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Burgemeester Manad3.

SOEA RA RAJAT INDO NESIA
Dalam badan2 penvakilan.

Bakal diangkat blolekau Indo•n sier?
KEINGINAN Rakjat Indonesier di Manado chocsoesnja, se Indonesia oemoemnja, sebagimana soedah
diperdengarkan maoe diloear maoe didalam Volksraad, adalah soepaja boeat Manado, jang dewasa ini
semendjak seboelan lebih tak mempoenjai burgemeester, diangkat seorang Indonesier. Pihak kita poen
telah menjatakan ditempat ini tentang soal burgemeester itoe dan pendirian kita adalah soepaja kita
dWni dikasihkan seorang Bapa Gemeente Indonesier.
Dipeloearan tersiar berita jang mengatakan, bahwa pengangkatan seorang Indonesier djadi burgemeester Manado, sangat boleh djadi, tidak moengkin. Dikatakan, bahwa ada satoe orang jang dikira2kan goena Manado dan ia itoe boekan Indonesier dan
tidak poela terdapat di Manado sini. Sampai dima.a.a
berita2 ini berdasar kebenaran, baiklah kita toenggoekan dan tidaklah djoega scdari sekarang kita
hendak membitjarakannja, kalau dari satoe pihak
tidak dipertimbangka"' a<>t~. oesoel prib11 l nAn angkatan burgemeester
ula ltita. Sur
qk
terseboet, walaupoen
,k mentjotjr
__ an
kita, bagi kita tidak
era annja dik
.i<an pada chalajak. Sebab t ndpunt hormr
.. nghormati
pendirian a tau keini man masing2
..ongan tidak
akan dapat dipertahankan, sekiranJ seperti dalam
hal ini-suggestie jang ihak 'ta ti.Ciak setoedjoei
penoeh, kita tidak kemoekakan,: a jal~ ebat- Rita
tak dapat menjetoedjoeinja. gepgan mengambil
standpunt inilah, maka kita kemoekakan jang berikot dibawah ini, jaitoe keinginan satoe golongan antara pendoedoek kota kediaman kita ini.
Adapoen oesoel atau andjoeran itoe maknanja
terselip dalam pertanjaan ini:
.
.
.
,,Kala':'- toh tidak dat?at d1angkat seo~ang lndon£>si~r.
,,dus Jang. hendak diangkat seba~a1 burgeme~ste,r
,,Manado_ i~o.e ada boekan Indones1er, aJ!akah tidaK
,,dapat d1p1kirkan, ~ada mengangkat sad~a pada toe,,an ~~n der Poel, Jang .sekar~n~ 1 ~ebaga1 loco mem.
,,wakih burgemeest~r. dikota mi:
Alasan2 oesoel iru antara lam2 d1kemoek~kan,
~3:hwa toean v.d: P._ terseboet soe~a~ berada d1kota
1ru dus oe~.toeknJa tidak oesah lagi dikeloe3:rkan Oilkos2 pe:dJalanan; ba~wa t?ean ~e:seboet Jang soedah sek1an l.ama ber?ia~ _d1kota iru dan boeat beberapl7 lamanJa men~Jad1 lid gemee~teraad, soedan
banJak_ ~engetah~e1 seloek beloeknJa gemeen~e Manado, ishmew3: d1tempo2 ~~lakanga~ sebaga1 locoburgemeester Jang mewakili peker?Jaan burgemeester, dapatlah t~ean .terseboet leb1~ ~en::iperdalam
lagi pefi:genalam1Ja pr1hal gemeente iru. D1kemoekakan lag1, bahwa kalau toh boekan seorang Indonedi
k t
t b · ·h k k · t I d
· ·
s~er J~n.g. 8:ng a • ten oe . 3:g1 1?1 a .ra Ja . ~ ones1er dis1ru, _t1dak b~sar ert~Ja ~iapa J8:ng dJadi burg emeester 1toe tap1 rasanJa leb1h menJenangkan ba· · k 1 dil, tik
· g oedah dike
seorang orang Jan s
· ·
gmJa a au an
nalnja, althans soedah lama berada ditengah-tengah·
nJa.
.
.
.
. .
Sek1anlah suggestle benkot alasan2nJa itoe.
Kata kita, pihak kita telah menjatakan pendirian
kita tent~ng masalah ini. Dan s.ampai ki~, se18:.m_'I~
beloem d1dapatkan keten.toean s1apakah Jang ~J~·-1
b~rgemeester Manado! kita. tetap d8:lam pendman
k1ta dan mendesa~ m1nta diangkatnJa seorang burgemeester Indonesier.
Akan tetapi sekiranja berita jang mengatakau,
bahwa bagi kita tidak akan dikasihkan satoe Indonesier sebagai burgemeester, wel, terserah kepada
chalajak mengambil standpuntnja dalam ini terhadap suggestie terseboet diatas jang asalnja dari. segolongan pendoedoek kota ini djoega. G~longafi: itoe
mengatakan, kalau toh boekan Indones1er, ba1klab
diangkat seorang diantara pendoedoek Manado sendiri, dus satoe gemeentenaar.
Terserah ! (C).

Boeat 1 sampai 10 perkataan
0.50. Sekoerang2nja f 1.sekali tempatkan.

BADAN- ADAN perwakilan Rakjat soedah rampoengkan persidangan2nja jang membitjarakan begrooting tahoen depan. Bagitoelah Volksraad telah
membitjarakan begrooting Indonesia dan Minahasaraad begrooting Minahasa. Pembitjaraan2 begrooting itoe dikedoea-doeanja raad itoe didahoeloei oleh
pemandangan oemoem dari para anggota. Djoega
auggota2 jang mewakili rakjat Indonesia mempe!'dengarkan soearanja dengan mengadakan pembitjaraan dalam pemandangan oemoem itoe. Bagitoe di
Dewan Rakjat, bagitoe di Minahasaraad. Tjobalah
kita bersama-sama memeri,Jtsai ringkasan pembitjaraan2 oemoem itoe dalam iasnja, jang memperdengarkan soeara rakjat, sebagai oetjapan wakil2 rakja.t, sebagaimana terbatja dalam ,,S.O." 12,11 dan
berikotnja.
Di Ped.jamhon,
pembitjaraan2 oemoem itoe berada dalam soeasana
k~gentingan internationaal, dengan dipihak IndoResia banjak dipoesatkan kepada keinginan rakjat akan
adanja parlement Indonesia Baik oleh pembitjara2
fodonesier dari golongan Fractie Nationaal, ba1k
oleh pembitjara2 dari golongan Indonesische Nationale Groep dan dari golongan Indonesier tidak berpartai sampaipoen dari golongan kanan diperdengarkan soeara jang menginginkan perobahan tata negara Indonesia. Pembitjara2 dari Fraksi National
sama mem.akai bahasa Indonesia, bagitoe djoega
pembitjara2 dari Golongan Nasional Indonesia.
Toean Sookardjo 'Virjopra.noto (fractie National)
dalam membitjarakan ichtiar keoeangan negeri, mengatak~n bah_wa keada~n keoeangan n~geri sekarang
ada ba1k mehhat pernJataan tentang itoe dalam M.
v. A. men senab itoe pemb1t ra m1 memandang snlah dan berbahaja oentoe1: mempertinggi extraopcenten atas inkomstcn belasting, dan melakoekan
penghemata/n dalam pengeloearan2 negeri dengan
djalan blokkeeringen.
Dalam hoeboengan ini pembitjara membantah
pembilangan bahwa locale ressorten memberikan
bantoean dengan kehendaknja sendiri jang dalam
hakekatnja dapat dikatakan lantaran ,,perintah haloes", berdasarkan pengalamannja sebagai anggo+a
provinciale Raad Oost Java.
Pembitjara mengketengahkan beberapa keinginar, dengan pertahanan negeri, jang dapat dipertinggi dengan mengadakan perloeasan pendidikan orang
Indonesia oentoek djabatan2 jang lebih tinggi dan
menempatkan orang2 Indonesia itoe didalam ..pangkat2 itoe.
p i·t· k d. d · h
d"b·t·
k
deno-a pandJ·an.;r
o l ie
Ja Ja an l l Jara an
n
n
0
le bar. Politiek djadjahan diseboet spreker satoe
koopmans-politiek" Membitjarakan commissie Vis"
· .
.
.
. .
man spreker mempermgah adanJa commiss1e semat.
't
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t
h
·a
1
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J·akni
herzie
~am 1 oe l?a. a 22
.
a oen hJnnJ·ag di.asebo'et com"";ssie':
nmgscorruruss1e, Jang perna
a.u
orang jang sangat pandai2" sementara comm~ssh!
Visman dikatakan hanja terdiri dari ,,orang Jang
pandai-pandai".
Toean 1'~oehammatl Yamin (G.N.I.) mengoeraikan bahwa pergerakan rakjat Indonesia bersedia
oentoek mengetahoei masa jang akan datang. Membitjarakan kedoedoekan sekarang dari Nederland
dan Indonesia pembitjara mengatakan, bahwa Pemerintah dinegeri ini tidak dapat lagi berhoeboengan
dengan minister2 jang bertanggoeng djawab. Kedoed.oekan ,,de jure" dari Indonesia soedah bertoekar mendjadi ,,de facto". Keterangan Amerika dianggap oleh spreker berkenaandengan status-quo
Indonesia, makanja tak berarti, malah meutjoerig~
kan pembitjara. Laloe sp1eker mendesak soe~aJa
aidjalankan djoega sekarang ini perobahan2 Jang
perloe dari tata negara. Ia menjesalkan bentoek pemerintahan jang ada sekarang ini karena soedah

Tadlnja Hien r.1endJadl rawctan Jong sangat
mettioesahkon kfpada iboenta. ia sering soklt
don koeroes sek\J!l. Doklor laloo perlkso toe.
boehn10 don dapat ken1ot0Cm bohoea Hten
dopol sok11 lemoh ang9outa. doli.:tor berkata
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kolot. Setelah mengandjoerkan soepaja lebih banjak
orang Indonesia didrn:!doekkan dalam pemerintah, hal
mana dikehendaki rakjat dan boekannja commissie
Visman, dan memperbintjangkan perkara militie rakjat laloe spreker dengan pandjang lebar mengoepas
perkara pengasihan orang2 Indonesier jang terkemoeka dan mengoentji pembitjaraannja dengan andjoeran oentoek membentoek rentjana jang djelas
dan tetap oentoek kepentingan memadjoekan ekonomi.Toean Soer-0so (Fractie Nasional) menggoenakan
financieele nota oentoek membandingkan angka2 begrooting tahoen 1939, 1940 dan 1941 dan membitjarakan pada choesoesnja pengeloearan2 oentoek pertahanan negeri. Perbandingan antara angka2 oentoek
pertahanan negeri dan angka2 oenoek pengadjaran
dianggap spreker sangat mengetjewakan boeat pengadjaran, sebab sangat lebih koerang, sekalipoen belasting2 ditinggikan dan pembajaran sekolah tingg12. Dalam pengadjaran kata spreker dapat dilakoekan pelbagai perbaikan.
Beban jang dikenakan pada pendoedoek oentoek
perkoeatan negeri oleh pembitjara dianggap. tidak
benar dibaginja, sebab menoeroet pendapatnJa kepentingan orang Belanda dalam pertahanan Hindia
tidak sama dengan kepentingan orang Indonesia.
Pembitjara mengatakan ini dengan istimewa, karena ada orang2 Indonesia jang berlainan fikirannja.
Menoeroet kejakinan spreker, orang2 Belanda tidak
maoe bersoesah pajah sedikitpoen djoega, apabila
negeri ini sekiranja boekan mereka jang poenja. Setidak2nja orang Indonesia tidak mempoenjai pengorbanan oeang oentoek pertahanan negeri sebanjak
orang Belanda.
Membitjarakan politik ekonomi, pembitjara mengatakan ada tidak benar tjaranja, sebab barang2
jang diperloekan oleh rakjat jalah p~rtama2 baran~
jang moerah2, dan boekan barang2 Jang maha12 dafi
Twente. Ichtiar akan memadjoekan keradjinan
tangan dengan menempoeh djalan jang lain dari jg
sekarang, oleh pembitjara diandjoerkan, _mengingat
adanja kekoeatan2 jang ada didalam masJarakat Indonesia. Kaloe ditanah Djepang moengkin dibangoen.kan satoe industrie national, mengapa disini
selaloe orang mendjoempai kesoekaran.
Politiek personeel jang didjalankan oleh Pemerintah digoegat oleh pembitjara dengan mengatakan
bahwa menoeroet pendapatnja sampai sekarang masih berlakoe djoega perbedaan antara bangsa2. Spreker oendjoekkan kcerangnja djoemlah pemoeda Indonesia jang diterima pada penerbangan militer daa
sambil bertanjakan dalam d.irinja apakah toentoetan2 oentoek diterima tidak terlaloe tinggi, spreker
mengatakan bahwa apabila politiek perbed~an bangsa tidak dihilangkan. maka rakjat Indonesia tak akan mempoenjai semangat sebagai dimaksoed oleh
PEmerintah dalam M.v.A.-nja.
Toean Wh' oho (PII) menoendjoekkan pada perobahan2 jang terdjadi dalam perhoeboengan antara
berbagai2 bangsa oleh karena keadaan masa jang
soekar ini dan dengan senang hati ia dapat menetapkan, bahwa pers poetih, choesoesnja harian ,,Locomotief", bersoesah pajah soepaja kemadjoean itoe
berdjalan dengan sendirinja seteroesnja. Spreker
bPrpendapatan bahwa ada lebih banjak bahan jang
mempersatoekan kita dari pada jang mendjaoehkan
da.n mempetjah-belahkan, dan kalau spreker dan kawan2nja meminta soepaja diadakan perobahan tab
negara, djanganlah dianggap m~reka ~en?ak menarik oentoeng dari kesempatan Jang ba1k itoe. Pembitjara menentang keberatan P~meri1~ta~ dan membentang perkara jang mengena1 mos12 Jang. menghendaki perobahan2 dalam soesoenan pemermtahan
nP.gara itoe. Pembitj~raannja ~soe~~hi oleh spreker
dengan pertanjaan Jang praktis, Jaitoe: .,,Apak~~
Pemerintah mengakoei hak oentoek memermtah diri
scnd.iri, jang bergelora didalam . h~ti rakjat negeri
ini? Djika Pemerintah mengakoemJa, apakah Peme-

Y..ci.ih toea~ pocn1a cnak' mci::::l

a !J·
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KaSlh 10 mokan boeboer Quaker Oo1s 11op1

hon sebob Quaker Oati menqandoeng songat
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Sekarong Hien liap' horl mokon
aotae plrtng Ouaker Oats lboenlo hhot
Hien senanuaca me:nggemoekkon Hten
mempoenjal poelc kogoembirohan d1da.
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rintah soedi membangoenkan satoe keadaan politiek
jang bentoek dan isinja menja~akan dengan terang2
ha.k oentoek memerintah diri sendiri itoe ?" Dengan
menoondjoekkan pada keterangan ,,GAPI" pembi.tjara berpendapat bahwa permoefakatan jang dapat
dilakoekan moedah sekali tertjapai, sementara
Staatsregeling djoega membolehkan hak2 Dewan
Rakjat diperloeaskan dengan menggoenakan noodstaatsrecht.
Pembitjal"a kesalkan jang hak bersidang dan berhimpoen masih selaloe bagitoe keras dibatasi laloe
bertanjakan apakah kesetiaan jang dinjatakan itoe
haroes dibajar dengan tjara sedemikian. Dengan
pandjang lebar spreker mengoeraikan berbagai2 perkara jang berkenaan dengan agama Islam. Pada Pemerintah dioetjapkan terimakasih oentoek atoeran2
2
jang dilakoekan berkenaan dengan moekimin di Mekkah dan bertanjakan apakah bantoean jang diberikan tiada dapat dipertinggi lagi. Denga.n berter~a
Kasilah ia doea bidji biskoewit Marie dart Amott tjap Kaka.
kasih atas pentjaboetan pemboeangannJa Dr. TJipto
toea Jang ledzat rasanja. Meroepakan koewe Jang enak
spreker harapkan bahwa Mohamad Hatta dan jMlg
rasanja
clan empoek serta banjak terdapat didalam Uap'
lain2 poen dengan segera akan ditjaboet djoega pemkaleng
biskoewit
Arnott · Bfsa terdapat roepa 2 biskoewlt
boeangannja.
1
2
Arnott jong Iedzat rasanja, didalam boengkoesan bagoea.
Tooaro. Mochtar (Fractie Nasional) mengingatkan '
tgl. 10 Mei j.b.l. jang mengandoeng pengerti'.1-n besar ~
pada sedjarah keradjaan Nederland, Indonesia meng..
alami masa penting, karena masa itoe membawa be,b erapa perobahan jang doeloenja soesah sekali akan
fmporteurs:
terdjadi, bahwa dianggap dapat menimboel~an ke·
JACOB ERG
roegian jang tidak ternilai besarnja bagi masJ:U-ak?-t.
Pembitjara mengoendjoekkan pemindahan drreetie2
badan2 peroesahaan Barat ke Indonesia jang doeloe- ~--~~~---------------------------------.___,~--~----------~--~~nja ditampik tlengan keras dan sekarang moedah se- Oll'R'l~fil k
Ol/Rl~fil A
•rt k ~ k Ol
kali berlakoenja, pendirian sekolah tinggi seperti
A\" al~.$-"~ ~~di
MANADO KEKOERANGAN AIR.
Landbouwhoogeschool, Militaire academie dan opLeiding tid,ak kelo:€!ar airleiding voor Zeeofficieren jang pernahnja beroelang2
. B~rhoeboe.n~ dengan kemarau jang lama dan tedirninta dan beroelang2 ditolak oleh Pemerintah kaPOLKA DAN BRANDY.
nk ditahoen m1, soember air dari mana diambil air
rena sjarat2 oentoek pendirian2 itoe di Indonesia diDari Fa.briek ,,Holla.ndia".
goena waterlei~ng kota ~anado, banjak soesoetnja.
anggap tidak ada, sekarang sekonjong2 dapat dilaOleh Agentuur & Commissiehandel
Succes" k kPada mend~aga soepaJa pendoedoek k?ta tidak
koekan. Kedjadian2 itoe memboektikan bisa berla- Sch
M
d
.
. . . .
"
' e oerangan arr, maka oleh gemeente, krra2 doea
d'iserta'l
utteryweg
botol minggoe laloe telah dite t ap k an, b a h wa l ei'din g arr
. sa.
koenja segala apa bil a semoea pe k erd Jaan
·
lik ana
d o,b kitad dikirlml
t k beberapa
d't. b
em: ~n ~~ky
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moelai
djam
delapan
malam
sampai
djam
oleh kemaoean jang toeloes dan ichlas. Kemaoean mm~~man
inilah hendaknJ'a J·ang dJ'adi dasar dari pekerdJ'aan
moeman nJonJa " 0 a
eur '
agi oepoen 5 pagi ditoetoep Hal itoe diberitah k
d
minoeman toean ,,Polka brandy" menoeroet ,,ken- bli'k dengan soer.at sel b
t lab.ihoedanl pa Ra poePemerintah disini.
,, d d . k ai·t 't .
b 'k M lih b .
e aran er...
oe oe. oepak
·
t
hid
d
k
d
·
ht
n~rs
a
a
~r~
w
i
ei.
Jang
ai
·
e
at.
anJaknja
pendjagaan
air
itoe
masih
dapat mentJ·espre er termga peng oepan an ese Ja era- nJa pemakai Jang menJatakan kepoeasannJa pada. gah kekoerangan alth b beloem
t b be
b h .
an rakjat, tapi tidak hendak mengoelangi gambaran
d kit
k kit h
k
b . k
b .
,
ans oea
e rapa a ag1an
kemiskinan, kesoesahan dan kesengsaraan rakjat se- pa Sa
a,,, mdaala
a~ ahra~ an anJak susalkses agi kota. Bagitoelah pada hari Senin j.l. roemah2 jang
bagimana soedah diloekiskan oleh sprekers jang
" ucces
a~ oe;:;a anJa mem~er en . an da- mempoenjai leiding air dalam roemah, bagitoe poen
mendahoeloeinja. Oentoek orang jang memperhati- ~:m ~;angan 1:e1?1h lo~as k~oea .~a~am k mn:oTman pachterskranen, kira2 pada dja-n lima soreh soedail
kan nasib rakjat boekan tidak diketahoei bahwa i oe.
as pen&"1n~annJa i a n~a a a~ arnsia.
tidak mengeloearkan air. Apakah sebab leidingnja
penghidoepan rakjat sampai hari ini masih tetap se- b i~d~ihm~ndJ.a~k~~ doealalm~.tJamkmmfe:anS ter~~ ditoetoep, ataukah sebab sebab tekanan dalam leiperti doeloe dan ia hidoep senantiasa dalam kemis- ?e e
anJa
er:
agi, ma a 0 e . " ucces ding tidak mentjoekoepi sebab air koeran sedikir
kinan, sedang rintangan2 jang terletak pada djalan- ~iadakan satoe teka-teki dengan apa semasmg o~ang tidaklah diketahoei. Seandainja sebabnja l~iding t.~
nja menoentoet ekonomi beloem tersingkir.
J~ng soeka toeroet m~neb~k, haroes membenkan dak mengeloearkan air itoe sebab ditoetoep, maka
Pembitjara tidak maoe bilang jang Pemerintah dJa~aban at8:s P.ertanJaan. ,,Oleh sebab apakah ma- sanga.t mesti dikesalkan jang pihak gemeente sehari
tidak memperhatikan nasib rakJ'at, tetapi menoeroet ka riboean NJOnJa dan Toean, sesoedah merasa ,,Pol- itoe atau kemarinnJ·a tidak soedah memberitahoek
ka dan Brandy dari fabriek Hollandia, tidak soeka
an
rasanja perhatian itoe wadjiblah dibesarkan, sopaja 1 . .
.
d . .
k d
tet
bakal ditoetoepnja leiding itoe. Senin soreh sebab
1
sesoeai dengan arti dan kedoedoekan ekonomi rakjat, ~~ miz:_o~m ,~moe:~nl an lkamd me~ ' ~n,, Ha~ se- brentinja air keloear dari leiding terdjadi sek~njong2
j.ang diakoei oleh Pemerintah sebagai dasar ekonomi a·a ban "'ta 001 o~a oto ,,pot. a az:i rabn Yk d oedan- s~bagitoe, banjak roemah tangga disebelah Oetam
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Spreker mengakoei, bahwa sesoedahnja 10 Mei ta~ . 3: b 'kl e~a;{~a:i 2k 1e i d Je1:s ten an§ e ~~ malam itoe banjak orang terpaksa minoem air soePemerintah ada lebih bergiat oentoek memperbaiki
i~
a di . .
~n £a. a ~~ oor " ucc~s . moer. Kaloe diingat parigi2 masih beloem banjak
dan memperkokohkan ekonomi rakjat, laloe meng- 1 sisi en eng. smi.
am agian. a am nomor 1'.11 airnja, orang dapat memikirkan, betapa menggeroeoendjoekkan adanja bantoean bagi koffie, copra da n '~an. se~eroesnJa a'rfng. d.ap;Jk~~ dJoeg; advertentie toenja pendoedoek bahagian oetara kota kita sematembako Loemadjang. Membitjarakan doenia perda- j an mmoeman a as rm.
a an pen sa.
lam itoe. Pada besoknja, Selasa, banjaknja air jang
gangan barang loearan (imJ?ort) spre~er mengataka~ 1
keloear ~ari kraan poen san.gat koer8:ngnja ketika
bahwa importeur Indonesia senantiasa mengalarru
FIETS TOEBROEK GADIS.
soedah dJam 3 soreh. Kota kita agaknJa betoe12 kekeketjewaan, lantaran tak adanja kesempatan oe11- /
koerangan air. Sebab moesim kemarau masih sadja
toek memperloeaskan importnja karena atoeran2 jg
Korban:nja dj.altloeh pingsaln.
baroe habis, dan hoedjan beloem banjak toeroen,
soesah dilakoekannja atau karena perbedaan jang
Dimoeka Chung Hwa school pada Sabtoe laloe tentoe akan lama lagi baroelah soember air dioedik
kerap kali diadakan diantaramereka dan importeur s::..toe fiets jang dikendarai oleh pendjoeal ijs lilin itoe kembali seperti biasa. Soepaja seloeroeh kota
Belanda. Pembitjara sesoedah meroendingkan pan- soedah toebroek satoe nona, lid Fu Ni. Nona itoe sama kebagian air, baiklah pemboekaan leiding air
djang lebar lagi hal2 jang mengenai ekonomi dlsnja, hendak kegedong Chung Hwa boeat menghadiri per- diatoer bagitoe roepa, soepaja seharinja saban balaloe mengandjoerkan soepaja Pemerintah dalam ir:gatan kegenapan sekian tahoen berdiri dari per- hagian kota dikasihkan kesempatan beberapa djam
politieknja baik dalam ekonomi, baik dalam staat- himpoenannja. Gadis jang malang itoe sebab hebat- mengisi tempat air dengan memtoeka leiding ganti
kunde, adakan perobahan. Membitjarakan itoe ,,com- nja toebroekan soedah djatoeh dan pingsan, entah berganti dibeberapa bahagian kota ini.
missie van bekwame mannen" spreker mengemoeka- kepalanja kena asphalt djalanan sitoe. Sampai bekan tidak rasa poeasnja dengan commissie itoe.
rita ini ditoelis 3/12 katanja nona jang tjelaka itoe
KETJELAKAAN LALOE LINTAS.
(disamboeng) .
J beloem lagi sadar dari pingsannja.
Mo'florfiets t.oebroek auto.
24/11 diperempatan djalan dekat Leal the~----------------------~---------------------~~--~ aterPada
soedah terdjadi toebroekan antara satoe motorfiets dan auto vracht. Ditempat itoe pernahnja terdjadi djoega ketjelakaan seroepa jang memba wa kematiannja pegawai gemeente Wowor. Dan apa jang
menarik sekali adalah, bahwa motorfiets itoe djoega,
jang doeloe dikendarai oleh W. telah mengalami poela ketjelakaan ditempat jang sama. Beroentoeng kali ini pengendara motorfiets tidak mendapat ketjelakaan hebat dan hanja mendapat loeka dimoekanja.
Motorfietsnja roesak stuurnja. Roepanja motorfiets
itoe soedah djodoh dengan perempatan djalan itoe,
dimana soedah kedoea kalinja pengendaranja ditimpah tjelaka. Sebabnja toebroekan itoe menoeroet
orang jang menjaksikannja dikira adalah lantaran
pengendara motorfiets soedah mendjalankan kenda.raannja terlaloe tjepat.
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Sarsae selamanja di terima dengan
kagoembiraan- baik oentoek melepaskan dahaga maoepoen sebagai
minoeman nikmat. Sesoeatoe orang
poedji rasanja Sarsae jang nikmat
itoe. Selain dari itoe Sarsae ada
i
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mengoeatkan
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menjegarkan.

IBOE DJOEAL ANAK?
Gana2nja maleset.
Seorang iboe dengan tiga anak ketjil, jang ditinggalkan oleh lakinja, sedang diperiksa berhoeboeng dengan toedoehan jang dikenakan padanja
jang mengatakan bahwa ia mendjoeal anaknja. Dari tiga anak, kata orang, soedah satoe jang telah
didjoealnja. Dalam keperiksaan iboe itoe mengatakan
bahwa ia tidak djoeal, ta.pi kasihkan anaknja pada
orang lain sebab ia sendiri tidak sanggoep memeliharanja. Soenggoeh menjedihkan. Thoe terpaksa bertjere dari anak lantaran kesoesahan. Gara2 doenia
maleset!
TELEGRAM KE THAI (SIAM).
Tidak boleh pakai QOde.
Oleh kantor PTT disini dikasih tahoe, bahwa boeat telegram2 partikelir kt.> Thailand (Siam) moelai
tgl. 2 December 1940 tidak boleh digoenakan code.
Soepaja jang berkepentingan mendjadi tahoe.
"'

KENG HWA POO
,,FIKIRAN" BANGKIT POELA.
Oom Kale moentjoel lagi.
Kita mendapat berita, bahwa weekblad ,,Fikiran"
akan heeijzen. Dus ,,Oom" dengan weet U datjes-nja
akan moentjoel poela. Bagi pembatja jang soedah
mengenal sepak terdjangnja F~kiran, berita ini ten~
toe akan disamboet dengan r1ang, sementara bag1
jang tidak sympathie dengan Oom lahirnja poela
,,weet U dat" mer-0epakan momok jang mendjadikaa
mereka dapat goeroemi-doeloe.
. .
Dalam pada itoe pada dewasa s~kar iru ada b~
iknja satoe Fikiran datang mengoes1r kekaloetan f1kiran jang poetoes asa. Selamat datang Oom, dan
selamat bekerdja.
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INGEZONDEN.
Bdef~aia.rtcollecte t.b.v. het Spitfil'lef~nds.
Uit ons toegezonden postwissels is ons gebleken,
dat de kortelings in de dagbladen gepubliceerde aa_nkondiging van de briefkaartcollecte t.b.v. het Sp1tfirefonds, tot misverstand aanleiding heeft gegeven.
Hier en daar schijnt ze n.l. aldus te zijn uitgelegd,
d.at met de bestelling der kaarten tevens ~~ ve~t'ek '3ning moet plaats hebben. Dit is natuurhJk met de
bedoeling geweest.
Bestelling~n, 1
ook 7londer begeleidie:ude g;3ldzending W\Orde1n ionmiddellijk uitgie,~oertl. Rieimise van
de p~broogst be~eft pas plaiats te h:ebben, aJs bestelde ~arten verh!ocht zijn.
In herinnering wordt voorts nog gebracht, dat a:;
kaar en schriftelijk kunnen worden aangevraagd b1J
Mevrouw D. Rietzschel- van Eldik, Simpang hotel
Soerabaja.

DISTRIBUTEURS JACOBERG

DARI BOLAANG MONGONDOW.
Iperloe dipertimbangkan oleh jang berwadjib. Begi• .
.
. .
toe djoega bagi toean2 pegawai onderneming teroeBie.1;astilng k oeh iond erruenung.
tama toean Administrateur bila memasoekkan rapBeberapa orang q~antara koeli2 onderneming ~a- port kepada Pemerintah tentang pekerdjaan koeli2
ri Klapper Ondernemmg Lolak I datang kepada lnta goena aanslag belasting ini th. 1941, hendaknja didan menoetoerkan jang mereka koeli2 onderneming djelaskan, karena menoeroet kita poenja pendengarbiasanja tidak menanggoeng bajar belasting berhoe- ar. ketika pertengahan tahoen 1940 ini waktoe dapat
boeng dengan hanja berga djih f 0.25 sehari. Tapi pertanjaan kalau koeli2 onderneming disitoe ada dapada pertengahan tahoen 1940 ini kata mereka, te- pat peroebahan atau penghematan, soedah didjawab
lah dikenakan belaating rata2 dari f 3.- keatas sema- (dirapport) jang bekerdja seperti biasa, kendati sesingnja, baik jang boedjang maoepaen soedah ber- djak itoe waktoe koeli2 itoe memang soedah bekeristeri. kendati hari mereka bekerdja sisa 31/2 hari da- dja tidak 6 hari lagi dalam seminggoe.
lam seminggoe, kata m er eka.
Kita boekan bermaksoed soepaja kaoem koeli
Demikian kita ringkaskan toetoeran mereka itoe. itoe di vrijkan dari belasting seperti biasanja, itoe
Diwaktoe keadaan jang sebegini ini, kita rasa tidak, karena dimasa keadaan masih sebegini ini
tentang belasting itoe biarlab beloem dipersoalkan tentoe sangat memboetoehkannja. Dan hanja jang
sampai begitoe djaoeh, mala h setjara kehaloesaa ltita hadjatkan kiranja dapat di entengkan sesoeai
,,ALGEMEEN PROTESTANTSCH KERKBLAD". boedi dan kesetiaan ter hadap kepentingan dan goe- dengan gadjinja.
.
na negeri sendiri sebaiknja a p a jang serba belasting
Cosvang.
Mend.a.pat penngatan.
itoe sedapatnja segera dipen oehkan. Hanja kita rasa
Regeeringspubliciteitsdienst mengabarkan jang tentang penaksiran besarnja belasting bagi kaoem
berikoet:
koeli rendahan sebegitoe itoe, masih ada perloenja
Behoeboeng dengan karangan nona Ds. J. H. oentoek dipertimbangkan boekan goena ini th. 1940,
Stegeman jang baroe dalam ,,Algemeen ~rotestant- tapi oentoek th. 1941.
sch Kerkblad", baik pendita perempoean itoe maoeSebagai keterangan kita dapat diitoe Ondernepoen hoofdredacteur madjallah itoe . soedah i:nend~- ming: dari tahoen2 laloe koeli2 itoe bekerdja penoeh
pat nasihat dari Hoofdparket, soepaJa s~lan~JoetnJa 6 hari se Minggoe dengan gadjih f 0.25 sehari (boedjangan lagi mengarang karangan sematJam ~toe, .ka· kan gadjih boelan c.) berikoet 1 liter beras kalau
rena dalam zaman sekarang_ karangi:n sematJam it?~ boedjang- 1112 liter orang beristeri dan 1 anak- 2 liter
melemahkan semangat, dari sebab 1toe mempoenJai 2 anak dan sampai 21/::i liter. Dalam itoe waktoe mepengaroeh oentoek meroesak.
reka bekerdja tetap setiap rninggoe 6 hari = 6 X 0.25
= f 1.50 seminggoe. Seboelan = 4 X 1.50 = f 6.-;
setahoen = 6 X 12 = f 72.- kalau
terooea.
MADJALLAH ,,DE BANIER,, ·
k bekerdja ki
Artinja kalau setahoen itoe t ida kenah sa "t atau
D.ilar.mg terbit &eat 2 minggoe.
mangker (alpa bekerdja).
Alasannja, maka Legercommandant menetapkad1e1
Berhoeboeng dengan keada an crisis sekarang, mabeslit oentoek melarang penerbitan madjallah ,,
k8 hari2 pekerdjaan itoe oleh toean2 pembesar onBanier" doea minggoe lamanja, seperti dikabarkan derneming telah dikoerangi. J aitoe: sisa 31.2 hari.
kemarin, ialah seperti berikoet:
djelasnja, hari Senin, Selasa, R aboe, bekerdja sehaSesoedah membatja karangan jang berkepa1c1. ri2nja dan hari Kamis hanja bekerdja setengah hari.
,,VERRIJZING OF ONDElRGANG VAN INDIE", Dus seminggoe banjaknja hari pekerdjaan itoe sisa
dimoeat dalam Christelijk Algemeen Weekblad vocr 311:2 hari. seboelan 4 minggoe: = 3112 X 4 = 14 hari.
Nederlandsch-Indie ,,De Banier";
Gadjih 0.25 sehari, seminggoe: = 0.25 X 3112 =
Menimbang:
0.87% . Seboelan: = 0.87 112 X 4 = 3.50. Setahoen:
bahwa dalam karangan terseboet ada beberapa ba- =-- 3.50 X 12 = 42 roepiah.
gian jang menjatakan penghinaan te.rhad~p pendo~Dus gadjih dalam setahoen ada f 42.- kalau koeli
doek negeri ini jang sangat terbanJak bilangannJa seorang itoe dalam setahoen tidak dapat sakit atau
dan dengan djalan jang tidak pantas. membesa~kan tidak al pa bekerdja. kalau ia kena sakit atau mangpertentangan antara golonganbangsa Jang berlaman ker (alpa), tentoe tidak dapat itoe 42 roepiah. _Atau
agama,
.
. .
poela diantara hari2 pekerdjaannja ada kebanJ~kan
bahwa oetjapan dimoek8: oemoem Jang sebaga1 itoe hanja diteeken setengah2 h~ri ole h Mandoe_r2 Jang
tidak baik oentoek ketertiban dan keamanan oemoem djaga kepada mereka seperti sekarang banJak ber- 1
dinegeri ini;
.
. .
lakoe dan dilakoekan oleh Mandoer2.
Mengingat Beslit Goebernoer-DJenderal Hindia-BeDidalam gadjih f 42 setahoen atau 3.50 seboe~a!1
landa tanggal 10 Mei j.l. No, 1 (Staatsblad No. 134), ini, (Baik dikatakan sadja per boelan C.) soedah lPtBersama ini saja kirim kan postwlssel scharga
oentoek mengoemoemkan seloeroeh Hindia-Belanda lab mendjadi belandja mereka dalam seboelan itoe
f 1.- . so•pa ja d!klrlmk aa fra nko k•pada &a)a
dalam keadaan bahaja perang;
seperti beli: kofie, goela, ikan, minjak tanah, saboen,
I 00 pt! ]oodkah oentoek mcmb•rs1h kaa darah.
Nama .................................. .....- ......................
Mengingat poela akan jang ditentoekan dalam pasal roko dan lain2nja, dengan djalan ambil bon ditoko
Alamat - ....... - . -·- ..·-··· .... · - -·-·--·-·-....... .
11 ajat pertama ,,Atoeran negeri dalam keadaan pe- onderneming itoe. Dus kalau soedah habis boelan
Tempat hng~a t....... ..
r ang dan dalam keadaan bahaja peran~" (Staats- (hari gadjian), gadjih f 3.50 itoe akan. ~potong ito_e
blad 1939 No. 482) dan pada a. pasal 1 aJat pertama segala bon, dipotong voorschot dan km1. soedah dLver ordening tanggal 5 Maart 1940 (Staatsblad No. potong wang belasting 0.50 seorang sehap boelan,
78) ;
sehingga pada saban hari gadjian itoe ada jang d~pat
PEMBERITAHOEAN.
T ELAH MEMBENARKAN DAN BERSETOEDJOE: terima lagi poeloeha~ cent, ~atoe an cent ~an Jang
PERTAMA: Melarang mentjetak, menerbitkan dan sepeserpoen tidak terrma lag1, malah ada Jang terPada hari Djoemaat 13 December 1940 pagi djam
menjebarkan Christelijk Weekblad voor. gantoeng hoetang.
. .. .
.
Nederlandsch-Indie ,,De Banier" doea.
Dengan pendapatan sebeg1m m1, k:ilau .dipertan~- 9.30 didalam dan dengan perantaraan dari kantoor
minggoe Iamanja.
goengkan belasting sebegitoe besarnJa, k1ta masih lelang Klas doea di Manado, akan didjoeal dihadapan
banjak orang:
1. Itoe perceel, jang mempoenjai hak eigendom,
verp. No. 690 terdoedoek dalam daerah kampong
Arab di M.anado, soerat eigendom dd. 7 Maart
1939 No. 12, loeasnja 746 M2, dengan semoea
peroesahan didalamnja.
2. Itoe perceel, jang mempoenjai hak eigendom,
terdoedoek di Main.ado, pada van de WeteringI
iWeg No. 14, soerat eigendom dd. 5 October 1911
No. 59, loeasnja 285 M2, dengan semoea peroesahan didalamnja.
3. Itoe perceel, jang mempoenjai hak eigendom,
verp. No. 9829, terdoedoek dikampong KalisosoK
aan de Groot Kebalengstraat dibandar Soerabaja, soerat eigendom dd. 6 Nov. 1931 No. 1182,
loeasnja 61 M2, dengan semoea peroesahan d1IP.lit.+an r~ tetapi ramboet tida rapih
dalamnja.
i'<>e berarti setengah kerdja. Maka itoe
Pendjoealan
ini berlakoe menoeroet kekoeatan
palcatlah Brylcreem, jang membikin toean
beschikking dari Raad van Justitie di Makassar dd.
poenja ramboet tetap tinggal rapih
21 Juni 1940 No. 27.den tida berg.emoek. Lain dari
Djoeroekoeasa,
itoe Brylcreem menjegah ketoembe
Mr. J. KREEMER.
(kalimoemoe).
Terdapa~ didalam Heoon d~an
tybe. ..\'
IM~I IVHAAO l ct
\\\
BOUWBUREAU ,,EDUDE" SEDIA MENJOKONG
.
TOEAN DENGAN BARANG ICHTIAR DAI.AM
~
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Kabar penting boeat pemakai

RADIO SERVICE STATION

BLUE BA

MANAOO • TEL. 117 • PASSERWEG 2.

+

o:

Penoekaran dari coupon 2 Blue Band dengan
barang 2 persenannja akan di erentikan.

Repareert al le soorten Radio - Ontvaogtoestellen, Gramaphoon- en Krachtversterkers, Radio transformatoren, spoeltjes en
alle Electriche · apparaten.

Kita mesti ambil poetoesan ini, sebab harganja
2
bahan-bahan oentoek memboeat persenan itoe
soedah banjak naik dan masih naik teroes dan
lagi kita dapat banjak soesah dari pengiriman
bahan 2 itoe dari loear negeri berhoeboeng
dengan peperangan di Eropa.

Ons SERVICE STATION is voorzien van de meest
modern meetinstrumenten.

Service,- abonoement slechts f 1.50 per maand.
Beleefd aanbevelend,
PO KENG BOEN.

•

2

Oentoek memberi koetika pada pemakai
2
Blue Band akan mendapatkan djoega persenan
boeat mana mareka masih" teroes simpan
coupon-coupon, kita boeat sementara waktoe
landjoetkan pendjoealan Blue Band berikoet
2
coupon 2 nja . . . . . . , tetapi kiriman coupon
2
oentoek ditoekar dengan persenan tida dapat
diterima lagi,1 djika kiriman 2 itoe mempoenjai
2
tjap tanggal kantor post dari mana coupon
itoe dikirim, lewat dari tanggal

31 Januari 1941
2

Maka itoe simpanlah teroes coupon Blue Band
2
boeat ditoekar dengan persenan nja jang dilapis
tebal dengan perak sebanjak banjaknja Njonja
masih bisa oentoek memperlengkapken Njonja
poenja perabotan roemah tangga, tetapi djangan
kirim coupon-coupon itoe lewat dari tanggal
31 Januari 1941
VAN DEN BERGH'S FABRIEKEN (N. I.) N. V. BATAVIA

TEMPAT MEMPERBOENGAKAN OEANG
SIMPANAN JANG KOEKOEH.
Oeang simpanan senantiasa teroes dapat dibajar
dengan tidak diberitahoekan lebih dahoeloe.
Boenda 1939 3.6°J0 •
Dipinta kepada penjimpan-penjimpan akan mengoendjoekan boekoenjadikantoor Spaarbank, soepaja boenga itoe dapat dimasoekkan dalam boekoenja

Directie

88 81 - 046 M

----------------------------------------------~--~-------------------------Dari Bengkol.
kol tidak tinggal diam dan soedah melakoekan ke-

PENDJOEALAN DIHADAPAN
BANJAK ORANG.
Pada hari Sabtoe pagi 14 December 1940 djam
gt~ng2h sepoeloeh, denean perantaraan dan d1dalam
kantoor lelang di Manado, a\<an didjoea\ dihadapan
banjak orang:
!toe perceel dengan !Jak erfpacht, terdoedoek dalam Residentie Manado, bestuursafdeling Oorontalo, district Kwandang, ternjata dengan nama
,,PAJOENOA", besarnja kira2 empatratoes bouw
menoeroet sotrat erfpacht terlanggal I 7 1~ugustus
1932 No. 1-4, tertoelis diatas nama dari toean
Saldo Lasanoedd111.
Keterangan lebih djaoeh boleh didapat dikantoor
dari jan~ bertanda .
Pcndjoealan ini terdjadi menoeroet kekoeatan soerat kueasa jang tidak bo leh ditarik kernbali. jang
tclah d1berikan kepada pemegang soerat hypotheek
jang pertama,
Djoeroe Koeasa,
Mr. J. KREEMER.

PEMBOENOEHAN KEDJAM.
Satoe gadis disembelih.
.Pada llari Sabtoe, 30111 j.1. di &LJgkol ~oedah
terdjadi satoe pemboenoehan ngerih. Seorang gad~s
kira2 oemoer 17 tahoen dengan ditemani _oleh satoe
anak ketjil, pagi itoe pergi kekeboen. Apakah sipeCT·
boenoehnja memang mengetahoei hal itoe, atau kebetoelan sadja bertemoe, tidak diketahoei denga n
pasti. Tjoema disatoe ketika orang2 dalam satoe
pondok tidak djaoeh dari pondok kemana si gad.is
itoe pergi, mendengar soeara merintih2 dalam pondok itoe, laloe datang menengok. Betapa kagetnja
ketika mereka dapatkan si gadis berloemoeran daran
dan lehernja loeka parah bekas diiris dengan barani
tadjam. Sebab gadis itoe masih hidoep, dapat ditanjai siapa jang soedah meloekainja dan gadis tjelaka
itoe soedah menjeboet nama satoe pemoeda. Tidak
lama kemoedian gadis itoe menghemboeskan napa.:;nja jang penghabisan dan oleh koelawarganja dibawa poelang keroemah. Kedjadian itoe dirapportkan
pada polisi dan majat si gadis dibawah keroemah
sakit oentoek diperiksa dokter. Hoekoemtoea Beng-

periksaan seperloenja. Seorang pemoeda nama D.M.
jang ditjoerigai, laloe ditjari oleh hmtoea dan kedapatan disatoe pondok. Ketika ditanjai, pemoeda itoe
mengu.to.kan jang ia. eehari itoe tidak keloea.r kema-

na2 sebab sakit dan tidak bangoen di-ri tempat tidoernja dalam pondok itoe. Atas permintaan hoekoemtoea ia laloe toeroet dibawa pergi dan bagitoelah sampai kekantor onderdistrict di Singkil, dimana pemoeda tersangka itoe laloe ditahan sebentar
dan belakangan diserahkan pada politie. Pemeriksaan dilandjoetkan dan pada Senin soreh si pemoeda
itoe diperiksa lagi dikantor onderdistrict, tapi konon
tetap menjangkal. Dapat diwartakan lagi bahwa ada
pengoendjoekan2 jang mendjadikan orang mentjoerigai pemoeda itoe, antara lain2 pada hari Sabtoe
itoe diwaktoe pagi ada orang telah melihat padanja
didjalanan tidak djaoeh dari pondok dirnana gad.is
itoe kedapatan terboenoeh. Terlihatnja pemoeda itoe
didekat tempat kedjadian ngerih itoe sangat bertentangan dengan penoetoerannja bahwa ia lantaran
sakit, sehari itoe tidak kemana-rnana tapi tinggal
dalam pondoknja. Betapa achirnja, nantilah kita
akan wartakan lagi.

4Po=THEEK

.. NDU"

•...
.!Bisa miaoem, /Jisagosok, bisa oeroet.
Kalau toean ada sakit: batoek, tenggorokan, dysenterie, bisoel-bisoel. Joekaloeka, djatoeh, digigit segala binatang berbisa, dan lain-lain, soeka semboeh
dengan lekas dengan onkost tjoema sedikit, silnhkan toean pakai ,, Ban
Leng" tanggoeng memoeaskan dengan tidak didoega, sebab ,,Ban Leng"
soedah dapat diploma2, dan banjak soerat-soerat poedjian dari toean-toean
ambtenaar bangsa Eur ipa dan Indonesia, karena amat mandjoernja . Bisa dapat beli dimana2 tempat, djoega bisa pesan dengan rembours keparla:

SIE KA

TJE

Rustenburgerpad 16
Soerabaja
(Java)

ROEMAH

OBAT

Passar Weg 8
Menado
(Celebes)

TJEH

SHE

TONG

Makassar
(Celebes)

LABO RA TORI UM:

periksa darah menoeroet Sacks - Georgi, Meinecke
van Ide.
PERKAKAS ELECTRIS: Diatermie, ollux- en Hoogtezon, dan perkakas
massage.
DJAM BIT JARA:
Djam to - 12 pagi Ketjoeali hari-hari ming·
4 6 soreh
goe dan raja.
POLIKLINIEK boeat orang miskin dan tidak mampoe. Djam 7 - 8 pa'i
Ketjoeali hari raja dan hari minggoe

TEL. 51 en 81.

MANAUO,

DR. A. B·

J1..1Hanalaan 6.

N

u

No. 23

Taboeo ke 22

Lembar kedoea

boeat Njonja2, Toean1, boeat bekin
koekis2, boeat BOWL d.I I.

7 December 1940 = 9 Tsap it Gwe 2491

Lo ear Negeri.

Ditanggoeng ENAK RASANJA, MANIS HAROEMNJA, SEHAT boeat toeboeh
terlebih BERSIH.

dan

POLICA dan BRANDY dari fabriek HOLLANDIA lantas terkenal dan disoekai seloeroeh
tanah Minahassa oleh sebab KWALITEITNJA benar-benar ada dari PRIMA KWALITEIT.

KEADAAN peperangan, maoe di Eropah, maoe
Lebih djaoeh batjalah pemandangan achli2 minoernan dari toean2 redactie ini soerat chabar.
di Asia dan Afrika pada penoetoep boelan silam tidak ~kitpoen memberikan sesoeatoe pegangan pada memoengkinkan sesoeatoe orang dapat mengira2kan betapakah djalannja kelak dihari2 jang mendaIMP. CoMMISSIEHANDEL
ta'ng. Kegagalan Italia di Balkan kelihatannja telah
membelokkan fikiran beberapa negeri disitoe jang
sampai dewasa ini masih dapat menolak boedjoek'.ln
dan atau desakan Hitler1Mussolini boeat memasoeki
,,as" terkenal itoe. Kaloe tadinja ketika nasib Grika
jang diterdjang oleh Italia agaknja sangat boeroeknja, maka pendoegaan bahwa Boelgaria, Joego S!a- l~ntic djaoehnja 250 mijl dari Ierland. Lain dari itoe Grika mendapat kemadjoean seperti sampai pada
via dan Toerki pada achirnja akan menjerah, althans dJoega doea kapal dagang Inggeris mengalami nasib penoetoep November, dan berhasil mendoedoeki Watoendoek paida Djerman/Italia, memangnja tidak ter- seroepa pada kir~ 40~ ~ijl dari .r~rland, sementara Iona dan Durazzo, doea kota pesisir tempat Italia
laloe salah. Istimewa ketika tersiar berita2 lagi jang doea kapal Ingg~ns lamnJa ~engl.rlIIlkan kawat ber- mendaratkan tentara di Albania, maka kegagalan
perkoendjoengan Molotoff ke Berlijn telah berkesoe- ada d.ala:r;i ~ah~Ja lantaran ~ser~ng oleh k~pal jang Mussolini di Balkan akan djadi compleet.
da an dengan tertjapainja persetoedjoean sepenoeh- ~entJ~engai dilaoet . Atlantic dJoega. Dan b~rit~2
Tekanan pada J oego Slavia dan Boelgaria dari
nja antara Berlijn, Moskou, Rome dan Tokyo, berita2 itoe nJ.ata, bahwa. dila?et terseboe~ ada dika~1~ ' pihak Djerman, tidak banjak terdengar akibatnja.
mana diikoti oleh kabar2 tentang masoeknja Roemc- be.raks1 kapal ba~Jak DJerman. ~danJa kap3:1 b~dJa~ Roepanja boeat jang mengenai Boelgaria, sikap Roes
nia, Slowakya dan Hongharia dalam pact ,,as" itoe, DJerman poen. diwartak3:n dan laoetan Hinc;lia. di- jang mentjoerigakan, masih mendjadi rem bagi Berorang jang memperhatikan djalannja keadaan Bal- antara .Australia dan Afnka. Bo~kan mo.est3:hil Jang lyn. Sebab dengan menemboes Boelgaria, tentara
kan, sangat koeatirkan nasibnja negeri2 Serikat kapal Jang me?-orpe?-o kap3:12 d1 A~anbc itoe ada Djerman dapat mendatangi Toerki dan dengan bagi(Inggeris cs), jang dengan dikoeasainja Balkan oleh moendar mandir dan Atlantic ke Indische oceaan.
,toe dapat mendoedoeki selat Dardanellen, idaman
As tentoe akan terdesak dari podjok Eropah sitoe
Di Laoet Tengah main baka-baka antara armada Moskou itoe. Pembitjaraan DjermaniRoes di Berlijn
dan terpaksa melepaskan Suez dls. disekiter sitoe. Italia dan Inggeris masih diteroeskan. Pihak Italia ketika perkoendjoengan Molotoff roepanja toh tiTetapi sampai pada penoetoep November keadaan memperlihatkan kepandaiannja bersemboenji dibe- dak bagitoe berhasil memoeaskan bagi Hitler. Joego
di Balkan tidak mendjadi sebagaimana didoega tad.i akang asap tebal dan ketjepatannja lari, kaloe lihat Slavia jang dapat hati melihat tentara Italia toemitoe, oleh sebab tentara Joenani (Grika) boekan sa- kapal Inggeris bagowi.
pang sioer lari dikedjar Grika, tentoe tidak akan
dja dapat mempertahankan negerinja, tapi malah Perang dioedam,
lmoedah ditoendo~~all: la~ d~lam keadaan s_ekarang
berhasil mendesak keloear laskar2nja Mussolini, se- maoe diatas Inggeris, maoe diatas DJ'erman{Italia, dan boeat me~bl~Ja dJadi moesoeh bagi ~rlyn
hingga semendjak doea minggoe pertempooeran2
da Ro
asih d
t I 1
bah aka
Italia Grika soedah dilakoekan diloear daerah Jo~- bagitoepoen di Afrika, oleh kedoea pihak diteroes- .. :1
me m
~an~gap er a oe mem
~J . n,
1
nani. Serdadoe Italia jang sedari perang doenia 1914 kan dengan tidak brentinja. Koendjoengan2 pesawat Isti~ewa .boeat I~ali'.1- Jang boeat menghadapi Gnka
18 memang tidak terkenal prawira, sehingga semasa P.esawat Djerman ~iatas I~ggeris dibala~ oleh In~ge- sadJa kelihatannJa bdak mampoe
itoe kaloe tidak ditolong oleh InggerisjPerantjis, ten- ns denga~ re~ten.:iJa sekah: P~sawat2 DJerman dJoe. DI ASIA TIMOER.
tara Italia digoeloeng2 oleh pasoekan2 Djerman Oes- ga agaknJa dika~ih beraks1 d1atas laoeta~ terboeka Japan-In~ China.
.
tria, pada kesekian kalinja ternjata ada boekannja boeat meng~bom1 ~apa12 ~agang ~ggeris. Lambat
Menoeroet ,,Sg. Po" oleh ,,Central Daily News"
serdadoe jang dapat diharap pada memberikan ke- la?oen. kelebihan p~ak DJerm~n diatas oedara s~~ ada diberitakan jang pihak Japan ada madjoekan
menangan .jang diinginkan ole:ti Mussoli~ i~toe. De- \ mlllgkin .koerang llJ~ta .. Terlebih sedang pada achir b~rmatjam toentoetan lagi pada Indo China, misalngan kelebihan tenaga manoe 81a dan masm Jang ada boe~an silam Inggens d1kaba~kan a~an .soedah me- nJa:
.
dipihaknja toh tentera Italia dihantjoer2kan dan di- n~nma. ~enteng~ terbang. dan Amenka Jang beloem
1. Moelai December semoea karet Indo China hallOekoel moendoer sam'(lai lari toem-pa.ng sioer oleh d1-poen]a1 oleh lam~ negen. Dengan mem~rgoenakao.
ro05 dilcvcr pada Japan.
tentara Grika.
benteng2. oedara ~toe pe.nerbang2 I~ggeris akan de2. Japan dapat hak loear biasa pada menggoena.kan soember2 alam di Indo China.
Kegagalan ,,as" jang moelai terbajang2 di Balkan ngan leb1h effectief lagi. menghant~oerkan :pangh- 1
lan2
kapal
da~
oedara
DJermanit3;1ia.
Keactifan
pt:3.
Douane
Indo China diamat-amati oleh Japan.
itoe roepanja akan mempengaroehi djalannja pepesawat2
RAF~
Balkan
sangat
ba~Jak
memoedahk~n
Soal
penilikan
douane itoe soedah moelai genting
rangan landjoetnja, sebab pihak serikat dengan adaP,asoeka~2
~:ika
,,~enggoeloen~
te~tara.
Italict:
buhoeboeng
dengan
penahanan doea kapal Amerik:i
nja kemenangan2 gemilang dari tentara J oenani, djadipes1s1r Italia dan Albama banJak dile~pa.l ' oleh Japan. Kapal2 itoe berisi minjak kepoenjaan
dl mendapatkan kedoedoekan2 jang tegoeh serta h.ota2
pangkalan2 jang sangat membahajakan Italia dipo- bom dan pengangkoetan. tentara dai;i alat !tali3: ke- Amerika boeat dibawa ke Hongkong dan ketika kedjok Timoer Middellandsche zee sitoe. Grika jang medan per.ang l'.lwan Gnka karenanJa ba?J~k disoe- doea kapal itoe hendak meninggalkan Haiphong,
netral sekarang ternjata ada lebih mengoentoengkan karkan. D1 Afnka. pe~awat? RAF m~ndJa~ hantoe pembesar2 Indo China dipaksa oleh Japan pada menahannja dan moeatannja disoeroeh bongkar laloe
as dari pada Grika jang dipihak serekat dan jang boeat tentara2 Italia d1 Lybia dan Afrika Timoer.
Pera.ng
di
Balkan,
dibeslag oleh Japan dengan alasan itoe doea kapal
dapat mempertahankan dirinja. Tjobalah kita sekarang periksa sama2 betapakah djalannja peperangan sebagimana dikatakan diatas, agaknja akan berach.ir °7embawa alat pe~ang ~ebab te;rdapat kedok2 gas
dipelbagai podjok dimana ada pertempoeran, pada dengan kegagalan pihak Italia. Pada doea minggoc d1anta:a moeatannJa. Chinese. Dail.Y New~ mene.rang:
penghabisan dari boelan silam, tentara Italia lebih ~an dJoega .ba~wa hal pentlll.g Jang dihadap~ lag1
achirnja November j.l.
banjak memperlihatkan belakang dari moekanja pa- Jalah sa~pa1 di:r;iana Ii:do Chma .dapat mendJalanPeriang dilaoe~a.n. (Soember2 ,,Sg. Po"/,,S.0.")
da serdadoe2 Joenani. sehingga beberapa kota di kan penntah Vichy. Tidak a~anJa perhoeb~ngaa
Pertaroengan dilaoet masih berpoesat pada ichtiar
Albania
soedah didoedoeki Grika dan pembelaan Ita- dengan sei:n?ea daerah Ingger1s ~oe?ah merumb~l
mematahkan ekonomi pihak lawan. Pengepoengan
lia didobrak dibeberapa tempat. Bagitoelah bertoe- kan pe~selis1han P'.1-h~m. dalam dJadJah~n PerantJlS,
Eropab oleh Inggeris jang ~djal~nkan den~an. be- roet2 telah direboet oleh tentara Grika kota2 Korit- makanJa oedara dJad1 tidak tenang lagi.
ngisnja pada mentjegah soepaJa DJerman,Italia tidR:k
dapatkan lagi alat2 dari loear, dengan segala daJ.'i za, Progradetz dll. tempat ketjilan di Albania Seh- Badjak l~oet di Indisclle oooa,an !
tan Timoer dan dikoeroeng di Albania Selatan barat I Satoe berita pada ,,S.O." mengatakan tentang dihendak dimoesnakan oleh Djerman.
Bagitoelah ,,Sg. Po" menjiarkan berita dari radio kota Argyrokastro. Disebelah T~moer pihak G~ika tenggelamkannja doea kapal Inggeris dilaoet Hindia,
Mackay jang mengatakan bagimana pada 24,1 11 sabe mendesak kearah Elbasan dan di Barat, sepandJang dikira oleh kapal badjak Djerman. Beberapa waktoe
kapal Zweden telah ditorpedo disatoe tempat di At- pantai ke Walona. Kaloe teroes meneroes p1hak laloe memang pernah tersiar berita tentang adanJa
satoe kapal matjam ,,von Spee" berkeliaran dilaoetan. Kapal perang jang menjerang kapa12 Ingger1s
itoe menjoeloehi doeloe korbannja dengan senter laloe melepaskan, tembakan, Kapal dagang Inggens
jang lainnja jang d~tenggelamkan djoega s~ba~agi
an anak boeahnja ditawan oleh kapal badJak itoc.
Kapal badjak itoe moengkin ada itoe kapal jang beloem lama berselang telah melepaskan randjau2 laoet diselat Bass sehingga menenggelamkan karamnja satoe kapal dagang Amerika dan satoe kapal
lhggeris.
Thailan oontJta, lndo China.
Semendjak toentoetan Thai (Siam) P3;da Pera~
tjis prihal pemeriksaan kembali batas Tha:Jind? Ch.1na ditolak oleh Vichy, tidak terdengar lagi ber1tanJa
bagimana djadinja hal itoe lebih dja~~· se~ain bah/-1
."'wa kedoea pihak berkera~ pada pe.ndir1annJa. ~ba:
--....:
gimana didoega, bahwa disato~ ketika akan terdJa~
I
it;.cident bagitoelah sekarang d1kabarkan pada ,,s.~.,
bahwa pada 23,11 lima pesawat terbang PerantJIB
soedah terbang diatas daerah Thailand dan melepaskan tembakan pada pesawat2 Siam jang naik boeat
Jemboehk~n
membela negerinja. Pihak Perantjis poen melemparkan born didaerah Thai. Berita2 jang mengatakan.
~ ~ak
boea~q i
bahwa pesawat2 Thai soedah lebih doeloe mei:ge:
bomi Indo China disangkal oleh pembesa~2 Thai ~l
Bangkok. Kata Thailand, Indo China menJer3:ng dti:-.
v~~
lebih dooeloe, dan ia sekedar memb~as .. Bagitoelah
didarat Pacific Selatan-Barat agaknJa ap1 peperanglain~
an soedah atau hendak berkobar djoega .
. , '· Selamanja sediaBalashinSai
Japa-Tiongkok.
•
dalam kantonq
ddldm
Berita2 tentang offensief damai jang dilakoekan
oleh Japan pada Chung King diikoti oleh kabar ten-
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KENG HWA POO

tang penolakan oleh pihak Tiongkok. Dus Cung King
tidak hendak mempergoenakan kans jang penghabisan jang Tokyo, katanja, kasihkan padanja. Bahwa
api peperangan di Tiongkok tidak akan moedah padam, ternjata dari kabar2 jang kereta api jang menghoeboengkan Shanghai dan Nangking telah dibom
sampai hantjoer didekat Soochow oleh pasoekan2
guerilla Tionghoa. Pembesar2 Japan jang berada dalam kereta api itoe dan berada dalam perdjalanan
ke Nangking oentoek oeroesan verdrag ,,TokyoNangking", dikira ada jang binasa. Penandaan tangan verdrag ,,oentoek mengatoer perhoeboengan
Tiongkok (batja Wang Chin Wei) - Japan itoe, dalam pada itoe soedah ditanda tangani pada 30/11,
kata, satoe kawat pada ,,S.O".
Antara Japan dan Tiongkok-merdeka sedang terdjadi pergoeletan mati2an lebih djaoeh jang dewas9.
ini berpoesat dimedan perang didjoeroesan Ichang,
dimana tentara Japan melakoekan serangan pada
barisan2 Tionghoa jang disitoe berdjoemlah 300.000
serdadooe.
KETIKA MENGGALI KOEBOER.
Kepala dipatjol.
Pada beberapa hari !aloe dipekoeboeran Tionghoa
disini soedah terdjadi perkelahian antara orang2 jg
sedang menggali koeboer. Doea eigenaar roemah
makan Tionghoa jang sesama lain orang sedang
menggali lobang koeboer itoe, disatoe ketika telah
bertjektjok dan salting naiknja darah, satoe antaranja sekonjong2 mengambil satoe tjangkol dan memoekoel kepala lawannja dengan tjangkol itoe. 0ra.ng jang dipatjol mendapat loeka sampai perloe
dlgawa keroemah sakit. Penjangkolan kepala ini tentoe akan berachir dimoeka medja hidjau.
REKENING-VERANTWOORDING dari Comite Ziekenhuis ,,BETHIDSDA" di TONDANO sementara
9/10/11 dan 12 October 1940.
Pendapatan dari pendjoealan pemberian
sementara Pasar Malam 9-0ctober- 1940 f 612.21
Wang contant jang diterima pada waktoe
itoe
" 315.79
Pendapatan Zang- en muziekavond 10 October 1940
,,
83.60
Pendapatan Schaak- dam- dan bridgeavond,, 223.03
Djoemlah
f 1234.63
Belandja-belandja sementara 9i10/11 dan
12 October 1940
" 119.18
Pendapatan bersih f 1115.45
Sjoekoer berganda-ganda disampaik.an kepada
sekalian jang dengan senang hatinja soedah perhada pkan pekerdjaan2 tangannja, makanan2, permainan2, hasil2 tanahnja -Uan lain2 sebagainja oentoek
didjoeal goena Roemah Sakit ,,BETHESDA".
Sjoekoer banjak2 akan pemberian2 wang contant
jang soedah diterima oleh Comite dengan kesenang~n.

Sjoekoer berganda-ganda kepada sekalian jang
dengan besar hatinja soedah toendjang maksoed
Comite dengan memboeka poendi2nja sementara
empat hari terseboet diatas ini.
Disampaikan sjoekoer banjak-banjak kepada sekalian pengatoer-pengatoer jang oleh oesahanja jang
indah dan moelia maka Bestuur dari Ziekenhuis
,,BETHESDA" dapat menerima sedjoemlah wang
bantoean jang boekan koerang adanja.
Atas nama Comite terseboet:
De Penningmeester,

SCOTT'S
EMULSION
Vitaminen dan dzat logam adalah factor
penting oentoek memelihara orang
poenja badan dan Scott's Emulsion
djoestroe ada mengandoeng sanget
kaja 1ni matjem bagian dzat. Oleh
kerna itoe, tenaga oentoek bikin koeat
dari ini minjak poen ada loear biasa
besarnja, teroetama boeat anak·anak.
Dalem riwajat bebrapa poeloe tahon
jang laloe tentang anak-anak jang mi·
noem ini minjak telah djadi samingkin
sehat serta koeat, tida taoe ada berapa
banjak djoemblahnja dan orang 2 jang
mendjadi ajah boendah tentoe sadja boeat
heran melihat marika poenja anak lelaki
dan anak prampoean soedah djadi semikian actief dan menjoekai.
Begitoelah djikaloe Scott's
Emulsion telah dipandang
sebagi barang jang membri
boedi setjara tida ada bandingannja boeat ini djeman
bagi roemah tangga, inilah
boekan tida ada sebabnja.
Samoea roemah obat
besar ada djoewal.

JACO BERG.

Import:
CENTRAAL MAANDAGCENT-COMITE IN DE
RESIDENTIE MANADO.
EEREVOORZI'ITER DE HEER M. VAN RHIJN,
RESIDENT VAN MAN ADO.
fil .
d t
d .l
· Dal
t' 2
~m iap i~ja , dan., ketangkasannja dalam 't SAL WAERACHVerantwoording van gelden, binnengekomen in het ne m Jang a ang an o~aran ne~en.
2t! en 3e kwartaal 1940.
deel teroes dengan sp~ng. Menam~men.am ...... TIG WEL GAEN.
.f 175.555 dan torped~-torpedo mend~~ankan rolnJa ..... . dalam Kalau soedah meliat ini film ...... penonton akan poe- .
Maandagcent-Comite te Gorontalo
Scholen op Westerse grondslag te Manado,,
98,085 demonstratie pep~rangan 1 ~ · .... · ......
.
lang dengan hati jang senang dan poeas ...... dan tlHuishoudschool ,Pikat" te Manado
,,
2 30 Dan serangan dan oedara tidak poetoesnJa ...... bom- dak akan koeatir lagii dari kita poenja pendjaga'3.n
Zuster- en Frat~rscholen te Tomohon
,,
20'.- born .. .... tidak poetoesnja didjatoehkan dari atas me- dalam laoetan ...... RAPI serta KOEAT.
Inheemse scholen in het ressort Manado I ,,
32,56 noedjoe moesoehnja .. .. .. dan djoega perkelaian di
Inheemse scholen in het ressort Tomohon ,,
15,44 atas oedara akan kalau dibajangkan .... .... .
Inheemse scholen in het ress. Gorontalo I ,,
20,- Pendek kata kalau soedah meliat ini film, penonton
18,03 soedah tidak berasa koeatir lagi ...... sebab melihat
Inheemse scholen in het ress. Gorontalo II ,,
,,
12,56 pendjagaan laoetan kita jang soenggoeh koeat. .. .. .. . PERHOEBOENGAN ANTARA PEMERL. ~lli A: ...
Inheemse scholen in bet ress. Poso II
Koningin Wilhelmina Ziekenhuis Manado .,
14,55 bia:rJ~~n ketjil ~n te.pi koeat.
GOENG DAN PEMERINTAH HINDIA D N
3,03 Berbagai berbagai alat peperangan dalam laoetan
TJARA BEKERDJA BERSAMA-SAMA ANAlgemene Volks-Crediet Bank te Manado ,,
Rente Minahasa Spaarbank te Manado
,, 10,02 jang paling baroe ...... roepa2 besar meriam . ..... bo1_IlTARA KEDOEA PElUERINTAHAN ITOE.
TOTAAL
f 422,13 born ... .. . torpedo dll. akan terliat dengan terangnJa. (Dari soerat djawab Pemerintah kepada Dewan
---Saksikanla kekoeatan negeri kita sendiri.. .... dan Ra'jat).
,, 'T SAL WAERACHTIG WEL GAEN"
liat bagaimana koeatnja persediaan kita dalam laoeSeperti soedah diterangkan disub b paragraaf ini
Film marine Hindia.
Sotan.d. · .h.. ... "." k .
t
. t
. fil d . . (jaitoe tentang pasal Kebidjaksanaan Pemerintah),
e a sering a11 penon on me1ia manne m ar1 dalam wakto
ka
· ·
'h d d'd 'al
.D engan b erasa bangga sek a li· RKO Radio mempersi- loearan ne eri
dan selaloe enonton berasa poea s
e se rang uupoen m~s1 a a 1 J anlahkan kepada segenap pendoedoeknja Hindia Belan- sekali mel~t ~k~lian end ·a ian negeri itoe dalam kan permoe:pakatan. ar~tara Pemermtah Agoeng df'da ini, satoe productie jang paling baroe, dan jang 1
ta
d
k P Jb g kt·k
di . . . film ngan Pemermtah 1:£ir:dia tentang soal2 jang penting
.
aooe t n b'k"
.... .. a·
an se arang
oe dir'
1 an sen ri im
dalam perkara keb1dJaksa naan pemerm
. t a h an negeri..
. . S atoe film Jang
mana terbi.k.m. d'i. H'm di a B el and a im.
.
.
kit
da
.
. Jana er i m megeri
a sen i,
n aka n mem - B h b
d
h b
'd k
aka.n member~ kita perl:1andangan da~1 kekoea~annp. baj~gkan bagimana koeatnja perlindoengan poelau er oe oe~g enga:i;i ~r oe o~ngan _Post ti .a tetap
Indische Marine. Baga1mana koeatnJa pendJagaan kita dalam laoetan
enonton semoeanja tentoe dan lamanJa post di~Jala_n leb1~ dan pada Jang soeNed. Ind. di atas laoetan dan diatas oedara .... .... .... aka mendapat kep·~~~a~ jang lebih besar . .... . dan 1dah-soed~h. maka dJI~a Jang d1per1!1oepakatkan itoe
. . .
.
.
n . .
.
. . . d d perkara Jang perloe diboeroekan dilakoekan dengan
Dalam m1 ~ilm. a~an kehatan ~emoeanJa kap8:1-kapal akan mSJ~f ... sez:ta taoe Jang poe~au kita mi a 8: a- kawat. Hal ini soedah ten toe m'enjebabkan
rhoeperang dan !findia Belanda, Jang ma.na mas1~g2 a- lam pendJagaan Jang soenggoeh tidak moedah d1ma- boengan itoe tidak serapat jang soedah-soed~ dan
k_an memperliatkan kekoeatan dan ketJepatannJa ma- soeki oleh moe~?eh ... · ..... .
.
.
haroes dilakoekan dengan serba singkat sadja. dan
smg2, kalau dalam keadaan perperangan ... · ·· · ·· ·· · Walaupj(:~en Ketjil ~n t.etlap1 Rap1 d~n Tu1~gkJts · • · · hanja mengenai perkara jang teroetama penting
Pendeknja kalau penonton soedah meliat ini film 't SA~ WAERA~HTIG ~EL GAE~ .... .. dJ.anga~ah sadja.
Marine jang soenggoeh loear biasa, penonton semoea- koeatir . · · · · · dan liat kedJ~mpolan ~ita poenJ8: ~ari~e
Pemerintah dengan tegasnja dapat membantah
nja akan mempoenja~ pera~aan jang ~enang, sebab dalam laoetan . · · · · · Sekahan pendJagaan rapi an e sa.ngkaan orang, jang mengatakan bahwa Pemerin~no1~t?n dapat ~aks1kan,. Jang .pendJagaan poela~ goeh ... .. .. .... ..
.
Jtah Agoeng sekarang koerang memperhatikan oeroek1ti: i~ adalah bdak te~s1a sadJa .. ....... ooo, sekali- Sekalian alat peperang8:n Jang model baroe . .:.. . ~e - san Hindia. Makin ternjata kekeliroean J1ersangkaan
k~h ~1dak , mao.e~oen diatas laoeta~ ataw8: oedara ma~-~ata boeat mendJaga keamanan neger1 k~ta itoe, djika diingat orang bahwa oleh sebab neg~ri
IDndia Belanda m1 ada dalam pendJagaan Jang ke- sendm ...... dan boeat mempertahankan poelau2 k1ta Nederland didoedoeki moesoeh, maka sekarang Hmras sekali...... . .. ..
dalam peperangan ..... .. ..
dia Belandalah bagian Keradjaan jang terpentina
't SAL WAERACHTIG WEL GAEN satoe Marine- Hargakanlah Marine itoe setinggi-tingginja .. .. . . se- diantara bagian2 Keradjaan jang masih merdeka.
film, dikeloearkan oleh RKO Radio dan dibikin di- bah dialah jang mendjadi benteng laoetan kita ...... Tentoe sadjalah. perhatian I_=>emerintah Agoeng lebih
negeri kita sendiri, jang tidak akan kalah dari mari- saksikan dan boektikan sendiri bagimana kekoeatan- tertarik kepada soa12 sepertl pepera an. perhoeboe-
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ngan dengan negeri-negeri lain dan perkara membe- dari anaknja sendiri. Demikian boenjinja:
,,Tentoe ajah dan boenda ingin tahoe, betapa
baskan Nederland serta membangoenkan Nederland
keadaan saja sekarang ini. Djanganlah chawatir
kembali. Akan tetapi poela sekaliannja itoe boekan·
sedikit djoea. Saja sehat wal'afiat dan tentang
lah perkara jang tidak mengena1 kepentingan Hindia
,,hari kemoedian" saja, baik djoega. Pendidikan
Belanda djoega, melainkan adalah sekaliannja itoe
kemiliteran soedah dihentikan, seperti ajah dan
mengenai betoel2 kepentingan Hindia dan Hindiapoen
boenda tahoe. Oentoek kami soedah diadakan adjoega dapat memberi bantoean jang besar.
toeran lain, ja'ni kami diberi kesempatan oentoek
Poetoesan jang penting2 jang diambil oleh Pem"'meneroeskan peladjaran kami kedjoeroesan lain.
rintah Agoeng, jang semata-mata atau sebagian beOentoek itoe pada academie soedah diboeka koersar mengenai kepentingan Hindia Belanda, poen
soes2 jang lamanja kira2 tiga boelan; goenanja
djoega didalam keadaan seperti waktoe sekarang ni
ialah soepaja peladjaran dapat diteroeskan di
dilakoekan sesoedah dipermoepakatkan lebih doeloe
Delft. Sesoedah mendjalani koersoes itoe tiap2 pedengan badan2 pemerintahan jang ada dinegeri im.
ladjar menerima doea tahoen bertoeroet-toeroet
Poetoesan itoe dioemoemkan didalam Staatsblad
sedjoemlah f 1400.- setahoen oentoek belandjanja
Hindia Belanda, seperti diantara lain-lain biasa tecbersekolah. Saja telah memoetoeskan akan menoeboekti d ,.i poetoesan Minister dan poeloesan Radja
roeti peladjaran civiel ingenieur; setelah tammat
jang dimoeat didalam Staatsblad 1940 No. 401, 426,
koersoes itoe di Breda saja akan menjewa kamar
dan 471.
di Delft diroemah orang. Koersoes di Delft itoe ti~dak ada pada Pemerintah soeatoe keterangan
dak satoe sadja. Ada djoega koersoes oentoek djatentang organisati, alat2 dan pekerdjaan Pemerintah
di leeraar gymnastiek dan djoega koersoes oentoek
Nederland jang sekarang bersemajam di London, dan
accountant, dsb. tetapi koersoes ini semata-mata
Pemerintah poen tidak ada mendapat alasan akan
oentoek cadet dari bagian administratie militair.
menanjakan tentang soesoenan Ministeries itoe, ke ·
pada Pemerintah Agoeng. sebab itoe boekanlah soeaDjadi ajah dan boenda lihatlah, bahwa keadaan
toe perkara jang haroes dihiraukannja.
saja tidak boeroek benar. Doc.a tahoen jang aka.n
Beberapa kesoekaran jang terdjadi berhoeboeng
datang ini penghidoepan saja akan senang djoega,
dengan orang Belanda jang lari ke Hindia Belanda,
dan sesoedah itoe kita lihatlah nanti. Dari Am;:;Seorang poetri nistjaja akan memedikatakan soeatoe boekti tidak adanja bekerdja berterdamsche Bank masih selaloe saja menerima
lihara gigi·giginja. Sebab gigi 2 bersih,
sama-sama antara Pemerintah Agoeng dan Pemeriawang f 20.- seboelan, tetapi karena sekarang saja
poetih dan sehat dapat memberi
tah Hindia Belanda, tapi jang demikian itoe tidak bisoedah naik pangkat djadi sergeant dan karena
tjahja ketjantikan.
sa diterima. Djika orang tahoe, bahwa jang dihadasekarang saja menerima gadji tahoenan, maka ~
Bagaimana akal soepaja dapat sepi Pemerintah Nederland sekarang banjak soal jang
daklah perloe bagi sa ja wang jg f 20.- itoe. Wang
njoem jang boleh mengagoemkan 7
oesar2 dan penting2, dan dalam pada itoe Pemerinitoe saja masoekkan keboekoe spaarbank saja, deGampang; sikatlah gigi njonja dan
tah mendjalankan kewadjibannja didalam keadaan
mikian djoega wang jang tersisa dari gadji saja
toean 2 x sehari dengan boesa jang
jang soelit dinegeri asing, dan lagi poela lamanja
sebagai sergeant. Ajah dan boenda, keadaan saja
moestadjab dari Obat gosok gigi
post sekarang didjalan, maka rasanja tidak patoetsoenggoeh tidak boeroek. Nah, sekianlah doeloe
COLGATE.
lah diharapkan orang, bahwa hal ihwal seperti jang
dan pertjajalah bahwa saja ada dalam selamat.
lni boesa masoek disemoea sela1
dimaksoed ini akan dapat diatoer sampai kepada halPeloek tjioemkoe, anakda jang bertjinta ...... ... .. .
dan lobang 2 gigi jang ketjil; mem·
halnja jang berketjil-ketjil. didalam waktoe jang
basmi semoea kotoran sisa 2
Sebenarnjalah orang toea auak itoe ada menjoe- singkat. Sementara itoe memang soedah didjalankan
makanan, jang seringkali
djoega permoesjawaratan tentang menetapkan atoe roeh bajarkan kepada perantaraan Amsterdamsche
menjebabkan sakit
Ba.nk
f
20.seboelan
oentoek
wang
kantoengnja,
seran berhoeboeng dengan mengizinkan orang-oran15
dan roesak gigi,
dang
ongkos
lain2
ditanggoeng
oleh
walinja.
Belanda jang lari masoek ke Hindia.
dan napas
Boleh djadi soerat itoe dibawa oleh seorang per- 1
berbaoe.
antaraan ke New York; pada kita segeralah timboel
pertanjaan,
apakah
soerat
itoe
ditoelis
sedemikia
n
KEADAAN DI NEDERLAND.
hati2nja, soepaja si pembawa djangan beroleh kePrihal cacletten ill Breda.
soekaran apabila soerat itoe ketahoean. Didalam
_ Dalam siaran pagi Bataviaasch Nieuwsblad tang- soerat orang jang mengirim soerat itoe dari Amerigal 19 October j.l. ada dimoeatkan pemberitahoean ka, jang ditoeilskan dengan mesin tik dibawah soerat
Departement van Oorlog tentang cadet Nederland.
asli, tidak diseboetkan a pakah soerat itoe telah diSebeloem berita opisil itoe disiarkan pada tanggal censuur. Boleh djadikah tidak.
Tube ketjil 10 cl tube sedeng 15 cl,
15 October jl. tela~ moentj~el soeatoe artikel tentang
Dalam hal ini hendaklah diingat benar2, bahwa
tube besar 30 ct. Baroe I familietube
~a~soed orang ~Jerman di _Nederlan~ oentoek men- soerat itoe boleh djadi tidak sah. Banjaklah soerat I
(2 X tube besar) 50 cl
?1dik pemoeda2 i~oe boeat dJabatan lam. Keterangan sematjam ini, dan sebab itoe timboellab sangkaan, 1
itoe di_per~leh dari soerat seorang cadet kepada orang bahwa ada organisasi jang hendak mengaboei mata
toeanJa di Bandoeng.
kita. Sipengirim tidak ada mentjeritakan walau de- \
Tjara bagimana soerat itoe sampai ke Indonesia ngan sepatah kata djoea tentang kesengsaraan :1i mengatakan jang seroepa itoe djoega dan memberi
tidak ctikatakan. ~ebab itoe barangkali ba1k dJoega Nederland, dan dJoega tidak ada ia mentJentakan kesan kepada klta, seolohZ sipendJadjah ,,kelak-Oemenjiarkan apa jang ditjeriterakan oleh soeatoe ke- tentang serangan dan pembinasaan atas kota Breda. annja baik djoega" dan korbannja dioeroesnja deloearga di Betawi. jang djoega beloem selang berapa Jang dikatakannja beroelang2 hanja ,,bahwa keada- ngan baik; tipoe moeslihat sematjam ini bena.r2
lama mendapat soerat dari anaknja jang mendjadi annja tidak sekali-kali boeroek benar". Hal ini m.:- tjara orang Djerman mendjalankan tactiek dan procadet di Breda. Soerat itoe dikirimkan dengan peran- ngingatkan kita kepada causerie orang2 jang soedah pagandanja.
ta,r aan soeatoe alamat di New York; isi soerat itoe pernah ke Indonesia, jang disiarkan oleb A.N.P. dioleh orang toea anak itoe dianggap betoel2 datang bawah penilikan Djerman. Mereka itoe poen selaloe

-

Badjoe rok jang meroesakkan doea

MATA...

Tangan jang radjin bakerdia repot . . . rok

soedah roesak seperb asalnjal Penerangan

ltoe soedah beroepa • . . tetapi alis di

toean poenja kamar moesti pakei lampoe

keroetkan, mata di tjoerengkan karena koerang

PHILIPS dan djaga soepaja penerangan di

penerangan . . .

lni bikin roesak mata I

tempat 2 bakerdja ada tjoekoep baik. Penera·

Diangan roesakkan toean poenja milik sangat

ngan baik ongkosnja tida mahal. Oengan ong-

berharga : Toean poenja mata Tida seorang

kos sedikit lampoe~ PHILIPS mengasih pene-

bisa kombalikan poela kakoeatan mata jang

rangan baik kepada toean poenia koelawarga.
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BOLAANG-lUONGONDOW.
P.S.I.I. berselama:t.-.n.
Ma'loemlah, pada tiap2 pengachiran pekerdjaan
apalagi jang soelit dan loear biasa, oemoemnja bagi
kaoem Muslimin dochter choesoes kepada sesiapa
jang berkesempatan, akan mengadakan ,,doa selamatan" ja'ni doa sjoekoer kehadlirat Allah swt. lantaran soedah selamat atau rampoeng dari pekerdjaan jang dioesah tadinja itoe.
Begitoelah pada hari Sabtoe tt. 16 November jl.
ini kitapoen tidak ketinggalan beroleh oendangan
dari Ladjnah Afdeeling P.S.I.I. tjabang Bolaang-Mongondow pada menghadiri pelangsoengan doa selamatan didalam gedong Persamaian Goeroe Islamijah
(Kweekschool) dinegeri Molinow, hadjat mana meloeloeh ,,ketammatan" tiga peladjar dari sekolah terseboet jang setelah dilakoekan oedjian (examen) diantara 5 peladjar didalam tempoh sepoeloeh hari ,
didalam permoelaan boelan October jbl. maka sesoe- ,
dab disahkan oleh poetjoek jang tersangkoet, dita- 1
nah Djawa, kenjataan ,,tiga peladjar" jang beroleh
BINTANG TERANG (loeloes).
Didalam doa-selamatan ini jang dilangsoengkan
menoeroet keadaan masa dengan mengoendang toean
Sangadi Molinow menoeroet adat, serba-serbi sehidangan jang diatoer rapih dan memoeaskan patoet
mendjadi perhatian, apalagi effectnja dari hadjat
jang sekian lama ditoenggoe oleh kaoem P.S.I.t. 1
choesoesnja boekan sadja, tetapi bagi pendoedoel:
Muslimin dinegeri ini bahkan se Indonesia pada oemoemnja.
I
Kendoeri ini dipimpin oleh toean2 A. Bahalwan
dan R. Soekirman (onderwijzer), dengan diatoer modern dari segala perhiasan dan tempat doedoek didalam roeangan jang tertentoe, kaoem iboepoen tidak
ketinggalan ja kalau boleh kita katakan model kendoeri kaoem intellectueelen ditanah Djawa, hanja
,,kaulo noewoen dan monggo pinaraknja" tidak kedengaran.
Doa selamatan ini diboeka dan ditoetoep dengan
doa seperti biasa oleh Djiow Hadji Laki Ino.

ME
RIM f/IAK BAJJAM,KEM fiO W6All
ATM Ml/IASA KEDIN6/NA .... "'.........
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Zending Christen bersj.oekloer.
Goena mentjoekoepi kebaktian tahoenan dari pihak jang tersangkoet, pada hari Ahad tt. 17 November jl. ini oleh djamaat bangsa Christen Kotamobagoe atas nama kerkraad, telah diadakan hari ,,pengoetjapan sjoekoer" bertempat digeredja Kotamobagoe.
Teroendang ada banjak djoega jang mengoendjoenginja dari berbagai soekoe dan agama dan begitoelah setelah djam jang tertentoe penoeh sesaklah roeangan geredja, sedang toean2 Mr. Quick Controleur dan Mullenburg A. C. toeroet beserta sebagai
belangstellende begitoepoen toean2 leden Zelfbestuurscommissie dan lain2 autoriteiten. Sekian lama !
baroe~an

kali ini kita

~elakoe

Oemoemnja alam mem berl tahoekan kepada toean terhadap penjaklt 2
jang akan datang. Toean moesti bakerdja tjepat. Sebab maslh ada
tempo oentoek menjegah kerasnja penjakit. Tanda darl penjakit pllek
adalah badan meriang dan be rat. ,,AS PRO" mengoeslr I toe demam dan
dengan begitoe mendjadi tertjegahlah kerasnja pilek. Lain darl ltoe
.,ASPRO" menjem boehkan djoega sakit kepala didalam be berapa
menlt sadja. Djika toean koerang sehat badan atau merasa lesoe,
seringkali ltoe ada tanda akan mendapat salah s-atoe penjakit. Telanlah .. ASP RO" dan rasa koerang enak badan, sakit2 dan merlang
akan tjepat hilangnja. Dan - apa Jang paling penting adalah:
.,ASPRO" tlda mtroesti(kan 9'antoang; anak 2 boleh makan .. ASPRO'~

WA KIRlllAIAll /JIDALAJ/
BIB/RAPA NENIT
,,AS PRO"
MENOELOEllG TERHADAP:
Saklt kepala

teroendang dapat meng-

Griep
~

l'ntjnlt

O.msm

Tida biia tldo•r

Sakic tenuorr'

harJ

had.iri oepatjara jang sedemikikian, maka menoeroet
Saklt glgl
Sakit uabat
Neuralgi
Stklt waktoe dasa111
bisikan orang bahasa perlangsoengan ini ada loear
Saklt koeplng
boelan.
biasa keadaannja terbanding dari pada tahoen jang
lschlu
soedah2. Loear biasa kata orang terlebih djoeg:1
Ptlek
kita sendiri menjaksikannja bagaimana sebahagia.J
lnfleunza
h AMAN ckn
anggota kerkraad misalnja t.t. 0. Kobandaha, F. Sa- 1
ASPl\0" sotnuoe
'l bahan
gaij, Karoendeng, I. J. Tumbelaka poenja penjam.. .
en andoeng barang
boetan dan pengladenan terhadap tamoe2, begitoet1da m g
kkan djantoeng.
poen toean F. Kasenda Sangadi Kotamobagoe dari
jang b\sa meroesa berslh sekali
moela hinggaachirnja tidak meninggalkan waktoe
ASPRO" terb\kln
d i
"Aspro• t•rboengko•• aam·
oentoek mengoeroes kesempoernaan pekerdjaan. Me..
enllikan keras
ar
pang sekall didalam .,uni.
mang kalau kita tarik sedikit kesimpoelan terhadap
dengan P h
dan soedah
upt" st rook Jang di patent .
t. Kasenda selakoe bapa negeri Kotamobagoe jang
'1\moe pengeta oean . e\oeroe h
Tablet•nja ada t•rbo•ngkoes
satoe per nto• dan toean
seperti ma'loem terdiri dari berbagai kasta dan agadarl l3"uoen d ' s
"
tida oeuh pegang la dengan
lebih
'h kasemboehan
ma, kitapoen memberi saluut padanja.
tangan . Ojika maoe toean
doenia
mengas1
Atjapkali kita dapat menjaksikannja dari pada
blsa t.aroeh beberapa tablet
.
dan pastl.
di kantona d1dal1m boeng·
dengan qepat
segala oeroesannja diatas kepentingan ra'iat dibawah
koe1111nj1 jang asell.
perintahnja, tidak ia soeka ,,main speculatie'' tegasnja tidak soeka miring kepada kasta atau agamanja,
melainkan satoe roepa. Misalnja hadjat dari bangsa
Christen pro a tau tegen iaoeroes dengan pikiran ds n
tenaganja, begitoepoen kepada kaoem Muslimin ic1.
tidak hanja soeka enak diatas koersi, tetapi tetap
Hisa d~pat di segala roemah obat toko-toko dan waroc11g-waroc11!!'.
memperlihatkan harmonische samenwerking van alle
J mp or t: J ACOBEHG, Pharmaceutische Afdeelir1g.
bevolkingsgroepen.
Perloe djoega kita tidak loepakan disini jang sa.
lah satoe oetjapan keloear dari atas mimbar daci ~oeloetnJa <?om Ja~o~ atau papa ni Oetoe' Thomas belih si korban roepanja soedah beroesaha menasatoe2nja pembitjara kedengaran perkataan ,,bang- tidak sampa1 mendJad1 perhatian kita. tetapi dise- han piso jang mengiris lehernja itoe. Tentang sebab2
s~ Tjina~'· Diatas ka~a ini dji~a terdengar di epan: soeatoe . tempat pertemoean opisil didepan bll;njak jang mendjadi lantaran pemboenoehan kedjam itoe
dJang dJalan atau d1soedoetnJa pasar keloear dan orang ~Joega a~a terdapat beberapa bangsa Tion[.
.
.
Hwa diantaranJa ongko Loei cs. tentoe sadja sedi- beloem d1ketahoe1 dengan pash.
kitnja kita haroes mengambil sedikit kesimpoelan. I
bahasa perkataan ,.bangsa Tjina" itoe soedah lebih - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - seperempat abad soedah terhapoes didalam oeroesan opisil. Ja'ni sepandjang pendapat kita soeda:1
diatoer menoeroet maatschappelijk sijsteem baroe,
ialah dari China (batja Tjina) jang diperintahka.n
oleh banjak radja-radja tersend.iri-sendiri, mendjad1
Republiek Tiongkok seloeroehnja dan pendoedoeknja
adalah bangsa China (Tjina) jang bertjerai-berai
mendjadi bangsa Tiong-Hwa jang BERSATOE. Dus
boekan bangsa Tjina lagi tetapi bangsa TIONGHWA.
MAS.

AWAS!

ALtViANAK MASEHI
VOLKSALMANAK
KANTOOR AGENDA
SCHOOLAGENDA

ITOE PEMBOENOEHAN DI BENGKOL.
Terdakwa ~~Jl mengaliioo.

ZAKAGENDA
Boleh dapat

Menjamboeng berita tentang itoe pemboenoehan
gadis di Bengkol, terdengar kabar lebih djaoeh, bahwa D. M. itoe pemoeda jang tersangka melakoekan
perboeatan kedjam itoe. jang dalam peperiksaan mcbell pada.:
njangkal keras telah berboeat itoe, sekarang soedah
akoei perboeatannja. Bersama dengan politic terdakBOEKHANDEL & DRUKKERIJ wa laloe mengoendjoekkan tempat dimana kedjadian
LIEM OEI TIONG & Co., itoe soedah berlakoe dan dari pengoendjoekan2uja
itoe njata, bahwa gadis tjelaka itoe sesoedah diloeMANADO
kainja, masih dapat melarikan diri dan nanti sesoedah berlari kira2 150 meter, baroe rebah. Tangan si
gadis diloekai djoega, sebab ketika hendak disem-

TOKO

KANEKO M

NADO.

