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Aanslag padjak penghasilan. -
Dao bantoean goena copra. 

Setiaµ anggota sesoeatoe rnasjarakat berkewadji· 
ban rerhadap masjarakat itoe Bagitoe poela setiap 
rajat, mempoenjai kewadjiban2. terhadap negerinja. 
Antar a kewadjibari2 rajat terhadap negerinja itoe jg 
oetama adalah membajar belasting, toeroet memikoel 
pembelandjaan oentoek dan goena negerinja. Serna 
sing rajat jang menanggoeng kewadjiban men:bajar 
belast ing itoe seharoesnja menga11ggap kewadjiban 
itoe sebagai satoe ha! jang dengan sendirinja, van 
2elfsprekend, HAROES dipikoelnja. 

Bagi rajat Selebes Oetara besar dan beratnja pi
koelan padjak penghasila11nja itoe boeat bahagian 
terbesar dari penanggoeng2 padjak, ada didasarkan 
pada penghasilan pohon kelapanja si penanggoeng. 

Sepandjang hart penoeh 
orang di depan loket pada 
batoek dan berbangkls de
ngan uda toetoepkan moeloet. 
nja dengan tangan. 

Nah. dio soedah terstrant 
p&njcikit lehet . 

Sekarang lekat makan doea 
tablet Wybert soepaja dja· 
ngon keras penjakitnja dan 
1oepaja rasa gotel teroeslr 
darl ck~ktm tenggorokan. 

Me Me 1K1 N sec AR Mo EL o er o "t( 
MENJEGAH SAKIT TENGGOROKAN 

Tempo hari soedahlah kita moeatkan dalam roe
angan minggoean ini satoe peitanjaan dari tn Lapian 

, Jai;,g dimadjoekan pada Volksrnad jg rnaknanja jalah 
memintakan bantoean goena copra dan diselidikinja 
kembali aanslag boeat inkomstenbelasting tahoen 
berdjalan in i. 

Boeat jang mengenai bantoean goena copra. pada 
minggoe !aloe soedahlah kita warrakan poetoesan 
Pemerintah jang menjatakan sedia akan memberikan 
sokongan loeas pada daerah2 copra, dengan mem
beli copra pendoe drck, boekan oentoek memper
dagangkannja, tetapi semata-mata goena membantoe 
rajat dalam kesoekarannja dimasa ini. Bantoean Pe· 
merintah itoe djadinja semata2 kernoerahan Peme· 
rintah belaka terhadap Rajatnja . Boeat apa rajat Iida 
tjoekoep2nja haroes bersjoekoer. 

Aanslag lnkomsten Belasting disini, kata kita ta
di, didasarkan pada penghasilan rajat jg didapatnja 
dari copra. Sekarang soedah njata terang, bahwa 
penghasilan dari copra itoe soedah hampir tiada 
sama sekali, dan kelak akan ten-jap semoeanja, se
kiranja pihak Pemerintah ti 'ak memberikan bantoean 
sebagaimana soedah di poetoeskan itoe. Bagaimana 
sekarang dengan aanslag J.B. itoe? 

Kita teringat akan pembitjaraan antara pembesar 
negeri d isini dengan pers pada awal tahoen ini ten· 
tang harga copra sebagai dasar aanslag itoe Ketika 
itoe pada kita telah diterangkan, bahwa menoeroet 
penjelidikan jang teliti, maka boeat tahoen jang ber 
djalan ini, sebagai dasar aanslag dapat diam bi! satoe 
djoemlah keoentoengan dari satoe pohon kelapa klas 
I besarnja f 0 70 setah cen, pohon kelapa kelas 2 
f 0 50 dan klas 3 f 0 30. Perhitoengan penghasilan 
dari satoe pohon kelapa menoeroet kelasnja itoe 
soedah didapat dari harga poekoel rata per 100 KG 
copra banjaknja f 5.05 goedang mati, dipotong on· 
kos onkos pembikinan dll. f 1.50. 

Ketika itoe, pihak kita soedah kemoekakan, apa
kah harga goedang mati f 5.05 per quintaal copra 
itoe, jang diambil dari poekoel rataan harga pasar 
pada boelan2 diachir tahoen 1939, dus sesoedahnja 
perang Eropah meletoes, tidak terlaloe tinggi, rne
ngingat kemoengkinan2 jang tidak terdoega dihan 
hari mendatang, sambil mengoesoelkan, soepaja di-
ambil harga jang lebih rendah sebagai dasar aan-
slag. Pandangan kita tempo itoe, soenggoellpoen ha· 
nja kebetoelan sadja, ternjata sekarang diperbenarkan. 
Kita semoea soedah sama tahoe, sebab telah meng
alaminja, betapa harga copra itoe semingkin mero 
sotnja . Terlebih2 poela sesoedahnja Nederland ter 
seret dalam peperangan dan didoedoeki o!eh moesoeh 
copra kita !aloe kehilangan, boleh dikata seloeroeh 
pasarnja di Eropah. 

Keadaan rajat penanam copra ada begitoe gen
tingnja, sehingga Pemerintah dengan tidak ajalnja 
setelah mengetahoei hal itoe dari pengeloehan2 maoe 

, dalam pers , maoe jg disampaikan dengan langsoeng 
oleh pedagang2, bagitoe poela dari pertanjaan dim 
Volksraad itoe, lantas btrtindak seperloenja goena 
membantoe daerah2 copra soepaja tidak moesna sama 
sekali, seperti kata Pemerintah sendiri. 

Bantoean Pemerintah soedah pasti akan dikasih 
tidak lama Iagi. , Pada mereka jang bertanjakan ten

ng bantoean itoe. antara Iain2 betapa besarnja, 
ita soedah djawabkan, bahwa SEANDAINJA copra 

kita dibeli dengan sepoeloeh pitjis sadja sepikolnja, 
itoe selamanja ada lebih baik dari pada tidak ber
h <' rga sama sekali. Djadi hendaklah rajat djangan 
mengomel, sekiranja harga minimum jang bakal di
tent r• ekan oleh Pemerintah itoe, tidak memadai apa 
jang diharap2kannja. Kita oelangi I~gi satoe sen jg 
diterima oeat copra kita itoe selamanja masih lebih 
banjak dari tiada atau no! sen .... 

Dengan mengandjoerkan jang diatas ini, tidak ber
erti jang kita tidak memikirkan soal beban rajat jang 
diroepakan oleh padjak jang ditentoekan atas dasar 
harga copra jang ternjata terlaloe tinggi itoe. Kaloe 

disatoe pihak kita haroes toeroet mendjaga soepaja 
penghargaan akan pertolongan Pemerintah itoe tidak 
tawar, Llilain pihak kita harofs ingatkan, bahwa akibat 
pertolongan itoe akan menge!jewakan, sekiranja pikoe
lan rajat itoe tidak toeroet diselidiki kemtrali berat
ringannja. Beban ra1at jang diroepakan oleh padjak 
penghasilkan jang diaansl.ag menoeroet dasar harga 
copra, dalam menent0ekan harga minimum jang akan 
dibajarkan oleh Pemerir. tah sebagai sokongan bagi da
erah-daerah copra jang dimaksoedkan itoe, tidak ketjil 
akan mempengaroehi penghc:.rgaan terhadap bantoean 
itoe. Andekata harga minimum itoe ditetapkan misal
nja seringgit perseratoes kilo copra, sedang aanslag 
padjak tadinja didasarkan pad a harga f 5.05, boekankah 
djadinja aanslag itoe djadi t!dak memadai Iagi pengha
silan rajat jang sebetoelnja? 

Dalam ini djadinja ada terboeka doea djalan, soe
kalab kita soepaja sokongan Pemerintah itoe menda
patkan effect jang sepenoehnia. Satoe djalan jalah me
menoehi apa jang dimintakan dengan pertanjaannja 
pada Volksraad oleh toean Lapian itoe ja'ni : soepaja 
aanslag Ink. Belasting di Selebes Oetara boeat tahoen 
jang berdjalan ini, jang seperti kita telah katakan di
atas, didasarkan pada harga copra jarg f 5.05 per 100 
kilo itoe, diselidiki kembali. Dengan lain kata, baik· 
lah aanslag padjak penghasilan rajat dibikin tjotjok 
dengan pendapatannja jang kelak d1dapat dari copra 
menoeroet harga jang bakal ditentoekBn itoe 

Djala11 jang lainnja, jaitoe menetapkan harga mini
mum itoe menoeroet dasar aanslag jaag telah ditetap· 
kan tadinja itoe, dus atas harga f5.05 per JOO kilo 
copra goedang mati. Dengan bagitoe aanslag doeloe 
itoe tidaklah perloe dirobah, sebab memang sebenar2-
nja rajat mempoenjai penghasilan sebagitoe. Sekianlah 
tentang aanslag padjak penghasilan rajat itoe Kita 
mempertimbangkannja sadja dan sekali-kali dengan 
mengemoekakan ini, kita tidak hendak mengetjilkan 
penghargaan terhadap sokonian Pemerintah pada da
erah-daerah copra itoe. 

Membitjarakan tentang padjak, kita teringat akan 
bagitoe banjak keloehan jang terdengar jang mengenai 

1----------------------------------

penagihan padjak dimasa sesoekar ini, jan& sangat 
kentjangnja. Dimasa segenting ini, dalam mana lebih 
dari diwaktoe biasa, pihak rajat seharoesnja menoen
djang sepenoehnja tindakan2 Pemtrintah oentoek dan 
goena rajat, tjanggoeng kedengarannja kita mengomel 
terhadap penagihan padjak itoe. Boekankah memang 
dengan sendirinja rajat haroes membajar pacljak itoe? 
Memang boekan maksoed kita mengomel terhadap pe
nagihan Jang diperkentjangkan itoe. Kita hanja hendak 
mengemoekak"an dan mempertimbangkan apakah dima
sa jang soekar ini, baik bagi pernbajar, baik bagi jang 
haroes menerima padjak itoe, tidak dapat dipikirkan 
keentengan2 soepaja kesoekaran itoc dapat diketjllkan 
seketjil2nja moengkin. Misalnja kalau toenigakanl 
padjak dari tahoen2 lampau Hdak ditagih doeloe, dan 
j.an2 dioetarna.kan doeloe jalah penagihan padjak boeat 
tahoen jang berdjalan ini. Padjak tahoen ini haroeslah 
dipenoehkan pada temponja jang tertentoe, dan djika 
sipembajarnja tidak memenoehi baroelah ditindakkan 
dengan keras sebagaimana perloenja. Tocnggaka.n2 dari 
tahoen2 jang soedah lampau baiklah dibelakangkan 
doeloe penagihannja. Dengan berboeat bagitoe rajat 
dikasihkan sedikit keentengan, sebab baiklah dipikir, 
bahwa pendapatan rajat dimasa lni, jang bagitoe besar 
kemoendoerannja, sedangkan bajar padjak boeat ta
hoen ini rasanja soedah tidak mentjoekoepi, betapa 
poela kaloe mesti ditarnbah lagi dengan b~ban2 dari 

I tahoen2 Iampau. Bagi jang berpenghasilan bagitoe 
roepa, sehingga disarnping padjak tahoen ini dapat di
bajarnja djoega, toenggakan2nja, sekiranja ia menoeng
gak, tentoe baiklah dengan sendirinja memoedahkan 
penagihan, dengan tidak oesah rnenantikan ditagihnja, 
tapi der:g 11 n sendirinja membajarnja Baiklah semasin& 
kita memikirkannja dengan seksama. 

Corphar. 

SATO€ 810.JI 
SABOEAJ!AlAltll/Vf" 

clANv BJJROE SE!lTA 
OIPERBAIKIN, 

Sikatlah gigimoe sekoerang
koerangnja 2 x sehari dengan 
pasta gigi COLGATE. Boesa 
pasta gigi COLGATE jang 
moestadjab dan wangi, ma· 
seek sampai kelobang-lobang 
ketjil dan sela-sela gigi, 

Tube ketjil ID cl.. lube sedeng 15 cl.. lube besar 30 cl •• 
BARDE! Fomilie-lube (2 x lube beimr) 50 ct. 
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MINAHASSAWACHT. 
1. Atas oesahanja p. t. Residen Manado maka pada 

tgl. 14 Augustus 1940 telah da~ang berhimpoe!1 
dikantoor P. t. terseboet toean2 Jang terseboet d1-
wah ini, oentoek diadakan peremboekan pada 
mengoepajakan berdirinja satoe ,,MINAHASSA
WACHT" 
P. t. Residen Manado. 
Toean A. A. Bouvy, voorzitter Europeesche Han

delsvereeniging 
H. J. Hoekstra, assistent-resident Manado 

" Lie Goan Oan, kapitein der Chineezen 
,, H. G. Nauta, chef Javasche Bank 
,, D. F. H. Schilmoller, Troepencommandant 
,, Mr. The Sing Hoo, advocaat en procureur 

Tong Soei Ong, wijkmeester der Chineezen 
,, H. J. Wenas, hoekoembesar van Tonsea 
,, R. I. F. W enas, Leider der Res. Recherche 

2. Oentoek MINAHASSA WACHT" ini, satoe ben
toekan b~dan atas kemaoean orang sendiri (vrij
willig) dan jang dalam waktoe mobil~sasi ,dengan 
langsoeng ditarik kedalam leger nanb boleh akan 
diterima, selainnja dari pada dienst- dan reserve
plichtingen jang termasoek dalam bentoekan wak
toe kesoekaran (noodformatie), djoega rajat Hin
dia Blanda boekan orang Europa. 

3. Hari Djoemat 16 hb. Augustus 1940 lagi nanti di
dakan peremboekan, dimana sama-sama akan hi:
dir voorzitter dari Vereeniging van Reserve-offl
cieren, res.-Majoor Jiskoot jang boeat sementara 
waktoe berada di Minahassa; toean ini nanti 
menghadiri perhimpoenan ini sebagai lid dari Ini
tiatief-Commissie voor Stadswachten. Keterang
an lebih djaoeh nanti akan dioemoemkan sesoe
dah didapat. 

KARET BOEATAN. 
Moelai diperdagangh:an. 

Di Amerika orang sedang ramai membitjarakan 
satoe pemberian tahoe, dalam mana dioemoemkan 
oleh satoe paberik karet, bahwa sedari harinja adver
tentie itoe ditempatkan, soedah bisa dapat dibeli 
band-band auto jang diboeat dari karet synthetisch 
(bikinan, dus boekan dari getah pohon). 

Advertentie itoe diberi kepala jang berboenji: 
,,Maloemat penting oentoek orang2 Amerika, jang 
,,insjaf akan artinja kemerdekaan dan paraat
,,heid." 
Diterangkan lagi, bahwa band-band karet bikin

an itoe sekarang tersedia dipasar boeat poeblik, dan 
harganja hanja sedikit lebih mahal dari band karet 
asal getah pohon. Sekiranja perhoeboengan dengan 
Timoer Djaoeh terpoetoes boeat Amerika, bagitoe 
lebih djaoeh pendjelasan advertentie itoe, sehingg~ 
aanvoer karet alam tertjegah, Amerika soedah mem
poenjai persediaan karet tiroean itoe, dus tidak koe
atir lagi. Pentingnja berita itoe bagi kita di Asia ada
lah, sebab kaloe pembikinan karet boeatan itoe se
mingkin madjoe, maka Amerika tidak perloekan lagi 
karet natuur dari sini. Tidak memerloekan karet 
alam dari sini bererti poela lenjapnja salah satoe ke
pentingan oetama dari Uncle Sam didaerah2 sini, dan 
berachirnja kepentingan itoe berboentoetkan poela 
penarikan diri Amerika dari sini. Dalam keadaan se
bagitoe, perimbangan kekoeatan di Asia akan lenjap 
sama sekali . . . . . . 

lmporteurs: 
JACOB ERG 

· f!jika Toean 
l1endakmembikin 
goembira anak 2 

IC.asilah ia doea bidji biskoewit Marie dari Arnott tfap Kaka. 
toea jang ledzat rasanja. Meroepakan koewe jong enal: 
rasanja clan empoek serta banjak terdapat didalam Uapi 
kaleng biskoewit Arnott · Bisa terdapa\ roepa2 biskoewit 
Arnott jong ledzat7 rasanja, didalam boengkoesan bagoes. 

~~!ARNOTT 
PENDIDIKAN OPSffi LAOET. sul-generaal Belanda di Simla dengan G.G. disana, 

maka menoeroet kekoeasaan jang diberikan sesoedah 
. Dimoelaik~n di Soer~baia: dimoefakati di London antara pemerintah Nederland 

Pada 6 8 di SoerabaJa soed3:h d1lanbk seromb?ng- dan Inggeris, izinan pemasoekan oemoem telah dibc
an ad~lb?rsten ~tau bi:kal2 op~ir an~katan .1i:o~t Jan~ rikan goena pemasoekan barang2 dari Indonesia; se
mendJad1 moend .Marm.e .Insbtuut Jang d1d1~1ka~ di J 1ain boeat goela ada penting boeat lain2 prod:icten, 
Indonesia, sebaga1 g~ntmJa se~?laha~ sematJam 1~0e 1 seperti tembako, koelit, barang anjaman, paJoeng, 
ditanah Belanda. ,,W1llem?oord , bag1toe~ah nama. m-1 karet dan barang2 dari karet, boeat apa pemasoek
t~rnaat bo~at para ~oend s~kolah opsir laoe.t i~o.e annja di India dari negeri2 jang tidak tergaboeng da
di SoerabaJa, semend~ak han ter~eboet. moel~1 d1d1- lam sterling-blok tid:i dilarang. 
ami oleh adelborsten Jang nama2nJa benkot d1bawah Sebagai akibat dari accoord peroeangan Neder-
mi. . I land-Inggeris, bagi Indonesia diperkenankan pema-

Adelborsten boeat ze.ed1enst adalah: ':an der Meer soekan barang2 itoe.-
Mohr, Knoot, van G~utmg, Glaser, Lo01s, van Wer- Kebebasan masoeknja barang2 asal Indonesia di
kum, Jenesen, MunUik, Elshof, Okkerse, Heckman, daerah2 Inggeris, seperti dapat dierti, memberikan 
van Velthoven, Haa.s~e, Le Rutte dan Soesman. . tidak sedikit kelonggaran bagi producten Indonesia 

Pada korps mar1mers: Edauw, van Oyen, LeshE', jang boeat bahagian besar pada masa ini kehilangan 
Miller, Dunkie Jacobs dan van der Hoeven. pasarnja.-

Pada Stoomv aartdienst: Voorthuizen van Meek8- ' 
ren, Ronkes, Agerbeek, Moh. Razak, Schell, Schout
man, Wink dan Pakvis. BOEKOE-BOEKOE DIBESLAG. 

Pada administratie: de Vries, Grippeling, van Berho~boeng oeroesan belasting? 
Bennekom, Vernede, Barnaart, Bartholomeus, Moh. Dari doea toko Tionghoa di ini kota, pada bebe-
Sidik Moeljono, Raden Mas Hadjiwibone, dan Raden rapa hari laloe, atas permintaan inspectie van Finan
Bagoes Djajadiningrat. cien, soedah dibeslag oleh politie banjak boekoe2 jang 

Seperti pembatja dapat lihat dari na~na2 diatas perloe diperiksa, konon, berhoeboeng dengan o~roes: 
ini diantara rombongan adelborsten itoe tidak terda- an belasting. Dikatakan, bahwa doea pegawa1 dan 
pat pemoeda Tiongoa. Entah tak ada jang soedah toko2 terseboet, ketika dilepas ?leh ma.djikannja, s~~
madjoekan. diri? , dah memboeka resia dan perg1 pada Jang ~erw3:dJ1b 

mengadoekan hal2digoen akannJa boekoe2 Jang bdak 
PEIUASOEKAN BARANG INDONESIA. sewadjarnja. Tindakan pihak berwadjib semata-mata. 

Di daerah2 lnggeris. I pada dapat menetapkan sampai dimana pengadoe~n2 
Dari India, satoe kawat Reuter dari Simla, kabar- \ it.oe i:da betoel. Sebl7b. itoe perloe boekoe2 toko2 ltoe 

kan pada s.s.k. bahwa pemerintah Inggeris telah me- dipenksa dengan teht_i. ___ _ 
ngambil poetoesa~ boeat ~erikan _izin2 pe_masoekan I TIDAK ADA ORANG N.S.B. 
segala barang dan Indonesia, terh1toeng d3oega goe: · . . . . 
Ia. Pemerintah Indonesia njatakan sedia akan batas1 1 Pada dJabatan2 tinggi Pemenntah. 
pemasoekan goela ke India ini tahoen sampai 35.000 J Tentang N.S.B.ers dalam Volksraad soedah ter-
ton. Sesoedah dilakoekan pembitjaraan antara con- djadi debat ramai antara sesama anggo~a dan anggo-

ta2 dan wakil pemerintah. Akan pern1mtaan2 kete
rangan tentang adanja orang NSB dalam djabatan2 
tinggi dari Pemerintah, diterangkan bahwa tidak ada 
kaoem NSB dipangkat2 tinggi. Penjelidikan prihal 
kesetiaannja pegawai2 negeri oleh pemerintah dila
koekan dengan tidak memandang boelce dan peme
riksaan itoe didjalankan dengan tjara jang keras, ta
pi adil. 

Motie-Thamrin jang mintakan dioemoemkan na
ma2 dari orang2 Belanda N.S.B.ers jang diinterneer, 
sesoedah pihak pemerintah kasihkan djandji S< eng
aoeh2 akan menjiarkan nama2 itoe sehabisnja penje
Udikan jang sedang dilakoekan, oleh tceQn 'I11r.inrin 

l laloe ditarik kembali. 
Lain motie jang dimasoekkan oleh toean2 Tham

! rin, Mogot dan Muhammad Yamin, dalam mana di
mintakan pengoemoeman nama2 dari anggota2 da~ 
donateur2 NSB jang tertjatet dalam daftar2 dan 
kocmpcelan itoe jang dikeloearkan pada 1 Januari 
1939 sesoedah debat ramai dengan soeara 30 lawan 
16 ditolak oleh Volksraad. Jang setoedjoe antaranja 
V.A.I.B., PPBB, Fractie Nationaal, Pasoendan, Golo
ngan Nationaal dan toean Moelia.. . 

Motie jang ketiga jang mengena1 kaoem NSB lag1 
dimasoekkan oleh toean2 Smit, Mussert, Verboom, 

1 Soangkoepon dan Mogot, dalam mana dimintakan 

lni poen memang to.an poenjti lcemaoeanl 

· soepaja sekalipoen sesoedah 10 September 1939, 
orang2 tersangkoet masih memberikan sokongannja 
pada NSB, dengan mendjadi anggota atau donateur, 
tidak dibolehkan teroes pegang dpabatan2 jang ber
kceasa atau jang diberi kepertjajaan pada negeri, ti
dak boleh masoek tentera dll. dengan soeara 28 la
wan 17 ditolak djoega oleh Volksraad. 

Dasarnja kaaehatan jang batk adalan: 
makanan jang tjotjok, dan soedah pastl 
sekali bahoea Glaxo ada mengandoeng 
segala-galanja apa jang perloe oentoek 
baji jang sehat. 
Mintalah katerangan oleh tOffn poenja 
doktor tentang pembiklnan jang speciaal 
dari Glaxo modern dengan io poenja 
EXTRA vitamin• 0 don betl. 

Import: JACOBIRG 

OPSIR DJOEROE TERBANG TIONGHOA. 
Jang pertama. 

Kaloe diantara nama2 adelborsten boeat opsir la-
I oet tidak terdapat orang Tionghoa, boeat didikan op
sir djoeroe terbang ternjata ada seorang pemoeda 
Tionghoa jang terpilih. Pemoeda itoe jalah toea~1 
Liem Tik Kian, terlahir 3 April 1920 dan pada 4 Apnl 
1.1. loeloes dari RBS di Semarang. Toean Liem terse
boet ada seorang sportman jang terkenal dan antara 

I lain2 pernah mendjadi zwerninstructeur d~ri M~litaire 
Zwem en Poloclub di Ambarawa dan BanJoe b1roe. la 
akan dididik djadi opsir djoeroe terbang pada pasoe-
kan oedara marine. -
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Dimana sadja dia menoendjoekkan di..ri, di 
tennisbaan atau di tempat pemandian, ia 

selaloe menarik kekagoeman boeat djasai 

Loear N egeri. 
· nja Jang baik. Sebab ia ada peminoem 

Watson's Sarsae jong tetap, satoe minoemon 

jong mengoeatkan oentoek pemain2 sport. 

Pendahoeloean serangan kilat? Eropah terantjam ke
lap ran. lnggeris didesak di Barat dan di Ti

liioer. Gerakan anti-Albion meloeas di 
Japan, Pacific minta perhatian. 

Fabr:A.S.WATSON f CO.LTD. ~ 
GENERALE repetitie jang kita wartakan tempo

hari, jang mendahoeloei penjerangan kilat dari Djer-

1 

man pada Inggeris, roepanja diikoti lebih banja~ se
rangan2 oedara lagi. ~edari peno~toep boel~n s1la1!1 
samnai hari ini agaknJa dengan tidak brenti-brent1-
nja "pesawat2 Djerman berkoendjoeng ke Ingge~is. 
Jang teroetama didjadikan boelan2an pesawat2 DJer
man itoe, seperti njata dari pelbagai berita, adalah 
pesisir Selatan Timoer poelau2 Inggeris. Dus dipan
tai selat Calais, lebih terkenal dengan seboetgn Ka
na~l itoe. Ada kabar2 jang mengatakan, bahwa se
rangan2 pesawat oedara Djerman itoe dapat dipan
dang sebagai pendahoeloean serangan kilat-,,blietz
krieg" oedara, jang akan dilakoekan oleh Djennan 
sebagai babakan penoetoep dari pergoeletan di Ero
pah itoe. Rintangan satoe2nja bagi Hitler pada me
ngoeasai Eropah seloeroehnja, diroepakan oleh Ing
geris. Sesoedah Singa laoet ini ditoendoekkan, Djer
man-batja Hitler-baroe akan dapat bernapas legah 
sambil mengatakan, bahwa angan2nja mengoeasai 
Eropah telah kesampaian. Ja, kaloe dapat dikalah
kannja Albion. 

HOH(', KOH<. i CHIMA 

Pemoesatan tentara Djerman dipantai Perantjisf 
Belgi dekat Kanaal mendjadikan orang mengira, bah 
wa serangan Djerman akan dilakoekan dari sitoe, 
terlebih kalau dipikir betapa serangan2 oedara sam
pai kini dipoesatkan djoega pada pantai Inggeris di
tepi Kanaal itoe. '.tapi mengingat taktiek Djerman 
jang poera2 memoekoel kekiri padahal poekoelannja 1 

jang sebenarnja dimaksoedkan dikanan, boekan moes I 
tahil kaloe besok atau loesa kita dengar, jang sera
ngan kilat Djerman itoe akan dilakoekan dipantai I 
Oetara Inggeris misalnja. Sementara itoe kemoeng
kinan2 jang Djerman sama sekali tidak akan serang I 
Inggeris dengan langsoeng, tetap ada. Misalnja 

1 moengkin sekali aksi2 oedara ditepi Kanaal itoe se-

I nl ohat Tobie t B ala1h1n J ai 
Tjap 11alj'an ada palrnq man. 

.djoer boeat Jemboehk~n JaP.!t 
batoek ~ Jak It peroet, boeanq ~ 

aet, pentjetnatJdn makan tida,4 
baek, ilan~ken hawa boe1oeh da. -
ri moeloet dan lain~ 

'· Selamanja sediaBalashinSai ijap 
Matjan dalam kantonq atawa dalam tasch. 

kad~r n:enoetoepi s~rangan2 jang. ba~al dilako~kan didjazirah Eropah ini berkobar api peperangan, leb1h 
k~lam dJo~roesan, k1ta se~oet sadJa G1b.raltar m1sal- soekarnja lagi soal makanan bagi Eropah seloeroeh
UJa atau via B~J~an .ke T1m?er .dekat? dimana te~da-

1 
nja, sebab daerah Balkan dimasa ini ada goedang sa

pat soe~b~r mmJa~ Jang ~aJ~2 itoe di.Irak dll. Sikap · toe2nja jang masih terboeka, dari mana dapat diang
Roe:r_neme Jang kelihat~nnJa tidak beg1toe lembe~ se-1 koet gandoem dll. bahan makanan kedaerah Eropah 
pert1 pada bebe~pa mmg~oe lalo~ poen m~mberikan lainnja. Diberitakan tentang adanja pemberontakan2 
kesan akan adanJa pers~diaan2 DJerman dJ.oega kea- di Albania, dimana pada 618 beberapa ratoes serda
rah Eropah Teng~ara s1toe. Memangkah dm~aksoed- doe Italia soedah diamoek oleh tani2 Albania lantar
k~n oleh Roeno.ema pada mengadoekan Stalm sama an oeroesan gandoem. Sebab tani2nja radja Zogn 
Hitler? . . itoe tidak maoe serahkan gandoemnja pada Italia, 

Dalam pada itoe sebahagian besar laloe doesoen2 mereka dibakar, makanja timboel per-
Eropah terantjam kelaparan, lawanan jang semingkin mendjalar roepanja. Apakah 

. . . perkelahian2 di Albania itoe tidak nanti mendjalar 
istimewa daerah itoe Jang d1doedoeki oleh Djerman, keseloeroeh Balkan? 
teroetama Perantjis, Belgi, Nederland, Denemarken I · 
dan Polen. Dikabarkan bahwa dinegeri2 ini soal ma- Inggeris dalam gelombang. 
kanan semingkin soekarnja dan rajat banjak teran- i Di Barat diserang dengan tidak brentinja oleh pe-
tjam kekoerangan makan. Disekiter Warschauw mi- f sawat2 Djerman, serangan2 mana moengkin sekedar 
salnja, soedah diboean rajat jang kelaparan, sedang pendahoeloean pergoeletan mati2an jang bakal ter
r~ntsoen2 mak~?an dineg~ri2 rendah semingki~ dike- djadi, di Tim~er-batja Asia, Albion sedang hadapi 
tJ1lkan. PerantJ1s PerantJIS memandang hari2 da- djoega soal2 Jang maha soelit. Tadinja kesabaran 
tangnja sangat mengoeatirkan boeat jang mengenai Inggeris dioedji dengan toentoetan Japan boeat me
persediaan makanan rajatnja. Oleh pemerintah Pe- noetoep djalan Birrna ke Tiongkok itoe. Tersebab Al
tai~ soeda~ dimin~akan pada Amerika Serikat soe- bion haroes menghadapi antjaman langsoeng jang 
paJa berda3a oepaJa goena kelonggaran blokkada membahajakan hidoepnja itoe, maka ia soedah loe
Inggeris boeat jang mengenai makanan rajat Peran- loeskan keinginan Nippon itoe. Djalan Birma ditoe
tjis. Membitjarakan permintaan Perantjis ini pers toep boeat Iamanja tiga boelan. Beloem lagi keten
Amerika ada j~ng ~enjindir Perantjis . de~gan me- toean2 boeat itoe diselesaikan, beberapa orang rajat 
n~atakan so~paJa :r_nmta makaD:an da~1 Hitler, dan dan b::ingsa Inggeris jang berada didaerah2 Japan te 
d.Jan~an dan Amenka. ~emendJak penJerangan Pe-

1
1ah ditangkap, -ditoedoeh melakoekan spionage dls

ran~J.IS soe~ah ratoesan riboe. ton maka_nan boeat n~- nja. Ketika tempohari kita membitjarakan penang
ge~1 :toe ditahan oleh Ingge~~· Seba~ i~oe dapat d1- kapan orang2 Inggeris oleh Japan itoe, kita telah ta
erti Jang lambat laoen negermJa Petam itoe akan ke- njatakan apakah hal itoe tidak akan berboentoet de
koerangan persedi::ian makanannja. Moesim dingin ngan penangkapan orang2 Japan di dan oleh Ingge.
s~dan~ menda.tan~'l. Betapa kelak dengan be~itoe ~a·· ris. Doegaa~ kita itoe ternjata tepat djoega. Pada 
nJ.ak JO~ta raJat Jang kekoerang~n makan dimoes1m awal boelan mi beberapa orang Japan di Inggeris dan 
wmter itoe ?rang dapat mengerb kaloe sedari seka- lain2 daerah Albion telah ditangkap, ditoedoeh spi
r~ng pe:riern~tah2 tersang~oet soedah moelai memi- on! Dus keras dibalas keras. Kemana menoedjoenjs. 
k1rkannJa. Mmggoe laloe k1ta telah mengatakan ten- perboeatan balas membalas ini entahlah. Rasa kita 
tang moelai mendidinja ketel Balkan itoe. Seandainja kedoedoekan Inggeris karenanja tidak bertambah 

koerang terantjamnja. Apakah antara l3erlijn Rome
Tokio soedah diadakan barang djandji jang bennak
soedkan mendjepit Inggeris di Barat dan di Timoer 
dengari berbareng? Doegaan ini dikemoekakan orang 
berhoeboeng dengan terlihatnja pengoendjoekan2 
tentang bakal dilakoekannja serangan kilat oleh pa
soekan2 oedara Djennan atas Inggeris, berikot per
sediaan2nja jang lain, seperti pengangkoetan tentara 
ketempat2 jang dikira mendjadi pangkalan serang
an2 itoe kelak, pemoesatan2 tentara Italia dibatas 
Libya-Egypte, sehingga dikira disitoe Italia akan 
menjerang hebat djoega kearah Suez dan sekarang 
ini itoe gerakan2 anti-Inggeris di Japan. Kesemoea
nja itoe dihoeboengkan satoe pada lain mendjadikan 
orang mengira seperti diatas itoe. 

Kekoeatan dan ketabahan Albion betoel2 sedang 
mengalami oedjian berat ! 

Pacific kelak bergelora? 
Kemoengkinan pertikaian J apanflnggeris di Asia 

Timoer memba \.Va serta kegadoehan di dan sekiter 
Pacific. Penarikan poelang tentara2 Inggeris dari 
Tiongkok, memberikan pengoendjoekan tentang di
moelaikannja pemoesatan kekoeatan Albion dibebe
rapa poesat pembelaan Inggeris di Asia Kalau berita
berita jang tersiar dapat dipertjaja, pemerintah Pe
rantjis, di Indo China soedah menerima perintah dari 
pemerintah Petain di Perantjis, pada melakoekan 
perlawanan, sekiranja Inda China diserang. Dus ka
lau andaikata Japan menjerboe masoek Indo China, 
maka Perantjis dan Inggeris di Asia akan berdjalan 
sama2 seandainja disamping serangan pada Indo Chi
na itoe Inggeris poen diserang djoega. Dalam hal ter
djadi pertempoeran itoe, pihak Amerika tentoe soe
kar akan tinggal peloek tangan. Dengan mengingat
kan kemoengkinan ini maka armada Amerika jang 
berada di Hawaii itoe sampai kini tetap dikasih ber
diam di Pacific. Ketika Perantjis mentjeraikan diri 
dari Inggeris dan armada laoet Perantjis dikira ak~n 
djatoeh ditangan Djennan/Italia, pasoekan laoet 

Dengan lantas Ouaker Oats membikln 
perbalkan, la mendjadl anak jong koeat 
dan sehat. !toe waktoe didalam sekolah 
la selamanja nomor satoe dan waktoe 
mendjabat pakerdjaOn di Gouvernement 
la lekas sekall nalk panglrnt. Ouaker Oats 
membikin sehat orang, sebob ia mengan. 
doeng banjak sekaU vltamlne B. jang 
tango! berharga. 

Dengan senang toean Btan le tjeritakan 
kcpada kawan'nja tentang rasiah kabe· 
roentoengannja dan kasehotannja. hoe 
semoeanja ia dapatkan darl Ouaker 
Oats jang di soeroeh makan oleh doktor 
waktoe ia maslh mendjadi anak ketjil 
jang lcmah. Tiap' harl satoe piring 

Quaker Oats. 



Amerika di Honolulu itoe telah dititahkan kembali 
ke Amerika, dengan maksoed dibawa kelaoet Atlan
tic, pada djika perloe .membela Amerika disebelah si
toe, kalau2 Inggeris dikerojok oleh armada ter~a
boeng dari Djerman-Italia-Perantjis. Lantaran ketJe
patan pemerintah Inggeris bertindak di Oran dll. itoe, 
sehingga kapal2 perang Perantjis tidak djatoeh dita
ngan moesoeh2 Inggeris, maka pembawaan armada 
laoet Amerika dari Pacific ke Atlantic tidak diteroes
kan dan kapal2 perang Amerika kembali lagi ke poe
lau2 Hawaii, dimana setahoe doenia kapal2 itoe sam
pai sekarang masih berpangkal. 

Rol Amerika di Pacific akan penting sekali seba
gai penahan perimbangan. lni tentoe dierti oleh Nip
pon, sehingga kemoengkinan jang Japan betoel2 ma
oe tjari stori dengan Albion ada sedikitnja terbatas. 
Lebih moengkin kaloe tindakan2 Japan itoe meloe
loeh sebagai taktieknja Stalin di Eropah Timoer. Se
mentara Hitler sedang hiboek di Barat, Stalin meng
atoer daerah2 ditapel watasnja oentoek kegoenaan 
pemboelatan daerah pengaroeh Roes. Di Asia pihak 
Japan poen agaknja hendak mempergoenakan keti
ka jang baik pada meloeaskan pengaroehnja pada 
masa Albion sedang terikat di Eropah. Haraplah ki
ta antara Japan dan Inggeris tetap sadja baik per
hoeboengannja sebagai sampai sekarang dan sepak 
tindak Nippon dihari2 belakangan itoe sekadar tjo
ba-tjoba sadja.-

PAUL REYNAUD 
bekas premier Perantjis, jang sekarang ditoentoet 
dirnoeka pengadilan militer lmrena. bersafah masoel<
kan Perantjis dalam peperangan lawan Duitschlaud. 

PEMBERITAHOEAN DARI DEPARTEIUENT VAN 
OORLOG. 

Vile AFDEELING A. 
N.V. Nederlandsh Indische Gasmaatschappij :li 

Batavia-Centrum telah menjerahkan sedjoemlah oe
ang, besarnja sepoeloeh riboe roepiah, kepada be
stuur balatentera Weltevreden dan Meester-Cornelis. 

Dari pemberiannja itoe ternjatalah berapa besar
nja perhatian Nederlandsch Indische Gammaatschap
pij terhadap kepada Koninklijke Nederlandsch In
disch Leger dan oentoek perboeatan amal jang be
sar itoe tentoe sadjalah maatschappij itoe dapat oe
tjapan tanda berterima kasih dari toean besar Leger
commandant. 

Belandja boeat keperloean dagverblijf-dagver-

KENG HWA POO 

blijf pasoekan militer betoel soedah ada termasoek 
dalam begrooting balatentera, tetapi soenggoehpoen 
demikian boekan itoelah jang dipentingkan dalam 
oeroesan belatentera. Oleh sebab itoe pemberian itoe 
amat dihargai, karena dengan oeang i.toe dapatlah 
dipersenang hidoep serd~doe-serda~ooe ~ita sesoe
dah habis mendjalankan d1enst sehan-han. 

KEURING DJOEROE TERRBANG 
DI AMERIKA DAN DINEGERI INI. 

Perhimpoenan Dokter Penerbang di Amerika bi
asa mengadakan pertemoean sekali setahoen. Pada 
tanggal November 1939, soedah mengadakai;i perte
moean jang kesebelas. Dalam pertemoean itoe Dr. 
Leedham, dokter dari Randolhp Field soedah meng
oemoemkan beberapa hal jang penting tentang keu
ring tja1on djoeroe terbang. 

Antaranja diberitahoekannja, bahwa tjalon djoe
roe terbang itoe semoeanja soedah doea tahoen bela
djar disekolah tinggi. Peladjaran doea tahoen diseko
lah tinggi itoe seolah-olah mendjadi saringan perta
ma, sehingga keterangan jang dioemoemkan oleh Dr. 
Leedham itoe ialah tentang pemoeda Amerika jang 
paling tjakap: masih moeda dan biasa main sport; 
kesehatan badannja pasti lebih dari biasa, karena di
sekolah tinggi di Amerika pendidikan badan sangat 
diperhatikan. Meskipoen begitoe, pada soeatoe wak
toe - lamanja setahoen lebih sedikit - ada 679 orang 
pemoeda jang henda~ ~ididik mendjadi ~joeroe _ter
bang militer, tetap1 tidak koerang dan 70% Jang 
mesti diapker. Tjoema 202 orang sadja jang dapat 
diterima oleh komisi keuring. 

Dalam Volksraad kerap kali kedengaran soeara, 
mengatakan Dienst Kesehatan Penerbangan terlaloe 
banjak menolak tjalon djoeroe terbang. Berhoeboeng 
dengan hal itoe baik djoega membandingkan angka
angka jang diperoleh di Hindia ini dengan angka-ang 
ka jang dioemoemkan oleh dokter Amerika itoe. 

Pada soeatoe waktoe dinegeri kita ini ada 172 
orang tjalon djoeroe terbang; banjaknja jang diap
ker jaitoe 39 orang atau poekoel rata 25~t. 

Rasa-rasanja kesehatan badan tjalon djoeroe ter
bang dinegeri kita ini tidak lebih dari kesehatan ba
<lan tjalon di Amerika, karena itoe dari angka jang 
terseboet diatas, njatalah bahwa keuring dinegeri 
kita ini pasti tidak lebih keras dari di Amerika. 

Hal terseboet dibawah ini tentoe akan menarik 

I hati djoega. Menoeroet penjelidikan jang soedah di
lakoekan dengan teliti. maka kalau dihitoeng dengan 
procent. banjaknja orang jang diapker di Amerika. 
lima poeloeh procent lebih dari banjaknja orang Boe
mipoetera jang diapker. 

Perloe djoega diterangkan sekali lagi, bahwa 
orang jang diapker itoe di Amerika ialah tjalon jang 
seolah-olah soedah melaloei saringan pertama, se
dang tjalon dinegeri ldta ini dahoeloenja beloem per
nah dikeur. 

Sopsoerrnn ~taatkurH1e lrn1ont· ·ia. 

Sekitar motie Wiwoho. 
Tentang mosi Wiwoho, jang pemasoekannja pada 

Volksraad pernah kita kabarkan itoe, dibawah kepa
la seperti tertoelis diatas, dalam ,,Soeara Oemoem'' 
ada terbatja: 

Toean Wiwoho, Sokoawti dan Kasimo, pada si
dang Volksraad 23 Februari j.l. memadjoekan seboe
ah mosi sebagai berikoet: 

Dewan Rakjat, 
berpendapatan, 

1. bahwa pembentoekan pemerintahan Hindia-Be
landa jang didasarkan atas pembaharoean dasar 
oendang2 negeri tahoen 1922 (grondwetsherzie-

'.L-

ning) moesti selaloe teroes didjalankan ; 
2. bahwa pembentoekan itoe seharoesnja membawa 

pada kemerdekaan Hindia-Belanda dalam perhoe
boengan Kera jaan2; 

3. bahwa teroetama waktoe jang loea..r biasa seka
rang ini memaksa mesti berfikir, apakah. pem~en
toekan itoe didjalankan teroes dengan tJara Jang 
sebenarnja dan dengan tjoekoep ketjakapan ser
ta kebidjaksanaan; 

4. bahwa boekankah antara lain kemadjoean golo
ngan2 jang besar dari masjarakat Hindia ja~g 
mangkin madjoenja, - keinginan jang semangkm 
besar boeat bekerdja sama-sama baik dinegeri im 
dari partai2 politiek anak negeri dengan Pemerin
tah, maoepoen dari Hindia dengan Nederland-, 
dan tjorak masalah loear negeri jq,ng mengan
tjam, memaksa boeat membaharoei dan memper
tjepatkan pembentoekan itoe; 

5. bahwa desakan demikian boeat pembaha~oean le
bih loeas diingini semoea golongan majarakat Hin 
dia, setidak-tidaknja dianggap sebagai barang jg 
scedah tentoe dan hak sendiri, walaupoen dianta
ra mereka terdapat perbedaan faham; 

6. Bahwa boeat menjoenggoehkan dalil2 jang dise
boet diatas itoe choesoesnja perloe roepanja; 
a. Pelantikan Rijksraad (Dewan Keradjaan), 

jang dianggap sebagai dewan pemeri?tahan 
jang tertinggi disamping Kroon (RadJa) de
ngan minister2nja. Dalam dewan itoe keempat 
bagian Keradjaan mendapat hak jang sama 
rata dalam perwakilannja, dan 

b. pengloeasan banjaknja anggota dan kekoea
saan2 dewan Rakjat, kepala2 departement se
bagai minister2 bertanggoeng djawab atas 
Dewan Rakjat ttoe; 

7. bahwa selaras dengan rentjana itoe kedoedoekan 
Goebernoer Djendral sebagai wakil Kroon dan se
bagai badan pemerintahan kedo~doekan . De~a? 
Hindia sebagai badan penasehat Jang tertmggi d1-
negeri ini akan memboetoehi perobahan; 
Mengoendang Pemerintah soedilah berdaja oepa-

ja pada pemerintahan jang Tinggi boeat menjoeng
goehkan dalil-dalil jang terseboet diatas. 

Motie terseboet diatas itoe sekarang soedah di
perbintjangkan dalam afdeelingen Volksraad, dan 
tentang pembitjaraan itoe diantaranja kita tjatet da
ri afdeelingsverslag seperti dibawah ini: 

Kemerdekaan soedah tambah? 
Sebahagian anggota anggap tidak baik boeat me

landjoetkan pembitjaraan tentang motie itoe. Mereka 
kemoekakan sebahagian dari pedato Wali Negeri ke
tika E. E. menjatakan, bahwa pertoekaran fikiran 
tentang tjita2 tentang masjarakat dan negeri ito~ le
bih baik ditoenda sampai sesoedahnja perang. D1an
tara anggota2 itoe djoega dinjatakan, bahwa keada
an jang loear biasa seperti sekarang ini sebenarnja 
tirl~k rlPng~n ili!':J?ngadja m.engadakan perobahan2, 
hak diberi sendiri dari Indonesia soedah tambah Ioe
as, kedoedoekan badan2 Hindia Belanda tambah te
goeh, dan pendoedoek Indonesia tam bah rapat . per
satoeannja, sedang i; .... ngaroeh pendoedoek Boem1poe
tera tambah besar. Selama perang, kata mereka, pro
ces ini akan berdjalan teroes sehingga sehabis perang 
akan ada pengalaman jang bisa didjadikan dasar ma-
sjarakat Hindia Jang baroe. • 

Perloe, boeat mengoeatkan tanah ini. 

Berbagai anggota lainnja anggap perloc sekali 
motie itoe diperbintjangkan. Ditocnggoehkannja se
soedah perang itoe memberikan kenjataan, jang apa2 
jang perloe sekarang itoe terlaloe b:mjak didorong
kan sampai waktoe sesoedah perang. Seperti djoega 
dikatakan oleh Z. E. Gouverneur Genera::il tenaga 
masjarakat disini haroes ditoedjo kan doe'oe pada: 
bantoean perang, pembelaan negeri <lan kemadjoean 
rakjat ( volksverheefing). 

Menoeroet anggota2 ini tjita2 itoe hanja akan 
tertjapai kalau kekoeatan pertahanan politiek dan 
sociaal dari masjarakat disini dinaikkan, rlan teroe
tama, tjita-tjita antara pendoedoek Indonesia perloe 
dipenoehi, setidak-tidaknja mendapat samboetan 
jang memoeaskan. 

Mereka itoe berpendapatan: 
Djalan perbandingan-perbandingan loear negeri 

dan kesoedahannja perang di Nederland soedah me
ngadakan perobahan2 staatskundig dan maatschap
pelijk jang haroes diakoei dan dinjatakan dalam 
atoeran2; 

bahaja jang mengantjam sekarang dan toedjoe
an2 jang digambarkan oleh Wali Negeri meminta 
pertjotjokan staatkundig dan maatschappelijk; 

persatoean jang moentjoel dan menggirangkan 
antara pendoedoek haroes djoega memberikan kesem 
patan boeat mempertimbangkan soal2 staatkundig 
dan maatschappelijk waktoe sekarang, tidak dengan 
mengganggoe perasaan maoe bekerdja bersama itoe. 

Selain dari itoe andjoeran boeat bekerdja bersa
ma hanja akan dapat samboetan sebagaimana mes
tinja, kalau ternjata, bahwa siapa jang menghargai 
pertahanan sekarang djoega soeka sedapat2nja me
menoehi pengharapan jang menghendaki kemadjof' 

OUINA LAROCHE 
menga1I tenago moe. 
da, don memblkln 
goembtra aerto sehat, 
pado orang leletkt ata· 
wa prampoean. Mtn· 
ta aelekasnja dlktrlm· 
lcen satoe flesch. out. 
NA LAROCHE blsa 
terdapet dl1emoea to· 
ko' Provllttn en Oran. 
ken ICUl9 terkenal. 
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Soeara Pm·s. 

Mataog boeat d)olitiek. 

Den an kepala ,,Po I i tie k e on g es ch o o Id he
id" toean P. Kerstens membitjarakan dalam satoe arti
kel dalam ,,Het Nieuws v. d. Dag" ten tang matang· 
tidaknja sebahagian besar dari pada orang Eropah jang 
memasoeki partai2 politiek . Oleh toean Kerstens dike 
moekakan doeloe keterangan wakil Pemerintah boeat 
oeroesan oemoem dalam Volksraad . ketika dibitjarakan 
perkara N. S. B. dan dioendjoekkan olehnja, bahwa 
sebahagian besar dari · pada orang2 Eropah jang ma· 
sock dalam satoe; partai p ! litiek itoe, boekannja ter
dorong oleh k~Jakinannja, melainkan ada djoega oleh 
karena paksaan, atau dengan terang Jagi, terdoror.g 
oleh adanja isi peroet. 

Toean Dr. Levell, sebagai wakil Pemerintah telah 
ber ata seperti berikot: 
,,Adalah mendjadi satoe boekti jang mentertjengang
kan tentang tid 1k ketj akapannja orang dalam lapang
an pol iti ek dis ini, djikalau orang tahoe berdasar alas 
apakah orang2 itoe masoek mendjadi anggota perhim
poenan N. S. 8. Demikian diketahoei, bahwa orang! 
telah mendjadi anggota labih dari pada satoe organi
sati e politiek. Bahwa buekan sadja orang mendjadi 
anggota N. S. B., tetapi djoega mendjadi anggota V. C. 
dan !EV, soepaja bisa mendapat kedoedoekan baik 
atau poela mendapat langganan boeat peroesahaannja. 
Banjak poela kedjadian, oahwa orang mendjadi ang
gota N. S. B. karena desakan dari atas. Desakan itoe 
terdjadi dari seorang madjikan kepada kaoem seker
djanja, dari seorang administrateur kepada seorang 
employe. Desakan ini didjalankan djoega oleh toe 
kang- toekang tokonja kepada langganannja." 

Berhoeboeng dengan keterangan wakil Pemerintah 
diatas ini toean Kerstens men~emoekakan kematangan 
politiek dinegeri ini dengan soal perloe- tidaknja parle
ment dan minister2 jang tanggoeng djawab Biasanja 
orang doeloe tjoema doega, bahwa kematangan politiek 
itoe beloem didapatkan dalam kalangan anak Indonesia. 
Tetapi sekarang terboekti dengan sangat mengheran
kan, bahwa djoestroe dalam kalangan Eropah kema
tangan polit iek itoe beloem ada sama sckali, sebagai
mana dioeraikan diatas. 

Membitjarakan toelisan diatas ini, dagblad nasional I 
,,Soeara Oemoem " mengatakan tentang keterangan 
wakil pemerintah itoe antara lain2: 
,,Keterangan wakil Pemerintah itoe, bagi kita sekalian 
boekan soal baroe. Tjoema d is1ni patoet dikemoeka
kan sekali lagi, betapa djaoeh bedanja keadaan diatas 
dari pada keadaan didalam kalangan politiek bangsa 
kita. Djika kita memasoeki sesoeatoe partai politiek, 
apalagi menganoet haloeannja. boekanlah karena, kita 
ingin ,,daging gemoek" atau kedoedoekan jang baik 
dalam masjarakat, jang bisa ditjapai de11gan meng- I 
goenakan keanggotaan dari pada partai itoe. Kita sa
ma sekali tidak mempergoenakan partai atau keang
gotaannja sebagai springplank, alat pelontjatan, me
lainKan sebaliknja dari pada itoe, meloe!oe terdorong 
oleh adanja persetoedjoean dengan haloean dan toe
djoean partai tadi. Djoega didalarn kalangan kita tidak 
terdapat desakan atau paksaan dari pihak madjikan 
terhadap pegawinja. Sehingga karena itoe, didalam 
masjarakat kita, dalam ling1<0engan kita sendiri l<e · 
pa rta1 an adalah lebih moerni, lebih merdeka dan lebih 
democratis poela. lni ada satoe sifat iang mesti diper· 
tahankan dikalangan kita, jang moesti dipelihara, agar 
soepaja perdjalanan perkembangan kepartaian atau 
organisatie2 politiek, bisa toemboeh dengan sebaik2 
nja. 

Tcntang toelisan toean Kerstens,"" S. 0 . katakan : 
Akan tetapi toean Kerstens dan siapapoen djangan 
loepa, bahwa boeat mengadakan sesoeatoe parlemtnt 
dan berhoeboengan dengan itoe, ministersnja mt sti 
disoesoen poela, tidak perloe sekalian rakjat dibikin 
matang, tidak perloe satoe2nja orang dibikin menger
ti tentang segala sesoeatoe, jang berhoeboengan de
ngan staatkunde negeri. Djadi oekoeran kematangan I 
politiek tidak betoel kalau hanja dilihat kepada kea .. 
daan seperti diatas itoe. 

an. Kalau tidak begitoe, akan timboel perasaan, bah
wa keadaan sekarang itoe hanja menghendaki per
tahaan, dan tidak djoega menginginkan kemadjoean. 

Perhoeboengan peinerintah dan pendoedoek 
priboemi perloe dapat perobahan. 

ICENG HWA POO 

SAKIT 
Saldt kepala jang paling heibat akan menfingkir djika di obatkan dengan 
,,Aspro". Oleh ilmoe pengetahoean telah ditetapkan bahoea sakit kepala 
jang pa.lint; hdbat d a pat di oesir oleh ,,Aspro", sehab ,,Aspro" selamanja 
madh tet~(l mendjadi doenia poenja obat jang paling berf aedah dan 
tjepat hak~!"djanja oentoek mengoesir sakit kepala dan lain2 penjakit. 
Lain dari pada Ho.a ,,Aspro" ada sangat herharga sekali pakerdjaannja, 
diil<a hawa µa n.as heibat menggoda kita poenja badan teroetama kita 
P" enja as ~:;:.t. ,,As.,;>ro" membikin tentram asabat jang merangsang 
(gepril&eld } (hm m embikin toean enak tidoer di waktoe malam jang panas 
hawanja. K.3.ter sihan- c~an ka.-amanannja ,,Aspro" boekan sadja ada satoe 
pengakoean, t etap i t elah diboektikan dengan djalan ambil pertjobaan 
setjara iim u2 penge'i:ahoean. ,,Aspro" ada di goenakan didalam ampir 
seloeroe:1 \>.:-g.!d sc~agai obat roemah tangga jang boleh dipertjaja 
dan hisa menoelocng dengan sampoerna didalam sembarang waktoe. 

••• 

hoengkoesan Aspro jang loear 
biasa gampang. Tablet'nja ter
boc ngkoes satoe• dan tida perloe 
dipegang dengan tangan. Djika 
toean maoe, bisa djoega taroeh 
di kantong beberapa tablet 
dengan boengkoesannja. 

,,ASP RO" 
menoeloena terbada . 

s ... D· aK1t l<epaJ 
Entioh • 
Sahit gig; 
Sal<it asabat 
Sahit ho . 
Sai<it . eping 
Pi/el< Pmggang 

Dernarn 
Dernam 1. 
Sahit fen irna har; 
Sal<it d !tll'orol<an 
Sal<it oea:.~ng boeian 

-oerat siaraf 

Bisa. da.pat di segala roemah obat, toko-toko dan waroeng-waroeng. 
1 mp or t: J \CO 1~E KG, Pharmaceucische A fdeeling. 

Mcnoeroet poetoeaanoja Dien!!t der Volksgezondbeid, Aspro dimaoa· mana boleh didjoeal 
didalam semoea toko·toko dao waroeog2 dengao tiada memakai licentie. 
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pemerintah disini haroes bisa tjepat bertindak ambil 
poetoesan dalam soal2 jang sangat penting boeat 
Hindia-Belanda, oleh karena itoe perloe sekali ada 
perobahan dalam perhoeboengan pemerintah dengan 
rakjatnja, teroetama bagian Boemipoetera. 

Vll. Alarm,.eeringsdieinst (Djabatan peinberi ~ 
ba.baja lood.ant). 

Ada djoega anggota jang beranggapan, bahwa 
kedoedoekan staatsrechtelijk negeri ini soedah men
dapat perobahan principieel. Oleh karena itoe perloe 
adanja perobahan dasar wettelijk. 

Anggota2 lainnja sangkal perobahan principieel 
itoe. Beberapa anggota meminta keterangan dan pen 
djelasan lebih landjoet tentang batas2 dari jang ma
djoekan oesoel itoe. 

Djika mengantjam serangan dari oedara, maka 
pendoedoek diberitahoekan dengan sirene, kentong
an dan bedoeg. Pegawai djabatan ini hampir semoe
anja terdiri dari orang jang boekan bangsa Eropah. 

VID. Verbindingsdienst (Djnmt.an per~e~gan). Pihak jang inginkan diteroeskan diperbintjang
kan motie itoe memperkoeatkan keterangan bahwa 
berdirinja sendiri, jang akan berkesoedahan boekan 
sadja dalam staatkundig dan maatschappelijk, tapi 
djoega economisch dan cultureel, sekarang minta pe·· 
mandangan baroe, baik kedalam maoepoen keloear. 
Pemerintah lebih dari jang soedah2 perloe bantoean 
jang sadar dan sepenoehnja dari kebanjakan pendoe
doek. Dilain fihak karena badan pemerintahan Ne
derland tidak atau tidak sepenoehnja dapat beker
dja, karena timboelnja keadaan jang tidak diharap, 

Hanja anggota anggap perobahan Grondwet dan 
I. S. tidak bisa karena Staten Generaal tidak bisa 
melakoekan pekerdjaannja. Berbagai anggota lainnja 
anggap bisa digoenakan staatsnoodrecht. 

Djabatan ini haroes menghoeboengkan technisch 
leider dengan sekalian pembesar perlindoengan oe
dara dalam sesoeatoe lingkoengan dengan radio dan 
telepcm. 

( disamboeng) 
LELANG SEBAB BERANGKAT! 

diroemahnja toean 

8. SUPIT 
lnl. Leeraar Tomohon. 

pada SABTOE 24 Augustus 1940 

De Venduhouder, 

A. JACOB. 

• 



MA'LOEMAT. 

Rubberwelvaart fonds. 
Departement Onderwijs en Eeredienst mengabar

barkan jang berikoet ini. 
Dari wang karet jang disediakan oentoek pema' -

moerkan negeri (Rubberwelvaartsfonds) ada disis\h
kan wang sedjoemlah f. 500.000,-. Boenga wang ini, 
jang 4% setahoen banjaknja, akan digoenakan oen
toek bantoean (beurs) bagi pemoeda jang berasal 
dari tanah karet, melandjoetkan peladjarannja atau 
mempeladjari sesoeatoe vak. 1 

Berhoeboeng dengan ini telah diadakan oleh Pe
merintah ,,Centraal ~tudiefonds ten behoeve van I 
jongelieden uit rubberproduceerende streken". Peng
oeroesnja diangkat oleh Directeur Onderwijs en Eere
dienst, dan kerdja pengoeroes itoe, disamping meng
oeroes fonds, teroetama ialah akan memberi pertim
bangan kepada Directeur terseboet, tentang bantoe
an jang akan diberikan kepada pemoeda-pemoeda 
jang patoet mendapat sokongan itoe. 

Oleh sebab wang jang dapat odipergoenakan dari 
fonds terseboet tidak begitoe banjak, maka soedah 
tentoe tidak akan moengkin memenoehi sekalian per
mintaan, tentoelah perloe dipilih; dan lagi soedah se
mestinja poela, dioesahakan soepaja wang bantoean 
itoe terbagi dengan sepatoetnja antara sekalian dae
rah karet. 

Pemoeda jang akan mendapat sokongan itoe hen
daklah memenoehi sjarat-sjarat jang berikoet ini: 
I. Mereka itoe hendaklah masoek golongan jang ti
dak mampoe dan berasal dari daerah jang mengha
silkan karet. 

Jang memenoehi sjarat jang terseboet kemoedian 
ini ialah pemoeda jang berasal dari gewest Soematra 
dan Borneo dengan poelau-poelau jang masoek keda
lam djaajahannja, poen djoega pemoeda-pemoeda 
jang berasal dari gewest terseboet tetapi jang lahir 
ataupoen dibesarkan ditempat jang lain, ataupoen 
salah seorang sadja diantara orang toea-nja jang 
berasal dari salah satoe gewest terseboet. 
II. Mereka itoe hendaklah mempoenjai ketjakapan 
jang tjoekoep, sehingga boleh diharapkan merek~ 
akan tamat beladjar dalam waktoe jang biasa boeat 
peladjarannja itoe. . 

~nP.r~t permintaan hendaklah di'als.matkan kepo. 

KENG HWA 1'00 

rARCHIPEL BROUWERIJ, BATAVIA 
~ ,_ ' 

gent dan kalau tempat tinggalnja didaerah Solo atau 
Djokja dari Assistent-Resident). 
c. daftar semoea penghasilan dan belandja (tang
goengan) orang toea anak itoe; daftar itoe hendaklah 
diakoei oleh pembesar jang terseboet pada b. 

Oeang jang masih ada oentoek tahoen ini sangat 
sedikit, sehingga permintaan jang baroe, sedikit sa-

.....,. 
L!..J • 
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da Directeur Departement Onderwijs en Eeredienst l 
dengan berlampiran: 
a. soerat diploma dan daftar angka-angka dan ka
lau tidak ada mendapat soerat diploma, boleh djoega 
boekoe rapport tahoen pengadjaran jang terachir. 

dja harapan akan terkaboel, meskipoen begitoe baik 
sekali, kalau anak jang hendak mendapat oeang so~ 
kongan itoe memasoekkan soerat permin an sele
kas-lekasnja, soepaja pengoeroes studiefonds itoe 
mendapat pemandangan tentang banjaknja or.(Lng 
jang perloe disokong peladjarannja dengan ~ang 
dari studiefonds ini. 

. .. . .. 

KANDOENG 

Toean Palmboom 

waktoe ketjil dlttdoerkan 
oleh n)anjtan daoen tang 
lemah gemelal, maka· 
nannja dart Tanah jang 
s o e b o e r dan mendapat 
cbaslat dart t)ahaja 
m at a h a r l jang banjak 
mengandoeng kebalkan. 
Kesehatan, kekoeatan dan 
kesempoernaan, ttoelah 
chastat Palmboom. Karena 
ltoe pakallah Palmboom 
o en toe k berbagai·bagai 
keperloean dtroemah. 
Palmboom ttoe baik sekali 
oentoek anak dan 1oeami 
njonja. 

.. .. . :--. 
"'\. ... t•. ..... : ......... 

b. soerat keterangan dari Hoofd van Plaatselijk Be
stuur, oentoek menjatakan, bahwa anak itoe tidak 
mampoe (kalau tempat tinggal anak itoe ditanah ; 
Djawa dan Madoera, soerat keterangan itoe dari Re-

' B A N J A K M E N G A N D 0 E N G V l T A M I N E A don D 

Soerat jang MENJILAKAKAN ! 
Menoelis dan bekerdja, mendjadi tjilaka 
boeat toean poenja mata, djika dikerdjakan 
di tempat jang koerang terang. Tida boleh 
tida toean poenja penglihatan mendjadi 
koerang baik dan oleh karenanja tida 
djarang menimboelkan lekas marah2 dan 
kebingoengan loear biasa. Djagalah toe an 
poenja mata terhadap katjilakaan jang tida 
bisa dibikin baik kombali. Kasih penerangan 
jang tjoekoep baik didalam toean poenja 
roemah. Oipertengahan dari kamar moesti 
di pasang lampoea PHILIPS. Satoe lampos 
tambahan oentoek bakerdja atau membatja, 
tida boleh Iida moesti ada. Boeat itoe 
semoeanja, toean hanja kaloearkan ongkos 
boeat stroom beberapa cent sadja tiap 11 

malam, djika toean pakai lampoe2PHILIPS 
jang sangat himat itoe. 

LAMPOE a 

.. PHILIPS'' 
tERANG DAN MOERAH 


	00035
	00036
	00037
	00038
	00039
	00040

