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Pemoetoesan perhoeboengan devie
zen dan dagang. 

Antara Japan dan lndontsia. 

Keterangan Directeur Economische Zaken. 

Tentang itoe penjetopan perhoeboengan deviezen dan 
pi:imbatasan lebih dj: .!1' dari dagang Indonesia-Japan, 
oleh toean Dr. van Mo0,., directeur Ee. Zaken pada 28 
Juli telah diberikan keterangan sebagai berikot: 

Pagi ini Directeur Economische Zaken, toean Dr. H. 
J. van Mook; memberitahoekan jang berikoet ini kepada 
Dewan Ra'jat: 
Moelai hari ini : 
1. perh_oeboengan devies Hindia Belanda dengan Djepang 

dihentikan boeat sementarai 
2. boeat mengeloearkan segala matjam barang dari Hin

dia Belanda ke keradjaan Djepang, Mansjoekwo, Ti
ongkok dan Indo-China, mesti diminta izin lebih doe
loe; 

3. bank2 dilarang membajar atau menerima wang oen
toek rekening ra'jat Djepang, djika tidak ada izm 
loear biasa atau izin oemoem dari Directeur Econo
mische Zaken. 
Oleh karena atoeran-atoeran ini maka perhoeboengan 

oeang dan barang2 dengan Djepang dibekoekan, artinja 
oentoek segala-galanja jang mengenai hal itoe, mesti 
diminta izin loear biasa dahoeloe. 

Dalam hal ini tidak ada dimaksoed mengalang-alangi 
pekerdjaan peroesahaan Djepang jang ada didalam ne
geri Hindia Belanda. 

Pada tanggal 7 Juli Pemerintah Djepang mendjalan
kan atoeran export jang baroe, jang teroetama mengenai 
barang2 jang didatangkan oleh Hindia Belanda dari Dje
pang. Atoeran export itoe ditoedjoekan kepada Keradja
an Inggeris dan Hindia Belanda. Oleh karenania maka 
oa1am waktoe jang pendek tertahanlah export dari Dje
pang ke Hindia Belanda dan sedjak tanggal 20 Juli ex
port itoe terhenti sama sekali. Sementara itoe di Djepang 
masih djoega diserahkan barang2 kepada importeur kita, 
jaitoe barang2 jang dibeli dengan kontrakt dan jang, 
menoeroet atoeran jang berlakoe di Djepang sedjak boe
lan Februari jang laloe, mesti dibajar selesai apabila ba-
1ang2 itoe diserahkan digoedang di Djepang. 

Akibatnja ialah bahwa di Djepang sekarang barang2 
makin sehari makin banjak bertoempoek-toempoek pada 
agen-agen importeur kita, sedangkan harapan akan men
dapat izin dari Pemerintah Djepang mengeloearkan ba-
1 ang2 itoe sangat ketjil. Demikianlah oleh karenanja 
akan timboel keroegian jang besar, apalagi oleh karena 
menoeroet kabar jang masoek, ganti keroegian jang akan 
diberikan, apabila barang2 itoe tidak dapat dikeloearkan, 
djaoeh lebih rendah .dari harga barang2 itoe. Lagi poela 
oeang yen jang diterima sebagai ganti keroegian itoe 
amat sedikit harapannja akan dapat ditoekarkan dengan 
oeang roepiah atau dollar. 

Berhoeboeng dengan itoe lambat laoen terpaksa kita 
menjetop pembajaran kita dengan yen, sedangkan se
beloem tanggal 26 jang laloe soedah ditimbang akan 
mendjalankan tindakan oentoek mendjaga, soepaja saldi 
roepiah kepoenjaan Djepang jang ada di Hindia Belanda 
dapat dipakai oentoek menoetoep keroegian jang moeng
kin timboel itoe. 

Dalam pada itoe berhoeboeng dengan atoeran2 jang 
didjalankan oleh Amerika Serikat dan Keradjaan Ingge
ris tentang perniagaan oeang dan barang2 dengan Ke
radjaan Djepang, oentoek Hindia-Belanda telah diadakan 
poela atoeran2 jang berikoet. 

Pertama sekali perdjandjian oeroesan wang antara 
De Javasche Bank dan De Yokohama Specie Bank dipoe
toeskan, karena perdjandjian itoe berdasarkan pembaja
ran dengan dollar, sedangkan pembajaran dengan dollar 
itoe tidak moengkin lagi. Oleh sebab itoe tidak moengkin 
poela lagi menentoekan koers yen, karena koers yen itoe 
tlitjatat berdasarkan koers yen dan roepiah terhadap dol
lar, sehingga dari Hindia-Belanda ini tiadalah dapat 
lagi membajar dengan yen. 

Biarpoen oleh sebab itoe perniagaan antara Hindia· 
Belanda dan Djepang sebenarnja soedah terbatas, se
hingga semata-mata mendjadi pertoekaran barang2. te
tapi selain dari itoe karena keadaan internasional seka
rang ini seloeroeh pengeloearan barang dari Hindia ke 
Keradjaan Djepang, Mandsjoeria, Tiongkok dan Fransch
Indo-China perloe dikenak3.n peratoeran uitvoervergun
ning. 

Dengan demikian peratoeran pengeloearan barang da
ri Djepang jang diterangkan diatas tadi soedah dibalas 
poela dengan peratoeran dari pihak kita. 

Oentoek endjaga, soepaja saldi roepiah kepoenjaan 
Djepang di Hindia-Belanda ini masih dapat dipakai oen
toek menoetoep keroegian jang akan kita peroleh, maka 
hari ini, hari Senin tanggal 28 Juli, soeatoe verordening 
dari Legercommandant moelai berlakoe, sehingga bank 
jang ada berkedoedoekan di Hindia ini te:larang m.em~a
jar atau meneri oeang oentoek. rek:m~~ neger1 DJe
pang ata jat Djcpang, terketJoeah dJ1kalau so.edah 
mendapat izin dari Directeur Departement Econom1sche 
Zaken lebib dahoeloe. 

Dengan djalan itoelah diadakan persediaan jang di
rasa perloe soepaja peruiagaan dengan Djepang dapat 

I 

PENAHANAN NELAJAN JAPAN. 

Jang tidak poenja soerat-immigratie. 

Pada minggoe !aloe di Bitoeng-Tonsea orang agak hi· 
boek. Sebab disatoe ketika terlihat orang2 nelajan Japan 
dengau membawa boengkoesan pakaiannja sama hendak 
naik auto, sementara beberapa orang politie poen terlihat 
sama hiboeknja. Ternjata bahwa sehari itoe politie telah 
pergi kesana oentoek mengambil beberapa orang Japan 
jang ternjata tidak mempoenjai soerat oentoek masoek 
dan berdiam di Indonesia (toelatingskaart). Mereka hen
eak dibawa ke Manado ocntoek diperiksa lebih djao~h 
perkaranja. Lantaran satoe salah mengerti, nelajan2 Ja
pan jang lain2nja mengira, bahwa semoea orang Japan 
bendak ditahan, makanja mereka sama bersedia mengi
koti titah politie. Sesoedah dikasihkan penerangau seper
loenja keadaan lantas tedoeh kembali, dan beberapa o
rang Japan jang dimaksoedkan laloe dibawa ke Manado. 

Oeroesan ini sekarang soedah habis. Beberapa antara 
itoe orapg2 jang tidak poenja soerat2 jang perloe oen
toek berdiam dinegeri ini, akan dikirim kembali kenege
rinja, sementara ada poela jang diloeaskan berdiam le
bih djaoeh disini, sesoedah mendapatkan soerat2 baroe 
oentoek kediamannja dinegeri ini lebih lama. Baiklah di
tambahkan lagi bahwa sebahagian terbesar dari mereka 
jang tersangkoet diloeaskan bertinggal disini sesoedah 
mendapatkan soerat baroe dan membajar segala apa jg 
haroes dibajarnja pada negeri ini. Mereka tidak mem
poenjai soerat2 lantaran kekeliroean, seba? koerang m~
ngertinja peratoerau disini sehingga ketika soeratnJa 
habis temponja, tidak soedah dimintanja dipandjaugk~n 
'lebagaimana mestinja. Sementara oeroesan2 so~rat2nJ.a 
masih beloem heres, orang2 jang tersangkoet tldak d1-
bolehkan meninggalkan Bitoeng. 

BERITA P. T. T. DIENST. 
Kawat2 ke Japan. 

Menjamboeng berita tempohari te.ntang pengiriman te
legram partikoelir ke Japan, oleh P.T.T. diminta pada 
memberitakan lebih djaoeh, bahwa oentoek telegram.2 
'{e Tokio Yokohama, Osaka dan Kobe dapat dipergoena
l;an djoe~a ,,petersons international code third edition". 

,,POLITIE SPITFIRE FONDS"-

Actie dari Politie Voetbal Club dikota ini telah ber
hasil bagoes. Pendapatan bersih sedjoemlah f 181.- soe
dah dikirim pada Centraal Comite di Batavia-Centrum._ 

Kepada sekalian jang telah menoendjang actie kam1, 
dihotoerkan berlimpah-limpah terima kasih. 

dikoeasai. Kemoedian akan diperiksa lagi, matjam per
niagaan mana moengkin dilakoekan dengan kera~j.aa~ 
Djepang sesoedah tindakannja jang paling baroe 1111 d1 
Indo-China dan tentang bagaimana mestinja atoeran per
uiagaan itoe nanti. 
Sekali lagi perloe dikatakan disini, tidaklah ada. makso~d 
oentoek mcrintangi pekerdjaan peroesahaan DJepang Jg 
ada dalam negeri Hin a-Belanda ini send~~'i; dalam. hal 
memberikan izin sedapa~·dapatnja h:ndak dungat hal itoe. 

PEMBORGOLAN DJORNALIS. 

TIDAK d' etoedjaei olch Pemerintah! 

Orang masih ingat betapa itoe pemborgolan doea djor
nalis Indonesia, rekan Tjokrosoedarmo dan Samanhudhy 
di Soerabaja, jang sangat meriboetkan pers. 

Hal itoe oleh Mr. Samsoedin soedah dimadjoekan pa
da Volksraad dan ditanjakan apakah pemerintah soeka 
mengadakan peratoeran jang pasti, oentoek mentjegah 
teroelangnja kedjadian2 sebagitoe. 

Atas pertanjaan itoe pada 11 Juli j.l. pemerintah soe
dah berikan djawaban sebagai berikot: 

Djornalis Tjokrosoedarmo dan Samanhuhy jang dise
boetkan dalarn pertanjaan itoe, jang berhoeboeng dengan 
perkara persdelict dihadapkan dimoeka landraad Soera
baja, memang beuar diborgol, waktoe dibawa dari pen
djara kegedong Landraaad. Pemerintah bcrpendapatan 
Z.ah1ca pe11ga11gkoetan djoernalisten jany di1zaclapkan di
moeka penga.dilan karena perkara persdclct, dengan di
borgol, dalam oemocmnja dan pada cho soesnja TTDAK 
pada tempatnja. Hal ini didasarkan kejakinan djoernalis-
en oemoemnja, bahwa seorang djoernalis soeka menii

koel perta11ggoengan djau:ab sepenoehnja terhadap apa 
1ang ditoelisnja, atau apa jang dimoeatkan dalam koran
? ja, dan kepadanja dapat diharapkan, bahwa djoernalis 
ja11g kena perlwra persdelict, atau jang didakwa, tidak 
okau malarikan diri, boeat menghindarkan hoekoeman 
dari dirinja. Dan njata, bahwa djoernalis jang tersang-
7,oet itoe, tidak me.wendjoek tanda2 jang bartentangan 
dengan harapan jang telah diberikan kepada kaoern djoer
n(llis tadi. 

Procureur Generaal akan memberi tahoekan kepada 
autoriteit justitie dan politie akan pendirian Pemerintah 
ini, oentoek diperhatikan. 

Sekian djawab pemerintah. Djandji ini boekan baroe 
kali ini diberikan tetapi dapat dipandang sebagai pe
ngoelangan djandji tahoen 1934. Dan haraplah kita djan
dji ini tidak akan mengetjewakan sebagai jang lebih doe
Joe itoe. 

KORBAN2 BOM DJERMAN. 

Diseloeroeh lnggeris. 

Menoeroet pemberitaaan opisil dari pemerintah Ing
geris, maka djoemlah korban2 born jang dilemparkan oleh 
pesawat2 terbang Djerman diatas kepoelauan Inggeris 
moelai dari boelan Januari 1940 sampai pada achir Juni 
1941 kira2 banjaknja ada 41.900 orang jang mati dau 
52.678 orang loek:i., jang perloe dirawat dalam roemah 
sakit. Dus mereka jang loeka ringan dan dirawat diroe
mah tidak terhitoeng serta. 

Mengingat bahwa korban2 dalam boelan2 dalam mana 
serangan2 Luftwaffe paling hebat jaitoe dalam boelan2 
Juli September 1940 soedah termasoek dalam djoemlah2 
ini maka pada galibnja kehebatan sesoeatoe pengeboman 
ho~at jang mengorb:i.nkan djiwa manoesia masih tida.k 
"'Cbanding dengan keroegian sipenjerang jang ber~epa 
bom2 dan pesawat2 jang roesak. Dolam pada itoe ting
ginja djoemlah korban itoe dapat diarti kalau kit~ ing.at 
sadja betapa pedatnja peudoedoek kota Londo~ m1salnJ:t, 
r.tas kota mano telah dilakoekan serangan2 Jang maha 
he bat. 



2 KENG HWA POO 
~---._..--...... __ ........... ~~~-~~~ 

KEROEGIAN KAP AL DAG ANG BELAND A. . 
l 

Menoeroet keterangan pemerintah jang diberikan da-

Selama perang sekarang. 

lam Volksraad, maka keroegian kapal2 dari armada da
gang Belanda di Indonesia dan Eropah semendjak 10 Mei . 
1940 sampai 1 Juli j.l. adalah: I 

kapal2 Hindia Belanda 81.128 ton , 
,, Nederland 292.612 ton j 

Dalam djoemlah terseboet belakangan terhisap djoega I 
sedjoemlah 35.409 ton kapal2 jang tenggelam lantaran 
sebab lain dari lantaran perang. I 

Oentoek menggantikan kapal2 jang tenggelam itoe 1 

sedang diichtiarkan pendirian tempat pembikinan kapal2 I 
di Indonesia. Akan tetapi niatan ini masih dalam saat I 
peremboekannja. Dalam kalangan Inggeris dan Amerika 
diperhatikan djoega dengan teliti akau bahagian Neder- I 
land dari kapal2 dagang jang sedang dibiki dinegeri2 itoe, 1 

dan bahagian Nederland pada dapatkan sebahagian dari ! 
kapal2 itoe diakoei oleh negeri2 terseboet. 

ROODE KH.UlS - EXAMEN. 

Volgens mcdedeling van de examen -commissie zijn 
17 Juli j.l. geslaagd voor helpster 2e klasse: 

Mej. N. Pattymahu, 
I. Maramis, 
Z. Kandou, 

11 R. Weydemuller, 
,, J. Mantik. 

E. Kip, 
,, C. Raintung, 
,, M. Raring. 

en voor helpster 3e klasse: 
Mej. M. Montung, 

A. Sumesey. 

DAERAH DI HINDIA BELANDA JANG TERLA
RANG BAGI BANGSA ASING. 

Dari Derpartement van Oorlog di Bandoeng kita me
nerima kabar jang berikoet tentang larangan kepa<la 
bangsa asing terhadap beberapa daerah di Hindia Belan
<ia ejang dioemoemkan dalam beberapa verordening Ke-1 
Koeasaan Militair, dalam hal ini oleh Territoriale Com
mandanten. 

Daerah jang terlarang itoe ialah: 
1. iboe negeri residentie Palembang dan Djambi, tanah2 

miujak dekat kedoea tempat dan djalan jang meng
hoeboengkan kedoea negeri itoe jang diseboet ,,Niam"
weg. 

2. onderafdeeling Balikpapan, djadi karena itoe negeri 
Balikpapan terhitoeng djoega; 

3. negeri Samarinda dengan beberapa tanah2 minjak jg 
didekatnja, 

4. poelau Tarakan; 
5. afdeeling Minahassa bersama iboe negerinja M~iaado; 
6. onderafdeeling Ambon. West-Ceram. Boeroe dan Sa

paroea, dan kota Ambon sendiri. 
Orang asing, ja'ni semoea orang jang boekan-ra'jat- 1 

Belanda, hanja boleh tinggal dalam daerah dan negeri2 
terseboet, bila mereka itoe diizinkan oleh Kekoeasaan Mi- j 
litair. Kalau mendapat izin, mereka itoe diberi soerat jg I 
diseboet ,, verblijfsvergunning". 

Pemberian soerat izin itoe diatoer seperti berikoet. I 
Bangsa Asing jang memang soedah tinggal didaerah 

TOean 
SIE 

I( 
'I' 

dan negeri2 jang terseboet tadi selamanja diberi verblijfs- I . . . 
. 1 1 k k .t t"d k b .t leh toeroen dari kapal sebeloemnJa kapal itoe berangkat. Fengoeroes Fonds dan Badan Pengawasan, J·3.Ilg sedikit vergunrung, asa a oe mere a i .oe i a se eg1 oe roepa, . . . . . 

sehingga mereka itoe terpaksa dikeloearkan dari tempat Bangsa asmg Jang maoe mengoendJoeng1 daerah2 Jg hari lagi akan melangsoengkan propagandanja oentoek 
tinggalnja. Badan jang bersangl::octan dengan hal ini terlarang dengan tidak me~akai ~apal K.P.M. ~ta~ pe- . menghimpoen ~v~ng boeat fo~~s terseboet: 

b l h .k t . . . t 1 • d'b .k k d sawat terbang K.N.I.L.M., dJalannJa poen sepert1 d1atas, r GAP! pertJaJa bahwa Ra Jat Indonesia akan menjo-o e menan - soera izm Jang e :u i en an epa a- . . 
nja. Orang perdj .Llanan aln.u pdajar an bangsa asing ha- J~1toe ~~ng~n langsoeng b"rhoeboenga.~ dengan Plaatse- kong fonds terseboet sekoeat-koeatnja melihat keptnti-
nja boleh diizinkan masoek daerah terseboet, djika me- l~k (M~1ta1ren). Commandant, atau dJ1ka pembes~.r itoe ngan fonds ini oentoek pergerakan Ra'jat oemoemnja. 
reka itoe diakoei datang didl:lerah itoe oentoek oeroesan tidak dltempatnJa, meughadap Hoofd van PlaatsehJk Be- lII. MENTJARI SEORANG REDACTEUR OENTOEK 
jang zakelijk; da lam keadaa;1 jtl.ng sekarang ini orang Eluur ditempat ia moela _berangkat oentoek .mem~nta izin I SEKRETARIAAT GAP!. 
pelantjongan(tourisme)tidak diizinkan boeat tempat-tem- ~EBIH DOEL~E, soepaJ~ d~pa~ mengoendJoengi daerah Kesempatan diboeka oentoek melamar djabatan ini 
pat jang terseboet tadi. Apabila tourisme itoe diizinkan Jan~ ~erlarang it~c. ~pa~lla ia ttdak men~eroet peratoer- kepada Sekretariaat GAP!, Batavia-C. Defensielijn van 
boeat daerah jang terlarang iloe, maka kaoem toerist an mi dan apabtla ia tidak mem~er?~ehkan larangan2 den Bosch 17. 
itoe mendapat soerat izin jang diseboet ,,tijdelijke ver- oentoek daerah2 ters~boet'. bol.eh dJadi .1a aka? me~d~p~t Sjarat-sjaratnja jalah: Candidaat itoe mempoenjai 
blijfsvergunning". Pada soerat izin sematjam itoe ditoe- kesoesahan besar sttibanJa ditempat Ja~g ditoedJoe.rnJa • ,.politieke scholing", taoe bekerdja sendiri, paling sedikit 
liskan nama2 tempat jang akan dikoendjoenginja dan ~an akan berhadapan poel.a . dengan ~aktm, sebab 51.apa pin tar bahasa Indonesia, Inggeris dan Belanda dan pin
beberapa l~anja berlakoenja soerat izin itoe. Lagi poe- Jang melangg~r larangan im boleh dihoekoem pendJara tar poela bertindak sebagai ,.contact-persoon (orang pe
Ja mereka itoe mesti selamanja melakoekan perdjalanan selama-laman~a 2 .tahoen. . . . rantaraan) dan setiap waktoe bersedia oentoek dikirim 
mereka diwaktoe siang antara matahari terbit dan terbe- Bangsa asmg Jang hendak U?ggal didaerah Jang ter- hian-kemari. Honorarium antara f 50.- dan f 75.- seboe
nam, mesti menoeroet djalan jang telah ditetapkan dan laran~. b~le~ memasoekkan p~rm1~taa~ k~pada Kekoeasa- lannja. 
hanja boleh melaloei djalan atau memakai kendaraan an Mihtair Jang tersebo~t tadi. ~J1k,a tid~K ada. keberatan Lamaran haroes dilakoekan dengan soerat. Kesempa-
jang soedah ada. - dan maksoed oentoek ti~ggal_ d1da~rah itoe. d1terang~an tan melamar ditoetoep pada tanggal 31 Augustus 1941. 

,,Kekoeasaan Militair" jang boleh memberi soerat izin v_engan. seterang-terangnJa, biasanJa permmtaaan2 itoe IV. LOWONGAN DALAM SEKRETARIAAT GAP/. 
C'entoek daerah jang terlarang, ialah: tldak ditolak. Berhocboeng dengan kepindahannja anggauta Sekre-
a. Legercommandant; I DAFTAR KEPOETOESAN2 RAPAT GAP! . PLENO tariaat GAP!, Dr. A. K. Gani, ke Palembang, lowongan 
b. Territoriale Commandant dari daerah, tempat ressort , 

1 
. . . . anggauta Sekretariaat ini tidak di-isi sampai pemilihan 

jang ,,terlarang"; tanggal 211 Juli 1941 di D3akarta. Sekretariaat baroe dalam Rapat GAPI-pleno jang akan 
c. Troepen- atau Detachementscommandant dalam res- /. GAP! DAN SO' AL MI LISI. datang jang akan diadakan pada permoelaan boelan Sep-

sort jang terlarang itoe. tember 1941 bertempat di kota Mataram. 
Rapat GAPI-pleno Jang diadakan pada tanggal 24. Ju-

Soepaja tidak sangat menjoesahkan kepada orang per- Ji 1941 di kota Djakarta: V. PERMOESJAWARATAN DENGAN PEMOEKA2 
djalanan atau pelajaran bangsa asing jang maoe meng- Setelah mengetahoei, bahwa Rentjana Nlilisi Boemi- MASJARAKAT INDONESIA. 
oendjoengi daerah jang terlarang itoe, maka telah diada- poetera soedah diterima oleh Volksraad dan selandjoet- Rapat setoedjoe GAP! saben-saben waktoe dalam 
kan atoeran jang berikoet. meno-bhadapi so'al2 J·ang penting mengadakan moesjawa-nja ditetapkan oleh Pemerintah, 

Seorang pelajaran bangsa asing, jang seandainja maoe rat dengan Pemoeka-pemoeka masjarakat Indonesia oen-
memboeat pelajaran dari Soerabaia ke Balikpapan, Sa- Berpendapatan, bahwa: toek memboelat-boelatkan pendirian Ra'jat dalam so'al2 
marinda dan Manado oentoek menjelesaikan oeroesan jg 1. seorang Ra'jat Indonesia tentang so'al milisi ti d a k jang penting itoe. 
zakelijk, hanja mendapat ticket dari K.P.M., apabila ia I mendapat perhatian sepenoehnja baik dari Volks· 1 VI. RENT JANA ANGGARAN-DASAR K.R.I. 
dapat memperlihatkan, bahwa ia soedah beroleh izin raad maoepoen dari Pemerintah Hindia-Belanda; Commissie jang dibentoek dalam Rapat K.R.I. jang 
boeat tempat2 itoe. Ia berhoeboengan doeloe dengan 2. menoeroet oendang-oendang negeri Ra'jat Indone- laloe (terdiri atas waki12 GAP!, PVPN, Istri Indonesia, 
agentschap R.P.M. jang bersangkoetan dengan pelajaran- sia masih berhak oentoek memadjoekan segala ke· Perdi dan PPPI) telah siap dengan rantjangannja. Ran-
nja itoe. Agentschap K.P.M. nanti mentjari perhoeboeng- beratannja kepada Mahkota (Kroon); I tjangan ini akan dibitjarakan dalam pertemoean antara 
an dengan Plaatselijke Commandant ditempat itoe. Dan 3. apabila Indonesia soedah be r p a r 1 em en nistja- Sekretariaat GAP! dan Commissie terseboet. Hasil moe· 
pembesar inilah mengerdjakan segala jang perloe oentoek I jalah seloeroeh perasaan dan keberatan Ra'jat men- sjawarat ini setjepat moengkin akan disampaikan pada 
mendapat soerat izin itoe. Oentoek kepentingan jang dapat perhatian sepenoehnja; rapat GAPI-pleno. 
berlajar diperingatkan soepaja permintaannja dilakoekan JJfemoetoeskan: VII. DISCIPLIN DALAM GAP!. 
pada WAKTOENJA dan dengan terang memberitahoekan 1. menjampaikan permohonan kepada Mahkota dengan Dibentoek seboeah Commissie oentoek merirntjanakan 
?~a ~ebabn?a .ia m~st~ berl~jar, ~ebab boleh djadi ~oerat l djalan. tele.gram, soepaja me.ngindahkan kebcratan2 .,Reglcrnent van Orde" jang akan me~gatoer PERSATOE· 
izm Jang d1mmtanJa 1toe hdok s1ap pada waktoenJa dan Ra'jal Indonesia atas pembangoenan milisi boemi- , AN AKSI dalam GAPI-verband dan semoea anggauta 
jnng hendak berlajar itoe ketinggalan oleh kapalnja. I poetera seperti jana telah ditrima oleh Volksraad GAPI, disciplin dan sanctie-sanctie-nja. 
Djalan ini poen berlakoe poela bagi orang jang hendak I dan dit~tapkan ~leh" Pemerintah Hindia-Belanda; Commissie itoe terdiri atas: Mr. Sartono, Mr. Sjam-
menggoeuakan K.N.I.L.M.; agentschappen maatschappij 

1

1 ' 2. menjeroekan kesegenap Ra'jat Indonesia: soedin dan Sj. Latif. 
inipoen memberikan pertolongannja .s?bagai .badan per~:1- ,,Boelat-boclatlcanlah hati, fikh'an dan tenaga me- VIII. DAERA.H KONFERENSI GAPI. 
taraan oentoek mendapat soerat izm dan PlaatsehJk 1 njokong barisan INDONESIA - BERPARLEMENT" 

, (Militairen) Commandant. Djanganlah sekali-kali kedja-
1 
II FONDS GAP/ 

dian nanti minta soerat izin dari Troepencommandant · · 
ditempat jang ditoedjoei, sebab oemoemnja nanti ta' bo- Atoeran2 Fonds GAP! ditetapkan dan 

Oentoek oeloeroeh poelau Djawa dan Mado a diten
toekan pada hari MINGGOE TANGGAL 17 AUGUSTUS 

dilantiknja 1941. Instroeksi akan dikirim satoe·persatoe kepade. ba-



dan2 Comite Parlement Indonesia. Diharapkan dengan 
sangat mo ai sekarang badan2 Comile jang bersangkoe
tan memoelaikan dengan menjediakan konferensi2 itoe. 

Oetoesan2 GAP! mendapat instroeksi jang tertentoe 
dalam melakoekan pembiljaraan, misalnja haroes meng
ikoeti soenggoeh2 kepoetoesan2 GAPI dan ta' diperke
r.ankan bitjara diloear garis2 jang ditetapkan. 

Boeat diloear Djawa dan Madoera ditetapkan pada 
f.l.chir boelan September dan permoelaan boelan October 
1941. Daftar tempat2 konferensi akan dioemoemkan. 
RESERVISTEN OETOESAN-OETOESAN GAP!: 
1. Mr. Ali Sastroamidjojo, Soerabaja; 2. Mr. Iskak Tjo
kroadisoerjo, Soerabaja; 3. Harsono Tjokroaminoto, Ba
tavia-C; 4. Wilopo, Batavia-C.; 5. Gaffar Ismail, Solo; 
6. Soeradiredj3, Bandoeng. 

DJ.A-KARTA, 26 Juli 1941. 
Secretariaat GAPI : 

ABIKOESNO TJOKROSOEJOSO 
SOEKARDJO WIRJOPRANOTO 

Dr. A. K. GANI. 

PELADJARAN DARI PE NDJAGAAN 
BAH AJA DARI OEDARA. 

Kepala Pendjagaan Bahaja dari Oedara dikota sini 
meminta kita oemoemkan : 

Moelai hari SENIN 11 AUGUSTUS j.a.d. peladjaran 
minggoean dengan sioel2 (sirene2) pada hari2 Senin, 
diatoer seperti berikoet : 

Tanda alarm oentoek beladjar diboenjikan antara poe
koel 13 dan 14. Tanda itoe moelai dengan boenji seperti 
biasa dipakai dalam toelisan kawat (telegram) oentoek 
hoeroef V, jaitoe tanda ,,Merdeka dan kemenangan; boe
nji itoe terdiri dari tiga tekan pendek, dan satoe pan
djang ( - - - --) . Kemoedian pauze pendek, tanda alarm 
,,bahaja dari oedara" ditoeroetkan, terdiri dari boenji2 
pandjang2 naik toeroen. 

Tanda ,.bahaja oedara soE!dah liwat" terdiri dari sa
toe boenJi tetap dan pandjang, j3ng 3 menit lamanja. 

Poeblik, pengerdja2 kantor2 dll. diperingatkan DE
NGAN SANGAT, pada mempergoenakan peladjaran2 , 
dengan sirene2 ini oentoek sama beladjar masoek menem
pati tempat2 semboenji (schuilkelders), loopgraven enz. 
jang ada. 

Ingatlah: siapa LIMA MENIT kemoedian BOENJI , 
PERTAMA dari sirene2 beloem ada didalam tempat sem- ' 
boenji, tentoe nanti menempoeh bahaja, bilamana soeng
goeh2 ada bahaja dari Oedara. Djadi pengerdja2 kantor2 
bingkil2 dll. haroes dalam 5 menit tempoh dapat mentja
hari tempat semboenji jang sepertinja, ketjoeali mereka 
itoe jang ditoentoet oentoek brandweer dan oesaha red
dingsdienst sendiri. 

Berikoet tiap2 orang jang berada didjalanan, haroes 
djoega SEKARANG INI sementara peladjaran berlakoe 
memunrkan, apa i.a nant1 ooeat, apaona soenggoe112 aaa 
bahaja dari oedara ! 

Oempamanja: 
Pembawa2 auto, selekasnja tanda berboenji, haroes 

tjahari tempat disebelah kiri djalanan, dimana, apabila 
Roenggoeh ada bahaja, auto boleh ditinggalkan, dengan 
tiada menghindar oesaha L.B.D. dan politie dan dimana, 
djikalau dikena api, tiada boleh timboel bahaja boeat 
tempat kelilingnja. 

Koetsier2 bendi haroes mentjahari tempat oentoek 
bendi jang diboeka dan tiada nanti adakan hindar, dan 
dimana koedanja dapat diikat; mereka SELAMANJA, 
(dan SEKARANG DJOEGA) haroes membawa tali jang 
KOEAT. 

Orang2 berdjalan kaki dan mengendarai speda, sete
lah tanda diboenjikan, haroes mentjahari tempat sem
boenji oemoem atau pasini dimana mereka dibolehkan 
masoek, jang terdapat didekat mereka itoe berada, dan 
jang dapat dimasoeki DALAM 5 MENIT. 

Dengan memperbiasakan hal ini SEKARANG, orang 
dapat beladjar, apa diboeatnja nanti, orang dapat me
ngenal tempat2 semboenji jang ada diseloeroeh kota dan 
sama dapat mengoesahakan keadaan tedoeh, djikalau ba
haja dari oedara jang sebenarnja berlakoe. 

Djangan kita pandang kesoekaran jang berhoeboeng 

lCENG HW A POO 

baik waktoe 

oleh ,,ASPRO''. Ia lantas menoeloeng - rasa sakit 
lantas hilang - sakit kepala teroesir - serangan 
penjakit entjok jang heibat terbasml - ia mem
bikin orang jang tida bisa tidoer mendjadi bisa 
tidoer dan mendjaga sekalian kaloearga toean 
terhadap penjakit2 ringan. .,ASPRO" tida memba· 
hajakan jantoeng don tidci meroesakk.an pantjer
nahan, i adalah obat jang aman di telannja 
dan sela anja mengasih kasemboehan. Djagalah 

toean selamcmja ada sedia .ASPRO" 
oemah. 

soepaja 
didalam 

,,ASPRO" ada 

meringanka 

LEBIH BERSIH, LEBIH BAIK dan LEBIH AMAN 

rasa sakit dan membikin tenang asabat 
p E R H AT I KA N hoenglcoesannja 

,,ASPRO'' ;.no oampano selcali. Tiap2 tablet 
terboengkoes 111ndirl. T oean bisa faroeh b~ 
berapa tablet dicW.m bnfaao denau fe,.. 
OoenQlcOU ha;Jt. 

•A Is PRO' TIDA MEROESAKKAN DJANTOENG 
M TIDA MENDJADIKAN APA2 OIDALAM PEROET 

,,Menoeroet poetoesannja Uienst der Vo1 ksgezu11dht1d, Aspro dimana mana boleh d1djoeal semoea 
toko toko dan war..ieng· waroeng dengan tiada memaka1 licentie. 

I 

dengan mentjahari tempat semboenji dengan lekas, en- Belanda, dihoekoem pendjara selama-lamanja toedjoeh 
teng adanja! Ini tiada begitoe gampang seperti sangka! tahoen atau dihoekoem denda setinggi-tingginja tiga ra-

Beberapa waktoe lagi segala pendjagaan ini nanti di- toes roepiah. 
peladjarkan dengan SEMOEA poeblik sehingga masing2 Barang siapa jang menjatakan perasaan permoesoeh
orang nanti sama2 tceroet dalam peladjaran dengan ~n, kebentjian ataupoen penghinaan terhadap satoe atau 
sirene2; biarlah masing2 beroesaha soepaja tiada akan lebih GOLONGAN PENDOEDOEK Hindia-Belanda dimoe. 
berboeat salah nanti. ka orang banjak, dihoekoem pendjara selama-lamanja 4 

VERORDENING No 851DvOIVIIA-3. 

Dalam pasal 154 Kitab oendang2 hoekoeman ada di
tetapkan, bahwa barang siapa jang menjatakan perasa
an permoesoehan, kebentjian atau penghinaan dimoeka 
orang banjak terhadap Pemerintah Belanda atau Hindia 

tahoen atau didenda setinggi-tingginja tiga ratoes roe
piah (pasal 156 Kitab oendang2 hoekoeman). 

Selandjoetnja menoeroet pasal 160 Kitab oendang2 
hoekoeman, dihoekoem pendjara selama-lamanja enam 
tahoen atau setinggi-tingginja tiga ratoes roepiah, barang 
siapa jang MENGHASOET DIMOEKA ORANG BANJAK, 
soepaja orang berboeat sesoeatoe perboeatan jang boleh 
dihoekoem, atau melawau koeasa oemoem dengan keke
rasan soepaja orang djangan maoe menoeroet sesoeatoe 
peratoeran oendang2 atau perintah jang sah jang diberi-
kan menoeroet peratoeran oendang2. 

Nikniot sekoll oent ek Achirnja dalam pasal 207 Kitob oendang2 hoekoeman 
diantjam dengan hoekoeman barang siapa dimoeka orang 
banjak membentjanakan sesoeatoe koeasa, jang diadakan 
di Nederland atau di Hindia Belanda atau sesoeatoe ma
djelis oemoem jang diadakan disana. Hoekoeman seting
gi-tingginja satoe setengah tahoen atau tiga ratoes roe
piah. 

-~· ., . ._ ... . ... ........ ' .. .. . 

I"~ melepos i DD 
I duhogo 

Watson's 
Orange Squash 
ada menjegar~ 
kan dan terbikin 
dari a ir boeah
boeahan a sel i. 
Terkenal kare
na rasan1a 1ang 
aseli dan p em· · 
bikina::1nia jan g 
b ersih. 

Perhatikan 

Djadi kedjadian2 jang diseboetkan dalam pasal oen
dang-oendang ini hanja dapat dihoekoem, apabila kedja
dian2 itoe dilakoekan dimoeka orang banjak (ketjoeali 
menghina dengan sengadja anggota2 Keloearga Radja 
a tau Goebernoer Djendral; perboeatan ini dimana djoea
poen dilakoekan, selaloe dihoekoem. 

Sekarang Legercommandant telah mengeloearkan ver
ordening (verord. No. 85) jang menetapkan bahwa per
boeatan2 jang dimaksoed diatas ini dihoekoem djoega 
cengan hoekoeman jang soedah diseboetkan tadi, apabila 
dilakoekan dalam rapat-rapat tertoetoep, jang oleh Ke
koeasaan Militer dibatasi haknja berapat. Pada hakikat
n ja jang masoek atoeran ini ialah rapat-rapat tertoetoep 
jang bersifat membitjarakan soal tata negara. Djadi ver
ordening jang baroe ini maksoednja seperti berikoet. 
Apabila perboeatan2 jang diseboetkan diatas i toe dilakoe
kan dirapat-rapat tertoetoep jang bersifat membitja
rakan soal tata negara, maka perboealan2 itoe dihoekoem 
<:ljoega dengan tjara seolah-olah perboeatan-perboeatan 
iloe dilakoekan dimoeka orang banjak. 
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NAMA-NAMA ORANG BELANDA N.S.B. 

Jang diinterneer di Indonesi.a. 
Samboengan. 

.v. 
1. VEEN van der, Wilhelm, Fredel'ik. 2. VEENHOFF, 
Gerardus, Bemardus. 3. VEENMAN, George, Wilhelm, 
Carel. 4. VEERSEMA, Johannes. 5. VELT, John, Willem, 
Alexander. 6. VERBOOM, Hugo, Pieter. 7. VERDUIN, 
Willem. 8. VERHAEGEN1 Johannes, Franciscus, Huber
tus. 9. VERMEULEN, Leo. 10. VERSCHUIL, Lambertus, 

1 

Jacobus. 11. VERSTEECH, Charles, Willem. 12. VLAK, I 
Justinus, Marie. 13. VLEESCHOUWER, Jacobus. 14. 1 
VLEK DE CONINGH, Willem, 15. VLIET van der, Cor
nelis. 16. VOGEL, Karel, Willem, Hugo. 17. VREDE
VELD, Gerad, Johan. 18. VREKE, Jacob, Hendrik. 

w. 
1. WAGNER, Bruno. 2. WALKE, Josef, August. 3. WE- l 
BER, Frederik, Bernard. 4. WEIJER van der, Hubert, I 
Jules. 5. WEINKOPF, Johan, Josef, Alois. 6. WERLICH, I 
Alexandar. 7. WERVEIMAN, Leendert, Marius. 8. WEY- i 
NE, Fransois, Jozephus. 9. WIEBES, Tjeerd. 10. WIE
DERHOLD van, Edward, Hedrich. 11 WIEL van der, 
Louis, Charles. 12. WIELAND, Gerrit, Christiaan, Eg
bert. 13. WIJNSCHENK DOM, Charles, Antoine. 14. 
WILHELM, Charles, Henricus, Johannes. Dr. Ir. 15. , 
WILLEBOORDSE, Jan, Michael, Pieter. 16. WILLEMS!!;, 
Frans, Willem, Elias. 17. WILTON VAN REEDE, Jan, , 
Adolf. 18. WITT, WILHELM, Bertram. 19. WISGRILL, 
Friedrich, Johann. Dr. 20. WOLFF, Willebrordus, August, 
Antonius. WETEW AAL VAN STOETWEGEN, Charl, 
Eduard, Edmund. Jhr. 22. WUFRBAIN, Marinu.s, Carel. 
23. WYGA, Pieter. Corn<!lis, Adrianus. 

z. 
1. ZALINGEN V2-n, Leonard. 2. ZEE van der, Hendrik, 
Jan, Mr. 3. ZEE van der, Willem. 4. ZEILINGA, Abraham 
Ede. 5. ZUR MUHLEN, Jacobus, Adriaan. 6. ZW AAR
DEMAKER, Arent, Jacob, Johan. 

UNIVERSAL 

RADIO SERVICE STATION 
MANADO - TEL. 117 • PASSERWEG 2. 

Renareert alle soorten Radio - Ontvang • 
toestelleo, Gramaphoon- en Krachtverster
kers, Radio transformatoren, spoeltjes en 
alle Electriche-apparaten. 

Ons SERVICE· STATION is voorzien van de meest 

modern meetinstrumenten. _ I 
Service. abonnement slechts f 1.50 per maand. l 

Beleefd aanbevelend, 

PO KENG BOEN. 

TONOANOWEG SC - TELF. 95 MANADO. 

ARCHITECT-AANNEMER. 

Het adres voor: adviezen taxat1t>s, toezicht, ontwer-
1 ren en ui tvoeringen van gebouwen l 

en waterbouwkundige werken, we
gen, schuilkelder, ~chuilloopgraven 
en diverse werken. 

Beleefd aanbevelend, 

E. D. DENGAH. 

DIDIGOELKAN. 

Opisil dikabarkan: 
Dengan sepakatnja Dewan Hindia soedah ditentoekan 

dengan beslit Goebernoer Djenderal tg. 17 boelan ini ba
gi Tan See Ha, tinggal di Soerabaja, pekerdjaannja sau
dagar dan verslaggcver, sebagai tempat tinggalnja iboe 
negeri onderafdceling Boven-Digoel. 

Dari alasan-alasan beslit itoe ternjata orang jang di
interneer itoe memboeat propagwda communis dinegeri 
ini dalam minggoean ,.Sie Nam Fung", sedangkan pro
paganda1ija iloe bersifal melawan kekoeasaan disini. 
Selain dari itoe dahoeloenja ia salah seorang pemimpin 
cJari organfoasi .,Si Toedjoeh Dobol", jaitoe organisasi 
rahasia, jang didirikan 9leh orang-orang communis bang
s?. Tionghoa. 

ORANG BELANDA DI SHANGHAI. 

Kapten H. Maitland, commandant pasoekan berkoeda 
dari ,,Shanghai Volunteer Corps", jang terkenal namanja 
sP-bagai ,.Shanghai Light Horse", baroe-baroe ini menja
takan kepada consul-generaal negeri Belanda, ia sangat 
bersenang hati tentang orang-orang Belanda jang ma
soek pasoekan berkoeda itoe, karena radjim1ja dan pan
dainja menoenggangi koeda. Soedah sedjak beberapa ta
hoen ini anak-anak moeda bangsa Belanda jang tinggal 
(lj Shanghai masoek pasoekan itoe; beberapa orang dian
taranja reserve-officier dari Nederlandsche Cavalerie. 

Selain dari itoe dioendjoekkan oleh kapten Maitland 
kepada toean Boisscvain seboeah cheque seharga f 181,75 
jaitoe hasil .. loterij" jang diadakan oleh corps itoe. 
Djoemlah itoe dioentoekkannja boeat Nederlandsch
Indisch Spitfire Fonds. 

SECRETARIAAT COl\fMISSIE-VISMAN. 

Dengan opisil ilika barkan: 
Menoeroet permintaannja, moelai tanggal 7 Juli jl., 

Mr. P. Eijsscn dilepas tlengan hormat karena sakit dari 
seiretariaat commissie oentoek mempeladjari peroebahan 
hoekoem keradjaan, dengan mcndapat terima kasih ataH 
djasanja dalam pekerdjaannja. 

KENG HWA POO 

TOKO KANEKO MANADO 

TEMPA T MEMPERBOENGAKAN OEANG 
SIMPANAN JANG KOEKOEH. 

Oeang simpanan senantiasa teroes dapat dtbajar 
dengan t1dak d1berital!oek.:in lebih dahoe\oe. 

Boenga 1940 3%. 

Dipinta kepada penjimpan-penjimpan akan me
ngoen ljoekan hoe.rnenjad 1kan1oor Spaarbank, soe
paja noenga 1toe dapat di as Jekkan dalam boekoenja . 

I>irectie 

Meliat soeaminJa mendapat 
sakit kepala. sang isteri lantas 
ambil Obat Poeder Sakit Kepala 
Tjap MatJan boeat m~n.oeloeng 
sakit kepala soeam1nia 1toe. 
Kaoem 1sten selaman1a sed1a 
Obat T1ap Matjan dalam roemah. 

,.HANDELSINSTITUUT GROOTE OOST", 
MAKASSER. 

Kepala sekolah Drs. Tan Tek Heng, 
Goeroe ilmoe-ilmoe dagang pada 

H. B. S. - A. M. S. 

12 dan 3 tahoen pengadjaran; atoeran pengadjaran seperti 
disekolah-sekolah dagang Goebernemen. 

Pada 6ekolah ini bekerdja 8 goeroe jang bersoerat 
ic;azah (berdiploma). 

ORANG JANG LOELOES: 
n;ploma .A. Jllemegan.g Boekoe, jang sah dari Bond, Oct.
'38, Dari 5 orang loeloes 3 = 60% ialah: Thoeng Lione-
Tek, Que Giok Soei, dan Marjono. · 
Oct. - '39. Dari 3 orang loeloes 2 = 66% ialah Yo Sena-

1 
Liem dan de Graaf. 
Oct. - '40. Dari 3 orang, loeloes 2 = 66% ialah: Tjan 
Liok Siep dan Yo Kok Kie. 

Berkirim-kiriman 3oerat bahasa Belatula A: April - '40. 
Dari 1 orang, loeloes 1 = 100% ialah Jan Tjea. 
Steno dat1 Typen: 
Oentoek kami poenja oedjian sekolah, dengan toentoet&n 
;;eperti berikoet: Typen 50- dan Stenografie 130 soekoe 
kata semenit, loeloes bertoeroet-toeroet 10 dan 4 oranlf. 

SEMOEA JANG LOELOES SEKARANG ADA 
BEKERDJA SAMA: 

1. Jan Tjea General-Motors Co., Batavia 
2. Tan Eng Hem - Firma Hok Seng, Makasser 
3. Tons Soei Teng - Toyo Menka, Makasser 
4. Nio Eng Bie - Firma Geo Wehry, Makasser 
5. Tjioe Toan Liem·- Bekerdja lste Makassaarse Brood-

bakkerij. 
6. Nio Koeng Loeng - Kantoor Stadswacht. 
7. Sie Eng Tjiang - Firma. Ogata. 
8. Nio Koeng Hoo - B. P. M. 
9. Thoeng Liong Tek - Firma Oei Soang Goan. 

10. Que Giok Soei - B. P. M. (overleden) 
11. Marjono - Onderwijzer Moehammadiah, Samarinda. 
12. Yo Seng Liem - P. T. T., Mak. 
13. De Graaf - K. P. M., Mak. 
t4. Tjan Liok Siep - Assistent H. I. G. 0. 
15. Yo Kok Kie - Jacobson v.d. Berg. 
16. Yo Muskita - K.N.I.L.M. 

WANG SEKOLAH DAN WANG BELADJ AR: 
"3ckolah siang (Moelai Augustus) f 7.50 seboelan 
=>t-ngadjaran Memegani" Boekoe " 7.50 seboelan 
?engadjaran Steno ., 2.50 seboelan 
?engadjaran Typen ., 2.50 seboelan (mem-

perbiasakan diri saban hari tidak bajar). 
Pengadjaran Engelse-Handelecorrespondentie atau 
!.:ngelse Conversatie f 2.50 seboelan 
:\:eterangan-keterani"an Ho3pitaalweg 6, telefoon ~13. 

BISA DAPAT BELi DI SEGALA TEMPAT 

ATELIER LI CHONG 
BIOSCOOPL.\AN No 27 

1\1 A N A D O. 

Adres satoe2nja boeat pembetoelan 

mesin toelis. brandkast, gramophoon, 

mesin mt!ndiJh1t dll. mesin2 ke-.jil. 

Soernt kesaksian jang tertjetak di

samping 111i memhoektlkan pada toean 

tentang kehaikan riekerdjaan kami. 
Lebih djaoeh kami d. ega meng-

tjet perkakas roemah dengan j1m2 

warna kajoe. 
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Perang Roes-Djerman. 

OF.:KOER KEKOEATAN antaara itoe doea raksasa 

Toean poenja 
penjakit wasir 
semboeh 
dengan tf epat dan habll 
akar·akarnta dengan Ude 
perloe operaUe, oleb obaJ 
Anu1ol tang dt poedjikan 
oleh dolttor'. 

di Eropah Timoer masih dilangsoengkan dengan kehe- pal2 perang Inggeris dalam djoemlah besar diloet Oetara 
batan jang tidak koerang2nja. Doea kemaoean jang ber- dipesisir Finland. Kota pesisl r Finland Petsamo dik'9.ta
tentangan terlihat dari sepak terdjang kedoea pihak. Di- kan telah ditembaki oleh meriam kapal2 perang itoe. 
pihak Djerman orang sangat inginkan terdapatnja kepoe· Agaknja sebahagian armada laoet Inggeris telah dipe
toesan jang lekas dan memoeaskan sementara dipihak rintahkan membantoe Roes dari pantai Oetara sitoe, jg 
Roes orang beroesaha dengan segenap kekoeatannja oen· pada dewasa ini disebelab Barat Eropah ada pantai sa- ., 
toek menoenda djatoehnja kepoetoesan itoe dan mendja- toe2nja jang masih memoengkinkan kontak Roes dengan . 
dikan perang jang sedang berkobar sekarang djadi sa· Ioear negeri. Sampai kini beloem terdengar kabar pasti 
toe peperangan jang berdjalan lama jang beroepa perang tentang djatoehnja Moermansk ditangan Djerman/Fin
parit2 perlindoengan = loopgravenoorlog) sebagaimana land, sehingga agaknja kota pesisir jang meroepakan 
doeloe ditahoen 1914/18 terdjadi dimedan perang Barat. pintoe Qetara bagi Roes m asih dikoeasai oleh Stalin. 
Bangsa Roes memang terkenal tidak bagitoe soeka her- Atau sekiranja soedah dirampas oleh Djerman, entablah 
gerak banjak dan dengan ketetapan hati jang loear biasa, Inggeris hendak mentjoba mereboetnja poelang. Oentoek 
dapat mempertabankan kedoedoekannja jang satoe kali mendaratkan bala bantoean disitoekab? Ata.ukah sekedar 
telah ditempatinja. Dari taktiek serang menjerang an- menarik perhatian Djerman soepaja tentara Roes jang 
tara kedoea pihak terlihat ichtiar Djerman pada menem- semingkin terdesak itoe dapat bernapas. Satoe hal jang 
boes dan atau menggoeloeng garisan2 Roes dan dari lam menarik adalah bahwa tentara Roes jang besar djoemlah
pihak pertahanan Roes dalam garisan2nja oentoek mem- nja dikabarkan terkoempoel didjazirah Oetara sitoe, se
bendoeng madjoenja laskar besi Djerman, dengan sering2 hingga daerah Finland sendiri dalam keadaan terantjam 
diganti oleh serangan2 membalas jang bermaksoedkan akan didoedoeki oleh Roes. Boekan moestahil, babwa an
mematahkan kekoeatan menjerang lawannja. Sampai se- tara Inggeris dan Roes telah diatoer soepaja denga1 

1 
bagitoe djaoeh disatoe pihak tentaranja Hitler beloem berbareng menekan garisan Finland/Djerman dipodjok : 
berachir mematahkan pert ahanan Roes dan dilain pihak Oetara sitoe oentoek memboeka pintoe laoet sitoe goena · 
tentara Stalin poen tidak berhasil djoega mengoerang- pemberian bantoean bagi Roes oleh Inggeris dan sekoe 
kan kekoeatan menjerang barisan2 Djerman itoe. Menoe- toe2nja. 
roet ramalan ahli, keadaan dimedan perang Timoer itoe, 
soenggoeh pelahan2 tapi semingkin memperlihatkan ter- lnggeris dan India. 
dapatnja kemadjoean pihak Djerman. Asalkan sadja ke- Semendjak antara pemerin tah India dan pemimpin'... 
koeatan menjerang pihak Djerman dapat dipertahankan . politiek nosional tidak didapatkan persetoedjoean tentang 
Jagi beberapa minggoe lamanja, kata orang, maka per- sepak terdjang pemerintahan elandjoetnja, maka tidak
lawanan Roes akan dapat dipatahkan sama sekali. Dilain lah banjak lagi terdengar prihal keadaan di India. Seda
pihak orang mendoega poela, bahwa melihat perlawanan l i 11 boelan silam telah banjak pemimpin nasionalis In
Roes jang semingkin bertambah koeatnja itoe dapat di- dia jang terkemoeka dimasoekkan dalam pendjara ber
harap, tentaranja Stalin dapat mempertahankan kedoe- hoeboeng dengan aksi mereka jang menentang perfikiran 
doekannja sampai pihak Djerman kehabisan tenaga. Da- tentang ikotnja India dalam 1erang sekarang. Sesoedab 
lam pada itoe diseboetnja nama2 kota atau tempat baroe menoenggoe 11 boelan, dan dari pihak partai2 politiek 
jang letaknja lebih ke Timoer dari jang diseboetkan le- jang terkemoeka tidak dimadjoekan candidaat2 oentoek 
bih doeloe, mendjadi pengoendjoekan, bahwa dibeberapa. doedoek dalam madjelis pena ehat Radja moeda. (Uit
t empat garisan Roes moelai ditarik moendoer oentoek voerende Raad), maka Radja moeda telah mengoendjoek
m.en't.)egan penem"oue:si:Ulllja, a'u:l.u 'uu\t:'u uja.ili. d)oei;a. \.e- &an anggota2 oentoe1t doedoe'k dalam ba.da.11 i\.ue. Deui;a.n. 

lab ditemboes oleh pasoekan2 wadja Djerman dan sedang bagitoe djoemlahnja orang Indi jang doedoek dalam raad 
terdjadi perkelahian2 dimedan perang baroe jang letak- itoe telah dita.mbah banjakn ..da.n .znadjelis terseboet 
nja Iebih kebelakang dari jang doeloe. Menoeroet berita2 sekarang melingkoengi 22 orang wakil bangsa . India: 
paling belakang pada awal minggoe ini, bahagian garis- Waki12 negeri2 India jalah semoea radja2, barangkah 
an perang disebelah Selatan jang mengenai Kief (Oe- terketjoeali radja Hyderabad. Perobahan2 di India itoe 
kraine) roepanja dihari2 depan akan memperlihatkw dipermaloemk'ln dalam ,.boekoe poetih" jang beloem la
perobaban jang menjolok, lantaran serangan2 Djerman rr.a berselang diadjoekan oleh minister boeat India. Ame~ 
didjoeroesan sitoe agaknja berhasil lebih besar dari jang ry pada parlement Inggeris. Perobahan2 itoe berartl 
soedab-soedah. soeatoe langkah jang penting kedjoeroesan perloeasa~ 
Bantoean lngger-is' dan penetapan pemeresan tenaga-perang India, tetap1 

Ada kabar2 jang mengatakan prihal terlihatnja ka- sama sekali tidak berboeboengan dengan langkah con-

BAJ\ MAKA~A~ JA~G 
PAL\t-lG BAIK \ 

i fr~~ f' ·• I 

/ 1.,Anar.1 sehet" sama beroentoengnjiil 
,/ dengan ,,lboe bapa". Boekan sadja di 

,/ permoela»nnJa, tetapl poen djika ia soedah 

stitutioneel India. Dalam kalangan jang berkoeasa orang 
mengoendjoekkan, bahwa dalam berbagai keterangan, 
jang diberikan atas nama pemerintah Inggeris, diperte
gaeskan, bahwa tidak moengkin diadakan perobahan2 
constutioneel di India selama Keradjaan Inggeris ter
sangkoet dalam pertempoeran oentoek penghidoepannja 
dan bahwa persetoedjoean antara partai2 politiek jang 
terkemoeka dan kepentingan2 India mendjadi djandji po
kok dasar oentoek tiap rentjana goena melakoekan per
obahan grondwet. Sekalipoen pihak partai2 politiek jang 
terkemoeka tidak toeroet dalam madjelis defensie na
sional itoe, tapi dikatakan, bahwa madjelis itoe meng
hoeboengkan waki12 dari semoea golongan jang berpe
ngaroeh dalam masjarakat- jang sedia melakoekan sa
menwerking1, dengan pemerasan tenaga perang di India. 
Madjelis terseboet berlakoe djoega sebagai trait d'union 
antara pemerasan tenaga perang dalam provincie dan 
pemerasan tenaga perang dalam poesat. 

'ifj 
f! fMcm taoe, kenapa Dunt '• ~ 

Herb Tonic ada 1atoe oe~ ~ •an .begitoe mandJoerf S 
dl dczlem ltoe ada d.ipake 
daon obat paling moelt d. 
tanp Alam cda beriken un· 
lop• Herb TonJc dlbllc: me· 
40eroet 1atoe recept 
re1la Jang toea 1ek 
daon-daon obat plllh 
fll•mbenlhken dan 
koeatken darah, be en ka· 
koeatan baroe pada rang· 
4>rang le mah dan Hmbo hken 
P•njaktt·penjaldt sepe pe· 
llJakit boeah·plnggang nler), 
IOHah boeang·aer, p ntjer· 
llelhan Uda baek. entjok, p!lek 
dcm banJak laen-laen oela 
latoe Hndok·maka.n 1a 

atawa 4 kal1 
hart, memblkl 
djadl Hh 1 

daA .be 

1 hailand dapat giliran Y 

•" .f bHar, .. bab anak1 Jang di kaslh m·hn .r 
" dengan mahnan Jang betoel di kemoedlan 

harlnja akan dapat memelihara lboe 
bapanJa dengan bark. Dldalam taoen2 pertama 
anak' ltoe mendapat dasar kasehatan oentoek 
la poenje kehldoepan seteroesnja. DJag11l;oh 
balk'. Kasllah baJI makan Glaxo, makenan 
baJI Jeng sema dengan air t6t6 lboe dan 

Sesoedah p~ndoedoekan Inda-China oleh militer Japan, 
terdengar ber1ta2 tentang dimadjoekannja oesoel2 oleh 
Japan. pada Thai (Siam) oentoek menjerahkan djoega 

; padanJa (Japan) pangkalan2 militer di Siam. Seperti da-

1 

pat .diarti, niatan Japan jang mengenai Siam ini sangat 
rnElnboetkan negeri2 sekitar Pacific. Pibak Inggeris 
memperdengark'ln soeara, bahwa sekiranja hal itoe ter
dja,di, maka antara Inggeris dan Japan akan kedjadian 

mengandoeng 
extra vitamin• 
D, calchim dan "' 
wacfla. 
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hal2 jang maha hebat, sementara Amerika-serekat poen 
memperdengarkan soeara tidak senangnja. Kepastian 
tentang tindakan Japan terhadap Siam itoe beloem dide
ngar, sehingga pada awal minggoe ini, pada galibnja 
tidaklah diketahoei betoel, apakah basis2 militer jang 
c1iminta oleh Japan di Sian1 itoe soedah atau beloem di
doedoekinja. Agaknja tidak bagitoe djaoeh dari hal jang 
sebenarnja, kalau kita mendoega, bal1wa tindakan2 ter
hadap Siam dari Japan itoe baroe sekedar dan beroepa 
soeara2 jang menjatakan maksoed jang ,.moengkin" di
lakoekan tapi beloem berlakoe. Soeara2 pers Japan ter
hadap Siam menjeroepai perscampagne jang pernah di
lakoekan terhadap Inda-China sebagai pendahocloean tin· 
dakan2 pasti dari pihak Japan. Programma ,,desakan ke
arah Selatan" dari Japan, dalam pada itoe agaknJa 
hendak diteroeskan oleh Nippon dengan tidak memper
doelikan rintangan2 jang moengkin diketemoeinja dalam 
perdjalanannja itoe. Bahwa. disatoe ketika tindakan Ja· 



pan itoe akan mendjadikan berkobarnja api peperangan I\ 

dipodjok d-0enia sini djoega, itoe agaknja bagi Nippon 
tidak dipoesingkan. Disamping berita2 tentang tindakan2 I 
Japan kearah SiaID itoe, banjak diperkatakan berita2 
tentang aksi Japan terhadap Roes, dus kearah Oetara. 
Malah dikira2kan, bahwa diperwatasan Mandsjoekwo/ 
Roes sedang terdjadi pertempoeran2. Pihak Tionghoa 
mengabarkan tentang diangkoetnja tentara Japan dalam 
djoemlah2 besar kesebelah Oetara dari Tientsin. Bagai
mana sebetoelnja keadaan dipodjok Asia sitoe, boleh 
djadi dihari2 mendatang akan didapatkan kedjelasannja. 

AWETMOEOAH 
dbMJ TJANTl/l/ 

TJINTA TANAH AtR. 

Fabrlkante.ra • 
OIL EAIL S. SLOAN, INC. NEW YOU 
lmp.1 Toko tiOtPENST!DT 

bila makna kata ,,tanah air" menoeroet artian ilmoe 
boeroi itoe mentjotjoki angan2 tentang satoe negara dan 

Dan maknanja kata ,,vaderland". masjarakat, dalam mana orang merasa dirinja berada 
Dibawah rubriek ,,Komentar dalam negeri" dengan ,,dalam roemah sendiri", maka setiap orang pasti akan 

berkepala ,,Nog ennkele kant tekeningen", Nat. Commen- soeka berkorban djiwanja oentoek ,,vaderland" itoe, di
taren membitjarakan keagoemannja perspoetih prihal setiap saat pengorbanan itoe ditoentoet dari padanja. 
pendirian jang diambil oleh pers Indonesia dan pemimpin2 I Kami misalnja teringat pada oetjapan president Que-

v~ 
1 

organisasi Indonesia terhadap soal milisi. zon kepada salah satoe dari rector2 dari Philipine Uni
,,Perfiki;t'~n •. (pers poetih), kata Nat. C., ada kira2 I' ersiteit, dalam mana a~tara lain~ d~katakan ::1Saja harap 
,,sebaga1 m1: Orang tentoe, betapapoen djoea, dise- bahwa toean akan kas1hkan keJakinan bag1 pemoeda2, 

I ,,gala waktoe siap oentoek membela tanah air (va- 1 hahwa negeri ini oleh Allah soedah diberikan pada kita, 

Saboen PALMOLIVE jano 
baroe dan diperbaekin dibikin 
dari minjak olijf dan lain' 
minjak telaneman jang bersit\ 
membikin koelit haloes du 
aegar. Dokter2 poedjikea 
boeat selamanja pake lnl 
eboen boeat kesehatan. 
Bikinlah saboen PALMOUVI 
djadi Toean/Njonja poenja 
saboen ketjantikan boeat 
moeka, boeat mandl dan 
tiap1 kali tjoetji ramboeii 

1 ,,derland) terhadap setiap penjerang". I boeat kita bekerdja, berkelahi ja djika perloe djoega, ma-
Beberapa s.k. poetih agaknja betoel2 dalam kedjoedjoe- 1 ti oentoeknja, kaloe iloe ditoentoet dari padanja". 

/} Ticla 
mengandoeng 

gemoek 
binatang. 

Harga: ketjil 2 1
/ 2 ct 

sedeng 5 ct, besar 10 ct 

DARI SIAOE. 

KENAKALAN-KEN AKALAN DJAHAT. 

Perloe ditjcgah dan dibasmi. 
Dari Siaoe dikabar~an bctapa soedah kedjadian, bah

wa kerosi2 toean pendeta oleh pendjahat telah ditjoeri, 
dibawa keloear dan diroesakkan. Bagitoe poela beberapa 
barang kepoenjaan doea goeroe dikatak'.ln poen diroesak
kan oleh pendjahat. Dikirn, bahwa perboeatan itoe telah 
dilakoekan oleh pemoeda2 nakal. Kenakalan sebagini i.ni 
tidak boleh dibiarkan. Kita pertjaja, bahwa jang berwa
djib di Siaoe tidak akan meng:ilpakan segala apa jang 
d1rasa perloe pada mentjegah teroelangnja perb.'.>eatan 
liar sebagai itoe dan sebisanja pada mendapati si jang 
telah melakoekan kedjahatan itoe. 

Dalam pada itoe kedjadian itoe mendjadi satoe per
tandaan tentang sesoeatoe keroesakan boedi pekerti jang 
1edang terdjadi diantara anggota2 masjarakat Siaue. 
Kalau diingat betapa pada oemoemnja orang Siaoe boleh , 
dibilang semoea ada oemat Keristen, mak.l perboeatan j 
jang bertentangan dengan kekeristenan sedjati sebagai
mana terlihat di Siaoe itoe, sangatlah menjolok. Apakah I 
dalam pimpinan kebatinan oemat Keristen Siaoe ada se
soeatoe hal jang koerang memoeaskan jang terpimpin, , 
sehingga juist gol-0ngan pemimpin didjadik:m korban ke- ' 
nakalan djahat itoe? Penghorroatan orang Siaoe rata2 
akan satoe pendeta soedah sama diketahoei dan djika 
kedjadian, bahwa sampai orang nakal berani melakoekan 
sesoeatoe jang koerang baik terhadap toean pendeta, j 
maka dapatlah dikira bahwa jang mendjadi pendorong 
berlakoenja kedjahatan itoe ada factor2 jang boekannja 
tidak berarti bagi pergaoelan di Siaoe oemoemnja da11 
di Oeloe choesoesnja. 

FRAKSI NASIONAL INDONESIA 
(FRAN!). 

Lima anggota fraksi nasional dan 4 anggota fraksi 
Golongan nasional serta toean Iskandar Dinata dari Pa- I 
eoendan soedah menggabocngkan diri dalam satoe frak-

1 

si seperti terseboet diatas ini namanja. Djadi fraksi ba
roe, Frani, terdiri dari 10 anggota jalah toean2: Soeroso, 
selakoe ketoea, Mr. Uh. Jamin, penoelis, dan Soekardjo 
Wirjopranoto, Mr. Sjamsoedin, B. W. Lapian, Soangkoe
pon, Tadjoedin Noor, Abdoel Rasjid dan Oto Iskandar 
Disata. 

Lantaran milisi, persatoean semingkin dirapatkan. 

ran berichtiar pada mendj'.ldikan soepaja pendapatan ini I Tjoba lihat, djika sekiranja orang dalam tanah airnja 
dapat diterima djoega oleh pers Indonesia dan langga- ada mendjadi rakjat kelas satoe (eersteklasburger), ma-

' nannja bangsa Indonesia, bagitoe kata N.C. lebih djao~h, I ka dapatlah kita artikan, bahwa soedah dipenoehi toen-
jang laloe melangsoengkan: toetan, jang orang perloekan, oentoek mengorbankan 

Sebagaimana kita dapat pertjaja, ichtiar itoe pasti badan dan djiwanja goena tanah ini. Dcngan lain kata, 
telah gagal seloeroehnja. Oleh sebab doedoeknja hal ti- crang tidak berkelahi semata-mata oentoek pengertian 
dak bagitoe moedah seperti dikira. geografisch dari kata ,,vaderland", tapi oentoek ,.isi" jang 

Orang tidak dapat bertitahkan dengan atoeran soe- dipoenjakan oleh makna kata ,,vaderland" bagi .:>rangnja. 
paja segala orang haroes bersedia boeat ,,mati goena ta- Bilamana soesoenan negara dan masjarakat tjotjok 
nah airnja. Malma kata ,,Vaderland" dalam artian ilmoe dengan keinginan, anggapan dan angan-angan sendiri, 

I boemi meloeloe, ,,tidak dapat menggerakan sesoeatoe tnaka baroelah sci::oeatoc orang atau rakjat dapat mem
orang pada mcngorbankan dj iwanja oentoeknja". Nanti, petaroehkan badan dan njawa oentoek pertahanannja. 

"Kalau dari dahoeloe akoe 

mtmakai lampoe Jang aeterang 

lnl, tentoe aekarang beloem 

perloe memakal katja mata." 
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Soeso nan ini mesti bagitoe r-0epa, sehingga dalamnja 
orang dengan tidak terbatas lel-0easa dapat menjatakan · 
perasaan kenasionalannja, sebab hanja itoelah jang da- ' 
pat menjemangatkan sesoeatoe orang atau rakjat dengan 
setjoekoepnja, pada mendjadikan ia dengan tidak ada ke
tjoealinja, bersedia memberikan pengorbanan jang paling 

1 
tinggi jang dapat diberikan oleh manoesia. Dala:m hal l 
itoe ia mempoenjai djoega kejakinan bahwa tanahnja ada · 
,,diberikan oleh Allah padanja, pada dapat ia bekerdja, I 
berperang, ja djika mesti, djoega mati oentoeknja!" I 

Orang tidak datang kepada kejakinan seperti ini sa
dja karena satoe Interpretateur-Generaal dari kemaoean 
Allah, sebagai sobat kita Mr. C. C. sering memberikan 
kesan tentang dirinja-, mempertjajakan atau mejakin
kan dia, akan tetapi haroeslah kejakinan itoe terdjadi 
dengan sendirinja dalam sanoebari sesoeat<le orang. Dji
ka kejakinan ini soedah ada, maka orang tidak lagi akan 
berdebatan tentang diadakan-tidaknja milisi tetapi hanja 
tentang tjara mengadakannja. 

Kejakinan sebagini ini pada dewasa ini tidak terda
pat pada rakjat Indonesia. Kami pertjaja bahwa sema
sing waarnemer jang djoedjoer akan membenarkan pen- , 
dapatan, bahwa sama sekali tidak ada lantaran, pada 
dewasa ini oentoek membangoenkan kejakinan ini. 

Boekan soal apakah orang Indonesia pada sekarang 
ini baik atau tidak baik keadaannja, poen boekan poela 
tentang pertanjaan apakah mereka dibawah lain pendja
djah akan alamkan nasib lebih senang atau lebih djelek. 
Kami soedah bagitoe banjak kali mengatakan, bahwa itoe 
hanja oeroesan perasaan dan boekan soal perfikiran. 

.Si Indonesier tidak mempoenjai itoe perasaan bahwa 
ia dalam negeri ini, dibawah perbandingan2 sekarang 
dapatkan hal itoe, jang memberikan padanja paham jang 
sebenarnja tentang satoe negeri jang berarti ,,vaderland" 
dalam artian seboelat2nja. Kami dapat melihat ini ber
dasar atas apa jang terdengar dari pengoearan2 dalam 
masjarakat Indonesia baik dalam pertemoean, maoepoen 
dalam pers. Orang boleh menjesalinja bahwa hal itoe ada 
bagitoe, baik, dan kami toeroet berkesal tentang ini ! Te
tapi dengan berboeat bagitoe orang tidak dapat mendja- ' 
dikan hal itoe djadi tiada ! Kami dapat lihatkan bahwa 
masjarakat Indonesia tidak dapat menganggap keadaan 
pada dewasa inf- tjoekoep berharga pada mengorbankan i 
pengorbanannja jang tertinggi oentoeknja. Sekali lagi, 
kita dapat menganggapnja salah, atau bodoh, dan orang 
boleh marah karenanja seperti Mr. C. C., de Villeneuve 
dan Janssen, tetapi hal ini satoe kali soedah bagini dan 

1 
tetap bagini, djadi apa sekarang? 

Kita toh tidak kembali marah2 poela seperti diper- j 
boeat oleh tiga toean terseboet? 

Kaloe orang tanjakan pada: kami apa haroes diboeat 
sekarang, maka kami hendak mengatakan: hendaklah 

1
. 

djangan kita berboeat sesoeatoe dengan terboeroe-boeroe ! 1 
Biarlah hal ini mendjadi tedoeh doeloe ! Tidak seorang- I 
poen jang mengetahoei apa jang akan dialami kita diwak
toe2 jang didepan kita. Baiklah kita tjoba merabah2 dan 
bertindak setjara staatkundig. Djika riboet hendak da
tang, maka adalah tertoentoet oleh pikiran waras, pada ' 
menghilangan djoerang jang sekarang terdapat diantara 

MAOE OIDJOEAL 
1 Rijstpeller pake motor 16 koeda 

merk ,,DEUTZ'" 
pake minjak solar 

keadaan baik. 

D;ih merasa dapat sakit pilek atau fa• 

fluenza, telanlah denga:l seqera aatoe atau 

doea tablet ACETRO dan seteroesn1a menoeioet llDO dlter 

rangkan didalam atoeran pakainja. ACETRO adalah obat 
am&D clan tjepat aenjemboehkan penjakit-penjaltit pilek 

InflueMa, sakit pa.la. aakit gigi dan lain-lainnl& Dad Bae 
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TERDA.PAT PADA SEMOEA TOK02 DAN 'WAROENGZ. 

Boleh bitjara pada eigenaar : 

P. L. MOMUAT 
gep. Hm. Kedoea 

Tombatoe. 

, poetih dan sawo ma tang dan mendjaga soepaja djoerang rang berpenanggoengan, ja lebih dari itoe, sangat bodoh ! 
itoe tidak tambah lebarnja lagi sebagaimana telah dise- Sekianlah pendapatan Nationale Commentaren ten
babkan oleh pembitjaraan ordonansi milisi itoe. Hendak tang makna kata ,,vaderland" disekeliling soal milisi itoe. 

1 

berboea.t seakan-akan djoerang itoe tidak ada sangat koe- J 

• 

keloear dari fabriek2 ten W olde di Soerabaia dengan 
tida hingganja. Tiap2 hari berpeti-peti penoeh 
dengan makanan jang ledzat2 di kirim 
ka seloeroeh bagian Hindia-Belanda: 
tjoklat potongan biasa, bonbon, goela-goela, 
tjoklat goendoe (chocolade-eitjes), tjoklat 
potongan besar, tjoklat boeboek, d.s.b. 
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• APOTHEEK 

l(~lau toean ada sakit: !Jatoek, tenggorokan, dysentene, b1suel h1soel. li•eka
leeka, djatoeh, digigit segala binatang berbisa, dan lain-lain , soeka sernboeh 
dencan lekas dengan onkost tjoema sedikit, silahkan toean raka1 

.. Ran 
t. e,, g" tan~goeng memoeaskan dengan tidak didoega, sebab .,Ban Leng" 
soedah daoat diploma2. dan oanjak s0erat-soerat ooedjian dari toean-toean 
ami,tenau lungsa Eur ipa dn ini 'nen ia, karena arnat mandjoernja Bisa da
pat heli dimana2 temoat, djoega bisa pesan den!?an rembours kepad;i : 

LABO RA TORI UM : penksa darah rnenoeroe1 Sacks - Georgi, Meinecke 
van Ide. 

PERK AK .;S ELECTRlS: 01atermie, Sodux en Hoogtezon, dan perkakas 
massage. SIE KA TJE ROEMAH OBAT TJEH SHE TONG 

Rutttnburgerpad 16 
Soerabaj2l 

(Java) 

Pass::ir Weg 8 
Mena do 

\Cele bes , 

PENINDJAUAN YOLKSRAAD. 
Ordomiantie desa: Djawab Pemerintah. 

Pemerintah soedah mengoetjapkan djawabnja atas 
segala pemandangan lid Volksraad tentang ordonnantie 
desa, jaitoe pada hari Kemis jbl. ini, dan dengan menja-
kan kesenangan hatinja bahwa hal itoe mendapat minat 
sebanjak itoe pada pehak Volksraad. 

Deng an pandjang le bar wakil Pemerintah ( toean Dros
saers, Directeur B.B.) mengoeraikan erti, maksoed dan 
kepentingan hoekoem adat, karena rasanja hal itoe oen
toek tanah Djawa masih rada melajang dalam pikiran 
orang banjak, beloem njata terang. Aneh djoega roepanja, 
djika orang membandingkan dengan hal hoekoem adat 
U.'1\.anau se'oerang .)ang 001en cnkatakan t1dak ada seorang 
poen jang mengsangsikan harga dan kekoeatan hoekoern 
adat itoe. Sebabnja itoe karenaadat koeno terbawa-bawa; 
pada hal memang adat koeno itoe soedah lama tidak te
ra.<1a lagi oleh orang desa. Akan tetapi hoekoem adat jg 
masih lakoe, jang masih berharga, jang masih hidoep 
didalam hati sanoebari ra'jat dan bangsa Djawa itoe, jg 
didalam desa dianggap dan dirasai sebagai hoekoem, 
itoelah jang dinamakan hoekoem adat. Dan kalau toean 
Mussert dan toean Blaauw misalnj3. mengoeatirkan kepoe-

1 toesan desa dan hoekoem adat akan bertentangan atau 
berselisih jang satoe dengan jang lain, maka tandanja ' 
toean-toean itoe masih djoega ragoe pendiriannja tentang 
hal itoe. Boekankah adat itoe hidoep dikalangan orang 
desa, dan kalau memang hidoep tentoelah ,berhoeboeng 
dengan segala sesoeatoe jang datang membawa penga- 1 

roeh dari loear, lama kelamaan berobah djoega dan kalau 
perobahan itoe soedah terasa dan soedah diterima oleh 
desa, maka hal itoe djadi berwocdjoed hoekoem adat da
lam desa itoe. Djadi njatalah tidak ada jang tegang atau 
herselisih antara hoekoero adat dan kepoetoesan desa itoe, 
karena kepoetoesan desa itoelah jang seakan-akan me
woedjoedkan dan menetapkan apa jang terasa soedah 
mendjadi hoekoem hidoep, dan sekali-kali boekan mem
boeat atoeran baroe. Dan berhoeboeng dengan itoe, kalau 
dalam ordonnantie pembesar diwadjibkan memperhatl
kan hoekoem adat itoe, maka ertinja pembesar itoe ten
toe haroes mempertimbangkan segala pera.saan dan ke
pentingan jang hidoep antara orang dcsa itoe. 

Adapoen jang dimadjoekan oleh toean Soeroso akan 
mentjeraikan desa jang dahoeloe dipersatoekan, hal itoe 
tidak lagi moengkin dilakoekan, sebab tidak lagi dapat 
tjara jang setimbang dengan keadaan jang soedah ter- I 
djadi dan 'oemoem tentang membagi-bagikan milik dan 
tanah desa itoe. 

Berhoeboeng dengan oeraian itoe maka njatalah bah
wa maksoed Pemerintah sekali-kali boekan akan mende
sak desa soepaja mengadakan raad, ertinja berganti 
woedjoed dari pada desa- adat mendjadi desa modern, 
akan tetapi hal itoe haroes didjalankan dengan hati-hat1 I 
dan bidjaksana. Kalau memang soedah kentara sekali 
pengaroeh dan keadaan modern diterima oleh desa, pen
dek kata, kalau desa itoe soedah njata matang akan 
mengadakan raad,_maka baroelah desa itoe boleh men
dapat raad itoe. Djadi terang djoegalah hak orang desa 
tidak akan dikoerangkan, seperti kata toean Soeroso, ka
lau maktoenja akan mendirikan raad itoe soedah tiba, 
sebab kepentingan KOEMPOELAN desa tentoe tidak la
gi terasa hidoep dalam hati desa itoe. 

Adapoen pengawasan desa diserahkan kepada Madje
lis gecommitterden bagi desa modern, dan bagi desa adat 
kepada boepati; itoe sekali-kali boekan karena Gecom
mitteerden sehingga ini tidak baik mendjalankan kewa
d~ibannja, akan tetapi karena jakin Pemerintah bahwa 
desa jang soedah koeat kena pengaroeh modern, djadi 
soedah beralasan kepada demokrasi barat, haroes djoega 
dapat pengawasan dari pada badan modern itoe. Akan 
tetapi bagi desa adat pengawasan itoe perloe sekali di
letakkan kedalam tangan orang jang mestinja soedah 
tahoe dan mengerti seloek-beloek, keadaan dan penghi
doepan desa masing-masing, dan njatalah tangan itoe 
tidak moenikln lain dari pada tan~an boepati, 

Makassar 
(Cele bes) 

DJAM BlTJAltA : Ojam 10 - 12 pagi f J<etjoeall hari·hari min 
4 - 6 soreh I goe dan raj11. 

POLJKLINIEK boeat orang m1skm chn 1idak mampoe. Diam 1 -- pa'i 
Ketjoea1i har i raja dan llari minggoe 

TEL. 51 en 81. 

Adapoen hal penghasilan kepala desa, jalah terserah 
kepada desa sama sekali, tidak maoe dan tidak boleh 
Pemerintah mentjampoeri. Makin orang loearan tidak 
mentjampoeri perkara desa jang djadi hak desa sendiri, 
makin selamat bagi desa itoe. · 

Begitoepoen desa sendiri djoega akan menetapkan sia
pa antara pendoedoeknja mendapat hak memilih kepada 
desa, kalau misalnja ada pendoedoek Tionghoa jang soe
dah diterirna dan dianggap sekawan pendoedoek desa, 
maka tidak ada salahnja ama sekali djika orang itoe 
toeroet djoega memilih kapala desa. Mendjadi kepala 
desapoen boleh djoega, kalau oleh desa ia dipilih; sebab 
kalau terdjadi itoe, teranglah dasa sendiri jang menjatu
kan kehendaknja, djadi haroes kita terima djoega. Abn 
l:.Qt.a.pi P-am.-ariut.<1.h l!.O<ado.h. l o..gi tn<:>nim.bnng ho.l jo.ng di

madjoekan ternpoh hari jaitoe menetapkan bahwa kepa-

JJAY/A 

MANA1Jt1, J iiaoalaaa ' · 
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la desa itoe sekoerang-koerangnja haroes pandai mem
batja dan menoelis dengan hoeroef latin, dan boepati 
ruendapat koeasa akan menjimpang dari pada sjarat itoe 
djika perloe berhoeboeng dengan keadaan desa. 

Kepada toean Soangkoepon jang hanja menerangkan 
koeatir hatinja kalau-kalau teori bagoes dalam praktik 
nanti djadi tidak karoean, spr. menjatakan bahwa bal 
itoe dengan saksama akan ditilik, dan rasanja. tidak oe
sah orang mengoeatirkan bahwa tidak akan mendj~di 

keselamatan bagi desa. Poen rentjana ini rasanja, sesoe
dah diobah seperti jang terseboet tadi tentang kepala 
desa, dan tentang kepoetoesan desa, jang tidak boleh 
berlawanan dengan atoeran jang soedah toeroen dari 
p:ida kekoeasaan jang lebih J;inggi, kalau diterima oleh 
Volkoraad, maka jakinlah Pcme1 llitah Li:>hwa mendjadi 
pokok keselamatan dan kemadjoean keadaan desa. 

Jl'.N.~,·HEINEKEN'S N.I. BIERBROUWE R IJ M.IJ, SOERABAJA ~-
istribut~ur ,JACOBERG. 
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