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LOWONGAN DI GEl\:IEENTERAAD.
Oaindidkll'ilt kao.em pergerakan.
Seperti diketaho..,i kerosinja toean Wakkary dalam gemeenteraad sini soedah terlowong berhoeboeng
dengan tarik dirinja toean terseboet. Tidak lama lagi
tentoe akan dipilih penggantinja.
Golongan kaoem pergerakan nasional dikota ir..i
sama memperhatikan masalah terseboet. Oleh mer " a telah disetoedjoei pada madjoekan sadja satoe
candidaat dan jang terpilih jalah toean A. Kandou,
jang pembatja semoea soedah sama kenal, dan soedah banjak makan garam dari keanggotaan gemeenteraad. Pilihan kaoem pergerakan ini berarti bahwa
boeat pendoedoek gemeente ini jang diseboet ,,orang
politiek", soedah sama disepakati, terdorong oleh
keinsjafan bahwa keanggotaan satoe badan perwakilan rakjat boekannja soal perseorangan, akan tetapi soal oemoem. Berdasar pada perfikiran bahwa
ke.pentingan kita bersama ditangan toean A. Kandou
ada dalam tangan jang baik dan dapat diharap, maka kaoem pergerakan soedah sama sepakat dan menjetoedjoei pengandidatannja dengan pengharapan
oemoem akan pada sama menjetoedjoei pilihan itoe.
Ditempo jang soelit ini sedapat-dapat hendaklah diic:htiarkan soepaja rakjat sekoerang2nja dipoesingkan dengan ini itoe jang tidak langsoeng mengencil
oeroesan hidoepnja sehari-hari. Seandainja dimadjoekan lebih dari satoe candidaat, tentoe para pemilih
akan diharoeskan datang kekantor pemilihan goena
memberikan soearanja. Hal mana baginja berarti
roegi tempo diwaktoe sesoelit ini. Kaoem pergerakan
politiek jang memang soedah sewadjib dus sewadjarnja berdjoang dalam medan pclitiek, soedah 3ama bersato.e pada satoe canctictaat. uus dari pil1a<e
golongan politiek dapat dipastikan akan banja satoe
candidaat dimadjoekan, jaJah toean A. Kandou. Wel
apa salahnja kaloe bagi jang herada diloear politiek
menjatakan djoega adhesienja dengan pilihan kaoem
pergerakan itoe, soepaja dengan bagitoe tidaklah
perloe lagi diadakan pengeloearan soeara?
Tjobalah kita sama menoengkan !

lah baroe kira2 45'< jang didoedoeki oleh orang L1donesia. Berhoeboeng dengan itoe diperingatkan d!sini, bahwa politik mengangkat amtenar itoe adalah
:Soeatoe soal jang diper hatikan oleh Pemerintah dengan istimewa dan kemaoe:mnja ialah pelamac2
bangsa Indonesia haroeslah sama-sama haknja dalam hal itoe dengan orang2 bangsa lain. Djoemlah
orang2 Indonesia keloearan sekolah ti.nggi jang be~
kerdJja pada kantor-central negeri tiadalah bol'eh d~
ambil djadi cekoeran jang benar oentoek menimbang
politik Pemerintah dalam hal mengangkat amtenar2
itoe. Ti.mbangan itoe baroelah akan benar, djika diketahnei pcela berapa besarnja djoemlah pelama r
dari tiap2 bangsa oentoek djabatan2 tinggi itoe. Dalam pada itoe djanganlah poela diloepakan djoomla:i
orang2 academici bangsa Indonesia dahoeloe tiada
berapa dan baroelah dalam sepoeloeh tahoen jang
lalce ini bertamba;h banjak karena sekolah2 jang d.dirikan dinegeri ini.
PERATOERAN A .,.DJING GILA.

Oleh pemakean saboen wangi

Berlakoenja dipjaJnc:ljaingkan 4ag~.

PALMOLIVE

Di Tompaso ada seorang gadis digigit oleh seekor andjing, jang dikira ada gila. Oleh sebab itoe
pihak opisil memberitakan, bahwa berlakoenja pera t oeran andjing gila boeat seloeroeh Minahasa d!pandjangkan lagi sampai 22 Maart 1941, sedang ta.
dinja hanja berlakoe sampai 26 Nov. 1940.

~BAROE~

DIPERBAEKIN

koeli\ mendjadi haloes laksana
bloedroe. Saboen PALMOLIVE
jang baroe boesanja lebih Jemes,
wanglnja sedep sekali, saboennja kerasan dan lebih hi mat
dipakenJa. PALMOLIVE dibikin
meloeloe dari minjak OLIJF dan
laen.faen minjak telaneman dan
tide mengandoeng gemoek bina.
lang lni saboen dipoedjiken oleh
kaoem Dolctor dan Achli di 72 laen
negri boeal mer aw at lcetjantikan
moelca, boea\ mandl dan tiap.\iap
\call tjoetji ramboet. Saboen wanQI
PALMOLIVE haroem •ekal! baoenja
dengen ljampoeran dari 17 mlnjakminjak angkasa Jang mah al. Belilah
selcarang Saboen Wangl PALM.
OLIVE
jang dibikin darl minjak
OLIJF boeat lcetjantikan clan
kesehatan koellt dan
ramboel.

DARI GOENOENG.
Ke~apa' b~l\a.t babi.
Semoea kelapa dari Souder, Roemoong, Ratahan
dan Atep (Langoan), tidak ada jang diboeat copra
lagi. Semoeanja dibawa ke Kawangkoan, didjoeal.
Disana didjoeal dengan harga paling moerah f 0.40
(Pmpat kf'tip) per 100 bidji. Tetapi harga biasa f 0.60
(enam pitjs) per 100. Riboe'J bidji masoek ti.ap hari.
Maksoed jang teroetam"' da:t:i orang Kawangkoan membeli kelapa, jaitoe boeat babi. Lagi sekali
boeat babi.
Minjak kelapa nomor doea.
Menoeroet perhitoengan kaoem iboe disana, ( sebab ini pekerdjaan perempoean) soepaja berlaba,
maka diboeat begini:
Beli 10 ekor babi a f 2.50 = f 25.-. Boeat 10
BIDAN BAROE.
ba bi perloe ampas dari 100 bidji, dalam satoe han
Memtjoe~ pekerdj!a.an 'd i l\Iawid<>.
100 bidji a f 0.50. Dari 100 bidji didapat minjak :::::
Soedah tiba disini nona Que Kiem Tjioe, jang 14 botol bier a f 0.05 -= f 0.70.
baroe loeloes boeat vroedvrouw dan sebagai bidan
Babi perloe dipiara dalam 3 boelan. Kelapa dajang berdiploma adalah Siotjia jang kedoea dari k0- lam 90 bari, harga 90 X f 0.50 = f 45.- Harga mita ,jni jang tammat peladjaran itoe. Jang pertama, njak dalam 90 hari - 90 X f 0.70 - f 63.__._.....__
seperti soedah diketahoei adalah nona Lie, jang seSebab babi tahoe makan pagi dan petang ketjoea- rah. Apakah orang jang diangkat itoe ada pendoelang beberapa waktoe berpraktijk dengan succes di- li mandi, tentoe lekas besar. En benar! Berapa barga doek Bito·e ng atau boekan, tak diketahoei pasti. Jang
sini. Nona Que Kiem Tjioe terseboet ada poeteri da- S'2karang? Paling koerang f 7.50 seekor. Djadi 10 pasti hanjalah bahwa pengangkatannja telah berl<1.ri toean -ex kapitcin Tionghca, Que Tian Po.
ekor harga f 75.koe dengan tidak dibikin pemilihan oleh rakjat, dus
Kita toeroet barapkan nona bidan baroe itoe ::i.Dengan demikian toean lihat, seloeroeh kota Ma- bertentangan dengan adat kebiasaan pengangkatan
kan dapatkan succes djoega dikota ini Bagi pendoc:- nado tidak makan daging babi, kalau boekan ba .i1 hoekoemtoea jang masih berlakoe di Minahasa. Apa
doek kota kita tentce ketambahan ~atoe bidan jang Kawangkoan.
sebabnja hoekoembesar berboeat sedemikian toean
bevoegd disamboet dengan I'iang.
Tiga auto besar speciaal auto b~bi tiap. h~ri. Toe- itoe sendiri sadja jang tahoe. Setahoe kita penjim~n Petrus Umbas seorang leveranc1er bab1 b1asa ba- pangan dari adat jang menentoekan, bahwa hoeLAGI HOEKOEMTOEA DIPETJAT.
wa babi ke .Te::nate, dll: ~empat.
koemtoea haroes diangkat menoeroet pilihan rakjat
Din,egorij Titiwoong.oo.
Boleh ~Jadi t?ean f1~1r, bah_wa Kaw~ngkoan m~·· hanja dikasih berlakoe dalam hal dinegeri jang terMenoeroet pendengaran kita baroe2 ini dengan mang fabrik babi. Ja, benar! TJoba tanJa dengan te- sangkoet tidak terdapat orang jang tjoekoep tjakap
sekonjong2 telah diperhentikan dari djabatannja sc- lefoon kepada toean Hm. B~sar Kaw~n~l~oan toea!1 pada dimadjoekan boeat dipilih, atau bila dalam pibagai hoekoemtoea toean S. hoekoemtoea Titiwoe- Corp~ar, dan toean .dapat dJaw.ab: ,,D1s1111, tetap ~- lihan ternjata tidak bisa didapat kelebihan soeara.
ngen. Pekerdjaan hoekoemtoea boeat se..mentara di- dapah 2000 (doea riboe) ckor Jang soedah boleh d1· diantara beberapa candidaat jang toeroet dipilih.
·wakilkan pada hoekoem toea Wenang, toean W. De- bantai!" .Artinja, beratnja ~ ekor paling koerang se· Dalam pengangkatan penggant.i hoekoem toea di Bingan Sindoelang djadinja dikota Manado dewasa ·ni tE"ngah p1koel.
.
.
toeng itoe tidak tcrdjadi hal2 jang dapat dipandang
En toch , Kawangkoan dJoeal air!
sebagai alasan goena angkatan oleh kepala distric~,
diperloekan pengangkatan doea hoekoemtoea. MoeEn toch. Kawangkoan tida~ berkelapa ! !
dus zonder pilihan rakjat. Tjara dictatoris sebagiai
dah2an jang berwadjib tidak akan mengikoti ,,Tja(Dari Red. C : Dapatkah tJonto Kawangkoan ini inj tentoe mentertjengangkan rakjat negeri Bitoeng.
ra Tonsea" dalam penggantian hoekoemtoea SindoeSebab itoe mereka sruna meminta soepaja padanja
diikot oleh pendoedoek daerah kelapa ?) .
lang dan Titiwoengen itoe, melaJnkan mengambil
dikasibkan lagi kesempatan mengeloearkan soearadjalan jang soedah teradat jaitoe menjoeroeh rakjat
PELEPASAN DAN PENGGANTIAN.
nja tcntang siapa jang disoekainja sebagai kepala
memilih sendiri siapa jang disoekainja.
kampongnja. Baiklah kepada kedemokrasian sedjaHoekqem tqqa Bi 1 ng, Tiollif'~a.
TENTANG AMTENAR DEPARTEMENT2, PEDJAHoekoemtcea negeri Bitoeng, district Tonsea, ti ini diber.ikan kes mpatan berlakoenja, sedoeloenja
BATAN DAN RANTOR2 GOEBERNEMEN
H. L. soedah dilepaskan dari djabata1mja. konoa djtindakkan setjara dictator. Keradjaan Belanda seJANG LAIN-LAIN.
Iantaran kesalahan jang bersifat politiek, althans dang berkelahi mati-matian melawan dictatorisme,
mempertahi:i~nkan democratie. Apakah
selajaknja
(Dari Soerat Djawab Pemerinta:h kepada Volksraad) menjangkoet politiek.
Seperti diketahoei, beleidnja hoekoemtoea terse- d1salah satoe daerah atau bahagian daerah KeradjaBeberapa orang anggota mendesak soepftja bebe·
rapa djabatan jang tertentoe diasingkan seloeroeh- boet beberapa waktoe silam, ketika minggoean .. Me- an Belanda hak2 jang bersendikan democratie dikenja atau sebagian oentoek orang Indonesia. T·entang nara" masih kepoenjaan toean dokter Singal, da n s&mpingkan dengan bagitoe sadja seperti terdjadi
itoe Pemerintah tetap tegoeh memegang pendirian- directoeri oleh Oom Kale, pernah digoegat dalam s.k. di Bitoeng Tonsea itoe?
Harap dapat perhatian seperloenja dan korreksi
nja: Orang jang diangkat semata-mata hanjalah jg itoe. Goegatan itoe soedah mendjadikan dihoekoe~
sebaik-baiknja memenoehi sjarat-sjarat jang perloe nja toean Singal dan directeurnja, sebab setelah. d1- sekedarnja !
orntoek mendjabat pekerdjaan itoe, tidak pedoeli apJ. dakwa dan diadili, ternjata mengandoeng penghmaROODE KRUIS AFD. l\IANADO.
bangsanja. Peratoeran jang lain dari itoe tidaklah an atas dirinja toean H. L. s·e bagai hoekoemtoea.
Geslaa""d zijn voor het examen Helpster 3e kla3boleh ditoeroet, karena tidak adil terhadap kepada Dihoekoemnja penoelis boleh djadi djoega sebab ti- se: de Da~es Tan Giok Hiang, Yo Kiok Eng, Oeij
pe1amar2 bangsa lain. Lagi poela tidak baik oentoek dak benarnja hal2 jang digoegat itoe.
Sekarang selesa.inja perkara itoe, hoekoemtoea Soeij Tien, Tan Giok Eng.
kepcntinga pedjabatan; demikian poela oentoek keAFD. AMOERANG.
pentingan orang2 jang tersangkoet, karena denga.n H. L. dipetja.t dari djabatannja sebab tersangkoet
Geslaagd zijn voor het examen E.H.B.O. : De
iseg-era mereka akan ditjap ,,amtenar denga1~ atoer- perkara politiek. Ra anja perkara jang alasan pe~g Dames M. S. N ajoan, J. P. Johannes, H. Runtuwene,
an memakai, jang ditentoekan". Ada poela d1kemoe- lepasan itoe hanja. sekedar tetes jang telah mend.ia.- A P. Pelenkahu-Rambing, Kwee TjQen Si:en en de
kakan pendapat, bah'\'a Pcmerintah .dalam pol~tik dikan toempahnja air didoelang jang memang s-0e- Heeren D. E. Pelenkahu, K. M. Ranti, F. Pangkereamtenarnja tampak koerang mengerti akan toed.Joe · dah penoeh itoe. Perkara2 jang per~ahnja digo~gat go, F. Walandouw, J. P. Karamoy, H. Rumopa, J. R.
an golongan an k negeri; misalnja, djabatan dipe?ja- boekan tidak soedah mempengaroeh1 kelepasan itoe. Supit, H. A. N. Warokka, W. Mogot, H. A. Tampe·
SebagaJ gantinja telah diangkat oleh toean Hoebatan- jjabatan central jang teroentoek bagi okoem
besar, seorang ensioenan dari Tandjoeng me- nawas.
rang2 academie (keloearan sekolah tinggi) hanj<l-
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KENG HWA POO
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BAHASA INDONESIA
Dala.m Minahasal1aad.
PENGGOENAAN bahasa Indonesia didalam dewan2 perwakilan Rakjat soedah laziin. Dan memang
boekan satoe masalah jang hangat lagi. Akan tetapi
penggoenaan bahasa kita itoe oleh dan dalam Min..thasaraad agaknja masih beloem seloemrahnja dila·
in2 badan perwakilan rakjat. Seba!b baroe2 ini, ketika Minahasaraad mengadakan vergadering, .setelah
dihari keempat tiba pada rondvraag, oleh anggota
Timoer asing, toean Oey Pek Yong, berhoeboeng dengan soal penggoenaan bahasa Indonesia jang dikemoekakan oleh toean Pandean dalam salah satoe
pembitjaraannja, telah dipinta soepaja oentoek anggota2 jang tidak pandai bahasa Belanda disediakan
terdjemahan dalam bahasa Melajoe (Indonesia) dari segala pesoeratan antara raad dan anggota2nja.
Antara lain2 toean Oey mengatakan tentang ontwerp begrooting jang mendjadi pokok pembitjaraan
empat hari bertoeroet2 itoe, jang dibikin dalam bahasa Belanda dan bagi spreker tidak atau tidak tjoekoep dierti, pada dapat toeroet memikirkan, dus meremboeknja sebagaimana mestinja.
Berhoeboeng dengan permintaan toean Oey itoe
!aloe terdjadi pertoekaran fikiran jang agak ramd.i
djoega diantara toean voorzitter dan beberapa anggota tentang penggoenaan bahasa Indonesia itoe.
Oleh voorzitter antara lain2 dikemoekakan, bahwa boeat jang mengenai hal2 jang tidak dierti, sEbab ditoelis dalam bahasa Indonesia anggota2 jang
tersangkoet dapatlah meminta keterangan seperloenja pada secretarie M.R. Andjoeran ini oleh toean
Oey disamboet dengan mengatakan, bahwa boeat
oeroesan ontwerp begrooting sadja misalnja, tentoe
akan diperloe beberapa hari pada mengertikannja.
.sehingga lid jang memerloekan penerangan, akan
mesti berkali2 kekantoor MR boeat mendengarkan
penerangan dari secretaris. Lid Turangan poen memadjoekan keberatan terhadap andjoeran itoe, sebab boeat toean itoe tidak dapat dilakoekan karena
ia akan haroes datang dari Amoerang kemari berkali2.
Bagitoelah beberapa anggota memperdengarkan
fikirannja prihal bahasa Melajoe dalam ~inaha_sa
raad. Dari pembitjaraan2 itoe dapat diambil kesl:ffipoelan, bahwa jang mendjadi keberatan pemakaian
bahasa Indonesia dalam soerat2 seperti ontwerpen
begrooting dll., bagitoepoen dalam administratie adalah oleh sebab secretarisnja Minahasaraad tidak
pandai bahasa Indonesia. Keberatan ini agak tjanggoeng kedengarannja kalau diingat bahwa dalam
vergadering2 banjak dipakai djoega ~a?-as8: Indo:r:esia oleh banjak anggota kalau memb1kin p1datonJa.
Bagaimanakah kalau ~ecretaris ~ang membiki:1 notulen dapat mentjatetnJa, kalau tidak mengerti bahasu. i\-ut'?

Minahasaraad ada salah satoe dewan perwakilan
rakjat jang bersifat Indonesiseh se-I?-donesia-ind?nesianja, sebab dari 29 anggota, hanJa 3 orang Jang
dapat dianggap tidak tjoekoep paham bahasa 1:1donesia. Oleh sebab itoe kalau ada satoe bahasa Jang
paling tjotjok boeat di~oenakan _oleh raad terseboet
baik dalam soerat menJoerat, ba1k dalam segala-ga-

Cilgi lte;i jen9 ~ 6iHo 1d1
gampang den \jepat toemliioehnje, tide
IJl•njoesahkan dan \ida menj1kitk1n.
Gigi poetih begoes den koeat karena
menjerap kapoer dengan Vitamlne
ieng tlltambah 6XTRA didalam ~o.
Benjaknja poetih teloer, gemoek den
p~a didal1m Glaxo ada berH"'aan
"9ngan
tete. Oleh kar•M ito.
NIN . . mpant han\jnr~.

0

w

Import: JACO BERG -lanja antara raad dan anggota2nja, maka bahasa
itoe jalah bahasa Indonesia. Dalam pertoekaran fikiran baroe2 ini salah seorang anggota telah mengemoekakan djoega betapa ketika Minahasaraad membikin vergadering pemboekaannja oleh voorzitternja
sesama itoe, resident van Loghem, telah dimadjoekan pertanjaan pada raad tentang bahasa manakah
jang akan diperJ:!'oenakan olehnja. Dengan soeara
boelat waktoe itoe raad mengambil poetoesan pada
menggoenakan bahasa Melajoe, dus bahasa Indonesia. Sekarang sesoedah raad berdiri lebih 20 tahoen
masih lagi soal bahasa Indonesia mendjadi pokok
peroendingan. Soedah dilepaskah pendirian semoela
itoe? Soedah tidak adakah diantara anggota jang
tidak tjoekoep mengerti bahasa Belanda sehingg::i.

Kabar penting boeat pemakai

BLUE BAND. ·
Penoekaran dari coupon 2 Blue Band dengan
barang 2 persenannja akan diberentikan.
Kita mesti ambil poetoesan ini, sebab harganja
2
bahan-baha'n 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.

•

2

Oentoek memberi koetika pada pemakai
2
Blue Band akan mendapatkan djoega persenan
boeat mana mareka masih teroes simpan
coupon-coupon, kita boeat sementara wa ktoe
landjoetkan pendjoealan Blue Band beri koet
2
coupon 2 nja . . . . . . , tetapi kiriman co upon
2
oentoek ditoekar dengan persenan tida dapat
diterima lagi, djika kiriman 2 itoe mempoenjai
2
tjap tanggal 'kantor post dari mana cou pon
itoe dikirim, lewat dari tanggal

31 Januari 1941
2

Maka itoe simpanlah teroes coupon Blue Band
2
boeat ditoekar dengan persenan nja jarig 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 (t-{, Ll N. V.~ BATAVIA
t
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semingkin lebih banjak digoenakan baha.sa ini dati
bahasa Melajoe, bahasa Minahasaraad menoeroet
poetoesan tadi?
Setiap kali raad berganti voorzitter, bagitoe banjak kali poela lid Oey Pek Yong atau lain2 anggota.
raad mengemoekakan soal bahasa itoe. Toean Oey
jang dalam kedjoedjoerannja tidak soeka berlakoe
seakan2 mengerti bahasa Belanda jang dalam hakekatnja memang tidak diertinja, 'kesekian kallllJa
mendesak pada voorzitter jang kesekiannja poela,
soepaja bagi lid2 jang tida pandai bahasa Belanda,
dibikinkan salinan dari stukken jang dikirimkan pada mereka oleh raad. Memang seorang anggota jang
tidak pandai bahasa jang dipakai dalam soerat2 jg
ditoedjoekan padanja, tidak dapat memikirkan isi
soerat sebagitoe, dus tidak dapat mempergoenakan
hak keanggotaannja dengan sepenoeh-penoehnja.
M:engingat, bahwa dalam raad ada terdapat lebih banjak anggota jang lebih paham bahasa Indonesia dari pada bahasa Beanda, rasanja ada lebih tepat, kalau semoea stukken jang penting, misalnja ontwerp
begrooting dll. diboeat dalam bahasa Indonesia dan
oentoek itoe beberapa anggota jang lebih mengerti
bahasa Belanda dari bahasa Melajoe, dibikinnja dala m bahasa Belanda. Keberatan bahwa secretarisnja
1
raad tidak _bagitoe paham babasa Indonesia, tida.K
boleh mendjadi rintangan bagi bekerdjanja raad de1ngan effectief. Djika perloe baiklah diambil seorantr
penjalin.
Anggota raad dari golongan Indonesia plus itoe
auggota Tirnoer asing, kesemoeanja paham baha3a
Indonesia, althans lebih paham bahasa itoe dari pa·
da lain bahasa. Anggota2 golongan Belanda, lasirnnja diangkat toean2 jang berhoeboeng dengan pekerdjaannja, tjoekoep pandai djoega dalam bahasa Melajoe. Maka oleh sebab itoe, bahasa inilah jang haroes menempati tempat pertama dalam Minaha::;araad, sebab dierti oleh paling banjak anggota, kalau
' tidak oleh semoea. Kita kemoekakan ini sekali2 tidak
1 dengan mengingatkan politiek atau hendak mendjadikan soal penggoenaan bahasa ini satoe masalah
jang bersifat politiek. Lepas dari perfi~an polit.iek
sama sekali, rasa kita oentoek kepentingan rakJat,
soedah selajaknja dalam peroendingan dan soerat1menjoerat oleh raad dipakai bahasa Indonesia, baJ hasa jang paling baik dierti oleh anggota2nja, sehingga lid2 ini dapat memikirkan dan mempersoalkan kepentingan rakjat jang diwakilinja, atas tjara
jang paling besar ~anfaatnja, seba~ berbah~a babasa jang dierti paling besar dan baik olehnJa. (C.)
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INGGERIS ~NDAK M~1"JERANG DI BALK.A~ . I
KEADAAN di Balkan masfo dapat dianggap jang
paling menarik pada dewasa ini diantara semoea
meda pertaroengan dalam perang sekarang. Ka1oe
pada mmggoe silam kita kemoekakan doegaan tente.ng kemoengkinannja Roes disaat jang paling genting pasti akan toeroet berdangsa, tjobalah kali inl
kita melihatnja dari soedoet Inggeris. Perkoendjoe- •
ngan Eden dan general Dill kepodjok sitoe boekaa
tidak ada maksoednja jang loear biasa. Kedcedoekau
Italia pada dewasa ini soedah bagitoe roepa, sehing·
ga sebagai lawan jang langsoeng Albion tidak oesah
berkoeatir lagi rasanja terhadap laskar2nja Mussolini. Di Lybia, dari tentara banjaknja 250.000 serdadoe pada masa ini tinggal sisa2hja dari 5 dlvisie lagi
sebab lebih 140.000 soedah menjerah atau mati dan
loeka. Djadi perlawanan Italia dilaoet pasir Afrika
Oetara boleh dikata tidak berarti lagi bagi Inggeris.
Di Afrika Timoer, maoe di Erythrea, maoe di Somali
bagitoepoen di Abes.inia, tentara Italia sedang mo ..
ngikot tjontoh kawan2nja di Lybia dan Albania, ja·
itoe main moendoer dan atau menjerah ditawan, kaloe djalan boeat lari soedah tidak ada. Terpisah dari
Italia di Eropah, perlawanan hertog Aosta itoe ras&.nja tidak akan da:gat tahan lama. Djadi sebab tentara Inggeris di Afrika akan kekoerangan pekerdja·
an, moengkin sekali sebahagian tentara itoe akan dikasih beraksi di Balkan. Moentjoelnja tentara Djerman di Boelgaria sambil mengantjam Grika dari beI
lakang, bagi Inggeris mendjadi kesempatan bagoes
op~.2 Inggeris j ang sengadja masoe~k bil oleh Perantjis.
pada mengoekoer kekoeatan dengan moesoeh lama k~daerah Abesslllia dengan t,dak memperdoeli ada- Nieuwe orde di As" -R ·
dari Duinkerken itoe. Soedah pernah tersiar berita n~a pengawal Italia disana. Pihak Italia ternjata ha.
. ia aJa,
.
tentang moelai mendaratnja tentara Inggeris di Ba1- nJa mengcea~~ pe?oeh ko~ dan djalan2 raja serh \ seb8:ga.unana d.im~ksoed!rnn ole~ ~apan. te~ah mene:
kan, t~tapi berita itoe tidak ditetapkan oleh pihak daerah sekelilingnJa, ttpi dipedalaman negeri banjak l!~oei .perla:v.anan Jang tid~k ~dik1t dal'l: lain2 negeri
Ingger.is. Orang mendoega, kabar itoe sengadja di- sekali daerah jang masih tetap tidak maoe tahoe de- ctitepi Pa~ic-, Orang mas1h mgat pernJataan tero'3s
siarkan oleh Djerman. Tetapi bagi kita rasanja boe- ngan kekoeasaan Mussolini. Pendoedoek daerah2 itoe- te~an~ dan pihak Nederland berhoeboeng dengan
kan moestahil kaloe bahagian tentaranja general lah ditambah dengan orang2 pelarian Abessinia di kem~an Japan pada memasoekkan Indonesia djoeWavell jang tidak perloe di Lybia lagi, dipindahkan Sudan jang meroepakan tentara terdidik setjara j ga didala~ lingkoeng~n s~esoenan .baroe itoe.
ke Balkan boeat menolong Grika. Boekan satoe ke- Eropah, diperlengkapi dengan sendjata modern. DiIng~ens dan ~er1ka ti~ak banJak bersoeara termoestahilan djoega, bahwa datangnja tentara Djer- samping itoe terdapat barisan penjinta tanah air ~dap itoe. Tap1 mem~rlih:i-tkan perboeatan jang
man kepodjok Eropah sitoe ada lantaran hendak (patriotten) jang lantas berontak setelah mendenga:- ti~ak mer~~oe2k.an ~agi .. Jaitoe ~en;iperkoeat penaclanja tentara Inggeris di Balkan itoe. Sebab ketika b0rita bahwa keisernja· soedah datang hendak me- dJagaan militernJa dip.odJok d?e:r_na ~mi. So_al perteItalia dikalahkan dimana2, pihak Djerman tentoe merdkakannja. Banjak poela orang Abessinia jang g~eh.an poelau Guam Jang tadmJa di Amenka mensoedah mendoega, bahwa tentara lngger1s, sesoedah ajadl seruauoe Ita1'1.a sama mt-ninggalkan i..fd.ri:sarrnja. d~ad 1 pnkok pe-rsala?an. ~~am, lanta~an. gara2nj~
siap di Afrika, akan haroes dipergoenakan dilain dan memihak Negus. Dengan dikerojok da1i sega1a meuwe orde sekonJong2. tidak. mendJad1 soal lag:.
medan perang.
pihak, pada permoelaan serangan2 Inggeris di Abes- Sebab semoea golongan di Amenka sa.ma merasa per..~ernah . didoega, jang sesoedah Lybia, poelaoe sinia, tentera Italia laloe moendoer kearah Adis Abe- lo.e memperkoeat Guam dan oesoel2 belandja pekerS1cilia (Italia) akan diserang dan didoedoeki, dus se- ba dan melepaskan daerah2 jang didjaganja didekat2 dJaan it?e soedah ~terima baik. ~oen poelau2 Samoa
r;rn~an langsoeng pada Italia, akan dimoelaikan oleh batas sekelilingnja. Dengan roentoehnja perlawanan bak~ ~perkoeat dJoega .. Inggeris me~ambah ten~a
I~ggeris. Apakah pertimbangan kemoengkinan ini Italia di Er threa dan Somali, Abessinia dengan sen- ranJa di!a?-ah .semena:idJoeng da!1 Smgapore. DJatidak soedah memaksa Djerman bertindak sebagal- dirinja akan terlepas djoega dari genggaman Mus- wa ban2 rm kehhatannJa boekan hdak berpengarocn
mana telah diboeatnja, dan mendahoeloei Albion ber- solini.
bagi Nippon. Kaloe diboelan silam sikap Japan betindak di Balkan? Seranga
lan oe
d Ital'
, toel2 mengantJ'am kelihatannJ·a, sekarang sebaliknJ·a
n
gs di
ngEropah
pa a oleh
ia Thailand
rum
Indocbin,a.
·
dan didoedoeki bahagian2
negeri
itoe
.
.
.
.
.
tidak terdengar lain dari soeara soeka damai da't"i
Inggeris berarti patah sajapnja Djerman sebelah dan j
D1. ~a Tim~er peremboe~a~ Tha1-Indo China Tokio. Entah orang hendak toenggoekan saat jang
boekan tidak membahajakan kedoedoekannja.
i:nendJ~di. perhatian oemoem, istimewa lantaran. rol lebih baik. Betapa poen djoea, segala apa di Pacific
Pihak Inggeris bertindak di Balkan moengkin Jang didJalankan oleh Japan dalam masalah itoP. roepanja bergantoeng pada kedjadian2 di Eropah.
poela dengan maksoed
Pembitjaraan dilakoekan di Tokyo dengan Japan se- Tjobalah kita toenggoe sampai serangan Djerman
.
.
.
bagai djoeroe pemisah. Tidak oesah diherankan kaloe pada Inggeris jang sekian lamanja digembor2kan
Membilokka.n perhatian DJerman
Japan dapat hati dengan oesaha ,,nieuwe orde"-nja itoe soedah kedjadian dan apakah akan terdjadi didari atas Inggeris dan mentjegah, sedikitnja menge- I di Asia-raja. Perselisihan Thai dan Perantjis (Inda- sekiter Pacific di saat itoe. Kelihatannja negeri2 ,,as"
tjilkan kemoengkinan dapat dilakoekannja serangan china) dirembcek dibawah penilikan Nippon, selling-- ada mempoenjai programma bekerdja jang tidak
Djerman langsoeng pada kepoelaoean Inggeris. De- ga dengan berboeat bagitoe seakan-akan Thailand membolehkan jang satoe bekerdja dengan terlepas
ngan menarik pe.rhatian tentara Djerman ke Balkaa, '. dan Perantjis m~ngakoei p~pii;ian Japan di ~ia.. , 1 dari jang lain: Djik~ ~atas Inggeris atau di.Bal~an
boekan moestahil kekoeatan tentara Hitler boeat
Pada moelanJa roepa2nJa p1hak Indo China tida,{ 1soedah moelai terdJadi pertempoeran, rasanJa dipomenjerang Inggeris banjak dikoerangkan. Dus zel segan menoeroeti keinginan Thailand. Tetapi bela .. djok doenia disini tak boleh tidak akan ada gentajang dilakoe~an di ~alkall: itoe boleh djadi meroepa- kangan sebab dides~k oleh Japan ro~panja Vic1:y rannja djoega ........ .
kan sebahagian dari taktiek pembelaan Albion ter- terpaksa toendoek dJoega dan membenkan conces31e - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - hadap blitzkrieg oedara Djerman pada nengerinja. ' lebih banjak dari tadinja dikira. Apa.kah boeat daCO.MITE P ASAR-1\IALAM OENTOEK
Keadaan tentara dan persendjataan 1nggeris dewasa I patkan keinginannja Thailand tidak oesah rnesti djanBANTOEAN GRIEKENLAND.
ini membolehkannja menambah kekoeatan militernja I djikan apa2 pada djoeroe pemisahnja, itoe tidak didiJoe~r Ingger~s .sehingga tjoeko.ep besar pa~a mell:gi- 1ketahoei .. Menoeroet ang&'apan .orang pih~ Japa~ Mengoemoemkan dengan ini, bahwa pasar-malam jg
l~at tidak sedikit kekoeatan DJerman dilam podJok I boekan tidak ada maoenJa sehingga mentJampoe~1 dladakan pada tgl. 1 hb. ini digedoeng ChungbwaEropah.
oeroesan itoe. Bagi Indo China kesoedahan pembt- school telab berhasilkan bersih sedjoemlah f 2200.Meno.eroet berita2 sampai pada 5 bb. ini di Boe1- I tjaraan2 itoe akan berachir dengan kehilangan pengMaka denga\). ini Comite menjatakan sjoekoer dan
garia soedah terkoempoel 20 divisie a tau koerang I €m balian) daerah kepada Thailand dengan pendoe- terima kasih atas segala toendjangan dan bantoean
lebib 300.000 tentara Djerman. Pihak Toerki didae- I doedoek koerang lebih 600 riboe djiwa sementaca jang diterima dari segala firma2, pedagang2 dan h·
rahnja jang di Eropah (Thracia) dimana terletak bagi Thailand pengembalian itoe berarti pembe~oe~ in2 orang terhadap oeroesan pasar-malam itoe.
kota Istamboel, terdapat satoe tentara dari 600.000 an· haknja. Daerah2 jang mendjadi pangk~ I?ert~~n
Ketoea Comite,
serdadoe. Antara Eden dan Dill serta generale staf a.n memang ada miliknja Thailand jang tadmJa diamToerki soedah dilakoekan pembitjaraan jang diresiakan. Dilakoekannja pembitjaraan itoe dengan dikoempoelkannja tentara Toerki bagitoe besar sesoedah moentjoelnja tentara Djerman itoe di Boelgaria,
AT E LI E R LI C H I Q G
~ boekan tidak ada hoeboengannja. Dalam pada itoe
beloem djoega dikabarkan tentang penjerboean DjerBIOSCOOPLA.~N No 27
'
Onl1.ergete-ekeridP 'Ih. C•. P~re,.a, l)i:rectTlc~ >,,r~
man kedaerah Grika dan menoeroet berita paling
MAN AD 0 .
&, suno~ra:ttesci)ttbJ ftl)e ltt?JU:s" i.:atad::. ·,i.-rk?'a&."t. dat .::.e l't;.achir, serdadoe2nja Hitler masih ·b erada didaerah
pal'llte\\;I' U
C J{ l O <X v l1aa"' l\ll'$l:lincs s './:!' p!L'" e~ d he 'ft
Boelgaria pada batas Grika. Boleh djadi dengan dja1-.i1 ovu" t<\)n w~.rit il'l!'e~ tevc,• 'I'>• U},
•
lan tanding lidah doeloe, Hitler hendak mentjoba mettj o¢v9i*H een ! ·<'er d.te ~sh.:rl;J 'fp»chiMii te> ni~
nakoet2kan Grika soepaja tidak memberikan perlaAdres satoe2nja boeat pembel <1 ei;111
'(>c~&.r¢f!l.-n 1.u· tel) t.~~~te fl1ti. ~
wanan. Tjobalah kita toenggoekan betapa berlangmesio t oelis, brandkast, grarnopllnn11.
"'
soengnja keadaan di Balkan itoe.
mesin mendjnhit dll. rnesin2 ketjfl.
Di· Abessinia,
"!·,j.·p~,... ~ S\:Pn¢¢'t~f t{'f¢~ C ~
Soerat kesaksian jang tertjetak di
dengan bekerdja sesama tentara Inggeris, tentara"tJQ E ~ ~ ~ E S,"
nja Negus ampai pada permoelaan boelan ini soedah samping ini memboektikan pada toean
M'M.tiit1
berkoeasa di provincie Gojam dan mendoedoeki kot::i. tentang kebaikan pekerdjaan kami.
,.i~.·t_i~"·
Gondar. Dari sebelas Selatan tentara Afrika Selatan
Lebih djaoeh kami djoega mengda11 Inggeris mendesak masoak Abessinia dan Somali-Italia, sementara di Oetara tentara Inggeris dan
tje t perkakas roemah dengan matj:im2
Ethiopia bergandcngan tangan masoek baik di Erythrea, baik di Abessinia. Tentara keiser Selassi ada
warna kajoe.
doea m t -' m. asoek:rn2 teratoer terdiri dari scrdadoe2 angsa Abessinia jang selang beberapa waktoe
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Ada satoe oesaha jang
soekar, tetapi tidak segan dioesahakan djoega
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PERSCOMMUNIQUE MIAI.

Fonds Moekimi,n Indonesia di Mekkah.
Penerim.aan dam pemasoekan sokongan wain.g
seiama boela;n Ja,nuari 1941.
Dari Com. Pen. Kes. Moek. Ind. Mekkah di
Stabat c/o t. H. Abdullah Arie (Postk.
Tag. Poera)
f
Dari Com. Amal Moekimin Indonooia di
Pemangkat
,,
Dari Al-Hidajah School Pladjoe. p/a t.
M. Ma'moen Qamaroedyn
,,
Dari Com. P.K.M. Ind. di Soeliki, p/a t.
Alwi, Dangoeng2 (Pajacombo)
,,
Dari t. Dr. Mochtar di Saleyer (Celebes) ,,
Dari Com. Moekimin di Salatiga p/a t. Abdullah Abdat
Dari t. M. Hisjam di Kalidjaran, Bobot- ''
sari (Poerbolinggo)
,,
Dari t. A. R. Harahap, Seumanjain Estate
di Meulaboh
Dari t. M. Soeronoto di Patjarkembang, "
l!SoerabaJ· a
Dari Perh. Persatoea.n Moeslimin Mina- "
hasa di Manado
,.
Da ri Sec tie MIAI di Telokhetong •)
Dari L.A.P.S.I.I. di Telokbetong
,,
Dari Al-Hidajah School Pladjoe p/a t.
M. Ma'moen Qamaroeddyn
,,
Dari C.P.K.M.M. c/o t. M. Soegeng Ihsa.an
di Temanggoeng (Parakan)
,,
Da ri Parindra, tjabang Sabang (Atjeh) ,,
Dari D.A.P.S.I.l. di Koeningan, p/a t.
Moe'tamad
,,
Dari v.v. ,,I.V.C." di Tandjoengkarang ,,
Dari Com. Moek. Ind., Peladjar2 Mataram, P1a t. M. A. Badjoeri di Djokjakarta,,
Dari Com. Kes Moek. Ind. Mekkah, Hoeta
Poengkoet, Kota Nopan (Tapanoeli),
p/a t. Hoesin Nst.
,,
Dari P.B. Moesjawaratae Thalibin di Kandangan (Borneo)
,,
Dari Administratie Madjallah ,,Islam Bergerak" Djokjakarta
,,
Dari t. H. Oesman di Tandjoengag<>eng,
Batoeradja (Palembang)
,,
Dari A.I.I., tjabang Tjikoneng (Tjiamis) ,
p/a. t. M. Ma'moen,Gng.-Tjoepoe.
"
Dari H.B.J.I.B. Semarang
D ari L.A.P.S.I.I. di Madja
,,
Dari L.A.P.S.I.I. Goenoengterang, Menggala
,,
Dari P eng. Ps. H. W. Pemalang
,,
Dari Crediet-Coop. ,,Dwidjo Sarojo' di
Poenten, Batoe
,,
Dari t. G.Hakim di Kotabaroe, Poelolaoet ,,
Dari Secretariaat C.P.KM.M. Leuwiliang,
Bogor, p/a t . Mhd. Noh.
Dari Pendoedoek Sinabang
,,
Dari t. H. Hamiddin, lid P ..S.I.I. Kotaboemi, Martapoera (Palembang)
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RADIO SINGAPORE TENTANG NEDERLAND DAN KITA.

Tiap2 hari Serrin djam 7.10 dja.m Djawa Tengah
maskapai radio Malaya menjiarkan ,,Kabar-kabar
dari Loear Negeri"·. Hari Senin jang laloe sematamata disiarkan kabar-kabar tentang Nederland dan
negeri kita. Inipoen soedah djoega diberitahoekan
lebih doeloe. Boleh djadi siaran2 lain pada hari2 Se·
nin j.a.d. mengenai kita djoega.
Pendengar tentoe ada jang bertanja.2 apakah jg
lebih2 menarik hati dalam siara.n itoe: bentoek siara.n
itoe, ja'ni tanja-djawab, ataukah pengetahoean orang
disana tentang kepentingan Nederland, sebagai ternjata dalam siaran itoe.
Soeatoe soeara perempoean moela2 bertanja tentang politik kenetralan Nederland. Pertanjaan itoe
didjawab oleh soeatoe soeara laki2, jang menerangka,n, bahwa kenetralan Nederland itoe boekanlah sikap tidak pedoeli, tetapi berdasarkan kema.oean jg
keras oentoek mempertahankan kemerdekaan. Nederland tidak pernah merrasa perloe memboeat perdjandjian tidak serang menjerang: perdjandjian sematjam itoe tidak perloe diadakan dengan tetangga jg
baik; tetangga jang djahat wa1:rnpoen ada perdjandjian itoe, tidak djoega akan menetapi djandjin.ja.
Kemoedian ditjeriterakan serangan tentang terhadap Nederland; betapa gagahnja bangsa Bela.ncla
mempertahankan diri, sehingga dapat mereka itoe
lima hari lamanja menahan moesoeh. Lima hari, dan
tidaklah sebagai sangka orang Djerman dalam 24
djam sadja soedah dapat mereka itoe ditoendoekkannja.
Setelah itoe ditjeriterakan poela perdjalanan ~eri
Baginda, kedatangannja dan samboetan orang atas
dirinja dinegeri Inggeris. Amat mengharoekan kissah
perdjalanannja itoe.
Pembitjara menarangkan poela betapa penting
nja bantoean Nederland dan Hindi.a dalam peperangan ini. ,,Seboeah negeri sedang membentoek zaman
jang akan datang", katanja ketika membitjarakan
pertahanan Hindia jang makin diperkoeat djoega.
Soedah itoe soeatoe soeara lain menerangkan
poela apa2 jang telah clilakoekan orang di Hindia sedjak tanggal 10 Mei: me ngoempoelkan wang, dengan
pPngoerbanan jang telah dioendjoekkan pendoedock
dari. segala lapisan. Boekti jang paling achir telah
hasil pengoempoelan aluminium.
Beloem ada siaran n egeri asin.g jang sedalam iloe
pengetahoeannja tentang pendirian Nederland dan
beloem ada jang mnoendjoekkan penghargaan jang
sekian besarnja oentoek bantoea.n Nederland dan
Hindia clidalam peperan gan sekarang ini disamping
Inggeris jang koeat itoe.

2,13,875

24.25,08

25,64

Djoernlah
Penerimaan sampai December 1940

f
,,

673,64
4770,85

Djoem.lah samasekali

f

5444,34

*") Sectie MIAI Telokbeto:ng !

Haraplah nama. MIAI lekas
diganti denga.n laitn nama !
FONDS SECRETARIAAT MIAI.

Dari H.B. Poeasa sigli ( Contr. th. 1940.
6
f 1.-)
f 6.Dari
Idem . (Contx:. th, 1941,
12
f 1.-)
•• 12.-

x

x

.
- .

f 18.Dari H . B. Nahdlatoe- 'Oelama, Soeraba.ja
(C. th. 1941, 6 X f 2.gO)
,, 15.Dari t . Dr. Am:inoeddin, Sampang (Sokongan
Seer. MIAI)
,, 2,50
Soerabaja, 18 Februari 1941.
Atas nama Dewan MIAI.
Bend. W d. Penoelis.

LOEKA·LOEKA
BAREJ, BENGKAK DAN
IALAH OiRAT

PELAJARAN KE AMERIKA.
Sebab pada beberapa pelaboehan di Hindia-Belanda amat banjak hasil keloear tertahan, berhoeboeng
dengan kekoerangan kapal jang berlajar ke Amerika
Timoer dan Oetara, maka Departement van Economische Zaken mengambil tindalran.2 akan memperbaiki keadaan ini
Dengan tindakan terseboet, maka pertama-tama
N.V. Java-China-Japanlijn dan N.V. Koninklijke Pa.ketvaart Maatschappij masing2 akan segera menjediakan seboeah kapalnja oentoek pelajaran ke Ame-

rika.
Kedoea, Departementpoen mengadakan atoeran
soepaja k.iriman beberapa hasil jang lebih mengoe?.ttoengkan masjarakat, moelai 1 April 1941, didahoeloekan dari pada jang lai.n2. Keter.angan lebih Ian·
djoet tentang peratoeran ini sedikit hari lagi akan
dioemoemkan.
Beberapa saudagar besar di Sumatra Ti.moor de·
ngan semoepaka.t Departement telah menjatakan persetoedjoeannja, soepaja peratoeran terseboet telah
didjalanka.n pada barang2 jang akan dilcirim dalam
boelan Maart.
Beberapa kapal telah diborong oentoek Conferenceltjnen. Daja oepaja akan menarik lebih banjak kapal oentoek pelajaran ini, dioesahakan teroes.
BOUWBUREAU ,,EDUDE'' SEDiA MENJOKONG
TOEAN DENGAN BARANG

ICHTIAR

DAI.AM

MEMBOEAT TEMPAT SEMBOENJL

BEL SA.DlA TELF. No.

~.

SEKITAR SOAL ,,SOESOENAN BAROE".
(;nieuwe orde).

Koerang lebih seperempat abad jang laloe, perang
doenia jang pertama <lilangsoengkan dengan sembo·
jan ,,to make the world safe for democrasy" (menjelamatkan doenia goena demokrasi). Sembojan itoe
dengan lantas mendapat sambotan jang berpadana.a!
karena bersetoedjoean benar dengan perasaan ha.ti
dan kehendak maksoed ra'jat oemoemnja. Boekankah demokrasi itoe ,,the governem.ent of the people
by the people for the people" (pemerin.tahan ra'jat
oleh ra'jat dan oentoek ra'jat) ? Sebab hanja dalam
soesoenan dan bentoek negara jang bersendi dan berdasar atas paham dan pengertian demokrasi jang
sesoenggoehnja, ra'jat itoe mendapat pertanggoengan hidoep jang selamat dan sedjahtra, tidak berkekoerangan soeatoe apapoen serta ttrhindar poela dari segala bentjana jang mengganggoe ketentraman
hidoepnja itoe.
Segala pahit dan doeka, disebabkian perang itoe.
diderita dan ditahankan, asaJ. sadja mendapa.tkan kemenangan dan lekas dapat habis perang itoe, soepaja dengan segerapoen dapat membe~kan semboJa.n
jang mendjadi toedjoean perang tadi. Kesengsa.raan,
kemelaratan dan kesakitan pada ketika itoe, tak mengenal banding.an dan tandinga.nnja. dala.m sedjarah
manoesia.
iSehabisnja perang itoe, soedap. tidak lain piktJ:
orang, melain.kan dari sekarang kedepan akan me.sti
dioesahakan, soepaja peperangan tak mesti boleh
terbit lagi. Timboellah dimana-mana gerakan men·
dak memerangi perang, gerakan jang bertjita-tji!a·
kan perikatan segala bangsa dan gerakan menoedJOe
perdamaia.n jang kekal diantara berbagai bangsa.
Di medan ,,politik tinggi" diatoer soepaja bangsa
jang ditakoeti itoe, tidak lagi mendapat kesempatan
oentoek bergerak dan mengembangkan dengan leloeasa segala tenaga kkoeatan dan kesanggoepannJa,
sambil orang beremboek dan beroending dalam. pel~
bagai konperensi internasion.a.l oentoek ment;Japa.i.
perloetjoetan sendjata da.n persendjataan.
Koerang lebih doeapoeloeh tahoen orang ~enda·
pat kesempatan oentoek mengatoer dan m nJoes:oen
bentoek negara dan perhoeboengan bersa.ha~at ?ian·
tara pelbagai djenis ba.ngsa dimoeka boerm, d1atas
sendi dan demokrasi jang toelen.

Akan disamboeng.

