'l'erbit ! lembar

No. 5

3 A u~ustus H•-4:0

30 Lak Gwe

'l'a.hoen

24'1

TJIA DJOE TJIA T, CORPHAR

Loea.r Hindia 6

dan N. NESL"I O.

Tia da
Segala karangan dan chabar
d ialam atkan kepada
Red. KENO HWA Poo Manado
Permintaan berlangganan dan
advertentie serta pcmbajaran
nja haroes sampaikan pada
Handelsdr. LIEM OEI TIONG
& Co., Manado Tel. No. 43

bole lt

F 5.
herlanggan.t11

koerang dari 3 boelan.
Baj ara

11

I e b i 11 d o e l o e.

HARGA ADVERTENTIE
Boeat I sampai 10 perkataan

Soerat chalaar dan Advertentie diterbitkan satlan hari Sabtoe ketjoeali hari Raja

0.50.

PENTJETAK DAN PENERBIT

.... N.V. -Ned.
-·

.....

_

.. .

Amsterdam.

Sekoerang~nja

f 1.-

sekali tempatkan.

Ber1angganan lain harga.

S. H. LIEM - Manado (Handelsdrukkerij Liem Oei Tiong & Co).

Age nt di - Europa: PUBLlCITEITSKANTOOf1 ,, DE GLOBE" N. Z. Kolk 19
..;..;;:.,. ..,.

22

HARGA LANGGANAN:
Boeat Hindia 3 boelan F UJO

Wd. Redactie:

--

k~

/ ,\genten voor NED. INDJE, Publici teitskantoor ,,DE GLOBE " Kali Besar Oost 18, Btvia
'

Ind . Advertentiebureau en Uitgevers Mij A. DE LA MAR Azn. Koningsple i n N. 22 Batav i a C.

...........

PERHOEBOENGAN OEDARA.
Java-Timoer Besar.
Nanti pada permoelaan Augustus doea pesawat
amphibie Gurmman dari Knilm akan terbang dari
Java ke Timoer Besar (Selebes dan Maloeka),
boeat memeriksa route jang direntjanakan boeat penerbangan, bagitoe berita dalam s.s.k. Akan diperiksa apa berbagai pelaboehan dan lapangan terbang
da tjoekoep sempoerna. Lapangan di Namlea akar;.
diperiksa .atas namanja Bureau Luchtvaart apa ini
lapangan bisa digoedgekeurd boeat dipakai oleh pesawat2 perhoeboengan Makasser-Namlea dengan pesawat Lockheed.
Kaloe beloem bisa, maka traject Makasser Namlea akan diterbangi oleh pesawat air Grumman, sedang berhoeboeng dengan beloem siapnja lapangan
terbang di Arnbon, traject Namlea-Ambon djoega
akan diterbangi dengan pesawat amphibie.
Perhoeboengan pertama jang akan diboeka, jalah penerbangan minggoean, saban Kemis dari Soerabaja, Bali, Makasser, Ambon, dan pada besok paginja teroes ke Babo dan Manokwari, balik ke Babo.
Saban Remis berangkat dari Babo ke Ambon dan
besoknja ke Makasser, Bali dan Soerabaja. Kaloe
traject sampai Aamlea bisa diterbangi dengan Locheed, maka dengan berbareng akan diboeka lijn ke
Manado pakai pern;-:at air Grumman, kaloe tidak
nanti diboentoet tahoen ini.
KEADAAN DI NEDERLAND.
Pergesel"an semingki.n baajak.
Dari kabar2 jang dapat menetes dari Nederland
semingkin njata bahwa keadaan disana antara pengoeasa, jalah orang Djerman dan jang dikoeasai,
jaitoe rajat Nederland, ada djaoeh dari pada aman.
Pergeseran semingkin banjak dan pangkal2 pertikaian semingkin bertoempoek2. Bagitoelah pada
Bari maulid prins Bernhard,
di Den Haag soedah terdjadi demonstraties, sehingga pengawal2 Djerman sampai perloe melakoekan
tindakan2 keras. Senapan2 mesin dipasangkan dibeberapa podjok penting, siap boeat memoentahkan
pelornja diantara rajat Belap.da. Salahnja rajat itoe
hanja, sebab hendak .. . ... memperlihatkan kesetiaannja kepada Radjanja ... ..... .
Sel::ab tidak dibolehkan memasang bendera, orang
t idak poetoes akal. Banjak orang laloe memakai lint
oranje pada lobang kantjing badjoenja. Ada poela
memakai kembang anjer poetih, sebab diketahoeinja
kembang itoelah jang selamanja dipakai oleh prins
Bernhard. Di istana Sri Ratoe pada hari itoe, sebag imana biasanja diletakkan boekoe pemberian selamat (felicitatieregister) jang dapat ditandatangani
oJ.eh sesiapa jang ,,soeka memberikan selamat. Ketika generaal Winkelman tiba di istana boeat memboeboehkan tanda tangannja dalam register terseboet, orang banjak sama bersorak menjamboet panglima perang itoe. Pengawal2 Djerman laloe bertindak terhadap ..... . demonstratie itoe! Patoeng dari
Willem de Zwijger kakinja ditimboeni orang dengan
kembang. Tapi tanda2 setia. rajat itoe diangkat oleh
orang2 Nazi ..... . Belanda! Oleh N.S.B.-ers dan diboeangnja ..... . . .... .
Sooapain mesin
laloe ditaroehkan didjalanan2 sekiter sitoe. Roemah2
koffie diperintahka.n menoetoep pintoenja. Da ketika itoe N.S.B.-ers hendak mereboet lint2 oranje dan
itoe kembang anjer dari lobang kantjing orang2 jang
memakainja, laloe terdjaclilah sedikit kegadoehan.
Orang2 jang poenja lint atau kembang tidak membiarkan itoe penghianat.2 memperlakoekan dirinja
sesoeka-soeka.
Kepelan laloe dibagi-bagikan, po1itie menjerboe
ditengah2 orang banjak dengan pedang terhoenoes,
tapi biar bagitoe ketentraman masih tidak kembali.
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Pesawat2 terbang Djerm an laloe nampak dioedara.
Djoega di Rotterdam. Amsterdam dan Delft terdjadi
perkelahian2 antara rajat dan politie serta NSB-ers.
Akibatnja di Den Haag doea orang mati sementara dilain2 kota poen ada korban jang mati dalam
perkelahian2 itoe.Penangkaparo. generia:al Wijikelman.
Sebabnja sampai generaal Winkelman ditangkap
dan didjadikan tawanan adalah, menoeroet ,,Loe.",
sebab ia membantah pembilangan dalam boekoe poetih Djerman, jang mengatakan, bahwa oleh generaal
terseboet pernah di~irirnkan satoe soerat pada ambasador Nederland di Brussel tgl. 23 Maart, dalam
mana dimintakan keterangan tentang bantoean militer dari Belgie, kaloe Nederland diserang. Soerat
ini, kata Djerman, memboektikan jang Nederland
telah melanggar sendiri neutraliteitnja. Berhoeboeng
dengan siaran dalam boekoe poetih itoe, generaal
Winkelman laloe mengiri.ulhaii bautal.annja kepada
sekalian opsir2 tentara jang berada dibawahnja, dimana diterangkan dengan djelas doedoeknja perkara jang sebetoelnja. J aitoe, betoel soerat sebagitoe
pernah dikirimkan, tapi d.izegel dan dengan satoe
soerat pengiring, dalam mana dinjatakan, bahwa soerat jang dizegel it-0e djangain diboeka sedoeloenja
diterima satoe telegram dengan code jang spesial ditentoekan goena itoe. Nah, keterangan tentang djangan diboekanja doeloe soerat itoe didiamkan oleh
witboek Djerman. Dus pada melawan djoesta Djerman itoe generaal Winkelman kirimkan circulairenja,
jang menjebabkan ia laloe ditangkap dan didjadikan
tawanan perang !

ditahan selama perang. Djoemlahnja ada 500 orang.
Ketika mereka dipindahkan dari k~pal jang membawanja ke Priok kekapal jang dinaikinja ke Soematra, pendjagaan didjembatan sangat rapinja.
Dengan kelewang terhoenoes serdadoe2 mendjaga
dikade jang sedoeloenja soedah dikosongkan. Dikapal mereka disediakan tempat jang baik didek, jang
dikelilingi kawat berdoeri dan dalam kapal itoe tentoe ikot militer boeat pendjagaan selama dipelajaran.
Orang interneran itoe sama memakai tjelana khaki
pendek, kemedja dari kain itoe djoega, sepatoe berikot topi bamboe. Masing2 orang itoe ketika dipindahkan, membawa boentalan sendiri jang terdiri dari perlengkapannja jaitoe: tiga stel pakaian khaki,
pakaian dalam, handoek, kaoes kaki, perabot makan
dan minoem. Melihat banjak antara mereka jang
kelihatan sehat dan tegap, agaknja penghidoepannja dalam interneering sampai sebagitoe djaoeh tidak mengganggoe kewarasannja.
DJERMAN .l \IENGANTJAM.
Akan mengambil tin~ membalas.
Rijkscommissaris Djerman, Jaanke di Nederland,
bagitoe terbatja dalam s.s.k., mewartakan, bahwa
Djerman akan mengambil tindakan pembalasan terhadap orang2 di Nederland (rajat Belanda) karena
perlakoean terhadap rajat Djerman didaerah seberang Nederland. Dus antara lain2 di Indonesia. Kata Jaanke, Djerman telah beroelang2 kasih peringatan, bahwa Djerman tiada soeka, bahwa orang2
Djerman di Hindia Barat dan di Indonesia diperlakoekan tidak baik. ( ?) Pertanggoengan djawab tentang itoe djadi kewadjiban badan2 pemerintahan di
Hindia Barat dan Indonesia jang tidak tahoe, bagimana orang Eropah haroesnja diperlakoekan ditanah djadjahan dan djoega tidak menoendjoekkan
perhatian pada perlakoean jang baik terhadap tawanan bangsa Belanda.
.
Sekian omelan wakil Djerman di Nederland itoe.
Antjaman ini, bagitoepoen a.pa jang. dibil~ng ~leh
Ja.anke ada tidak beralasan sama sekali. RaJat DJerman jang cllinterneer di Indonesia diperlakoekan menoeroet atoeran2 hoekoem mternationaal. Kaloe Djerman hanja mentjari2 alasan soepaja dapat meneka?lebih keras rajat Belanda jang sekarang berada d1bawah telapaknja, dan dikiranja dengan menakoetnakoeti ia akan bisa bikin djinak orang2 Belanda itoe,
rasanja ia meleset.

3000 ORANG DIKOEROENG.
.Antaraaja 372 Neder);a;nders.
Dalam memorie van Antwoord dari Pemerintah
jang diberikan pada Volksraad tentang orang2 jang
diinterneer semendjak 10 Mei, terbatja antara lain2,
bahwa sama sekali ada ditangkap dan ditahan sekarang 3059 orang laki2 dan perempoean bangsa Djerman dll. djoega N.S.B.ers Ne derlanders.
Menoeroet bangsanja orang sebanjak itoe terdiri dari: 2396 orang Djerman, 3 orang Djerman-rajat-Belanda, 147 perempoean Djerman, 137 tidak
poenja kebangsaannja, 24 orang Djerman jang dinaturaliseer Belanda, 340 orang Nederlander dan 32
perempoean Nederlander.
Dari sekian banjak orang tangkapan ada 315 pegawai negeri, jaitoe 145 orang Djerman dan jang laMr. AMIR SJARIFOEDIN.
innja Nederlanders. Pegawai2 itoe ada dari: Alg.
Kel.ooar da.ri GAPI.
rekenkamer 1 orang, J ustitie 21 orang, Financien 13
orang, B.B. 92 orang, Onderwijs dan kedokteran 41
Kata ,,Sg. Po", oleh Hoofdbe~t~u~ Gerindo. telah
orang, Ee. Zaken 33 orang, V. en W. 62 orang, Oor- diambil poetoesan, moelai 21 J uh m1, boeat tJaboet
mandaat pada Mr. Amir Sjarif~e?in boe'.1t doedoek
log 38 orang, Marine 14 orang.
dalam Secretariaat dari GAPI DitJaboetnJa mandaat
Seba.hagia,n ditah.<atn di Swnatra.
itoe tidak bererti jang Gerindo keloear dari gaboeOrang tawanan jang dipoelau Onrust dengan ka- ngan itoe. Gerindo tetap djadi anggota GAPI.
pal KPM telah dibawa ke Soematra, dimana mereka

·aslt toean poenio anc.;~ mo:l!: :m Ccua·

J.:er O ats. Sebab Ooal::er O a ts mengasl h

teoaga dan seman.gat hid~p lebihan.
membiki n koeat toela ng• c.tan b a n)ak
dara h sehat. V:tamtne B. )!:Ing sangat
banja lc terdapat dida lam Qua ker Oats.
membantr a~ p njakit a~cbai don mem·

perbaik nafsoe. makan.

Sekarang
Hien !lap' harl malcan
1atoe plrlng Quaker Oats. lboenJa llhat
1-llen 1enant1a10 menggemo~kko.n. Hlen
mempoen)al poela kagoemblrahan dido·
lam permalnan sport dan permQ.inQnnjo

poen bagoeo.
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TIGA MOSI.
Dimadjoeka.n pad.a Volksraad.
Oleh toean Wiwoho, Soetardjo dan Thamrin soedah dimadjoekan masing2 satoe motie pada Volksraad, jang tidak lama lagi akan dibitjarakan oleh
dewan ini. Motie-Wiwoho meminta perloeasan hakhak Volksraad dan ministerieele verantwoordelijkheid, motie-Soetardjo minta a:danja Indische burgerschap dan motie-Thamrin meminta perobahan dalam
seboetan2 Nederland.sch Indie, Ned. Indisch dan Inheemsch onderdaan niet Nederlander soepaja diganti dengan: Indonesia, Indonesisch dan Indonesier.
Tiga hal jang dimintakan dalam tiga motie itoe,
bagi kita boekan ha12 baroe lagi. Diloear Volksraad
adalah GAPI jang mendengoeng-dengoengkan permintaan diadakannja parlement jang volwaardig di
Indonesia, keinginan mana didalam V dlksraad sesoedah disaring, mendjelma mendjadi motie Wiwoho ini,
jang karenanja dapat dikata satoe motie jang mempoenjai toelang belakang dari fraksi2 anak Indonesia
ja.n g mempoenjai. koersi dalam Volksraad. Permintaan motie-Soetardjo meminta Indische burgerschap
memperingatkan kita kepada petitienja jang terkenal, jang meminta Dominion-status boeat negeri ini,
jang telah mendapat sokongan loeas, boekan sadja
dari golongan sendiri, tapi djoega dari golongan
Eropah dalam Volksraad.
Permintaan motie-Thamrin, seperti diketahoei
mendjadi keinginan seloeroeh Rakjat Indonesia, boekan sadja nationali:sten, tapi djoega lain golongan,
. seperti pernah diperdengarkan oleh seorang regent
dalam Volksraad.
Dalam membitjarakan tiga motie ini, harian ,,Soeara Oemoem" mengatakan antara lain, seperti berikot :
,,Kali ini baik kita djangan menjelidiki satoe demi
satoe baik tidaknja tiga motie tadi, misalnja sadja kita tidak perloe mengemoekakan pendapat
kita tentang terlaloe sedikitnja atau tidaknja ini
motie-Wiwoho, ataupoen memperingatkan, bahwa
faedah jang praktis tidak ada dalam arti Indisch
Burgerschap jang maknanja tidak lain dari pada
mengadakan ,,Herrenklasse" diatasnja massa rakjat, sedang systeem penaaloekan pada hoekoem
Eropah dan gelijkstelling ternjata tidak disamboet
banjak animo hingga sekarang. · Bagitoelah ada
alasan djoega menamakan motie-Th.amrin tidak
banjak artinja.
Pembitjaraan tentang tiga motie ini sendiri .b aik
kita toenda doeloe, oleh karena jang paling penting jalah soal, jang berada dibelakangnja, jang
principieel betoel-betoel dalam1 keadaan dan so:soenan Keradjaan Belanda pada waktoo loear b1asa ini.
.
Soal irii tidak lain dari pada pertanjaan, apakah
dalam masa ini orang dapat menjimpang dari pada ketentoean hoekoem dalam Grondwet. Sebab,
sebagaimana orang tahoe, sesoeatoe pe~obaha~
jang mengenai azas soe~o~nan staatkundig. dar1
Indonesia hanja dapat didJalankan, kalau ditetapkan oleh wet, artinja oleh Staten-Generaal dine-

geri Belanda. Artikel 61 Grondwet menetapkan,
bahwa. ,,staatsinri:chting Hindia Belanda, Suriname dan Curasao ditetapkan oleh wet". Dan orang
mengetahoei, bahwa jang berhak memboeat wet
tidak lain dari pada Staten-Generaal di Nederland dengan persetoedjoean Radja. Nederland kini telah didoedoeki oleh moesoeh, dan sementara
tidak termasoek lingkoengan Keradjaan. Djadi
Staten-Generaal jang anggota-anggotanja tidak
sadja masih berkedoedoekan dalam daerah jang
ditakloekkan itoe, akan tetapi djoega tidak merdeka oentoek menjatakan soearanja, tidak berhak
lagi menetapkan sesoeatoe oendang2 (wet) jang
berlakoe boeat Keradjaan. Wet pada masa ini djadi tidak dapat dikeloearkan lagi. Koninklijk Besluit jang berasal dari Pemerintah Agoeng Nederland di Londen hanjalah satoe2nja peratoeran jg
sjah, jang berlakoe boeat .seloeroeh Keradjaan,
dan berdiri diatas peratoeran Pemerintah Nederland ini. Akan tetapi kekoeatannja tidak seperti
wet, apalagi Gron.dwet.

soeatoe toelisan dalam wet atau lain2, aka.n tetapi
djoega haroes mewelidiki maksoed atau fiki n jg
berdiri dibelakang toelisan itoe.
,,Bagitoe djoega misalnja maka ma oed jang
mendjadi sendi dan
s dari .segala peratoeran
staatkunde, tiada lain dari pada maksoed hendak
meninggikan deyadjat negeri kita ini. Perloe dikemoekakan hal ini, oleh karena seringkali o. loepa
akan dorongan moreel itoe, oleh karena meloeloe
melihat dan membatja boenjinja wet sadja".
Sesoedah mengoelangi perkataan seorang ahli hoekoem Belanda jang ternama jaitoe Prof. Scholten
jang pernahnja menoelis seboeah karangan tentang
,,Kekoeasaan dan keadilan" dan mengat~kan bahwa
,,Staatkundig vragen zijn tenslotte .altijd zedelijke
vragen"-soal2 staatkundig achirnja senantiasa ada
soal-soal rochani, s.o. menerangkan:

,,Oleh karena itoe maka menoeroet paham kita,
walaupoen .sekarang soasoenan Peperentahan
Agoeng-dalam erti loeas, jaitoc wetgevende machttiada mengidjinkan oentoek mengambil sesoeatoe
Pada ma:sa ini tiada lagi badan jang memang ditindakan atau poetoesan jang seperti biasa, maka
berikan atau diwadjibkan dcmikian, jang membidalam azasnja tiada keberatan oentoek memperkin wet, jang-dalam perkataan iain-dapat menetimbangkan se.soeatoe perobahan staatkundig boetapkan poetoesan jang berlakoe oentoek Keradja- : at Hindia Belanda. Da1am pada itoe tidak boleh
an Belanda. Toch, walaupoen keadaan ini dengan I diloepakan, bahwa Minister2 sekarang ini, semoeamendadak telah mendjadi terpoetoes, perhoeboe- , nja masih dapat dipandang berdiri atas kepertjangan2 diantara poesat peperintahan, di Londen,
jaannja Staten-Generaal, sebab tetkala terpaksa
dan bagian2 negara, tidak mendjadi kalang kaberpindah kedoedoekan ke Londen mendjadi verboet. Boleh dikatakan semoea telah berdjalan .setrouwensmannen dari perwakilan rakjat di Nederbagimana biasa, hingga sekarang. Selainnja
land itoe.
.
paraia,theid dari Pemerintah Agoeng, maka tiada
.
seorang jang akan menjangkal, kalau kita tetapApa jang diperboeat oleh mereka, tetap dapat dikan, b.a.hwa satoe dan lain adalah disebabkan oleh
pandang sebagai perboeatan perwakilan rakjat
sikap rakjat diloear negeri Belanda oemoemnja,
itoe, jang sekarang oleh karena penindisan moedi Indonesia choesoesnja, jang menerima kedjadisoeh ~iada dapat menjatakan pikirannja dengan
an2 jang hebat itoe dengan kesedaran dan ketenmerdeka . · · · · · · · ·"
traman. Dan orang haroes merasa girang dengan Sekianlah beberapa bahagian penting dari toelisan
hal ini.
S.O. jang membitjarakan tiga motie jang dimadjoeRakjat seoemoemnja telah menerima dan menga- kan pada Volksraad itoe. ?imasa loe~r bia.sa ma~a
koei kebenarannja keterangan dari toean Van I rasanja memang perloe ditindak setJari: loear ?1aMook, Directeur E.Z. dalam b~lan Mei j.l., bahwa 'sa poela, sekedar tindakan2 itoe tetap didalam lmgpemindahan kedoedoekan Pemerintah Agoeng da- 1 koengan moreel, dus dapat diterima ol~h boedi peri negeri Belanda ke Londen itoe soeatoe hal jang kerti. Bersesama ,,.Soeara Oemoem" k1ta seroekan
sjah, jang tidak mengoerangi sedikitpoen peneta- pengharapan sebagaimana dikemoek~an ~alam kapan dalam artikel 21 Grondwet, jaitoe bahwa ,,se- limat penghabisan dari toelisan S.0. itoe Jang berkali-kali kedoedoekan Pemerintah tidak boleh di- boenji :
tempatkan diloear daerah Keradjaan". Bahkan
Kesimpoelan kita dari pembitjaraan ini tiada labanjak ?rang mengharap2. peminda?annja k.ed~ei~ dari pada pengharapan, moedah-moed~han da?-~e~an itoe kedalam_ negen Ind?nes1a, negen k1ta
lam menghadapi tiga boeah mosi itoe, pihak Pe1m Jang het. m~st in ~erking komt, berhak.
merintah djangan mengemoekakan ~as~n-alasan
Satoe dan lam m1 menoendJoekkan, betapa keadajang hanja berdasar atas keadaan b1asa .
an sekarang ini soenggoeh amat loear biasa, boeat
Co h
mana sekali-kali tidak boleh dipakai oekoeran jang
rp ar.
berlakoe dalam keadaan jang normaal, pendek kata, bahwa soesoenan dan peratoeran negara sekarang haroes didasarkan tidak atas staatsrecht,
MEDEDEELING.
melainkan atas sesoev,.toe staats-noodrecht, ilmoe
Roode Kruis.
peratoeran negara jang bersifat terpaksa. Poen
dalam peratoeran roemah tangga Indonesia senAan de algemeene oefening van de luchtbescherdiri banjak adanja hal-hal jang menoendjoekkan ming, die Dinsdag 6 Augustus a.s. 3u.301!·m. gehouadanja staatsnoodrecht itoe ......... "
den wordt, zal ook door het Roode Kruis worden
Laloe s.k. terseboet mengemoekakan beberapa tjonto deelgenomen.
tentang adanja noodrecht ini, maksoednja oentoek
Alie E.H.B.0.ers, Helpsters, Helpers, leden van de
mendjelaskan, bahwa didalam perhoeboengan staat- Transportcolonne moeten dien datum om 3u. 15 n.m.
kundig antara Nederland dan Hindia Belanda orang aanwezig zijn op de plaats op hun kaart aangegeven.
tidak boleh melalaikan factor-factor moreel. Orang
tiada tjoekoep hanja memandang akan boenjinja se-

I

BERAPA ONKOSNJA ?
praing2 talr;t!Di3n per.ang. •
Belandja pertama goena pakaian dll. da~ ~toe
geinterneerden ada sedjoemlah f 113.000.-, Jaitoe
boeat:
masing2
tiga tjelana pendek f 4,50
tiga shirts
" 5,10
pakaian dalam
" 1,20
tjepatoe 2 paar
" 6,10
topi bamboe
" 1,05
11 2,42
lain2
I~

I

totaal f 20,37 X 3000 = f 61.110.3000 bidji bulzak roempoet dan bantal ,, 17.250.alat makan piring dll.
,, 3.450.tempat tinggal, alat2nja dll.
,, 31.000.djoemlah f 112.810.atau diboelatkan f 113.000.Goena pemeliharaannja hari2, pendjagaannja dll. tentoe belandjanja tidak sedikit. Sebagai oeang rokok
masing2 menerima 10 sen sehari, dus totaal seharinja f 300.- baroe oeang rokok.
Masih diselidiki apa onkos2 ini dapat dipikoelkan
pada kepoenjaan mereka jang diinterneer itoe ataukah oleh perbendaharaan negeri.
Boeat tempat2 penahanan mereka (kazerne) dikira rs ama sekali akan dikeloearkan sedjoemlah
f 375.000.-

ITOE PENJERANGAN DI PRIOK.
Doea terdawa moelai diperiksa.
Orang masih ingat itoe perkara penjerangan sekonjong2 pada militaire wacht digedong Radio Holland di Priok. Empat orang jang menjerang de
ngan tidak terkira2 itoe telah meminta korban 2
orang militer mati, dan 1 politie loeka, sementara
tiga dari itoe 4 penjerang mati ditembak dan satoe
loeka. Dalam ini perkara pertama2 akan diperiksa
se01·ang hadji nama Hadji Mohamad bin hadji Djelan, oemoer 70 tahoen, jang roepanja sebagai goeroe
ilmoe gaib soedah mendjadi actor intellectual.is dari
penjerangan itoe. Pesakitan kedoea adalah Iska~,
satoe pemoeda oemoer 20 tahoen orang satoe2nJa
dari itoe 4 penjerang jang masih hldoep. Kedoea pesakitan ini ditoedoeh melakoekan perboeatan jang
terantjam hoekoem 20 tahoen, kaloe dimoesim damai, tapi dimoesim staat van beleg, dapat dihoekoem
mati. Pemeriksaan perkara itoe dikira akan makan
tempo jang agak lama djoega.

[nil ah

PERESAN DJEROEK NIPIS
disadoer tebal-tebal dengan perak
Memeras djeroek nipis djadi gampang,
boekan ? Siapa jang tidak soeka
mempoenjai barang sematjam itoe ?
3 coupon sadia soedah tjoekoep oentoek
mendapat peresan jong bagoes itoe.
Coupon itoe ada dalam kaleng Palm·
boom jang 5 POND. Coupon kaleng
ketjil lakoe djoega, tetapi djoemblahnja
lebih banjak.
Palmboom sangat hemat: Barang le
kwaliteit, harganja moerah sekali (mi·
salnja harga mentega sekoerang-koerangnja doea kali lipat), sedang njonja
dengan gampang sadja mendapat berbagai·hagai barang dari perak. Palm·
boom enak don tahan lama, sekalipoen
tidak disimpan dalam lemari es (ijskast).
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P.emoin sport toelen

DANKBETUIG G.
Aan aUen,· die mij het leed hebben helpen dragen
bij het verlies van mijn ~ig geliefde vrouw, wil ik
langs dezen weg mijn hartelijken dank betuigen, ook
aan hen, die blijken van belangstelling tijdens baar
ziekte en bij haar begrafenis hebben betoond.
Mijn specialen dank aan Moeder Overste Aldegonda van bet R. K. Ziekenbuis .,Marienheuvel'' te
Tomohon, die mijn vrouw met zooveel zorg en liefde
heeft omringd tot op den laatsten dag, en voor een
speciaal goedverzorgde uitvaart te Tomobon heeft
gezorgd, aan Dr. Oomen, die met heel zijn kunde en
zooveel coEegialiteit al het mogelijke voor mijn vrouw
heeft gedaan, aan Pastoor van Opstal, die zich een
echte vriend heeft getoond en van wien mijn vrouw
zoov 1 troost, steun, geloof en sterkte heeft gekregen, aan Zuster Adriana, die mijn vrouw nooit aan
bet ziekbed had kunnen missen, omdat deze voor
haar alles was met haar liefdevolle verpleging, waarvoor ik vol !of en tenzeerste dankbaar ben, aan Fietje
Chambart voor haar goede hulp bij de verpleging en
tenslotte aan het overige persGneel van bet R. K.
Ziekenbuis en allen, die haar op eenigerlei wijze behulpzaam zijn geweest tijdens haar ziekte, in bet
bijzonder aan de familie Luteyn.
Dr. LIEM SOEI DIONG
en Familieleden.

dengan badan baqoes dan
koeat, satoe bokser klas satoe.

Orang tega p
dan koeat
mi no em

lfosehatan dan kakoeatan ada
terlihcrt dari badannja jang

tegap potonoannJa. Orang 3
iang beqitoe koeat clan dika-

JAVA BIER

selamanja:

*

l]obatah. d'joeqo

JAVA BOCKdan
JAVA DONKER ~
DISTRIBUTEURS :

.

JACOBERG.

tl

doek Siaoe jang sebeloemnja dipoekoel rata dapat
mendjoeal 2000 pico! pala dan pada boelan April masih menerima kira2 f 10.- per picol dan boelan Jar1uari masih f 16.- per picol, toeroennja harga sam- van Leeuwen,
pai f 3,50 sepicol bererti kekoerangan atau moendoernja penghasilan dengan djoemlah jang boekan A W AS
BAHAJA OEDARA
ketjil. Disamakan dengan J anuari pendoedoek Siaoe
I o.24
mengalami kemoendoeran penghasilan dari pala sadja tidak koerang dari 25000 roepiah dan dibanding
dengan boelan April f 13000.Mengingat pendoedoek poelau terseboet tidak van Leeuwen,
mempoenjai tanah lagi boeat ditanami tanaman makanan, maka dimasa ini mereka soenggoeh sedang B AGAIM ANAKAH MEMBOEBERITA POS.
men'.'galami kesoekaran jang boekan ketjil. BerkoePerhioeboong,an pos oodaI".a.
rangnja penghasilan oeang bagi mereka berkoerang- AT PAR IT BAHAJA OEDARA
f 0 .12
Pihak pos memberitakan bahiwa menoeroet ka- nja isi peroet.
bar jang diterima lebih djaoeh dari Majaya, maka
MEDEDEELING.
sekarang dapat dikirimkan soerat2 dengan luchtpost
Roode Kruis.
per per Imperial Airways ke Eropah, boeat tempat2
jang berikot:
Ma.andag 5 Augustus a.s. zal het Roode Kruis ook Hermann Rauschning
Eropah : Inggeris dan Ierland, Spanje, Portugal, deelnemen aan de Nationale Beipoging.
Griekenland, Joego Slavia, Bulgarije, ToerAlle E.H.B.0.ers, Helpsters, Helpers, !eden van de HITLER"S Et GEN W OORDEN
ki daerah Eropah, Hongharya, RoeslanCi, Transportcolonne kunnen hieraan meedoen.
Zweden, Litauen, Letland, Estland dan
Costuum dames: witte japon met Roode KruisBoekhandel
Finland.
teeken. Helpsters mogen ook de Roode Kruis sluier
L I E M 0 E I T I 0 N G & Co.,
Diatas adres haroes ditoeliskan ,,By I.A." dragen.
dan harga pengiriman boeat kartoe pos 40
Man ado.
Opstelling om 4 u.n.m. op het Fortplein.
sen extra dan boeat soerat2 dll. setiap 10
grm tambah extra 80 sen.
Afrika.: Egypte, &mdan-Egypte, Pakai toelisan
diatas adres ,,By IA to Egypt" onkosnja
briefkaart 30 sen soerat2 dll. extra 40
sen per tiap 5 gram. Kenya, Uganda, Tanganyika, Nyassaland, Noord dan Zuid
Rhodesia.
Atas adres haroes <litoelis: By IA to Egypt
and onward airtransmission", onkosnja
briefkaart 40 sen, dan soerat2 tambah ext.ra 50 sen per Liap 5 gram.
Unie van Zuid Afrika.
Toelisan diatas adres seperti diatas dan
onkosnja briefkaart 5-0 sen dan soerat2
tambah extra 55 sen, per tiap 5 gram.
Asia :
Thailand, Birma, India-Inggeris.
Diatas adres ditoeliskan ,,By I.A." Onkos
briefkaart 40 sen dan soerat2 tambah extra 40 sen per tiap 5 gram.
SEPANAS-PANAS1 1JA KOELIT
Boeat negeri2 jang tidak diseboet diatas ini (misalBlNTANG 1 FILM
.nja: Ceylon, Aden, Iraq, Iran dll.) pengiriman dengan Imperial Airways dilakoekan, djoega tidak diloeaskan kaloe diminta pengiriman dengan I.A. kesatoe tempat mendarat jang tertentoe.

•

•

koelit jang haloes dan eilok. Dari itoe pertama

PALA DAN FOELIE.
V:rachtnja ttdak diin:aildm.n.
Onkos vracht dari pelbagai moeatan dari Indonesia ke Amerika-Timoer hendak akan dinaikkan.
Berhoeboeng dengan keadaan harga pala dan foeli
jang sangat merosotnja, maka menoeroet ,,Mangoeni", oleh Exporteursvereeniging disini telah dimasoekkan permohonan kepada Directeur Economische
Zaken, soepaja pernaikan vracht itoe tidak dikasih
berlakoe terbadap itoe doea basil boemi terseboet.
Minggoean terseboet dapat mewartakan lagi, bahwa
permintaan itoe telah berhasil kaboel. Dus vracht
pala dan foeli ke Amerika, tidak dikasih naik.
Tindakan pemerintah ini soenggoeh menjoekakan,
dan pada Exporteursvereeniging selajaknja disampaikan teriro.a kasih goena initiatiefnja itoe. Beberapa tempo laloe soedah kita kemoekakan prihal keadaan pala, f oeli dan copra disini. Membitjarakan
tentang pala dan foeli, dapat diwartakan lagi, bahwa
sekarang di Siaoe harga pala hanja f 3,50 sepicol.
Dalam pendjoealan etjeran dibajar 5 sen boeat seratoes bidji pala mentah sama foelinja. Bagi pendoe~

mareka mendjaga, soepaja koelimja djangan
sampe dapet diroesakkan oleh sinar iampoe-

I

dari pengalaman, bahwa djalan jang sesatoesatoenja oentoek bikin

dan haloes,. biarpoen seringkali disorotkan
oleh

Curs~

mn :

Begincursus (St. Genesius) .
- A - cursus (Semarang).
NEDERL. HANDELSCORRESPONDENTIE
ENGELSE HANDEl.JSCORRESPONDENTIE
ENGELSE TAAL (tweejarige cursus)
OEKHOUDEN

MAOHINESCHRIJVEN
STENOGRAFIE

saboen

Jang

wang1

panas,

adalah

Lux sehari-hari.

Djoega matahari dinegeri panas ini sanget djelek boeat koelit. Kita sebetoelnja beroentoeng
t

bisa goenakan pengalamannja bintang2 fihn
di Hollywood. Saboen Wangi Lux didjoeal di
saban2 toko dan Njonja tida oesa toenggoe-

H. A. C. F. R. A.
8 Augustus va.ngien de volgende

lampoe-lampoe

memake

.-· >

HANDELS AVOND CURSUS
A/D FRATERSCHOOL

koelit tinggal litjin

(Systeem ,,Groote")

ANGIFTEN EN INLICHTINGEN, VOOR DIE
DATUM, BIJ DE ADMINISTRATIE:
Fraterhuis Kemaweg 27 Manado.
N. B. De cursus voor Boekhouden B. vangt in
OCI'OBER a. s. aan.

toenggoe , lebih lama lagi oentoek memperoleh
· · koelit ljang 'litjin dan eilok. Belilah sekarang
!l:al'B11~. djoega'beberapa bidji saboen

dan

nanti

KltNG H WA P O O

Organisatie pertahanan Hindia.

Drink

Rantjangan djabaatan2 pembantoe dikalaugan pencloedoek.
Masib banjak kekoerangan tangan.

DIAMANT

Polisi-bautoean.
Oentoek polisi-bantoean diterima sekalian ra'jat
Belanda, dengan tidak memandang bangsa, asal sadja njata, bahwa orang itoe lojal. Siapa jang hendak
serta haroes menjatakan sendiri. Orang polisi-bantoean itoe tidak memakai pakaian polisi, tetapi oentoek mengenalinja dilengannja dibelitkan kain poetih
dengan hoeroef H.P. Djadi polisi-bantoean itoe boekanlah soeatoe golongan polisi jang terpisah.
Oentoek sementara polisi-bantoean itoe bekerdja
dibawah pimpinan polisi jang sebenarnja. Dikemoe··
an hari barangkali akan diberikan kepadanja hakhak oentoek bertindak sendiri. Sendjatanja ialah kelewang dan kalau perloe pestol. Mereka itoe diberi
soerat angkatan dan soerat legimitatie oleh resident.
Ditempat-tempat jang perloe akan polisi-bantoean, orang-orang jang hendak serta, boleh memberi
tahoekan hal itoe kepada kepala polisi ditempat itoe
(a tau amtenar B.B.).
Vrijwillige oefencorpsen dan pendjaga kota.
Kedoea organisasi ini goenanja oentoek beladjar.
Beberapa kali seminggoe mereka itoe berkoempoel
oentoek beladjar, tetapi rantjangan dan toedjoean
kedoeanja itoe tidak sama.
Jang soedah lama ada ialah ,,vrijwillige oefencorpsen", jang dahoeloe telah pernah didirikan dibeberapa tempat. Pekerdjaannja ialah mengadjar golongan milisi dan landstorm dan mendjaga soepaja golongan itoe selaloe siap. Waktoe perang corps itoe
tidaklah mempoenjai pekerdjaan jang teristimewa,
sebab sebagian jang terbesar dari mereka itoe mesti
memanggoel senapang dan berangkat kegarnisoennja
masing-masing.
Itoelah sebabnja maka terpikir akan mengadakan ,,pendjaga kota", jang dalam waktoe perang tidak akan terganggoe-ganggoe, sebab terdjadi dari
orang-orang jang dalam waktoe perang tidak akan
dipanggil ketempat lain. Pikiran hendak mengadakan ,,pendjaga kota" itoe timboel pada beberapa
pem?esar dikalangan peroesahaan partikoelir, jang
menJanggoepi mengoempoelkan oeang boeat keperloean pendjaga kota itoe sampai -+- 81/2 milioen roepiah. Komisi pertahanan jang diketoeai oleh toean
Kuneman, telah memberi pertimbangan kepada Pemerintah soepaja menjetoedjoei asas oentoek mendirikan pendjaga-kota itoe.
. Apabila rantjangan ini, jang sekarang persiapan
nJa soedah hampir siap, dilakoekan kelak, maka oentoek pendjaga-kota itoe boekan sadja diminta bant.oean ~angsa ~elanda jang masoek golongan noodf<;>rmat1:, atau Jang. oleh sebab-sebab Jang lain t1dak
d1panggil oentoek dJabatan militer, tetapi djoega dan
te~stimewa dirninta bantoean golongan bangsa Boem1poetera dan bangsa lain; kalau mereka tidak membantoe oesaha ini tidak akan berhasil.

goeh-soenggoeh, maka telah dapat diadakan beberapa atoeran jang penting.
Perawatan orang sakit dan loeka.
Sedjak dari dahoeloe pekerdjaan itoe dilakoekan
oleh Palang ¥erah atau H.oode Kruis, jang dalam
waktoe dama1p~ell: tel~h menjoesoen tjabang-tjabang
dan pembantoe.2nJa dibeberapa tempat. Organisas1
Palang Merah itoe terdjadi sebagian dari tenaaa-tei:iaga jang bergerak, jaitoe pasoekan pengangkoet,
Jang selaloe berada dekat medan peperangan, dan
~an pasoek:an . perempoean-perempoean penolong,
J~ng be.k~rdJa ~roemah sakit ditempat orang mela~1kan din dan ditempat orang dikoempoelkan. Disini
itoe dalam waktoe perang Palang Merah itoe perloe
djoe~a akan tenag<l: oentoek setempat-setempat.
:enaga-tenaga Jang bergerak itoe terdjadi dari
tab1~, I?eng~ngk?et ?rang sakit dan penolong jang
terdJad1 dan l~k1-lak1 dan perempoean. Tiap-tiap pasoekan b~sarnJa de.Iapa~ or~ng dari berbagai-bagai
golongan itoe dan t1ap-tiap tiga pasoekan didjadikan
satoe seksi jang t~rdjadi dari 24 orang dan dipimpin
oleh . s~orang. ~b1~. Beberapa seksi mendjadi compagme Jang d1p1mpm oleh tabib komendan compaO'b
ni._Dengan tjara demikian djoega diadakan organisasi

~etempat-tempat

PENDJOEALAN OEMOEM

pada tanggal 15 Augustus 1940 djam 10 pagi dimoeka Vendukantoor Manado dari
2 perceel erfpacht, ternama ,,'Iakoeow I" en ,,Takoeow II" verponding Nos. 91 en 92, terdoedoek di district Manado, bestuursafdeeling en residentie Manado. Acten erfpacht ddis 7 Februari 1929 Nos. 25
en 26. Harganja verponding f 5000.Ini pendjoealan terdjadi atas tita Raad van Justitie Makassar ddo. 7 Juni 1940, boeat pembagian.

Meester THE SING HOO.

dibawah pimpinan tabib-tabib.

Hingga sekarang Palang Merah beloem tjoekoep
mendapat tenaga-tenaga jang tjakap. Teroetama oen
toek tenaga-tenaga jang bergerak itoe masih banjak
perloe orang. Teroetama sekali jang dikehendaki ia1ah mereka,. jang tjoekoep pengetahoeannja, baik keMendjaga penghasilan barang2 keperloean dan ma- d?edoekannJa ~alam masjarakat dan pandai memimpm orang, sehm~ga ia dapat mengepalai pekerdjaan
kanan.
pengangkoetan d1bawah pimpinan seorang tabib.
Persiapan tentang ini masoek bagian Departement Economische Zaken, jaitoe dengan bermoepaPalang Merah masih sangat koerang mendapat
kat dengan organisasi peroesahaan partikoelis.
bantoean!
Pasal jang penting misalnja soal mengadakan
Tidak
ada
paedahnja
gembira mengoendjoengi
makanan, jaitoe mendjaga soepaja disegala ditem~oersoes pa<;la permo~laan sadja, jang penting sekali
p~t, djo~ga dibagian-bagian jang perhoeboengannja
dJelek, tJoekoep tersedia makanan oentoek waktoe ia.lah orang ito~ mesti maoe dan tjakap meneroeskanllJa dan senantiasa bersedia oentoek pekerdjaan Paj~ng lama. Apa jang dilakoekan tentang ini tidak kelang
Merah. Bertambah lama bertambah perloe djoehhatan kel.oear, djad~ tida~lah terasa benar kepada
g~ akan bantoean golongan perempoean bangsa Boeorang banJak. Tetap1 hal itoe penting, soepaja roemah tangga ra'jat djangan koetjar katjir. Oleh ka- m1poetera.
rena pihak partikoelir membantoe dengan soeng-

TEMP AT MEMPER BOENGAr' AN CJEANG

SIMPA NAN J AN G KOEKOEH.
Oean~ s1111pana~ senantiasa teroes dapat d1bajar
dengan t1dak d1bentahoekan lebih dahoeloe.
Boenga -1939 3.6°/c.
Dipinta kepada penjimpan-pcnjm1 ;rn akan meng~endjoeka11 tv1eknenjad1kantoor ·oaart <tnk, soepaia boenga 1toe dapa1 d1masoekb11 ,ala111 lJnekoenja.

} Ji l"l'Cf if•

. POTH EK

!Bis.a lllinoe.m,

'AN

"

bisa gosok. bisa ceroet.

Kalau .toean ada sak1t: ~atoek, tenggorokan, dysenterie, bisoel-bisoel. loekaM
djatoeh, digigit segala binatang berbisa, dan lain-lain, soeka semboeh
dengan lekas dengan onkost tjoema sedikit, silahkan toean pakai
Ban
Lena"
" 11 a"
.., t anggoeng memoeaskan deng-an tidak di9oega, sebab Ban Le
soedah d apat d'1p 1oma2, dan baniak
·
" toean-toean
"'
soerat-soerat poedjian dari
arnrlten~ar. bangsa Eur ipa dan Indonesia, karena amat mandjoernja. Bisa dapat bel1 d1mana2 tempat, djoega bisa pesan dengan rembours kepada:
1oeka,

SIE KA

TJE

Rustenburgerpad 16
Soerabaja
(Java)

ROEMAH

OBAT

Passar Weg 8
Menado
(Celebes)

TJ E H

SHE

TON G

Maka s sar
(Celebes)
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L A BO RA T O RI UM:

periksa darah menoeroet Sacks - Georgi, Meinecke
van Ide.
PERKAKAS ELECTR IS: Diatermie, Sollux- en Hoogtezon, dan perkakas
massage.
DJAM BIT J ARA:
Djam 10 - 12 pagi I Ketjoeali hari·hari ming·
4 6 soreh l
goe dan raja,
POLIKLINIEK boeat orang miskm dan tidak mampoe. D1am 7 - 8 paCi
Ketjoeali hari raja dan hari minggoe

TEL. 51 e n 81.

MA NAIJ (J,

Ji.iiianalaan 6.

DR. A. 8 . AN
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Lembar kedoea
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Perangdi Eropah.
SOEARA2 PERDAMAIAN. SIAPA AKAN MENA G? CHURCIDL ,,KIRA" INGGERIS, lllTLER
,,BI
NG" DJERMAN, KATA lllTLER. KEDOEDOEKAN INGGERIS TAMBAH SOELIT.
KABINET BAROE DI JAPAN.
KETEIDOEHAN di Eropah selama hari2 belakangan
ii.ni adalah apa jg dalam bahasa asing diseboet ,,hoorbare stilte". Roepanja tedoeh jang mendahoeloei riboet. Sebagai lazimnja selama peperangan ini, kaloe
dimedan2 pertempoeran agak sepi, laloe tersiar pelbagai berita perdamaian. Bagitoelah selama kedoea soember2 Zweden, Hongharye, Oostenrijk dan seba- ris. Kaloe tindakan Roes itoe meroepakan pembahapihak, Inggeris-Djerman sedang bersedia-sedia akan hagian Roemenia, kelihatannja ada lebih baik dar1 gian daerah jang memang soedah diatoer lebih doeloe
melakoekan serangan jang paling hebat, sekarang pada permoelaan perang. Daerah2 terseboet ada ter- antara Moskou, Berlijn dan Roma, maka itoe bererti
sedang dilakoekan pantjing-memantjing oentoek da- toetoep boeat Inggeris, dus dipandang dari soedoet keroegian bagi Inggeris, tapi kaloe Stalin sekedar
l'il.ai. 1£ntah hanja sekedar pantjingan semata, atau sitoe, Inggeris ada terk oeroeng, terpentjil dari be- mempergoenakan kesempatan jang baik, maka pintoe
memang dimaksoedkan damai jang soenggoeh2, tak noea Eropah. Keroegian Inggeris dibenoea Eropah masih terboeka jang satoe kali Moskau dan London
dapat dipastikan lagi dalam zaman koesoet ini. Pi- ada lebih besar kelihatannja dari Djerman. Industrie2 akan berdjalan sama2.
hak Djerman mempergoenakan ketedoehan pada perang dari negeri2 jang didoedoeki Djerman ada leDalam hal itoe Roes akan perloekan bantoean
memboeka offensief atau serangan damai. Hitler bih loeas dari industrie perang Inggeris dan domini- Inggeris goena meloeaskan pengaroehnja dipodjok
memperdengarkan satoe pedato jang menerangkan onsnja. Dilain pihak, Djerman terpisah dari bahagi- Eropah jang diseboet Balkan itoe. Sampai saat ini
bahwa ,,sebenarnja" boekan rajat DJerman dan ra- an doenia, loear Eropah antaranja jang teroetama masih beloem ada kepa£tiannja apa dan kemana
jat Inggeris jang inginkan ini peperangan, ,,sebenar- sendiri, Amerika, jang industrie perangnja seloe- arah toedjoean Stalin. Bagi Inggeris perloe sekali
nja" ia tidak maoe atau bermaksoed menjerang Ing- roehnja terdapat dibelakang Albion. Tjoema, indus- memperbaiki kedoedoekannja terhadap Roes dengan
geris, tetapi hanja itoe beberapa staatslieden Ing- trie Amerika ada lain kedoedoekannja terhadap Ing- mentjatat satoe kemenangan, baik terhadap Djergeris dan Perantjis jang inginkan peperangan. Dus geris dari itoe industrie dinegeri2 taaloekan Djer- man, baik terhadap Italia. Apa Albion sanggoep
,,sebenarnja" Hitler maoe lindoengi Nederland, maka man. Kaloe Inggeris hanja sekedar djadi pembeli dari mendjadikan Roes sampai kagoemkan ia serta taia serang negeri itoe, ,,sebenarnja Hitler maoe lin- hasil2 industrie Amerika, dus bergantoeng pada soe- koetkan pengoeasaan laoet oleh John Bull, itoe madoengi Belgie dll. negeri lagi, maka lantaran itoe ia ka tidaknja Amerika lever apa jang diboetoehkan sih satoe pertanjaan.
perkosa kemerdekaan negeri2 itoe dan ,,sebenarnja" oleh Inggeris, bagi Djerman ia dapat memaksa dus
Kaloe di Eropah Inggeris sedang hadapi kesoeHitler maoe taroeh Inggeris dibawah telapak kaki- menentoekan sendiri apa itoe industrie negeri jang karan2 jang tidak ketjil, jang kaloe mengenai orang
nja seperti jang lain2 itoe, tapi ia rasa soekar dapat didoedoekinja mesti lever padanja. Jang mengoen- lain dari Albion, ten toe hilang harap, di Asia dengan
berboeat itoe, ma~~c~ ::j a ia sekarang tjoba2 meme- toeng~an In~geris dala~ kedo~d~ekannja terhadap Japan jang maoe ini-itoe, Inggeris tidak lebih baik
tjahkan rajat dan pemerintah Inggeris. Itoelah rasa Amer1~a Serikat .adalah .1toe fe~t Ja~g armada 13:oet kedoedoeka:nnja. Pemboebaran kabinet Yonai, jang
kita maksoed ,,vredescampagne" dari Hitler itoe.
Ingger1s ada melmd?eng1 panta1 .Trmoer ~m~rika, boeat jang mengenai sikap Japan terhadap Eropah
p ta .
.
~
,,
dan kalau armada itoe soedah tlada, nantI dJoega dapat diseboet kabinet-damai menambahkan kegen~r illJ8&l ,,sia~
n me~g
Amerika terb~eka bagi ..serang~n2nja Hit!er.
tingan kedoedoekan Albion
Asia Timoer. Poen did1_seboet ole~ Hitler dengan dJengekan pa~a alamatSatoe hal Jang pentmg bagi kedoea pihak adalah sini sikap Roes dapat mempengaroehi keadaan boen.Ja C~urchil. Ia katakan. da~am ped~tonJa tentang 1
.
. R
I kan sedikit. Kaloe Beroeang-merah dapat mengikat
s~apa Jang ~alah: ,,c~~rchil 10'a. k1ta Jang akan. hai;;- s~~ terdj8'n~~ oos . . . .
. . I perhatian Nippon didaratan Asia Oetara Timoer, matJOer, dan k1ta ,,t3:hoe Ing~er1s J.ai:;ig akan l_iantJoer . 1 clihar0 depan ir;u. Sampa1 km1 sikap ~es ~as1h ti- ka bagi lnggeris keadaannja tidak bagitoe soekar.
Apak~h .Pembilan¥an. Hitler in; akan dibe~arkan dak. nJata,. PentJaplokan daera~ Ro.~m:.rua, Jan~ 3:tas Poen Amerika, jang pada masa ini seakan-akan meoleh .kedJadian2 nanti, tJobalah kita toenggo.ei. Pe~- 1 adv~es DJerman oleh Roemerua. diKa:sihkan ba.gitoe roepakan skelwak di Pacific, boekan ketjil pengabandmgan kekoeatan da.n keadaan ked<;>ea p1hak t1- sadJa zonder P.erlawanan, me~imboelkan . doegaan roehnja terhadap kemoengkinan2 dilaoet Tedoeh ini.
dak memberikan kepastlan pada mendJawab perta- / orang, bahwa tmdakan Moskau itoe telah dilakoekan ,
.
njaan siapa menang itoe. Kedoedoekan Djerman de: sesoedah .diremboek dengan Berlijn, dus taoe sama j Soesoen~ kabmet K~n-0ye
.
ngan kesempatannja mempergoenakan soem~er2 dar1 J t.aoe. Tap1 stengah orang mengataki:-n, bah~a Sta- memperhhatkai:;i banJ3:k moeka baroe. Dengan prms
negeri2 jang didoedoekinJa sekarang, sepert1: Noor- 1 Im soedah mempergoenakan saat Jang ba1k pada I Konoye sebaga1 premier, oeroesan loear negeri ada
wegen, Denemarken, Polen, Checho Slowakye, Ne- I mentjaplo~ Besa.rabia dan Boekowina, ketik~ Hitler dalam tan¥annja Mats:ioka, seorang P?lit.ikus ~apan
derland, Belgie dan Perantjis, ditambah dengan sedang tenkat di Eropah Barat, menghadap1 Ingge- terkenal diloear negeri, dan pernah dJad1 wakil Ja-

I

ell

I

Apa soerat kabar bole/1 mend;acli sehab clari toean poMja

KERQESAKAN MATA?

Ojalan jang tentoe oentoek meroesakkan

pa"danglah lampoe extra boekan sebagai

toean

membatja

satee kaperlentean ! Biarpoen boeat bebe-

dan bakerdja dibawah penerangan djelek.

rapa milioen, toean tida akan bisa beli mata

Dan

tida

baroe, tetapi boeat hanja beberapa cent sa-

dapat dibikin baik kombali. Perhatikanlah

dja ongkos slroom, toean seloeroeh malam

soepaja fampoe

tengah dari seloeroeh

dapat penerangan baik sekali, djika toean

toean poenja kamar 2 , lampoePHILIPS dan

memakai lampoe PHILIPS jang himat itoel

poenja
mata

mata

jang

adalah:

soedah

roesak

&

•
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STUDENTEN INDONESIA DI NEDERLAND.

Semoea dalam selamat.
Oleh harian nationaal ,,Soeara Oemoem" disiarkan satoe telegram jang diterima oleh toean Soemard~ Da~oe~apoetro. di-. Solo dari poetG'ranja jang
beladJar di Zirch, Zw1tseiand. Boenji kawat itoe seperti berikot:
I
,,danoesapoetro solo
har~ono lei~en allright stop write malay papers
all 1_ndonesxan holland allright stop monthly I
receive money from swiss firm.
danusaputro"
I
1 Di Indonesiakan ertinja :
danoesapoetro solo
hartono leiden baik stop kabarkan s erat kabar
Indonesia semoea indonesiers negeri 'Oelanda baik stop saban boelan saja terima oeang dari firma (bank) zwitserland".
,..
1Dari kawat ini dapat diketahoei, bahwa semo a. studenten bangsa Indonesia dinegeri Belanda berada
I dalam selamat. Para koelawarga mereka di Indonesia kiranja disenangi dengan berita ini.

I

.
.
NEDERLANDSCH - INDISCH DEVIEZENlNSTIa di Vlk b d k tik dib't' ak
~ en ?1'.- , e a
1 Jar
an soal Man- soepaJa pada achirnja Perantjis menjatakan eran
TUUT
P n .
chuna. Lain2 mlllister adalah: Dalam negeri dan so- pada Inggeris dus memihak D 'erman m
~
I
'
cial E. ~asui, ~eoea~gan Iso Kawada, perang luit. sobatnja lama' itoe?
J
eng adaui 1 • J?iperingatkan kepad~ poeblik, .bahwa Devieze~gen. T?JO, ma:me vice-admiraal Yoshida, justitie
mstltuut soedah membentahoekan Jang terseboet diKa~am1, peladJaran Rashida, pertanian dan hoetan
Ish1guro, dagang dan industrie Kobayashi, Verkeer
dan spoor Murata, zonder portefeulle Hoshino dan
secretaris-general Tomida.
Minister Yasui, Kazami, Kawada ada terkenal
sebagai orang2nja prins Konoye jang sangat rapat
dan dipertjaja olehnja.
~eno~roet pernja~aan Konoye pada pers bahwa
kabmetnJa akan ber1kan tenaga lebih besar boeat
bantoe missie keradjaan jang penting sekali, jaitoe
membangoenkan soesoenan baroe.
Tentang politiek loear negeri s.k. Kokumin Shimbun, jang teranggap sebagai trompet tentara Japan,
mengatakan jang terhadap Djerman dan Italia djangan maoe damai dan memoedja2. S.k. lllengatakan
lebih djaoeh, bahwa hasil peperangan Inggeris-Djerman masih beloem pasti dan tidak diketahoei masi
ada djalan apa boeat Djerman dalam mainkan diplomatieknja dengan Roes. Harian itoe mengachirkan dengan mengata)rnn, bahwa Japan terhadap
Roes djangan mendjalankan politiek jang hanja beroepa mengekor pada negeri2 As. Sikap itoe bertentangan dengan tjita2 dan pekerdjaan Japan.

b

Peraug darat da.n laioet.
Perang darat di Eropah, sesoedah penjerahan Perantjis telah terbrenti. Kedoea pihak memperlihatkan kP-:u~tiva.n loea..r biasa dioedara. Dilaoet. sesoedah itoe pertemoean antara armada Inggeris dan
Italia dilaoet Tengah, keadaan poen agak tedoeh. I
Di Afrika, maoe diatas tanah, maoe dioedara agaknja sangat ramainja. Betapa ramainja dioedara atas
Inggeris dan Djerman dapat dilihat dari berita2 ten
tang akibat2 serangan2 balas membalas antara kedoea pihak. Inggeris mengatakan, bahwa selama 17
hari diboelan Juli ada 105 pesawat Djerman ditembak djatoeh. Berapa banjaknja mesin2 terbang Djerman jang melajang diatas Inggeris? Tentang aksi
RAF dapat diberitakan bahwa menoeroet soember
Inggeris, sebagai akibat bom2 jang diboeangkan oleh
pesawat Inggeris di Djerman, maka perhoeboengan2
dinegerinja Hitler banjak jang terhalang. Kanaal
antara Eems dan Dortmunt roesak besar, perhoeboengan2 kereta api banjak jang terbongkar oleh
born dan tiap malam dari Nederland terlihat njala
api disebelah Timoer jang diroepakan oleh kebakaran2 di Djerman lantaran bom2 RAF itoe. Bahwa
doegaan2 tentang kemoengkinan serangan Djerman
pada Gibraltar boekan semata doegaan belaka, njata dari berita2 jang mengatakan, bahwa menoeroet
penoetoeran orang2 Amerika jang baroe poelang darl Spanjol, dinegeri itoe dimana2 terlihat kaoem Nazi ,
jang memakai uniform. Opsir2 dan serdadoe2 Djerman memasoeki Barcelona, menempati hotel2 Bilbao.
Aliran orang Djerman bagitoe besarnja, sehingga
orang2 Amerika terpaksa diam dipension atau tinggal dikapal sebab hotel2 sama penoeh dengan orang
Djerman.
!toe pertempoeran dilaoet Tengah jang berachir
dengan kemenangan Italia jang bagitoe dibanggabanggakan oleh Djerman dan Italia, ternjata tidak
bererti. Sebab baroesan sadja kapal2 Italia melihat
kapal2 slag Inggeris, laloe mereka semboenji dibelakang asap tebal dan lari. Hanja mesin2 terbang
Italia jang tjoba2 mengganas, tidak dapat loepoet
dan ditembak djatoeh atau diroesakan. Didaratan
Afrika pihak Italia dapat mentjatet kemenangan
( eindelijk ! ) dibatas Kenya dan Soedan, dimana pihak Inggeris terpaksa lepaskan Kassala dan Moyale.
Dalam pada itoe perhoeboengan tentara Italia di
Afrika dengan iboe negerinja soedah terpoetoes sama
sekali, sehingga hanja dengan liwat oedara tentara
Italia di Afrika dapatkan alat2nja.
Antara lnggeris-Pemntjis,
doea kawan serikat jang sekarang masing2 djalan
sendiri, masih sadja terdapat banjak pangkal.2 pergeseran. Pihak Perantjis menoentoet keroegian dari
Inggeris boeat itoe kapal2 jang ditenggelamkan dan
atau diroesakan. Oleh Inggeris toentoetan ini disahoet dengan pembeslaghan semoea kapal2 Perantjis
jang terdapat dipelaboehan2 Inggeris diseloeroeh
doenia. Kapa12 itoe ,.dipindjam" oleh Inggeris boeat
selama perang socpaja tidak djatoeh dalam tangan
Djerman!Italia. Disamping bendera Perantjis jang tetap dikibarkan dikapa12 itoe, akan dikerek djoega
bendera Inggeris. Sehabis perang kapal2 itoe dikembalikan lagi pada Perantjis.
Apakah Hitler akan berhasil menghasoet Petain

Kaloe merasa kapala poesing, kaki
tangan peget, saklt dada, sakit ping
Eang dan 1.1.s. lamas rosok den~an
OBAT BALSEM TJAPMATJAN
~ng bisa itangten sakitnja dengan
tjepet ! . . _. . . . . _ _

BISA .DAPAT BELi DIANTEAO TfMPAT

Glaxo menghilangkan betoel laparnja
baji dan gampang hantjoernja. Oleh
karena bikinannja menoeroet ilmoe
pengetahoean, maka Glaxo membikin
koeat toelang 1, asabat dan oerat1 spier.
Tida heran baji tidoer dengan se·
nang

tiap 2

Tida

heran jang ia begitoe

habis

makan

Glaxo.

goembira djika bangoen tidoer.
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.IENG HWA POO
bawah ini didalam nomor loear biasa dari Javasche
Courant tg. 15 Juli No. 56b; menoeroet pemberitahoean. ito.e, maka pendoedoek j g pergi meninggalan Hind1a boeat sementara atau boeat selamanja tidak boleh embawa wang negeri ini lebih dari f 50.seorang dan sebanjak-banj&.knja f 200.- oentoek satoe keloearga (bersama-sama anak dan isteri).
Pembatasan ini boeat Djawa dan Madoera soedah
berlakoe sedjak tanggal 17 Juli, sedang boeat Soematra, Borneo dan Bali dan Lombok akan dirnoelai
tanggal 22 Juli j.a.d. dan boeat tempat-tempat lain
dari tanah Hindia moelai tanggal 1 Augustus j.a.d.
Orang-orang, jang hendak membawa lagi wang
negeri loear d.1.1. sebagai itoe, haroes mendapat soerat izin jang choesoes oentoek itoe. Boeat meminta
izin itoe lrendaklah dengan perantaraan sesoeatoe
bank.

I

TRADE MARK

BAND
DUNLOP

PEMBERITAHOEAN.
Pada hari SENIN 26 Augustus 1940 pagi djam
9.30 didalam dan dengan perantaraan kantoor lelang
Klas 2 di Manado, akan didjoeal dihadapan banjak
orang:
Itoe perceel, jang mempoenjai hak eigendom,
dengan semoea peroesahan jang terdapat didalamnja, menoeroet soerat2 eigendom dari 16 Juli 1931 No. 95 dan 3 December 1938 No. 100
tertoelis diatas nama dari M. W. Ward c.s., terdoedoek di Residentielaan dalam bandar Manado,
verpondingsnomor 5, menoeroet meetbrief ddo.
25 November 19.21 No. 50 loeasnja 4215 M2,
harga verponding tahoen 1939: F 12000.Pendjoealan ini berlakoe menoeroet kekoeatan
soerat koeasa jang tiada boleh ditarik kembali, diberikan pada soerat dari hypotheek pertama dd. 24
Januari 1924 No. 4, kepada djoeroekoeasa dari pemegang hypotheek,
Mr. J. KREEMER.

Lebih dari 2000
gigi, jang menggigit djalanan,
menjegah selip
dan membesarken kekoeatan
rem dari toean
poenja auto.

MENINGGAL DOENIA.
Pada 26 dan dikoeboerkan pada 27 Juli 1940
Soeami dan Bapa kami :
F. T. H. van der SLOOT
dalam oesia 7 4 tahoen.
~

Kepada sekalian Njonja2, toean2, sobat-kenalan
serta soedara2 jang soedah mengambil bahagian dalam kedoekaan kami serta toeroet menghantarkan
djenazah kekasih kami itoe ketempat perhentiannja
jang penghabisan, atas nama kami sekoelawarga dioetjapkan diperbanjak terima kasih.
MANADO, 27 Juli 1940.
Jang berdoeka,
Djanda M. van der SLOOTWakkary
da.n anak2 serta tjoetjoe2.
. .

~
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BAND DUNLOP
JANG AMAN

~

PENGHEMATAN ATAS PEKERDJAAN OEMOEM
Wang penghasilan negeri tiap-tiap tahoen banjak
.
.
.
~-~.--------------------djoega jang dipergoenakan oentoek memelihara peKed<>E'.a, sekahan oesaha Ja?g tidak perloe benar sebelah Barat Tjimanoek akan selesai sama sekali
kerdjaan oemoem dan oentoek memboeat jang ba- haroes '":oero~n.g~an semoe'.1-nJa:
.
.
dalam tahoen 1940 ini. Di Djawa Tengah jang akan
roe-baroe. Jang dirnaksoed dengan pekerdjaan oe- .. T~tapi dan iru ha~oes ?i~etJoe~an pe~erdJ.a3;n diteroeskan dengan selekas-lekasnja ialah pekerdjamoem itoe 1 ialah seperti djalan oemoem, gedoeng-ge- mg~si, seba? pekerdJaa?- nn pentm% sekah '.1-rtmJa an irigasi di Serajoe. Di Djawa Timoer pekerdjaan
doeng negeri, djembatan2, irigasi dan lain2 sebagai- 1bagi k~madJoean ~esedJahteraan h1doep ra'Jat oe- irigasi di Toeloengagoeng Selatan dan wadoek NomoemnJa, da~ bagi kead~an makanan choesoesnja. topoero akan diselesaikan, pekerdjaan irigasi di Pronja..
1
Berhoeboeng dengan keadaan jang. loear biasa O~eh ~a.ren~ i~oe maka didal~m .tahoen 1940. peker- bolinggo akan diteroeskan dan pekerdjaan irigasi di
pada waktoe ini, maka segala pengeloearan wang ne- ldJaan ~gasi di Tang&'erang ~1 DJawa Barat diter.oes- Laban Goeboegdomas di Loemadjang Selatan dan
geri jang tidak perloe dilakoekan dengan segera, ~~n ~Jo~ga mengerdJakannJa, . sedan~ pek~rdJaa_n wadoek Lowajoe di Lamongan akan dimoelai meharoes dioeroengkan doeloe boeat beberapa lamanja. mgas1 di Krawang akan hamp1r selesa1 dan Jang d1- ngerdjakannja.
Oleh karena itoe, maka berhoeboeng dengan anggaran belandja 1940, soedah diperiksa apa-apa diantara pekerdjaan oemoem jang dapat dioeroengkan itoe.
Pertama-tama jang haroes dioeroengkan itoe ialah
sekalian pekerdjaan jang boekan tidak dapat dioeroengkan didalam tahoen 1940. Tetapi sebaliknja haroes dipikirkan, bahwa segala pekerdjaan jang berhoeboeng dengan oesaha oentoek memadjoekan kesedjahteraan penghidoepan ra'jat seboleh-bolehnja
djangan terdesak karena itoe. Berdasarkan pada
asas jang diterangkan ini, maka dibawah ini diseboetkan beberapa misal jang biasa memberi pemandangan apa jang akan dikerdjakan teroes dan apa
jang akan dioeroengkan.
Pekerdjaan oemoem diseloeroeh negeri, djadi semoea gedoeng negeri, djembatan, djalan, irigasi, dan
lain-lainnja soedah tentoe haroes dipelihara, dan mana jang roesak diperbaiki, ataupoen diganti dengan
"'
jang baroe. Maka dalam hal inilah haroes diselidiki
UFMERI< llOKOI<
betoel-betoel, mana-mana diantaranja jang sangat
t'A"NTARA)rENAK
perloe, dan hanja itoelah jang h8:roe~ dikerdja~an
RAJAN.SA SRENTA
didalam tahoen 1940 ini, dan selamnJa haroes dioeroengkan. Belandja jang soedah ditentoekan dalam
MOERAH NAR<.ANJA. "
anggaran oentoek pekerdjaan jang dioeroengkan itoe
ditahan sadja doeloe.
Agent: N.V. LIEM OEI TIONG & Co's, MANADO.

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

SAJA OJOfGA KEPENGEN OAPET
ANAi< LAGl,TETAPI SAJA POENJA
I.AKI SELAMAN.14 HfNTJINTAIN LA·
EN' PRAMPOEAN, OAH SAMA
SAJA DIA TIOA MENGIN OAH·
KEN LAGI.

----

QUINA LAROCHI
mengasl tenaga mori.
da, dan memblkln
goemblra serta sehat,
pada orang lelalti ata•
wa prampoean. Min·
la selekasnja diklrlm·
ken satoe flesch. QUI.
NA LAROCHE blsa
terdapet disemoea to·
ko' Provislen en Dranken jang terkenal.

KENG HWA POO

MENOEDJOE INDISCHE BURGERSCHAP.

lngka -matjam.

semoea arah politiek dan aliran2 politiek jang
tersoesoen dalam satoe organisatie.

Keingiinan ,,Insulindie".
4 Mentjoret perkataan ,,Kolonien", dimana sadja
Siap,akah dimakSioedka1n olell 0. H. Paintouw,
Vereeniging Insulinde telah menjiarkan selebar- · perkataan ini masih tertoelis, dan meng
hatelah melakio,eka.n ,,p:erb.qeatan k-0l001illle-kelim.a"? an, dalam mana kata ,,Soer. Hbl.", telah diterangkan
kan tidak lagi terpakainja perkataan itoe maoe
tentang soerat menjoerat dengan lain2 partai dan
dalam berkata-kata maoe dalam toelisan dan
Bahagian jang mengenai diri dan toelisan kita da- perkoempoelan. Dalam salah satoe soerat diwartamenggantinja
dengan lain nama jang lebih tjotjok
ri serangan .s obat kita OHiP, pada minggoe laloe soe- kan tentang diperdirikannja satoe commissie jang
dengan
hal
bahwa
menoeroet Grondwet, Keradjadah kita djawab sekedar. Tetapi toelisan sobat kita bermaksoedkan mengatoer contact oemoem antara
an
ada
terdiri
dari
bahagian2
di Eropah, Asia dan
dalam ,,Pemberita Manado" No. 7 tgl. 20, tidak ha- Rajat dan Pemerintah. Atas pertan)aan ~al~m. soeAmerika.
bis pada apa jang kita soedah ladeni itoe. Masih ada rat itoe, apa Insulinde dapat menJetoedJoe1 .d1benekornja, jang moengkin akan berekor poela. Bahagi- toeknja commissie itoe, Pengoeroes Besar dari Insu- 5. Mengadakan ,,Indische Burgerschap" boeat sean kedoea dari toelisan sobat kita itoe, OHP moelai- linde telah menjatakan, b'ahwa partai itoe mengoetamoea rajat Nederland dengan tidak membedakan
kan dengan kalimat perlintasan, sebagai alamat, bah- makan oesaha oentoek tersatoenja segenap rajat Beagama dan kebangsaannja, sehingga pendoedoek
wa pembitjaraannja ditoedjoekan kelain pokok-pem- landa dengan tidak membedakan agama dan bangsadisini hanja dapat- dibedakan antara:
bitjaraan, dengan pertanjaan:
nja, sehingga segala ichti.ar jang dapat mentja~ai
a. Indische burgers, dan
,,Keterangan toean Thomas dalam hal ini jaitoe angan2 itoe ditoendjangnja. Insulinde dap.at menJeb. Orang asing (jalah mereka itoe jang sekJJ.,,masa bolehkah pidatonja mengandoeng peng- toedjoei oesaha commissie itoe d.an memadJoekan kerang boekan Nederlandsche onder~ane-n, .dan
inginan2nja,
jang
dikiranja
dapat
memoooahkan
ter,,hinaan terhadap Pemerintah sedang maksoed
mereka itoe jang sesoedah adanJ.a In<lisch
tjapainja
maksoed
oesaha,
jaitoe:
,,pidato jaitoe selakoe inleiding dan toelichting
burgerschap
tidak tetap djadi Nederlandsche
,,dari motie copra jang sesoedah diterima oleh 1. Mengichtiarkan soepaja persemajaman Baginda
onderdanen) .
,,vergadering dimadjoekan oleh toean Wakkary
Ratoe dan Pemerintah Nederland dibawa kebaha,,dalam Minahasaraad teroes ke Volksraad dan
gian jang di Asia dari daerah Keradjaan Neder- , 6. Menjetoedjoei itoe tiga golongan pemilih djadi
,,Pem.erintah Tinggi ?"
land selama daerah Keradjaan di Eropah masih
satoe kiezersgroep, jang melingkoengi segenap
'
.
dibawah
kekoeasaan
asm
g.
Indische
burgers seperti dimaksoedkan dipasal 5
Dari kalimat pertanjaan sebagai inleiding ini, njata
(dus
dengan
mengetjoealikan orang a.sing).
terang, bahwa sobat kita OHP soedah pindah onder- · 2. Meloeaskan kekoeasaan ·Volksraad kearah satoe
werp laloe melang.soengkan toelisannja:
•
I
parlement jang .s empoerna.
I
,,Kita djangan mendahoeloei perkara delict ini 3. Membesarka'Il djoemlah anggota2 Volksraad dan
mengambil diantaranja wakil2 dari boleh dikata
,,karena keadjaibannja, sebab toedoehan diboe,,at atas satoe Verslag politie jang diboeat da,,lam bahasa Belanda.
,,Tapi sekedar kegoenaan oemoem: bolehkah
,,orang dihoekoem atas toelisannja pegawai po,,litie dan boekannja atas oetjapan pesakitan
,,jang benar? Verslag politie diboeat dalam ba,,hasa Belanda, antara mana ada perkataan
,,manupulaties der regeering". Maka kam.i ber,,tanja perkataan Melajoe apa jang toean Tho,,mas telah oetjapkan jang sama boenji atau
,,mendekat sadja perkataan ,,manupulaties"
,,itoe? ,,Manu" terdapat dari bahasa Latin (me,,ngertinja tangan) djadilah main-tangan dari
,,pemerintah. Sebagaimana pintjang ini verslag
,,bahasa Belanda atas m.ana orang moesti di,,hoekoem njata seterang-terangnja.
I
,,Kita toenda pembitjaraan jang djelas sampai
,,kesoedahan pemeriksaan, dimana kami akan
,,boeka satoe-satoenja hal ini dimedan oemoem,
,,,sebab kini oemoem perloe mengetahoei sebe,,nar-benarnja perkara ini, dan pantaslah Mina,,hasa menghormati anak2 Minahasa jang berani
,,membela kepentingan negerinja walaupoen
,,toedoehan-toedoehan dari pihak jang hanja
,,dan sadja dan tjoema hendak mempermaloekan
,,pemoeka2 kaoem Minahasa dihadapan bangsa- ·
,,nja.
,,Perboeatan kolonne-kelima seperti ini kita
,,moesti basm.i dari kami poenja pergaoelan".

SCOTT'S

/

EMULSION

Obat koeat jang
satoe-satoenja
oentoek memelihara ba·
dan sasoedahnja semboeh
~
dari sakit.

Bagitoelah bahagian kedoea dari toelisan sobat kita
OHP itoe. Siapakah jang ditoedoeh oleh sobat kita
telah melakoekan ,,perboeatan kolonne-kelima." itoe?
Moelai dari kalimat: Tapi sekedar kegoenaan oemoem ...... " dan seteroesnja so bat OHP hanja membitjarakan verslag politie, jang mengatakan tentang
,,manupulaties" der regeering dll., dari mana katanja
njata ,,terang seterang-terangnja", pintjangnja verslag itoe.

'

Laloe sobat OHP menoelis :

'I

·

,

I

I
,
j

j'

· ,,Kita toenda pembitjaraan jang djelas sampai
,,kesoedahan pemeriksaan, dimana kami akan
,,boeka satoe-satoenja HAL INI dimedan oe,,moem ... ...... "
Bagi kita njata seterang-terangnja, bahwa sobat kita maksoedkan dengan ,,hal ini", jalah ......... verslagnja politie itoe. Dus seselesainja pemeriksaan sobat kita akan boeka ,,hal ini" =verslag politie, dimoeka oemoem.
Sebagai pengoentji O.HP toelis:
,,Perboeatan kolonne-kelima seperti iJn.i ........... .
Tidakkah disini pengoendjoekan ,,seperti ini" bermaksoedkan ,,hal ini" dan dengan ,,hal ini" dima~- ,
soedkan oleh OHP... . . . verslag politie itoe?
Kita oelangi pertanjaan kita diatas ini: ,,.Siapakah
jang ditoedoeh oleh sobat 0. H. Pantouw telah melakoekan ,,perboeatan kolonne-kelima" itoe ?"
j
Pada minggoe laloe soedah kita peringatkan adanja ratjoen jang terkandoeng dalam toedoehan memboeta toeli tentang ,,perboeatan kolonne-kelima" dari sobat kita itoe. Entah bagi jang tersangkoet a;da I
perloenja, kita soedah tjoba lobe dimana adanja ra- 1
tjoen jang ,,Ingka-matjam" taboerkan itoe. Kita menantikan djawaban dari sobat OHP jang memoeas- '
kan.

c.

Scott's Emulsion ada obat koeat jang satoe·
satoenja 'oentoek bikln koeat orang poenja
badan, teroetama poela ada sanget tjotjok
oentoek memelihara badan sasoedahnja orang
baroe semboeh darl penjaklt, sebab lnl ml·
njak mengandoeng banjak matjem dzat 2 Jang
paling Perloe ·oentoek memelihara orang
poenja badan Qaltoe vitamlnen asell bersama
dzat logam), blsa dengen tjepat bikln kom·
ball poela orang poenja kakoeatan badan,
menambah orang poenja napsoe bersantap,
tenaga boeat bikln koeat ada besar, slfatnja
obat ada aloes.

Toean-toean perloe sekatl awas kapan membeli lnl mlrijak, kerna dalem tempo blakangan ini di pasar ada banjak sekali terdapat
pembikinan jang kasar dan sembarangan,
sebab dengen begin! baroelah ada pendjagahan Jang soenggoe-soenggoe bagi prl·
kasehatan.
Sa'moea roemah obat besar ada djoewal.

SOEDAHKAH TOEAN M~MBAJAR
WANG LANGGANAN TOEAN
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PARA PEMAKE LAMA DAN BAR.OE SEMOEA
~~a~ PALMOLJVI:
~:1Hg BAR.OE set.fa. DIPER8AEKIN .I
Saboen PALMOLIVE sekarang lebih
kerasan dan lebih himat dipakenja.
Boesanja jang moestadjab lebih haloes,
soepaja koelit jang haloes akan djoega
merasa segar dan sehat.
Para pemake saboen PALMOLIVE sa·
ban hari, semoea merasa senang, oleh
----~ "' ··. kerna koelitnja men·
~~ djadi haloes, segar
~ ~
dan haroem,
dan merasa
sehatseperti ia lagi
moeda.

7 Tjiet Gwe 2491

Lo ear Negeri.
PERANG ROPAH SEPI. KETEL BALKAN MENDIDm. lllTLER-MATJAM. INGGERIS/AMERIKAJ
AN. MOSKOU DIPIHAK NEGERI AS?

PALMOLIVE dibikin dari MINJAK OLIJF
dan lain 2 minjak tetaneman dan sama
sekali TIDA MENGANDOENG GEMOEK
BINATANG
Maka darl itoe, tentoe sadja Dokter 2
dan achli-achli dari 72 negeri mengandjoerkan saboen PALMOLIVE goena dipake djadi alat ketjantikan boeat mandi
dan boeat tjoetji ramboet.
Saboen wangi PALMOLIVE haroem se· :"":
kali baoenja dengen tjampoeran dari
17 matjam minjak·minjak angkasa jang
mahal.

t~a=~~:. Goedan~~makanan Eropah satoe2nja Idamai itoe disoeroeh sia~er agaknja :_

pada masa ini, jalah Balkan, ket?lnja sedang mendi- n&'an ~aksoed men~arahkan perhatian .Inggeris k~Gen.erlale repetitie?
dih. Dus lebih soekar lagi agaknJa soal makanan ba- lam dJoeroesan dan Kanaal. Sebab benta2 terbatJa
PERTEMPOERAN2 jang meroepakan peperang- g; Eropahnja Hitler dimasa ini. Roemenia, sesoedah dalam ,,S.O." tgl. 307 dari New York, mengatakan
an jang sebenarnja hanja terdjadi diantara pasoe- boeat sepertiga bahagian ditelan oleh Roes, agaknja t~ntang pengangkoetan twtara Djerman dalam
kan2 oedara kedoea pihak. Pesawat2 Inggeris dan haroes mesti memberikan sekoerang2nja sepertiga dJoemlah2 besar kearah pantai Perantjis dan Belgie.
Djerman saling ganti berganti koendj.oeng. mengoen- lagi dari daerahnja pada l~in2 tetangganja? jaitoe Bari~an2 D.je~man itoe ten~oe tidak pasiar sadja
djoengi negeri lawan. Bahwa selandJoetnJa pepera- Transylvania pada Honghana, dan DoeroedsJa pada perg1 mand1 d1laoet kanaal itoe.
ngan antara Ingg~ris dan ka"'.'an2nja lawan Djerl?-an Boelgaria. Menoeroet kab~r Berlij:r:- dan Rome ~elah Inggeris/Am.erika-Ja.pa.n.
ter~et~ma akan. dilakoekan d1aw.a71g-awang, ter:iJata menasehati pada Roemema soe:paJ~ menoeroeti keSemendjak Japan dengan langsoeng meminta padari diadakannJa generale repetitie pada hampir sa- hendak Hongharia dan Boelgana itoe. Dalam pada
ban hari. Jang :paling hebat antara lain? adalah itoe itoe roepanja Boelgaria tidak bagitoe po.~as, a.a~ se- da Perantjis soepaja pengangkoetan alat perang
pertempoeran d1atas Kanaal pada 26/7 J.l.
doeloenja pergi atas oendangan ke BerhJn, mm1ster goena Tiongkok liwat daerah Indo China dibrentikan,
Warta berita, ant~ra ,,Sg. Po'_' mewartakan ~n- loear negeri Boelgaria telah be~mboek den~an. oe- perhatian doenia banjak lagi diarahkan ke Asia Ting perang oedara Jang hebat itoe antara la1n2, toesan Inggeris di Sofia. Kata ber1ta, Boelgana tidak moer. Terlebih sebab kebetoelan dimedan perang
oahwa dalamnja telah toeroet sedikitnja 80 pesaw8:t bagitoe dipoeaskan oleh Rome dan Berlijn dalam ke- Eropah sedang sepi. Perhatian pada Asia tambah
Djerman. Pertempoeran itoe berdjalan lama sekah, inginan2nja. Entah mengharapkan bantooan Ingge- na.iknja lagi kalau Nippon minta pada Inggeris djoedan disatoe saat oedara di~itoe se'.'1-kan-akan penoeh ris boeat mendapatkan daerah lebih ?esar. Ketel ga, soepaja djalan via Birma ditoetoep djoega boeat
dengan pesawat2 terbang Jang Saling tembak.
Balkan moelai mendidih. Dengan bag1toe gandoem Tiongkok. Kedoea-doeanja permintaan Japan itoe diPerm~laan perang itoe adalah. serangan 80 p~- dari podjok Eropah sini akan bren.ti mengalir ~e kaboelkan oleh Perantjis dan Inggeris. Dengan ala~awat DJe~man. pada satoe convoo1 kapal2 !nggens I Eropah Barat. Entah itoel3:h sebabn~a Rome-BerhJn san perdagangannja diroegikan, Amerika mempe1J~~g be~la~ar d1 Kanaal.. Rom~ongan kapal itoe ter- 1 beroesaha soepaja perdama1an terpehhara dan boeat dengarkan tidak senangnja dengan penoetoepan djalanan2 via Indo China dan Birma itoe. Washington
din dari kira2 20 kapal ~ang diantar ole~ kapal2. pe- itoe Roemenia mesti berdarah.
rang ketjil. Pesawat2 pelempar born DJerman Jang
memperdengarkan kegoesarannja, tapi tidak lantas
menjerang sambil menjelam, datang berombak2 da- Tjara Hitler,
melakoekan sesoeatoe tindakan langsoeng. Bangsa
lam rombongan terdiri dari masing2 27 pelempar jang memetjah-belahkan siapa jang. me~djadi la~an Amerika jang roepanja dengan segala daja hendak
bom. Datangnja pesawat2 Djerman itoe dari pesisir nja njata poela dari sepak tindaknJa di Balk~n itoe. mentjegah dirinja tersangkoet dalam peperangan
Perantjis. Ganti-berganti bombers itoe menjeloep Offensief damainja baroe ini terhadap Inggeris poen dimanapoen djoea, mempergoenakan ketjerdikannja
dan menjerang kapal2 itoe. Pihak Inggeris pesaw:a~ memperlihatkan Hitler-matjam itoe. Misalnja .Pihak membikin pembalasan pada penoetoepan djalanan
RAF laloe menjerang dan bagitoe soedah terdJad1 Djerman menjiarkan berita, bahwa Hertog Wmdso.r dagangnja itoe. President tida~ soeka menoesoek
pertempoeran oedara jang sangat seroe. Poen. meri- dan Lloyd George sedang mengoesaha~an ~r~a~1- hati dan perasaan siapapoen. Ia memperma'loemkan
am2 anti pesawat dipesisir Inggeris tidak ketmgga- an Inggeris-Djerman! Maksoednja ber1~a2 mi, Jan~ sadja, bahwa pengeloearan minjak dan besi toea dalan, dan lekas djoega berhasil mengoesir pesawat2 oleh pihak Inggeris diseboet terlaloe gila boeat ~1- ri Amerika haroes pakai licentie. Dus ia mendjalanDjerman itoe, dibantoe oleh pemboeroe~ oedar.a sangkal dan oleh Lloyd George ditolak sekeras2nJa1 kan embargo atas kedoea matjam barang itoe, tapi
RAF. Doea pesawat Djerman ditembak dJatoeh. P_i- tidak lain tidak boekan melainkan memetjah-belah- tidak dengan terang2an. Dengan bagitoe pengang'
.
hak Djerman mengabarkan ada 11 kapal Inggens kan rajat, Inggeris, soepaja
:ieg~ri .itoe katJau, pe- koetan minjak dan besi toea ke Spanjol (dikira langbesarnja totaal 43.000 ton diten~gel~mkan dan .12 tjah doea, masing2 ikoet permml!mnJa. Ba_hwa dala~ soeng ke Djerman liwat Perantjis) dan ke Japan daroesak sementara pihak Ingger1s bilang keroeg1an keadaan sekarang rajat Inggens akan tid~k da:pai.. pat dibatasi. Tentang tindakan Roosevelt ini pembihanja kapal ketjil totaal 5.104 ton ditenggelamkan diaboei matanja oleh Hitler ternjata ~a::1 bai:iJak kin commentar Raymond Gram Swing mengatakan,
dan 5 lagi besarnja 5.133 ton diroesakkan oleh born roepanja tindakan Hitler boeat oesahanJa itoe •. Jang bahwa president Roosevelt menjingkiri tiap critiek
Djerman. Betapapoen djoea a~ibatnja, ~erang oeda- satoe sesoedah lainnja sarv:r: gagal. Orang mas1h be- dan sifat bermoesoeh jang terang2an terhadap Jara jang lebih hebat da~ .ngenh aga~nJa akan me- loem loepa itoe berita perajaan kemenang;an a~as pan, sehingga dengan bagitoe Japan terpelihara oennjoesoel. Generale repetit1e. soedah dilakoeka?, per- Inggeris pada 27 Juli di Berlijn. ~ekarang lam ber~ta toek ,,perbaikan prestige".
toendjoekan jang mendahsJatkan akan menJoesoel. mengatakan nanti pada 15 8 DJerman akan menJeSesoedah ditoetoepnja djalan Birma oleh Inggerang Inggeris.
ris sebagai djawaban atas permintaan Japan itoe,
IWlapamn mengallltj~ EroJ*lh.
Bagitoelah Hitler-matjam mentjoba2 men~aloet soeasana dipodjok Asia sitoe agak tedoeh. SekoSemendjak Djerman mengoeasai boleh dibilang
kan
keadaan di Inggeris dengan tidak berhasil. (Se- njcng2 tersiar berita, bahwa pada 29 Juli di Tokio
segenap daratan Eropah, ketjoeali Roes d~n B~kan,
sering moentjoel berita2 tentang mengantJamnJa ke- perti djoega Ingka-matjam tj?b~2 menjabo.engkan telah ditangkap beberapa orang Inggeris sebab dila paran dinegeri2 jang ditaaloekkan. Di Denemarken, bangsanja dengan boeng C., tap1 tidak berhasil sebab toedoeh melakoekan spionage. Seorang antaranja,
Belgie, Nederland, Perantjis, dimana-mana mengan- kita disini keliwat nuchter, Corr.). Segala dongengan Cox, pembantoe Reuter mendapatkan kematian ketika hendak ditangkap, sebab berlompat dari djen--~--!.--~-----------~---~~~--- dela satoe kamer jang tiga tingkat tingginja. Selain
di Tokio dilain2 kota di Japan poen ditangkap djoega
orang2 Inggeris. Beberapa hari kemoedian dikabarkan, bahwa beberapa orang antara jang ditangkap
itoe soedah dimerdekakan lagi. Dalam pada itoe Inggeris tidak diam dan soedah madjoekan protest ke
Tokio. Kalau oleh Inggeris dilakoekan tindakan2
membalas dan ditangkap orang2 Japan didaerah Inggeris, betapa djadinja nanti?

I

5

Sikap Moskou,
dalam pada itoe masih teroes meneroes satoe pertanjaan besar. Kata berita2 dari Roemenia, negerinja
radja Carol itoe dengan relahnja soedah atau aka11
kasih daerah2 jang diminta oleh Hongharia dan
Boelgaria itoe, ada lantaran ingin damai dan soepaja mentjegah meloeasnja...... kominisme di Balkan. Apakah alasan membendoeng kominis ini boekan made in Berlijn a tau Rome? Dalam hal itoe agaknja antara negeri2 as dan Moskau masih djaoeh da·
ri pada tjotjok. Dilaoet Timoer armada laoet Roes
telah mengadakan main perang. Dikatakan, bahwa
seloeroeh armada Roes ada lebih besar dari armada
Japan ditambah dengan armada Djerman. Dus boeat
bahagian jang dilaoet Timoer itoe sadja tentoe ada
djaoeh lebih koeat dari seloeroeh pasoekan laoet
Djerman. Apa main perang Roes dilaoet Timoer itoe
ada maoenja? Bahagian armada dilaoet Hitampoen
dikasih main perang2an djoega. Pihak Italia-Djerman
menjiarkan berita2 jang maknanja, bahwa Roes ada
disampingnja. Dus gerakan2 armada2 Roes itoe dipandang dari soedoet negeri2 as semata2 selakoe satoe demonstratie kekoeatan biroeang merah terhadap Inggeris. Betapa poen djadinja, tjobalah kita
menoenggoe. Kekatjauan jang mengantjam Balkan
itoe rasanja pokoknja boekan haroes ditjari dalam
keakoran negeri2 as dengan Moskou, tapi juist tidak
tjotjoknj,a antara itoe tiga dapat mendjadikan timboelnja kegentingan didjazirah Eropah Tenggara
itoe.

lnl poen memang toean poenja kemaoean l
Dasarnja kasehatan jang baik adalah:
makanan jang tjotjok, dan soedah pastl
sekali bahoea Glaxo ada mengandoeng
segala -galanja apa jang perloe oentoek
baji jang sehat.
Mintalah katerangan oleh toean poenja
doktor tentang pembikinan jang speciaal
dari Glaxo modern dengan ia poenja
EXTRA vitamine D dan besi.
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AKSI IUNDIA KOEAT.
(Pidaoo foean Mr. H. J. Spit dimooka microfoon Nirom pada malam MinggJoe mnggal 27/28 Juli, 0).

Kawan senegeri.
Malam Minggoe jang laloe saja soeda berbitjara
sebagai orang senegeri kepada kawan senegeri; soedah saja adjak toean beroesaha oentoek mentjapai
Hindia Koeat, oentoek mengadakan perge1 akan bersatoe.
Pergera~an itoe ada kelihaatan diminggoe jang
!aloe, tetap1 beroepa berbagai-bagai kritik.
Tetapi persatoean tidak tampak.
Lain dari itoe, soepaja tjita-tjita aksi bersatoe
ad~lah lebih hemat, tjoenra
itoe djangan mendjadi boeah perdebatan dimoeka
perloe memakai separonjal
orang banjak, jang banjak makan waktoe.
~ebagai pokok pembitjaraan, baiklah aja ambil
oetJapan ~a.lah scorang t?ekang kritik jang biasanja
mempoenJa1 pandangan Jang tad.jam. Sambil membo~a t kesimpoelan toekang kritik itoe menoer 1 bahKEBAGOESAN DALAM GEl\IEENTE.
DARI BINTAOENA.
wa pidato saja itoe ditjela soerat-soerat kabar, kaAtap2 zink ha1101es ditjet.
oleh: Noerdjalal.
rena dalam pidato itoe terlaloe banjak jang saja
Oleh burgemeester telah dioesoelkan pada raad
Jubileum, peringa11an 45 tahoun dalam martabat
toedjoe sekali goes dan saja tidak menoedjoe kepada
satoe peratoeran jang mewadjibkan pendoedoek geRadja.
satoe toedjoean sadja, jang digambarkan baik-baik,
rneente Manado mengtjet atap2 roemahnja dari zink.
Pada tt. 22 hb. Juli 1940, jubileum 45 th. lamanja jaitoe toedjoean jang selaloe terpandang kepada kilni, ada goena kabagoesan pemandangan dalam kota. 1P.t. M.T. Datoensolang, Zelfbestuurder Bintaoena, ta, kemana djeega kita berpaling atau menoleh. jaOesoel ini memang bagoes. Lebih bagoes lagi, kaloe mendjabat pangkat Radja, dengan oepatjara telah 1dj·t?a.e+~memboeat Hindia koeat, kocat dengian al.at sengemeente send.iri lantas memberi tjonto dengan ' diramaikan.
.
-..
mengasih tjet atap2 zink dari pendirian2 gemeente, 1
Welakinpoen perajaan officiel ini, dengan men. Pada p~ndengar, betoelka~ terlaloe banjak jang
jang terbanjak soedah berkarat dan dipemandang- 1dadak, tapi soedah berachir dengan sesempoerna2nja. saJa soeka1, da~ bena~kah: saJa ~rpisah ct::iri m~ja
an djaoeh dari bagoes.
Toean2 Zelfbestuurder-Com.missie Bolaang-Mo- rakat, ~arena itoe saJa tidak tanoe apa Jang dikengondow dan Jubilaris disertai Mantri masing-ma- I hendak1 dengan soenggoeh-soenggoeh oleh pendoeSABIL DIKASIH BEKERDJA.
sing dengan berpakaian hadat (Hadatcostuum).
I doek?.
.
P.t. Zelfbestuurder Kaidipang-Besar, berhoeboeng
SaJa dahoe~oe m'.1-oe - dan saja sekarang masih
Ti~ orang ~oeka. . .
.
dengan kesehatan beliau terganggoe ta' sempat n~aoe_ - ~k~rd~aan Jang teroos-me,ne:roes akan men. Satoe goeroe d~n sekolan. par~e~1r d1 .Mal ala- menghadiri, diwakili oleh toean Djogoegoe Bolang- tJ8:pa1 Hindia Jang Koeat, sekarang _dan nanti, sebaJang, .w. T. namanJa pada bar~ ~ei;un J.l. ketika be~- !tang dan Bobato2 (Sangadi2) serta Kepala2 Igama ~a1 tanda pe~satoean, sebagai penJatkan perasaan
~da dikeboll;, telah. memotong b~Ja dan mertoeanJa dari Kaidipang-Besar.- Dari fihak B.B. ambtenaar ha- Jang menoe~dJ?ekkai: persatoean semangat dan peraengan sab1l,. sehingga kedoeanJa ;nendaJ?at loeka2 dir P.t. Controleur Bolaang-Mongondow, Mr. Quik, samaan nas1b Jang timboel dan mendjadi njata kadan perloe . di?a~~ .keroemah sak1t,. Ke~1ka sanak selakoe wakil bangsawan Resident Manado, clliring1 rena peran~.
.
.
soedara dar1 s1 b11'.-1 itoe m~ngetahoe1 hal itoe, mere- I oleh toean Detachement Commendant dari Veldpoli- 1 D~lam hngkoe~ga~ Jang lebih loeas: Moesoeh kika ~aloe mengeroJok lela~ .terse~oet dan o~ntoen~ 1tie Kotamobagoe.
.
.
ta DJerman mesb_ kita I?e~3:ngi deng~n ~t~ d~
1
sadJ3: ~ekas ~atang veld~ohtie se~&"g8: ter~J~gah s1
Tak disangka2 oleh raJat Bmtaoena, bahwa pada pada alat perangnJa ~endiri Jang sebaik-baiknJa, Jalelak1 itoe dipoek~el mati ol~~ fam~e istermJa. De- hari itoe j.m.P.t. M.T. Datoensolang akan nanti di- itoe persatoea.:i, mes~1poen yersatoe8:n itoe kita pernga;ri berloeka2 dJ~ega I:Iaki itoe ~ba.wa keroemah perbintangi kedoea kalinja (menoeroet besluit ber- oleh dengan. dJalan lam .dan mereka itoe.
~akit. Apa se~abnJa ~hingga terdJadi pemotongan I oleh Bintang Emas besar ...... pen.)
.
Jang saJ3: k~hendak1 boekanlah soeat?e aksi se1toe, beloem diketahoe1.
Kepada Jubilaris, tak lain dan tak boekan ~ar1 menta~a sadJa, Jang segera a~an berhenti.
.
pada kami mengoetjapkan ,,BANJAK SLMIAT .
SaJa dahoeloe maoe dan saJa sekarang masih ma1
Slamat, bahwa beliau soedah 45 th. lamanja da- oe mengadakan ak~i oentoek memperbesar seberapa
H.B.S. DAN A.M.S. DI MAKASSER.
lam martabat Radja dan Slamat bahwa 45 th. soedah dapat kekoeatan kita menghadap1 moesoeh ka:rena
Soodah diboolm 1 Augustus j.l.
soedah berlakoe dengan Slamat, serta Slamat atas perang modern sekarang ini botekanlah perkara mi~eperti soedah pernah diberitakan, boeat Makas- perolehan KONINKLYKE ONDERSCHEIDING jang liter sadja lagi.
ser oleh berwadjib sedang diichtiarkan diadakannja kedoea selakoe boeah djasa terhadap rajat dan neBerhoeboeng dengan itoe sekali-kali tidaklah bosatoe H.B.S. dan A.M.S. Dalam oesaha ini burge- geri di~ta Kandjeng Regeering.
leh diloepakan mengangkat deradjat ra'jat - jaitoe
meester Brune banjak sekali berdjasa, bagitoe poela
Den(J'an ancegerah jang diperoleh oleh Zelfbe- memperkoeatkan tenaga kita dalam arti jang seloeResident Makasser. Sekarang kedoea pembesar itoe stuurde~ Bintaoena dari Kandjeng Regeering pada as-loeasnja.
dapat bergirang dengan tertjapainja maksoed. Moe- hari ini kami teringat pada. salah satoe ZelfbestuurJ a.ng saja pikirkan, seperti djoega orang2 jang
lai pada 1 Augustus j.l. HBS-5 tahoen soedah diboe- d~r di OndersfrL Rolaang Mongondow sini, jang pa- tidak setoedjoe dengan saja, ialah aksi sekarang,
ka, bagitoe djoega A.M.S.
d&. tahoen ini akan berdienst kl. 37 th., tapi beloem... dalam waktoe perang ini djoega, oentoek memperHBS mempoenjai 4 kelas dengan djoemlah moe- (Selamat Red.)
koeat pertahanan negeri dengan selekas-lekasnja.
1
rid 110 orang, sementara AMS mempoenjai baroe
satoe kelas, dengan 21 orang moerid. Bagi pendoedoek Makasser choesoesnja, Timoer Besar Oemoemnja pemboekaan kedoea sekolah itoe di Makasser besar sekali ertinja dan sangat meringankan onkos sekolahan anak2 jang sekarang tidak oesah ke Java
lagi goena menempoeh sekolahan sematjam itoe.
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BERITA POS.
Tentang pos oedar,a ke Eropa.h.
Menjamboeng berita tempohari, tentang pengiriman soerat2 dll. dengan pos oedara via Australia)
Amerika ke Eropah, dari kantor pos disini dikabarkan lagi sebagai berikot:
Dengan memperingati akan pemberian tahoe tgl.
22 Juli j.l. tentang pengiriman luchtpos dengau
KNILM/Transtasman P.A.A. boeat Amerika dan
Eropah dikabarkan lagi:
Soerat2 jang dikirimkan dengan djalan ini olen
Batavia-Centrum dikirimkan saban hari 1linggoe
dan tiba di Auckland tiap hari Kemis. Perhoeboengan oedara antara Auckland dan Amerika (San
Francisco) diterbangi saban 14 hari sekali (berangkat dari Auckland tgl. 3 8, 1718 dan seteroesnja d.an tiba di Firsco Rebo 7 8, 2118 dll.)
1
Antara San Francisco dan New York saban hari
ada beberapa penerbangan.
Pesawat2 dari P.A.A.-dienst New Ya.rk-Lissabon
berangkat dari New York saban Selasa-Ke~ dan
Sabtoe dan tiba di Lissabon saban Rebo, DJoemahat dan Minggoe.
Dienst oedara Lissabon-Inggeris diterbangi saban
Senin dan Kemis.
Pengiriman soerat2 dll. dengan djalan diatas ini
jang dialamatkan kenegeri2 jang tidak diseboet 1
dalam pemberian tahoe tgl. 22 Juli itoe, tidalc I
diterima.
Sek.ianla warta pos itoe. Bagi sesiapa jang tersangkoet dapat menghitoeng sendiri ~ilama:ia soerat jang ,
dikirimkannja sampai kepenoedJoeannJa.
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PEMERINTAH DAN PERS.
Se ~erti diketahoei oleh pemerin h sedjak keberapa
mpo telah diadakan satoe badan perantaraan goena
Pemerintah dan Pers . Badan itoe terkenal dengan
seboetan R. P. D. jaitoe pendekan dari perkataan Regeeringspubliciteitsdienst, jang bermaksoedkan mernberikan penerangan pada poebl1k tentang sepak tindak
Pemerintah dengan Perantaraan pers.
Pada Sabtoe, 3 hb. ini di Betawi telah dilangsoengkan persconferentie antara RPO ini dengan wakil:?. pers
ditanah Djawa. Dalam pertemoean itoe berhadir kira2
40 orang. Oimedja bestuur doedoek toean dr. ldenburg,
pemimpin sementara dari RPO, toean Ritman, bekas
hoofdredacteur ,,Bataviasch Nieuwsblad" jang baroe
di an g kat djadi kepala RPO, menggantikan toean Idenburg, dan toean2 dr. Levelt, dr. Brugmans, majoor van
Oijke dan wakil marine toean Quispe! serta kapitein
Spoor akil Generale staf.
Ol.eh dr. Idenburg dioetjapkan pidato pendek mengoe!japkan selamat datang !aloe pimpinan pertemoean
diserahkan pada toean Ritman penggantinja. Oalam pidatonja itoe dr. Idenburg mengadakan pemandangan
.
.
.
tentang pekerd1aann1a dalam waktoe 1ang soedah lam.
.
:
9
pau sam b· t.1 men1atakan p.engharapan moedah~an
dtbawah p1mp1nan 19aroe dari RPO perhoeboengan antara
pemerintah dan pers bertambah baiknja.
Pemimpin baroe dari RPO toean Ritman !aloe me·
ngadakan pidato tentang tjara-tjaranja RPO akan bekerdja dibawah pimpinannja.
kesempatan berpidato jang terberi, dr. Levelt
._Oari
.
memberikan keterangan tentang pekerdjaan Commissie
Kuneman, teroetama bagian technisnja.
Pembitjara jang berikot jalah majoor van Oijken
jang mengemoekakan perloenja keterangan hal weermacht. Spreker menerangkan, betapa orang biasanja
mengira, bahwa dalam kalangan weermacht itoe orang
bekerdja bersandar pada perhoeboengan hierarchica
dan krigstucht. Tetapi disci 1 line jang baik boeJ<an terdapat dari pada adanja bermatjam atoeran, melainkan
dari pada adanja semangat jang baik. Pendidikan ke
.
t er d apa t d an d'1rasa d a 1am soeasana keserbath 111an

dadoean......
Bagi toelah bertoeroet2 kapitei n generale staf toe an
Spoor memberikan keterangan tentang diterbitkannja
madjallah ,,Geeft acht" j· ng nomer pertamanja soedah
keloear, madjallah mana spesial goena menegoehkan
tali pe1·hoeboengan antara tentara dan armada laoet
dengan mereka jang bekerdja padanja, dan toean
Quispe!, pembitjara dari departement Marine. Pernbitjara ini menoendjo..'kkan satoe gambar jang akan disiarkan dalam kalangan marine, bahwa mereka mesti
berhatiZ berbitjara, sebab ,,mocsoehnja djoega toeroet
mendengarkan".
Spreker !aloe menerangkan betapa berhoeboeng dengan keadaan pada masa ini, oleh pimpinan marine
diadakan bermatjam pekerdjaan dan persediaan jang
lebih aedlkit dibitjarakan lebih baik adanja.
Diterangkan betapa serangan pada Nederland tidak
memoengkinkan kita sekarang mengerdjakan rentjana
slagkruiser itoe, tapi hal itoe tidak bererti afstel
kaloe boeat sementara terpasa ditoenda. Pembelian
alat2 baroe goena marine diterangkan dengan agak djelas oleh pembitjara.
Toean dr Brugmans membitjarakan tentang pendidikan toeboeh, jang akan dimoelaikan disekolah rendah
dan menengah. Selain itoe dibitjarakan oleh spreker
ini tentang adanja kesempatan dikota2 boeat toeroet
dalam oefer.ingen sport, boeat apa soedah dikerdjakan
satoe commissie. Spreker pada penoetoep pidatonja
mengandjoerkan soepaja pers membantoe menjiarkan
keperloean sport itoe.
Bekerdja bersama antara RPO dan pers diharapkan
oleh kedoea pihak. Melihat pimpinan RPO ada dalam
tangannja seorang journalist, diharapkan saling mengerti antara badan itoe dan pers akan moedah terrjapai.

ORANG JANG GOEMBIRA HIDOEPNJA
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Badan pengantara diadakan.

Orang• Jang gagah dan koeat d..
pat merasakan kanlkmatan hldoep.
Pakerdjaiinnja balk dan rapih di
waktoe Jang betoel, dan b.,-oe1ah dla
chipat merasakan lranlkmatan lrHo..
lrailnnja. Orang' Jang begitoa koeat
.!!•n dilragoeml mlnoem aelamaQja:
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I rintah jang dianggap telah benar.
Dengan djawaban itoe djadinja perbedaan gadjih
. . Postwissel vr~ p~i·t. .
.
ltoe tetap ada, sebab memangnja memenoehi perasaSepert.1 d]oega boeat. ~onmgm W1lhelmmafo11~~ I an keadilan!
te~pohar.l, oentoek pe~glnman oeang boeat Kra~htig
Satoe motie dari toean2 Soeroso, Soangkoepon
Indle Act~e sekarang ~.eh pembesar pos .soedah di~en: dan Lapian tentang pemindahan pendoedoek desa
toeka:r;i, tidak akan dltoentoet pem~a~aran. DJadi goena kepentingan militer, oleh Volksraad diterima
postw1ssel goena K.I.A. orang boleh kmmkan dengan b ·k d
25 1
t'd .
k .
k
p .h
. . (
. )
a1
engan
awan 12 soeara. Motie itoe boenjinja:
1 a.K pa ai perang o. n a 1 meng1s1
menoe1is
M' t k
d p
· t h
· d
·
postwissel itoe, baiklah orang mintakan keterangan
m a epa a emerm a soepaJa a 1am pemmpada kantor2 pos.dahan pendoedoek desa boeat keperloean defensie:
a. kepada pendoedoek desa diberi tjoekoep tempo oentoek meninggalkan dan pindah dari deTentang persamaan gadji milit.er.
sanja.
Dengan Eropah dan boekan bangsa Eropah.
b. dilain tempat disediakan tanah boeat ditanaI Ketika menjahoeti pembitjaraan prihal tambahan
mi, boeat roemahnJ·a dan boeat keboenannJ·a
begrooting perang wakil Pemerintah oeroesan milijang tjoekoep.
ter antara Iain2 mengatakan tentang permintaan
c. dengan segera diberi keroegian kepada meretoean Lapian, soepaja pembajaran kaoem militer boeka boeat roemahnja jang diroesak, boeat onkan bangsa Eropah disama kan dengan jang bangsa
~o~ j~ng perloe diadakan dan pendapatan
Er~pah, bahwa hal itoe tidak dapat dilakoekan. Di· I
Jang tJoekoep.
permgatkan bagimana do~loe pernah djoega dikemoe
D~masoe~k~nnja. motie terseb.oet disebabkan per1kakan, bah"."'a perbedaan lto~ :ida b.erhoe~~ei;igan de- 1nahnJa ked]ad1an d1satoe desa d1 Java, dimana penngai: pengh 1 doep~n kaoei:i mihte~ dm~gen Im. Dalam doe.doek _jang disoeroeh pindah telah diperlakoekan
h'.'11 n:~1, kata wak1l Pei:iermt'.lh, kit~. tida~ boleh me~- setJara tidak memoea~kan. Hal it.oe tadinja dikemoet~apa1 persamaa~, ~ap1 ke~d1la~. DJ1ka d1samakan d1- kakan oleh toean Lap1an dalam s 1dang Volksraad.lsm1 akan berert1 t1dak ad11. Imlah penlapatan peme-
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BrNT ANG.BTNT ANG FILM
MENGETAHOEI RASIAN.IA OENTOEK
MEMPOENJAI PARAS JANG EILOK

Hawa jang terlaloe panas dari lampoe-lampoe
studio jang besar, waktoe pembikinan film
didalem studio-studio di Hollywood, bisa
meroesakkan parasnja bintang-bintang film,

,,..(~J

··'.;,,,;"

djika mareka tida perlindoengkan koelitnja
dari bahaja itoe.
Memake saboen wang1 Lux sehari-hari,
adalah djalan jang paling baik oentoek
membikin, soepaja koelit selaloe tinggal litjin
.,

..,,.·

dan haloes. Inilah sebabnja, kenapa 9 antara

Io bintang·bintang film dari Hollywood pake
saboen itoe sehari-hari.
Djoega dinegeri panas m1, dimana koelit
seringkali disorotkan oleh matahari, koelit
bisa djadi roesak, djika tida dirawat dengan
TEMPAT MEMPERBOENGAKAN ORANG
SIMPANAN JANG KOEKOEH.
Oeang simpanan senantiasa teroes dapat dibajar
dcngan tidak diberitahoekan lebih dahoeloe.

Boenga 1939 3.6%.
Dipinta kepada penjimpan-penjimpan akan mengoendjoekan boekoenjadikantoor Spaarbank, soepaja boenga itoe dapat dimasoekkan dalam boekoenja.

Dit•ectie
SOEDAHKAH TOEAN MEMBAJAR
WANG LANGGANAN TOEAN

Djanganlah toenggoe·toenggoe sampe
kasep. Pelibaralah

Njonja sebaik·
Pakelah selaloe

'
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GARANTIEFONDS B. I. G. M. PADA .A.. V. B

.

Drink

(Kiriman)

Sebagai soedah maloem, rnaka pada tiapl kali :rnggota B. I. G. M, kalau mendapat pindjarnan dari A.V.B.,
rnaka dari wang pindjarnan itoe dipotong oleh AV.B.
1elakoe garantiefonds, ~oeat:
Gep. soldaat .. . . . . . . f. 0.25
id.
korpl.
,, 0.35
id. Sergt. 2e kl.
,, 0.50
Garantiefonds ini seakan akan soedah mendjadi '
pembajaran tetap oleh tiap2 anggota, sebab djarang
jang sesoedahnja Ioenas hoetangnja, maka tiada mengambil tagi pindjaman, hanja disamboeng teroes.
Mendjadi tiap~ anggota membajar pada bond tiap-tiap
boelan:
Soldaat
Corporaal
Sergt. 2e kl.
Garantiefonds f. 0 25
f 0.35
f. 0.50
Contributie
,, 0.10
,, 0.10
,, 0.10
Orgaan
,. 0.05
,, 0 05
,, 0.05
Djoemlah f . 0 40
f. 0.50
f. 0.65
Pembatja lihat sendiri betapa berat tanggoengan2
tiap2 a11ggota kepada bond. Beloem terhitoeng lagi
tangg0engan2 lain .
Satoe serdadoe dengan pensioen begitoe sedikit ,
menanggoeng lagi roemah tangga jang begitoe besar,
tetapi terpaksa oleh tjintanja kepada bond, maka dengan rela ia menanggoeng segala tanggoengan oentoek bond .
Kalau sadja orang maoe selidiki betapa sengsaranja
anak2moe aalam kemelaratan itoe? Mengapa engkau
beriboe-riboe pinsioenan militair, bagaimana melaratmemerloekan sadja orang jang diloear bond lebih danja didalam kampoeng2, bagaimana anak2nja dibi~rkan
ri pada anak boeahmoe sendir i ?
berkeleleran dengan ta' diberikan barang pengad1aran
Tangisan2 diloear roemah lebih diindahkan oleh
meskipoen sedikit, bagaimana sengsaranja beriboe2
toean dari pada tangisan anak2 didalam roemah send iri.
pensioenan militair waktoe didalam sakit ta' ada onHeratoes riboc roepiah toean hambeerkan sadja kekost akan berobat, ta' ada onkost akan boleh diptlimana-mana, akan tetapi alangkah baikn]a djika toean
hara didalam roemah sakit, maka senistjaja orang akan
perdirikan sekolah2 ambacht oentoek anak2 boeahmoe
heran mengapa Bond van lnheem_sche Gepensionneerde
scbagai Mohamadiah dan la in2 vereeniging soedah laMilitairen biarkan sadja mereka itoe dalam keadaan
kotkan? Alangkah baiknja djika toean perdirikan roejang sangat melarat itoe? Mereka itoe m:n~eto.ep
mah sakit-roemah ~akit oentoek gepensionneerde milimoeloetnja karena takoet kalau2 ta' dapat lag1 pindJatairen soepaja djanian mereka itoe mati sadja dalam
man dari A. V. 8.
kemalaratan karena ta' ada onkost akan pembeli obat
Mengapa B. I. G. M. jang sangat kaja itoe membiaratau pemeliharaan dalam eoemah sakit?
kan anggotanja dalam kesengsaraan2 itoe?
.
Djangan toean loepakan pepatah Melajoe: "Apa
Wahai toean Pattipeilohij, mengapa engkau b1arkan
goenanja terang boelan didalam hoetan djikalau dalam
negeri alangkah baiknja?

DIAMANT

Dari

Baroe teri1na:

Veteraan.

•
n1ets
PEMBERITAHOEAN.
Pada hari SENIN 26 Augustus 1940 pagi djam
9.30 didalam dan dengan perantaraan kantoor lelang
Klas 2 di Manado, akan didjoeal dihadapan banjak
orang:
Itoe perceel, jang mempoenjai hak eigendom,
dengan semoea peroesahan jang terdapat didalamnja, menoeroet soerat2 eigendom dari 16 Juli 1931 No. 95 dan 3 December 1938 No. 100
tertoelis diatas nama dari M. W. Ward c.s., terdoedoek di Residentielaan dalam bandar Manado,
verpondingsnomor 5, menoeroet meetbrief ddo.
25 November 1921 No. 50 loeasnja 4215 M2,
harga verponding tahoen 1939: F 12000.Pendjoealan ini berlakoe menoeroet kekoeatan
soerat koeasa jang tiada boleh ditarik kembali, diberikan pada soerat dari hypotheek pertama dd. 24
Januari 1924 No. 4, kepada djoeroekoeasa dari pemegang hypotheek,
Mr. J. KREEMER.

van Leeuwen,

AWAS

BAHAJA OEDARA
I 0.24
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van Leeuwen,

BAGAIMANAKAH MEMBOEAT PARIT BAHAJA OEDARA
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Hermann Rauschning
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~'Baa minoem, bisa gosokJ bisa oeroet.
Kalau toean ada sakit: batoek, tenggorokan, dysenterie, bisoel-bisoel, loekaloeka, djatoeh, digigit segala binatang berbisa, dan lain - lain, soeka semboeh
dengan lekas dengan onkost tjoema sedikit, silahkan toean pakai ,, Ban
L en g" tanggoeng memoeaskan dengan tidak dicioega, sebab ,,Ban L e n g"
soedah dapat diploma2, dan banjak soerat-soerat poedjian dari toean-toean
ambtenaar bangsa Europa dan Indonesia, karena amat mandjoernja . Bisa dapat beli dimana2 tempat, djoega bisa pesan dengan rembours kepada :

SIE KA

TJE

Rustenburgerpa d 16
Soerabaja
Qava)

ROEMAH

OBAT

Passar Weg
Menado
(Celebes)

8

TJEH

SHE

LABORATORIUM : periksa darah menoeroet Sacks - Georgi, Meinecke
van Ide.
Diatermie, Sol tux- en Hoogtezon, dan perkakas
massage .

PERKAKAS ELECTRIS:

TONG

Makassar
(Celebes)

DJAM BIT JARA :

Djam

10 -

4 -

POLIKLINIEK
TEL. 51 en 81.

l

12 pagi Ketjoeali hari-hari ming·
6 soreh
goe dan raja .

boeat orang mi ski n dan tidak mampoe. Ojam
Ketjoeali hari raja dan hari minggoe

MANADO,

7 ·- 8 pa&' . . .

JUJHanalaan 6.

DR. A. 8. AND U

•
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Bahaja jang datang mengantjam .dari Djerman tidak I
koerang terangnja kelihatan oleh saja dari orang2
lain.
T6htang tjara bekerdja meno~roet perasaan saja
1 ih baiklah selaloe ditentoekan dengan pasti apa
jang hendaJ< dikerdjakan, dari pada meminta toen- '
djangan oentoek weerbaarheidsfonds seoemoemnja I
sadja. Soenggoehpoen begitoe saja lebih soeka fonds
itoe tidak dibagi-bagi, soepaja perasaan persatoean I
bertambah koeat.
Berhoeboeng dengan jang telah dibitjarakan itoe
jang baik dikerdjakan lebih dahoeloe ialah pengawalan kota atau Stadswachten. 'rentang itoe sebentar lagi akan berbitjara toean Mansvelt. Sebabnja
ialah oleh karena pcngawalan kota itoe goenanja
oentoek mempertahankan negeri dan memenoehi segala tjita-tj5ta dan keperloean kita. Oentoek itoe bergoena wang kira-kira 2 millioen.
Segala jang telah dibitjarakan itoe dapatlah dikerdj an sebagai berikoet menoeroet perasaan
kami:
Bila oeang kira2 soedah tjoekoep terkoempoel
oentoek sesoeatoe pekerdjaan jang telah ditentoekan, ditoendjoekkanlah oleh Centraal Comite apa2
jang akan dikerdjakan sesoedah itoe. Dalam Comite itoe akan dioendang toeroet doedoek sekalian
voorzitter Comite ditiap-tiap gewest, jaitoe menoeroet oesoel jang telah dikemoekakan orang.
Selandjoetnja joeran tiap2 boelan ditetapkan sekoerang-koerangnja 1 sampai 5 % dari pendapatan
tiap2 boelan dan moelai boelan depan hendaklah disetor kepada Weerbaarheidsfonds seoemoemnja dengan perantaraan Comite setempat2. Administratie
oe'ang itoe dioeroes cleh Javasche Bank.
Koningin Wilhelminafonds tidak ditoetoep sama
sekali. Hanja aksi oentoek itoe sadja jang dihentikan
boeat sementara, ketjoeali beberapa andjoeran jang 1
telah ditetapkan oentoek didjalankan bagi keperloean
fonds itoe. Tetapi siapa jang hendak menoendjang
teroes tentoe sadjalah bo1eh.
Achirnja akan saja oetjapkan sepatah kata tentang hal menoenda aksi boeat Wilhelminafonds itoe.
Djoega tentang hal itoe, banjak jang tidak tjotjok.
1Sementara itoe, karena fonds itoe waktoe ini tidak dapat dipakai oentoek maksoednja jang moela2,
pikiran orang berbeda-beda tentang apa Sekarang
jang mesti akan dilakoekan. Sepoeloeh orang jang
bertjakap-tjakap tentang hal itoe, pendapatannja
atau permintaannja sepoeloeh matjam poela. Djadi
orang tidak tjotjoK. Lagi poela orang sering loepa,
bahwa wang jang soedah disetor itoe setiap wakt?e
boleh dipergoenakan oleh Seri Baginda Ratoe Wilhelmina.
Sebeloem ada dikemoekakan pendapatan atau
permintaan jang dapat dianggap sebagai pikiran se- :
kalian ra'jat, atau sebahagian besar dari ra'jat, ma- !
ka bagi Centraal Comite tidak ada '.1-lasan ak8:n me~- \
tjaboet kepoetoesan menoenda aks1 boeat W1lhelm1- \
nafonds itoe.
Kepada Comite van a ks i di Salatiga saja minta I
soepaja soekalah menganggap oetjapan ~ja j~n~
penghabisan ini sebagai djawab telegram Jang dik1rimkan kemarin doeloe kepada saja.
Kawan senegeri! Dengan jang diatas itoe saja
toendjoekkan sekali lagi tjita2 jang mesti kita tja-
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Satoe -satoenja
band di Doenia
dengen lebih dari 2000 6161
jangkoeat,jang
menggigit djalanan dan menjegah selip
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BAND DUNLOP_
JAN6 AJVAN
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................,¥1
! pai dan

perboeatan jang mesti kita lakoekan.
Sekarang dapat toean menentoekan timbangan
j dan pendirian toean.
I Toendjanglah aksi Hindia Koeat.

.

Joean dioecJa bisa memP.oeniai
Tenaqa bnme janq koeitAsabat2
Tenang dan Keradjinan Barue.
A111JillaJ mtpetfilPuit!

i1l~:~'\I

Berlboe·rihoe orang 2 lelaki dan prampoean jang Koeroes,
Lemah, Berpenjakitan, Kehingoengan. jang tadinja telah poetoes
pengharapan. telah berkata: Tahlet 2 • VIKELP" mengasih hasiF
baik sekali, dimana lain 2 obat Iida dapat memherikan !

* z.I. Nolsoe
mokon bertomboh
Asobol2 lebih koeal

d"d I
t d' d' h'l
3• S0 k ·12
I
I a om peroe JO I I ODIJ
4. Tidoer njenjok
5. Mengosih Koseholon Boroe,
Tenaga, Kerodjinon don kooeleton.
Terhodap toeon in poen akan
berboeat begiloe dioego.

Sekarang toean poen dapat mengetahoel
realahnja. Resiah menggantikan Dzat' Tialr
Vitamlnen dan iodium iang gampang hantioer. didalam toean poenja badan. dzat<
mana tadinja telah hilang, Resiah menga·
sih makan toean poenja baden dengan
dzat 2 !ang mengasih kahidoepan - Besi.

Phosphor, Calcium. Zwavel. Jodium jang
gampang hantjoer dan Vitamine B.
Toemboeh-toemboehan laoet adjaib telah
mengasih kenjalaiin ada mengandoeng ini
dzat'penling. Sekarang ini dzat' disadilkan
kepada toean didalam roepa Vikelp. maka·
nan iang memperkoeat badan.
Kasilah makan toean poenia badan ini
hari djoega dengan Vikelp. Ganlikan itoe
DzaF tiair dan Viiaminen jang telah hilang.
djika toean merasa baden koerang senang.
poejeng. lelah alau letih. Perhalikan hasil
njo jang sangat njata itoe. Toean kombali

poela seperli didalam keadaiin doeloe koeat. goembira hidoep dan dapal menger djakan segala-galanja . asabat? mendjac '
koeat dan tenaga baroe ada mengalir
disoloeroeh toean poenja toeboeh.

PERINGATAN. Djika Toean poenja langganan tida ada
aedia, toelis soerat kepada Muller & Phipps, Batavia-C., Afd.
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ORGANISATIE PERTAHANAN IIlNDIA.
Rantjangan djabatan2 pemba.ntoo dikalangain penj
dciedo·ek. Masih banjak lrelroe1Jl;ngan tangaJL
(Samboengan).
II. Geneeskundige <U_enst (Djabata.n Pengobata.n).
I Djabatan ini kewadjibannja: memberikan perto1 Iongan ditempat ketjelakaan, mengangkoet orang dengan tjepat dan dengan tjara jang betoel ketempat, tempat orang itoe dapat ditolong, memboeat tempat
bersemboenji, roemah2 atau gedoeng2 mendjadi tempat obat oentoek menolong dengan segera orang jg
loeka2 dan mendjaga soepaja selandjoetnja ·koerban2
itoe dimasoekkan dan dirawat diroemah sakit.
j
Organisasi ini terdjadi dari soeatoe bagian jang
· pergi dari satoe tempat ketempat jang lain dan soeatoe bagian jang tinggal dihulppost pengobatan. Ba1 gian jarig pertama terdjadi dari beberapa pasoekan
penolcng (reddingsploeg), sedang hulppost terdjadi
dari s-oeatoe afdeeling pengobatan dan soeatoe hulpon tsmettingsinrich ting.
ill. Polisi.
Polisi kota diperkoeat dengan polisi bantoean.
IV. Ontsmettingisdienst (D~batlan P,eIDbasmi).
Djabatan ini haroes membasmi mosterdgas ditanah-tanah lapang, didjalan-djalan dan digedooenggedoeng jang kena mosterdgas.
V. Opruimingsdienst (Djabatlan pembersihklan).
Djabatan ini haroes membersihkan roentoehan
roemah, gedong2, dsb. sesoedah bombardement.
VI. Herstellingsdienst (Dj~bafulD. peml:Jetoolkain).
Djabatan ini terdjadi dari pegawai technis dari
badan-badan Pemerintah dan peroesahan2 partikoelir; kewadjibannja ialah membetoelkan keroesakan2
pada kawat telepon, waterleiding, gasleiding dan
kawat listrik.

I

PEl.UBERITAHOEAN.
Pendjoealan dihadapan orang banjak dari tanah2
eigendom, terdoedcek di Tahoena dan Manado, verp.
No. 1227 dan 686, diatas nama dari Sech Mohamad
bin <:lech Baradja, jang telah ditentoekan pada Sabtoe tgl. 24 Augustus 1940 djam 11 pagi, TIDAK
DJ ADI.
Notaris C. J. Kruimel.

KENG HWA POO
~-

BAHASA DJERMAN DISEKOLAH MENENGAH. t.elah ditoetoep sebeloom 15 Miei 1940 oentloiek dipin- kepada Di:rectie der Ppsts~rballlk di Hindia-Belainda.hkan k,e Posts}J!atarbank di Hi;ndia-Beloo.da.
da di Bat.aviia-Ce.ntrum:
Diganti d~n ba.hiasa l!lld-01nesia?
Kalau beloem diipindahkan hendaklah diberi ta- a. oleh sipenjimpan jang tinggal di Djawa dan MaKetika baroe2 ini dalam Volksraad dibitjarakan hoekan boekoenja itoe kepada Commissie jang tersedoera
soal onderwijs, maka antara lain diperbintjangkan boet diatas di Batavia-Centrum dengan memberi kesebeloem 31 Juli 1940
djoega prihal dihapoeskannja bahasa Djerman dan terangan tentang sipenjimpan dan boekoe itoe.
b. oleh sipenjimpan jang tinggal di Soematra,z."Celedaftar pengadjaran pada sekolah2 Mulo dan MiddelKeterangan itoe ialah:
bes dan Borneo
baar. Antara pelbagai oeso~l jang dimadjoekan te~- tentang sipenjimpan: nama dan nama ketjilnja, temsebeloem 16 Augustus 1940
tang penggoenaan waktoe Jang terloeang karena d1pat dan tinggal kelahiran;
c. oleh sipenjimpan jang tinggal disalah satoe poetiadakannja bahasa Djerman itoe, ada permintaan
alamat di Hindia.
lau lain jang masoek daerah Hindia-Belanda
,, boekoe simpanan: tempatnja dikeloearkan, notoea.n Inskandar Dtnata, itoe wakil Pasoendan jai:g
sebeloem 31 Augustus 1940.
mor dan djoemlah saldo-teterkenal. Toean terseboet mengoes<id'kan, soopaJa
Oentoek porsekot jang akan diberikan itoe akan
tempo jang t:adinja dioentoekk~n boeat bahasa Dj~rgoed.
diberikan atas soeroehan Postspaarbank oleh kantor
man, dipaka1 oentoek pengadJaran bahasa MelaJoe
Boekoe simpanan dinegeri Belanda jang telah di- post ditempat tinggal sipenjimpan seboeah boekoe
alias bahasa Indonesia disekolah2 rri:e~ei:gah i~oe. toetoep itoe haroeslah - dengan memberi keterang- spaarbank Hindia; ten tang itoe akan diterima oleh
Berhoeboeng dengan oes?el Iskandar m1, Jang d1so- an djoega tentang sipenjimpan seperti jang terseboet sipenjimpan soeatoe pemberi-tahoean itoe hendaklah
kong oleh toean2 De Villeneuve, Blaauw dan van diatas - diserahkain atau dikirim (pakai perangko) dibawanja kekantor post tempat tinggalnja itoe.
Helsdingen, wakil Pemerintah, Prof. Dr. Hoesein
Djajadiningrat, atas nama Pemerintah telah mendjawab, bahwa meskipoen Pemerintah bersympathie
dengan apa jang dimadjoekan oleh toean Iskandar
Oinata cs itoe, tetapi dirasa sajang bahwa sebab kekoerangan goeroe jang tjakap, maka tidak dapat
dilakoekan sebagaimana diinginkan itoe.
Dus pada galibnja pihak Pemerintah menjetoedjoei penganggoenaam waktoe jang doeloe dioentoekkan goena pengadjaran bahasa Djerman ioe, oentoek
pengadjaran bahasa Indonesia. Tjoema g~eroe2nja
masih tidak ada atau beloem tjoekoep banJak.
Mendengarkan djawaban sebagitoe, toean Iskandar Dinata laloe memadjoekan motie, jang meminta
soepaja bahasa Melajoe didjadikan peladjaran disekolah menengah. Motie itoe diterima dengan tidak
dilakoekan hoofdelijke stemming. Dus semoea setoedjoe. Ini mendjadi satoe pengoendjoekan bahwa semoea golongan dalam Volksraad sama merasa perloe
bahasa terseboet diadjarkan di middelbare scholen.
iMembitjarakan soal bahasa jang diper bintjangkan dalam Volksraad itoe, kita teringat akan oesoel
dari .toean burgemeester Manado jaing mengenai pemindahan ambachtschool di Sasaran itoe kekota Manado, dengan sokongan gemeente. Sebagai. sala~ satoe djandji boeat diberikannja sokongan i~oe d1madjoekan keinginan pihak gemeente, soepa Ja dalam .
sekolah pertoekangan itoe didjadikan voertaal (bahasa pengantar) bahasa Belanda. Sebagai alasan I
penggoenaan bahasa Belanda, dan boekan bahasa
Melajoe jang sekarangdipakai dalam amb.achtscho?l I
terseboet dikemoekakan, bahwa anak2 Mm'.1-hasa Jg I
pernahnja bersekolah Belanda dus ~~nda1 bahasa
Belanda tidak bagitoe soeka masoek dutoe ambachtschool sebab disitoe dipakai bahasa Melajoe, poen
anak2 Belanda Indo tidak menjoekai ambachtschool
sekarang itoe, djoega lantaran itoe. sinjo2 t!d~k soe- 1
ka (atau tidak tahoe) bahasa MelaJOe. Bagi k1ta rasanja, kaloe boeat satoe sekolah pertoekangan, seba<Tai toelatingseisch ditoentoet W esters lager onder- I
~rijs dari bakal2 moerid, itoe bererti menoetoep pintoenja sekolah itoe bagi bahagian. terb~sar dari anak2
Minahasa, jang betapa poen banJaknJa seko:ah2 B~
landa disini, sebahagian paling besar mas1h s.ad~a
11111 111111111111 1111 I Ill mm n n I n n-111 ITI lTI TH11 Jn I 1111111 II ITTI 111 mmr" 11·nm m ITTI mlrn lfll l
I
pandai bahasa Melajoe, sebagai ba~asa satoe~nJa Jg
dipeladjarinja dalam sekolah. Apa itoe bahag1an U:rII
ketjil dari anak2 jang tammat sekolah rendah, JaFatsal jang teroetama apa sebabnja ,.Aspro" begitoe baik menoeloeng penjakit
lah jang dari sekolah2 jang dasarnja Barat (~aha~a
11
Belanda) haroes dioentoengkan atas keroegiannJa
Entjok, adalah karena ,,Aspro" satelah masoek dida!am badan, menghantjoerkan
bahagian terbesar, jajtoe itoe . a~ak2 jan~ asa?nja
kentjing masam dan mempoenjai kakoeatan keras oentoek memboenoeh koeman 2
dari sekolah Melajoe? Kita pertJaJa boekan itoe Jang
penjakit. ,,Aspro" masoek teroes ka tempat akarnja penjakit dan menghilangkan
dimaksoedkan.
sebab 2 nja penjakit. Atoeran makannja ,,Aspro" ada tergantoeng atas kerasnja
Dan kalau toelatingseisch tetap sebagai suggespenjakit. Soedah di boektikan bahoea menelan doea sampai ampat tablet tiap2
tie burgemeester, dus pemoeda2 tammatan sekolah
habis
makan, soenggoeh aman betoel dan mengasih kasoedahan baik sekali.
Belanda sadja jang boleh masoek disekolah ~bac.ht
,,Aspro"
bakerdjanja tjepat sekali dan mengoesir dengan lekas roepa2 penjakit,
itoe, dan lebih baikboeat Minahasa dan sekelihngnJa,
sekolah itoe dipindah sadja ke Tom?hon ~engan tekarena ia boekan sadja mempoenjai sifat 2 memboenoeh koeman 2 , tetapi poen
tap memakai voertaal bahasa MelaJoe. ~ta sangat
menghilangkan demam dan membersihkan. Djagalah soepaia toean selamanja
setoedjoe dipindahkannja ~mb~chtsch?ol ;toe kedaada sedia ,,Aspro" dida!am roemah oentoek dapat menoeloeng dengan lew
lam kota ini tapi dengan d1bentakannJa e1sch boeat
mengoesir penjakit. Belilah sekarang djoega satoe doos.
toelating, rasanja keoentoengan jang didapatkan ~e~
ngan pemindahan sekolah pertoek3:nga;n kekota llll
mendjadi hilang denga.n tertoetoepnJa pmtoe sekolah
I
I
I
II II I
TT I 11 f I ITTT
terseboet bagi anak2 jang hanja tahoe bahasa Mela,.,. Tm ITI
,
]
1
l
joe-sadja. Toekang2 jang terdid~k m~I?-~n~ ~angat
I
•
I
•
....~
diboetoehkan oleh masjarakat kita disnn, istimewa
.
•
...
<.
di Manado, tapi pendidikan toekang itoe hendaklah
~
~~
diberikan pada kalangan pendoedoek dengan seloe:
~-~;...- . ~
...
Awas kepada ••• : ~
as2nja dan hendaklah djangan sadja dibatasi pada
·~;.,._-?-I
~
4
segolongan ketjil sadja. ( C)
~ '
~- ~ ,,,
boengkoesan Aspro jang

ASPRO
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PEMBERITAHOEAN.
Pendjoealan dihadapan orang banjak dari tanah2
eigendom, terdoedoek di Manado, verp. No. 690 dan
1151, diatas nama dari Sech Mohamad bin 8ech Baradja, jang telah ditentoekan pada Sabtoe tgl. 24
Augustus 1940 djam 10 pagi, TIDA DJADI.Notaris C. J. Kruimel.
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loear b.iasa gampang. T ablet 1 nja terboengkoes satoe 2
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maoe, bisa djoega taroeh
di kantong beberapa tablet
dengan boengkoesannja.
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PEMBERI-TAHOEAN TENTANG BOEKOE
RIJKSPOSTSPAARBANK.
Commissie voor het rechtsverkeer in oorlogstijd
memberi tahoekan, bahwa orang2 jang memp?Bnjai
boekoe spaarbank dari Rijksposts~aarbank d; ~
sterdam dapat diberi porsekot dari boekoe~Ja 1toe
dengan wang Hindia-Belanda ~ami:~i 98% dari ~al~o
tegoed jang tertjatat dalamnJa, dj1ka boek~ dJoe
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Bisa dapat di segala roemah obat, toko-toko dan waroeug-waroeng.
Import: J .lCO HERG, Pharmaceutische At'deeling.
. .

Menoeroet poetoe1a110ja Dienst der Volksgezondheid, Aspro dimana·m~n~ bol~b d1d1oeal
clidalam semoea toko•teko dan waroeoll2 denalan tiada memakat hoenhe.

