Batjalah Radio Komentar
dipasang hari ini.
Jaitoe
"Aksi

pidato

jang

Mr, Samsoeddin
(Penoetoep)

A.LA.A.”

SATOE L EMBAR NOMOR LEPAS 10 SEN.

lan
di

moemkan

imo: PERANTIIS BAROE.
Si

Be

Marschalk

Vicky

Petain

telah nidji

dimoeka 'radio Sai

tanggal 19 April tentang kabinet baroe
pra
pimpinan
val,
sebagai berikoet:
Premier Sara
cm mengoeasai segala oeroesan “politik, .maoe
Saling ika mengoeroes
seia pekata oentook

sogsal @jadjahan. Premier Ta
memberikan Tn “kami poeat.

Mantjoekuo

dan

oentoek

"menteri

penoekaran

bekerdja

dioe

baroe

oentoek

BARAT-DAJ A
:

boeat

Es

atau

menjingkirkan kapal kapal dagang

Bangkok

moesoeh
jang
ditenggelamkan,
dan lain lain rintangan di pelaboe

'han Soerabaja itoe, soedah
kan, Penindjau
penindjau
rang

dapat

mnking,

Do

mei): — Diwartakan' dengan opi

mengirakan,

diada
seka

bahwa

pe

kerdjaan perbaikan ini akan sele
saj dengan setjepat moengkin, ber
hoeboeng dengan banjaknja kaoem
boeroeh

ndri Mac
Arthur
jang telah lari ke Oestralia
nan Ia apaan Nan man
ons sanen bentar

mengangkat

men

ga menteri Thai baroe
oentoek
Hsingking akan disiarkan dengan
opisil dalam tempo beberapa hari
ini menes kalangan opisil disi
ni.
KEDOEDOEKAN
MANCHUKUO

Lissabon:

di Lissabon menerangkan

Thai,

antara kedoea negeri itoe.

“Menteri

jang diterima

akan

dinegeri

ini,

dan

. men

serangan serangai
coekan di Laoetan Hit
Tengah,
: katan

|

sebagai
oedara

| PENDOEDOEK PESISIR AMERI

8|

KA KOEATIR AKAN SERA .NGAN PESAWAT?
NIPPON,
Kabar dari Rome:
Kabar jang diterima dari Ame
|
. rika menerangkan, bahwa pendoe

dan
ber

Djerman

Se imei militer.
astopo |, etablisse-

doek

pesisir

Pasifik

Amerika,

ngoeng

dan katjau, karena mengi

ngat boleh djadi akan

atan

oedara

S EKARANG dari

mendapat

Djerman

telah terpaksa diadakan
,,tanda
bahaja oedara” di distrik sebelah

bali.

Selatan dari San Fran -

Cisco.
MENTERIE ICHIKAWA DISOE
ROEH. POELANG KE TO. K1JO,
— Kakek ami
Istamboel:
Menteri

Ichikawa,

berkedoedoekan di Ir
beloem lama berselang

malam 18 April, Gri ms

jang

lah diserang dari oedara
n oedara Djerman. Pe
laboehan. dan laa eta |

Baik di desa , maoepoen dikota
dalam waktoe
peperangan ini, ba
njak kami mendengar kabat baik,
dan kabar kabar jang menggirang
kan

| daknja
sia

ke di

dalam

ang

orang

menolong kaoem

jang

sebenarnja.

:
dalam masjarakat itoe.
orang
ada
kita
diantara
Kalau
jang djahat, maka lebih baik kita
mereka
kepada
menoendjoekkan
perboeamemikirkan
itoe soepaja
tannja

dan

meminta

| HARI LAHIRNJA
JANG MAHA
MOELIA TENNO HAIKA DAI
NIPPON,
ES
Beloem selang berapa lama tersiar kabar,
bahwa Ir. Soekarno
soedah datang
dikota Djakarta
dan teroes pergi ke Blitar oentoek

mendjoempai

Iboenja

dikota

ter-

jang| boeat tiga menit jang pertama di

'tentoe sadja tidak boleh dan tidak

Marshalk Petain, telah

hat dengan granaat tangan, di
waktoe beliau kemarin hari menjer

jang

melindoengi

orang djahat ialah
tara Dai Nippon.
Kami

toean

polisi

mender.gar,

dari

dan

bahwa

ten

orang

orang bangsa Indonesia banjak jg
menjerang
roemah2,
waroeng2
dan paberik2 kepoenjaan bangsa
Tionghoa dan
merampok banjak
barang

barang,

Dan

tinggal demikian
rapa

orang

djoega

tidak

hanja

sadja, poen bebe

bangsa

Indonesia

jang menjerang

sendiri.
Apakah

perboeatan

ada

bangsanja
jang-demiki

an itoe boleh kita namakan halal?

Sama sekali tidak!

Perboeatan

demikian itoe dilarang keras dan
orang2 hangsa Indonesia sama se
kali tidak boleh menjerang bang
sa Tiorghoa dengan
semaoce2nja
sendiri.
Pada masa jang akan datang se
gala 'rakjat seloeroeh benoea Asia

haroes

bekerdja

oentoekri...

membela

bersama
Asia

kita

sama
sendi-

Dalam waktce kita membentoek
Asia Baroe ini, kita wadjib
me
njoesgen satoe
barisan
oentoek

Soekahboe-

rahkan

Yasukuni,

kepada

Kocil

Toji pada
itoe, terdiri

erselisihan

dan

-

Djika
djahat,

ngan

ada orang jang berbocat
maka toean tidak
boleh

menghoekoem

orang itoe

menoe-

dan

boekan

baroe. Alat alat ito

kan ke Tokio

hari
dari

akan dikirim

dengan sepoeloel:

wagon dan akan sampai di kota
itoe, sebeloemnja perajaan oepatja

ra di Koeil Yasukuni

dilangsoeng
24 2

en

1 “Ka, ialah pa

ian

perkoempoelan

Jang

di Djakarta

diperkenankan

toeroet

dari

tanggal

1942

antara

keadaan

jang

demikian

itoe soeatoe hal jang gilang
lang oentoek Indonesia
jang
saat ini masih ada didalam
rangan?

gemi
pada
pepe

Tidak, tentoe
tidak!
Perboea
tan demikian itoe merendahkan de
radjat Indonesia.
Berhoeboeng
dengan

keadaan

terseboet diatas, sekalian
pin2 Indonesia
berseroe
sekalian

dan

soepaja

menahan

pemim
kepada

tinggal

diri,

te

djangan

sampai berlakoe jang tidak baik.
Barangkali

rakjat

Indonesia

me

rasa benfji kepada beberapa orang
Tionghoa,

Arab

dan

djoega

kepa

da bangsa Belanda, Soenggoehpoen
demikian kita djangan
laloe ber
boeat menoeroet hawa nafsoe kita.
Rakjat negeri
ini jang terbanjak ialah terdiri dari bangsa In
donesia,

dari

sebab

itoe

djika

orang orang Indonesia
berboeat
dengan semena2nja, tentoe
mere
ka sendiri akan menimboelkan ke
Dan
| katjauan dalam negeri ini.
orang2 bangsa
Indonesia haroes
bertanggoeng djawab atas perboe
atan demikian itoe,

Tidaklah

insjaf

toean,

bahwa

ketertiban dan perdamaian perloe
sekali bagi kebaikan negeri? Se
kali kali djanganlah toean bermim
pi2

jang

boeroek2.

Loepakanlah

pertjideraan jang boekan2.
Barangkali toean iri hati kepada ka
wan toean, tetapi sebeloemnja toe
an mendjalankan dendam hati toe
an haroeslah toean insjaf, bahwa

kita moesti bersatoe oentoek men
tjiptakan
doenia baroe,
Sekalian pendoedoek Asia seka
rang ini diikat oleh perasaan tjin
ta terhadap Asia,

pertjektjo

Nippon boekan sadja maoe men
dengarkan soeara - jang timboel
dari pertjektjokan
antara
golongan2. Asia, tetapi
Nippon-poen
akan menjelesaikan
segala kekatjauan.
Baiklah kita di Asia hidoep da
lam perdamaian. Marilah kita ma
djoekan kita sendiri
atas dasar
Soesoenan Baroe,
Djika kita berselisih antara
kita
sendiri, maka kita tidak akan di
pandang tinggi oleh bahagian doe
nia jang lain,
Tetapi beroentoeng sekali sedja

tanggoe

diloekai oleh

Malah
orang2 bangsa Indonesia,
perempoeorang
kabarnja orang
an Tionghoa ada djoega jang men

rah memboektikan,
1

beroe

takeen”

21

sampai

djam

26

5.380

April

—

8.30 ,

sore. Iekatara. 2.

fa

nang

jang

sampai 20

ini arak2an, pemoeda2 dihasapkan
datang sendiri di Struiswijkstraat
No. 49, roemahnja dr. Hendarmin

jang

rakjat

dari 10

da

hanja

Boeat menjatakan' toeroet dalam

itoe.
Apakah

"Kami djoega mendengar, bahwa
ada beberapa orang bangsa Tiong

atau

bahwa

akan datang

toeroet pada arak arakan pada ha
ri Rebo tanggal 29 April itoe.

djadi#korban- kebengisan.. mereka

orang banjak,

diboenoeh

Maa

nja hari lahir
Jang Mahamoelias
Tenno Haika Dai Nippon pada tg.

moer

'jang boleh mendjalankannja. Hoe
koeman ini mendjadi tanggoengan
pemerintah,

Maba

pemoeda2 Indonesia,

elan hidoep kita bersama2
a haroes mendjaoehkan se

'hoa

pantas.

Antara”

berhoeboeng

lam ini perajaan'arak2an,

rtahankan Asia kita. Dalam

kepadanja

hari Sabtoe dan 110 ae di hari
hari lain.
| tetapi kita tidak boleh berlakoe se
MENTJOBA MEMBOENOEH
perti polisi, sebab kita soedah ba
JAGUES DORIOT.
rang
tentoe dilarang bertindak de
s
Kabar dari Pari
ngan kekerasan,
Jagues
Doriot,
salah
. Menghoekoem dengan 'semena2,
| seorang kaoem kanan dan teman

Aw andria
rekan
den
a Kak
arakan.

29 April 1942 maka di Djakarta
soedah dibangoenkan Komite Pera
Dari pihak keloearga Ir. Soe- | jaan jang dibentoek atas pimpinan
Padoeka Kandjeng Boepati Djakar
karno ,,Antara” mendapat kabar,
bahwa Ir. Soekarno
sampai hari
ta,
Diseroekan oleh Komite peraja
kabaran ini ditoelis tidak aga di
an,
soepaja sekalian
pemoeda2
seboet, dengan melaloei
mi dan Bandoeng.

orang2
“sadja
edah tentoe
ngan segera. Polisi itoe kerdjanja | :
'menentang timboelnja Soesoe
hoeialah akan mendjaga perdamaian
an”Baroe ini haroes kita
medan ketertiban dalam desa dan ko
semoca
kita
ini
Hal
koem.
Akan tetapi hgekoe
ta.
| ngetahoeinja,
sembarang orang
man ini tidak
Polisi itoe b1ik kita tolong, akan

70 yen

diserang oleh serombongan pendja

wa

'

sia jang dinanti nantikan orang
ramai, beloem
berada ditengah2
keloearga. (,,Antara”)

hoekoem orang jang bersalah de |

da

| ri poekoel'5 sampai poekoel 9 pagi

| karib da

roet kata hati toean sendiri, teta
pi hal itoe hendaklah toean
bert
tahoekan kepada polisi atau kepa
da Balatentara Dai Nippon. Tocan
hendaklah selaloe mengingat, bah

soepaja mengoebah kelakoeannja.
Walaupoen ada polisi, tetapi polisi
itoe goenanja boekan akan meng-

baha

| ga Nippon jang akan dipakai. Per

dan Pembajarannja ialah

kehen

na itoe kita mendjadi lebih djahat

Kabar dari : Tokio:
. Perhoeboengan radio internasio
| nal antara Nippon dan Portoegis
jang semendjak permoelaan pepe
di
rangan ini dihentikan, akan
moelai kembali dari hari ini. Boe

hoeboengan itoe akan diboeka

menjatakan

se

hawa nafsoe kimenahan nahari
ta, maka kerap kali kita memboe
at kesalahan besar dan oleh kare

| DIBOEKA KEMBALI PERHOE
BOENGAN RADIO INTER
- NATIONAL NIPPON
- — PORTOEGIS.

2 | at sementara waktoe hanja

oentoek

mana

lakoe dengan hawa nafsoe terboe
roe2. Kalau sekiranja “tidak kita

'Tebs

beliau akan meninggalkan

ran dengan sepoeloeh
- gota dari legasinja.

ini

hari

beberapa

soedah

dimana

Mereka jang tidak mempoenjai
peri kemanoesiaan soedah diboeang dari pergaoelan hidoep. Sikap
ini sangat menarik hati kami.
Akan tetapi selama kita hidbep
ditengah2 masjarakat, kita haroes
berhati2 dan sekali2 djangan ber

anggapan

rintah Iran. Menoeroet

Orang

jang lemah.
Keadaan ini menoen
djoekkan semangat rakjat Indone

biarkan pergi di Angkara, melain
kan akan dipaksa teroes menem
poeh djalan Kaukasus, karena te
| kanan orang Inggeris pada peme
.orang,

hati.

karang

a n,jang
terperin

tah mesti berangkat poelang
Tokio, kabarnja tidak akan

salah satoe tempat penting

loearloear

' kota soedah
moelai banjak
kabar jang datang dan tiap2 rap
port menerangkan, bahwa perdamaian dan ketertiban soedah kem

serangan dari angkatan
oedara
Nippon. Djoega dikabarkan, bah
wa pada tanggal 18 dan 19 April

lah menjerang poelau
|. dan: menggempoer
7 lapangan terbang, sehingali pesawat pesawat
nggeris mendapat keroelissement . etablisse
arine
dan militer, goedangaka lain-lain 'keperloean
oega telah @dihantjoer-

a

bi

Soekarno

oleh kabaran itoe dan menjatakan
kebenarannja kabar terseboet diko
ta Malang.
3
Ternjata sekarang,
bahwa Ir.
Soekarno pemimpin rakjat Indone

ke
AA

Semalam dengan
komentar penting seperti berikoet:

dilihatnja Ir.

karno pada moelanja terpengaroeh

3

ketertiban.
i Keamanan dan perantaraan
radio disiarkan

ba

roe baroe ini telah mendjadi

setelah

tidak ada. Hingga Njonja Poegoeh
saudara perempoean dari Ir. Soe

be
te

RADIO KOMENTAR.

ditengah2

berada

telah

karno

jang bersangkoetan -

|

srt

karno. Demikian kabar itoe tersiar
kemana mana menjatakan Ir. Soe

DI

keloearganja di Blitar, dan orang2
poen sama berdatangan, akan tetapi kemoedianmerasa ketjiwa

jang

mempeenjai pendoedoek jang
sar sekali djoemlahnja, seperti

lah terma'loem didoeniasini.
sil, bahwa oleh karena kedoedoe
kan Manchukuo didoenia ini
te
NIPPON
KEPADA
lah mendjadi penting, dan banjak | HAB IAH
|. KUIL
YASUKUNI.
sekali pengaroehnja dalam
pepe
20 April (Domei):
Toki io,
rangan di Asia-Timoer Raja, ma
hari
pagi
mewartakan
' Asahi
| ka kantor Oeroesan Loear Negeri :
Sebahagian dari alat alat pe
Burma akan diperloeaskan mendja |
Inggeris, -. telah dinanga3
di kantor,
or. Kementerian oentoek Oe
Negeri. Oe
oen

Apr

IR, SOEKARNO TIDAK
BLITAR.

pagi dan akan

Inggeris di B
:
re itagne
(Pe
rantjis). Beliau tidak
mendapat
loeka, Meskipoen pendjahat pendja
Kaisar jang berhoeboengan
dehat itoe melarikan
“diri,
menoe
ngan kantor kantor
ambassadeur
roet anggapannja
mereka
dari
dan gezant akan dioemoemkan pa
party Sosialis. M, Doriot sekarang.
memangkoe djabatan penting. Se Ida ketika itoe djoega.
bagai teman karib Marshalk PePANGKALAN
SOERABAJA
tain, beliau menoendjang kabinet
DIPERBAIKI,
: baroe dibawah pimpinan Laval w
“ Soeerabaja, 19 April (Do
ngan kaoem kanannja.
mei): — Pembesar pembesar ang '
| PEROENDINGAN OPISIL MAN
katan Laoet Nippon beloem lamaTJOEKWO — THAI SOE
berselang telah moelai memperbai
DAH SELESAI,
| ki pangkalan pesawat terbang La 4
Kabardari
Hsingking:
oet d iSoerabaja dengan. kacem'f
Semoea peroendingan opisil
te
Diwartakan,
boeroeh
Indonesia.
olah selesai sama sekali,
“bahwa mereka jang dioentoekkan
antara

Pm

bar dari

ini

besok

ganja, teristimewa Iboenja sangat
menantikan
kedatangan Ir, Soe-

berlakoe semendjak dioemoemkan
nja. Wei Huang Chang, pembesar
kantor Oeroesan Loear Negeri dan
| Takeyoshi Miura wakil pembesar
dari kantor terseboet, masing ma
sing akan diangkat mendjadi men
teri dan wakil menteri
Oeroesan
Loear Negeri.
Oendang-oendang

clagkayaf menjoesoen' kabinet '
:

soeasana

kota Blitar. Djoega pihak keloear-

bahwa

dianta

ia

AE

pendoedoek
lain itoe,

Kenapa
ada

doenia

djoega

perselisi

hannja.
Banjak
boekti jang kita batja
dalam riwajat mereka,
Adapoen riwajat Asia lebih lebih memperlihatkan peri kemanoe
siaan,
Kita dapat kenal-mengena

li, kita dapat tjinta-mentjintai da
ri hati ke hati.
Apabila kita menjelidiki djalan
sedjarah kita,
maka teranglah
bahwa

kita

terhadap

bangsa

bang

“sa lain itoe tidak begitoe bentji,
“kalau dibandingkan dengan bang
sa2 Eropah.
Dari dahoeloe kala nenek mojang

kita

dengan
ka

hidoep

damai.

timboel

geri2

di

bersama

sama

Selandjoetnja

perselishan

Eropah,

keti

antara

Nippon

ne

dapat

mentjapai tingkatan kekoeatan ne
geri kelas satoe.
Negeri2 EHropah boekan
main
inginnja mengoeasai
Asia, tapi
Nippon

dapat

menentangnja,

Nippon
kita.

dapat

poela

Kekoeasaan

an

doenia

lang,

mereka

itoe

ini sekarang

Boeat

dan

melindoengi

gantinja,

dibagi

telah

hi-

Seri Padoe

ka Maharadja Tenno Heika telah
mengirim tentara Nippon,
Berkat kemoerahan hati Tenno
Heika

Asia

tiap

tiap

dapat

bangsa

hidoep

dengan

ditanah

sedjah

tera,

Tentara Tenno Heika djaoeh be
danja dari sekalian tentara Ingge
ris, tentara Amerika dan tentara
Oestralia.
“Tentara bangsa koelit
poetih itoe, sangat djahatnja kepada pendoedoek negeri,
Sekarang bendera matahari ter
bit pastilah
membawa
kemena- .
ngan.
Kita mesti menang boeat sela
ma2nja.
Asia mesti mempoenjai
keboedajaan jang gilang gemilang

sampai

berabad

abad, Kita tidak

boleh kalah dalam peperangan ini,
Pendengar2 iang terhormat!
Toean

tenioe

ma'loem,

betapa

sengsaranja sneatoe bangsa jang
kalah perangnja.
Kesoesahan bangsa jang kalah
itoe tidak terkira kira,
Oleh ka
rena

itoe djanganlah

toean

halang

halangi ichtiar perang,

Sokonglah oesaha ,,Tiga A'”, se
bab ,/Tiga A” itoe akan memban
toe toean!

/

PEMANDANGAN

Pe

RADIO KOMENTAR.

SOETARDJO :

.PEDATO

Da

Ea

Da
A5

s

TN

ep:

Pertjobaan

ae

bertambah soekar, Rakjat kita se
karang telah digerakkan oentoek'

jang sia-sia.

berperang dengan seboelat
nja, akan tetapi sebaliknja

7

' Pimpinan

ema

“Pendengar

jang

ENGAN

penilikan

terhormat!

Moesoeh kita ketakoetan.

Pergerakan A. A. A.

traal Comite

boeat

Cen-

permintaan
dimoeka

bitjara

ntoek menjatakan

hoeinja.

microfoon

pendapatan

ja tentang pergerakan itoe. Per !
gerakan A.A.A. mentjiptakan per
-satoean bangsa2 Asia didalam ika |

PERWABI:.

Makloemat

Saja tadi bilang, bahwa saja de
ngan senang” hati menjoekoepi

11

men

Pena

ai

tahoen

itoe saja mohon dengan keras, soe
paja prijaji2 bestuur djanganlah
mengasingkan diri dari rakjatnja.

hoeboe-

Insjaflah, bahwa toean2 adalah se
Dalam
bagian dari rakjat itoe.
per
soeatoe
ini,
A.A.A.
pergerakan
desekali
selaras
jang
gerakan
gsa, Pergaoelan dengan bang ngan kewadjiban toean sebagai
oa dan bangsa Arab oem
|sa1
- bestuurder boekan bestuursambte
pamanja, baik dalam masjarakat
naar, toean2 — prijaji bestuur
|
dalam De:
|. “oemoemnja, maoepoen
bisa mengambil tempat jg. sebaik
choesoesnja, selaloe
— wan Rakjat
baiknja. Soeatoe tempat, dimana
saja
'selamanja
menjenangkan,
bisa ternjata dengan seterang-tesokongan 'jg berharga
mendapat
bahwa ioean adalah jang
rangnja,
n
Dewa
dari golongan? itoe. Dalam
bilangan (ressort)
dalam
tertoea
sedjak saja
“'Rakjat oempamanja
:
:
toean.
perwakilan
| 'memasoeki gedoeng
arti jang
dalam
toea
Ter
lam
la tahoen 1931, dida
ber
hendak
Saja
-sebaik-baiknja.

mendja

nenlandsche
tempat itoe.

Boeat itoe saja mohon dan saja
andjoerkan dengan sekeras keras
nja, soepaja dengan segera toean

dan

bersemangat saja tentoe akan ie
se
roeskan tocdjoecan itoe, sebah
Tce
nia
karoe
an
deng
kita
karang
keadaan
han telah sda didalam
ten
jang
an
keada
baharoe, soeatoe
aditerdj
kan
edah
memo
akan
toe
jang saja ingini
bersatoean
nja'

tindakan oentoek mengoesahakan
semoea
(mengorganiseer), agar

kan

jang menghargai

oemoem, bahwa toean- soenggoeh

diri sendiri

doedoeki

| ta? akan menjetoedjoei pergerakan
Te
ana
NN
2 Ig,

Ui

diri sendiri, jg.

Bahwa Nippon jang

jang senantiasa ditjita2Ambillah kesempatan ini
menoendjoekkan kepada

bangsa |sanggoep dan tjakap oentoek men

seorang

dan mempertjajai

5
baroe

Kedoedoekan

ini: telah mentjapai

kepada 'persatoean bangsa bangsa
pimpinan Nipyon.
Asia dibawah
Asia

satoe

gaboengan jang sentausa.
Prijaji bestuur di diaman

sebagai
kannja,
oentoek
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didalam

sing bilangannja mendjadi
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ke Asia Raya.
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tocan- #rijaji bestuur

itoe.
5. -SE

sekarang.

Bangsa Asia satoe gabsengan.

bergembira

lebih

Dengan

berdi

akan

| ri dimoeka dan akan memberi pim

pinan kepada bangsa2 Asia jang
selajaknja.
lain, itoelah soedah
'” Boekankah telah ternjata, bahwa
— bangsa Nippon boleh dibilang da

. lam semotanja hal berada di moe

bangsa2 Asia jang lain,
Terlebih poela dengan ichlas ha
—.
—. ti kita terima pimpinan jang dibe
Nippon itoe,
rikan oleh bangsa
ka

baharoe

tempat

itoe.

Sa

ja seroekan dari tempat ini: Sela
mat bekerdja!

“Pendengar jang terhormat!
Bolehlah kiranja saja seroekan
bangsa
sekarang kepada semoea
di negeri kita
Asia jang berada
Indonesia,
“ini, teroetama bangsa
soepaja lekas: berkeroemoen men
jang.
tjari perhoeboengan dengan
temmasing
masing
di
a”
.tertoe
pat. Maksoed kita hendak menga

| ta dengan

kemaoean

keras

jang

(“akan memperbaiki nasib jang men

reka

. djoendjoeng deradjat. saudara2nja
bangsa Asia jang lain. Saja jakin

— akan soetjinja kemaoean Nippon
iHoe, kalau kita mengingati agama
dan peradaban bangsa Nippon.
Poen dalam pergaoelan sehari2
mebangsa Nippon rata2 ti
2
ngmM
ia
bahwa
oekkan
mpendi
—.

daknja lekas tertjapai diseloeroeh

“bagi kita bangsa

Tionghoa,

oentoek tidak mempertjajai
ngan sepenoehnja toedjocan

tinggi

kita

pertjaja mempertjajai.
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| han, dan itoe
bersaudara
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itoe.

bangsa Nippon

dejang

toca

saudara
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saja tidak loepatoe, akan. tetapi

berarti, bahwa kita

satoe
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dengan keras kepada semoea bang
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rat

malah

diwadjibkan
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Wake,

akan tetapi

mengandjoer:

ri dengan sesempoernanja. Demi- dalam badannja
saudara

kita bang

sa Nippon.

. Diperkemankanlah sekarang sa

ja minta

perhatian

jang

teristime

wa dari saidara2 saia prijaji2 be
stuur jang rendah | sampai jang
tingsi, hegifos “disega loerah de
.
- sak
sfagl ngan pegawai2 soepaia inaflah mereka atas kedoedotkan
nja pada sekarang ini.
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tjela dengan sekeras kerasnja

sebagian . besar
'poen darah Indonesia.
Sajang

sekali

sebagian

dari

go

longan Indo di waktoe jang telah
hal
lampau koerang insjaf akan
ini,

Baiklah

dengan

terbitnja

dja

man baroe ini dan dengan lenjap
nja kedoedoekan koloniaal dari ne

geri kita ini, kita soedahi

serdadoenja

sendiri

dan
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terbitnja

perboea

tan2 diwaktoe jang ada di belakang kita. Baiklah golongan2 Indo itoe dengan keinsjafan jang te
“bal dan dengan ingatan jang soetji

lebih

tempo

dioendjoeng

oentoek

tinggi

nama

ara

meminta

latjinja nampak

ada oeang

benar2
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Dp .ore Dea

tidak maoe djoega, hal ini diberi
tahoekan kepada politie di Prapa

tan. Achirnja ia minta
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laioe
Pada hari Minggoe jang
seorang pemoeda bernama A.Cho

har telah membeli barang diseboe

ah waroeng Tionghoa di Gg. Waroeng Beras Tanah Tinggi. Jang

mereka

menggahoengkan

. Soenggoeh

dirinja

pentinglah toedj san

pergeyakan A.A.A. ini, pentin”, ti
ada sadja boeat negeri” Indon Sia
tetapi djoega
dan benoea
Asia,
bang 3a2
penting boeat segenap

berwarna.. Malah . periting boga t
seloeroeh doenia, sebab penjiptaan
| Asia Raja tiada lain, ialah penjip

kemakmoeran
taan perdamaian,
eroeh dye
diselo
an
teram
dan keten
nia,
Dari

itoe oesahakanlah
LLALA

ALAN

dia!

itoe

ketjil. Karena toh Tionghoa

OBANG

Ina

men

mendjoeal itoe, orang Tionghoa pe
rempoean, mengatakan tak poenja
oeang kembali. Pada hal didalam

gedoeng Koningsplein | Oleh karena itoe maka
tor dalam
West No. 2, terboeka boeat. oemendapat hoekoeman.
moem dari djam 10 pagi sampai 2
sore (djam Nippon).
BANGSA ARAB

PS

angka
akan

ngan Palific ini, mereka

“Badan Penerangan jang berkan

ti

ta

men

dalam pepera

tan oedara Amerika

BADAN PENERANGAN

MENABOENG
KETIJIL,

mema

dari sepoeloeh

djadi

Boleh

hoen.

nja.

MAOE

di dae

akan

tentoe:

Pacific

rah

kepada sekalian soeboleh

poe

dan poelau

Philippina

kembali angkatan laoetnja

ketjoeali

dengan

pe-

Goeam,

poelau

poelau

di

x

ampoen.

tidak

ia

EN-

“DJANG PERGERAKAN
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Djakarta poen
di ab
Bangsa Ar
akan mengga
n
'tidak ketinggala
dalam perge
ka
mere
diri
'boengkan
'rakan ,/Tiga A”, dan telah terben
|toek dari golongan tsb., satoe poe
itjoek pimpinan dengan moefakat

'nja balatentara Dai Nippon, jang
“terdiri dari tocan: Hasan Argoebi
Arab)

“(kapitein'

— 'ketoea,

loear

Kalau

tentara

semangat

tang

tah

oentoek
ngan,

semoea

satoe

lingkoe

dalam

pergerakan

|dilakoekan oleh poetjoek pimpinan
jalah telah
Arab

mengoendang

jang terkenal dalam

'masjarakat oentoek
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Ti

hadlir dalam

jang telah diadakan
satoe rapat
goe tanggal 19 AMing
hari
pada

pril ji. Pada djam 11.30 pagi (Nip
pon), rapat telah dibocka dibawah

pimpinan

toean Abdullah

sebagai wakil

dari

Badjerei

loedjanah

dan moesim

ini. Dari sebab ini, ma

ka telah terbentoek poetioek pim
pinan dari pergerakan ,,Tiga At
bagian bangsa Arab dengan moefa
Nippon.
balatentara Dai
katnja
Diterangkan poela oleh toean Ab
dengan hari
dullah, berhoeboeng
lahirnja Kaisar Dai Nippon pada
(tanggal 29 April ini, maka pada

Inggeris

betoel,

menge

bahwa

mere

dak bisa menahan
serangan
moengkin dilakoekan
oleh

Djerrian itge.
. Dan oleh. karena itoelah, Ingge
ris beroelang oelang berteriak min
ta bantoean dariAmerika,
Dan
Amerika haroes membentoek ten
tara jang besar oentoek
dikirim
kan ke loear negeri

dengan

menje

berangi laoetan Atlantik,
Dapatkah Amerika
mengahoel
kan permintaan itoe? Apakah ke
setiaan Amerika kepada
kawan
kawannja

begitoe

tebal,

Amerika sanggoep
Apabila mereka
tentara jang besar
pah, bagaimanakah
pendjagaan mereka
ngaii Gi samoedera

sehingga

meloelgesinja?
mengirimkan
ke benoea Ero
nanti djadinja
dalam pepera
Pacific?

: Amerika haroes memperhatikan
moesoeh
benar benar kekoeatan

dan Barat.

di Timoer

moesoehnja
Meskipoen

dalam peperangan inter

“negeri
nasional ini kedoedoekan
Sekoetoe amat djeleknja, masih ba
njak Gjoega orang2 Belanda jang
menjangka dan mengharap harap
kan, bahwa Amerika akan datang

dinegeri ini oentoek menolongnja.
insjaf, bahwa

sela

mereka

dalam

kawannja

oleh

ditipoe

loe

ini beloem

orang Belanda

Orang

djoega

peperangan..

—t
“Tg

Djalan

teroes.

- Selama Amerika
mengeraskan
perdjoangannja oentoek mematah

kan

kekoeatan

kita,

selama

itoe

djoega kita tetap bertempoer
de
ngan sekoeat koesatnja melandjoet
kan peperangan kita.
Kita

djata

tidak

akan

sebeloem

meletakkan

mereka

sen

dapat

ki

ta tak'cekkan.

Tidak lama lagi kesalahan mere
ka jang besar dalam
masjarakat
akan terboekti sendiri.
Mereka menghadapi hari pengha

bisannja

dan mereka

dihoekoem

oleh

menghendaki
Hari

itoe

ngan.

akan

akan
jang

diadakan

optocht

dari segala golo

Hadhirin

telah menjatakan

dengan

setoedjoenja

itjoek

nanti

keadilan

perdamaian.

| 'boeat pemoeda
pimpinan,

dan

maksoed

poe

mereka

me

soepaja ditam
Ibah tiga orang
lagi dalam poe
'tjoek pimpinan.
Setelah poetjoek
“pimpinan berdamai dengan wakil
“ madjoekan

“Nippon,

oesoel

rapat

moefakat

boeat

me

“ngangkat toean2 Saleh bin Dja'far
bin

Sanad,

Abdullah

Bahasoean,

'dan Moehammad
in Aboebakar
"Alatas sebagai
anggauta dalam
“poetjoek pimpinan pergerakan ,,Ti
iga A” bagian bangsa Arab, Sesoe

'dah masing2 hadhirin memberi
'kan soembangannja kepada perge
Irakan ,,/Tiga A" ini, rapat telah di
'toetoep dengan selamat'pada djam

“1 Nippon, (A)

MAKL
DARI

OEMAT

BURGEMEESTER

dangan, doea orang wakil Nippon,
sedang anggauta poctjoek pimpi

semoeanja, melainkan

| toga Abudllah Alatas jang berha
langan, Lebih djaoeh toean Abdul

BETAWI.
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Oentoek membedahkan kep ada orang-orang jang maoe mendaftarkan namanja, maka Gemeente telah meminta: pertolongan kepada
Afdeeling Propaganda, onderafdecling film, soepaja soeka memboeat
rbrtret sentoek keperloeaa pendaftaran itoe.
Permintaan gemeente dapat dikaboelkan- oleh afdeeling terseboet
dan moslai tanggal 21 boelan ini orang orang, jang maoe memakai
kesempatan terseboet, boleh: soeroeh: memboeatkan: portretnja dikan
tor gemeente, Gambir Selatan Ng, 9, dengan pembajaran f 0.50
(lima

poeloeh:

sen).

tsb.

Jang hadhir ada kl. 40 orang oen

han hadhir

semi

Ali

lah Badjerei — penoelis bendahari
“Oesman: Aldjoefri, Abduliah bin
sebagai penasehat.
Salim Alatas
telah
pertama jang
'Pekerdjaan

“orang2

bisa hidoep

soepaja masing2

' roekoen dan sentausa dibawah pim
'pinannja Dai Nippon. Maka soe
dah sewadjibnja atas bangsa Arab
menjatakan sympathienja kepada

'Badjeneid — wakil ketoea, Abdul

'tsb.,

ten
» Tiga

mempersatoekan

Asia

betoel

ka
jan

A” jang telah berkobar kobar pa
ini diantara bangsa
.waktoe
da
(Asia, jang mana maksoed teroe
pergerakan ini ialah
tama dari
'bangsa

moesim

man,yBalatentara

goena
tidak . mentjoekoepi
kali
melandjoetkan perang jang agak
lama.
Akan tetapi sebaliknja, Kita ti
menam
ap tiap hari tetap dapat
bah kekoeatan kita sendiri.
Oleh karena itoe, djika diban
dingkan dengan kita, raaka kedoe
semangkin
doekan Amerika itoe

pergerakan

di

sen-

panas tiha waktoenja dan laoetan
mendjadi panas, maka akan tam
bahlah bahaja oentoek
Inggeris
jaitoe
bahaja penjerboean
Djer

karet jang ada di Amerika sekali

mengoeraikan

oentoek memegang

Awaslah, Inggeris waktoe panas.

negeri.

Badjerei

sendiri

telah

hoen
haroes
memikoel
sendjata
oentoek membela negerinja.
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Hingga keberapa boelan
jang
laloe, karet, timah dan bahan ba
han perang dapat dibelinja
dari
Asia,
Kabarnja persedigan timah dan

Mah

Inggeris

perempoean

djata. Semoea orang perempoecan
jang cemoernja lebih dari 17 ta

Dan apabila tentara jang terbe

dari

dj negeri

kerahkan

sar itoe ada dalam keadaan soekar
besar di Amerika
maka markas
sekali kali tidak maoe mengirim

kan

berat beban jang-di

Orang orang

jang terbesar lari meninggalkan
tempat perdjoangan.

:
lau lainnja.
Lagi poela ooentock menjoesoen

pada rakjat Indonesia, soepaja me
sa Asia iang ada di negeri
kita
kan pergerakan AAA ini, terlebih
reka mendapat- kesempatan, oen
“Ini boeat menjamboet pergerakan
poela saja soeka menjoekoepi wa
tock membantoe dalam pekerdjaan
kala
karena di
- AAA jang menoedjoe kepada per djib 'itoe, oleh
m
barakjat Indonesia
akan
|
jang
asing
| satocan Asia itoe,
ngan bangsa2 Timoer
,
Baharoe
da
ngoen
Indonesia
Asia Raja dan didalam. gaboe—
ada dinegeri kita ini, banjak seka
lam
ikatan
Asia
Raya.
.
ki
t
ngan itoe akan lahir Indonesia. Ba “li jang berdekatan pada rakja
Pendengar jang terhormat'
haroe, jang berkedoedoekan sendi ita bahkan darah jang mengalir

kianlah tjita2

ma

loe loepa akan teman dalam pepe
rangannja bersama,
Di Singapoera, di Djawa dan di
Philippina mereka itoe
menipoe

me

reka tidak dapat mengadakan

IDZIN,

harian,

kabar

Pon

berlaigama manvesia, biarpoen
a
bersaud
soepaja
aan,
nan kebangs
S2
raan, djangan bermoesoehan.
dang saja sebab titah Toehan ti
dak sadja dibolehkan,

disitoe

keka

tanggoengnja.

djelek oentoek mereka, mereka la

dak mempoenjai pangkalan angka

bantoean kepada toko toko jang
hendak memoeatkan advertentie-

lainnja.

pertiaja | poen kehendak Toehan kita se

mempertjaja x saja jakin, bahwa tjita2 akan mengada
kan persatpean Asia Raya itoe da
bat tertiapai. Oleh karena itoe
saja harap dan saja andjoerkan:

loe menambah

Philippina .

peperangan

dalam

pan Amerika gentoek - memberi
toendjangan kepada Inggeris sela

sih berdjalan teroes dan
banjak
serdadoe Amerika mendjadi tawa
nan. Apakah sebabnja mereka ti
rakjat
dak menijoba
menolong
nja itoe? Djika djalan peperangan

dari

oentoek

di peperangan

sedangkan

Di samoedera Pacific mereka ti

nomor spesial boeat merajakan
Mahamoelia
lahirnja Jang
hari
Seri Baginda Tenno Heika, diper

Kita sesama manjoesia!

|

atannja

ada

lemahan demokrasi jang berdasar
kan kapitalisme,
Dan disamping itoe kesanggoe

tertawakan. Djika Amerika soeng
goeh soenggoeh ingin bertempoer
dengan Nippon, apakah sebabnja
mereka tidak.memoesatkan kekoe:

memoe-- “tan oedara jang koeat, hingga me

oentoek

Berhoeboeng

#jeraian, biarpoen diantara orang
orang jang berbedaan kebangsaan
Kita djangan!ah loeisekalipoen,
pa, bahwa manoesia dalam Alam
'ini adalah semoeanja poetera Toe

ada sebab

Indonesia tidak

dan

bereboet

SOERAT

jang saja tjari dan saja toedjoe se
persatoean, boekan per'lamanja

gap dirinja lebih tinggi dari bang
| .8a Asia jang lain.. Pendek kata

soekarnja

di

toecan2

kan

Pendengar djanganlah mengira,
bahwa saja dengan mengandjoer
A.A..A. ini, seokan-pergerakan
lah2 saja hendak meloepakau per
bedaan bangsa diantara golongan
Asia jang saja
“golongan orang
Tidak, toean,
ikan perbedaan

tinggal

berapa membahajakan,
hangoes. (Br).

di tempat"itoe.

maksoedkan tadi.

tempat

ngoetnja. Tetapi tjelaka sekali ba
| gi mereka itoe. Sebab,benda itoe
kemoedian meletoes.
diang
Dengan loeka2 mereka
tidak
koet ke CBZ. Oentoengnja

Terlebih dahoeloe oleh
Indonesia.
orang jang ,,tertoea” di masing2

—

gaimana

dekat

hoeinjalah barang jang adjaib. Me

dakan organisatie A.A.A. itoe hen

nja crganisatie

jang

ketjil

sana sini. Akan tetapi taktik jang
demikian itoe soedah terang men

ri Tokio ada beberapa -kapal
terbang moesoeh mentjoba menje
rang pesisir negeri Nippon.
“Penjerangan ini barangkali te
lah direntjanakan
beberapa
boe
lan lamanja. Akan tetapi apa jg.
diperolehnja hanjalah dapat men
| dekati pelaboehan pelaboehan di
pesisir Nippon sadja.
“Kapal kapal terbang
moesoeh
tadi banjak jang mendjadi korban
sendjata penangkis serangan oeda

lah kena letoesan barang
jang
berbahaja. Pada ketika
mereka
bermain2 di kebon, maka diketa

oleh karena menoeroet faham sa
tempat bersama pendoedoek2 jang
ja, toedjoean Nippon tiada hanja
hendak meriperlindoengi dan me hterkemoeka diadakan comite. Pa
'da comite ini terserah akan djadi
nismpoernakan hidoepnja sendiri

(sahadja, akan tetapi ia bertjita tji

Handel
1

setjara ketjil

masih

hoelat
rakjat

tjauan, tak ada persatocan
sama
sekali, Ini adalah satoe tjontoh ke

kan hantoean.
njerang kepoelauan Nippon. . Rak
Balatentaranja jang dikirimkan, #
| jat Nippon telah menoendjoekkan
'
ke
loear negeri -selaloe didjadikam
si
selaloe
kita
bahwa
kepadanja,
itoe
sebagai terseboet
dibawah
korban oleh pemerintah Washingngan
kedata
ima
mener
k
oentoe
ap
ini:
ton,
nja Viwaktoe apapoen djoega. Moe
1, t. SoeriaAtmadja, Matra
mere
ketika
tan
etakoe
soeh kita-k
mankade West No. 2.
Perkataan sebagai penoetoep keka ketahoei semangat perang rak
2.
t Soeria Ningrat, Lammers
toeh
mendja
jat Nippon. Mereka
laan, Meester Cornelis,
kalahan.
ketjil
kan bom pembakar ketjil
3. t, Basir, Pasebanweg 44a.
ti
sadja,
a
maoenj
semaoe
dengan
#4.
t Oei Sioe”
Tjoan, Kalver
Perkataan jang baik baik
en
dak karoean jang ditoedjoenja. Te
straat 14b.
toek
menostoep
kekalahannja
dan
djoe
ana
bagaim
i,
lah kita ketahoe
5 t,
Padmaatmadja,
Molenvliet
gertak mereka telah terlaloe
ba
roe terbang Amerika membangga
West Binnen no 13.
njak disiar siarkan, sehingga per
kan kepandaiannja dan taktiknja
lawanan terhadap pemerintah Wa
menjerang. Tetapi soenggoehpoen
PEMBOENOEHAN
KARENA
shington timboel djoega antara ba
me
dapat
tidak
mereka
an
demiki
DENDAM.
Nip
njak pendoedoek Amerika.
matahkan garis pendjagaan
Pada hari Senen jang laloe di
Minister Stimson dan Knox se
besar
djoega
oen
pon. Bagaimanap
bawa ke CBZ oleh polisi Kebajoe
ke
menerangkan, bahwa Ameri
ja
laloe
angann
penjer
a,
niannj
kebera
ran majit seorang jang bekas di
ka
masih
tetap
kokoh
adanja.
sama
pada kita tak ada boeahnja
boenoeh oleh moesoehnja
doeloe,
dikatakan
jang
apa
tetapi
Akan
sekali.
karena dendam hati. Koerban itoe
itoe bohong belaka.
dari daerah Kebajoeran
djoega
Mereka masih ingin djoega me
i.
berart
ta'
jang
gan
Seran
dan bernama Saidi.
ngadakan serangan baroe,
tetapi
Pemboenoehnja
kemoedian me
mereka
haroes
insjaf,
bahwa
kea
ra
penje
ngat
mengi
kita
Djika
njerahkan diri kepada polisi dan
daan pada dewasa ini berlainan se
di
ang
gemil
g
gilan
jang
kita
ngan
mengakoei akan dosanja, (Br).
kali dengan
keadaan dalam tiga
poelau Hawaii, penjerangan kepa
boelan
jang
laloe.
ti
berar
tidak
itoe,
an
elau
da kepo
TIGA ANAK KOERBAN BENDA
Tjobalah pendengar pendengar
an, .
BERBAHAJA.
: - «ama sekali, Dapat kita katak
sekalian
kenangkan kekoeatan ba
n
Nippo
ke
a
annj
bahwa kedatang
Oentoeng
tjoema
latentara
dan angkatan laoet
Akoe
ari
mentj
ek
oento
itoe, hanja
Tae,
:
merika.
$
t
ibara
kita
Boleh
a.
belak
ja
boern
Dikampoeng Menteng Kebon Sa:
Amerika haroes dengan selekas
joer pada hari-Senen telah terdja | kan: seperti hewan jang ketjil ke
lekasnja- memperbaiki dan menjoz
api.
ke
ek
maso
an
rbang
di ketjelakaan jang ngeri,
oleh | tjil berte
soen
angkatan laoetnja kembali.
karena tiga orang anak jang rata “Dan selandjoetnja keadaan mere
Dan
oentoek
itoe diperloekan ba
ian,
demik
ka djoega akan tetap
ratanja beroemoer 12 tahoen, te
han
bahan
jang
haroes
didatang
nja.
tak ada oebah

. Adres

tanja: Tjintakah toean pada bang
sa dan tanah air toean? Ja? Boek
tikanlah

ra goerilla

“| ENOEROET kabar Domsi da

ra Nippon. Menoeroet berita

Amerika

tjoba mengadakai? serangan setja .

—"

Domei, sembilan boeah kapal ter
kepada anggauta2
Perwabi, bah
bang
moesoeh telah dapat dibinasa
wa barang
siapa jang mendapat
kan dan jang lain lainnja telah me
kesoesahan dalam pembelian beras
k
pada Rijsthandelaren sebagai jang: larikan diri.
Kapal terbang moesoeh tadi ti
ditoendjoekkan
oleh Pengoeroes
Perwabi hendaklah
pergi kepada | dak ada jang dapat meroesakkan
pangkalan militer, atau paberik pa
Pengoeroes atau kalau soedah poe
berik indoestri.
koe1 2 (Nippon)
kepada toean2
Penjerangan ini adalah mendja
amtenaar
dari Kantor
Buitend
di peladjaran oentoek moesoeh ba
dienst van de Afd. Coop. en Bin

It

tjerai-berai”dan petjah-belah di ka
Oleh karena
langan rakjat kita.

“lain jang saja tjita.

'achir keadaan itoe beroebah,
“pi itoe boekan salah kita.

4

Pengoeroes »Perwabi” menoelis:
Dengan ini kami perma'loemkan

spermintaan ini, sebab selama sa
“ja bekerdja dalam bestuursdienst
saja - doedoek dalam
1 selama
hampir

ke

kepada
anggauta
Perwabi.-'

|

n Asia Raja.

atas isi soerat kabar

atau semoea
pekerdjaan
sidang
pengarang berada
dalam tangan
wakil-pemimpin harian ini.
Jang
berkepentingan — harap mengeta-

senang hati saja me

njoekoepi

1

Harian.:

Moelai hari ini sampai gl. 1 Mei

.

ym

— LEMBARAN PERTAMA PAG. II.

1

Burgemeester Betawi mempermakloemkan,

bahwa moelai hari

ini dikantor gemeente, Gambir Selatan No. 9 orang bisa beli bendera

,Kokki” jang perloe boeat dipasang pada hari besar sTENTYOSE-

TU?, jaitoe pada tanggal 28

sampai

f 0.85 (delapan, poeloeh lima sen).

30 boelan

ini, dengan

harga

2

LEMBARAN PERTAMA PAG, UI
| mendjaga

via daerah
PeKoPe djoega, de
.ngan harga f 3.50 per blik. Mere
ka jang. telah mempoenjai |Tistrik,
| tidak dibolehkan membeli minjak

|tanah,

dus.

pertolongan:

n, uhdninalbtan
olong
-riboe2

kita dapat | “Ieh

penganggoer2

jang: be'

ketjocali

itoe

prijaji,

ngoendjoengi kota Soerabaja, £
mendjak
perhoeboengan post -

toes dengan lain. tempat, perkoen
djoengan itoe adalah jang perta
ma
kali, Tentang
pemandangan
atas
perdjalanan di
kereta api,

keperloean roemah
tangga boleh
dibilang tinggi
megkipoen fihak
pembesar berdaja oepaja seberapa

dikata djarang jang menjoelet
3

| RAPAT

dai

boeah bibir dan

rasi

“Tiap

poelan

ta

aba | hoen, poelau Djawa bertambah 14"
| djoeta

pendoedoek,

| hak

bahwa

il penanggoengan semakin lama se
|

makin tambah dengan

| maka

'riboe2an,

nistjajalah kita haroes ber

sama2 memikirkannja

«uf ik dari kalangan

oeang

cm

ini tidak

dengan

| gitempatnja masing2.

|
ira pendoedoek

ja maoet akan terdjadi,

Disini terlihat berapa besar har

ganja Radio Komentar jang
ngandjoerkan,

Tji-

soepaja

,maka:

me

pa jang kehilangan pekerdjaannja

Seperti

beroleh

poen pemoeda2

Indonesia

'singkan

lengan

badjoenja,

perbesarkan.

hasil

goena

misalnja

kan disini akal2 dan djalan2 apa
jang haroes dikerdjakan oentoek
menghindarkan bahaja maoet itoe,

i

Karena pada

esa. djangan aa

ankan beban Pan

waktoe krisis seka

rang ini, adalah. satoe

anng oentoek mentjari pe
Dalam kota. tak ada pe

masa

per

| tjobaan (proeftijd) bagi bangsa In
donesia oentoek dapat memoetoes
kan sendiri segala soal2 jang tim
boel dari krisis. Sebab soedah ten

kota. Ke

san japan Radio Komentar

| toe soal2 baroe banjak akan tim
boel waktoe jang sekarang kitaala
mi

ini.
Penghindaran

bahaja

maoet

ini

dapatlah. dengan moedah diadakan
djika segenip bangsa
Indonesia
toeroet merrikirkan dan”
menjo

kong tiap2 oesaha jang ditoedjoe
kan pada pem?rantasan bahaja pe
nganggoeran itoe: (Antara).
gag

5

selang- beberapa. hari ini jang: te
Sampai sekarang 'sekolah2

lah

di

'Bandoeng atas perentah pembesar

| waktoe,
tahkan

Kemoedian

| lagi, setelah
i

akan

djoega oentoek

Oentoek.

diperen

memboeka

PENGHIDOEPAN DI BANDOENG.
2
Moerah
da Pak pada
:Djak arta.
Boeat makanan masak, misal-

djoe-dengan

nja makanan di restoran, ada le
| bih moerah dari pada di Djakarta.
Misalnja sate satoe toesoek 3
ser
di Djakarta:
2
5

NKAN LAGI DAN
ag

.

r SRI

ea an,

jang

ber

“karta, jang waktoe petjah perang
diroesak oleh barisan pengroesak
“dari kekoeasaan Belanda, sekarang

ksoed Na Nan

:

telah dimadjoekan suggestie soepa

ja
ja zender oentoek SRI diganti jg.
da

an inn

Ai

boei
' doeng:

Soekamiskin

TANAH

“Beberapa
jas

dalam bodan

R.M Iskandar

diboei

Ben

Oleh karena sekarang keadaan
soedah beroebah, kalau oeroesan
'soedah terang tentoe akan segera
dimerdekakan, dan poelang kemba
li.ke Solo. (S.T):

boeng

aga

:

ra, ditahan di boei
Solo, mereka
itoe sekonjong2 Jaloe dipindah ke

MINJAK

Na

wong dan tonto

Soerjodiningrat, R. Sosrosoekarto
no, R. Soepadi' dar lainnja, jang
doeloe sebeloem terdjadi hiroe ha

dan:

fihak jang mempoenjai bapengaroeh dengan keraton,

e.

tambah wajang

| Soetopo Wonobojo,

di Soera-

DAN

hari

dengan

njak kelapa,

MINJAK

jl,

berhoe-

kekoerangan

oleh PeKoPe

mi

di So

|lo, dengan pertolongan pembesar
. |(-Dai Nippon, telah berhasil dapat
membeli k.l. seriboe. blik minjak
ang wong Lagi
tanah dan kelapa. dari Mataram,
“atas pertolongan pembesar
Dai
.
2
oedah
di Djokja.

Maa 062
ri sadja

. tram

stoomtram

tanah.

poen

tidak

ti

rak

Djika

ada,
Da

kereta

'boe

BALATENTA

atau

mendjoeal
keretek,

bertam

kelihatan

toea

kosong
jang

kopiah (jang biasa dipakai bangsa
diboeka

memboengkoekkan

kepala sadja). Sedang orang2

pe

rempocan,

to

sekalipoen

memakai

pi, ,tjoekoep dengan memboeng
koekkan kepala sadja,
Orang2 jang berkendaraan sepe
da, teroetama kalau
berdjoempa
dengan
pendjaga jang bedilnja
memakai bajonet, diharoeskan toe

roen dari sepedanja dan memberi
hormat. Sekalipoen pendjaga itoe
tidak memasang bajonet, oentoek
mendjaga keliroe paham,
adalah
sebaiknja kalau toeroen dari sepe
danja djoega.
Sekali kali orang tidak diboleh
kan memberi hormat dengan
me
ngangkat tangan (bersalueer), ka
rena hormat setjara itoe hanja di
goenakan oleh kaoem militer sa-:
dja.
Peratoeran ini boekan
soeatoe
“wet, tetapi menoeroet tjara tjara
" jang” oemoem di Nippon, jang di-

perhatikan

orang sebaik baiknja.

soedah

pada militer

jang

i

“

dan mengoeroes Sa

Jang sangat

kan

.

M4 .

menghilangi baik

sebagaimana

njebabkan

biasa.

djoega.

Kini me

perdagangan

terlambat.

Diharapkan - sahadja, jang ber
wadjib
selekas.moengkin,
meng
- hapoeskan segala
rintangan itoe
soepaja penghidoepan dapat
ber
djalan

normaal.

Keroesakan dari perang.
dibilang, didalam kota|

| Boleh

erabaja

ta” kelihatan bekas bekas

jang

ketjoeali

beberapa

api bantocan

apa

berkewadjiban

avondklok,

dari Wonokro

jang

saja

p

oeraikan

soedah

dibilang
orang

normaal,

diwaktoe

tahoe

Berita

kalau

tinggi,

Peringatan

orang hanja biasa membajar se
waan dokar 40 sen atau paling ma
hal 50 sen.
Perhoeboengan

djalan

loem baik

betoel sebagai

sedia”

masih

berdaja

kepada

semoea

pem-

soedah

meriksaan

lebih

suur

isi soerat

atas

diadakan
kabar,

ini ti-

toelisannja kemoedian

terboekti

ti

dak benar, Karena itoe sebeloem
menoeliskan soeatoe harap kehe

narannja

diselidiki doeloe

dengan

teliti.
Rahsia redaksi oemoemnja tidak

'bisa

dipertahankan

kalau

apena

ran-sesoeatoe haroes diselidiki,
rena pemimpin soerat kabar wadjib memberi tahoekan segala apa
jang
erloe boeat penjelidikan,
Kalau mengenai sesocatoe djabatan negeri- sebaiknja haroes di
tanjakan doeloe kepada pemimpin
djabatan terseboet.

oen

POLO LA

:

Penoentoen ke Ba-

sa Nippon
Kel

oleh:

pe

doeloe atau cen-

dak berarti bahwa penoelisnja ti(dak “bisa ditoentoet lagi kalau isi

wagon

oepaja

Redaksi.

Meskipoen

kala, Djoemlah kereta api diperba
njakkan, sedang soesoenan wagon
Seperti
soedah dapat ditambah,
kereta api jang saja naiki ke Djok
ja, terdiri dari tidak koerang dari
22 wagon
dan semoeanja
penoeh penoempang.

pertoendjoekan

bantoe,

kereta

api dari Wonokromo.sedjak 1 April
be
diperbaiki, meskipoen
telah

maka

diadakan diwaktoe siang dan sore?
Sekolahan. Gedoeng - gedoeng
sekolah
masih ditoetoep.
Malah
sebagian dari gedong gedong 'itoe
oentoek keperleean lain.

mo (sebelah Oetara dari djemba
tan kereta api jang roesak itoe)
kekota, mitsalnja ke. Goebeng dan
setasioen Sumoet, persewahan do
kar dan kosong soedah mendjadi
toeroen.
Seperti
dokar dari Wo
nokromo ke setasioen kota orang
hanja minta f 1.— Meskipoen de
mikian toch persewaan itoe boleh

rabaja

oesah

akan datafig

giat,

de.. | toek memperbaiki.
Kalau orang berdjoempa
Djoega padoeka R. T, A, Moeso
ngan serdadoe Nippon,
jang
se
no,
boepati Soerabaja dan t. Radja
dang berdjaga, hendaknja membe
min, wethouder, saban hari hiboek
ri hormat dengan memboengkoek
kan kepala. Kalau memakai topi,
haroes diboekanja, Tetapi
kalau
LAILA
SG OOP BA PO
prang memakai ikat kepala atau
tidak

he

Apabila berita jang' saja terima be
toel adanja, sedikit,waktoe poela
civiele aenaron dari Nippo

dokar

rangan seperti berikoet:

Indonesia)

masih

peroesahaan?2

loem dapat berdjalan sebazgaimana biasa, Poesat indoestri di Nga
gel masih sepi. Disana sini keliha
tan bekas bekas dari perang,
Tetapi keadaan itoe nistjajalah
ta' lama lagi mendjadi berobah.

(disini diseboet

kosong

toea

ro $

Sekianlah
tentang perhoehoe
ngan djalan laloe lintas, dan pem
besar tentara Dai Nippon di Soe

NIPPON,

. nja, tjoekoep

maka

-

tahoen tersimpan sadja dikeloear
diatas dan roemah roemah di W Oo"
kan oentoek mentjahari keoentoe ' nokromo, daerah pelaboehan Tarik”
ngan. Tentoe sadja risico adalah
djong Perak dan Marine Etablisse "
besar, Saja melihat sendiri, seboe
ment di Oedjoeng.
”
ah kosong jang soedah toca oe
Roemah roemah di Wonokromo
moernja, ketika diboeat mengang
dekat stasioen,
bersama.
keroekoet penoempang dari Wonokromo
sakan, karena diroesak sendiri.
kekampoeng Petemon, soedah ta'
Poen karena
diroesak. sendiri
dapat melakoekan kewadjibannja
Sebagian dan lainnja karena
pe
alias ambroek ditengah djalan.
di
1 rang pekerdjaan pekerdjaan
Tandjong Perak, goedang goedang
Disini haroeslah sikap para koe
nja,
bersama roesak.
Demikian
sir tertjela "karena
mereka itoe j djoega di Oedjoeng, jalah ditem
menggoenakan
pat
gedong sedong dan los. los
keadaan sekarang
ini oentoek
dari Marine.
2»
menebalkan kantong
nja.
Moelai kemaren doeloe gedong
Pada hari
pertama orang
minta sewahan dokar dari stasioen
gedong bioscoop
soedah bersama
Wonokromo ke Kembang Djepoen
terboeka.
memberi. pertoendjoek
sampai f 2.50
kan.
:
atau
lebih, Seka
Berhoeboeng.
dengan
adanja
rang,
setelah S.S,
mengadakan

Apa lagi hormat itoe diberikan ke

habis

orang

sahadja,

Dari pihak Balatentara Nippon
,Soeara Oemoem” menerima kete

RA

toetoep,

berdja

koesir koesir

Teroetama

pertanggoengan.

PADA

waktoe

,,delman”)

soedah

SOERABAJA,

HORMAT

sigaret

orang

Timoer.

mendapat

taxi beloem

sementara

Hanjalah

MODJOKERTO.
RP. SOEROSO TIDAK TINGGAL
- DIAM.
Tocan R.P. Soeroso, selain men
djabat ketoea PVPN
dan Gaspi
djoega mendjabat ketoea dari be
berapa sarekat sekerdja.
Dari soember jang boleh dipertjaja ,,Pesat” mendengar: kabar,
pada tg. 1 April j.l. toean Soeroso telah menghadap pada Pembesar Bala Tentara Nippon di Soera
baja, oentoek mengadjoekan per
mohonan, agar
selama
keadaan
roeh

menoeroenkan

nja perhoeboengan
orang ramai,
jalah karena post beloem dikerdja

karena

dan koesir kosong

goela
kelapa

masih soelit ini nasib kaoem

oentoek

oentoek

harga jang tinggi itoe,
Oleh karena
bank bank

sebagaimana da

bah banjak.

jg. manisnja tidak bedanja. .
PERGANTIAN ZAMAN?
Dari Keboemen
didengar
ka
bar dari jang berkepentingan, bah
wa atas
perintah toean
Boepa
ti
disana
semoea
poenggawa
(prijaji) jang bekerdja dikantor
regentschap
haroes
berpakaian
tjara Djawa, (berkain) dan tidak
boleh memakai........... sepatoe.
Perintah terseboet dengan
soe
rat edaran tanggal 6 Maart 42 (S
TT).

Bjama

moengkin

barang2

babkan

kok

moedah

harga

bank serta peroesahaan2 itoe,

Djoemlah

moerah.

soedah

lan. Peroesahaan2 taxi, amco, dan
lain lain kendaraan jang memakai
motor, bersama berhenti, Harap
sahadja pemberhentian hanja hoe

ini dalam. tempo tiga. ha
ferdjogal

elektris,

Tentang

hoeloe orang biasa melihat, seka
rang ini ta” tertampak. Kini dise

at

tempat,

tidak

disana sini

berdjalan (hanja sampai poekoel 7
sore sahadja), akan tetapi kera

wajang wong, jaitoe

Po
poeser
P.K.S.
jang
sama
“dita han:
Dari fihak familie- orang jang
bersangkoetan, kita dapat kabar,
bahwa pamong poeser P.K.S. toe
an toean RMH Pringgowinoto, R.

SIRI AKAN DIBAE

bios

tiap tiap malam - Kemis dan ma
lam Minggoe, pendapatan
bersih
mendekati lebih dari f 200.—
- Minggoe
siang,
ketjoeali bios
coop boeat' anak anak, djoega di
nan Bae Manny:

Djawa Te
Tengah.
| soo.
ZONDER

permoelaan baroe

coop,
tetapi
sekarang” wajang
orangnja- djoega- soedah.
moelai
main.
:
Pendapatan
oentoek
bioseoop
sadja. semalam: malamnja tidak
- koerang dari f 100.— Kalau setoe

rantjangan selesai.

di Bandoeng,
2enas5 sen.

kita kabarkan djoega Sriwe

Gari di Solo, telah moelai diboeka.

jari | Nippon ditoetoep goena sementara

hampir

haloean
minoem dengan
aren
(enau)
atau
goela

Dengan sengadja tidak diloekis

boemi.

pi-

Roekoen

ri itoe banjak orang
sama
men
tjoba memasang pelitanja. dengan
minjak kelapa. Selainnja - harga
nja ada lebih moerah, orang
da
pat memboeat minjak sendiri.
.
GOELA
PASIR
DAN
GOELA
BATOR.
|
Sekarang, orang biasanja
mi
noem air teh dengan goela pasir
atau batoe, banjak jang berganti

Adalah ketjerdikan mengoeroes
negara, djika kemoengkinan terse
boet itoe tidak akan ada.

soepaja

jangan segan dan maloe menjing

bahwa

orang dapat menjaksikan bekas?
dari peperangan, Antaranja jalah
- disekitar station Ngandjoek, Djom
bang dan sebagainja.
Perihal keadaan didalam kota
sendiri, keadaan beloem boleh di
dibilang normaal,
Betoel djoega

TANAH.

dibeberapa

minjak

harganja

| dikota kota besar, poelang kemba-| nja keperloean2 hidoep
datang
dan masoek kekota, teroetama ke
sih losar. tanggoengan Lang “li ketempat asalnja oentoek mem
2 Teng
Parapat a kli- “bantoe pekerdjaan
perloean makan,
kaoem t nis
TI

tahoei, ketjoeali

seperti biasa.

jat di Poerworedjo

dikota Djakarta, karena
poetoes
nja hoeboengan laloe lintas
dengan lain2 daerah, darimana biasa

barangsia

dari

dan

sekarang.

MINJAK

kaoem boeroeh jang menganggoer
'itoe.. Sebah dibelakang beriboe2
penganggoer, berbarislah berlipat.
“ribocan anak2 dan bininja,
Bertambah kemoengkinan baha

Pen oalat Tata
lintas, maka mereka tetap tinggal

ketjil,

lang semoela

| Indonesia akan mengalami bahaja
macet, oleh karena terlantarnja

|

sini, itoelah pembatja telah menga

"dak terasa poela, Boleh dikatakan
ie
adanja oeang ketjil soedah
poe

kas diperhatikan dan mengambil
.kepoetoesan oentoek menghindar
kan bahaja penganggoeran

datang

Perbi

me

| saja rasa ta' perloe dioeraikan-di

POERWOREDJO.
Dj. kabarkan:
OEANG KETIJIL.
Kesoekaran tentang
mahalnja

pasnpaen dari kalangan pergera
an kaoem boeroeh dan golongan2
kaoem: .madjikan dan kaoem mo
Djika anak

jang

S.T.)
telah

ra

majan didjalan2,

ini soal. Ba

jang berwadjib

5

lain

Gerindo,

ini... penoelis

kope

telah mengadakan

Wanito,
Jang dibitjarakan meloeloe oeroesan ekonomi kita. Moelai tgl.
155 April.ini akan mentjoba mem
boeka toko Keboemen, boeat oemoem. (Dj, Kabar).

Kesoekaran

Hoedattr tentoe bertambah poela,
| Dengan kemoengkinan,

diatas

pat oendangan, bertempat di roemah toean Adisoekarjo, jang ha“dlir memoeaskan. Wakil perkoem

segala piki

:ran achli2 soedah
ditoedjoekan
| oentoek meringankan bahaja kele
1 bihan (overbevolking).

SETYARDJO

DI KALIRE
.
- Baroe2 ini perkoempoelan

Poelau Djawa soedah penoeh.
20 tahoen jang laloe soedah men
2

KOPERASI

penghorma

pembantoe

Baroe2

- Sebaliknja didesa2 dengan keda | KEBORMEN.

.menimboelkan kesoekaran djoega.

mendapat

(dari

itoe...

£ tangan penganggoeran2 poen akan

dja

OLEH OLEH DARI SOERABAJA

|

bo.

lampoe.

oemoem,

kian kemari oentoek berdaja oepa
ja soepaja
penghidoepan
ra'jat
dapat kembali sebagaimana sedia
kala, Kedoea orang pembesar itoe,
teroetama sekarang sedang men
tjarikan tempat tempat pekerdja
an atau memesankan tempat dika
pal bagi orang2 jang tadinja. dia
singkan (geinterneerd) oleh pem»
rentah jang doeloe disini.

patoetnja
tan

meloeloe hanja boeat rakjat jang
| tidak mampoe abonne listrik.

' Didesa2

keamanan

di adalah mereka jang soedah se

SANOESI PANE
“

Pekarang anedah hampir habis !

toepaja djangan

4 1:20
Boeat afonne. ,,Pemandangan”
Bisa.dapat dibeli pada
dan perantaraan. looper.

kantor

,, 1.—

»Pemandangan”

LEMBARAN

| pada hari 6—T Maart jang lalo8.

Pemeriksaan ini dilakoekan oleh
Kpalaborap Dai Nippon jang ditem

disaksikan
'Ipatkan di Djonggol,
Be
seorang
oleh pegawai tanah
lainnja,
orang
pa
bebera
landa dan

anna

2

Mn

toep)

Arti apa AAA?

oemoemnja “dan rakjat Indonesia
hanja disetoe
choesoesnja tidak

Sampai permoelaan abad ke 20 ini | njata, akan tetapi soeatoe gambar

|| jang
te
djadi

lah terboekti dan telah men
kejakinan kiranja bagi se

L .cemoem | rata2 berboe
kehendak Alam

: loeroeh na Asia,
Nippon

:

pel indoeng

negeri2 sekoetoe baik setjara bang
n soeatoe

.missio:

| sa djadjahan, baik setjara bangsa
| dari
setengah djadjahan,
telah
beratoes ratoes tahoen menderitai

:

—- ialah menjebarkan peradaban (ci
- villisation) pada segenap bangsa

berwarna.
- wadjiban

kesoekaran dan

menjebarkan

diri

kerendahan

peradaban

itoe meroepakan

Bentoeklah

Tebangaan.

:

soeatoe pemoeka,

1 memboetoehi

an

soeatoe

memboektikan

pimpinan

jang

ketinggian

komite

,,A.A.A.”

pat
soecatoe comite
pergerakan
Tiga A dalam comite mana sebaik
-nja doedoek wakil dari segala lapi
san

rakjat bangsa

doedoek

orang2

Asia,

bersama2

partikoelir

dan

ambtenaar, bersama doedoek waki

wakil

Indonesia.

Arab.

Mereka

Tionghoa
jang

dan

doedoek

: didalam
comite
itoe
doedoek
nja
tidak
sebagai ambtenaar
atau

wakil

soeatoe

koempoelan

akan

soeatoe anggauta

party

atau

tetapi

per

sebagai

masjarakat

dibelakangnja mempoenjai

jang

banjak

pengaroeh.
Dalam
pergerakan Tiga A ini
memang ada tempat oentoek sege
nap bangsa Asia jang
bertjita2

dan hendak mewoedjoedkan

Asia

Baroe
dengan pimpinan
bangsa
Nippon.
Baik
kiranja
comite2
terseboet lekas dibentoek soepaja
pada tanggal 29 April j.a.d. comi
t€ itoe dapat mengoesahakan mera
jakan boekan sadja hari lahirnja
' Tenno Heika akan tetapi djoega
dengan merajakan itoe dapat me

ngobar
.

ngobarkan

semangat

per

gerakan Tiga A.
Tjaranja
merajakan
tadi dan mengobarkan

hari lahir
semangat

pergerakan Tiga A pada pada tang
gal 29 April j.a.d. tergantoeng ten
toe dari keadaan2 ditempat2 ma
sing2.
,

soe

atoe pemimpin jang boekan sadja
dapat diikoeti oleh segenap rakjat
Asia, akan tetapi djoega memboe

Tidak aa
iban
lagi
— cemoem telah mengetahoei —
bagaimana besarnja pengaroeh tja
haja jang dipantjarkan oleh Nip
. pon pada tahoen 1905 keseloeroeh

bang
Asia

Oleh karena itoe bentoeklah se
| lekas lekasnja pada tiap tiap tem

nah2 djadjahan jang"
1 | Tidak ada satoe bangsa Asia jg
dan kemakmoerannja diperhamba | dikoeasai oleh negeri Barat jang
melepaskan dirinja
kan pada kepentingan negeri Ba.
tidak hendak
ndjadjah.
| dari tjengkereman Barat itoe. Ke
amaan kekoeasaan Ba
hendak bangsa Asia oentoek mele
t
ca Asia itoe melahirkan
paskan dirinja dari pengaroeh dan
Ba
apatan, bahwa memang bang
kekoeasaan beberapa negeri
ratlah jang ditakdirkan oleh 'rat, boeat sebahagian besar dari
g Maha Koeasa oentoek selama. . bangsa Asia itoe telah diloeloes
Jamanja berkoeasa di Asia ini.“kan oleh Balatentara Dai Nippon.
Belatentara inilah jang talah me
Pada
tahoen balai
ea
sebagian besar dari
merdekakan
Asia dari tjengkeraman dan ke
koeasaan Barat. Bangsa Nippon
|
pada
rakjat itoe “lah jang telah memboektikan dja
sa dan kesanggoepan oentoek me
— akan Tab
5
lepaskan, melindoengi rakjat Asia
-Pertempoeran antara Negeri| dari kekocasaan
negeri sekoetoe
Nippon dan Roes jang berkesoe
di Asia. Nipponlah tentoe seteroes
dahan dengan
kemenangan fi KE nja akan melindoengi Asia dari
hak balatentara Nippon memba
dikoeasai dan diperintah
'bahaja
ngvenkan
kepertjajaan bangsa
kembali oleh beberapa negeri Ba
Asia pada dirinja sendiri. Wak
:
rat,
5
e jang dikenali sebagai
,Oostersche
reveille”, pemba
pewimpin
Nippon
ngoenan kembali
dari seloe
Aaia,
roeh rakjat Asia, memang dise
Gertikan seloeroeh rakjat Asia
| babkan oleh kemenangan negeri.
sesoedah terlepas dari negeri se
Nippon itoe,
koetoe soedah barang tentoe me
Sinar itoe, Tjahaja itoe jang | noedjoe soesoenan Asia Baroe, me
memantjar dari bangsa Nippon
noedjoe soeatoe masjarakat baroe,
jahajai seloeroeh | menoedjoe soeatoe kemakmoeran
bangsa
Asia. Tjahaja
itoelah
bersama sama dari segenap bang
: jang laloe
membangoenkan di | sa Asia. Gerakan kearah zaman jg
berbagai bagai bangsa Asia per demikian soedah barang tentoe
5 wanna

pathie jang memang laras dengan

oleh
Lebih djaoeh ditegaskan
pembesar Dai Nippon itoe soepaja
tiap tiap rakjat di Indonesia xoe

lainnja,

dari politik jang didjalankan oleh
itoe dengan nama
FL si pendjadjah
peradaban”.
,,membawa
“politik

Dalam praktijknja ke

Raja, Asia boea: Asia.

pendirian dan toedjoeannja
terhadap bangsa
sa Nippon

—

Arak

arakan

Di Betawi

di

Djakarta

misalnja hanja

akan

diadakan soeatoe arak arakan dari

telah

boedi

riboean

pemoeda2

membawa

ben

dera Nippon dan sembojan2 perge
| pekerti dan telah mempoenjai pe
ban gsa2 “Asia:
ta? perloe poela
rakan Tiga
A, perarakan2 mana
ngalaman : jang tjoekoep kiranja
ditjeriterakan pandjang lebar ba
akan melaloei beberapa gedoeng2
oentoek memimpin seloeroeh bang
| gaimana roepanja pembangoenan
De
pemerintahan.
Mengatoer
tjara
sa Asia kezaman baroe itoe.
| bangsa berwarna jang disebabkan | ngan pimpinan jang demikian be
perajaan hari lahirnja Tenno Hei
- tjahaja Nippon tadi. Kami hanja | berapa sjarat2 jang terpenting
ka dan propaganda
pergerakan
memperingatkan
sahadja
keba
kemak
Tiga A itoe baik kiranja dilakoe
mewoedjoedkan
oentoek
. ngoenan
pergerakan kebangsaan
kan dengan persetoedjoean peme
moeran rakjat Asia bersama sa
di India pada tahoen 1907 atas an
“rentahan di satoe2 tempat.
ma dapat terdjaga.
Gjoeran Tilak, kami memperingat
Sembojan2
dari
pergerakan
persatocan dari segala |
Sjarat
kan
pc ela kebangoenan kebangsa
terpimpin
Tiga A jang boleh dipakai pada
Asia haroes
bangsa
gkok
pada tahoen 1911
oentoek me
hari tanggal 29 itoe ialah berboe
sekoeat2nja. Sjarat
wal 1 seapaan almarhoem Sun
baharoe,
nan
soesoe
'nji seperti berikoet:
edkan
woedjo
bergerak menoedjoe zaman baroe, “1. Hidoep Asia Raya.
2 banabean. bang
2. Asia oentoek bangsa Asia.
menoedjoe tjita2 seloeroeh. bangsa.
berwarna moelai dengan berdirinja
3. Hidoep Nippon
Asia ialah: Asia Raya, haroes ada
2 perkoempoelan Boedi Oetomo pada
telah
bangsa-jang
4. Bersatoelah dalam pergerakan
ditangannja,
Esa tahoen 1908.
Tiga A.
memboektikan ketjakapan dan ke
Tiga poeloeh toedjoeh. tahoen
5. Hidoep pergerakan Tiga A,
djoedjoeran. Nipponlah jang telah
'kemoedian, moelai pada tanggal 8
“Djika diantara pendengar
pe
memboektikan keloehoeran, ketjaDecember 1941 bangsa Nippon ke
dengar hendak menanja seoeatoe
kapan dan kedjoedjoeran itoe dan
doea -kalinja memantjarkan tjaha
selajaknja, sepa
apa tentang pergerakan
Tiga A,
Nipponlah jang
janja lebih terang
lebih bersinar
meme
seharoesnja
baik pertanjaan itoe dialamatkan
toetnja dan
dari pada tahoen 1905. Djika- di
5
gang pimpinan diseloeroeh Asia | pada kami dengan alamat:
at
1905 tjahaja “bangsa : NN ini didalam bergerak
menoedjoe|
»Poetjoek Pimpinan Pergerakan
itoe dipantjarkan
ri
'Tiga A”, Koningsplein West 2, Dja
— Asia baroe.
ippon sendiri, pada
tah
Meskipoen dalam garis2nja jang | karta.
tjahaja itoe dipantjai
nj
Pendengar2 jang terhormat,
saja kemoekakan
“besar sahadja
- bangsa Nippon dari masing
ma
isinja “pergerakan Tiga A, akan
Dengan seroean selamat beker
sing negeri Asia jang telah dimer g tetapi dengan
dja oentoek pergerakan Tiga A
penerangan
itoe
' dekakan oleh Balatentara Dai Nip
kami menoeto€p pidato boeat ma
dapat kiranja segenap pendengar
pon dari genggaman negeri sekoe | membajangkan dasar dan toedjoe
lam ini dengan djandji, bahwa ti
: itosi Di tahoen 1942 boekan saha an pergerakan Tiga A.
dak lama lagi kami akan meneroes
dja lampoe dinegeri Nippon jang
kan penerangan tentang pergera
Ada lagi hal jang penting kira
— telah menjala, akan tetapi semoea | nja kami terangkan. : Pergerakan
kan Tiga A dengan hal hal jang

'lampoe2

dinegeri Asia

bersama

| ini sekali kali jang keloear

sama menjalakan tjahajanja se Te
ga kebangoenan rakjat ber|

ea Naa:

oleh Pe

atau
Ba

sekarang lebih te|
1g Mn

dari

lain jang kiranja penting oentoek

diketahoei.
2, LEARN

pa |

4

ingin atas perboeatannja

chianat

toekang fitenah, H. Achmad secre
taris LA.PSII, di tempat itoe ham
pir terhoekoem

f MINAHAN

JANG TIDAK BER

karena

berat, tetapi oleh

kebidjaksanaan

dan- adil

Kore
Are

pukiiek

siapa

Moestapa"

H,

kasih dan

kan terima

dianggap

oleh

moesoeh

H.

toe

an tanah jaitoe tentara Nippon.

Maka

ketika

agaknja

6 Maart

tanggal

pegawai

tanah

mende

ngar tentara Nippon soedah tiba
di Betawi, maka roemah roemah
dan goedang itoe hendak dibakar
Dari sebab goedang goedang dan
roemah roemah jang hendak diba
roe
kar itoe berdeketan dengan
maka pendoe
mah pendoedoek,
masing
doek mendjadi chawatir
keba
t
toeroe
masing roemahnja
kar

maka

mereka

terdjadi kedjadian jang tidak
Ga

di

mendjadi kepala La

meroe

Dit is mijn

de€su.

desu-ka
no

(schoorsteen)

Ik zal dit wel

tahoen

aan U geven

(lets

zijn duur,

van

Uuit yorig

opgave

nummer,
no

Watakushi

imoto

wa

byoki

desu,

no ani wa okii desu,

Anata

Watakushi no oya wa chisai
desu,
Kono hito wa o-isha-san desu.

Sono hito wa jochu-san desu.
Kono kudamono wa takai desu.
Sore wa anata no inu desu-ka
Kono shashin ga kirei desu,
desu.

warui

ga

shashin

Sono

€ Nadruk Verboden)

nama ai rama

Peladjaran bahasa
Nippon.

5

XVI,

'

djatoeh, toeroen (tentang hoedjan), ame — hoeFuru
djan,
Sinare
Ame ni furare masita — kehoedjanan. Simu — mati.
masita — ketimpaan maoet— (telah) mati.
k ke-4:
Perintah, dibentoek dengan nama pekerdjaan bentoe
matu)
ja
(asaln
ti!
Ike! — Pergi! (asalnja iku). Mate! — berhen

Hayaku!
—

kata seroean,

y6

haja:

Abunai

lekas!

(asalnja damar u).

diam!

Tabere!— Makan!: damare—
Perhatikanlah:

disamakan

dapat

Lebih

haloes

dibentoek

bentoek

pekerdjaan

nama

dengan

aba-

ajo dalam

dengan

hasa Indonesia, abunai yo — ajo, awas!)

—

(abunai

awas!

yo! —

membikin).

nasaru—
ke-2 bersama nasai (asalnya
(O seboetan menghormati,
lah!.
masoek
—
nasai
O hairi
akan dibitjarakan lagi: asal hairi hairu).
Koko ye
O kake nasai— doedoeklah (asal kake kakeru).
o-ide-nasai

marilah

—

kesini!

ke,

ye —

— sini:

(Koko

koko

ye — kesini, o-ide akan dibitjarakan lagi).

nama
Lebih haloes lagi, djadi permintaan, dibentoek dengan
Ku-“
okure.
atau
ai
pekerdjaan bersama te (atau de) dan kudas
dan
ru
kudasa
dasai atau okure artinja sebenarnja beri, asalnja
okureru, dan dapat disalin hendaknja, kiranja, harap.
pada
Soepaja lebih hormat lagi diseboet d6z0 atau dika

Dozo artinja sebenarnja ,,demikian, dan
permoelaan kalimat.
doka ,apalah, apatah”
D6z0 ezo wo Maa kudasai— harap perlihatkan gambar
itoe kepada saja.

itoe.
Doka tegami wo yon de kudasai— batja apalah soerat
saja.
Watakusi no uti ye yatte okure — kirimlah keroemah

Mesi wa okure — berilah saja nasi.

maSoepaja lebih hormat lagi dibelakang kudasai ditaroeh
“se atau masi.
Se

Koerang hormat de-

Djangan dinjatakan dengan masu na.
ngan na sadja. Miru-na

—

— djangan
Yuku-na

djangan lihat!

pergi.
Mesi wa okure masu

na — Djangan beri

saja nasi.

(Dilarang

mengoetip).

masing masing

H. Moes
Sebagai penoetoepnja
tapa menegaskan tentang pengala
mannja didaerah terseboet sedjak

beberapa

schoor-

een

van

houdend).

hand

desu. Deze-vruchten

takai

wa

boek.

Is dat uw hoed?
is de rook
Dat
steen.

menjingkir,

jang

laloe wak

teriang
toe pemerintah Belanda
pihak
dari
han
roepa roepa fitna
uta
angga
dap
terha
tanah
toean
dihoe
boekan sadja banjak jang
koem ditoedoeh tak menoeroet pe
rintah toean tanah, malah pernah
terdjadi- pemboencehan

jang

ke

djam atas dirinja doea toean toean
dan
Hermain di Klapa Noenggal
Rawei,
dikampoeng
H. Soedjai
pemboenoehan mana sehingga kini
masih tinggal gelap.
oleh
Keterangan ini disamboet
publiek dengan menjatakan betoel

betoei 1!!!

nja pembesar Nippon jang meme
Sampai sekian H. Moestapa hen
HASIL, KARENA KEBI
riksa perkara itoe, maka H. Ach' tikan pembitjaraannja dan ketika
DJAKSANAAN DAN ADIL
mad jang ternjata tidak berdosa | itoe H. Moestapa laloe diperiksa
NJA PEMBESAR NIP
— meneroes Nan
jang
dari pada hoekoeman.
terbebas
“
oleh pembesar Dai Nippon
PON. DI DJONGGOL.
eberapa negeri Barat. Ke
ja
achirn
itoe,
a
| memeriksa perkar
Pemeriksaan H. Achma
ini disebabkan teroeta- | Di 'Dajeuh Tjipamingkis daerah 1
dari
skan
dibeba
d
Achma
H.
toean
tempat di ketjamatan D
pada hari Sabtoe tang
aja jang terpantjar|
'
pada toedoehan, (Br).
d
d
Achma
H.
kis,
paming
gat
11
April
jang
laloe
hampir
gan
tara
emenan
Balaten
Dai
Y

h6n

no boshi

kudamono.

2gp“

menjata

Moestapa njatakan, sebeloem ten
tara Dai Nippon terdengar tiba di
Betawi, toean tanah telah meme
goe
goedang
rintahkan soepaja
roemah
dang padi dan roemah
serta barang barangnja segera di
bakar, djangan sampai dirampas
oleh moesoeh.
Jang

no

Sono yama-yama wa takai dasu. Nihon-go wa mutsukashii desu
Nihon-go wa mutsukashij desu-ka
Nihon-go wa matsukashii dewa.
arimasen.
Kono kuroi inu wa byoki desu-ka
Iiye, kono kurdi inu wa byoki deWa arimase€n.
Sono ringo wa yasui desu.
Sono mise wa okii desu.
Sono hana wa kirei desu (shirSi)
Sono okii mise wa takai desho.

jang

djaoeh

anata
€ntatsu

Vertaling

girangnja ia

Lebih

tanah.

van

zijde

de

aan

uit

dingen

waarSore wordt bovendien nog gebruikt om iets aan te duiden
en.
gesprok
heeft
is,
gesprek
in
men
over de persoon met wien

Berhoeboeng dengan toedoehan
sebagai |
aras dirinja UH. Achmad
kepala pendjahat, oleh H. Moesta
pa disangkal keras toedoehan itoe.
Ia menjatakan bahwa apa jang ter
djadi pada tanggal
6—T. Maart
jang laloe, sesoenggoehnja boekan
pendoedoek desa jang melakoekan
perampasan di kongsi dan roemah
toean

watakushi

wa
wa

Kono

kesempatan berbitjara, le
diberi
bih dahoeloe ia menadahkan doea
tangannja keatas sambil menjata
Allah
ikan sjoekoernja terhadap
Soebahana Wata'ala, jang Allah te
lah mengirim oetoesannja ja'ni pe
merintah Dai Nippon telah menge
wasai negeri ini, karena
dengan
kejakinan bahwa rakjat Indonesia
tidak akan mendjadi manoesia jg.
dipandang rendah sebagai dimasa
jang laloe. Teristimewa nasib rak
jat djelata jang sekian lama ting
gal bertempat ditanah tanah parti
koelir terbebas dari pada segala
beban menoeroet oendang oendang |
tanah partikoelir dari pemerinta
han Belanda.

nja

ding,

een

in de

akan berbitjara, maka datangiah
menghadap toean H. Moestapa se
orang toea moehoen diberi idjin
Setelah

drukt

kemuri (rook) desu,
Kore wo anata ni age-masho.

pemerintah Dai Nippon, bersaraa
sama mendjaga keamanan dan ke
tenteraman.
'Sebaliknja pemerintah Dai Nip
pon akan menghoekoem berat ke
pada tiap tiap orang jang berboe
at kedjahatan,
Sehingga sekian pidato itoe, de
dikira,
ngan tidak didoega dan
kesem
oleh pembesar itoe diberi
kepada

wa

Sore

paja bersatoe dan bersedia kepada

patan

(dit deze)

(dat, die) aan die der aangesproken persoon,
sore
(dat die) een ding, (dingen) uitgedrukt dat (die) zo0owel ver van de spreker als van den aangesproken persoon af zijn (is).
Deze zelfstandig gebruikte aanwijzende voornaamwoorden mag
sono (dat die) en
(dit deze) en
konco
men niet verwarren met
worden,
gebruikt
k
bijvoeglij
die
(dat die) (ver af)
ano

memperingatkan

pidatonja

lan

dan sympathie dari pemerintahan

sekarang dan dari bangsa Nippon
seoemoemnja.
Sosatoe persetoedjoean dan sym

Asia.
Bangsa Asia jang dikoeasai oleh

lak

Kore

den spreker,
are
terwijl

'bahwa pemerintah Belanda soedah
di
akan
dibasmi, maka segenap negeri di
djoei, akan tetapi djoega
1 Indonesia dibawah kekoeasaannja
kobar kobarkan.
Meskipoen
pergerakan Tiga A pemerintah Dai Nippon. Demikian
ini boekan pergerakan jang dilahir lah Pemerintah Dai Nippon men
djadi pemimpin dan pelindoeng di
kan oleh pemerintahan Balatenta
ra Dai Nippon, pergerakan terse Indonesia, djoega di lain lain be
boet
mendapat
persetoedjoean noea Asia sehingga tertjipta Asia

“Terang kiranja bahwa sembulan
Nippon Tjahaja Asia” itoe boe
| kan soeatoe sembojan jang tidak

Asia:

Tjoboja

ippon

Kore—Sore—Are.

Setelah pemeriksaan dilakoekan

didja
dan sebeloem hoekoeman
Dengan dasar dan toedjoean jang toehkan, atas kebidjaksanaan pem
kami telah terangkan, pergerakan | besar Dai Nippon terseboet, beliau
publiek
Tiga A ini dengan sendirinja kira| laloe berpidato dihadapn
nja oleh seloeroeh
rakjat Asia jang banjak itoe jang kesimpoe

di muka

dienst als bijwoorden,

Toean R.M. Soem. MC, — Rasa
nja soekar ditjari karena sebaha
besar dari
diasingkan

gian
jang

Toecan Boestami. M.C, —
kah jang toean alami itoe
tjoekoep
"lam soal

Apa
ada

saksi saksi? Sebab
da
itoe kita haroes
sangat

tjoekoep alat. Betapapoen djoega
berita toean masih kita simpan.
#

Toean S.K, M.C. — toelisan toe

barang sedang mendjadi penilikan
teliti,

Saudara S.H. Djakarta —

tor Rijswijk 18.

Tocan ASSI, Djakarta — Kare
na

kalau

moeat
poen

terlaloe

sgja'ir

banjak

Indonesia

tjampoeran

Betawi,

tidak dapat dimoeat,
dalam

MAOE

kita

dalam

Or-

sebaik baiknja di
kekantor censuur
ta' ada sebaiknja
langsoeng
kekan

ba

ma'af

meski

,,podjok”.

BELI:

2e. Handsche Fototoestel?

»

gaan2 apa sadja
kirimkan djoega
Kalau voorraad
berhoeboengan

8

kan

.

Toean Soep. Djakarta. — Kedja
dian seperti toean toelis itoe me
mang banjak, sehingga soekar ka
lau hanja kita mentjoba mengsig
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itoe, Tapi ta' mengapa kita moe
atkan sedikit beritanja.
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AANWIJZENDE

“f Haag
Dai Nippon. becenana
| Tiga A adalah semata mata perge | serta disaksikan oleh pendoedoek |
200
dari
lahir dari kalangan
koerang
jang tidak
“rakan jang

na

PAG. Iv

Spoedcursus in de
Japanscehe taal.

| bak dan merampas goedang padi
dan barang miliknja toean tanah

| rakjat dan jang seteroesnja dalam
tempo jang lekas sekali moedah
| moedahan dapat dinamakan perge
rakan dari seloeroeh rakjat Asia.

PENTANA

Rolleiflex, Rolleicord — atawa
Leica, Penawaran sebrapa bisa
dengan toestelnja haroes disampaikan
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