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Soko,ngan Pemerintah. 
Boea.t daerah2 copra. 

1SOEARA-·SOEARA jang diperdengarkan dari 
pelbagai piha k oentoek' pemberian sokongan boeat 
copra, t ernjata boekan soeara dipadang tiah. Selan
t~sU:ja terde~gar bagitoe ·ll}endapatkruh perhatian. 
P1hak Pemer1ntah dalam principe soedah setoedjoe 
dan bersedi-a. paidja memberika:n t-Oieindjrun,gian bagi 
dae.rah2 copll"a. Sebagaimana njata darl toelisan Pe
merintah jan.g kita terima dan terdjemahannja ter-

atja dibawah ini: 
,,Diwaktoe jang achir ini, bagitoe toelis Peme
,,rintah, oleh hilangnja daerah2 pendjoealan co
,,pra di Eropah, maka telah timboel kesoekaran2 
,,dalam ~endjoealan copra. Dari pelbagai pihak 
,,telah d1desak pada Pemerintah, soepaja dibe
,,rikan sd.kongan. 
,,Dalam p:rincipe sekarang Pemerintah sedia pa
,,da memberika.n toeindja111gain itoe denga.n seloe
,,as-loea;snja. Pada Sabtoe laloe soreh, kepala 
,,dari Kantoor voor den Handel, Mr. J. E. van 
,,Hoogstraten dan directeur dari A.V.B. toean 
,,Muller teriring oleh beberapa toean dari De
,,partement Economische Zaken soedah tiba di
,,siniboeat melakoekan beberapa pembitjaraan 
,,dengan ~mbesar2 ahli2 tentang soal productie, 
,,?D:dernemmg.::::, dagang dan pelajaran dikota 
,,1m. Sesoedah melakoekan djoega pembitjara
,,an2 tentang massalah ini di Donggala, Goron
,,talo, Loewoek dan Taroena, toean2 terseboet 
,,soedah kembali 1agi ke Java, dan seclikit hari 
,,lagi bis.a ditoenggoe kabar 1ebih djaoeh. 
,,Soedab. pasti. sekaNllllg, bahwa pemberian soko
,,ngan itoe hanja diberikan goena mentjegah 
,,ambroeknja daerah2 copra. Orang tentoe tidai{ 
,,b~sa harapJ:an, bahwa goena satoe product, jg 
,,tidak poenJa pasar atau sadja mempoenjai ke
,,sempatan pendjoealan jang terbatas, akan da
,,pat dibajarkan harga jang tinggi. Boeat semen
,, tar~ rantjangan _bantoean ada bagitoe roepa 
,,sehingga dapat diatoer ha1 ga jang memboleh
,,kan penghasi12 copra, selain dapat membajar 
,,onkos penghasilannja (productiekosten) pada 
,,mendapatkan keperloean2nja jang tidak boleh 
,, tidak mesti dipoenjainja. Oleh sebab keadaa.n 
,,.sedaerah2 dikeresidena!n ini sangat berbeda
,,beda, maka dalam menentoekan harga copra 
,,itoe, akan cliperhatikan keadaan semasing dae
,,rah itoe. 
,,Dalam hal membikin oekoeran tentang harga 
,,jang akan ditentoekan Pemerintah haroeslah 
,,orang pikirkan, bahwa Pemerintah tidak mem
,,beli copra itoe dengan maksoed hendak mem
,,perdagangkannja, tetapi semata-mata goe.na 
,,pemberian ba.n.toeaai pada. Rajat. Apa copra 
,,itoe dibelakang ternjata dapat clidjoeal lagi 
,,atau tidak, beloem pasti. 'Soedah tentoe jalah, 
,,bahwa keadaannja copra sekarang ada bagi
,,toe roepa, sehingga kebanjakan jang dihasil
,,kan tentoe tidak dapat didjoeal semoeanja. 

., ,Commissie terseboet diatas, sesoedah mengoen
.,djoeng djoega lain2 daerah copra, akan ma
,,soekkan oesoe12nja j.ang tentoe pada Pemerin
,,tah. Dapat ditoenggoe oeroesan jang sangat 

. . ,lekas dalam ini. 
,,Kita tidak soedah loepakan pada menjatakan 
,,rasa terima kasih dan penghargaan hesar akan 
,,tin<lakan tjepat ini dari Directeur Economische 
,,Zaken, dalam mengoeroes hal ini dengan lantas 
,,mengemoekakannja pada Pemerintah. Djoega 
,,memberikan rasa berterima kasih, bahwa pi
,,hak Pemerintah bagitoe lekas telah memoetoes
,,kan, pada memberikan sokongan bagi daerahZ 
,,jang sangat terkena dengan kesoekaran copra 
,,itoe. Satoe pembangoenan jang koeat goena 
,,diloeaskannja penanaman tanaman makanan, 
,,baiklah kita sisipkan djoega pada perma'loe
,,man ini". 

Sekianlah kias soerat pemberian tahoe jang p.t. Re
sident Manado terimakan pada kita. Kata kita dia
tas tadi, soeara2 jang diteriakkan meminta tolong 
toe, ternjata boekan sebagai soeara dipadang pasir. 

Pihak Pemerintah selantasnja melakoekan tindakan2 
seperloe setelah mendengar teriakan minta tolong 
itoe. Tersebab pihak kita djoega tidak ketinggalan 
menteriakkan soeara tadi itoe, maka rasanja pada 
tempatnja seka1i, kalau disini kita tambahkan pada 
oetjapan terima kasihnja bangsawan resident itoe, 
djoega oetjapan sj~koer dan terimakasih kita ke
pada Pemerintah, jang soedah memperhatikan de-

gan bagitoe tjepat keloehan Rakjat itoe. Terlebih
lebih dapat menjoekakan oesaha Pemerintah itoe, 
sebab datangnja betioel2 pada tem.patnja jaing tepat, 
sedQeloenja jang haroes ditolong itoe berada dalam 
keadaan tidak dapat ditolong lagi. Sekali lagi: Teri-
ma kasih. '- Corphar. 

.. Sekorong toeon boleh lihot 

1 
sojo poenjo fabriek penggili· 
ngan beras jong modern. 
Itoe boroelah namanjo pe. 
roesohocin." 

Disini selomonja ado berter· 
bang~n oboe don dedek 
!..ion kemari jong mono bisa 
membikin sakit leher. 

NATIONALE B.ETOOGING. 
Berlangsoeng memoeaskan. 

Seperti telah cliketahoei. pada kemarin Senin ha
ri maulid prinses Irene, di Manado sini soedah 'dila
koekan satoe betooging, pernjataan kesetiaan Rajat 
terhadap Roemah Oranje dan Keradjaan Nederland. 
~ari pernjataan kesetiaan itoe, jang dioendjoekkan 
~leh S~ENAP ~o~ongan rajat moelai dari jang pa
ling ketJil sampai tmgkatan tertinggi, dari koeli dan 
toean, lelaki pere~poean, njata seterang-terangnja 
betapa mendalamnJa toeroet merasai dan toeroet 
perinja rajat disini dengan penderitaan Roemah 
~ranje dan Rajat ~ederiand, istimewa jang dibaha
g1an daerah KeradJaan di Eropah itoe. Kesetiaan di
sini. kepada Keradjaan Belanda clan Roemah Oranje, 
memang soedah oemoem diketahoei soedah , van
zelfsprekend", sebetoelnja tidak perioe cliboektikan 
lagi: Akan tetapi peng0cwlj0ckan kesetiaan seIJerti 
terlihat pada hari Serrin itoe mengatasi segala pengi
raa1:1, overtreft alle verwachting ! Bagitoe spontaan, 
bag1toe penoeh kegirangan clikasihnja oleh se1oeroeh 
l'1pisan pendoedoek. 
Neder.bmd ml herrij~, 
a~alah sembojan jang tertoelis pada pandji2 jang 
~bawa .serta, lebih dalam dan njata lagi tertoefo, 
d1air moeka ~ekalian jang toeroet: gambaran peng
harapan masmg2, ,,Nederland kelak timboel laai" ! 

Kota Manado sehari itoe penoeh sesak tidak 
0 

di
lebih2kan kaloe dikatakan: ,,lebih lagi d~ri pasiar 
tapik.ong", banjak manoesia sehari itoe. Walaupoen 
hoedJan toeroen, moela2 berintik2, lambat laoen se
mingki~ derasnja sampai membasahkan, banjaknja 
orang Jang toeroet berarak menoedjoe kegedong ke
~csidenan tidak berkoerang. Orang dapat memba
Jangkan banjaknja orang jang toeroet dalam betoo
ging itoe, kaloe orang mengetahoei, bahwa ketika 
,,k~pala" barisan itoe jang berdjedjer berempat atau 
lebih,. soedah masoek dipekarangan keresid!enan, 
ekornJ~ masih sedang diatoer disisi benteng ! 

Bar1san .sepandjang itoe, dibagian depan berdja
lan para ambtenaren, diikoti oleh wakil2 dagang, in
dustrie pelajaran dan lain2 tjabang peroesahaan 
pegawai2 kantor2 negeri, barisan Roode Krl.).is da~ 
oudstrijders, laloe d1belakangnja wakil2 perkoempoe
lan2, pekasaan2, negeri2 dlsnja . 

?joemlah orang2 jang toeroet ada bagitoe besar, 
selungga pekarangan resident jang bagitoe loeas ti· 
dak tjoekoep boeat moeat semoeanja, berdesak2. 
bertoem poek2. 
Pernjatalan setia 
rajat Minahasa, dikemoekakan dalam satoe pidatc• 
oleh hoekoem besar Tonsea, jang berbitjara ata':l 
nama Hoofdenbond serta rajat, sementara golongan 
Timoer asing, mewakilkan wijkmeester-waarnemend 
kapitang sebagai talk perasaannja. Burgemeester 
Manado, sebagai ketoea Oranje Comite berbitjara a
tas nama gemeenschap oemoemnja. Pihak Pemerin
tah, p.t. Resident menjamboet pidato2 itoe, dan de
ngan soeara terharoe beliau mengemoekakan pera
saan Pemerintah terhadap kesetiaan sebesar jang 
dioendjoekkan itoe. Ketika dinjanjikan kidong Wil
helmus semoea hadirin sama toeroet me:tijanjikan
nja dan perasaan terharoe terlihat dan terasa seke
tika itoe ......... 

iSekianlah verslag pendek dar.i seorang pemban
toe, jang toeroet menjaksikan betooging itoe. Pem
berita itoe menambahkan lagi seperti berikot. 

Pernjataan setia dari jang ikoet dalam arak2an 
itoe dikemoekakan atas pelbagai tjara. Ada misal
nja jang berteriak2 laksana sedang madjoe keme
dan perang hendak membinasakan moesoehnja, ada 
jang toendoek, diam, ada jang bertjakaleJ.e, <lan ki
ta kira kalau Hitler sehari itoe berada ditengah2, 
pasti tidak seoerat ramboetnja jang ketinggalan, d.1-
hantjoerkan oleh hadirin. Segala pengoetaraan rasa 
itoo menrondakan kesemoieanja kebentjian merek::t. 

Dari itoe saja selamanjo sedia 
Wybert di kantong, oentoek 
menghilangkan sakit leher M E M B I K I N S E G A R M 0 E L 0 ET DA H 
dengan tjepat. MENJEGAH SAKlT TENGGOROKAH • 

jang t~roet akan pengganas jang telah memperko
sa keadilan di Eropah itoe. Disajangkan, bahwa 
goendoekan2 wakil2, istimewa rombongan2 itoe jang 
tela.h me_ngoe~ahakan pakai~n spesial, dan datangnja 
dari oedik2, bdak soedah d1berikan kesempatan, se
s?edah. ber~da dipekarangan, pada sekali lagi berba
r 1s mehwati tempat dimana bangsawan resident ber
ada. Diambil oemoemnja peratoeran selama didja
lanan dan dipekarangan, mengingat banjaknja orang 
jang mesti diatoer, ada sangat memoeaskan. Pada 
politie moelai dari jang tertinggi sampai jang ter
rendah sewadjibnja disampaikan eere saluut telah 
' ' aapat mengatoer laloe lalang dengan bagitoe bailmja. 
Peng~t~er keamanan dan poeblik saking saling me
ng-ertmJa satoe pada lain, sehingga senjoeman pi
hak Hermandad soedah tjoekoep, dan poeblik sama 
bekerdja sama2. 

LUCHTBESCHERMINGSDIENST. 
Membikin ioofe$g. 

. Kes~~an kalinja Oesaha Perlindoengan oedara 
dikot~ im, pad~ kemarin Selasa telah mengadakan 
oeferung. Pel.a~Jaran itoe dikirakan atas pengiraan, 
bahwa sehan itoe kota Manado telah diserang dari 
oeda.ra. Boeat menjaksikan keroesakan2 itoe dan 
djoega tindakan2 apa terhadapnja telah dilak~ekan 
oleh LB~, pe~s dik_ota ini telah clioendang boeat toe
roet menJaks1kannJa. Bagitoe1ah waki12 ,,Men. Bull." 
,,Mangoeni", ,,Seroean", ,,Menara", ,.How Sin" dan 
kita dari KHP ~engan doea auto dipimpin oleh toean 
van Geld~r dan ~· telah berkeliling kota melihat 
t~~pat2 Jang ket1mpa. born pesawat2 moesoeh jang 
dikirakan soedah mell'Jerang sehari itoe. Oendangan 
pada p~rs kali ini mengoendjoekkan bahwa pimpinan 
LBD d1~ota _ini ~lah insjafkan keperloeannja publie
ke voorl~cht~g via. pers tentang satoe hal jang bagi
~oe pentmgnJa bag1 poebliek seperti luchtbescheming 
itoe. Den~an perantaraan per.s dapatlah poeblik me
nget~ho~1 tentang apakah goenanja dan betapa be
~erdJanJa ~D, pada dapat menghargai oesaha per
lmdoengan itoe dengan sepenoehnja sesoedah ertikan 
maksoednja dengan betoel. 

Bekerdja sama2 antara pers dan overheid dikota 
ini, j8:ng. masi~ _veel te wenschen overlaat, agaknja 
moelai cliperba1k1 dan pada memperlihatkan kemaoe
an baik dari pihak pers, kita telah toeroet berhadir 
sehari itoe. 

Tjobalah kita bikinkan sedikit verslag tentang 
oefening dihari Selasa itoe. 
Melingliloongi segenap kota. 

Kaloe sampai sebagitoe djaoeh peladjaran LBD 
itoe dibatasi sadja boeat sebahagian dari kota kali 
)11i oefening melingkoengi segenap Manado. D~s se
lama satoe djam stengah, laloe lalang diseloeroeh 
kota san_gat clibatasi. Ketika selama oefening auto 
rers mehwati beberapa djalan jang biasanja ramai, 
s~lain ~engerdja_ LBD dan hulp-politie serta politie 
biasa, tidak terlihat orang atau kendaraan clidjala
nan. Agaknja poeblik Manado soedah sama menge
tahoei (serta ertikan goenanja) apa haroes diper
boeatnja bilamana sirene tanda bahaja telah diboe
njikan. 

Sedikit liwat djam stengah 4 auto pers berangkat 
dari Singkil, sesoedah disana menerima beberapa pe
nerangan dari toean van Gelder tentang sector Oe
tara kali dan bekcrdjanja dimoesim ada bahaja se
perti jang dikira2kan pada hari oefening ini. Ordon
na.nsen masoek keloear membawa rapport tentang 
keadaan disector itoe. Bagitoe sewaktoe rombongan 
njamoek pers berada clisitoe diterima chabar ten
tang djatoehnja born di Sindoelang I, ada orang loe
ka, di Wawonasa terbit kehangoesan dlsnja. 

Kita oelangi sedoeloe melangsoengkan pembitja
raan, bahwa hanja DIANDAIKAN ada serangan oe
dara, dan itoe kebakaran dan segalanja sekedar 81Il

dai-andaia.n sadja.' Bagitoelah dengan auto, sesoedah 
brenti sebentar membakar ,,Jilin-asap", jang menge
loearkan banjak sekali asap (kira2 sama tebalnja 
dengan itoe asap dibelakang mana kapal!2 Italia sem· 
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boeni ketika lihat ,,Hood", kata boeng Tjilik) kami 
laloe kehaven, dengan liwati Tjalatja, dimana seba
hagian dari brandweer dari LBD sedang rnemadam
kan api dari kebakaran jang dikira2kan disitoe. Se
iampai didepan toko Hotchand, disitoe ada spuit la- I 
gi jang sedang menjiram kebakaran jang tidak ada. 
Tidak lama kemoedian, tiba lagi disitoe pompa air , 
pakai motor. Dengan sekelebatan sadja pompa itoe 
dikasih beraksi rnembantoe memadamkan api ditoko 
Hotchand. Satoe slang memoentahkan airnja diatas 
atap boom jang dikira2 djoega sedang terbakar. 

Disitoe karni menjaksjkan beritanja ordonnans 
jang mengatakan kantor paket vaart kena born dan 
moelai hangoes. Sebab kebakaran dihaven itoe tidak 
membahajakan kota sesisanja, apinja dibiarkan. 
Jang lebih penting ada itoe api di Havenstraat sebab 
moedah mendjalar .... . ... . 

Bagitoelah bahagian jang mengenai pemadaman 
api, kaloe ada serangan born dan gedong2 jang kena 
born hangoes. 

Mosterd gas 

KENG HWA POO 

ENAK RASANJA DAN MENJEHA TKAN. 

Watson's Orange Squash terbikin di Hong· 

kong dari air djeroek keprok Californie j g 
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ternjata telah djatoeh depan kantor residen dimana 
ontsmettingsdienst dikasih beraksi membesihkan
nja soepaja tidak membabajakan. Poen di Sario de
kat Pikat setiba kami bahagian pembasmi gas se- rooster .hari2 kita, enta~ masih ada sedjam, doea jg I jang tidak terlaloe tinggi dan dirasa paling tjotjok 
dang membersihkan bekas2 mosterdgas, jang dian- dapat d1~oenakan boeat i~oe.. . . jalah satoe ambachtsleergang dari doea tahoen de
daikan djatoeh dengan born disitoe. Sebentar kami Mengingat ~empa~ kita ~ang sangat semp1~nJa, ngan satoe tahoen vervolgcursus. Dikoeatirkan, bah
singgah di Pikat menanjakan keadaannja korban.2 ta.klah dapa~ k~ta lebib berdJelas tentan~ ~D ito~. wa para toekang jang dapatkan didikan lebih tinggi, 
gas itoe jang dirawati disitoe oleh dokter Tumbelaka TJ~er_na, bag1 kit~ tera~alah p~rl~ .a~anJ~ d1kota k1- misalnja dari satoe ambachtschool dengan didikan 
dan verpleegsters korpsnja. Kembali dari Sario sing- ta IDl. Dan ap~ Jang hmgga km1 ditJ~pa1 oleh LBD, penoeh lambat Iaoen akan tidak tinggal di Minahasa, 
gah lagi dikantor Landraad dimana ada doea korbar. sangat menggirangkan dan membenkan hara pan, I ta pi merantau kelain tempat, mentjari gadji jang le
born, satoe loeka didadanja satoe diperoetnja jang bahwa perlindoengan kota ini semingkin mendekati bih tjotjok baginja. 
soedah diperban oleb korps Roode Kruis disitoe. Se- apa jang diangan2kan, jalah kesempornaan dalam ' . . 
bab sesoedah diperiksa verbandnja koerang baik doe- batas kemoengkinan jang terberi. Oefening Iebih ba- 1 Ata te~asa k:1~g~~n, bahw:di~~hasa Beb 1~~da Pd~r
doeknja, laloe diboeka kembali diganti dengan drie- njak kali lagi bagi LBD akan lebih menambahkan I ~e se agai voer a a ai:n pen 1 an se agi oe, Ja-
hoek verband Dengan bacritoe kami· dapat menJ· k · pa.raath "d · M d h- d h 1 (C) d1 boeat masoek sekolah itoe tertoentoet bekas2 moe-

. o· a si- ei nJa. oe a moe a an. · rid sekolah Belanda. Bahasa Belanda dipakai sebagai 
kan penaroehan verband itoe. 

Sekianlah beberapa pemandangan ten tang oefe- I voertaal dirasa akan banjak menarik, sebab kepan-
. "t AMBACHTSCHOOL DI SASARAN. I daian bahasa itoe disini sangat dihargakan boekan mng i oe. . . 

Tentang L.B.D. dapat diterangkan ringkasnja Hend.a.k dipindah ke Mana.do? s~dja, sehu~gga tersebar d1ant~a pendoedoek, tapi 
sebagai berikot. Dalam gemeenteblad tgl. 30 Juli No. 2608,69 ada dJoega bag1 per_noeda2 Belanda-md<?, tentoe ~aha.sa 

Seperti diketahoei dalam perang sekarang banjak I terbatja satoe oesoel dari burgemeester, tentang pe- Belandi: sebaga1 ~oertaal akan banJak menank me
sekali dipergoenakan mesin terbang. Angkatan oeda- mindahan sekolah ambacht di Sasaran Tondano ke masoeki sekolah itoe. 
ra Djerman, dibantoe oleh penghianat2 tidak sedikit Manado. Seperti diketahoei, sekolah terseboet pada Dioesoelkan oleh burgemeester, mengingat keper
soedah memoedahkan terdjangan Djerman di Neder- masa ini sedang dibrentikan, sebab gedong2uja ada I loean kota ini akan toekang2 jang terdidik, pada 
land, dan boeat sebahagian besar adalah lantaran dipergoenakan boeat interneeringskamp. · Pihak G€- mengandjoerkan pada Minahasa Kerk, boeat menem
aksi pasoekan2 oedara Djerman itoe sehingga Neder- redja Minahasa sedang beroesaha boeat mengambil 

1 
patkan sekolah ambacht itoe dalam kota Mana.do. 

land dalam 5 hari sadja dapat didoedoekinja. Mem- over sekolah itoe dari Zending dan hendak memin· Pihak gemeente menjokong pemindahan itoe dengan 
perhatikan tjara perang sekarang maka pembesar2 dahkannja ke Tomohon . .Sebab sekolah ambacht itoe memberikan pekarangan jang loea~nja 5500M2 .de
dikota ~ tidak melalaikan pendjagaan terhadap ke- toch mesti dip~dahkan, djad~ toean burgemeester ngan p~rtjoema dan sabal'l tahoennJa satoe subs1die 
moengkman serangan dari oedara, kalau seaindainja Manado rnemadJoekan suggestie pada raad, apakah besarn.Ja f 500.-
kitm. tierlibat langsoong dalam perang, dus diserang ' tidak moengkin kalau .sekolah terseboe~ ~engan ban- Oleh pengoes?el di~as~., pihak .Geredja Minahasa 
moesoeb. Boeat mentjegah pengorbanan diantara toean Gemeente, ganti ke Tomohon, dipmdahkan ke akan dapat menJetoed.Joe1 oeso.el it~e. Sek~rang ter
rajat boekan serdadoe dan gedong2 dalam kota, ma- Manado dengan sokongan gemeente. serah pada raad memmbangnJa. Pibak kita Ba:ngat 
k.a. diatoer perlindoengan oedara, lebih terkenal di- Alasan2 jang dimadjoekan oleh burgemeester an- :n~nje_toedjoei adanja satoe ambachtschool dikota 
s1m dengan seboetan L.B.D. atau lengkapnja: tara lain2 jalah, bahwa menoeroet satoe angket 11m. 'I'.Joema.be~rapa alasan dal~m oe~oe~ bur~e~-
L htbe h 

. sdi (enquete) J·ang telah diadakan oleh beliau telah di- ster itoe, k1ta tidak dapat menJetoedJoe1, tap1 biar-
uc rsc ernung enst . . . '. · b"t · k · a·h· b · . . . . . uavat. kt:Ilji:1.la<:1.u, uah wa. dikota. kt::iliarnau krt..a. ::>angal lah kita. l Jllrll llllllJll 1 m ag:ian. 

di Indonesiakan ertinJa Oesa~a per~1~doengan ~erh~- kekoerangan toekang2 jang terdidik. Dilain pihak I ---------------------
~ap serang~ .o~dara. LBJ? dikota lill, kala1:1 k1~ t1- didapat kienjataan, bahwa ba:njak pemoeda2 jang 
aak sal~h di?irika°: sedi:n tahoen 193~. Kita tidak soedah meninggalkan bangkoe sekolah, istimewa di- j BEKENDMAKING. 
loepa nusalnJa, ketika dilakoeka~ .pertJobaan pe~g- kalangan pemoeda2 bekas sekolah Belanda, jang se- De Burgemeester van Manado maakt ingevolge 
gelapan kota pada ye~ama k~lJ.?Ja, be~erapa .:n~a- bab tidak poenja oeang boen:t beladjar lebib djaoe~. 1 het bepaalde in artikel 96 lid 2 d~r Locale. Rad.en 
moek per~, a~tarai:-Ja kita sendiri ~elah hdak diizin- terpaksa menganggoer. BanJak antara mereka ba1k Ordonnanlie bekend, dat de begrootm~srek~nmg van 
kan .~eI?JakslkannJa, . walaupoen pibak pers dengan psychiscb, baik physiek, sangat tjotjok boeat peker- Uitgaven en Ontvangsten voor het .dienstJaa~ 193g 
sendirinJa sewaktoe 1to~ de~gan si;>ontaan datang djaan tangan, sehingga kaloe ada tempat pendidikan, gereed is en vanaf heden voor een ieder ter mzage 
rnenawarkan samenwerkmgnJa. _Bagitoe LB~ dengan dirasa akan banjak jang memasoekinja. ligt ter G€meentesecretarie. 
pelahan telah t?6mboeh s~bag1m~a adanJa seka- I Pengoesoel mengira, bahwa oemoemnja pendidi- 1 
r~g. B?eat per~doengan Jg effect~ef, kota ¥anado kan sebagitoe haroes mempoenjai studie-programma llA.N.ADO, 3 Augustus 1940. 
dibahag1 dalam bga sector (babag1an pendJagaan) 

1 
I 

jaitoe sector Oetara kali, dus moelai dari soengai 
keoetara sampai batas kota, sector tengah jaitoe da
ri kali sampai Telingweg dan sector selatan, jalah 
bahagian k-0ta sebelah selatan Telingweg. Tiap2 sec
tor dipimpin oleh sectorhoofd serta dibawahnja ada ' 
staf terdiri dari onderhoofd dll. 

Semasing sector mempoenjai tempat2 pendjaga
an, penghintaiannja dlsnja, sehingga kalau ada pe
sawat terbang . moesoeh mendatangi lantas diketa- I 
hoei dan dilakoekan tindakan2 seperloenja. Diatas j 
sector2 terdapat poetjoek pimpinan atau pimpinan 
centraaldari mana diatoer segala2nja dan pada siapa , 
diberitahoekan semoea2nja sedang sector-hoofden , 
bertindak dalarn sectornja masing2 sekedar keper
loean dalam sectornja. Bagitoelah seperti dalam oe
f~ming baroe ini disatoe ~ector terdjadi doea atau ' 
lebib kebakaran sekali goes. Nah, sectorhoofd rneme- , 
rksa dalam kaartnja kebakaran mana jang paling 
berbahaja, dan kesitoelah dikirimkannja moela2 pa· 
soekan pembasmi api dll. Kaloe alat dan orangnja I 
tjoekoep, maka ketempat kebakaran kedoea dll. itoe 
dikirimkannja djoega a1at2 dan orang pembasmi api. 
Seandainja ditiga atau lebih tempat itoe terdjadi ke
bakaran jang semoeanja sama pentingnja, dus sama 
besar bahajanja, maka diminta oleh sectorhoofd ban
toean via pimpinan centraal dari reserve disitoe a.tau 
dari lain2 sector. 

Masih perloe tena~. 
Menoeroet keterangan jang kita dapatkan, dan I 

djoega berdasar penglihatan sendiri ketika oefening, 
pada LBD masih perloe sekali ditambah tenaga. Dus 
vrijwilligers LBD voor'! S'cdikitnja masih dioesah 
300 orang, kaloe bisa lebih lebih baik lagi. Ini baiklah 
diperhatikan oleh semoea, istimewa dikota kita ini, 1 

dimana masih bagitoe banjak pemoeda jang berge- I 
lendangan tidak poenja pekerdjaan atau kaloe ada 
masih poenja tjoekoep tempo vrij boeat mengorban- 1 
kan satoe djam seminggoe goena keamanan bersama. 
Betoel dimasa ini, sjoekoer, kita masih diloear baha
ja langsoeng, dau haraplah kita seteroesnja kita te· 
tap diloearnja. Tapi kemoengkinan selaloe ada, jang 
kita tersangkoet djoega, dus bisa menantikan da-

1 

tangnja ' serangan. Mengingat kemoengkinan inilah 
diseroekan soepaja orang soeka n engabdikan dirinja 
pada L.BD, Roode Kruis dan en~ah dienst al?a lagi 
jang bersangkoetan dengan perhndoengan k1ta se- l 
moea diwaktoe ada serangan. L.BD masih boetoeh 
tena.ga, R.K. dito, tjoba semasing kita selidiki lagi 
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Dari Son er-Leilem. 

Penimba toelis: 

PENGAIRAN SAW AH DI LEILEM. 
Beberapa tempat pembahagian air kekebon2 sa

wah dibahaP'ian Leilem, atas bantoean Minahasaraad I 
hendak dibetoe1kan. Pada boelan December tahoen 
laloe goena pembetoelan itoe, orang2 Leilem soedah 
mendapat perintah boeat memberikan bantoean jang 
beroepa batoe dan pasir, sementara cement diberikan 
oleh M.R. berikot orang jang memimpin pekerdjaan 
metsel itoe. Orang2 Leilem jang berkepentingan de
ngan senang hati soedah mengangkoet batoe dan 
pasir, sehingga pekerdjaan itoe lantas dapat dimoe
laikan. Tetapi sebeloem selesai, pada beberapa boelan 
laloe pembetoelan djalanan pembahagian air itoe, 
jang masih eloem rampoeng telah diberentikan, se
dang sisa cement jang masih kira2 seratoes zak soe
dah dibawa pergi, entah dipergoenakan oleh MR di
lain t~npat. Mengingat pembahagian air sawah di 
Leilem sering mendjadi pangkal pertikaian antara 
orang2 jang poenja kebon jang diairi oleh saloeran 
itoe, sangat dikesalkan, jang pembetoelan metsel 
pembahagian air itoe tidak diteroeskan sampai se
lesai. Sebab pembahagian air tidak betoel, kebanjak
an sawah jang djaoeh kesebelah Barat dari Leilem 
dalam tahoen inihasUnja djaoeh dari menjenangkan. 
Lebih djaoeh, menoeroet orang jang tahoe keloeasan 
tanah jang dapat didjadikan sawah, kaloe ada airnja, 
di<laerah sawah2 Leilem sekarang, ada kira2 400 
baoe. Keloeasan ini, kaloe saloeran dan pembahagian 
airnja dibetoelkan, dapat dibasahi oleh air jang ber
asal dari soengai Linow. Sehingga goena melebarkan 
sa ah2 itoe perloe pengairan dibikin baik dengan 
membetoelkan saloerannja, sebab air tjoekoep ba
njak. Mcedah2an jang berwadjib memperhatikannja, 
istimewa wakil Sonder di M.R. 

WATERLEIDING SONDER KEHABISAN AIR? j 
Soedah doea boelan waterleiding di Kolongan 

Atas, Sonder tidak kasih air. Barangkali kekeringan 
soember airnja? Pipa2 djalanan air soedah moelai 
berkarat. Adapoen bekerdjanja waterleiding itoe ada 
dengan bantoean pompa. Menoeroet keterangan si 
pendjaga pompa itoe, maka pada pompanja ada ke
roesakan jang perloe dibetoelkan dengan onkos tidak 
seberapa besarnja. Biarpoen bagitoe tidak djoega 
dibetoelkan keroesakan ketjil itoe, sebab menoeroet 
penoetoeran Comi:c waterleiding, kasnja kosong! 

Orang bertanja kaloe kas kosong apa dengan 
menanti2 sadja akan datang isinja masoek kedalam 
kas dengan sendirinja? Mengapa tidak dioesahakan 
soepaja kas berisi poela, dan dengan bagitoe leiding2 
air terisi dengan air? 

Dimana letaknja sebab sehingga kas kosong, ti
dak diketahoei. Ketika waterleiding masih bekerdja, 
oontributie pem.akai2 air disama ratakan. Artinja 
mereka jang mempoenjai leiding pasini, dus jang 
m~<>.nPk d..lpekarangan sendiri , d.P-ngan petna'k.ai2 au.• 
jang haroes ambil airnja dibak oemoem, haroes mem
bajar ioeran sama banjaknja. Sekarang kas kosong 
comite peloek tangan. Kaloe soedah tidak dapat dja
lan lagi kenapa tidak minta bantoean dari mana2 
a.tau mengatoer collect dll. soepaia kas diisi lagi? 

KAISER HAILA SELASSIE. 
Berada di Kartb.oem, Sudan. 

Seperti diketahoei, rajat Abessinia, jang me
mangnja tidak bagitoe senang dibawah telapak Ita~ 1 

lia, setelah negerinja Mussolini toeroet pera.ng, soe
dah moelai bergerak, boeat melepaskan dirinja dari 
kekoeasaan pendjadjahnja. Negus-negestie Halla Se
lassie, jang mengetahoei tentang pemberontakan ra
jatnja itoe, dengan segera meninggalkan Inggeris 
dan pergi ke Afrika. Beberapa lamanja orang tidak 
tahoe dimana ia berada. Satoe berita Reuter jang ter
batja dalam . ,,Loe." memberitakan bahwa pada 2317 
keiser Ethiopia itoe berada di Karthoem, berdiam 
disatoe roemah jang disediakan oleh pemerintah Ing
geris goena ia. Negus mengatakan, bahwa temponja 
boeat pergi kenegerinja beloem tiba, tapi beliau soe
dah berdjaga2 dekat negerinja soepaja bila saatnja. 
soedah da.tang ia lantas bertindak seperloenja. Moe
sim hoedjan jang sekarang soedah moelai di Ethiopia 
dikira akan menjoesahkan boekan sedikit pada ten
tara Italia disana, sebab gerakan2nja akan sangat 
terhalang oleh hoedjan. Itoelab dikira saatnja jang 
baik boeat rajat Abessinia bergerak dalam kalangan 
loeas, dan mengetahoei bahwa keisernja ada dide
kat, itoe kepala2 bangsa akan tambah meloeaskan 
pernbrontakan2 jang sekarang soedah dimoelaikan. , 

PEMBERITAHOEAN. I 
Pada hari SENIN 26 Augustus 1940 pagi djam 

9.30 didalam dan dengan perantaraan kantoor lelang 
Klas 2 di Manado, akan didjoeal dihadapan banjak 
orang: 

Itoe perceel, jang mempoe11jai hak eigendom, 
dengan semoea peroesahan jang terdapat dida- 1 
lamnja, menoeroet soerat2 eigendom dari 16 Ju
li 1931 No. 95 dan 3 December 1938 No. 100 I 
tertoelis diatas nama dari M. W. Ward c.s., ter
doedoek di Residentielaan dalam bandar Manado, 
verpondingsnomor 5, menoeroet meetbrief ddo. 
25 November 1921 No. 50 loeasnja 4215 M2, 
harga verponding tahoen 1939: F 12000.- I 

Pendjoealan ini berlakoe menoeroet kekoeatan 
.... oerat k~asa jang tiada boleh ,ditarik kembali, di- ] 
berikan pada soerat dari hypotheck pertama dd. 24 
J nuari 1924 No. 4. kepada djoeroekoeasa dari pe
megang hypotheek, 

Mr. J. KREEMER. 

POO 

Bodon jong bogoes 
Satoe lelaki janQ bagoes poto

ngannja, satoe badan jong se-
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SCOTT'S 
EMULSION 
Vttaminen dan dzat logam a fe~tor 
penting oentoek memetihara orang 
poenja badan dan Scott's lmukion 
djoestroe ada mengandoeng sanget 
k ja tm matje bagian c:kat. OJeh 
kerna itoe, tenaga oentoek bikin koeat 
dari ini mmjak poen ada loear biasa 
besarnja, teroetama boeat nak·anak. 
Dalem riwajat bebrapa poeloe tahon 
jang laJoe t ntang anak-anak jang mi· 
noem iru minjak telah djadi samingkin 
sehat sem. koeat, tida taoe ada berapa 
banjak djoemblahnja dan orang2 jang 
mendjadi ajah boendah tentoe sadja boeat 
heran meBhat marika poenja anak lelaki 
dan anak prampoean soedah djadi se-

mikian actief dan menjoekai. 
Begitoelah d~ika1ee Scott's 
Emulsion telah dipanelang 
sebagi b rant jang membri · 
boedi setjara · da ada ban
dingannja boeat 1R1 djeman 
bagi roemah t-angga, inilah 
boekan 'da ada sebabnja . 

S mo r0em h obat 
besar a a djoewal. 
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PENGHEMATAN ATAS PEKERDJAAN OEMOEM 

( Samboengan). 

Di Tanah Seberang akan diteroeskan djoega me
ngerdjakan pekerdjaan irigasi Sadang dan Djenebe
rang di Selebes Selatan, sedang di Atjeh boekan sa
dja pekerdjaan irigasi, jang soedah dimoelai dengan 
wang W elvaartfonds, jang akan diteroeskan, melain
kan djoega pekerdjaan irigasi jang baroe dan besar
besar soedah siap poela persediaannja, sehingga bo
leh diharapkan akan bisa dimoelai mengerdjakannja 
didalam tahoen 1941. Lain dari pada itoe banjak la
gi pekerdjaan jang berketjil-ketjil jang soedah ma
soek dalam rantjangan pekerdjaan, misalnja di Mi
nahasa; diantaranja banjak jang akan selesai dida
lam tahoen 1940 ini djoega. 

Oesaha jang lain jang diketjoealikan dari peng
hematan ini, ialah oesaha jang berhoeboeng dengan 
kolonisasi orang Djawa di Tanah Seberang. 

Boekankah karena kolonisasi itoe banjak sekali 
peroebahan jang baik, jang bis~ diharapk:i:n da_ri ~a
danja. Pertama keadaan pengh1doepan ra Jat di DJa
wa karena itoe akan djadi lebih enteng, sedang se
baliknja tanah jang biasa menghasilkan barang ~a
kanan di Seberang djadi dioesahakan dengan seba1k
baiknja. Oleh karena itoe maka oesaha jang be~hoe: 
boeng dengan kolonisasi ini tidak boleh sekah-ka11 
dihematkan. Itoelah sebabnja maka pekerdjaan iri
gasi oentoek daerah kolonisasi di Palemba~g dan 
Lampoeng dan di Selebes bo~at sementara tid~k. bo
leh diganggoe2, melainkan diteroeskan seperti Jang 
soedah2 djoega mengerdjakannja. 

Dan lagi didalam tahoen ini akan dimoelai meng
adakan kolonisasi di Djambi; berhoeboeng dengan 
ini maka pekerdjaan waterstaat jang ~rloe o~ntoek 
kolonisasi ini haroes dimoelai mengerdJakannJa. Se
dang dalam tahoen 1941, begito_epoe~ ~ar~es dimoe
lai poela mengerdjakan pekerdJaan ingas1 Bataha~ 
di Soematra Barat oentoek kolonsasi jang aka.n didi
rikan poela disitoe. Disamping i~oe akan ~it~roeskan 
djoega dengan koeatnja pekerdJaa~ mentJ~n daerah 
jang baroe2 di Borneo d~n S~lebes Jang ba1k oentoek 
didjadikan tempat kolorusasi. 

Djadi pekerdjaan jang akan dioendoer~an, ~ang 
dimaksoedkan diatas tadi hanjalah pekerdJaan Jang 
berhoeboeng dengan gedoeng-gedoeng, djembatan 
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djalan. Bagaimanapoen perloenja sekalian pekerdja
an ini, tetapi keadaan wang negeri sekarang tidak 
mengizinkan boeat meneroeskannja. Oleh sebab me
noeroet asas inilah, maka sekalian pekerdjaan mem
boeat djalan boeat sementara haroes dihentikan doe
loe; begitoe djoega pekerdjaan memperbaiki djalan 
di Atjeh Timoer, jang tadinja hendak dimoelai da
lam tahoen 1940 ini. Dalam oeroesan gedoeng ne
geri banjak niat akan mendirikan gedong jang ba
roe2 dioeroengkan sadj a doeloe, misalnja pendjara, 
kantor post kawat dan telepon, roemah sekolah, roe
mah oentoek pegawai goebernemen dan sbnja. Seba
liknja oentoek mendirikan roemah sekolah negeri, 
tangsi boeat veldpolitie dan stations radio ditanah 
Seberang akan dikeloearkan djoemlah wang jang be
sar2 didalam tahoen 1940 ini. 

Djoemlah belandja jang soedah masoek dalam 
anggaran belandja tahoen 1940 oentoek pekerdjaan 
waterstaat, tetapi jang ditahan ini, adalah lebih dari 
31/z djoeta roepiah banjaknja. 

Tambahan lagi, haroes diingatkan poela disini, 
bahwa banjak pekerdjaan oemoem di Soematera dan 
Borneo Jang dibelandjai dengan wang dari fonds 
jang asalnja dari bia-keloear jang dipoengoet dari 
karet anak negeri. Sedjak tahoen 1938 belandja jang 
diambil dari ,,wang karet" itoe didjalankan dengan 
melaloei Rubberfonds; Rubberfonds ini dioeroes di
loear administratie anggaran belandja Negeri. Oleh 
karena itoe maka belandja ini tidak akan kelihatan 
didalam anggaran belandja Negeri. Tapi soenggoeh
poen demikian, belandja itoe akan berpengaroeh 
djoega pada keadaan keoeangan Negeri. Oleh karena 
itoelah maka perloe djoega diadakan beberapa atoe
ran oentoek mengoerangi boeat sementara belandja 
jang dikeloearkan dari Rubberfonds itoe. Tetapi ber
hoeboeng dengan sifatnja Rubberfonds ifoe, soedah 
tentoe pekerdjaan ini hanja ,,dioendoerkan boeat 
sementara" sadja mengerdjakannja; nan ti apabila 
keadaan wang negeri soedah seperti biasa lagi, wang 
Rubberfonds itoe soedah tentoe akan boleh dipergoe
nakan seperti biasa poela kembali, oentoek mene
roeskan pekerdjaan itoe. 

!lJisa llliDoem, bisa gosoks bisa oeroet. 

PENDJOEALAN OEMOEM 

pada tanggal 15 Augustus 1940 djam 10 pagi dimoe
ka Vendukantoor Manado dari 
2 perceel erfpacht, ternama ,,Takoeow I" en ,,Takoe
ow II" verponding Nos. 91 en 92, terdoedoek di di
strict Manado, bestuursafdeeling en residentie Ma
nado. Acten erfpacht ddis 7 Februari 1929 Nos. 25 
en 26. Harganja verponding f 5000.-

Ini pendjoealan terdjadi atas tita Raad van Jus
titie Makassar ddo. 7 Juni 1940, boeat pembagian. 

Meester THE SING HOO. 

TEMPAT MEMPERBOENGAKAN OEANG 
SIMPANAN JANG KOEKOEH. 

Oeang :;1mpanan senant1asa teroes dapat d1bajar 
dengan tidak diberitahoekan lebih dahoeloe. 

Boeoga 1939 3.6°/c . 
Dipinta kepada penj1mpan-pe11j .mpa11 akan me

ngoendjoekan boeKoenjad1kantoor Spaarbank, soe
paja boenga itoe dapat dimasoekkan dalam IJ·)ekoenja. 

Di1·ecti~ 

APOTH E 
.. 

NDU" 

-·-· Kalau toean ada sakit: batoek, tenggorokan, dysenterie, bisoel-bisoel. loeka
loeka, djatoeh, digigit segala binatang berbisa, dan lain-lain, soeka semboeh 
dengan lekas dengan onkost tjoema sedikit, silahkan toean pakai ,, Ban 
Leng" tanggoeng memoeaskan dengan tidak diG!oega, sebab ,,Ban Leng" 
soedah dapat diploma2, dan banjak soerat-soerat poedjian dari toean-toean 
ambtenaar bangsa EuNpa dan Indonesia, karena amat mandjoernja. Bisa da
pat beli dimana2 tempat, djoega bisa pesan dengan rembours kepada: 

LABORATORIUM: periksa darah menoeroet Sacks - Georgi, Meinecke 
van Ide. 

SIE KA TJE ROEMAH OBAT TJEH SHE TONG 
Rustcnburgerpad 16 

Soerabaja 
Uava) 

Passar Weg 8 
Menado 

(Cele bes) 

Makassar 
(Celebes) 

PERKAKAS ELECTRIS: Diatermie, Sollux- en Hoogtezon, dan perkakas 
massage. 

DJ.AM BITJARA: Djam 10 - 12 pagi l Ketjoeali hari-hari ming-
4 - 6 soreh I goe dan raja. 

boeat orang miskm dan tidak mampoe. Ojam 1 - 8 pa i..., 
Ketjoeali hari raja dan hari minggoe 

MANAUO, Jr.iHanalaaa 6. 

DR. A. 8. __ AN DU 



KENG HWA POO 

ZOO IS ZIJN MANIER. Satoe kumpioen ••• a. O.H.P.-matjam? 

ESOEDAH mengasoh sekian lamanja kita me
ngira sobat 0 H. Pantouw akan soedah sedikit ber- ' 
cbah tjaranja menjamboe · san sesama rekannja 
bila hendak bertoekaran fikiran. Tapi kita sangat di
ketjewakan. Sobat kita ini masih tetap pada ,,tjara
nja" ·bertoekaran fikiran. Biarlah kita seboet sadja 
singkatnja, sobat kita masih tetap pada O.H.P.-ma
tjam-nja atau soepaja tidak mengeliroekan, pada 

koeat dan tjepat, djagonja dari 
permainan tennis. Bakerdja di 
waktoe jang betoel dan main 
sport peen di waktoe jang 
betoel, lain' lelaki mengiri 
kepadanja. Oranq2 jang beqi
to& koeat dan di1'agoemi llJi.. 
noem selamanja: 

Orang teg•p 
dan lcoe.t 
m ln o e m 

JAVA BIER 
le 

,.Ingka-matjamnja". + 

l]obafo'h djoetp 
JAVA B~CKdart 
JAVA DONKER Betapakah lngka-matjam itoe? Nah, kaloe so bat 

1 

kita itoe menjamboet toelisan collega2nja, istimewa 
h.aloe dikiranja ia ada berhadapan dengan Geda atau 
Corphar, sem ilan-dari-sepoelah-kali selaloe ia tarik2 I DISTRIBU'.l'EURS : JACOBERG. 

oeroesan ...... kebangsaan dalam polemiek, biarpoen -----------------
jang ndjadi pokok pertoekaran fikiran hanja per-
kara ge -gete misalnja. 

.Sebab Geda.jCorphar ada poetera2 Sangihe, me
noeroet Ingka-matjam, mereka tidakbisa lain, kaloe 

enoelis tentang sesoeatoe, tent o e dengan mak
oed ...... menghina bangsa Minahasa! Kaloe so bat 

itoe sendiri tidak dapat meloepoetkan djalan perfi
kirannja dari chauvinisme jang setjoepet-tjoepetnja, 
dikiranja .. .. . semoea rekannja ada sebagai ia sen
diri. Zoo is zijn manier, bagitoelah tjaranja. ,,Ingka
matjam!" 

Maoe boekti? Lihatlah betapa samboetan sobat 
OHP atas toelisannja C. dalam KHP tempo hari di

awah titel ,,Zoo zijn onze manieren", jang oleh C. 
de an sengadja ditaroeh onderschriftnja poela ber
boenji ,,Antara sesama kawan separtai". 

Apa Ingka-matjam soedah bikin dari itoe? 
Dalam soerat kabarnja OHP soedah toelis de

ngan didjarangkan sebagai kepala samboetannja 
atas toelisan C itoe: 

,,Keng Hwa Poo menghodjat Zoo zijn onze(Mina
hassische) manieren". Ini betoel2 jang kita seboet 
,,Ingka-matjam" dalam polemiek. Seperti perbahasa
an asing bilang, ,,ia mentjari pakoe diair tohor", 
atau seperti disini orang biasa katakan" ia lihat mo

BOEOL DAN SEKITARNJA. 

Roemah2 sekolah diperbaiki . 
Oleh H.P.B. di Boeol, dan dengan sokongan Pe

merintah Boemipoetera, maka sekarang sekolah jang 
roemahnja telah bobrok, sedang diperbaiki. Lain dari 
pada sekolah di Boeol jang telah dikabarkan pada 
beberapa hari jang telah laloe, sedang diganti de
ngan roemah jang tampan sebagai satoe tempat pe
noentoetan 'ilmoe jang baik, djoega sekarang sedang 
diperbaiki itoe roemah sekolah di-Kantanan district 
Boenobogoe, karena memang sekolah itoe soedah 
amat bobrok roemahnja. Oleh H.P.B. di Boeol ketika 
mengoendjoengi sekolah Timboelon, sangat tidak di
setoedjoei Beliau serba roemah sekolah jang tampak 
tidak anggoen dalam pemandangan mata, olehnja 
maka mana jang agak bobrok disoeroeh betoelkan. 
Sepandjang tahoe kita, bahwa sekolah Timboelon 
itoe baroe dalam tahoen 1939 disamboeng biliknja, 
dan mana jang perloe coedah diganti pada gebouw 
jang lama, tetapi dalam pendapatan beliau jang itoe 
masih agak tidak tampan. Boekankah kita selakoe 
kaoem patoet berterima kasih atas gelagat seorang 
H.P.B. jang demikian it~e? Kami patoet angkat topi 
atas hal jang sebegini, walaupoen masjarakat meng
alami hal loear biasa getirnja teroetama dalam doe-

mok diwaktoe siang". . . ,, . nia economie, tetapi BIDJAKSANA (BELEID) Pe-
Itoe perk~ta~~ "(Mmahassisc~e) Jang O~ ~e- merintah dapat menelakkan segala kesoesahan, jang 

n~an sengadJa ~lSlpkan, mempe:hhatkan mentaliteit- patoet kita oetjapkan banjak sjoekoer dan terima 
nJa Ingka-matJam seterang2nJa. Boekankah orang kasih adanja 
jang tidak membatja K.H.P. mengira, bahwa C ada I ' · 
toelis ,,Zoozijn onze CMinahassische) manieren ?" Pa- Tentang kaoem PSII. 
da hal Ingka tjoema tambah itoe ,,Minahassische", Sebagai dikabarkan dahoeloe, maka disini disam-
dus ......... insinuatie! boeng lagi sedikit akan hal itoe. 

Ingka-matjam kentara poela dari membawa-ba- Roepanja oleh karena perboeatan jang agak ber·· 

1

1 
pihak jang berwadjib didengar keterangan ada ma
soek pada 'akal jang sehat dalam tjara kehakiman, 
maka pada permoelaan boelan Juli ini, toean T. Moe
sa itoe telah dibebaskan dari tahanan. Dan jang ma
sih ditahan sekarang dan beloem diperiksa, dianta
ranja toean-toean Kanoet dan Djamaroet (Masih da
lam preventief) . 

Makanan tjoekoep. 
Peroesahan sawah-sawah dan ladang-ladang, oleh 

P.t. H.P.B. sangat dikeraskan mengatoernja, hingga 
kini pemoeda-pemoeda Boeol, jang banjak hanja hilir 
moedik mondar mandir didjalan-djalan boleh dikata 
tidak ada lagi, melainkan mondar mandir menoedjoe 
sawah atau keladang dengan patjoel, dan dalam wak 
toe sekarang tam paklah kaoem telah bersenang me
rasai, memakan soear lelahnja masing2. Diantaranja 
ada jang mendjoeal tepoeng oebi kajoe, kepada orang 
dagang. Goelapoen walau hanja serba sederhana, 
soedah dapat diboeat dari teboe oentoek memboeat 
koekis. Jaaa, djangan s1r1ja bersandar membeli, tapi 
tahoe mendjoeal. 

Pena Mas. 

SEDANG DITOENGGOE. 

,,HITLER'S EIGEN WOORDEN" 
Itoe boekoe karangannja 

Herman Rauschnig 

jang bagitoe banjak dibitjarakan. 

Dalam bahasa Belanda.-
Pesanan soedah boleh diterima sedari sekarang. 

Drukkerij Liem Oei Tiong & Co., 
Manado.-

wa serta ,,siapa dan apa"-nja si C itoe, dengan ala- tenta;igan dengan itoe Proclamatie dari Pemerintah 
san sebab ,,tertoesoek hati kami (OHP) orang Mi.- {BatJalah p~ngoemoema1?: Staat van beleg jang .disi
nahasa membatja kalimat tadi: Zoo zijn onze ma- arkan oleh Jang berwadJ1b, maka beberapa dar1 Pe
nieren". moeka PSII. disini telah dipersalahkan. (Lihat K.H. 

Roepanja OHP tidak ingat lagi itoe n. janjian \P. jang. laloe), jang ~emoeat kabar ito~. Toea~ T. 
c.nc.1..2 ~kolo..h: ,,Tu£11R.hQ.n K~ulQ.n ~n Parij£", jan..g Moesa, itoe seorang diantara ketoea dan PSII. Jang 
berachlr dengan kalimat: ,,Zoo zijn onze manieren". be~doedoek di .Boeol, Jang baroe semboeh dan s~k1t 
Nah kal OHP t · k d d b . d. al' be1 at dan mas1h sangat lernah, telah dapat panggilan 
. , oe ? JOe oep sa a.r. an se ag~ J.orn is pada 18 hb. Juni jl. dan ditahan pada ketika itoe, di 
Jang ~waktoe · soe.ka~an sedilnt ,,~umor • tJ?balah Polikliniek di Leok, dan karena pen ting didengar ke
sobat mgat2kan la~ kidong kanak2 itoe: l_'{anti 8?bat terangannja maka lantas diperiksa, dan dalam hal 
akan .te~lepas dan ge~ggaman chauVIrusm~ ,, ~ang hal perloe, sambil pergi beroelang-oelang ke Lalrea 
m~ndJadik.an sob3:t sermg2 dapat ,,nachtmerne itoe. jang djaoehnja lebih dari 30 km dengan auto, karena 
DJika toelisan C itoe sobat a~ggap ada men?esoek disana banjak lid-lid jang bersangkoetan. Tetapi ka . 
J?erasa8:n to~an. Vf· Th. dan dJoe.g~ toean2 dan PKM rena toean T. Moesa itoe terhisab satoe diantara in
J~ng ~a.in2nJ:1', Ja1~oe .sobat sen~n dan t~an !'1-.J.W. tellectueel Boeol, roepanja ia berkata tjara open
\\;., b1'.lrlah ~toe dJadi per~ar~nJa C dan itoe tiga. so- kaart {Kartoe terboeka) berteroes terang dan oleh 

DE BURGEMEESTER VAN MANADO 

bat2nJa sadJa. Kenapa d1tarik2 serta bangsa Mma
hasa seloeroehnja. Seakan-akan OHP sendiri tidak 
tjoekoep pertjaja pada ketjakapannja sendiri, dan I 
maoe mobiliseer segenap soekoe bangsanja jang sa
ma sekali tidak ada sangkoetannja dalam ini ! 

Dari manakah C dapat kabar itoe, tanja sobat 
OHP. Dari kita poenja pemberita, sahoet kita. Dilain 
bagian dalam nomer pemberita kita itoe 
menerangkan pendiriannja terhadap massalah jang 
mendjadi pokok pertoekaran fikiran ini. Seperti so
bat OHP bisa lihat sendiri, pemberita kita itoe mem
pertahankan verslagnja, jang kita telah berikan com
mentar jang dikatakan oleh sobat menghina toean 
W. Th. itoe. Sobat OHP tentoe soedah batja pendje
lasan kita dinomer laloe jang kita .soedah tempatkan 
goena terangnja doedoeknja perkara, sebab kedjoe
djoeran kita tidak membolehkan, kita membiarkan 
apa jang koerang lengkap dan memberikan kesan 
seakan2 kita sengadja memoetar kebenaran. ,,Ingka
matjam" jang gemar menarik2 golongan atau hal2 
jang diloear debat, kali ini memoentah ratjoennja 
jang paling membahajakan ditempo ini, jaitoe dengan 
boeta toeli mengatakan adanja colonne kelima disi
ni jang haroes dibasmi. Bagi jang berwadjib terserah 
memerikisa dengan teliti pembilangan sobat OHP 
itoe. Dan pada sobat OHP kita berpesan: 

,,kaloe berhadapan dengan tandingan jang boeah 
,,kalamnja sobat maoe lawan atau bantah, baiklah 
,,bersikap laki2 dan djangan selaloe maoe mena
,,rik2 kebangsaan dll. jang tidak menjangkoet 
,,atau tersangkoet dalam perdebatan. Ingka-ma
,,tjam jang memberikan kesan jang Ingka penge
,,tjoet, lekas2 diboeang, istimewa dalam berpole
.,miek dengan ...... C . . 

~-===--- ---- -- -.:.:.. -
-- __ ,___. __ 

- - -
r· kertas, sehingga boleh dj 2..di orang soekar dapat 

mperdirikannja jang lain lagi, tetapi pemakaian 
saboet kelapa sebagai bahan kertas dalam paberik~ 
itoe, kalau dilakoekan. memboeka kemoengkinan2 
~ng memberi harapan bagi penanam kelapa di Indo

nesia. Gonofoe jang biasanja diboeang sadja seka
rang dapat dibikin oeang. Apakah boeat Selebes Oe
tara tida dapat dipikirkan pcndirian paberik kertas 
dari gonofoe? Pemakaian kertas di Indonesia ten toe 
ada melebihi apa jang dapat dihasilkan oleh itoe 
d a paberik jang ada, dus pasar kertas disini masih 
masih lapang. Seandainja tidak dapat didjoeal disini 
lagi, dengan keadaan paberik2 kertas di Eropa (Fin
land dll.) pada masa ini, tentoe kertas Indonesia da
pat diexport ~elain bahagian doenia, malah ke Ero
pah sekalipoen. Tjobalah dipikirkan.-

Maakt bekend, dat het tweede gedeelte van den 
Bernhardweg met ingang van 5 Augustus 1940, den 
verjaardag van H.K.H. Prinsea Irene, wnder for
maliteiten of feestelijkheden za1 warden opengesteld 
voor het verkeer, zoodat dan een rechtstreeksche 
verbinding tusschen Tondanoweg en Tikalaplein tot 
stand is gebracht. 

MANADO, 25 Juli 1940.-

----------------------------------~~~-~~ ~~--~~~----------------

• 

DAN SEBABNJA7 
Se ba bnja adalall ka r•n• 
pe mblklnan Glaao fang 
sptteleel ltoe tertentoe ba· 
glannJa. Sebab la mengan
doeng EXTRA Vitamlne D 
oentoek memperbaik ter
laapnJa calcium Jeng perloe 
oe ntoek toel e ng'. Sebab 
kelaedahannje Glaao jan9 
besar 1toe eda baik sekall 
boeat toelang' dal'I oerat' 
spier dan kakoeatan badan 

Import: JACOB ERG 
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Drink 
DIAMANT 

om~~~m COM~Y~ M~~~fg)O, 
Penjataan Kesetiaan Kaoem 

BERKOEMPOEL 
DANMOELAI 
DJ.A.LAN. 

PERD.JALANAN. 

PENJATAAN 
KESETIAAN 

BEND EBA. 

Senin 5 Augustus 194:0. (Hari maulidnja j.m.m. Poeteri Irene) 
akan diadakan soeatoe perarakan penjataan kesetiaa.n ka.oem. 
Pikiran ini datang dari Hoofdenbond (Persatoean Kepala-kepa
la Minahasa) dan disetoedjoei sangat oleh oemoem ... 

Djam 4 soreh berkoempoel di Fortplein (moeka benten~) dan 
djam 5 betoel moelai djalan bertoempoek-toempoek. 
Muziek berdjalan dimoeka sekali. (Dipinta soepaja orani-oralli 
berkoempoel dengan tempo). 
Djalan-djalan jang akan ~djalani itoelah : 

Fortplein - Residentielaan - Kintal B. T. Resident ( disini aku 
diadakan keterangan jang sebenarnja) - Julianalaan - Fortplein . 
(boebar). 

Toean-toean jang terseboet dibawah akan memperdengarkan 
pembitjaraan pendek diroemahnja B. T. Resident kemoedian 
tibahnja perarakan : 

1. Voorzitter dari Hoofdenbond. 
2. V oorzitter Oranje Comite. 
3. Wakil orang-orang Tiong-Hoa. 

Sehabisnja penjahoetan P.B.T. Resident orang-orang menjanji 
bersama-sama: Wilhelm.us dan Njanjian Kebangsaan 9rane 
Inggeris (Engelsche Volkslied}. 

Dipinta soepaja orang-orang seberapa boleh mengadakan toem
poek-toempoek dan kebanjakannja satoe-satoe toempoek diwar
takan kepada secretaris Oranje Comite (p/a Gemeentekantoor 
telefoon No. 209) dan akan diatoer, soepaja tiap-tiap toempoek 
mendapat nomor boeat tempatnja. Nomor-nomor ini akan di
toelis dipapan dan ditaroeh di Fortplein, Schutterijweg dan Ha· 
venstraat. Orang-orang berkoempoel dinomor dari toempoeknja. 
Kendaraan tida' boleh toeroet bersama-sama di Fortplein. 
Membawa bendera-bendera tentoe akan membesarkan artinja 
perarakan ini. 

ORANJE COMITE: . 

• HEM 

.!Risa ll1itloe.m, bisagosok, bisa oeroet. 

BERITAPOS. 

Tarief pos oedam. 
Olteh P.T.T. Die diberitakan, bahwa sekarang 

ada kesempatan mengirim soerat dengan pas oedar\;t 
ke Amerika, dengan liwat dj?-lan dibawffi ini: Dari 
Indonesia ke Australia ~.N.I.L.M., dari Austra
lia ke Nieuw Zeeland per Transtasman-vliegdienst 
dan selandjoetnja dengan Pan American Airways ke 
Amerika. Pembajaran extra diatas tarief soerat bia
sa (gewone port) dihitoeng boeat: 
ke Amerika-Oetara: goena briefkaart 35 ct dan la

in2 soerat 65 ct. p. 5 gram. 
Amerika-tengah goena briefkaart 40 ct dan lain2 

(terhitoeng djoega 
Gr. en kl. Antillen, 
antaranja p.p. daerah 
Nederland, Curacao dll.) 
Amerika-.selatan 

soerat 75 ct p. 5 gram. 

(djoega Suriname) briefkaart 50 ct. dan lain2 soerat 
100 ct. p. 5 gram. 

Inggeris, Spanje, Por
tugal, Zweden, Veticaan-
stad dan Zwitserland briefkaart 45 ct. dan lain2 soe

rat 85 ct. p. 5 gram. 
Pada brie.fkaart dan soerat2 dll. jang hendak di

kirimkan per pos oedara ini haroes ditoeliskan: ,,By 
Knilm (transtasman) paa to USA and onward air
transmission". 

KETJELAKAAN AUTO ,,SAIGON 10''. 
Di Woewook. 

Pada 18 hb. ini di W oewoek soedah terdjadi ke
tjelakaan auto. ,,Saigon X" hari itoe terpeleset da
lam goot ditepi djalan dan sebab penoempang2nja 
ada jang sama berlompat keloear dari kertdaraan 
itoe maka beberapa telah mendapat loeka. Bagitoe 
ada seorang patah tangan, seorang petjah kepala dan 
4 orang loeka. Sebabnja sampai auto terpeleset, di
katakan, bahwa ditempat ketjelakaan itoe ada tim
boenan batoe krikil, sebab djalan sedang dibikin be
toel. Sopir jang tidak mendoe.ga pinggiran timboenan 
tanah dipinggir goot masih leml:ek, sekonjong2 au
tonja terpeleset masoek parit itoe. 

TEMPAT MEMPERBOENGAKAN OEANG 
SIMPANAN JANG KOEKOEH. 

Oeang simpanan senantiasa teroes dapat dibajar 
dengan tidak diberitahoekan lebih dahoeloe. 

Boenga 1939 3.6%. 
Dipinta kepada penjimpan-penjimpan akan me

ngoendjoekan boekoenjadikantoor Spaarbank, soe
paja boenga itoe dapat dimasoekkan dalam boekoenja. 

Di rec tie 

Kalau toean ada sakit: !>atoek, tenggorokan, dysenterie, bisoel-bisoel. loeka
Joeka, djatoeh, digigit segala binatang berbisa, dan lain-lain, soeka sernboeh 
dengan lekas dengan onkost tjoema sedikit, silahkan toean pakai ,, B :.in 
Leng" tanggoeng memoeaskan dengan tidak didoega, sebab ;,Ban Leng" 
soedah dapat diploma2, dan baniak soerat-soerat poedjian dari toean-toean 
ambtenaar bangsa EuriJpa dan Indonesia, karena amat mandjoernja. Bisa da
pat beli dimana2 tempat, djoega bisa pesan dengan rembotlrs kepada: 

LABORA TORI UM: periksa darah menoeroet Sacks - Georgi, Meinecke 
van Ide. 

Sl·E KA TJE ROEMAH OBAT TJEH SHE TONG 
Rustenburgerpad 16 

Soerabaja 
Oava) 

Passar Weg 8 
Menado 

(Celebes) 

Makassar 
(Celebes) 

PERKAKAS ELECTRIS: Diatermie, Sollux- en Hoogtezon, dan perkakas 
massage. 

DJAM BIT JARA: Djam 10 - 12 pagi I Ketjoeali hari-hari mie,g.· 

POLIKLINIEK 
4 - 6 soreh I goe dan raja. 

boeat orang miskin dan tidak mampoe. Djam 7 ·- 8 pa'i 
Ketjoeali hari raja dan hari minggoe, 

MANADO, J1JJlianalaan 6. 

DR. A. B. AN DU 
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sangat besar artinja kepada pasoekan jang sedang 
berperang . 

.Bagaimanakah rganisasi berbagai-bagai jaba-

1

. tan pembantoe itoe '? :::>ekarang ini tiap-tiap orang 
mes ti membantoe memboeat Hindia ekoeat-koe
atnja, tetapi meskipo demikian roepanja masih 

' senantiasa beloem tJoekoep minat orang oentoek 

ll>oe - kota tanah Litauen, tanah jang baroe-baroe ilirampas oleh Roesland.-

Kapal perang Frankrijk jang t.erbesar bernama: ,,t(.1cne1ieu" baroe-baroe dibina.sakan oleh 
lnggeris soepaja tiada t.erserah dalam tangan Djerman.-

orang 

SIARAN KOMISI PERTAHANAN. 
(Weerbaarheidsoommissie). 

Setelah Weerbaarheidscommissie didirikan perte
ngahan boelan Juni jl., maka S8geralah dioesahakan
nja mendengarkan pertimbangan beberapa orang da
ri berbagai-bagai tingkat masjarakat Hindia, dari se
gala golongan pendoedoek dan dari daerah-daerah 
jang terpenting di Hindia ini. Maksoednja ialah soe
paja dapat mengetahoei soeara-soeara, jang mende
sak, soepaja kekoeatan masjarakat Hindia oentoek 
mempertaharikan diri diperkoeatkan kesegala djoe
roesan dan soepaja dapat mendengar, bagaimana
kah djalan-djalan oentoek menambahkan kekoeatan 
jang dikira-kirakan orang. 

Sekarang telah siaplah pekerdjaan Komisi baha
gian itoe. Sama sekali djoemlah orang jang didengar
nja 44 orang. Disini itoe diterimanja poela oesoel-oe
soel dengan soerat dari beberapa pihak. Sementara 
itoe ia senantiasa masih soeka menerima boeah pi
kiran dan rantjangan, jang akan dapat mengoeatkan 
keadaan Hindia diberbagai-bagai lapangan. 

Oesoel-oesoel jang diterima itoe dan pengadoean 
dan keloeh kesah jang disampaikan kepadanja, seka
rang inisedang diperiksa dan dipisah-pisahkan oleh 
Komisi. Sekaliannja itoe akan ditimbang baik-baik, 
dan apabila dianggap penting, maka akan dimasoek
kan keda1am porstel-porstel jang akan dikemoeka
kan oleh Komisi kepada Pemerintah. 

Sementara itoe dalam rapatnja jang diadakan 
pada tanggal 12 boelan ini Komisi itoe soedah me
njelidiki dooea pasal, jang menoeroet timbangannja 
mesti segera diatoer. Jang pertama berhoeboengan 
dengan daja oepaja soepaja djabatan-dja?at~n-pem
bantoe bekerdja bersama-sama ( coordmatie van 
hulpdiensten), mentjatat tenaga-tenaga jang ada dan 
kalau perloe mengadakan burgerdienstplicht. Dari 
pertjakapan Komisi dengan beberapa orang dalam 
masjarakat dan dengan ahli-ahli, maka ia mendapat 
kejakinan, bahwa berbagai-bagai djabatan-pemban
toe seperti djabatan perlindoengan oedara, Roode 
Kruis dan polisi-bantooan (hulppolit.te) tedampau 
sedikit bekerdja bersama-sama. Lagi poela ternjata 
kepadanja bahwa dibeberapa tempat djabatan pem
bantoe itoe tidak tjoekoep mendapat orang. 

dasan ataupoen mempoenjai pengetahoean vak, jaitoe 
soepaja mendapat pemandangan tentang tenaga~te
na.ga jang dapat dipakai bagi berbagai-bagai djaba
tan. Menoeroet timbangan Komisi dibeberapa tempat 
perloe Burgerdienstplichtverorde~g diboeat berl~
kooe, pertama oleh karena ti~ak tJoek.oep orang ~g 
hendak menjerahkan tenaganJa, dan dJoega soepaJa 
kewadjiban-kewadjiban berbagai-bagai djabatan itoe 
dengan pasti dapat dilakoeka~. Kek?eas8:~n oentoek 
menoendjoekkan orang-orang Jang d1wadJ1?~ai:i men
djalankan burgerdienstplicht menoeroet p1~an Ko
misi sebaik-baiknja diberikan kepada resident, de
ngan dibantoe oleh ko~isi bu~gerdienstplicht, jang 
terdjadi dari wakil .. wak1l sekalian golongan pendoe
doek. 

Porstel-porstel oentoek itoe akan. dikem~e~akan 
Komisi kepada Pemerintah dalam mmggoe im. De
partement B.B. soedah menjiapkan peroebahan-pe
roebahan jang perloe dalam atoeran-atoeran tentang 
i'toe. 

Selandjoetnja Komisi itoe soedah memp~rhatikan 
poela soal mendirikan stadswachten (pendJaga-pen: 
djaga kota), jang boleh disertai orang-orang .dari 
sekalian pergaoelan Hindia Belanda, dengan tidak 
dibeda-bedakan. Komisi berpendapatan, bahwa stads
wachten itoe akan besar paedahnja, baik oentoek 
mendjaga tempat2 jang pent~g-penting maoepoen 
oentoek melawan moesoeh dari belak8:ng front. S~
bab itoe Komisi minta kepada Pemermtah soepaJa I 
menjetoedjoei asas maksoed mengadakan stadswach- ' 
ten itoe dan memberi koeasa kepada Leg:rcomman
dant melakoekan apa jang perloe, soepaJa selekas
lekasnja dapat diterima or:::n~ .boeat itoe dan orang2 
jang diterima itoe dapat dididik oentoek keperloean 

1 

terseboet. 1 • I 

ORGANISATIE PERTAHANAN HINDIA. 

Rentja:ngan dja~attan2 pembantoo dikalatn~ 
pend(Oedoek. 

Masih banjak kelmera1ng,a111 tang.an. 
Balatentera modern tidak dapat berdjoeang, ka

lau tidak dibantoe dari belakang. Peperangan mo
dern boekan sadja dilakoekan oleh balatentera dan 

Komisi soedah merantjang seboeah porstel, soe- angkatan laoet dan oedara, tetapi dibelakang bala
paja djabatan-djabatan-pembantoe. itoe .dapat le~ih tentera dan angkatan laoet ~an oed~ra itoe m~sti ada 
banjak bekerdja bersama-sama. .. DJ~lan Jang se~aik- organisasi jang rapi. soepaJa perdJoeangan itoe da
baiknja menoeroet timbangannJa, ialah kalau Jang pat dilandjoetkan. 
mengatoer bekerdja bersam~-sama ito~ ialah resi- De 'k' nl h Hindiapoen disisi dan diatas mem-
dent Lagi poela menoeroet timbangannJa perloe se- mi ia a . d 

1 
g 

kali · dibeberapa tempat diwadjibkan ~endaftarkan I ~erkoe~kan anJ.~:;~jak~a~~~i~n :~~~~goae~:~=~g: 
ra'jat laki-laki maoepoen perempo.ean Jang o~moer- Jan~ se artng ~ orgahisasi djabatan2 pembantoe, 
nja tidak melampoui watas-watas Jang akan ditet~p- ~oe -r~ ~la kang front" memberi bantoean jang 
kan jang memenoehi beberapa sjarat tentang ketJer- Jang ,. an e a an 

pekerdjaan jang sangat besar artinja ,,dibelakang 
serdadoe". Kadang-kadang dengan tidak sekali-kali 
pada tempatnja dlpersaiankan Pemerintah, sebab 
masih terlampau sedikit jang dikerdjakannja. Teta
pi sesoonggoo.tmja sued.ah baJnjak beinta.r jang SIOOdah 
dilakoiekann.ja. K.ebanjakan djabatan, rantjangannja 
soedah siap. Jang koerang hanja perhatian dari o
rang banjak dan dibeberapa tempat djabatan-djaba
tan itoe beloem djoega tjoekoep bekerdja bersama
sama. 

Organisasi soeclah ada, tetapi man.a orrung~? 
Lapangan pekerdjaan bagi mereka, jang mem

bantoe mempertahankan negeri dibelakang front itoe, 
sangatlah loeasnja, sehingga dari segala golongan 
pendoedoek mesti datang oantoean jang soenggoeh
soenggoeh. Kalau tidak organisasi itoe akan gagal. 
Pertama sekali keadaan didalam negeri mesti ten
tram dan sentosa, disisi itoe mesti a.idjaga djoega, 
soepaja orang tetap teroes menghasilkan barang
barang keperloean dan makanan. Orang jang sakit 
dan loeka mesti mendapat rawatan - boekan sadja 
sesoedah habis pertempoeran, tetapi djoega pada 
waktoe serangan dari oedara mesti diberikan bantoe
on. Lain dari pada itoe masih banjak pekerdjaan 
sosial jang menghendaki tenaga orang beriboe-ribue. 

Sekalian jang diseboet diatas ini tidaklah dise· 
boet menoeroet penting koerang pentingnja. Salah 
benar, kalau kita menjangka, banwa pekerdjaan dja
batan pembantoe jang satoe lebtil penting dari jang 
lain. Sekaliannja itoe sama pentingnja, tidak ada jg 
boleh diabaikan. Jang teroetama sekali ialah, ma
sing-masing mesti bekerdja. 
Mend~a keamaI11an didalam dan difoear. 

Boeat pekerdjaan ini, jang tiada berapa banjak 
bedanja dengan pekerdjaan angkatan perang, perha
tian orang paling besar, kalau dibandingkan dengan 
pekerdjaan2 lain. Sekarang ~i. ada tig.~ org~nisasi 
jang masing-masing mempoenJal kewadJ1bannJa sen:. 
diri; sebagian dari pada ketiga organisasi itoe soe
dah moelai bekerdja, sebagian sedang disiapkan. 
Pertama sekali dalam boelan Mei jl. dibeberapa tem
pat soedah diterima bantoean dari '!polisi-bantoean:• 
(hulppolitie). Disini itoe telah berd1ri poela orgam
sasi jang lain, jaitoe jang diseboet ,,vrijwillige oefen
corpsen", jaitoe organisasi jang maksoednja oen
toek mengedjar golongan militie dan landstorm dan 
mendjaga soepaja golongan itoe senantiasa siap. Dan 
achirnja sedang dipertimbangkan mengadakan or
ganisasi jang ketiga jaitoe .,pendjaga kota" (stads-
wachten). Akan disamboeng. 

RADJA CA.KOL 
dari ~m.enia, jang sekaraing terdjepit dia.nta.ra 

IIltler dan Stalin. 

EDEN 
minister peperangan Inggeris sekantlng. 
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Perangdi Eropah. 
,,FUHRER" PETAIN PENTAL KELOEAR PRESI
DENT LEBRUN. PERANTJIS DJADI NEGARA 

FASCIST? 

PEMBAHAROEAN grondwet Perantjis agaknja 
bererti djoega perobahan dasar politieknja. Peran
tjis, jang rakjatnja mempoenjai sembojan ,,gelijk
heid", ,,vrijheid" dan ,,broederschap" = persamaan, 
kemerdekaan dan persaudaraan, pada sesoedahnja 
merobah wet-dasar negaranja, agaknja telah men
djadi satoe negara dictatuur=pasis. Kelihatannj.a 
pada maarschalk Petain telah diberikan kekoeasaan 
8€loeas-loeasnja, sehingga jang boleh dibilang soe
dah pental keloear pada president Lebrun, dengan , 
bersendiri menandatangani decreet, jang biasanja ' 
haroes ditekan oleh president dan premier. Tiga dee
r et jang disiarkan pada 12/7 menjatakan antara la
in2, bahwa Petain menggantikan Lebrun sebagai 
staatshoofd di Perantjis dan dengan bagitoe ia mem
poenjai semoea djabatan2 jang berkoeasa, wetgeven
d€ functies, sampai dibentoek badan2 perwakilan. 
Sesoedah dibentoek badan2 perwakilan itoe ia masih 
tetap mempoenjai semoea wetgevende functies da
lam waktoe selama crisis hebat didalam dan diloear 
negeri. W akil2 Senaat dan Kamer perwakilan akan 
dipertahankan teroes, sampai dibentoek poela badan 
baroe, jang bersetoedjoean dengan Grondwet baroe, 
dan hanja dapat dihimpoenkan oleh Petain. Petain 
memerintah dengan minister dan staatssecretaris I 
lama, jang menanggoeng djawab kepadanja. 

Sampai berapa lama rajat Perantjis dapat mena- · 
han dibawah pemerintahan dictatuur, tjobalah kita 
toenggoe. 

Semng-menjerti.ng dari <>)edblra. 
Antara Inggeris dan Djerman semingkin ramai

nja serang menjerang dengan pasoekan oedara. Ke
giatan pesawat2 terbang Inggeris jang dengan tidak 
brentinja ganti berganti siang malam melemparkan 
bom-ibomnja diatas pangkalan2 dan pendirian2 Djer
man, baik dinegeri itoe, baik didaerah2 jang didoe
doekinja, roepanja boekan tidak berhasil. Paberik2 
alat perang dll. bagitoe poela djalan2 raja dan spoor 
serta pangkalan2 armada laoet dan oedara Djerman 
banjak agaknja jang dapatkan keroesakan2 besar 
lantaran bom2 itoe. 

..... 

TRADE·MARK 

Pepreksaan jang seringkali di· 
lakoeken, dan pengalaman lebih 
dari 50 taon dari Dunlop mem
boektiken bahwa bagian jong 
kena djalanan, dengen lebih 
dart 2000 gigi jang koeat, ada 
menjega bahaja selip. Tiada 
satoe band laen mengasi toean 
begitoe banjak keamanan jang 
pasti. 
Gigi dari Band Dunlop menggi
git djalanan - begimana tjepet 
djoega toean berkandaran - ia 
mengasi ketetepan pada toean 
poenja auto di atas djalanan 
Clan membesarkan kekoeatan 
rem. 

BAHDDUIOP 
JAN6' AHAN 

Akibet2 serangan pesawat Inggeris R.A.F. itoe 
sangat menggontjangkan semangat rajat di Djerma~. 
Pihak Djerman tidak tinggal diam dan dalam hari2 
belakangan ini sering djoega berkoendjoeng diatas 
Inggeris. Bagitoelah disatoe hari diatas oedara pesi: 
sir Inggeris-Timoer bertempoer tidak koerang dan nanti pada 27/7, dus ini hari, London akan soedah oeh dari iboe negerinja, sangat soekarnja. Ada pe-
150 pesawat terbang sama sekali dari kedoea. ~ihak. djatoeh ditangan Djerman, sebab hari ini Hitler akan ngiraan, bahwa moengkin djoega Italia simpan tena
Dari berita2 ini ternjata, bahwa pada masa iru me- datang ke Berlijn boeat merajakan kemenangan se- ganja sampai Djerman soedah reboet Gibraltar doe
dan perang jang paling ramai adalah diatas awang2. soedah mereboet London! Toedoeh menoedoeh ke- loe, mengoesir atau memoesnakan armada Inggeris 
Dalam pada itoe perang economi roepanja diteroes- doea pihak soedah tidak dapat dikata lagi. Agaknja dilaoet Tengah dan mendoedoeki teroesan Suez, ba
kan dengan kedjamnja oleh kedoea pihak. Bagitoelah soedah mendjadi kebiasaan perang modern pada roelah kapal2 perangnja Mussolini akan keloear dari 
oleh Inggeris diakoei, bahwa dalam min~goe pert~ma boe~a1:1 sadja mempergoenakan sendjata pelor dll., tempat2 semboenjinja jang aman itoe dan pergi 
diboelan ini, jaitoe dari 1 sampai 7 Jull, telah d1ka- tap1 dJoega siarkan kabar2 angin dan bohong althans membantoe Djerman mengalahkan Inggeris dipoe-
114.000 ton kap.al Inggeris, negeri2 se.k?6toe dan ; mengeliroekan, poen soedah mendjadi pembantoe lau2nja sendiri. Pengiraan ini orang dasarkan pada 
netral. BanjaknJa kapal ada 22 boeah, Jaitoe 13 ka- . dalam perang sekarang. kedjadian-kedjadian jang soedah. Ketika Perantjis 
pal I1:1ggeris, 3 geallieerden d~n ~ ~etral. . . I . Toedoehan2 . lnggeris, bah.wa pihak Djerm~n di- masih oetoeh, Italia tetap netral. Setelah Djerman 

D1katakan, b.ahwa keroe.gian 1~ ada Jang P~& ~ra akan ~enJerang Ingg.ens vi.a Ierlanda d1kat'.1-- kelihatan soedah diatas angin, dan tinggal hanja 
b~sar selama mmggoe2 paling achir. Kekalahan m1 ~an oleh DJerma~ meng~ehkan._ Orang tentoe. masih membahagi oentoeng sadja, baroelah Italia toeroet 
disebabkan oleh serangan2 kapal2 selam dan pesa- mgat, bahwa ket1ka ters1ar benta2, bahwa DJerman ; tjampoer .. ..... .. menentoekan djandji2 bagimana Pe-
wat2terbang Djerman jang lebih mengganas dalam 

1 
akan menerdjang Denemarken, Noorwegen, Neder- rantjis mesti dibagi-bagi! 

djoemlah lebih banjak. 
1 
land ?an Belgi~, djoe~a dikatakan mene~tawakan 

'""'~~ . -·~-"""'~ dan gila oleh pihak DJerman. Dalam pada itoe ,,Go~g iapi" BaJJWJ, 
Perlempoemn per~.._, Jang 1Ult;\lu.JJU>""""g I 
masih sadja beloem pasti dimana dilakoekannja. Ke- ~a.n~ I~ . 

1 
kelih.atannja a~ak tenang sete~ah Ro~s telaI: mendoe

moengkinan serangan langs<>;eng pada kepoela~an Jang. diharar;>kan DJerman itoe, . pada memoedahkan 
1 
doek1. Besa:ab1a dan !3?Bko~a. Dil~arnJa tenang 

Inggeris masih dianggap palmg besar. Sebab .1toe terdJangannJa kepoelau2 Inggeris, sampai kini masih dan diam, tidak bererti Jang d1dalamnJa poen ted~. 
maka dalam aksi pesawat2 terbang Inggeris terlihat beloem banjak hasilnja jang terlihat. Batik Italia ke- I Balkan boekan Balkan kalau ketenangan loear itoe 
aliran jang tertentoe, sebagai pengerdjaan rentjana lihatannja perloe dibantoe, sebab perhoeboengan de- ad8: ~oeki;San k~adaan d~amnja jang sebenarnja. 
jang memang telah ditentoekan. Pesawat2 ~AF de- ngan daerah2nja diseberang laoetan soedah terpoe- Poht1eknJa radJa Carol'. Jang ~engalah te:hadap 
r.gan tidak brentinja dan tentoe2 menge~onn koe:n:- toes sama sekali, sehingga tentara Italia disana ba- Roes .dan ~enaal~ek dib~wah_ lmdoenga~ DJerman 
poelan2 kapal2 ketjil, baik dimoeara2 DJerman ba1k kal kehabisan segala alatnja dengan tidak poenja moela1 . ~er~hat ak1bat-a~1batnJa. ~leh DJerm~n se
di Nederland dll, bagitoe poela pelaboehan2, ti:nk2 I kemoengkinan akan dapat menggantinja. Laoetan dang di~chtiarkan soepaJa ~oe~ema, Honghana d~n 
minjak, station2 kereta api, lapangan terbang ~ang Tengah sama sekali masih dikoeasai oleh Inggeris Boelgar1a mend~patkan ketJOtJokan satoe s~a lam. 
tertentoe dan terpilih. Serangan2 itoe boekan tidak 

1 

dan laloe lalang disttoe hanja moengkin lagi bagi ka- Dengan kata lam, haroes tetap amankan din, sebab 
ada maksoednja menoeroet rentjana. . . pal2 Inggeris. Kedoedoekan Italia di Ethiopia, ber- Balk~ jang gadoeh bagi _Djerm~n ~rerti. te~oe-

Dipihak Djerman orang sedang mengambil s1kap hoeboeng dengan tersiarnja berita bahwa keizer toepnJa soember2 bahan2 h1doepnJa. Disampmg itoe 
seakan2 tidak sama sekali diniatnja akan menjerang 1 Halla Selassii soedah berada di Sudan, semingkin Berlijn moelaikan poela taktieknja seperti di Checho 
Inggeris dengan langsoeng. Segala berita2 jang boe- 'I tambah soekarnja, sebab bangsa Ethiopia sama be- Slowakia tempo hari, dengan mengemoekakan . soal 
kan2 disiarkan pada mematahkan semangat lawan. rontak. Moesim hoedjan poen soedah moelai disana, mindergheden Djerman didaerah Roemenia. Disug-
Bagitoelah tersiar berita jang mengatakan, bahwa · sehingga keadaan tentara Italia jang terpentjil dja- Samboen,an moeka 4. I I 
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PEMBERITAHOEAN. 

Pada hari SENIN 26 Augu us 1940 pagi djam 
.30 didalam dan dengan perantaraan kantoor lelang 

Klas 2 di anado, akan didjoeal dihadapan banjak 
orang: 

Itoe perceel, jang mempoenjai hak eigendom, J 

dengan semoea peroesahan jang terdapat dida
dalamnja, menoeroet soerat2 eigendom dari 16 
Juli 1931 No. 95 dan 3 December 1938 No. 100 
tertoelis diatas nama dari M. W. Ward c.s., ter
doedoek di Residentielaan dalam bandar Mana
do, verpondingsnomor 5, menoeroet meetbrief 
dd. 25 November 1921 No. 50 loeasnja 4215 M2, 
harg ;verponding tahoen 1939: F 12000.-

Pendjoealan ini berlakoe menoeroet kekoeatan 
soe t koeasa jang tiada boleh ditarik kembali, di
beri , n pada soerat dari hypotheek pertama dd. 24 
Januari 1924 No. 4, kepada djoeroekoeasa dari pe
megang hypotheek, 

Mr. J. KREIDMER. 

PENDJOEALAN DIMOEKA OEMOEM. 

Pada hari SABTOE, 24 Augustus 1940 pagi djam 
11 akan didjoeal oleh dan didalam Vendukantoor di 
Manado (Residentielaan 49) dimoeka orang banjak: 

a. perceel hak eigendom, verp. No. 686, menoe
roet acte dd. 18 Februari 1926 No. 8 terdiri 
atas nama dari Sech Mohamad bin Sech Bara
dja, terletak diresidentie, afdeeling dan district 
iManado (kampong Arab) pada Kadaster ter· 
kenal dibawah: Kadastrale afdeeling Manado, 
Sectie A No. 187 dan diterangkan dalam meet
brief dd. 18 Juli 1905 No. 42 dengan keloeasan 
besarnja 414 M2. 

b. perceel hak eigendom verp. No. 1227, menoe
roet acte tgl. 18 Februari 1926 No. 9 terdiri 
atas nama dari Sech Mohamad bin Sech Ba
radja, terdoedoek diresidentie Manado, afdee
ling poelau2 Sangi dan Talaoed, Keradjaan 
Kandhar Taroena, poelau Sangi-besar, kam
pong Makawang didalam wijk Tionghoa di-iboe 
negeri Taroena, diloear sesoeatoe kadastrale 
afdeeling dan diterangkan dalam meetbrief tgl. 
23 Augustus 1 ~06 No. 102 dengan keloeasan 
besarnja 702 M2. 

kedoeanja dengan segala apa jang terdiri atau ter
t anam atasnja. 

Pendjoealan ini terdjadi menoeroet kekoeatan 
volmacht jang tidak bisa ditarik kembali , terdapat 
dalam acte hypotheek dd. 6 Augustoes 1937 No. 16. 

Keterangan2 lebih djaoeh dengan senang hati bi
sa diberikan oleh Vendukantoor di Manado. 

PENDJOEALAN Dll\fOEKA OEMOEM. 

Pada hari SAB'.DOE, 24 Augustus 1940 djam 10 
pagi akan didjoeal oleh dan didalam Vendukantoor 
di Manado, dimoeka orang banjak, ter fine van schei
ding en deeling: 

KENG HWA POO 
~~~!!"'!'"!!!!! 

Scott's Emulsion 

kekoeatan otak 

Manoesia poenja tenaga ada berwates, 
samentara ttoe djoemblah tenaga jang 
habis satiap harl ada sanget besar. 
Orang jang menggoenaken, baik tena
ga badan atawapoen kekoeatan otak, 
lantaran meliwatin wates, atjapkali 
gampang menerbltken keadahan lemah 
dan lelah. 
Atoeran oentoek menoeloeng ini adalah 
melaenken den gen memakan Scott's 
Emulsion jang paling berhasil, sebab ini 
minjak ada kaja dengen barang jang 
bisa memelihara orang poenja toeboeh 
setjara jang paling berhasil. bisa pell· 
hara dan tambah orang poenja tenaga 
baden dan tenaga otak Jang soeda 
berkoerang; 

Dafem 1egata moesin lni 
minjak ikan boleh menoelak 
penjakit dan selaloe mendja· 
ga orang poenja kewarasan. 

Samoea roemah obat besar 
aaa djoewal 

JACOBERG. 

a. perceel hak eigendom, verponding No. 1151 
menoeroet akte terkenal 5 October 1911 No. 
59 terdiri atas nama dari Sech Mohamad bin 
Sech Baradja, terdoedoek dikeresidenan, af dee
ling dan district Manado dikampong Arab, pa
da Kadaster terkenal dibawah: Kadastrale 
afdeeling Manado, Sectie A No. 200 dan dite
rangkan dalam meetbrief dd. 20 Februari 1906 
No. 14 <;lengn satoe keloeasan besarnja 285 M2. boet dan setelah mendarat, sesoedah berdiam bebe-

b. perceel hak ej.gendom verp. No. 690 menoeroet i'apa saat dikantor NBK, dengan auto tetamoe2 itoe 
acte ttgl. 7Maart1939 No. 12 terdiri atas nama, laloe pergi kegedong Japansche Vereeniging, dari 
dari S~ch M<;>hamad bin S~ch Barad.ja, .terdoe- ; m~na akan diboeat ~atoe perdjalanan berkeliling 
doek dikeres1denan, afdeelmg dan district Ma- 1 Mmahasa. Kapal ,,Saipan Maru" jang akan ditoem
nado, kampong Arab, dan pada Kadaster ter- pangi oleh pelantjong2 agoeng itoe akan bertolak 
kenal dibawah: Kadastrale afdeeling Manado, : sebentar malam kembali ke Japan. Admiral Nomura 
Sectie A No. 1281 dan diterangkan dalam meet-

1 
dan pengiringnja akan poelang dengan kapal itoe 

brief ttgl. 25 Juni 1935 No. 39 dengan keloea- , djoega. Dus njata tidak sebagaimana pernah dika
san besarnja 746 M2. barkan oleh pers, bahwa beliau akan kerkeliling In-

DJOEGA ,,MANGOENIE" 
Ganti pengemoedi. 

kedoeanja didjoeal dengan segala apa jang terdiri donesia. 
atau tertanam atasnja. Pendjoealan ini terdjadi me- I 
noeroet kekoeatan beschikking dari Raad van Justi-
tie di Makasser dd. 21 Juni 1940 No. 27/1940. 

Keterangan lebih djaoeh bisa didapat dikantoor 
lelang, Residentielaan 49 Manado. 

MINGGOEAN ,,MENARA". 

Pindah bin~. 

Berita mengatakan, bahwa minggoean ,,Menara" i 
jang sampai kini dikeloearkan oleh toean. Dr Singal, 

1 
sekarang soedah atau akan pindah tangan. 

1Satoe oesaha dibawah pimpinan toean G.R.. Pan- I 
touw telah mengambil over pengeloearan minggoean 
terseboet. Namanja ,,Menara" tetap dipertahankan. 

TETAMOE AGOENG. 
Dari Japan. 

Menjamboeng berita tentang kedatangan teta
moe dari Japan, dapat dikabarkan lagi, bahwa tadi 
pagi soedah tiba disini kapal ,,Saipan Maru", jang , 
ditoempangi oleh Excellentie admiraal Nomura. Per- 1 

djalanan ini dilakoekan setjara partikelir dus boekan 
sebagai opsir tinggi. 

Toean Nomura ada teriring oleh tiga pengiring. 
Selain t ean. terseboet poen datang dengan kapal itoe 1 

djoega , lima anggota Parlement Japan sesama doea 
·ang secre. tarisnja dan beberapa orang terkemoeka.

1 

P endoedoek Japan disini tadi pagi sama hadir di
boom boeat menjamboet kedatangan tetamoe itoe. 
Disekiter pabean banjak orang jang datang menon- I 
ton. Satoe commissie penjamboetan terdiri dari ·bes-

1 
tuur Ja.pane e Association, bagitoe poela consul. Ja
pan. sesama st afnja, toeroen kekapal boeat menJam- , 

Weekblad ,,Mangoeni" jang pengeloearannja di
teroeskan seperti sekarang mendapatkan djoeroe
moedi jang baroe. Toean Tindas redacteur sekarang 
kembali kepekerdjaannja, jaitoe djadi goeroe poela, 
dan redactie Mangoeni dipegang oleh toean G. R. 
Pantouw. 

Doea minggoean terseboet, jang satoe berbaha
sa Indonesia dan jang lain bahasa Belanda, djadinja 
akan berada dibawah satoe djoeroemoedi, jalah toe
an G. R. P. terseboet. Selamat bekerdja, harap ma
djoe. 

O&at f:aB!el---
B AL A J 1-11 N JAi 

fJaf' 
MATJAN 

lni obat Tobie! Bala1hinJai 
7j'ap 11atjan ada pa!inq man

djoer boeat Jembo~hken 1akit 
_hatoek ~ .1,ak it peroet, boeanq ~ 
aet, pentJernahan makah fidah 

baek, ilan9ken hawa boe1oek da. 
rl moeloet dan lain! 

., "·. Selamanja sediaBalashi~Sailjap 
MatJan dalam kantonq atawa dalam tasch. 



Sa1nboengan k(tbar pe1·aug. 
gestiekan oleh Berlijn soepaja orang2 Djerman jang 
berdiam di Transsylvania (Roemenia) dikasihkan 
hak mengatoer oeroesannja sendiri (autonomie) ..... . 
Dilain pihak Roes memperdengarkan protes, bahwa 
minderheden Roes dianiaja di Roemenia. Dus radja 
Carol kelihatannja terdjepit seperti pelandoek jang 
terkenal ditengah2 doea gadjah. Tapi, pelandoek '. 
djenaka boekan moestahil, nanti dapat loloskan di- : 
rinja, dan disatoe ketika itoe doea gadjah akan ber- j 
tempoeran satoe sama lain, zonder pelandoeknja di- 1 

tengah2nja. \ 
Toerki dan Joego Slavia diantjam oleh Italia tern- ' 

pohari soepaja merobah sikapnja terhadap Inggeris. · 
Antjaman ini disamboet oleh Toerki dengan menoe
doeh Djerman, jang dikatakannja hendak menja· 
boengkan ia dengan Roes. 

ASIA TIMOER. 
Pembaharoean kabinet Jap.an. 

PETh1BOEBARAN kabinet Yonai pada masa J a
pan kelihatannja mengambil sikap jang agak keras 
terhadap negeri2 loearan, istimewa Inggeris d_an I 
Amerika, sangat menarik perhatian. S~bagai prerruer 
diangkat prins Konoe jang sedoeloenJa soedah ber
hasil mempersatoekan partai2 politi~k nationaal, se- ! 
hingga dapat dikira kedoedoekannJa aka~ sangat 

1 koeatnja nanti dalam kabinet jang akan dibentoe~
nja. Soesoenan politiek baroe dari prins Konoe . di
toendjang sepenoehnja oleh tenta~a dan marm~. 1 

Partai Siyukai jang soedah beroes1a 41 tahoen d1- ' 
boebarkan dan digaboengkan dalam persatoean ba
roe itoe. Alasan2 kaoem militer menjetoedjoei ka
binet Konoe jalah, sebab katanja Japan pada ma.sa 
ini memboetoehkan satoe kabinet jang koeat sekali : 
boeat dapat melawan kedjadian2 international jang 
berobah tjepat. 

Keinginan Japan boeat menoetoep perhoeboeng- ' 
an Tiongkok dengan loear negeri sekarang telah di
penoehi, baik oleh Perantjis, baik oleh Inggeris. 

Pengangkoetan liwat Indo China sekarang ber
ada dibawah penilikan Japan sementara jang liwat 
Birma boeat tiga boelan ditoetoep oleh lnggeris. Si
kap Inggeris jang kelihatannja lembek ini didoeg~ 
boekannja sebab hendak membantoe Japan, tetap1 
dengan maksoed soepaja antara Japan dan Tiongkok 
lekas tertjapai ketjotjokan, dus berdamai. Pihak Ti
ongkok memadjoekan protes pada Inggeris dengan 
penoetoepan djalan Birma itoe sambil mengemoeka
kan bahwa Tiongkok sedia mempeladjari kemoeng
kin~n perdamaian dengan ~ apa dan akan gi~an~ de
ngan adanja pemberesan Jang hormat. Tap1 Tiong
kok anggap kemoengkinan itoe sama sadja seperti 
kemoengkinan adanja pembitjaraan damai antara I 
foggeris dan Djerman. 

Tiongkok lebih soeka goenakan perantaraan Ame- I 
rika atau Inggeris-Amerika bersarna-sama. Dalam 
pada itoe, penoetoepan djalan Birma beloem be;~rti 
Jantas habisnja persediaan Tiongkok, sebab dik1ra 
sesoedah itoe Tiongkok masih dapat meneroeskan 
pertempoeran sampai 12 boelan lagi lamanja. 

Oleh pihak Inggeris didjelaskan, bahwa penoetoe
pan Birma dibatasi doeloe sampai tiga boelan lama
nja sebab sementara itoe terberi kesempatan bagi 
Japan pada mendapatkan dasar2 baroe oentoek si
kapnja terhadap Tiongkok. 
Sikap Amerika 
terhadap penoetoepan djalan Birma itoe dinjatakan 
dengan oetjapan Cordel Hull dan pengoemoeman 
State Departement jang mengatakan, bahwa Ame
rika Serikat tidak setoedjoe dengan ditoetoepnja 
djalan dagang internationaal jang diseboet djalan 
Birma itoe. 

Cordell Hull menerangkan atas pertanjaan corres
pondent s.s.k. asing tentang larangan Inggeris terha
dap pengangkoetan beberapa hasil dan barang didja
lan Birma boeat waktoe jang tertentoe, atas desakan 
Japan, bahwa pemerintah Amerika Serekat berke-

KENG HWA POO 

Djangan ajal lagi telan 2 sampai 3 tablet "Aspro" tiap2 2 djam se~ 
djika ada keloear tanda2 penjakit demam lima hari, hingga demam itoe 
toeroen dan rasa lemah hilang. "Aspro" adalah obat paling moedjarrah 
aekali jang pernah di kenal oleh doenia oentoek melawan ini penjakit 
demam. Lain dari pada itoe '' Aspro" menoeloeng baik sekali terhadap 
Pilek, Influenza, Sa.kit kepala dan Sakit gigi. Bakerdjanja tjepat sekali, 
tetapi aman dan djitoe, tersebab ia tida mendjadikan apa2 didalam peroet 
dan tida memhahajakan djantoeng. Djagalah soepaja toean selamanja 
ada sedia "Aspro'' didalam roemah oentoek dapat mengasih pertoe
loengan dengan tjepat. "Aspro" selamanja haik dan aman di telannja. 

Awas kepada ••• 

bocngtoesan Aspro jang 
loear biasa gampang. Ta
blct•nja terboengkoes satoc1 

dan tida perloe dipegang 
dengan tangan. Diika toean 
maoc, bisa djoega taroeh 
di kantong beberapa tablet 
dengaa boengkocsannja, 

,,ASP RO" 
menoeloena terbadl1: 

Sakit kcpaJa 
Entjok 
Sakit eigi 
Sakit asabas 
Sakit koepin1 
Sakit pineeaat 
Pilek 
Demam 
Demam lima hari 
Sakit tenggorokan 
Saltit datang boclaa 
Sakit oerat-oerat sjard 

pentingan dengan sah atas terboekanja djalan da- B · d t d · l t k 
gang disetiap daerah didooenia ini dan anggap jang ISll apa I sega a roema l obat, to 11-to ·o du.n waroeng-waroeng. 
perboeatan seperti terdjadi itoe, kaloe betoe12 dila- 1 Ill Port: J .\CO 1~ERG, l'harmitceuthche Afdeeling. 

Menoeroet poetoe1annja Dienflt der Volksgezondbeid, Aspro dimana·mana boleh didjoHI 
~ATOE PENDIDIKAN DAGANG PRAKTIJK I didalam semoea toko·h~ko dan waroeog2 dengan tiada memakai licentie. 

JANG D~GAKAN LEBIH BA!I_{, dito~djoekan I koekan dan seperti tempohari terdjadi dengan Indo 1 sekali adanja pemberesan jang tjepat antara Ameri
p~da pemak~1an langsoeng, selamanJa masih dapat , China, djadi rintangan booeat perdagangan doenia, ka Serekat dan Japan. Sesoedah mengoendjoengi 
dnkoti pada . · sedang rintangan itoe tidak adil. Amerika graaf Kabayama menerangkan, bahwa ia 

H. V. S. HANDELS- VAKSCHQQL da Gwraaafk'l Aasu~tet Kdaba.yaJma, aAmnggo~ka Ho~gterhuis l telah be:bitcjarda dllenHgulan
1 
bde~rapa peb't~besar Ame~a 

n I -voorz1 er an apan- en a soc1 y, me- antaranJa or e , ar1 pem l Jaraan ma~ ia 
,,Soera.baja"-Oendaan-Oost 40-Tel. 4581 Z-Soerabaja ngatakan dalam satoe pedato, bahwa ada tanda2 jg dapat Iihat sikap mereka terhadap soal2 Timoer 

Diakoei kebaikannja oleh Dep. 0. & E. djelas, bahwa pembesar2 State Departement ingin Djaoeh itoe jalah ingin persetoedjoean jang tjepat. 
Sekolah dagang dari 3 dan 5 tahoen boeat anak2 
lelaki dan perempoean. 

Didikan vak boeat dagang, kantoor dan praktijk
examen-3 tahoen onderbouw dengan voorklas boeat 
moerid dari kl. 7 atau 6 dari Lagere school (peneri
maan zonder examen) dan 2 tahoen bovenbouw boeat 
moerid2 Mulo (kl. 3 tammat). Oeang sekolah me- I 
noeroet penghasilan, moelai f 6,50 per boelan. 0.B. 
dan f 10.- p. b . B.B. Orang toea-ambtenaar dapat 
kindertoelage. 

Handels-leerplan jang lengkap dengan 15 vak- . 
ken dan beladjar praktijk dikantor pertjobaan kami 

1 
(schijnfirma's). Penempatan jang bagoes2 boeat jg 

1 
tammat dan segala praktijkexamen berkesoedahan 
tidak ada bandingan baiknja. Semata-mata penga- : 
djar2 peladjaran vak jang berhak penoeh. Minta
lah keterangan dengan akibat2 jang dapat diselidiki I 
1endiri. [ 

Kami poenja filiaal2 dengan leerplan jang sama: 
M.H.S. MALANGSCHE HANDELSOCHOOL, Te

manggoenganstr. 6, Malang. 
B.H.S. BANDOENGSCHE HANDELSSCHOOL. 

Floresstraat 10, Bandoeng. 
D.H.S. DJOCJASCHE HANDELSSCHOOL, Kweek

schoollaan 3, Djocja. 
BATA VIA-FILIAAL sedang 
boeka Augustus 1941. 

I 

dioesa.haka.n nanti di· I 

INI tURK llOICOIC 
tANTARAN ENAK 
RAtAN~A SP.ENTA 
MOERAH HAR<.ANJA. ·. 

Agent: N.V. LIEM OEI TIONG & Oo's, MANADO. 
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