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.84, DJOEMAT 17 APRIL 1942. 
Saw nar oa 2 

“- 

koeat, tidak sadja goena pertaha 

Indonesia lekas beres. 
» 
Fesagi 

  

  

Sokonglah 

Nippon 

Nippon 

Nippon 

gerakan ,,A. A, A.” 

Tjahaja Asia. 

Pelindoeng Asia. 

Pemimpin Asia. 

SATOH LEMBAR, LOSSE NUMMER 10 SEN, 

Ginga terate Bintan Maatschappij. 
Semoea pegawai Bintan Maatschappij, termasoek djoega pengoe- 

roesnja berserta pegawai2 tehniknja, jang sekarang ada di Betawi, 
ketjoeali orang jang telah menghadap di Kantor Besar Pemerintah 

71 
r nan negeri sendiri, poen djoega 

- oentoek menegoehkan keadaan ne 
| geri negeri dibawah pengawasan 
| Nippon, jang sekarang dengan 

Balatentara Dai Nippon, haroes selekas'lekasnja menghadap ke kan- 
tor peroesahaan terseboet, jang pada waktoe ini berada di gedong 
K.P.M., Koningsplein Oost No. 5 Betawi. ,, 

— Mereka akan diterima dengan hormat, 

"kas ambroek 
  

dari Lissabon: 
ri Washington menga 

n kalangan politik di | 
sangat goesar ketika 

lengar, bahwa M. Layal ma 
“kabinet dari Perantjis. Ang 

aggauta Parlement mende | 
merintah dengan sangat 
memoetoeskan perhoeboe: 
ngan pemerintah Vichy 

n selekas lekasnja. 
PA 

ANG BA 

| PERSATOKAN PENDOEDOEK 

song | Iwataro Uchiyama, Menteri Nip 
»: | pon di Frans Indo China, Imami 

— DI INDO TIONGKOK. 

—Oentoek mengoekothkan perhoe 
boengan dan pergaoelan. antara 
bangsa Nippon, Tionghoa dan Pe 

rantjis di Indo-China, ,,Chinese. 
Traders Club of Southern French 
Indo China” telah mengadakan 
pengesahannja dengan oepatjara. 
Oleh karena peroebahan2 dalam 
keadaan2 di Asia Timoer, maka 
bangsa Tionghoa didaerah daerah 

“selatan” lambat laoen tidak akan 
mengakoei lagi Pemerentah Chung 
king. Mereka mentjari djalan oen 

ngan Nippon dalam ha! pertanian 
dan perekonomian. - Berdirinja 
perkoempoelan terseboet menja 

takan kemaoean pendoedoek bang 
sa Tionghoa gentoek bekerdja ber 
sama sama. Pengesahan dengan 

oepatjara itoe dikoendjoengi oleh 

chi, Ketoea dari Perkoempoelan   
| ciation), 
| teristimewa dari Nanking dan Ke 

me- 

AMERIKA BOEKAN 
DINGAN NIPPON. 

jang pertama 
d gan di Philippina 
Letnant . djendral Masa 

mpin baiatenta 

n2 Amerika boeckan 
tentara "Nippon da 

T ing telah 
'mendoedoeki Manilia dalam tem 

' po sepoeloeh hari sadja, sesoedah 
mendarat, merasa ketjewa, 

a serdadoe2 Amerika tidak 
ddakan perlawanan, melam- 
melarikan diri ke semenan 

eng Bataan. Beberapa kesoeka 
dapat disingkirkan, sedang 

pengal: | jang sangat berfae 
gan didalam 

2 

JONES POEAS DENGAN SIKAP 

— | mangat tentara Nippon da 

king dan “pembesar 

Nippon di Saigon (Japanese Aso 
Chang Yungfu, Wakil 

oulon Trade Asocia 
srapa jang lain. 

F3 - 

Bataan, 14 April (Domei): 
Djenderal major Jones, pemim 

ah 
ngs mes Ge 

angkapnja. Jo 
1 "dengan teroes 
entara- Amerika 

kelahian ada baik sekali. 

KOMINIS CONTRBA 
- CHUNGKING. 

- Djakarta bahwa pembesar 

“Saigon, 14 April (Domei). | 

toek bekerdja bersama sama de | 

LEKAS BERES ! 

— Tokio 15 April (Do- 
. mei): 5 

Asahi. mewartakan dari 

pembesar militair dan penase 
hat penasehat sipil telah ber 
moesjawarat pada hari Ming 

. goe dan Senin, Mereka men 
dapat persetoedjoean 
boelat tentang soesoenan : 
pemerintahan, jang akan Si 
tjiptakan di Mara ca 
moesjawaratan itoe en 
djoengi oleh Letnan Djen 
deral Hitoshi Imamura, pang 
lima tertinggi balatentara 
Nippon di Indonesia, Pe g 
hat penasehat  militair: 
Count Hideo Kodama dan : 
Kenjio Kitayima, - jang tiba 
beloem lama berselang, dan 

- opsir opsir Nippon jang ber 5: 
diam di Djawa Barat. Boleh 
diharap bahwa soesoenan 
politik di Indonesia akan 
siap dalam tempo beberapa 
boelan sadja,     

asoekaisi kesatoe balaten 

  

nomi dan sebagai gantinja akan 
dibangoenkan kembali Departe 
ment bagian - oeroesan Dagang 
dan Departement bagian oeroesan 
Peroesahaan. Ini goenanja oentoek 
memadjoekan pertolongan dengan 
Giri sendiri dinegeri itoe. 
BAHASA NIPPON DIPELADJA 

RI DI FILIPPINA. 
Kabardari Manila: 
Orang Filippina . sangat hasrat 

|| hendak mempeladjari bahasa Nip” 
pon. Ditengah tengah kota Manila 
ada seboeah sekolah oentoek baha 
sa Nippon dan ada kira seratoes 
orang jang sedang siboek mem 
peladjari bahasa terseboet. Anta 
ra mereka itoe ada pegawai kan 
tor, goeroe goeroe, advokat advo 
kat, dokter dokter dan jang lain 
lain dari berbagai pekerdjaan. 

AMBASSADEUR SATO ME- 
NGOENDJOENGI MOLOTOFF 
Kabar dari Moskou. 
S at o, ambassadeur baroe 

kan di Moskou, telah mengoendjo 
ngi Molotoff, 

di Kremlin. : 

MOLOTOV. 
Moskou, 
Poekoel 5.petang hari ini oetoe 

san Nippon pada Sovjet Sarikat, 
toean Naotako Sato telah me 
ngoendjoengi Kommissaris bagian 
oeroesan loear negeri Visecheslav 
Molotoyg diastana  Kreml 1, dan 
beliau2 itoe berbitjara sampai sa 
toe djam lamanja. Keterangan jg.   Shanghai 16' April 

(Domei). 

Chungking akan mengadakan 
- tindakan tindakan keras terhadap 

meroeboehkan pemerintah Chung- 
king, dengan djalan tersemboenji. 
Perintah rasia telah diberikan 

oleh Barisan Merah, jang bermak 
soed begini: 

1, mengadakan propaganda 
oentoek mengasingkan - bangsa 
“Tionghoa dari Chungking, dengan 
mengemoekakan boekti ' boekti 

' keboeroekan Pemerintah Chung 
king. 

2. meninggalkan soesoenan eco 
hnomie jang sekarang. 
3 e 1po boekti2 

1 lakan bahwa pemerin 
talvdari provincie provincie Chung 

pembesar 

Chungking tidak bekerdja dengan 
officient. 

4. memberi nasehat bahwa 
“perlawanan terhadap Nippon tiada 
|-akan berhasil, dan menimboelkan 
| semangat anti militair, 

MEMPERBAIKI KEADAAN 

Kabar dari Tokio: 
Pemerintah Thai akan meleboer 

| Departement bagian.ceroesan Eko   

kaoem koeminis jang bermaksoed ' 

landjoet tentang pembitjaraan itoe 
tiada dioemoemkan, ' 

Sementara itoe didengar poela 
bahwa Laksamana William S. 
Standley oetoesan Amerika Sari- 
kat pada Sovjet Sarikat, kemaren 
telah mengadakan pertemocan 
poela dengan Molotov, 

NIPPON MENDAPAT HASIL 
BANJAK, : 

Tokio, 15 April (Domei). 

telah membawa keoentoengan poe 

pasoekan pasoekan perang jang 
bermotor dari balatentara Nippon 
dengan moedah bisa dapat minjak, 
getah, besi dan bakal bakal perka 
kas perang lain jang perloe seka 

li. oentoek gerakannja, dengan 
'setjoekoep tjoekoepnja. 
lah diterangkan oleh Major 

- Taro Murai, anggauta Markas Be 

sar bagian perlengkapan balaten- 

| tara bermotor, dalam pidato radio 
nja pada kemaren malam. Oentoek 
menerangkan betapa pentingnja 
pasoekan' pasoekan bermotor da 

lannja, Major Murai menegaskan, 
bahwa amat pentinglah dipakai 
pasoekan pasoekan bermotor 'jg.   

rapat 
“alat perang berm 

jang "- 

kirimkan kira kira 1000 orang ahli 
(-pertanian, kehostanan dan perda   

| tan, akan tetapi soedah disingkir 
| kan sebeloem petjahnja perang Pa 
| cific, 

.jang 200 lebi 

ntoek Roessia jang berkedoedoe | 

menteri Roes |s£” 
sia bagian oeroesan Logar negeri | "1 

PERTEMOEAN SATO — - |4j 

14 April (Domei): 

.daitoe “ci ra 

gang didaerah 

apij tela 
“bagian at: 
-“itoe, berhogboeng dengan soesah- 

“lain lain sjarat perdagangan jang   
| ngan 

| kan persaingan jang tidak bergoe 
| na antara 
. dagang. 

Hasil jang bagoes dari gerakan ' 
militair Nippon didaerah2 selatan aj wakil dari anggauta2 itoe jang 

| akan dikirim kedaerah2 selatan, la, sebab moelai dari sekarang inis | 

'pertemoean economie di Gunjin 
Kaikan memberikan keterangan | 
loeas tentang azas2 politiek bala | 

Sekian 

lam pertempoeran jang lama dja   

bat mendjadi lebih loeas lagi 
bab sesoesi 

langkah kemadjosan 
ah Asia Timoer Raja. 
“ Diterangkannja poela” & 

perhoeboengannja 3 

£ 2 : I AR IRIM. “- 

iToktio, 14 Apri (Domei). 
. Dengan maksoed akan memper 
goenakan segala soember soember f 
penghasilan jang amat loeas itoe 
didaerah2 selatan jang sekarang 
dibawah penilikan militair, maka 
dalam sedikit tempo lagi akan di 

in ke beberapa district didae 
dibawah oeroesan pem | 

besar2 balatentara Nippo. 
Separoeh dari orang jang hen 

dak dikirim :itoe sekarang masih 
dalam pekerdjaan peroesahaan 
tani dan hoetan, sedang hampir 
semoea mereka itoe dahoeioe me 
mang pendoedoek daerah2 sela 

Dari pada pero roesahaan dagang 
bih, bara di 

daerah2: selata i 
£0 maskapij oent: 

zembangoenka. 

ndjoekkan oeritock 
dari daerah selatan 

nja penetapan harga pasar dan 

perloe, . i 
Lain dari pada itoe, oleh sebab 

perdagangan waktoe ini dibawah 
penilikan balatentara, makagdiha 
rapkan bahwa maskapij2 baroe 
itoe “akan dapat memoedahkan 
pekerdjaan pembesar gi de 

memanggoelkan sebagian 
dari penilikan itoe dan menjegah 

pelbagai peroesahaan 

# Dalam pedatonja terhadap 

Djenderal major Masao Joshizu 
mi, director kantor pengoeroes 
departemen peperangan, didalam 

tentara goena oesaha mengerdja 
Ikan dan memadjoekan soember | 
soember penghasilan didaerah2 se | 
latan, demi meminta dengan keras 
pada wakil2 itoe akan melakoekan 
kewadjiban mereka sebagai, pelo | 

djalannja' dengan | 
perang dita. k 

toek menjoesoen boekoe 
(dari persdienst Nippon), 
Poestaka) dan 

karta PE 2 

moeanja, 

moengkin sama sekali, 

lapisan pembatja. 

“sa dibeli, 

seboet intan, 

nana ng ap 

$&Perkabaran 

Soerat kabar dan mg- 
djallah haroes di 

berikan. 

Bersama ini dipermakloemkan 
kepada sekalian penerbit soerat2 
kabar dan madjallah2 di Djakarta, 
Soepaja mereka mengirimkan pe- nerbitannja jang telah keloear, 
semendjak moelai permoe aan boe 
lan December 1941 — ai tang 
gal 10 Maart 1942., ke kantor Pe meriksaan Perchabaran Nippon, di Kijswijk 18, «2 aga 

PEMEBERIAN TAHOK. $ "1, Atas nama Pemerintah Nip pon maka diberitahoekan, bahwa 
datang, jaitoe: 2 
21 September, 17 “Octobe 
vember dan 25 December. ' 

'ini sama memasang Bendera Nip 
pon, £ 

3. Selain dari itoe dipermak 
loemkan, bahwa sebagai Hari Be 
Sar djoega diakoei Hari hari Raja 
jang berhoeboeng dengan Agama 
Islam dan Christen, jang oleh Pe 
merintah jang laloe djoega diang 
gap seperti Hari Besar. 

4. .Kantor kantor officieel di 
wadjibkan saban hari me 
masang Bendera Nippon, begitoe 
boenjinja pemberian tahoe Burge 

1 meester Bogor. 

ORANG JANG HIDOEP DE 
NGAN PENSIOEN BOLEH MA 
SOEKKAN NAMANJA DIBER 

BAGAI KANTOR POLISI. 
Menoeroet,,,KYIP” sedari tgl. 

1 boelan ini orang jg. hidoep de 
ngan oeang pensioen tidak per 
doeli dari golongan apa poen, dan 
Orang jang tidak mempoenjai pe- 

Gjadi werkloos lantaran pepera 
gan boleh merapportkan nama 

nja di berbagai kantor politie. 
  

adanja “oentoek menjipta 
“kans@toeran economi baroe didoe 
nia dikemoedian hari, 

Jang maha perloe ialah memper 
oenakan dengan sebaik baiknja   por2 pengoetoesan jang agoeng | 

itoe dengan sebaik baiknja, maka | 
Djenderal Yoshizumi menjatakan 
dengan tegas, bahwa oesaha mema 
djoekan soember soember pengha 
silan ketanian dan kehoetanan 

an seloeas losasnja segala soem 
er soember economi  didaerah2 

nja mendjadi korban exploitatie 
kedjam imperialisme Inggeris dan 
Amerika. “   didaerah2 selatan itoe teroetama 

” 

PELADJARAN BAHASA NIPPON. 
Memenoehi keinginan ribocan pembatja hingga memoeaskan se 

tentoe tidak gampang kalau tidak boleh dikata 

Sanoesi Pang tetap dimoeat djoe 

Persdienst F alatentaha nenen 

Hari hari Raja Nippo ippon jang akan 

.2. Pada hari hari terseboet di | harap soepaja pendoedoek di kota | 

(kerdjaan atau orang jang men ' 

| selatan itoe, jang sampai kini ha 

Batavia, 17 April 1942, 
Kantor Besar Pemerintah Bala- 5 

tentera Dai Nippon. 

- BOEKOE PELADJARAN BAHASA NIPPON. TI 
Oleh karena soekar mendapat orang jang paham bahasa Nip- pon, paham bahasa Indonesia dan ahli poela tentang mengadjar 

(methodiek), maka sekarang diadakan bekerdja bersama-sama 0en 
peladjaran bahasa Nippon oleh toean Mjae 
Mr. St. Takdir Alisjahbana “(dari Balai 

toean Palar (goeroe sekolah Mulo pertama di Dja- 

TE 

tida! 
k Meskipoen begitoe pembatja boleh pertjajz: 

bahwa redaksi selaloe berichtiar akan mendapat djalan jang . sam: 3 engah, jang terasa sebaik-baiknja dan seadil-adilnja boeat semoea 

Salah seorang pembantoe kita sebenarnja sedang mentjoba me- 
njoesoen koersoes peladjaran bahasa Nippon jang sengadja boeat 
soerat kabar harian, tetapi hari ini bertoempoek2 Soerat disampai- kan kepada redaksi soepaja ,,peladjaran bahasa Nippon” tjara sdr. 

ga, meskipoen boekoenja soedah bi 

Redaksi soedah tentoe tidak keberatan soeatoe apa dan karena itoe moelai besok atau hari Senen akan dimoeat lagi peladjaran ter- 

EN 

Kabaran mana tentoe diterima 
dengan girang oleh semoea orang 
orang jang mendapat pensioen. 
Menoeroet kabaran jang didapat 
katanja soedah banjak sekali 
orang jang memasoekkan namanja 
di kantor politie, dan katanja 
soedah ada jang dikirim kepada 
jang terlebih atas. Sampai: seka 
rang dikasih kesempatan kepada 
semoea orang jang tersangkoet 

ngan membawa masing masing 
poenja soerat keterangan, Kapan 
pentjatatan soedah selesai diker 
djakan, tindakan jang perloe boe 
at menolong akan diadakan (HP) 

TJOEMA BISA BELI BERAS 
SATOE KALI SEHARI. 

Boeat saban roemah. 
Dalam boelan jang laloe di Be /tawi telah terdjadi kekoerangan 

“beras karena perhoeboengan soe 
“dah terpoetoes. & 
“Doeloe pemerintah tetapkan pa 

Sa Siapa jang maoe beli beras 
-moesti meminta ..soerat ' ketera 
“ngan doeloe dari Wijkmeester, Be .lakangan pemerintah telah adakan "7 peratoeran jang sangat bagoes boe .at petjakan itoe kesoekaran dari 
-kekoerangan beras. Dengan tinda 
kan mana sekarang hampir saban 
Waroeng soedah ada mempoenjai 
stock beras lagi. 

Dalam beberapa hari ini soedah 
tertampak poela kesoekaran jang 
moesti diperbaiki: katanja ada 
banjak pembeli beras Sesoedahnja 
dapat beras telah didjocal lagi ke 
pada lain orang dengan mendapat 
kan keoentoengan. Dari itoe boeat 
mentjegah orang djangan berhoe 
at begitoe oleh Waroenghouders 
Bond telah ditetapkan peratoeran 
sebagai berikoet: 

1, Orang tidak boleh beli beras 
banjak diwaroeng dan lantas di 
djoeal lagi pada lain orang dengan 
harga jang lebih tinggi, : 

2. Saban roemah tjoema boleh 
beli beras satoe kali dalam satoe 
hari (NB, Doeloe ditetapkan satos 
orang tjoema boleh beli 1 liter bc 
ras). 

3. Diharap pembeli bisa bantoe awaskan apa ada tidaknja orang Jang membeli beras doea kali d 
dalam satoe hari. Kapan itoe k- 
djadian harap lantas diberitahoe 
kepada £igenaar waroeng jang ter 
sangkoet. 

4. Kepada Siapa jang soedah 
tidak menoeroet peratoeran jang 
ditetapkan tidak akan didjosalkan 
lagi beras oleh semoea waroeng. 

5. Kapan di dalam satoe rose 
mah ada 8 orang lebih, haroeslah 
mereka mengasi tahoe ini hal kepa 
da si toekang waroeng dan beroe     roesan terlebih djaoeh padanja,   

boeat merapportkan namanja de”



PB MANDANG AN 
  

“BELANDA TAK BER naK DI pawa! 

ENOKROET  oendang-oen- | 
“aa No, 7 jang baroe ba- 

dioemoemkan, orang2 | 
Aa Sarapan mendaftarkan | 

a pada pemerintahan Ba- 
latentara Dai Nippon dan semen- 
tara itoe djoega mereka haroes: 
bersoempah, bahwa mereka setia 
kepada Pemerintah Balatentara | 

. Nippon, 
Orang “Belanda, Tionghoa dan! 

| rintahan Baroe, maka soedah ba | lain?nja semoeanja haroes ditja 
tat namanja, alamatnja, pekerdja 

“ annja dan lain2nja dan haroes 

-toendoek “kepada segala peratoe- 

ran negeri ini. 
Toean-toean sekalian menga 

Iroei, bahwa moesoeh kita masih 

sadja mentjoba merintangi peker 

. djaan kita akan menjoeseca ' Asia | 

Raya, 

Maka dari itoe Balatentara Nip 

' pon haroes berdjaga djaga terha- 

.dap perboeatan ag bermoesoeh | 

. dari siapa djoega. 3 

Djikalau kita tidak awas, an 

| toe nanti akan timboel kekatjau- 

Sa n jang membahajakan memori" 

. “alongkati toean masih sasak 

'akan perboeatan Kolonne ke-V 

: . jang membahajakan ketentera- 

dan kesedjahteraan Asia. 

alau kita tidak mewadjib- 

a orang asing soepaja 
setia kepada Balatentara 

boleh djadi beberapa 
dengan  leloeasa men- 

an perboeatan jang ber- 
sh terhadap kita dan mere- 
n moengkin djoega maa 

Banjak bangsa Belanda telah 
meletakkan sendjatanja dan mere . 

| Pemerintahan 

king dan bekerdja oentoek kena" 

tingan Chiang Kai Shek dan ber 

moesoeh terhadap Dai Nippon. 

Hagokat soempah setia kepada Pe- 

'merintahan Balatentara Dai Nip- 

Pada waktoe ini kita telah me 

metjahkan benteng sekoetoe A.B. 

C.D. dan negeri ini kita doedoeki. 

'Sebeloem kita mendirikan Peme 

rang tentoe, bahwa kita minta ke 
pada golongan2 jang doeloe ber- 

moesoeh terhadap kita, agar soepa 

ja mereka itoe bersetia hati ter- 

| hadap kita. 
. - 

Tionghoa ikoet fihak mana? 
  

Diantara orang Tionghoa tentoe 
nja ada jang tidak soeka kepada 

Tjoengking, akan 

tetapi orang karena pendaftaran 

nama-nama itoe haroes dilakcekan 

dengan setjepat2nja, maka dari 

itoe kita tidak dapat mengadakan 

| perbedaan mana jang pro dan ma 
| 
ha jang anti, sebeloem mentjatat 

| nama2 itoe. 

Segala orang Belanda dan 

“orang asing lain2nja haroes men 
“daftarkan alamatnja dan keloear 

“ganja dengan membajar oeang 

| pendaftaran. 
Soedah barang tentoe segala 

“orang jang bersetia hati terhadap 

“Dai Nippon, akan diperlakoekan 
dengan hormat dan sebaik2nja. 

Ada beberapa orang jang me 
ngeloeh tentang oecang pendafta- 

yan itoe, apalagi antara - Belanda 

| bana jang berkeloeh kesah kare 

Ak Ne bangsa “Belanda 
“itna. .djangan loepa, bahwa mere- 
ka dahoeloe memaksa kepada se 

'a | moea orang jang hendak .masoek 

Hara negeri 

ing baik2, ma me 

ee: s3 an Monkerinkhan Bala 

tentara Dai Nippon, haroes ber- 

- soempah setia kepadanja dan 

ve toeroet pen menasan da 

banjak orang Tionghoa 
Tjoeng- 

es MORLOET: ? 

3 berapa orang orang perempoe 

lagian pendoedoek wijk 
Poetih dan wijk Ambon 

doejoe 

“yadtan” oentoek 
perempoean jang 

tentara Nippon. 
: 2 ber boeat jeng 

BELANDA. 
kira2 djam 2 te 
sampai koerang 

da interneeran dari | 
iangkoet dengan 

inja diantar oleh 
- politie, poen ada , |” 

dak mengetahoei, 
“korang jang hendak masoek da- 

kedalam negeri ini soepaja mem- 
| bajar f 150.— kepada Pemerinta 
“han mereka itoe, dan mereka pan 

| dang itoe soedah sebenarnja. 
Di Dai Nippon kita tidak per- 

| nah mengambil ocang pendafta- 
| ran sebanjak f 150.— dari orang 

| jang maoce masoek negeri. 
Boleh djadi orang Belanda ti 

bahwa boeat 

lam negeri sini, oecang jang dipoe 
'ngoet oleh orang Belanda itoe, 
menimboelkan banjakkesoesahan 

dan kesoekaran. 
Sekarang bangsa Belanda ta- 

'hoe bagaimana sebenarnja orang 
| haroes memperlakoekan orang 
asing. 5 

| Belanda ta' LN 

Pendengar jang Parmeet 
Begitoelah toean  haroes me- 

ngetahoei, bahwa bangsa Belanda 
itoe bangsa 

      itoe tidak berhak ditanah. Djawa 

toeroet mendjaga seorang politie 
belanda Ten Horst, jang kegalakan 
nja soedah tjoekoep terkenal ter 
oetama terhadap pada orang2 pe 
ngasingan Tionghoa dan Indonsia. 

Selainnja mereka, djoega itoe 
pengangkoetan ada dibawah peni 

likannja 4 soldadoe Nipon. 
Sesampainja itoe . orang2 inter 

| neeran belanda di Soekaboemi ter 
'njata 5 orang jang soedah melari 
kan diri. 

kan dirinja Tn IA 
|reta api, 

“Kendati itoe 5 orang belanda soe 

kebandelan boeat tjoba melarikan 

: | dirinja, tapi mereka tetap masih | 
baik dari 

| soldadoe2 Nippon... 3 
dapatkan perlakoean 

Tjoba pembatja baj € 

annja kekoeasaan be 

Yin 
belanda, kita” pertjaja dengan 

| zonder rdon. soldadoe2 belanda   Deatt Nk Ea sad 
dah tidak Aa lagi. (H.P.) 

. Ihoci, bahwa 

“| negeri ini. 

moes “| kemewahan. 

— Segala orang ini djoega haroes | 
| poecannja 

Lini, dan tidak berhak mengoeasai | 

2g asing 'haroes men- 
Meh nama. 1 

| seloeroeh. bangsa Indonesia. 
| Bangsa Belanda haroes merasa | 
: insjaf, bahwa negeri ini tidak lagi 

dibawah: kekoeasaannja dan me- 
reka itoe haroes djoega mengeta 

mereka asing 

Inilah hal jang penting sekali. 

Tp ikalau orang Belanda masih me 
“rasa berkoeasa di Indonesia 
maka mereka itoe tidak dapat ber 
setia hati kepada Pemerintahan 
Dai Nippon. 

ran jang terseboet tadi. Demikian 
lah segala orang asing haroes 
membajar ogang pendaftaran itoe. 

Banjak orang Belanda jang ma 
sih senang hidoepnja didalam 

“Mereka makan dan 
minoem dengan tjoekoep. Perem 

bersenang2, bersoeka 

tjita menoeroet sekehendaknja, 

Tidak tawar-menawar! 

Oleh karena hidoep kemewahan 

ini, maka mereka tidak dapat ber 

| kata, bahwa djoemlah oeang pen 
| daftaran itoe terlaloe tinggi. 

Kita tidak dapat tawar-mena- 

war. 

onghoa tidak mampoe membajar 

f 100.— barangkali ada mengira, 

bahwa pe nbesar2 akan memperke 

| han membajar koerang. 
etapi 'bagaimanapoen 

joega emlah - -jang ditetapkan 

itoe, tidak boleh tidak haroes di 

bajarkan kepada Pemerintahan 
| Balatentara Dai Nippon. 

Mereka itoe masih mempoenjai 
atoeran keloearga jang baik seka- 

li, jaitoe sanak-saudara jang mis 
kin haroes ditoeloeng oleh sanak- 
saudara jang kaja. 

Djikalau orang Belanda 
orang asing lain-lainnja 

toendoek kepada pendaftaran itoe, 

dan 

| maka mereka akan dipandang se 

bagai golongan2 jang tidak berse- 

tia hati terhadap Pemerintahan   
asing, dan bangsa - 

Balatentara Dai Nippon. 

Golongan2 jang sedemikian itoe, 

tidak akan dapat perlindoengan 

matjam apa djoega dari Balaten 

tara Dai Nippon. 
Akan tetapi djikalau mereka 

soedah mendjalankan  kewadji- 

bannja dan soedah didaftarkan, 

mereka akan dapat soerat ketera 

ngan, bahwa mereka. Pee 

kan hidoep di negeri ini. 

Soerat keterangan ini akan mem 

perlindoengi mereka didalam hi- 

doepnja sehari hari. 

| Singkirkanlah perasaan tjoeriga! 
  

Pendengar sekalian! 

Barangkali banjak orang Tiong 

hoa dan orang Belanda jang men 

dengar radio ini, 

Singkirkanlah “perasaan tjoeri- 

ga ja g “tidak beralasan dan ma- 

soekkanlah nama-ramanja dida- 
aran Setna hati soe- 

— mengimpi2- 

Ai lama! 
entoe tocan tidak akan ketje 

1 tocan foendoek kepada   
Dan ketika dilakoekan 

pemeriksaan loeas," itoe 5 orang | 

tangkapan belanda soedah et 1 
-Wc, ke | 

dah oendjoekkan mereka poenja | 

, se F 

Jandainja terdapat orang2 Tadi I 
wear atawa Tionghoa jang men 

Lajadi tawa i 
1 srani berboeat pengetioet | ladgaran sederhana (elementaire 

orang interneeran | 

Pemerintahan Baroe, , £ 
je js 

  

(PELADJARAN BASA INDONE 
SIA OLEH INDONESIA 
MOEDA DJAKARTA 

»Antara” mengabarkan, bahwa 
oerfnek sementara telafi dibentoek 
Soesoenan  Pengoeroes Indonesia 

Moeda tjabang Djakarta seperti ea, 1 8 VJ P 

Ketoea I — toean Abdoellah, 
: Ketoca II — Soebadio Sastro- 

satomo. 

Penoelis I — toean Soedojo 
Penoelis II — nona Ramalia Dah 

“Jan. 

|. Penoelis III — toean Soeratno 
| Soeharno. 

| Bendahari I —toean P: Sama, $ 
Pembantoe oemoem terdiri dari 

“toean2: Moekadi, dan Ten | 

| din Mohammad, 

'kendijah. 
Sebagai pekerdjaan jang perta 

“Kk ma, maka Pengoeroes telah menje 
| diakan beberapa anggota Indone 
| sia Moeda oentoek memberikan pe 

kennis) tentang bahasa Indonesia 

kepada pemoeda2 jang beloem be. 
| gitoe faham tentang bahasa ini. 

| Mereka jang ingin mengikoeti 
“peladjaran ini harap memberikan 
namanja kepada: 1 Nona Ramalia 

: 

ini, 

“roesak karena 

Tidak lama lagi segala kantor 
| Pemerintah akan moelai pendafta 

| dapat di tanah2 partikelir 

tidak | 

$ Pemimpin Kepoetrian nona Gee 

kosan Abdoellah, Kernolongweg 11 
t. Moekadi Gang Lebar dia PB. 
Semadi, Gang Kadiman D. 7 dan t. 

' Soejotto, Kepoe Zuid 14. 

TANAH PARTIKELIR DENGAN 
- ZAMAN BAROR. 

Pemb. ,,Antara” -menoelis: 
Pada tanggal 9 Maart 1942 pepe 

rangan telah selesai, dan disana 
sini tinggal orang2 beroesaha mem 

perbaiki keroesakan2 maoepoen jg. 
bombardement 

atau jang disebabkan politik Boe 

mi Angoes Pemerintah Hindia Be 
landa doeloe. 

Seperti oemoem telah sama me 

ngetahoei, bahwa disana sini tim 
| boel perampasan dan pembongka 

ran ditoko toko dan onderneming 
onderneming. : 

Djika kita tilik betoel betoel, 

njata kepada kita bahwa korban 
perampasan itoe lebih banjak ter 

dari 

tempat2 jang telah mendjadi desa. 
Kalau kita periksa benar benar 

tentoe kita tidak heran lagi djika 
pendoedoek tanah tanah partikelir 
itoe berboeat jang demikian, kare 

na rata rata tanah partikelir me 

merintah dengan sesoeka hatinja 

sadja. Apa lagi pegawai pegawai 

nja kebanjakan orang jang soeka 

. Kalau s empamanja | orang ml mentjari keoentoengan dan kesena 

au seo EI 
ngan oentoek dirinja sendiri, de 

ngan tidak mempedoelikan kehi 

doepan dan kehormatan rakjat oe 

moem. € e 

Rasa sakit dan perih di zaman 

masjarakat Hindia Belanda ini 

lah menjebabkan mereka melepas 

kan hawa nafsoenja, oentoek mem 

basmi  penggentjet penggentjet 

itoe, Mereka jakin ,bahwa Nippon 

akan membantoe barang siapa 

penghianat penghianat itoe. 

Oleh karena itoe, tidaklah bo 

leh kita menganggap kedjadian ke 

djadian di tanah tanah partikelir 

itoe oemoemnja kedjahatan, sebab 

berboeat demikian di tanah parti 

kelir sadja. 

Dengan kedjadian sematjam ini, 

banjak sekalj tanah tanah partike 

lir jang ditinggalkan oleh Pengoe 

roes pengoeroesnja, Sehingga rak 

1 sekarang mendjadi. bingoeng 

— kepada siapakah mereka ha 

roes menjampaikan raport raport 

jang mengenai sesoeatoe hal oem 

pamanja tentang: pembajaran tjoe 

kai. 
Dibeberapa tempat tanah Parti 

kelir doea minggoe lagi koerang le 

I-bih orang soedah sama maoe me 

motong padi, dan karena ini dapat 

diharapkan, jang sebeloem itoe, 

rakjat mendapat penerangan jg. 

“setjoekoepnja. 

WAROENGHOUDERS MENDJA- 

DI TENGKOELAK? 

Beras itoe tidak 
daa wap oekan 

berapi didjoeal 

disitoe djoega, 

dengan harga le 
bih tinggif 14.50— 

f1i5—perbaal). 

Dengan seorang kawan eigenaar 

dari salah satoe restaurant dipasar 
Senen,kita tjoba mendekati tempat 

pembagian beras terseboet. Tidak 

berapa djaoeh- dari pintoe pemba 

gian beras itoe, kita bertemoe de 
ngan seorang bangsa Tionghoa 
jang mengakoe djoega toekang wa 
roeng, lagi menawar nawarkan 

kepada beberapa orang Indonesia 

1 (satoe) bal beras dengan harga 

f 15—“(limabelas roepiah) dan 
tak koerang lagi. Menoeroet kete 

rangannja, itoe 1 bal beras ada 
kepoenjaan temannja jang nanti 
akan mendapat bagian 4 (empat) 

bal. 

Itoe orang Tionghoa menene 
rangkan lebih djaoeh bagaimana 
soesahnja mendapat bagian beras 
dan dia sendiri katanja soedah 5 

hari tidak mendapat, sambil mem 
perlihatkan kepada kita tanda 
anggauta dari Waroenghouders 
bond, sebagai memboektikan jang 
dia betoel2 ang, dari Waroeng 
houdersbond. Pada tanda anggauta 
tadi dapat kita lihat photonja, no 

| mor sebelah kiri 1979, nama 

Tjoeng Sing Tek dan tempat wa 
roeng di pasar Minggoe. 

Dioeal beli beloem bisa diteroes 
kan, karena kawan kita tjoema 
sanggoep boeat setengah bal dan 
satoe orang lagi mengakoe pega 
waj di CBZ. boeat 10 L. dan beras 

nja poen beloem ada. 
Harga jang sebenarnja menoe 

roet keterangan jang kita dapat 

jaitoe: f 9,30 (sembilan roepiah 
tiga poeloeh sen) per bal. 
Waktoe kita lagi melihat2, da 

tang kepada kita seorang jang 

kita beloem kenal, mengakoe nama, 
Doerrachman datang dari kam 
poeng Kebon Pedes, Bogor, mene   rangkan kepada kita, bahwa dia 

'Dahlan, Gang Sentiong No. 82: soedah membeli beras dari seorang 

| ne benoea 

diantara orang orang itoe hanja- 

1-2 

CHOTBAH DJOEM'AT, 
  

Assalamoe 'Alaiki, Agiat 
Asia, 

sesoenggoehnja tidaklah se- 

mata2 ditandakan karena ia besar 
dan loeas, tidak hanja karena ia 

kaja-raja, dan tidak hanja tinggi 

kesopanan ketimoerannja, melain- 

kan djoega karena hampir segala 

'ilmoe jang kini tersiar diseloesroeh 

Goenia asalnja dari Asia, sedang 
para Nabi-poen ditoeroenkan di 
Asia, sedang asal2 dari hampir se 

gala bangsa ialah di Asia, 
Tetapi beberapa abad lamanja 

Asia tertinggal. Boekan orang 

Asia jang meneroeskan ilmoe jg. 

diperdapatnja itoe, boekan Asia 
Jang berkoeasa atas Asia. 

Sesoenggoehnja,  ditilik dari 
“arah riwajat, bangsa2 Asia dapat 
“berkata kepada Asia: 

Asia, Anti A'la!” 
(Hai Asia  sesoenggoehnja, 

engkau paling tinggi”) 
Kata seroepa itoe. tentoenja ti- 

daklah tertoedjoe kepada boemi- 
nja, kepada taman toemboehannja 

atau kepada kitab2 ilmoenja, te 

tapi tertoedjoe kepada manoesia- 

nja jang moestahig, jang berhak 

mendjadi pendoedoek Asia itoe. 
Karena boemi tidak bertelinga, 

Gan boekan poela kepada boemi 
Gitoeroenkan adjaran2 jang baik- 

baik, 
Tetapi berabad lamanja Asia ti 

dak nampak berkilaunja, sebab 
terlipoeti saldjoe, sehingga si-sal 
djoe itoelah jang nampak berki- 
lau. | : 

' Setelah Matahari dari sebelah 
Timoer memantjarkan tjahjanja, 

jang panas dirasa oleh saldjoe 

itoe, tetapi sedjoek dirasa oleh 
jang terlipoetinja maka tjairlah 
saldjoe itoe, dan nampak njatalah 
Asia jang seljati, Asia jang men 
djadi Asal segala ilmoe Alam. 
Sekarang ini Asia sedang ber- 

Gjalan menoedjoe  kebesarannja 

kembali dengan bantoean, pimpi- 

nan dan noer Nippon. 
Keberanian jang #da pada bang 

sa Nippon sajogianja mendjalar 

poela mendjadi keberanian dan 

kegagahan bangsa2 Asia. 

' Dizaman Rasoeloellah para 
sahabat didalam geraknja menjir 
nakan kaoem djahiliah, senantia 

sa menghadapi lawan jang berli- 

pat2 ganda besarnja. 

Tionghoa banjaknja setengah bal 
harga f 14.50 per bal. Lebih dja 
oeh dia minta kita poenja pertolo 

ngan, soepaja dia bisa dapat lagi 

sebab di Bogor 'katanja terlaloe 
amat soesah mendapatnja beras. 
Kepadanja kita tanjakan mana 

itoe orang Tionghoa jang djoeal be 
ras, tetapi sajang tidak ketemoe 

lagi dan dia sendiri tidak kenal 
nama dan tempatnja. —Soenggoeh 
sajang, kita rasa ada baiknja jang 
berwadjib - atau - pihak Waroeng 
houdersbond mengadakan controie 
jang Correct pada pembagian be 

ras ini, karena menoeroet tahoe 
nja kita, oleh tiap2 waroenghou 
ders, beras itoe haroes di djoeal 
di waroengnja kepada pendoedoek 
atas harga jang ditetapkan. Djadi 

tidak mistinja didjoeal ditempat 
pembagian atau di tengah djalan, 

apa lagi dengan harga jang ham 

pir 2 X lipat itoe (BO) 

SIAPA FAMILINJA ? 
Harj Selasa jl. dengan auto Ge 

zondheid telah dibawa ke CBZ ma” 

jit jang soedah tidak terkenal Ia 

gi. 
Majit ini diketemoekan di Soe 

ngai Pesing, Sehingga berita ini di 
wartakan beloem diketahoei siapa 

itoe dan familinja. (Br). 

PERAJAAN MAULOED NABI 
MOEHAMMAD. 

sKemoendoeran Is 
lam di Indonesa 
adalah kareng pe 
ngaroeh-barat'. ka 

tastr Soefwan 
Antara” mengabarkan: 
Pada hari Minggoe jang liwat te 

lah diadakan perajaan mauloed na 

bi Moehammad di Kramat Mangga   

Tetapi keberanian seroepa itoe 

terang, diabad2 jang achir2 ini 

tidaklah diwarisi oleh oemmat Is 
lam oemoemnja. 

Pokok keberanian itoe ketjoea 
li letaknja ada pada kejakinan, 

poen kepada perasaan persauda 

raan jang hidoep, sehidoep2nja. 
Si A didalam berdjoeangnja, ti 

dak rela kalau si B madjoe sen 
diri oentoek menemoei adjalnj4 "$ 

sendiri, melainkan si A'itoelah hen 
dak mendokloki B, karena asf! 
dan sajangnja kepada B. 

Demikian sebaliknja, 

Djika rata2 memakai tjara de 
mikian, tanggoeng, tidak ada jg. 
soeka ketinggalan. 

2n nampak ada 
pahlawan Nippon bersifatkan bus 
hido jang loehoer itoe, 

Didalam perdjoeangan bersama 

LEMBARAN PERTAMA PAG. D 

an 

Sifat2 demiki 
pada pahiawan . 

sama Dai Nippon oentoek- mem 

bangkitkan Asia oentoek. Asia se» 
sempoerna2nja, maka sifat2 ini- 

lah jang sangat oetama. 
Asia jang ada 

sendiri dan didjaga oleh poetera2x 
Asia seroepa itoe akan tai) 

dapat diserboe oleh pengaroe' Ke 
boeroek jang dahoeloe2 itoe. ) 

Dalam pada itoe, ditambah ye 
la dengan perikatan Satoe Asia 
jang erat, dalam mana berkobar 
rasa persaudaraan jang sebesar? 

nja seperti diadjar2kan oleh aga-. 

ma kita, Islam, maka nistjaja Aks 
lah akan senantiasa mengaroeni : 

kan ,,salam” atau damai atas ss 
loeroeh Asia, 5 $ 

Assalam Ala Asia. 
(Damai dan sedjahtera atas 

Asia). 9 

Demikianlah, maka seloeroeh 
bargsa Asia, teroetama sekali oem 

mat jang senantiasa diadjar2kan 
menjjarkan salam haroeslah se- 

nantiasa berdo'a dan berichtiar.ter 
djaga dan timboelnja Sedjahtera 

atas 

itoe. 

Maka Asia dalam soesoenan 
perdamaian dan kesedjahteraan 

akan menjebabhkan Doenia akan 
mengakoei dan memoedji benoea 

ini dengan ,,Assalamoe Alaiki, 
Asia!” 

Ai, 

f 
t 

Doea Djakarta, dengan mendapat 
koendjoengan jang sangat memoe 
askan sekali dari pihak oemat Is 
lam, 

Toecan S. A. Djamaloelail jang 
memimpin perajaan, dalam pidato 
pemboekaannja diantaranja mene 
rangkan, bahwa oemat Islam di In 
donesia merasa sangat poeas seka 

li, berhoeboeng berhasilnja tenta- 
ra Nippon dapat mengoesir peme 
rintahan Belanda jang doeloe jg. 
Sangat reactionnair sekali 
Gap agama Islam, 

Setelah itoe ganti berganti berbi 
tjara toean toean Hadji Soelai 
man dan Aboebakar, 

terha 

Toean Ir. Soefwan jang kemoedi 
an toeroet angkat bitjara diantara 
nja menerangkan, sebah sebabnja 
maka gda kemoendoeran pendidi 
kan ke Islaman ditanah Indonesia 
ini adalah karena pengaroeh ba 
rat jang sangat meradjalela, Se 
karang setelah pemerintahan Be 
landa telah roentoeh besar peng 
harapan orang soepaja penga 
roeh itoe dapat lenjap setjepat 
moengkin. , 

»Kita haroes bekerdja bersama 
sama dengan tentara Nippon soe 
paja dapat. membasmi pengaroeh 
barat .itoe dengan tjepat” -ka 
ta pembitjara pada achirnja. 

Setelah  berbitjara beberapa 
orang lagi djaoeh tengah hari pe 
rajaan mauloed itoe disoedahi de 
ngan sangat memoeaskan. 

  

BegrijptU er niet ueel uan? 

Neemt 10 goedka.pe “5. 

TE JAVAWEGS 49 — 

  

Tenno Haika,     

Oendanrg-ogdanng Ne.3. 
Nanti pada tanggal 29 April 1942 jang akan datang, akan 

dirajakan hari besar »Tentyonetu”, jaitoe hari lahirnja Tenno 
Haika (Seri Baginda jang Moelia Maharadja Nippon). 

Seka'ian pendoedoek negeri-negeri jang telah didoedoeki 
oleh Balatentara Nippon haroes mengibarkan bendera , /Kokki”, 
jaitoe bendera Matahari Terbit, selama tiga hari, jaitoe pada 
tanggal 28, 29 dan 30 April, oentoek memberi selamat keparia 

Batavia, 
PEMBESAR BALATENTARA DAI NIPPON, 

11 April 1942.   
  

ditangan Asia 

3 
2 

Asia (Assalam Ala Asia) 

  
  

 



  

    

  

   

  

    

      

    

  

bahas: 

   
   

  

    

  

vol-.maoe "3S £ 

atau moeda jang    

  

   

caga' terlaloe toea boeat 

soedah bisa gendong    
     

  

'ikoet2. 
tanja merasa pajah ka 

h berhadapan sama tam 
| dalam bahasa itoe, mi 
2: 233 Na R3 ', ,W0”, ,ymasu” dan 

sa Nippon bang Be 

   

    

bang Bedjat kasih tjonto. 
ai bahasa Indonesia sa 

soerat wo, toe 
eU : s 

-dibahasa Nipponkan dja 

wa tegami w 0 kaki 

satoe lagi: 

dikin bahasa Nippon 

'apa soesahnja. 
teroeskan sendiri, sambil 

BANG BEDJAT. 

NG DI HOEKOEM 
— BERAT. 5 

ang hoekoeman berat ter 
o orang orang jang berboeat 

Merah. Doea orang terse 

onon kabarnja bapa bersa 

ai | tidak terhitoeng pegawai2 Douane ' 

tanja sama bang Be | 

    

. Prebon 

   
     
   

  

boekan djadi soal, 

1,nasi wo makan ma 

hito wa mesi wo tabe masu. 

tahanan jang lengkap, loopgraven 

bad di Tjirebon, 
- 

1 

  

     IWAKTOE 

|. Laoetan Tedoeh pada tang 

| sal 8 December 1941 djoega di Tji 

ng2 politik. Diantara 
“ditangkap dan di in 

dapat tocan: Ronggo dan    

  

ter 

  

    

    

   

  

€ 

  

rsatoean So esia (,,Per 

ngkan hampir sa 
gan toedoehan2 jang didja . 

toehkan kepada orang2 politik 
(dari tempat2 jang lain, 
mempoenjai perhoeboengan de 
ngan Nippon, - 

Pertahanan Kota Tjirebon. 

  

ida ada dimaksoedkan oentoek 
'mempertahankan kota Tjirebon 

| mati matian. Oentoek keperloean 
'pertahanan inj maka oleh tentara 

| Hindia Belanda telah dirombak 
riboean roemah kepoenjaan pen 
“doedoek, Kepada mereka jang roe 

| mahnja dibongkar telah diberikan 
'oeang goena pengganti keroegian, 
akan tetapi menoeroet kabar jang 

'jang diterima mereka itoe tidak le 
| bih dari 205 dari harga biasa. 

|. Djembatan2 telah dipasang dy 
namiet jang disamboengkan de 
ngan perkakas listerik, hingga 
sewaktoe waktoe djambatan2 itoe 
dapat dihantjoerkan bila perioe 
kalau Nippon telah mendekas 
hingga dapat dihalangi madjoenja. 

  

| Sepandjang pesisir diadakan per 

“Gigali jang maksoednja bila tenta 
| ra Nippon akan mendarat akan di 

ri djatoehnja kota Singapoera di 
| Tjirebon telah dilakoekan pengam- 
bilan barang2 jang dirasa perloe 
oentoek pertahanan seperti auto, 

perang
. 

IE petjah perang di | 

oekan penangkapan? | 

R.G, Soeriokoesoemo, Kepala Per 

T, Ronggo kebetoelan pada hari 
roe poelang dari Dja 

| goena menghadiri Kongres 

p erhadap mereka | 

jaitoe | 

| Oleh- Pemerintah Hindia Belan | 

disampaikan kepada kami oeang | 

adakan perkelahian mati2an. Seda | 

  

'jang telah ditentoekan, akan teta 

dah dihantjoerkan. Sehingga pe 

injingkiran ini boleh dikatakan ha 
nja separo dapat dilakoekan, 

djam 7 terdjari perampokan di 

'Soember. Seloeroeh kampoeng Ti 
onghoa haroes menderitanja. Pe 
rampokan itoe sangat loeasnja 

sampai barang2 perhiasan roesmah 
seperti medja, korsi Jemari dan 

itoe banjak polisi jang melihat ke 

djadian itve, akan tetapi mereka 

| hanja mengangkat bahoe dan me 

| ngatakan bahwa mereka tidak 

Setelah pembesar menerima rap- 
port, baroelah dilakoekan tinda 

kan2 terhadap orang2 jang mem 

| bikin keriboetan itoe. Tembakan2 
dilakoekan, akan tetapi disini kita 
kemoekakan penjesalan kita kare 
na penembakan itoe berlakoe de 

ngan setjara membabi boeta, hing 

. ga banjak memakan korban orang 
orang jang tadinja tidak toeroet 

mengadakan keriboetan itoe. Kee 

sokan harinja perampokan ini ber 

tambah meloeas hingga datang ka 

bar bahwa dibeberapa tempat jg. 
lam seperti Plered.  Djamblang, 
Moendoe, Ardjawinangoen, 
barang, Indramajoe dan lain2nja 

| djogga ada perampokan. Djoega di 

tempat2 ini dilakoekan penemba 
kan2 dan tidak djaoeh bedanja de 
ngan tjara penembakan ditempat 

jang terseboet diatas tadi. Orang2 

bangsa Tionghoa berdjalan sepan 

djang djalan dengan memakai sen 

djata jang lengkap, goena mendja 

ga djangan mereka hendapat ke 

roegian jang lebih besar lagi dise 

babkan perampokan itoe. 

Asal moelanja perampokan. 
  

- Menoeroet pendapatan kita asal 
moelanja perampokan itoe dilakoe 

kan, pertama disebabkan pegawai2 

fegeri dari ambtenaar BB sampai 

keadaan di tempat itoe soenji se   | perahoe dan lain2nja. Dan dari 
waktoe itoe poelalah penjingkiran 
pendoedoek dilakoekan lebih loe 
'as lagi, karena dari moela tersiar 

| kabar tentang djatoehnja kota Ta 

rakan penjingkiran telah berdja 
I | ian. Semendjak itoe pentjaharian 

pendoedoek pesisir boleh dikata 
“kan berhenti sama sekali. Koeli2 
(harian dan pelaboehan dari semen | 

1 | djak tanggal 8 December 1941 soe 

| dah banjak jang menganggoer, ka 
rena tidak ada kapal berlaboeh 

| boeat memoeat atau membongkar 

  

| barang moeatan. Djoemlah  itoe 
| tidak koerang dari 50.000 orang 

(Kantor pebeaan) dan Prauwen | 

  
KITA BERDIRI. 

an 1 

    

wa pada tanggal 15 boe 
telah didirikan peroesah

aan 

sng Kita” di Oetan Pan 

. Soepardi, | 
merangkap pendjaga 

  

MN htr. Cornelis soedah pada dapat 
Igoela itoe. Dari apa jang kita toe 

Sabtoe 

P-a nd jang 

nan pengoe 

"Idi Pintoe Ketjil, Pasar Senen dan 

" Ibocat membeli goela pasir di wa 

e| Ada lagi jang mengasih kabar 

      

    

  

|» boeat 2 cent banjaknja, 

m Senen tgl. 
1 Maart 1942 kira2 djam 12 te 

   

| ngah malam pendoedoek mendapat 
I perintah dari Bestuur ambtenaar | 

Blokleiders | dengan perantaraan 

LBD soepaja bersiap dan selambat 

| ninggalkan kota Tjirebon, menoe- 

djoe ke tempat penjingkiran jg. 
telah ditentoekan oleh Pemerintah, 
Pada malam itoe djoega berdoe 

joen2 orang pergi menjingkir ke 

tempat jang di toendjoekkan itoe 

Seketika itoe keadaan kota Tjire- 

bon soenji senjap, karena selain 

dari pendoedoek biasa djoega pega 

| wai2 negeri didalam kota disebab 

kan oleh dinamiet tentara Hindia 

Belanda sendiri jang pada waktoe 

itoe giat menghantjoerkan  goe 

dang2 minjak. 

Perampok — perampok. : 

  

Seperti telah kita terangkan di 
Ilatas bahwa semoea pendoedoek di 

'| perintahkan menjingkir ketempat 

Ik Harga waktoe dilever ada me- 
KL. : Imoeroet harga jang ditetapkan oleh | 

» s. Ipemerintah disini dan djoega soe 

dah ditetapkan boeat didjoeal 14 
  ceng satoe kilonja. Semoea langga 

, | Hoe Liang seperti jang 

Itoerkan diatas, kita tahoe pasti 
Isekali jg. stock goela dipasar ada 
lebih dari tjoekoep. Tetapi heran 
betoel katanja m4 
orang jang mendapa 

     

|roengan. 

sama kita jang kapan mereka mem 
“beli goela pasir diwaroeng, mereka 
tjoema bisa dapat goela terseboet 

  
IHambatnja djam 6 pagi mesti me 

'njap, kosong dan jang kedoea pe , 

“rampokan ini dimoelai oleh Peme |. 

rintah Hindia Belanda sendiri, Di. 

sini kami berikan satoe kedjadian 

akan mendjadi boekti, jalah pem 

bongkaran pada toko Soerabaja. 

Toko ini dibongkar oleh vracht- 

auto, kemoedian pintoe toko terse 

itoa tidak kembali kepada jang 

- poenja, Entah kemana perginja.. 

Sebaliknja ada orang2 jang me 

mang tidak berdosa digeledah roe 

mahnja dan dibeslag barang2 ke 

poenjaannja sendiri, malah ada 

Tg sampai sekarang. 

Djatoehnja kota Tjirebon. 
  

Pada hari Minggoe tanggal 8 

Maart 1942 diatas kota Tjirebon 

' tih menandakan kota itoe telah 

takloek menjerah kalah, Akan te 

tapi waktoe itoe masih banjak 

Stadswacht jang memegang sen 

djata, malah ada jang mempoenjai 

senapan mesin. Harj itoe tentara 

Nippon masoek kedalam kota, dan 

waktoe itoe banjak pendoedoek da 

tang mengadoekan tindakan tinda 

kan Pemerintah Hindia Belanda 

jang berlakoe sewenang wenang 

itoe. Hari itoe terdjadi poela pem 

bongkaran tjara besar2an. Tetapi 

ada diantara mereka itoe jang ke 

dapatan memang berboeat demi 

kian ditangkap oleh serdadoe Nip 

pon, karena mereka itoe tidak ma 

oe melihat saudara moedanja ber 

boeat"demikian itoe. (Antara)   
Djadi kapan diminta beli boeat 

1 kilo, mereka tidak dikasih, Pen 

' djoealan etjeran matjam itoe ten 

' toe akan mengasih 

keoentoengan kepada si pendjoeal. 

Tetapi kapan kita pikir lagi 

jang mendapat keroegian boekan 

orang lain tetapi adalah si pendoe 

doek djoega. Dari itoe diminta ke 

pada semoea toko tangan kedoea 

soeka perhatikan ini hal dan boe 

at kebaikan oemoem diharap dja 

ngan soeka menjimpan mereka 

I poenja stock atawa mengadakan 

pendjoealan gelap. 
Diharap djoega sekalian wa 

mengalamkan kedjadian jang tidak   

pi diwaktoe penjingkiran beloem | 
lagi selesai segala djambatan soe' 

Pada malam itoe djoega kira2 

lain2nja dibawa lari. Pada waktoe | 

'mempoenjai koeasa apa2 jang ber ! 
koeasa sekarang ini jalah militer. 

Djati 

    

1 

“'boet dibiarkan terboeka. | 

Beberapa hari sesoedah pem, 

bongkaran terdjadi polisi telah ba , 

njak membeslag barang2 bekas 

yampokan, akan tetapi barang2 , 

“kelihatan berkibar bendera poe' 

lebih banjak 

3: RS . (Oentock merajakan hari lahirnja 
roeng2 soeka mendjoeal goelanja | TENNO HAIK 2 (28:20-30 April 42, 

dengan menoeroet penetapan jang | 
soedah diadakan, soepaja djangan ' 

i 

enak, (HLP.) ! 

peran Ae ana Nan 

Kanan 
  Bea 

TABIB2 BALATENTARA DAI 
NIPPON DAN INDONESIA. 

Pertemoeanper 

tama antaratabib 
tabib Batatentara 
Da Ni p On dian 
Tahi Pertahin 

tijahane.B'o gor. 

Dengan bertempat di Ge 
doeng Persaudaran Bogor di 
moelai djam 7 malam telah dilang 
scengkan pertemoean terseboet 

, dari pada tabib2 terseboet diatas. 
|. Woedjoednja pertemoean terse 
: boet itoe tak lain, ialah sebagai 
Ea Satoe sama lain. 

Diantara para oendangan, selain 
'nja para Tabib, ada nampak djoe 
ga Boepati Bogor dan Burgemees 

. ter. Semoea hadlirin sama bersa | 
maan dengan isteri dan poeteranja 

| masing2. 
Pertemotan terseboet diramai 

.kan dengan pertoendjoekan, ter 
, diri dari soembangan dari perkoem 
poelan ,,Langen Swara” di Bogor 

jang dikepalai oleh toean K. Pra 
Wwirosoemarto.  Soembangan terdiri 

| dari tari Djawa dengan gamelan. 

Tambah gembira kelihatannja 
para hadirin pada pertemoean 
itoe, karena boekan sadja dari pi 
hak toean2 roemah, akan tetapi 

dari para tetamoe djoega sama2 
menjadjikan tembang dan tari 
Kebangsaannja, jang mana disam | 
boet dengan sangat gembira,-te 
poek tangan jang ramai dan gi 
rang. : 

| Djamoean laloe dihidangkan de 
i ngan seksama. 

Pertjakapan satoe antara lain, 
'walaupoen tidak begitoe gampang 
'agaknja, akan tetapi terlihat ber 
“djalan dengan ramah ramah. 
j Kira2 poekoel 10 pertemoean 
| laloe berachir, setelah dari kedoea 

, fihak mengoetjapkan pidato jang 

' maksoednja mengoeatkan persaha 
jbatan- dan persaudaraan masing2. 
1 (8.0) 

PENTJOERIAN KERBAU MEN: 

DJALAR. 
Corr. ,,S.J,” mengabarkan: 7 
Pentjoerian kerbau jang tadinja 

hanja terdjadi diond, Legok sadja, 

ke polisi ikoet menjingkir hingga | kini menoeroet keterangan tocan 
manteri hewan Tangerang telah 
meloeas disekitar “Tanggerang, 
oempama sadja. diressort Maoek, 
Sepatan, Teloeknaga dan Tjengka 
reng. Rapport2 “soedah dimadjoe 

kan kepada jang wadjib, tetapi ke 
'adaan pentjoerian ternak masih 

sadja tetap mendjadi koerang. 
Menilik kedjadian ini maka disam 
ping pekerdjaan manteri hewan 
oentoek mengamat amati adanja 
binatang ternak didaerah Tangge 
rang, perloe kiranja jang wadjib 

mengadakan soeatoe tindakan jg. 
lebih keras agar pentjoerian ker 
bau dapat selekasnja dihentikan. 

PEMOTONGAN GELAP, 
Kalau pada waktoe belakangan 

ini banjak terdjadi pemotongan 
ternak gelap bagi kita tentoe tak 

. heran lagi, disebab 

  

Ikan beloem ada jang mengoeroes 

nja. Dari banjaknja pemotongan 
tadi, maka ramailah orang jang sa 

ma djoeal beli daging kerbau itoe. 
Hanja mereka jang mengarti akan 

akibatnja memakan daging ternak 

' jang beloem diperiksa oleh keur 

meester sama segan membelinja. 
Sjoekoer, - jang atoeran seperti 

   

| doedoek di sekolah 
| selaloe mendapat didikan oentoek 

“Tenaga pemoeda. 
Pee pada anak Iboe In: 

donesia poela mengalir darah 
berniaga kiranja tidak bisa diban: 
tah lagi, hanja sadja perniagaan 
bangsa kita di negeri kita ini oe 
moemnja tidak dapat meloeas se 

. perti perniagaan  pendoedoeknja 
lain2 negeri, : 

Salah satoe peristiwa jang me 
njebabkan sampai terdjadinja de 
mikian, kiranja soedah terang 
akan kekedjamannja beleid" peme 
rintahan Belanda jang lebih soeka 
roepanja memberikan hak2 perda 
gangan itoe kepada asing dari ke 

pada anak negeri djadjahannja 

| sendiri. Lihatlah betapa banjak 
nja pedagang dan hartawan2 

| asing, : 

Djika dibandingkan  djoemblah 

saudagar bangsa Indonesia dengan 

djoemlah  pendoedoeknja soeng 
goeh mengetjiwakan., Oentoek mem 
perdalami  mentjari alasan2nja 
akan lebih2 menoesoek hati kita 
dan maka oleh karena itoe hen 
daknja kesakitan2 ini djanganlah 

dirasakan selama2nja, akan tetapi 
tjoekoep dipakai sjarat oentoek 

lantas membangoenkan semangat 

berniaga jang sampai beberapa 
waktoe jang telah silam telah pa 

dam sama sekali. 
Lain soal lagi jang menjebabkan 

sedikit sekali pemoeda bangsa kita 
memperhatikan perniagaan, ialah 
so'al pendidikan. Dari moelai kita 

rendah, kita 

mengahdi. Dari moelai saat itoe 
poen poela semangat kita oentoek 

berdiri sendiri telah dilenjapkan. 

Soenggoeh koeasa tenaga goeroe 

itoe. 

Sekolah2 jang mendidik moerid2 

nja soepaja kemoedian di kalangan 

masjarakat dapat hidoep sebagai 

orang jang merdeka jang dapat 

menoedjoekan boeah fikirannja ke 
arah kemerdekaan poela, boleh di 

bilang sama sekali tidak ada. Di 

seloeroeh Indonesia didirikan hanja 
beberapa sekolah dagang sadja. 

Itoe poen anak2 moeridnja kemose 
dian tidak berani menerdjoenkan 
dirinja kelapangan perdagangan, 
akan tetapi dimasoekinja satoe 

dan lain kantor dan merasa sjoe 
koer djika telah didapatinja se- 
bocah medja toelis dengan nafkah 
nja jang sangat sekedarnja sadja. 
Demikianlah hari kesehari dinegeri 

kita ini djoemlah kaoem pengang 

goeran bertambah dan so'al perda 
gangan tetap tidak mendapat per 

hatian. 

rikan keoentoengan, asal kaja men 
djadi miskin, katanja dan hidoep 
berdagang itoe selaloe hidoep ber 
soesah pajah. Keloehan2 seroepa 
itoe memang pada tempaftnja, teta 
pi mereka jang soeka berpikir pan 

djang segera dapat memahamkan 

nja bahwa tiap keberoentoengan 
itoe hanja tertjapai dengan dideri 
ta pahitnja terlebih dahoeloe. 

Malahan kepahitan itoelah jg. 
akan memberikan ni'mat jang ber 

itoe soedah ditjapai. 
Dalam segala lapangan memang 

manoesia dilahirkan dgn, segala 
kepahitan dan kesenangannja. Bila 
kepahitan soedah dapat dihilang 
kan, : maka akan ketinggalan se 
gala kesenangannja. Maka djika 
Orang segan merasakan kepahitan 
hidoepnja, tentoe tidak akan mera 
sakan kesenangannja. Djoega hi 
doep dagang mewadjibkan tiap 
orang jang mendjalankan merasa 
kan soesah pajah itoe. 
Sebagian besar dari pendoedoek 

kita jang kaja raja adalah kaoem 
dagang, jang semoela2nja tidak 
loepoet dari segala roepa gang 
goean dalam perdjoangannja men 
tjapai kekajaan itoe, 

Terpoetoesnja — perhoeboengan 
antara satoe dan lain tempat, me 
njebabkan terpoetoesnja poela pe 
ngiriman sesoeatoe bantosan bagi 
orang2 toea dan anak2nja atau 
sebaliknja. Oentoek menjamboeng 
sjarat hidoepnja sehari hari, maka 

otidak sedikit dari pemoeda kita 
jang menjingsingkan lengan ba 
dioenja oentoek mentjari ridjki 
jang halal. 

  
Kelihatannja tidak sedikit dari ' 

pemoeda2 itoe sekarang berdjoea 
lan roepa2 barang, Dilihat akan 
wadjah moekanja jg. berseri ros 
panja terasa sekarang olehnja ke 
bahagiaan hidoep berdagang itoe. 
Mereka jang telah merasakan ke 
senangan Seroepa itoe, tidak akan 
lagi menoleh soesah dan pajah. 
Tiap saat tidak akan diboeang 
dengan pertjoema akan tetapi di 
pergoenakannja oentoek memikir 
centoek melocaskan perdagangan 
nja itoe, dan siapa jang dapat mem 
perkokohkan tjita2nja, tentoe akan 
terkaboel maksoednja. . Moela2 

dengan terpaksa, lama kemoedian 
akan mendjadi tabiat oentoek 
memperhatikan soal dagang de 
ngan sepenoeh2nja. 

Dihari kemoedian kiranja oen 

toek seorang anak saudagar akan 
mendapat kehormatan bila dapat 

meneroeskan  pekerdjaan orang 

toeanja jang memang soedah men   
Berdagang tidak selaloe membe | 

djadi seorang toekang dagang itoe, 

Pandangan hina terhadap hidoep 
berdagang jang pada masa seka 
rang masih terdapat banjak akan 
hilang dengan sendirinja. 

Bila soal berdagang telah men 
| dapat perhatian bangsa kita oe 
moemnja, ekonomi kita akan ikoet 
poela digiatkan dan oentoek men 
tjapai maksoed jang moelia itoe. 
maka tiap bangsa kita haroes in 
sjaflah. (S.A.) 

  

Bijvoorbeeld: 

yama   
dahoeloe kini, (moelai tanggal 13 
April) soedah bisa dikerdjakan , 
Boeat sementara sebeloem tempat 

pemotongan dapat dibikin betoel 

kembali, orang haroes memberi ke 

wan dengan membajar bea potong, 
kemoediam baroelah mereka bisa 
memotong kerbaunja. Lebih djaoeh 

akan didaja oepajakan agar di 

achir kemoedian hari tak kekoera 

pemotongan kerbau betina dan jg... 

masih moeda. 

PRIJSBEWAKING PERLOE! 
Tentang tingginja harga barang 

sampai kabaran ini ditoelis masih 
djoega memboeboeng tinggi. Pene 

tapan harga dari jang wadjib soe 

dah agak lama diadakan, akan te 
tapi didalam prakteknja harga ba 
rang masih sangat tinggi, sehing 
ga tak mampoe kiranja kita oen- 
toek membelinja, Maka perloe se 
kali di Tanggerang diadakan con 

trole atas harga2 barang jang di 
djoealnja. Adanja controle lebih 

tjepat, lebih baik, 

-PATJAR- 
    
belilah Bendera Nippon “dari sekarang 
kepada saja : 

S. PRIHATI, Nipaweg 8 Mr. C., atau 

pada keurmeester dan manteri he- ' 

ngan kerbau, sedapat2 mentjegah | 

  via Agent Pemandangan, Mr. Cornelis. | 

  

yama yama 
iye of uchi 

iye iye of uchi uchi I
L
K
 

'Opmerking. 

Spoedeursus in de 
Japansehe taal. 

Se 

Voor de zaken en dingen herhaalt men het zelfstandig naam- 

woor4, zooals dat in het Indonesisch het geval is. 

berg. 

bergen 

huis. 

huizen, 

! 

Zelfstandige naamwoorden die beginnen met k, s, t, h, veran- 

deren deze bij de herhaling meestal in g, z, d, b. 
Bijvoorbeeld: 

kuni 

kuni guni 

tokoro 
- tokoro dokoro II

 

makitabako — sigaar 
seijika & staatsman 

heisotsu —. soldaat, 
kane — .geld. 
kin & goud, 

gin — zilver, 

tetsu & ijser., 
fuyu — winter. 
yuki & sneeuw, 

kori — is, 
bai 

    
Vemchenen: 

Verkrilgbaar: 

GANG ARAB 31 
DJAKARTA.    

  

   
| Eenvoudige Japansche Spraakkunst 

1 

land, 
verschillende Ianden, 
plaats, 

vele 

nagasa & lengte. 

hirosa  grootte, omvang, 

kami & papier, 
hanasu m-Repgen spreken. 
uta — lied, 

koka . 5 volkslied, 
minato — haven. 

sukoshi & weinig, 
niku & vleesch, 

nikuya, & vleeschwinkel, 

     
(Nad Verboden). 

& 
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lipat ganda bila. keberoentoengan. 

     

        

         

        

         

  

       

    

    

           

     

         
          

      
      

          

      

          

         

    

    
    

      
    
       

      
       

  

   
    
     

      

     

     
      

    
    
   

    
   

   

   

   

  

   
    

    
   
    

    

    

   

   

    

       

    
   
    

   

  

    
     

     

  

   

  

   
     

   
    

   

  

   
   

     
    

  

   

   
   

  

        

    

      

     

    

  

    
    

    

      

    

  

     

   
    
   

      

     

    



  

   

Roentoenan negeri jang djatoeh.. 

3 en Pa Hongkong. djatoeh, 
tampaklah hari pen, habisan Ma 

A 4 - 

  

| Timah dan karet tanah Melajoe 
| | termasoek djoega pada bahan men 

| ah jang dapat dipergoenakan Nip | 
pon dalam oesaha perangnja terha 
“ daf jg. mempoenjainja dahoeloe. 
| Dan lebih lagi, Nippon mendapat | 
” bantosan penoeh dari bangsa Mela 

joe, Singapoera ialah pangkalan AR 
mada jg. dipersendjatai dgn. sa 
ngat koeat diperboeat sebagai per 

(0. tahanan Inggeris oentoek mendja 
0 ga hartanja di negeri sendiri, te 

Kk 2.0 Iah roeboeh oleh poekoelan keras 
| dari tentara Nippon jang dahoeloe 

— Sengeap Sak Dating Ta 

“lah PU ge “peperangan 
ng empat tahoen di Tiongkok. 

Sesoedah: Singapoera, ada lagi 
beberapa bahagian jang sebenar 

2 nja bahagian penghabisan dari 
- Hindia Belanda, dimana Belanda 
| dibantoe oleh tentara Amerika 

| dan Inggeris jang koeboe pertaha 
| nan dipoelau Djawa. Poelau Djawa- 

| dalah koeboe pertahanan jang pa 

| ling banjak digembar gemborkan 
Se. oleh Inggeris—Amerika Belanda. 

Mereka djoega menganggap, bah | 

' wa bangsa Indonesia akan meno 

long mereka mempertahankan de 
mokrasinja, ,,demokrasi mereka” 
dipoelau ini. Tetapi apakah jang 

| sebenarnja? ? Sewaktoe tentara Nip 

| pon mendarat di beberapa tem 

pat di pesisir poelau Djawa, maka 

..m | boekaniah mendarat di 

a
n
e
k
a
 

  

esisir jang tegoeh, boekan di pe 

ae jang » diperboeat dari pada be . 

ton dan wadja, tetapi hanja dipan 

Ka |tai pasir jang rapoeh, jang moe 

| dah berterbangan ke oedara kare 

aa na kerasnja langkah tentara Nip 

Tn Belanda menjangka.........!! 

  

. perdjoeangan dari satoe -negeri 

| koeat sepalagi kalau dioekoer de 

ngan keberz a memakloem 

kan perang sa Nippon, jang di 

- anggapnja lemah, karena Belanda 

agan ia dibantoe oleh serikat 

    

  

2 PENJELIDIKAN PERTANIAN 

200 DI HAINAN. 
1 Kabar dari Tokio: 

La .100 'keloearga tani jang boeat 

| pertama kali bakal dikirim ke poe 

Jau Haiman, akan dipilih dahoeloe 

| dari lima provincie di Nippon, di 

52 | bawah pimpinan Departement oe 

6 an Seberang Laoetan. Sesoe 

“. dah beladjar seboelan lamanja, 

mereka akan dikirim ke Hainan 

dan mendapat tanah jang mana 

. mereka moesti oesahakan. 

PILIPINA BAROE. 

Manilla, 13 April (Domei): 

- Waktoe balatentara Nippon men 

'doedoeki semenandjoeng Bataan 

seanteronja, kepala dari Pemerin 

tah sipil, meminta dengan keras ke 

pada bangsa Philipina bekerdja se 

koeat2nja goena mentjiptakan 

»Philippina Baroe” sebagai ang- 

| gauta dari lingkoengan kemak- 

... moeran Asia Timoer Raja, Beliau 

1.5 menjatakan bahwa ketenteraman 

dan damai akan terdapat pada se 

'moea roemah di Philippina, ber 

hoeboeng dengan djatoehnja seme 

nandjoeng Bataan dan.lain lain 

"ad celau di sebelah selatan, dalam 

tangan balatentara Nippon. Dia 

menambahi poela dengan berkata, 

“ bahwa kita sekarang telah sam 

pai pada saat memperbaiki nege 

ri ta dengan kekoeatan baroe, 

—. Lebih landjoet dikemockakan- 

aja, bahwa waktoe semenandjo
eng 

Bataan diselidiki oleh balatentara 

'Dai Nippon, telah diketemoekan 

' banjak pemosda2 bangsa Philippi 

na terhindar dari bahaja ma 

oet dan mereka itoe sangat di 

boetochi oleh tanah airnja. Var- 

4 itakan lebih landjoet 
engorbanan - pemoeda2 ban: 
ek Pe nanan jang sia2 

| - haroes ditjegah. 

    

   
   

   

  

  

   

      

   

  

  

  

   

    

hat €. Kapan Ketan Dien 

B0 daya sebagai djadjahan Inggeris. | : jah | Poelau Djawa, koeboe pertahanan 
| pertempoTeran dengan Nippon ten 

| pertjajakah admiraal 

Perdjoeangan Belanda tidaklah 

xsaharu Homma, kan 

  

  

memilih. 

  

— Amerika akan terasing. 
TR. (Penoetoep) 

  

1 Ke TN Anglo Saxon, Dalam 
pertempoeran dengan Nippon ten 
tara Belanda tidak menoendjoek 

k kan sedikitpoen kegagahannja se . 
bagai pahlawan pahlawan perang, 

tara Nippon, laksana saldjoe disi 
nari matahari terbit. Soember mi 

| -ajak, timah, karet, mangaan, dan 
lain lain bahan jang penting seka 

| rang telah bisa didapat Nippon de 
I-ngan sebanjak banjaknja. Bahan 

'| mentah dari poelau poelau dilabe 
| tan Selatan jang dahoeloe tidak 
didapati Nippon oleh karena kera 
koesan dan kedengkian Inggeris, 
Amerika dan Belanda, sekarang ti 
dak akan didapat negeri 
Saxon itoe lagi. 

Anglo 

Pertempoeran di Burma akan 
mentjapai tingkatan jang pengha 
bisan, dan tidak lama lagi Ingge 

“ris dan Amerika akan disapoe ke 
Dan 

Amerika 
dan Inggeris, bahwa mereka bisa 
melakoekan satoe serangan mem 
balas dan satoe pertempoeran la 
oet terhadap Nippon. sesoedah 
mereka melakoekan pemoendoeran 
diri jang menjedihkan dari Asia 

loear dari seloeroeh Asia. 

| Timoer, sedangkan perlajaran te 
roes meneroes diserang oleh kapal 

| selam Nippon dan Djerman di Pa 
| sifik dan ,Atlantik, ditambah pce 

la Inggeris masih sadja bertem 
poer di Libya, sedangkan keadaan 
di India katjau balau? 

Amerika dan Inggeris haroes 

'berpikir salak 

Tidaklah perloe rasanja oentoek 
mendjawab pertanjaan itoe, tetapi 
tjoekoeplah djika seseorang maoe 
mempeladjarj kekalahan 
han pe aaan jang diderita Ing 

  

    

  

roet dalam perang ini. Pa 

3arat Daja telah mendjadi 
u Nippon, dimana armada Nip 

pon. dapat bersampan2 kalau. se 

kiranja ia soeka. Dan tidak poela 

laoetan Hindia termasoek bahagi 

an jang aman dari toedjoeh laoe 

  

| tan, dimana kapal perang dengan 

tanda poetih nah emang (whi 

an Inggeri s haroes 
| (stars and stripes) 

. Amerika dan Inggeris memilih si 
| kap mana jang haroes mereka am 

| bangsa Asia jang bersih darah 

| dia, Arab dan Iran jang hanja me 
| noenggoe ketika goena melenjap 

negeri mereka, semoeanja bangsa 
-bangsa Asia ini berdiri disebelah 

| Dai Nippon, oentoek mendirikan 

-djingan), kaoem Jahoedi dan Ne 

kekala . 

jan Amerika, sesoedah Nip 

| keboedajaan tinggi dan kekoeatan   

Ta ensign) dan bintang dan garis 
dari bangga - 

Anglo Saxon dapat berlajar de 
ngan tidak mendapat hoekoeman. 
Sekarangiah waktoenja oentoek 

kal. Sekaranglah waktoe oentoek 
mereka gvena berpikir dengan se 
hat. Amerika dan Inggeris seka 
rang berdjoang dengan gaboeng- 
an bangsa bangsa Asia dari nege 
ri mereka. Tidak seorangpoen 

dan djiwanja soeka melihat keda 
tangan pengaroeh Anglo Saxon 
dan Belanda ke negerinja kemba 
li, Asia oentoek bangsa Asia se 
karang te'ah berdiri dengan ta. 
Rakjat Tiongkok Baroe, semoea 
rakjat Nippon, Chosan, Taiwan 
dan Mantjoekuo, bangsa Filipina, 
Rakjat Thailand bangsa Anam, 
Tongkin, anak Indonesia, dan poe 
tera Melajoe, orang Burma dan ti 
dak oesah sangsi lagi, bangsa In 

kan pengaroeh Inggeris didalam 

satoe doenia baroe oentoek bang 
sa Asia, 

. Amerika akan terasing, 

Amerika hanja menoenggos ke 
tika sadja mendjadi satoe benoea 
jang terasing, satoe benoea tem 
pat tinggal gangster Amerika (ba 

ger, dan mereka akan dipaksa me 
mikirkan nasibnja sendiri. Dan 
djoega Inggeris hanja menoenggoe 
waktoe sadja lagi oentoek mendja 
di seboeah poelau jang terasing 
dan loempoeh. Mereka akan - men 
djadi bangsa jang kalah, dengan 
tidak  mempoenjai kesempatan. 
mentjampoeri negeri orang lain. 
Inggeris Raya dengan pendoedoek 
nja jang telah kehilangan boedi ti 
dak akan membawa negeri itoe 
mentjapai satoe kemenangan, te 
tapi akan berakibat dengan ke 
moesnahan dan kekalahannja. Ing 
geris akan kembali lagi sebagai 
mana riwajat lamanja dizaman Ra 
toe Elizabeth, ketjil dan terasing. 
Keradjaannja akan lenjap sebagai 
mimpi dibawah deram sepatoe 
tindasnja dan sekarang ngan 

bangsa bangsa jang dahoeloe di 
pimpinan Nippon jang mempoenjai 

jang penoeh, sebaliknja akan ber 

baris menoedjoe satoe doenia ba 

roe” satoe doenia Asia oentoek 

bangsa Asia. 
  

“pin tertinggi dari balatentara 

Nippon di Philippina beserta op- 

sir2 dan serda2doe2 sekalian. 

HASIL2 ARMADA NIPPON. 
“Tokio,13 April (Domei) — 

Dalam pengoemoemannja pada 
hari ini poekoel 3 petang, Markas 
Besar Kaisar Nippon memberi 
keterangan pendek tentang hasil 

gerakan oedara marine Nippon 

diatas laoetan India sampai pada 

tanggal 9 April sebagai berikoet: 
tt Colo m bo — Angkatan 

sedara marine Nippon, jang mela 

koekan serangan oedara di Co- 

lombo pada tanggal 5 April, me 

hembak djatoeh 57 pesawat ter 

bang moesoeh, antaranja ada be 

-berapa Spitfire, Hurricane, Sword 

fish dan Defiant, sedang jang di 

karamkan atau  diroesakkannja 

ada 16 kapal, Selainnja itoe tiga 

bocah hanggar ditempat bingkil 

reparatie atau lain sasaran mili- 

tair djoega mendapat keroesakan 

atau kebakaran besar. Doea pe- 

sawat terbang bomber jang besar 

dan satoe pesawat terbang torpe 

do. merk Albatros dihantjoerkan- 

nja poela selagi. pesawat itoe ma 

sih ada diatas air dekat pada tem 

pat bingkil itoe. 

Doea kruiser kelas pertama ma 

tjam London” dan ,,Cornwall” 

dengan segera ditenggelamkan pa 

da tanggal 5 Ka setelah kapal 

itoe dapat dilihat oleh pesawat2 

'oedara Marine Nippon kira2 35 

mijjl laoet sebelah selatan poelau 

Ceylon. 2 

3. Didaerah Benggal — Pesawat 

pesawat oedara Marine: Nippon jg. 

bergerak dekat teloek Bengal, pa 

da tanggal 5 April mengaramkan 

21 kapal Inggeris jang -djoemlah 

besarnja 14.000 ton, lain dari pada 

bat pada 7 kapal jang lain sedjsem 

lah kira2 40:000 ton. 

4 Pantai India sebelah timoer 

— Keroesakan hebat sekali. telah 

di lakoekan pada beberapa kapal 

esoeh dan bangoenan miitair 

Ka dan Coconada, ja   
“Hurricane dan Blenheim, dan 4 

  
2. Dilaoetan dekat Colombo Ta 

. segerombolan 

itoe menjebabkan keroesakan he | 

  

itoe doea koeniji pada pantai bagi 

an timoer. dari tanah Inia, 
Peristiwa itoe terdjadi pada tang 

gal 5 April, waktoe pesawat2 ter | 

bang marine Nippon bertoeroet2 

melakoekan “beberapa serangan. ki 

rat. 
5. Didaerah Trincomali — 41 

pesawat terbang moesoeh ditem- 

bak djatoeh, antaranja pesawat2 

pesawat lagi kena terbakar sela- 

gi masih diatas tanah, waktoe pe 

cawat2 oedara Nippon meilakoe- 

kan serangan di Trincomali pada 

hari 9 April. Dalam serangan 

serangan itoe pesawat oedara Nip 

pon menjebabkan keroesakan be 

sar pada seboeah kruiser kelas B 

matjam ,,Leander”, dan meneng- 

gelamkan doea kapal besar dan se 
boeah kapal ketjil, serta meng- 

hantjoerkan seboeah goedang sen 

djata marine, doea hanggar be- 

sar, sebocah goedang penjimpa- 

nan barang, beberapa tangsi mili 

tair, tank minjak dan bangoenan 

militair jang lain, antaranja tem 

pat2 keperloean penerbangan. 
6. Dilaoetan dekat Trincomali 

— Waktoe dapat diketemoei ka 

pal pembawa pesawat2 terbang 

Hermes” dan sebocah kapal pe- 

roesak (destroyer) dilaoetan bagi 

an sebelah barat-daja kota Trin- 

comali pada tanggal 9 April, pa- 

soekan oedara marine Nippon de 

ngan tidak memboeang tempo te 

lah mengaramkannja, sedang oleh 

pesawat bomber 

Nippon ditenggelamkan 4 boeah 

kapal moesoeh jang berlajar dila 

oetan dekat pada tempat itoe. 

Lain daripada 'itoe 15 pesawat 

Spitfire dan Blenheim dari moe 

soeh ditembak djatoeh oleh pa- 

soekan oedara Nippon. 

7 Didaerah lain — Dalam wak 

toe gerakan itoe djoega, oleh pa 

soekan kapal silam Nippon diteng 

gelamkan 7 kapal moesoeh “dan 

seboeah lagi diserang sehingga 

mendapat keroesakan jang hebat. 

8. Dalam communigue diberita-   kan bahwa dalam penjerangan ber 

toeroet2 pada daerah2 Colombo 
SAK Oman. 

Just Nut”. n OP aa Me WR TM 

dan Trincomali, fihak Nippon ke 
hilangan 17 pesawat terbang se 
dang kapal perang Nippon tidak 
ada jang mendapat keroesakan. 
Setelah dilakoekan  penjelidikan 
jang teliti, maka teranglah, bah 
wa berita 'tentang 2 kruiser klas 
B matjam Birmingham” dan 
»Newcastle” jang dikabarkan te 
lah karam, sebetoelnja salah ada 
nja. 

TENTANG BATAAN DIDOE- 

DOEKI. 
Ko klo 13 April (Domei) — 
Oleh Markas besar Kaisar Nip- 

pon “diberitakan pada hari ini poe 

koel 4.20 bahwa tentara Nippon 
telah mendoedoeki tanah semenan 
djoeng Bataan, dengan seantero- 
nja pada tanggal 11 April. Keme 

nhangan itoe adalah hasilnja sera- 
ngan oemoem selama & hari dan 
jang menjebabkan pembasmian se 

bagian besar dari pasoekan moe- 
soeh, jang mempertahankan diri 
nja tjara mati2an. 

Dengan berita lain, jang disi 
arkan pada waktoe itoe djoega 

poekoel 12.25 petang, boeat perta 
ma kalilah dioemoemkan bahwa 
Letnan Djenderal Masaharu Hom 
ma telah diangkat mendjadi pang 
lima besar dari tentara expeditie 
Nippon ditanah Philippina, 

RIKICHI ANDO MENGGANTI 
HOMMA. 

Tokio,14 April (Domei) — 

Departement peperangan meng 
oemoemkan, bahwa Letnan Djen 

deral Rikichi Ando, jang dahoe- 
loe mendjadi panglima besar ten 
tara expeditie Nippon didaerah 
Tiongkok Selatan, telah diang- 
kat mendjadi panglima besar ten 

tara expeditie Nippon di Taiwan, 
sebagai pengganti Letnan Djende 

ral Masaharu Homma, jang di- 
angkat mendjadi panglima besar 
tentara expeditie Nippon ditanah 
Philippina. : 

OESAHA DILAPANGAN 
PEROESAHAAN., 

Tokio, 14 April (Domei) — 

Miyako mewartakan, bahwa 

Pembesar - pembesar Nippon se- 
karang sedang memikirkan soal 
tentang pemilihan beberapa 
orang jang berpengalaman  da- 
lam hal peroesahaan2 Import di 
daerah2 selatan oentoek dikirim 
ketempat2 itoe goena memoedah- 

kan pertoekaran barang dan 
djalannja pergaoelan hidoep se 

oemoemnja... Orang2 itoe akan di 
pilih dan diambil dari peroesaha 
an2 import Nippon, Pemilihan 
itoe semata2 didasarkan atas pe 
ngalaman dalam pekerdjaan me- 
reka didaerah2 selatan itoe, dan 

mereka berkewadjiban memban- 
toe pembesar2 Nippon dalam oe 
sahanja memoedahkan berlakoe- 
nja perdagangan. 
PASOEKAN NIPPON JANG 

. MEMBANDJIR. 
Tok io, 13 April (Domei): 
Penindjau2 memberitakan bah- 

wa Dai Nippon telah mendoedoe 
ki seloeroeh semenandjoeng Bata 
an, delapan hari sesoedahnja pe 

njerangan oemoem dilakoekan pa 
da Jimmutensai pada, tanggal 13 

April. Mereka menerangkan bah 
wa. kemenangan jang paling bela 
kang ini menoendjoekkan, bahwa 
menahan kekoeatan Nippon, keti 
pihak sekoetoe tidak  moengkin 
menahan kekoeatan Nippon, keti 
ka mereka memoelaikan penjera 
ngannja. 
Diterangkannja poela, bahwa 

balatentara Nippon merasa tidak 
begitoe senang hati berhoeboeng 
dengan  terlambatnja  penjera- 
ngan, jang dititahkan oleh Mar 
kas Besar di Tokio, oentoek menje 
lesaikan dahoeloe  perdjoeangan 
di lain lain2 tempat, oleh sebab 
itoe ketika perentah ,,Berangkat” 
di berikan, pasoekan2 Nippon me 
ngalir seperti bandjir ke garis per 
tahanan Amerika dan Philippina. 

Tentang berita2 jang disiarkan 
beberapa kali, bahwa pembelaan 
pertahanan semenandjoeng Bh 
taan berhasil mendapatkan kesem 
patan jang baik bagi pehak se- 
koetog, sehingga Nippon mengi- 

rimkan pasoekan2 ke tempat2 jg. 
lain, penindjau2 itoe menerang- 

kan bahwa berita sematjam itoe 
lebih2 djikalau orang mengingat 
tidak benar sama sekali, terlebih 
bahwa Nippon, dengan berdjalan 
dari semenandjoeng Malaka ke 
kota Singapoera, telah dapat mem 
perolehkan kemenangan2 jang gi 
lang gemilang, dan sesoedahnja 
itoe dapat mena'loekkan Hindia 
Belanda dalam tempo 9 hari sa 
dja, ta' moengkinlah orang me- 
ngira lagi, bahwa tentara di Ba 

taan dapat melambatkan kema- 

djoean tentara Nippon atau me 
nahan bantoean2 jang  diperloe- 

kannja. 
Lebih djaoeh diterangkannja 

    

poela, bahwa siaran radio moe- 
Tt ai dipan is se DA 

Pe ARE TaRA Wo bina COLA Weh Pa UR Tina 

  
  

Oentoek sementara ““waktoe, 
sampai ada penetapan dalam oen- 
dang2, kami mendjalankan atoe- 
ran gadji. dari pegawai2 menoe- 
roet dibawah ini: 

Atoeran gadji dari pegawai pega- 
wai oentoek sementara waktoe. 

(jang dimaksoedkan dengan 
,Pegawai” dalam  atoeran 
ini, ialah pegawai2 negeri 
dan locaal). 

Kia besao hi 1 
Gadji dari pegawai-pegawai, 

jang bekerdja pada kantor2 jang 
ada dibawah pengoeasaan Peme- 
rintah Balatentara Nippon, dan 
gadji dari pegawai2 dari segala 
pekerdjaan, jang soedah diakoei 
sjah oleh Pemerintah Balatentara 
Nippon, boeat sementara waktoe 
dibajar 2 Mu BUaA gn aa ini: 

“Fats 2, 
Gadji jang toa dari pega- 

wai2 bangsa Indonesia, jang ba- 
njaknja dibawah f 100 — seboe- 
lan, dibajar tetap seperti 
sediakala.  Gadji jang dahoeloe 
banjaknja lebih dari f 100— se 
boelan, dibajar  menoeroet atoe- 
ran, terseboet dibawah ini dalam 
lampiran No. 1, 

Parag: 
Gadji jang dahoeloe dari pega 

wai2 bangsa Belanda, jang ba- 
njaknja dibawah f 100— seboe- 
lan dibajar tetap seperti sediaka 
la. Gadji jang dahoeloe banjak- 
nja lebih dari f 100.— seboelan 

Atoeran gadji dari pegawai? .oen- 
toek sementara waktoe. 5 

  
| 

  

   
dibajar menoeroet atoeran, terse 
boet dalam lampiran No. ta 

usah. Aa 
Gadji dari pegawai pegawai 

bangsa Belanda, jang .mempo 
njai djabatan sama dengan bang 
sa Indonesia, dibajar  menoeroe 
atoeran gadji pegawai bangsa In 
donesia, tidak menoeroet fatsal 

  

Fakta raih 
Gadji dari pegawai2 

bangsa Indonesia atau 
bangsa Belanda dibajar 
roet atoeran gadji pegawai bang 

.sa Indonesia, F 
Parama 

Jang dimaksoedkan dengan ga , 
dji jang dahoeloe jaitoe djoemlah 
gadji dengan segala roepa toe. 
slag (duurtetoeslag, familietoe 
lage dan lain2), jang berlakoe « 
beloemnja ada Pemerintah Bala : 
tentara Nippon, 

Fatsarunr : 
Pechniker2 dan lain2nja jang 

dikerdjakan sebagai  pembantc 
kapada Balatentara Nippon men 
dapat bajaran special, jaitoe beroe 
pa hadiah menoeroet pekerdjaan " 
mereka masing2 dari Pembesar 
Pemerintah  Balatentara Nippon 
atau dari kedoea Pembesar Divi- . 
sie Balatentara Nippon. '" 

Kata DAN 
Atoeran ini moelai berlakoe' pa 

da tanggal 1 April 1942. Ss 3» 
Pemerintah Balatentara Ha 

  

@ 
Dai Nippon, 2 ' sn 

LAMPIRAN No. 1. 
Daftar gadji boeat pegawai-pegawai bangsa Indonesia ce 

sementara waktoe. 
Dibawah f 100.— penoeh. 

dari f 100.— f 150.— dipotong 

sn Bh M0 Wa 
2 Ea ablk 
et aa AO 
Sa Se RTA ai BMA 
SAN LB ”, 

»» 501.— sampai lebih banjak dipotong 2004 paling sedikit 
f 109—. 

Banjaknja gadji seboelan tidak boleh lebih dari f 500.— 

LAMPIRAN No. 2. 
Daftar gadji boeat pegawai-pegawai bangsa Eropah oentoek se: 

mentara waktoe, 
Dibawah f 190.— penoeh 
dari f 101— f 150.— dipotong 54, 

” 151.— ” 200.— u 1 Ya Ip ”, 45 1425 ae 5 

Ne AS 2 10K 2 B5 en 
NM RN 2074 1 ME MA ae 

”. 301.— Ty 400.— 23K 2 a 210 3 33 

“an tOL— ,, 500-— 304 2 Kn SOd-—ii 
23 501.— ” 600.— : 331, ” Ki 1” 350. 22 

» 601.— ,, 700.— 1 35K HF » 102 
Banjaknja gadji seboelan tidak boleh lehih dari f 500.— 7 an 

PERHATIKANLAH 
Perkara atoeran gadji dari pega- 

wai2 oentoek sementara wak- 

toe, 
1, Atoeran gadji dari pegawai 

pegawai oentoek sementara wak- 

toe, haroes didjalankan oleh oe- 
moem (Bank2, maatschappij2, se- 
gala peroesahaan dan lain2nja). 

2. Roepa2nja ada diantara pe 
gawai2 jang soedah menerima ga- 

dji boeat boelan Maart dan April. 

Maka dari sebab itoe hendaklah pe 
riksa betoel, djanganlah sampai 
terdjadi pembajaran gadji boeat 
kedoea kalinja. 

1Y9I6 1, Mr aan 
10 Fc 2 Ta aa 

“1207 Pa Mena Ona 
5X 5 Sa Ton 
1817 H5 RO 

  

0 

546. paling sedikit f 100.— 

ne 

    

paling sedikit f 106.— 

      

      

3. Atoeran gadji dari pegawai2 

oentoek sementara waktoe ini soe- 

dah berlakoe pada tanggal:l April 

1942 maka dari itoe gadji boeat 
boelan April 1942 jang beloem 
diterima haroeslah dibajar menoe- 
roet atoeran ini. 

4. Dalam begrooting 1942 an $ 
lah djoemlahnja post boeat gadji 
pegawai2 dihitoeng moelai boelan ' 
Mei 1942 menoetoet atoeran gadji | 
int, # 

      
     

          

  

         

        
     
     

       
     

      Pemerintah Balatentara | 

Nippon. 
           

  

    

    

  

soeh mentjoba mempropaganda- 
kan timboelnja soeatoe perasaan 
jang dapat mengira2kan akan 
kegagalannja penjerangan di Ba- 
taan, seraja menjiarkan kabar la 

gi, bahwa Letnan-Djenderal Masa 
haru Homma telah memboenoeh 
diri, karena ia ta' moengkin me 

na'loekkan pertahanan Ameri- 
ka dan Philippina jang ,,gagah 

dan koecat” itoe. 
Mereka menoetoerkan lagi, hah 

wa Markas Besar tentara Nippon 
ini hari mengoemoemkan, bahwa 
Homma diangkat djadi pemimpin 
dari balatentara Nippon di Philip 
pina jang -tertinggi. Berita ini 
memboektikan bahwa moesoeh te 
lah berdjoesta setinggi langit, se 
bab mereka telah mentjoba me- 

njemboenjikan keadaan gerakan r 

militair jang sebenarnja di Lu- 

Zon, - 

Kemoedian ternjata, bahwa ten 
tara Amerika dan Philippina di 
Bataan dan begitoe djoega tenta 
ra Inggeris di Malaka dan di Hin 
dia Belanda tak dapat bantoean 
dari Britania dan Amerika pada 
saat mereka memboetoehinja, se 
hingga siaran propaganda dari fi 

hak sekoetoe mendjadi lemah dan 
terkeboer:, soenggoehpoen  mere- 
ka beroelang2 mengatakan, bah 
wa mereka telah menjediakan ba 

  

     

  

njak meriam2 dan alat2 perang 
jang laih, akan tetapi . djikalau 
alat2 itoe hanja disediakan oen- 
toek pertoendjoekan militair ,,ke 
sana kemari” jang menggagoem- 
kan, maka keadaan sedemikian 
sia2lah adanja. 
LAVAL AKAN POELANG KEM- 

BALI KE VICHY, 2 

Kabar dari Lissa 3 
Siaran radio London m 

kan sebagai berikoet: 

MP6 re ha 
balik kembali dikalan 

tah Vichy” dan akan: 
djabatannja seperti da. 
gai Vice-President. Bel 

memegang pekerdjaan 
ogroesan Dalam dan Lo 
dan Laksamana Dar 

mata mata akan mendjaba 

djaan menteri, oeroesan 

nan negeri. 

           

  

      

      
         

    

      

      

      

      
   

   
        
     
   

   

  

   

  

   
    

  

   

  

   

  

   

   
    

  

    

   

  

    
      

        
   
   
     

   

  

   
    

   
   

    

    
      

    Telah berpoelang ka 
rachmatoellah pada ha 
ri Slasa tg. 14 April'42 

Mr. Moh, Nazif 
Gowvernements " Secretaris 

BUITENZORG : 15 Apri1”42 

VAN HEUTZWEG 30 

   
    

   

  

    

  

    
    

  

    
   

     

  

   
    

  

     
     

     


