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PIDATO SERI RATOE. 
. Tjara hari lahir saja jang ke 60 kali ini diperinga

tl dan .tanda-tand~ se~ia ~er~a kasih sajang jang 
sam~a1 kepada saJa dan Hmclia dan dari tempat-tem
pat Jang ada bangsa Belanda jang dapat bebas me
~geloearkan p~rasa~nnja, sangat saja hargai; dan 
ltoelah seeabnJa SaJa berbitjara lagi dihadapan mi
crofoon oe~toek . me:igoetjapkan terirna kasih jang 
keloear ~an hati S~Ja. Seb~na:nja lebih soeka saja 
mengoe.tJapkan tenm.a kas1h itoe kepada tiap-tiap 
or~ng J.ang menoendJoekkan tanda setia dan kasih 
saJang itoe kepada saja, tetapi itoe tidak dapat saja 
lakoekan'. sebab saja lebih tiga hari tidak poetoes
~oetoesnJ3: dapat telegram; lain dari pada itoe saja 
t1dak terh1toeng banjaknja menerima soerat, sedang 
karangan2 boenga jang indah-indah dari Hindia Ti
moer dan ~ndia Barat dari tanah Inggeris dan da
n tempat lam penoeh dilstana saja, sehingga ia ber
oebah mendjadi taman boenga-bcengaan. 

Dengan singkat akan saja tjeriterakan dari siapa 
saja me~dapat oet~apan selamat. Oetjapan2 itoe ti
dak sadJa datangnJa dari pembesar2 tinggi, dari ra
dja~ zelfbestll:urders, regent, landschapshoofdoo, 
dar1 tentera kita serta bahagian-bahagiannja, dan 
an~go~a2 bestuur, anak-anak kapal dagang kita, te
tap1 ~Joega. dari golongan ra'jat jang besar dari ber
ba~a.i-ba&'a1 ban~sa dari. geredja dan pembesarnj1 
dar1 zending, dar1 bermatJam-matjam perkoempoelan 
badan-b~da_n dan. ondc __ :·1i.ngi2, rapat-rapat besar 
dan ~etJil J~~g dia_dakan ditempat-tempat jang ter
pen~Jil, derruk1an ,?Joega dari kaoem partikoelir, baUr 
dar1 ~alangan ra Jat, maoepoen dari kalangan bang
sa asmg. 

Oetjapan selamat itoe dan tanda setia dan kasih 
sajang itoe adalah besertakan dengan kemaoean dan 
\\cie)aetn a:irnn memoon. koerban apa. sadja oentoek 
mem.bebaskan Tanah Air. Lain dari pada itoe oetja
pan itoe ada poela berisi keja1tinan: Negeri Beianda 
akan bangoen kembali Negeri Beianda akan merdeka 
kembali. 

Berhoeboeng dengan hal itoe peringatan ini men
djadi kemaoean jang hebat oentoek memerdekakan 
negeri ~la_nda dan oentoek mengoempoelkan masja
rakat kita Jang 70 milioen djiwa itoe <lalam kebebas
an jang tidak terganggoe serta dalam perhoeboeno·
an keradjaan negeri Belanda. Peri hal itoe ialah sO:
a~oe jang _:penting. dan. jang tetap artinja dalam se
dJarah. DJika sek1ranJa dapat dengan bebas diada
kan ~endian tentang perasaan pada pendoedoek di
n~gen Belanda dan pada bangsa Belanda jang bebas 
diloear neg~ri, ~e~kian djoega pada pendoedoek Ne
derl~nd-R~Ja d1 Timoer dan di Barat, maka hasilnja 
pastilah ~1dak akan ~endatangkan ragoe2 lagi. 

Seka11a°: mereka Jang toeroet menoendjoekkan 
k.emaoea~~a oentoek memerdekakan negeri kita itoe, 
tidak sedik1t bantoeannja kepada bangsa kita dita
nah air kita jang sedang didoedoeki moesoeh. Mereka 
itoe adalah meringankan kesengsaraannja dan me
ngoeatkan hatinja oentoek masa jang akan datang. 
Boeat perasaan jang soedah toean toendjoekkan oen
toek negeri kita itoe, saja oetjapkan terima kasih 
atas bangsa kita ditanah air kita jang tidak boleh 
mengeloearkan soearanja. 

~n~an ~embira dan dengan sepenoeh-penoeh 
hati saJa, saJa terangkan bahwa saja toeroet bersa
ma-sama dengan toean membenarkan bahwa: bang
sa, jang mempoenjai kekoeatan hidoep dan kema
oean jang tegoeh tidak dapat hilang dengan kekoea
tan sendjata. Sekarang perasaan bangsa kita makin 
koeat, kita sekarang sekata dan sepakat oentoek 
bertahan. 

Boekti jang saja katakan itoe' ialah Koningin-Wil
helmina-Fonds jang diberikan kepada saja oleh Hin· 
dia Belanda. Oleh karena orang jang memberi oeang 
itoe koeat perasaan kebangsaannja, koeat kemaoe
annja hendak ,menang dalam perang ini oentoek me
merdekakan negeri Belanda, dirnintanja soepaja se
bahagian dari oeang itoe, banjaknja 5 milioen roe
piah, di~elandjakan oentoek keperloean militer, boe
a t berdJoeang bersama-sama. 

Berhoeboeng dengan itoe saja soedah memper
~a'loemkan kepada Seri Baginda Radja Inggeris, 
bahwa Hindia-Belanda akan menghadiahkan bebera
pa boeah mesin terbang militer, jaitoe dengan peran
taraan Prins-Bernhard-Fonds. Persatoean dan pera
saan kemerdekaan jang sebesar itce beserta denga.a 
koerban jang demikian itoe ta ' dapat tidak akan me
lepaskan kita dari kesoekaran sekarang ini dan akan 

merdekakan Nederland dalam masa jang akan da
tang. 

Kalau kemerdekaan soedahdapat kita reboet kem
bali, negeri kita akan kita bangoenkan lagi. Peker
djaan itoe tidak akan moedah dan dalam hal itoe 
kita tidak akan membangoenkan menoeroet model 
jang lama sadja. Berhoeboeng dengan ini kita hen
dakla insaf akan kesalahan2 jang masoekdalam pe
ratoeran2 negara dalam masa jang laloe dan selain 
dari itoe haroeslah kita berani mengadakan peroe
bahan dimana jang perloe . Pekerdjaan itoe teristi-
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tlda mendjadl patah-patah. 
DAN JEKAllAN6 HENOAKlAH HIMAT Haroemnja clf~kai ...., 
PALMOLIVE r.ama n kali ~· pem1ike. 
TIDA MENGANDOENG GEMOEK BINATANG Befilah sekareng cfloeeit 
dan dibikln meloeloe dari mln)ek Oliff dan 

kbrapa bidji. 

laen•laen minjak tetaneman. 
. Dari sebab itoe, Palmolhre adelah 
~ sebeek-baeknja boeet merawat kefientlkan 

moelca, boeat mandi dan Uap-tiap kall tjoe 
tjl ramboet. Koellt jang sekasar·kasarnja 
dapet dihaloeskan dengan boesa jang moes
tadjab darl Palmolive Jang baroe lni. 

BURGE MEES 1 ER M NA DO. Mana do diangkat seorang Indonesier. Keinginan P.M. 
itoe tentoe disokong oleh semasing Indonesier. fihak 

Diinginkan senmng Indonesier. kita jang toeroet mengandjoerkan djoega diangkat
nja lndonesier sebagai burgemeester Manado, tidak 

PERS~TOEAN MINAHASA tjabang Manado hendak madjoekan candidaat jang tertentoe, soepa
soedah i;mntakan pada Hoofdbestuurnja soepaja oleh ja tidak memberikan kesan pada oemoem, bahwa jg 
I- : M. d1oesahakan terangkatnja seorang Indonesier kita ingink:an adalah pengangkatan seorang ,,orang" 
djadi burgem~stcr kota Manado. Seperti diketahoei, jang kita paling soekai. 
b~rge~eester Jang sekarang, toean D. Kapteijn telah Keinginan kita jalah diangkat seorang Indonesier. 
dilanhk mendJadi burgemeester Padang. . Bahwa pernahnja candidaat jang dipilih oleh Peme· 

Adapoen ketika tempat burgemeester dikota Pa- rintah, menolak tawaran seperti kedjadian dengan 
dang ~toe djadi terlowong, maka pihak golongan In- tjalon goena Padang itoe, itoe bagi kita tidak men
dones1a oleh toean Muhamad Yamin, anggota Volks- djadi lantaran pada mengemoekakan keinginan, soe
raad soedah dimadjoekan permintaan pada Pemerin- pa.ja boeat Manado dipilih poela seorang Indonesier, 
tab, apakah pemerintah bersedia tidak lama lagi akan jang menoeroet paham pemcrintah ada paling ge
mengangkat burgemeester dari stadsgemeente Pa- schikt boeat djabatan itoe. Kita pertjaja. dj°"~a., ba.h-
Ul:Ulb ~~\)rang 1no iJlesier. wa Pemerintaa sa<lia seoa{l fa~\\1'4 )i.\\i d\})1iili'tl)~ 

At~s pertarijCJan. ini oleh Pemerintah pada 13 menolak tawarannja dalam ~enent~ekan pilihannja 
Sept. J.l. telah berikan djawaban sebagai berikot: I hoe.a~ ~a~ado itoe, tidak aka~ menempati pen.dirian, 

,,Sebagirnana soedah lebih doeloe dioemoemkan lra11 m1 t1dak ak~n mengam~il . sa~oe Indones1er se-
,,Pemerintah, berhoeboeng dengan pengangkatan bab t~lah mengetJewak_an tadmJa itoe. Poen hendak
,,burgemeester ia ada mengambil pendirian, me- lah dJoega dalam merun:bang ~ngangkatan b1;1I'g'e: 
,,loeloe pilih tjalon jang dalam anggapannja ada mees.ter Manado, ~eme~tah hdak akan meliwa.ti 
.. ~aling tjakap. (geschikt) oentoek itoe djabatan, c~ndidaat2. Indones1er, .Jang menoeroe~ anggapann:ia 
,,tidak perdoeh bangsa apa. Maka djoega boeat tJoekoep tJakap goena itoe. Haraplah. C. 
,,mengisi djabatan burgemeester Padang, diwaktoe 
.,menimbang Pemerintah telah pilih candidaat jang 
.,paling geschikt dengan menaroeh perhatiau pe-

1 

,,noeh pada kemoengkinan2 tjalon2 bangsa Indo
,,nesia. 
,,Tetapi dimana boeat ini djabatan pertama-tama 
,,maoe diangkat seorang Indonesier, ia ini tidak 
,,maoe terima keangkatan itoe, maka Pemerintan 
,,telah lakoekan pengangkatan pada lain tjalon. 

Bagitoelah djawab Pemerintah. 
Dari keterangan Pemerintah ini dapat kita ambil ke
simpoelan, bahwa boeat burgemeester Padang pilihan 
Pemerintah tadinja didjatoehkan pada seorang In
donesier, tapi jang ditawari djabatan burgemeester 
ini telah menolak keangkatan itoe, dus tidak maoe 
diangkat. 

Alasan2 penolakan tjalon Indonesier itoe tidak- ki
ta ketahoei, makanja tidaklah dapat kita menilik ber
dasar-tidaknja. Pertanjaan moentjoel kemoeka, apa· 
kab sesoedah penolakan itoe pihak Pemerintah ma
sih soedi, boeat memenoehi lowongan di Manado, pa
da menawarkan djabatan burgemeester itoe pada se- I 
orang Indonesier? 

Diatas tadi soedah kita katakan, bahwa golong
i=in Indonesier dengan ichtiar P.M. itoe telah menja
takan keinginannja. soepaja sebagai burgemeeste1 

ruewa sekali oentoek jang moeda-moeda, jang akan 
mendirikan tana.h air kita berdasarkan sedjarah ki
ta dan menoeroet boedi pekerti bangsa kita. Peker
djaan itoe hendaklah dilakoekan dengan berpegang 
hepada perasaan kemerdekaan kita serta dengan 
mengingat agama. 

Pendengar2 Radio-Oranje telah menerangkan 
berbagai-bagai bal kepada toean. Radio Oranje telah 
menerangkan djoega kebidjaksanaan pemerintahan 
saja kepada toean. Hati saja girang sekali bahwa 
saja sendiri sekarang dapat memberi tahoekan kepa
da toean, bahwa ministers saja dan saja bekerdja 
dengan segala ichtiar, soepaja siap oentoek memban
toe dan membangoenkan negeri Belanda, bila telah 
datang masanja. Persiap:.n itoe tidak sadja berhoe
boeng dengan makanan, tetapi djoega berhoeboeng 
dengan barang2 bahan oentoekmembangoenkan eko
nomi. Saja tahoe, bahwa walaupoen kapal dagang 
kita banjak, tidak setiap orang akan segera menda
pat jang dipintanja, tetapi saja jakin bahwa barang
barang jang perloe akan tetap dan bertambah banjak 
akan kita terima. 

Penghabisan sekali saja oetjapkan kepada toean 
oetjapan jang banjak terkandoeng dalam telegram 
jang dikirirnkan kepada saja, jaitoe: ,.Nederland 
akan bangoen kembali. Hidoeplah tanah air" . 

BEKENDMAKING. 

De Burgemeester van Manado maakt bekend, dat 
het ontwer p der begrooting van Uitgaven en Ont
vangsten der Gemeente Manado voor het dienstjaar 
194.1 gedurende vier weken, te rekenen vanaf heden 
voor een ieder ter Gemeentesecretarie ter inzage 
wordt neergelegd en tegen betaling der kosten voor 
een ieder in afschrift verkrijgbaar wordt gesteld. 

MANA.DO, 23 September 1940. 
De Burgemeester, 

KAPTEIJN. 
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PERHOEBOENGAN OEDARA. 
Jav~lebes-Malooka. 

Dengan pendek soedah dikabarkan minggoe laloe, I 
bahwa lijn oedara Java-Maloeka via Selebes akan 
moelai diperterbangi besok 1 October moeka. Leng
ka pnja lijn oedara itoe sebagai berikot: 

Pesawat berangkat dari Betawi pada 30 Sept. dan 
sehari itoe sampai diMakasser. Besoknja, 1 Oct. be
rangkat dari Makasser ke Palopo, Kolonedale, Go
rontalo, Tondano dan Ternate. Pada 2 Oct. berang
kat dari Ternate ke Namlea, Ambon Neira, Fakfak 
dan Dobo. Besoknja 3 Oct. dari Babo ke Manokwart. 

Penerbangan poelang dilakoekan dari Manokwari 
pada 5/10 ke Babo; 6/10 berangkat dari Babo ke Fak: 
fak, Neira, Ambon, Namlea dan Ternate; 7/10 dar1 
Ternate, Tondano, Kolonedale Palopo dan Makasser. 
Disana ada samboengan lijn Makasser-J ava. 

Berhoeboeng dengan pemboekaan pe~rbangan 
KNILM ini, oleh postdienst beritakan bahwa segal'.1 
soerat2 jang dikirimkan dari postkantor2 Betaw1, 
Bandoeng, Soerabaja, Makasser Gorontalo, Tondano, 
Manado dan Ternate dalam penerbangan Makasser/ 
Amboina dan soerat2 dari kantor2 pos Amboina, Ter
nate Tondano, Manado dan Gorontalo dalam pener
bangan poelang Amboina Makasser, pada bahagian 
moekanja (dimana tertoelis alamatnja) akan diboe
boehi stempel spesial (semoea stempel ada sama 
roepanja). Pemakaian zegeI segi tiga diloeaskan, 
tetapi tida~ dimestikan. Philatelisstukken haroes di
boeboehi keterangan tertoelis dengan tinta merah: 
,.Per eerste knilmvlucht Makasser/Minahasa/Amboi-
na (c.q. Amboina/MinahasafMakasser). tot ... .. .. . .... ". 
Dibelakangnja dengan njata ditoeliskan nama kan
tor pos atau hulp-kantor pos jang haroes mengirim
kan teroes atau kembali soerat itoe. 

KENG HWA POO 

Disebabkan rasa pepermin napasnoe tinggal segar. 

meter dan pandjangnja 30 meter, warnanja merah 
tjoklat bergaris poetih jang berkilauan sementara 
matanja jang sebesar njiroe sedang, warnanja ber
kilapan kehidjau-hidjauan. Sesoedah beberapa lama
nja, disatoe saat oelar itoe menggerak2an moeloet
nja jang ternganga dan tertoetoep beberapa kali, !a
loe ia dengan sekonjong2 djatoeh kebawah dan meng
hilang. Pemandangan ini dilihat oleh lebih seratoes 
orang di Airmadidi dari pelbagai tingkatan oemoer. 
Anehnja dari tempat2 sekelilingnja dekat disitoe ti
dak terdengar ada seorangpoen telah melihat peman
dangan itoe. Menoeroet pikiran zegsman kita peng
lihatan itoe ada alamatnja. Apakah moengkin ada 
hoeboengannja dengan lekas datangnja perdamaian? 
tanja kita dan zegsman kita laloe memperingati ada
nja pembilangan dalam boekoe bijbel, Wahjoe 20, 
tentang oelar naga jang dirantai dan ditjampakkan 
ketanah itoe. 

pa (di Djawa, Red.) jang digoenakan sehari2 oleh 
rakjat. Oleh toean2 Kasimo, Smit dan Verboom di
madjoekan mosi dalam mana dimintakan soepaja pe· 
merintah berdaja oepaja, soepaja harga copra dita
nah Djawa djangan sampai naik lebih dari f 5.- per 
quintaal, jaitoe dalam waktoe dalam mana copra
fonds membeli copra dengan harga jang ditetapkan 
sekarang. 

Mosi ini ditolak dengan 19 lawan 18 soeara. 

l'ENGANGKATAN BURGEMEESTER MANADO. 
Diperhatikan dalam Volksraad. 

Kalau pengiriman teroes atau kembali dikasih ROODE KRUIS AFD. MANADO. 

Sebagimana ketika hendak diangkat burgemee
ster Padang, djoega boeat jang mengenai keangkat
an burgemeester Manado, oleh Mr. Muh. Jamin, lid 
Volksraad telah dimadjoekan pertanjaan pada Pe
merintah, apakah boeat Manado dapat diangkat bur
gemeester Indonesier. Disamping aksi P.M. ternjata 
golongan2 Indonesier lainnja toeroet menjatakan ke
inginannja, soepaja diangkat lebih banjak burgemee
ster Indonesier. Kini baroe ada satoe, dus memang 
soedah selajaknja kaloe jang namer doea dikasih me
njoesoel, sedang sekarang kebetoelan ada lowongan. 
Apakah gemeentenaren dikota ini sendiri, istimewa 
dari golongan Indonesier tidak dapat toeroet mela
koekan sesoeatoe tindakan goena keangkatan seorang 
Indonesier sebagai burgemeesternja? Misalnja de
ngan membentoek satoe deputatie jang dioetoeskan 
kepada p.t. resident pada menjampaikan keinginan 
pendoedoek gemeente Manado akan satoe burgemee
ster Indonesier, soepaja pembesar terseboet dalam 
memadjoekan adviesnja, memperhatikan djoega ke
inginan itoe. Tjobalah pikirkan ! 

berlakoe dengan pos oedara, maka perangkonja ha- Voor het examen Helpster 3e klasse slaagde: Me-
roes .dipenoehi tersei:idiri. ~oena maksoed ini ~li~e_be- vrouw C.J.D. Kapteijn-Klumperbeek. 
lahnJa adres boleh d1bahagi do~8: atau boleh ~1kirI?1- Voor het examen E.H.B.O. slaagden: de Dames 
kan pemboen~koes goena pengITTman kerr_iba~. Baik- , J.J.B. Andersen-Schroder, L.W. Coester-Klall.!, M. 
la.h soerat2 d1bawa ke pos pada temponJa Jang be- B. de Blouwe, M.E. Montung, J.P. Kapojos, E. Mam-
toel. bu, Ingkan Maramis, J.F.W. van de Poel, Th. Raha

PENGGOENAAN KONINGIN WILHELMINA 
FONDS. 

Oentoek memban4>e lnggieris. 
Oleh Seri Ratoe telah ditawarkan pada baginda 

radja George dari Inggeris 40 boeah pesawat terbang 
Spitfires dan 18 boeah pesawat bombers. Tawaran 
ini soedah diterima oleh radja Inggeris. Pesawat2 
terbang itoe dibeli dengan oeang dari Koningin Wil
Mlmirui.f.on.d.s dan. goen.a maksoed terseboet ol1>h 
fonds terseboet soedah dikeloearkan sedjoernlah 5 
millioen roepiah. Bantoean Indonesia jang beroepa 
pesawat2 terbang itoe telah diberikan dengan perse
toedjoean oemoem jang merasa sangat poeas dengan 
penggoenaan oeang jang dikoempoelkan atas tjara 
itoe. 

PANDITA2 BAROE. 

sia, The Djok Loan, Oeij Giok Thie, M. Raring, S. 
Sampelan-Gontha, G. Raintung, J. Sumangkut, J. B. 

1Sampelan. 
En de Heeren E.L.J. Lasut en Liem Sik Po. 
Afgewezen een. 

COPRAFONDS DALAM VOLKSRAAD. 
diterima. 

Rentjana tambahan begrooting goena mendirikan Dari !fotoling. 
Coprafonds soedah diterima oleb Volksraad, dengan ,,. P~DLIHAN HOEHOEMTO..l!IA '.I'UND.t;Y. 
semoea soeara setoedjoe, Jfotjoeali wakil Vad. Club, Soorang Piarindrist terpilih. 
toean Verboom jang menjatakan tidak setoedjoe. Oentoek mengisi kerosi hoekoemtoea negeri Ton-

Antara soal2 jang ramai diperbintjangkan adalan dey, jang terlowong lantaran brentinja toean Su
soal harga rata-rata boeat pembelian copra, jang mangkut, maka pada 12 hb. Sept. j.l. soedah dilang
oleh pemerintah ditaksir atas f 1.50 per 100 kg itoe. soengkan pemllihan hoekoemtoea baroe. Jang me
Oemoemnja harga itoe dirasa terlaloe rendah. Oleh njaksikan pemilihan itoe jalah toean2 Hoekoembesar 
sebab itoe oleh to.ean~ Muh. Yamin, .Mog~t, Kasimo, Amoerang, Hmkedoea Tompaso, Hmtoea Raanan-ba
Mochtar dan TadJoedin Noor telah d1madJoekan mo- roe selakoe commissie dan manteri politie. Tjalon 

Keloeara,n HoogJer.e Theofogische school. si sebagai berikot: , hmtoea ada 5 orang, jaitoe: 1 F. Kumajas; 2. A. Pa-
Soedah loeloes sebagai ,.Indisch predikant" dan Dewan Rakjat, luakan; 3. M. Pondaag; 4. I. Lumowa; dan 5. H. Lu-

diberikan tanda tammat ~ari ~oogere Theologische setelah mendengarkan perdebatan, menta. . . . . 
school, toean2: Hwang Ting Kiong, W. N. Hubner, b d t b h h t t . 't h Pemilihan Jang berd]alan dengan rapi ternjata 
C. C. Kainama, W. K. Kansil, S. J. Krickhoff, A. Li- erpen bapl~ dan. a wa adr~a mlra ah-rfala

5
, 
0
Jai oe ~r- berakibat dengan terpilihnja candidaat nomer 4 toe-

k h K S·t 1 S M tika Sa·ptoyo ga pem e i an copra se Joe a , per qwn- I L H k t b .. d a· di, uma uwe, . i ompoe, . aran , t 1 d' t' d'k ' t d'k't . f 2 50 . t 1 an . umowa. oe oem oea aroe m1 a a Ja ang-
Joedokoesoemo, D. D. Ngefak, Oey Biang Tiong, S aa d big~ ~ se k1 1 -se ~ ~ nfa ' k perl q~": aa · I gota bestuur ,,Parindra" tjabang Mo toling sebagai 
Pouw Oen Giok, W. J. Rumambi, C. I. Sahasilawane, 1 Meshoe ya . a ote an per e a and tma a 0 e . 0~tan commissaris. Dengan terpilihnja seorang orang per-
p T S t T S'h bi'ng R M Luntungan u . amm, a as nama penan a angan mos1 i oe k t . t k ilih' a· . T d . . aroempoe , . I om , . . d'b 't h k b h k t 1 h bil gera an, ernJa a aoem pem megen on ey 
dan Tjoa Tok Swat. 1 en a oe an, a wa m~re . a e a menga~ poe- I soedah sadarkan goenanja pergerakan dan tidak ta-

Toean2 terseboet masing2 akan lakoekan Evange- toe~an oentoek ~engganti dJoemlah f 2·50 Jan~ .ter- koet2 momok lagi disiang hari. Hidoep ! 
lie dalam berbagai geredja Protestant di Indonesia. ~o~lis dal~m mosi te~seboet dengan f 2.- Pemb1t.Ja~a. 

m1 mendJelaskan d]oeg~ dalam membela mosmJa, 

PEMANDANGAN ANEH. 
Terlihat di Airmadidi. 

Seorang antara pembatja kita telah memerloekan 
berkoendjoeng kekantor redactie boeat mentjerite
rakan tentang terlihatnja satoe pemandangan aneh 
di Airmadidi. Kedjadian itoe soedah agak lama la
loe, jaitoe pada 17/8 j.l. tetapi rasanja tjoekoep me
narik pada kita mewartakannja, istimewa sebab be
lom pernah terbatja dilain2 warta berita disini. 

Pada hari terseboet kira2 djam 4 pagi, bagitoe
lah zegsman kita, diatas Airmadidi terlihat satoe pe
mandangan jang sanga t menarik, jaitoe loekisan se~ 
ekor oelar naga jang melintang dioedara dari Oeta
ra ke Selatan. Besar oelar naga, althans pemandang
an jang meroepakan oelar-naga itoe dikira ada 3/.1 

MORAAL NAZL bahwa mereka jang menandatangani mosi ada asal 
dari beberapa daerah. Maka dari itoe mosi tadi boleh Dihookoom tidak berdosa? 
dianggap sebagai kemaoean dan keinginan dari orang Harian ,,Daily Express memberitakan , bahwa 
banjak. , prins Aschwin, adiknja prins Bernhard, atas perintah 

Diterangkan djoega bahwa harga sedjoemlah f 2.- spesial dari Hitler telah dikeloearkan dari tentara 
itoe boeat seloeroeh Hindia Nederland, dan tjoema dan ditahan dalam istana kepoenjaan koelawarganja 
menetapkan sedikit dikitnja djoemlah harga (mini- di Momst Snesia. Seorang djoega, biar siapa tidaK 
mumprijs). dibolehkan menemoeinja. Alasan penghoekoeman 

Laloe mosi itoe di terima dengan 20 lawan 19 so~- pada prins Aschwin itoe, sebab Hitler marah pada ... 
ara. prins Bernhard! Katanja prins Bernhard, seorang 

Naiknja harga copra di Djawa sampai f 6.-, s~- kelahiran Djerman, soedah berboeat hal jang berten
dang tadinja f 3,75, lantaran adanja atoeran2 peme- tangan dengan tjaranja Nazi bekerdja, dengan me
rintah berhoeboeng dengan pendirian coprafondspoen njatakan setia pada Nederland ketika ia djadi rakjat 
banjak dipersoalkan. Soeara2 diperdengarkan jang Nederland, dan . . .. .. tidak maoe berchianat pada 
menjatakan keheranan mengapa pemerintah meng- djandji setianja itoe. Atas perintah Hitler sendiri 
adakan atoeran jang menaikkan ha:pga minjak kela- jang langsoeng, dalam s.s.k. jang ditilik oleh Djer-

. -··;·. 
·::=~~ 
····•· ····•· :::::: 
···•·• ··•··• ·····• ···••• ·•··•• :·:·:· ·:·:·: 

man dilakoekan serangan2 jang rendah sekali. Sete
lah ternjata bahwa serangan2 itoe tidak digoebris 
oleh prins Bernhard, maka Hitler membalas dendam 
dan menjoeroeh tangkap prins Aschwin, seorang 
opsir pada tentara Djerman jang soedah mendapat 
bintang tanda keberanian waktoe pertempoeran2 di 
Polen. 

Bagitoelah tjaranja Hitler menghoekoemkan o
rang2 jang tidak menganoet paham setjara mora.al
nja sendiri, jaitoe berchianat pada djandjinja ! 

Bakerdjanja tjepat dan djltoe. Enak 
di telannja. Tida membahajakanapa•. 
Djoega baik sekali di makan oentoek. 
menjemboehkan penjaklt' bertahak., 
medjan. malaria, sakit leher, be· 
ngek, bronchitis don lain' penjakit. 

····•· ·•···· ······ ······ ······ ····•· •.•.; ··:·.· BEKAS G. G. Jhr. DE JONGE. 
Djoega dalam ta.IUl.nan. 

Seorang correspondent partikelir dari ,,Bat. 
Nwsbl." mengabarkan, bahwa ternjata jang diantara 
orang2 ternama di Indonesia jang ditangkl\.p dan di
kirimkan ke interneeringskamp oleh Gestapo Djer
man, terdapat djoega bekas Wali Negeri, Excellentie 
Jhr. De Jonge dan prof. Mr. Donath, bekas maha
goeroe dalam ilmoe pisah di Betawi. Sama sekali ada 
ditangkap 431 orang Belanda terkenal dan diinter
neer dalam concentratiekamp ,,Stalag t3" di Neuren-

" D \ 

GREAT PEPPERMll"T <URE 

1 berg atau Noevenberg. Kesemoeanja mereka · e di
tangkap sebagai pembalasan karen51- perlakoean o
rang2 Djerman di Indonesia! 
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PEROBAHAN STAATKUND G INDONESIA. 
Commissie diperdirikan. ORANG JANG GOEMBIRA HIDOEPNJA 

Kabar opisil dari Bogar mengabarkan bahwa de- I 
ngan G.B. soedah didirikan ,,Commisse boeat mem
peladjari perobahan2 staakundig" jang diwadjibkan 
dengan: 

Orang• Jang gagah dan lcoeat de-

pat meraMkan bnllcmatan hldoep. 

PalcerdJallnn)a ballc dan raplh di Orang tegap 
dan koeat 
minoem 

waJtti,e Jang betoel, dan b.roelah dla 
a. memeriksa keinginan2 dan pikiran2 berbagai2 

bangsa, lapisan dan tingkatan dalam masjarakat 
Hindia Belanda, dalam lapangan kemadjoean 
staatkundig dari negeri ini, baik terhadap Cen
traal Regeeringsapparaat, maoepoen terhadap 
gedecentraliseerde bestuursvoering dan kedoe
doeka~ bermatjam2 golongan pendoedoek da
lam itoe. 

lcalnnJa. Orang' Jang begltoe lcoeat JAVA BIER 
dan dilcagoeml mlnoem selamanfa: 

* l)obaloh djoeqo 
JAVA B©CKdan 
JAVA DONKER~ 

b. Menjampaikan verslag jang tersoesoen kepada I 
merintah, berisi pemandangan2 jang mendje-

1 l&:skan keinginan2 dan pikiran2 jang terseboet 
dalam sub a dan akibat2nja atas soesoenan ne-

DISTRIBUTEURS : JACOBERG. 

gara, oendang2 dan masarakat. Stadswacht jang dimaksoed tidak mentjoekoepi oen-
c. Memeriksa poela dan mempeladjari brugerschap I toek mendjadi alat pendjagaan militer dengan sem

dan penggantian ,,Inlander" dan .,Inlandsch" de- poerna. 
ngan perkataan lain dalam oendang2. . Maka P.B. Parindra tidak setoedjoe dengan ada· 

Sebagai voorzitter comissie diangkat Edeleer Vis- I nja Stadswacht dan badan lainnja jang sepadan de
man dan anggota2nja jalah: Mr. Enthoven, dir. Jus-1 ngan itoe. 
titie Dr. Mr. Moelia, lid VR., Ir. Ong Swan Yoe da- Barang siapa anggota Parindra jang akan ma
ri Waterstaat di Palembang, Edeleer RA.A. Soejono, I soek pada badan Stadswacht, lebih dahoeloe h:aroes 
Mr. R. Soepomo, leeraar adatrecht R. H. S. dan Be- minta dispensatie pada Pengoeroes Besar Panndra. 
stuursacademie, Prof. Dr. Werheim, hoogleeraar - -
R.H.S., Mr. Eijssen, adm. dep. Justitie dan Mr. R. M. OESAHA PERTOLONGAN 

sanggoep mengirim oeang bertoeroet-toeroet oentoek 
membantoe mereka itoe. Tetapi djoemlah mereka 
jang beroentoeng itoe tidak banjak. 

Diberbagai-bagai tempat dinegeri ini soedah dia
dakan komite oentoek memberi pertolongan kepada 
mereka itoe, karena itoe pasti pertolongan terseboet 
akan bertambah banjak lagi. 

Pemerintah djoega soedah mengambil tindakan 
dalaro perkara itoe. Dalam boelan Juni jl. diadakan
nja atoeran, sehingga tidak teralang mengirim oeang 
ke Mekah oentoek keperloean ra'jat keradjaan Be
landa. P. inggodigdo. referendaris Gouverneurskantoor di I~ADA INDONESIERS DI ·MEKKAH. 

Seperti soedah dibabarkan dahoeloe kalau oeang 
H..P.D. (Regeeringspubliciteitsdienst) mengabar- jang oentoek dikirimkan ke Mekah itoe diberikan ke-Soerabaja. 

SIKAP P ARINDRA. kan jang demikian: pada amtenar B.B. dengan menerangkan adres orang 

Terhadap pendiriajll stadswacht. 
Dalam rapat pleno dari H.B. Partai Indonesia Ra· 

ja jang dilangsoengkan di Soerabaja, pada 14 dan 
15 hb. ini, antara lain2 telah dipoetoeskan betapa 
sikap Parindra terhadap Stadswacht, sikap mana di
djelaskan sebagai berikot: 

Seperti oemoem diketahoei, ra'jat keradjaan Be- jang akan menerima oeang itoe, maka oeang2 itoe 
landa masih banjak ditanah Arab, jaitoe orang naik dengan tidak soesah2 dapat dikirimkan dengan pe
hadji jang moekim di Mekah. rantaraan bank2 jang ada mempoenjai tjabang di 

I. Adanja Stadswacht menoeroet anggapan P.B. 
Parindra dapat melemahkan aksi dan melambatkan 
tertjapainja maksoed pergerakan Nationaal oentoek 
adanja militie dengan Parlement Indonesia; 

Kebanjakan dari orang Indonesia itoe ada mem- Djedah. Keterangan tentang itoe boleh diminta leb1h 
poenjai mata pentjaharia n. Tetapi keadaan soedah landjoet kepada amtenar B.B. ditiap-tiap tempat. 
banjak beroebah sesoedah medan perang bertambah Tapi pertolongan jang diperoleh dari pihak kawan 
loeas sedjak permoelaan tahoen ini; berhoeboeng de- senegeri jang disini, ternjata tidak mentjoekoepi oen
ngan itoe pentjaharian djadi sangat berkoerang. Lan- toek menolong sekalian orang jang perloe ditolong 
taran itoe banjak orang Indonesia di Mekah jan!{ I di Tanah Soetji itoe. 
scesah hidoepnja. Menoeroet pendengaran kami, berhoeboeng de-

Diantaranja ada jang masih mempoenjai keloe- ngan keadaan itoe, sekarang Pemerintah sedang 
arga atau sahabat kenalan dinegeri kita ini. jang 1 mempertimbangkan daja oepaja jang penting-pen

ting sekali, jaitoe soepaja dengan segera dapat mem-
II. Parindra menganggap, bahwa persediaan 

SOROTAN JANG 
PANAS DARI LAMPOE1 

STUDIO MEMBA \\I A KESOEDAAN 
JANG TIDA BAIK BOEAT 
BINT ANGl FILM. . . . . . . 
~~~.-.~i--__.."'!' ... -- djika tida ada SABOEN WANGI LUX jang 

~~ · .. z·_ ::.i ' me~bikin koelit mareke selaloe tinggal litjin 

• 

~- dan e1lok. 
. ., 

~ .. 

Dengan memake senari-hari saboen ini jang 

poetih bersih dan paling haloes, mareka tida 

kwatir lagi. Djoega sinarnja matahari dipoe

lau ini tida kala panasnja sama sorotnja lam-

poe-lampoe itoe. Karena itoe Njonja-njonja 

jang tinggal dinegeri panas ini, perloe sekali 

memelihara koelitnja sebaik-baiknja, soepaJa 

selaloe tinggal haloes. 

Saboen wang1 Lux terdapet dimana-mana 

dikepoelauan ini. 

Djanganlah lambat-lambat oentoek memper- . 

oleh 

s1gra 

paras j~ng tjantik dan litjin dan belilah ! 
beberapa bidji saboen wangi Lux. J 

, dari hasilnja 

1 bcri pertolongan seberapa moengkin. Bagaimana tja
ranja memberi pertolongan itoe, beloem pasti lagi. 
Tapi bolehlah diharapkan sedikit hari lagi akan ada 
kepoetoesan ten tang perkara ini; tentoelah kesoe
karan jang diderita orang ditanah Soetji itoe seka
rang akan dapat diringankan dengan tjara jang baik 
dan moedah-moedahan dengan basil jang memoeas
kan.-

KO~TJNGlN WILUEU\UNA FONnS 

SOEDAH DIKIRDI LIMA DJOETA. 
Komite te~ar oentoek memberi pertolongan kepa

da negeri Be.anda minta dikabarkan jang terseboet 
ini; 

Oentoek melakoekan poetoesan Seri Baginda Ma
haradja Wilhelmina tentang oeang Koningin Wilhel
mina Fonds, maka Komite soedah mengirim lima mi
lioen i-oepiah (<'engan pond sterlting} kepada Prins 
Bei nhard f and _; di London. Seperti soedah dikabar
kan oleh f)eri Baginda pada waktoe mengoetjapkan 
pidato tadi mabrn, Prins Bernhardfonds itoe akan 
me_1djaili perantaraan akan mempergoenakan wang 
itoc· oentoek rnembeli mesin terbang. 

Lagi poela oentoek mendjalankan doea boeah ke
poetoesan Seri Baginda dikirimkan 100.000 dollar ke
pad:i Gezant Seri Baginda di London, jaitoe oentoek 
<lip:ikai scbagai fonds boeat membantoe orang pela
ria·1 jang berada diloear tanah Inggeris dan 50.000 
roepiah ( dengan pond sterling) dikirimkan kepada 
Minister Binnenlandsche Zoken Nederland di London 
boeat membl3.ntoe orang pelarian ditanah Inggeris. 

Memenoehi kehendak jang dinjatakan, niaka 
Roode Kruis Hindia Belanda soedah menjerahkan 

I \~·ang sedjcemlah 1000 pond sterling kepada Ministe-
1 ie Defensie Nederland di London oentoek melang-
1 api tandhrelkundig instituut (roemah sakit gigi) 
iang akan didirikan ditanah Inggeris oentoek orang-
orang jang djudi koerban perang. 

NEDERLAND - FRANKRIJK. 
Memoetoeskan perhoeboengan diplomatie dengan 

I 
Perantjis boekanlah berarti memoetoeskan perhoe
boengan consulair. 

1 
Menoeroet R.P.D .. soedah diterima kabar, jang 

mengabarkan, bahwa perhoeboengan consulair tidak 
dipoetoeskan . .Tang mendjadi wakil Nederland dita
nah Perantjis, ialah Zweden. 

....:.,. · ,/:_t:~~ .:._,,'-·: ·. ~ 

Kepada sekalian Njonja2, Nona2, dan Toean2, 
jang telah mengambil bahagian dalam kedoekaan 
kematian Thoe kami 

I 
\. 0 TJIN TAN NIO 

tertanggal 28 Augustus 1940, maka dengan ini kam1 
sampaikan terima kasih dipei<ganda-ganda, behkan 
ta' diloepakan sjoekoer kami terhadap bantoean2, 
dan soembangan2 pada hari terseboet. 
Ong Soei Hong dan fam ...................... Amoerang 
Ong Soei An dan fam ............... . ......... Gorontalo 
Ong Soei Seng dan fam. . .. ......... . .............. Ternate 
Ong Soei Keng dan fam ............... . ......... Makassar 
Ong Soei Lian dan fam. . . .. . ............. . ..... Makassar 
Ong Soei Goan dan fam ...................... Makassar 
Ong Soei Tjoen dan fam. . ... . ....... . ........ Makassar 
Ong Soei Lien dan fam. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . o 
Ong Djok Lan ............................... . ....... Men 
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Lo ear N egeri. 
Pad.a"' penoetoep boelan pertama dari tahoen pe

perangan kedoea, tjobalah kita bikinkan sedikit ring
ka~an riwajat kedjadian2 diwa~t?e perang selama 
setehoen itoe. Betapa poen pendinan orang terhada:p 
kedjadian2 di Eropa itoe, orang haroes mengakoe1, 
bahwa tahoen pertama dari peperangan itoe telah 
berachir dengan 

Kemcnangan militer 
dipihak Djerman!Italia. Boeat jang mengen:1i Djer
man, dapat ditjatet, bahwa sel17ma setahoei;i 1toe soe
dahlah ia berhasil mengoeasa1 sepenoehn3a: Polen, 
boeat bahagian daerah jang teroentoek baginja. De
nemarken, Nederland, Belgi dan Luxemburg. Beserta 
Italia, walaupoen dalam hakekatnja zonder b~ntoean 
Italia, didapatnja Frankrijk boeat 2 3 bahag1~n, se
mentara jang sepertiganja boleh dibilang d1bawah 

~ telapaknja djoega. Selain hasil2 perang terseboet de
ngan djalan tekanan diplomatiek pada masa ini n~ge
ri2 as dapat mengoeasai, althans menaroehkan d1ba
wah pengaroehnja, Hongharia dan Roemenia, sehing
ga boleh dikata, terketjoeali Roeslan, tanah besa-r 
Eropah pada permoelaan tahoen perang kedoea ber
ada dibawah kekoeasaan Djerman 'Italia. Pada pe
noetoep tahoen perang pertama, jaitoe dalam boelan 
Augustus j.l. pihak Djerman telah oesahakan dengan 
sekoeat tenaga pada menoendoekkan djoega Ingge· 
ris, lawan di Eropa satoe2nja jang masih tidak dap~t 
diabaikannja. Oekoer kekoeatan itoe soedah berachir 
dengan kemenangan Albion, dan melihat gelag.at. da
patlah agaknja tidak berhasilnja oesaha D3erman 
pada menaaloekkan In~geris diachir tah~en pei:tama 
itoe, dipandang sebaga1 permoelaan kebahkan d3alan: 
nja sesoeatoe. Melesetnja pertjobaan pertama dar1 
pihak Djerman pa<.la mendjadikan djoega Albion te: 
koek loetoet padanja sebagimana itoe lain2 neger1 
jang soedah ditjaploknja selama it?~· bere_rti dibe~
doengnja rentetan2 kemenangan m11Iter D3erman J~
didapatnja sedari moelanja perang sampai pada saat 
giginja patah diatas oedara tanah Inggeris itoe. Apa
kah bagi Hitler jang sampai sebagitoe ~jaoeh sel~
manja dapat mengatakan bahwa perh1toengannJ-1_ 
setiap kali tepat, dan pengharapannJa selaloe kal• 
dipenoehi oleh ked)adian, kegagalan terhadap Ingge
ris itoe tidak bererti djoega permoelaan pasang soe
roet? Kalau sedari moelanja sampai saat gagalnja 
pertjobaan di Inggeris itoe Djerman dapat m~ntjatet 
kemenangan militer teroes meneroes, agaknJa seka
rang tibalah masanja terlihat kebalikannja, jaitoe se
rentetan kekalahan, sedikitnja kegagalan, akan dia
lami olehnja. Tjobalah kita toenggoekan landjoetnja. 

Dalam pada itoe Hitler roepanja masih beloem 
djoega melepaskan niatannja hendak menjerboe ma
soek ke Inggeris itoe. 

-O&at f:aAl!el--.--.. 
BALAJl-llN JAi 

ti~ ~TJAN 
./-; 

----...; 

In/ obat Tablet Bala1h{n Jai 
1]ap 11afjan oda paltnq man

t!joer boeat Jembo~hk~n Jakit 
~4foek ~ r,akif peroet, boean,q ~ 

aer, penfjernahan ma/ran ftdak 
baek, i/anqken hawa boeJoek da. 
ri mo~loet dan lain~ 

INlli·.,.. Selamanja sediaBalashinSai Uap 
Matjan dalam kantonq atawa d<Jlam tasch. 

I 

Disimpang doea. '. minggoe silam, rasa~ja boekanlah kans ~itlei: pa~a 
I tjapaikan maksoednJa tambab besar, tap1 semmgkm 

Menaroe~ kira berita2 ten~~ng sera~ga~ oe~ara pa I ketjilnja. 
soekan_ D3erma?- pada p~s1sir Inggens. Jang. dianggap Terketjoeali hal2 jang tidak terkira, kelihatannja 
seba~ai pe~ ed1aan pen3crboean. ke In~gens de_ngan pada penoetoep boelan pertama ini dari tahoen pe
men3ebera?gkan .tentera. o~eh p1hak Hitler, dJoega I rang kedoea, kedoedoekan Albion dan serikat2nja ti
kabar2 pnhal d1te::nbal lllJa pengoempoelan2 alat I dak lebih djelek dari pada dihari permoelaan serang
p~ng~ngkoet scper~1 per ho~2 dan. kapal2 besar ke- an2 oedara Djerman jang tidak terbatas pada Ingge
tJtl d1pelaboehan2 3a~g mengnadap1 Kan~al o~eh ang- ris pada doea boelan silam itoe.-
katan oet .!ra In.ggens, .maka dapatlah d1past1kan ke- Jang dapatkan kemadjoean dalam perdjoeangan 
;;oenggoell2_:in mat_an ~tler hendak men~bros mas?ek jang mendahsjatkan itoe jalah kero:sakan dikedoea 
kekepoelau':"'n Alb1~n 1toe. :Me?-gganasn~a .serangan2 

1 
pihak, jang djika bagitoe seteroesnJa lambat Iaoen 

pesawat DJerman itoe bagi kita mendJadi peng?en-1 akan mendjelma djadi kemoesnaan.-
djockan tentang soedah dekatnja saat tentara Hitler 
alrnn melakoeLan pertjobaannja menjeberangi Ka- 1 Pacific dalam gelombang. 
naal, seh.ingsrn bo1eh!ah dibilang bahwa dimasa. ini. ke · Bagian Eropa Iainnja tidak memperlihatkan ke-
cloea part. i jang bertaroeng sedang ~era?a di ,,srm- djadian2 jang lebih loear biasa dari sehingga kini di
pang doea" - kafah atau menang. Sekiran3a pasoekan kabarkan. Perantjis agaknja mendekati poentjak ke
pasoekan oedara Djerm~n berhasil memoesnakan gentingannja, Roemenia telah melangsoengkan ke 
angkatan oedari:: ~gge~·1s, maka permoel~an keme- roentoebannja dan pada saat ini boleh dibilang soe
nangan bera?a d1pi?:::knJ., ~alaupoen adanJa arma~a dab mendjadi daerah taaloekan DjermanTtalia, se
!aoct ln?gens. b~gmJa Plas1h mer~epakan sato~ ~- dang di Afrika permoelaan2 pertaroengan antara Ing 
tangan Jang tida.li dapat ikesampmgkan. SebahknJa geris dan Italia semingkin meroepakan perdjoeangan 
::.. ilamana ser.a~ga~ oecta a Djerman ito~ berachir ke soenggoeh2. Masoeknja tentara Italia didaerah Mesir 
gagalan, artm3a ~1dak ch.pat mem~asiru perlawanan telah mendjadikan timboelnja krisis kabinet dan ra
pasoekan2 R.AF. itoe. s 1 mgga Albion tetap mengoe- dja Faroeck terpaksa mengganti beberapa minister
asai. oe?-ara, al~h~s t ' n men~jadi ?n~gan jang nja. Di India perhoeboengan nationalisten an peme
sebandmg bag1 DJerma,-, dan disampmg itoe moeka rintah Inggeris agaknja semingkin berkoerang gen-
13:o~tan mendjadi ~apang.an ~ekoeasaan Inggeris sen- tingnja. . 
dm, . maka ~ansnJa pag~ Hitler_ pad.a ~~pat men~3:- Dalam pada itoe laoetan Tedoeh ataulah Pacific 
tang1 In~&"er1s se~oeloenJa moes~ di.n~m boleh d1b1- sedang menghadapi hari2 datang jang agaknja boe
lan~ se?Jkit s~kah_ kaloe boek~nnJa ruh1l. Pergoele~n kannja tidak akan bergelora. Persetoedjoean Ingge
~atl ludoepnJa d1atas dan d1tenf?ah a~ang2 mas1h ris,Amerika dilaoet Atlantic jang pada beberapa 
d1teroes.kan dengan maha~h~b'.1tn3a seh~gga kesoe- minggoe laloe telah teratoer memoeaskan kedoea pi
dahannJa bel.oe~h dapat dik1~a se~an sekarang. hak, roepanja dimaksoedkan djoega bakal berlang
Akan tetap1 rnelihl;lt boeah2 Jan~ didapatkan oleh soeng sampai ke Pacific sini. Berita2 mengatakan 
angkatan oedara DJerman sampa1 pada penoetoep jang dalam pakatan Inggeris Amerika jang bakal 

atau sedang diatoer boeat Pacific, akan toeroet serta 
Australia. Dipertengahan boelan ini pernahnja terka
bar bahwa antara Amerika dan Inggeris sedang di
roendingkan prihal penggoenaan pangkalan armada 
di Singapore oleh angkatan laoet Amerika. Berita 
ini telah mendapat samboetan dari pihak Japan jang 
mengatakan bahwa Nippon tidak akan memeloek ta
ngan kalau sampai kedjadian jang pihak Inggeris 
meloeaskan armada laoet Amerika menggoenakan 
pangkalan singa itoe. Dilain pihak tindakan2 Japan 
di Indo China jang semingkin menjolok dihari2 bela
kangan itoe, di Amerika menimboelkan banjak tanja 
menanja dalam kalangan politiek. Roepanja Amerika 
sedang memperhatikan dengan seksama apa jang 
sedang atau akan terdjadi di Indo China itoe. Sean
dainja Nippon melakoekan sesoeatoe hal jang dapat 
merobah status quo di Indo China, pasti Oom Sam 
akan tjampoer bitjara. Dipodjok Asia-belakang.sitoe 
kelihatannja sedang terdjadi permoelaan2 kedjadian2 
jang menggentingkan seloeroeh pacific. Desakan pi
hak Japan pada Indo China bagi Thailand ataulah 
Siarfl roepanja mendjadi kesempatan pada djoega 
memperdengarkan keinginannja. Dimintakannja pa
da Perantjis, soepaja beberapa provincie jang per
nahnja djadi milik Siam tapi sekarang dikoeasai 
Indo China, dikembalikan padanja. Begitoelah dja
djahan Perantjis di Asia ini agaknja akan meroepa
kan perapian jang boekan tidak moengkin, moedali 
mendjalar keseloeroeh moeka laoet Pacific.-

... -- .......... , ...... ,...... 1.e ........ . Insigne ,,NEDERLAND ZAL HERRIJZEN" 
DAN KAOEl\I MILITAIR. o ...... ~ j9Ae ~ ~ 

m.&laM" jong tjotjoil, dMI so•deh pa.ti 
se~all b.hoee GIHo eda m•ngend09n9 
se~a·golanja •JM ieft9 ,.,toe ...
ba;+ jeng 1ehait. 
Mint•lah kat.r~ oWt '°"" ,o.n;. 
doktor tentang p•mblklMft ;a.,, •••Ml 
dari G~eao mod•rn de1tptt M ,,_. 
i"TRA 41M1 0 ._. be-. 

Seperti diketahoei insigne ,,Nederland zal herrij
zen" jang disebarkan oleh ,,De Vaderlandsch Club" 
soedah dibolehkan oleh S.p. Legercommandant oen
toek dipakai oleh militair pada uniformnja. Seka
rang S.p. Legercommandant telah mengizinkan poe
la, bahwa embleem jang berboenji seperti itoc djoe
ga, jang meroepakan wapenschild negeri Belanda 
jang ditadahkan dengan doea belah tangan, ja'ni 

1 
jang berasal dari Publiciteitsdienst S.S. dan jang di

, sebarkan oleh toean B. E. Koster di Bandoeng, boleh 
1 djoega dipakai oleh militair pada uniformnja. 

Tetapi kedoea insigne jang terseboet diatas itoe 
dan insigne2 lain2 jang boleh djadi djoega akan di
beri izin memakainja dibelakang hari, tjoema seboe
ah sadja jang boleh dipasang pada uniform. 



PEMBERANTASAN T. B. C. 
Kembang - Emma. 

Comite Emmabloem-collecte disini menjampaikan 
seroean seperti berikot pada poeblik: 

Kembang-Emma merekah lagi! 
Rebo 2 October toean akan dapatkan poela ke

sempatan pada memberikan bantoean toean goena 
collecte tahoenan. Walaupoen tempo ini diminta ba
njak pengorbanan oeang berhoeboeng dengan pen
dritaan2 besar di Eropa, tidaklah kami haroes me
noetoep mata boeat keboetoehan dan kesoekaran 
negeri kita sini. Pemberantasan t.b.c. haroes dilang
soengkan; semasing orang haroes membantoenja. 
Perkoempoelan2 jang bagitoe banjak di Minahasa 
bolehlah dapatkan hasil baik dengan bekerdja sama2, 
betapa ketjilnjapoen bantoean masing2. 80% dari 
oeang jang didapat dengan langsoeng ada boeat ke
goenaan Minahasa. 

Berikanlah sekedar kekoeatan masing2, djangan 
loepa memberikan oeang pada anak2moe kalau ia 
pergi kesekolah. Haraplah kiranja pendapatan kali 
ini, sebagaimana djoega di Betawi, akan doea kah 
ganda dari jang didapatkan tahoen laloe. 

Sekian seroean comite. Kita tambahkan sokongan 
kita dengan membangoenkan semasing pembatja 
pada menjokong maksoed indah ini. Red. 

TERDAKWA DIPOEKOELI ? 

Sedikit kete:rangan. 
Sebagai balasan atas berita berkepala ,,Terdakwa 

dipoekoeli ?" dalam No. 12 dari minggoean ini, terbit 
Sabtoe laloe, kita menerima dari toean ,,Wakil djoe
roetoelis Singkil" satoe toelisan pandjangnja doea 
moeka tik rapat kertas dienst. Tentoe kita dengan 
senang hati menempatkan ,,sedikit keterangan", jg 
pandjang toelisam1ja itoe, tapi menjesal tidak sebagi
mana adanja, sebab boeat toelisan sepandjang itoe 
kita kekoerangan lapang. Sebab itoe kita memper
goenakan kekoeasaan redactie dan meringkaskan 
,,sedikit keterangan" dari toean W akil Djoeroetoelis 
itoe sampai pada proportiesnja· jang sebetoelnja, de
ngan tidak mengoerangi kiasnja. Dipendekkan ,,ke
terangan" itoe kiasnja seperti berikot: 

,,Terdakwa tidak dipoekoeli, tetapi sebaliknja ter
dakwa menghina Hoekoemtoea Singkil, dan oendjoek 
kelakoean brutaal ketika perkaranja hendak diperik
sa oleh Hoekoemtoea terseboet". 

INILAH HASILNJA MAKAN 
SCOTT'S EMULSlON 

l<"i·unakmoeran atawa l.mehn}a negri d.n ban.gH, melee· 
toe ada bergantoeng alas baden darl rahajat itoe apakah 
koeat atawa lemah. Kapan orang in9'in memelihara dan 
biaa dapetken bangsa jang gaga perkasa dan koeat, inilah 
orang haroes bekerdja dari pokoknja perhra, jalah ten· 
tang membikin anak-anak jang berbadan sehat dan actief 
s•t111gi pt1r"kara i#ng moesli ai'biJrin bertlS ),J:,;), Jo•'"'· 
Scott's Emulsion mengasihlcen apa·apa 1ang loear biasa 
bagi anak·anak, karna lni minjalc mengandoeng vltami· 
nan aseli dan dzet ~gam jang samcaa eda berfaedeh 
bagi membesarinnja anak·anak setjara tjepat tarta soe
boar dan maroepaken dengen sampoerna H0,..."0 gae.+t 
d•n koe•l deng•n oer11t toelang Jang tegoell. 
Oleh kerna itoe orang toea Jang bidjaksen• d•n piftter 
seleloe mamentlngken pemeliharaln an11k·an•knj• dan 
berbuang ini djoega dari awal sampe di ecl'lir tida 
pernah loepakan k•moestadjaban"1• ii.I ~ 

S.moe. roemall obat beser ada djoew.i. 

Import: - JACO BERG. 

Bagitoelah toetoer toean Djoeroetoelis Singkil, 
jang gaena mendjelaskan laloe menoetoerkan, diam- l 
bil ringkasnja, bahwa terdakwa terseboet, jang di
toedoeh soedah melemparkan batoe pada roemahnja 
seorang Tionghoa, ketika hendak dibawa oleh satoe 
kepala djaga politie kemoeka Hoekoemtoea, tidak 
soedah menoeroet, melainkan soedah berkata: ,,Saja \ 
rasa tidak bersalah, sebab itoe besok sadja saja per
gi sama hoekoemtoea". Te ta pi besok harinja tidak 
moentjoe1, dan setelah menerima rapport dari kepa
la djaganja, hoekoemtoea laloe berangkat ketempat / 
pe]emparan batoe itoe bersama wakil djoeroetoelis-

1
1 

nja (jaitoe soedara kakak dari hoekoemtoea. Red) 
Terdakwa diketemoekan dan sesoedah agak bersikap 
tidak maoe laloe menoeroet djoega dan diperiksa. 
Dalam pemeriksaan itoe terdakwa soedah bersikap 
sangat mendjemoehkan dan brutaal, seakan2 ia ti
dak perdoelikan hoekoemtoea dan (wakil djoeroetoe
lisnja? Red.) tinggal memegang rokonja ditangan. 
Ia tidak memalingkan moekanja menghadap hoe
koemtoea ta pi melihat kelain tempat. Pendeknja W a-
1...-i.l djoeroetoelis tidak tahan melihat sikap brutaal 
itoe laloe memerintahkan terdakwa soepaja bersikap 
sopan dan dan memboeang rokoknja. Sebab terdak
wa tidak soeka memboeang rokoknja (tentoe ia me
njesal sebab moesim meleset, Red.) Wakil djoeroe
toelis laloe menarik rokok itoe dari tangan terdakwa 
dan memboeangnja dilantai. Agaknja sebagai protes 
si terdakwa laloee hendak ,,lari dari sitoe" dengan 
berkata: Verek saja ada hoekoemtoea sendiri. Me
lihat terdakwa hendak lari, wakil djoeroetoelis laloe 
menahannja dan terdakwa djatoeh dilantai dan si
koenja loeka. Pemeriksaan lebih landjoet memboek
tikan, jang terdakwa tidak diaanslag di Sindoelang, 

pendeknja orang lari2, dan bagitoelah ia sekarang 
haroes menjahoeti empat matjam toedoehan, jaitoe 
melempar roemah, tinggal di Singkil dengan tidak 
setahoe pemerintah negeri, lari2 dan menghina hoe
koemtoea. 

le maat pada pengirim toelisan ,,sedikit kelerangan" 
itoe. Memang sikap ,,brutaal" sebab memegang rokok 
dimoeka toean Hoekoemtoea boleh membikin orang 
naik darah, terlebih kaloe, seperti dalam hal ini jang 
melihat perboeatan itoe ada djoeroe toelisnja hoe
koemtoea jang kebetoelan djoega kakaknja. Pada 
toean Wakil Djoeroetoelis kita pertimbangkan soe
paja lebih actief dalam mendjalankan wadjibnja 
membasmi itoe bagitoe banjak orang lari2 dinegeri 
Singkil. Dan moelai sadja dengan soeroeh plakaat, 
soepaja di Singkildilarang orang merokok agar anak 
bala tidak ,,tersalah" dan bersikap ,,brutaal" lagi de
ngan.. . . . . . . . memegang rokok dimoeka hoekoemtoea 
dan wakil djoeroetoelisnja. ( C) 

Sekianlah kependekan ,.sedikit keterangan" dari 
toean Wakil Djoeroetoelis Singkil itoe. Dengan mem
berikan tempat jang diatas ini kita telah berikan vol-

\ 

I 
PERHOEBOENGAN POST\VISSEL DE-

NGAN LOEAR NEGERI. 
Sekarang soedah boleh lagi orang mengirimkan 

postwissel keloear negeri, ja'ni kenegeri-negeri jang 
terseboet dibawah ini. Mata wang jang ditoeliskan 
pada postwissel dan harganja ketika mengirimkan
nja, ditoeliskan dibelakang tiap2 nama negeri. 
Dikirimkan Mata wang Harga ketika 

kenegeri mengirimkan 
China $ Shanghai f 0,13 
Curacao Roepiah ,, 1,01 
Mesir £ Inggeris ,, 7,64 
Djepang Yen ,, 0,46 
Malaya $ Straits ,, 0,90 
Suriname Roepiah ,, 1,01 
Soeis franc Soeis ,. 0,44 
Australi £ Australi ,, 6,11 
Hindia Inggeris Rupee ,, 0,58 
Ceylon Rupee ,, 0,58 
Filipina $ Amerika ,, 1,90 
Afrika Selalan £ Inggeris ,, 7,64 
Amerika Serikat $ ,, 1,90 
Inggeris £ 

P.ostwissel boleh dikirimkan dengan kawat ke 
Curacao, Mesir, Djepang, Suriname dan Soeis. 

Selandjoetnja boleh djoega mengirimkan post
wissel kebeberapa negeri, jang terdapat dalam ru
briek B lampiran D, P.T.T.-gids 1939. Keterangan 
tentang hal ini boleh didapat dikantor yost. 



Postwissel oentoek loear negeri hanja diterima, 
kalau si pengirim mengoendjoekkan pembagian <le
vies dari N.I. Deviezeninstituut. 

Akan memperoleh pembagian devies, orang jang I 
berkepentingan haroes berhoeboengan dengan Bure
au voor Invoerzaken (Kantor Oeroesan Pemasoekan) 
pada Dep. Econ. Zaken di Battavia-C., ja'ni djika de- I 
vies itoe hendak dipergoenakan oentoek membajar 
bararw. Oentoek memperoleh pembagian devies boeat , 
keperloean lain, orang mesti berhoeboengan dengan 
N.I. Deviezeninstituut, Molenvliet-Oost 2, Batavia-C. 

Formulier oentoek keperloean ini boleh didapat 
pada sekalian post-, bij.. dan hulppostkantoor, tetapi 
banjaknja terbatas. 

DIRECTEUR COPRAFONDS. 
Berada di Manado. 

Directeur coprafonds, toean Biersteker, kata 
,,Mangoeni" pada minggoe laloe soedah datang disini 
dengan Knilm ( ?) , teriring oleh secretarisnja, toean 
Rasmussen dari MPC Makasser dan toean !ken dari 
KPM. Adanja directeur coprafonds disini, memberi
ka,.n minggoean terseboet berpengharapan, bahwa 
tentoe tidak lama lagi toedoeng jang menoetoepi 
harga copra jang ditetapkan oleh pemerintah itoe 
akan terangkat. 

PERHOEBOENGAN SOERAT - lUENJOERAT 
Dengan daerah2 jang didoedoeki moesoeh. 

Regeeringspubliteitsdienst mengabarkan: 
Sebagai diketahoei, perhoeboengan post jang lang 

soeng dengan Nederland dan negeri-negeri lain jang 1 
didoedoeki oleh moesoeh soedah poetoes. Betoel 
moengkin djoega mendapat perhoeboengan dengan 
Nederland dengan perantaraan negeri-negeri jang 
netra. Tapi, tentoe sadja perhoeboengan jang demi
kian itoe ada akibatnja jang akan meroegikan kita, 
sehingga perhoeboengan jang sematjam itoe perloe 
dibatasi. 

Oleb karena it()~ :ianja akan diizinkan berkirim
kiriman soerat jang isinja semata-mata perkara oe
roesan pamili sadja. Kabar-kabar jang lebih dari pa" 
da kabar tentang hal ibwal pamili tidak cliizinkan. 

Oentoek menjampaikan kabar berita tentang hal 
pamili jang ringkas-ringkas boleh diminta pertolong
an kepada adres-adres jang bisa dipertjaja, baik 
orang, maoepoen badan-badan particulier di nege1i 
netral atau kepada Roode Kruis di Geneve. 

3aT.g 0.cT£J.l.kl.an. ).\.cc b'i.ca ~lak=\-.an., p·;,~;r\.a~oa. ·. <l.'.
minta kepada orang jang dinegeri netral itoe menjam 
paikan kepada pamili jang di Nederland kabar berita 
jang diberitahoekan kepadanja; kedoea: didalam soe-

Ambillah per· 
qabaan denq~n 
ini DIAi 2 IJAI R 
adjaib ditdmbah 
poela denqan 
JODIUN JANG GAi· 

1'i NG HANTJOER? 
~ 

Bagmmana Dzat2 tjair dan Jodium jang gampang hantjoer dari Laoelan 
Tedoeh. IWll terkandoeng didalam .. VIKELP·. mengasih poela kepada 
toean Keradjinan Moeda dan Kasehatan gilang goemilang. Serta 
mempermoada poela loean poenja badan. dimana lain2 obut lidu dgpal 

mengaslhkan. Iida mengandoeng obaF iang membahajakan. 
neaium. Phosphor. Beai. Mangaan, Tem.baaa. 
d.a.b.) dcm !ODIUM JANG G.aMPRNG Jillll. 
TJOER. d=t · man a aedlkit aelrall terdapatnja 
dari kite poenja makanan ••horl-ha:rl. - make 
t.o:ean m?eati makan .. VIHELP• - aekarang telab 
di akoe1 aebagai doenia po•nja 1.oem.bv lcm.s 
t~rkaja dari ini dzat: penting. la. poen ado ba
n1ak mengandoeng •ilamioen ptJntino - te~ 
tama Vitamine B 

AMBILLAH lNI P&RTJOBAAN 
Ambil pertiobaan denqcm _VllreJp-. Makaalaa 
didalam 10 bar! laman!a. 3 tabl•I tlap' bah!. 
makan. Dan Uhallah perbedaiinn!a - baqalmcma 
l•bih lama loean blaa bakerdia dangao tidG 
mera•a lelah, bag:aimaua leblh baik toean po. 

bi:a 'tiedno9:1°~':~!k::.1T!::U 1d1~13i l:~ -~~ 
dan Jebih qoembira. Aaaba1' lroeat. Otalr aeqar. 

~~!~f~in~~b~C:h~e K!~J1o~: ~::':~n!'rimC: 
toean poela denoan koqoembi:ahan. 

PE.RINGATAN. D!lka Toecm poenJa langgcmcm tlda ada 
~~tl.!a, toells soerat kepada Muller&. Phipps, Batavia·C., AJcL KHP 9 4 
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rat jang clikirim kepadanja dilampirkan soerat oen-
toek pamili jang di Nederland dengan permintaa n 
soepaja dia mengirimkan soerat itoe teroes ke Neder- 1 ~A 
~~. 1•1aoe kasih 

I 

sewah: ~rnsilan, at~u .sebagai wang padjak atas penghasila.n 
itoe ~epert~ d1maksoed dalam pasal 12 ajat 1 ordon
nantie padJak penghasilan 1932. Soerat-soerat jang terseboet belakangan ini tidak 

boleh menjeboetkan nama dan tempat tinggal orang I 
jang mengirimkannja dan djika memakai envelop 
jang lain, maka envelop itoe tidak boleh clitempelkan 
toetoepnja. Oentoek mengirimkan teroes soerat-soe
rat jang dilampirkan itoe boleh rupakai ,.antwoord
coupons" jang bisa dibeli pada kantor post. 

Soerat-soerat jang dikirimkan dengan djalan de
mikian ini, soedah tentoe sadja djadi tanggoengan 
si pengirim sendiri. 

Diatas boeat roemah tin ggal, dihawah bisa pa- INLANDER MASOEK, 
kai boeat kantoor INDONESIER MOENTJOEL. 

SATOE ROE MAH DI- TIKALA. 

Disisinja ada satoe goed, ng bii-a moeat + 3000 Seboetan ,,Inlander" soedab disimpan, atau ibarat 
· 

1 0 
atas toneel ,.masoek" kebelakang kelir dan Indone-

p 1co copra iseberang 1.1oeka ada 3 droogbah: sier" .nampak diatas podium. Bagitoe1a.h kiraZ keada-
bisa moeat + 300 picol co p r.i Helakang goedang an dimasa perlintasan ini. Pemerintah soedah me-
ada auto-garage. ngakoei disimpannja ,,Inlander" dan dikeloearkan 

Boleh berdamai. - KEMA WEO 105. dep~n ramai .,Indonesier". Pers Eropa, dengan di· 
PEl\IBENTOEKAN COMMISSIE. ~ bans depannja ,.De Locomotief" Semarang toeroet 

Dan pemakaian kata: .,Indonesier dan Indonesisch". I TENTANG WANG JANG DillADIAHKAN KEPA- berlo~ba menjoret kat_a Inlander dan sebangsanja. 
Regeeringspubliciteit mengabarkan: DA K~~GIN \~·ILHE~llNAFO:NDS, DLL. d~ganti dengan Indones1er dan satoeroenannja. Bagi 

Sesoedah tiga motie jang berhoeboengan dengan Sepert1 d~ketahoe1 telah dunadjoekan pertanjaan kita Indonesiers sekarang terserab memperlihatka.n. 
soesoenan pemerintahan, jang baroe-baroe ini dibi- tentang hadiah kepada Koningin Wilhelminafonds, kehargaan kita sebagai Indonesier. Lantaran rasa 
tjarakan didalam Dewan Ra'jat ditjaboet, didalam f?nds ~ndia Koeat dan Fonds lain-lain, ja'ni boleh kedaera}1an ja~ig keliw~t tjo~pet antara kita sesama 
beberapa soerat kabar dikemoekakan pertanjaan irn: I tJdaknJa wan? itoe dikoerangkan dari keoentoengan Indones~er sen~g mas1h kehwat kentara pri. lakoe 
apakah sesoedah motie itoe ditjaboet akan diteroes- atau pen.ghas1lan soepaja orang tidak oesah dikena- dan.oe~Japa~ Jang mel~epakan ke-Indon~siaan k:ita. 
kan djoega mendirikan commissie jang dimaksoed I k~n padJak Kepala Belastingsdienst telah mengam- Dan sikap k1ta sama. k1ta dan antara kita bergan
didalam pidato Wakil Pemerintah oentoek Oeroesan bil kepoetoesan dalam hal ini dan menetapkan bah- toeng. penghargaan p1hak golongan loear kita, apa
o~moe~ dan djoega apakah akan teroes didjalankm1 wa wang hadiah itoe tidak boleh dikoerangka~ dari I kah Irita so.edah sev.:adjarnja. digelar ~an diperlakoe
c1rculaire tentang memakai perkataan ,,Indonesier wan~ k:oentoengan dan penghasilan jang dikenakan kan ~ebaga1 In~ones1e~ d~n tidak banJa dalam seboe
dan Indonesisch," jang diterangkan didalam pidato padJak 1toe. Sikap ini diambil sesoedah diminta per- tannJa Indones1er tap1 dIJ?erlakoekan sebagai .. 
itoe djoega. timbangan Pemerintah. Pemerintah setoedjoe dengan .. inlajer". Insjaflah semasmg kita, Indonesiers! 

Salah satoe soerat kabar malahan ada mengata- kepoetoesan itoe. 
kan, bahwa Pemerintab soeka mengadakan commis- . ~dapoen sebabnja maka Pemerintah menjetoe- DIKASm TAHOE. 
sie itoe, tetapi dengan sesoeatoe batasan. dJoe1 kepoetoesan itoe ialah karena badan-badan Dengan hormat, bahwa pada hari Sabtoe Imlek 

Oleh sebab itoe pastilah akan ada paedahnja, dji- firma-firma dan orang-orang jang iuemberikan ha~ ' 27 Peh Gwee 2491 28 September 1940, ada Harl La
ka diterangkan sekali lagi, bahwa pendirian Peme- ?iah itoe, boleh dianggap melakoekan jang demikian hirnja kita poenja Nabi Agoeng Khong Hoe Tjoe. 
rintah soedah tentoe sadja ditetapkan terlepas dari 1toe semata-mata oentoek kepentingan negeri dan • Pada hari itoe {se?entar soreh) oleh Verg. Sam 
poe~oesan ~entan~ ~at~~ ito~ ~an oleh, karena itoe boe~an ter?~tama oentoek kepentingan peroesaha- Kauw ~wee hendak d1adakan sembabjang dan Thee 
ten Loe s:::-dJ_a pen~m~n iwc t1~n .K a l:an Ot'10cba l1 "'C- annJa sendm. Sebab itoe wang jang dihadiahkan Hwee di dalam roemah Kong Tek Soe inoelai djam 7 
bah 1~1ot_1e itoe d1~arik kembali. . itoc t idak boleh dianggap sebagai ongkos oentoek malam. 

DJa.d1. J:1oleh d1ha~ap:~--1. 1 .l .. 2 :...c,' i.h :.::i ri iu;·: nu:: mp:1 oleh keoentoengan seperti dimaksoed dalam 1 Kami me~goendang dengan hormat pada sekali-
akan _d1dir~lrnn comm~::,;s1e ~ern~boet ~an begito~ djoe- 1 pasal 4 ajat 1 ordonnantie vennootschapsbelasting an Bangsa T1ong Hoa boeat datallg bersembabjang. 
ga al\an d1edarkan c1rculairc J .ll1g dunaksoed itoe. I 192!J atau sebagai ongkos oentoek memperoleh peng- Bestuur SAM KAUW HWEE. 

SA.IA DJO!GA KEPENGEN DAPET 
ANAK 1.AGl,TETAPI SAJA POENJA 
LAlll SE\.AM4104 MENIJINTAIH IA· 
EN1 PRAMPOEAN, DAH SAMA 
SAJA DIA TtDA MENGIN OAtt
KEN LMI. 

~ .. --~ ----- , ..,..._,..._,,......._ 

QUINA LAROCHI 
mengalt tenaga mon
da, dan memblk.in 
goemblra serla sehat. 
pada orang lelakt ata· 
wa prampoean. Min· 
ta selekasn)a dlk!rlm· 
ken 1atoe flesch. QUI. 
NA LAROCHE btsa 
tcrdapet dtsema"° lo· 
ko' Provlslen en Oran· 
Ir.en Jang tarlr.enal. 
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TOETOER EXCELLENTIE KOBAYASHI. 

Te;nta.ng moesjawarat Japan-Indonesia. 

Oleh warta berita, antaranja ,.S.O." disiarkan ke
terangan jang didapatkan oleh Aneta dari p.t. minis
ter Kobayashi jang tertoelis dalam bahasa Inggeris 
dan terdjemahannja sebagai berikot: I 

Waktoe jang telah saja goenakan oentoek mening
galkan tanah air saja, hendak pergi ke Indonesia de- ' 
ngan seboeah oetoesan jang istimewa, ada dalam 
masa jang penoeh berangin taufan dari tahoen ini. 
Akan tetapi setiap hari saja dapat mengetjap kein- I 
dahan dari perdjalanan saja itoe dan kemoediannja
setelah berlajar menempoeh laoetan koerang dari 
sepoeloeh hari lamanja - tibalah saja dikota jang 
bagoes ini. 

KENG HWA POO 

INflURK lt01COI< 
LAMTARAN ENAK 
RASAN.SA SRENTA 
MOERAH HA~GANJA. '. 

Adapoen Indonesia telah dikenal baik oleh bang
sa Japan dalam 300 tahoen jang !aloe; teristimewa ! 
kota Betawi jang terkenal dengan nama Jacatra te
lah banjak waktoe itoe mengenal dalam tambo riwa
jatnja masa perhoeboengan ekonomi dan keboedaja
an dengan negeri Japan. Saja tidak dapat berboeat 
selainnja dari pada sangat terharoe hati saja rasa-
nja setelah saja sekarang ini meningkatkan kaki ke- I _ • 
dalam negeri jang indah permai ini. Oesaha oentoek I A1'ent: N.V. LIEM OEI TIONG & Co's, MANADO. 
memperkoeat tali persahabatan jang lama itoe dan --------------------_,,--------------------
oentoek memboektikan sekali lagi tentang sama-sa-
ma terikatnja atau sama-sama perloenja antara sa- mend~patka:1 hid?ep jang beroe~toeng dan sama I berlakoe menjenangkan. 
toe dengan lain dengan jang lain dalam kepentingan r~ta J'.lng dikerdJak~n o~eh masmg2. orang dengan Berhadapan dengan perselisihan doenia jang se
ekonomi antara Indonesia dengan Japan, adalah soe- tJara Jang sebetoelnJa. Kita sebenarnJa mengetahoe1 karang ini .saja ingin soenggoeh2 didalam soeasana 
atoe perkara kepentingan bersama. Negeri toean pa- bEtoel. betapa gila dan sangat disesalkan sekali, bila jang demikian itoe di Timoer Djaoeh membantoe oen
da dewasa ini mengalami masa kesoekaran jang tak kesalahan t~rseboet beroelang sekali lagi terhadap toek membentoek keadaan doenia jang kokoh dan 
a<la bandingannja dalam tambo riwajatnja disebab- tetangga2 kita. kemakmoeran bagi bangsa2 dengan djalan bekerdja 
kan oleh bentjana internationaal jang terdjadi seka- Indonesia jang telah dapat saja koendjoengi se- bersama jang keras dalam keadaan sama-sama me
rang di Eropa. Betapa djoega adanja keadaan Ero- I karang dengan hati girang ada mempoenjai pokok2 nolong dan sama-sama bersahabat. 
pa pada waktoe ini dan betapa poela nasib Eropa di- penghasilan boemi jang kaja dan padang2 loeas jang 
kemoedian hari, kita tetap dan jakin dengan selrne-

1 

soeboer, sedangkan Japan adalah bangsa kaoem per
at-koeatnja, bahwa persahabatan dan tali perhoeboe- oesahaan jang mempoenjai kemadjoean tinggi jang 
ngan ekonomi dan keboedajaan antara Japan dan mengeloearkan keloear negeri barang2 paberik dari 
Indonesia tidak akan tergontjang, akan tetapi akan I berdjenis2 matjam. Maka oleh karena itoe dapatlah 
selaloe bertambah lebih koeat. 1 Japan mengharapkan dengan banjak dari soember2 

Bagi Indonesia adalah satoe koernia dan sekali- penghasilan Indonesia. Soedah tentoe sekali, bahwa 
an djoega mendjadi satoe kegembiraan bagi Japan, pokok pendirian oentoek sama2 memberikan a.pa jg 
bahwa perselisihan di Eropa itoe tidak mendjalar diboetoehi baroes mengoeasai perboeboengan timbal 
w.cndjn.di loe,a£ 1i.am.pai ke La.oetan TPrtnPh iii Sela- balik antara Japan dengan Indonesia. 
tan, dimana beberapa bangsa hidoep tenang sama Itoelah toedjoean dari oetoe.san saja - berdasar 
sekali dan masib beroentoeng. pada pendirian tadi-oentoek menegoehkan tali2 per-

J a pan mengharap dan menghendaki bekerdja ber- ekonomian antara kedoea negeri dengan berdasar 
sama-sama dengan negeri toean oentoek mengekal- kepada persahabatan jang koeat. Djika selama da-
kan kedoedoekan jang baik ini. Kesoekaran2 jang lam waktoe peroendingan terdapat kemaoean damai 
timboel sekarang ini didalam doenia adalah disebab- jang keras, perasaan2 persahabatan dan perhatian 
kan karena gagalnja atau tidak berhasilnja mentja- jang soenggceh2, maka tak lain dari pada itoe dapat
pai. kerdja bersama diantara sekalian bangsa oentoek lah saja kejakinan. bahwa pengoesoetan saja akan 

MANADO, 27 Septemoor 1940. 

Beleef de uitnoodiging tot bijwoning van een open
bare raadsvergadering op Maandag 30 September 
1940 des avonds te 6.30 ure ten Stadhuize. 

Eenig punt: 
Eventueele wederinstelling van het afzonderlijke 

Gemeentesecretariaat. (Gemeenteblad No. 381. 

De loco-Burgemeester, 
Van de POEL. 

SOEDAHKAH TOEAN MEMBAJAR 
WANG LANGGANAN TOEAN 

~---.-..--- ·-- .. - ·---~----~--·---.__,...._...·--·------~--

Ojai&ft jeng tentoe ~ MeroeseknA 

toean poenja maita ada&an.: Memba · 

clan bakerdja dibawah ~ djelek. 

Dan mata jang soedah roesak tide 

dapat dibikin baik kombaJl P..+liatilltat'lrtah 

soepaja lampoe tengah dari seloeroeh 

toean poenja kamar2
, laMpOePHlllPS dan 

· kleeft ~ KERO KAN MATA7 

pendengfah. leMpOe e-. ~ ~ 
. setoe kaperienteaft t Biarpoen boeat bebe-

rape mi.ftoetl, \oean tida akan bisa beli ma+.& 

baroe, letapi boeat hania beberapa ceftt sa· 

dta OAg~ stroom, sel-oet-~ m~ 

dapat penerangan batk seka~. djika ~ 

memakai lampoe PHILIPS jang himat itoe1 

• 
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