteraan Asia Ba 

roe. 

AUSTRALIA HIBOEK. 
Orang orang perempoean 
disoerosh bekerdja 60 djam 
seminggoe. 

Lissabon, 15 Maart 1942: 

Menoeroet kabar jang diterima 
disini dari Wellington (New Zee 

land), diterangkan, bahwa pembe 

sar pembesar dari New Zeeland te 

lah mengambil- banjak tindakan 

tindakan oentoek pertahanan mili 

tair. Orang orang jang diwadjib 

kan melakoekan kewadjiban mili- 

tair ditetapkan jang oemoernja 

sampai 50 tahoen. Djoega orang 

orang perempoean moesti me- 

ngerdjakan berbagai bagai peker 

djaan militair, dan tempo oentoek 

bekerdja itoe telah ditetapkan 60 

djam didalam satoe minggoe. 

| JOHN LAYTON MEMBELA : 

. CEYLON. 

Lissabon, 15 Maart 1942: 

Laksamana moeda, John 

Layton jang dahoeloenja men 

djadi Markas Besar armada Ing 

geris di Azia Timoer, sekarang di 

angkat mendjadi Panglima perang 

oentoek mempertahankan poelau 

Ceylon. : 

KAPAL MINJAK U.S.A. DI. 

TENGGELAMKAN., 

Domei, 16 Maart 1942: 

Markas Besar Nippon mewarta 

kan, bahwa pada tanggal 12 boe 

slan ini di soeatoe tempat di pesisir 

Barat dan Oetara Amerika kapal 

silam Nippon telah melakoekan se 

rangan pada kapal pengangkoet   minjak Amerika jang beratnja. 

10.000 ton, jaitoe di laoetan ter 

boeka didekat San Francisco dan 

pada hari jang kedoea di pantai 

laoet terseboet telah ditenggelam 

kan poela seboeah kapal pengang- 

koet Amerika jang beratnja 1000 

ton, "3 

SINGAPOERA SOEDAH DI 

PERBAIKI. 

Shonanto, 16 Maart 1942: 

Soenggoehpoen Shonanto (Si- 

ngapore) baroe sadja seboelan 

djatoeh ketangan tentara Nippon, 

di kota itoe sekarang telah moelai 

dilakoekan pekerdjaan pekerdjaan 

membaharoei. Dan sekarang dalam 

kota itoe keadaan tertib dan da- 

mai telah kembali lagi. Pelaboe 

han telah diperbaiki kembali dan 

kapal telah moelai masoek seba- 

gaimana biasa. 

Waterleiding, listrik dan lain 

lain keperloean pendoedoek telah 

diperbaiki dan perdjalanan kereta 

api moelai baik sebagaimana biasa 

jaitoe pada tanggal 13 boelan ini. 

Tidak lama lagi kereta api Expres 

jang menghoeboengkan Shonanto 

dan Bangkok, begitoe djoega pe 

nerbangan ke tempat tempat lain 

akan diperbaiki poela. 

1 

Tokio, 13 Maart 1942: 
, Pidato jang hari ini oleh Perda- 
na Menteri Djenderal Hideki Tojo 
didalam. Parlement, boenjinja se- 
bagai berikoet: 

»Pada waktoe jang penting ini 
dengan djatoehnja Dj a wa dan 

Rangoon jang telah dioemoem 
kan oleh Markas Besar Keradjaan 
Nippon, saja ambil kesempatan ini 
dengan soeka tjita oentoek menga 
dakan pemandangan saja tentang 
keadaan jang malia penting ini. 

Saja telah berbitjara kepada 

toean pada tanggal 21 Januari dan 

jang saja oelangi lagi pada tang 
gal 16 Februari, jaitoe tentang da 

sar politiek Nippon terhadap ten 

tara Belanda dan tentara Inggeris 
di Burma jang memberikan perla 
wanan sia sia terhadap tentara 

Nippon goena mentjapai doenia Ba 
roe di Azia Timoer Raja. 

Demikianlah tentara Nippon 
telah dapat merampas kota Dj a- 

karta pada tanggal 5 Maart, 

'sesoedahnja melakoekan pendara- 

tan pada tanggal 1, Begitoe djoe 

ga Soerabaja djatoeh pada 

tanggal 8 Maart dengan penjera- 

han seloeroehnja dari Pemerintah 

: Belanda di Djawa pada tanggal 

3 
Selain dari pada itoe Burma se 

bagai djalan jang teroetama oen- 

toek menolong Chungking, seka- 

rang telah ada dalam tangan ten- 

tara Nippon dengan didoedoekinja 

Rangoon pada tanggal 8 Maart. 

Dengan djalan ini, maka tentara 

Nippon dapatlah melakoekan pe 

kerdjaan  oentoek merampas 
Rangoon didalam 20 hari, sebagai 

mana dipemoemkan dengan opisil 

dahoeloe. 
Hasil oesaha jang gemilang ini 

telah dapat dilakoekan oleh ten- 

tara Nippon adalah oleh karena 

Rachmat dan Berkah jang diberi- 

kan oleh jang maha moelia Kaisar 

Nippon, ”. : 

Sekarang tentara Nippon soe- 

dah memerdekakan Hon-g- 

kong, 
pore),, Malaya, Burma, 

Djawa dan lain lain poelau 

di Indonesia jang doeloe kepoenja 

an Inggeris dan Belanda, dari pe 

ngaroeh Inggeris dan Amerika. 

Bangsa Nippon mendapat keper- 

« 
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TENTARA NIPPON DI NIEUW 
GUINEA MENDAPAT KE. 

| MADJOEAN. 

Lissabon, 16 Maart 1942: 
Kabar jang diterima disini dari 

Sydney, Australia menerangkan, 
bahwa tentara Nippon jang men 
darat di Era dan Salamoa, 
Nieuw Guinea telah memboeat ke 

“madjocan kemadjoean jang ber- 

'arti, jaitoe sampai djaoeh ke da 
lam daerah soedah mengalahkan 
tentara Australia. Tentara Nippon 
sekarang telah mendoedoeki satoe 

tempat jang letaknja sangat dekat 

dengan Port Moresby, di 
tempat mana sekarang terdjadi 
peperangan jang hebat, Radio 
Sydney "mewartakan djoega, bah 
wa Port Moresby telah diserang 

(lagi dari oedara pada tanggal 15 

boelan ini. 

KEKALAHAN ARMADA SE- 
KOETOE DIPASISIR BETAWI 

DAN SOERABAJA. 

Tokio, 16 Maaft 1942: 
Salah satoe dari hasil jang pen 

ting “jang didapat oleh armada 

Nippon dalam: perdjoeangannja 

menghadapi armada Inggeris, 

Amerika dan Belanda sesoedah 
peperangan ini dimoelai, ialah 
pertempoeran jang dilakoekan di 

“pesisir. Betawi dan Soera 
'baia pada permoelaan boelan   | Maart. Keroesakan jang diterbit 

.isi pedato.Djenderal dasi 

  

tjajaan jang. penoeh dari segala 
bangsa jang mendiami tempat tem 
pat itoe. Hal ini adalah satoe hal 
jang sangat menggembirakan ki- 

ta. 

Saja menjatakan symphathie ke 
pada bangsa Indonesia dan bangsa 
Burma, jang ditindas oleh peme- 

rintahan Belanda dan pengaroeh 
Inggeris. Selandjoetnja saja ber- 
harap sekali mereka soeka beker- 
dja bersama sama dengan. kita 
oentoek memikirkan satoe Doenia 
Baroe Azia Timoer, 

Saja mengambil kesempatan 

ini oentoek menasehatkan Austra 
lia dan India tentang toedjoean 

politiek kita dalam peperangan di 
Azia Timoer Raja ini, 

Bangsa Australia mengetahoei 
dan djoega tiap tiap orang jang 
dapat berpikir, bahwa Australia 
jang hanja didiami oleh pendoe- 

doek jang amat sedikit didalam 

daerah jang amat loeas, djaoeh 

dari Amerika dan Inggeris tentoe 

hanja akan melakoekan perla- 

wanan jang sia sia terhadap sera- 

ngan Nippon, Bangsa Australia pa   

Shonanto (Singa-. 

da ketika jg. laloe didalam banjak 

hal dengan terang terangan me- 

noendjoekkan perlawanannja ter 

hadap bangsa Nippon. Soenggoeh 

poen demikian kalau sekiranja 

masa saja tidak akan mem- 

lah dialami oleh Djawa beberapa 

hari jang laloe tentoe akan diala- 

mi djoega oleh bangsa Australia. 

rap jang bangsa Australia soeka 

memeriksa langkahnja “ kembali 

dengan tidak oesah sangsi sangsi 

lagi serta memboeangkan segala 

keadaan keadaan jang laloe, goe 

na bersedia bekerdja bersama- 

sama dengan bangsa Nippon oen 

toek wmembangoenkan keadaan 

baroe di bagian doenia ini. 

Terhadap India kita tidak per- 

nah menganggap bangsa India se 

bagai moesoeh kita. Kita bangsa 

Nippon hanja berkelahi dengan 

bangsa Inggeris dan Amerika jg. 

datang ke timoer oentoek meng- 

ganggoe ketertiban dan kedamai- 

an dari bangsa bangsa di Azia. Se   
“ 

kan pada kapal moesoeh oleh ar 

mada Nippon adalah sebagai beri 

koet: 
Ditenggelamkan” 6 kruiser, 7 

kapal silam, '8 kapal pemboeroe 

torpedo, 1 kapal meriam, 1 kapal 
penjapoe perioek api (mijn) dan se 

moeanja ada 23 kapal, . 

. Soenggoehpoen pemerintah Ame 
rika dan Inggeris menjelimoeti ke 
soedahan dari pertempoeran laoet 

di pesisir Betawi dan Soerabaja, 
dapat dikabarkan, bahwa mereka 
telah mengoemoemkan kekalahan 

kekalahan pada tanggal 14 boelan 

dan dalam ini termasoek djoega 1 

kapal indoek (pengangkoet pesa- 

wat) kepoenjaan Amerika di laoe 

tan Azia, 4 kapal perang Belanda, 

1 kapal meriam dan 1 kapal pe" 
rang kepoenjaan" Australia jang 
semoeanja berdjoemlah 19 kapal 

perang. 

Angka jang dioemoemkan oleh 
pemerintah Inggeris dan Amerika 

menoendjoekkan jang mereka te- 

lah kehilangan hampir semoea 

kapal perangnja jarig ada di laoe 

tan Pacific dan darif pengoemoe- 
man mereka itoe dapatlah .diketa 

hoei kebenaran pengoemoeman 

Nippon, jang selamanja ini sela- 

loe disangsikan oleh ra'jat Ameri 

ka dan Inggeris. 

WASHINGTON SOESAH ME- 
NOETOEPI KEKALAHANNJA. 
Lissabon, 16'Maart 1942: 

Dari Tokio dikabarkan, bahwa 
Tokio ' sekarang telah bersedia 

oentoek, menjambaget. serangan a1 

mada Amerika ja anja telah 

bersiap oentoek“melakoekan itoe.     
karang keinginan lama Burma ocen 

1 toek bangsa Burmajtelah moelai 
sterdjadi..dengan. tiepat. 

Sekaranglah waktoenja India 
oentoek bangsa India. 400 tahoen 
Inggeris memerintah bangsa In- 

dia dan dalam pemerintahan itoe 

bangsa Inggeris lebih banjak 

membawa keboeroekan dari pada 

kebaikan terhadap bangsa India. 

Politiek penindasan itoe tentoe 

masih sadja tidak dapat diloepa- 

kan oleh bangsa India sampai pa 

da hari ini. Sekarang Inggeris ma 

sih sadja menipoe bangsa India 

dan kalau bangsa India masih sa 

dja pertjaja pada pemerintah Ing 

geris, sebagaimana mereka ber 

boeat didalam peperangan doenia 

jang laloe,” maka mereka tidak 

akan dapat mentjapai toedjoeannja 

oentoek kemerdekaan India. Saja 

pertjaja inilah kesempatan dan 

ketika jang amat baik oentoek 

bangsa India beraksi terhadap Ing 

geris jang ada didalam negeri me 

reka. Ca 

Rangoon telah djatoeh ke ta- 

| ngan Nippon dan djalan Burma ke 

Chungking telah terpoetoes. Doe- 

nia sekarang telah mengetahocei, 

bahwa Chungking telah ditipoe 

oleh pemerintah Amerika dan Ing- 

geris. Persatoean bangsa Anglo 

Saxen telah tjoekoep pandai oen- 

toek mengaboci mata bangsa jang   koerang pengetahoean di Timoer. 

Chungking boekanlah tjontoh jang 

satoe satoenja, banjak bangsa di 

doenia ini jang telah ditipoe oleh 

, propaganda mereka jang manis- 

mereka hendak melawan dengan | 

sendjata terhadap bangsa Nippon, | 

merasa 
Tionghoa 

manis itoe, Saja sendiri 

sedih dengan bangsa 

|.jang masih sadja menjokong pe- 

berikan ampoen lagi. Apa jang te | merintahan Chungking. Tetapi 

| saja pertjaja jang mereka, akan 

Walaupoen demikian saja berha ' 

insjaf nanti pada kebodohan me- 

reka. Sampai sekarang  pepera- 

ngan ini baroe berdjalan tiga boe 

lan lamanja. Sekarang armada 

Amerika dan Inggeris diflaoetan 

Pacific telah dihantjoerkan sama 

sekali, dan di Pacific Barat Daja 

tentara Nippon telah mendoedoeki 

semoea daerah jang ada disana. 

Bangsa Nippon tidak pernah men 

tjari peperangan, hal ini diboek- 

tikan dengan pengiriman wakil- 

wakil jang opisik kepada  negeri- 

negeri itoe oentoek  beremboek 

dengan damai, tetapi mereka tidak 

hendak berdamai. Mereka hanja 

soeka bermain lidah sadja. Tetapi 

sesoedah bangsa Nippon bangoen 

maka dapatlah mereka melihat   
kekoeatan jang sebenarnja dari 
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ini. Menoeroet pengoemoeman me | 

reka kehilangan 13 kapal perang | 

  

  

Soenggoehpoen demikian, seba-.“M 

gian besar dari armada Amerika « 

| telah dihantjoerkan dan pendoe 

| doek Amerika telah ditipoe oleh 

pemerintah mereka sendiri dengan 

menjelimoeti kelemahan armada 

1 ereka. 

#F'Nippon dilain fihak telah mes 
lakoekan serangan oedara jang 
beroelang oelang di Honolulu dan 
di pesisir Amerika jang berhada- 
pan dengan laoetan Pacific. Seka 
rang ra'jat Amerika telah insjaf 
akan serangan serangan pesawat 

oedara dan kapal perang Nippon."   
| Pemerintah di Washington seka 

! rang merasa sangat soekar oen- 
! toek menoetoepi rahasia kekala 
han kekalahan jang mereka alami 
di laoetan Pacific. Dapat dikabar” 
kan, bahwa armada Nippon sangat 

girang oentoek kalau bertemoerde 
ngan kapal pengangkoet pesawat 

terbang. 

Barisan kruiser jang menoerott 

kabar sekarang ada - di laoetan 

Pacific, oleh karena armada Nip- 

pon mempoenjai keperijajaan pe 

noeh dapat: menghantjoerkan 'ar- 

mada Amerika, sebagaimana me 

reka soedah perboeat di Pearl Har 

bour, Hawaii pada boelan Decem- 

ber jang laloe., 

Ra'jat Amerika telah ditipoe te 

roes oleh propaganda mereka sen 

diri dan sekarang dalam beberapa 

kalangan di negeri itoe dapat di 

kabarkan telah merasa tidak se- 

nang terhadap pembesar pembesar 

jang bekerdja pada pemerintahan 

Roosevelt.   (Lihat samboengan dipagina 4) 

Sai sa 2 ktm 

tentara dan armada Nippon, Te- 

tapi soenggoelpoen demikian pe 

merintah Arserika dan Inggeris 

sesoedah mengalami kekalahan " 

jang bertoebi toebi masih sadja 

beroesaha sentoek menjemhoenji 

kan mockanja dan mengabarkan, 

bahwa mereka hanja kalah diloear 

pagar ncgerinja, sedangkan nege 

rinja sendiri peloem lagi  dima- 

soekkan moesoeh katanja, Dan se 

karang bangsa Amerika dan Ing- 

geris salah menjalahkan tentang 

kekalahan jsng mereka derita di 

Timoer, Sekarang saja melihat 

jang kedoea bangsa ini beroesaha 

dengan sekueat koeatnja oentoek 

me€njoesoen kalimat jang indah- 

indah jang dapat melepaskan 

tanggoeng diawab jang mereka 

djandjikar:. Mereka djvega men- 

dapati kesoekaran - kesoekaran 

oentosk mentjari tempat berlin- 

doeng Ciri, sesoedah menerima 

kekalahan kekalahan di Timoer 

ini. 1 

Saja merasa mempoenjai kewa 

djiban oentsek menasehatkan ke 

doea bangsa ini goena memikirkan 

kembali pada tindakan tindakan 

jang tidak kerarti jars mereka f 

berikan terhadap Nippon. Kalau “& 

sekiranja mereka dapat dan soeka "333 

mendengar, maka oentoek “saja 

adalah satoe kegirangan dan djoe 

ga satoe kebaikan oentoek mereka. 

Marilah saja oelangi kembali, bah 

wa oesaha jang gemilang ini te- 

lah didapat oleh serdadoe dan op 

sir kita, semoeanja itoe ialah ka 

rena Rachmat dan Berkah jang 

diberikan oleh jang maha moelia 

Kaisar Nippon, Kita haroes mene 

roeskan peperangan ini dengan 

tjita tjita semangat pahlawan Nip , 

pon sampai kita mendapat damai 

dan tenteram di. bagian doenia : 

ini, : Gea 

Damai dan tenteram jang dapat 

tersebar keseloeroeh podjok doenia 

ini. Kita haroes djangan meloepa- 

kan, bahwa peperangan ini baroe “5 

sadja. dimoelai, 

Kita haroes djangan berhenti 

sesoedah mendapat - kemenangan 

kemenangan dalam babakan per 

tama dalam perang ini. Kita ha- 

roes madjoe teroes menoedjoe toe de 

djoecan kita biarpoen @ifgoeka kita 4 

dihadapi rintangan Logan jang 

sebagaimana djoega. Saja meng- RP 

harap sokongan dari ban sa kita 2. 

| 
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oentoek meneroeskan oesana Mens 

tjapai hari kemoedian jang gilang 

gemilang” (H.P.) 
  

». 2g ai 

 



  

   
   

      

PEMANDANGAN     

  

  

    

        

ANGAN KELIROE! 
at sekian kalinja diperingat 

'bahwa perkara pengiriman 
kabar, langganan dan ad- 

si moesti dioeroes dengan 

nistrasi, telefoon no. 1810 

  

   

   

   

  

   

      

   

         

   cmoca jang mengenai isi sot- 
kabar seperti toelisan atau 

ah, soerat kiriman dan- 

xgainja  mendjadi bagiannja 
uksi, telefoon 1440 WI. 
di redaksi dan administrasi | 

g masing mempoenjai tele- 

ja sendiri. 

    
      

LDa 

   
      

         

       

  

  

  

       

   
        

  

   

    

'IMAN SOERAT KABA! 
Dalam beberapa bagian ko 

t kabar kita terpaksa baroe 

“diterima antara djam &.dan 

jam 7, Keberatan berbagai pem- 

ja jang berhoeboengan dengan 

ve soedah  mendjadi perhatian 

ssi, tetapi dalam beberapa hal 
tidak  begitoe gampang 

i. Dalam- beberapa kam- 

“pinggir kota seperti di Tji- 

tan dan Polonia misalnja bebe 

| pembatja kita beroemah sa 

satoe-sama lain. 
poela djoemlah 

an atau abonne dalam soea 

Ipoeng  beloem tjoekoep 

'banjak boeat doea atau tiga 100 

per tetapi terlaloe banjak boeat 

| satoe looper, sehingga dalam 3 | 
tau 4 ajam-baroe habis membagi 

ginja soerat kabar, 2 

“hain dari toe sesoedah. mesin 

|“ kita haroes dibongkar dan diang- 

' 'koet oleh perintah militair Belan 

— da sebagian pegawai kita poelarg 

“Ike. “oedik, karena «koetika itoe 

tidal mempoenjaipekerdjaan lagi. 

Sampai sekarang” beberapa pega- 

ai kita beloem masoek bekerdja 

lagi, moengkin karena terhalang 

  

   
   

    

   

  

   

  

   

      

    

   

     

  

    

   

   
    
   

    
   
   

    

    

   

  

   

  

   

   

  

   

  

   
      

  

    

Nnreks 

- 

“Begitoe djoega sebagian mesin 

kita sampai hari ini beloem bisa 

““Ripasang dan digoenakan lagi se- 

ti - doeloe. Itoe djoega jang 

1 mendjadi- salah satoe sebabnja 

' 'maka kita beloem bisa terbit doea 

cmbar lagi. Beloem lagi keroe- 

   
SERA 4 0. : LEMBARAN PERTAMA PAG, II 

AH INGGI KETABIBAN | ANAK # IL NEMOR GRA- kabau, Atjeh dan sebagainja. Par 

' DITORTOEP. IMAATS “ito. ONE- | nasional ini hendaknja 
Diserahkan kepas 
da peladjar pela- 
djar Indonesia. 

2 dah beberapa hari j.l. seko- 
l 'tinggi ketabiban” ditoetoep 

oleh pemerintah militer Nippon de 

ngan sedikit oepatjara. Tetapi 

penoetoepan itoe boekan oentoek 

selama lamanja, melainkan tjoe- 

ma boeat sementara. waktoe sa 

Ab jang angkat bitjara 

waktoe itoe jalah Kolonel, Offi- 

cier van Gezondheid dan jang men 

djadi djoeroe bitjara (tolk) jalah 

seorang bangsa Nippon jang doe 

loe bekas moerid NIAS (sekolah 
dokter di Soerabaja). 

Pada oetjapan itoe dikatakan, 
bahwa sekolah itoe diserahkan ke 

'pada peladjar peladjar Indonesia 

sendiri oentoek mengoeroes dan 

mendjaganja. Sebab mereka inilah 

jang menanggoeng djawab atas 

segala sesoeatoenja. 
Bahasa Belanda tidak boleh di 

pakai lagi, sebab soedah terlaloe 

kelamaan dan lagi poela mendjadi 

ratjoen?jang disiarkan diwaktoe 

jang lampau, 
“Perloe diberitakan djoega, bah 

wa pada oepatjara itoe para pela 

djar, jang terdiri dari Indonesia, 

Tionghoa dan Belanda disoeroeh 

berkoempoel bangsa dengan batig 

|sa. Djadinja mereka meroepakan 

tiga golongan sendiri sendiri. Ke 

moedian setelah berkoempoel jang 

berpisah pisah ini, maka kedoea 

golongan bangsa lainnja disoeroeh 

berlaloe, sedang bangsa Indone- 
sia diserahi mengoeroesnja. 

- 

  

ORANG JANG DI INTERNEER 

DI GAROET. 
Kepada kita telah sampai beri 

“ta, bahwa beberapa orang jang 

doeloe di interneer oleh pemerin 

tah Hindia Belanda ke Garoet, ki 

ni soedah sampai dikota Djakarta. 

Mereka itoe dilepaskan oleh tenta 

ra Belanda sendiri jang mendapat 

perintah “dari pemerintah militer 

Nippon, Kemoedian mereka menoe 

djoe ke Bandoeng doeloe dan sing 

gah beberapa hari lamanja disana 

dan achirnja menoedjoe ke Dja- 

karta. Dalam pada itoe masih 

-djoegawbeberapa lainnja jang ting          

    

  

    

   

   
   

  

   

   
   

  

   

  

    

   

    

     

   
         
    

      

“Siam sampai riboean roepiah ka 

“rena penjetopan jang tiba tiba. 

“'Pembatja kiranja bisa memaham-. 

| 'kan kesoekaran kesoekaran kita 

'waktoe “ini dan soeka mema'afkan 

'poela'kalau .ada kekoerangannja 

“boeat semen .waktoe ini. 

Ae i Pen en kalau pe-- 

ngiriman “soerat kabar tidak me 

moeaskan bisa telefoon WI. 1810 

Gan di waktoe sors atau malam 

“telefoon WI. 672. Kalau perloe Se- 
li bisa djoega telefoon Mr. Cor 

lis 159. Tan 

ENOLONG - KORBAN 

riKan oleh ma. 

“3 arakat lion 

gal di Bandoeng oentoek menoeng 

. goe bekal goena perdjalanan. 
Mereka itoe soedah bisa ber- 

'-djoempa dengan bekas kongsol 

djenderal Nippon doeloe" di Dja- 

karta, jaitoe t. Ishizawa dengan 

pegawai pegawainja. Mereka itoe 

rdisamboet dengan baik oleh bekas 

'kongsol djenderal-itoe, sedang pe 

-merimaannja dengan ramah ta- 

mah. 
Mereka  itoe semoeanja masih 

dalam keadaan gelamat. Soedah 
'barang tentoe gembira sekali oleh 
“karena -soedah bebas dri tahanan. 
Dalam pada itoe beberipa orang 

'Jagi masih beloem ketahoean dima 
na, misalnja te. Pandoe Kertawi 
"goena, Wikana, Adam Malik, A:M. 
“Sipahoetar, Abdoelhakim, Wasdji, 
Sjamsoeri, Poespowinoto, dan be 
berapa orang laimnja. Tetapi oleh 
pemerintah Nippon mereka itoe 

'masih selaloe ditjari oentoek di-      

  

   

   

    
   

   
    

    
   
   

  

    
   
   
    
     

    
    

       

    

   

  

    
   
   

   
   

  

   
     

     

    

    
    

   
   

    

   

  

   

- Tidak hanja di kota Batavia te- 

33 terdjadi perampokan, tetapi 

'(peom di oedik2. Begitoelah di Ba 
via, perampokan terdjadi di Pin 

: Ketjil, Pantjoran, Kali Besar, 

5. Tanah Abang, Paal Merah, Pasar 

kan, Djembatan Lima, Patekoan, 

Mr. Cornelis, Kramat, Sawah Be- 

| Pasar Minggoe dan banjak 

mpat2 lagi. ai : & 

TER AA Ba i 
| gitoe koerang adjar, sehingga f 

as soenati, katanja didjadikan 

ng Islam. $ : 

'Oentoeng “sekali, kedjahatan2 
toe, sekarang telah bisa diberan- 

Oleh beberapa orang Tionghoa 

z ternama, di Batavia seka- 

ini telah didirikan satoe ba 
bernama Hoa 

“19 $ 
“Kios da Tee 

'H wee, dengan” 'mempoenjai 
“4 maksoed: sebisa moengkin menga 

“sih pertolongan dan . toendjangan 

kepada: korban2 perampokan. 

'.Itoe badan, berpoesat di gedon 

tonghoa Sing Hwe 

di Molenvliet. Toean2. jang doe- 
ek dalam badan penolong, jalah: 

n dan Tan Tik Ha. 
“Sebagian banjak dari orang2 

  

Di Tjisaoek, perampok2 ada be 

dak sedikit orang2 Tionghoa jang. 

g Djin Seng, Mr. Euwjong Fa 

h minta bantoean badan 
Jadalah pendoedoek dari | 

“$ 'ga mereka jang diroemah itoepoen 

berikan kemerdekaannja kembali. 
Kiranja “para sanak “keloearga- 

nja akan mendjadi sabar lebih doe 
loe, serta bisa menenangkan piki 
rannja, sebab pemerintah “baroe 

“sedang mengoesahakan keselama 
tan mereka. 

Tentang kissah dari beberapa 
“orang itoe, kalau moengkin, akan 
kita tempatkan djoega dalam s.k. 
kita, 

# 

  
   
     

   

  

ASIA BAROE. T 

|| bit soerat kabar baroe, jang berna 

! doeakali seminggoe, dibawah pim 
pinan tocan S.Z, Tandawi. Kantor 
nja ialah Petjenongan 68 'Djakar 

ta. 

elamat bekerdja. | 

PENDJOEALAN BERAS OLEH 
. GEMEENTE. 

4 

el di waroen.B., 
A.Jj. menoelis, bahwa 

a    
    

“te rta telah dilakoekan pen 

Djakarta, jang harganja lebih 
moerah sekali dari pada diwa- 

roeng2, sehingga,banjak dari pen 

doedoek jang membeli disitoe. 

Ini mendjadi kelapangan bagi 

pendoedoek. Apa lagi kalau jang 

sehingga mentjoekoepi 

I-djoemlah poeblik jang membelinja 

“Sebab kebanjakan orang itoe me 

:|noenggoenja terlaloe lama sehing 

Iderigan peroet jang agak berkeron 

Dikota Djakarta ini soedah ter | 

'ma ,,Asia Baroe”, jang keloearnja 

Lebih moerah da 

soedah. 

hari ini digemeen-: 

djoealan-beras diseloeroeh pasar, 

“mendjoeal ditempat2 itoe lebih ba. 
kta 

Hari Minggoe «kemarin doeloe 

benda boelat, benda itoe dimain- 
mainkan tibatiba meletoes. (Br). 

  

SEORANG DJONGOS Di GAN 
TOENG OLEH PERAM- 

POK. 
Agaknja komplotan perampok 

beloem “djoega djerih dengan an- 
tjamap hoekoeman berat dari pem 
besar Nippon, ternjata pada hari 
Minggoe sore seboeah roemah ge- 
dong di Wilhelminalaan 34 telah 
dikoendjoengi komplotan peram- 
pok, : : 

Ketika itoe kabarnja toecan dan 
njonja roemah ta' ada, tjoema se 
orang djongos jang mendjaga di/ 

gedong itoe. 1 
Perampok itoe laloe masoek di 

roemah itoe laloe merampasi ba 
rang barang. Agaknja, oentoek 
menggampangkan - perampokan 
itoe soepaja tidak lekas diketahoei 
politie djongos lebih dahoeloe di 
tangkap oleh perampok itoe dan di 
ikat, kemoedian digantoeng leher 
nja. $ 

Sjoekoer  sadja menggantoeng 
nja djongos jang malang itoe 
tidak terlampau tinggi, sehingga 
kakinja djongos itoe masih menda 
pat mengindjak tanah. 

Seperginja perampok itoe baroe 
lah diketahoei kedjadian itoe, djo 
ngos terseboet masih dapat dito- 
long dengan keadaan pajah djoe, 
ga.Kini djongos itoe mendjadi ra 
watan di C.B.Z. (Br.) 1 

4 

  

ATAS NAMA TENTARA NIP 
” PON? 
»Djoeroe warta” kita menga- 

barkan: : 
»Tentara Nippon telah mengasi 

perintah kepada kita, boeat - mem 
bongkar warong2 ini” — begitoe 
lah teriakannja kepala kepala pe- 
rampok kepada beberapa toekang 
warong di Depok. 

Dalam sekedjapan mata 'sadja, 
perampok2 jang menggoenakan na 

ma tentara Nippon, bisa ,,mem- 

blitzkrieg” beberapa warong. : 

»Barang2 jang didjoeal oleh wa 

rong2 itoe, begitoe djoega, a 

roemah tangga, habis semoeanja.: 

Sementara itoe tentara Nippor 

masih berada di Bogor. Tidak Ia 

makemoedian, tentara Nippon jg. 

menoedjoe ke Betawi, sampai djoe 

ga di Depok. Disitoe tentara terse 

'boet mengadakan perhoeboengan 

dengan fehak B.B. Soedah barang 

tentoe, akal perampok2 tadi lan: 

tas-di ketahoei dan resianja ter- 

bongkar. 

Dengan segera, oleh bestuur 
kampong dimakloenkan, bahwa 
tentara Nippon sama sekali tidak 
mengasih perintah, boeat mem 
bongkar warong2. Barang siapa 
jang mengambil barang barang da 
ri warong2 terseboet,  diwadjib- 

kan, mengembalikan. : 

Hoekoeman berat akan didja- 
toehkan kepada tiap2 orang, jg. 

tidak mengindahkan itoe perintah. 

Betoel sadja, ini permakloeman, 

bisa menimboeikan kesedaran. Be 

dong barang2 tjoerian, sekarang 

berdoejoen doejoen  mengembali 

“kan apa apa jang dirampasnja. 

Hanja beras dan barang barang 

makanan dari itoe warong2, tidak 
bisa kembali lagi, sebab roepanja 

telah habis dimakan oleh peram: 

pok2 toe. 

Sementara beberapa orang kam- 

“pong jang telah madjang roemah- 

nja dengan meubel meubel tjoeri- 

an, kepaksa memadjang roemah 

nja lagi dengan barang barangnja 

jang telah ringsak dan roesak, ka 

'rena telah dilempar lemparkan, 

Mereka itoe tidak mengira bah 

wa barang2nja jang telah di ,,af- 

schrijf” jang dilempar Jemparkan 

itoe, moesti naik ,,dradjat” lagi. 
& 

Poen di bilangan Bekasi akal 

atas nama Balatentara Nippon” 

ini digoenakan oleh pendjahat2. 

  

LIMA HARI DALAM BOEI TI 

DAK DIBERI MAKAN. 

Sebagaimana telah diocemoem- 

kan ketika pemerintah. Belanda 

menjatakan perang “dengan tenta 

ra Dai Nippon, tidak-sedikit sdr. 

ditangkap dan diasingkan. 

Kini dapat diberitakan - poela 

menoeroet keterarigan toean Dach     oe dengan lama 

  

L. Perasaan apa jang tertjantoem 

berapa orang jang tadinja mendon 

sdr, kita Indonesia'dan Tionghoa, 

lan bekas Djaksa' Meester Corne- 

"Membangoen In 
di CBZ telah diangkoet keroemah | ej 
rawatan orang“sakit itoe seorang |” sia b 
“anak2 jang beroemoer sepoeloeh | Na 8 a 
tahoen Santa namanja. TARI bius: 

| Anak ketjil ini sebelah tangan- ga BA na aa 
nja .poetoes, Konon keterangan 'ERANG dinegeri kita telah 
mag bahwa anak itoe sedang berachir. Kita mengoetjap 
ermain di kebon telah mendapat | sjoekoer kehadlirat Toehan, bah 

wa perang itoe ditanah Djawa jg. 
rakjatnja berpoeloeh2 djoeta, ha 
nja sembilan hari lamanja. 

didalam hati, waktoe kita mende 
ngar. kabar berachirnja perang 
itoe, tak dapat kami loekiskan dgn. 
perkataan. Kemoedian” sesoedah 
itoe hati kita berdebar debar lanta 
ran pertanjaan, bagaimanakah nan 
ti sikap tentara Nippon terhadap 

kepada bangsa kita, sebab pemba 
tja makloem soedah beberapa la- 
ma disiarkan kabar, bahwa militer 
Japan itoe terlaloe,kedjam, terla 

loe boeas dan lain2nja. Apakah 
jang akan diderita rakjat kita 

nanti ? 
Kami tak dapat tahan lagi seka 

rang melahirkan perasaan jang 
terkandoeng - didalam hati, sesoe- 
dahnja'militer Japan ada ditengah 
tengah kalangan rakjat kita dan 

sesoedah kita mengenal kepada me 

reka. 
Perasaan takoet, perasaan bim- 

bang dan chawatir moesna sama 

sekali, Malah sebaliknja, hanjalah 

perasaan penghargaan dan sym- 

pathie jang masoek dalam hati 
sanoebari kita. Tidak sahadja tia- 
da seorangpoen bangsa kita, baik 

laki maoepoen perempoean, jang 

mendapat ganggoean dari militer 

Djepang, malah sebaliknja sikap 
mereka terhadap rakjat kita da- 
pat terpoedji dalam segala2nja. 
Djanganlah dari fihak officier, 

sedangkan dari fihak militer jang 
dibawahan, misalnja serdadoe bi- 

asa sikapnja meloekiskan keloe- 
hoeran bathin, ,,innerlijke bescha- 

ving”, jang ada pada “mereka. 
Ternjatalah dengan seterangnja 
sekarang, bahwa kabar kabar jang 
tidak baik tentang bangsa Japan 

itoe tidak betoel. Pembatja haroes 

'insjaf, bahwa tentara Japan da- 
tang disini sebagai tentara jang 
menakloekkan (overwinnaars). Be 

“apa besarkah kesoesahan dan k: 

sengsaraan jang diderita rakjat 
kita laki dan perempoean seandai 
nja lain bangsa jang datang dine- 

geri kita sebagai" overwinnaars 

jang boekan sebagai overwinnaars 

“berada dinegeri kita baroe baroe 
ini telah berboeat kekedjaman ter 
hadap bangsa kita laki dan perem 

poean sebagai jang-baroe baroe ini 

itoe, sedangkan balatentaravasing. : 
- “Ini: b   

kami kemoekakan kepada Peme- 
rentah Hindia Belanda. 

Tidak sahadja terhadap rakjat 

Indonesia militer Japan berpendi- 
rian tinggi, bahkan terhadap kepa 
da bangsa Belanda dan bangsa 
Tioghoa jang memihak Pemeren- 

tih Chungking-poen pimpinan bala 
tentara Japan berpendirian ting- 
gi. Misalnja bangsa2 itoe diberi 
tahoe, bahwa' kalau mereka soeka 

bekerdja bersama2,  mengetahoei 
kekoeasaan jang ada pada. seka- 
yang ini, mereka boleh tinggal de 
ngan senang dan selamat dinegeri 

kita ini selama2nja. 
Njatalah sekarang dengan se- 

terang2nja, bahwa maksoed Japan 

jang sedjati salah didoega oleh 

orang banjak baik “disini, mase 

poen diloear negeri. Teranglah 

sekarang, bahwa toedjoean idieel 

jang dikedjar oleh bangsa Japan 

ternjata tinggi sekali. 

Oleh karena itoe dari sini kami 

membantoe berseroe terhadap ke- 

pada bangsa Asia jang lain, soe- 

paja segera mengoebah sikapnja 

terhadap kepada Japan, Moedah2 

an rakjat rakjat itoe berkenan 

sekarang “ meoedjoedkan Asia 

Raja dan Moelia”, Terhadap kepa- 

da rakjat di Amerika dan Inggeris 

moedah moedahan perang doenia 

ini, jang memakan begitoe banjak 

jiwa manoesia, 

di tiap2 benoea jang besar dapat 

menjiptakan pergaboengan ra'jat 

sendiri sendiri oentoek mentjapai 

keamanan, keselamatan dan ke- 

! tenteraman hati. : 

ngalami sebagai sdr, sdr kita jang 

di interneering itoe, tjoema beda 

nja beliau tidak di interneering ke 

Soekaboemi atau Garoet, tetapi.di 

Isekap dalam pendjara Tangge- 

rang. 5 : 

Keterangannja lebih djaoeh, be 

Jiau ditangkap boekan berbareng 

dengan .sdr.2 lainnja, tetapi  di- 

tangkapnja beliau bersama sdr. 

sdr. kita tocean Anwar Zakwaarne 

mer, Tjoetak Asmara dan Pang 

- Peng Tje, Dan di tangkapnja ke 

tika tentara Nippon telah menjer 

.boe tiba di Bantam. Penangkapan   
lis, beliau poen tidak loepoet me- 

  

Peg 

  

8 
roe. 
Soembangan dari Soetardjio. " 

Li AAN 1 

   
Rakjat Indonesia! - Perkataan 

Indonesia Merdeka” sekarang 
soedah boekan sembojan lagi. Indo 
nesia Merdeka pada saat ini soe- 

dah datang dihadapan kita. Insjaf 

lah akan pentingnja hal ini, Rak- 
jat Nippon telah mengambil kita 

dari selendang gendongan bangsa 

Belanda dengan berkata: ,,Sauda- 

ra, ajolah kamoe sekarang ber 

djalan sendiri!” 
Rakjat Indonesia! Sedjak tiga 

ratoes tahoen lamanja kita diang: 
gap sebagai bangsa jang” beloem 
matang, jang. beloem dewasa oen 

toek“berdjalan sendiri. Sekarang 
saudara toea kita bangsa Japan 

datang kemari dan berkata bahwa 
rakjat kita so e dah dewasa 

oentoek berdjalan sendiri. Rakjat 
Indonesia, insjaflah bagaimana 
heibat pernjataan jang diosetjap- 
Kan oleh saudara toea kita ini. 

Rakjat Japan sekarang nienoeng- 
goe djawaban kita, Saudara2 se 

bangsa, djawaban “atas pertanja- 

an jang terpenting itoe tak tjoe 
koep, malah tak seharoesnja 
kita berikan dengan perkataan 

sahadja, sebab toean meng@tahoei, 
bahwa saudara toea kita boekan sa 
toe bangsa jang “soeka berkata2 
Djawaban kita haroeslahi'kita beri 
kan, dan kita berikate “dengan 
setjepatnja, beroepa perbo.e- 
ag tan “Yan gn po: 

Rakjat Indonesia! Marilah seka : 
rang kita bekerdja. Sebagai pang- 
kal oentoek membangoen Indone- 
Sia baroe, maka kami persilahkan 
soembangan sebagai jang dihawah 

  
I. Segala golongan B.B., Politie 

Provincie, S.S., Telefoon, Water- 
staat, dsb.-nja Jekas” menjingsing 
lengan badjoenja oentoek memper 

: baiki dengan bantoean pendoedoek 
: segala keroesakan 
. dari peperangan, jang beloem di- 

jang terdjadi 

perbaiki apalagi ketenteraman di 

desa2 mesti segera kembali. Dja- 
nganlah menanti perentah dari 
Militer-Bestuur sahadja, jang , se- 
perti kita mengerti terlaloe banjak 
pekerdjaannja, . 

Segeralah bekerdja! 

UH. Alangkah baiknja, sehandai 

nja diantara pemimpin2 partij2 po 
litiek bisa terdapat persetoedjoe 

an boeat mempersatoekan semoea 
partij2 politiek, sehingga rakjat 
kita dapat membentoek hanja sa 
toe partij nasional sahadja, dari 
partij mana segenap anak Indone 

sia baik laki atau perempoean, 
ambtenaar maoepoen particulier, 

boepati maoepoen pak tani haroes 
mendjadi “anggautanja. Dengan 
djalan begitoe dapatlah kita ada- 

kan satoe tali pengikat nasional 
jang menggaboengkan segala lapi 
san dari masjarakat Indonesia 
dan dengan djalan begitoe tjerai 

berai dan petjah belah akan dapat 

di moesnakan. Kami kira berdjoe 

ta djoeta anak Indonesia jang soe 
ka masoek mendjadi anggauta par 
tai nasional itoe. Partij nasional 
itoelah jang akan mengoesahakan 
segala kepentingan masjarakat. Ti   

lekas disoedahi | 

sahadja, soepaja  semoea bangsa : 

mereka itoe ditoedoeh mendjadi 

4 

ap tiap lingkoengan bangsa sedae 

| rah sebaiknja mendapat kesempa 

tan di bawah pimpinan bestuur 

» (partij) daerah oentoek mengoesa | 

hakan kepentingannja sendiri sen. 

diri, misalnja bangsa Djawa, Soen 

da,-Bali, Boegis, Menado, Minang- 

spion tentara Nippon. 
Mereka dimasoekkan dalam pen 

djara Tanggerang, baroe sadja 2 

hari toean Mochamad Dachlan da” 

pat melarikan diri, tetapi tiga ka 

wannja tidak dapat melarikan di 
2 

ri 

Setelah lima hari lima malam 
ketiga kawannja berada dalam 
boei dengan tidak dikasih makan, 
dan keadaannja sangat lelah dan 

pajah, tiba tiba tentara Nippon 

tiba menjerboe di Tanggerang, 
demikianlah mereka jang berada 

dalam boei itoe dilepaskan oleh 

tentara Nippon, sehingga kini ko- 

  

'kan. 

Lama apa ata 

   

lantas sem 

membentoek satoe nasional cong' 
res jang nanti akan dapat didjadi 
kan parlement (dewan rakjat). 

II. Partij nasional itoe hendak 
lah segera membentoekK comite2 
dari orang2 ahli jang masing2 dja 

ngan terlaloe banjak anggautanja 

jang akan memboeat rantjangan " 
anggaran “ dasar tata negara 
rantjangan economische opbouw, 

rantjangan reorganisatie onder 
wijs dari peperintahan dalam ne 

geri, kepentingan sociaal, keoeca- 
ngan negeri, dsb, rantjangan2 ma 

na hendaklah diserahkan kepada 

Nasional Congres oentoek disjah- 

Boeat beaja membentoek Indone 

sia Baroe itoe oeang negeri kita 
sedjoemlah 250 djoeta dollar jang 
sekarang masih ada di tangan 

Amerika mesti kita minta kemba 

li, 
IV, Segala sesoeatoe jang da- 

pat melemahkan tabeat rakjat ki 

ta, haroes segera dimoesnakan, mi 

salnja : 
Rakjat kita hendaklah mengada . 

kan satoe pakaian nasional sa .. 
hadja, sebegitoe roepa hingga toe 
lang poenggoeng kita jang lemas 

itoe bisa mendjadi tegak kembali. 
Pendapatan kami pakaian nasional 

itoe beroepa fjelana, kemedja dan 
pitji hidjau-aboe. dengan bersepa 

toe, Inilah pakaian oemoem, Boe 

at tiap2 golongan ambtenaar hen- 

daknja diadakan tanda sendiri2. 

Adapoen pakaian masing2 bangsa 

sedaerah boleh dipakai pada wak 

toe jang terketjoeali misalnja pa 

da waktoe perkawinan, sedekahan 
pengoeboeran majit dan sebagai- 

nja. 
Rakjat Indonesia. haroess meng 

goenakan bahasa satoe sahadja, 

jaitoe: Bahasa Indonesia. Teroeta 

ma didalam soerat menjoerat, baik 

dalam dienst 'maoepoen dalam 

partikelir, Bahasa masing2 golo 

agan dapat teroes dipakai dianta- 

ra anggauta golongan itoe saha- 

dja - dalam pergaoelan sehati ha- 

ri, mendjadi boekan dalam verga 
dering dan sebagainja. 

Kami harap moedah-moedahan 
rakjat kita moelai saat ini, baik di 
kalangan intellect maoepoen “dila- 

in lingkoengan, lantas memakai 

M
a
n
n
a
 

B
e
i
 

na 
Ga 

Hen
 

A3 
P
A
 

Se
 

A
A
 

Ki
ts
 

A
a
 

E
A
 

ma
to

t 
N
A
 

' bahasa Indonesia. 

V,. Setelah dibentoek Pemerin 
tah Nasional, hendaklah diperhati 

kamuhak-hal...jang..penting cjang 
berikoet ini: , 1 

' PE at en 
   

        

  

as haroes “me- 
Nama standaard-voeding- (ma 
kanan jang sama), jaitoe oentoek 
menambah kekoeatan badan serta 
meninggikan boedi (moreel) rak- 
jat kita. 

Dengan setjepat moengkin “ha 

roes diadakan algemeene leer 

plicht dan dienstplicht boecat mar 
anak anak kita moelai disekot 

rendah haroes dididik militair, £ 
ini akan dilakoekan setelah p€' 
tan boeat itoe selesai dikerdjg 

Oesoel.o2zsoel jang kami £ 5 
i kakan tadi hendaklah dips 
sebagai soembangan jang f 
na sahadja. Lain lain icK 
bisa mendjadi sjarat akag 
toek Indonesia Baroe,m” 
njak poela. Rakjat Indd 
dari oesoel ini ta' laig 

,'kemaoean jang keras# 
| pada kami - oentoek ' Tag 
| masjarakat Indonesig Mp 

sentosa, dan satoe If kn 
#Indonesia Merdeka/ log Pas Pa 
idamkan rakjat kita. Nah, sekax # 
rang Indonesia Merdeka soedah Ta 
hadapan kita, Apakah jang akan 

kita perboeat sekarang? Berdebat 
perkara ideologie? Tidak, Rakjat!” 

an sekarang djoega haroes me 

njlngsing lengan badjoe kita dan - 

mempergoenakan segala kekoea 

tan jang'ada pada kita, lahir-dan 
batin oentoek “meocedjoedkan In- 

donesia Merdeka jang sempoerna. 

Dan dengan djalan begini kita da “ 

pat merijokong ventoek tertjapai 

nja tjiteftjita saudara toea kita 
bangsa Japan akan melahirkan 

Asia Raja dibawah pimpinan Nip- 

pon. 

HIDOEP NIPPON 1 
HIDOEP. INDONESIA! 
HIDOEP ASIA RAJA! 

    

1 

non kabarnja ketiga toean foean 
itoe beloem kembali kesehatannja. 

Demikian poen tocan Mhd. Dach 

lan meskipoen beliau dapat melari 
kan diri, oentoek hersemboeni di- 
hoetan hoetan sehingga tigashari 
ta? sedikit harang makanan jang 
dapat dimakan, ketjoeali beliau me 

minoem air solokan jang di djoem 

pai. Pj 

Dengan oetjapan jang tidak poe 
toes poetoesnja mereka  bersjoe- 
koer kedatangan tentara Nippon 
diwaktoe jang tjepat, sehingga me 
reka terhindar dari pada bahaja 
maut. (Br), 

  

  

   

   
   


