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Agent di- Europa:

PEMBOEKAAN KNILM-DIENST.
•
Lijn Noord-Oelebes.
Pada kemarin Selasa, 1 Oct. telah dilakoekan penerbangan pemboekaan dari KNILM-dienst Makass~r-Noor? Celebes~Molukken, .satoe kedjadian pen~m~ bag-1 Selebes-oetara oemoemnja dan Minahasa
ist1mewa. Oleh sebab itoe hari pemboekaan itoe tida~ soe~ah diliwati. ~agitoe sadja tapi atas oesaha
dar1 wakil KNILM dismi, Moluksche Handelsvennoot~chap, soedah dioendang pembesar2 negeri dan mibter, yemoe~ai2 dagang dan pers oentoek menjaksikannJa: Ba~toelah pada hari itoe kira2 djam stengah bga .s~ang, dalam bangsal jang spesial dibikin.
g?ena han ito~, terletak disamping station KNILM
d1 ~ondano, k1ta lihat antara lain2 ada hadir: P.t.
Resident ~anado, Ass. resident, Plaatselijk commandant, maJoor Tondano dan Manado, Voorzitter Hoofdenbond (Hm. besar Tonsea), kapitein Tionghoa dan
pemoeka2 dagang Eropa dan Tionghoa serta pers
,,Menara" dan ,,KIIP".
. ~etak.nja_ st'.'1.tion KNILM terdapat dikampong
Ki~ar, d1tep1 Timoer kali Tondano kira2 stengah K,.\1
dari telaga. Perhoeboengan antara station dengan
pesawat terbang jang mendarat diatas telaga dilakoekan dengan perahoe jang diperlengkapi dengan
aanhangmotor.
Pada djam jang ditentoekan (menoeroet djoeroeterbang ia telaat 1 minuut) pesawat KNILM tiba di
Tondano dan sesoedah melajang satoe kali diatas
station I aloe mendarat dia tas telaga. Perahoe motor
sesama pegawai2 agentschap soedah menanti diatas
telaga. Tidak berapa lama kemoedian perahoe terseboet tibalah distation dengan membawa penoempang2 da~ piloot dari pesawat terbang itoe, jaitoe
toean2 Wittert

-van

Hoogln.ndt,

~hd

vliegdi.erui.t

Doktor' glgl taoe berapa
ban/"ak orang jong t~da per.
doe Ii.an sadja giglnja atau
poen tenggorokannfa . . .

Serlngkoll kedJodion orang
ang sakit sedang di perlksa
'Ultos berbotoek.

l

.. Int, makanlah doea tablet
Wyberf ' kuta d<:ktor gigi ltoe,
don botoek.moe t1epat ale.an
hllang . ·

hasa-Java jang hanja doea hari lamanja.
Bagitoelah bahagian oepatjara jang opisil berachirlah. Sesoedah itoe hadirin sama tinggal lagi minoem2 dan pasang omong dan nanti sama poelang
ketika tetamoe dari pesawat terbang soedah naik
perahoe pergi ke mesin terbangnja, satoe Grunmannamphibie, boeat melangsoengkan penerbangannja ke
Ternate.
Djarak Gorontalo-Manado telah ditempoeh dalam
tempo 1 djam dan 3 menit sadja! Orang dapat bajangkan sendiri dengan ketjepatan apa kita sekarang dapat berpergian. Diatas kita katakan, bahwa
kesoekaan toeroet sebagai penoempang dengan pepesawat KNILM disini ternjata sangat besarnja. Dapat ditambahkan lagi, bahwa pesawat2 pertama jang
mendatang semoeanja soedah volgeboekt. Tapi im
tidak bererti jang orang tidak bisa dapatkan tempat
lagi dalam pesawat2 itoe. Perobahan2 selamanja masih moengkin, dus sesiapa jang berniat hendak toeroet dalam salah satoe .sawat jang datang, djanganlah lantas ketjil hati dan oeroengkan maksoed,
tapi baiklah menanjakan keterangan pada agent
KNILM, jaitoe: .MOLUKSOHE HANDELSVENNOOTSCHA1P Manado.
Tentang onkos passage, mengingat ketjep-atan
perhoeboengan, jang bererti melaba tempo jang berharga, agaknja tidak mahal. Dari Manado ke Gorontalo f 62.- dan kaloe retour f 105.- Manado-Ternate
enkel f 44.-, retour f 75.- ke Makasser enkel f 150.retour f 255.- ke Ambon enkel f 112.- retour f 190.-,
ke Soerabaja enkel f 245.- retour f 415.- dan ke Betawi enkel f 305, retour f 517.Sekarang kita soedah poenja perhoeboengan tjepat liwat oedara, satoe minggoe sekali ke doea arah,
jaitoe kearah Maloeka dan kearah Makasser, langsoeng ke Java, Soematra dan loear negeri. Siapa jg
berpergian ke Betawi misalnja, berangkat Senin pagi dari Tondano, .sorehnja tiba di Makasser dan sesoedah bermalam disana pada besoknja berangkat
dan sorehnja tiba di Betawi. Tjepat boekan?

KNILM, van Lent, Hoofd Burgerlijke Luchtvaart,
Kuyper, Hoofd van de Scheepvaart dan piloot ®
Graaf. Sesoedah penjamboetan selesai, toean Been
chef MHV, sebagai agent KNILM disini !aloe berpidato mengoetjapkan terima kasih pada hadirin jang
soedah soeka memerloekan datang menjaksikan kedatangan pesawat KNILM jang pertama dalam lijn
ini, serta selamat datang kepada toean2 tamoe jang
datang dengan pesawat itoe berikot djoeroe terbangnja. Oleh spreker dikemoekakan pentingnja lijn KNI
LM baroe ini bagi Minahasa dan Selebes-oetara. Melihat permintaan2 baka12 penoempang jang hendak
toeroet dengan pesawat KNILM pada lijn ini jang
boeat beberapa pesawat jang berikotnja nanti ada
sangat memoeaskan, pembitjara berbesar harap, bahwa lijn KNILM ini akan soeboer hidoepnja dan dihari2 datang memberikan harapan dapat diterbangi
ganti satoe kali, doea kali seminggoe. Padoeka toean
Resident, sebagai pembes.ar keresidenan !aloe berbitjara menjatakan kegirangan beliau dengan adanja
lijn KNILM ini. Disamping rasa girang, beliau masih beloem poeas poela, sebab jang didatangi oleh
pesawat terbang baroe doea kota dari keresidenan
SECRETARIS GEMEENTE MANADO.
ini, dan spreker harapkan kiranja djoega lain2 kota
Pelantikannja dioesolelkan.
dalam ressortnja pada temponja akan djoega diperSeperti
diketahoei,
gemeente Manado tidak memoentoengkan dengan perhoeboengan oedara jang melepaskannja dari terpentjilnja jang sekarang sangat poenjai secretaris spesial, sebab menoeroet besluit
Gemeenteraad tgl. 5 Juli 1934, dikoeatkan oleh besterasa itoe.
luit
G. G. ddo. 26 Sept. 1934, pekerdjaan secretari:3
Toean Wittert van Hooglandt, sebagai wakil KNILM menjamboet kedoea pembitjara tadi dengan oe- diwadjibkan pada burgemeester. Djadinja semendjak
tja pan terima kasih atas nama kongsienja. Diterang- itoe Manado mempoenjai burgemeester-secretaris.
kan oleh spreker bahwa dengan kesal toean Ver- Pergaboengan kedoea pangkat itoe ditempo belakasteegh, directeur KNILM tidak dapat toeroet dalam ngan ini dira.sa soekar dipertahankan lebih lama.
penerbangan pemboekaan ini, berhoeboeng dengan Berhoeboeng djoega dengan keberangkatannja burkepergian beliau boeat menghadiri peringatan kege- gemeester toean Kapteijn ke Padang sehingga pekernapan sepoeloeh tahoen dienst penerbangan KNILM djaan burgemeester terserah pada loco-burgemeester
antara Batavia dan Medan. Oleh spreker ditambah- maka lebih terasa ketiadaan secretaris. Tambahan
kan lagi, bahwa lijn KNILM ini selainnja boeat per- poela adjunct-secretaris jang sekarang mendjalankan
dagangan dan oeroesan perpergian seorang2 sangat pekerdjaan secretaris, sebab mendapat tawaran pepentingnja dalam hal kesakitan, mengingat ketjepa- kerdjaan lebih baik dilain tempat, telah memberitatan jang dapat ditjapai dalam perhoeboengan Mina- hoekan hendak berangkat.

. Oleh loco-burgemeester makanja baroe2 ini telah
adJunct-secretar1s Jang sekarang, jang dirasa tentoe
akan soeka tinggal, kalau didjadikan secretaris. Oesoel itoe pada 30 Sept. j.l. soedah dikemoekakan pada ~aad ?alam satoe vergadering spesial goena itoc.
Ket1ka dilakoekan poengoetan soeara, ternjata stem
sama banjaknja jang setoedjoe dan jang tidak setoe- ·
djoe maksoed itoe.Dus boeat sementara, pengangkatan secretaris tertoenda.
Dalam pada itoe loco-burgemeester tidak diam
dan mengoendang sekali lagi pada anggota2 raad
b?eat mengadakan spoed-vergadering pada membltJarakan kembali soal secretaris itoe, pada tgl. 3 hb.
ini dus, kemarin Kemis. Bilamana boeat vergadering
ini tidak tertjapai djoemlah kebanjakan anggota jg
hadir, maka pada Djoemahat 4 Oct. akan dilakoekan
vergadering jang dapat berlangsoeng dan berhak memutloe;:,ka.n, berapa poen :;ia.dja. djocm.lo.h o..nggofo. jg

menghadirinja. Djika sanggoep, nantilah kita kabarkan dilain bagian kesoedahan vergadering itoe.
HARGA PEMBELIAN COP RA.
Soedal1 ditetapka.n oleh pemeri1nmh.
Oleh Pemerintah soedah ditetapkan harga pembelian copra olehnja. Akan dimoelaikan pembelian oleh
pemerintah pada boelan November j.d. sebab masih
ditoenggoe siapnja goedang2 goena penjimpanan copra itce jang sedang dibikin dimana-mana. Harga
pembelian jang ditetapkan itoe boeat ,,copra goedang-mati" ada sebagai berikot boeat:
Tempat2 antara Kwandang dan Kwandang
copra mixed f 2,20 p. 100 kg.
Siaoe dan Tagoelandang idem idem ., 1,65
idem
Poelau2 Sangihe lainnja
idem
dan Talaoed
idem idem ., 1,55
Timinibocht (Kotaboenanidem
Poh Loewoek)
idem idem ,. 1,30
idem
coprah poetih ., 1,60
Kwandang-Donggala
idem
coprah poetih ,. 1,60
dan daerahnja
idem
coprah mixed 11 1,30
Banggai-Loewoekcoprah mixed ,, 1,15
idem
Kolonedale
Harga terseboet ada boeat copra goedang mati zonder karong, franco goedang coprafonds. Sesiapa jg
memerloekan keterangan lebih djelas boleh dapatkannja pada adjunct inspecteur coprafonds c/o Javabank disini.

D. Kapteijn en Echtgenoote, tot hun leedwezen
door tijdsgebrek niet meer in de gelegenheid, bezoeken af te leggen, danken hierbij hartelijk voor de
talrijke bewijzen van sympathie, ter gelegenheid va.a
hun vertrek ondervonden.
MANADO, 28 September 1940.
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KEBAKARAN DI MAHAKERET.
Tiga roomah djadi a.boo.
Pada malam antara Rebo dan Kemis j.l. dikampong Mahakeret soedah terdjadi kebakaran jang minta korban tiga roemah, jang soedah djadi aboe. Di
moesim kemarau sebagai sekarang ini, segala-galanja
serba kekeringan, maka moedah dimakan api. Bagitoelah itoe tiga roemah dalam sekedjaban sadja soedah habis terbakar, dan ketika pompa air pemadam
api tiba, soedah habis hangoes. Roemah2 itoe terbikin dari bamboe dan kajoe, atapnja daoen roembia,
dus ditempo ini sangat keringnja. Oentoeng sadja
fotaknja tiga roema..h itoe ada diseberangnja djalan
baroe, Bernhard-weg, sehingga terletak agak terpisah dari roemah2 lainnja di Mahakeret oleh djalan
itoe. Ketika djalan Bernhard hendak dibikin, kebetoelan roemah2 itoe kena dipindah, dus oleh gemeente laloe dipindahkan keseberang djalan baroe. Kedjadian dengan tiga roemah terseboet baiklah didjadikan peringatan soepaja dimoesim ini orang berha·
ti-hati dengan api.
,,AJO, MENJANG KOLONISASI".
Baroe terbit.
Dari Balai Poestaka kita menerima seboeah boekoe jang baroe terbit, ja'ni ,,Ajo, menjang kolonisasi" namanja, karangan R. Hardjowirago serta M.
Koesrin dan dikeloearkan oleh Centrale Commiss1e
voor Migratie en Kolonisatie van Indonesiers, serta
Balai Poestaka.
Boekoe itoe bermaksoedkan mendjalankan propaganda goena kolonisasi dari Djawa kedaerah Seberang. Sajang ditoelisnja dalam bahasa Djawa, sehingga bagi kita disini tak dapat dibatja. Bagi pembatja jang pandai bahasa Djawa kita silahkan memesannja. Boekoe itoe akan dipakai disekolah2 ditanah Djawa dan soedah ditjetak sedjoemlah 250.000
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Djikalau beloem sediakanlab. Ket erangan te ntaug llal i ni dapat diberikan
oleh Plaatselijke Luchtoesc he r mtngsdienst di Manado. Ket er anga n bagai mana mem-

boeatoja boleh dirninta pada toean-toean F. D. van Uelder Ti kal aplein

~ oord
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Tel. No. 184: dan D. E. Dengah Tondanoweg 80 ·rel. No. 9i.

disadjikan itoe karena koerangnja; laloe mereka
menganggap, bahwa ,,ditentang soal jang dibitjaraKNILM-DIENST NOORD CELEBES.
Soeara
pers.
kan itoe adalah djoerang jang sangat besar terbenMa'loemat Hoofdhestuur.
.
.
. . .
.
.
tang antara pendirian Pemerintah dengan pendirian
Berhoeboeng dengan pemboekaan lijn minggoean (Karangan Jang d1baw~h m1 .iala~ s~lman dan kara- mereka jang menanda tangani motie terseboet, sedari K.NILM moelai 1 October j.l. antara Makasser - n?an toea:i Kerstens, Jang ~toehsnJa oentoek Bata- hingga didalam keadaan jang seroepa ini, moestahil
Palopo - Kolonedale - Gorontalo - Tondano . Ternate v1aasch N1euwsblad dan lnd1sche Courant.)
akan diperoleh persetoedJoean tentang perkara itoe."
Namlea - Amboina - Neira - Fakfak - Babo dan MaDJOERANG ANTARA PEMERINTAH
1 Tidak seorang djoega orang - menoeroet pendar..okwari, maka dari P.T.T. kita menerima pemberiDAN JANG TERPERINTAH?
patan_ ~ami - j.ang merasa P?eas atas ~esoed3:han
an tahoe sebagai berikot:
pembitJaraan Jang seroepa itoe. Poen dJoega tidak
Didalam Volksraad soedah diperbintjangkan tiga memoeaskan bagi orang jang mengangK_ap bahwa keSebagaimana djoega dengan perhoeboengan2 oedara jang soedah ada, djoega perhoeboengan oedara motie dari pihak pendoedoek Indonesia, jang menja- terangan Pemerintah itoe djaoeh sekali koerangnja
jang baroe ini akan digoenakan boeat pengiriman t~kan ~e~~nan .tentang peroebahan . p~merii;itahan dari pada jang boleh diharapkan dari Pemerintah:
dme~en mi. .Has1l debat tentang mohe itoe didalam jang masoek bilangan ini pertama ialah mereka jang
pos.
.
.
.
menanda tangani motie itoe sendiri. Djoega pada meSebab penerangan KNILM-dienst jang baroe ini banJak ha! tidak me!lloeask3:n.
SepeX::1 s~edah d1ketahoe1, mohe Thamrm memm: 1 reka itoe, boekan rasa poeas jang timboel sesoedah
dilakoekan dalam combinatie dengan lijn KNILM
minggoean antara Makasser - Kendari - Namlea - ta soepaJa d.1tetapkan deng3:n oendang:?endang pen motie itoe ditjaboet, malahan perasaan jang tidak
Amboina - Neira - Fakfak - Babo (Manokwari) v.v., hal. memaka1 nama Ind~nesia, Indonesier ~~n Indo- enak, dan menoeroet tilikan kami, perasaan itoe sammaka dienstregeling lijn terseboet belakangan ini da- nes1sch (akan pengganti Nederlandsch-Ind1e, Inlan- pai sekarang masih ada djoega lagi.
der '.1-tau Inhee!llsche dan Inlandsch atau. Inh~ems~h~.
Disini tidak akan kita bitjarakan apa jang ment i K.NILM-dienst akan dirobah.
m.empe. tah~nkan sekah ~~g1 pe~Jeh- djadi alasan .ian£?" teroetama oentoek mPn~ rik mntie
Sebagai akibat perobahan ini maka itoe KNILM- ~ot1e SoetardJ.o
ilien;:,\. jang cluea 1{al) semi.nggoe antara l::ioerabaja- dlka.n = 0~ngkin tidnknJ.a diadakan kera Jatan Jang j itoe: apa betoelkah karena ,.ketjewa" dan ,,doekad · a· 8 b b t
ta
t k h
(Denpasar) Makasser v.v., dan middagdienst KNILM sama rata oentoek sekahan golongan pendoedoek ne- tJ'ita" hatinJ'a J.
tidak
pandang
bangsa.
Motie
Wiwokarena
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a
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a
au a
geri
ini,
dengan
antara Batavia - Semarang - Soerabaja v.v. dan ber- h
· d
oea iran mo e i oe
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h end a k 1. t eroet ama soepaJa
o
meng
engan
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d
k
k
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·
d
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·
t
h
D
R
samboengnja pada K.NILM-dienst Bandoeng - Bata- Volksraad didjadikan soeatoe parlement jang sedjati, ~t .a an t.rrm~al J~e:aho1e k :.;an ~J\: B af·
via v.v. akan mengalami djoega perobahan.
dengan minister jang menanggoeng djawab.
a Jang pen 1?g 1 a
a w8: e 1 a m? e l O: tTanggal moelai berlakoenja dienstregeling ini terPembitjaraan ketiga motie ini di Volksraad soe- tJaboet ~embal1 dan sesoedah ~toepoen dJoega, t1dak
dapat dalamnja.
dah sampai hampir keseparoh djalan, jaitoe mereka , ada. k.eliha~n pada mereka J~ng mengemoekakan
Menjamboeng berita diatas ini dapat kita kabar- jang menanda tangani motie itoe soedah akan dapat m.otie ito.e, sikap kem~nangan •. sikap kegagahan,. poen
kan lagi, bahwa pada 7 Oct. j.d. (besok Senin) akan giliran oentoek memberi djawaban atas pidato ang- ~oega tldak ada .kelihatan s1kap. mara~. melamkan
berangkat pesawat KNILM dari Tondano kearah Ma. gota-anggota Dewan Ra'jat pada giliran pertama. ~ang tampak ~anJalah ~rasa~n Jang ~dak senang,
kasser, via Gorontalo, Kolonedale, Palopo. Dengan sesoedah ditoetoep dengan keterangan Pemerintah J~, bolehlah di~atakan sikap Jang menJatakan sempesawat itoe akan ditoetoep pos jaitoe pada:
tentang pendirian Pemerintah dalam perkara itoe, pit rasa dadanJa.
.. .
.
Sabtoe, 5.10 djam 5 soreh boeat aangeteekend.
jang dioetjapkan oleh Wakil Pemerintah oentoek Oe- . M~noeroet anggapan kam1 inilah ~a toe hal _Jang
Minggoe, 6,110 djam 5 soreh boeat soerat2 biasa dll. roesan Oemoem. Ketika pembitjaraan soedah sampai 1 drnbaik~ o_r3:n~ benar, dan. ~leh sebab itoe kami so~
Brievenbussen diloear kantor akan diangkat pada sedjaoeh itoe, maka laloe dipoetoeskan dengan seko- d'.1-h menJ~hd1kt dengan tehb apakah maka dem16,1 10 pagi djam 9,30.
njong-konjong, seolah-olah orang sedang enak-enak kian halnJa.
Ini soepaja diketahoei oleh jang berkepentingan.
makan menghadapi djamoean besar, !aloe datang
Kami dapat pendjelasan seperti berikoet: bahkan
soeatoe kedjadian sedih memoetoeskannja.
mereka jang mengemoekakan oesoel itoe sendiri meKeterangan dari Pemerintah itoelah jang men- rasa tidak bersenang hati, sebab karena perboeatanDARI DOENIA BOND VAN INHEEMSCHE
djadi ganggoean didalam kesentosaan pembitjaraan nja itoe boekanlah mereka menjatakan bahwa meGEPENS. ~fiLITAIREN.
ini. Sangat djadi roesak hidangan roepanja, karena mang ada djoerang antara Pemerintah dengan ra'jat
Gara2nja pemilihan Voorzitter Hoofdbestuur.
perboeatan Pemerintah itoe, sehingga ketiga toean- Indonesia, melainkan dengan perboeatannja itoe me(Kiriman, diloear tanggoengan redactie).
toean jang mendjamoe itoe serempak menarik dja- reka soedah ,,memboeat" djoerang itoe. Mengangkat
Berhoeboeng dengan pemilihan Voorzitter Hoofd- moeannja dari hidangan. seraja menjatakan doeka- hidangannja dari sadjian, dengan tidak bermoepakat
bestuur B.I.G.M. oentoek periodie 1940-1943, maka tjita dan ketjewanja terhadap keterangan jang serta lebih dahoeloe itoe, adalah soeatoe perboeatan jang
Hoofdbestuur jang sekarang soedah menjiarkan cirh.eras sekali, tidak sesoeai pada keadaan dan perculaire kepada sekalian afdeeling dimana kenjataan
hoeboengan jang sebenarnja ada pada dewasa ini,
satoe perboeatan jang tiada akan dilakoekan oleh F. Laoh sendiri, jaitoe afdeeling Sonder.
dan sebetoelnjapoen boekanlah jang dikehendaki
orang jang berhati djoedjoer dan sopan.
Boleh djadi banjak orang jang beloem mengenal oleh mereka itoe sendiri. Sikap mereka jang mentjaSebagai telah diketahoei, maka hanja ada doea akan toean F. Laoh, maka disini perloe diterangkan boet motienja itoe - ja, kita terpaksa menjeboetkancandidaten jang dimadjoekan jaitoe toean2 F. Laon bahwa ialah bekas anggota Volksraad jang pertama- nja - njata sekali dipaksa-paksakan. dan mereka sendan Pattipeilohij; roepanja toean P. ketakoetan akan tama dan soedah bekerdja dengan segenap hati ber- diri menderita akibatnja.
tiada terpilih, maka didalam circulaire terseboet di- sama-sama dengan marhoem toean A. L. Waworuntu
Sekarang sesoedah kita dapat mengoepas soal
atas nama toean F. Laoh soedah diboesoekkan jai- didalam Volksraad oentoek kebaikan militairen. Toe- ,,perselisihan" antara Pemerintah dan kebanjakan
toe katanja toean terseboet soedah didatangi deur- an F. Laoh ada selakoe wakil Perserikatan Minahasa
waarder karena oeroesan hoetang, mendjadi ta' pa- didalam Volksraad.
toet mendjadi Voorzitter Hoofdbestuur, karena kaLain dari pada itoe, maka didalam soerat chabar
tanja oentoek mendjadi voorzitter haroes orang jg terseboet ada dinjatakan djoega bahwa dakwaan atas
kaja djangan sampai memakai wang bond jang begi- dirinja toean Pattipeilohij jang katanja telah mengtoe besar. Apa perloenja toean P. berlakoe demikian? gelapkan wang bond besarnja .f 84.000.- oleh Comite
Djika hanja perkara hoetang laloe didatangi oleh van actie, te!ah seles~i diperiksa oleh politie Batavia
deurwaarder itoelah beloem menjatakan bahwa 0 • dan kemoedian. sek~1an processen verbaal dan k~~e
rang terseboet soedah terlaloe boesoek dan ia pa- rang8:n2 aka~ dimadJoekan kepada Raad van Justitie.
toet Iagi mendjadi voorzitter BIGM, karena perkara j
DJoega d1chabarka!1 bahwa per~8:ra penggelapan
kedatangan deurwaarder itoe dapat kedjadian bagi wang perkoempoelan Jang sebesar. llll, <_>leh salah setiap2 orang. Djika toean F. Laoh soedah pernah di- o~ang anggota Volk~raad akan d1madJoekan pert~.
hoekoem karena menggelapkan wang barang perseri- nJaan kep~da pemer;ntah ~engan maksoed soepaJa
'"""",.._..,,·L~
katan atau firma baroelah ia dikatakan boesoek
\ perkara m1 segera diselesa1kan.
•
Akan tetapi perkara ini tidak dibiarkan be~toe
Pek~1bi:ran ini a.da ~erkoetib dari dagblad ,,Sina!'
sadja oleh toean F. Laoh, karena menoeroet chabar Selatan Jang terb1t di Semarang pada tanggal 23
. .
didalam Keng Po Batavia, maka toean F. Laoh soe- Augustus 1940, No. 119.
dab menghadap procureur generaal karena penghi- J
Apakah beloem waktoenJa Jang anggota2 BIGM
naan ini
di Minahasa sedar akan memperhatikan djoega keMem~ng inilah djalan jang sebaik-baiknja oen- 1 k~tjauan dalam o~roes~ wang dari ,~ond terseboet.?
toek membersihkan nama jang telah ditjemarkan DJangan m~mbatJa sa~Ja ,,Trompet . dan ,,Kepenborang.
ngan" '. hanJa ~erloe dJoega mem~at~a soerat2 ?haAkan tetapi roepanja boekan sekalian afdeeling ba~ lam soepaJa dapat mengambil timbangan Jang
ada setoedjoe dengan maksoed circulaire terseboet, adil.
.
..
melainkan ada afdeeling2 jang soedah mengirim cirMana boleh did~lam BIGM a?a ::iman sadJa,. ~Jl
culaire terseboet kepada toean F. Laoh sendiri dan ka soerat2 chabar Jang besar2 d1 DJawa menger1tik0.
MAN
TOKO
li\da afdeeling jang soedah sengadja memilih toean nje.?
VErERAAN.
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dari anggota Dewan Ra'jat bangsa Indonesia itoe,
laloe timboel dalam ha ti kita pertanjaan ini: ,,Tapi
tidak moengkinkah tadinja jang demikian itoe dihindarkan? Djika betoel djoevang jang terbentang
antara Pemerintah dan orang Indonesia, itoe tidak
sebesar an sedalam itoe. tidak seperti jang seolaholah dibajangkan oleh kedjadian jang baroe laloe ini,
djika betoel begitoe, tidak dapatkah dia tadinja disingkirkan? Dalam perkara ini adalah soeatoe hal
jang perloe sekali diingat. Lebih2 lagi hal ini perloe
bagi mereka jang menjangka bahwa pe~tje~aian anta ra Pemerintah dan pemoeka2 Indonesia tidak ada
pentingnja. Jang perloe diingat itoe ialah ini: demonstratie jang sematjam itoe, demonstratie jang tidak
sesoeai dengan keadaannja jang sebenarnja, diadakan pada waktoe delegatie negeri asing dekat akan
datang, gedang negeri asing itoe selaloe meng~moe
kakan, bahwa keselamatan sekalian bangsa Asia hanjl\, dialah jang dapat m~mberikam.1j~. . .
.
""Bjadi: tidak moengkmkah tadmJa d1smgk1rkan
kesoedahan perdebatan tentang motie peroebahan
pemerintahan jang mengetjewakan itoe?
Dan lagi mestikah dinamakan ,,djoe~ang be~ar"
hal jang soedah terdjadi itoe, pada hal dJoerang itoe
tidak ada?
Di seloeroe h doenia .,ASPRO" telah di akoei oleh doktor 2 dan lain 2
Rasanja tidak perloe kita tegaskan disini, ba~w~
pemakai ini o bat, sebagai obat jang tjepat menjem boehkan penjakit
sekali-kali tidak ada keinginan kita, akan mentJari
kesalahan pada satoe pihak sadja. Barang siapa jang
kepala, gigi, entjok, asabat d.s. b.; se bagai satoe obat pengetaho~an
bertjita-tjita hendak memperoleh pimpina~ peme~n
oentoek meringankan roepa 2 penjakit dengan tjepat.
ta han jang benar. maka tidaklah patoet dia memmDj ika satoe atau doea tablet di hantjoerkan didalam air, maka ta lantas mebang dengan neratja jang berat sebelah, tida~ selajaknja dia berpihak, lebih2. l~gi dimasa sepert~ sekangoesir penjakit kepala jang sangat kerasnja dan ada mendjadi obat paling
ang ini. Didalam perkara impoen kebenaran itoelah
baik oentoek melawan pengrasaan berat kepala di waktoe pagt sehabisnja
jang akan membebaskan kita.
.
Kita tidak ingin akan mengaba1kan soeatoe perberpesta. Mareka jang tida bisa t1doer akan tertjengang terhadap pakerkara, jaitoe bahwa pada pihak Pemerintah dan penadjaannja .. ASPRo:· Doea tablet di telan sebeloim masoek tidoer, toean
sihatnja jang tinggi2 poen, sekiranj~ boleh poelal~h
akan bisa tidoer njenjak.
diharapkan sikap jang lain. ~ada dJo~ara pemermtah, Churchill, njata sekal~ kehh~tan sikap ~ang soe- I
ka memberi dan kegemb1raan Jang menank orang
banjak, tjit~2 jang tinggi. Tidak adai:ja sikap ~an?
demikian itoe pada kita, soedah banJak sekal1 d1bitjarakan dan dikemoekakan, sehingga tidak perloe
d10elang lagi disini. Selandjoetnja banjak sekali orang jang tidak dapat merasakan betapa boeroe~
akibat kedjadian jang berikoet ini: beberapa da:1
atoeran jang penting2 (dan jang perloe2) baroe di:
adakan sesoedah terdengar kritik jang hebat2 dan
pihak bangsa Eropah, baik dalam P.er~nja ~aoep.oen
jang kedengaran dari soeara ramamJa. Ak1b::it itoe
sesoenggoehnja berakibat jang tidak baik .d1dalam
doenia bangsa Indonesia, jaitoe sikap m~nanh dengan \
penoeh kepertjajaan makin lama makin be~toekar
dengan keinginan djoega hendak toeroet berdJoeang,
mendesak dan mendorong mentjari djalan. Soedah
selajaknja mereka toeroet pada apa jang kedjadian
didalam doenia bangsa Eropah. Ketiga ada doea oe- I
tjapan jang sangat mengetjewakan me:eka: pertama
Griep
!>aklt l<epala
perkataan Chun.:'.uill ua.n ja.ng la'in.'2, :ian.g 1:0.engataEntjok
Demam s hari
kan, bahwa perang jang sekarang ini beloem a~a:i
Tida bisa tldoer
Sakit tenggorokan
selesai dalam beberapa tahoen jang akan datang mi,
Saklt glgl
Saklt asabat
dan kedoea perkataan pemerintah jang mengatakan, ,
Neuralgl
stkit waktoe data!_I&
botla)i.
S~i,t koeplnJ
bahwa membitjarakan peroebahan soesoenan peme- '
lsdi1as
rintahan ta' boleh tidak haroeslah dinantikan sampai
P1'iek
negeri Belanda merdeka kembali; boekankah ba~a°;2
lnfleunu
pemboeat oendang2 negeri Belanda perloe sekah d1- 1
bawa bermoepakat didalam hal mengadakan peroebahan jang besar2 itoe. Lain dari pada itoe ada. ke- 1
koeatiran bahwa Pemerintah jang soedah melankan
.. Aspro" terboengkoes gam·
diri ke L~ndon, soedah terpentjil dari ra'jatnja d3:n
pang sekali didalam .. sanitape" strook jang di patent.
tergantoeng diawang-awang, ~ang. mesti bekerdJa
Tablet•nja ada terboengkoes
dengan tidak ada parlementnJa Jang ~engaw~s
satoe per satoe dan toean
awasinja dan dengan tidak ada alat. pedJa?atannJa,
tida oesah pegang 1a dengan
tangan. Djika maoe toean
dan lagi tidak ada perhoeboengan Jang .tJepat dan I
bisa taroeh be berapa tablet
tetap dengan Hindia, bahwa Pemerintah. Jang dalam
di kantong didalam boeng·
keadaan jang demikian itoe tentoe sadJa akan me- I
koesannja Jang aseli
rintang ~erdja~anan ~e~adjoean Hindia ~an oesaha- 1
nja menJesoea1kan din pada kea~aan Jan% ~3:ngat
tjepat beroebah-oebahnja dimasa Jang achir im, se- I
Bisa. dapat di segala roemah obai, toko-toko dan waroeug-waroeng.
perti kilat tjepatnja.
Kita tidak maoe memoengkiri, bahwa diantara
I mp or t: J \CO .~EKG, Pharmaceucische A fdeeliog.
berb.agai-bagai perkara jang soedah dik~moekakan
Menoeroet poetoe1annja Dien11t der Volksgezondheid, Aspro dimana· man a boleh di d joea l
itoe, sesoenggoehnja tidak ada soeatoe .dJoega · dan
didalam semoea toko-toko dan waroeog2 dengan tiada memakai licentie.
sebenarnja tidak sadja pada kawan k1ta senegert
bangsa Indonesia - jang akan djadi sebab. oentoek
perasaan jang tidak eni:k da:i tidak s~nang itoe. De- goean itoe berakibat jang tidak baik sekali. Dan ki- jang demikian itoe menoetoepkan mata orang Indongan mengkal hati banJak diantara kita selaloe me- tapoen dapat mema'loemi seroean jang timboel da- nesia terhadap pada hal-hal jang tidak boleh tidak
nanti-nanti berita jang mengabarkan, bah.wa dengan lam kalboe orang Indonesia: Kalau hanja nama In- soedah mestinja begitoe, dan menjoeroeh dia menjesea-era akan dikirimkan oetoesan orang2 Jang terna- donesier sadja tidak dapat kita peroleh, apa goena- hoetkan djoerang besar, sehingga mereka sendiri djadari Hindia Belanda ke London oentoek menge- nja lagi kita meneroeskan menawar jang lain2. .... . .. . Gi terdorong melakoekan sesoeatoe perboeatan jang
moekakan kepada dan mem?itjarakan dengan. Seri
Djadi memang perloe sekali ada pada pihak Peme- memaksa, perboeatandemonstratie, jang tidak meBaginda dan Minister2 Bagmda te:itang ~al ~h""."al nntah dan badan2nja jang tertinggi sikap jang lain, njenangkan hati mereka sendiri?
Hindia dan apa2 jang perloe dikerdJakan: d1 ~d1a. sikap jang ~enggembirakan, sikap Jang tang~as.dan
Djawab ~ertanjaan ini kami harap dibelakang ini
Kita tidak hendak mengoerangi sekaliannJa itoe. gagah beram. Tapi poela. bolehlah tidak adanJa sikav hendak kam1 kemoekakan.
P.K.
Pada pihak Pemerintah dan bad~n-b~dan j:i-ng .terdekat pada Pemerintah poen banJ1:k J~ng. dilalaikan
dan dilengahkan, hal2 Jang sekali-kah. tidak bole~
dilalai dan dilengahkan. Dan selaloe ma.sih termate~a1
ENAK RASANJADAN MENJEHATKAN.
didalam beriboe-riboe pikiran kekoeabran, .apa dJa:
batan jang penting2 betoelkah soedah didoe?oe~i
Watson's Orange Squash terbikin di Hong·
oleh orang jang memang soedah pada tempatnJa ..d1sitoe? Oleh perkara jang roepanja perkara ketJil~,
kong dari air djeroek keprok Californ16 jang
pikiran ini makin sehari ma~in b~roer~t ber~kar dikalangan ra'jat seoemoemnJa. Mis~lnJa sad.Ja ~ete
J'.>aling. baik, oleh tabrikanten dart Sarsae.
rangan Pemerintah terhadap mot1e-Tha~rm, Jang
menerangkan bahwa Pemerintah .set~~dJoe . dengan I
kata2 Indonesier" dan ,,IndonesISch , tapi orang
boleh ~emilih antara perkataan itoe dan ,,Inheemsche". Sikap separoh2 jang menjatakan keragoe-ra-
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MElUBERI TAHOE.
Moe i pada 30 Septemb~r 1940, perdagangan dari jang bertanda soedah d1-ovorkan kepada Toean
Tjia Tjeng Tjae. Semoea hoetang-pihoetang jang diboeat lebih dahoeloe dari tanggal ter ebo"t ada oeroesan dari jang bertanda.
POIGAR. 1 October 1940.
Jang bertanda,
TJIA GOAN SOEN.
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RADIO SERVICE STATION
MANAOO -;TEL. 117 • PASSERWEG 2.
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+
Repareert alle soorten Radio· Ontvan' •
toestellen, Gramaphoon- en Krachtversterkcrs, Radio transformatoren, spocltjes en
alle Electriche·apparaten.
Ons SERVICE STATION is voorzien van de meest
modern meetinstrumenten.
Senic• • abonnement 1lecht1 f 1.50 per maand.
Beleefd aanbevelend,
PO KENG BOEN.
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BAGAIMANAKAH MEMBOEAT PARIT BAHAJA OEDARA

SOENTIKAN OENTOEK PENDJAGA PENJAKIT
MENOELAR DIBEBERAPA PELABOEHAN.

Dalam ma.sa jang achir2 ini, boleh djadi karena
keadaan perang, pada beberapa pelaboehan diloear
negeri jang dekat2 penjakit2 menoelar, antara lainlain penjakit cholera, bertambah banjak. BerhoeHermann Rauschning
boeng dengan itoe, demikian djoega karena mengingat bahwa kabar tentang pelajaran dan tentang
penjakit jang ada diatas k apal tidak setjepat dan sebaik dahoeloe, malahan djoega kadang2 tidak ada
didapat, sehlngga penjakit penoelar sekarang lebih
Boekhandel
moedah datang menjerang dengan tiba-tiba, maka
LI EM 0 EI TI 0 NG & Co., menoeroet pendapatan Djabatan Kesehatan Ra'jat
seloeroeh pendoedoek daerah beberapa pelaboehan
Man ado.
demikian djoega orang2 jang bekerdja disitoe perloe
disoentik lebih dahoeloe oentoek mendjaga soepaja
djangan kena cholera, typhus, dysenterie dan penjakit tjatjar.
Dengan djalan demikian pendoedoek pelaboehan2
itoe beberapa lamanja tidak akan dihinggapi penjakit menoelar jang berbahaja itoe. Hal itoe sangat
penting tidak sadja karena pelaboehan2 sangat berha.rga dalam oeroesan ekonomi, tetapi djoega oentoek mendjaga epidemie dalam hal ada masoek penjakit dibawa oleh kapal2 jang datang dari negeri
a.sing, atau bila ada didjalankan atoeran2 jang sangat perloe Jang berhoeboeng dengan kt:adaan lntt:rnasional. Sekarang soentikan itoe masih boleh dilakoekan dengan tidak tergesa-gesa. Kalau ditoenggoe,
kelak boleh djadi akan terboeroe-boeroe dan mesti
dilakoekan dalam waktoe jang banjak mendatangkan
soesah.
Oentoek mentjapai maksoed itoe pendoedoek pelaboehan mesti membantoe, demikian djoega badan
jang bersangkoetan dengan ini, baik badan2 goeberTEMPAT MEMPERBOENGAKAN OEANG
nemen maoepoen badan2 partikoelir.
SIMPANAN JANG KOEKOEH.
Di Tandjong Priok soentikan itoe soedah dimoeOeang simpanan senantiasa teroes dapat dibajar
lai dan bantoean itoe sampai sekarang tidak koerang.
dengan tidak diberitahoekan lebih dahoeloc.
Djabatan kesehatan gemeente, dokter pelaboehan.
Boen•a 1939 3.6%.
dokter2 maskapai dan amtenar B.B. telah bekerdja
Dipinta kepada penj1mpan-penjimpan akan me· bersama-sama oentoek mendjaga soepaja pendoedoek
ngoendjoekan boekoe n ja di kan to or Spaarban k, soe- pelaboehan Betawi djangan kena penjakit2 jang berpaja boen~a itoe dapat dimasoekkan dalam boekoenja. bahaja itoe. Didoega bahwa pendoedoek2 pelaboehan
tidak akan menghindarkan soentikan itoe.
Di1·~ctie
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SOERAT-MENJOERAT DENGAN KONGSOL2
BELANDA DI AMERIKA.
Repudi mengabarkan:
Dari daftar jang dikeloearkan oleh kantor Minister Oeroesan Loear Negeri keradjaan Belanda sebeJoem perang, ternjata, bahwa soerat-soerat oentoek
beberapa orang kongsol Belanda di Amerika Selatan
dan Amerika Tengah, mesti ditoeliskan dalam bahasa
Djerman. Karena itoe berat doegaan orang, bahwa
kongsol2 itoe bangsa Djerman adanja.
Dalam zaman sekarang tentoelah tidak boleh
mempertjajakan ooeroesan Belanda kepada orang
Djerman. Sebab itoe sebaik2nja, kalau soerat2 djangan dialamatkan kepada kongsol2 itoe, me1ainkan
kepada wakil diplomatiek keradjaan Belanda dine·
geri-negeri jang bersangkoetan itoe, ja'ni sebeloem
ada kepastian, bahwa kongsol itoe soedah digantikan
oleh orang lain.
· MOESJAWARAT INDONESIA-JAPAN.
Soesoeman delegatie Indonesia.
Oleh R.P.D. dikabarkan, bahwa oleh Seri Ratoe,
dengan poetoesan Keradjaan tgl. 20 September 1940,
maka kepada directeur Economische Zaken toean
H. J. van Mook, berhoeboeng dengan penganglw.tannja mendjadi wakil pemerintah Nederland oentoek
n..elakoekan pembitjaraan2 dengan waki12 Japan di
Betawi itoe, diberikan titel gezant loear biasa dan
gevolmachtigd minister lste klasse. Poetoesan ini
berlakoe selama pembitjaraan dilangsoengkan.
Delegatie selandjoetnja tersoesoen sebagai berikot:
Oleh Wali negeri dioendjoekkan sebagai pembantoe Z. E. van Mook, Mr. K.L.J. Enthoven, directeur
Justitie Justitie dan Raden L. Djajadiningrat, hoofdambtenaar t/b pada directeur 0. & E.Lebih djaoeh
pembesar kantor oeroesan dagang dari dep. E.Z.,
Mr. J. E. van Hoogstraten berlakoe sebagai adviseur oemoem dan secretaris pada delegatie, sedang sebagai adviseur2 lebih djaoeh dibantoekan Dr. Ir. van
Haeften, dir. V. & W., Dr. Idenburg, mr. Kabinet G.
G., A H. J. Lovink, adv. dan pembesar afd. Oost
Aziatische zaken, R. A. A. Mohamad Soediono, regent Indramajoe dan Mr. R. Sastromoeljono, hoofdambtenaar t/b pada Alg. secretarie.

:APOTHEEK

- • • iii
.'Bi. miaoBn, bisagosok, bisa oeroet.
Kalau toean ada sakit: !:>atoek, tenggorokan, dysenterie, bisoel-bisoel. loekaloeka, djatoeh, digigit segala binatang berbisa, dan lain-lain, soeka semboeh
dengan lekas dengan onkost tjoema sedikit, silahkan toean pakai ,, Ban
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 aengan rembours kepada:
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van Ide.
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Lo ear Negeri.
Dakar di rang.
PENJERBOEAN masoek di Inggeris dari tentara ~erman dikatakan atau dikira tidak akan ber·
langsoeng lagi dalam tahoen ini. Boelan poernama
d1pertengahan September j.l. dikatakan ada tempo
jang paling baik bagi Hitler boeat menjeberangkan
laskarnja kepoelau2 Inggeris, tetapi kebetoelan semalam itoe angin riboet hebat sehingga laoet diatas Ka·
naal bergelombang besar2 dan soekar dapat dilajari.
Roepanja alam ada beserta Albion. Poen serangan2
oedara jang dalam September sampai kepoentjak kehebatannja, pada penoetoep boelan terseboet kelihatannja agak kendoer. Semingkin keras soeara2 terdengar, jang mengatakan, bahwa sebab boeat sementara maksoed menjeberang Kanaal gagal 1 maka Hitler hendak melakoekan serangan kearah Laoet Tegah, liwat Spanjol ke Gibraltar dan liwat Balkan
ke Mesir dan dengan berbareng tentara Italia di Li- \
b~a menjerang Egypte. Diplomaat Spanjol kelihatannJa ~epo~ berperg~an ke Berlijn dan Rome. Apa aki- I
batnJa tJobalah kita nantikan. Dalam pada itoe Peranqis sedang mengalami kegentingan. Kota Dakar '
t~rnJata .bersetia pada pemerintah Vichy dan ketika \
didatang1 oleh generaal de Gaulle, pemimpin ,,Perantjis Merdeka" jang berpoesat di London, telah melakoekan perlawanan. Kota Dakar ada iboe kota Afrika-Barat daerah Perantjis. Atas permintaan De
Gaulle, maka pemerintah Inggeris telah menitahkan
satoe eskader (pasoekan laoet) serta tentara pergi
ke Dakar sesama generaal De Gaulle. Menoeroet berita2 jang sampai pada generaal ini, pemerintah .di
Dakar akan memihak padanja, tetapi sesoedah dika_sihkan ultimatum, ternjata tidak soeka toeroet pada
De Gaulle. Bagitoelah ketika De Gaulle mendaratkan
tentara, maka pasoekan Perantjis pengawal Dakar
soedah memberikan perlawanan hebat.
Angkatan laoet Inggeris laloe membombardeer
kota itoe dan sesoedah sampai empat kali pertjobaan
mendarat gagal, generaal De Gaulle laloe mengoendoerkan tentaranja, sebab tidak soeka mengalirkan
darah serdadoe Perantjis lebih banjak. Sebagai balasan Perantjis (Vichy) atas tindakan terhadap Dalcar itoc, pa.~oekC:1.u uedara Vichy terdiri kira2 dari
200 pesawat soedah membombardeer Gibraltar.

I
I

Waktoe 1n1k-an1k maoe toemboeh dan toekar
glgl, adatah doe. perobahan besar dalem
anak-anak poenja perdjalanan boeat membesarkan. Oleh kern1 waktoe-waktoe terseboet
ada terdapet keadahan jang loear biasa dalem
djalannja orang poenja physlologie, maka
orang Jang mendjadi ajah boenda haroeslah
saliap waktoe menaroeh perhatian terhadep
anak-anak poenja soeal kewarasan badan.
Ojalan jang satoe-setoenja adalah jang paling
baek kasihken anak-anak minoem Scott's
Emulsion, sebab inl mlnjak mengandoeng kaja
barang jang bisa mamelihara orang poenja
badan, mempoenjai kakoeatan besar sekali
oentoek bikin tambah koea\ orang poenja
toeboeh, bisa bikin \eooeh orang poenja
oerat dan toelang, dan ada sanget tjotjok
boeat anak-anak poenja sifat badan.
Ojikaloe dalem ampat moesin sering-sering
minoem ini minjak, faedahnja bagi anak-anak
boekan sedikit.
_amoea roemah obat besar ada djoewal.

Indo China-Japan.
Djoega di Indo China senapang toeroet dikasih
berboenji. Antara tentara Japan dan tentara Perantjis di Indo China terdjadi tembak-menembak, sebab
tentara Nippon dengan paksa hendak menemboes
masoek ke Indo China. Belakangan dapat ditjegah
terdjadinja hal2 jang lebih hebat sebab kedoea pih'.'1-k telah mentjapai ketjotjokan. Pada tentara Japan
Import:
diloeaskan mempoenjai pangkalan terbang ditiga kota di In~o China serta menaroehkan tentara pengawal sedJoemlah 6000 tentara dimasing2 pangkalan
I
.
itoe.
p~tkan kedoedoekan seroepa terhadapnja dan me- toek. armadanJa, maka sebagai pajoeng sebeloem
Dengan penerimaan baik oleh pemerintah Indo mmta pada Inggeris soepaja .armada Pasificnja di- , hoedJan Japan membikin tegenzet di Indo China.
China akan keinginan Japan membikin pangkalan loeaskai; ~enggo~nakan Singapore. S~baliknja \ Par.~kala~ p~soekan oe~ara. dan laoet di Indo Chi·
militer didalam daerahnja, ternjata semangat Vichy ~oengl_tin. dJoega. p1hak Japan, sebab mengmgatkan na _disampmg Jang ada .di Haman dan Formosa, bersoedah mendjalar kedaerah Perantjis di Asia. Status b1sa dJadi Amerika akan mendapatkan keloeasan erti pengoeasaan olehnJa akan Pacific Selatan Barat.
quo dari Indo China dengan bagitoe djadi gontjang. goena mempergoenakan basis di Singapore itoe oen- Poen ke~oedoekannja ~erhadap 'l!on~kok d~podjok
Sebab bermoela dengan memberikan beberapa ternSel.ata~ s1toe, deng~n d1d.aI?atkannJa dJal8:n. via Indo
pat, moengkin akan berachir dengan diambilnja seChina itoe .sangat ~per?a1ki. Soeasana Pacific dengan
moeanja, sehingga Tongkin boekan moestahil diwakger~ka~ i~oe se~mg~n hang~t dan mendoeng jang
toe datang akan boekan djadi milik atau daerah Pe·
mehpoetmJa semmgkm tebalnJa ........ .
rantjis lagi. Satoe kali Japan mendapatkan kedoedoeConsulaat Japan di Singapore digeledah.
kan tegoeh disitoe, pihak Indo China-batja PerantjisK
·
·
.
.
. .
tentoe soekar akan dapat mentjegahnja meloeaskan '
egentmgan seki.ter. I~do China tidak mendJadi
daerah pengaroehnja di Indo China boeat dapatkan
koerang.de~gan terdJadinJa pengge~edahan c~nsulaat
djalan ke Tiongkok. Keleloeasaan jang diberikan oleh
Japan di Smgapore. M'.enoeroet benta DomeljSg. P~,
Indo China pada Japan itoe moengkin sekali akan 1
maka .seorang pegawa1 consulaa~ ~ama Ma.moru S~:
berboentoet terseretnja Perantjis, althans Indo Chinozaki telah. ditangkap oleh poht1e I:>-ggens. Hal~
na, dalam perang Japan;Tiongkok. Berita2 dari
ICalaa darah toean kotor, maka
sangat .merumboelkan kego~saran di ~apan. Selam
Chung King mengatakan, bahwa pimpinan tentara
:!~e~!~oe!~~~a~~rea~e:~~::r!~
, pegawai terseboet toer~t ditangkap d~oega doea O·
Tiongkok soedah melakoekan tindakari2 seperloenja
roeboeh, olth sebab itoe dibawanja
~ang perempoean dan ~ga oran.g lelak1 ~a;pan. Co~goena mentjegah masoeknja tentara Japan via Indo
kotoran itoe kesegala tempat.
~n1;1aat-generaal Japan din;iasoeki oleh po~1tie d~ diChina ke Yunnan. Boeat itoe akan perloe tentara TiPtnjaldt aeperti:
mu:ita .document2 kepoenJaan kantor Shinozuki soe2
onghoa menemboes masoek dalam daerah Indo China
Ouat terasa kakoe (adervtt·
paJa d1serahkan.
kalking), bengtk, darah kotor,
dan mendoedoeki beberapa tempat penting disana
dan sakit tntJok (rheumatiek).
. M~noeroet rapport opisil jang diterima oleh migoena pembelaannja. Apakah nanti diperboeat oleh
bola dikatakan sdaloe disebabkan
rustene loear negeri di Tokyo dari consul-generaal
Indo China kalau tentara Tionghoa mendatanginja?
olth darah kotor. Tjegahlah penjaJapan di Singapore Kaory Toyoda, maka politie Sikic itoc I beraihka.n darah toean
n
tel h
gil
Satoe tan~ngau?
dugan pil Joodkall boendar tdoer
gapore
a pa.n~
~engh 3:d ap pad a Sh.mozak i ke
ltlou.ru Budoengsche Kiniue·
hoofdbureau politie, dimana ia berdasar atas pera·
tabridc.
toeran ,,secret act" laloe ditahan. Laloe politie soedah
Berhoeboeng dengan kebebasan jang didapatkan
Kalaa dltempat toean tidak ada
tangkap lagi eigenaar dan klerk dari Sakura-hotel,
oleh Japan di Indo China itoe, baiklah dlingati pemdldjoeal ditoko obat-obatan, kirim·
dimana Shinozaki bertinggal sesama Uozumi, anggobitja.raan jang dilakoekan antara Inggeris-Australia
lah hon jang dibawah inl deng.in
Mang
f
1.bocat
kiriman
pertjola staf dari Nippon Yusen Kaisha dan Miss Atsuko
dan Amerika-serikat tentang pembelaan kepentingWn dari 100 pil Joodkali boenserta soedaranja perempoean. Politie meneroeskan
an2 mereka di Pacific. Antara lain2 prihal penggoedu tdoer oentoek membersihkan
pemeriksaannja dikantornja Shinozaki, walaupoen
naan Singapore oleh armada Amerika. Ditanjai oleh
darah.
consul-generaal soedah protest, dan politie menoensatoe pembantoe s.k. Amerika tentang pembitjaratoet
soepaja diserahkan documenten2 vertrouwelijk
an jang mengenai Singapore itoe, pembitjara Gaimusserta diboeka brandkast. Setelah toentoetan itoe diho telah mendjawab, bahwa Amerika tentoe tidak
tolak oleh consul-generaal Japan, laloe politie taroeh
akan berboeat sesoeatoe hal di Pacific, dengan tidak
zegel pada brankast dan meninggalkan tempat itoe.
memperhatikan kepentingan Japan. Sementara itoe
Minister loear negeri di Tokyo dengan lantas kajang satoe terhadap jang lain agaknja sama berdjasih
perintah sama consul-generaal di Singapore boeat
ga-djaga.
beroesaha soepaja Shinozaki dimerdekakan, sambil
Satoe dari doea pihak menganggap sikap jang lamengemoekakan, bahwa penangkapan satoe pega·
innja sebagai tantangan, laloe melakoekan tegen zet·
wai consulaat dianggap sebagai pelanggaran keper·
nja. Bagitoelah d ngan memikirkan kemoengkinan
Ai... ....~-..r.w .....
tjajaan internationaal. Hal memasoeki consulaat-ge·
didapalkannja kedoedoekan militer oleh Japan di
Tismpat Uaegal .... .. ... ............. ......-~ ...... .neraal serta menaroeh zegel pada brandka.st ja.ng
Indo China -aka Amerika telah beroesaha menda-
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kan dari Semarang ke Bandoeng, ja'ni boeat memim1pin sekolah oentoek opsir reserve K.N.I.L. dan seko-

lah opsir K.N.I.L. jang bakal didirikan.
Menjamboeng berita ini .sekarang dikabarkan lagi, bahwa di Bandoeng moelai tanggal 1 October da.q
1 December (boleh djadi djoega tgl. 1 Jan ari j.a.d.)
akan didirikan ..~filitaire Academie" dan ,,Hooger~
Krijsschool". Kedoea sekolah ini didirikan karena
perloe dalam keadaan jang soekar ini, tetapi tjoema
boeat sementara sadja.
Pada Militaire Academie di Bandoeng orang akan
dididik mendjadi opsir pada Koninklijk Ned. Ind. Leger, ~e?ang ~o~gere Krijfsschool goenanja oentoek
Imen~d1k ops1r Jang berpengetahoean tinggi tentang
kemiliteran.
Majocr der Infanterie, P. G. Mantel itoe moelai
J tanggal 30 September j.a.d. akan ditemp:a.tkan pada
Generale Staf dibawah perintah Legercommandant
dan sekarang ia telah ditetapkan djadi Directeur kedoea sekolah militaire terseboet.
PF..MBERI TAHOEAN.
Berhoeboeng dengan artikel dalam beberapa soerat kabar dari tangan toean J. M. Lagerwerff ada
orang jang menjangka, bahwa jang mengarang itoe
ialah seorang militer jang ahli; penoelis artikel itoe
disangka seorang djenderal balatentara Hindia-Belanda, jang telah beberapa lamanja pensioen dan seterdapat dalamnja oleh ministerie loear negeri Japan
STUDIE OENTOEK DJADI APOTHEKER.
karang tidak tinggal di Hindia lagi.
dipandang sebagai satoe ,,pelanggaran kebiasaan inKabarnja penoelis artikel itoe ialah seorang beternationaal dan satoe penghinaan berat pada JaSekarang siapa jang hendak beladjar oentoeH:
kas
toean keboen, jang telah beroemoer 60 tahoen.
pan", dengan memperiingati bahwa internationaal djadi apotheker ke Nederland, boeat sementara tidak
telah diakoei jang satoe consulaat sebetoelnja mem- dapat lagi menjampaikan maksoednja itoe. Oleh sepoenjai hak pada diperlakoekan sebagai perwakilan2 bab itoe diberi tahoekanlah kepada mereka jang be- BEURS BOEAT SEKOLAH PERTANIAN TINGGI.
diplomatiek.
rikoet ini.
Menoeroet Reglement Dienst der Volksgezondheid
Departement van Onderwijs en Eeredienst meneKeroogimi dioedartt.
jang sekarang, bila telah loeloes dalam oedjian can- rangkan, bagi anak2 moeda jang pinter, tetapi koeBetapa hebatnja pertaroengan diatas awang2 itoe didaat bagian pertama dalam ilmoe tabib (genees- rang mampoe jang hendak masoek kesekolah perantara pasoekan oedara Djerman dan Inggeris, da- kunde) dan lagi bila telah ternjata tjoekoep penge- moelaan Pertanian Tinggi ada disediakan beurs oenpatlah orang kira2kan dari banjaknja pesawat2 oe- tahoean tentang barang2 galian (delfstoffon), boleh- toek membajar college, banjaknja f 300.- tiap2 tadara jang ditembak djatoeh pada kedoea pihak. Ba- lah teroes beladjar oentoek menempoeh theoretisch hoen. Orang jang akan dapat beurs itoe djoemlahgitoelah pada hari Minggoe 15 September j.1. diatas dan practisch apothekersexamen di Hindia-Belanda nja dibatasi.
Inggeris telah ditembak djatoeh tidak koerang dari ini. Dan nanti bila diteroeskan peladjaran ke NederMereka jang hendak minta beurs itoe haroeslah
185. pesawat terbang Djerman, sedang dipihak Ing- land, bolehlah diharap soerat keteran.gan jang dida- mengirimkan rekest kepada Directeur van Onderwijs
geris 25 pesawat. Sedari 7 Sept. jaitoe hari permoe- d'.1'pat oentoek itoe akan diterima ?leh UI?-iversiteit2 en Eeredienst boeat sementara tidak diatas zegel, selaan serangan kilat dioedara oleh Djerman, maka disana oentoek membebaskan dan peladJaran jang lambat-lambatnja tanggal 30 boelan ini. ( Oentoek
sampai pada 15 hb. itoe totaal ditembak djatoeh 455 terseboet itoe.
.
.
.
. . tanah Seberang dengan pos jang selekas-lekasnja).
pesawat Djerman dan 101 pesawat Inggeris dan seBerhoeboeng dengall: itc;>e siapa Jang hendak dJad1 Rekest itoe hendaklah disertakan dengan hari lahir
m~ndjak 18 Juni jait~ sedari permoelaan serangan arotheker masoekll7h dJad1. student pada ~n~skun- serta ~oerat-soer.at jang dibav,,ah ini:
DJerman pada Inggeris dengan langsoeng sampai 15 dlge ~foogesch?ol di Betawi. Hen~laklah d1~n tahoe- a. salman sekalian rapport sekolah2 pertengahan,
Sept. sama sekali Djerman kehilangan 2069 pesawat. I kanD:Ja naman~a ~epada Secre~s se~ola? .1toe serta
~ama masa beladjar;
•
Dari tempo itoe pertempoeran paling hebat dilakoe - toed~oean st~d1e Jang hendak diikoetnJa, Jaitoe Phar- b. diploma penghabisan serta cijferlijstnja atau sakan antara 11 Augustus dan serta 15 Sept. dalam n:iac1e, soep~Ja boleh menoeroetkan ~olleges dan praclinannja jang disahkan;
waktoe mana pihak Djerman keroegian 1739 pesawat tica ~alam ilmoe nat1:1-urkund~, sche1kunde, plantkun- c. keterangan tentang sekalian pendapatan dan bedan Inggeris 460 pesawat. Diantara 7 dan 15 Sept. de, d1erkun?e dan mmer~ogie. S~soedah. setahoen
landja orang toea atau ahli kerabat jang mengada 1100 piloot Djerman jang mati dll. dan 57 piloot dapatlah d~tempoeh oedJlan candidat bagian pertaongkosi peladjaran disekolah itoe, atau sekalian
Inggeris. Pengorbanan bagitoe besarnja dikedoea pi- ma dalam ilmoe genees~unde ~rta ex~en tambapendapatan dan belandja orang jang mengirim
~.'2.k, ict~vm. k2.lo~ min.gal k<a.ro<a.ghn2 lainnja dari han (aanvullend) dalam ilmoe mmeralogie.
rekest sendiri, jaitoe seboeah demi seboeah.
akibat serangan2 itoe diatas tanah, ternjata sehingLain dari pada itoe sedang dipertimbangkan akan
Keterangan ini boeat sekalian orang jang minta
ga kini tidak memperlihatkan keoentoengan sedikit- mengadakan kesempatan dinegeri ini oentoek mene- beurs itoe ditanah Seberang, disahkan oleh Hoofd
poen bagi kedoea pihak, selainnja kemoesnaan. roeskan peladjaran itoe setelah madjoe dalam exa- van Plaatselijk Bestuur, boeat bangsa Indonesia diDari pihak Djerman serangan2 itoe dimaksoedkan men jang terseboet diatas. Tetapi tentang hal itoe tanah Djawa dan Madoera oleh Regent (boeat Djoksebagai persediaan2 penjerboean tentara Djermaa sekarang beloemlah dapat dikabarkan apa-apa de- jakarta dan Soerakarta oleh A.ssistent-Resident) dan
ke Inggeris, tetapi agaknja ~idak menghasilkan se- ngan pasti.
boeat candidaat jang boekan bangsa Indonesia ditabagai diharapkan, sebab sampai sebagitoe djaoeh benah Djawa dan Madoera oleh Assistent-Resident.
loem djoega terdengar tentang menjeberangnja tenPENDIDIKAN OPSm DI HINDIA.
kan bom dari oedara. Pihak jang mempertahankan
tara Djerman itoe liwat Kanaal dan mendarat di
haroes membagi-bagi tenaganja, sedangkan moesoeh
Inggeris. Boleh djadi ditoenda boeat sementara wakBeloem selang berapa lama dikabarkan, bahwa jang menjerang dapat mendatangi tempat jang akan
toe, entah sampai sehabis moesim dingin.
Majoor der Infanterie, P.G. Mantel, soedah dipindah- dibomnja itoe dengan mesin terbang jang terlebih
banjak.
Soepaja mesin terbang moesoeh jang terlebih banjak itoe dapat diserang dengan berhasil, haroeslah
mesin2 terbang jang menjamboet kedatangan moesoeh itoe dibantoe denga.n segera dari bawah (karena
tidak dapat ditoenggoe sampa.i datang mesin2 terbang membantoe dari tempat lain). Siang hari merimendjag
am penembak mesin terbanglah jang teroetama membantoe. Mesin2 terbang moesoeh itoe dapat ditjeraiberaikannja, sehingga dapatlah mesin2 pemboeroe
1 kepoenjaan kita mendjatoehkan moesoeh itoe satoesatoe.
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BAD AN

LICHTING 1894:.

)

Lihatlah badafthja baJI
be rt a m b a h 9 e mo e le.
ltoelah kemadjoean Glaxo'
Tida her an I Pengalaman
lebih darl 30 taoen ada
berdiri dibelakangnja Glaxo
modern dengan ia poenja
EXTRA Vitamine 0 dan besi.

Berhoeboeng dengan kabar bahwa orang2 jang
wadjib masoek dienst militer serta reservepersoneel
dari jaarklasse 1894 tidak djadi dilepas 1 October
didepan ini, dapat poela dikabarkan sekarang, bahwa orang2 jang wadjib masoek dienst militer (serta
reservepersoneel) dari jaarklasse 1894 boeat sementara tidak poela djadi dilepas, karena dioendoerkan
melepaskannja itoe dengan Beslit Goebernemen tg.
26 September 1939 No. 6.
ROODE KRUIS AFD. MANADO.
Voor het examen E.H.B.O. slaagden: de Dames
E.G.Ch. Wollrabe-Koster, Zr. Aloysine, Zr. Abondi,
Zr. Angela, Zr. Martina, L. Timbuleng, 0. Tooy, E.
F. J. Post, B. Waworuntu, H. Waworuntu, I. Weydemuller, Soei Tjoen Lien, Tan Kiem Eng Nio, H.J. Nelwan, R. Pandei, A. Sumeisey, T. Kandou, N. H. Sumeisey, Ch. Veldhuyzen, V. Sompie, Tan Dien.
BEKENDMAKING.
De Burgemeester van Manado maakt bekend, dat
in het Extra Bijvoegsel inhoudende Locale Verordeningen, andere Beschikkingen van Locale Raden en
Gewestelijke Verordeningen van 10 September 1940
No. 57 (Java.sche Courant No. 73) is
gekondigd
de verordening tot wijziging der ,,Voertuigenbelastingverordening Manado" van 4 Juni 1940 goedgekeurd bij besluit van den Gouverneur Generaal van
Nederland.sch lndie ddo. 4 September 1940 No. 6.
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MESIN TERBANG PEMBOEROE, MERIAM PE-'
NEMBAK MESIN TERBANG DAN BALON PENGALANGI MESIN OEDARA MOESOEH.
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Dari seorang pembanto1e militer.

Q09Dlblrd
apa an o

a

Orang tegap·
cnoderD .dan czrngerdjakan
Orang Djerman banjak kehilangan mesin terbang '
dan koeat
1
e>akerd]a@njcr ·denoan baill
dalam perang jang sekarang ini. Djika ditilik banjak
mi no em
nja mesin terbang jang didjatoehkan oleh mesin terJAVA BIER
bang- pemboeroe, meriam penembak mesin terbang
dan 1alon pengalang, maka ternjatalah bahwa jang
l}obaloh djoeqo
terbanjak mesin terbang itoe didjatoehkan oleh meJAVA B<JCKdan
sin pemboeroe.
1
Oleh sebab itoe setengah orang menjangka, boJAVA DONKER .._
lehlah diambil kesimpoelan bahwa dalam perlindoengan oedara meriam penembak mesin terbang dan
balon pengalang tiada berapa goenanja, sehingga
sebaik-baiknja hendaklah selekas-lekasnja diganti ..---._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
n_is_T_RIBUTEURS JACOBERG
dengan mesin pemboeroe.
Tetapi kesimpoela.n itoe salah blela.ka.
I terban~ 10 ?an oleh balon pengalang 1.. maka dari 1
Akan memboektikan hal itoe dioeraikanlah diba- ka~ar itoe tiadalah dapat lnta. tentoekan alat perta- ·
wah ini dengan pendek pekerdjaan bevbagai bagai hanan oedar~ mana jang terpel'l:ting.
.
.
.
.
alat pertahanan oedara itoe dan bagimana tjaranja
Oleh m~nam penembak mesm terbang dan balon I Directie dar1 Luchtbescherrrungskring XIII (KrinO'
wkerdja bersama-sama.
I P.engalang itoe daerah jang ha!"oes didjaga oleh me- Manado) memberi tahoe menoeroet fatsal 11 daii
Lebih dahoeloe hendaklah diketahoei, bagaimana sm pemboeroe mendj~di ?erkoerang, sehingga tiada- Luc.htbeschermingsordonnantie 1939 bahwa moelai
djoeapoen baiknja soesoenan pertahanan oedara dan lah soesah benar kerdJanJa. Karenanja mesin2 pelem-1 dari 1? Octob~r. 1~40 mn.ka keharoesan2 jang tersealat apa djoeapoen jang dipergoenakan oentoek itoe, par born moesoeh terpaksa te~b:mg tinggi2, sehing- 'I boe~ d1bawah iru dipertanggoengkan atas pendoedoek
tidaklah selaloe dapat ditjegah moesoeh melempar- 1 ga berkoer~ng tepatlah bomnJ~ mengena. Dan lagi dan Gemeente Manado:
Lain dari itoe pekerdjaan mesin pemboeroe djadi kar~na menam2 penembak mes1n terbang itoe, maka I.
~endoedoek .roen:iah2 ~iaroes sediakan tetap dienteng, karena tempat2 jang ada mempoenjai meri- m~sm2t~r~ang r;noesoeh t~rpaksa memilih djalan jg \
kmt~l se~anJa~nJ~ pas1r kering;
am penembak mesin terbang, tidak oesah didjaganja. hn!l dan Jang. d1tem~oeh~Ja moela2 oentoek mentja- II. BanJaknJa pas1r itoe oentoek:
Tempat2 itoe diketahoei oleh djoeroe2 terbang kita. P~l makscednJa. Menar:i 1toe m~ntjerai:beraikan me- I
a. roemah2 l?e~~k ~an rcer:na~2 berdiri sendiri jg
Oleh sebab itoe berkoerang djoegalah tempat2 mesin sm2 terbaug moes~e~ it~e, schingga tlada dapat la
te.rletak d1s~s1 dJ:Uan raJa Jang masing2 besaritoe haroes bekerdja.
memper~ahankan dm l~gi bersa1?a-sama dan dapatnJa. (loeasnJa) dibawah dari 100 M:! haroes diMalam hari, balon2 pengalanglah jang memban- lah mesm pem1:Joer~e b:1ta. membmasakannja satoe2. j
se.d1akan sekoe:ang-koerangnja tiga blik mi·
toe. Daerah2 jang dilingkoengi balon itoe soekar da- \ Berapalah banJaknJa ~lesm terbang itoe jang telah
nJak tana~ bensi 18 Liter pasir penoeh;
pat dimasoeki moesoeh dari oedara. Mereka terpak- roes.ak ke~a pelor menam d~n ~rkoerang ketjepat- 1
b. roema~2 J~ng besarnja 100 M2 atau lebih hasa terbang amat tinggi (jaitoe diatas balon2 jang + annJa, sehm~ga moedahlah ia dJadi koerban mesin
ro.es d_is~diakan sekoerang-koerangnja enam
6000 meter tingginja itoe), sehingga melemparkan pemboeroe k1ta?
. .
.
b~k.1ru11Jak tanah berisi 18 Liter pasir penoeh;
bom tiadakan banjak hasilnja jang penting oentoek
Bera:pa semoe~nJa tiadll:1ah kita tahoe dan kete- III. Pas1r ~toe haroes dikoempoel:
oeroesan militair. Atau mereka terpaksa t.erbang an- rangan J~ng past1 tentang itoe tentoelah tiadakan
a. bagi ro~m.ah2 tersebcert dibahagian Ila dipintar.a balon2 itoe. Dalam hal jang demikian moedah pernah k1ta peroleh.
toe dan kintal a tau dari roemah ·
bagi mesin pemboeroe kita menjamboetnja dan mem. Tet~pi njatalah kepada kita ~ari jan~ diteran~ka?b. ba~ r?emah tersebo.et dibahagia~ Ilb dipintoe
binasakannja.
~atas itoe, pertahanan .o~dara_Jang ba1k orgarusas1dan kmtal atau dan roemah dan djoega dibeLampoe2 senter besar jang bekerdja bersama-sa- nJa haroeslah mempoenJal me~ pemboeroe, meriam
l~k~ng roemah dibahagi sama banjak.
ma dengan meriam penembak mesin terbangpoen da- d~n ~alon pengalang dan seka11-kali tiadalah dapat IV. Pas1r i~oe haroes disimpan ciibenda2 jang gampat membantoe mesin pemboeroe, karena moesoeb diab~1kan_ salah sat~e alat. pertahanan itoe atau dipang diang~at seperti blik:!, ember2, bak~, peti2
jang menjerang diteranginja. Bila mesin2 terbang ganti sadJa dengan Jang lam.
a~au z~ J'.lng sengadja dipeleh soepaja tiada
moesoeh itoe tidak dapat lagi ditembaki oleh pelor
d1masoek1 air, se~ta pasir dimoeka kintal atau
meriam2, maka mes:m teroang moe:sue'u itu~ UGL!JGLUah
roemah h::iroi:> d1tPmpatkan !bebegitoe, oohingga
dengan segera diserang oleh mesin2 pemboeroe keMEMBETOEI.;KAN KESALAHAN.
sebarang ~r:1'ng dari djalan raja, djika perloe,
poenjaan kita.
boleh pak~1 itoe. dengan seleh.as-lekasnja.
Bila kita batja dalam kabar2 telegram: ,,banjakDatum Keog Hwa .Poo jaog terbit hari 101 V. Barang s1apa hada toeroet keharoesan2 tersenja mesin terbang moesoeh jang binasa oleh mesin (lem bar kedoea) 5 September ha roes 5 OCTObo~t, maka ia kena hoekoem seperti ternjata di
BER 1940.
art~el 31 ,~1) dari ,,Luchtbescherrningsordonpemboeroe 100 boeah, oleh meriam penembak mesin
n~n.tie 1~3.9 dengan hoekoeman pendjara setingg_i-tm?~mJa ~ tahoen atau wang denda setinggitmggmJa ser1boe roepiah.
MANADO, 1 October 1940.
De Directie van den Luchtbeschermingskring
Manado. ·
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pem ber1ta
. hOean

DU 62111 ~IDAN. RAMPOEltl
JAllG KOEROES, llTIH BERPE·
IJIKITAI DAM KE.
BlllGOEllGAM
Ambillah per-

tjobaan denqan
ini DIAl2 TJAIR
adjdib ditdmbdh
poela denqan
JUDIUM JANG GAM·
PANG HANTJOER !
Bagaimana Dzat2 tjair don Jodium jong gampanq hantjoer dari Laaetnn
Tedoeh, fang terkandoeng didalam .. VIKELP•, mengasih poela kepada
toean Keradjinan Moeda dan Kasehatan gilang goemilang. Serta
mempermoeda poela toean poenja badan. dimana laln 2 obat Iida dapat
mengasihkan, tida mengandoeng obaF jong membahaiakan. '
• VtllEl.P-, jaltoe obal fang terbilcin dari peroa·
toean d•at lfalr adlalb darl laoetan. datan9
teroeo ka \empat' lan9 1aklt dan membaoml asal

penlaklt eampal dl akcrrnja, peniaklt mana ado

inendladl aebab darl penlalcit' lemah. koeroes.
aeabat'lelah. KELANDIER ' BADAN JANG TELAH
LELRH KARENA KEKOERRNGAN !ODIUM DAN
DZQT' TJQIR. DJ!ka lnl kelandier' Ilda baik ba·
kerdJanJa. mako 1eqala raepa mokanan. tida
dapal menoeloent;i kopada toean. Penqhoblsan·
nJa toean mendladl lingqal kebtnqoenqan . letlh.
koeroe1. eaklt don leaoe.

~W\0'6~WMbo~N' oza'T1at'1fl1~~·~~~~ ~:!.!~:

goenq iano toean poenja kaoeletan badan dan

e~~:"'b':!'d::'n 11::,~~~~~lk;..~k~~~n "i~::~a ,:i':.h
'!!1b~~::.·~~~9 ~03~mk:r~d~~::t~~o•~ekar,

ka·

Oentoek menoa1tb kepada badan 10Tioia uoe

:a~~~ (~ht!o~'P~ta~~h~Cal~i~~~Z~av~i~M~~:

neeium Phosphor Be ' M
T mba
d.s.b.) dan JODIUM i&iNGa~'ll~~RN~
TJOER. dzat' mana aedlklt sekall terdapatnla

a/i::

0

darl kita poenlo makanan aeharl·harl,, . maka

toean moeell malcan .. Vll!ELP• - aekarano telab
di a~oel aebaqa! dcenia poenla aoombor fanq
lerka1a darl Int d:al' penl\n9 . la poon ada bet·
n1ak menqandoeng vllaminen ponlino - 11roe•
tamo V1ta r.iino B

AMillLLAH INI PERTJOBAAN
Ambil pertlobaan denqan .,Vtke!p•, Makanla.h
dldalam 10 bar! lamanja. 3 tablet Uap' habl1
makan. Dan Uhatl ah perbedaCinnja - bagalmana
loblh lama loean biea bakerdla denqan tlda
merasa lelab. baqaimona lo blh balk loean po ..
nia pengraaa<:in. bagalmana lebth baik to•an

biao tidoar dan makan . Toean dJadi leblh ko•at.
dan leblh qoernbira. R1abat'' koeat. Otak 1evar,
0

~:!~f~lnFo!.b~~h~e B~t?d'o o~a:1 !t!::r=:n~':ir::

toean poela denqan koqoe1nblrahan.

fEJUNGATAN. Dllka Toean poenja langganan Uda ada
t:idia, toella 1oerat kepada Muller & Pblppa, Batcrria·C., Aid.
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Oemoem.

POLITIE DAN l\DLITER.
Sam,a-sarn.a pendjaga ke:aman:.1111.
Beberapa kedjadian diwaktoe belakangan ini tidak dapat membesarkan perasaan aman diantara
01 ang banjak jang memangnja soedah dalam gelisah,
berhoeboeng. dengan keadaan genting sekarang. Di·
antara pend~aga2 keamanan sering terdjadi bentro~an. Jang. k1ta maksoedkan disini jalah kedjadian2
~ang ~u.enJolok dalam kalangan pendjaga keamanan
i~oe, J.a1toe bentrokan an~ara agent2 politie dan seraado.e2._ Pada beberapa mmggoe !aloe rnisalnja pernah
terdJad1 s~?rang agent politie dipoekoeli oleh serombongan mih.ter, entah lantaran apa. Kemoedian dipe1karangan b10scoop ,,Ideaal" disini terdjadi perkelahian po.ela antara agent politie dan serdadoe, jaitoe pada mmggoe laloe. Apakah kedoea pihak saling mera~c; dendam atau apa, ~elihatann~a sikap tidak menga1ah satoe pada lam, d1satoe han akan menimboelkan
kedjadian2 jang tidak diingin.
Sesoedah jang diatas ini dizet, sebab kebetoelan
no~or KHP ini terlambat terbitnja sampai hari ini,
S~run 7110, maka; dapatlah_ lagi kita wartakan kedjad1an pada kemarm sore~ d1dekat ~ioscoop Ideaal poela. Seorang serd~doe d1tahan politie sebab satoe pel~ngga:an ~alo~ hntas. Menoeroet orang jang menjaks1kannJa, s1 serdadoe, setelah mengetahoei ia soedah
salah, soeda.h mengakoei persalahannja dan minta
maaf. Tetap1 entah sebab apa, sekonjong2 diantara
serdadoe. ito: dan tig~ o:ang agent politie terdjadi
pe-:k~lahian. Jang sengit, Jang berachir dengan dipakamJa sendJata a~i oleh. salah seorang agent politie.
S~to~ temb~k~n pistol dilepaskan dengan akibet meIlJedihkan, Ja1toe seorang anak dekat sitoe terkena
dengan pelor pistol itoe. Kemoedian si serdadoe telah
berhas~ n:ereboet. sendjata agent politie itoe, sehingga k~dJadian2 leb~h hebat tidak menjoesoel Jagi.
~1apa salah, s1~pa :tienar, itoe terserah pada pe~en~saan ber~·adJib Jang sedang dilakoekan. Bag\
k1ta Jang pentmg adalah soepaja kedjadian2 sematja;m ~atas disoedahi s~ma sekali, serta didjaga soepaJa bdak teroelang. D1masa genting ini ada boekan
sepantasnja kaloe juist mereka jang diserahi pendja~aan keama~~n satoe pada lain bertengkar. Harap
Jang berwadJ1b akan melakoekan tindakan2 bagitoe
roepa soepaja kedjadian seperti ditoetoerkan tidak
akan teroelang lagi.
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~O~Ge<~~A ~AMA.riAMA"
Kepada sekalian pemakai electrisch.

Pada hari DJOEMAT tanggal 18 October 1940 j.d., dari djam 18 sampai djam 22, (poekoel 6 sampai 10
malam) Luchtbeschermingsdienst (LBD) akan adakan pertjobaan (oefening) menggelapkan kota
Manado.Hal menggelapkan itoe boleh djadi atas roepa-roepa djalan.
a. Dari fabriek electrisch (electrische centrale) ..
b. Dari toean sendiri.Menoeroet djalan pertama (a) tentoe baik sekali. retapi selama diadakan pertjobaan (oefemng) tentoe
kita semoea ada dalam keadaan gelap-gelita. Terleoih djoega k~ta djangan loepa akan roe;°lah-:oemah
sakit dimana stroom electrisch sekoenjoeng-koenjoeng boleh d10esah oentoek keperloean s1 sak1t. Dan
djoega ada peroesahan jang mana tidak boleh ditiadakan stro_om b?eat beber~pa djam.
.
Menoeroet pendapatan kami dan bestuur dari LBD, maka le~1h ba1k ka~au k1ta toero~t dJalan kedoea
(b). Selama diadakan pertjobaan (oefening) pen~gelapan, k1ta ~oleh dJoeg~ me~aka~ lampoe da~a~
roemah, asal sadja kita atoer dan .djaga so.epaja tJeh~Ja terang. tida~ sampa1 bertJahaJa keloear. DJadi
kita boleh pakai lampoe jang ketJil, tetap1 haroes ditoetoep ba1k-ba1k.
KAMI MINTA SOEPAJA KITA SEMOEA BEKERDJA SAMA-SAMA, SOEPAJA PEKERDJAAN PERTJOBAAN DARI LBD ITOE, AKAN DJADI DENGAN BAIK DAN
BAGOES. SEBAB KITA SEMOEA TAHOE, BAHWA PEKERDJAAN INI DIBOEAT
OENTOEK TANAH DAN DIRI KITA SENDIRI.
BAGAIMANA kits haroes bekerdja. sama-sama?
Pertarna: Kalau toean keloear roemah, matikanlah semoea lampoe dalam roemah.
Kedoea : Kalau toean dalam roemah, matikanlah semoea lampoe jang dirasa tidak perloe dinjalakan. Tahoekah toean, bahwa lampoe ketjil dalam radio ioedah tjoekoep memberi terang pada toean?
Ketiga : Sediakanlah satoe bilik;'° dimana toean selama diadakan pertjobaan (oefening)
boleh tinggal. Kami minta djangan doedoek diloear.
Keempat: Haroeslah toean toetoep lampoe dalam bilik itoe, soepaja tidak bertjahaja k~
loear.
Boeat menoetoep lampoe ini toean boleh minta pertoeloengan dari Gas-Maatschappij dengan onkost jang amat moerah sekali. (Kapnja sesama onkost pasang hanja harga f. 0,25) .Kelima : Pakailah lampoe jang ketjil. 8 sampai 15 Watt soedah tjoekoep.
Keenam : Kalau toean sendiri maoe toetoep lampoe, maka kami peringatkan:

a. Penoetoep itoe toean boleh boeat dari pada blik, karton, boeloe, kain atau
kertas biroe. (Ingat, dan hati-hati, sebab kain atau kertas tidak boleh diikatkan sadja pada lampoe. Sebab ini boleh mengadakan kebakaran, dan tentoe pertjobaan ini akan nanti djadi pertjoema.)
b. Toetoeplah semoea pintoe dan djendela dengan kain atau karton biroe.
c. Semoea kain djendela <Ian sebagainja haroes ditoetoep.
Bilamana toean soedah toetoep lampoe dan djoega menoeroet permintaan kami terseboet dalam bahagian b dan c, maka ini ada tanda, bahwa soenggoeh toean ada soeka bekerdja bersama-sama.PENGHARAPAN KAMI, BAHWA TOEAN-TOEAN SEMOEA AKAN INDAHKAN
DAN DJOEGA SOEKA BEKERDJA BERSAMA-SAMA, BOEAT KEAMANAN TANAH
KITA DAN DIRI KITA SENDIRI.Keterangan lebih djaoeh boleh dapat dari Gas-Maatschappij.DJANGAN LOEPA:
HARI D J 0 E M A T TANGGAL 18 OCTOBER 1940, DARI DJAM 18 SAMPAI DJAM
22, (6 - 10) AKAN DIADAKAN PERTJOBAAN PENGGELAPAN OLEH L.B.D.
Kerdjalah bersama-sama oentoek maksoed ini !
Terimah kasih ,, N E D E R L A N D

Z A L

H E R R Y Z E N ".
N.V. Ned. Indische Gas-Maatschappij
Electriciteitsbedrijf Manado.

Kaloe merasa kepala poesing, kaki
tangan pegel, sakit dada, sakit ping
gang dan 1.1.s. lantas gosok dengan
OB AT BALSEMTJ AP MA TJAN
jang bisa ilang~en sakitnja dengan
. t,I • . . _• • • • • _ •
tJepe

BISA .DAPAT BELi DIANTEAD TEMPAT

BALON JANG DIPAKAI OLER WEERDIENST
oontook menjelidiki kejada:an

ra.

Oentoek menjelidiki keadaan oedara dinegeri ini
oleh Koninklijk Magnetisch en Meteorologisvb Ob-·
servatorium, setiap hari dinaikkan loodsballon pada
15 tempat. Tempat balon itoe dinaikkan ialah: Me_dan, Pakanbaroe, Palembang, Batavia, Andir, Semarang, Soerabaja, Den Pasar, Bima, Koepang, Bandjermasin, Balikpapan, Tarakan, Makassar dan Manado, sedang tidak lama lagi balon sematjam itoe
akan dinaikkan poela setiap hari di Namlea dan di
Klaten.
Pada empat tempat ja'ni di Soerabaja, Batavia,
Koepang dan sekali2 di Semarang, pada pagi hari pada balon itoe dipakai seboeah lampoe, soepaja dapat
djoega melakoekan penjelidikan dihari jang masih
gelap.
.
Lampoe balon itoe pakai zakbatterij; oentocek
mendjaga soepaja djangan terdjadi ketjelakaan karena batterij itoe djatoeh kebawah, maka batterij itoe
digantoengkan pada setjarik kain sebesar sapoe tangan jang meroepakan parachute (pajoeng).
Balon dan parachute itoe bertjapkan perkataan:
K.M.M. OBSERVATORIUM.
Dengan demikian segeralah orang tahoe dari mana
asalnja.
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STUDENT KITA DI CAIRO.
Bagaim~.

mengirimka,n ooang kepadanja.

Dalam waktoe jang achir2 ini ada tersiar kaba.c
ten tang nasib student bangsa kita di Mesir (Cairo).
Banjak mereka itoe mendapat kesoesahan, karena
tidak mendapat kiriman oeang dari orang toeanja.
Zaakgelastigde (wakil pemerintah) keradjaan Belanda di Cairopoen soedah mengabarkan hal itoe kepada
pemerintah dinegeri ini.
Sekarang kita mendapat kabar dari Balai Poestaka bahwa kantor Adviseur van Inlandsche Zaken
aoedah mengambil tindakan dalam oeroesan itoe.
Memang orang toea student itoe soeka djoega
mengirim oeang, tetapi tidak tahoe bagaimana djalannja, berhoeboeng dengan atoeran deviezen jang
baroe diadakan. Doeloenja boleh mengirimkan oeang
keloear negeri dengan djalan postwissel atau dengan
memasoekkan oeang kertas negeri kita ini dalam seboeah soerat. Tetapi sekarang tidak diizinkan lagi
mengirim oeang dengan djalan jang begitoe.
Sekarang mengirim oeang keloear negeri hendak
lah dengan perantaraan salah satoe kantor bank jg
berkedoedoekan dinegeri ini. Oeang itoe boleh djoe1 ga dikirim dengan telegram. Tetapi bank itoe baroe
boleh mengirim oeang itoe, djika kita soedah mendapat izin oleh atau atas nama Nederlandsch-Indische
Deviezeninstituut, di Betawi.
Tetapi menoeroet prakteknja, kantor bank itoe
sendiri boleh memberikan izin itoe ata nama Deviezeninstituut.
Orang toea student di Mesir itoe roepanja tidak
tahoe tentang hal terseboet. Mereka itoe hendaklah
berhoeboengan dengan amtenar B.B., soepaja dapat
lekas dioeroes, soepaja anaknja itoe dapat poela lekas mendapat oeang. Seperti dikatakan diatas. kantor Adviseur·van Inlandsche Zaken soedah mengambil tindakan. Kantor itoe soedah mengirimkan soerat
edaran kepada semoea Resident dinegeri ini dan kepada Assistent-Resident didaerah Keradjaan Djawa.
Dalam soerat edaran itoe toean2 itoe diminta soepaja diberitahoekannja hal itoe kepada semoea amtenar sebawahnja, soepaja amtenar itoe mengoe·
moemkan kabar itoe poela seloeas-loeasnja kepada
1
orang banjak. Tetapi kantor Inlandsche Zaken tahoe
djoega, bahwa bagi kebanjakan orang toea student
itoe soesah beroeroesan dengan kantor bank, berhoeboeng dengan soelitnja atoeran deviezen. Lain dari
itoe student itoe perloe lekas2 mendapat pertolongan
sedang sekarang ini perhoeboengan kapal dengan
Mesir soesah sekali. Sebab itoe lebih baik, djika oeang itoe dikirim dengan telegram, tetapi mengirim
oeang dengan djalan itoe akan terlaloe banjak menambah ongkos. Berhoeboeng dengan itoe, Kantor
Adviseur van Inlandsche Zaken mendapat djalan jg
begini:
Oeang itoe hendaklah dikirim bersama-sama.
Oentoek itoe orang toea jang hendak mengirimkan
oeang itoe hendaklah menjerahkan oeang kepada B.
B. dan B.B. akan menjerahkan oeang itoe kepada
Algemeene Secretarie dan Algemeene Secretarielah
jang akan mengirimkannja kepada Zaakge1astigde
di Cairo, sesoedah dipotong dengan ongkos mengirim. Dengan djalan begitoe oentoek masing2ongkos
mengirim itoe mendjadi sedikit sadja.

l
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~kali

lagi, orang toe.a ja.ng hendak m girimkau

ooang kepada ·a1-aknja di Cairo baiklah berhoebot>·
ngan d ngan amtenar B.B.

