
       

   

  

      

  

      
      

        
        
      
      
        
        
      
        
      
       

   
      

   
       

      
       

        
    

  

    

          

      
      

        
     
      
     
    

   

    

   

   

  

“Dari Remaki “Atas permintaan pihak jar 
berkoeasa oendang-oendang dibawah ini haroes 
moeat tap hari. Harap pembatja mengeiahonga 

   

   

  

   

   
2 A1 Ps? 

Egi 
a 

Fatsal 2» Pembesar Balatentara Nippon memegang kekoeasa- 

   
Fatsa -ia 3. Semoea benki Dadan pemerintahan dan kekoeasaan- 
hoekoem dan oendang2 dari Pemerintah jang dahoeloe, tetap dia- 

oei sjah bagai sementara waktoe, asal sadja tidak wenogak dengan 
oeran Near alaan, militer, 

    

Fatsal 4. Sekalian Na dan pendoedoek biasa diwadjib- 

kan menoeroet penata Balatentara Nippon dan Pembesar2 pemerinta- 

han Nippon. 
—. Balatentara Nippon akan menghormati kedoedoekan dan kekotasa- 

can pegawai pegawai jang setia kepada Nippon, begitoe djoega djiwa, 

benda jang sjah dan agama sekalian rakjat jang tidak berdosa, 

“pegawai dan rakjat oemoemnja hendaklah mempertjajai 

2 tara Nippon dan dengan segera melakoekan kewadjibannja ma- 

$ an seperti sediakala. s - 

Et Akan tetapi barangsiapa jang melanggar perintah Balatentara dan 

— Pembesar-pembesar Nippon, atau mengatjaukan keamanan oemoem, 
menghatang-halangi pekerdjaan militer, mengganggoe atau menganiaja 

|. pendoedoek bangsa Nippon, dengan semboenji berhoeboengan dengan 

' moesoeh, mengatjaukan keoeangan dan pefekonomian, menjemboenji- 
'kan harta benda dan barang bahanan ataupoen meroesakkan soemker 

kekajaan tanah, paberik-paberik dan sebagainja, akan dihoekoem berat 

menoeroet oendang-oendang hoekoem militer. 
Ftsal 5. Ocang roepiah dan ocang militer jang tertjetak seba- 

| gai roepiah haroes dipergoenakan sebagai oeang sjah diseloeroeh daerah 
jang telah ditempati Balatentara Nippon. 
 Fatsal 6. Oendang-oendang ini moelai berlakoe semendjak 

. dioemoemkannja. 

  
   

   

 

 

 

 

  
   

 
 

  
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 

  
  

 
 
 

  
  

 
 

  

 
 
 

  
 

 
 
 
 

  
  

 
 

 
 
 
 

  
  

 
 
 

    
 
 

  
 
 
 

  
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

  
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

  
  
  

   
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   
OENDANG2 No. 2. 

Balatentara Nippon. mempermakloemkan oendang-oendang seperti 
| terseboet dibawah ini, dengan maksoed agar soepaja mendatangkan ke- 

amianan dan kapak dengan segera dan melindoengi hak dan har- 
5 - benda rakjat oemoem jang tidak 0 

1. TENTANG KEAMANAN MASARAKAT. 
Fatsal L : 

3 bala siapa jang menjimpan obat letoesam, senapan, 'bedil dsb. 
haroes datang membawa itoe selekas-lekasnja kepada kantor besar pe- 

| merintahan balatentara atau sesoeatoe kagtar. oeroesan pemerintahan 
ngga akun 

Dian arang Vapu ora moalikn membawa He ta Tv 

  

  

  

..ncnara waloo dang keras beboat seperi orewot 

' berserikat, berkoempoel, berpropaganda bagi moesoeh Tn menem- 
pel kertas gambar atau toelisan. 
menjiarkan chabar angin atau omong kosong. 
menjeberang kepoelau seberang pes mega gkan Pena madinah 
idZin dari balatentara Nippon. 

0) mendengarkan persiaran radio moesoeh. 

— Fatsal 3. 
Twin keras Mean: mentjoeri atau merampas barang2 jang 

tidak ada jang mempoenjai Sa Pa 

- 

2 Nam siapa mendapat atau merampas barang2 atau oeang orang 
Jain, haroes mengembalikan itoe kepada jang mempoenjai asal tadi, 

aa "ena mmuimotana Dua 

Fatsal 4. 
NAN eat santa Omni Minii Bika ank 

koel 8 malam sampai poekoel 6 pagi, melaiukan jang membawa seeraf 

giaa : Fatsal 5. 
|. Barang siapa jang meroesakkan segala bangoenan-bangoenan se- 

' perti penggalian logam hasil tanah, paberik-paberiknja, bendoengan pe- 
| ngairan, ngairan, perkakas dan alat mesin mesin, gedoeng2, tetanaman dan se- 
edan mendapat hokornan ta bra 

Fatsal 6. 5 

pegawai Pemerintah jang | dan sekalian rakjat hen- 

. diah lekas hkaonja mocai meta n kewadjibannja masing ma- 

Nun sediakala. 

Fatsal 7. 
 Koeasa dari berbagai bagai peroesahaan, seperti import dan export, 

sangan besar, paberik paberik (termasoek djoega penggilingan 
), peroesahaan tetanaman (termasoek djoega peroesahaan goela), 

pengangkoetan barang, pengoeroesan goedang diwadjibkan menjampai- 

n selekas-le! . tempat dan banjaknja simpanan barang. 
Keterangan: : ja, barang tenoen, benang djahit, benang tenoen, 

ng besi (seng, pakop, besi pelat, kawat besi), cement, korek api, 

djagoeng, go dreu tong. co veusl eat emndns 

| berbocat sesoeatoe perboeatan jang dag menim- 
aga perekonomian dan keoeangan, misalnja: 

| jang mengandoeng phosphor, obat boeat masak karet, karoeng 

  

    . 4/Fatsal 10. Na 
Sementara waktoe dilarang keras abandahkan Nas lain 

'harta benda jz tidak bergerak, soerat soerat jang berharga oeang, 

| oeang simpanan di bank dsb. dengan tidak mendapat izin lebih dahoeloe 
dari Balatentara Nippon, 

- 3. TENTANG OEANG KERTAS DAN OEANG KETIIL. 
Fatsal 11, 

Diseloeroeh daerah jang telah didoedoeki Balatentara Nippon, oe- 
ang kertas militer dan oeang roepiah haroes digoenakan sebagai oeang 

   

jang sjah. 
Matjam oeang kertas dan militer ditetapkan ada 7 (toedjoeh) roe- 

pa: jaitoe f 10.— (sepoeloeh roepiah) f 5.— (lima roepiah), f 1.— (sa- 
toe roepiah), 50 sen, 10 sen, 5 sen dan 1 sen. 

Roepa tjoraknja terloekis seperti tertempel dibawah ini: 
Fatsal 12 

Dilarang keras memakai oeang lain dari pada oeang militer dan 
oeang roepijah, akan tetapi wang ketjil jang dikeloearkan oleh Pemerin- 
tah Nippon jang berharga 10 sen, 5 sen, dan 1 ae Dana Dea Dae: 

nakan sebagai oeang sjah, 
Fatsal 13. 

Dilarang poela berboeat perboeatan-perboeatan jang berikoet: 
mengganggoe peridaran oeang militer dan ocang roepijah. 

membajar atau menerima oeang lain dari pada oeang militer dan 

ocang roepijah, 
memalsoe, merobah atau poen membocang oeang militer dan oeang 

roepijah. 
mengatjaukan perimbangan persamaan harga ocang kertas militer 
dan oeang,roepiah, atau menoekar oeang dengan maksoed akan 

mentjari keoentoengan. 

menjimpan atau menjemboenjikan oeang kertas dan oeang ketjil, 

baik jang diterbitkan joleh Pemerintah Nippon maoepoen oleh Pe- 

merintah jang laloe, jang harganja f 1.— (satoe roepijah) kebawah, 

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

4, TENTANG HARGA BARANG. 
Fatsal 14. 

"Dilarang keras menerima atau mendjandjikan harga barang, oepah, 

sewa tanah, dan sewa roemah kalau lebih tinggi dari harga pada 1 Ja- 

nuari 1942. : 
Fatsal 15. 

Dilarang keras Tabunlntonal dan mengoempoelkan barang barang jang 

dilakoekan dengan maksoed akan mentjahari keoentoengan jang tidak 

patoet, lagi poela menahan barang barang dagangan atau mengerdja- 

kan perantaraan dalam perdagangan sematjam itoe. 

5. TENTANG PERDAGANGAN DENGAN LOEAR DER 
Fatsal 16. 

Oentoek sementara waktoe dilarang memasoekkan dan engenear- 

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

geri maoepoen dengan loear negeri, 

Fatsal 17. 

Oentoek sementara waktoe dilarang poela mengirimkan dan mema- 

soekkan oeang, jaitoe melakoekan pembajaran dengan wissel, chegue, 

soerat ocang dan lain-lain. 
Fatsal 18. 

Dilarang menerima atau memindahkan ketangan lain segala hoe- 

tang pihoetang kepada orang jang berada diloear negeri dan soerat2 jg. 

berhaga, misalnja boekoe simpanan oeang dalam bank, 

6. TENTANG Pa DAN NE NANAAN, 

Fatsal 19. 6 

Dilarang keras membinasakan atau murat segala matjam 

alat kendaraan baik bagi didarat, di air, maoepoen di oedara, bangoenan 

listrik dan alat perhoeboengan, misalnja: aa dan perahoe jang dipa- 

kai dilaoet dan disoengai, djalan kereta api, d 8 

dan pedati, automobiel, djalan biasa, djembatan pelaboehan, alat peng- 

hidoep tenaga listrik, pengaliran air minoem, gas, 

pon, tempat simpanan bentn, dan segala iaijan Perlsan perhos 

boen dan gan peri - 

Sekalian pegawai Pemerintah jang laloe dan barang siapapoen djoe- 

'| ga jang memegang pekerdjaan berhoeboeng dengan peralatan terseboet 

dalam fatsal 19 haroes kembali selekas-lekasnja ketempat pekerdjaan- 

nja dan melakoekan kewadjibannja masing2 seperti sediakala. : 

Fatsal 21. 

Sekalian wakil dan kocasa dari segala peroesahaan perkendaraan, 

baik didarat, di air maoepoen diocedara, begitoe poela perhoeboengan ka- 
haroes m daftar2 

bar, peroesahaan listrik, dengan segera 

jang lengkap tentang segala hal pe kepada Pemerintah Ba- 

. Fatsal 22. 

. Baram: siapa jang melanggar atoeran jang terseboet dalam
 oendang 

oendang ini, dan memberi keterangan jang tidak bena
r akan mendapat 

hoekoeman berat, 
Fatsal 23, 

Oendang2 ini meelai berlakoe semendjak dioemoemkannja. 

OENDANG2 No. 3. 

  

Boeat sementara waktoe segala matjam perbintjangan, pergerakan, 

dan andjoeran atau propaganda perihal peratoeran dan soegoenan ne- 

gara tidak diperkenankan. 
Oendang-oendang ini moelai berlakoe semendjak Moon 

Bata via, 20 Maart 1942. 
L 

bahasa Nippon dite- 

roeskan dengan la 
goe2 Nippon. 
Musiek klassiek, 

Perkabaran, .komen- 
taar2, penerangan2 
dan  pembitjaraan2 
dalam bahasa Indo- 
nesia diteroeskan de 
ngan lagoe2 Indone- 

18.30—19.30 
19 30—20.30 

  

  

PROGRAMMA OENTOEK SE- 
MENTARA WAKTOE (DARI 

TANGGAL 26 MAART) 

(Djam Poelau Djawa) 

B. BR. V. 61,70 Meter. sia. 

6.00—08.00 Lagoe lagoe Barat. | 5537-21,00 Perkabaran2, pene- 
.00—09.00 Perkabaran2, kom- rangan2 dalam baha 

mentaar2,  ketera- sa Belanda diteroes 
ngan 2, pembitjaraan kan dengan lagoe2 
dalam bahasa Indo- 2 : Barat. 
nesia — diteroeskan | »199—23.00 Lagoe2 muziek: 
dengan lagoe lagoe.L, (Lagoe2 Indonesia 
Indonesia. : pada hari Senen, Re 

bo dan Djoemat) 
(Lagoe2 Barat pada 

:09.00—09.20 Perkabaran2, pene- 
rangan dalam baha-   ri bank2 Haroes menghadap selekas-lekas- 

tara oentoek keterangan dan    
   

  

  
! sa Belanda. hari Selasa, Kemis | 
09.20—11.30 Pembitjaraan dalam dan Saptoe) 

bahasa Indonesia 
atau lagoe2 Indone: Y.D.A. Djakarta 121.21 Meter, 

t: Pn 06.00—06.30 Lagoe2 Indonesia da 
12.30—14.30 Lagoe2 musiek Ba- ri piring hitam. 

Barat, 06.30—07.00 Pembitjaraan  ten- 
17.00—17,30 Lagoe2 atau Taman tang kesehatan, atau 

Anak2 (Relay dari lagoe2 Indonesia (ha 
Yel kat ri Djoemat ketera 

17,30—18.00 Lagoe2 Nippon atau ngan2 agama dan 

. Barat, sembahjang oleh 3 
,30 Perkabaran - dalam jahi). 

| Pada hari Saptoe sore tg. 29 
Febr,. djam 5 oleh LBD post Kan- 
dang Haoer (Indramajoe) dirap- 
portkan ke Hoof-LBD.-post bah 
wa ada satoe kapal dari armada 
Nippon mendekati pantai. 

Tidak lama kemoedian kapal 
itoe hilang lagi sebab diselimoeti 
asap jang keloear dari kapal itoe, 
Vaktoe itoe tentara belanda berse 

dia, Kira kira djam 10 malam tam 
pak poela 12 kapal tentara Nippon 
menoedjoe ke djoeroesan Kp. Ere 
tan, Tidak lama lagi kedengaran- 
lah soeara meriam jang pertama 
dari kapal kapal itoe. Tembakan 

oleh tentara belanda. 
Dengan berani armada Nippon 

madjoe ke toedjoeannja dan tidak 

lama sesoedah itoe mendaratlah 
tentaranja. dengan segala alatnja. 
etika itoe roepanja serdadoe ser 

dadoe belanda sangat ketakoetan. 
Mereka lari ke segala djoeroesan 
sehingga tentara Nippon bisa naik 
ke darat dengan tidak mendapat 

halangan. 

Tentara Nippon itoe dibagi atas 
doea bagian, Bagian jang kesatoe 
menoedjoe ke Kandang Haoer dan 

loeng. Di Kp. Eretan banjak benar 
orang belanda jang ditangkap dan 
banjak poela jang mati kena pelor 
dari tembakan Nippon. Pertaroe 
ngan antara Nippon dan tentara 
belanda sama sekali tidak hebat, 
jang hebat ialah tjaranja orang 
orang belanda itoe lari. 

Sesoedah tentara belanda lari 
dari Kp. Eretan dan Sambigeloeng 

terdjadilah perampasan. Seorang 
pendoedoek jang banjak penga 

roehnja beroesaha menghentikan 
keroesoehan itoe. Tetapi oesaha 

07.00—08.00 Lagoe2 Indonesia. 
11,00—12.30 Lagoe2 muziek. 
12, aa. 00 Perkabaran2, pene- 

rangan2 atau pembi- 
tjaraan2 dalam baha 

sa Indonesia diteroes 
kan dengan lagoe2 
Indonesia, 

Tanda waktoe. 
Lagoe2 Indonesia. 
Taman Anak2 Indo- 
nesia, Tionghoa atau 
Belanda. 
Lagoe2 Indonesia. 

Perkabaran2, pene- 
rangan2 atau pembi- 
tjaraan2 daiam baha 
sa Belanda, diteroes- 

kan dgn. lagoe2 Ba. 
rat, 
Muziek klassiek, 
Perkabaran2 dan pe 

nerangan2 dalam ba 
hasa Indonesia. 
(Hari Kemis pene- 
rangan2 tentang aga 
ma Islam oleh Kija- 

hi). 
Lagoe2 Muziek: 
(Lagoe2 Indonesia 

pada hari Minggoe, 
Selasa, Kemis (Aga- 
ma Islam) dan sap 
toe, 
Lagoe2 Barat dada 
hari Senen, Rebo dan 
Djoemat, 

Berita Redaksi. 
Peringatan kepada beberapa 

pembantoe — Berhoeboeng de- 
ngan larangan sementara waktoe 

boeat memperbintjangkan peratoe 
ran dan soesoenan negara terpak 
sa beberapa toelisan tidak bisa di 
moeat, Lain dari itoe harap se- 
moea karangan dibikin penting 
ringkas sadja boeat menghemat- 

kan tempat. 

13.00 
13.00—14.30 
17.00—17.30 

17.30—19.00 
19.00—20.00 

O 

20.00—21.00 
21.00—21.30 

21.30—23.00 

  

  

Kepada beberapa penanja, — 
Besok atau loesa salah seorang 

redakteur kita akan mengadakan 
perdjalanan journalistiek ke Dja- 
wa Tengah. Maka itoe sabarkan- 
lah doeloe sementara waktoe. Me 
noeroet berita jang disampaikan 

kepada kita. memang bisa mengada 
kan perdjalanan dengan kereta 
api dari Djakarta ke Soerabaja, 
tjoema sadja dengan melaloei Ban 
doeng dan menginap di Djokja. 
Djembatan di Wonokromo kabar-” 
nja roesak, entah benar tidaknja. 

Kepada pembarja2 di Djakarta 
—Permintian boeat menjiarkan ka 
bar kabar keloearga via Radio Dja 
karta soedah kita teroeskan kepa 
da pengoeroes siaran P.P.R.K, 

dan djoega akan di ichtiarkan, Ber 
hasil atau tidak, entah nanti. 
Dalam pada itoe kalau terasa 

-perloe boeat abonne jang setia bi 

sa dimoeat berita keloearga dalam       
        

     

sk. kita soepaja diketahoei oleh 

jang 'bersangkoetan, 

  

' Waktoe Ni ippom moderat di 
Indramajoe. 

itoe dibalas dengan mitraljoer | 

bagian jang kedoea ke Sambige | 

  

  

Oleh: R.A.G. 

nja sia sia sadja, Dia lantas pergi 
ke tentara Nippon 
soed minta pertoeloengan, Dia di 
samboet dengan pestol dan bajo 
net dan moeloet serdadoe Nippon 
itoe keloearlah pertanjaan: 
wa belanda?” 

»Djawa” djawab orang itoe, Ba 
dannja diperiksa. Kebetoelan di 
sana ada poela serdadoe Nippon 
jang bisa berbahasa Indonesia dan 
Soenda, sehingga orang itoe bisa 
lah berbitjara seloeas loeasnja. 
Orang itoe di bawa ke segerombo “ 
lan orang Indonesia jang soedah 
ada di sitoe dan mereka disoeroeh 
membantoe menoeroenkan barang 
barang dari kapal. 

Pada hari Minggoe ketika serda 
doe serdadoe Nippon sedang me 
njetel perkakas penangkis sera 

ngan dari oedara datanglah bebe 
rapa kapal 

ti. Kelakoean tentara Nippon itoe 
sangat menta'djoebkan, Meskipoen 
kapal kapal terbang itoe .menje 
rang, serdadoe serdadoe Nippon 

itoe tetap melakoekan kewadjiban 
nja dengan tenang. 4 

Ketika soedah doea hari orang 

itoe bekerdja pada Nippon baroe 
lah dia diizinkan poelang tetapi 
dengan perdjandjian bahwa dia 3 5 
akan poelang dengan membawa be 
berapa poeloeh koeli jang lain, Se 
telah orang itoe menemoei anak : 
dan isterinja kembalilah orang 
itoe ke tentara .Nippon dengan 
membawa beberapa ratoes orang 

koeli jang soeka bekerdja dengan 
tentara Nippon. 

Tetapi tentara Nippon “beloere bi 
sa memberi pertoeloengan sebab 
di tempat jang diseboetkan itoe 

masih ada tentara belanda. 
l 

1 

Hasil pembitjaraan 
toean Md.Said. 

DENGAN 

  

PEMBESAR TENTA 
RA NIPPON, 

Z.O, menoelis: 

Pada hari Senen dan Selasa 
(23/24 Maart) toean Md. Said men 
dapat kesempatan oentoek mengha 
dap Pembesar Tentera Nippon di- 
Gambir, ialah goena kepentingan 
pergoeroean Taman Siswa jang 

akan dibangoenkan kembali, Se 
bahagian pembitjaraan hari Senen 

telah dioemoemkan dengan peran 
taraan ,Antara” dan lebih 

landjoet dapat kita permoernan la 
gi, 
a. Pemerintah Nippon NN 
menghargakan djika sekolah2 ra' 
jat dapat mengadakan persa 
toean, : 
b. Pada hari jang pertama dima' 
loemkan, soepaja tiap2 sekolah 
partikelir 

tahoekan sekolahnja kepada Pem 
besar Tentera Nippon, Pada hari 
jang kedoea dioelangi lagi soepaja 
sekolah2 itoe sebetoelnja 
haroes meminta izin lebih dahoe- 
loe, dengan memberi tahoekan 
asas dan toedjoean sekolah itoe, 
goeroe2 dan 'apa2 matjam peladja 
ran jang diadjarkan. 
c. Sekolah2 diminta membeda 
peladjaran dalam bahasa Indone- 
sia, 
d. Bahasa Beianda tidak boleh di 
adjarkan disekolah2.- (Oleh Ta 

man Siswa Bahasa Belanda akan 
diganti dengan bahasa Djepoen). 

Sekian pembitjaraan toean Said 
jang perloe kita oemoemkan da. 
hoeloe, Pada hari jang berikoet- - 
nja toean terseboet akan menghs 
dap lagi berhoeboeng dengan ke 
pentingan pergoeroean djoega, 

  

  

Menikah: 5 

NJI RD: SITI MAIMOEHAH - 
:. SAID SOEMAWARDOJO 

dan 
KI AGOES. ABDOEL MANAN 

Djangkoengweg Iba —27Maart'42       
  

PATJAR. 
  

Tocan MADJID OESMAN 
dari Padang, jg. baroe keloear 
dari 

ma — JOESOEF. 

DITJARI PERLOE: Seorar: 
njang bisa beladjar Bahas: 
Djepang atawa Tolk. Minta' 
dateng Toko ,,Pesch” Pos 
weg Nona 35 telepon WI & 

  

  

dengan mak ' 

»Dja 

terbang kepoenjaan - 
.Sekoetoe dari djoeroesan Kali Dja- 

seboleh2nja memberi : 

Aa 

' interneering, diminta 
“memperhoeboengkan diri sa-. 

     
2 

   

(3 
Ma E
P
A
 
G
A
 
M
A
 

ap
 
K
A
P
 
BN
 

Ha
 

an
a 

Ap
a 

Aha
, 

ya
 £ 

   

Y
a
k
 

  

    

    
     

   

    

    

  

    

   

      

   1 
2 
b
e
n
n
i



    

   

   

      

  

   

      

   
   

  

   

     

     

    
    

   
    

   
    

   

  

OELOE DOELOE teman se- 
kantor bang Bedjat,/ boeng 

Tj. sering2 djoega ikdet2 ngo 
ong depan mierofoon HPRK. Ta 

apa jang. maoce dihatja depan 
on moesti dicensuur sama 

s Tapi dibelakang toekang 

paling belakang sekali 
A, Tj. sesoedah sampai di 

g Nirom, dapat kabar kaga' 
h batja apa. jang soedah-ditoe 

Sebab-sebabnja sih bang Be- 
ngarti. - aa 

" Siapa jang paling pinter maki 
maki kepada Nippon, dialah jang” 

paling lakoe, : 
Kalau zonder maki maki kaga' 

oetjapkan oleh rekan A Tj. itoe ko 
g dari maki-makian, malah ter 
2 neuteraal . 

Darritoe kaga' dikasih. 
Padahal dari doeloe rekan kita 
oe kalau ngomong seperti omo- 

ngan negeri jang neuteraal sadja. 
| Oleh Parket bisa dilepaskan, 
tapi serenta R.P.D, dapat kekoea 
saan censuur, wah tjelaka, kaga" 

Roepanja itoe waktoe meneer 
De Vries maoce lebihin-Mr. Blom. 

“ Tapi kalau orang sering dengar, 
| jang pinter maki maki, pakai per 

kataan2 kotor, lepas dari ksatria 

“an itoe roepanja jang bisa. ngo- 

- mong depan radio. 
. Toeh, doenianja itoe waktoe me 

| mang soedah kaga' beres. Ahli ma 

ki maki lakoe, jang kaga' bisa 

. maki maki kaga' lakoe. 
“Ada orang tanja, depan radio 

" boeng A. Tj. pernah berkata: ka 

"lau hak datang si bathil lari. Itoe 

apa.maksoednja. ' 

“” Bang Bedjat tolong kasih dja 

- wab : : 

Jang datang jang mana, dan 

“ jang kaboer jang mana. -, 

- Nah, jang begitoe bisa lepas 

dari censuur Parket, tapi jang bia 

sa sadja kaga' bisa.. 
Dasar soedah bingoeng, roepa 

nja- 

     

BANG BEDJAT. 

    

        
     

   

  

'KEBODOHAN PENDJOEAL, DI 

1 GOENAK. MENIPOE. 

10sen, boekan!10: 

roepiah 

- Mhd. Dd. mengabarkan kepada 
“kita, bahwa seorang toekang pen- 

'djoeal pisang pada hari Senen jg. 

'laloe hampir” tertipoe oleh tiga 

orang Tionghoa, jang berpakaian 

agak pantas djoega, dan soedah 
“tentoe agak lebih pandai dari pada 

'toekang pisang tadi. Mereka ke- 
tiga itoe memanggil toekang pi- 

' sang itoe dengan maksoed mem- 

' beli sebanjak 40 sen. 
| Tetapi ocang jang dipakai bajar 

“ialah oecang kertas baroe jang ber 

toeliskan ,,10”, Mereka mengata- 

kan kepada pendjoeal tadi, bahwa : 

- oeangnja itoe oeang kertas 10 roe ' 

“'piah jang baroe jaitoe dari Nip- ' 
'pon, Sebetoelnja ialah oeang dari 

'sen, Hingga oleh pendjoeal tadi 

| oeang kembalinja diberi sebanjak 

“fp o00. 

    

  

    
   

     

    

     

  

   

  

   

'Tetapi oleh pendjoeal itoe dita- 
“njaikan kepada temannja jang soe 

ah mengetahoei tentang oeang 

kertas. Dikatakan “ sedjelasnja, 
| bahwa ia soedah kena tipoe. £ 

an Dengan segera ia mengedjar 3 

rang Tionghoa jang masoek ke 
1g Budding. Oentoeng poela ba 

ginja, mereka masih beloem dja- 

- oeh djalannja.. Teroes ditegoer- 
.nja dan diterangkan, bahwa pen- 

djoeal itoe maoe ditipoe oleh me- 

| Achirnja toekang pisang itoe 

menang. Pisang ia terima kembali, 

“dan oeang kertas jang dikatakan 

'»sepoeloeh roepiah” itoe ia kem- 
“balikan kepada penipoe: 

“'Toekang pendjoeal jang mene- 
| oeang kertas baroe haroes 

“sedikit awas dalam menerima oe- 

ang bajaran. 

- BADAN AGAMA: DARI NIPPON 
SEDANG BEKERDJA. 

(. Pada balatentera Dai Nippon di 

“4. ada satoe badan jang me- 

heroes oeroesan agama, jang se 

| xg-mentjatat semoea keadaan 

sdjid jang ada di Djakarta. Pe 
' 'seroes dari badan. agama. ini 

“dah memerloekan bertemoe de. 

0 pengoeroes2. mesdjid, dan 
|. nesdjid2 ditempelkan selembar 

erat dalam bahasa Nippon jang. 
'nerangkan, bahwa mesdjid itoe 

“| dalam pengawasan balatente 

i Nippon. (A.) 
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| gai seorang pandai menari tandak 

  
semi 

  

Kepada Iboe Indonesia. 

  

   

  

' Oleh: Moves. Raksa Koeat. 
Dalam kandoengan taman djiwakoe, : 

Bertaboeran poetik kembang poestaka, 

Koesoesoen koehimpoen satoe persatoe, 
: Persembahan pada Moe. wahai ja Boenda. 

h 

Koentjoep koerangkai- beroepa nalam, 

Mendjadi sja'ir mainan bibir, 
Koetoeroet adjakan soekma didalam, 

Itoe kerdjakoe selakoe penja'ir, 
2 

Samboetlah wahai Iboendakoe sajany, 

Karangan boenga, rangkaian kata, 

Jang koesoenting ditaman soekma. 

Akoe penju'ir tiada beroeang, 

Hanja jang ada njanjian djiwa, 

'Itoelah baktikoe pada-Moe boenda. 
: L 
  

  

    
  

   SENIN 
LALOE LINTAS. 

Laloe lintas di Bandoeng. tetap 

seperti biasa, hanja kaoem stads: 

wacht Belanda jang sekarang me- 

megang djabatan verkeersageni 

dan bekerdja sebagai politie kota. 

  

EA 

PENDJELASAN. 

Menjamboeng toelisan kita jang 
berkepala ,,Dipaksa teroes men: 
djoeal beras”, dalam Pemanda: 
ngan terbit pada hari Sabtoe jbl. 
maka disini perloe-kita kabarkan, 
bahwa toko toean O.P.A. sebeloem 
toelisan kita dimoeat, soedah mem 
boeka tokonja dan mendjoeal lagi 
beras pada pendoedoek. (K.S). : 

ASS. WEDANA TJIGARASAH 
DJOEGA DIBOENOEH. 

Menoeroet kabar, djoega toe- 

an Ass. Wedana Tjigarasah, onder 

afdeeling Balaradja pada hari Re 
bo ggal 11 Maart telah diboe 
noeh oleh kaoem pendjahat diroe 

ja. Oentoeng diwaktoe ito 
anak isterinja tidak berada di tem 
pat ito2, ,hingga ia sendiri jang 
djadi korban. Tentang djoeroetoe 
lisnja dan jang lain lain beloem 
didapatkan kabar. (Antara). 

TENTANG PEMBOENOEHAN DI 
MAOEK. 

Djoemlah korban 
lebih-banjak da 
ri jang didoega. 

Menjamboeng kabaran kita ba 
roe baroe ini perkara pemboenoe 
han di Maoek, disini kita dapat 
mengabarkan lebih landjoet, bah 
wa dari padoeka toean Regent Be 
tawi kita dapat keterangan jang 
lebih djelas, bahasa dalam pem- 
boenoehan ini sama sekali telah 
memakan korban 14 orang, jaitoe 

toean toean Wedana, Ass. Weda 
na, Mantri Polisi, 3 djoeroetoelis 
dan 6 polisi agent, loerah dan 2 
orang Tionghoa partikelir jang 
kebetoelan berada di kawedanan, 

Kedjadian itoe ialah pada ha 
ri Selasa tanggal 10 Maart 1942 
djadi sesoedahnja tentara Nippon 
masoek kedalam daerah Betawi. 
Oleh pembesar tentara Nippon t. 

Wedana telah diwadjibkan oentoek 
mendjalankan kembali pekerdja- 
-annja. Begitoelah t. Wedana t. Ass 
Wedana, dan lain lain bestuur- 

ambtenaar dengan berlindoeng di 

bawah bendera Nippon telah raem 

bikin propaganda goena ketentera 

' man dan keamanan-oemoem ser 

ta mengandjoerkan kepada rakjat 
agar bekerdja lagi seperti sehari- 

harinja. Pada permoelaan keliha 
tan rakjat ada tenteram, tetapi ti 

ba tiba pada hari Selasa terseboet 

telah datang banjak orang me- 

njerang kawedanan. Segala orang 

bestuur ambtenaar dengan poli 

si dan 2 orang Tionghoa menarik 

' diri kedalam roemah, tetapi ka 
“rena roemah tocan Wedana dari 
' moeka dan dari belakang dibakar 

  
' olehkaoem pendjahat, maka tocan 

, Wedana beserta lain lainnja laloe 

| terpaksa lari keloear. Roepanja 

| diwaktoe itoelah oleh kaoem pen- 

Dana 
& 

djahat diambil kesempatan oen- 

toek melakoekan itoe pemboenoe- ! 
: 
| han pemboenoehan jang kedjam. - 

Hal ini terdjadi diwaktoe sore. 

' gent Betawi hal ini lagi dalam pe 
njelidikan. Sedikit dapat kita te 

rangkan dibawah ini, bahwa toe 

an Wedana Maoek, jang diboenoeh 

itoe ialah toean R, Adiwidjaja doe 

loe bekas Wedana Bandjaran (Ban 

doeng) dan terkenal seorang be 

stuursambtenaar jang banjak ber 

boeat kebaikan bagi rakjat dan 

. djoega terkenal sebagai seorang. 

jang sangat gemar pada kesenian 

Yoenda' dan terkenal poela seba- 

Soenda, 

(—. Menoeroet keterangan toean Re - 

PEKERDJAAN2NJA — PEKOPE 

BANGSA ARAB DI BOGOR. 
Comite bangsa Arab Penolong 

Korban Perang di Bogor jang di 
ketoeai oleh tocan Luitnant Arab 
Bogor telah mengerdjakan bebe- 
rapa pekerdjaan jang haroes di 
tjatat, sebagaimana terseboet di 
bawah ini: : 
1. Membagi beras kepada 1.700 

orang Arab dan Indonesier jg. 
berkesoesahan. 

2. Memberi gadji kepada: seo- 
rang verpleeger perampoean 
bangsa Belanda oentoek mem- 
beri peladjaran kepada orang2 
perempoean bangsa Arab ten 
tang peladjaran ' pengobatan 
dan lain2 sebagainja, dengan 
gadji f 50.— seboelan. 

3. Membeli peti2 obat jang telah 
diberikan kepada sekolah2 A- 
rab di Bogor, jang harga per- 
petinja f 15.— 

4. Memberi oepah kepada orang2 
perempoean jang ' mendjagai 
polikliniek jang berada di kam 

poeng Empang dari pagi hing- 
ga sore, sedang jang mendja 
ga malamnja ialah padvin- 
der2. 

5.. Memberi pertolongan oeang ke 
pada familie orang2 Arab jang 
beberapa anaknja telah men- 
dapat loeka dari bombardement 
di Kebon Pedas, diantaranja se 
orang anak binasa. Dan djoega 

memberi pertolongan kepada 
seorang Arab jang. roemahnja 
ambroek dari lantaran gentje- 

tan bombardemen tsb. 

Pada comite ini masih mempoe 
njai ocang, jang mana-hendak di 
belikan beras oentoek dibagi-bagi- 
kan kepada orang2 jang soesah 
dari bangsa Arab. 

KANTOOR POST BOGOR DIBOE 
KA LAGI. 

Sedari hari Sabtoe jang baroe 
laloe Kantor Post Bogor telah di 
boeka lagi oentoek publiek. 

Orang bisa beli perangko2, plak 
zegel dan kartoe post. 

Perangko2 jang pakai Kepala 
“Radja tidak berlakoe lagi, tapi 
barang siapa masih mempoenjai 
simpanan perangko sematjam itoe 
masihlah ja diperkenankan menoe 
karnja dengan perangko lain ma 
tjam. 

Oentoek postwissel2 jang -be 
loem diteboes, orang ada kesempa 
tan oentoek mengambilnja. 

Mandaat2, chegues dsb. boeat 
“sementara waktoe tidak di 
bajar, 

Pembajaran2 dari Kantor Post 
jang diidinkan, ti dak diper 
kenankan lebih dari f 30.— (tiga 
poeloeh roepiah) oentoek . seseo- 

rang boeat tiap2 hari. 
Telegram2 beloem diterima. 
Menoeroet keterangan dari se 

orang pegawai disana, maka soe- 
rat2 dan kartoe post restant doe 
loe jang beloem sempat diterima- 
kan pada alamatnja, moelai hari 
Sabtoe jang baroe laloe, telah moe 
lai disampaikan pada adresnja. 

(K.S.- 

PERGOEROEAN T.S. DIBOEKA 

KEMBALI. 
Corr. ,,S.J.S.” menoelis. 

Pergoeroecan Taman Siswa Tang 
gerang jang semendjak timboelnja 
peperangan dinegeri kita ini ditoe 
toep, maka dapat kini penoelis ka 
barkau jang pergoeroean terseboet 
moelai hari Senen kemaren tang 
gal 23 Maart diboeka kembali. 
Djoemlah moerid jang masoek   
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beloem begitoe banjak, moengkin 
tambah hari tambah banjak. Kini 

“'kebanjakan diantara moerid2 itoe 
masih sama berada ditempat pe 
njingkirannja masing2. Njatalah 
bahwa pergoeroean Taman Siswa 
di Tanggerang soenggoeh tahan 
oedji, meski hebatnja rintangan 

jang dideritanja. Siapakah gera 
ngan jang hendak memadjoekar 
pergoeroean kebangsaan kita, ka 

lau boekan Ra'jatnja jang kini soe 

dah sama kelihatan akan keinsja 

NGAN 

| MENGEMBALIKAN BARANG 
RAMPASAN, 

Moentjoelnja oendang2 pemerin 
tah Nippon jang orang akan men 
dapat hoekoeman berat bila telah 
merampas milik orang lain tak ma 
oe mengembalikan, pada oemoem 
nja mendapat perhatian dari me 
reka jang bersangkoetan, Tanda 
nja kini ada djoega jang sama ma 
oe mengembalikan barang? terse 
boet dikantor kewedanan, Barang 
siapa merasa kehilangan barang 
Beaah 2 anja datang dikantor 
erseboet kalau2 baranoni 
dah berada disitoe. Ma 

SOESAH MENDAPAT MINJAK. 
Pada achiran waktoe ini pendoe 

doek Tanggerang jang berada di 
kota" soenggoeh sama merasakan 

kekoerangan beras, sehingga ada 
jang berada dikota jang pergi ke 
Djakarta oentoek menghadap ke 
pembesar Nippon minta pertolo 
ngan persediaan beras. Maksoed 
ini djoega berhasil baik. Kemoedi 
an Orang sesoedah persediaan be 
ras tadi habis, sama mentjari dide 
sa2. Boeat sementara kesoekarar 
mendapat beras tadi telah lenjap, 
tinggal kini orang sama merasa ke 
koerangan minjak tanah. Kalau 
ada sebotolnja harga 35 atau 40 
sen. Ini soenggoeh dirasakan berat 
oleh pendoedoek. Poen sekarang 
sajoer soesah didapat, 
Kesoekaran2 ini dapat dilenjap 

kan, bila peroebahan kereta api ba 
ik kembali. Moengkinkah dengan 
setjepatnja ada penetapan harga 
harga barang dari jang wadjib? 

PERTEMOEAN PENDOEDOEK 
TELOEKNAGA. 

Orang menoelis: 
Pada hari Minggoe 

boelan ini dengan 

roemah t. Saaba, amit kampoeng 
Melajoe, telah dilangsoengkan, 
pertemoean oleh pendoedoek on- 

derdistrik 'Teloeknaga, Tangge- 
rang, dipimpin oleh t, H. Moecham- 
mad Djoeneidi dan t. assistent 
wedana Teloeknaga serta menteri 
politie Tjengkareng. Jg. mengoen 
djoengi pertemoean itoe pendoe- 
doek Indonesia dan Tionghoa se- 
banjak I.k. 1.000 orang. 

Dalam pertemoean itoe diberita 
.hoekan soepaja semoea pendoe- 
doek soeka bekerdja goena men- 
djaga keselamatan dengan mene- 
goehkan persatoean. Poen didjelas 
kan tentang beberapa arti makloe 
mat pemerintah militer Nippon. 
““ Pertemoean itoe, setelah ma- 
tjam2 do'a diperdengarkan, ditoe- 
toep djam satoe siang dengan 

tanggal 22 
bertempat di 

DJEMBATAN TJIBADAK, 
Dari soember jang baik, kite 

dapat- mengabarkan, bahwa djem 
batan Tjitjati, jaitoe djembatan 
antara halte Paroengkoeda dan 
Tjibadak jang roesak itoe, seka- 
rang sedang dikerdjakan sebegitoe 
roepa, Sehingga tidak lama lagi 
djembatan itoe dapatlah dipergoe- 
nakan.., ” 

Jang dimaksoedkan diatas, jai- 
toe djembatan oentoek publiek, 
djadi boekanlah djembatan kereta 
api. 

Selain itoe - seperti soedah kita 
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“Dalam pagar kawat 
berdoeri. 

Sangkakoe saja akan dibawa ts 
hopburo, tetapi tidak, auto perhen 

ti di depan setasioen dan saja di 
masoekkan dalam roeang jang se 
beloem petjahnja perang dipakai 
sebagai goedang, Disana soedah 
menoenggoe beberapa orang kor 
ban kekoeasaan belanda, diantara 
nja toean toean Rais dan Dasaad 
A, Musin, terkenal dalam doenia 

perniagaan Indonesia. Djoemlah 
kami makin lama makin besar se 

'bab hampir tiap djam pegawai 
PID. datang membawa orang tang 

kapan, 
Bahwa kedjadian itoe sangat 

mengharoekan hati kami soedah 

lah pasti! Diatas moeka beberapa 
teman, djoega diatas moeka saja 
perasaan.-hati itoe sangat tampak. 
Toean Rais menghiboerkan dan 
memperkoeatkan hati kami de 
ngan nasehat nasehatnja jang 

bergoena. Tidak saja sangka bah 
wa. saudagar besar jang biasa 

menghitoeng oeang beriboe riboe 
itoe pandai djoea melajang dalam 
alam. filsafat. 

Segala peristiwa dalam doenja 
ini ada goenanja, katanja. Baik 
jang girang maoepoen jang sedih. 

Setiap penderitaan adalah api 
oedjian. Siapa jang tiada bergo 
jang imannja, tetap jakin akan 

pimpinan Ilahi, akan keloear da 

ri oedjian itoe sebagai oyang be 

sar, 
Memang benar katanja itoe, Seti 

ap orang besar, setiap pahlawan 

mendjadi besar karena penderita 
an dan perdjoeangan. Depan mata 
koe terbajang wadjah Hatta, wa 
djah Soekarno, wadjah Jawahar 
lal. Boekankah semendjak djiwa 
koe sadar pengandjoer  pengan 
djoer itoe saja kagoemi dan saja 
djadikan toeroetan? Djiwakoe te 
gak kembali, seperti boenga jang 
tadinja lajoe terkoelai tetapi men 
djadi segar kembali setelah hoe 
Gjan membasahi boemi. 

Malam itoe kami tidoer dalam 
goedang itoe, Diatas bangkoe dan 
medja jang keras. Tidak berban 
tal, tidak bertikar. Boeat saja jang 

soedah biasa dengan hidoep mela 

rat hal itoe tidaklah menjakitkan 
benar, tetapi teman teman jang 

biasa dengan -hidoep jang mewa 

bangoen keesokan harinja dengan 

belakang, pinggang dan dengkoel 

jang sakit. 
Waktoe tengah hari kami dipe 

  

rintahkan berbaris ke kereta api. 
Di kiri dan dikanan, di depan dan 
di belakang berdjalan poela agen 
agen polisi jang siap oentoek mele 
paskan tembakan. Ketika kereta 
hampir berangkat datanglah. pega 
wai PID dengan membawa sauda 
ra Mr” Soemanang. Ditjeriterakan 
nja kepadakoe bahwa dia soedah 
menemoei isteri saja jang sedikit 

poen tidak memperlihatkan pera 
saan jang lemah, 

Kami bermalam di Soekaboemi 
di seboeah roeang sekolah perta 
njan oentoek keesokan harinja di 

moesatkan dalam auto gerobak 

jang tidak beratap” Moela moela 
hari terang tjoeatja, Periangan 

dengan goenoeng goenoengnja jg. 
biroe mengindah dalam tjahaja 
mata hari. Tetapi lama kelamaan 
datanglah awan hitam jang makin 
lama makin tebal menoetoepi Ia 
ngit dan kemoedian toeroenlah hoe 

djan dengan derasnja. Indonesia 
seperti boenda jang berdoeka me 
nangisi anak anaknja jang kena 
malapetaka. 

Dengan perasaan jang sangat 
letih serta kedinginan sampailali 
kami ketika sore di interneerings 

kamp di Garoet, Serdadoe serda 

doe belanda, bersendjata bedil jg 
bersamboengkan bajonet menjam- 
boet kami dengan garang dan ang 

koehnja. Baroe sadja kami toeroen 
dari auto, maka beberapa orang 

dari gerombolan kami 'itoe dapat 
perintah soepaja bangoen pagi pa 
gi keesokan harinja sebab akan 

diberangkatkan. 
Isi interneeringskamp itoe ada 

kira kira lima ratoes orang. Sedih 

pedih rasanja hati ketika melihat 
anak anak jang masih ketjit dan 
baji baji jang masih menjoesoe. 
O, kekoeasaan jg akan roentoeh, 

gentar dan takoetkah kamoe akan 
anak anak jg. masih ketjil itoe? 

Apakah hatimoe soedah merasa 
bahwa merekalah jang nanti akan 
mendjadi gelombang gelombang 
dalam bandjir jang maha dahsjat, 
bandjir bangsa bangsa benoea 
Asia ?! : 

Karena perasaan jang letih le 
kaslah saja tertidoer tetapi tidak 
sebeloem mendo'a kepada Toehan 

soepaja ,,kalau hanja namakoe jg. 

dari kandoengan isterikoe lahirlah 
seorang pahlawan pembalas den 
dam”, 

H.R. 
  

toelis dalam verslag perdjalanan 
kita ke Paroengkoeda dalam ,,Pe- 
mandangan tgl, 21 Maart,, bahwa 
orang terpaksa toeroen dari kereta 
api, karena djembatan Tjitjati 
roesak, begitoepoen keadaannja de 
ngan terowongan (tunnel) di Lam- 

pegan. 
Ini koerang benar, mestinja: 

begitoepoen keadaannja dengan 

djalan kereta api dekat Lampegan. 
Oentoek melaloei djalanan kereta   api itoe dalam permoelaan kabar- 

nja orang terpaksa moesti toeroen, 

tetapi sesoedah itoe orang dapat 
doedoek teross- didalam kereta 
api. (KS) 

Eres RE 
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Pembantoe K.S. Bogor. Harap 
selandjoetnja kabaran ditoelis de- 
ngan mesin toelis sadja, sebab 
haroes dikirim doeloe ke censor. 
Dibikin: rangkap  doea seperti 
biasa. 
  

  

Pedato 

Radio Tokio 24 Maart, 

goengan di Indonesia. 
Sebeloem saja mengoemoemkan 

pedato saja, maka lebih dahoeloe 

saja sempaikan kepada sdr2, di 
Indonesia, bahwa semoca pemoe- 
da2 Indonesia jang ada di Nippon 
dalam semangat walafiat. Maka. 
kita harap soepaja orang2 toea 

koeatir dan merasa senang. 
Selain itoe saja terangkan, ter- 

oetama sekali ssk, ditempat kelahi 
ran saja soeka memoeat pedato 
ini, 

Saja Moshammad Djoeli (?) dari 
Padang (Sumatera) dan tidak la- 

ma lagi tentoe poelang ke Indone- 
sia.. 

Kepada goeroe saja di Nippon 
jang sekarang bekerdja dalam 
barisan balatentara Nippon di In- 
donesia tidak akan 
kasih saja. Kami harap sdr.2 di In 
donesia menolong mereka jang ba 
njak pertolongannja kepada kita 

itoe." 
“ Sekarang saja moelai dengan 
pedato-saja. Peperangan dinegeri 
kita soedah berachir, Pemerintah 
Belanda soedah minta ampoen, 
toendoek kepada Nippon. Seka- 
rang kita lihatlah betapa kelema- 
han tentara Belanda itoe, Seka-   rang sdr2. di Indonesia melihat 
bahwa mereka itoe tjoema dipakai 

/ sedang . Hindia Belanda moesna. 

kami di tanah air tidak oesah | 

| 'soekoer terlepas 

| bangsa Belanda, Kita 

i-kamerdekaan. 

| Sdr, di Indonesia jang doeloe ti 

loepa terima | 

poetera Indo- 
nesia. 

ai 

| boeat propaganda, mengetjil nge- 

Sdr.2 sebangsa dan sepenang- ' tjilkan kita sadja. 
i  Sesoeatoe bangsa jang tjoema 

bisa menindas sadja, tentoelah da 
pat balasan dari Allah. Negeri 
Belanda ditakloekkan  Djerman, 

| Di belakang hari kita akan sak- 
sikan, bahwa bangsa Belanda akan 
senasib dengan bangsa dinegeri- 
nja. Mereka akan hidoep dinegeri- 
negeri asing. 

Kami rasa kini sdr2, akan lebih 
insjaf dari jang soedah2 dan akan 
lebili giat dalam pengorbanan ter 
hadap tanah air, Kita haroes ber- 

dari tindasan 
menoedjoe 

| dak bertindak demikian, sekarang. 
' ini haroes menghormati mereka 

| jang soedah berkorban kepada ta- 
| nah dan bangsa. 

Perekonomian kita, pergoeroean 
| kita, dan segala oesaha rakjat 
' Indonesia haroes dibangoenkan. 
| Pemimpin2 sekarang haroes me- 
mentingkan akan segala apa jang 
berkenaan dengan kebangoenan 
rakjat, segala itoe haroes dioe- 

| moemkan. 
Kapitaal haroes dikoempoelkan 

bersama2, segala soember ekono- 
mi haroes digahoengkan, 

Rakjat Indonesia haroes lebih- 

    

| lebih toeroet beroesaha mentjapai 
boeah oesaha itoe, msalnja kalau 

membeli apa-apa belilah diperoesa 
haan bangsa sendiri. Sebaliknja da 
ri pihak toko bangsa kita, poen ha 
roes menghormati pembeli pembe 
linja itoe, misalnja dengan - harga 

jang pantas, 
Pendidikan kebangsaan kita 

haroes disoesoen lagi. Dalam pendi 

dikan kepada pemoeda pemoeda 
rasa tjinta kevada negeri haroes 

dimasoekkan: dalam sanoebari. Ka 
oem pendidik haroes memperdalam 
semangat pemoeda-pemoeda kita, 
goepaja mereka mentiintai “rak- 
jatnja, Njanjikanlah lagoe kebang 
saan kita, karena hal itoe mem- 
besarkan semangat. Ditangan ki 
talah tertjapainja kemerdekaan. 
Oieh karena itoe segala oesaha 
rakjat haroes dipentingkan. 

Saja gembira mendengar pe 
mjinpin kita Mohammad Hatta ki 
ni soedah selamat. Poetera pose 
tera. Indonesia di Tokio menjam: 
paikan selamat kepadanja. Terha 
Gap rakjat Indonesia oemoemnja 
saja harapkan soepaja menoeroet 
dan mengakoei pemimpin pemim- 
pin kita. 

Djanganlah  menoendjoekkan,   bahwa di Indonesia tidak ada per 

satoean, Kini kewadjiban rakjat 
Indonesia mentjari pemimpin pe- 
mimpin jang dilarikan atau di 

 boeang oleh pemerintah Belanda. 
Mereka sekarang beloem selamat. 

|. Dan kepada mereka jang soedah 
bekerdja dengan pemerintah Nip 
pon, kita harapkan bekerdja ber- 
sama-sama dengan “Nippon dan 
djanganlah bersemboenji semboe 
nji maksoed jang djahat. .Pentirg 

(kan segala kepentingan bersarma- 
sama “dengan Nippon. Dijaocehilah 

| keperloeari sendiri. 

PE      


