No. 1;-,

1:! October 1'•40

'11erhft 2 lembar

=

l" Kno

fiWP

~491
HARGA LANGGANAN:
Boeat Hindia 3 boelan F 1.50

Wd. Redactie:
TjlA DIOE TJIAT, CORPHAR
dan . NESCIO.

Loear Hindia 6
Tiada

Segala karangan dan chabar2
dialamatkan kepada
Red. KENO HWA Poo Manado
Permintaan berlangganan dan
adverten tie serta pembajaran
nja haroes sampaikan pada
Handelsdr. LIEM OEI TIONG
Co., Manado Tel. No. 43

bolelJ

,,

F 5

berlangcari•••

koerang dari 3 boelan.
Baj a r a n I e b i h d o

Soerat chabar dan Advertentie diterbitkan saban hari Sabtoa keijoeali hari Raja
PENTJETAK DAN PENERBIT
S. H. LIEM - Maoado (H1mdelsdrukkerij Liem Oei Tiong & Co).

«

Agent di- Europa: PUBLICITEITSICiANTOOR ,,DE GLOBE" N.

z.

Kolk 19

Amsterdam.

I

e I o e.

HARGA ADVERTENTIE
Boeat 1 sampai IO perkataan
0.50. Sekoerang2nja f 1.sekali tempatkan.

Berlangganan lain harga .

Agen ten voor NED. INDIE, Pttbliciteitskantoor ,,DE GLOBE" Kali Besar Oost 18, Btvia

N.V. Ned. Ind. Advertentiebureau en Uitgevers Mij A . DE LA MAR Azn. Koningsplein N. 22 Batavia

C

BURGEMEESTER MANADO.
Djawa.b Pem r~tah.
Seperti diketahoei, oleh anggota Volksraad toean
Muhammad Yamin telah dimadjoekan pertanjaan pada Pemerintah jang bermaksoedkan boeat mengetahoei apakah Pemerintah sedia mengangkat seorang
Indonesier djadi burgemeester gemeente Manado.
Sebagai keterangan Mr. Yamin sadjikan, bahwa
;ti,~~
menoeroet berita2 pers maka burgemeester Manado
soedah diangkat djadi burgemeester Padang, walaudan selaln mendopat persenon
poen pihak Indonesier soedah mendesak soepaja dioentoek omol !toe. membowa
dan urlngk.alt dapat 1aklt
r1c:i1-uEN
tablet Wybert ado balk selr.all
pilek oleh karenonJa . . . . .
angkat seorang Indonesier. Menoeroet pendapatan
MEMBIKIN SEGAR MOELOET DAN
1ebob ia mengoeslz penja!Jt
penanja, boeat djabatan itoe ada beberapa candidaat
leher dengan tjepat.
MENJEGAH SAKIT TENGGOROICAH
It
jang tjakap, selain candidaat jang dimaksoedkan oleh
Pemerintah itoe. Oleh sebab stadsgemeente M~ado
mempoenjai sifat Indonesia dan menoeroet anggapan
penanja, boeat djabatan burgemeester Manado, terPengiriman soerat boeat Tiongkok dan Hongkong
EMMABLOEM.
dapat beberapa candidaat Indonesier jang memenoe- dengan mempergoenakan djalan oedara ,,by air to
Het Comite der Emmabloem-collecte meldt, dat
hl sjarat2 jang tertoentoet boeat djabatan itoe, maka Hongkong", ", ,,by air to Hongkong and onward air- de opbrengst van de collecte op 2 October j.l. ter Getjotjok sekali dengan pendirian Pemerintah, bila transmission11 masih bisa berlakoe, akan tetapi pe- meente-hoofdplaats Manado is als volgt:
boeat Manado diangkat seorang Indonesier.ngirimannja dilakoekan dengan Imperial airways via
bus 44-55
f 38.885
Atas pertanjaan diatas oleh Pemerintah soedah djalan Bangkok-Hongkong.
" 6-12-24-57
" 12.035
diberikan djawaban sebagai berikoet:
" 42-60
" 38.145
Pemerintah tidak dapat menerangkan terlebih
BERKIRIM SOERAT KE TIONGKOK.
" 20-40-41-56
" 28.785
doeloe, bahwa Ia sedia mengangkat seorang Indone- 1
•
•
• •
•
"
8
"
33.49
sier boeat Burgemeester Manado, oleh sebab goena
Moela1 5 Oct. J.l. peng1r1man semoea soerat b1asa
"
33-49
"
7.825
djabatan sebagini- sebagaimana soedah beroelang dan soerat aan%eteekend (zond~r ~ange~even waarde
"
53
21.485
kali diterangkan- meloeloe diangkat candidaat jang atau .ver~ekerung) boeat yro:rinc1~2 Tiongkok atau
" 50-54
"
6.025
paling geschikt, dengan tidak memandang kebangsa- postdistricten Honan (ketJOeah Kaifeng)! Hupeh (~e
7.82
"
35-70
"
annja.
tj~eali HanZ:ou-W~cha~g) , Kansu - Kweichow - Nm" 17-36
"
3.305
Melihat pendirian PelJlerintah ini, kita tidak oesah gs1a - Shans1 ~ketJoeah Fen:rang: !atung dan Yang"
52
•.
5.125
berketjil hati, sebab rasanja moestahil sekali kalau ku. ata~ Taiyuan), Shens1 - ~1k?-ang. - Szechwan "
51-55-32
"
20.06
diantara bagitoe banjak terpeladjar Indonesiers ti- \Tsmgha1 dan Yunnan o~eh mtw1Sselings~antore!1),
" 16
" 18.50
dak seorang poen jang tjoekoep tjakap boeat djaba- (kantor2 _Pertoe~aran) .di Med~n da~ TandJ.ong 1:'10k
.. 43
2.Q55
tan lmrgemeester Manauo. Bai'lua"n Ki\.a \.utmggu~\urn. U.tu~au -t'-i.ua\s. W_l-'\::r'ua\.u\.au uyo..lau J<m~ W.1:.1euu:10ek"
13-30-39-59
"
14.825
kan, selaloe akan dilakoekan 1iwat Indo-China ke
II
1-58
9,26
MENJEDIAKAN PASIR KERING
Kunming.
II
7~8-9-10
"
25.71
·
Pengiriman soerat2 sedemikian liwat Singapore
Meloeloe sebagai persedia~n.
dan Penang tidak dibolehkan. Soerat2 boeat lain2
Totaal
f 294.235
Pemberitahoean oemoem dari L.B.D. jang disiar- alamat di Tiongkok dikirimkan dengan perantaraan
Deze opbrengst is f 73.145 meer dan die van het
kan dikota ini, dan djoega telah kita moeat dalam salah satoe dari kantor perantaraan Tionghoa.
minggoean ini nomor !aloe, agaknja sedikit menggeDalam pengiriman liwat Indo-China tidak diboleh- vorige jaar.
Aan allen die medegewerkt hebben tot het doen
lisahkan. Ini sama sekali tidak ada perloenja. Tinda- kan soerat2 jang berisi benda jang berharga goena
slagen van de collecte, betuigt het Comite langs dekan LBD itoe semata2 persediaan belaka dan baik- :r;edagangan, monster atau pakjes.
zen weg zijn hartelijken dank in het bijzonder de dalah semoea orang soeka memperhatikannja oentoek
mes, die zich belast hebben met de verkoop der
h:ebaikan bersama. Orang djadinja tidak oesah koeaSOEDAGAR-SOEDAGAR KETJIL.
bloempjes.
tir dan mengira hal2 jang boekan2. Directie LBD
Dan deviezem·ergunningen.
tentoe sangat dipermoedahkan pekerdjaannja djika
COPRAFONDS.
Oleh toean H. H. Kan. lid Volksraad, ada dimapendoedoek seloeroehnja sama membantoenja dengan
melakoekan segala apa jang terminta goena kesela- djoekan pertanjaan sebagai berikoet pada PemerinDewan penjelidik.
matan kita semoea. Organisatie perlindoengan oeda - tah:
Oleh Directeur Ee. Zaken telah diangkat satoe
ra hanja bisa bekerdja effectief, bila semoea jang
Dari berbagai tempat, oemoemnja jang terletak Dewan penjelidik alias Raad van Toezicht boeat Co·
tersangkoet dengan sepenoehnja menjokongnja.
djaoeh dari Betawi, di Indonesia, diantaranja Mana- prafonds, jang terdiri dari toean2:
do, telah sampai keloehan pada penanja, bahwa soeMr. J. E. van Hoogstraten, hoofd Kantoor v.d.
dagar2 ketjil. jang biasa terima barang2 jang bisa
Handel, sebagai lid-voorzitter,
PENGOEMOEMAN POS.
roesak
dari
loear
negeri,
kebanjakan
moesti
menanG.
J. Schimmel, hoofdambtenaar E. Z., sebagai
Pos oedara lndo--Chlna Tiongkok dan Hongkong.
tikan lamanja pada deviezenvergunning jang perloe,
lid-vervangend voorzitter, A. W. M. Schade,
Terpoeto~s moelai 7 Oct. 1940.
sehingga barang2 tadi mendjadi roesak, kapan ia tehoofd Bureau Uitvoerzaken. sebagai lid-secreta·
Perhoeboengan pos oedara antara Indo China dan rima sesoedah dilakoekan pembajaran.
ris dan sebagai leden:
T10ngkok serta Hongkong boeat sementara waktoe
Atas dasar ini keloehan, idjinkanlah penanja maIr. J. A. van Beukering, Landbouwconsulent,
terpoetoes, sehingga djalan pengiriman .,by Knilm' djoekan pertanjaan pada Pemerintah, apakah Ia
I. J. Kasimo, lid Volksraad, adj. LandbouwconAir France to Hanoi and onward airtransmission" bersedia boeat menimbang tjara bagaimana itoe bisulent lste klas,
moelai 7 October ditoetoep. Soerat2 dengan pos oe- sa dibereskan- oempamanja dengan berdirikan beLiem Hong Lie, directeur Agentuur en Commi.sdara boeat Tiongkok boleh dikirimkan dengan pakai berapa agentschappen dari deviezeninstituut- dan
siehandel Celebes,
pengoendjoekkan ,,by Knilm to Saigon"; luchtrecht kasih tahoe pada V olksraad tentang hasilnja itoe
N. F. Mogot, lid Volksraad en Coll. Gedelegeerboeat briefkaart 10 sen, soerat2 dll . 10 sen saban 5 pertimbangan.
den,
gram.
Mr. F. J. Muller, president directeur A.V.B.,
O.M. Nalaprana, lid Volksraad, Demang lste klas
R. T. A. Soenarjo, Regent Tjiamis,
J. C. van Someren, directeur MIIV,
J. C. van Waveren, directeur Javasche Bank.
SABOEN WANvG'e
Sebagai directeur Coprafonds diangkat toean D.
Biersteker, sehingga sebagitoe djaoeh mendjadi afdeelingschef Hoofdkanto r Javabank.
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LUCHTVAARTCADETrEN.
Oenfufil{ ma~ek K.M.A. Bandoteng.
Beroepsofficier pada Militaire Luchtvaart haroes
senantiasa ditambah, seperti djoega officier2 pada
sendjata jang lain. Pada masa jang sekarang ini hal
itoe haroeslah terdjamin hendaknja dengan mengadakan atoeran2 jang choesoes. Oentoek itoe dari
adspirant officier2 vlieger jang telah moelai dididik
di Kalidjati sedjak 1 Juli 1940 akan ditentoekan sedjoemlah dari mereka jang mentjoekoepi sjarat2
choesoes oentoek masoek K.M.A. Mereka jang ditentoekan itoe akan didjadikan luchtvaa.rtcadet oentoek dididik djadi beroepsofficier-vlieger.
Djadi sebagaimana djoega tjara m~ndidik oe~
toek sendjata lain2, luchtvaartcadetten itoe akan d1tempatkan dalam tahoen 1941 pad.a Militaire Academie di Bandoeng. Soepaja djangan hiltmg kepandaiannja terbang, selama belad.jar pada ac~demie itoe
kepandaiannja itoe selaloe dJoega akan diasah.
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KOEA T !
Mengang!<at barang' berat, boeat
ia ada perkara ketjil. lnl disebab1.an karena ia soedah lama dengan
tetop mejakmkan mengangkat ba·
rang 1 beral. Dan ia poen membikio
kabiasaan mem;noem Sarsae, minoeman jan g boekan sadja menje·
gnrkcn. teta pi mengasih djoega
kakoeatan d un kaoeletan.

SOAL SECRETARIS GEMEENTE.
Oeso'el dirobah.

I Ojalan satoe-satoenja tentang
I

1

boetan tiga mosi.

penja-

dalam hakekatnja menolak apa jang diandjoerkan
oleh 3 mosi terseboet dan oleh karena itoe maka
toean Wiwoho menarangkan, bahwa diantara pendirian pemerintah dan pendirian 3 mosi ter pat djoerang kefahaman, sehingga pertjoema bertoekar fikiran lebih djaoeh. Djika perbedaan pendapatan antara Pemerintah dan ketiga mosi boleh dioempamakan dengan tjonto sehari-hari dika1angan perdagangan,. maka Pemerintah sebagai pendjoeal hendak
mendjoealkan ~ram, sedang sipembeli bermaksoed
membeli hems.
Apakah ~ebenarnja. boekan memboeang tempo
dengan pertJoema sadJa oentoek bertoekar fikiran
lebih d~aoeh djika perbedaan pendapatan ada sekian
besarnJa?
P~ntj~boetan 3 mosi tidak beurti aksi oentoek
nientJapa1 apa jang diandjoerkan akan diberentikan
boea~ kemoedian hari atau boeat se1ama-1awanja.
1!elamkan .berarti bahwa djika pendapatan Peme~mtah mas1h. tetap sadja dan belom berobah, mereka
J~ng memadJoekan 3 mosi terseboet berpendapatan
t:dak ada goenanja oento~k meneroeskan permoeSJawaratan pada waktoe itoe. Didalam keterangan
toean Wiwoho dit~rangk_an poela dengan djelas,
bahwa pa.da saat Jang d1rasa baik, akan dilandjoet~:~. apa Jang sekarang boeat sementara diperhentiSikap toean Wiwoho dan kawan-kawannja, me-

~?eroet pendat;iatan kami ada pada tempatnja dan
OJalan satoe2nJa. Oleh karena pendirian Pemerm·tab

Seperti soedah diwartakan, itoe oesoel pcngang- 1p t• b()leta
d"" te
ti · dan b 00ka b"kin2
.
katan secretaris gemeente, sebab banjaknja soeara en \)a
n pa ~ mpQ lJa
'
ill 1
an. t h t
1
setoedjoe dan tidak setoedJ·oe ada sama, hendak di01eh: M. H. Thamrin.
ea
eran~ dan .djelas.. maka ta' dapat beliau menempoeh d.Jalan Jang lam. Keterangan jang diberl1
bitj~rakan sek.ali lagi dal.am satoe s~oed:rergader~g.
Pendahoeloean dari Reda ctie: Dalam nomer ming- kan Pemen~tah, da~am hal 3 ~osi ini, haroes diangTap1 ve~gadermg spoed. itoe roepanJa hdak b~gitoe goe }aloe kita soedah tempatkan pemandangannja g~p sebagai. Regeermgsverklarmg jang tak dapat
spoed dJoega, seba.b ~ioeroengkan. Laloe dilang- toean P. Kerstens tentang penarikan tiga mo- dicebah Jagi. Dalam keterangan Pemerintah tidak
~o.engkan vergaderu~g J~ng b~ekan. spoed pada 8 hb. si jang terkenal itoe. Toean P. K. ada seorang pe- ragoe2 m~nentoe~an sikapnja dan menjatakan penmi._ Dalam vergaderm_g l~oe dima~Joekan. ~es~el ~oe- moeka dari pihak Eropa. Oleh karena itoe baiklah dapatannJa. Ia tidak memberi kesempatan oentoek
paJa toelage secretan~ Jang sehmgga kim ditenma djoega kita menempatkan pemandangan prihal mas- mengandJoerkan sikap jang lain lagi. Ia djoega tidak
oleh burge1?'ee~ter sedJoemla~ f 75.- se?oelan moelai salah ini dari pihak kita djoega, ja'ni dari pemoeka ffiemberi kes~ngsian pada pendengar atau pembatja
sekarang_ dibenkan J?ada adJ. secretans dan b~ge- Indonesier, toean M. H. T hamrin. Dibawah ini kita t~ntang ap~ Jang dikehendakinja. Teroetama pendime~ster Jang bar?e bda~ akan dapatk'.ln toelage ito.e moelaikan penempatan toelisan toean terseboet:
nan Pemermtah terhadap mosi Wiwobo terang melagi. Denga~ ~ag~toe adJUnct ~ecret~n~ sekar~ng. tiSebagaimana oemoem telah mengetaboei maka nolak. Andjoeran toean Wiwobo oentoek mengadadak oesah didJad1kan secretaris, tap1 ~senangi dJoe- telah diadjoekan kepada Volksraad 3 mosi jang mak- kan komisi boeat merantjangkan peroebahan soesoe~3: sebab mendapat tambaha~ pen~hasilan. Voorstcl soednja sebagaimana jang terseboet dibawah ini:
nan negara ditolak poela.
iru me~dapatkan persetoedJ?eannJa raad, .althanJ
Mosi Thamrin mengandjoerkan soepaja dalam
Dasar pemerintahan soepaja demokratis ditolak
b~rh~sil mendapat soeara leb1h pada dapat dianggap wet dan lain2 peratoeran negeri akan digoenakan
Andjoeran menambah anggota Volksraad dito~
diterrma.
perkataan Indonesia, Indonesier dan Indonesisch se- lak. Memperloeaskan kekoeasaan Volksraad ditolak
Diterimanja oesoel sebagini ini, jang betoel tidak bagai pengganti dari oetjapan Nederlandsch-Indie, Mengadakan wakil2 Pemerintah jang haroes menang~
membawa serta pengeloearan belandja jang lebih be- Inlander dan Inland.sch atau Inheemsch.
goeng djawab kepada Volksraad ditolak. Ini ciitolak.
sar, akan tetapi dalam hakekatnja toch berarti ke- 1 Masi Soetardjo mengandjoerkan adanja lndisch- \ itoe ditolak, sekalian ditolak.
tambahan belandja oentoek satoe djabatan- dalam burgerschap, berarti soepaja dalam peratoeran negeJang hendak diadakan oleh Pemerintah seboeah
ini dja~ata:i adjunct .se~re~aris- j8:ng meno~roet ting- ri djangan diadakan perbedaan lagi antara bangsa2 I kornisi hanja oentoek mentjatet dan memeriksa.
katannJa tidak mesti dibaJar bagitoe, merumboelkan di Indonesia, akan tetapi soepaja diseloeroeh Indone- I
Boekan Komisi oentoek merantjang atau mengkeheranan.
sia diadakan burgerschap jang sama oentoek sekali- oes<>elkan peroebahan.
Dalam segala-galanja diichtiarkan penghematan an pendoedoek. Rin.gkasnj~ djangan Bel~nda, l;>ur~e~
Diminta. beras dikasih garam !
dan oleh Pemerintah dititahkan soepaja orang dalam Inlander, burger asmg dlnJa, akan tetap1 sekalian lil.l
RoepanJa benar sama, sebab kedoea barang itoe
pendjabatan oemoem sama berhemat. Tjoema ge- haroes mendjadi Indisch-burger jang haroes menda- poetih warnanja, akan tetapi hakekatnja da..n r$l~meente Mana.do ae;aknja m_1~ra~11. p(lrl~ m.~ngdocar- pat. penghargaan jang 3-a.m~ rata.
{ nja berbeda..
.
.
kan belandja jang mengatasi oekoeran jang dikena:Mosi Wiwoho mengandjoerkan soepaja dengan
Apa~ah bdak benar s1kapnJa toean Wiwoho dan
kan pada djabatan itoe. Apakah soedah selajaknja segera moengkin mengadakan perobahan negara, se- kawannJa oentoek memoetoeskan permoesjawaratan
djabatan satoe adjunct-secretaris dibajar dengaa hingga dasar pemerintahan didasarkan atas demo- d~n menerang~an bahwa an'.-3-ra pen~apatan Pemef 75.- seboelan lebih mahal dari pada oekoeran jang cratie alias volkssouvereiniteit, artinja--'Soepaja hak r1?-tah dan ?ehau ~erdapat dJoerang Jang dalam, sedioentoekkan boeat djabatan itoe, dan jang sedari rakjat diperloeaskan dengan tjara jang sedemikian hmgga masmg2 f1hak soesah menjeberang oentoek
moelanja diterima baik oleh jang mendjabatnja? sehingga pengaroeh rakjat dalam mengemoedikan bertemoe?
Pegawai jang tersangkoet, dus adjunct-secretaris, pemerintahan adanja pasti dan besar. Pemerinta11
Apakah ada djalan lain jang Jebih pantas dan lemenoeroet apa jang kita tahoe, tidak mendesak me- haroes menanggoeng djawab kepada badan perwaki- bih tepat dari pada djalan jang ditempoeh cleh toean
minta kenaikan pangkat atau gadjih. Tjoema dinja- lan jang terdiri dari wakil2 rakjat sedjati.
Wiwoho dengan kawan2nja?
takannja, bahwa i9' bisa dapatkan djabatan (atau
Ketiga mosi ini ketika dibitjarakan dalam persiSoedah tentoe tidak.
ditawari djabatan) dilain tempat, jang lebih mengoen dangan Volksraad mendapat perhatian besar dari
Djika dipikir dalam2 dan ditimbang masak2, matoengkan baginja sebab memberikan penghasilan le- anggota Dewan Rakjat. Sekalian golongan meng- ka sikap dan tindakan toean Wiwoho berhoeboeng
bib besar dari apa jang didapatnja sekarang.
ambil kesempatan oentoek berbitjara dan pembatja dengan ketiga mosi itoe, sebenarnja djalan jang saTapi. . ....... kaloe gemeente Manado soeka bajar jang memperhatikan djalan pembitjaraan itoe ten- toe2nja dapat didjalankan. Meneroeskan permoesjalebih, ia soeka tinggal bekerdja teroes. Bagitoelah toe telah .mengetahoei pendapatan masing2 golongau warata~ be.rarti m~minta soeato~ bara~g jang tidak
telah terlihat oesoel jang dimadjoekan pada raad atau ~asmg2 a?ggota. .
.
I ak~n dikas1h. Me.mmta ba!ang Jang ta ak~n dap~t
itoe, pertama bermaksoedkan mengangkat adj. seDJoega wak1l pemer.mtah men~ambil kesempatan 1f:b1h rendah dari pengem1s. DJ1ka mengerms mas1h
cretaris didjadikan secretaris, dan sesoedah ditolak, oentoek menerangkan s1kap Pemermtah terhadap ke- ada harapan oentoek mendapat.
laloe dirobah, memberikan toelage burgemeester pa- tiga mosi terseboet.
Alas~n dan pertimbangan toean Wiwo~o dengan
danja. Djadi pada achirnja pegawai tersangkoet da- I
Oleh karena keterangan wakil Pemerintah terse- ~awannJa terang: ~an tegoeh oen~oe~ sekal1an oran~
patkan djoega maksoednja menghendalti ketamba- boet maka toean Wiwoho, djoega atas nama toean.2 Jang dalam. h.al iru hendak mentJan k~benaran. B1han penghasilan. Tidak seorang tentoe hendak mem- 1 Thamrin dan Soetardjo, telah menarik kembali keti- arpoen ?em1kian, pe~bedaan faham masih a~a, s~bab
bantah peroentoengan toean itoe, dan sebagai per- ga mosi terseboet. Pentjaboetan 3 mosi dialas.kan manoes1a memang tidak sama ~endapatan~Ja. Ti~ak
soon, pihak kita toeroet bersoeka karenanja. Tapi, oleh toean Wiwoho dengan tegas dan tepat. Rmg- haroes o~ang i;narah atau. menJalahkan s1.apa dJoeapa gemeente kita dioentoengkan oleh poetoesan itoe, kasnja toean Wiwoho menjatakan penjesalan ?rang gapoen, ~ang tidak setoe?Joe pendapata.nnJa dengan
orang mesti sangsikan. Penolakan oesoel pengangka- jang mengandjoerkan mosi, atas sikap Pem~rmtah, toean W1woho. Asal sadJa alasannJa dJoega tegoeh
tan secretaris boekan istimewa berdasar pada kenai- oleh karena pendirian Pemerintah sebenarnJa dan dan terang.
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I
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I

I

~npan~~peng~~aja~ternan~oe~~t~ie· / ------------------------~~----------------

bab mengingat pembelandjaan goena itoe. Sekarang
pangkatnja tidak dikasih, tapi belandja ditambah.
Ini boekan apa jang diseboet konsekwent-tetap pada
pendirian ! Kaloe sebentar burgemeester baroe, jang j
akan tetap berge1ar ,,burgemeester-secretaris" (sebab raad masih beloem mematikan poetoesannja ten - 1
tang itoe) menoentoet djoega toelage secretarisnj~,
antjoa? Rasanja raad tentoe soekar akan mengambil
pendirian, bahwa pangkat secretaris dikasihkan pada burgemeester dan toelagenja pada adj. secretaris? (C)

I

PISAU BELATI BEKERDJA.
Gara-gtuianja kionde litjin?
Kemarin Selasa soreh, kira2 djam stengah 8, dlmoeka pekarangan geredja Advent di Tikala soedah
terdjadi penikaman ngeri. Seorang lelaki nama Montori jang bekerdja selakoe mandor pada Prauwenveer
disini telah ditikam oleh seorang bernama Tane, jg
rr..enoeroet kabar si M. sementara mengendarai speda.
Konon sebabnja penikaman ini, terdjadi lantaran
si M. ada bermain mata dengan isterinja si T.
M. dengan 5 loeka jang berat lantas diangkoet
keroemah sakit dan ditengah djalan lantas meninggal, sedang sipenikam teroes ditangkap dan ditahan
oleh politie.

Biskoewit Arnott membowa kasenangan dlika
di boeat soegoehan. Lihatlah bagaimano
ramai keadaann ja I T eta pi toean moesU
rasakan doeloe dia oantoek menge·
tahoei bagalmana ledzat rasanja.

KENG H
Antara orang jang tidak setoedjoe dengan sikap
toean Wiwoho cs. terdapat tn. P(iet) K(erstens), jg
dalam Bat. Nieuwsblad 16 dan .21 September telah
enoelis doea pemandangan tentang pendapatannja
terhadap entjaboetan 3 mosi.
Sedikit keterangan tentang Piet Kerstens.
P. K. mendjadi ketoea dari kaoem Katholiek Belanda di Indonesia. Ia mendjadi anggota College van
Gedelegeerden dan seorang jang ternama dalam doenia soerat kabar Eropah. Seorang jang pandai dan
berpengaroeh.
Biarpoen pemandangan P .K. dalam doea artikel
terseboet adalah pandjang dan lebar, kesimpoelannja terhadap sikap Wiwoho cs. ada singkat sekali.
Ia berpendapatan bahwa djoerang kefahaman
antara Pe~erintah dan Wiwoho cs. sebenarnja ti-

1

~

A POO

I

Goembi ra
hidoe p dun gagah
adalah kemoes1ian dari orang •
lelaki jang sehat dan koeat
d jika ia hendak beroentoeng

Orang tegap

I

DISTRIBUTEURS: JACOBERG.
Aga jang diterangkan oleh tn. Wiwoho cs. sebagai atoerang kefahaman hanja bikin2an sadja. Ia pi doega-doegaan sadja.
menjalahkan tindakan Wiwoho cs.
Ia mengi.ra, bahwa tn. Wiwoho cs. sesoedah men- 1 TENTANG RA'JAT DJERMAN BERANGKAT
la. tidak moefakat dengan pentjaboetan 3 mosL tjaboet mosinja. seolah-ola h merasa ragoe-ragoe de- I
DARI HINDIA.
Ia menjesalkan pemoesjawaratan tentang 3 mosi ti- ngan perboeatannja sen diri.
I Regeeringspubliciteitsdienst mengabarkan:
dak diteroeskan.
Ia mengira poela, bahw a penjokong2 mosi seolah- \
Baroe-baroe ini soedah dapat diadakan persetoeKami telah menjatakan tadi, bahwa perbedaan olah bingoeng. oentoek mentjari djalan jan~ lain dan 1 djoean tentang menoekar amtenar consu12 Nederland
faham antara manoesia adalah keadaan jang loem- oleh karena itoe memcetoeskan permoesJawaratan jang masih ada sekara ng di Djerman dengan amterah sadja. Kita tidak boleh menjalahkan seorang jg tentang 3 mosi terseboet......... ...
nar consul2 Djerman dinegeri ini. Persetoedjoean
pendapatannja berlainan dari pada kita. Asal sadja
18: m~ngira. lagi, ba h~a pentja~oetan mosi .sebe- ito~ di~roleh dengan perantaraan pemerintah nealasannja terang dan tegoeh.
1narnJa tidak d1kehendak1 oleh penJokong2 mos1. .. .. . gen Soe1s.
Marilah kita periksa sekarang alasan P.K.
Ia mengii'a . . . . . . . . . . . .
Sebenarnja ada kewadjiban oentoek mengizinkan
Mereka jang hendak mentjari alasan dalam pe. Apa goenanja kita t oe toe~kan satoe .Pe~satoe pe- amtenar ~onsul poelang kenegerinja pada waktoe pemandangan P.K. akan ketjewa sekali, oleh karena ng1raan2 P.K. tentang apa Jang mendJad1 sebab 3 rang petJah, tetapi biasanja kewadjiban itoe tidak
alasannja tidak ada.
I mosi ditjaboet oleh karena doega2an itoe sama se- dapat dilakoekan dengan sebenarnja, sehingga amteJang dia~joekan oleh . P.K. oentoek mengoeatkan \ kali tidak berdasar kebenaran?
.
nar cons1;11 itoe baroe diizinkan berangkat, djika soependapatannJa, sebenarnJa boekan alasan, akan teta(disamboeng).
dah pasti, bahwa pertoeka.ran akan dilakoekan dengan selengkapnja. Menoeroet atoeran jang soedah
ditetapkan terseboet, amtenar consul2 Nederland itoe
\ akan ~erangkat kenegeri Soeis dan doea orang consul DJerman akan ke Bangkok, sedang consul lain,
lainnja akan ke Shanghai serta dengan pegawainja.
Lain dari pada itoe dapat lagi dikabarkan jang
terseboet ini.
Setelah petjah perang dengan Djerman ternjatalah, bahwa perloe djoega diinterneer sedjoemlah
anak boeah moesoeh jang perempoean. Perempoean
Djerman jang tidak baik diinterneer dimasoekkan
kedalam ,,beschermingskampen" (kamp. perlindoengan), jaitoe mana jang tidak disoekai oleh masjarakat atau jang mendjadi melarat hidoepnja. Jang
selebihnja tetap diawasi oleh polisi. Perempoean2
Djerman jang dimasoekkan kedalam ,,beschermingskampen" itoe dan jang masih tinggal dalam masjaraka t boleh meninggalkan Hindia-Belanda, kalau
mereka maoe. Djadi halnja tiadalah seperti perempoean Djerman jang diinterneer.
Pemerintah telah mentjari bitjara lebih landjoet
tentang kedoedoekan perempoean2 Djerman jang diin.terneer. Kesimpoelan jang didapatnja ialah, bahwa
\ kebanjakan percmpoco..n itoc tiadalah akan m.engoentoengkan Hindia, djika ditahan lebih lama. Djadi meOemoemn.ja alam mem beri tahoekan kepada toean terhadap penjaklt'
' reka akan dibebaskan, asal mereka tidak kembali kejang akan datang. Toean moesti bakerdja tjepat. Sebab maslh ada
dalam masjarakat H'•ndia, atau dengan lain perkatatempo oentoek menjegah kerasnja penjakit. Tanda darl penjaklt pllek
an, djika mereka meninggalkan Hindia. Dalam hal
ini Pemerintah menoeroet tjontoh Inggeris, sekoetoe
adalah badan meriang dan be rat. ,,ASP RO" mengoeslr ltoe demam dan
kita. Setelah perang beberapa waktoe lamanja, medengan begitoe mendjadi tertjegahlah kerasnja pllek. Lain d~rl Jtoe
rekapoen mengeloearkan anak boeah moesoeh, jang
,,ASPRO" menjem boehkan djoega sakit kepala dldalam beberapa
ta'kan meroegikan kepentingan negeri lnggeris djimenlt sadja. Djika toean koerang sehat badan atau merasa lesoe,
ka moesoeh itoe dibebaskan.
Oleh sebab itoe sedikit hari lagi perempoean2
serlngkali lcoe ada canda akan mendapat salah satoe penjaklt. Telan•
Djerman jang baik dibebaskan sadja, akan diberi kelah ,,ASP RO" dan rasa koerang enak bad an, taklt 2 dan mertang
sempatan meninggalkan Hindia Belanda, jaitoe djik.a
akan tjepat hllangnja. Dan - apa Jang paling pen tlng adalah:
mereka m_aoe meninggalkan negeri ini .
2

dak ad.a.
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.,ASPRO" tlda meroet'*kan i)fe1'lto.nt: aMk

bol•h makan ,.A&PP.O".
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NENBAWA KERlllSAKAll DIDALAN
BE8£RAPA NENIT
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.. AS PR O"
MENOELOENG TE RHADAP:

h A.MAN dan
A.SPRO" soenggoe
2 bahan
.. .
en andoeng barang
tida m g
kkan djantoeng.
jang bisa mer~e~a b ih sekali
ers
d .
SPR.0" terb1k1n
"A
. . ,.
keras
ari
dengan penih""an
soedah
etahoean clan
i\moe peng
d. seloeroeh
ebih dari 23 taoen '
' h kasemboehan
' doenia mengas1
tjepat clan pasti.
dengan

Sakit kepala
Entjok
Tlda bin tldo•r
Sakit glgt
Neuralgi
Saklt ko•pln&
lschlas
Pllek
tnflaunu

KAM BO ET

Griep
Demam 5 harf
Sakic tenggorokan
Sak It asa bat
S1kit waktoe datanf
boelan.

AWAS!
.. Aspro" terboengkoes gam ·
pang sekalt d1dalam .. sani·
tape " st rook jang di patent .
Tablet 2 nja ada terboengkoes
satoe per satoe dan toean
tlda oesah pegang ia dengan
tangan . Dj lka maoe toean
bisa taroeh beberapa tablet
di kantong d tdaiam boeng·
koesann1a Jang asell ,

Bi sa dapat di segala roemah obat, toko-toko dan waroeng-waroeng.
I mp or t: J ·\CO dE RG, l'harmaceutische A fdeeling.
cooeroet poetoe1anoja Dienst der Volksgezoodbeid, A1pro dimana·maoa boleh didjoeal
didalam 1emoea toko·teko dan waroeoQ2 deoiao tiada memakai Jicentio.

~~~~~·

NETJIS.
T O KO

KAN E K 0

M AN A DO .

PER HOEBOENGAN OEDARA.
Timoer Koep-ang-Timo~r Dilly.
I
Antara Koepang dan Dilly, doea kota dipoelau
Timoer, jang pertama didaerah Belanda, jang kedoea
didaerah Portugis telah diboeka perhoeboengan oedara kepoenjaan Portugal. Berhoeboeng dengan adanja perhoeboengan oedara itoe maka PTr-diensl
memperma'loemkan, bahwa moelai 6 Oct. j.l. dengan
tiap pesawat KNILM jang berangkat saban mlnggoe
dari Soerabaja ke Australia akan dikikirim serta
djoega pos oedara boeat Timor Dilly. Pos oedara
itoe di Koepang dipindahkan kepesawat oedara ke
Dilly itoe. Diatas pembajaran pos biasa diadakan tarief pos oedara boeat pengiriman itoe sebagai berikot: boeat tiap2 briefkaart 7 1 ~ sen dan boeat soerat2
7 1 '2 sen boeat tiap 20 gram.
Dengan diboekanja perhoeboengan diatas djadinja antara tempat2 lain di Indonesia dan Dilly (jang
terletak di Indonesia djoega tapi teranggap sebagai
,,loear negeri" sebab daerah Portugis) soedah ada
djoega perhoeboengan pos oedara .
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RADIO SERVICE STATION
MANAOO • TEL. 117 • PASSERWEG 2.

DIAMANT

+
Repareert alle soorten Radio. Ontvan• •
toe11tellen, Gramaphoon- en Krachtversterkers, Radio transformatoren, spoeltjes en
alle Electriche apparaten.
Ons SERVICE STATION is voorzien van de meest
modern meetinstrumenten.
Service. abonnemeot slecbts f 1.50 per maand.
Beleefd aanbevelend,
PO KENG BOEN.

llnroe tel'inui:
van Leeuwen,

AWAS

BAHAJA

OEDARA
I

•

van Leeuwen,

O."J4:

Mr. AMIR SJARIFOEDIN DJADI AMBTENAAR.
Be~rdja pad.a Dep. Ee. Zaken.
BAGAIMANAKAH MEMBOEMr. Amir Sjarifoedin, adalah seorang pergerakan
AT PARIT BAHAJA OEDARA terkenal, teroetama dalam kalangan Gerindo. Ia menf 0.12 dapat kepertjajaan sepenoehnja dari pengikoetnja.
Baik lawan maoepoen kawannja, menghormati pendiriannja.
Hermann Rauschning
Pembatja tentoe beloem loepa bahwa dalam boelan Mei, Mr. Amir Sjarifoedin terbawa-bawa ditangHITLER·s EtGEN WOORDEN kap dan ditahan oleh politie, karena jang berwadjib
hendak mengetahoei apakah benar, bahwa orang2
pergerakan dalam kalangan Gerindo melakoekan
Boekhandel
aksi gelap. Tetapi karena Gerindo ternjata tidak
L I E M 0 E I T I 0 N G & Co., mendjalankan hal-hal jang tidak baik boeat pemeMan ado.
rintah, maka ia bersama-sama kawan2nja dimerde-

Selain dari itoe Seri Baginda telah berkenan poelE menganoegerahkan kepada Generaal-Majoor Ish1moto, karena djasanja jang choesoes, daradjat
,,Sho-goi", jaitoe soeatoe gelar kehormatan jang terdjadi dari 16 kelas; kelas jang pertama kelas jang
tertinggi dan kelas jang dianoegerahkan kepada Generaal-Majoor Ishimoto itoe ialah kelas jang kelima.
Setelah diterimalah kabar itoe dapatlah sekarang
meninggalnja Generaal-Majoor Itsuo Ishimoto itoe
dikabarkan dengan opisil atas nama delegasi Djepang
oentoek membitjarakan oeroesan ekonomi dengan
wakil-wakil Pemerintah Nederland di Betawi.
PENGffiIMAN POSTWISSEL.
Goona Oomi~ patong Seri Ra~

ka~~~~i~soenan Pengoeroes Besar Gerindo nama

Pihak pos minta kita wartakan, bahwa pengirimMr. Sjarifoedin tidak tertjantoem lagi. Kabarnja ia an oeang dengan postwissel dalam negeri, jang dioentoekkan boeat ,,Het Koningin Wilhelmina Standbeeld
menolak seg~ djabatan dalam Gerindo.
. _ Comite p:a Java.sche Bank, Batavia," terhitoeng moeSekarang kita dapat kabarkan, bahwa moelai 25 lai 5 October j 1 tidak oesah bajar onkos, dus vrij
September, Mr. Amir Sjarifoedin telah moelai beker- va port
··
dja pada Departement Economische Zaken dibagian
n
·
handelspolitiek.
Kita doega boleh djadi ia terima tawaran dari
Mr. KASMAN DIMOEKA LANDRAAD.
Dep. Economische Zaken. Dengan masoeknja Mr.
Dibebaskan da.ri toont.oota.n.
Amir Sjarifoe<lin mendjadi ambtenaar, soedah tentoe
Orang
m.a.Gih
ingat bagiinana. pada hnri2 pcrmoc barisan pergerakan kebllangan tenaga Jang berharga.
laan
perang,
jaitoe
pada 13 Mei j.l., ketika di Bogor
Boleh djadi djoega, bahwa pekerdjaannja sebagai advocaat en procureur, bersama-sama sekantor dilangsoengkan openbare vergadering Moehammadengan Mr. Lie Tjong Tie, akan diperhentikan djoe- dijah, telah ditangkap dan ditahan oleh politie Mr.
ga berhoeboeng dengan pekerdjaan jang baroe itoe. Kasman, sebab ditoedoeh telah mengoetjapkan perka taan2 jang mengganggoe keamanan oemoem da(,,H.P.")
lam pidatonja. Mr. Kasman adalah ketoea tjabang
Betawi dari Moehammaddijah. Perkaranja baroe2
GENERAAL-MAJOOR ISIIlMOTO.
ini telah diperhadapkan pada Landraad. Terdakwa
Wafat di Ba:ndoong.
jang .selama iitoe ditahan preventief, dibela oleh Mr.
Regeeringspubliciteitsdienst mengabarkan:
Sartono.
Setelah dikawatkan oleh delegasi Djepang kepada
Pemeriksaan Landraad telah memboektikan, bahPemerintah Djepang, bahwa keadaan kolonel Itsuo wa Mr. Kasman poenja kesalahan ada koerang teIshimoto amat berbahaja - hal itoe soeatoe kebiasa- rang. Pengoetjapan perkataan ,.Indonesia merdeka"
an Djepang soepaja ada kesempatan bagi Pemerin- oleh terdakwa itoe boekan dengan maksoed akan
tahnja akan menghormatinja selagi ia masih hidoep mengganggoe keamanan oemoem, sebab itoe Raad
- diterimalah kemarin telegram dari Tokio, menga- membebaskan terdakwa.
takan bahwa kolonel Ishimoto diangkat oleh Seri
Bagitoelah kependekan verslag perkara Mr. KasBaginda Kaiser Djepang pada sa'at itoe djoega dja- man itoe jang terbatja dalam ,,Keng Po".
di Generaal-Majoor.
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TEMPAT MEMPERBOENGAKAN OEANG
SIMP ANAN JANG KOEKOEH.
Oeang s1 m panan sen an uasa teroes da pat di bajar
dcngan tidak d1beritahoekan lebih dahoeloe.
Boenga 1939 3.6°/0 •
Dipinta kepada penjimpan-penjimpan akan mengoendjoekan boekoenjadikantoor Spaarbank, soepaja boenga itoe dapat d1masoekkan dalam boekoenja

Dil'ectie

APOTHEEK

•

"ANDU"

!Bisa minoem, bisa gosok bisa oeroet.
1

Kalau toean a ia sa1<it: ':>atoek, tenggorokan, dysentene, bisoel-bisoel. loekalocka, djatoeh, digigit segala binatang berbisa, dan lain-lain, soeka semboeh
dengan lekas dengan onkost tjoema sedikit, silahkan toean paka1 ,, Ban
Leng" tanggoeng memoeaskan dengan tidak didoega, sebab ,,Ban Leng"
soedah dapat diploma2, dan banjak soerat-soerat poedjian dari toean-toean
aml)tenaar bangsa Eur >pa dan Indonesia, karena amat mandjoernja. Bisa dapat beli dimana2 tern pat, djoega bisa pesan dengan rembours kepada:

SIE KA

TJE

Rustenburgerpad 16
Soerabaj a
Oava)

ROEMAH

OBAT

Passar Weg 8
Mena do
(Cele bes)

TJEH

SHE

TONG

Makassar
(Celebes)

~11.~~ ~e~ & A~@)tr~e ett

t
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LABORA TORI UM:

periksa darah menoeroet Sacks - Georgi, Meinecke
van Ide .
P ERKAKAS ELECTRIS: Diatermie. Sollux - en Hoogtezon, dan perkakas
massage.
DJA M BIT JARA:
Djam 10 - 12 pagi Ketjoea Ii hari· hari
ing·
4 6 soreh
goe dan raja.
POLIKLINIEK boeat orang miskm dan tidak mampoe. D1am 7 - 8 pa&i
Ketjoeai1 hari raja dan hari minggoe

~mmmmmmm TEL. 51 en 81.
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MANAUu,

J .1\iaaalaan 6.

DR. A. B.

NOU

~o.
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Lombar kedoea

Tahoen ke 22
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12 October 1940

12 Kao Gwe 2491

Lpear Negeri.
"
&me-Berlijn-Toltk>.
DITOE'liQEPNJA perdjandjian bantoe-membantoe anwa Italia, Djerman clan Japan, jang dipendek-

kan terkenal dengan seboetan Robeto, tidak sedikit
menambah besarnja kegentingan di Pa.cific. Verdrag
Robeto itoe· terdiri dari 6 pasal jang dalam kiasnja
sebagai berikot boenjinja:
1. Japan mengakoei pimpinan Djerman dan Italia
oeritoek adakan soesoenan baroe di Eropa.
2. Djerma.n dan Italia mengakoei pimpinan Japan
boeat adakan soesoenan baroe di Asia-Raja.
3. Jang menandatangani perdjandjian setoedjoe dengan dasar diatas adakan pekerdjaan sama-sama
da,n: berdjandji akan tolong menolong dengan segala alat dalam lapangan militer, economie dan
~olitiek, . kalau salah satoe antaranja diserang
oleh negeri jang beloem tersangkoet dalam perang dengan Inggeris atau dalam perang Tiongko.k-Japan.
4. Dengan segera akan diadakan komisi-technis boeat Jakoekan poetoesan itoe.
5. :bjerman, Italia dan Japan menerangkan jang pertijandjian ini tidak diadakan perobahan dalam
$tatus antara mereka dengan Roes.
6. Perdjandjian ini diadakan boeat 10 tahoen dan
dapat dipandjangkan.
Sek.ianlah perdjandjian baroe antara itoe tiga neger 1
as, sebagaimana terbatja dalam ,,Sg. Po" dan lain2
harian.
Sambooian lolelar :neg:eri,
(negeri2 diloear Robeto), memperlihatkan pelbagai
a.nggapan jang sering bertentangan satoe sama lain.
Bagitoe Inggeris misalnja menjatakan, bahwa perdjandjian Robeto itoe hanja satoe antjaman jang
tidak berharga, sebab dianggap soekar bisa pengaroebi keadaan sekarang. Djerman dan Italia hampir
tidak beraksi lebih koeat lagi terhadap Inggeris meskipoen dengan bantoean Japan. Sementara itoe pendapatan di Amerika, menoeroet pernjataan Hull dalam satoe persconferentie, perdjandjian itoe sebenarnja "tidak mengadakan perobahan dalam keadaan jg
soedah ada bertahoen2. Pengoemoeman perdjandjian itoe hanja mendjelaskan adanja perhoeboengan
jang sebenarnja soedah lama ada, sebagaimana pemerintah Amerika-serikat pernahnja beroelang-oelang telah mengatakannja. Beberapa waktoe berse-

Ma ketiil 10 tt.,

Inggeris-Am.erik.a mendjawa:b?

Sebagai djawaban Inggeris/Amerika pada verdrag
Robeto itoe, harian ,,Sunday Express" mendoega akan diberikan tiga djawaban dibawah ini:
1. Diboekanja lagi djalan Birma boeat angkoot sendjata ke Tiongkok, moelai 16 October ini.
2. Adakan perdjandjian Inggeris/Amerika-serikat
boeat membela kepentingannja di Pacific.

KOEROES, LE MAH,
LETIH,DAN BERPE·

NJAKITAN, AMBlllAH _, :'
PERTJOBAAN DENGAHl(~
INI OBAT SA·
DER HANA

Toemboeh- toemboehan
faoer adjaib darf La-

oetan Tedoeh, mengasih
makan kepada toeboeh
D.car2 tjair, Vlraminen
don ]odium Jang gam~ d }:
pang banl}oer
/Jg&

TOEMBOEB·TOEMBOEHAN LAOET JANG BAROE DIDAPATKAN. memldlda
orang' fang KOEROES. Letib. Poetjet dan keblngoengun. mendJadl 01111111
lelaJd dan prampoean Jang koeat, segar dan mempoenlal dmab mlftlllt

=.:t:.ra.r:: r~~~~ ~'Tc. ":.:t\i ~':!:B

LIHAnall APA JANQ ~Vnmr.r" 8UJI . . .

c~:=~- r~.::."Y>.~~~1a11·~'::": vr:a!::i~..~..

Makan!O Vlltelp ..karcmo dloeool ........
lrcmlah k>ehoelo lano kalroelaDllQD dad ....
dan ritam!D..._ dlllca toean meraea lelaJa. .....
dcm lemah. Perhatiltcmlala haaJJ• Illa lane llCllllllll
11tat<1 ltC>e, Sera poenJa b•emboehan .._....
bah ballc de1111an lentoe. Saa mendJadl ~
koeat. 11agah dan gealt I Aaahat' mendladl koe(d.
Lella• mcirah• lantcu hllml9, S.nzdJIAcm . _ _ ,
dlaeloeroeh toeGll poenJa ioeboeJa;
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lang soedah diketahoei jang ditoetoepnja perdjandjian itoe soedah hampir kedjadian, maka.nja Amerika-serikat jang sangat memperhatikannja, telah
menentoekan politieknja mentjotjoki keperloean goena menghadapi kedjadian ini.
Sovjet Roes menoeroet persnja, jang mana jang
teroetama adalah harian ,,Pravda", mengatakan,
bahwa sebeloemnja pact Robeto dioemoemkan, Djerman soedah beritahoekan tentang diadakannja pact
itoe pada Roes. Kata Pravda, perdjandjian itoe sebenarnja ada pendjelmaan perhoeboenga.n jang soedah ada antara Djerman, Italia dan Japan disatoe
pihak dan Inggeris-Amerika-serikat dilain pihak. Bagi Roes pact itoe tidak menerkedjoetkan ditoetoepnja, dan Roes pandang itoe sebagai penambahan kegentingan dan perloeasan perang jang ada. Kaloe sebagitoe djaoeh hanja terdapat peperangan di Eropah
dan Afrika dan di Tiongkok, satoe sama lain terpisah djaoeh, sekarang perpisahan daerah2 itoe akan
lenjap dan seantero. doenia akan mendjadi lapangan
perang.
Pendapatan Roes adalah bahwa pact Robeto itoe
didorong oleh pergiatannja dan perloeasannja pekerdjaan bersama dalam oeroesan militer antara Inggeris dan Amerika. pihak Roes tidak akan merobah
sikapnja jang neutraal, jang sampai kini tetap dipegangnja dengan tegoeh itoe.
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3. Amerika kasih bahan2 ja.ng sangat perloe kepada
Inggeris, jalah jang sekarang dlid~~ ole h
Dominionsnja ke Japan, seperti wol dari Ausi.... ~:ia
dan nikkel dan temba~a dari Canada.
Sekianlah beberapa soeara samboetan pact Robeto
itoe.
~etapa :poen djoea, pact itoe hanja moengkin ditoedJoeka~. kedoea djoeroesan jaitoe kearah Roes,
boeat BerlIJnfRome dan kearah Amerika bo.eat Tokio.
_ Kearah Roes mengingat maksoed2 Djerman-Itaha akan meneroeskan pengloeasan pengaroehnja ke
Er?pah-t~nggara, j~itoe di ~alkan,
langsoeng ke
Asia ~etJil dan Mes1r. AdanJa kawan ketiga di Timoer Jang berbatasan langsoeng dengan Roes, jaitoe
Japan, ~ap~t .menghin<l.ar_kan niatan2 Roes jang
~oengkm mgmkan mentJegah Djerman/Italia itoe
d1 Balkan. ~erhad~p ~merika-serikat pact itoe poen
ada goenanJa bagi. DJermanfltalia. Sebab dalam keadaan seperti pada dewasa ini, dimana kekoeatan
peran~ di E~opah .a-?'ak seimbang, toeroet sertanja
Amerika-ser1kat dipihak Inggeris tidak ketjil bisa
?1-~roegik~n Dje:manfltalia. Soenggoehpoen dimasa
ini Amenka-ser1kat soedah memberikan bantoean
~agitoe roepa sama Inggeris, sehingga dengan tjara
tidak langsoeng, sebetoelnja Oom Sam soedah berperang dipihak Albion, akan tetapi lebih hebat lagi
p~ngaro_e? kekoeatan Amerika, kalau seandainja setJara mihter dengan langsoeng Amerika toeroet bertempoer disamping Inggeris.

Gara-gara lndo

c~?

Boeat jang mengenai Tokio, pact Robeto itoe bole? dipand~ng sebagai ~atoe tantangan pada alamat1:Ja In~gens dan Amenka. Istimewa sikap Amerika
Jan~ ditempo2 belak.angan sangat memperhatikan
kedJadian2 di Indo China itoe, memberikan kesan
b~gi Tokio, bahwa keleloeasaannja di Tonkin moengkm akan menemoekan rintangan dari pihak Amerika. Maka itoe ia mentjari kekoeatannja. dengan
menggaboengkan diri pada Djermanjitalia, soepaja
d.apat leloeasa, kaloe perloe pada menghadapi Amerika, dengan tidak oesah koeatirkan antjaman Sovjet
Roes, jang dengan adanja pact itoe tertahan oleh
ItaliajDjerman. Boekankah pasal 3 dari pact Robeto
ada mengatakan, bahwa bila ada negeri jang beloem
tersangkoet dalam perang Inggeris lawan ItaliajDjerman di Eropah dan perang Tiongkok/J apan di A.sia,
menjerang salah satoe dari tiga penanda tangan verdrag itoe, jang doea lainnja akan membantoenja?
Dus kalau seandainja Japan berperang dengan Amerika, laloe Roes mempergoenakan kesempatan pada
menjerang Nippon dari belakang, maka Italia dan
Djerman di Eropa akan menjerang Roes dari Barat.
Pengakoean Japan akan pimpinan Djermanjitalia
dalam mengatoer soesoenan baroe di Eropah, bolehlah dipandang sebagai pengakoean defacto akan didoedoekinja oleh Djerman akan daerah2 negara2 jg
pada masa ini dikoeasai oleh Djerman. Dus djoega
pendoedoekan Nederland oleh Djerman itoe, setjara
defacto djadinja diakoei oleh Japan. Sebab itoe perhatian tertarik dengan adanja toelisan2 dalam pers
Japan, antaranja s.k. nasionalis Japan ,,Hoehl Shimbun" jang mendesak pada pemerintah Japan soepaja
memanggil poelang delegatie Kobayashi dari Betawi.
Desakan ini dikemoekakan oleh s.k. terseboet, berhoeboeng dengan adanja pact Robeto itoe, jang mendjadikan keadaan di Pacific djadi berobah, katanja.
Harian itoe menganggap pembitjaraan jang sedang
dilakoekan sebagai ,,memasang koeda dibelakang kereta", sebab sjarat pertama, menoeroet ,,Hochi
Shimbun" dari pembitjaraan2 sekarang ialah pembesar2 di Hindia Nederland haroes lepaskan sikap-nja jang tersimpan jang bersifat anti-Japan ( ? Red.
KHP) dan ambil poetoesan oentoek bekerdja bersa..
ma dalam mengadakan ,,Asia-Timoer-raya".
Pihak Pemerintah Japan menerangkan dengan
perantaraan pembitjara pada Gaimusho, jang oetoesan2 Japan dan Belanda meneroeskan perhoeboengannja dan setiap hari bertoekaran fikiran, akan tetapi sampai sekarang beloem ada kedjadian penting.
Atas pertanjaan tentang berita2 pers jang mengatakan, bahwa pembesar2 Bel8;nda dala~ :waktoe belakangan lebih keras sikapnJa, pemb1tJara menerangkan, bahwa berita demikian beloem dapat kepastiannja jang officieel laloe memperingatkan bah·
wa: ,,Kesabaran djadi sjarat jang terpenting boeat
berhasilnja pembitjaraan internationaal".
Dalam pada itoe, Gaimusho memberikan ketera~
ngan pasti, bahwa welakinpoen ada itoe pact Robeto,
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Japan tetap neutraal dalam oeroesan perang Eropa.

Di Indonesia adalah politiek Belanda itoe rnendjalankan
sematjam pemerintah wali (voogQ.) jang tePendjelasan pihak Jiap;aai.
liti dan radjin. Kesehatan, djalan2 jang bagoes, irri·
Pembitjara Gaimusho memberikan pendjelasan ,,OuderlQom" Ned. lndie (lrn~nlesia piafu~) • jarng gasi, kehoetanan, semoeanja itoe teratoer bagoes.
tentang pact Robeto itoe. Menoeroet standpunt Jamendjadi ,,kp~t~i" ~~i ~doodook;an Amerika
Djaoeh lebih madjoe dari pada rakjat Sultan ~ulu,
pan, itoe perdjandjian tiga negeri, boekannja perdi Pac1f1c-Bara.t.
jang mesti djongkok bila menghadap Sultannja.
djandjian persobatan dan djoega boekan perdjandji(Pemandangan seorang Amerika).
/
Belasting didaerah jang diperintah langsoeng, tian oentoek toeloeng-menoeloeng dan bekerdja sama2
.
.
.
. .
.
dak lebih tinggi dari pada didaerah jang diperintah
sadja. Perdjandjian itoe adalah perdjandjian militer.
. Seorang.dJornalis Am~r1ka, Wil~~r . W11ton na.m~~ oleh Radja-radja Indonesia sendiri.
Tetapi jang sebenarnja radja-radja itoe tidaklah
Soal jang terpenting jalah jang terseboet dalam pa- nJa, menoelis dalam ~adJallah ,,Ph1hp1~e .M agazme
sal 1 dan 2 jang atoer daja oepaja bersama dari pe- tentang pe~~apatannJa t~nta?-g Ind?nes1~ J~ng dal'.lm mempoenjai k:ekoeasaan ketjoeali pada ban.gsanja.
nanda tangan perdjandjian oentoek adakan soesoe- boelan Mei J.l. pernahnJa dikoendJo~ngmJ8:· Ha.nan Bangsa Belanda mempoenjai kekoeasaan pengaroeh
nan baroe, baik di Asia Timoer, maoepoen dd. Eropah. '!A.LD." ~lah m~merloekan meng?etip toehsan itoe, besar disegala golongan, teroetama dalam hal2 jang
Perdjandjian itoe bersifat membangoenkan dan Jan~ terdJemahnJa menoer oet ,,TJ. T." ada sebagai bertalian dengan exploitatie.
defensief. Dan djangan diketji12kan artinja. Tiga pe- , berik?t:
. .
,
.
nanda tangan itoe berdjabat tangan oentoek tjegah
D1dalam pertempoeran doerua Jang hebat seba- Pend~ook ailja'k ~gien.
doenia terserang keonaran dan kekedjaman perang. g'."'i sekarang ini ~erasal~h poela pero?ahan .cl! Phili-1
Politiek Belanda di Indonesia adalah membiarkan
Pembitjara itoe lebih landjoet menerangkan jang pma ~an Indonesia. Han kemoed1anD:Ja, pos1hef dan anak negeri tetap ,,Anak negeri" dalam sifatnja jang
Japan sama sekali tidak ada niatan oentoek mem- negatlef .b.er.ada dalam. ta1:1gan A~er1k1~.
asli, sedang politiek Amerika bermaksoodkan menprovoceer atau menjerang dengan goenakan perSebali~nJa Indo~es~a Jang .. ,,piatoe (ouderlooze djadikan orang Philipina itoe djadi orang Amerika
djandjian itoe. Ia terangkan jang resume jang dioe- Ned..Ind1e). mendJad1 koent~1. pada kedoedoekan (veramerikaniseeren).
moemkan itoe djadi soal2 jang teroetama dalam per- Amer1ka dis~b~lah Barat Pacific.
.
.
_
Dalam kalangan onderwijs njatalah orang Indodjandjian terseboet.
Keadaan ~1 membi:wa persa~oean ?-as~b, ~1bawah nesia sesoedah tiga abad diperintah Belanda, baroe
Apakah 'Pact Robeto itoe tida~ akan.menjoekar- ~ndera Ame_r1ka, ketJo-e~~n dJ~annJa r1waJat nan- ada 5 % jang bisa membatja dan menoe~•. sedang
kan perhoeboengan Japan/Ingger1s, bag1toelah per- t1, a~an menJebabkan tertJ1pta~Ja.poela k~adaan se- Amerika baroe 40 tahoen memerintahi Philipma soetanjaan jang dikemoekakan dan oleh Gaimusho didja- P_erb sebeloem perang. Indones1::i tidak ~adJa geog.r~- dah bisa bikin pendoedoek 50% bisa bahasa Inggeris.
wab.' dengan menerangkan, bahwa ad::i-~ja perdji:ndji- f1s~h bersamaan kedoe.doekannJa, tetap1 dJoega d1d1Dalam kalangan handel di Philipina or8:ng ~~li
an 1toe malah memoe.dahka:i p~mbitJar:aan d1ma;k- a~1 oleh p~ndoe~oek .Jai:ig sebangsa, dan dalam ba- hat banjak orang2 Philipina jang kaja-kaJa, <I:lika
soedkan, seb.ab In~gens hanJa b1sa a~b~l satoe dJa- nJak ~al nJi;tta sif atnJa Jang ?ers8:maan, d~ngan ke- dibanding dengan banjaknja orang Amerika . Jang
lan dalam s1kapnJa terhadap Japan, Jaitoe men~a- gemb1raan Jang seroepa matJamnJa. HanJa dalam kaja di Philipina. Tetapi di Indonesia, hamp1r sekoei ~o~soen~n baroe di?enoea Asia, sedang setiap Politiek dan Cul~l
moeanja ditangan orang Belanda dan or~ng asing.
neg€n Jang tidak setoedJoe dengan soesoenan baroe terdapat perbedaan jang hesar dan njata.
Selandjoetnja orang Philipina mendJalanka.n poitoe akan dianggap tidak soeka bekerdja sama2 de_ _ _ _'...,_,_ _ __::__...::__'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
ngan Japan. Pembitjara dapat menambahkan lagi,
bahwa Japan tidak pernah hilang harapan j,a ng perhoeboengan dengan Amerika dan Inggeris akan dapat perbaikan, dan pers Japan soearanja tenang,
waktoe membitjarakan oeroesan perdjandjian itoe,
dan tidak menjerang sesoeatoe negeri.
Kedja:dian2 la.innja,
boeat jang mengenai pergoeletan antara Djerman
dan Inggeris di Eropah, serang-menjerang kedoea
pihak masih diteroeskan. Serangan Djerman diatas
Inggeris agaknja sedikit berkoerang hebatnja. Penjerangan Kanaal dan penjerboean masoek ke Inggeris oleh tentara Djerman masih beloem kedjadian.
Stengah orang mengira, bahwa ditahoen ini tidak
bisa kedjadian lagi. Sebab katanja, persediaan2 Djerman ditepi pantai moelai dari Noorwegen sampai di
Perantjis, banjak jang diroesakkan oleh serangan2
pesawat2 terbang Inggeris. Pengoempoelan2 perahoe
dan lain2 alat penjeberang, katanja diroesakkan.
Di Afrika serangan2 Italia pada Mesir kelihatannja akan diteroeskan. Tekanan. Italia pada ~rika .roepanja hendak dimoelaikan lag1, sedang benta2 Jang
mengatakan, bahwa ganti ke Dov~r, mo~ngkin ~enta
ra Djerman akan mengarahkan tmdakz;i.Ja. k~ G1br~
tar. Tjobalah kita toenggoe betapa dJadmJa nanb,
baik di E r opa, maoepoen di Asia. Keadaan pada dewasa ini r asanja lebih genting dari tadinja, maka
baiklah kaloe kita lebih memperhatikannja.
PERTJOBAAN(OEFENING)MEMBOEAT
PENGGELAPAN-SEPAROEH DI 1\-IANADO.
Directie dari Luchtbeschermingsdienst di Manado
memberitahoekan, bahwa pada hari DJOEMAT tanggal 18OCTOBER1940 akan diboeat pertjobaan memboeat penggelapan-separoeh jang lam~nja d~~ djam
6 petang sampai djam 10 malam. PertJobaan im akan
dimoelaikan dengan boenji sirene dan akan tammat
dengan tanda ( signaal) ,.semoea an:ian" dengan boenji soeling (fluit) , dari auto-auto Jang berkehdara
keliling.
.
.
Dilarang memasang lampoe diloear roemah Ja~g
njalanja dapat dilihat sampai lebih 300 Meter dJaoehnja, pada djam-djam jang tez seboet itoe.
,.
Melanggar atoeran ini, jang ditentoekan oleh d1;rectie Luchtbeschermingsdienst oentoek pertjobaanpertjobaan penggelapan, boleh dihoekoem menoeroet
Art. 11 dari Luchtbeschermings-ordonnantie 1939
(hoekoeman sekoerang-koerangnja 2 tahoen atau
denda f 1000.-).

tv1aoe kasih sewah:
SATOE

ROEMAH

DI- TIKALA.

Diatas boeat roemah tinggal, dibawah bisa pakai boeat kantoor
Disisinja ada satoe goedang bisa moeat + 3000
pico! copra . Diseberang moeka ada 3 droogbak
bisa moeat + 300 picol copra Belakang goedang
ada auto -garage .
Sama sekali boeat f 100 - seboelan.
Boleh bitjara : CH INEESCHE-WEG 81 atau
KEMAWEG 128.

Boleh berdamai. -

KEMAWEG 105.

Indonesia dan Philipina.

---------------------mra:-:a
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Scott's

Emulsion

kekoeatan otak

Manoesia poenja tenaga ada berwates,
samentara itoe djoemblah tenaga jang
habis satiap hari ada sanget besar.
Orang jang menggoenaken, baik tenaga badan atawapoen kekoeatan otak,
lantaran meliwatin wates, atjapkali
gampang menerbitken keadahan lemah
dan lelah.
Atoeran oentoek menoeloeng ini adalah
melaenken dengen memakan Scott's
Emulsion jang paling berhasil, sebab ini
minjak ada kaja dengen barang jang
bisa memelihara orang poenja toeboeh
setjara jang paling berhasil, bisa pelihara dan tambah orang poenja tenaga
badan dan tenaga otak jang soeda
berkoerang.
Dalem segala moesin int
minjak ikan boleh menoelak
penjakit dan selaloe mendja ·
ga orang poenja kewarasan.
Samoea roemah obat besar
ada djoewal.

Import: JACOBERG.

.
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litiek loear negerinja sendiri, atau mereka tetap dibawah bendera Amerika atau tidak, sampai tahoen
1946, mereka toch mendjalankan politiek negeri loearnja sendiri.
Pemerint:a~n sendiri

3

DIRECTIE LUCHTBESC H ERMINGSKRING MANADO.

di Hindia Belanda malah beloem dimoelai dan beloem

kelihatan tanda2 berpemerintahan send.iri. Volksraacb:l.ja lebih rendah dari pada Volksraadnja Philipina 'bawah kekoeasaan Amerika. Perbedaan diantara daerah2 di Padfic~Barat sangat besar jang ditimboelkannja.
.
Pada perdjalanan saja jang kedoea-doeanJa tahoen 1936 dan 1940, setelah Nederland diserang Hitler, maka ·s aja dapat mendjoempai beberapa oran~
Amerika jang lebih soekai systeem Nederland danpada Amerika.
Boeat seorang Bestuursambtenaar Belanda, adalah Don Manuel Quezon itoe lebih merah dan lebih
revolutionair daripada Marx, Lenin, Trotzky atau
Stalin sekalipoen digaboeng mendjadi satoe.
Malah seorang pelantjongan Philipina biasa sadja.
peen soedah sangat d.iawasi. Pers. Indonesia selamanja dibawah pengawasan Regeermg, maka dengan
demikian tidak ada soeatoe djoeapoen ditoelis pasal
Philipina.
.
Malah tentang perajaan tahoen 1935 waktoe Ph1Djikalau beloen1 sediakanlah. Keterangan tentaug hal iui dapat di berikan
lipina d.iberikan hak berdiri sendiri, tjoema kedapatan beritanja dengan ringkas didalam .,lembar sebelah
oleh Plaatselijke Lncht beschermingsd ienst di Mauado. Kete rangan bagaimuna m emdalam".
Tetapi oentoek kaoem Indone~ia jang terp~ladjar,
boeatoja boleh dimin ta pada toean-toean F. O. van tielder 1'ikalaplein .\oord 4
jang seminkin lama semakiil: banJa~, adala~ t.}Ontoh2
dari Philipina itoe soeatoe tJontoh Jang ba1k dan menarik hati.
'l'el . .No. 184: dan D. E. De ogah Tondanoweg 80 'l'el. No. ~i.
Landbouw lrulonesia. terkemoe'k!a.
·Kemadjoean cultures di Indonesia lebih besar da·
ripada di Philipina.
Bagian Indonesia:
langganan jang paling besar.
Orang bilang, bahwa Japan tidak kandoeng maksoed
90% dari semoea kinine doenia
Dibawah pemerintahan Japan perdagangan mer- po1itiek apa2, selama Japan bisa dapat barang2 ba85 % dari semoea lada didooenia
deka di Indonesia pasti akan tidak ada. Selainnja ba- han dari Indonesia. Biarpoen bagitoe toh ada d.ila64% dari semoea kapok d.idoenia
gitoe perhoeboengannja Britisch Malaka bakal ter- ' koekan propaganda jang mengoendjoekkan bahwa
33% dari semoea karet didoenia
poetoes.Indonesia ada mendjadi soember penghidoepan pen29% dari semoea copra d.idoenia
D «
. .1 1 dim:~ .
ting bagi Japan. Toedjoean ,,empire-politiek" dari
25% dari semoea vezel didoenia
en&an n~m_P.O!enJa. ~
sia,
.
.
. Japan sedari tahoen 1931 dan saban aksi Japan se24% dari semoea palmolie didoenia.
~apan bakal ~e1:1dJadi satoe nege71 besar <;lidoema soedahnja Hitler masoek di Nederland, ada ditoedjoeDari rubber, orang mengatakan tidak bisa dapat Jang memp~enJa1 se~ala bah.an Jang p~ntmg d:'l~ kan ke Betawi. Orang2 Belanda tjoba bikin poeas
kemadjoean di Philipina, sebab d.isana terlarang da- mendoedoeki satoe bilangan Jang s~rategisch. Phil~- \ .hpan, !i>Gperti dj-0ega Nodcrla.nd tcla.h tjoba biki.u
lam oendang:l mempoenJai atau memben tanah Jang pma bakal. te:koeroeng, oeroesan Tio~gkok-bakal h- poeas Hitler, tetapi mereka insjaf, bahwa Amerikalooeas-loeas.
.
. d~k ?erarti dJoeg~ ~an dengan Japan Jan~ b.erkoeasa serikat ada mendjadi satoe2nja pertanggoengan boe·
Di Indonesia ternjata karet lebih moerah bil'.1- di· di Tiongkok,. Pac~flc Barat bakal mendJadi. laoetan at keselamatannja Indonesia. Di Indonesia ada ting·
kerdjakan dengan ketjil2 seperti d.ioeroes dan diper- dalam neg~n dan J~pan. Jal?a~ tentoe sadJI"'_ b.erla~ gal 25.000 Europeaan totok. Djoemlah Indo-Euroboeat oleh anak Indonesia send.iri. Mereka orang In- koe-seba~aimana dJoeg~ . d!Twn~kok-seperti 1.a di peaan ada lebih dari 200.000, djadi djoemlah bangsa
donesia lebih bisa mengeloearkan karet deng~ O?- Ned. Indie ada mempoenJal kepentmgan economisch. Eropah jang tinggal di Indonesia ada koerang dari
kos moerah djika di.banding dengan ondernemmg Jg 1
300.000 djiwa. Beberapa riboe antara mereka ini jamempoenjai kapitaal besar dan d.idasarkan atas il- ~
itoe orang2 bangsa Djerman dan kaoem Nazi Belanda
moe pengetahoean.
.
jang dalam boelan Mei j.1. telah diinterneer.
Salah satoe daripada soal jang ~ebat dan .pentmg
Thamrin diintervi!euw.
tempo hari di Indonesia, adalah bagimana daJa oepa·
ja melawan pengeloearan kare.t .jang loear biasa baKira2 1 millioen Indonesiers ada gaboengkan dinjaknja dari pihak anak negeri Jang boleh menghanr; dalam perkoempoelan politiek jang terbagi dalam
tjoerkan sampai bangkroet beberapa rubbercultuur
'i partai politiek besar dan dalam tahoen jang laloe
onderneming orang Eropah.
.
dibawah pimpinannja toean Mohamad Hoesni ThaOrang Indonesia telah m.emperlihatkan kesangmrin, lid Volksraad, itoe toedjoeh partai-politiek biDfa9alah llOCpaja darah d1dalam
k are~ .d engan pengoepannja oentoek menhas1lkan
~ eoun Hlaloc busih. Ber·
sa d.ipersatoekan beroepa satoe federatie, jang dikadjoealan 5 sentavos (kira2 4 112 sen s~m) per pond,
llh.hnlah dN'a!s tocan dengan pil
sih nama GAPI. Gapi beroesaha boeat dapatkan sesedang itoe masih ada oentoeng, .~etap1 b~at on<l:erJeodbU boeDdu ldocr. kclocaran
roepa dominion status bagi Indonesia. Penoelis koennemingen hanja bisa oentoeng, dJika 5 kah sebanJak
•odoagac1w KiA!ncfabric:k p,1
djoengi toean Thamrin dan pernah lakoekan pertoeitoe harga pendjoealannja.
.
foodbli boc11dar cc:locr member·
karan fikiran. Toean Thamrin katanja bilang: KealllhbJl dual\ du pembotloch da·
daan politiek di Nederland bakal tetapkan berapa
Selain itoe seo!ang ahli. telah pernah .m~nghitoeng anak neger1 Indonesia sanggoep menJed.iakan I
'tah d1lcJocrodt. tocboeh tocan da11
lama lagi baroe kita orang disini bisa dapatkan perkaret' oentoek seloeroeh doenia, dengan harga 5 s~~
~u ICrta mcnjcll\bodt.l<u
obahan Staatkundig. jang kitaorang ada inginkan.
per pond. Dalam pa~a i~oe, .mereka ?isa ~emp~enJal
,._Jak.lt Jug krikoct ,
Soedah bisa dibilang dengan pasti. bahwa sesoedah1nja ini peperangan kedoedoekannja djadjahan2 bakal
Ocnat• tcrua kakoe (aduvcrkehidoepan jang leb1h tmggi da~ leb1h baik daripada
apa jang ada sekarang karena itoe.
blkbig). t>ugtk. darah kotOC',
I alamkan perobahan.
Ekonomiie Indonesia.
dan eaklc tntjok (rbcumaticl).
'
Toean Thamrin djoega ada tanja pada penoelis,
Amerika membeli karet dari Indonesia ~an .M~ltala• dltemp11t toun tidak ada
Iapa jang dimaksoedkan sebenarnja oleh Cordell Hull
tidak moeng~n d.ilam
dldjoul dltoko obat·obatan, kirim·
1dengan status-q~o dari Ned. Indie jang Ameri:1ta. selaka. Perkara tanaman karet
lab bon Jang dibawah inl dcngan
rikat sartgat ing1n pertahankan? Toean Tham.rm it~e
b
did
t b
k2 Ba
negeri dalam 20 tahoen ini isa
apa . anJa ·
oung 1 1.- bocat kinman pertJo·
waktoe djoega beranggapan, bahwa keselamatannJa
njak lagi hasil2 Indonesia ja~g. pentmg ?entoe~
bal.n dari 100 pit Joodkall boca·
Indonesia dan Pacific Barat ada tergantoeng dari
Amerika. Seperti timah dan mmJak tanah tidak didar ttJoeT OCAtocli mcmbenihkan
Amerika serikat. Menoeroet anggapannja toean Thadapati di Philipina.
.
darab.
mrin,
Japan ini waktoe soedah bisa pentang keko~a1
Dipandang dari djoeroesan ekonoill!-, adala~ n- I
PIL
~
·
saannja
bagito<> roepa. sehingga meloeloe Amer1ka
20
donesia itoe lebih penting kepada A:ner~ka, daripada
'
serikat jang bisa halangi Japan tjaplok daerah2 teIOEN:oA:l~LOU ~... ~~,.,
tangganja lebih djaoeh.
Philipina. Lagi poela kedoe(dotektean~Ja) didpalanadhann~g~~l
ri djoeroesan pertahanan s ra gie a .
.
...,,. .,t;
ini memberikan soeatooe kedooedoekan Jang lebih
WnXoaUf;'!I QIMftj~l~E
A~erika-seriY~at ebagai pelind<lleng.
koeat di Pacific Barat.
M.V. Btndoengsche Kinfnelabrtek - B1ndoeng _
Penoelis oendjoekkan, lantaran bagitoe toean
Indionesia sebagai bilangan dari Nederland seka!enema 1n1 ••i·• ~, i"'"'" pa.cw1 ... 1 ..n.rg•
Thamrin
dan penganoetnja toedjoekan perhatiannja
·m·
meroepakan
satoe
daerah
J·an.g
.neutr.aal.
f J.-. 10<pal• dlkirt n-.ko a trRnko •~pada ,.,.
rang l
100 pll ]oodkali ocntotk mcmbtraihkon dar~h
pada Amerika-serikat, karena dibawah perlindoengSemoea barang keloearan dari Indone~1a b~~a d~beh
N - . .......... _
.......................................
annja Amerika-serikat, Indonesia nanti akan bisa
oleh semoea negeri asing dengan perdJandJ1an J:1n~
AJ.- .............................................._ ...........
dapatkan kemadjoean seperti Philipina. Lebih djaoeh
memoeaskan dan Amerika-serikat ada mendJad1
T-""t un\)gal ............. •· ···
•· .................... .
toean Thamrin beranggapan, bahwa kemakmoe :ran
dari Amerika-serikat djoega bergantoeng pada keadaan di Asia Timoer-selatan.
Toean Thamrin send.iri telah dapat didikan pada
roemah sekolah Belanda dan ia tidak loepakan faedah
jang didapat oleh Indonesia dari pemerintahan Nederland. Tetapi itoe hal tidak menghalangi padanja
boeat lakoekan critiek jang perloe seperti djoega
ada diperboeat oleh lain2 nationalisten.

SOEDA KAH TOEAN SEDIAKAN
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Akan disamboeng.

KENG HWA POO
PEMBERIAN TAHOE.
Pihak jang berkoeasa memberitahoekan sebagai
berikoet:
Menoeroet besluit Goebernemen tanggal 30 Augustus j.b.l. No. 1 (dimoeat dalam Staatsblad No.
439) kopra dan minjak kelapa dari daerah bea d1
~anah Seber~n%. moelai tanggal 31 Augustus 1940
tidak boleh clikirim kepoelau Djawa dan Madoera.
Pengi~an k~pra dan minjak kelapa jang telah mendapat lZlil dari Departement Economische Zaken atau
dari pegawai jang ditoendjoekkan oleh Departement
itoe, dan jang didjalankan menoeroet sjarat2 terseboet dalam soerat izin, diketjoealikan dari larangan
ter.seboet diatas.
Berhoeboeng dengan jang soedah diseboetkan diatas ber.sama ini diberitahoekan, bahwa izin itoe oleh
Direktoer Departement Economische Zaken diberikan
kepada exporteur didalam residensi Bali dan Lombok, Borneo Barat, Borneo Selatan dan Timoer, Lampong, Palembang, Bangka dan Billiton dan Sumatra
Barat oentoek mengirimkan kopra dan minjak kela- 1
pa kepelaboehan-pelaboehan dipoelau Djawa dan Madoera jang diseboet dibawah ini. Oentoek pengiriman
ini tidak perloe tiap-tiap kali meminta izin kepada
Departement Economische Zaken, akan tetapi jang
boleh dikirim djoega hanja kopra atau minjak kelapa
boeat Coprafond.s sadja dan diadreskan kepada
Agent jang ditoendjoekkan oleh fonds itoe dipelaboehan Banjoewangi, Pasoeroean, Soerabaja, Semarang, Tegal, Tjirebon, Tandjoeng Prioek dan pelaboehan2 di Bantam (Merak, Anjer, Bodjonegara,
Bantam (Karang-oentoe) dan Tjilatjap.
Agent2 jang diangkat oleh Coprafonds ialah:
Boeat Banjoewangi dan Pasoeroean: de Afscheep
en Commis.siezaak voorheen J. F. Esser;
boeat Soerabaja: de N.V. Stroohoeden Veem;
boeat Semarang: de N.V. Semarang Veem;
boeat Tegal: het Agentschap der N.V. Factory
der Nederlandsche Handelmaatschappij;
boeat Tjirebon: het Agentschap der N.V. Neder- kan kopra dan minjak kelapa, bisa mendapat ~in seland.sch Indische Handelsbank;
bagai diatas asal barang2 itoe didjoeal kepada Copraboeat Tandjoeng Prioek: het Batavia-Veem;
fonds. Badan ini akan membeli kopra atau minjak
boeat pelaboehan2 di Bantam: de N.V. Maat- kelapa itoe dengan harga jang telah mateng dengan
schappij tot Exploitatie van oliefabrieken (Mex olie); pembeli jang sebenarnja ,dan akan mendjoeal langboeat Tjilatjap: de Algemeene Handel-, industrie-, soeng barang itoe kepada pembeli tadi.
Cultuur- en Administratie Maatschappij N. V.
Tjara menoelis adres dan pemeriksaan soerat do(Ahicamij).
cument boeat barang2 ini sama sadja dengan jang
Adres kepada Coprafonds haroes dinjatakan da- soedah diseboetkan diatas.
lam soerat boom-document atau document matjam
Disini bisa dikabarkan djoega, bahwa kopra dan
lain jang bersangkoetan dengan pengiriman barang minjak kelapa dari Makasser boleh dikirim kepelaitoe. Soerat-.soerat do.cument ini akan diperiksa oleh boehan-pelaboehan jang soedah diseboet diatas, djipegawai Douane dipelaboehan tempat mengirimkan ka telah mendapat izin dari Handels consulent di Madan dipelaboehan tempat menerima.
kassar. Izin akan diberikan oleh ambtenaar ini djika:
Soerat document lebih dahoeloe oleh Agent Copra1. kopra atau minjak kelapa jang hendak dikifonds ditempat jam.g bersanglroetan haroes diberi rimkan itoe telah didjoeal kontrak sebeloem larangan
ta.Ilda peringatan jang menjatakan bahwa copra dan
minjak kelapa itoe betoel oentoek Coprafonds. Ba- terseboet dilahirkan.
2. pengmman barang itoe dari res.idensi Celebes
roelah kopra dan minjak kelapa boleh dimasoekkan
dan djadjahannja, Menado, Timer dan djadjahannja
kepoelau Djawa dan Madoera.
dan Maloeka telah dilakoekan .sebeloem tanggal 31
Pengiriman kopra dan minjak kelapa kepada pelaboehan2 poelau Djawa dan Madoera jang tidak di· Augustus j.b.l.
Pengiriman kopra dan minjak kelapa jang diseseboetkan diatas hanja dibolehkan bila tipa2 pengiboetkan
pada angka 1 dan 2 haroes melaloei Makasriman itoe mempoenjai izin sendiri2 dari Departement
sar.
Kopra
ini haroes dikirimkan kepada Coprafonds
Economische Zaken. Saudagar2 jang djoedjoer dalam residentie2 terseboet diatas, jang telah mengada- Fonds ini akan membeli segala kopra jang telah dikan kontra.k sebeloem lahirnja larangan mengirim- djoeal dengan kontrak sebeloem 31 Augustus j.b.l.

sebagai. telah diseboetkan diatas dengan harga jang
telah dimatangkan dengan pembeli jang sebenarnja.
Kemoedian kopra akan didjoeal langsoeng oleh Cop.rafonds kepada pembeli itoe.
Sebagai penoetoep disini diperingatkan bahwa
dalam ~al _mendjoeal kepada Coprafonds ' sedapat
~oeng~ perhoeboengan antara pembeli dan pendJoeal d1teroeskan sebagai dahoeloe. Waktoe mengoendjoekkan kopra atau minjak kelapa pada Coprafonds, kepada pendjoeal diberikan kesempatan memberitahoekan, bagaimanakah tjara pengiriman barang2 itoe kepada si pembeli haroes dikerdjakan.
~embe~ ini dapat m.embeli kopra dan minjak kelapa
Jang dipesannJa dan Coprafonds dengan harga jang
ditentoekan oleh fonds ini.

ROODE KRUIS AFD. MANADO.
V oor het examen Helpster 3e klasse slaagden: de
Dames C. M. Hoogendijk-Noorderwier, S. Jacob, R.
Sarongsong, Tan Pak Tjoen, S. Pesik, C. Dimpudus,
Ho Sian Kie, A. N. M. Awuy, N. N. Lolong, A. P.
Mantiri, A. Mantiri.

Soerat

j;~ MENHLAKAKAN ,~

Menoells Jan bekerdJa, mendJadf tjll•k•
boeal toean poenja meta, djika dikerdjakan
di tempat Jang koerang terang. Tlda boleh
tide toean poenja penglihatan mendjadi
Roerang balk dan oleh karenanja tide
djarang menlmboelkan leh1 marah' din
keblngoengan loeal" bi11a. DJagalah toHn
poenja mata terhadap l<atjilaka6n Jeng tide
bfsa dibikln baik komball. Kaaih penerangan
Jang tjoekoep balk dldalam toHn poenJe
roemah. Olpertengahan darl k1mar moe1ti
di pasang lampoes PHILIPS. Satoe l1mpo•
tambahan oentoek bakerdja atau membatj1,
tida boleh tida moHtl 1d1. BoHt ltoe
semoeanja, toean hanja kaloHrkan ongkoa
boeat stroom beberapa cent sadJa tlap'
mafam, djlka toean pak1I fempoe'PMILJPS
jaftg 11ngat hlmat ltoe.
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LAMPOEI

.. PHILIPS''
TERANG DAN A\OEAAH

