
  

  

  
Daja oepaja kita oentoek mem- " 

perbaiki kedoedoekan rakjat kita 
dengan djalan koperasi kiranja 
djoega mendapat tempat dalam 

program persatoean, 

Dokter Soetomo.   
  

  

Sana Da Bata 
1 kegembiraan menentang 

an, dengan penoeh 
Sa ita mn dana 

| san Loear negeri, 

  

i an baroe 
 Tokio 30 April. 

: Shigenits dari Nanking akan ke 
1. toko. 

— Tiongkok Oetara djadi poesat 
| industrie. 

5 pran 5 TAHOEN OENTOEK - 
— MENDJADIKAN POESAT 

INDOESTRI. 
“Kabar dari Tokio: 
Diwaktoe tidak lama lagi peme 

'rintah Tiongkok Oetara akan me 
| rentjanakan plan lima tahoen goe 

na mendirikan indoestri jang mem 
pergoenakan bahan bahan seperti 

besi, ara 1 g Harga dan garam, Mak 

njediakan Aa aa 
ara Sina indoestri. 

aa Shinto, Aa 
y elah mengada. 

- Kabar dari Tokio: 
2 Temor bagian oeroesan  Datan 
negeri mengoemoemkan sebagai 

erikoet: Pada tanggal 30 April : 

anggauta Parlement akan diada- 
kan pemilihan baroe,  Djoemlah 
"pemilih ada 14.951. 750, 

. PERDAGAN GAN DEN GAN 
- CHILI. 

' Kabar dari Buenos Aan 
2 Me angen aa 

Menteri Angontina bagian Ocruc 
Gina se 

karang sedang mengadakan pe 
| roendinga in soal perdagangan de 
ngan Ha Chili, Jang mendjadi 
pembitjaraan jaitoe soeal pendjoe 

alan daging, semen, besi, dll.-nja 
- Dengan dilakoekannja peroen 

8 dingan 'itoe, maka oleh pemerintah 

: Argentinia telah ditjobanja oen 
“4 toek mengadakan politiek dagang 

sendiri. Ini berlainan sekali de- 
h ngan negeri negeri Amerika Sela 

| tan jang hanja bergantoeng pada 
Amerika dalam hoeboengan & 

bia | gangnja. 

  
2 Ia jang akan datang boeat anggauta | 

|Shigemits. 

BADAN PEMERIKSAAN IN- 
DOESTRI, 

Kabar dari Tokio: 
Oleh pemerintah Nippon dahoe 

loe telah didirikan ,,Badan Peme- 
riksaan Indoestri” jang dibagi da 
lam 12 bagian sebagai berikoet: 
batoe arang, tambang tambang, 
pembikinan kapal, 
bang, perdagangan dan mesin me 
sin. Tidak lama lagi akan ditam- 
bah poela dengan 8 bahagian pada | 
»Badan Pemeriksaan” itoe seperti 

nja: tali, obat obat, minjak, karet, 

koelit, petjah belah logam dar 
rail kereta api. 
CRISIS ANTARA INDIA 

INGGERIS. . 

Kabar dari Lissabon: 
APembikarnan antara Inggoria 

krisis sn “India moneak 
oesoel jang dimadjoekan oleh Sir 
Stafford . Cripps. 

pembitjaraan itoe sampai di dja 
lan boentoe, maka dapat dikabar- 

kan, bahwa pemerintah Inggeris 
tidak bisa menoenggos lebih lama. 
lagi dan didoega Inggeris akan 
memberikan konsessie aga In- 

dia, 
INGGERIS Di 

|... BURMA. . 
“Kabar dari Tokio: 
Pada tanggal 4 boelan ini oleh 

Markas Besar tentara Nippon di 
| permakloemkan, bahwa di Bur 
Ima angkatan oedara keradjaan 

Nippon telah mendapat hasil 
jang gilang gemilang. Dari tang 
gal 11 Maart. sampai 30 mereka 
meroesakkan 103 kapal terbang 
kepoenjaan Inggeris. 
SHIGEMITSU AKAN MENGOEN 

DJOFNGI TOKIO. 
Kabar dai Nanking: 
Wakil Nippon di Nanking, jaitoe 

akan berkoen 
djoeng ke Tokio, Maksoednja oen 

| toek tinggal disana kira kira tiga 
| boelan lamanja. Sebeloem mening 
galkan Nanking, maka oleh Shige 

. Witsu diberikan keterangan kepa 
da wakil wakil soerat kabar ten- 
tang hasil oesaha dari president 
W an g didalam memadjoekan 
kesedjahteraan rakjat Tiongkok. 

pesawat ter , 

E.N 

Oleh karena Lk 

leloeasa 
AKIL ROOSEVELT DI 

LISSABON. “ 

bardari Lissabon: 
“enoeroet kawat jang diterima 

dari New Delhi, wakil teristimewa 
ri president Roosevelt, L e - 

Wis Johnson telah sam 
pai/di kota itoe pada tanggal 3 

. Oleh karena pembitjaraan 
dilakoekan antara Inggeris 

iri cepatjara sembahjang di   - Jimmu Tenno TRY Ong k 33 

Inn GGERIS KENEWA DAN 
: POETOES ASA. 

terima dari Lon- 
an sebagai beri- 

emerintah Inggeris merasa ke- 

wa dan poetoes asa, karena ge 
-politiek India menolak de 

kan oleh Cripps itoe, 

Menoeroet doegaan oleh peme- 
rintah Inggeris akan diberikan 
hak kepada Stafford Cripps oen- 
toek bertindak jang sebaik baik- 
nja soepaja achirnja dari pembi- 
tjaraan antara Inggeris dan India 
itoe Nong Fan hasil jang menje- 
nangkan, 2 

. 

- STAFFORD CRIPPS Deni 
KOEASA, 

Kabar dari Lissabon: 
Dari New Delhi diterima kawat 

jang menerangkan, bahwa Sir 

Stafford Cripps telah diberi koea. 
sa oleh pemerintah Inggeris oen- 

toek memperbaiki oesoel jang te 

lah dimadjoekannja pada India, 
Pada tanggal 3 April .setelahnja 
mengadakan pembitjaraan dengan 

djendral Wavell, pemimpin 
tinggi dari tentara Inggeris di In- 

dia, laloe ia merantjang seboeah 
oesoel jang dianggapnja dapat di 

| terima oleh India. 

  
Haa, 

KEROESAKAN AMERIKA 
| OLEH KAPAL,” - 

Kabar dari Berlin: 

Pada tanggal 3 boelan ini oleh 

Markas Besar Djerman dioemoem 

kan keroesakan2 kapal Amerika 

jang diterbitkan oleh BEeREAA da 

SATOE LEMBAR, LOSSE NUMMER 10 SEN, 

je ANA: 

“ dalam perdjalanan me 

Mao Dean asa soepaja ke 
| lak sesoedah habis peperangan la 
jaklah mendjadi bahagian jang se 
sederadjat dgn, lain2 bahagian 
daripada Asia-Raya, Dengan sa 
ngat tjepat dioesahakan sekarang 

“ini pembangoenan Indonesia ba- 
| roe itoe, Peri-kehidoepan pendoe- 
doek Indonesia soedah poela kem 
bali seperti sediakala, tjoema dida 
lam beberapa hal agak terlambat, 
disebabkan beloem selesainja pe- 
kerdjaan-pekerdjaan memperbaiki 
kembali segala barang jang men 
djadi koerban politik sekoetoe 
ja'ni politik boemi-hangoes. Bah 
wa politik .seroepa itoe 'akibatnja « 
menjoesahkan kepada pendoedoek, 
tidaklah bisa disangkal atau dito 
lak kebenarannja, Saudagar jan, 

mari, pendoedoek jang . biasanja 
menerima barang dari kota loea- 
ran atau dari doesoen doesoen me 
rasa sangat betapa akibat boemi 
hangoes itoe. 

Walaupoen sekarang ini perhoe 
boengan kereta-api soedah dapat 
“dilakoekan di Tanah Djawa ini, 
meskipoen tidak sesempoerna da 
hoeloe, tetapi terang bahwa masih 

dan serapi2nja, 

“Kita semoea tahoe, bahwa did 
lam Barisan Balatentara Dai Ni: 
pon terdapat lengkap tjabang tj: 

“bang barisannja, baik Barisan ke 
reta-api, maocepoen barisan tech- 
njek atau genie jang lainnja. 5 

Tetapi Ietadtah mengerti bahwa 
perbaikan segala apa jang 

keras oesoek-jang dimadjoe | roesak-itus-tidaklah semata mata | oentoek keperloean militer, melain 
kan oentoek keperloean 'oemoem, 

Makin tjepat ia mendjadi sem- 
boeh, makin tjepatlah poela kesem 
poernaan djalannja kehidoepan 
cemoem menoedjoe kepada oesaha 
baroe dan segala langkah baroe. 

x 

Maka sebagai bangsa jang amat 
-tahoe diri, dan tidak soeka segala 
galanja dioeroeskan sadja- sema- 
tjam anak baji atau kanak kanak 

jang beloem dewasa, maka amat 
patoetlah hal2 ini mendjadi pertim 
bangan-ramai, 

Nag 

    
ri kapal U dan angkatan oedara 
Djerman sebagai dibawah ini: 

105 kapal dengan semoeanja 
646.900 ton beratnja dikirim ke da 
sar laoet, 91 boeah  antaranja 
(584.900) ditenggelamkan oleh ka" 
pal U Djerman. Oleh karena sera | 
ngan torpedo dan bom, maka 39 
kapal telah mendapat keroesakan 
besar, 

DR. HOWAN ANTONIO, PRESI- 
DENT CHILI. , 

Kabar dari 

es: 

Buenos Air-   Berita jang diterima dari San- 

    

jang 'akan Nas dibenoea, 

| Begitoelah kita haroes sa Asi, 

IN | penoeh dengan keperwiraan mela 
wan segala galanja jang merinta 
ngi djalan militer. 

Demikianlah, kita pertjaja ke- 
ada pendirian Ha kk o - 
chiwu” jang berkata bahwa 

“|rachmat Tenno adalah sama boe- 
“at manoesia seoemoemnja. Keadi- 

' |lan, persamaan, kemerdekaan se 
t | kali kali boekan monopolie bang-   Eropah, Seringkali kita men 

h ! Hanan dari pihak demokrasi Ero- 
| pah soeara keadilan, persamaan 
aa kemerdekaan, akan tetapi apa 

h 

Laka hanja. Na 

. garis mati kelaparan . 

|re 

  
Akan tetapi dengan rachmat 

Tenno dan Toehan,, kita bisa mem 
boeka, ketidak adilan mereka. Me 

oean mereka, dan achirnja mere- 
ka menghentikan politik2 mereka, 
dan lari dari bagian doenia ini. 

Bagaimanapoen “djoega mereka 
berdaja oepaja, 
pada pihak kita. Toehan adalah 
Gisisih kita. Ketidak adilan tidak 
bisa mempertahankan pengaroeh 
nja. Begitoelah Asia sekarang da 
lam tangan kita, Asia akan kita 
perintah sendiri dengan kekoeatan 
dan pengabdian kita. Rasa tang 
goeng djawab kita begitoe besar, 
sehingga kemoeljaan seloeroeh 
doenia dipengaroehinja, dan diten 
toekan oleh daja-oepaja kita ber 
sama, Tentang ini, 100.000.000 
djiwa rakjat Nippon 'fakin soeng- 
goeh2, Apakah toean djoega in- 

sjaf akan hal ini? 

Kalau Asia Baroe telah selesai 

J kita soesoen dan bentoek, maka. 
memimpin kita bersama haroes 

Asia-Baroe ketingkatan jang lebih 

tinggi moelia, Kita haroes beker- 

dak bisa meneroeskan kema 

keadilan adalah 

“pangan, tidak hanja dalam lapa- 

ngan kehidoepan oemoem, akan 

tetapi djoega dalam kehidoepan 

kita sehari hari. 
Bagaimana rakjat Nippon, laki- 

perempocan hidoep dalam abad 
pembentoekan ini, akan ditjeritera 

kan, Seloeroeh rakjat Nippon dige 
rakkan oentoek mengoesir ketidak 
adilan, dan digerakkan oentoek 

membangoen dan  membentoek 

Asia dengan tenaga rakjat Asia 

sendiri, 

Segala ahli2 dalam lapangan in 

dustrie, dagang, pegawai2, dokter 
dokter, maha goeree maha goeroe, 
wartawan2, penoelis, poedjangga2 

malahan student sekolah2 tinggi di 

gerakkan semoea, Mereka semoea 
dikirimkan keseloeroeh medan pe 
perangan soetji dengan meninggal 

kan sanak keloearga mereka. Se 

bagian bertahoen2 tidak poe 

| jang kembali. Mereka mengorban 

kan badannja oentoek bekerdja 

bersama sama dalam tentera atau 

angkatan laoet. 

Diroemah, keloearga jang di 

tinggalkan mengoeroes konnomi 

mereka, Dengan tenaga kaoem pe   
z 

| rempocan Nippon, pabrik2 jang be 
sar mengeloearken barang2. Oeroe 
san dagang jang penting2 dioeroes 
anak lelaki dan perempoean jang 
masih moeda remadja. Lain dari 
pada itoe, kehidoepan sehari hari 

dibatasi sekali. Mereka menghenti 
kan hidoep jang serba mewah, Me 
reka menghentikan pembikinan 

barang2 jang tidak bergoena. Pe 

moeda kaoem boeroeh digerakkan 

dengan rapih goena mengisi me 

dan perang. 
Pakailah lengan badjoe jang 

pendek, pakailah tjelana pendek! 
Djangan pakai kimono jang tidak 

ada goenanja! 
Djanganlah memboeang boeang 

kertas, Djangan memboeag perka 
kas2 dan besi besi! Djangan ma 

kan barang jang tidak ada goena 

nja! Djangan memboeang memhoe 
ang oeang! Korbanlah doeloe boe 
at Asia! 

Kita girang sekali, bahwa kita 

belakangan ini bisa mendengarkan 
socara ,,Barisan Boeroeh”' ajoega 

di negeri ini, ,,Barisan Pengorban” 

tentoenja akan menjoesoel,     

I-AIR kita ini kini se- 

pekerdjaannja berniaga kian ke- 

sangat banjak jang haroes diper | ain 

baiki dengan setjepat tiepamja. daknja timboel 

Barisan soeka-rela. 
Perbaikan2 itoe tidak lajaklah 

kalau hanja kita biarkan diker- ' 
djakan kepada Barisan Balatenta- ' 

-ra Nippon semata2, 
Tidak -Iajaklah kalau kita biar 

kan sadja lasjkar2 jang sesoedah 
djiwanja disaboengkan goena nege 
Ti ini bekerdja mati matian goena 
keperloean itoe, 

. 

“ Sampai sekarang pehak Dai Nip 
pon tidak meminta dari bangsa 
Indonesia pengoerbanan beroepa 
djiwa, misalnja selakoe serdadoe, 
tetapi haroeslah timboel niat dida 
lam hati sanoebari orang Indone- 
Sia sendiri oentoek bangkit membe 
ri bantoean tenaga kepada Barisan 
Militer Dai Nippon itoe. 

Boekan oentoek ikoet berperang 
(kalau soeka tentoe lebih baik), te 
tapi oentoek memberikan bantoean 

bocat memperbaiki segala kero 
'kan2 itoe, Karena toch 2entoote Me : 
perloean kita sendiri. 

5 # 

Oleh karena itoe didalam bebe 
rapa perkara bangsa Indonesia ti- 
dak boleh berdiam menanti, 
Bangsa Indonesia haroes me- 

ngambil initiatief djoega, misalnja 

initiatief mengoeroes saudara2 jg, 
sedang menderita kesoekaran be   ras, menderita kehilangan nafkah 
dan lain2 sebagainja, tetapi hen- 

poela initiatief 
mendirikan Barisan Soeka Rela,   

  

  
# 

| 

  

Barisan soeka rela, boekan be 
roepa serdadoe, tetapi beroepa ka 
oem pekerdja, seperti oempama- 

nja toekang toekang besi, toe 
kang kajoe dipimpin oleh op: 

zichter2, architect dam lain lain 
sebagainja goena ikoet memperba 
iki keroesakan2 itoe, Tidak oesah 
menghendaki bajaran, asal ma- 

a ja, karena toch tidak boe 
tag ma. c 

Dengan demikian, maka nampak 
lah benar2 kerdja, bersama, dan 
nampak poela oesaha bangsa kita 
boeat keperloean oemoem, jang 
berarti boeat keperloean diri sen 
diri djoega. 

Dimana2 tempat jang berdeka- 
tan dengan keroesakan, baiknja 

didirikan komite2 barisan soeka re 
la itoe, 

Insja Allah, makin tjepat per- 
hoeboengan selesai kembali, ma- 
kin besar goena dan paedahnja ba 

gi oemoem, 

A. Tj. 

tiago mengabarkan tentang oepa- 

tjara pengangkatan dari Dr, 
Howan Antonio Raos 

sebagai president Chili jang ba- 
roe, Oepatjara itoe dihadliri oleh 

Wwakil2 36 negeri asing, anggauta2 
parlement dan pegawai2 tinggi da 
ri pemerintah. Boeat djabatan itoe 
Raos akan pangkoenja dari ta- 
hoen 1942 hingga 1948, 

KEKALAHAN2 AMERIKA DI 

LAOETAN TEDOEH, 

Kabar dari /'“Lissabon: 
Dari Washington dikawatkan se 

bagai berikoet: 
.Kantor Amerika bagian oeroe- ' 

san Armada mengoemosmkan, bah 
wa darj penghabisan boelan Febru 
ari sampai permoelaan Maart, ka 
pal indoek, ,,Ranglay” jang berat 
nja 11.050 ton dan kapal peroesak 
.perry” jang beratnja 1.190 ton 
dan seboeah kapal minjak telah 
tenggelam di Laoetan Pacific Se 

latan, 

»HAYOMAR” DISERANG MOE- 

SOEH, 

Kabar dari Rabaul: 
Pada tanggal 31 Maart diwak. 

toe kapal minjak kepoenjaan Nip 
pon, ,,Hayomaru” berlajar dengan 
tidak diiringi di laoetan Selatan 
dari New Ierland, telah diikoeti 
dan ditembaki oleh kapal selam 

moesoeh jang berlajar diatas air, 

Tembakan kapal silam itoe dibalas 

dengan gagah berani oleh anak ka 

pal minjak terseboet dengan meri 

am jang dipasag diatas dek, Sesoe 

dah berdjoang dengan hebat, mas 

ka kapal silam itoe laloe dapat di 

tenggelamkan oleh karena temba- 
kan jang djitoe,  
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sebab takoet dipoekoel oleh Yang. 
— Isa kita, maka di Djokja orang2 Be 

| janda dapat berdjalan djalan seper 
“ti biasa, Sedang pembesar pembe 

(sar dan ambtenaar2 pertengahan, 

         

      

    

    

    

     

   

  

  

  

      
ika, tetapi hal ini tidak « 

Pada hari Kemis itoe djoega, ba ' 
“sekali serdadoe2 Belanda 

dari Solo, masoek . 
dan berdiam diroe . 

    

     

  

  
   

   

  

        

      

    

    

  

| berapa motor grobag mengoem 
    

  

   
   

     
     

   

    
   

      
    

  

djer di djalan besar dari Toegoe 

re Djetis. Agaknja hal ini di keta 
i oleh tentara Nippon jang se girim viieebootnja. (pesan 

terbang aernja) oentoek me | 

. njampaikan sommatie jang pengha 

'bisan kepada pembesar pembesar. 

militer di Djokja agar segera me 

    

              

      

  

    
    

  

    
                   
    

     

  

Pesawat terbang aer Nippon ta 
| di menoedjoe kearah tempat mili 

ter di Djetis. Dengan lelocasa me 
. Jajang lajang di oedara sambil me 

'ngintai intai di mana akan dapat 
endjatoehkan boninja, agar 

n takoet serdadoe serdadoe 
tadi: Koerang lebih djam 

  

    

  

    

    
    

      

   

  

   

    

      

  

  
       

       

   
   
    

  

   
    
       Sijang 

— perlin : 

“ kolahan H.B.S., militer ban: R3 

. jang misih tidoer dalam sekolah 

tadi, sebab mereka lelah sekali. 

“Bom' jang didjatoehkan oleh pesa 
wat terbang aer Nippon tadi hanja 

'bom ketjil, maka keroesakan hanja 

kit dan koerban djiwa memang 

Hanja 2 militer Sermengat 
3 

          

    
       

   
   

  

   

    
   

  

    

  

   

   

    

   

    

   

  

    

    
   

    

   
   

   

  

   
   

      

   
   
      

   
    

    

   

    

    

    

   

    
Ra 

(LLB.D. bekerdja seperloenja, te ' 

tapi sebeloem mereka selesai pesa ' 

“wat terbang tadi datang lagi, ma ' 

serdadoe2 jang beloem hi | 

lindoengan di kampoeng2 

soedah selajaknja djika 
di kampoeng itoe men 
“bahkan ada jang de 

konjong pergi ke 
Oentoeng sekali pesa 

mendjatoeh 

    

Pa oegoe dan 
| Watson “Constructie Atelier Vors 

tenlanden, kepoenjaan Belanda). 
'Koerban di sini tidak ada, sedang 

an djoega hanja sedikit, 

sebab memang bom jang didjatoeh 

in itoe hanja bom ketjil2. 

    

  

   

   
    Wnd. 

  

| dak ada orang jang berani meram E 
| boleh dikatakan selamat, sedang 
| esok harin ja soedah banjak sekali 

Jl | orang2 

| tempat di Djawa Tengah dan djoe 
. ga di Djawa Iga Mata 
|ram boleh dinamakan ,,Soerga oen 
toek bangsa Belanda”. E3. 

hari tidak berani 

mah Sekolah H.B.S. di Djetis. Be 

'at ini djoega pembesar Belanda ja" 

-an Taga ja'ni pembesar Militer Nip 

Pan me UN 
| Assistent Resident, Controleur, 

| Gommissaris van Politie dan lain 

   
    

    

   
    

   
    

    

    

  

'soedah tidak dapat kepertjajaan 

1 | mspecteurs, Hocfdagenten dan pe 

| soeatoe sebab 

F2 

jang sama sekali tidak dapat sym 

(Nippon. : 
ketakoetannja terpaksa “men | “-Moelai datangnja serdadoe2 Nip 

joe - kamnocne? | pon soelah banjak sekali bangsa 

| gawai2 toko2 Nippon ada jang ber 

| meskipoen serdadoe2 itoe selaloe 

| nja dapat bertjakap tjakap dengan 

'| bahasa Adam, sebab sama tidak 

| mengertinja. Sekarang setelah ser 

      

  

Nan 5 
» 

   

  

BINA NUN AN AA 
Hoofdredaktoer Sedya Tama | 

: sebab diram 

  

ja 
bangsa Belanda dengan 

onjahnja jang toeroet ,,melihat 

rdadoe Nippon”. . 
Djika dibanding dengan lain2 

   

  

| 

Timoer, | 

  

Djika di Solo, Belanda beberapa 

masoek kam 

poeng atau djalan di djalan besar 

seperti politie Inpecteurs, Hoofd 
agenten dll. misih dapat bekerdja 

dengan leloeasa, bahkan serdadoe2 

stadswacht dan landstorm bangsa 

Belanda toeroet mendjaga keama 

nan djoega. Sebab mereka itoe siap 

lengkap dengan pedang dan revol 

ver atau bedilnja, maka njonjah2 

dan ,,toean2” banjak jang merasa 

isih seperti biasa seakan akan 
m ada peroebahan, Sampai sa 

   

ni Dr. Adam, doeloe Goebpernser 

Djokjakarta, misih mendjadi Pe 

ngoeroes atau uitvoerder dari toe 

pon oentoek daerah Djawa Te 

ngah. 

ambtenaar2 bangsa Belanda, misih 

bekerdja seperti biasa, meskipoen 

sama sekali dari bangsa kita, Poen 

gawai tengahan bangsa Belanda, 
misih tetap dalam kedoedoekan 

mereka masing masing. 2 
Inilah agaknja mendjadi salah 

.Djokja mendjadi 

'soerga Belanda.” Kantor2 negeri 

boeka semoea, hanja bank2 dan 

sLandskas toetoep. 
“Lain sekali dengan-tingkah lakoe 

serdadoe2 Australie dan Inggeris 

phatie dari bangsa kita, bahkan 

selaloe ditjoerigakan, maka tidak 

'begitoe KP dengan serdadoe2 

— - 

kita jang mendekatinja. Bekas pe 

sorak sorak dan ketemoe Jagi de 

ngan bekas madjikannja. Poen 

anak anak ketjil banjak jang ber 

tjampoer gaoel dengan serdadoe2 

Nippon. Sama sekali tidak takoet 

memegang bedil dengan bajonet 

'nja jang tadjam sekali. Serdadoe2 

dan opsir2 Nippon banjak jang 

mendapat kenalan dan teman dika 

langan bangsa kita, meskipoen oen 

toek sementara waktoe mereka ha 

dadoe2 Hindia Belanda soedah ba 

njak jang diinterneer di sekolahan 

HBS, pekerdjaan pendjagaan di 

lakoekan oleh serdadoe Nippon 

jang bekerdja bersama sama de 

ngan tadswacht Belanda dan poli   sera didjawab dengan datang 

ja ra Nippon jang mendoz 

— “doeki kotta Djokjakarta. Beberapa 

motor grobag penoeh dengan Ser 

| dados serdadoe Nippon telah ma 

| soek di Djokja dengan moedah se 

'kali sebab tidak ada perlawanan. 

elah pembesar Nippon dapat 

emc pembesar2 militer 
la pembesar civiel di 

     
   

   

    

   
   
    

    

  

   

    

    

    

jagaan keras, ma 

ak 

  

           
    
   

  

   
   

    

  

     

   

  

   
    

  

   

  

   

      

  

   

    

  

   

      

    

2 | wakil Sedya Tama dipanggil oen 

1 toek 
dingkan segala sesoeatoe tentang 

mn | bahkan kita dapat kesempatan le 

| sesoeatoe jang penting bagi oe 

hahja sedi | dahikan see 
jak sekali | tara Nippon jang disiarkan dengan 

a | jakni Mataram. Koran Belanda 

j | tidak tebit, sebab berani memoeat 

“sar Nippon. “- 
'Saban' hari tentoe ada orang 

jang datang di Hoofdkwartier Nip 

pon di Djokja, doeloe di Grand 

Hotel, sementara hari berselang 

soedah pindah di depan Fort Vre 

“deburg. Dari sebab banjaknja 

“orang, dan banjaknja pekerdjaan 

ang dioeroes, maka pembesar ten 

ra Dai Nippon di Djokjakata 

ga Sa” 

   

rdjaannja. Meskipoen begitoe, 

sdah beberapa kali saja sebagai 

bermoesjawarat dan meroen 

pengoemoeman “dan perkabaran' 

“Sebab orang bangsa Indonesia de 

gan kapital Indonesia di Djokja 

atoe, ja'ni Sedya Tama, 

maka censuur tidak begitoe keras, 

      

“Ioeasa  Gentoek menoelis segala 

moem, asal sadja dengan mengin 

dahkan segala atoeran2 dari ten 

perantaraan radio. Di Djokja ma 

sih ada koran Belanda jang terbit 

artikel jang isi propaganda meng 

harap harap datangnja pertolongan 

dari loear negeri. Menoeroet perin 
i|tah dari pembesar 
tanggal 24 Maart, Sedya Tama 
jang berbahasa Djawa diganti da- | 

| dan partij2 politik jang berhoeboe 

| Djokjakarta boleh dikatakan be- 

    
YPekerdjaan Komite Nasional In 

'Hoofdkwartier dan Pembe 

ii tosan J. Endo, banjak sekali 

maan 

tadi, moelai 

lam bahasa Indonesia, sedangs.k. | 
Mataram terpaksa memoeat kaba 
ran kabaran officieel dalam 
bahasa Indonesia sebab - se 
moea kabar officieel sekarang da 
lam bahasa Indonesia dan Nippon. : 
Bahasa Belanda tidak terpakai la 
gi. Sampai sa'at ini djoega, djoem 
lah dari pemimpin2 pergerakan 

ngan dengan pembesar Nippon di 

loem ada, 

donesia soeatoe badan jang mem 

poennjai azas dan toedjoean Indo- 
nesia Raya dalam lingkoengan 

“Asia Raya dibawah pimpinan Nip 

pon, sekarang baroe menjiapkan 
diri oentoek mentjari perhoeboe 

ngan dengan Barisan Rakjat Indo 

nesia jang berpoesat di Solo diba 
wah pimpinan Mr. Soejoedi Cc. 
dan Com, Indonesia Merdeka diba 
wah pimpinan Dr. Boentaran Cs. 
Persoon2 jang doedoek dalam Ko 

mite Nasional Indonesia ja'ni tt. 
Ki Hadjar Dewantara, Dr. Soeki 

man, Mr, Soemardi, Ir. Soekirman, 
K.H. Mansoer dan Sri Mangoen- 

sarkoro. Disamping comite tadi 
Mataram misih mempoenjai badan 
badan seperti Gaboengan Rakjat 
Mataram, Badan Penjokong Oesa 
ha Rakjat Mataram dll. Semoea 

badan2 tadi soekar dapatnja per 
hoeboengan dengan pehak Nippon. 

Salah soeatoe badan jang telah 

mendapat perhatian dari pembe- 

sar Nippon ja'ni Kemadjoean Eko 

nomi Indonesia, dibawah pimpinan 

t, Ramelan, jang beroesaha oen 

toek memadjoekan ekonomi Indo- 

nesia dengan djalan memobiliseer 

tenaga pikiran dan kapitaal dari 

kaocem pertengahan Indonesia. Pe 

rajaan dari K.E.I. ini telah dikoen 

djoengi oleh t. J. Endo. Luitenant 

Kolonel tentera Nippon di Djok: 

jakarta, 

Badan terseboet telah memoelai 

pekerdjaannja dan telah mengoem 

poelkan oeang dari kaoem harta 

wan dan kaoem middenstanders 

bangsa kita di Mataram dan seka 

rang telah melebarkan sajapnja di 

loear Mataram, oentoek sementa- 

ra waktoe hanja -di Djawa Te 

ngah sambil menoenggoe baiknja 

perhoeboengan dengan lain2 tem 

| pat. . . 

Sekarang marilah kita mene- 

ngok keadaan di kraton dan seki 

tarnja, Se 

Kraton Soerakarta dan Djokja 

karta selamat, tidak roesak, sebab 

memang tidak ada jang meroesak 

dan tidak kedjatoehan bom atau 

lain lainnja. Sri Soeltan dari Djok 

ja, Sri Soesoehoenan dari Solo, te 

-tap tinggalnja di Kraton beliau ma 

sing masing, bahkan sekarang se 

dah dapat perhoeboengan baik de 

ngan pembesar tentera Dai Nip 

pon, Poen padoeka Kandjeng Goes 

ti Mangkoenagoro di. Solo dan 

Kangdjeng Goesti — Soerjo 

dilogo di Djokja, djoega “selamat 

wal afiat, tidak koerang soeatoe 

apa. : 
Legioen Pakoe Alam dan Mang 

koenagaran jg. dseloe toeroet pe- 

rang sekarang masih didjadikan 

tawanan. Padoeka pembesar PA. 

telah beroesaha agar legior 

nairs jg. berdiri baroe 24 #ahoen 

dan kebanjakan dari mereka terdi 

ri dari pemoeda2 tani di desa2 

daerah Pakoe Alaman. Djecja 

karta, agar dapat dimerdekakan 

soepaja dapat kembali bekerdja di 

desa desanja masing masing, me 

madjoekan kemakmoeran dalam 

desa desanja. , 
Jang dapat diketahoei dari loe 

ar, tentang bedanja keadaan2 di 

Solo dan di Djokja: Pembesar Ba 

latentera Nippon di Solo banjak 

sekali mengeloearkan perintah2 de 

ngan perahtaraan Solosche Radio 

Vereneging, sedang di Djokja sega 

la perintah itoe dilakoekan oleh 

Rijkbestuurder (Pepatih Dalam) 

Djokjakarta atau oleh Resident 

atau Assistent Resident. Di Djokja 

ada soerat kabar jang terbit, di 

Solo sampai tanggal 29 Maart be 

loem ada soerat kabar jang ter- 

“bit. Sekolahan2 di Solo ditoetoep 

semoea, di Djakjo hanja Middelva 

re Scholen dan Mulo's Goepermen. 

HIS dan sekolahan2 partikelir, ter 

' masoek djoega sekolahan2 kebang 

saan boleh diboeka. Tidak aneh 

'djika sekolahan Kepoetran, ja'ni 

sebocah sekolahan HIS kepoenja 

an negeri Kesoeltanan sendiri, pa 

da tanggal 25 Maart telah diperin 

  

P 

| toe Nippon, 

   

         Uas & 

BETAWI DIWAKTOE MALAM. 
Moelai tg. 1 April jl. djam ma 

lam dikota Djakarta diperpan 
Gjangkan sampai djam 11.30 wak 

artinja orang seka 
rang boleh keloear diwaktoe ma- 
lam sampai waktoe terseboet. 

Akan tetapi roepanja kesempa- 
tan itoe tidak banjak dipergoena 
kan pendoedoek Betawi, sebah 

dapat orang2, walaupoen malam2 

jang baroe laloe itoe boelan menji 
nari kota dengan sangat terang, 
nja. Ditempat tempat mana ter: 
letak roemah2 makan - kelihatan 
agak banjak djoega orang2 dan 
poela biasanja di gang2, 

Hampir semoea bioscoop jang 
ada di Betawi soedah moelai dihoe 
ka lagi, akan tetapi dibandingkan 
dengan dalam waktoe jang telah 
lampau koendjoengan pada satoe2 
nja bioscoop sangat lebih koe 

rang. Salah satoe jang mendjadi- 
kan lantarannja ialah bahwa seka 

rang sedikit djoemlah kendaraan. 
bahkan pendoedoek hanja bisa me 
naiki betja dan delman sadja jg. 

Ga doeloe. Roepanja orang lebih ba 

ik menjimpan oeangnja oentoek 
digoenakan keperloean hidoep se 
hari hari dari pada digoenakan 
oentoek bersoeka rija, oleh karena 

orang2 oemoemnja masih ragoe2 

apa boelan ini akan mendapat ga 

djihnja atau tidak tidak. 

Djalan2 seperti Kramat — Pa 
sar Baroe, Menteng, dil.nja jang 

biasanja masih ramai sampai djam 
11 malam, kelihatan sekarang 

sepi sekali. 
  

PKID MENDAPAT LAPANGAN 
DARI BVC. 

Goena di pakai 
main. 

Dari pengoeroes Persatoean 
| Korfbal Indonesia Djakarta kita 

menerima warta, bahwa pengoe- 

roes Batav. Voetbal Club soedah 
memberikan izin kepada PKID oen 

toek memakai lapangan BVC di 
Koningsplein Zuid, setelah -diada 
kan pembitjaraan antara pengoe 

roes kedoea perkoempoelan itoe. 

kaian jang dibikin dari beton, 1g. 

| Ietaknja dilapangan itoe poela (da 

| lam gang masoeknja). 
—- Poen djoega dari fihak BVC si 

sanggoepkan djoega oentoek me 

makai doea orang koelinja, 

Lapangan itoe diwaktoe hoedjan 

tak moengkin oentoek dipakai, ka 

rena terlaloe basahnja, oleh kare 

na perloe djoega oentoek memeli 

hara lapangan itoe jang dipakai 

djoega goena hockey. Goena ini 

lapangan mesti tetap rata. 

Dengan adanja  pengloeloesan 

. memakai lapangan jang tidak di 

tentoekan batas tempohnja ini, ma 

ka bagi PKID adalah soeatoe ke 

oentoengan djoega, oleh karena ke 

biasaannja segala oesaha bangsa 

kita itoe memakai segala jang pri 

mitief, karena keoeangan tidak 

mengizinkannja. 
    

hasa Belanda didalam Indonesia 

baroe, sebab toedah tak dipakai Ia 

'gi sebabagai bahasa opisil, Titah 

Sri Soeltan jg. terpaksa haroes di 

soesoeli keterangan ,,soepaja di 

anggap tak ada” alias ditjaboet ini 

mendjadi pertanjaan besar di kala 

ngan rakjat Vorstenlanden, jang 

soedah ingin melinjapkan bahasa 

Belanda gari kalangan pergoeroe 

an ta J . 
- , Tentafg hidoep sehari hari, se 

karang soedah normaal kembali se 

perti biasa. Orang djocalan nasi 

goedheg, di Djokja dan sega liwet 

di Solo soedah kembali, hanja mo 

tor sedikit sekali, sebab benzine 

hanja boleh dipakai oleh tentera 

Nippon dan pegawai2 negeri jang 

Sebab ambtenaar2 Belanda masih 

bekerdja oentoek sementara wak 

toe di Djokja, maka soedah selajak 

nja djika bangsa kita banjak jg. 

tidak senang melihat Belanda ta 

di naik motor atau motor pit. Har 

ganja makanan sedikit naik, te 

tapi djika dibanding dengan Beta 

wi atau Bandoeng, beloem sebera 

pa, bahkan boleh dikatakan moe 

rah, rokok Mascot atau Davros 

soekar sekali mentjarinja, begitoe 

djoega korek api, minjak tanah 

minjak kelapa, goela batoe dan 

benzine, 
: 

“. Sekianlah 'keterangan2 saja, de   tshkan oentoek melinjapkan.pela 

hasa Indonesia sebagai. leervak 

ditjaboet lagi, hal mana mendjadi          

     

lainnja jakni Indie Post, tepaksa 

djaran bahasa Belanda diganti ba 

dan bahasa perantaraan terpaksa | 

kan ketjewanja hati bangsa: kita | 

| pada oemoemnja jg. soedah me 

mandang koerang bergoenanja ba 

ngan singkat keroesakan di Djok 

ja dan sekitarnja tak banjak, ha 

nja di lapangan mesin terbang 

Magoewa, sedang keadaan seka- 

| rang soedah normaal, hanja per 

| hoeboengan dengan Djawa Barat 

ja terangkan lain kali, : 

didjalan2 besar sedikit sekali ter ' 

. Ketjoeali itoe poen PKID bisa djoe' 

ga memakai gedoeng goena berpa 

jg. masih soesah, Hal ini akan sa 

SA 

KANTOR KOPERASI" SAWAH 
BESAR DIBOEKA LAGI. 

Antara” diminta mengabarkan, | 
“ bahwa pada hari Djoem'at tanggal 

3 pril 1942 Kantor Penerangan Ko 
| perasi dan Perdagangan di dalam 

negeri boeat Djawa Barat (di Sa 
wah Besar 16A Djakarta), jaitoe 
tjabang dari Afdeeling Koperasi 
dan Perdagangan Dalam Negeri 

| dari Departement Economische Za 
ken, telah diboeka kembali oleh 

Balatentara Dai Nippon dan dibe- 
ri nama: - 
Se Ibu Java 
SyominKumiaiSodan 
D.ya. 

Kantor itoe melandjoetkan pe 

kerdjaannja sebagai sediakala ja 
itoe memberi penerangan tentang 

| Koperasi dan Perdagangan dalam 

Negeri dan terboeka 

dari djam 9.30 sampai 
14.30 

Sebagai Kepala dari kantor oen 

tek Djawa Barat telah 
diangkat lagi toan R. S. $ o e- 
ria-.atmadja dan boeat 

keresidenan Betawi telah diangkat 

toean R.S. Soerianing- 
Kat GAntaro”).     

beanja sangat lebih tinggi daripa ' 

perloe sekali memakai kendaraan. 

  

KELOEH KESAH ,,ROEMAH 

|. PIATOE MOESLIMIN”. 
Semendjak didirikannja pada tg. 

| 1 Maart 1942 sehingga masa ini, 

| Roemah Piatoe Moeslimin selaloe 

| berada dalam kesoekaran dan ha 

| njalah dengan berkahnja Illahi 

Roemah Piatoe terseboet dapat di 

langsoengkan sampai kini, Bantoe 

| an dari Pemerentah Belanda doe 

loe boleh dibilang sama sekali ti 

Ii dak ada, tidak seperti roemah2 

jang diterima dari chalajak hanja 

| sekedar tjoekoep sadja. 

| Pada boelan Februari tahoen 

1940 RPM diperintahkan pindah 

dari gedoeng jang didoedoeki seka 

rang, oleh karena gedoeng terse 

boet telah dibeli oleh Gemeente 

dan kabarnja pada tempat itoe 

akan didirikan sekolah Ambon. 

Gemeente menjanggoepi mendiri 

kan baroe oentoek RPM di Tanah 

Tinggi dan diberikan setjara pem 

belian huurkoop. asal RPM dapat 

djoega bantoean dari Dept. Justi- 

tie dengan djalan memberikan s? 

bahagian dari pendjoealan lotery. 

Kemoedian bantoean disanggoep 

kan oleh Justitie, akan tetapi ke 

sanggoepan itoe ditjaboet kembali 

berhoeboeng dengan petjahnja pe 

rang di Eropa. Moelai sa'at itoe 

kekoerangan “dan bantoean dari 

Pemerentah tidak moengkin diha 

rapkan lagi. Kesoekaran kesoeka- 

ran itoe lebih memoentjak waktoe 

terpoetoesnja perhoeboengan de 

ngan beberapa tempat jang menjs 

babkan poetoesnja djoega bantoe- 

an2 dari loear kota. 

Satoe satoenja djalan oentoek 

menjerahkan nasib RPM itoe tidak 

lain dari pada hanja menjerahkan 

nja kepada Allah jang Maha 

Besar dan Maha Adil. 

  

ORANG INTERNIRAN JANG 

DIPOEKOELI, 

Dipaksa mengakoe. 

Sebetoelnja kalau hendak me 

ngoemoemkan segala tingkah Ia 

koe pegawai polisi, ketika mendja 

lankan penangkapan dan pemerik 

saan atas orang2 jang ditjoerigai 

maka tidak ada habisnja. Tetapi 

oentoek menjaring perboeatan2 

jang kedjam2 itoe, maka ada baik 

nja djoega tingkah lakoe jang se 

perti dibawah ini sadja kita toetoer 

kan, 
Ketika salah seorang dari Pendi 

dikan Nasional Indonesia diperik 

sa oleh pegawai P.I.D., Djoemadjid 

din, maka pegawai jang setia kepa 

da pemerentah Hindia Belanda 

itoe, telah memakai kekerasan. Ja 

itoe memoekoel memakai garisan 

oentoek memaksa anggauta PNI 

itoe mengakoe. Moeka tidak hanja 

kena bekas garisan sadja, tetapi 

djoega mendapat telapak sepatoe, 

sampai loeka2, 
. Orang tahanan itoe dipaksa soe 
paja menoendjoekkan orang2 P.N. 
I. jang sebetoelnja tjoema baja 
ngan2 dari pegawai P.I.D. itoe sa 
dja, sehingga poekoelan2 tadi ti 

| dak berhasil, Ketjoeali itoe soal ma 
kanan poen dilantarkan, dan diser 
tai oleh oetjapannja jang soeng 
goech menoesoek hati. 

  

4 PETI TERISI TERASI DI BOR 
SUMY, 

Soedah ada 
menggondol. 

Antara” mengabarkan: | 

“ Telah dapat diketahoei, bahwa 
digoedang Borsumy di Djakarta 

jang 

lah linjap beloem ketahoecan siapa 
jang menggondolnja. Oentoek ba 
yang jang hilang ini Borsumy men   

: dapat keroegian sebanjak f 148.— | 
| Dengan ketangkasan pihak poli 

si bisa diharapkan jang pentjoeri 
' 
' 
| nja kemoedian dapat ditangkap. 

     PIKIRAN PEMBATJA: 

RPM selaloe berada dalam segala. 

sedjoemlah 4 peti terisi terasi te 

y KEDOBA PAGINA 

  

KESOESAHAN SEHARI-HARI. 
Kesoesahan sehari hari bagi pen 

doedoek, ta' lain hanja dari masih 
mahalnja harga barang2 keperloe 
an roemah tangga. Ini jg. saja da 
pat dengar dari orang2 setiap hari, 
jang baharoe poelan -berbelandja 
dari pasar, hal mana djoega sering 
ditoelis dalam s.k. ini. 

Ini semoea disebabkan, karenu 
pedagang2 tidak maoe memperdoe 
likan kepada harga barang2 jang 

'Soedah ditetapkan oleh pemerin 
tah sekarang, padahaj ini telah 
dioemoemkan dalam soerat?2 ka 
bar, : 

Karena oedoenja, toch barang? 
itoe dibelinja djoega —— dengar 
mahal karena - terpaksa — oleh 
pendoedoek, dari hal mana baha 
roe kemoedian terbit penderitaan 

Sekarang ada tambahnja poela 
jani apakah tarief harga: : 

A. penerangan listrik ( gas) 
B. air leiding 
C. sewa roemah. 
ta' akan ditetapkan bocat ditoe 

roenkan, berhoeboeng dengan kea 
daan masa sekarang? 
Saja berseroe kepada jang ber 

wadjib, moedah moedahan selekas 
moengkin soedi bertindak kepada 
penetapan toeroenja tarief terss 
boet diatas. 

. Terhadap sub C dapat djoega 
ditetapkan, soepaja sebermoela 
toeroenan sewa roemah itoe dida 
maikan dengan onderhands oleh si 
penjewa dan jang menjewa, tetapi 
diharap pemerintah Dai Nippon 
bersedia oentoek kemoedian 
menaksir harga sewa roemah itoe 
kalau fihak jang menjewa ta' se $ 
nang dengan toeroenin sewa roe 
mah itoe, karena masih tidak Ia 
jak dan ta' sesoeai dengan koers 
wang dan keadaan zaman seka 
rang. 

Sekian pengharapan saja! 
Koeding Wiriadisastra. 

Bogor, 1 April 1942 
  

SEORANG NIPPON MOESLIM 
BERBITJARA DIMESDJID KP. 

SAWAH. 
. Kemaren hari Djoem'at dimes 
djid kampoeng Sawah telah dikoen 

orangnja bernama Muhamad Saji 
do Wakaas, Doea2nja telah bersem ' 
bahjang  Djoem'at, dan mesdjid 

isa'at itoe ada penoeh dengan ka 
oem Moeslimin sehingga orang ber 
sembahjang,di lantai locar mes 
djid, Jang mendjadi chatib jalah 
tocan Hadji Mansoer, jang mana 
sekali ini ia berchoetbah Djoem'at 
dengan bahasa Indonesia, setelah 
ja mengoetjapkan alhamdoelillah 
dgn. bahasa Arab. Soedah tentoe 

hadlirin jang bersembahjang jang 
kebanjakannja terdiri dari bang 
sa Indonesia - bisa mengarti isi 

choetbah Djoem'at ini di mana 
toean Hadji Mansoer menjatakan 
bahwa hari Djoem'at adalah hari 

besar bagi kaoem Moeslimin, dan 
ia mengandjoerkan kaoem Mossli 

min bertakwa kepada Allah Ta'a 
la Setelah sembahjang Djoem'at 
selesai, toean H. Mansoer ba 

ngoen bitjara menerangkan, bah 

kan dalam mesdjid ini tentang ta 
rich perhoeboengan negeri Japan 
dengan tanah Djawa, tetapi masih 

pandjang dan beloem poeas, dari 

itoe ia akan samboeng kemoedian. 
Kemoedian toean Muhammad Sa'j 
do Wakaas bangoen memberi sa 
lam dan berbitjara dengan bahasa 
Nippon jang ia tjampoer dengan 
beberapa perkataan 
jang hadlirin segera mengetahoei 

jang maksoednja jalah kaoem 
Moeslimin dan Nippon satoe, dan 
kaoem Moeslimin haroes bersatoe. 

boeng oleh toean Hadji Anang Ali 
jang maksoednja dengan ringkas 
begini: Nippon menghormati aga 
ma Islam, dan kaoem Moeslimi:i 
haroes bersatoe, dan djangan ber 

ri Indonesia dan Asia, karena bang 

bikin soesah kepada oemmat Is 
lam, Nippon sedang menjoesoen In 

Moeslimin 

achir 

membantoenja. Di 

pembitjaraannja diminta 

tiga kali oentoek keselamatannja 

Nippon. Setelah toean H. Mansoer 
berdo'a boeat keselamatannja 
oem Moeslimin dan Nippon, o1 
telah boebar dengan perasaan 
as. (A.) 
  

  

|KITA"MAOE BELI: 
'Fototoestellen dalem keadaan baik 

Pembajaran Contant. 
V. OEI - FOCUS         

ajoengi oleh doea orang Moeslimin 
dari balatentara Nippon, jang sese” 

wa ia soedah tiga kali menerarg 

Indonesia, 

Pembitjaraannja segera di sam « 

moesoehan satoe sama lain, Nip | 
pon soedah mengoesir kekoeasaan 

Belanda, Amerika dan Inggeris da | 

sa2 ini soedah sedar lama mem | 

donesia Raja, jang haroes kaoem 

kan hadlirin menjeboet ,amien” ik 
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tea datang merta 
orang lean dima | 

boekannja kaga” ada tapi 
mahal. Jang loetjoenja lagi 

Soon Pama katian, 9 

'#ertosilis 

Hiosinsenda ng 

| Na harga sebenggol 

di 10 sen. 

g bang Bedjat kaga" aa 
an otak, yen sa : 

  

- bertemoe den, anggauta akat 
sean »Pemandangan” kita peri 

5 atkan soepaja datangnja kekan 

sehabis ajaan na Kang F si 

ia | dengan keadaan jang sedjelasnja : 

Saman SA Senen: “Oranja | 
Tg Javaweg: 'Rathkamp « 

soepaja mereka 
ana penata kepada pen | 

at jang “app djaoeh. (B0) 

Diwakoa 1 jang mangan ada 6 'dibe 

roes “ditoetoep lebih doe 

na pergoeroean itoe mesti diperik 
sa oleh fihak pemerintah. 

Kini dari fihak jang lajak diper 
tjaja kita mendengar warta lagi, 

ini moerid2 jang sosdah lama me 

| ninggalkan roeangan Sekolah, hen 

daknja soeka mengoendjoengi la 

la menoentoet peladjaran. 

SEKOLAH THK. 
'Roemah sekolah Tionghoa Hwee 

Koan di Petekoan telah di djadi- 
kan  interneeringskamp  boeat 

orang2 tawanan. Banjak orang 

| menonton orang2 tangkapan bang 
sa Australia setiap hari serat 

ae itoe. - 
Terdengar berita, bahwa aa 

Pan tempat sekolah dan pergoe- 

Tea itoe akan diteroeskan. (A2) 

“BA ARANG2 JANG $ SOESAH: 

: DIDAPATKAN. 

| Beloem. lama pendoedoek kesoe 
| Isahan tentang batoe api dan ben 

“Jzinnja ada, tetapi sekarang batoe 
yap ada tetapi benzinnje amat soe 

sah : sedang geretan api 
. nja 1 doos besaran 5 sen. 

1 Bawang ada tetapi harganja ma 

hal. 3 Goela pasir djarang didapat 

datangkan Geri Bantam. Harga 
satoe boengkoesnja ada jang seta 

5 len- hingga tiga pitjis. Sigaret, 

| oesah “mentjari Nani Nana 

  
bahwa pemboekaan PR.—Kramat | 

| diperbolehkan lagi, Maka dengan 

gi pergoeroeannja dan radjin poe | 

ang, tetapi goela ana. moe     
| jang lari itoe dapat kembali 

"sekali, Satoe pes 
Ap Ta 1 boengkoes | 
jah, Peak harganja 

f | SORANG PEMOEDA DI IKAT 
Dk STATION NOORDWIJK, 

Kemarin siang di Station Ncora 
| wijk telah terdjadi sesoeatoe hal 
| jang sangat menjedihkan sekali. 
Seorang pemoeda Indonesia jang 

| berpakaian sangat rapih telah di 
|.ikat tangan dan kakinja di salah 

| satoe tiang dari Station tsb. dgn. 

moekanja haroes ditegakkan ke 
moeka. 2 
'Kabarnja sewaktoe . pemoeda 

itoe hendak diperiksa tasnja oleh 
seorang politie Nippon, maka seta 
hoe kenapa ia lantas melarikan di 
ri dengan tasnja ditangan, 

Soedah tentoe 'kedjadian jang se 
FP roepa itoe tidak ditinggalkan begi 

bahwa beberapa pergoe | 
mengoeroes itoe, Pengedjaran te 

toe sadja oleh politie Nippon jang 

roes dilakoekan, sehingga orang 
ke 

tangkap. 
Tasnja jang ia bawa lantas di 

boekanja, tetapi apa jang terdapat 
didalam........ 1000 wang kertas 
dari f 1.— dan sedjoemlah arlodji 
dari mas, Dalam pemeriksaan, pe 
moeda itoe mengakoe dari salah sa 
toe verkooper dari film jang terbe 
sar di kota ini. , 

Atas keterangannja itoe, tetap 
politie tidak pertjaja. Oentoek me 

noenggoe pengangkoetan kekantor 
politie, maka ja lantas diikat seper 

ti apa jang terseboet diatas itoe. 
(B.O.) 

SEBAGIAN TEMPAT DI CBZ DI 
GOENAKAN TEMPAT ORANG 

TAWANAN BELANDA. 
Sebagaimana telah dioemoem 

kan oleh fihak officieel djoemlah 

nja tentara Belanda jang tertawan 

'ada berdjoemlah begitoe besar. 

Agaknja tempat tempat oentoek 

memberi penginapan mereka itoe 

masih koerang. Kini dapat di beri 

takan bahwa pada tanggal 1 April 

jang laloe sebahagian orang orang 

Belanda tawanan itoe ditempatkan 

di CBZ sehingga berdjoemlah ra | 

toesan orang, Konon kabarnja ma 

“reka ditempatkan disitoe oentoek- 

sementara waktoe, 
Djoega kabarnja anak dan iste 

rinja orang tawanan itoe diberi ke 

sempatan bertemoe moelai djam 

10 sehingga djam 12 HeasaU hari. 

(Br). 1 ' 

  

' ALAM Pemandangan” hari 

Rebo tanggal 1 April jl, ter 

'moeat satoe artikel jang berkepa 

“1d Prijaji Bestuur dan kaoem Per 

gerakan. 
Goena menghindarkan kesan2 

| (indrukken) jang tidak sesoeni 

dan terdorong oleh perasaan pia 

teit, rasa penghormatan pada ka 

| oem sedjawat jang telah mendja 

Idi korban keganasan, begitoe poe 

Ia mengingat kesengsaraan jang 

| diderita oleh beberapa rekan ber 

| gama keloearganja jang siang m3 

“lam terantjam oleh bahaja kedja 

hatan itoe, maka kami prijaji 

bestuur jang tersangkoet paoet 

dalam toelisan terseboet merasa 

| perlo memberikan pemandangan 

sendiri. 

Er Kedjadian fatwa djiwa dan har 

“Ita prijaji bestuur mendjadi kor 

| ban keganasan, oentoek satoe fi 

hak lantas sadja mendjadi sebab 

oentoek mengambil Kkesimpoelan 

seandainja hal itoe. terdjadi oleh 

karena sebagian” prijaji bestuur 

| bermoesoeh dan merintang rinta- 

| ngi pada pergerakan. 

Dalam memboeat Satanetian 

Oemoem mengetahoei bahwa 

-verakan” itoe terdiri dari pel 

| bagai perhimpoenan2 jang walau 

poen menoeroet toedjocannja s2 

moea bermaksoed memadjoekan 

| ra'jat, dalam practijknja atjap 

| kali' berbedaan tindakannja bah 

kan bertentangan satos sama lain. 

| Dalam hal ini prijaf bestuur se 

| boleh boleh berpendirian neutraal, 

1 soepaja djangan diseboetkan berfi 

aah 

laa “Asia kita memperingatkan 

bahwa sebagian besar dari ra'jat 

Indonesia tidaklah masoek pada se 

ira “ socatoe perhimpoenan politik. 

ta “ Adapoen kedjadian perampasan 

dan perampokan itoe haroes dipan 

dang dengan penindjauan Jain. 

pengadjaran 
ini djangan “lan 

lagi, dan mendjadi 
x anak anak lain, | 
“dengan adjaran | 

1. (Br). 

| Dengan tegas kami disini kemoe 

ka paha kedjadian2 itoe ter 

n ta perkara kedjahatan, jan? 

aa | dan merendahkan 

| bangsa kita, tidak dapat dipoeng 

kiri atau diselimoeti dengan djalan 

. manapoen djoea, 

Marilah kita pandang. kedjadi- 

| an2 terhadap prijaij bestuur jang   
« |Medoodoekan Prijaji Peak 

(Kiriman). 

dibitjarakan ini 

doet. 
Haraplah Sipoketi angka kea 

daannja bestuursstelsej jang telat 

berlakoe, sebeloemnja Balatentera 
Dai Nippon mendarat. Stelsel jang 

dari lain soe- 

| telah laoe itoe sifatnja duaistisch, 
jani: ada bestuur bangsa Hurops 

dan ada bestuur bangsa Indonesia. 

Dalam melakoekan pekerdjaannja 

prijaij bestuur djoestroe ada diba 

wah dan dipengaroehi oleh fihak 

si pemerintah. Djika ada bertenta 
ngan ra'jat dan pemerintah, prijai 

bestuur mendjalankain peperinta- 

han itoe'haroes sesoeai dengan k. 

inginan si pemerintah, Hal demiki 

an senantiasa akan ada, djika 
dualistische stelsel ito tetap ber: 
woedjoed dalam masjarakat 

sjarakat Indonesia ini, 
Perselisihan hal kepentingan 

itoe banjak terdjadi dalam oerve- 
san polisi, belastingen, paling be 
:lakang evacuatie,  pengroesakan 
dan lain2 atoeran jang haroes di 

djalankan oleh prijaji bestuur, wa 

laupoen prijjaji itoe tidak selama   
edah lagi hal ini dimenger 

  nja menjetoedjoei peperintahan 

' itoe. 

| 

    

Walaupoen demikian sebagian 
besar dari rakjat Indonesia adalah 

ini banjaklah hal2 jang diloepa : menghargai pada pekerdjaan2 pri 

jaji bestuur jang mengenai kepen 
tingannja seandainja perihal per- 
tanian, kesehatan, sekolahan, pen 

| djagaan keamanan oemoem dan Ia 

- Tetap prijaji bestuur itoe men 
“ jadi samboengan (schakel) anta 

ra rakjta dan pemerintah atas, pe 
| megang bestuur jang selocas loeas 

nja. Hal ini oleh Balatentara Dai 
Nippon jg. tjerdas dalam pemanda 

ngannja dengan lekas diketahoci 

nja dan diakoeinja, terboekti dari 

pengakoean jang telah diberi ta- 

hoekan dalam 'ini s k djoe 
ga. Prijaji bestuur itoe diakoei se 

bagai satoe badan jang telah ber 

pengalaman lama dan menang- 

goeng djawab dalam hal menjam 

boengkan atas dan bawah dan se 

baliknja. 

Begitoelah dalam membisntotk 

masjarakat baroe, prijaji bestuur 

djoega segan akan ketinggalan 

dan mempoenjai semangat akan 

memberikan tenaganja dgn sepe 

noeh2nja, asal sadja oentoek itoe 
diberikan kesempatan dengan se 

loeas2nja kata, He ta 

  

bbm 

Sematkan 
BEE 

KEPADA SDR. H.R. 
Terharoe akoe mendengar toean 

1 2 dalam lara terendam, 
Serasa djiwakoe sendiri terbakar 

hangoes, 

Menoesoek kalboe, menghantjoer- 
kan hati, 

| Mendidihkan darah haoes memba- 
. Jas dendam, 

|Adakah tjobaan jang setara 
Siksaan jang setandang? 

| Betapapoen djoega akoe. ta' mengi 
ra, 

p Toean ampoeni dosa jang selaloe 

Bersinarlah Gakaaa, Tadjoek Boe- 
di, 

Ditengah MAN nan ingin 
berdjasa, 

Menjoeloeh ra'jat kedjalan moerni, 

Kedoenia damai, kepersamaan 
bangsa. 

Aoh Kartahadimadja. 

SENANG SETAN TAS 
——— 

Perkabaran 

MINJAK TANAH DIGANTI 

MINJAK KATJANG TANAH 

| DAN DJARAK. 
Seperti biasa dialami dikota, di 

Wanasari djoega soekar dapatnja 
membeli minjak tanah dan klen- 
tik (minjak kelapa) oentoek ke- 
perloean lampoe dan menggoreng. 
Maka dari itoe boeat orang2 

daerah Wanasari lantas membiasa 
kan menggoreng dengan minjak 
katjang tanah, Adapoen boeat ke 
perloean lampoe tidak dipakai mi 
njak tanah lagi, tetapi diganti de 
ngan lampoe koena jalah dinama 
kan ,,tjloepak” jang terbikin dari 
tanah, batoe, atau tjawan, dengan 
minjak katjang tanah dan djarak, 

KOMITE NASIONAL. INDONE- 
SIA DAERAH MATARAM. 

Badan Persiapan K.N.I, di Mata 

ram sekarang soedah berhasil 
membentoek Komite jang tetap. 

Segala anggota badan persiapan 
tetap doedoek dalam komite de- 
ngan tambahan empat orang lagi, 
hingga djoemlah anggota djadi 
sembilan orang jaitoe (alfabe- 
tisch) toean-toean .K H. D e - 

Iwantara, S- Mangoen- 
sarkara, SHM. Man 
soer, Ramelan, Ir. Sa- 
kiman Dr Soekiman, 
Mr. Soemardi, Mr. Soe- 
parjo dan B,P.H, Soer-   

m3 i 

jodiningrat. 
Lain dari pada itoe selekas 

moengkin akan dibentoek badan 
badan pekerdjaan oentoek politik, 
sosial dan ekonomi. Masing2 ba- 
dan itoe akan mendjalankan peker 
djaan dan penjelidikan jang choe- 
soes dalam lapangannja sendiri. 
Kantor K.N.I, poen akan Lema 

tidak lama lagi. 

: JAVASCHE BANK LEKAS BOE- 

KA LAGI. & 
De Javasche Bank di Betawi 

soedah bekerdja berpoeloeh poe- 
loeh tahoen dibawah pemerintah 
Belanda sebagai centrale bank, ja 

itoe satoe bank jang boleh menge 
loearkan oeang kertas. 

Pada tanggal 1 Maart kantor be 
sarnja dipindah ke Bandoeng dan 
sekarang kantor itoe telah diambil 

sieh pemerintah Balatentara Nip 
pon, 

Sekarang Gunseibu” (Kantor 
Besar Pemerintah Balatentara Dai 
Nippon) mempertimbangkan oven 

toek mengembalikan tertib dan da 
mai dan oentoek selekas lekasnja 

mengadakan djalan memboeka 
kantor kantor jg. memperhatikan 
segala hal keoeangan oemoem dan 
hal hal bank. Akan tetapi kantor 
kantor dan bank boeat penerima 
an dan pengeloearan ocang akan 

diboeka selekas lekasnja. 
Selandjoetnja banjak kantor2 

goebernemen jang bersangkoetan 
dengan keoeangan negara, tjoekai, 
monopolie djoega kantor kantor 
post diperbaiki dan sekarang kan 
tor kantor itoe soedah siap oen- 
toek diboeka lagi bersama dengan 

kantor kantor jang diseboet terle 

bih dahoeloe. 

Dari itoe tidak lama lagi diada 

kan tindakan oentoek hal hal 
keoeangan, bank dan  keeco 

nomian pasar dibawah pimpinan 
Balatentara Nippon. 

OEROESAN PEMERINTAHAN 

DISOEMATERA. 
Kabar dari Shonanto: 

Di segala provincie Sumatra te 

lah didirikan kantor boeat oeroe 

san pemerintahan tentara keradja 
an Nippon. Dengan soesoenan Ps 

merintahan jang teratoer, maka 

kemadjoean oesaha hasil. tanah 

akan lekas nampak boeahnja,   PN 

- mendendang sajang perwira. 

  

B AGAIMANAKAH nasib pen- 
— dekar2 rakjat jang diasing 

kan pemerintah Belanda bertahoen 

tahoen lamanja di Digoel pada de 
wasa ini? 

Satoe pertanjaan jang menoen 
toet djawab ! 

Kalau kita perhatikan dan 
ingat keadaan dan nasib pahlawan 
pahlawan perdjoangan rakjat di- 
tempat sarang malaria itog, terlan 
tar dan tak teroeroes, terpentji'! 
dari segala hoeboengan, terantjam 

bahaja kekoerangan barang maka 
nan, sedangkan tanahnja tak da 
pat ditanami, maka soenggoeh loe | 
roetlah hati tiap seseorang jang 
berperasaan dan jang beroentoeng 
mengenal kemanosesiaan. 

Komoenis dan anti Belanda 
Dan oleh karena itoe patoet men 
derita siksaan nasib seperti dikata 
kan diatas ! 

Benarkah begitoe? 
Rasanja tjoekoep terdjawab per 

kara ini, apabila kita mengetahoei 
sikap dan pendirian pemerintah 
Hindia Belanda jang 

koem” orang Digoel” itoe pada 
Choesoesnja dan kaoem pergerak 

rakjat, jakni pergerakan radikal, 

pada oemoemnja. 
Tiap orang pergerakan jang 

berlainan azas dan pendirian de 

ngan keinginan menoeroet paham 
Be 

ec 
dan penglihatan pemerintah 
landa dianggap komoenis. 

Seboetan ini sadja tjoekoep men 

djadi alasan oentoek membolehkan 

pemerintah jang berlainan paham 
dan sikap itoe oentoek mendja 

toehkan hoekoeman jafig seberat 

beratnja atas diri mereka jang 

mendapat gelaran nama itoe, Pen 

dirian dan kejakinan orang jg. di 

beri gelar itoe tak diperiksa le- 

bih landjoet. Roepa roepanja tak 

dikenal kedjoedjoeran azas dan 

pendirian dari pergerakan rakjat 

itoe. Asaj lain sadja dan tak berse 

toedjoean dengan keinginan dan 

kemaocean pemerintah Belanda 

maka tjoekoeplah alasan oentoek 

dilekatkan gelaran koemmoenis 

tadi itoe. 
Bahwasanja pemerintah Belanda 

jang berkekoeasaan itoe sesoeng 

goehnja takoet membawakan per 

kara itoe kedepan ramai, soepaja 

ditimbang oleh siapa sadja, ter 
boekti dengan tjaranja mendja 
toehkan hoekoeman pemboeangan 

itoe. 
Perkara tak dibawa kedepan 

pengadilan hakim, sekalipoen ha 
kim Belanda tetapi tjoekoep dipoe 

toes dengan djalan administratief. 
Orang jang ditoentoet hanja boleh 
mendjawab dengan ja atau tidak. 

Kalau ja, ja dan kalau tidak, ja 

djoega. Pleidooi hanja formeel 

jang sama sekali tak diperhatikan. 

Kalau- seseorang kena randjau 

administratief itoe, maka soedah 

tentoe ia bakal diasingkan dari me 
dan pergaoelan oentoek 

selama lamanja. Tapi sekalipoen 

begitoe tak seorang djoega menje 

gali Hoekoem pemboeangan itoe! 

Hanja jang disesalkan tjara 
mendjatoehkan hoekoeman, Seo- 

rang nasional sedjati jang diboe 

ang ke Digoel ditjap komoenis. 

Seorang bangsa dan berpartai Is 

lam jang disingkirkan ke Digoel 

sama djoega mendapat gelaran 

kommoenis. Bahkan dalam pendja 

ra sendiripoen seboetan kommoe 

nis itoe di obral kan sadja pada 

tiap. orang politik, jang-sekalipoen 

ia baroe ditahan preventief, jaitoe 

perkaranja beloem diperiksa de 

pan pengadilan, sehingga beloem 

tentoe orang jang tersangkoet 

itoe bersalah atau tidak, soedah 

mendapat hoeroef C. depan nama 

nja. 
Kalau diambil oekoeran . pe 

ngertian paham Belanda berkena 

an dengan pergerakan rakjat 

maka tak heran kita, apabila Indo 

nesia ini jang teramat banjak bang 

sa kommoenisnja, Jaitoe kalau di 

oekoer dengan paham dan penger 

tian pemerintah Belanda! 

Patoetkah begitoe? Herankah 

orang, kalau 

Indonesia sangat berdendam hati 

kepada pemerintah jang berchia- 

nat padanja, tak menaroeh keper 

tjajaan sedikitpoen djoega atasnja 

dan achirnja meninggalkan rakjat 

Digoel -mendiadi | 

menghoe-.   

oecmoemnja rakjat   

Ntar 
35 Pembantoe ,,Antara. 

itoe terlantar dan dalam keadaan 

katjau balau, tak berketentoean. 

Waktoe toean Mohammad Hatta 
dipindahkan dari Banda ke Soeka 
boemi maka toentoetannja jang 
teroetama pada pemerintah Belan 
da ialah, soepaja pendekar2 rak 

| jat di Digoel itoe djoega dipindai 
kan - ketempat jang aman poela 

dan moedah ditoeroeti. 
Roepa-roepanja soedah terba 

jang didepan mata toean Hatta ke 

soekaran hidoep dan nasib nasib 
terlantar jang dihadapi pahlawan 
pahlawan rakjat.di Digoel itoe. 
Sekarang terboekti sekali lagi 

"kebenaran dan tepatnja pengliha 
tan toean Hatta itoe. 

Seperti telah diketahoei oe 
moem, maka kemenangan balaten 

tara Nippon menjebabkan terha : 
launja kekoeasaan Belanda atas 

daerah Indonesia ini. : 
Toean Mohammad Hatta dimer 

dekakan balatentara Nippon dari 
hoekoem pemboeangannja. Dengan 

sendirinja semoea hoekoeman po- 

litiek dan pengasingan orang po 

litik oleh pemerintah Belanda ha 
bis dan bebas dengan linjapnja ke 
koeasaan Belanda itoe, jang man 
djatoehkan hoekoeman jang tak 

'adil dan tak benar ifoe. 
Sekalipoen sekarang boleh diang 

gap pengasingan Digoel itoe le 

njap, maka praktis mereka disana 

itoe masih tetap terasing daripada 
medan pergaoelan kita. 

Jang lebih menjedihkan lagi, 

ialah tjara betapa mereka menda 
pat barang makanannja, sedang 

kan tanah Digoel tak dapat dita - 

nami, 
Beratoes ratoes keloearga di Di 

goel, kaoem laki-laki, kaoem isteri 

dan kanak kanak, toca dan moeda 
terlantar entah bagaimana nasib 

nja sekarang, karena salahnja si 

kap pemeritah Belanda. Politik 

salah, juridis tak dapat diperta 
hankan dan pendirian moreel sama 

sekali tak bertemoe padanja! : 
Berhoeboeng dengan itoe kita 

mengharap perhatian dan pertin 
bangan pihak ramai atas perkara 

Digoel itoe dan dalam pada itoe 
“kita pertjaja jang Pemerintah 

dan Balatentara Nippon akan mem 
berikan kelapangan hatisdan si 

kap jang tegas dan memoeaskan 
hati rakjat Indonesia berkenaan 
dengan soal Digoel itoe. 
'Perboeatan jang mendjadi hitoe 

ngan rakjat Indonesia itoe. seka 
rang djaoeh lebih berharga dari 

pada djandji manis jang tak berse 

soeajian waktoenja! 

Memang keadaan sekarang 
masih dalam berperang. Boleh 
@jadi oeroesan Digoel itoe dalam 

mata orang soeatoe perkara ke 

tjil sadja. Tetapi bagi rakjat In 

- donesia Digoel itoe lebih daripada 

soeatoe sembojan, jang memoekau 

hati dan pikirannja. 

Digoel itoe adalah mendjati 
symbool kekoeasaan Belanda. 

Tindakan kearah penghapoe 
san Digoel beroepa bagi rakjat In 
donesia itoe bertambah bersih ha 
laman roemahnja dari bekas dan 
djedjak kekoeasaan Belanda! 

Poelangnja pahlawan2 rakjat di 
Digoel itoe ketengah tengah perga 
oelan hidoepnja berarti hidoep 
kembali kepertjajaan dihati sanoc 

barj rakjat itoe, jang selama ini di 
indjak indjak orang. 

Terima kasih rakjat Indonesia 
atas perboeatan jang diharapkan 
nja itoe akan melebihi lagi Tapa 
tjajaan jang diperolehnja kare: 
itoe, jaitoe bersesoeaian dengan n 
adat dan tabi'at Timoer, 

Dalam. bahasa Timoer seriug 
peribahasa itoe mendjadi oekoeran 
ketinggian bogdi dan pekertinja 
sesoeatoe bangsa! 

Moga moga soeara ini bersain 
boet dengan selajaknja dan tak 
pertjoema hendaknja! 

Dengan ini kami mengoetjap 
sjoekoer dan banjak terima kasih 
kepada njonja? nona? dan tocan? 
begitoepoen V.O.O.B. serta Col. 
leganja jg telah mengambil baha- 
gian dalam kedoekaan pada me. 
ninggalnja kekasih kami B, To. 

wolioe K K.I.V. K.PM. 

Is. berdoeka 
“Njonja Djanda Towalioe Palar 
Serta anak? dan kaoem keloearga. 

PERAN EA AR GNARE GE 

PO eooSaNe nee ERA ANA EN RAT NAN 5 

Schriftelijk cursus 

BAHASA NIPPON 
Oentoek beladjar dengan ZONDER pertoeloengan goeroe. Interna- 

tionaal Onderwiis Bureau, Bandoeng doeloenja beriken ini cursus dengan 

dikirim satoe minggoe satoe les, pembajarannja f 1 50 per boelan dan 

tammatnja 6 boelan. 

Sekarang aken di'joeal compleet sampe tammat, jaitoc 28 lessen f 3.85 

    Moerid jang radjin dalem Ie tiga minggoe sadjah aken bisa 

TON batja dan MENOELIS toelisan Japan. 

Bisa dapat beli pada : 

Agent Internationaal Onderwijs Bureau 
Gg. Toahong IV No. 120 edot AA & nana  



           
     
    

      
     
  

         
       

(kali Nippon akan tera dalam 
| sesoeatoe nege 

   
i pe: 

toa toe seperti Inggeris 

   

  

       

  

   

  

menijapai pimpinan 6 
bangsa Asia '1imoer, Karena ke | 
menangan bangsa Nippon ini atas | 
'soecatoe keradjaan Eropah, terboe | 
Taat. mata Tn Timoer dan | 

     

    

  

    
    

      
    

    

   
   

a bangsa. ai 
, Perantjis, dan Bean : 

ngan Roes dan Nippon itoe, Aga 
lan kesoadahan dari  Niku-Dan 
(Pengortsanan manoesia) jang 

25 'pertama, seperti diseboet oleh 
. Djendral Major TAN Pala 

  

| waktoe Nippon mengepoeng dan 
'menjerang Port Arthur, 5 

. Setiap orang dari | angsa 
sedia memberikan aa 
itoe pada Radjanja dan nege 

  

  Pada waktoe en pe- 

moekoe) tentara Roessia jang pa 
da Mn itoe dianggap ae     

    

    
   
    

  

   

     

   
    
   
    
    
   
   

  

    

   

  

   
   

   
   

   

    
    
    
    
    

    
    

   
     
   

  

   

    
   
   

     
   

        

   

  

   

      

   
   

  

    

    

      

    

       

  

    

t 

oeran bersama, dan dimana 
, dapat menggaboengkan segala 
« Papafatnja bersama sama  de- 

tan bangsa bangsa se 
di Timoer oentoek mem- 

n kehidoepan bersama, | 
x mempertahankan ke- 

dan perdamaian. Djoega 
| dalam fikiran, bahwa 
angsa jang terikat satoe 

dan dengan mempoenjai si- 
bangsa jang sama, 

toek menggaboengkan 
oeatan mereka oen- 
ahankan kehidoepan | 
lingkoengan jang le 

Amerika dan Inggeris | 
5 xggoehnja menjebabkan | 

B3 an di Tiongkok, Dan djoe 
3 penghasoet2 perang oenioek 
menda keoentoengan sendiri 

   

dan pengorbanan itoe tidak | 
1 | peratoeran peratoeran boeat penir 

  

   

  

n, karena kepentingan ber | 

“Dll Nahan Nippon 
menjertai “peperangan, akan teta 

a 3g. | pi boekanlah achirnja menjedih- 
| kan baginja, walaupoen negeri ne 
geri jang djadi - moesoeh Nippon 
beranggapan, bahwa ia telah. le 

| mah karena pertikaian di Tiong- 

kok, Akan tetapi sebaliknja, jang 

mendapat akibat 'boeroek dalam 
» | peperangan itoe boekanlah Nip- 

pon, “melainkan negeri jang kata 
, aja kelas satoe itoe jang memang 
“hendak mentjari peperangan de- 
j ngan Nippon. 

2 Sekarang kekoeasaan Amerika     

  

    

   

  

   
   

   

    

   

   

      

   
          

    

  

dan Inggeris dan boneka boneka- 
nja jang tiada tahoe akan diri le- 
njap dari moeka boemi Asia Ti- 
moer ini, Dai Nippon sekarang 
'memasoeki satoe periode, perbata- 
san zaman jang baharoe, zaman 
pembangoenan kembali dari satoe 
Asia Timoer ,satoe Asia Timoer 

“Raya, Baik di Manchukuo, maoe 
poen di Tinongkok, Nippon me- 
xoendjoekkan,. bahwa tidaklah 

soednja oentoek mendjalankan 
   

  

   (dasan kedoea negeri itoe, tetapi 
ia semata mata mentjari pekerdja 

an bersama sama jang sehat. Ia 

menganggap bangsa bangsa. di 
“Asia Timoer sebagai saudaranja, 
Inilah salah satoe sebab, maka 
Nippon berperang dengan bangsa 

ena itoe mengganggoe senanti 

ertiban dan keamanan dian 
: tara bangsa bangsa. Asia. 

Dengan sesoenggoehnja Nippon 
memberikan pengorbanan perang 
jang seperti telah ditoendjoekkan 
nja pada doenia oentoek tjita tji 

| ta dan toedjoean bangsa bangsa 
| Asia Timoer, Negara negara Ang 

lo Saxon telah mendjadikan kebia 
saan oentoek mereboet dan me- 

ngoesai negeri negeri asing dan 
rakjatnja, Mereka berteriak seba 
gai orang kebakaran djoenggoet 
ketika pada tahoen 1939 Djerman 

. melakoekan peperangan di Eropah 
oentoek menjapoe bersih penga- 
roeh? Amerika dan Inggeris diatas 
benoea Eropah dan negeri ketjil 

| ketjil di Eropah, Dan demikian 
djoega mereka berteriak. dengan 
tiada tentoe sebabnja, ketika Nip 

| pon mentjoba oesahanja membawa 

Lea Tionghoa pada djalan jg. 
ia sikap jang baik, serta    

ngaroeh pengaroeh Anglo Saxon 
| atas tanah airnja. Hanja Nippon 

“sendirilah sampai pada waktoe ini 

jang telah melepaskan bangsa 

bangsa Asia daripada koengkoe- 

ngan dan pertjampoeran bangsa 

bangsa Barat. 

nempatkan dirinja sebagai pemim 

ipin bangsa di Asia Timoer Raya 
| dari pada siapa sesoenggoehnja ha 

oes menerima pernjataan terima 
ih, Dan terima kasih itoe dinja 

1 oleh bangsa Timoer dengan 

« semestinja berboeat de 
pakah sebabnja kita 

bangsa Asia tidak menerima Nip 
e pon sebagai kekoeatan jang meng 
gaboengkan bangsa bangsa Asia 

gi di Asia Timoer Raya? Apakah se 
V babnja Inggeris dan Amerika tak 
(mengizinkan Nippon mendjadi pe 

4 | mimpin bangsa2 di Asia Timoer 
IN |ini? Tidak dapat disangkal lagi, 

1 | bahwa bangs 
(Raya ini menganggap Nippon 

a2 di Asia . Timoer 

  

sebagai pemimpinnja, karena me 
- reka insjaf, bahwa kepastian kel - 

| hidoepan dan kegembiraan da- 
Jam penghidoepan hanja bisa diper 

2 oleh dengan bekerdja bersama sa 
.ma dengan Nippon. Mereka tahoe, 
bahwa mereka sebagai bangsa 

m- | bangsa Asia, dengan sifat sifat 

    

| jang sama, 'dengan dasar dasar   ng | Tan jang seroepa dapat 

IAnglo-Saxon jang mengoeasai se: 
Ha besar dari Asia Timoer dan 

| lam bahagian doenia ini. 

Ia mempoenjai hak oentoek me | 

akoei Dai Nippon sebagai pe | 

'hidoep bersama sama dalam keada 

. Dan karena kita sebagai bangsa 
Asia tidak melihat satoe sekali | 

| poen oentoek melihat bangsa . Ba 
rat itoe, sebagai saudara kita, ma 

| cepoen pelindoeng kita, tetapi gem 
biralah kita melihat kelinjapan ke 
koeasaan Anglo Saxon dan Belan 
da dari moeka boemi ini dan keda 
tangan Matahari Terbit diatas ta 

Hi nah air kita masing masing. Bang 
|sa bangsa Asia Timoer insjaf dan 
tahoe, bahwa mereka dapat mem 
pertahankan tanah mereka di Asia 
Timoer Raya hanja dengan ban 

reka mestilah bekerdja bersama” 
sama dengan Nippon dalam satoe 
doenai jg. baik dalam lingkoengan 
soeasana kemakmoeran bersama, 

Sebabnja Amerika dan Inggeris | 
tidak hendak mengidzinkan Nip- 
pon mendjadi pemimpin dari bang 
sa bangsa Asia Timoer "Raya, 'ia 
lah bahwa mereka masih hendak 
mendjadi bangsa dipertoean di 
Asia Timoer dan mendapat kesem. 
patan oentoek meneroeskan peram 
pasan pada bangsa bangsa itoe 

Asia, Dan walaupoen president 
Roosevelt sedang bermimpin oen- 
toek membawa peperangan sam- 
pai ke teloek Tokio, dan masoek 
kembali ke Laocetan Selatan, ia 
akan sedar bahwa impiannja ha 
nja impian belaka. 

Roosevelt hendaknja sadar, bah 
wa bagi angkatan laoet Amerika 
tidak ada sedikit poen djoega ke 
sempatan lagi oentoek meliwati ga 
risan jang membatasi Laooetan £e 
latan itoe, karena angkatan laoet 
dan angkatan oedara “keradjaan 
Nippon berkoeasa disitoe dan di 
atas oedaranja, Dan djoega Nip 
pon boekanlah Inggeris, sekoetoe 
Amerika jang sangat tjakap dalam 
hal mengoendoerkan diri. Seorang 
djendral Nippon tidak sama de- 
ngan djendral toekang soenglap 

dalam menarik diri, seperti nama 

djoeloekan Archibald Wavell jg. 

moendoer di Afrika Oetara, moen 

doer di Birma, moendoer di Mala 

ya dan moendoer dari Djawa atau 

Lord dalam mengoendoerkan ten 

taranja ,seperti Lord Cort. Djen 

dral Inggeris jang - 'menjoenglap 
: | di Duinkerken     

lam mengoendoerkan diri. Tetapi 

angkatan laoet dan tentara “Nip 

pon tidak akan muoe mengoendoer 

kan diri dan boeat seriboe tahoen 
lamanja ia akan djadi pemimpin 

dari bangsa Asia Timoer oentoek 
| mendjalankan kewadjibannja mem 

bawa kemakmoeran dan kemadjoe 

an, keamanan dan kedamaian, de 

ngan mendjaga soepaja djangan 
masoek pengaroeh Barat lagi da 

Dalam 

mendjalankan kewadjibannja jang 

moerni dan bersifat kemanoesiaan 

Timoer ini, 

pat hoekoeman jang berat, 

djoega, jang mengetahoei ten 

sal 1, haroes menjampaikan 

ngoenan? jang diseboet difatsal 

tawanan meng lain, : 

Keterangan: 

Kabar jang diterima dari 

Perboeatan jang sematjam 

Jang 

penting. dan sebagainja, 

dekat.   

Jan aman dan damai, seperasaan | 
| dan harga menghargai, 

tocan Nippon dan karena itoe me 

dan merampas harta milik bangsa 

lam apakah? Djendral djendral da ! 

itoe, Nippon akan mendapat seloe | 

| roeh bantoean dari bangsa di Asia 

  

Rosang Si Pandir 
aa maa Pp 

dah moelai, Apa jang kita tjita 

i tjitakan dahoeloe soedah moelai 

njata. Berbagai bagai pendapatan 
tentang bahasa Indonesia, tetapi 

| pasti semoeanja setoedjoe, kalau | 
bahasa itoe terpelihara. 

Kita semoea wadjib memakai 
bahasa itoe dengan baik dan ter 

oeroes. Oentoek maksoed itoe per 

| Ioe kritik, tetapi hendaklah kritik 
berdasar tjita tjita bahasa Indo- | 

2 il Ba  nesia, 

— Moelai hari ini kita moeat ,,Soe 
| doet si Pandir” diosroes oleh si 
Pandir sendiri dengan tjara si 

Pandir pola.” Seperti kita tahoe, 

Pak Pandir dalam tjerita lama ia 

lah orang jang sangat bodoh, te 

“tapi tjerdik djoega! 

Dalam soedoet itoe akan ditoen 

djoekkannja kesalahan kesalahan 
jang banjak dilihatnja dalam toe 

lisan toelisan, 
Moedah moedahan banjak mem 

bawa hasil, 

Si Pandir, itoe nama saja, 

Sepantasnja memang nama itoe, 

Pandir soenggoeh sifatnja dia, 

Tahoe tidak hal bahasa Indonesia, 

Maoe djoega toeroet bitjara, 

Lantaran Peganas model Indonesia, 

Tjintanja kepada boekoe- 

boekoe dan ilmoe barang- 

kali dipoesakakannja dari 

' pihak iboenja. 

Begitoe tjerita kantor kabar An- 

Lani tara, 

Soedah lama termasjhoer namanja 

| Seloeroeh djagad Asia Raja, 8 

Bertjeritera hal pahlawan Moham   
Mengapa tidak ditoeliskan ,diper 

mendjadi sa s (kedjadian), olehnja” 

'perboeatan - awan “ pahlawan 

time gagah berani. Mereka ie Damon npoesaka dasi “vitah 

Ba RE ndral tjakap, tapi da 1 
4 KET TA 

Memang si Pandir dasar pandir, 

Poesing kepalanja wmembatja ka 
bar, 

Seorang pembantoe soerat kabar, 
Begini boenjinja berita dia: 

»sehingga tak lama lagi 

'orang akan djoega memoe 
laikan memotong padi” 

Pembantoe kabar sangat setia! 

Mengapa tidak ,,moelai” beres 
Memakai bahasa Indonesia kini, 

Kalau meroesak lidah djoea maoe 
nja, 

sImemoelai me 
motong padi, 

Katakanlah mari:     
8. Peratoeran ini 'berlakoe, dengan tidak 

bilangan keresidenan Tjirebo: Im 

| takan, bahwa orang2 Belanda, jan g membetoeli kawat? dan tiang? ta 

disana, mendapat ganggoean dari 

Ha ini ditjela keras oleh Pembesar Nippon. 

ban 

Djika tidak terang bagi semoom. 

djalankan atas perintah Balaten: 

haroeslah dipinta keterangan sn kantor Pembesar Nippon perna 

Begitoe konon bahasa terpelihara? 

81 Pandir. 

Makloemat Balaten- 
tara Nippon. 

3 aa MEN E E 

1, Barang Sak jang mengganggoe,'meroeSakkan tatau menga: 

dakan perijobaan oentoek mengganggoe 'atau meroesakkan segala 

bangoenan Bela Tentera Dai Nippon, ja 

kerdjakan oleh atau atas perintah ' Balatentara Dai ea - 
ni sega'a sesoeatoe' Ba -di- 

Ft 

2. Tiap orang, dengan tidak "memiandang "bangsa — manapoen 
ntang perboeatan jang diseboet difat- 

hal ini kepada Pembesar Nippon atau 

perawat. B.B. jang beratia di daerah itoe djoega. 

"apa ba: 

1 made oleh Belanda atau 

n menja- 

pihak “orang2 kampoeng. 

dimaksoed dengan perka taan bangoenan ialah talipon, tali. 

graf, djembatan, djalan, djalan kereta ' api, soember? “bahan? “jang 

   

  

Ea mkbeunarampit 

Dai Nippon atau tidak, maka 

: PANGLIMA PERANG BALATENTARA DAI NIPPON. 

ata 

Zaman base Indonesia soe | 

2 Ia djadi kaja — 

mad Hatta, 

Katanja Mohammad Hatta se 

: soenggoehnja, 
Tjintanja dipoesakakannja dari 

: “#boenja. | 

Boekankah iboenja jang memoesa 
kannja? 

Begitoe tanja si Pandir jang terna 
ma pandir. 

Ah, Antara, kantor kabar Indone 
sia, 

'Haroem nariamoe seloeroeh Asia 
Raja, 

Peladjaran bahasa 
Nippon. 

VI, 
Shinbun wa yo-i desu, Omoni wa karu-i desu. 

Kalau jang dimaksoed diwaktoe jang lampau: 

Shinbun wa yo ku ari masita. Omoni wa karu ku ari masita.. 

Sehari-hari: 

Shinbun wa yo katta desu, Omoni wakaru katta desi 

Desu dalam hal jang demikian sering dihilangkan, djadi: 

Shinbun wa yo-i, Omoni wa karu-is Shinbun wa yo katta, Omoni 

wa.karu katta : 

Nama-nama sifat dengan na: 

-Boenga itos bagoes — Hana kirei de ari masu. Sehari Ha Hana 

kirei desu. Bibi saja berbahagia — Watakusi no oba-san kofuku de 

ari masu. Sehari-hari: Watakusi no oba-san kofuku desu. 

Djadi na hilang dan dipakai de ari masu atau desu sadja,. 

Kalau jang dimaksoed diwaktoe lampau, maka diseboet de ari 
. masita atau dipendekkan desita, (Tentang ari masu, ari masita, desu, 

desita dalam bahagian tentang nama pekerdjaan). 5 

Kalau nama sifat jang berachiran i bersamboeng dengan kata 

penjamboeng te (dan), maka i berganti dengan ku. Kono mono wa 

yasu-ku te yo-i desu — Barang ini moerah dan baik. Waktoe lampau: 

Kono mono wa yasu-ku te yo-i katta. 

Achiran na berganti dengan de: 

Ano hito wa kiyoi-de kinben aesu — Ia pintar dan radjin, Te 

tidak diseboet, atau tersimpoel dalam de, Waktoe lampau: 

Ano hito wa kiyo-de kinben katta. 

kanemoti ni nari masita. 

“ Kanemoti — orang kaja. 

Ia telah djadi orang kaja — Ano hito wa 

Nama sifat jang berachiran na diperlakoekan begitoe djoega. 

Ia akan djadi pintar — Ano hito wa kiyO-ni nari mash6, Achiran 

i diganti dengan ku dalam hal jang begitoe: Ia memperbaiki roemah- 

nja — Ano hito wa ano hito no uti wo yo-ku si masu. 

si masu — memboeat, membikin. 

Pada oemoemnja demikian halnja, kalau nama keadaan djadi 

Weterangan seboetan: 

3 t Tana mengoetip 2. 

  

Spoedcursus in de 

  

Japansehe taal. 
VI. 

4. Breuken, 

In de Japansche taal worden breuken op onderstaande wijze weer- 

gegeven: 
ni bun noiechi of hanbun — 12 

san tr 1. an 2 13 

: shi ADP 0 5 Ya 

B0 ” 2, 3 ba 1g 

roku AS Tenang — 1g 5 

' shichi .” " ” — 1g 

hachi Bea gk — 1g 
ku Tag — 19 

ju » »” » 2/20 

san bun me — 0 
8hi bun me — to 

2 roku bun me — Io 
hachi bun me 

6 gn3. 

8/19 

(Nadruk Verboden). 
  

Oendang2 No.5 
Fatsal 1. 

Tentang peroesahaan gilingan 
padi. 

Harga pembelian padi paling 
rendah bagi peroesahaan gilingan 
padi ditetapkan seperti berikoet: 

Moelai boekjaar jang akan da- 
'tang (dari | April 1942. sampai 31 
Maart 1943): 
a. Padi Boeloe 4 f 3.60 per guin- 

taal, terima ditempat gilingan 

2 (tetap seperti tahoen da 
oeloe). 1 

b. Padi Tjeree & f 3.25 per guin- 
taal, terima ditempat -gilingan. 
padi (tetapi seperti tahoen da- 
hoeloe). 

Fatsal 2. 
“Sekalian peroesahaan padi ha- 

roes menjampaikan rapport peri- 
hal jang terseboet dibawah selam- 
bat Tambatnja pada . tanggal 5 
Aprii 1942 kepada ,,Sangyokyoku” 
(Kantor oeroesan Keekonomian) 
di ,,Gunseibu” (Kantor Besar Pe- 
merintah Balatentara Nippon). 
a, Banjaknja simpanan padi dan 

beras (termasoek djoega jang 
sedang dikerdjakan) dan tem- 
pat simpanan, 

H |Banjaknja kekoeatan koeda 
(P.K.) mesin penggilingan pa- 
di (terpisah pisah menoeroet 
matjamnja tenaga motor) dan 
tenaga. menggiling paling ba- 
njak sehari (10 djam). 
Keterangan. aandeel2 kapital- | 

4 nja dan hoetang pioetang de- 

ngan bank, 

Fatsal 3 
Selain dari rapport terseboet di 

atas, harogs diboeat djoega salinan 

3 lembar lagi jang haroes disam.   

paikan kepada Rijstverkoopcentra 
le jang bersangkoetan masing2 di 
Djawa Barat, Djawa Tengah “dan 
Djawa Timoer selambat lambat- 
nja pada tanggal 5 April 1942. 

Oendang2No .& 
Fatsal |. 

Moelai tanggal 1 April 1942 wak 
toe (djam) Nippon haroes dipa- 
kai. 

Perbedaan antara. djam Nippon 
dan djam Djawa ada satoe sete- 
ngah djam (90 menit). 

Sekalian djam .haroes disama- 
kan dengan djam Nippon. 

 Fatsai2 
Oendang2 No. 2 jang diperoe- 

.moemkan pada .tanggal 7 Maart 
1942-akan berlakoe boeat dikota 
sahadja. Selandjoetnja batasan 
berdjalan pada waktoe malam di 
dalam kota akan dirobah dan pen- 
doedoek dilarang berdjalan dari 
djam 11.30 malara sampai 4.30 pa- 
gi (djam Nippon). 

Fatsal 8. 
Sekalian pendoedoek dilarang 

memakai gutomobiel, vrachtauto, 
sepeda motor dan lain kereta jang 
memakai benzine, ketjoesli orang 
jang diberikan idzin oleh Pemerin 
tah Balatentara Dai Nippon, 
Djakarta, 27 Maart 1942, 

  

  

-PATJAR- 
  

PER DIRECT TE HUUR: een stee. 
nenhuis, mc. Rehobothlaan 3, 4 slaap. 
kamerg, huur f 30.- p.m.met overna- 
me van huurcontract v, 3 maanden en 
4 krees, 1 duur, 1 tochtraam draadsnoer 
met fittingen. Te beyragen « of inlichtin. 

    
    
      
     

    

    

     

         
      
    
    
    
    

      
    
      
    
    
    
    
      

     

         
    

   

  

  

Laki a
m
a
y
 

ja
la
n 

pian 
Wita 

  

            

gen bij de bewoner tusschen 6. 39 27301 
| aa "Na tyd, 

  

  

PERGOEROEAN Pe 
Kramat 174. 

Soedah mendapat idzin pembesar NIPPON . boeat 
boeka teroes,   Sekgrang' djoega menerima moerid baroe. 

       
       

 


