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Rentjana begrooting Minahasaraad. 

Dau penaksirtan masoelmja. Ver~ersbelasting. 

DALAM garis besarnja soedahlah pada minggoe 
laloe kita mengemoekakan anggapan kita tentang 
rentjana begrooting dari1 Minahasaraad boeat tahoen 
1941. Marilah sekarang kita, tjoba menjelidiknja 
agak lebih mendalam. 

Sebagai soember penghasilan jang teroetama da
ri Minahasaraad, sebagaimana semoea kita telah 
ma'loemi adalah Verkeersbelasting, jang meroepakan 
tidak koerang dari 5,7 bahagian dari segena p oeang 
masoek atau dapat diharap akan masoek. Sebab itoe 
maka penaksiran masoeknja padjak djalan itoe sa
ngat pentlngnja boeat begrooting seloeroehnja. 
Agaknja seibab dipengaroehi oleh perfikiran boeat 
mendapatkan satoe ,,kloppende begrooting", maka 
perantjang rentjana begrooting itoe telah lebih ba
njak mementingkan kemoengkinan dari pada. kenja
taan dalam menaksir masoeknja Verkeersbelasting. 
Ada satoe kelaziman, bahwa dalam membikin se
soeatoe rantjangan begrooting maka sebagai dasar 
penaksiran diambil angka2 dari pada begrooting ta
hoen jang mendahoeloeinja, jang betoel2 telah dida
pat , dus jang njata. Dengan tidak mengkesamping
kan sama sekali kela.ziman ini pembikin rentjana 
begrooting tahoen 1941 soedah menjandarkan penak
sirannja pada pengharapan atas ,,moengkin" naiknja 
betalingscapaciteit dari pembajar2 belasting djalan 
itoe, berhoeboeng dengan adanja sokongan copra
fonds, laloe diambil angka ta'.ksiran dari tahoen ini 
sebagai basis dan b o e k a n angka jang telah dida
pat. 

Sebagai keterangan onderdeel 9, Verkeersbelas
ting, dikatakan anta.ra lain2 ,bahwa sampai pada 
achir tahoen 1940 ini aanslag verkeersbelasting ber
djoemlah f 380.000.- setahoennja. Dari aanslag ini 
soedah ditaksir akan masoek dalam tahoen 1940 se
djoemlah f 250.000.- Sampai pad.a achlr Augustus 
j.l. telah diterima hanja f 114.000.- Maka dengan 
memperhatikan keadaan jang njata ini, jaitoe bah
wa booeat 8 boelan pertama dari tahoen ini baroe 
masoek 46% dari taksiran, soedah selajaknja kalau 
boeat tahoen 1941 diambil sebagai dasar pena'ksiran 
masoeknja VK: 3X1,2 X f 114.000 = f 171.000.- dan 
boekannja itoe angka2 kira2an f 250.000.- jang di
tahoen ini soedah njata tidak akan didapat-wonde
ren voorbehouden-ketjoeali kaloe terdjadi hal2 jang 
diloear doegaan. 

Dalam hal ini, tentoe akan didapatkan begrooting 
jc.ng tidak seimbang, dus jang memperlihatkan sa
toe tekort, sedjoemlah f 79.000.- Tetapi dengan men
djadikan artikel 36 dari uitgaven sebagai ,,sluitpost" 
rlari begrooting, tekort jang moentjoel lantaran pe
naksiran VK itoe dapat djoega dibikin tida'k kelihat
an. Kalau toch jang dikehendaki hanjalah satoe 
klappende begrooiting, apakah keberatannja kaloe 
sluitpost ini ..memperlihatkan angka f 131.746 seba
gaimana sekarang tertjantoem dalam begrooting, 
atau angka f 42.746, jaitoe 131.746 - 79.000? 

Menoeroet penerangan dari sluitpost terseboet 
jang sebetoelnja diperloe goena po.st itoe sedikit2nja 
mesti satoe djoemlah dari f 144.000.- Djadi itoe ang
ka f 131.746 memangnja tidak mentjoekoepi sebagai
mana diperloe. Dengan menoelis 131.746 djadinja 
djalan2 kita beloem mendapatkan apa jang diperloe 
oentoeknja da.n kaloe ganti angka ini ditoelis 42.746 
pada hakekatnja pembetoelan djalan2 itoe tidak di
roegikan atau tidak dioentoengkan dan begrooting 
.... .. klop djoega ! 

Tapi taktiek boeroeng ontah (struisvogel-politiek) 
S€perti ini tidak dapat dipoedjikan. Sebab tidak mem
perlihatkan keadaan jang sebenarnja. Maka ada le
bih baik boeat Minahasaraad kaloe rentjana begroo
tingnja dibi:kin bagitoe roepa sehingga keadaan jang 
sebenarnja didekati sedekat moengkin-een zoodanige 
begrootings-ontwerp dat de ware toe.stand het meest 
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benadert-, jalah dengan menaksir masoeknja VK itoe 
atas dasar jang njata. Disamping itoe hendaklah 
djoemlah jang diperloe goena pemeriharaan djalan2 
sebagimana dimaksoedkan dengan artikel 36 itoe, 
ditoelis djoemlah jang betoel2 diboetoehkan goena 
pemeliharaan itoe. Djika dibikin bagini rentjana be
grooting nanti memperlihatkan satoe tekort besar
nja f 79.000.- plus (f 144.000 - f 131.000) = 92.000.-

Sampai diboeat rentjana doeloe adalah soepaja 
sebentar dalam pembitjaraan menetapkan begroo
ting itoe nantilah para pemikir, jalah anggota2 raad, 
dapat melahirkan pemandangan masing2 goena ter
tjapainja satoe begrooting jang klop boekan sadja, 
tetapi djoega jang mendekati keadaan jang sebe
narnja. Antara para anggota itoe entah ada jang 
dapat memadjoekan oesoel nanti goena penoetoep
an tekort itoe, misalnja dengan mengadakan sesoea
toe perobahan jang dapat menaikkan penghasilan 
ataupoen mengoerangkan pe11geloearan oeang dlsnja. 
Sekiranja tidak didapat akal lagi pada menjingkir
kan tekort itoe dengan tidak menjandarkannja pada 
pengha.rapan2 jang toh tidak b~kal dipenoehi, baik
lah kaloe oleh Pemerintah diketahoei djoega kesoe
karan2nja Minahasaraad dari tekortnja menoeroet 
begrooting. Siapa tahoe pihak Pemerintah karenanja 
moengkin merobah pendiriannja, jaitoe memberikan 
djoega sokongan pada pemeliharaan djalan2 jang 
biasa, boeat apa hingga kini tidak dikasihkan sub
sidie. 

Mengingat moengkin terdjadinja pertoekaran fi
kiran tentang rentjana diata.s ini, maka pihak kita 
poen tid'ak hendak ketinggalan toeroet memikirkan
nja djoega. Soedah njata terang, bahwa Verkeers
belasting ada soember teroetama dari penghasilan
nja Minahasaraad. Oleh sebab itoe timboellah perta
njaan: Tid'akkah dapat didajakan soepaja masoek
nja VkB itoe dapat lebih baik? Sampai kini tidak 
masoeknja boekan disebabkan oleh penagihan jang 
koerang radjinnja, boekan poela istimewa sebab ti
dak soekanja si pembajar pada memenoehl kewadji
bannja. Sebab soeka tapi tidak bisa, boekannja tidak 
soeka. Diman'a tiada, radjapoen kehilangan haknja. 

Diantara keterangan2 jang menjertai rentjana 
begrooting itoe terbatja djoega bah<wa ,,herziening 
dari verkeersbela.sting sedang d'peladjari". Artinja 
ada terasa sesoeatoe kekoerangan at'aupoen kesala
han dalam peratoeran2 Verkeersbelasting itoe. 
Moengkin tjara mengenakannja, atau tjara mena
gihnja ada aibnja. Prihal mengena'kan verkeersbe
lasting soed'ahlah kita katakan minggoe laloe, bahwa 
rasa kita padjak itoe bagi mereka jang paling se
dikit penghasilannja-minimumlijders-ada terlaloe be
ratnja. Sebab seorang penanggoeng minimum-in
komsten belasting dikenakan aanslag VKB sedjoem
lah f 6.-.. jalah minimum padjak itoe. Dus1 s'atoe pe
nanggoeng jang dikenakan belasting kata f 2.- S€ta
hoen menoeroet penghasilannja haroes membajar 
totaal f 8.- sesama VKB-nja. Dapat dierti bahwa ka
loe pikoelan jang doea roepiah itoe masih dapat di-
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pikoel oleh orang sebagitoe, s.edang soedah djadi de
lapan, soedah keliwat beratnja. Disini djadinja ada 
t&rselib barang sesoeatoe jang perloe diperbaiki, 
soepaja sipenanggoeng dapat memenoehinja. Kita 
mengetahoei, bahwa antara itoe minimumlijders ba
njak jang pasti akan membajar semoea kaloe dike
tahoeinja bahwa djoemlah jang haroes dibaja.rnja, 
taroeh ada f 5.- dari pada kaloe itoe ada f 8.- Pikir
nja: maoe bajar semoea tidak bisa laloe dianggap 
bersalah, maoe bajar separoh atau sebahagian, poen 
salah djoega sebab menoenggak jang, biar soeka ta
pi tak bisa dibajar itoe, dus biarlah .salah semoeanja, 
dan ..... . tidak bajar sama sekali ...... Orang jang 
berpikir sebagini boekannja .sebab tidak soeka, tapi 
sebab memangnja dalam praktijk banja'k terlihat ba
gimana orang jang menoenggak sebahagian dan jg 
menoenggak semoeanja sama2 dibeslag. Satoe boekti 
bahwa boekan tidak soeka tapi tidak bisa menang
goengnja. Ergo belastingnja terlaloe tinggi, maka 
perloe dikoerangi. Sebab herziening toh sedang di~ 
peladjari, tjobalah dibikin satoe tarief VKB jang di
dasarkan pada Inkomstenbelasting dari penang
goeng2nja. Misalnja dengan mengadakan sematjam 
toe.slag atau opcenten atas Ink. Bel. dengan mini
mum f 3 .. - bagi orang2 jang berpenghasilan sampai 
250 setahoennja. Bagi jang penghasilannja setahoen 
f 250.- keatas dihitoeng menoeroet percentage dari 
padjak inkomstennja, misalnja 50% dari I.B.-nja jg 
berpenghasilan f 250.- sampai f 2800.-; 40o/eo-dari I.B. 
jang berpenghasilan 2800 sampai 3600; dan bagitoe 
bcea t saban groep berikotnja toeslag itoe dikoerangi 
bagitoe roepa soepaja perbandingan diantara groep2 
pembajar tetap sebanding dengan kemampoeannja 
sampai pada minimum toeslag (maximum VKB) da-
1·: 10<'( dari I. B.-nja jang berpenghasilan f 12.000.
keatas dalam setahoen. Entah antara paI'a anggotl} 
ada soeka tjoba uitwerken schema ini, dengan lebill 
teliti. 

Angka2 jang kita kemoekakan diatas ini diambil 
sekenanja sadja. Mak..soed kita sekedar mengemoe
kakan satoe tjar'a aanslag jang moengkin lebih me
moedahkan masoeknja VKB itoe sebab penanggoeng
nja dibebani lebih setimpal dengan kekoeatan mem
bajarnja. Terserah! (C) 

DJALAN-DJALAN DALAM GEMEENTE. 

Pedqe diperbaiki. 

Kita sekarang berada dimoesim jang serba soe
kar. Dus segala2nja hendaknja ditjotjokkan dengan 
keadaan, djadi sedapat2nja menghemat dal'am sesoe
atoe. Bagitoelah pihak Gemeente kelihatannja meng
oesahakan penghematan diman:a bisa. Pemeliharaan 
djalan2 banjak jang dibatasi bagitoe roepa, sampai 
dari taksiran boeat tahoen ini sampai September ba
roe sadja dikeloearkan f 5111,25 dari satoe djoem
lah f 9000.- Dari jang masih boleh dikeloearkan itoe 
sedjoemlah f 3888,75 menoernet begrootingswijziging 
jang sekarang dioesoelkan, akan ditarik kembali 
f 1500.-, dus tidak akan dikeloearkan lagi ditahoen 
ini. Sedjoemlah f 2388,75 dirasa soedah tjoekoep 
oentoek keperloean selama boelan2 jang sisa dita
hoen ini. Pembesar gemeente tentoe mempoenjai ala
san tjoekoep pada dapat menentoekan tindakan ini. 
Kita setoedjoe sekali kaloe dilakoekan penghematan 
dimana bisa dan perloe. Tapi pemeliharaan djalan2 
dalam gemeente, istimewa djalan2 didekat batas, se
perti djalan Wawonasa, Wori, Kg. Ketang disebelah 
Oetara kali, dan kampong Baroe Tikala, dll. pada 
masa ini berada dalam 1keadaan jang lebih dari roe
sak sehingga membahajakan lalo.elalang. 

Apakah dari djoemlah ,,sisa" jang dirasa tjoe
koep itoe dapat digoenakan sebah'agian boea t .djalanQ 
jang roesak itoe? Kaloe tidak, apakah d'ari dJoemlah 
jang hendak dirnatikan itoe tidak dapat diambil goe
na pembetoelan jang rasa kita sangat perloe itoe? 
Para. anggota raad jang akan meroendingkan pero-
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I 
bahan begrooting itoe kita oesoelkan soepaja menje- lam parit atau dibawah pohon. Penghasilan Pokok padjak 
lidiki dengan seksama apa betoe12 pembetoelan dja- : Dilaffls ~~n. menikah boedjang 
1an2 tidak diroegikan dengan penarikan djoemlah I . . . · . f 900 - f 1.200 f 30.- f 32.-
f 1500.~ itoe dari beg~ootin%. . 1 ~l~lllhc ~~~a .!.8f1~oe ~lam: h~~ diboe~ ,, 1.200 - ,, 2.800 ,, 42.- "' ,, 50.-

Dan oesoel penankan itoe nJata, bahwa ~- , ~ko~ 't·ka d'be 1 ~k ?1' h~ 
1 
am ng dan ba ,. 2.800 - ,, 3.600 ,, 122.- ,, 146.-

nja ad.a ja.ng disediaka.n oentoek pembetoelan dja- I 1 e 1 a 1 oenJi an uc a arm. ,, 3.600 - ,, 4.400 ,, 170.- ,, 202.-
lan2. Kita bertanja, mengapakah dan masih bagitoe ,,SEMOEA AMAN,,. ,, 4.400 - ,. 5.200 ,, 218.- ,, 266.-
banjak djalan jang berad'.1- dalam keadaan ro~sak I Setelah semoea mesin terbang moesoeh soedah ,. 5.200 - ,. 6.000 ,, 274.- 330.-
dalam gemeente? OeangnJa ada, dus alasan ,,bdak hilang, diboenjikan tanda: ,,SEMOEA AMAN". Da- ,, 6.000 - ,, 8.000 ,. 330.- ,, 402.-
ada oean:g" seb~gimana dike~o~k~kan kaloe di.min- lam hal ini diperdengarkan boenji soeling (fluit) jg ' ,, · 8.000 - ,. 12.000 ,, 490.- ,, 602.-
t~ perba1kan dJala~2! dalam iru .ti.dak tepat. Kalo~ njaring beberapa menit lamanja. .. 1~.000 - . ". 15.000 . . ,, 850.- . ." 1_042.~ 
p1hak gemeente sedilnt mempoenJa1 kemaoean, past1 Sesoedah mendengar tanda (signaal) ini diboeat- Dari daftar im dapat dihhat, bahwa semmgkin tinggi 
d~pat dipenoe~i keinginan ~rang tentang pembaikan Iah poela penggelapan separoeh dan bolehlah poela pengha.silan, ~emingki_n besar perbed3:an tanggoeng
dJalan2 Jang diboetoehkan itoe. Haraplah gemeente- 1 orang2 dan semc.ea kendaraan meneroeskan perdja- an padJak dar1 orang Jang soedah memkah dan orang 
werken soeka memperhatikan apa jang kita kemoe- Ianan mereka itoe. boedjang. Bagitoelah misalnja boeat oran berpeng
kakan diat:is ini. Tj?bal~h periksa djalan2 jang kita I Ketika dilakoekan pertjobaan (oefening), maka hasi~an sampai f 5~0.- seboelan beda padjak ~n~ara 
seboetkan itoe! KetJoeah kaloe dalam anggapan ge- j semoea atoeran2 itoe ditoeroet betoel2 sebagai jang memkah dan hoed.Jang ada f 56.- sedang bagi Jang 
meente djalan2 itoe tidak ,,tjoekoep penting" sebab ternjata diatas ini. berpenghasilan sampai f 1000.- seboelannja per. da-
tidak banjak gedong2 menterang disisinja nah, apa I M ini soedah f 112.- Perbed'aan ini terlihat sampai 
boleh boeat. Dan houdt alles hiermede op. Toean2 PADJAK PENGHASILAN. pada penghaSilan f 27.000.- setahoennja, dimana si 
anggota raad kita oesoelkan soeka memeriksai pem- ~laing bajar Jebih basijak. boedjang dikenakan toeslag f 402.- Djoemlah ini ada 
bilangan kita tentang keroesakan djalan2 itoe sen- I maximum jang bisa dikenakan pada orang boedjang 
diri, soepaja kaloe sebentar meroendingkannja, me- KENAIKAN padjak penghasilan atau inkomsten- dan boeat pengh'asilan2 jang lebih besar dari itoe 
mang soedah lihatsendiri. ( C) belasting se~agaimana dirantjangkan ol~h Pemeriu.- perbedaan padjak orang jang soedah menikah . dan 

ta~ memp~rlihatk'.ln k_etambahan beba.n Jang ~enge- ornng boedjang tidak lebih lagi dari f 402.- itoe. 
PERTJOBAAN (OEFENING) MEMBOEAT I ~a1 p~mbaJar pad1~k J~g be~:pen_ghasilan leb1h. M~- Sesoedah ditambah opcentennja, .tentoe ~rbed~ 

&n !iel.a -Se . h Q'a; ~ gg!el -Se z~ka Jan~ penghasilani:Ja ketJil hdak a_kan merasa1- antara orang menikah dan boedJang ke~1hatannJa 
g pan ~~d- ~: ap,'a.n mpoerna r.Ja_. Ba:git?elah orang_ Jang berpeng_hasilan setahoen lebih besar lagi. Perbedaan ini diharap bisa meng-

1 ' setinggi2nJa f 250.- dibebaskan dan poengoetan op- [ hasilkan f 200.000.- lebih bagi perbendaharaan ne-
Directie dari Luchtbeschermingsdienst di Manado centen. Penghasilan d~ri_ f 250.- sampll:i _f 900.- dike- geri.

memberitahoekan, bahwa pada tanggal 4, 5 dan 6 nakan opcenten sepert1 ditahoen 1940, Jaitoe 125, dus , 
November 1940, jaitoe pada hari Senin, Selasa dan I golongan ini akan tidak rasakan kenaikan padjak l PENGENDARA ,,RODA TIGA". 
Raboe akan diboeat pertjobaan memboeat penage- pengh'asilan ditahoen depan itoe. Perbedaan ini di- ~ripe di-lmur dian di-exa.nwm? 
lapan-separoeh, jang lamanja dari djam 18 sa~pai anggap perloe oleh Pemerintah, sebab kenaikan op- ' 
djam 24 atau djam 6 petang sampai djam 12 tengah centen sampai sedjoemlah 50% memang dirasakan Dikota ini .selang beberapa tempo terlihat kenda-

. malam. Pada djam-djam terseboet itce dilarang me- sangat beratnja oleh orang jang berpenghasilan ke- raan matjam baroe. Disini,- dengan tid'ak tepat-ter
masang Lampoe, jang tjahajanja dapat dilihat diloe- tjil, istimewa diwaktoe loear biasa seperti sekarang. kenal dengan seboetan ,,betja", dengan apa dimak
a.r roemah sampai 300 Meter djaoehnja. Pengh'asilan dari f 900.- sampai f 3.500.- bakal soedkan itoe speda2 roda tiga iang dikendarakan 

Selama pertjobaan ini maka pada waktoe jang dikenakan kenaikan opcenten dengan 25 sampai men- oleh satoe orang, jang meroepakan ,,motor"-nja dan 
akan ditentoekan sesoeka-soeka Luchtbeschermings- djadi 150 (sekarang 125% , sedang penghasilaa dapat dinaiki oleh S'atoe sampai 4 orang. 
dienst akan diboenjikan sirene, tandanja penggelapan f 3.500.- keatas dik.enakan opcenten 175, djadi dapat Antara kenalan2 kit.a jang pernah menggoenakan 
sempoerna (totale verduistering) dimoelaikan. Peng- kenaikan 50 %- dibandingkan dengan jang sekarang. kendaraan roda tiga itoe banjak dikemoekakan per
gelapan sempoerna ini berlakoe sampai soeling (fluit) Orang boedjang dikenakan padjak jang lebih be- tanjaan, apakah pengendara, dus ,,motor"nja jang 
dari auto jang berkendara keliling diboenjikan, jai- rat dari jang soedah menikah. Perbedaan antara pa- diseboet ,,betja" itoe tidak perloe diexamen dan di
toe tanda ,,semoea aman". djak orang jang soedah menikah dan orang jang ma- keur. Oedjian perloe diambil dari padanja sebab ter-

Pada permoelaan dan penghabisan pertjobaan sih boedjang terlihat dari daftar jang berikoet: banjak dari mereka itoe terdiri dari anak2 jang tidak 
penggelapan-separoeh itoe ta' akan diberikan tanda. 

Melanggar atoeran ini, jang ditentoekan oleh Di
rectie Luchtbeschermingsdienst oentoek pertjobaan
pertjobaan penggelapan, dihoekoem menoeroet art. 

1 11 dari Luchtbeschermingsordonnantie 1939 (hoe
koeman setinggi-tingginja 2 tahoen atau . denda 1 

f 1000.-

PENGGELAPAN SEPAROEH KETIKA ADA 
BAHAJA DARI OEDARA. 

Dj~a iad·a ~1-.aJa dari oderiai1a: 
Diroemah: 
a. Boenoeh semoea penerangan (lampoe) diloear J 

roemah. 
b. Boenoeh semoea lampoe didalam roemah jang I 

tidak perloe betoel. 
c. Lampoe-lampoe jang amat perloe oentoek keper

loean didalam roemah, haroes dilindoengi soepaja 
tidak ada tjahajanja jang keloear dari roemah. 
Kalau tidak diboeat demikian, maka dari djaoeh 
tjahaja itoe akan dapat dilihat oleh mesin terbang 
moesoeh jang sedang kemari. 

d. Melindoengi tjahaja itoe boleh dilakoekan oleh: 
1. melindoengi lampoe itoe dengan kertas (bord

papier) atau blik atau penoedoeng jang diboeat I 
dari kain berwarna biroe. I 

2. melindoengi semoea djendela dan loebang-loe
bang pada dinding dengan kertas atau kain 
biroe. 

3. memasang pelindoeng. sebagai tikar d.1.1. (pem
peleh matahari). 

4. menoetoep semoea kain-djendela dan kain
pintoe. 

e. Kalau orang hendak meninggalkan roemahnja, 
haroes semoea lampoe didalam roemah diboenoeh. 

Didjala.n: I 
a. Semoea kendaraan dan sepeda2 (fietsen) boleh 

sadja memakai lampoe jang tertoetoep baik de
ngan penoetoep jang berwarna biroe (begitoe 
djoega dengan rampoe belakang pada auto d.1.1.) I 

b. Berhoeboeng dengan gampangnja terdjadi baha
ja, haroeslah orang-orang jang berdjalan kaki I 
berdjalan sadja dipinggir betoel dari djalan. 

c. Semoea kendaraan berdjalan dengan ketjepatan 
setinggi-tingginja 20 km .se-djam. 

Dia1jas ~e~an: Semoea !ampoe diboenoeh. 
Keterangan2 tentang melindoengi (menoedoengi) 

Iampoe2 diberikan oleh N.I. Gas Mij. disini. Dalam 
toko dari N.I. Gas Mij. ada tjontoh2 dari lampoe2 
ja,ng dilindoengi tjahajanja. 

PENGGELAPAN JANG SEMPOERNA SETELAH 
DIBOENJIKAN LUCHTALARM. 
( ~a;nda 19.~a OOhaja dari ~). 

Kia.tau dib~enjilila:n lucht.alarm ( t1an~a adia liai~ 
~~): 

Diriqemah: 
Semoea lampoe didaiam dan diloear roemah di

boenoeh, ketjoeali satoe lampoe didalam tempat ber
semboenji jang njalanja dilindoengi baik-baik. 
Didjiala.n : 

Semoea kendaraan berhenti disebelah kiri djalan 
dan boenoeh .semoea lampoenja; auto-auto boenoeh 
motornja; binatang2 penarik kendaraan dikeloear
kan dari kendaraan dan diikat; masing2 orang men
tjari tempat berlindoeng dalam roemah jang terde
kat atau dalam loebang tempat bersemboeni, asal 
dalam waktoe lima menit soedah berada dalam tern· 
pat berlindoeng itoe. 

Djika tidak dapat berboeat demikian, tjarilah se
dapat-dapatnja perlindoengan dipinggir djalan, didc1.- I 

... .. 

Boekti · . :;'~iH~~j,~ '[~: 
saboen 1::~ ttl1ng ferang dari k b ~-«<:,~.· .. ··-< 

antara 10 b' 9 ux adafah ke e aikannja 
memaka · •nbtang1 film dari H g//emaran dari 9 
• 1 sa oe · . 0 Ywood 
Jang t1antik n '"' sehari ha . .oentoek 
P'/ 'h Past1 tahoe s b r1, ln1 nona2 

' ' oentoek a oen apa 'k 
Tjobah!ah mera~at koelit maril<a ~ari a mesti 

poetih bpaka1 S@ndfri ~obo Jan_g .haloe!, 
m , .erslh.boesahn· •en mi iang 

emb1k1TJ koelit djadi Jf bJ.ang empoek 
~~.; sama sekali ada d~ 1 'h tjantik, ha/ 

' ah ini hari d" oear doegaan 
saboen Wang; L Joega satoe btd1'I ux, , 

Pada saloe h1r1 le mand• d•r~ma~ L••'I sama siap• pemoedal 
soeh bergaoel, 
,, Haroem •eka l• baoenja dan empoek beloel boesahnja saboen 
1ni' kala ia .Ja ' " ' saboen wangi Lu• meniahoel Ltng , Bmtang1 

f.lm paka1 ia oentoe~ memelihara keljantikan mareka ' 

BERBAHAGIA BEHAR TIN N 10 KERENA SABOEH ITOE.. ... 
HINGGA ACHIRNJA, 
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I 

KETERANGAN LEBIH LANDJOET TENTANG j pE:rintah Postspaarbank akan diserahkan oleh post-
BOEI{OE SIMPANAN POSTSPAARBANK kantoor ditempat tinggal orang itoe seboeah boekoe 

BELAND A. simpanan Postspaarbank Hindia; tentang ini akan 

tahoe menahoe sama sekali tentang peratoeran laloe
lalang. Lantaran itoe moedah sekali betja2 itoe bisa 
mendjadikan ketjelakaan laloe lalang dan kekaloe
tan dalam verkeer dikota. Commissie voor Rechtsv·erkeer in Oorlogstijd I diberitaho.ekan dengan soerat kepada ors:ng jang 

mengabarkan, bahwa sekarang, djoega kepada orang ~c~rkep€n~mgan, dan dengan soerat pemb.entahoe8:n 
jang tinggal di Hindia jang mempoenjai boekc1e sun- :toelah d1a haroes datang kekantorpast d1tempatnJa 
panan Postsp;1'arbank .B-2landa, jang simpanannja itoe. 

Perloenj'd mereka diperiksa oleh dokter tentang 
ketegapan toeboehnja ada boeat mengetahoei apa 
mengendara roda tiga itoe tidak membahajakan ke
sehatat'lllja. Sebab sering terlihat betapa soekarnja 
mereka meliwati lereng2 didjalanan sehingga sering 
terpaksa toeroen dan tolak kendaraannja sebab ke
habisan tenaga. Napasnja segal2 kedengarannja, se
perti koeda bendi jang keliwat ladjoe larinja. Soeng
goeh merawankan hati mendengarnja. Dapat dierti 
antara i:;engendara2 itoe tentoe banjak jang merasa 
dan mengetahoei bahwa kekoeafannja tidak men
tjoekoepi apa j'ang terminta oleh pekerdjaan seberat 
jsng dilakoekannja itoe, tapi lantaran terpaksa oleh 
keadaan, maoe tak maoe haroes melakoekannja, wa
laupoen sedari moelanja ia dapat mengira2kan ia 
bakal terganggoe kesehatannja. Boeat mentjegah 
soepaja apa jang dimaksoedkan sebagai pengedjar c 
penghidoepan tidak mendjadi pangkal adjal bagi jg 
tersangkoet maka baikl'ah soal roda tiga diatoer se
perloenja. Misalnja diperiksakan oleh dokter apa 
pengendara2nja tjoekoep koeat boeat melakoekan 
pekerdjaan seberat itoe, diadakan batas oemoer, se
bab banjak kita lihat terlaloe moeda boeat mendja-
ct.i ,,mesin" roda tiga itce, diadakan atoeran soepaja 
hanja jang paham peratoeran laloe-lintas, pada siapa 
dapat diberikan rijbewijs, dibolehkan mengendara
kan, dan dilarang roda tiga itoe memoeat lebih dari 
doea orang dewasa. Pada anggota.2 gemeenteraad 
kita dengan ini kita ichtiarkan pada membitjarakan 
masalah ini dalam raad soepaja tertjapai sesoeatoc 
koepasan dalam soal ini. Terserah! 

BERSYMPATIDE DENGAN MOESOEH. 
T-oetIPeh_.n2 ®!lam !:«)erat b::ietek. • 

Oleb ,,H.N." di Betawi, diterima berita dari Sele- I 
bes Oetara jang mengatakan, bahwa H.P.B. di Kota
mobagoe ada menerima beberapa soerat anoniem 
alias soerat boeta, dalam mana dikatakan tentang 
zelfbestuurders jang bersikap pro-Djerman. Dikata- I 
kan, bahwa banjak kaoem terpeladjar soeka2 dengar 
siaran Zeesen. Salah seorang zelfbestuurder dikata
kan pernah berkata bahwa ketika Nederland diter
djang oleh Djerman, ia soedah datang pada HPB pa
da menjatakan sympathienJa dengan m:btai Delanda 
jang tjelaka itoe. Pada kesempatan itoe, katanja, ia 
telah menjoetjoerkan air mata, iapi sebenarnja itoe 1 

ada krokodillentranen alias ,,air mata boeaja". Laloe 
air mata katanja boekan keloear lantaran rasa doe
ka, tapi saking gir ang jang Ned-er land soedah men-

1 
dapatkan poekoelan dari Djerman itoe. 

Toedoehan pengetjoet2 sebagini ini sebetoelnja 
ada lebih baik kaloe soedah ditaroeh sadja ditempat
nja jang betoel, jalah kerandjang kotor. Tapi ditempo 
segenting jang dialami pada dewasa ini, boleh djadi 
dirasa perloe djoega boeat diselidiki. Siapa tahoe ada 
apa2nja ! Tjoema baiklah disamping kemoengkinan 
ini djangan diloepa, jang dewasa ini di Bol. Mongon
dou ada terdjadi perebcetan kedoedoekan radja. 
Boekan moestahil, jang salah satoe pihak jang toe
roet berlomba mereboet kercsi zelfbestuurder, hen
dak meroegikan la.,.,,annja, laloe menoelis soerat ano
niem itoe. Kedjadian di Eropah agaknja sekedar di
djadikan penoetoep maksoed jang sebenarnja, jaitoe 
meroegikan saingan. Tjobalah diselidiki kedjoeroesan 
ini. 

BETJA TERBALIK. 
Pien<4empru.1gnjl1 .P~rloe ke dokwr. 

Pada Senin j.b.1. kita lihat seboeah roda tiga men- / 
dapatkan ketjelakaan didekat djembat'an Singkil. 
Satoe betja dengan doea orang penoempangnja, da
tang dari djoeroesan Singkil entah hendak ke van I 
Dongenstraat. Dengan tidak diketahoei antaran apa 
pada satoe saat sekonjong pengendara betja kehi
langan stuurnja dan kendaraan itoe menoebroek pa-

1 
gar dipodjok tikoengan djalan ke kg. Arab dan van 
Dongenstraa t dimana roemahnja toean Tjia Kae Tae 
disitoe. Betja lalce terbalik dan salah seorang pe
noempangnja bengkak mo-ekanja kebentroek pagar. , 
Dengan naik seboeah dogcar penoempang itoe-satoe l 
nona-pergi minta obat pada dokter katanja. Oen- I 
toeng sadja ketjelakaan itoe tidak lebih he.bat sebab 
betjanja tertahan oleh pagar. Tjoba kaloe masoek 
kali disebelah djalan, tentoe akibatnja boekan sadja 
moeka bengkak. Ketjelakaan sematjam itoe soedah 
banjak terdjadi, kata orang, sehingga betoel2 perloe 
pengendara2 betja mesti ditaloekkan dibawah peni
likan, sebagain1ana kita toelis dibagian lain dari 
nomer ini. I 
TERIMA KASIH KEPAUA LEGERCOMMANDANT 

Menoeroet kabar jang kami dengar, anggota de
legasi Djepang oeroernn ekonomi, jaitoe luitenant- 1 
kolonel Nakayama, telah memberi tahoekan kepada 
command t Balatentera Keradjaan di Hindia-Be
hmda, bahwa i'a telah menerima soeatoe telegram 
dalii Tokyo, dikirimkan oleh minister Peperangan 
negeri Djepang, minister TOJO. Dalam telegram itoe 
minister peperangan itoe menjatakan terima kasih
nja atas kehormatan militer jang telah ditoendjoek
kan Balatentera Hindia kepada almarhoem generaal
majoor Ishim o ketika djenazahnja dibawa ketem-
pat bakaran. 

BERITA P. T. T. 
itoe beloem dipindahkan pada Postspaarbank Hindia, 
boleh diberi voorschot atas boekoenja sampai 981fr 
dari djoeffilah simpanan jang ter~eboet didalam boe-
koenja itoe. Fierhoe.bq2ng1111 f.1Js k1e Kunming via Indio-~ 

n.~,ek.tN' simp.anan Postspaarbank Bielia~1da itoe Oleh kantor pos dikabarkan berhoeboeng dengan 
hEndaklah diserahkan kepada Directie Po;:;tspaar- pemberian tahoe tanggal 7 October j.1. prihal per
bank Hindia Belanda di Batavia-Centrum (dengan hoebo~ngan po-s dengan Kunming, Tion%k~k, ~a In: 
menjeboetkan alamat orang jang berkepentingan), do-Chma, bahwa oleh kantor2 boeat Ultwissehng di 
jaitoe: , Priok dan Medan hanja diterima boeat dikirim soe-
a. oleh orang jang tingoal di Djawa dan Madoera ratZ tiasa dan briefkaart dan soerat2 aangeteekend, 

sebeloem 31 October l940; asal tidak berisi barang2 dagangan. 
b. oleh orang jang tingo-a di Soematera, Selebes Segala pengiriman lainnja jang tidak dibolehkan, 

atau Borneo, sebeloem
0

16 November 1940; bagitoe djoega jang tidak diseboet dalam pemberian 
oleh orang tinggal ditempat lain didalam djadja- t€'.hoe ~ia.t~s i~ jang oentcek ala~a~ di_ Tiongkok, 
han Hindia BElanda sebeloem 30 November 1940. akan dikir1m lihat salah satoe mtwisselmgkantoor 
Oentoek akan menerima voorschot itoe, maka atas Tionghoa. 

I II E G 
PllEK ATAU PIHJAKIT PIPAROE 
DID LAM SATOE MALAM 

dtngan ISPR 

Leblh dari 23 taoen orang• saklt di seloe· 
roeh doenia telah mendapat kasemboehan 
dengan tjepat dan pasti dari,.ASPRO"dan 
djoega sekarang ., AS PRO" masih sadja mem-
basmi penjakit pilek, peparoe atau influenza 
dengan tjara Jang tjepat, baik dan pasti. ,,ASPRO" 

fidg 
111el'oesol 

DJANTOENG 

masoek teroes sampal di akarnja penjakit, pakerdjaannja tjepat dan tida 
salah oentoek menahan penjakit demam, mengoesir ratjoen keloear dari 
lobangi koelit. Oentoek mengobati pilek dan penjakit peparoe ada banjak 
sekali terdapat obat-obatan, tetapi ,.ASPRO" hanja ada satoe sadja, terbikin 

· dengan penilikan keras dari ilmoe pengetahoean . Oentoek menjegah pllek 
dan penjakit peparoe, lekas telan .. ASPRO" waktoe ada terlihat tanda1 

permoelaan penjakit dan moesci toeroet acoeran pakainja dengan terlltl. 

AW 
.. Aspro" terboengkoes gam

pang sekali didalam .. sani· 
tape" strook jang di patent . 
Tablet2 nja ada terboeng
koes satoe per satoe dan 
toean tida oesah pegang 
1a dengan tangan. Djlka 
maoe toean bisa taroeh 
be berapa tablet d1 kantong 
d1dalam boengkoesannja 

Jang uel1 . 

MENOELOENC. 
TERHADAP 

Sak •t kepala 
Ent1ok 
Tida b1sa t1doer 
Sak1t g1gi 
Neuralgi 
Sakit koepina 
lschia1 
Pilek 
lnfleunu 
Griep 
Oemam 5 llari 
Sak1t tenggorokan 
Sak1t asabat 
Sak.It waktoe datang 

boelan 

lliS<Hfaput d i segala room ah ohat, toko-tolrn duu wa roe1H~-waroen g. 
l mr, ort: .J \C0 1H;HG 1> trn.rmaccntisch f' ~f'de t•l i 11 ~. 

Meoocroe t poetoesannja Dienet der Vo lks ezon d heid, Aspro diman a ma n a bole h didjoeal 
d idalam eemoea toko· to ko dao w aroe nQ 2 denian tiada memaka l liceotie. 

, 



DARI TAMAKO. 
Troi~l ,,Tioe.roen\'lll Oranje Nnssp.uw" 

A,tas oesaha Bestuur Comite, pada 10 Oct. '40 te
lah diadakan tooneel, dengan mengambil hikajat 
,,Toeroenan Oranje Nassauw" dibawah pimpinan t. 
Rampisela sebagai tooneel directeur, dan pendapatan 
bersih oentoek fonds Krnchtig Indie Actie. 

Perhatian publiek sangat besar, dan ada dari Ta
roena datang speciaal menonton tooneel terseboet, 
tjoema menjesal tempatnja ketjil, sehingga banjak 
penonton •kembali poelang, karena kaartj,i.s soedah 
distop djoeal, disebabkan ta' ada tempat lagi. 

Dan perhatian pemerintah tjoekoep menjenang
kan, karena ja,ng datang toeroet menonton . jaitoe 
Toean Controieur Taroena, Pad. toean RadJa dan 
toean Boki, toean Djogoegoe Tamako dan Njonja, 
serta toean Djogoegoe. Manganitoe. 

Hikajat diambil moela.i dari Willem van Oranje, 
sampai kepada toean2 Stadhouder Maurits, Predriek 
Hendrik, Willem ll, III, IV, V dan Radja2 Willem I, 
II, III, datang sampai Seri Baginda Ratoe Wilhelmi
na, serta poetri dan poetra Juliana dan Bernhard. 

Moelai main djam 8 malam, berachir djam 12 te
ngah malam, dimana semoea pe,nonton poelang de
ngan merasa poeas, karena boekan sadja hlkajatn.ja 
jang menarik, tapi Extra2nja djoega sangat menJe
nangkan kata penonton2. 

Gila dafilf<l· 
Sekarang dinegeri Tamako, atas andjoeran 2 pe

moeda peranakan Tionghoa, telah dibangoenkan 
perk. dansa, bertempat disalah &atoe roemah terk~
nal dikpg. Baroe pada tiap2 hari Sabtoe malam, di
mana aneh sekali anggota laki2 tjoema itoe 2 pe
moeda, sedang nona2nja beberapa orang, jang djoega 
dipilih sendiri oleh ini 2 pemoeda, <.tentoe jang ken~l 
dihati ke 2 nja Eadja), sedang lak12 dan nona2 lam 
verboden toegang, mereka berdansa di binnen galerij 
dengan pintoe dan djendela tertoetoep, sedang mu
zieknja gramophon, ada katanja dontji moeloet, 
(adoeh! boekan main poea.s betoel ini 2 njong ber
ganti-ganti ploek itoe nona2 pen:) . 

Itoe rol jang didjalankan oleh 2 pemoeda, soeng
goeh haloes sekali, karena orang2 toea dari itoe no-

TEMPAT MEMPERBOENGAKAN OEANG 
SIMPANAN JANG KOEKOEH. 

Oeang simpanan senantiasa teroes dapat d1bajar 
dencran tidak d1bericahoeka11 lebih dahoeloe. 

0 

Boeoga 1939 3.6%. 

Dipinta kepada pe11j1mpan-pe11jimpa11 akan me
nO'oendjoekan hoeko~njadtkantoor Spaarbank, soe
p~ja boenga 1toe dapat cJ1masoekkan dalam boekoenja 

J)i l't'Cf'ie 

MENDJAGA 

Glaxo rnenghilangkan betoel l1p1rnj1 

baji dan gampang hantioernja. Oleh 

karena bikinannja menoeroet ilmoe 

pengetahoean, maka Glaxo membikin 

koe1t toelang1
, asabat dan oerat1 spier. 

Tida heran baji tidoer dengan H· 

nang tiap1 habis makan Glaxo. 

Tida heran jang ia begitoe 

goembira djika bangoen tidoer. 

na2 ta' dapab berkata apa2 dalam ini hal, terlebih 
tertoetoep moeloet itoe orang2 toea sekiranja itoe 2 
pemoeda soedah datang keroemah mereka mengam
bil anak2nja perempoean boeat pergi keitoe tempat 
dansa, biarpoen soedah djam 10 malam dan ada kala
nja djam 11 malam itoe dansa baroe moelai. 

Soenggoeh tebal itce selimoet dipakai oleh itoe 
2 Don .T1rnn oPntoek mero.boengkoes kepalsoea.nnja., 
soepaja ta' kelibatan, tetapi kalau itoe orang2 toea 
soeka berlakoe tjerdik, memandang dengan tadjam 
itoe gerak-geriknja itoe 2 kwajongens, maka njata 
sekali kelihatan, dimana mere·ka her 2 itoe, tidak le
bih dan tidak koerang dp. boeaja2 darat, sekalipoen 
jang berpakai katja mata ttoe, ada bertopeng djadi 
toekang sembahjang, dan jang ·seorang bermasker 
toekang kasih debat, dengan alasan toeloeng menoe
loeng, .serta toekang bekin pesta ~ tetapi sebenarnja 
didalam itoe Eemoea, ada tersemboenji itoe karakter 
badii.ngan idoeng poetih. 

Banjak laki2 dan nona2 bangsa Tionghoa Tama
ko, terlebih 'ntjim2 dan ·koe2, jang ta' setoedjoe de
ngan sikap dan tjara kasar sombong, dari ini 2 pe
moeda, terlebih jang pakai katja mata, dilihat begi
toe alim padahal moenafik dibelakang lajar, soedah 
tiada Jakoe dikalanganbangsanja, karena mantelite
liteitnja ini 2 oelar patola, soedah lama dikenal, oleh
nja ~ karang mereka berdoea poetar haloean pada 
memikat nona2 pendoedoek oentoek adakan dansa 

dengan tiada meraisa sajang memboeang mereka poe
nja oeang, asal maksoed mereka kesampaian, satoe 
taktiek. 

q1ehnja maksoed toelisan ini, sadja kita maoe 
peringatkan pada itoe nona2 moeda jang masih be
gitoe idjp, plus orang2 toeanja, baiklah mendoesin 
lekas sebeloem mendjadi kasip, karena kalau soedah 
telaat, a-aa.iil ka.sio.n ......... air m.ata m~U-1:=,ahr kureua 
hati patah, djantoeng tantjoer, menjesal soedah per
tjoema, disebabkan oleh itce 2 oelar berbisa. 

Achirnja kepada perk. Kaoem Iboe Protestan ki
ta berEeroeh: djangan toetoep mata of diamkan me
liha t kedjadian2 terseboet, karena itoe djoega ada 
kewadjiban, karena boekankah itoe ada toedjoean 
K.I.P. pada memperbaiki kedoedoekan kaoem iboe 
pada pergaoelan sehari-hari, olehnja tiada begitoe 
salah kalau K.I.P. nasihatkan pada itoe nona2 moeda, 
j:i.ng sekarang kelelep dengan kerintjingnja ringgit 
dari itoe 2 Gentlement palsoe, behkan memperingati, 
itoe iboe2 jang sekarang matanja mendjadi melek 
dngan sikap ini 2 Landroe, klak mereka tiada djatoeh 
dalam lembah penjesalan, benar itoe barangkali boe
kan familie of soedara, tetapi toch itoe boekan lain 
dari kaoemmoe, bangsamoe, terlebih Eenegerimoe. 
Lezing diadakan tiap2 vergadering boektikan seka
rang dengan perboeatan. 

Tjoekoep dahoeloe sampai ~ini. lain kali di.<sam
boeng dengan boektinja, bila perloe. Mantelagheng. 

PO'f"HEEK "A ou" 

!Bisa minoem, bisa gosok) bisa cc roe!. 

t<alau toean ada sai<:1t: batoek, tenggorokan, dysenterie, bisoel hisoel. loeka
loeka, dj:itoeh. digigit segala binatang berbisa, dan lain-lain, soeka semboeh 
dengan lekas dengan onkost tjoema sedikit, sil3hkan toean pak:i ,, Ban 
Leng" tang~oeng memoeaskan dengan tidak digoega, sebab ,,Ban Leng" 
soedah dapat diploma2. dan banjak soerat-soerat poedj1an dart toean-toean 
am1tenaar bangsa Eur 1p3 dan Indonesia, karena amat mandjoernja Bisa da
pat beli dimana2 tempat, djoega bisa pesan d.engan rembours kepa1fa: 

SIE KA TJE ROE MAH OBAT TJEH SHE TONG 
Rustenburgerpad 16 Passar Weg 8 Mak ass a r 

Soerabaja Menado (Celebes) 

LABOR A TORlUM: penksa darah menoeroet Sacks - Georgi, Meinecke 
van Ide. 

PERKAK.<\S E LECTRIS: Diatermie, Sollux en Hoogtezon, dan perkakas 
massage. 

D J AM BIT J AR A: Djam 10 - 12 pag1 I Ketjoeali hari·llari ming· 
4 - 6 soreh I goe dan raja. 

(Ja a) (Celebes\ POLIK L IN I EK boeat orang miskm d;rn ddak mampoe. Diani 1 -- 8 pagi 
Ketjoeali hart raja dan hari minggoe 

m~m~mmmmmm TEL. 5 1 en81. MANAlJu , J \iaoalaan 6. 

DR. A. 8 . AN u 
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No. 18 Lembar kedoea Tahoen ke 22 PARA PEMJIM LAMA DAN8AR.O~ SEMOEA -· ---..---u 
~~~asal'tJelt PALMOLIVE: 
~BAR.OE SeMtl O/PERBAEKIN / 

Saboen PALMOLIVE sekarang lebih 
kerasan dan lebih himat dipakenja. 

PALMOLIVE dibikin dari MINJAK OLIJF 
dan lain 2 minjak tetaneman dan sama 
sekali TIDA MENGANDOENG GEMOEK 
BINATANG 

2 November 1940 3 Tsap Gwe 249J 

+ -
Lo ear N egeri. 

Boesanja jang moestadjab lebih haloes, 
soepaja koelit jang haloes akan djoega 
merasa segar dan sehat. 
Para pemake saboen PALMOLIVE sa· 
ban hari, semoea merasa senang, oleh 

_ --~~kerna koelitnja men· 
,...pr~ djadi haloes, segar 

dan haroem, 

Maka dari itoe, tentoe sadja Dokter 2 

dan achli-achli dari 72 negeri mengan
djoerkan saboen PALMOLIVE goena di
pake djadi alat ketjantikan boeat mandi 
dan boeat tjoetji ramboet. 

dan merasa 
sehat seper
ti ia lagi 
moeda. 

• 
Damlai Djermlfliu-Itialia-Peliantjis? 

----------------------------------------------~--~-~--------~~--~~·--.-.----~ KEr'dIBOEKAN diplomatiek ditempo2 belakang
ada berdasar atas perhitoengan menoeroet ,,reken
sommetj,e dat niet is uitgekomen" itoe. Pendoedoek 
Bo!. Mongondou sebagaimana dilain tempat, diwa
djibkan djoega membajar belasting. Copra, salah sa
t?e soember oetama boeat mentjari oeang, djoega 
d1 Mongondou, dewasa ini tak ada harganja. Lain 
halnja dengan padi atau beras. Sebab di Mongondou 
sendiri ada kelimpahan (althans menoeroet perhi
toengan terseboet), maka padi pendoedoek laloe di
djoealnja pada pedagang2 jang menggilingnja djadl 
beras boeat dikirim keloear Mongondou. Bagitoelah 
sebab jang membelinja hanja beberapa orang dan 
ta war an pihak pendjoeal ama t besarnja, harga padi 
merosot banjak, sehingga pernah terdjadi sebelik 
padi didjoeal voor f 0,25 - f 0,35. Orang tentoe ma
sih ingat betapa pada beberapa minggoe !aloe di Ma
nado sini orang bisa dapatkan beras Mongondou de
ngan harga sampai f 3,50 sepicol ! Dalam pada itoe 
biar harga moerah, pendoedoek mendapat oeang dan 
sanggoep membajar padjaknja. 

an ini moelai kelihatan boeah-boeahnja. Jang agak- niemberik'an kesan, bahwa Oom Sam dalam sedikit 
nja akan rriembawa kemenangan Hitler poela diatas v;aktoe lagi akan berboeat sesoeatoe di Pacific-Ba
papan tjatoer politiek. Peroendingan antara Berlijn rat. Dalam pada itoe pihak Inggeris mengichtiarkan 
dan Vichy kelihatannja akan berachir dengan ter- masoeknja pengaroeh golongan generaal De Gaulle 
tjapainja damai diantara Perantjis disatoe pihak dan di Indo China. Pemboekaan djalan Birma jang tadi
Djerman Italia dilain pihak. Djandji2 damai ini be- nja didoega djoega kelak berakibat sesoeatoe aksi 
loem diketahoei dengan pasti, tetapi sedari sekarang fangsoeng, poen tidak membahajakan perdamaian 
soedah dapat dihitoeng, pasti tidak mengoentoeng- d1podjok doenia sitoe kelihatannja. Apakah keadaan 
kan pihak Inggeris dan serikat2nja. Malah besar ke- akan tetap bagitoe, beloemlah dapat direkah. Pihak 
moengkinan, bahwa Perantjis akan terpaksa memi- J~pan ~oepanja merasa poeas dengan meroesakan 
hak as, dus bermoesoehan dengan Inggeris lantaran djalan itoe dengan serangan2 pasoekan cedaranja. 
terdorong oleh kepentingannja sendiri. Andaikan- Kaloe. berita2 jang t.ersiar dapat dipertjaja, mak. 
1~8 Perantjis berdamai dengan Italia1Djerman, dus s~ednJa . men~halang1 penga~gko~tan sepandjang 
d1satoe ketika mendjadi negeri netral. Satoe antara I d~alan B1rma. i~oe, so.edah tertJapa1: Sebab. beberapa 
alasan2 s?eka damainja Perantjis jalah sebab dalam I dJembatan didJalan it?e , kata benta dan soelll:ber 
keadaannJa sekarang, berhoeboeng dengan adanja Jap.an. soeda!1 dapat .d1moesnakan. Sementara itoe 
blokkade Ingg~ris dan tekanan ikatan djandji2 pe- \ d~n p1hak T10ngk.ok Ja~1g mema~g soedah I?endoega 
noendaan send1ata, terantjam klelaparan. Dus pikir dJO·ega kemoengkman itoe sedan doeloenJa, telah 
Vichy, selama Perantjis didoedoeki Djerman, tidak \ mengadakan persediaan2 loeas oentoek terpelihara
moengkin Inggeris akan meloeaskan masoeknja ba- nja djembatan itoe d3;n kalau diroesaki, telah disiap
han2 ke Perantjis. Djadi baiklah diadakan perda- kan alat2 pembetoelnJa. 
maian, soepaja pendoedO'ekan Djerman berachir, Sedang dipesisir Pacific terdjadi sekaliannja itoe Perse.di,a1an tidak sebaujiak dilill'llL 
Perantjis merdeka kembali, dan sebagai negeri ne· tersiar berita tentang diserangnja Grika oleh Italia. Setelah berlakoe pelarangan mengeloearkan be
tral berhak memasoekkan keperloeannja, sebab pe- Dengan lain kata, apa jang kita doega diatas seka- ras, maka harga makanan ini di Mongondou laloe 
ngepoengan Inggeris tentoe tidak akan bagitoe be- 1 rang soedah mendjadi kenjataan. Betapakah lang- naik sampai 100 o/c dari tadinja. Ini tentoe baik se
ngis seperti sekarang kalau Perantjis netral. Tetapi soengnja kedjadian2 di Balkan sitoe, sekarang Italia kali boeat pak tani penghasil padi itoe boekan? Be
kaloe soedah sampai bagitoe, laloe pihak Inggeris soedah memperkosa Grika, baiklah kita toenggoe ~ toel satoe keoentoengan loear biasa ini dimoesim 
teroes djoega- menghalangi pemasoekan keperloean berlangscengnja. Grika jang memegang garantie Ing- soekar sebagai sekarang. Tapi apa latjoer? Naiknja 
hidoep Perantjis, apakah negeri ini akan tidak djadi geris tentoe akan dapat mengharapkan bantoean Al- 1 harga itoe boekan istimewa sebab adanja larangan, 
nekat dan memdesoehi Inggeris? Dalam hakekatnja bion dalam tempo pendek. Armada laoet Inggeris sebab oemoemnja sesoeatoe larangan pengeloearan 
djadinja berhasilnja Djerman memboedjoek Peran- jang mengoeasai laoet Tengah mendjadi tanggoengan 1 menjebabkan toeroennja harga-, tapi disebabkan oleh 
tjis pada menoetoep perdamaian sadja, berarti ke- dapat diberikannja bantoean jang diharapkan Grika kenjataan bahwa persediaan padi ada tidak bagitoe 
menangan diplomatiek bagi neg'eri2 as. itoe. Sikap Toerki masih sekedar menghintai dari de- besar sebagaimana tadinja didoega. Seorang peda-
p . dah" ed . . 

1 
kat doeloe agaknja. Moengkin toeroet tidaknja Teer- gang beras jang telah mengikat contract dengan 

erpm · ... ,n m ~lll J'erang. ki dipihak Grika bergantoeng pada apa jang akan ,,kongsi beras" di Manado, jang tadinja mendapat 
. Semingkin njata, ?ahwa kegagalan serangan2 

1 
d~pe.r~oeat oleh Boel~aria . Kaloe negerinja. radja ?30- , oentoeng, sekarang ~engha~api kero~gian, . seba~ 

DJeri:nan pada Inggens, beloem dapat dipandang se- Ins rm ~et~al, dus. tidak toeroet ~en~erOJOk Gr1ka, harga be~as s?edah dJaoeh diatas dar1 apa J3;ng. d1-
baga1 kesoedahan kesoekaran2 jang haroes dihadapi boleh dJadi Toerk1 akan mengambil s1kap menoeng- poetoesnJa. D1 Inotonto malah soedah kedJadian, 
oleh Albion. Tekanan Hitler pada Spanjol semingkin I goe selandjoetnja sebab haroes berawas2 djoega ter- bahwa oleh kongsie beras dimasoekkan beras dari 
diperkeras. Dengan teroes terang Berlijn menoentoet, hadap Roes, jang selaloe masih djadi teka-teki itoe. Gorontalo, berhoeboeng dengan adanja perbedaan 
pada Madrid soepaja Spanjol menjerboe dalam pe- 1 - ~ - harga jang mengoentoengkan. 
rang dipihaknja negeri2 as. Franco betoel menolak I Naiknja harga padi tidak mengoentoengkan pak 
permintaan Hitler itoe tetapi menjanggoepkan ten- Bolaang Mong ndouw. tani, sebab terbanjak soedah melepaskan padinja 
tara Djerman liwat Spanjol boeat mendatangi Gi- LARANGAN MENGELOEARKAN lebihdoeloe.Dalampadaitoeorangtidakvesahl«>e-
braltar. Dengan perdjandjian, bahwa didalarn tempo atir~n bahwa di Mongondou nanti kekoerangan ma-
jang pendek sekali perang disitoe mesti soedah ber- BER AS• kanan. Soenggoehpoen taksiran banjaknja padi jang 
achir. Rasanja ketentoean jang ditoentoet oleh Spa- Da kel biJ:l'n b · t"~ak di didapat telah meleset, tapi apa jang masih keting· 
njol itoe tidak haroes dipandang terlaloe berharga, I . n ~ ""

11 
er.as Jang Iui ta .l. galan sesoedah pengobralan itoe masih tjoekoep, ka-

sebab kaloe satoe kali telah diloeaskannja tentara I Tempohan soedah d1war~akan tentang pelarang- loe disamping itoe orang ingatkan bahwa Mongondou 
Djerman masoek sitoe, tidak tjoekoep kekoeasaan an pengangko~tan beras dan ?orontalo da~ Bol. Mo- banjak menghasilkan miloe dan dihoetan terdapat 
Franco pada mengoesirnja keloear lagi, dus dengan ngondou ke. Mmahasa. Boeat Jang ~engena1 Bel. Mo- banjak sagoe dan seho. Tentang penanaman miloe, 
bagitoe, maoe tak maoe Spanjol akan terpaksa toe- ngondou, kita dapat k~barkan lag1, bahwa larang3:n bceat ditahoen ini berhoeboeng dengan moesim ke
roet berdansa dipihak as, kaloe sedahoeloenja pihak pengelo~aran beras dan. sana, walaupoen ~aksoednJa marau jang lebih lama dari biasanja, boleh dikata 
Inggeris tidak soedah menjerangnja sebab membe- moengkin boekan apa. Ja?g sekarang terlihat, telah tidak akan menghasilkan sebanjak tahoen2 jang la
rikan keloeasan pemasoekan tentara Djerman itoe. b~rlakoe pada temponJa Jang betoe:. Sebab se~oedah lee. Sebab lantaran toeroennja hoedjan sangat ter-

Ketel Balkan kelihatannja moelai mendidih be- diad'aka~ larangan pen~eloearan d1daJ?at kenJataan, lambat, maka banjak penanaman miloe ditanah la
toel2. Tekanan Italia pada Grika semingkin koeatnja. bah~a ~1 11ong~n?ou .ti?ak ~da keleb1h.an beras se- dang jang biasanja mendahoeloei padi, kali ini ter
Berita2 jang disiarkan oleh Italia tentang terdjadi- ' banJak J~ng. tadm~a dikira-kirak~n, se~mgga penge- paksa tidak dilakoekan sebab temponja soedah kasip. 
nja pelbagai incident ditapel watas Grika-Albania loearan?-Ja Ja?~ tidak terbatas itoe diloeaskan, al- j Didaerah2 pesisir sampai dewasa ini masih be
mendjadi pertandaan jang njata tentang ichtiar Ita- thans bdak ditJegah. 
lia mentjari-tjari onar den~an Grik~. Dengan men~- I Rel·iens,onune.tJ,e y.111ng men~et/j/c\\1aka.n. 
ambil sebagai alasan kedJadian2 Jang sebetoelnJa . . . . 
tidak pernah terdjadi itoe, pihak Italia disatoe ke- . Kata kita., tadmJa orang mengira, b3;hwa .kele- 1 
tika akan madjo'ekan sesoeatoe toentoetan pada Gri- bi.han beras di Mong?ndou sangat ?esarr:Ja. Im ter
ka, toentoetan mana dibikin bagitoe roepa soepaja nJata ada s~toe kek~hroean. A~aknJ3: tad.1 orang ~o~~ 
Grika pasti tidak soeka mengaboelkannja. Nab, se- dah menghitoen?' d11atas med~a toe~1~ ~ra2. bagm1. 
telah Grika menolaknja, dapatlah Italia satoe lan- s'awah lai:na sekian. baoe'. h~sil b~gm1 p1kol, sawah 
taran pada menggoenakan paksaan, dengan lain ka- ~~roe sekian ~oeasnJa, h'.'lsilnJ.a sek1an; dus t~taal pa
ta menjerang Grika. Pengoendjoekan2 sampai kini ai ~awah. s~kian = sekian p1kol beras,. Pad1 ladang 
menoedjoe kearah itoe. Pengalaman2 dengan Noor- sekian dJadi totaa~ generaal beras sek117n. Keperl~e
wegen, Polen, Nederland dll. terlihat dioelangi ter- ai: p~ndoedoe~ sekian, dus · · · "· · · ·,· wah llmpah beras, 
hadap Grika dan kalau seteroesnja bagini, pasti ti- d3adi .boleh dikeloea:kai: banJak · . . . ! 
dak lama lagi born akan meletoes dipodjok Balkan . Im ~ekenso~metJe diatas m~dJ~ ~IdJau sekarang 
si.toe. Grika ada memegang garantie Inggeris. Ar- nJata bda~ bagitoe te~a~ sebagai. dikira. Moela2 sa?~ 
tinja bilamana Grika diserang, Inggeris akan mem- k~ma.rau Jang tah.oen 1111 loea~ biasa laJ?a dan tenk-

b t ·1 d t'd k 
0 

ah lagi· dimi'nta perto- nJa, Jang mengatJaukan perh1teengan itoe. Pengha-
an oenJa, engan l a es ·i d' · d'd t b · k 1 b'h k d · b' 

longan itoe. Tjobalah kita toenggoe, beta pa djadinja si an .Pa .1 .Jang . 1 apa .anJa c' e 1 . oerang ari i-
di podjok laoet Tengah sitoe, sekiranja Grika betoel asa?Ja, Jaitoe kira2 i:anJ~ 60 r ·. ~anJak sawah men
diseran oleh Italia. Poen sika Toerki akan mendja- d~ri~a k~koerangarl: air, di~ana s:m ~antaran memang..J., 
d' t g d l h 

1 
•t p a1rnJa tldak mentJoekoep1, tap1 dibeberapa tempat 

1 ;1'~ng a ~m ·t 1 oe. . a kedjoeroesa Ti- disebabkan oleh pembahagian air jang tidak memoe- , 
at am 1h_a. a. 1boe,k sertn1~·f b sl . . b g· n Ino- askan sehingga ada sawah2 jang kekeringan disam- I 

mo~r- enhg~ im oet. aAnlb.e Jl k' aan1abJaenrbJaoeata s1egaola- ping j.ang kelimpahan air. Pembahagian air jang se-
gens, se mgga pas t 1011 a . k d h ti d · · 

d t . h b h ·1 · Be h il · It li'a/ arang memang men apat per a an an Jang wa-
apa pa a men Jega er as1 nJa. r as nJa a a··b h t'k · · t 'h l d' 
D · b k A · k t ··1 b t· b t mbah JI memper a l annJa. nJa a mas1 per oe iper-

Jerman meno ros e s1a e Jl erar l er a - h t'k 1 bih t l't' 1 · 
nja kemoengkinan bahwa Roes akan toeroet mem- a 1 an e e 1 1 agi. I 
pergoenakan kesempatan itoe pada menjampaikan Meugap,a beras dik.elia1~urk11n? 
angan2nja terhadap India, sedikitnja terhadap teloek . . . j 
Persia jang sekian lama telah dikandoengnja itoe. J?itempo seba.g1m sek.arang, dala_m mana ?leh Pe-

mermtah sebaga1 persediaan sampa1 perloe diadakan , 
Sekeliling ludo Chh~'L apa jang diseboet .,Voedingsmiddelen-fonds" jang 

Pendoei.ioekan Indo-China oleh Japan jang tadi- mendjaga soepaja tidak terdjadi kekoer~ngan ma
nja didoega akan menimboelkan onar di Pacific, , kanan, sangat mengherankan, bah~a dari Bol. Mo
sampai kini kelihatannja tidak bagitoe menghiboe- 1 ngond~u pengeloea:an ?eras sebaga1man~ telah ber- 1 

kan djoega. Sikap Amerika masih tetap menoenggoe, lakoe itoe. moe:iginr:. dilakoekan .. Semasmg. da~rah, 
walaupoen rakjatnja jang di Japan soedah disoe- I seta~oe. k1ta d1wadJ1bkan m~ndJaga soepaJa bdak 
roehnja menjingkir. Perkoeatan Manila dll. tempat terdJad~. ke~oerangan persediaan. makanan. Jan~ 
penting bagi P. rtahanan kedoedoekannja dilakoekan ?e.rwadJ1b d1 M~ng?ndou tentc~ dJoega mengetahoe1 
seked rnj.a. Tapi soeara2 jang diperdengarkan oleh mi. Jang me71dJad1~an sampa1. peng~loear3:n bera_s 
orang jang bertanggoeng djawab di Amerika tidak dalam kebanJakan Jang besar itoe tidak d1halang1, 

O/Jat.iifa 
~ \... ialah: 
~aran /Je.rsih! 
Toean dapat mentjegah penjakit t 

Ouat2 tttasa kakoe (aderver
kalldng), bengek, darah kotor, 
dan sakit mtjok (rheumatiek). 

dengan membersihkan darah toean 
dengan pil Joodkali boendar teloer, 
keJoearan Bandoengsche Kinlne· 
fabriek. Darah toean ialah alat 
pembawa zat makanan keseloeroeb 
toeboeb toean. Kalau alat itoe tiada 
bersih, badan toean dapat makanan 
jang tiada berslh poela dan bagai• 
mana 'akibatnja tentoelah toean 
ma'loem. 
Kalau ditempat toean tidak ada 
didjoeal ditoko obat•obatan, kirim• 
lab bon jang dibawah lni dengan 
oeang f 1.- boeat kiriman pertjo
balln dari 100 pil Joodkali boen
dar teloer oentoek membersihkan 
darah. 

Ala-t ....... - ............... _ .. ,,,, •. --.............. ,_._ 
Tempet tlAggal ...... -....... .... . ... -......... _,, ___ . __ 



BEGiMANA SABOEN 
WANGI JANG MODERN 

DI Bl Kl N NJA. 
Saboen ada satoe roepa barang jang terpake sa

ban hart, lantaran apa ampir t ida dapat perhatian 
dari kita orang. 

Kita orang tida taoe apa-apa tentang pakerdja
han-pakerdjahan wetenschappelijk dan kepandean 
techn isch jang poko dari pembikinan itoe saboen 
jang kita orang semoea beli di toko2. 

Lantaran saboen jang kita beli ini hari sama be
toel matjemnja, timbangannja, warnanja dao kwali
teit nja sama jang k1ta beli lagi kemaren atawa jang 
kita aken beli besok, kita anggep ini hal-hal soeda 
loemrahnja begitoe. 

Aken tetapi djoestroe itoe ketertipan lantaran 
mana ampir di semoea negri jang sopan bisa ter
djoea l saboen jang sama betoel, menimboelken kita 
poenja anggepan jang pembikinan sahoen ada lebih 
s.oeker, dari apa jang kita doega . 

Dari itoe dengen segala senang hati kila trima 
oendangan dari Col gate Palmolive Handel Mij v. 
Ned. lndie boeat menjaksiken pembikinan Saboen 
Palmolive jang te1kenal di Soerabaia, moelai dari 
barang bahannja sampe mendjadi saboen jang ter
boengkoes dalem kertas crepe idjo jang rapi _dan 
terdjoeal d i se loeroe doenia. 

Meogerdjaken baraog baraog baban. 

Tindakan pertama dalem pembikinan Saboen 
Palmolive adalah mengerdjaken barang· barang ba
hannja , jang sebagian dibeli di Hindia Blanda dan 
sebagian lagi dari loear negri . 

Barang-barang bahan itoe di bawa oleh kapal
kapal , kemoedian dengan vrachtauto ka fabriek. 
Disini itoe barang barang di timbang dan dipreksa 
den gen ilmoe pisa apa kwaliteitnja tjotjok dengen 
kita poenja perm intahan -permintahan, pemereksahan 
mana di lakoeken dengen tertip sekali. Sesoedahnja 
itoe baroe di masoekin di ~oedang, dalem mana 
itce persediahan m1njak Olijf jang besar ada me
nar ik kita poenja perhat ian . 

Saboen Palmolive terbikin dari Minjak Olijf, Mi
njak Palm dan ~injak Kelapa jang terlebi doeloe 
d ibikin bersi. Lantaran ini warnanja Minjak Palm 
oepamanja jang Koening toea mendjadi ampir poeti. 

Ketel-ketel dao apa jan• terdjadi dalem itoe. 

Deket sala satoe ketel jang bisa moeat sampc 
"' 30.000 ki lo, kita li at toekang masak saboen dengen 

pen oe perhatian mel iatin itoe bahan-bahan jang men
did i dan bergol ak-golak. Sebagi satoe orang jang 
soeda berpengalaman, ia bisa hat apa sebegitoe 
djaoe 1toe oa11an2 Cli masak uengcn bt:lut:l uau mii· 
sakan itoe soeda berojalan sampe brapa djaoeh. 

Meliar banjaknja saboen jang bergolak-golak itoe 
kita orang moela1 mengarti brapa banjak saboen 
wangi terpake di Hindia Blanda in1. 

Seblonnja moelai masak itoe bahan-bahan, minjak· 
minjak jang soeda d it imbang dengen tertip sekali 
di kompa ka ketel dan !antes dibikin panas dengen 
stoom (oewap) da n dengen tjampoerin soda, minjak
minjak itoe mendjad i bahan saboen . Maka itoe pa
kerdjahan ini di seboet ,,Membikin Saboen". 

Dalem ini ketel djoega itoe tjampoeran ditam
bahken ,,Oarem '', lantaran mana saboen kepalanja 
terpisah dari jang laen -laen. Saboen kepala itoe 
djadi mengambang. Restant-restant soda dan jang 
laen-laen di kloearken dan ketel dan saboen kepa
lanja di tjoetji bebrapa kali dengen aer bersi soe
paja kotoran · koloran (jaitoe restant ~ oda dan laen
laen ) djadi ilang Sesoedahnja itoe saboen di taroh 
teroes dalem ketel boeat sedikitnja doea hari, soe · 
paja segala kotoran jang masi ketinggalan bisa 
toeroen kebawah . 

Pakerdjabao lebi djaoeh. 
Oar i ketel itoe saboen d1kompa ka tjitakan tjitakan, 

tong-ton g bes i pasegi, dan ditaroh disini kira-kira 
doea hari lamanja soepaja djadi dingin betoel. 

Dari s ini itoe saboen di masoekin di mesin boeat 
bik in kerin g dan selaennja membik in kering 10i 
rnesin dj oega memotong itoe saboen mendjadi po
tongan sepert i pita . lni pita oleh band jang berdja
lan teroes d ibawa ka kamar jang pandjang dan 
panas hawd nja. 

Maksoed dari ini pakerdjahan membikin ker ing 
adalah soepaja saboennja tida tjepet ha bis dipakenja . 

Sesoedahnja ker ing itoe pita dikoempoelken da
lern bak-bak kajoe , dari mana saban kali diambil 
75 kilo saboen boeat di masoekin di mesin adoek, 
dan sekarang baroe di tambahken miojak wanginja . 

Akan disamboeng. 

PEMBERITAHOEAN. 

Dikasih t ahoe bahwa saja poenja ks.nfuor ( dus 
boekan roemah tinggal) soedah pindah di Tandjoeng 
Batoe (Sario) roemah No. 150.-

Siapa2 jang ada oeroesan dengan saja minta per
gi pada adres terseboet. 

Hormat saja 
TAN TJIOE HONG. 

MAOE DJOEAL 

1 motor merk ,,AV ANS" kekoeatan 10 koeda 
1 Huller (gilingan) padi nomor 3 merk ,,Engelberg" 
1 Huller (gilingan ) miloe nomor 2 merk ,,Jorsecht" 

boeatan Amerika. 

Ketiga perkakas terseboet diatas ada masih baroe. 
Siapa2 maoe beli boleh datang bitjara diroemah

nja Njonja LOUISA RORI, Tandjoeng Batoe (Sario) 

I 

KENG HWA POO 

Kaloe mernsa ~a~ala poesing, kaki 
tangan pegel, saklt oada, sakit ping 
gang aan 1.1.s. lantas gnsok dengan 
OBAT BALSEMTJAPMATJAH 
jang blsa ilang~en sakitnja dengan 
tjepet ! . _ _ _ _ . _ _ _ . 

loem toeroen hoedjan dan dipegoenoengan baroe sa- ambil initiatief boeat mengoesahakan siesoeatoe goe-
1 dja disana sini ada air langit itoe membasahi la- na bantoean bagi Minahasawacht. Maka dibentoek
da.ng2. Sedikit waktoe laloe telah dioesahakan pen- lah satoe Comite, ja.ng bekerdja lepas dari lain2 
djoealan kelebihan miloe Mongondou keloear negeri. organis.~tie k~oem . pensi-Oe~an. Karena itoe djoega 
Apakah dengan menaroeh kira keadaan sekarang di oud stnJders Jang tidak terikat disalah satoe organi-

, Mongondou itoe, tidak lebih baik kalau miloe jang ~a?e poen toeroet sama2 dalam gerakan sokongan 
kelebihan itoe, sekiranja beloem terdjoeal, ditahan im. Dus potongan 1;!? procent dari pensioen itoe boe
sadja? k~ ~ja dilakoekan pada anggota2 beberapa orga-

Tanai;rian. bermatjam oebi, djoega lantaran ke- msatie dari pensioenan militer, tetapi dari semoea 
~'.1-rau d1b8:nJa~ tempat telah gaga~. Dus kegagalan oud strijders di Minahasa, jang sama dengan riang-
1ru mo~ngkin dJoega seb~ntar nanti mempengaroehi I nja memberikan sokongan masing2. 
persediaan makanan r3:kJat. . \ p~lam .menghitoeng besarnja sokongan itoe kita 

Bol. M~ngondou kehhatan~Ja lambat laoen dapat ~dikit k~hroe, dan menoelis f 3500.- sedang sebenar
menempati kedoedoekan penting dalam penghasilan nJa mesti f 350.- seboelannja. Dengan ini berita ini 
makanan oentoek Selebes Oetara. Disamping Goron- 1 dibetoelkan. 
talo, Mongondou dihari2 tnendatang bakal dapat - ------------------- -
menghasilkan djaoeh lebih banjak beras dari jang 
diperloe oentoek rakjatnja plus persediaan extranja. 
Tapi pengairan sawah, tjara mengerdjakan masih 

-.·.~:. .....__ . ' . . 

dapat dilakoekan lebih intensief lagi. Pembahagian PEMBERITAHOEAN. 

air jang.lebih seimba?g pasti akan dapat menambah Pada tanggal 22 October jl. telah meninggal doe-
penghasilan sawah2 Ja~g s?edah ada, sementara k~- nia dengan tiba-tiba anak d d kit 
sempatan meloeaskannJa tJoekoep besar, asal sadJa ' an sau ara a 
pengairan djoega diloeaskan. l CATHARIEN .HERSBERTHA LASUT 

Ini boeat jg mengenai landschap Bol. Mongondou. 
T '"'in2 d . .....

1
.., I beroemoer 27 tahoen, dalam hidoepnja onderwijzeres 

LU ~h .,....bestuur. dari Kleuterschool di Manado. 
Bol. Oeki, Molibagoe, keadan makanannja soeng- Kepada familie Ds. Deuts dan fam. van Mulligen, 

goeh ada lebih baik dari ditahoen2 lampau, tapi 'ma- 1 kepada Officier van Gezondheid, Inlandsch-leeraars, 
sih beloem sebagaimana mestinja jang dapat ditja- l:epada sekalian perserikata.n nona2 da.n njonja2, 
pai. Masih banjak beras dimasoekkan dari loear, ter- dan sekalian jang telah ambil bahagian dalam ke
oetama dari Gorontalo. 1filoe tidak banjak dioesaha- doekaan kami, sedjalan ini dioetjap sjoekoer dan te
kan. Roepanja rakjat Molibagoe masih beloem bagi- rima kasih kami. 
toe giat dalam memperkeboenkan makanannja . 
Bin'fJl~~ ~an Kaidi_nang-lJesar, 
ada dalam keadaan lebih baik boeat apa jang menge
nai makanan rakjat. Ist imewa daerah Kaidipang- j 
Besar, dari Biontong sampai watas Atinggola, de-
ngan pengloeasan ladang2 jang berhasil, bagitoe poe- 1 
la pengloeasan sawah2, oemoemnja tidak oesah di
koeatirkan kekoerangan makanan bagi pendo'edoek. 
Pengairan sawah diatoer dengan baiknja sehingga 
hasilnja sebaoe lebih besar dari dilain tempat. Tahoen 
ini ada kelebihan beras. tapi biar bagitoe pengeloe
aran beras tidak banjak, djoega ketika masih beloem 
dilarang. Lebih dahoeloe dari pelarangan di Bol. Mo
ngondou itoe, di Kaidipang Besar memang soedah 
pada temponja zelfbestuur men6adakan uitvoerver
bod. Persediaan beras disana karenanja ada tjoe
koep dan ditahoen ini rasanja tidak akan perloe di
maoekkan beras dari loear. 

Sekianlah ringkasan berita2 jang kita soedah te- : 
rima dari beberapa pembantoe dari siapa kita soe- ' 
dah rnintai keterangan, berhoeboeng dengan pelara-

1 ngan pengeloearan beras dari Mongondou ke Mina- 1 

hasa itoe. Boeat kebaikan Bol. Mongondou sendiri j 
ternjata pelarangan itoe dimoelaikan tepat pada 
temponja, sebaib sekiranja ditoenda beberapa waktoe 
lagi, tentoe disana bisa djadi mengantjam kekoera- I 
ngan makanan, althans berab. Gara-garanja hitoe
ngan jang ternjata mengetjewakan. (C) 

MINAHASAWACHT DAN OUD-STRIJDERS. 
P\endjela-san }terita. 

MANADO, 22 October 1940. 

Djanda A. LASUT geb. Paulus 
clan anak-anak. 

W. F. LEHENKO a.s. verloofde. 

LJ.ArfA• ~ 

0 
pakelah 

PTIO 

Berhoeboeng dengan berita kita pada minggoe la-
loe Jang berkepala .,Kaoem militer pensioenan. Dan I T 0 K 0 K A N E K 0 MAN A DO. 
so~ongan boeat Minahasawacht", dari pihak tersang-
koet orang minta betoelkan sedikit kes'alahan jang 
terda~at. pada berita itoe. Boelmnnja B.~.G.M. jan~ BOUWBUREAU ,,EDUDE" SEDIA MENJOK.ONG 
mendJad1 perantaraan pengoempoelan itoe, tetap1 
pemotongan dilakoekan dengan langsoeng dari pen- TOEAN DENGAN BARANG ICHTIAR DALA.M 
sioennja oud s~rijders. Oentoek djelasnja dapat. di- 1 ~IEMBOEAT TEMPAT SEMBOEN.JI. 
tambahkan lag1, bahwa B.I.G.M. ataupoen orgamsa-
tie pensioenan militer manapoen djoea, tidak tersang- 1 
koet dalam gerakan itoe. Doedoeknja perkara ada 
bagini: Disatoe ketika Bestuur Oud Strijdel"s meng-

BEL SADJA TELF. No, 
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