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TIONGKOK- i N DON ESIA.
PERKOENIDJOENGAN goodwill dari rombongan
orang2 terkemoeka dari Tiangkok dibawah pimpinan
mini.s ter Wu Te Chen, bermaks.oed1kan, kata Excelle~tie vyu ketika diintervieuw oleh pers, pada menJampa1kan k~maoean ~aik dari negara Tiongkok
k·e pa?a Pemermtah RakJ,at Indonesia. Perhoeboenga1.1 dmntara kedoea negeri kita, kata gen. Wu lebih
dJaoeh, soedah berabad'2 lamanja terikat oleh persdbatan, perhoeboengan jang sedari dizaman ketika
orang2 Tionghoa jang pertama datang kesini jang
belakan~an <litambah eratnja dengan perkoendjoeng.
an pelaJar2 Belanda kepelaboehan2 Tiongkok. Sekarang d~ngan ~danja alat perhoeboengan jang tjepat,
maka 1katan itoe tambah eratnja lagi.

adalah ketjantikan jang mesti ada pada
tiap-tiap orang!
Djoega Toean dan Njonja dapat
mentjapainja dengan djalan 2 x sehari
menjikat gigi dengan

OBAT GOSOK GIGI COLGATE.
Obat gosok gigi CO LG A TE membikin
gigimoe poetih laksana moetiara dan
memeliharakan saloel gigi. Boesa jang
wangi masoek sampai kedalam lobang·
lobang ketjil dan sela-sela gigi dan memboeangkan sisa-sisa makanan jang terdapat
disana. S isa-sisa makanan inilah jang
mendjad1kan gigi sakit dan napas ta' sedap.

Beke~a

sam.a-Slall}a jang bagioes.
Letaknja Indonesia dan Tiongkok di Pacific ada
ba.gitoe .ro~pa, ~ehingga persob~tan antara kedoeanja
akan dJad1 leb1h koeat selandJoetnja. Apa jang san~~t . menga%?emkan Pemerintah di Tiongkok dan
dmnJa sendi_r1, kata gen. Wu, adalah itoe bekerdja
sama-sama Jang sangat bagoesnja d.iantara rakjat
Indonesia (asli) dengan itoe lebih satoe joeta orang
Tionghoa jang hidoep disini toeroen menoeroen dari
doelo·e, hidoep dan bekerdja, ·b ekerdja keras tapi
dalam keadaan rasa senang. Bangsa Tionghoa san.gat berterimakasiih boeat perlindoengan Jang dikas1~~an oleh Gouvernement disini baginja. Saja, kata
m1mster Wu, mempoenjai l{epertjajaan besar, bahwa
bangsa saja ada bersedia pada meneroeskan bekerdja bersamia itoe dengan sesoeka-soekanja lebih Iandjoet dalam melakoekan peratoeran2 jang diambil
goena kemakmoeran negeri ini.
Sat{oe .na~ ba.ijoe,.

Be:nbitjara oontang Tiongkok, gen. Wu menerangkan, bahwa ditempo melarat seperti pada dewasa
ini, j.ang hiaroes d.ipikoel, sampai kini soedah tiga
tahoen lamanja, di Tiongkok terlahlr bangs.a baroe
jang tidak dapat dipetj.ah-belah dan ditjerai 'b eraika,n. Pemboekaan dan terboekanja pedalaman TiongkQlk dewasa ini :soedah djadi satoe kenjataan; djalan2 baroe jang lebar2 dan pandjang2 jang seakan2
hanja d.ibentoek dalam satoe malam sadja, mendjadi
penghoebo'e ng perdagangan Tiongkok dengan negeri2 loear.
. Atas tjara jang ooratoer dan mengoentoengkan
d1pergoenakan kekoeatan manoesia jang berjoetajoeta serta kekajaan alam Tiongkok jang-limpah itoe.
Penghasilan pertanian masih selaloe d.ibesarkan dan
sedang dioesaha:kan pada mempergoenakan kekajaan mineralen jang terd'apat dalam negeri dengan mengoesahakannja dan dialam djoemlah2 besar dapat
mengirimkannja ke loear negeri. Perdagangan Tiongkok dengan negeri loear memperlihatkan omQ:Bt jang
bagoes dan d.iperbesarkan, pemerintah telah berh'a..sil .pada membangoenkan banjak pabrik dengan
mengangkoet pabrik2 dari pesisir kepedalaman negeri. Paberik2 ini meroepakan dasar dari perkembangan industrialisas.i Tiongkok jang koeat.
Ban~

klope1-asi.
Kekoeatan ekonomi bertambah besarnja oleh adanja perkoempoelan2 koperas,i jang sekarang terdapat
dalam djoemlah2 besar di Tiongkok-Oetarabarat dan
Selatan Barat. Beserta saja banjak orang jang da:Rat
melihat dih'a ri depan, setelah maks.oed perang da.ri
Tiongkok telah tertjapai, kapan akan datang satoe
waktoe kebangoenan k'embali dari kemakmoeran Tiong.kok. Hari dabang ini boleh djaoeh masih djaoeh
didepan kita, tapi satoe kali ia akan tiba. Djika waktoe itoe soedah tiba, maka Indonesia, seperti djoega
la.in2 bahagian seloeroeh doenia akan mengetjap
boeah2 dari kebangoenan kembali dari Tiongkok itoe.
Perdagangan antara negeri kami dan negeri2 itoe
akan dengan berlontjat2 · madjoenja. Atas. pertanja'an betapakah Tiongkok diwaktoe jang soekar sekara.ng ini dapat memberi'kan perlawanan financieel jg
bagitoe oeletnja, sebagaimana diperlihatkan hingga
kini, gen. Wu mendjawab, bahwa orang tidak dapat
menghitoeng kekoea.tan jang tidak terlihat d'ari satoe rakjat jang djoemlahnja lebih da.ri 400 joeta djiwa banjaknja. Hendaklah orang dj,oega djangan mengetjil2kan da.n pandang enteng kekoeatan rakjat
sebanjak i~e jang rersatoe seperti dimasia ini.
Bangsa ~ghemat.
Salah satoe sifat jang baik dari bangsa Tionghoa
• adalah kehematannja. Simpanan rakjat inil'ah jang
mendjad.i satoe soember jang tidak bi•s a habis goena
pembelandjaan perang, jang kehargaannja orang
loear e-:Jeri tid!ak ertikan. Walaupoen keadaan ser:ba
soekar djoemlah simpanan dibank2 telah tambah besarnja, dan bagi satoe bangsa dari lebih 400 joeta
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Rasa pepermin menjebabkan napas linggal segar
dan sedap.
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dJiwa iru berart1 beberapa milliard setahoennja.
Satoe dari factor2 lla innja jang mengkoeatkan kedoedoekan peroeangan Tiongkok, jalah moendoernja
pengeloearan keloear negeri dan penggoenaan hasil
industrie sendiri dalam negeri serta tambah besarnja
djoemlah pengerdja2 di 'Paberik2 baroe.
Sekianlah kependekan isi 1ntervieuw dengan minister Wu itoe.
_
Dalam satoe perdjamoea.t" ~nakan ja.ng disoenggoehkan oleh dagibladpers Eropah (Het Nieuws, Bat.
Nwsbl. dan Javabode) di Betawi, ketika membaras
oetjapan selamat datang dari hoofdredacteur Javabode, sebagai toean roemah, generaal Wu, sesoedah
mengemoekakan rasa terimakasihnja atas kehormatan jang d.iberikan padanja itoe, laloe menerangkan,
bahwa soedah sedari lama tempo laloe beliau kepingin sekali berkoendjoeng kemari. Dan baroe sekarang berada disini serta dapatkan kesempatan menjaksikan sesoeatoenja dengan mata sendiri.

Damlai Mil Ji;eteJlit.ramirut,
jang terdapat d.isini, oedjar excellentie Wu, dan bekerdja sama2 jang harmonis diantara pelbagai golongan pendoedoek adalah boeah2 pemerintahan jg
baik. Saja tidak poenja lain anggapan dari memoedji tjara bekerdja sama2 jang erat dan keredlaan
tolong menolong dari satoe akan lain golongan disim
jang djoega terdapat antara bangsa Tionghoa dan
pendoedoek kepoelauan ini. Bangsa2 jang mendoedoeki kepoelauan ini dalam banjak hal mempoenjai
kepentingan jang sedjalan. Itoelah sebabnja maka.
per'hoeboengan cultureel dan dagang antara kita haroes d.ibesarkan. Saja sangat bergirang dapat me·
njampa.ikan salam bahagia dari bangsa Tionghoa dinegeri saja kepada Pemerintah dan pendoedoek Indonesia. Kaloe nanti saja berbalik ke Tiongkok, pada
sa.ja poenja kiawan2 senegeri akan saja tjeritakan
oontang perasaan bersahabat dari negeri ini terhadap Tiongkok, soepaja disana orang tahoe menghargainja. Didepan mata saja boekan sadja saja melihat
satoe Tiongkok modern, jang bakal timboel dari kesoekaran jang:.. melipoetinj a dewasa ini, tapi: djoega
saja melihat hari datang jang gemilang dari Indonesia jang makmoer.Dapat dikatakan lagi, bahwa perdjamoean pers
itoe dihadiri oleh pelbagai orang2 terkemoeka dari
masjarakat Tionghoa dan Belanda di Betawi.
1

SENDJATA RESIA.
IJ\ari P!aiSide°k'aln 1~rla Inggieris.
Berhoeboeng dengan serangan2 pesaw;at RAF
pada Berlijn, orang sering tanjakan, apa sebabnjc:1.
kadang terdengar berita tentang ditembak djatoehnja pesawat2 Inggeris itoe. Djawab pertanjaan ini
agaknja bisa didapat dari beritanja pembantoe ,,United Press", jang mengatakan tentang ,,resia"nja
RAF.
Menoeroet pembilangan jang tahoe dari kalangan
armada oedara Djerman, bagitoe pembantoe ,,U.P."
kabarkan dari Berlijn, te1'ah d.iketahoei bahwa bombers2 Inggeris jang mengambil bahagian pada penjerangan ·a tas Berlijn dan d.iatas Djerman oemoem·
nja, ada ditjat dengan ,s ematjam ,,tjat resia", jang
mendjadikan pesiaw~t2 itoe tidak kelihatan bila disinari dengan lampoe center (zoeklicht). Menoeroet

orang2 jang tahoe itoe, tjat hitam jang dipa.kai.
menggosok bagian 1bawah dari pesawat2 itoe, ada
satoe pendapatan, jang resi.a.nja hanja diketalroei
'Oleh lng~ris. Diterangkan bahwa ketika tidak lama
ber~ela.1:1g ditemba~ djatoeh satoe pelempar bom Ing.
gens, d1dapat kenJataan jang pesawat itoe d.itjat de·
ngan tjat resia terseboet; pesawat jang ditjat dengan tjat ini ketika disinari dengan lampoe auto ternjata lant:as tidak kelihatan. Ora.ng2 dari kalangan
oedara DJerman terseboet menerangkan lebih djaoeh, bahwa penembak2 Djerman jang mempergoenakan meriam2 peranti pesawat terbang, oleh sebab
itoe hanja menembaki...... baj:angannja pesawat2
sebagitoe jang terlihat d.iawang2 diatasnja, sementara pesawat2nja send.iri tidak nampak. Ditjeritakan
bagaunana pesawat2 InggeriSl ja.ng semal,am menjerang di-alas Berlijn berterbangan disatoe ·k etinggian
antara 2000 dan 5000 meter. Sebab ketinggian penerbangan itoe selaloe dirobah-robah, maka alat2 Djerman jang d.igoenakan boeat mengetahoei datangnja
pesaw~t moesoeh, sebab boenjinja motor sering berobah dJoega, sangat soekarnja dapat dikerdjakan dengan ketjepatannja jang biasa.
Diterangkan djoega bahwa agaknja pesawat2
Ingger~s serang Berlijn dalam be?erapa gelombang;
agaknJa sesoedah pesa.wat2 dan satoe rombongan
berterbangan selama 10 sampai 15 minuut d.iatas
Berlijn laloe menGedjoe poelang ke Inggeris boeat
d.iganti oleh lain rombongan dari gelombang kedoea
dan s:eteroesnja ........ .

MENDATANGI INGGERIS DI SEPTEMBER.
dja.di '?
Berita2 tentang persed.iaan2 Djerman boeat menjeberangi Kanaal dan mendatangi Inggeris d.iboelan
September jl. agaknja ada betoel. Memang Hitler
bginkan sekali diboel an itoe bisa rampoengk.an prog~
rammanja terhadap Albion, tetapi maksoednja gaga!. Keterangan opisil di Inggeris mengatakan, bahwa tentang persediaan2 itoe hanja sebagian ketjil jg
aiketahoei. Pesawat2 penjelidik oedara dari RAF
pernahnj·a meraportkan bahwa ada dilakoekan pengoempoelan2 tentera dan alat pengangkoet seperti
perahoe2, kapa12 ketjil, tongkang2 dl,snja d.itepi Kanaal. Dari satoe teloek kelain telook, s.epandjang djalanan2 air kepesisir tersieboet terlihat banjak perahoe2 pelbagai matjam d.ikoempoelkan dipelaboehan2
Calais, Duinkerken, Ostende dan Havre. Djoega ka·
pa12 perang ketjil d.ikoempoelkan disitoe sedang semoea ka pal sampai 500 tt0n di Djerman diperintahkan
berkoempoel d.itempat2 jang ditentoekan. Tempat2
pembikinan kapa12 sama repot djoega, kapal silam
didatangkan kepelaboehan2 terseboet. Bagitoelah di
Havre dis.a.toe ketikia terdapat djoega 45 kapal aagang besar2 sedang d.ipedalaman diboeat tempat2
penerbangan dan perHp.doengan pesawat2 baroe. Pada 5 September pasoekan2 oeda.ra InggeriS' moelaikan serangan2nja. Pesawat2 RAF laloe menghoedjani dengan born semoea pelaiboehanJ2. itoe, bagitoe poe.
la djalan2 air, bengke12 kapal, dok2 dan akibatnja ...
. . . . . . Hitler gigit djari, sebab persediaannja boeat
menjeberangi ~anaal, mendatangi Inggeris dihantjoer leboer oleh RAF dan poeroehan riboe serdadoenja mati renggelam ditepi pantai.Bagitoelah tjeritanja kegaga1an niatan Hitler di
September itoe !
Apa sebla:bnja

1
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SOKONGAN COPRAFONDS.
Dan srambloe~n copra-p:rfodu~nren.
SESOEATOE oesaha jang baroe didjalankan,
tentoe tidak akan lantas sempoerna. Selama djaman
kanak-kanaknja, lazimnj.a oesaha jang moeda itoe
memperlihatkan tjatjatnja, betapa baik dan rapinja
sekalipoen persediaan2 pendiriannja. Bagitoelah keadaannja dengan ,,Coprafonds", jang oleh Pemerintah telah. dibam.goenkan oentoek mengoesahakan bantoean goena copraproducenten, dan jang sebeloem
berdirinja telah memberikan pengharapan2, jang entah sebab pada hakekatnja memang melebihi apa
jang dapat diharapkan, sesoedah moelai bekerdjanja
fonds itoe, ternjata diketjewakan.
Keketjewaan itoe terdengar njata dari pelbagai
soeara jang membitjarakan pendirian jang diseboet
,,Coprafonds" itoe, jang dalam dasarnja be:r'maksoedkan pemberian sokongan kepada tani kelapa jg
berada dalam kesoesahan. Bailtlah dikemoekakaa,
bahwa oemoemnja orang tid3Jk merasa berkoerang
rasa-terimakasihnja dengan diperdirikannja coprafonds itoe serta bantoean jang dimaksoedkan oleh
pendirian badan 'toe.
Adapoen antara hal2 jang mengetjewakan jang
paling banjak dipersoalkan adalah:
a. haroes pembelian dari coprafonds jang dirasa
terlaloe rendah ;
b. pemeriksaan copra oleh toekang2 keur jang tidak memoeaskan;
c. pembatasan banjaknja copra jang dapat diterima atas 25 ton sekoerang-koerangnja boeat ...atoe partij.
Copraproducenten oemoemnja diketjewakan dengan
harga jang ditentoekan itoe, misalnja boeat di Minahasa f 2,20 per 100 kilo goedang mati-capra. Menoeroet perhitoengan dari pelbagai golongan penghasil
copra, harga jang ditentoekan itoe tidak member'.kan kelonggaran se<'lik\tpoen bagi rakjat, sebab penghasilannja dari copranja tidak mendjadi; lebih bai.k
dari sebeloemnja ada coprafoneb, malah bagi temi:at2 jang djaoeh dari goedang coprafonds memperhhatkan kemoendoeran. Perhitoengan2 memperllhatkan penghasilan netto jang setinggi2nja 50 sen per
100 kilo copra, beloem terhitoeng pembajaran belasti.ng.
Pemeriksaan copra oleh keurmeesters jang dioendjoekkan oleh coprafonds banjak sekali menimboelkan soengoetan dalam kalangan2 copraproducenten. Soedah beroelang kali kedjadian, bahwa copra jang diafker oleh keurmeester, setelah diperlihatkan pada lain ,,ahli-copra" ternjata ada tjoekoep
baik dan dapat d'terima. Menoeroet orang2 jang
mengetahoeinja, kwaliteit copra jang sekarang sering ditolak, sebab diafker oleh keurmeester dari copro£onda, ti d

a,

di Tagoelandang. Dalam ,,Algemeene voorwaarden
voor de verkoop van copra aan de stichting ,,Coprafonds" boeat keresidenan Manad'o1, tidak terdapat ketentoean prihal pelarangan pembawa copra dari daerah2 loear Minahasa ke Minahasa atau sebalikruja ...
Korps keurmeesters dari coprafonds jang soedah
dipilih dari pengerdja2 pada copra-exporteurs, agaknja tidak memenoehi jang diharapkan dari padanja.
Sebagai pegawai, kata dari firma X, si keurmeester
tentoe akan berdaja oepaja soepaja firma jang djadi madjikannja dioentoengkan, sedikitnja tidak diroegikan oleh adanja cop1 afonds. Dus kaloe dalam
meng-keur copra jang didjoeal pada firmanja si
keurmeest~r lebih banjak bersifat pegawai firma
itoe dari pada sebagai keurmeester, sementara kalau
mengenai copra oentoek lain firma ia ada sebaliknja, itoe dapat diarti, walaupoen haroes ditjela. Pada meniadakan sama sekali kedjadian2 sebagini, baiklah diangkat keurmeesters jang hanja keurmeester
meloeloeh.
Tentang pembatasan banjaknja copra, hendaklah
diadakan peratoeran jang bagitoe roepa, soepaja dalam praktijk tidak menjoesahkan producenten dan
mengoentoengkan tusschenhandel dan sebaliknja
tidak menjoesahkan tusschenh'andel dan mengoentoengkan copraproducent. Hendaklah doea2 go;!ongan sama mengetjap oentoeng roeginja jang seimbang. Dapatkah misalnja ditentoeka.n laba. oentoek
tusschenhandel, dengan djalan commiss1e?
Maksoed pendirian ,,Coprafonds" ada baik dan
moelia dan dihargakan sepenoehnja ofeh Rakjat.
Rasa terima kasih rakjat tidak berkoerang2 lantaran diberikannja sokongan copra itoe. Pada Pemerintah terserah boeat mendjadikan sakongan itoe
djadi terasa sebagai sokongan oleh rakjat dan tidak
meroepakan pokc.k persoalan jang memperdengarkan
soeara2 ketjewa sebagai dewasa ini.
Perloe perloe dan dibarapkan berlakoenja. (C)
BATJAAN GOENA ORANG LAOET MASffi
DIPERLOE BOEKOE DAN MADJALLAH.
Beloem selang lama ini Departement van Marine
soedah poela mengirimkan 43 boeah peti berisi boekoe-boekoe batjaan oentoek pegawai Angkatan Lacet dan pegawai kapal dagang di Inggeris, sedang
kiriman jang baroe, 20 boeah peti banjaknja soedah
selesai oentoek dikirim ke Eropah.
Djika dihitoeng djoega segala kiriman dahoeloenja, maka sekarang ini soedah ada kira-kira 19000
djilid boekoe dibagi-bagi, serta beberapa riboe madjallah.
Meskipoen begitoe masih selaloe djoega ada permintaan dari Inggeris dan dari kapal-kapal angkatan

k lcbih bocrock da.ri kwaliteit copra laoet dan kapn.l2 dagn.ng din0geri ini a.tau jang sing-

sebeloemnja . ada coprafons. Lantaran tjara mengkeur copra Jang agaknja keliwat kerasnja itoe, di
Amoerang banjak producenten dari djaoeh2 disoesahkan, dan terpaksa melepaskan copranja dengan
harga jang sangat moerahnja (ada kedjadian dengan harga 40 sen sekarong ! Red.) kepada orang2
dagang jang ,,sajang" melihat kesoekaan si producent itoe, ada poela jang memboeangkan atau membiarkan sadja copranja jang diafker itoe disisi djala-

nan.

Rasanja perloe sekali soescenan pegawai pemeriksa diselidiki poela. Keurmeester jang sekarang
ada antaranja jang selain djadi keurmeester, djoega
mendjadi pegawai dari pedagang copra, sehingga
ada dikatakan, bahwa copra jang dimasoekkan pada
firma si keurmeester djarang diafker, sementara copra jang didjoeal pada lain pembeli, jang meroepakan concurentnja firma dimana si keurmeester ada
bekerdja, banjak jang diafker. Keadaan sebagini ini
tidak sewadjarnja bisa berla:koe. Istimewa kaloe diingat sifatnja badan seperti ,,Coprafonds" jang diperdirikan oleh Pemerintah, dus perdirikan oleh Pemerintah, dus kepoenjaan Pemerintah.
Penghasil2 copra jang tidak terikat hoetang merasakan bahwa batas banjaknja copra dari 25 ton
jang boleh dimasoekkan pada coprafonds itoe ada
terlaloe tinggi. Sebab memang tidak adacopraproducent antara rakjat jang mempoenjai 25 ton copra
sekali goes dari satoe petikan boeah kelapa.
Orang mengerti, bahwa ketentoean batas banjaknja copra jang boleh diterima itoe telah diadakan,
selain pada memoedahkan pekerdjaan, djoega pada
melindoengi pedagang2 copra soepaja tidak ketiadaan pentjahariannja, beli-djoeal copra. Boeat jang mengenai copra jang ,,terikat" memang selajaknja copra itoe haroes via pemberi voorschot, kata copraproducenten jang tidak terikat itoe, sehingga dimintanja sekiranja dibolehkan, semasing orang dan bera pa banjaknja sadja copranja, memasoekkan copranja langsoeng kepada coprafonds.
Sekianlah soeara2 jang memperbintjangkan coprafonds itoe.
Kita mengemoekakannja soepaja jang berwadj!b
dapat mengetahoeinja dan dimana bisa memperbaiki
jang perloe diperbaiki dan merobah jang perloe dirobah.
,. ~e~t~ng harg:i copra, rasa kita ni.emang perloe
rusehdik1 kembah, sebab sesoenggoehnjalah tidak
member~kan keentengan sedikitpoen bagi rakjat
J?enghas1l copra. Kaloe harga boeat jang di Minahasa,
Jan¥ terting~ sen~ itoe soedah tidak mengasihkan
kermganan Jang dimaksoedkan oleh pendirian coprafonds , ~etapa poelakah dilain2 daerah copra dimana
harga Jang ditentoekan lebih koerang lagi? Tambahan poela, w.alaupoen setahoe kifa tidak ada peratoe~an .jang menentoe.kan, bahwa pembawaan copra
dari lam daerah kelam daerah (selain dari daerah
S~berang ke Java) ada terlarang, sekarang ternjata
dJoega, bahwa hal itoe tidak dibolehkan. Tjontonja
kemarin K~mis ada seboeah perahoe moeat copra,
datang dari Tagoelandang. Copra itoe tidak boieh
didjoeal disini dan hanja boleh didjoeal dengan harga sebagaimana ditentoekan oleh coprafonds boeat

gah dipelaboehan Hindia ini. Karena itoe Marinevoorlichtingsdienst - seperti _oemoem diketahoei dienst
itoelah jang mengoempoellmn dan mengirirn boekoe
batjaa.n dan madjallah itoe - berll.arap, moga-moga
oentoek sementara negeri ini teroes djoega soeka
menderm:akan boekoe-boekoe oentoek keperloean pegawai kapal-kapal.
OETJAPAN KOERANG TAK.TIS.
Dapat ~enimboelkan kego.esa.rum.
Kedjadian dikantor satoe onderdistrict, somewhere in Noord Minahasa. Seorang rakjat dipanggil
menghadap oleh hoekoem kedoea. Hendak diperik3a.
tentang oeroesan kintal. Sesoedah dilakoekan soal
djawab, disatoe saat terdengar toean Hmkedoea mengatakan: Kamoe orang Sangir, berasing di Manado,
blkin soeka-soeka sadja dan maoe semoea gratis" ...
81 rakjat senjoem sin1poel laloe mengatakan: ,,Kaloe
saja sendiri ada perboeatan koerang baik, djanganlah toean amkan seloeroeh bangsa. Sebab dari bangEa saja ada djoega orang baik2, orang moelia dan
besar. Mereka itoe sekarang toeroet dihinakan oleh
toean sesama diri saja"......... Sekianlah kedjadia n
itoe. Satoe hal jang batoel mengetjewakan terdjadinja. Taroeh, si rakjat itoe brutaal atau setaoe apa
lagi sikapnja terhadap pembesarnja. Adakah itoe dapat didjadikan alasan pada mengatai golongan tersangkoet seloeroehnja?
Oetjapan koerang taktis seperti diatas perloe di
koreksi dan pada toean hmkedoea jang tersangkoct
baiklah dikasihka.n nasehat soepaja lebih baik mendjaga lidahnja sebab lidah tak bertoclang! (C)

IRYLCREEM

!oedah barang ••nlo• 10000 poenJa pcl<alan.
kemedJa don da1I mo011! bagoe1 doedoek.
nJa. Memang beloel 1ekali bahoea pcl<atao
Hoe memblltln tJoolik orang Jong mema·
kalnJa. Djtlco toean rowatkao romboet
1oma balknfa dengon rawolon loeao
poen)a pcikolon, Uoe boeka.n
berorll aotoe ketJongkolcan.
R.omboet lcoesoet memblktn
dJelelt pemandongan. De..
ngan memokai sedl.lc.11 Bryt.
creem. toean poenlo ramboet
upandjong harl tlnggol
roplh bla.rpoen bagolmana
kakoenta rambo•I ltoe.

Kepada N. V. Everard & Co., Batavia
8.JM1aO \al aa)a klrlal aotoe potUegel dm1 .5 c.Qt doa
borap duga:n ..oaog tlM'PCllO bua da5"1t p~o.mo
IC\Oe l~ p.n}obca..a &,..,kr ..m.

Ad.u--------~Tea.pat
uaggal _ _ _ _ _ _ __

copra didekat2 Manado atau lain tempat dekat goedang coprafonds, sesoedah dipotong onkos2, hanja
menerima 20 sen dari setiap picol copra, ada perhltoengan poela jang mengoendjoekkan angka jang sedilcit lebih dari itoe. Boeat copra2 jang djaoeh dari
goedang perhitoengan mengoendjoekkan, bahwa pro·
ducent malah haroes keloearkan oeang boeat bajar
onkos transport, kaloe ia datang masoekkan copra,
dus ,,bale tambah!"
Perhitoengan2 itoe sama masoek akal, terlebih
sebab jang membikinnja sama mempoenjai copra,
dus berpengalaman dalam itoe.
·
Tentang pemeriksaan kwaliteit copra jang dilakoekan oleh keurders dal'i caprafonds, banjak dikemoekakan kedjadian2 jang mengetjewakan, dus tidak menjenangkan. Pada hari itoe kebetoelan seo·
rang jang hendak datang kepertemoean ini mendjoempai orang jang membawa copra satoe roda, copra mana tidak ada jang soeka menerima sebab
kwaliteitnja dikatakan koerang baik, dus afker. Dari tjonto jang diperlihatkan dipertemoean, rasanja
copra ij;oe ada tjoekoep baik, sebab ada kwaliteit jg
biasa disini. Para ahli sependapatan tentang hal itoe.
Di Amoerang banja.k copra ditolak oleh pedagang2
sebab diafker" oleh keurder dari coprafonds. Boeat
disana dikemoekakan, bahwa keurmeesternja ada seorang pegawai dari satoe exporteur copra, dus satoe
pembeli. Djadi sangat menjolok, bahwa copra jang
dimasoekkan dilain tempat· banjak jang diafker, Jedang copra dari langganan2nja banjak ja.ng diterima !
Sekianlah isi pembitjaraan2 jang diperdengarkan.
Voorloopig comite laloe diboebarkan dan :lilanUk
sr.toe Comite jang permanent. Comite baroe ini te.rdiri dari toean2 A. Mononoetoe, A. Kandou, B. Pandean, M. Tumbel, Tankudung, J. Taha, M. Lengkong
F. Kumontoy dan oleh comite akan didaja oepajakan
perbaikan seperloenja jang diinginkan, sebagaimana
telah dikemoekakan oleh pelbagai pembitjara. Se·
kianlah doeloe tentang masalah ini, jang pada temponja nanti kita kan bitjarakan lagi.

HARGA DAN PEMERmSAAN KWALITEIT
COPRA.

P E NDJ O EALAN D IHADAP A N
BA NJ A K OR ANG.

Kioe11ang memo-easkan producent.

Pada hari Sabtoe pagi 14 December 1940 djam
stengah sepoeloeh, dengan perantaraan dan didalam
kantoor lelang di Manado, akan dtdjoeal dihadapan
banjak orang:

Pada rninggoe laloe voorloopig cornite penjelidik
har$a copra telah mengadakan pertemoean tertoetoep dengan copraproducenten, bertempat di clubgebouw P. M. memerloekan hadir kira2 50 orang. Pihak comite memberikan keterangan tentang maksoed pertemoean, sambil mengemoekakan bahwa dengan tidak mengoerangi rasa terimakasih pada Pemerintah akan adanja sokongan coprafonds itoe,
harga copra dan praktijknja copraf onds dirasa tidak
memoeaska.n.. Beoorapa sprekers ganti berganti mengemoekakan pendirian dan pendapatan masing2.
Pada galibnja jang dirasa paling tidak memoeaska.1
adalah harga dan tjara mengekeur copra jang diteat't>ekan oleh coprafonds. Dalam satoe hal semoea
sprekers sama sefilciran, jaitoe semoea sama merasa
berterima kasih pada Pemerintah sebab telah mengadakan coprafonds itoe.
Tentang harga jang tidak memoeaskan itoe, banjak dikemoekakan perhitoengan2 (calculaties) dan
biarpoen berbeda-beda agaknja, pendapatan perhitoengan ada sama, jaitoe harga f 2,20 per 100 kilo
goedang mati ada tidak mentjoekoepi. Ada perhitoengan dikemoekakan, jang dari harga itoe pembikin

ltoe perceel dengan llak ·erfpacht, terdoedoek dalam Residentie Manado, bestuursafdeling Oorontalo, district Kwandang, ternjata dengan nam a
,,PAJOENOA", besarnja kira2 empatratoes bouw
menoeroet soerat erfpacht tertanggal 17 Augustus
1932 No. 14, tertoelis diatas Rama dari toean
Saado Lasanoeddin.
Keterangan lebih djaoeh boleh didapat dikantoor
dari jang bertanda.
Pendjoealan ini terdjadi menoeroet kekoeatan soerat kueasa jang tidak boleh ditarik kernbali, jang
telah d1berikan keRada pemegang soerat hypotheck,
jang pertama,
Djoero1:: Koeasa,

Mr. J. KREE M

k.

•
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PENGAWAL KOTA.
Regeeringspublicitcitsdienst mengabarkan:
Roepanja beloem njata benar kepada orang banjak apa djabatan pengawal kota itoe. Oleh sebab
itoe baiklah<.., diterangkan disini sekali lagi sesoeatoenja tentang itoe.
Pengawal kota goenanja ialah penolong2 bagian2
balatelH:era jang selebihnja. Djabatannja jang terOE:tama mengawali dan melindoengi satoe2 kota ke ·
tika moesoeh menjerang. Djadi teranglah tiadalah
termaksoed hendak mempergoenakan pengawal kot:.i. itoe djaoeh2 diloear kota atau dekat2 disekelilingnja, demikian djoega tidak hendak menjoeroehnja
berperang digarisan jang didcpan sekali bersamas&ma dengan balatentera jang lain2.
Hanjalah kalau ada serangan dari atas (serdadoe djatoeh berpajoeng) baroelah boleh dikatakan
pengawal kota itoe berkelahi digarisan jang didepan
·sekali.
Berhoeboeng dengan djabatannja jang terseboet
diatas itoe baiklah kalau jang djadi pengawal kota
itoe mereka jang tetap tinggal .b ekerdja dalam kola
. ketika mobilisasi. Djadi mereka itoe jang teroetama
ialah orang2 jang wadjib masoek reserve, milisi ~an
landstorm, jang terhitoeng masoek ,,noodf ormat1e",
serta ditambah dengan orang2 vrijwilliger, baik o-
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Satoe bapo jong koeat
Ifoeot. sehot don goembiro
hidoepnjCT, sotoe bopa jang
modem

don

Orang' jang begitoe koeat don
dika9oemi minoem selamonja :

rang Eropah ataupcen hoekan orang Eropah jang
dJadi ra'jat Nederland.
Dengan demikian dapatlah segala golongan pendoedoek negeri menolong mempertegoeh keamanan
ditempat tinggalnja masing-masing. ·
Djadi mengadakan pengawal kota itoe boekanlah
berarti pertahanan Hindia-Belanda ini am at diperkoeat. Jang sebenarnja hanjalah pada ketika ada ba-

k11soes11h1111
/anlaran

MAWA

PANAS
lt!lon ASPRO

se/Ju/J ASPRO 11~
ion9polin9 ril tlon 01H01 ·

·~·

~okonmenoe/oeng tljoe,11loe11n.
Hawa

ne ri
anH Uda hingganja menjerang kita
paenja ka1eh•tafl den membikin kit
lelah. Dan
kasoedahannj• seringkati mendap11t s kit: Asa bat,
Kepala, As •t lamah, tida bisa tidoer dan lemah
seloereeh
anggauta. Tablet 1 ,,ASPRO" membikin
tenang as•bat,
dan ada loe•r biasa djitoe oentoek
melawan penjaktt sa at, kepala d n lain 2 penjakit,
penjakit2 m na di s babkan oleh haw negeri panas.

,,ASPRO" ad• AMAN, TJEPAT BAKERDJANJA dan
tida

atau

ada

meng ndo n
mereesakkan
j•At
PALING

mengerdjokan

pakerdjaannja dengan baik.

ltahatit 1

memaboekkan

janj

anggau-\°a. ,,ASPRO" selamanja
BAIK ; .•,, PALING AMAN.

AWAS
.,Alpro"terlH>enakou gam ·
pane Hkall dldalam• .. sani ttpe " stroolc Jana d •
patent. Tabl•t'n)a ada terboenckoes satoe per ·saioe
dan
toean t1d1 ~esan
pe1an1 la denaan tangan
Oflka maoe toean bisa
taroeh beberapa tablet
d1
kantong
d1dalam
boen1koesann1•
aieh

1a ng

minoem
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haja besar, seperti jang dialami oleh kota den Haag
da~ Rotterdam. dari 10 sampai 15 Mei, pengawal kota itoe baroe bertindak dengan mempergoenakan
srndjata. Maka diletakkanlah oleh mereka jang djadi pengawal kota itoe pekerdjaannja, jang tentoe ti·
dak 'kan dapat djoega lagi dikerdjakannja itoe. Dan
berkat kepandaiannja jang telah dipeladjarinja semasa negeri masih damai, dapatlah keamanan dan
ketantraman didjaga lebih koeat dibelakang bagian2
balatentera jang lain2. Tetapi soenggoehpoen demikian, bagaimana djoeapoen hergoenanja pengawal
kota itoe ( karena dengan pertolongannja tidak perloe balatentera ditaroeh sebagian dibelakang garis
peperangan dan djoega karena dengan penga wal kota itoe terpeliharalah balatentera dari serangan moesoeh dari belakang), pertahanan negeri diteroeskan
djoega memperkoeatnja dengan setjara jang lain2.
TAMBAHAN GADJI OENTOEK SATOE-SATOE
TEMPAT (REGIONALE TOESLAG).
Pasal 1 beslit Goebernemen tanggal 16 December
1939 No. 18 (Staatsblad 710) menetapkan dasal'2
jang barce oentoek toeslag (tambahan gadji) jang
diberikan oentoek satoe2 tempat, jaitoe menoeroet
•angka2 index jang diperoleh dari pemeriksaan jang
didjalankan daiam boelan Juli tahoen itoe. Dasar
toeslag jang baroe itoe soedah dimoeatkan dalam
daftar jang dilampirkan pada beslit terseboet.
Karena atoeran baroe itoe, maka ada toeslag ja.ng
semestinja ditoeroenkan. Tetapi dengan pasal 2 beslit terseboet tadi, ditetapkan poela, bahwa toeslag,
mana2 jang mesti toeroen menoeroet atoeran ba.roe
itoe, bceat sementara tidak ditoeroenkan; djadi boeat
tahoen 1940 baginja masih berlakoe atoeran lama.
Sebabnja maka dipoetoeskan demikian, ialah karena
tidak ada kepastian, bahwa perbedaan2 kemahalan
harga jang didapati dalam boelan Juli 1939 itoe tidak
akan beroebah dimasa jang akan datang, berhoeboeng dengan keadaan perang di Eropah. Maksoednja, apakah keadaan harga itoe akan tetap sepert1
jang soedah ternjata dari pemeriksaan itoe; djacli
apakah masih benar atoeran toeslag se~erti jang
didjalankan sedjak tanggal 1 Januari 1940 itoe.
Sekarang soedah ternjata, bahwa meno·eroet pemeriksaan jang didjalankan dengan teliti dan seloeas-loeasnja pada boelan jang terseboet kemoedian
ini, dan djoega kemoedian dari pada itoe, maka oemoemnja kenaikan harga ada mendatangkan per0ebahan pada perbedaan kemahalan harga dari satoe2
tempat dengan tempat jang lain. Djadi dengan iai
soedah pasti, bahwa toeslag jang ditetapkan sebeloem 1940 itoe soedah benar, sebab itoe tidak ad1
alasannja sedikit djoega tidak akan mendjalanka.n
dasar2 jang scedah ditetapkan itoe. Menetapkan
toeslag jang herlebih dari pada mestinja disesoeatoe
tempat adalah berlwanan dengan maksoednja mengadakan toeslag regionaal itoe.
/
Maka herhoeboeng dengan itoe, dengan beslit
Goebernemen tanggal 25 October 1940 No. 13 moelai
1 Januari 1941 ditjaboet, atoeran jang ditetapkan
oleh pasal 2 beslit jang terseboet diatas ini. Moelai
dari waktoe itoe, maka diseloeroeh Hindia aikan didjalankan ·atoeran toeslag itoe seperti jang terseboet didalam daftar jang ditetapkan dengan pasal 1
beslit 16 December 1939, jaitoe jang dilampirkan dalam Staatsblad 1931 No. 710.
Lain dari pad'a itoe diperingatkan disini, bahwa
menoeroet hasil pemeriksaan didalam tahoen 1940,
maka apa jang kelihatan dalam tahoen jang soeda'h2
teroes djoega berdjalan didalam tahoen 1940 itoe,
jaitoe: perbedaan antara nafakah hidoep didaerah
jang tersebc.et mahal di Tanah Seberang dengan didaerah jang moerah, makin berkoerang djoega. Dalam banjak af deeling dan onderafdeeling, banjak diantara toeslag jang terseboet didalam daftar Staatsblad 1939 No. 710 itoe sekarang s,ebenarnja berlebih
dari pada mestinja, ada 2 sampai 5'7c lebihnja. Tetapi boeat sementara tidak ad'a niatan akan mengoerangi toeslag itoe lebih banjak dari pada jang akan
kedjadian, karena daftar terseboet didjalankan, soe-paja berkoerangnja pendapatan amtenar ditempat
jang dimakc:oed ini tidak meliwati batas jang patoet.
BOUWBUREAU ,,EDUDE" SEDIA MENJOKONG
TOEAN DENGAN BARANG ICHTIAR DALAM

BiS•L do.pat di segaJa roemalt obat, toko-tolio dan waroeng-wnroeng.

I m port: ,J .\CO 811J RG, l'harmaccutische Afdeeliug.
Menoeroet poetoeaanoja Dienst der Volks.iezondheid, Aapro dimana·mana boleh didjoeal
didalam semoea toko·toko dan waro 01&2 dengan tiada memakai lioentie.

ME~IBOEATTEMPATSEMBOENJI.

BEL SADJA TELF. No. 95.
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BEGIMANA SABOEN WANGI JANG MODERN OIBEKINNJ

TE KOOP

(Samboengan).

Een goed onderhouden

CHEVROLET TOURING
GEREDEN 26000 h'.M.
Brieven aan de administratie van dit blad.

MAOEDJOEAL
1 motor merk ,,AVANS" kekoeatan 10 koeda
1 Huller (gilingan) padi nomor 3 merk ,,Engelberg"
1 Huller (.gilingan) miloe nomor 2 merk ,,Jorsecht"
boea tan Amerika.
Ketiga perkakas terseboet diatas ada masih baroe.
Siapa2 maoe beli boleh datang bitjara diroomahnja Njonja LOUISA RORI, Tandjoeng Batoe (Sario)

UNlVERSAL

RADIO SERVICE STATION

Minjak wangi itoe boekan sadja
boeat mernbikin haroem 1toe saboen,
tetapi djoega menjega i toe saboen
mendjadi tengik.
Djoega kita meliat jan ~ Sa boen Palmolive tida ditjarnpoerin tjat atawa sepoehan, tetapi itoe warna idjo jang
bagoes ada hasil dari dipakenja
,.Mi njak Olijf'.
ltoe mesin mesin hoeat adoek terdiri dari bebrapa roda roda jang memoeter dengen roepa roepa ketjepetan
dan dengen begitoe saboen dan minjak
wangi . itoe djadi te1adoek samre rata
betoel. Dari ini mesin saboen itoe
keloear dalem rt epa pita djoega, jang
!antes di pers dalem lobang jang ra
segi pandjang, lantaran mana pita
itoe mendapet vorm dari saboen jang
soeda djad i.

MANADO • TEL. 117 • PASSERWEG 2.

+
Repareert alle soorten Radio· Ontvang •
toestellen, Gramaphoon- en Krachfversterkers, Radio transforrnatoren, spoeltjes en
alle Electr iche-apparatcn.

lni pita dengen tertip dibagi dalem
potongan potongan jang sarna bratnja
dan potongan potongan itce di masoekin dalem meF in pers jang menjitak nama ,,Palmolive" dan nama dari
pembikinannja jang bertempat d1 Hindia Blanda
Sehabisnja ini saboen·saboen itoe
ditaroh dikamar boeat bikin kering
lagi, boeat brapa hari lamanja soepa·
ja mendjadi keras sekali, baroe di
boengkoes (dipak).

Ons SERVICE STATION is voorzien vari de meest
modern meetinstrumenten.
Service. abonnement slechts f l.5

per maand.

Beleefd aanbevelend ,
PO KENG BOEN.

Dalem satoe kamar jang besar ratoesan orang prempoean boengkoes
itoe potongan saboen dalem kertas
idjo dan tempelin bandnja jang itam
dengen letter-letter mas dan zegelnja,

TEMPAT MEMPERBOENGAKAN OEANG
SIMPANAN JANG KOEKOEH.
Oeang simpanan senantiasa teroes dapat dibajar
dengan r1dak diberitahoekan le bih dahoeloe.
Boeoga 1939 3.6% .
Oipinta kepada penjimpan- penjimpan akan mengoendj oekan boeko enjad1kantoor Spaarbank, soepaja boenga itoe dapat dimasoekkan dalam boekoenja.

Directie

Seblonnja di masoekin dalem peti
boeat di kirim ka sl!moea bagian dari
Hind1a Blanda, saboen-saboen itoe
dipak doeloe dalem boengkoesan dari
satoe losin dan den gen perantarahan
nedagang2 itoe Fah oen saboen djato
dalem tangannja pemake pemake, jang
nistjaja ada banjak s ekali.

POTHEEK

..A

ou''

!lJisa. lllinoem, bisa gosok, bisa ocroct.

--

t<alau toean ada sakit: !Jatoek, tenggorokan, dysenterie, bisoel - bisoel. loekaloeka, djatoeh, digigit segala binatang berbisa, dan lain-lain, soeka gemboeh
dengan lekas dengan onkost tjoema sedikit, sihhkan toean paka i ,, Ban
Leng" tanggoeng memoeaskan dengan tidak didoega, sebab ,,Ban Leng"
soedah dapat diploma2, dan banjak soerat-soerat poedjian dari toean-toean
ambtenaar bangsa Eunpa dan Indonesia, karena amat mandjoernja . Bisa dapat beli dimana2 tempat, djoega bisa pesan dengan rembours kepada:

SIE KA

TJE

Rustenburgerpad 16
Soerabaja
(Java)

ROEMAH

OBAT

Passar Weg 8
Menado
(Celebes)

TJEH

SHE

TONG

Mak ass a r
(Celebes)

mmmmmmmmmm

LABORATORIUM:

periksa darah menoeroet Sacks- Georgi, Meinecke
van Ide.
PERKAKAS ELECTRlS: Diatermie, Sollux en Hoogtezon, dan perkakas
massage.
DJAM BIT JARA:
Djam 10 - 12 pagi I Ketjoeali hari-hari ming·
4 6 soreh I
goe dan raja.
POLIKLINIEK boeat orang miskm dan tidak mampoe. D)am 7 - 8 pa'i
Ketjoeaii hari raja dan hari minggoe

TEL. 51en81.

MANAUO,

Ju\tanala

6.

DR. A. B· · AN DU

::z

No. 20

Lembar kedoea

Tahoen ke 22
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BALAJJ.llN JAi
16 November 1940 =

fjap

17 Tsap Gwe 2491

MATJAN

Lo ear Negeri.

lnl obat Tablet Bala1hinJai
RmMADJOEAN tentara Italia dimedan EpiruJ,
sepandjang pesisir laoet, jang dapat ditjatetnja sedari moela perang dengan Grika, roepanja djoega
relah dapat ditahan oleh tentara Grika boekan sadja,
tapi djoega dapat digoeloeng moendoer. Dus disitoe
djoega tentara Italia dapat mentjetat kegagalan dan
,,madjoe kebelakang". Divisie Italia pilihan, dalam
mana Mussolini pernah toeroet berkelahi waktoe perang doenia doeloe, sesoedah ditahan !aloe dipoekoel
moendoer dan dimoesnakan oleh tentara Grika, sehingg.a antjaman dari podjo.k sitoe, boeat sem~mtara
tertjegah. Di medan perang Macedonia tentara Grika
masih dapat mempertahankan kedoedoekannja jang
~bahagian berada di Albania. Kaloe bagitoe naga2nja, moengkin sekaJ.i Hitler akan mesti kirim bala
bantoean Djerman boeat memboeka djalan oentoek
Mussolini didjazirah Balkan.
Bantoean Inggeris ja.ng beroepa pesawat2 oeda1·a, soedah moelai beraksi di pihak Gr ika dan mengeboini pangkalan2 Italia jang dek·a t medan2 pertempoeran disitoe. Poon tentara darat moelai didatangkan kesitoe sedang di Afrika, pihak Inggeris, berbareng dengan itoe moelai lakoekan serangan2 baik kearah Abesinia, baik terhadap Lybia.
Se:r;a.ng-m~e11allg ~.a

7]ap f1atjan ada palinq man-

'·

djoer boeat Jembo~hhen Iahlt
batoek ~ f ak if peroet, boeanq ~
aet, pentjernahan ma/rah tidak
baek, ilan9ken hawa boe1oek da.
ri mo~loet dan lain~
Selamanja sedia Bala shin Sai lj ap

Matjan dalam kantonq atawa dalam tasch.
toetoep oleh Inggeris lantaran tekanan Japan di
Asia Timoer, jang mendjadikan Inggeris bersikap
loenak. Disamping itoe per~endjataa.a. Amerika J1
Pacific diperkoeat, peremboekan antara Inggeris/
Australia-Amerika tentang pembentoekan satoe
front pembelaan dilangsoengkan, antara lain2 mengenai penggoenaan pangkalan armada di Singapore
oleh angkatan laoet Amerika. Pengeloearan bahan2
besi, bekas2 besi dan minjak pesawat terbang dari
Amerika ke Japan dilarang dengan mengadakan embargo atasnja, pada Tiongkok diberikan pindjam.an
boeat peneroesan perlawanannja terhadap moesoehnja dan pada rakjat Amerika di Japan dan didaerah2
jang dikoeasai Japan dikasih nasehat boeat menjingkir. Tindakan2 Amerika ini semoeanja haroes dipandang sebagai sokongan pada Albion dan terpilihnja
kembali dari Roosevelt berarti peneroesan politiek
Amerika jang mengoentoengkan Inggeris itoe. Tindakan-tindakan itoe boekan tidak ada effectnja di
Tokyo.

kekoerangan bahan maka terpaksalah Japan disamping pembikinan sendiri, boeat memesan kapal2 jg
diboetoehinja di Inggeris. Boleh dikata semoea kapal perangnja sampai d'itahoen 1894, Japan dap~tkan
dari Inggeris. Ketika. terdjadi perang Japan-Tiongkok ditahoen 1894, maka angkatan laoet Japan, dengan tidak terdoega telah berhasil mentjapai kemenangannja dilaoet jang pertama. Sepoeloeh tahoen
kemoedian doenia dikagoemkan dengan dimoesnakannja armada Roes oleh oleh angkatan laoet Japan
dan semendjak itoe angkatan laoet Japan itoe dengan
berangsoer2 tapi dengan loear biasa pesatnja telah
toemboeh mendjadi apa jang sekarang terlihat, jaitoe menoeroet banjaknja ton, nomor 3 dari semoea
angkatan laoet, dengan Inggeris dan Amerika jang
masih melebihinja. Ditahoen tonage armada Japan
ada 840.000 ton sementara Inggeris dan Amerika
masing2 mempoenjai 1.380.000 t-0n dan 1.230.000 to.a.
Terikatnja boleh dibilang segenap kekoeatan laoet Inggeris dilaoet Eropah, mendjadikan sehingga
di Pacific·hanja angkatan2 Japan dan Amerika jang
berhadapan satoe sama lain.

diatas Inggeris dan Dj·e rman masih diteroeskan oleh
kedoea pihak. Dipiha:k Djerman moelai toeroet djoega pesawat2 Italia dalam serangan2 p·ada London,
sehingga dengan b~gitoe dapat ditoenggoe besok atau
loesa pesawat2 RAF tentoe akan mengoendjoengi
kota Rome djoega sebagai bal·as boedi atas perkoeadjoengan pesawat2 Italia pada ibo.e kota Inggeris
itoe. Bahagian armada oedara Inggeris jang sekarang beraksi di Laoet T-engah sebelah Timoer sangat
dekatnja dari Rome, dan kaloe dari pangkalan2 :li
Inggeris sendiri pesawat2 RAF soedah dapat men- Keg~n,ting?1n ~erk!ae:m,ng?
datangi Italia-oetara, rasanja dari Grika penerbang2
Reactie dari sepak tind a k Roosevelt itoe di Japan
Inggeris akan dapat berkoendjoeng ke Rome dan terlihat njata dari perobaha n sikal) Tokyo. KaloP ~P PerbClJllding.a.n kP-k).wa~n k~nja;
ltalla tengah dan Se1atan. :serangan:G pasoekan oe- Ininggoe lebih dahoeloe N ippon memperlihatkan .;:dara Inggeris di Djerman semingkin tambah hebat- kap jang mengantjam setelnh njata bahwa Amerika kaloe dilihat dengan seklebatan sadja, memang tidak
uja dan kaloe keroesakan2 jang diadakannja betoe1 dengan pasti melakoekan segala ichtiar jang men- dapat disangkal, kelebihan terdapat dipihaknja Oom
sebagai mana diberitakan, maka tidaklah oesah di· djadi pengoendjoekan ketentoean sikapnja Oom Sam, Sam, istimewa kaloe ia ini bekerdja sama2 lebih erat
herankan kaloe Djerman semingkin nekat dan ber- jang bila perlce akan mempergoenakan kekoeatan- dengan Albion di Pacific. Adanja poealu2 mandaat
ichtiar menikam Inggeris dari lamboengnja, jang nja disamping Inggeris, di Pacific, Japan laloe ter- (bekas djadjahan Djerman) jang tentoe soedah dipermoelaannja terlihat di Balkan itoe. Berhasilk..1.h kedjoet agaknja dan memperlihatkan sikap sabar. perkoeatkan oleh Nippon didjadikannja pangkalan
Hitler menarik perhatian Albion keloear Inggeris Pemboekaan kembali djalan Burma tidak dihalangi- laoet dan oedaranja, mendjadikan kedoedoekan Jasoepaja dengan bagitoe dapat dioelanginja pertjoba- nja, althans tidak diperdengarkannja soeara keras pan djadi terlindoeng terhadap serangan2 jang daan mendatangi kepoelauan Inggeris?
tentang itoe pada Inggeris, entah diketahoeinja bah- tangnja dari Timoer, Tenggara, dan Selatan. PenDesakan Hitler pada Franco sehingga kini mas.ln wa djalan itoe diboeka kembali semata-mata sebab doedoekan poelau Hainan, baroe ini Indo China, menbeloem djoega terlihat hasil2nja, sedang peroending· Amerika memerloeinja goena pemberian sokongan djadikan djoega dari Barat-daja Nippon sekaranr;
an dengan Petain, jang katanja t-elah berkesoedahan pada Tiongkok. Moengkin djoega dengan mendoedoe- terlindoeng oleh pangkalan2 jang dibikinnja disitoe.
dengan ditoetoepnja perdamaian Perantjis-Djerman, ki Indo China tentara Japan, pikirnja, drupat memoe- Hongkong, itoe benteng Inggeris jang koekoeh dan
ipoen beloem ada berita langsoengnja. Dikatakan, toeskan djalan itoe dengan serangan2 dari oedara,
letaknja bagitoe dekat >pada Japan sehingga dapat
bahwa beberapa daerah Perantjis akan diserahkan hal mana ternjata dilakoekannja djoega setelah djamembahajakan langsoeng pada kedoedoekan Nippon
pada Djermanjltalia dan atau ditjampoeri oleh ke- Ian terseboet diboeka. Apakah ganggoean pesawat2
dengan adanja pangkalan2 Japan jang baroe di Haidoeanja oeroesan2nja. Tetapi tentang keinginan Ita- terbang Japan pada pengangkoetan liwat djalan itoe
nan dll. itoe djadi dibikin tidak berdaja, dalam kealia/Djerman pad'a mengoeasai armada llaoet Perai;i- akan dapat mentjegah datang2nja bahan2 dan alat
daannja jang terkoeroeng. Boeat serangan2 jang
tjis soepaja dapat dipakainja memerangi Ingger s perang ke Tiongkok, sedari sekarang beloemlah damoengkin dilakoekan dari Timoer dan Selatan djadijang selaloe masih mengoeasai penoeh segen~p laoe- pat dipastikan. Bertambah gentingnja kead'aan di
tan, agaknja tidak berhasil memoeaskan. Kehiboekau Pacific dengan berpoetar haloeannja Nippon jang nja Japan boleh dikata ada tjoekoep terlindoeng. La.diplomatiek dari negeri as masih dite~ oeskan deng:in mengambil sikap lebih sabar kelihatannja, agaknja in keadaannja dengan podjok Oetara-Timoer, Oetagiatnja boeat menarik kawan sebanJak _m~engki~. tertjegah boeat sementara waktoe. Melihat sikap Ja- ra dan Oetara-Barat, dari mana antjaman ata JaSovjet Roes masih teroes meneroes mendJadi pok?~ pan ditempo2 ibelakangan ini, keanggotaannja dari pan tidak dapat diabaikan berbahajanja. Pangkalan
perfikiran diplomaten kedoeli; pihak. pewasa rn1 pact Roberto roepanja hanja perloe baginja oen- Roes Wladiwostock, jang oleh Japan dengan tepat
agaknja pihak as dapat menank p~rhatian Mo.sl~?u toek sepak t.indaknja di Asia s adja. Japan kelihatan- diseboet ,,pistol" jang ditoedjoekan didadanja, dapat
dan Molotof berniat akan berkoendJoeng ke BerhJn. nja tidak akan menjerboe dalam perang semata-mata mengantjam Japan dari atas oedara dan dari dalam
Apakah oesaha2 Hitler jang menawark~n d~andji2 goena sobat2nja di Eropah itoe dalam pergoeletan · air dengan ditempatkannja paso€kan oed8:r~ dan arjang moeloek2 pada Stalin tela.h. berhasil,. tJobalah nja disana. Mendjalarnja api di Eropah itoe sed'apat- mada kapal silam jang koeat oleh Roes dis1t~. Alekita toenggoei kesoedahan pemb1tJaraan2 Jang bakal nja hendak ditjegah oleh Nipp0;n soepaja tidak sam- oeten dan Alaska jang diperkoeat oleh Amenka, sedilakoekan di Berlijn itoe.
pai ke Asia, selama disini satoe dan lainnja masih bagai pangkalan pesawat terbang d~pat djoega me·
roegikan Japan dari arah Oetara TI.n:ioer. Kead~a~
Pem.iJ.ili\a.n presid~nt Amerika-serikiat
dapat ditjapainja dengan zonder perang.
angkatan laoet Japan boleh dikata tldak mendJad1
soedah berachir dengan kemenangannja Roosevelt. ,,Fe~"tfil Pasific",
koerang
koeat sedikitpoen dengan dilakoek.annja ~
Pihak negeri as menjat:akan ketjewa?-~a ~engan ke:
rang
dengan
Tiongkok ja.D:g ~d~h ber?Jalan tiga.
.,Wachter"
van
den
Pacific,
bagitoelah
gelaran
jang
soedahan pemilihan i:toe. Sebab te11pilihnJ_a ke~~an
tahoen
itoe
sebab
jang dipakamJa hanJa kapal2
bangsa
Japan
sendiri
telah
kasihkan
pada
a.rm::da
president Roosevel~ be.rerti ~i~roeskannJa poht~e~l
toea.
Sebalknja
biagi
Japan, adanja Hawaii tidak
loear negeri Amer1ka Jang didJalankan dewasa ,n,, laoetnja. Dengan menempati tempat nomo_r kehga
dari
daftar
kekoeatan
angkatan
laoet
negeri.2
sedoememoedahkannja
ia
mendatangi
Amerika. Dus k~a
jaitoe menolong sebesarnja kemoengkinan P.ada n.cNippon
di
Pacific
memang
betoel
mendjadi
penia,
rah
Timoel'
rasanja
ia
tidak
dapat
berboeat banJak
geri2 demokrasi membasmi pengaroeh Nazi-pasc1<:1.
Apakah pertolongan Amerika pada Inggeris dan ka- ngawal laoet itoe, jang berkedoedoe~an ~gak sam:: jang dapat meroegikan lawannja, sea:ida~ja ia berwan2nja akan beroepa bantoean langsoe~g. dengan dengan Inggeris dilaoet Eropah, rmsalnJa. Sampa1 hadapan dengan Amerika dan Inggens. Diperkoeattentera, ettinja Amerika toer~et p~rang d1p1hak de- Japan dapat mereboet tempat ketiga itoe. ad~lah. se~ nja Singapore jang dim:i-~a in~ meroepakan s~ah ~a·
mocratie, itoe beloem dapat d1paistlkan. Propaganda bab bangsa Eropah sendiri jang membe~innJa dJad1 toe dari pangkalan2 mil1ter Jang terkoeat didoerua,
pemilihan jang pernahnja dipidatokan ole~ RQose":elt bagitoe. Meriam2 kaipal2 perang Ing~ens dan Ame- mendjadikan antjaman Japan pada In~ia ti~ak moetidak mengatakan tentang baka1 toe~oetnJa Amer~ka rika j.ang pada hampis satoe abadl silam, telah me- dah dilakoekan. Kaloe armada Amer1k~ diloeaskan
dalam perang. Jang ditegas~an hanJalah. ~mbenaa moeatahkan peloeroenja disatoe k-0ta Japan telah mempergoenakan Singapore oleh Inggens, maka dabantoean atas segala tjara Jang dapat didJalan~an. mendjadikan bangsa ini, seso~dah i:nei:ripertahankan ri sitoe dapat dilakoekan sera:iga?-2 langsoeng: pa.da
selain toeroet perang. Dus bagi Inggeris cs. pastilah, terpentjilnja berabad2 lamanJa, dJad1 sadar dan Japan, walaupoen kegoenaannJa tldak dapat dilebihbahwa sedikit2nja dapat d'iharapnja bantoean Ame- mengetahoei adanja doe~a loear Japan: Adalah pe- lebihkan sebab masih dapat disangsikan. Arma~ia
rika jang sekarang diperlceaskan dan den_gan bag.1- loeroe2 meriam Inggeris Jang ~oedah d~?entahkan laoet Amerika jang lebih koeat it-0~ m~roepakan rmtoe soal peralatan d~n persendja~aan bag1 Ingger1s oleh kapa12nja diatas kota Sh~monosek1, ~a1.1g telah tangan j.ang terbesar bagi ~a pan bila ia h~ndak metidaklah lagi membenkan kekocatiran uk~n ter~a11g memaksa Mikado memboeka prntoe negermJa boeat nerdjang kearah Selatan. Smgapore-Darwm plus 'lrgoe datangnja. Dengan bantoean A171er1ka ~ibela orang loear, istim wa ~ro~'.1-h dan Ame.rika, ?engan mada Amerika di Pacific Barat mero~pakan troef'2
kangnja dapatlab Albion menghadap1 lawannJa de- menanda tangani perdJandJi.an dagang J~n~ d1sodor- jang bagi Japan mendjadi poesat perh~tian, se~·1ngan tenang.
.
. kan dengan paksaan padanJa. Satoe kal1 dib~ngoe~ nja ia berhadapan dengan kekoe.a~an2 itoe,. M~lihat
Sokongan Amerika pada Ingger1s boekan sadJa l~an, bangsa Japan laloe mengoen~joek~an s1fat2 Jg perbandingan kekoeatan di .Pa~ific, rasanJ~ di.do~cl.
beroepa penglev ran alat pera~g. ~agitoelah setelah menerkedjoetkan sipcmbangoen2nJa. ~1t_ahoen 1865 pihak orang akan mengamb1l mkap menanb .. S1aipapact Roberto ditoetoep, scba~a1 dJawaban Ro?·seve~t diperdirikanlah di Japan tempat pemb1kma~ kapal kah jang akan .member.ikan poekoelan terleb1h doelaloe melako knn tindakan2 Jang te:tentoe d1 Pac~ jang pertama dipimpin oleh seorang PerantJIS. Man- loe? Tjobalah k1ta nantikan.
fic,
ara lain2 dengan mendesak di~oeka kembal~ newerf itoc bertempat di Yokosuka dan wal.aupoen
nja djalan Burma itoe, jang pernahnJa terpaksa d1- lantas memoelaikan pembikinan kapal2, tap1 sebab
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WAKTOE ANAK·ANAK
TOEMBOEH GIGI DAN
TOEKAR GIGI

Malam ini saja hendaik berkata sepatah d'oea kep,ada toean-toean berhoeboeng dengan permoesjaw.aratan dengan Djepang. Jait0;e soeatoe soal jang
boekan dalam kamar tempat bermoesjawarat sadja
mendjadi pembitjaraan, melainkan djoega sangat
menawan perhatian publfok.
Perhatian itoe ternjata dari keinginan hendak
mengetahoei ,,kabar" tentang permoesjaiwarata.11
itoe. Keinginan itoe tidak mengherankan. Tetapi siapa dapat memenoehi keinginan ito·e ? Delegasi itoe
sendiri tidak dapat memenoehi k'einginan itoe, sebeloem ada mendapat ·s:esoeatoe hasil; karena itoe
keterangan jang saja toedjoekan kepada toean-toean inipoen tioema oento.ek memberi soeatoe gambac·
jang paikai garis-garits kasar sadj,a, tentang semangat
dan keadaan sekitar peroendingan itoe.
Lain dari itoe hendaklah kita ingat ke;p ada beberapa perkara, ka1au kita hendak menjatakan ketjewa, ,,kabar" tentang peroend!ingan itoe sangat sedlkit. Kalau maskapai besar12 mengadakan pembitjaraan tentang sesoeatoe transactie jang penting, mereka ito>e send'iripoen tidak bia:s·a memheri keterangan
kepada doenia loear tentang apa jang dibitjarakaa.
Alasannj,a maka maskapai2 itoe berboeat begitoe,
soedah tentoe lebih teI'pakai lagi oentoek peroendingan jang dilakoekan .oleh Pemerintah sesoeatoe negeri
dengan Pemerintah negeri lain. Lain dari itoe dalam
zaman sekarang dan didoenia sebagai ini, tiap-tiap
kabar jang dioemoemkan sebeloem waktoenja teroes
diforima oleh ber'bagai-bagai kepentingan jang bertentangan dan berlawanan, oentoek menerangkannja
menoeroet kepentingannja send'iri2. Kalau pengoemoeman kabar jang begitoe agak terlaloe, maka tL.dak moengkin lagi meneroeskan pembitjaraan dan
kitapoen dengan sengadja soedah melemahkan kedoedoekan kita kesegala djoeroesan. Djadi dari jang
Waktoe anak-anak maoe toemboeh dan toekar
terseboet teranglah, s e 1 am a pembitjaraan maslh
gigi,
adalah doea · perobahan besar dalem
berl.akoe, maka soedah semestinja sedikit sekali hara.pan oentoek mendapat keterangan. Tidak dapat
anak-anak poenja perdjala nan boeat membedisangkal, kalau ada permoesjawaratan sematjam
sarkan. Oleh kerna waktoe-waktoe terseboet
itoe diadakan diloear negeri, maka biasanja kita leada
terdapet keadahan jang loear biasa dalem
bih banjak mendapat keterangan.
Tetapi hendaklah toean2 ketahoei, ka..bar jang sedjalannja orang poenja physiologie, maka
benarnja tiadalah pernah akan toean dengar: berita2
orang jang mendjadi ajah boenda haroeslah
jang disiarkan tentang itoe kalau boekan terka-tersallap waktoe menaroeh perhatian terhadep
)
kaan s·o erat2 kabar itoe sadja, tentoelah kabar jang
anak-anak
poenja soeal kewarasan badan.
diboeat oleh partai2 politiek oentoek menimboelka a
J
reactie jang dikehendakinja dldoenia loearan. SoeDjalan jang satoe-satoenja adalah jang paling
paja hal jang seroepa itoe djangan sampai terdjad~,
baek kasihken anak-anak minoem Scott's
berdjandjilah kedoea belah pihak jang bermoesjaEmulsion, sebab ini minjak mengandoeng kaja
wrarat, tidak .akan memberi berita apa-apa keloear
lain dari pada jang telah dlakoei oleh ked'oea helah
barang jang bisa mamelihara orang poenja
pihak. Sampai sekarang hanjalah tig.a berita jang
badan, mempoenjai kakoeatan besar sekali
keloear. Satoe, ketika permoesjawaratan dimoelai.,
oentoek
bikin tambah koeat orang poenja
jaitoe tentang tjara bermoesjawarat jang akan ditoeboeh, bisa bikin tegoeh orang poenja
toeroet. Kemoedian setelah toean2 anggota kedoea
deleg3:si itoe perg'i ketempat dingin beberapa haL i
oerat dan toelang, dan ada sanget tjotjo~
lamanja, .ada poela satoe 'k abar lagi tentang perhoeboeat anak-anak poenja sifat badan.
boengan negeri Belanda dan. Djepang sesoedah diOjikaloe dalem ampat moesin sering-sering
adakan persekoetoean tiga negeri jang terkenal itoe
minoem
ini minjak, faedahnja bagi anak-anak
dan tentang apa jang dilakoekan oleh conf erentle,
dan achirnja satoe lagi beberapa hari jang laloe keboekan sedikit.
tika minister Kobayashi berangkat. Lebih dahoeloe
Samoea roemah obat besar ada djoewal.
saja akoei, makloemat-makloemat itoe tentoe sadja-1
lah bertjakapkan diplomatie, karena itoe bagi kebanjakan orang tiadalah memberi kedjelasan seperti
Import:
jang dikehendakinja. Tetapi dalam pada itoe haroeslah poela diingat, soal. jang dibitjarakan itoe ialah
soal2 jang amat soelit dan bagaimana djoeapoen d:akali, tiadalah dapat dlmoedahkan sehingga terang t~ka menimp~ kita diboelan Mei. Kes'impoelan jang status quo, tidak ada salahnja, tetapi hendak ingat,
dtperoleh .dar.1 b~berapa bo~ah oeraian tentang sta- bahwa dari pihak kit.apoen kita tidak soeka kalau
bagi tiap2 orang.
tus quo di Hindia Belanda ialah, negeri2 besar soe- keadaan international tanah Hindia beroebah dan
Sekarang baiklah saja djelaskan sekadarnja mak- dah menetapkan, tidak akan mengadakan dja1an harang siapa hendak berboeat begitoe, pasti akan
loemat2 jang opisil itoe, djoega berhoeboeng dengan oentoek mengoeb.ah keadaan pemerintahan d'i Hindia menggigit kepada besi. Tetapi lebih baik sama sekali
berbagai-bagai dongeng jang disiarkan sekarang oleh Belanda atau tidak ak.an membolehkanberboeat be- dja~~ai: memakai s.eboetan itoe. Politik k'ita terang.
pemantjar2 radio negeri loearan; bahkan djoega gitoe, berhoeboeng dengan kedoedoekan Keradjaan Pohbk itoe bersend1 ata.c:; tiga perkara jang penting.
oleh kawan-kawan k'ita dari BBC, jang roepanja
di Eropah sajang sekali soedah beroebah oentoek P~rt~a, hal Nederland - jang kita ada mendj.adi ba.a da djoega keliroe sekali2.
sementara
oleh perampokan jang soedah berlakoe g1annJa - ada dalam berperang dengan Djermao.
Hendak sa;ja moelai dahoeloe dengan beberapa
kepada
diri
negeri Belanda. Semoeanja itoe terang. Itoelah per.kara jang terpenting. Hati kita jang tjlnperkataan tentang status quo Hindia Belanda jang
t.~ ke~ada tanah ~r itoe berkobar-kob.ar karena gemtelah kerap kali dibitjarakan itoe. Arti kata itoe jang Tetapi sesoedah itoe moelai timboel salah paham. biranJa kepada tJ1ta2 negeri bersekoetoe. Tetapi lanOrangpoen
moelai
menjeboet
politik
status
quo
ldat,
biasai telah sama kita .ketahoei. ,,Memang status
taran gembiranja mengingat tjita2 negeri bersekoequo", djika diartikan oemoemnja sadja, artinj~ ke- jang katanja ialah oentoek meneroeskan politik hen- toe itoe, seringkali orang loepa, bahwa Nederland
dak
berdiri
sendiri
jang
dilakoekan
di
Nederland.
adaan pemerintahan neg.eri tidak hendak dioebah.
Kalau orang hendak d'joega menjeboet politik ?an Hindia bersatoe djoega dalam hal lain dari pada
Perkataan itoe seringkali dipakai diwaktoe malape~
}ang terkandoeng dalam sembojan kita: Nederland
akan bangoen kembali. Hindia sebagian dari pada
keradjajafll dan ada tetap begitoe. Politik kita ditetapkan ~Jeh p~merintah di London, tempat kedoedoekan .ser1 ~agmda, ratoe kita jang tertjinta dan jg
b?edrman. i~oe. Karena itoe, kepentingan masjarakat
~ta sen.dm, ada pada tingkat kedoea, j.aitoe kepentmgan Jang oentoek k'ita di Hindia ini sebetoelnja
tidak koerang pentingnja, kepentingan jang bersangkoet djoega kepada kepentingan negeri2 disekitar
kita.
Dari segala jang tel~h saja katakan tadi, saja
harap toean telah menarik k.esim.poelan sendiri bahwa pembitjaraan2 jang kita 1akoekan dengan ~esoe
a to~ n~geri tetangga kita, dalam hal ini dengan negen _DJepang, semata-mata hanja mengenai soal ekonomi. ~e~t.ang politik tidak dibitj.arakan dan tidak
boleh d1b1tJarakan. Jang demikian itoe bertentanga11
dengan segala daisar kebidjaksanaan Pemerintah kita. Perkataan status quo dalam hoeboengan ini mesti diartikan begini: kami tidak mempersoalkan keadaan lain dari j.ang terdapat sekarang ini, begitoe
djoega kami tidak dapat membitjarakan toedjoean
lain dari .pada tjita2, bahiwa Nederland akan bangoen
kembali; Nederland jang kita tjintai itoe, bangoen
kembali sebagai negeri jang merdeka sepenoeh-penoehnja. Orang akan berkata, bahwa dalam s.oerat2
kabar Djepang dikatakan hail2 jang lain. Dalam soerat2 kabar itoe diandjoer...andjoerkan oesoenan baroe di Asia Timoer dengan tidak memanda
hak2

i
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KENO HWA POO
Dari daerah

tjin~keh.

DAOEN 'fJINGKEH.
Lebih baik dari kelapa.
Pemberita kita di Sander wartakan:
Sedjak tiga boelan ini kantoor proefstation Ji Menado, dipimpin oleh Dr. Tammes, sedang mengadakan pertjobaan membikin minjak tjingkeh, dari daDjagalah 90epaja darah didala111
oen tjingkeh kering dan daoen toea.
toeboeh toean selaloe bersih. Ber•
Dari tiga karoeng daoen kering didapat satoe li.ihkanlah darah toean dengan pil
ter minjak. Bagitoe djoega dari tiga karoeng daoen
Joodkall bot:ndar teloer. keloearau
toea (jang masih mentah) didapat satoe liter minjak.
Be.ndocngscbe Kininefabrid<. PU
Harga minjak tjingkeh dimoesim meleset ini a<la maJoodkall boendar teloer ~ ber·
sih f. 2,50 per liter dan minjak seliter ini bisa didailhkaa darah daa pembocloeh da·
patkan dalam tempo doea hari.
)eh ·dJ.adoerodi. t'Oeboeh toean dan
Bagimana memboeatnja?
lilil!'ntjc9ah sa'ta menJemboe.hkan
Mengoempoelkan bahan.
~t jang &erikoet I
Halaman pohon tjingkeh dibersihkan baik2, arOaatt tcrua kakoe (adervertinja tempat dibawah pohon dibikin bersih ctari rebllting), bengek. darah kotor.
roempoetan, tjabang2 dll. Djadi daoen tjingkeh jang
daa sakl.t Uitjok ( rheumatiek).
goegoer dari pohonnja tidak bertjampoer dengan laKalais clltempet toean tidak ada
in-lain daoen atau kotoran. Dengan sapoe lidi Jaoen
dldjoeal ditoko obat-obatan, kirim·
tjingkeh itoe dikoempoellah, saban doea minggoe selah boa tang dlbawah lni dengan
kali, atau kaloe keboen ada loeas, dibahagi dalam be
oung t l.- boeat k.irlman ptrtjoberapa petak, dan pengoempoelan daoen dilakoekan
halln dari 100 pil Joodkali boen·
bagitoe roepa, soepaja saban tiga hari toean dapat
au tdoer Oelltodl membersihkan
memasak minja.
darali.
Memasaknja.
Sama dengan membikin minjak kajoe poetih, atau
lebih moedah dierti disini, sama dengan memasak
tjap tikoes. Satoe tjara bagini kira2: Belilah satoe
drum kosong. Isilah dalamnja tiga karoeng daoen
tjingkeh dan air sampai stengah drum atau lebih sedikit. Seperti djoega bikin tjap tikoes, drum itoe diperlengkapi dengan pemboeloe dll. boeat distileeren.
Berlainan dengan tjap tikoes, minjak tjingkeh itoe
mengoeap sesama dengan air. Sebab lebih berat dari
air, maka setelah dioeapkan minjak tjingkeh terlihat
dibawah dan air diatas. Wnrna minjak kehitam-hitam
an Soepaja jang moenkin timboel tergenang, gojangorang lain; andjoeran2 itoe dimadjoekan dengan ka- lah sedikit, dan laloe tenggela ru, laloe air diboeang.
ta-kata jang bagoes. Nah kami mendjawab: perta- Soepaja orang tidak kaget, baiklah diketahoei bahwa.
ma-tama soerat kabar Djepang itoe boekanlah Pe- dari saban sepertiga blik air-oeap jang keloear. toean
merintah Djepang. Kedoea. meskipoen ada dilahir- hanja dapatkan kira2 100 gram mintjak tjingkeh.
kan keinginan sematjam itoe dis·ana-sini, malaban Itoe sesoedah kira2 satoe djam, ambillah saban sameskipoen keinginan itoe tersebar dengan tjepat ke- toe djam didapatkan 100 gram minjak dan salinlah
mana-mana dalam keadaan jang gembira, itoe boekanlah berarti bahwa semoea orang toendoek kepadanja. Saja katakan sekali lagi: politik kita terang
dan moedab. Politik kita tidak mengenal kebimbangan. Nederland tetap tinggal soeatoe negeri jang merdeka, meskipoen sebagian dari pada keradjaan itoe
ditimpa oleh malapetaka, ja'ni bentjana jang memenoehi kita dengan perasaan dendam dan perasaan
doekatjita. Nederland tidak perloe diperintahi oleh
siapapoen djoea. Pemerintah Nederland sanggoep
memenoehi kepentingan ra'jatnja, Pemerintah tidak
bertjita-tjita hendak mengalang-alangi orang lain,
lain, sedikit djoegapoen tidak, tetapi Pemerinta:l1poen tidak akan membiarkan orang lain mengha langinja, biar siapa ia tahoe.
(Akan disamboeng).
KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMI
DI BANDOENG.
Menoeroet kabar jang kami terima, ,,Militaire
Academie" itoe akan ditambah namanja dengan
,,Koninklijke", sehingga namanja itoe djadi ,,Koninklijke Militaire Academie" di Bandoeng.
Moelai 1 October 1940 soedah diangkat djadi cadet-vaandrig pada Koninklijke Militaire Academie
itoe:
W.P.A. Alberti, C. Been, E.J. van Blommeste~n.
M. van der Boon, A.A. Burger, W.S.Caly, J.D.G. Crama, R. Faubel, F.A.J. Feher, J.M. Gerverdinck, H.
Gout, L. W. Hansen, J.T. Lemaire, M. Medrat, J.F.
Molenkamp, F. van Mossel, T.N. van de.Pavert, J.F.
Philippi, E.H.M.C. Poublon, A.W. Revet, R.A. Rudolph, C.F. Simon, C.S. Slats, P.H. Stam, A. Stegman,
A.T. Swarthout .de Hoog, A.P. Thijssen, J.P. Verspoor, W.A. Voogd en J.C. Waal.
Oleh karena cadet-vaandrig ini semoeanja soedah mendapat peladjaran reserve-officier; maka pada KM.A. merika moelai beladjar pada kelas doea.

Pemoeda iru lagi as1k berdami siapa marika aken
adjak bocat pasiar ber5ama-sama. ,.Djangan adjak
Hong Nio" ' bcrkata satoc dan mi 2 pcmocda. ,,Saia

TOKO

KANEKO

MANADO.

minjaknja itoe setiap djam sekali. Berapa lama haroes diboeat bagitoe? Sepoeloeh djam. Dan kaloe sesoedah itoe masih perloe tambah air dan djamnja
poen tambah poela.
Sesiapa jang soeka melihat pembikinan minjak
tjingkeh dalam praktijk, tjobalah boeang tempo dan
datang ke Sonder (Kolongan-AtasJ dimana toean J.
Masoh dari proefstation dapat memberikan pengoendjoekan2 dan memperlihatkan bagimana memasak
minjak ini.Sekianlah pemberita kita.
Dalam moesim soekar ini, soenggoeh menggirangkan bahwa dari daoen tjingkeh jang biasanja dibiarkan sadja boesoek dibawah pohon, masih dapat diambil kegoenaan bagi jang poenja. Penanam2 tjingkeh
jang soeka memperhatikan pembikinan minjak dari
daoen, masih djaoeh lebih dioentoengkan dimoesim
ini dari orang jang mempoenjai pohon kelapa. Diwak
toe ~aik harga minjak tiingkeh f. 7,50 per liter.-

Ka ihan Hong N10 - rn dia rngkan d1mana-m:rna, ~ampc 5a1oc hari
ia dapct batja saroc ad\'cr .:nttc dalem mana ada diseboet, bahwa 9
ancara 10 bintang-bintang film mcmakc SABOEN \\"A. 'GI LUX.
,,Saja dioega hendak 11oba pakc sabocn wangi Ll.JX" ia berpikir.

uda bisa lihat koelit moekanja jang tida rcrawat"' .

PEROEBAHAN ATOERAN HOEKOEM MILITAIR.
Legercommandant soedah menetapkan verordening No. 43/D. v. O;I van het Militair Gezag. Isi verordening itoe ialah peroebahan boeat sementara dalam hal oendang-oendang hoekoeman militair, jang
teroetama berhoeboeng dengan personeel balatentera.

AL1ViANAK MASEHI
VOLKSALMANAK
KANTOOR AGENDA
SCHOOLAGENDA
ZAKAGENDA
Boleh dapat beli padaJ:
BOEKHANDEL & DRUKKERIJ

LIEM OEI TIONG 4 Co.,
MAN A D 0.

tjonto
gemari, pakelah saboen wangi Lux, soepaja koelit
djaJi qanuk dan tmggal sempoerna Binrang 2 film
tahoe betoel, bagimana penting aken mempoenjai
koelit jang haloes dan litim oentoek marika poenja
pakerdiaan 'ebag1 poeteri diatas lajar poetih,
maka iroe marika serahkan pengrawatan ket)an·
ukann1a pada saboen mi Jang poetih bersih dengan
boesahnia 1ang haloes lemboet. Djoega Njonja
perloe sama suboen wangi Lux boeat mendapet
koelit moeka iang setjantik-tjanuknja.
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Verbeterd !Op 12 Novem"ber 1940.
UITTREKSEL uit het Besluit van den Resident van
Man ado.
Man ado, 8November1940.No. Ax 4/1/7.De Resident van Manado:
Gelezen de verordening van het Militair Gezag
ddo. 30 Se1Jtember 1940 No. 42/DVOJVII A-3, houdende regeling van de overdracht van eigendoms-, erfpachts-, of opstalrechren op gronden, gelegen binnen
een afstand van tien kilometer van de laagwaterlijn,
dan wel VOOiI' het verleenen of overlaten aan andere!l
van het genot van die rechten of de rechtstreeksche
of middellijke, tijdelijke of blijvende beschikking over
de gronden ten aanzien waarvan die rechten worden
uitgeoefend ctf over de daarop voorkomende begroei1ngen, beplantingen, getimmerten, gebouwen, werken
of inrichtingen;
Gelet op de machtiging, hem verleend bij schrijven
van de Legercommandant ddo. 30 September 1940
No. 3221/VII A-3;
Willen<le gebruik maken van de hem verleende
bevoegdheid tot het verleenen namens het Militair
Gezag van een algemeene vergunning als bedoeld u1
artikel 1 van de bovengenoemde verordening;
Gelet op de overeenstemming verkregen met den
Troepencommandant te Manado, ten de~e handelende voor en namens den Territorialen Commandant;
Heeft besloten:
Ten eerste: Algemeene vergunning te verleenen voor:
a. de overdracht van eigendoms-, erfpachts- of opstalrechten op grondien gelegen binnen de onder
orns:chreven grenzen,
b. het verleenen of overlaten aan anderen van hct
genot van de onder a. genoemde rechten of de
rechten of de rechtstreeksche of middellijke, tijdelijke of blijvende beschikking over de gronden, ten
aanzien waarvan die re chten word en uitgeoefend
of over de daarop voorkomende begroeiingen, beplantingen, getimmerten, gebouwen, werken ctf inrichtingen:
I . in de gemeente Manaid.o de terreinen vallende buiten de navolgende begrenzingen:
in het Noorden: de Maasing-rivier vanaf de zee
tot aan den Woriweg,
in het Oosten: den Woriweg vanaf de Maasingrivier tot de Beatrixbrug, de Beatrixbrug,
den Singkilweg, den Passerweg, de Julianalaan, de Residentielaan vanaf de Julianalac1.11
tot aan den Tondanoweg, de Tondanoweg
tot aan den Tanawangkoweg,
in het Zuiden: den Tanawangkoweg vanaf den
Tondanoweg tot aan de Zee,
in bet Westen: de Zee vanaf de Maasingrivier tot
aan den Tanawangkoweg (Geemeente-grens);
II. in de negorij Bitoeng-Ranoonea en de districtsnoo!dp1aats Amoerang, onderatdeeling Mmahas:i,

lni poen memang toean poenja kemaoeanl
Dasarnja kasehatan jang baik adalah:
makanan jang tjotjok, dan soedah pasti
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.
Import: JACOBERG

der afdeeling Manado de terreinen vallende buiten
linkeroever der Ranowangko-rivier, die oede navolgende begrenzingen:
ver volgend tot aan de V oorstraat en de
in het Westen: de rechteroever van de RanoiapoVoorstraat tot aan de Ranoiapo-rivier.
rivier vanaf de Voorstraat tot aan de kust; III. ter afdeelingshoofdplaats Gorontalo de terreinen
in het N oorden : de kust to:t aan het Christenkerbegrensd door:
khof te Bitoeng-Ranomea;
in het Noorden: den Potangaweg vanaf de snijin het Oosten: de Zuid-Westgrens van het Chrisding met de Bolangoleiding tot aan de brug
tenkerkhof te Bitoeng-Ranomea,
over de Tamalaterivier.
in het Zuiden: de groote weg Manado-Amoerang
in het Oosten en Zuiden: de Tamalaterivier vanvanaf de Zuidwest grens van bet Christeuaf de brug over den Potangoweg tot aa.n iP
·k erkllof te Bitoeng-Ranomea tot aan den
brug over de straat Siendeng, de straat Siendeng vanaf de brug over de Ta.malaterivier tot aan de afbui.ging langs de Bonerivier van de straat Siendeng, de Bonerivier
vanaf de afbuiging langs de Bonerivier van
de straat Siendeng tot aan de uitmonding
van de Talamaterivier,
in het Zuiden en Westen: de Bolangorivier vanaf
de uitmonding van de Tamalaterivier tot aan
de Bolangoleiding, de Bolangoleiding vanaf
de Bolangorivier tot aan de brug over den
Potangovvieg,
echter met uitzondering van de eigendomspereeelen
Cl
Verpondingsnummer 287 en 289, gelegen in het blok
1
begrensd door het erf van het kantoor en de woning
van de Assistent-Resident, den Bolangoweg, de straat
Siendeng en de straat Limbotto;
1
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Zat.. zat toemboeh=toemboehan
memberi kekoeatan
dan kegesitan.
Ambillab tjonto dari penghidoepan

bewen·h~wan.

~et

m.

II

Binalang-binatang jang paling koeat den gesit hi·
doep deugan memakan hanja toemboeh·toemboe-

I

han. Zat l <lari tanam-tanaman djoega ada terdapat
dalam BLUE BAND. Maka itoe Blue Band ada
begitoe baik oentoek mengoeatkau clan menjehat•
~an badan. Lagi poen dalamnja ada terkandoeng

banjak vitamine

I tot en

voor alle terreinen met uitzondering van:
le. de terreinen gelegen binnen een kring van 200
meters (zulks ter uitsluitende beoordeeling van
het Hoofd van Plaatselijk Bestuur handelende zoo
mogelijk in overleg met het Plaatselijk Militair
Gezag) van Militaire •kampementen, radio-stations, kaden, steigers en douanekantoren,
2e. de terreinen grenzenden aan de erven van posten telegraafkantoren, gebouwen der bedrijven tot
opwekking, verdeeling of oonvorming van electrische kracht, en olieopslagplaatsen, of aan de om
die erven loopende we~n.
Ten tweede: De Hoofden van Plaatselijk Bestuur, ieder voor zijn ressort machtigen tot het verleenen van
de bijzondere vergunningen bedoeld in art.ikel 1 van
de genoemde verordening, zulk.s waar mogelijk nn.
overleg met het Plaatselijk Militair Gezag.
Afschrift dezes verleend aan den Legercomman1 dant, den Gouverneur van de Groote Oost, den Territoriaal Commandant van Celebes en Manado, den
Troepencommandant te Manado, den f d. Pla~~selij~
Militer Commandant te Manado, den PlaatseliJk M1litair Commandant te Toli-Toli, Paloe, Poso, Loewoek
en Kolonodale, de Af deelings- en Onderafdeelings~
schefs in deze residentie tot inlichting en naricht.
Stemt overeen met voorz.. Besluit:
De Residentie-Secretatis,
(J.J.M.F. Symons).

A dan D jang sangat perloe

oentoek membikin toeboeb selaloe tinggal sehat.
Blue Band ada 100% bikinan tanah Hindia Belanda.
Rasanja enak, harganja rendah dan sangat baik goena
badan. Dari itoe pakailah selaloc BLUE BAND.
Simpenlali coupon•nja oentoek ditoekar samo
persenan jang inda11 jang dilapi1 &ebal
dengan perak.
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