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- adanja sekolah 

: Oedjoednja Pergoe- 
roean di Nippon. 

Tinggirendah deradjat sesoeatoe bangsa adalah ter 

gantoeng pada peladjaran dan pendidikan jang di 

pnanan oleh negeri dan bangsa itoe. 

Oleh: Soepardo. 

EKOLAH di Nippon soeng- 
goeh2 oentoek kemadjoean ke 

tjerdasan otak, penabalkan ba- 
thin, toemboehnja djasmani dan 
pembentoekan watak jang terten 
.toe dan teratoer, goena kemadjoe 
an dan kemakmoeran Nusa dan 
Bangsanja. 

Soenggoeh lain benar dengan 
jang diadakan 

oleh Pemerintah Hindia Belanda 
dahoeloe di Indonesia ini. Seko 
lah2 itoe tiada oentoek keperloean 
rakjat, bahkan” sebaliknja goena 
keperloean 
Belanda semata2. Disamping itoe 
ada poela sekolah oesaha particu 
lier, jang karena minta dan dapat 
sokongan dari pemerintah dari sen 
dirinja haroes menoeroet dan toen 
doek kepada peratoeran jang di 
adakan oleh pemerintah dahoeloe. 
Lain dari pada itoe banjak poela 
sekolah oesaha bangsa sendiri, jg. 
dalam leerplannja mengambil atau 
meniroe atau mendekati leerplan 
sekolah pemerintah Hindia Belan 
da, jang tentoe boecahnja tiada me 
moeaskan, Tentoe dalam hal ini 
ada ketjoealinja. Ketjoealian se 
kolah2 ialah sekolah2 jang didiri 
kan oleh oesaha bangsa oentoek 
bangsa berdasarkan kebangsaan 
atau agama. Sekolah2 ini, tiada 
sedikit mendapat rintangan dari 
pemerintah Hindia Belanda, pada 
hal sekolah2 ini didirikan oleh 
bangsa sendiri, berdiri sendiri, 
mempoenjai leerplan sendiri, (On- 
derwijsordonnantie 1932 dan selan 
djoetnja onderwijs verbod). 

Mari kita menengok keadaan pe 
ladjaran dan pendidikan disekolah 
di Nippon. Dalam boekoe jang 
berkepala: ,,Japan zoals het is” 
karangan toean Komakichi Noha- 
ra terdapatlah tentang hal peladja 
ran dan pendidikan sebagai demi 
kian. 

Pendidikan dalam sekolah di 
Nippen hampir sama dengan jang 
ada di Europa, teroetama di Djer 
man itoe. 

Di Nippon leerplicht ada, bagi 
anak jang telah beroemoer 6 ta- 

- hoen. Mereka haroes masoek seko 
lah Sho Gakko lamanja 6 tahoen. 

Disekolah ini anak2 diadjar da 
lam bahasa Nippon berhitoeng, 
riwajat, ilmoe boemi dan ilmoe 
"chodrat dan hoeroef Nippon dan 
Tionghoa sebagian sadja, karena 
sangat banjaknja hoeroef itoe. La 
in.dari pada itoe diadjarkan poela 
berolah raga menggambar dan pe 
kerdjaan tangan bagi moerid lela 
ki, sedang bagi moerid perempoe 
an merenda,- mendjahit dan peker 
djaan kepoetrian. 

Tentang pakaian, diadakan pera 
.toeran oemoem. Anak lelaki berpe 

pemerintah Hindia--: 

  

tji dan berpakaian uniform hitam, ' 

. sedangkan dalam moesim panas 
berpakaian dril. Anak2 perempoe 
an berpakaian setjara barat, jai- 
toe memakai badjoe 'gaoeng 
(jurk), akan tetapi ada djoega jg. 
beruniform, jang sangat sederha- 
na, Apakah pakaian jang sederha 
na ini mempoenjai maksoed meng 
hilangkan rasa kemegahan bagi 
kaoem poetri, ataukah karena ber 
hoeboeng dengan keoeangan, tia 

'da dapat dikatakan. Akan tetapi 
moengkin karena dengan oeang 
jang sama dan tenaga jang sama 
dapat mengadakan pakaian dalam 
"sekolah-jg. menjesesoeaikan anak 
anak perempoean itoe. Dengan pa 
kaian jang sama ini dapatlah anak 
anak rasa persamaan. 

Bagi siapa jang telah menilik ke 
adaan di Nippon dengan objectief 
akan haroes berpendapatan, baha 
sa penarik dari anak2 jang choe 

.80es ialah, kehaloesan — ketoen 
Kan dan 'kedjenakaannja hi- 

ing, karena hidoep sekolah itoe 
dan anak2 moelai meniroe moerid 
moerid jang lebihtoea dan para 
stoeden dengan radjin. 

     

  

  

Bagi anak lelaki jang ta” akan 
melandjoetkan peladjarannja kese 
kolah menengah, diadakan seko- 
lah penambah (aanvullingsonder- 

wijs) jang lamanja 2 atau 3 ta- 
hoen. Anak2 jang meneroeskan pe 
ladjarannja ke Tjoe Gakko (seko 
lah menengah, diberi peladjaran 
ketjoeali jang telah didapat diseko 
lah rendah) (Sho Gakko) djoega 
keboedajaan Tionghoa, ilmoe oe- 
koer jang lebih tinggi (hoger wis 
kunde) ilmoe chodrat, ilmoe che- 
mia, ilmoe hoekoem negeri dan 
peratoeran negeri, peladjaran ba 

hasa asing jang pertama dikasih 
kan disekolah Tjoe Gakko ialah ba 
hasa Inggeris. Sekolah ini mem 
poenjai 5 kelas. Lain dari peladja 
ran tsb, moerid2 mendapat poela 
peladjaran kepradjoeritan (kemili 
tairan). Djika mereka telah tam 
mat, soedah 17 tahoenlah oemoer 

mereka dan sekolah peneroesan- 

nja ialah sekolah tinggi (Dai Gak 
ko - Universiteit) oentoek .mema 

soeki sekolah Dai Gakko, maka 

moerid2 memasoeki sekolah pe- 
nganfarnja dahoeloe jang lama 
nja 2 atau 3 tahoen. Disekolah 
Dai Gakko diadjarkan bahasa 
Djerman, Perantjis dan bah, La- 

tyn. 
Bagi anak2 jang tiada meneroes 

kan ke sekolah Dai Gakko (seko 
lah) tinggi, maka diadakan seko- 

lah jang tertentoe, pertoekangan 
misalnja dll-nja. 

Moerid tammatan dari sekolah 
menengah 'itoe, walaupoen tiada 
mendapat peladjaran jang loeas 
dan mendalam, tetapi apa jang di 

dapatnja telah tjoekoep oentoek 

hidoepnja. Apalagi soal pendidi 
kan membentoek watak, dan pe- 

ngoeaitkan djasmaninija (tjara 
Sparta) serta peratoerannja (disci 
pline) menjebabkan  mempoenjai 
kemaoean jg. koeat oentoek men 
tjapai maksoednja. Lain dari pada 

itoe sekolah menengah itoe membe 
ri keoentoengan jg. njata kepada 
moeril moerilnja, bahasa sesoe- 
dah tammat itoe tinggal 1 tahoen 

lagi menerima didikan militair jg. 
biasanja haroes 2 tahoen lamanja. 
Sesosdah menerima didikar mili- 
tair (kepraajoeritan) ini, maka 
moerid ts». telah berpangkat on 
derofficier, sedang djika mereka te 

lah toeroet dan loeloes dalam sa- 
toe oedjian kepradjoeritan itoe me 
reka telah dapat pangkat res-rve 

officier, 

Anak2 perempoean jang telah 
tamma: darj sekolah rendah belen 

men2ro2skan kesekolah.menengah, 

dan sesoedah itse dapat porla me 
neroesxan ke Dai Gakko (sekolah 

tinggi) centoek kaoem poeteri. 

Akan tetapi karena soai perkawi 
nan, Gjika mereka telah tammat 
dari sekolah menengah, dan telah 

beroemsrzr 17 tahsen, raska mere 

ka teroes memoelai belar'ar pera 
toeran rosnyy tangga. Pendidi- 
kan anak perempoean, jang 
maksoed, hendaknja anak ine, 

mendjadi anak jang baik dari sa 
toe kelssarga, kini socdah  berc- 
bah menjadi pendidikan soepaja 

anak janz baik itoe mendjadilah 
pemoedi jang.ba'k pozla dan selan 
djoernja bermaxsord  hendaknja 
pemoedi itve mendjadi iboe 
berbosii. (bagi kaoem posteri itse 
ada pen-id'ixur jang :choesoes. —- 
pen.) 

Soal pembentoekan dan pendidi 
kan watax dinegeri Nippon toe 

adalah janz semestinja.  Sedjak 
moeda awak" telah dibiasakan ke 
pada kekerasan dan peratoerain 
(tuch: en orde) dan toendoek pa 

da kehsadak atasan. 
Rasa tjongkak, dan rasa hina 

terhadap sesoeatoe pekerdjaan di 
lenjapkan. Didalam sekolah sesoe 
dah habis peladjaran anak2 -disoe 
roeh membersihkan  (menjapoe) 
roeang, mengatoer 'alat2 sekolah 

1 sendiri, 

ber ' 

jang |   

Dalam oemoemnja  seko 
lah disana roemah jang sederha- 

na, dan dalam moesim dingin dipa 
nasi dengan sederhana sadja, 
jang bermaksoed oentoek membia 
sakan dan tahan akan hal itoe, Da 
lam roeang sekolah jang terten- 
toe, atau jang diadakan oleh Ge 
meente choesoes .oentoek berolah 
raga, anak2 diadjar berolah raga, 
beraga (balspel) athletiek setjara 
Amerika atau Inggeris, Lain dari 
pada itoe oentoek beladjar koeat 
dan tahan akan sakit, diadjarkan 

beranggar (schermen) dengan pe 

dang dari bamboe, Oentoek sigap 
tegap dan tangkas, diadjarkan poe 
la Djoe-Djoetsoe. 

Anak sekolah.di Nippon, boleh 
dikatakan soldadoe ketjil, walau 
poen perkataan itoe tak dapat di 

"artikan soldadoe jang sebenar2nja, 
tetapi darah dan watak kepradjoe 

ritan mereka itoe sangatlah ber 
goena dalam hidoep mereka seha 
ri hari Kebanjakan sekolah me 
nengah ini adanja dikota2, sedang 
kan .moerid itoe datang dari kam 
poeng dan oedik. Oentoek meme 
noehi sjarat keperloean itoe, maka 
diadakan disamping sglkeelah me 

nengah itoe asrama (internaten) 

dan disitoe tinggal anak, dibawah 
penilikan dan pengamat2an dari as 

rama jang keras. Disini moelai- 
lah mereka lepas dari pengawasan 
orang toea sendiri, oentoek ber 
ganti dengan penilikan dan peng 
amat2an asrama, jang keras tadi. 
Tentoe hal ini berpengaroeh djoe 
ga pada pendidikan dan watak 

anak2. 

Demikianlah oedjoednja pendidi. 
kan dan peladjaran di Nippon. Ba 
gaimanakah hendaknja kini dinege 
ri kita Indonesia dizaman baha- 
roe ini? 

Sedjak 20 tahoen di Indonesia 

telah berdiri. sekolah kebangsaan 
atas oesaha dan oentoek bangsa, 
dengan dasar keboedajaan Indone 
sia (cultuurnasionalisme). Sekolah 

itoe telah tiada sedikit menamat 
kan poetra Indonesia, terdjoen da 
lam masjarakat, dan dalam oe- 
moemnja tiadalah mengetjewakan 
boeahnja. Ada poela jang telah 
tammat, karena peneroesan di In 
donesia sendiri, tiada dapat kare 
na sekolah itoe tak dapat persama 
an dengan sekolah Hindia Belan 

da dahoeloe, teroes ke Nippon, Ma 
nila atau Santiniketan, 

Sekolah kebangsaan ini, walau 
poen mendapat perhatian dari 
bangsa, tetapi beloem setimpal de 
ngan oesaha dan oedjoednja. 

Malahan dari sebagian fihak, 
mendapat tjatjian, dan tiada. men 
dapat penghargaan. Adapoela, jg. 
menjeboet sekolah kebangsaan 

itoe, sekolah merah, tidak berhar 
ga, karena keterangan tammat 
(diplomanja) dalam mentjahari pe 
kerdjaan dikantor tak dihargai. 
Salah benar pendapatan dan pe- 
mandangan itoe. Disangkanja me 
njekolahkan anak2 itoe semata2 
oentoek dapat diploma, goena men 

tjari pekerdjaan, mendjadi kaoem 
pendjilat pena belaka. Koerang in 
sjaf bahasa bersekolah teroetama 
mentjari ilmoe,  membentoek wa- 
tak, jang sangat berfaedah bagi hi 
doepnja kelak. 

Dalam garis besarnja sekolah 
kebangsaan, oesaha bangsa itoe 
banjak jang sama dengan jang ada 
di Nippon, walaupoen beloem dan 
masih ada jang beloem dikerdja- 
kan, karena keadaan dan rinta 
ngan dimasa itpe. Marilah kita le 
bih memperhatikan sekolah2 ke 
bangsaan itoe. Marilah kita bera- 
mai2  toeroet  membangoenkan 
sekolah itoe, jang karena pepera 
ngan terhenti beberapa minggoe 
lamanja. Dalam boelan April akan 
diselenggarakan kembali. Apakah 
tiada sajang sekolah kebangsaan 
itoe jang telah mempoenjai tingka 
tan menengah, dan sekolah goe- 
roe, djika tak disoeboerkan 'bersa 
ma2 goena rakjat Indonesia moer 
ba, jang pada masa sekarang, 
soenggoeh masih banjak benar jg. 
boeta-hoeroef itoe? 

Moedah2an dengan memba- 
ngoenkan dan menjeboerkan kem 
bali sekolah kebangsaan ini, kita 
akan toeroet poela membantoe 

mendjelmakan Indonesia Raya, 
jang djoega oentoek Asia Raya! 
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gal, Kesempatan ini dipergoenakan 
oleh jang berkepentingan sehingga 
mereka tidak mendapat kesoesa 
han dalam oeroesan keoeangan. 

“Habis boelan tidak beberapa 
lama lagi, tinggal beberapa hari. 

leh kebanjakan pemoeda2 soe 
dah didjadikan soal, apakah mere 
ka dari pemerintah Balatentara 
Nippon masih berhak mendapat 

locang delegasi atau tidak. Perhoe 
5 gkengan dengan tanah seberang 

| mpai sekarang beloem ada, Oe 
|| YA sekolah dan oeang makanan 

»(kostgeld) mesti  dibajar. 
ng barang naik amat sangat, 
'ga keperloean sehari hari 

| dibeli dengan harga mahal.     

  

  

Kalau melihat sean kantor 
pos di Djakarta jang sampai saat 
ini beloem diboeka kembali, maka 
tak heran kalau moelai sekarang 
ada diantara pemoeda2 jang tak 
tahoe lagi apa jang mesti diper 
boeatnja kalau tidak dapat oeang 
nanti. Sokongan dari badan2 
sosial boleh diharap, tetapi hara 
pan itoe sangat ketjil adanja. Dan | 
mesti diingat poela berapa banjak 
nja jang memboetoehkan soko 
ngan. Dengan isteri2 pegawai ne 
geri jang melakoekan kewadjiban 
nja ditanah . seberang bagaimana « 
hal mereka  itoe? . Bagaimana 
poela halnja dengan mereka jang 
anak beranak berada disini? De 
ngan sendirinja mereka ini akan 

PEMANDANGAN 

  

    
PIKIRAN PEMBATJA: 
  

Hargailah diri 
kita. 

  

Saja telah: beroemoer lima: poe-. 
loeh: tahoen lebih, dan telah kerap 
kali menderita penghinaan dari pi- 
hak orang Eropa, Dalam waktoe 
jang belakangan ini saja kira tak 
akan ada orang Belanda baik poe 
tih maocepoen hitam, jang akan be 
rani menghina orang: Indonesia, ka 

irena mereka itoe sama mengata- 
kan ”lotsverbondenheid”, dan me- 
reka memang ada didalam kesoeka 
ran, Tetapi perasaan djadi bangsa 
klas satoe itoe soddah djadi darah 
daging orang Belanda,” Dibawah 
ini saja toelis kedjadian jang saja 
alami, ketika kemarin saja naik 
kereta api dari Bogor ke Mangga 

rai, Demikianlah -kisahnja: 

Setengah djam sebeloem waktoe 
berangkat, kereta api jg. beberapa 
wagon itoe soedah penoeh sesak 
oleh penoempang, Saja naik teroes | 
berdiri.di bordes, karena didalam 
poen banjak orang jang tak dapat 
tempat doedoek. Berdekatan de- 
ngan saja ada berdiri seorang njo 
nja Belanda jang berkata begini: 

"Waarom -niet op de trap gaan 
staan”. Perkataan itoe tiada saja 
perdoeli, karena saja kira si-njo- 
nja ini berkata dengan . temannja 
seorang njonja djoega. Kemoedian 
Si njonja tadi bersoengoet poela: 
"Ik z0u maar binnen gaan staan!” 
Saja djawab: ''Ben ik hier te vuil 
voor U?.- "Neen, maar U kan daar 
binnen gaan staan”.--”U ziet er 
toch wel die heeren laten opschui- 
ven”.#”Gaat U maar -zelf com- 
manderen”, kata saja. Perkataan 
itoe disamboet oleh seorang Belan 
da jang berdiri dimoeka saja, kata 
nja "Jij moet een -behoorlijk ant- 
woord geven!”. -#-”Het-is uit”. 

”Wat is uit?”. #-"Abis!” saja bi 
lang dengan maksoed -. membalas. 
pengchinaan. Ketika itoe ada ber- 
diri keponakan saja dioedjoeng 
bordes, Dia ini saja “panggil. de- 
ngan basa Indonesia: "Mari 'berdi 
ri disini, kita sama2 Inlander dan 
sama2 bruin”, 

'Si njonja tadi jang berkoelit 
bruin sebagai kita, berkata poela: 
»Het is onhebbelijk”. 

Saja djawab: Natuurlijk, een In 
lander kan ook onhebbelijk zijn 
als Belanda”. Si Belanda jang 
tjampoer moeloet tadi jang djoega 
berwarna bruin (lakinja si njonja 
jang besar kepala itoe) masoek ke 
dalam mendekati “temannja jang 
pbetih2, seolah-olah loepa la akan 
koelitnja sendiri. 

Berhoeboeng dengan penghina 
an sematjam diatas itoe, tak saja 
akan oeraikan “kesalahan pi- 
hak sana, hanja saja ingin membe 
ri peringatan kepada sgedara2.sa 
ja jang masih beloem insjaf, 

a. Seandainja kita dapat: penghi 
naan, wadjiblah membalasnja de- 
ngan kontan. 

b. . Bila orang mendapat penghina 
an" dan tak berani membalas, ma 
ka haroes dengan segera minta to- 
long kepada bangsa sendiri. 
c. Barang siapa melihat soedara 
kita jang mendapat “penghinaan, 
sedang si tjelaka ini kelihatan tak 
ada keberanian, wadjiblah ia : di- 
tolong dengan setjoekoep:tjoekoep 
nja: 

d. Soedara2 saja jang tidak-ter 
peladjar haroeslah mengambil tjon 
ton dari pada jang terpeladjar ten 
tari3 kelakoean jang sopan, Oempa : 
manja kaki kotor djangan dita- 
roeh ditempat doedoek,  djangan 
meloedah di sembarang - tempat, 

dan wadjiblah mendjaga -soepaja 
orang lain tak merasa dapat gang 
goean dari kesalahan kita. Djika 
peringatan saja jang tertoelis dia 

tas“itoe telah lazim  dilakoekam 

oleh sekalian: bangsa “Indonesia, 

saja rasa kan lenjap sendirinja 

matjam2 penghinaan jang..selaloe 

menoesoek hati bangsa kita “dari 

toekang “roempoet sehingga .re- 

gent. 

S. dk B. 

  

ditimpa kesoesahan. “Kesoesahan 

jang sebenarnja tidak 'perloe me 

reka alami, “sebab soeami atau 

orang toeanja ' bekerdja oentoek 

nafkah mereka. 
Soepaja hati. mereka mendjadi 

tenteram kembali, sangat baiknja 
kalau dari pihak kekoeasaan sele 
kas moengkin memberi ses ud 
tentang ini. 

Terima kasih! 

Dipo Noesantara Aidid. 

  

NTP PA sa 

Dari Redaksi: 

moeat tiap hari. H 

Seperti oemoem telah dimak 
'loemkan moelai dari kemarin berla 
koe oendang-oendang perihal lara 
'ngan segala matjam perbintja- 

ngan, pergerakan dan andjoeran 
atau propaganda tentang peratoe 

ran dan Soesoenan negara. 
Dalam keadaan sekarang ini ra' 

jat haroes tahoe apa sebabnja 
atoeran. sematjam itoe haroes di 
langsoengkan. 

Maksoed oendang oendang itoe 
ialah soepaja rakjat oemoem ting 

gal tetap dan tenang hatinja dan 
tidak berkobar kobar kepada hara 
pan jang boekan-boekan. 

Maka dari itoe djanganlah mera 
sa ketjiwa atau koeatir karena 
atoeran baroe ini, 

Peratoeran ini hanja boeat se 
mentara waktoe sadja oentoek 
mentjegah kekaloetan atau keke- 
roehan dalam oedara politiek di 
negeri ini, 
Dalam oendang oendang "no. 2 

soedah dimoeat djoega larangan 
oentoek berhimpoen dan bersidang 
jang bersifat politiek dan djoega 
penjiaran kabar angin jang tidak 
beralasan kenjataan, Kami telah 
mengetahoei benar semangat pe- 
mimpin pemimpin Indonesia jang 
ternama, .akan tetapi rakjat jang 
tinggal di desa desa dan peloksok 
peloksok djaoeh dari kota itoe bo 

(leh djoega salah faham atau salah 
terima terhadap haloean kita. 

Lagi poela nafsoe jang terlaloe 
boeroe boeroe. dan tindakan jang 
tidak berhati hati itoe seakan2 
ratjoen bagi kesehatan masjara 
kat. Misalnja andjoeran atau go 
sokan jang tidak pada tempatnja, 
walaupoen sedikit djoega, boleh 
djadi .menimboelkan kekaloetan di 
kampoeng kampoeng atau kota ko 
ta jang ketjil, Bertambah besar- 
nja. bahaja sematjam itoe akan 
timboel, semakin beloem tinggi 
tingkat masjarakatnja. Selama pe 
rasaan ,,tanggoeng djawab, terha- 
dap masjarakat pada seseorang 
masih, tipis dan masjarakatpoen 
beloem tinggi pertanggoengannja, 
maka segala tindakan jang me 
ngandoeng perobahan dalam ma- 
sjarakat itoe haroes dilakoekan de 
ngan hati hati dan bidjaksana, Ter 
istimewa dalam waktoe pepera 
ngan .dan dalam zaman perbaroe 
an jang agak tiba tiba datangnja 
lebih lebih,kita haroes berhati ha 
ti dalam segala tindakan. 

Seperti oemoem ketahoei djoega 
dalam masjarakat dinegeri ini ada 
bermatjam matjam bangsa. Disam 
ping bangsa Indonesia ada djoega 
sedjoeta. bangsa. Tionghoa, India, 
Arab dan Philippina. Lagi poela 
masih bai bangsa Europa, baik 
jang terma oek negeri as, maoe 
ii jang , termasoek negeri" anti- 

“tidrojik baroe sadja kami da- 
pat melenjapkan kekoeasaan moe 
soeh kita dan baroe kami moelai 
memboeat perhozboengan dengan 
teman teman dan saudara saudara 

moeda kami, 

Dalam hal jang demikian rak- 
jat.hendaklah memikirkan seda- 
lam dalamnja bagaimana djalan 
nja oentoek bekerdja bersama sa 
ma jang paling berfaedah. 

Sebagai telah diterangkan oleh 
pemerintah Nippon, kami tidak 
mengandoeng niatan akan memper 
boedak rakjat Indonesia seperti di 
lakoekan. oleh bangsa Belanda. 
Beroelang oelang kami oetjapkan, 
bahwa maksoed kami ialah menja 
darkan atau menghidoepkan kem 
-bali kemakmoeran rakjat. 

Masih ada tjoeriga . terhadap 
Nippon? 

Toean toean boleh ' mempertja- 
jai hati .ingsa Nippon. Pada .ma 
sa ini moesoeh kita djaoeh dari 
sini dan kita berdiri berdekatan 82 
kali, Dengan sabar dan tenang, ki 
ta boleh moelai mengatoer masja 
rakat dan kehidoepan jang baroe 
di Asia Baroe, dan lihatlah dika- 
nan kiri ia diseloeroeh doenia, 

Kemanakah achirnja doenia ini 
arahnja? Kemanakah nasib bang: 
sa Asia? Diseloeroeh doenia awan 
-mendoeng peperangan jang gelap 
melipoeti moeka boemi, akan te- 
tapi beroentoenglah di Asia soe- 
dah moelai. tampak tjahaja. bersi-   nar sinar pembawa aman dan ke 

an, 
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Atas permintaan pihak jang 
berkoeasa oendang-oendang dibawah ini haroes di 

Harap pembatja mengetahoeinja. 

OENDANG2 No. 4. 

  

Pjikalau bendera officieel haroes dipasang dihadapan kantor atau 
Dea NON MDR IAI Rosa, henjlera Nippon sahgdja haroce Spa 

Oendang-ocendang ini moelai berlakoe semendjak diperoemoemkan- 

Batavia, 20 Maarj 1942, 

Tjobalah raba. hatimoe sendiri 
dan tenangkanlah bagaimana di 
hari kemoedian nasib rakjat Indo 
nesia! Mengertikah dan insjafkah 
toean tempat kedoedoekan Nip 
pon sebagai pemimpin Asia? 

Berhati hatilah soepaja - dja 
ngan berlakoe salah atau bersi- 
kap jang tidak semestinja di doe 
nia Asia Baroe ini. 

Bersetialah kepada djiwamoe 
sendiri oentoek pedoman sekalian 
lakoe lampah. Setialah poela pada 
tetangga dan handai taulan, apala 
gi pada kaoem keloearga, Horma 
tilah dan tinggikanlah deradjat 
kaoem iboe. Djangan loepakan sa 
jang dan korban jang kamoe teri 
ma dari iboe, 

Selain dari itoe kami ingin disi 
ni memadjoekan hal jang baroe se 
kali, jaitoe bahwa segala bagian da 
ri Asia, ditanah Djawa kenjataan 
tentang Asia Baroe haroes disiar 
kan dan dirasakan, Djanganlah 
tinggal sebagai anak Asia jang ter 
loepa! Djanganlah tinggal tetap 

anak jatim dari Iboe Asia! 
Agar soepaja tak menimboelkan 

perasaan jg. salah faham, kami 
menerangkan disini, bahwa oen 
dang oendang perihal larangan per 
bintjangan, andjoeran dan propa- 
ganda terhadap soesoenan negara 
itoe, hanja sebagai sementara wak 
toe sadja, tidak boeat selama la 
manja, Dan hanja boeat pendjaga 
an ketenteraman sebeloemnja ter 
djadi apa apa. Djikalau toean hen 
Gak mengoesoelkan sesoeatoe hal 
kepada pemerintah Balatentara, 

atau minta penoendjoek djalan pa 

Oendang?' dari Pembesar 
Balatentara Dai Nippon. - 

da kami terhadap soal itoe, selaloe - 
kami bersedia memberi keterangan 
setjoekoep tjoekoepnja dan nase 
hat dengan senang hati, 

Tertang oendang oendang peri- 

hal pemakainja bendera, pemerin 
tah Balatentara Nippon telah mem 
beri tahoekan dengan siaran radio, 
soepaja djangan memakai bendera 

Nippon kalau tidak dengan idzin 

jang sjah, : 
Kegembiraan rakjat dan oetja 

pan selamat datang terhadap Bala 
tentara Nippon waktoe mendarat 
di poelau ini, telah terboekti de 

ngan memakainja bendera Nippon 
terboeat dari kertas ketjil ketjil. 

Akan tetapi sajang sekali ba 
njak orang jang berboeat tidak se 

, nonoh dan mempergoenakan bende 
ra Nippon kemoerkaan sendiri, se 
hingga pemerintah Balatentara 
Nippon terpaksa melarang mema 
kainja bendera Nippon atau tanda 
Matahari Terbit. 

Walaupoen begitoe maksoed pe 
merintah Balatentara Nippon de 
ngan larangan itoe, boekanla” 
karena tak maoe menerima kege” 
biraan dan samboetan dari per 
doek negeri ini, melainkan me' 
'gah pemakaian jang tidak , £ 

N 

S 
“ 

B. 

sadja. ". 
Dikemoedian hari aka 

kan beberapa hari besar | 
doedoek. Pada waktoe itoe 
ra Nippon boleh dipergoenakag” 
Tentoe sadja Pemerintah Balaten 
tara Nippon tidak memperkenan 
kan hari besar jang bersifat moe 
soeh, 

Rakjat boeat sementara waktoe 
hanja boleh pakai bendera Nippon 
sadja, sedang beberapa matjam 
bendera jang beloem diakoei oleh 
Pembesar Balatentara Nippon be 
loem boleh dipakai. 

Bendera atau soeal memakai ben 
dera itoe amat penting, maka dari 
itoe boeat sementara waktoe ka 
mi haroes berhati hati, apalagi da 
lam waktoe perang, 
Djanganlah kita memboeat salah 

terhadap soal bendera jang soelit 
ini, 

  

TPATI. 
Voorklas H. I. S. dan Par 
H.L.S. di Struiswijkstraat 3. 
diboeka lagi pada tanggal ': Id 
AN dinjakamba mantan oten asep an dan 

  

GR “ tg 
Maskapai ,,SOEPRA? bagiit” “Su. 
boeahan dan sajoer.sajoeran, X/” “Sa. 
joer Senen 51 Djakarta. Sedia Segala 
boeah.boeahan, saloer.sajoeran dll. Soe. 
paja djangan keabisan Toean, bikinlah 
pesanan lebih dahusise, Da 
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Ta SE 
ARI sa'at bang Bedjat lahir 

P didoenia, menambah nambah 
mpah doenia, sampai bang Be- 

at oemoernja seperti sekarang 
pernah kenal hari vrij ti 

“ seminggoe, selainnja hari 

- 

1gg0e, ag 

Doe loe pernah bang Bedjat seko 
- 

. agama. 
Disitoe bang Bedjat mengala 
.vrij hari Djoem'at, tapi sebab. 
nan teman diroemah vrijnja ha 

lantas bang Bedjat-ka 
“rij hari Djoem'at sendirian, se 

(kalau hari Minggoe teman2 
Bedjat semoea vrij, tjoeman 
Bedjat sendiri kaga'. 

Dus, sering2 hari Djoem'at vrij 
sendiri, tapi hari Minggoe djoega 
koet2 vrij. . : 
'Kaga' heran rapport bang Be 

djat djoega kaga' beres. 
R3 “Nah, selama itoe jang opisil te 
tap hari Minggoe. Hari Djoem'at 

. teroes masoek. Biar sekolah maoe 
“poen dikantor kantor, : 

Anak anak orang Islam jang se 
kolah kalau hari Djoem'at kaga' 

| bisa sedikit2 beladjar sembahjang 
“Djoem'at, sedang orang2 toea ka 

   

  

| hinggalkan kewadjibannja, atau 
— kalau maoe mendjalankan kewa.dji- 

      

P3 

'0em Islam rata2 hari Djoem'at ka- 
ga” pernah sembahjang djami'. 

“ Peratoeran begitoe  menjebab.. 

kan orang2 Islam terpaksa me 

'bannja djoega (berdjoem'ah) 'sisa 
| kehilangan nafkahnja. 

sai 
“ Nah, sekarang datang pergba- 
han. 
2 — Malah pada hari Djoem'at jang 

baroe2 ini banjak djoega tempat2 
bekerdja jang dikasih vrij. 

——. Tempat2 pendjoealan- tjandoe 
djoega toetoep hari Djoem'at. 

Kalau semoea kaptor plus seko 
lah diwadjibkan toetoep hari 
Djoem'at (bogat gantinja Ming 
goe) terang bang Bedjat dan se 
moea orsug Islam girang sekali. 

. Ma'loera pendoedoek Indonesia se 
— bahagian besar orang Iskam, boe- 

kan? : 
Malah kadang2 kaga' djarang 

rang Islam jang betoel bisa sem 

| anda, dan kemachmoeran 

bahjang lima kali sehari, tapi lan 

taran Djoem'at kaga” permah vrij, 
lantas loepa bagaimana  tjara2 
sembahjang Djovem'at. 

: Sekarang tentoe moelai bisa Ia 
ar 5 X 

. Djaoehnja Moeslim dari Islam 
disebabkan oleh atoeran doeloe, se 
karang bisa diboeang.  Moeslim 
moesti dong mendjalankan Islam, 

djangan Moeslim namanja ,tapi ti 
roe2 jang boekan Moeslim perboe 

annja, malah pakai gandeng2an 
ngah djalanan, 
pet BANG BEDJAT. 

        

   
   
    

   

      

   

  

     

   

  

   

  

   

  

| | raman telahskembali lagi dibawah 
| pemerintahan tentara Kaisar Nip. 
. pon. Pendoedoek .Giizinkan berdja 

lan keloear roemah sampai djam 
11,30 (djam Nippon) dan bioskop 

“bioskop akan moelai diboeka dari 
“djam 6 petang tanggal 1 April. 

Bioskop bioskop itoe ialah: 
(G1. Globe, 2. Cinema Palace, 3. 

Astoria, 4. Deca Park, 5. Rialto 
Senen, 6. Rialto Tanah Abang, 7. 

/Alhambra, 8. Thalia, 9, Orion, 10. 
n, 11. Centrale, i2. Capitol, 13 

Y Maxim, 14 Prinsen park dan 15 

Rex Theater. 2 
“. ” 

OEM MOESLIMIN NIPPON 
BERSEMBAHJANG DI 

  

( MASDJID PEKODJAN. 
Peztingnja Pidato 

toean Inoda. 
“Pada hari Djoem'at jl. kaoem 

limin dari balatentara Nippon 
telah bersembahjang di masdjid Pe 

kodjan, dimana mereka telah di 

'samboet dgn, gembira. Toean. Ali 
Habsji jang mendjadi imam dan 

.chatib berchoetbah dalam bahasa 

Arab, Sehabisnja sembahjang, toe 

an Ali menanjakan kepada semoea 

jang hadhir apakah bergembira de 
ngan koendjoengannja ,.tetamoe2 
Nippon ini? Semoeanja dengan 

socara bergemoeroeh dan berba- 

rang mendjawab: gembira, senang. 
'Kemoedian toean Hadji Moeham 
mad Abdul Moenaim Inada - ba- 

ngoen berpidato dalam bahasa Nip 

- pon, dengan memakai koepiah ha 
dji, dan kemoedian di salin oleh 

| djoeroe. hasanja, jang ringkasnja 

ebi pe GAN : P 

Don datentera Nippon datang 
Sem, maksoed  membehas 
— kan Inwdesia dari tindasannja Be 

akan 

nampak kemoedian, karena kini ki 

ta masih dalam peperangan. Pen 

2 ddedoek haroes berlakoe tenteram , 

dan teroes bekerdja, dan djangan 

berkoeatir jang moesoeh akan bi 

|Sem 

       

  

AP ae II Bea 2g 

“ 

W AKTOE jang sangat penting, 
: malahan terpenting dalam se 
'djarah bangsa kita sedjak bera- 
bad abad” lamanja soedah tiba. 
Keradjaan djadjahan Belanda soe 
dah roentoeh bersama sama. de 

ngan roentoehnja angkatan pe 

rangnja oleh balatentera Nippon. 
Roentoeh-boekan semata mata, ma 

:lah boekan teroetama oleh kare- 

na kekoerangan - tenaga dan ba 

han berperang, tetapi pada hake 

'katnja jang sedalam dalamnja 

oleh karena kehilangan semangat 
jang loehoer, semangat pentjipta, 

semangat pahlawan dalam. arti jg. 

seloeas loesasnja dalam hati sanoe 

bari bangsa Belanda. EN 

Bangsa Belanda. perintis dja- 

lan, jang dengan kapal jang ke 

tjil mengaroengi laoetan doenia, 

jang dengan alat jang sederhana 

dimana mana berani menghadapi 

kesoekaran dan perdjoeangan, Soe 

dah tidak ada lagi. Belanda pen 

djadjah jang terkemoedian ini soe 

dah letih lesoe dan  termandja, 

“oleh karena kemewahan penghidoe 
pannja setiap hari dalam soeasa 

na djadjahannja. Warna koelitnja 

dan bahasanja dengan sangat moe 

dah memberikan kepadanja peng 

hasilan, jang djaoeh, sangat dja 

oeh lebih besar dari jang moeng- 

:kin tertjapai oleh orang biasa da 

lam negerinja sendiri, Pekerdjaan 

kasar, rendah dan soekar tiada bia 

sa lagi dikerdjakannja, dimana ma 

na mereka dengan moedah meme 

gang poetjoek pimpinan, memerin 

tah dan hanja menoeliskan tanda 

tangan dari koersi jang moedah 

berpoetar poetar. Dengan pengha 

silannja jang beratoes kali peng 

hasilan rakjat djelata di Timoer, 

dengan roemah dan bungalow me 

ga sekalian roemah dalam sato 

desa bangsa Indonesia, dengan 

auto mereka jang gilang gemilang 

dengan frigidaire dan air conditio 

ning dsbnja. Mereka seolah olah 

mendjadi berkarat dan tiada da 

pit lagi bergerak menjesocaikan 

diri akan keadaan dan pintaan Za 

man. , 

Hal ini hendaklah kita insjaf- 

kan dalam dalam, - 

Pembatja djangan keliroe, ti 

dak sekali kali termaksoed kepada 

saja oentoek mengedjek dan mem 

perolok olokkan pemerintah dja- 

djahan jang soedah roentoeh. Ti 

dak pantas kita tertawa dan mena 

ri nari disisi majat, apalagi oleh 

karena boekan oesaha keringat 

dan darah kita jang menewaskan 

nja. Maksoed saja dengan sekali 

annja itoe hanjalah oentoek me 

mandang keroentoehan itoe dari 

KOP2 MO tar |-soeatoe djoeroesar jang menda- 

ME LAGU" lamkan paham kita dan jang raem 

Di Djakarta damai dan ketente “beri keoentoengan kepada kita da ' 

lam zaman ini dan zaman jang 

akan datang. Djoeroesan itoe ti: 

dak lain dari djoeroesan keboeda- 

jaan perikemanoesiaan 

boel tenggelam, djoeroesan sedja 

rah  perikeraanoesiaan sebagai 

"Tngemoekakan semangat 

sa
 

  

Dk Aak 3 Pa 

angat djoega jang me- 
ce mang: sa 

“Oleh: Pemb. »ANTARA". 

  

mangat dan pandai mentjipta, Ma 

ka akan kelihatanlah kepada kita 

dengan seterang terangnja bahwa 

kekalahan Belanda dan Inggeris 

dalam peperangan dengan Dai 

Nippon jalah pertama dan teroe 

tama sekali kekalahan batin, kepa 

lahan semangat: Terhadap kepada 

semangat Nippon jang moeda re 

madja, penoch tjita tjita kebesa- 
ran dan kemoeliaan, kegelisahan 

oentoek mentjipta jang terdjelma 

dalam sembojan ,,Soesoenan baroe 

di Asia Raya”, Fendeknja jang of 

fensief “dan aggressief bangsa 

bangsa Barat itoe hanja dapat me 
mereka 

jang toea bangka, lebih lesoe, pe 

a0eh kebimbangan, tiada bertjita 

tjita jang bernjala njala, pendek 

nja jang hanja defensief. Kabar 

kabar angkatan perang mereka: 

ons leger in teruggetrokken vol- 

gens het plan naar vooraf gereed 

gemaakte stellingen (tentera kita 

moendoer menoeroet rantjangan 

pertahanan jang soedah disedia- 

kan) dalam hakekat jang sedalam 

dalamnja boekan semata mata oe 

tjapan militer, tetapi pertama dan 

'teroetama sekali ialah loekisan se 

mangat dan hati mereka jg soedah 

lajoe dan tiada sanggoep berdjoe 

ang lagi. Sebabnja tidak oesah ki 

ta semboenjikan bahwa kekalahan 

kita terhadap-bangsa Belanda da   
reka jang harganja lebih dari har - 

hoeloepoen ialah kekalahan batin 

bangsa kita. Soeatoe bangsa jg. 

berjoeta joeta djoemlahnja dapat 

dikoeasai oleh beberapa ratoes 

orang Belanda jang datang dalam 

kapal jang ketjil ketjil, dari sebe 

rang laoetan jang berboelan boe 

lan pelajaran djaoehnja, tidak .bo 

leh tidak soeatoe bangsa jang soe 

dah merosot djiwanja, Dan selama 

' pendjadjahan bangsa Belanda kea 

| daan djiwa bangsa kita bertambah 

merosot, sehingga waktoe jang 

tachir ini dikalangan bangsa kita 

jang tertinggi hanja tinggal satoe 

mentaliteit, jaitoe mentaliteit me 

nerima, mentaliteit seorang hamba 

sahadja jang menanti iba kasihan 

tosannja. Pekerdjaan klerk, komis 

sampai malahan ke referendaris 

keatas mendjadi kedjaran, sebab 

sekaliannja dilihat dari katjamata 

gadji belaka. Pekerdjaan jang be 

bas mentjipta tiada ada, tidak di 

“lapangan 'iimoe pengetahoean di | 

lapangan seni, dilapangan masja 

rakat, dilapangan ekonomi dan fil 

safat, 
Adakah harapan keadaanini   

jang tim: 

machloek jang berpikiran, berse 

akan berobah, bahwa bangsa kita 

sesoenggoehnja “ akan mendapat 

harapan baroe, djiwa baroe? 

 Pertanjaan-ini haroes didjawab 

oleh bangsa Indonesia satoe per Sa 

toe jang sekarang mendapat ke 

sempatan baroe menoendjoekkan 

harganja sebagai manoesia jang 

pandai berpikir dan mentjipta. 

Saja tidak sekali kali poetoes 

asa'akan kehidoepan djiwa Indone. 

sia Moeda, akan tenaganja lahir 

dan batin, dalam zaman pantjaro 

ba seloeroeh doenia ini. 

|   
  

sa merampas Indondsia kembali. 

sioeh. | 

Besognan beras di. sini dise- 

babkan 

kan bersama. Balate:ntara Nippon 

ngan di oelangi lagi, dan orang jg. 

melanggar oendang ini akan di 
hoekoem seberat-beratnja. Bangsa 

roes berakoeran dan saling mem- 

bantoe satoe sama lain, dan dja- 
ngan bermoesoehan, soepaja 

machmoeran hidoep tertjapai. Se 

habis perang nanti kaoem Moesli 

min akan menjaksikan perobahan 

baik jang akan direntjanakan oleh 

Nippon. Pembitjaraan2 ini telah di 

samboet dengan moefakat dan se 

nang. Kemoedian djoeroe basa ini 

menambah sedikit - keterangan, 

dan toean Ali Habsji  menjatakan 

terima kasih dan perasaan gembi 

'ra terhadap oetjapanZ jang telah 

temoean ini di soedahi dengan se 

'lamat. (Ar.) | — 

Me Me Ig 
KORBAN PERAMPASAN. 

Toean Rachman amin, salah se: 

orang importeur tjita dan lain?: 

“manufacturen di Pintoe Ketjil Ko 

ta ini, jang djoega terkenal seba.- 

gai penjokong berbagai oesaha ke 

bangsaan dan sociaal, soedah men 

dapat—-k ian toedjoe poeloeh 

lima riboe roepi bih karena se     
Nippon menganggap mati lebih 

meelia daripada ditawan 'oleh moe 

oleh karena Belanda, telah 

meroesakkan mesin2 beras, dan pe | 

rampok2 merampas karang maka 

nan, jang mana acliirnja dirasa ' 

meminta jang peranapok itoe dja 

' Indonesia dan basgisa Tionghoa ha. 

kes 
Ilihgan waktoe Nippon, diberitahoc- 
Ikan dengan imi bahwa waktoe Nip 

udi-seboetkan. Sehabis berdo'a, per . 

Tati isi toko goedangnja diram 

! pas habis. Waktoe ice tocan Rach 

' man Tamin masih diinterneer di 

Garoet karena dianggap bekerdja 

oentoek atau sympathie dgn. Nip 

pan, Begitoe djoega waktoe ditang 

kapnja t. Rachman- Tamin tidak 

sempat sama sekali boeat menjele 

saikan beberapa oeroesan jg me- 

ngenai peroesahaan importnja se 

hingga keroegian sebenarnja dja 
oeh lebih besar lagi. 

  

DJAM NIPPON., 

Berhoeboeng dengan beberapa 

pertanjaan jang disampaikan kepa 

da redaksi hagaimana haroes mero 

bah erlodji soepaja bisa tjotjok de 

'pon kira kira satoe setengah djam 

bedanja dengan waktoe di Indone 

sia. Kalau di Nippon djam sete 

ingah doga belas, maka di Indone 

sia baros djam 10. Disini pegawai 

negexi mascek kantor djam 7 pa 

: gi, maka meuoercet waktoe Nip- 

| pon jang moelai berlakoe besok tg. 

1 April 1942, itye artinja sama S4 

dja dengan masok kantor djam se 

tengah sembilan : waktoe Tokyo. 

Djadi djaroem erladji tjoekoep di 

poetar sekian djaoehnja sehingga 

menoendjoekkan diam setengah 

sembilan, meskipoen menoeroet 

waktoe Indonesia sebenarnja “ba 

roe'iijam toedjoe. 1 : 

KEBOEDAJAAN ASIA RAJA. 

Djoemahat sore di gedoeng 

Kunstkring Gondangdia Boule-   

“PEMANDANGA 

varel telah  dilangsoengkan perte 

Propaganda Nippon dengan golo 

ngan keboedajaan Indonesia seper 

ti para achli tari, gamelan, ketjapi, 

achli2 bahasa dan adat istiadat, 

golongan poedjangga baroe dan pe 

loekis2 Indonesia, Begitoe djoega 

kaoem djoernalisten di kota ini 

toeroet hadlir. : 
Dari pihak Barisan Propaganda 

jang datang koerang. lebih 20 

orang para achli keboedajaan, ada 

penjairnja, kaoem film, penoelis, 

djoernalis dan sebagainja. Dari go 

longan Indonesia antaranja nam 

pak Dr. Poerbatjaraka dengan sau 

daranja R. M, Kodrat,st. Satjadi- 

brata, nj. Latip, prof Soepomo, 

Mr. Djokosoetono, Dr. Prijono, Mr. 

Oetojo, Mr. Soebardjo, Dr. Rasjid, 

Sanoesi Pang, soeami isteri Armijn 

Pane, soeami isteri St. Takdir Ali 

sjahbana, t. Soedjojono, t. Setijoso 

Mr. Maria Ulfah Santoso, t. St. 

Koesoema Pamoentjak, t. Soehar 

djo, t. Ijos Wiraatmadja, toean 
Salmoen, Ir, Soerachman dan toe 

an Soetardjo. 
Moela moela pertemoean diboe 

ka oleh Mr. Samspedin sebagai 

pembantoe Barisan Propaganda 

jang memerangkan bahwa segala 
persediaan diambil dengan tergesa 

gesa sehingga pertemoeannja nan 
ti moengkin tidak sebagaimana jg. 

diharapkan, Maksoed jang teroeta 

ma ialah boeat meroendingkan ba 

gaimana nanti woedjoednja keboe 

dajaan atau cultuur Asia Raja. 
Soedah tentoe akan berfaedah ka 
lau dari jang hadlir bisa diterima 

oesoe12 atau pikiran2 tentang hal 

terseboet, " 

Kemoedian toean Ichiki de 
ngan lantjar sekali menjalin peda 

to tocan Samsoedin dalam Bahasa 
Nippon serta menambah atau men 

djelaskan beberapa hal dalam ba 
hasa Indonesia, Antara lain toean 
Iehiki mintakan ma'af kalau 

dari pihak Barisan Propaganda 

ada jang berpakaian seada adanja 
sadja karena kapal mereka kena 
torpedo moesoeh sehingga semoea 

pakaian serta keperloean sekarang 

berada di dasar laoetan. 
- Pemimpin Barisan Propaganda 

toean Luitenant Kolonel Mac - 
hida jang moelanja disangka 

berhalangan kemoedian - sampai 
dan segera menjampaikan oeraian 

nja kepada jang hadlir, Pertama 

sekali beliau mengemoekakan kegi 

rangannja telah bisa bertemoe de 
agan para hadlirin serta menerang 

kan maksoed perdjoeangan Nip- 
pon. Kalau maoe mentjapai mak 

soednja Nippon haroes berperang 

fil semoga lapangan, baik dengan 
sendjata, dengan diplomasi, de 
ngan ekonomi maoepsen dengan 
cultuur atau keboedajaan poela. 

Nippon telah berhasil dalam seba 

gian pekerdjaanja, tidak dengan 

gempang tetapi dengan minta pen 
deritaan korban dan sangsara da 
ri rakjatnja. Sekarang haroes dipi 

kirkan dan ditjari djalan oleh Nip 

pon dan Indonesia bersama sama 

bagaimana bisa dilahirkan keboe 

dajaan Asia Raja sehingga bisa 

menahan semoea pengaroeh Barat 

jang  meroegikan. Maksoednja 

akan mengadakan pertemoean se 

perti ini beroelang oelang soepaja 

bisa didapat hasil pekerdjaan ber 

sama sama jang baik. Djoega peda 

to terseboet disalin dengan baik 

dalam bahasa Indonesia. 

Kemoedian berbitjara. toean 

Tomisawa, seorang pengarang dan 

achli jang masjhoer di Nippon. An 

tara lain beliau” kemoekakan bah 

wa tjita tjita Asia Raja boekan 

timboel dalam tahoen2 belakangan 

sadja tetapi soedah Iama lebih doe 

loe, bahkan boleh dikata soedah se 

djak Tenno Meiji. Sekarang kita ha 

roes bersama sama menoedjoe ke 

arah pembaharoean, Begitoepoen 

.antara lain lagoe2 Indonesia ba- 

njak jang soedah tidak tjotjok de 

ngan keadaan sekarang, karena 

menggambarkan semangat lama. 

Sesoedah dilakoekan sekedar soal 

djawab, dipertoendjoekkan tari go 

lek oleh Ratna Haimawati, poetrf 

Dr. Poerbotjaroko. Begitoe djoe 

ga atas oesahanja t. Satjadibrata 

diperdengarkan lagoe2 ketjapi, La 

goe ,tanah air Indonesia" kara- 

ngan Ichiki dan Ikeda dinjanjikan 

oleh pemain2 radio PPRK. Toean 

Ijos mengemoekakan kegembira 

annja dalam pantoen Soenda jang 

dinjanjikan dalam lagoe dandang 

goela”. Pertemoean ditoetoep de 

“ngan memoeaskan. # 

  

PERPIMPOENAN PELADJAR . 

” PELADJAR INDONESIA... 

. Berhoeboeng dengan pembantoe 

an PPPI kepada Gemeente, maka 

segenap anggauta jang ada di Dja 

karta diminta memberikan nama 

nja dengan setjepat moengkin di 

“ Petodjo 28 atau Kernolong II. 

Poen mereka jang hendak me- 

ninggalkan kota Djakarta haroes 

memberitakan hal ini kepada ala-   mopgan jg pertama antara Barisan mat2 terseboet, 

  

    

    
   

  

   

    

      

       
   

  

(Samboengan dari pagiga 1) 

INDOESTRI2 SOETERA DAN 
TALI DI ASIA TIMOER 

RAYA. 
Kawat dari “Tokio: 

Mr, Ino, menteri dari oeroesan 

Pertanian dan oeroesan Kehoeta 

nan telah berbitjara dimoeka ra 
dio tentang missie dan soeal 'per 
indoestrian soetera dan keadaan 

jang akan datang dari indoestri 

itoe. 
Beliau djoega menerangkan ke 

pentingannja indoestri tadi di Asia 
Timoer Raya ini. 
TOEGOE PERINGATAN DR. 

SUN JAT SEN. 
Toegoe peringatan Dr. Sun Yat 

Sen telah sampai di Nanking pada 
tanggal 29 boelan ini. Sehari se 
beloem peringatan nasional diada 
kan di kota 'itoe, toegoe itoe di 
tempatkan dimakam Dr. Sun Yat 
Sen, jang letaknja keloear. kota 
Nanking dan oepatjara itoe diha 
dliri djoega oleh president Wang 

Ching Wei. 4 
PEMBITJARAAN PERNIAGAAN 

DAN PRODUCTIE ZWE- 

DEN — TOERKI. 

Kabar dari Ankara: 
Pembitjaraan tentang perniaga 

an dan prodoeksi jang dilakoekan 

antara Zweden dan Toerki telah di 
toetoep, Dengan opisil telah diada 
kan perdjandjian antara kedoea ne. 
geri itoe pada tanggal -28 boelan 

ini di Ankara. 
»s PENDAPATAN SEORANG 

DJOERNALIS AUSTRA- 
LIA. TERHADAP 

BALA TENTARA 
NIPPON. 

Serang (Djawa), 26 Maart: 
Menoeroet pikiran saja perlakoe 

an tentara Nippon terhadap orang 
orang tawanan diwaktoe perang 

ini adalah djaoeh lebih baik dari 
pada perlakoean serdadoe kita di 
Singapore terhadap orang orang 
tawanan, begitoelah pengakoean 

dari salah satoe djoernalis Austra 
lia jang sekarang disini telah dima 
soekkan kedalam  concentratie- 

kamp. . Orang itoe adalah salah 
satoe djoernalis jang berhoeboe- | 
ngan dengan soerat kabar harian 
di Melbourne dan ia tinggal di Si 
ngapoera - oentoek bekerdja se- 
beloemnja tentara Nippon men- 

doedoeki kota itoe. 
Selandjoetnja ia menerangkan, 

bahwa ia tinggal di Singapoera 

boeat satoe boelan lamanja. Ber 
hoeboeng dengan oedara tidak ba 
ik disana, maka saja dengan te- 
man2 telah meninggalkan kota 

Singapoera pada tanggal 11 Febru 
ari boelan jang laloe, Sewaktoe ka 
pal kita datang diselat Banka pa 
da 2 hari kemoedian, kapal tadi 

telah mendapat serangan dari ang 

katan oedara Nippon dan oleh ka 

rena itoe mendjadi kandas di Mun 

tok jang letaknja di poelau Ban 
ka. Dengan aman dan sentausa 

kita mendarat, tetapi angkatan oe 
dara Nippon itoe kembali meneroes 
kan penjerangan2 di Muntok, dan 
oleh karena itoe kita terpaksa 

mentjari perlindoengan dilain tem 

pat di poelau itoe. : 

Kedjadian ini ialah pada tang- 

gal 15 Februari jang laloe, dan 
dengan sedikit termasoek djoega 
opsir2 kapal, kita berangkat .poe 

la dengan mengambil tempo 6 ha 
ri lamanja kedalam hoetan hoetan 
di Bangka. Sesoedahnja kita se 
ringkali bertempoer dgn. binatang 
binatang boeas dihoetan itoe, kita 
semoeanja telah bisa sampai di 
pesisir Selatan. Disana kita bisa 

bertemoe dengan bangsa boemi 

poetera, dari mana kita membeli 

sedikit bahan makanan dan 

perahoe  ketjil goena mela- 

rikan diri ke Borneo. Dengan 

djalan bagaimana djoega dengan 

pengharapan jang tipis kita be- 
rangkat poela menoedjoe toedjoe 
an jg djaoeh dan bahaja, jaitoe goe 
na menghindarkan diri dari tjeng 
kereman Nippon. Begitoelah kita 
berada di laoetan 14 hari lama 

nja dengan sedikit makanan dan 

dengan merasa sangat letih kita 
meneroeskan perdjalanan. Dengan 

sangat girang kita bisa bertemoe 

dengan serombongan orang Ingge 

ris jang berdjoemlah 6 orang di 

tengah tengah laoetan, mereka 

djoega telah melarikan diri dari 

Singapoera, Walaupoen kapal kita 

  

memakai kapal 

  

ketjil dengan persediaan makanan 
hampir habis, tetapi kita menen. |. 
toekan oentoek pergi ke. Selatan 

. menoedjoe poelau Djawa. Dengan 
sangat terkedjoet sekali kita ber 
djoempa dengan kapal pengang- 
koet Nippon ditengah tengah La 
oetan, jaitoe pada tanggal 6 boe 
lan ini diwaktoe pagi. Tetapi oen 
toeng sekali kita semoeanja bisa 
meloloskan diri dari - pandangan 
mereka. Sesoedah  melakoekan 
pendaratan di poelau Djawa, kita 
melihat pendoedoek disini jang Me 
reka kelihatannja bermoesoeh pa 
da kita. Mereka mengambil apa: 
sadja jang mereka dapat, walau 

poen sepatoe djoega diambilnja. Sa 

jalah sendirian jang dapat meng 

hindarkan diri dari lingkoengan 
pendoedoek itoe, dan dengan ber 

hasil saja bisa memakainja sepa 
toe. Dengan perasaan letih dan 

dahaga, sesoedahnja kita mendja 
lani perdjalanan jg mengambil tem 

po beberapa hari lamanja dengan 

ketjil, oentoek 

menghindarkan diri dari tjengkera 

man moesoeh, tetapi achir2nja ki 

ta tertangkap djoega oleh tentara 

Nippon pada tanggal 8 boelan ini. 
Sesoedahnja kita ditangkap, la 

loe kita dimasoekkan dalam concen 
tratie-kamp disini. Tetapi dengan 
sangat terkedjoet sekali, kita se 

moeanja telah diperlakoekan de 
ngan baik sekali oleh tentara Nip- 

pon. 
Orang2 jang sakit diperiksa ac 

ngan sangat teliti, dan mereka 
jang mendapat loeka loeka telah 
dioeroes sebagaimana biasa dgn. 
diberi pertolongan jang pertama 
(EHBO). , Sekarang baroelah saja 
menjesal dengan kebodohan saja 

jang telah melarikan diri dari Si- 
ngapore. Ja, sekarang saja mera 

sa senang dan gembira, bahwa sa 

ja boleh merokok bersama sama 

dengan tentara Nippon disini. Se 
landioetnja ia menerangkan, bah 

wa keloearganja di Australia zeka 
rang berada di Eaton Sguare di 

Meribourne, Orang tawanan . Wi 
termasoek djoega seorang jang an 

ti As. 
Dan sekarang mereka telah di 

masoekkan dalam berbagai bagai 

concentratiekamp, dan mereka di 

kerdjakan oentoek  membangoen- 
kan atau menjoesoen pekerdjaan 

baroe atas penilikan dari Pembe- 

sar2 Nippon. o 

  

NASIB BOEROEH. 

IAP hari poeloehan soerat 
atau orang membandjiri kan 

tor redaksi boeat menanjakan ba 
gaimana halnja dengan nasib boe 
roeh dari berbagai djabatan nege 
ri atau peroesahaan partikelir. 

Seberapa bisa hal terseboet di 

atas soedah kita kemoekakan ke 
pada pihak jang berkewadjiban 

| dan menoeroet keterangan jang re 
daksi terima memang semoea ke 

sadja mereka jang bersangkoetan 

diminta sabar doeloe boeat semen 

tara waktoe, karena moestahil se 

moea hal itoe bisa diselesaikan 
dengan begitoe tjepat. 

Beberapa kantor kabarnja tak 
lagi mewadjibkan semoea pegawai 

boeat datang tiap hari, tetapi tjoe 

koep ditjatat -sadja nama dfn 
adres semoea pegawai dan kemoe 
dian disampaikan oleh beberapa 
wakilnja kepada antor Besar Pe- 
merentah Dai Nippon. Sehari ha 
rinja tjoekoep datang satoe atau 
doea orang berganti ganti boeat 
menanti perintah dari pihak. wa 

djib. 5 

Lain dari itoe kita peringatkan 
akan makloemat jang soedah di 
moeat dalam soerat kabar ini #oc 
paja mentjatatkan namanja kepa 
da kantor Arbeidshemiddeling, Ta 

nah Abang Oost 81 dari poekoel 

7 sampai 2 siang, jang djoega ter 

boeka pada “hari Minggoe. 

  

  

KITA MAOE BELI: 

Fototoestellen dalem kead Yo.baik 
Pembajaran Contant. "ox. 

V. OEI - FOCUS 8 
Van Heutszboulevard 30 B 
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Boekoe ,JAPANSCHE TAA 
soeda terdjoecalabis. Selekasnja # 

terbit tjitakan ka.doea (2e druk)   Boekhandel TJIONG KOEN, 2” 
BATAVIA.C. .   

  

  
  

PRINSEN-PARK 
1 April 1942 

SPECIALE 
diadakan roepa2 permain: 

goedah lama « 
KRONTJONG — CONC 

terbantoe Krontjon 
Draaimolen dan Zwe 
OPERA BANG8'     Speciale Tierita ix” 

seperti: Waj: 
NAN 2 ANA KENA 

  

mona 

Moelai : 
Ta 
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beratan itoe diperhatikan, Tjoemi- 
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