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Segara karangan dan chabar2
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Red. KENO HWA Poo Manado
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Soerat chabar dan Advertentie diterbitkan saban hari Sabtoe ketJoeafi hari Raja
PENTJ6TAK DAN PENERBIT
S. H. LIEM - Maaado (Haodelsdrukkerij Liem Oei Tioog & Co).

«

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

Berlangganan lain harga.
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Kotk 19

Amsterdam.

Agenten voorNED. INDIE, Ptibliciteitskantoor ,.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.

LARANGAN PENGANGKOETAN BERAS.
Dari Gioronmro dan Roi. M<>ngondouw
ke Minahasp..
Berhoeboeng dengan berita2 jang tersiar, bahwa
pengakoetan beras dari Gorontalo ke Minahasa telah
dilarang, maka kita soedah memerloekan tjari keterangan tentang betoel-tidaknja kabar itoe. Ternjata
larangan itoe betoel telah diadakan. Moelai 7 October
1940 sampai 7 Februari 1941, dus selama empat boelan, pengangkoetan beras dari Gorontalo dan Bol.
Mongondouw ke Minahasa ada terlarang. Maksoed
laranga~ ini tidak bagitoe terang bagi kita. Sebab tak
moen&'kin larangan itoo diadakan goena mendjaga
soepaJa daerah producent beras jang tersangkoet
dal~m ini dus Gorontalo dan Mongondouw, tidak ke~
ha b~~mn persediaan makanannja. Tjoekoep diketahoe1, bahwa doea daerah terseboet ditempo2 belakangan sangat banjak menghasilkan bahan makanan
~~i~ewa. beras d~n miloe. Doea matjam makana~
m1 dihasilkan bag1toe banjak, sehingga keleb)Jlannja
sangat b~sar .dan perlo~ dibawa kelain ternpat Bag1t~lah mil?e Jang keleb1han sedang dioosahakan pend~~~annJa keloea~ negeri. Boeat beras tidak perloo
d1tJar1kan pasar dJaoeh2, sebab lain2 daerah keresidenan ini masih banjak memerloekannja. Ada satoe keadaan jang logisch djadinja kaloe kelebihan
beras di Gorontalo dibawa ke Minahasa, dimana jang
terseboet pertama ada berkelebihan dan jang kedoea
berkekoerangan, althans masih memerloeinja.. . S~bab kita masih mengoesoet lebih djaoeh hal
iru, tJobalah nanti dilain kesempatan kita akan meroendingkannja lagi seperloenja.

PERTJOBAAN MENGGELAPKAN KOTA.
Berlang~ng

dengan memoe.as:kian.

Tadi malam soedah dilangsoengkan pertjobaan
penggelapan -terbatas (beperkte verduistering), dan
pada oemoemnja boleh dikata pertjobaan itoe memoeaskan. Dengan doea sedjawat, kita soedah menjaksikan sendiri penggelapan itoe dibeberapa bagian kota. Boeat itoe karni telah mempergoenakan kendaraan sendiri jaitoe kedoea belah kaki kami. Bagitoelah sesoedah tanda permoelaan penggelapan diboefijikan, kamipoen moelaikan wandelmarsch kami.
Sambil omong kosong kami djalan2 sepandja.ng djala.n, · dan dimana2 kami liwat, semoea roemah berada
dalam gelap goelita. Keadaan banjak bahagian kota
meroepakan penggelapan penoeh totale verduistering) seb.ab betapa poen telitinja kami melihat dari
l~e~, terbanjak roemah tidak mengoendjoekkan sedikitpoen tanda, bahwa dalamnja terdapat penerangan. Agaknja dibanjak roemah orang tidak soeka. banjak poe.sing lagi, dus telah memadamkan s.adja semooa lampoe. Keadaan tidak njalakan lampoe sama
sekali paling banjak terdapat dalam kampong2. Pendoedoek kampong kebanj.akan soedah masoek tidor
sadja, ketika djam 6 sirene diboenjikan. Pikir mereka maoe doedoek dalam gelap, lebih baik tidor sadja.
Disana sini terdapat grombolan orang2 setetangga
jang asjik i.seng2 pasang omong. Diambil oemoemnja kita mendapat kesan, bahwa pendoedoek kota
ini telah mengoendjoekkan sikap soeka bekerdja sama2 dengan kere<llaan. Kaloe waktoe diad'akan pertjobaan penggelapan jang pertama kali pendoedoek
sama dalam ketakoetan, kali ini keadaan ada serba
tenang. Penerangan jang telah dioesahakan dari pihak berwadjib ternjata besar sekali paedahnja. Bagitoelah kaloe dipihak pendoedoek orang 1Sama soedah artikan keperloeannja pertjobaan2 sebagini,
poen djoega dipihak pengerdja2 L.B.D. terlihat ke·madjoean anggapan dan perobahan kearah perbaikan. Dimana2 dalam kegelapan tadi malam itoe kita
menemoei pengawa12 LBD dan atau politie, disitoe
kami saksikan sikap memoea.skan dari mereka. Bila
· terlihat ada sedikit terang lampoe nampak dari loear
jang dianggap tidak dapat dibolehkan, jang tersang. koet dengan soeara manis lantas ditegor. Laloe lalang didjalan raja jang tidak dibatasi, poen diatoer
dengan baiknja dan bila ada orang jang kebetoelan
djalan dipihak jang salah, ia ditegor dengan ramah
soepaja soeka ,,berdjalan sebelah kiri". Bagitoelah
disatoe tempat gelap kami berpapasan dengan seor.ang toean .dari LBD. Kebetoelan kami djalan sedikit banjak ketengah djalan. Sekonjong2 kami ditegor deng.an soeara pelahan ,,djalan sedikit kekiri
toean2". Sebab dalam gelap moestahil toean itoe dapat m genal ~iapa jang ditegornja, sehingga moengkin spesial bersikap manis sebagitoe, sebab djoega
pihak kami tidak dapat mengenali toean itoe. Kesimpoelannja menoeroet kami adalah, bahwa dalam
oemoemnja pihak pengawa12 itoe memang bersikap
seroepa terhadap siapa sadja dengan ramah-tama.
Bagitoelah oefening seperti ini mempoenjai manfaat
g ia pendidikan oemoem dalam pelbagai djoeroe-

.,Sekarang toean boleh !that
saJa poenjo l11briek penggill·
ngcro beros jong modern.
ltoe baroelah namanja P•·
roesohoan."
·

Dtsini selomonja ada berter·
bang~n oboe dan dedek
IJan kemarl jong mano bl..
membikin soklt leher.

Dari itoe soja selamonja sed!a
Wybert d! kantong. oentoek
menghllangkan 9Clklt leher
dengan tjepat.

san. Selain pendoedoek sema diperbiasakan dengan
apa jang haroes diperboeatnja djika disatoe ketika
betoel2 perloe kota kita digelapkan, poen rasa soeka
bekerdja sama diantara pelbagai golongan djadi dipertebalkan. Pengharapan satoe akan jang lain lebih
diperhatikan maka karena hormat-menghormati dengan sendirinja dipentingkanlah. Bila djoega dalam
pergaoelan sehari-hari or ang soeka lebih mementingkan saling mengerti, harga-menghargai serta bekerdja sama2 sepe.rti selama pertjobaan penggelapan
tadi malam itoe, ma:sjarakat kita tentoe akan memperoleh perbailaui ..dan kemadjoean j'ang lebih pesat.
Berbalik pada·perdjalanan kami tadi malam itoe,
sesoedah mengilfcifi beberapa djalanan besar dimana
pada oemoemnja terdapat roemah2 besar jang didiami oleh toean2 besar poela, ,,dimana semoeanja sama
dalam gelap goelita, dus penggeiapan telah diichtiarkan seperloenja, laloe kami menoedjoe kelorong2 jg·
sepi, masoek kampong2. Dibanjak kampong pada
djam 7 soedah agak sepi
_Walaupoen disana siiu terdapat 1rnempoelan orang, tetapi tidak terdengar soeara keras, dan dalam
gelap itoe, djika koerang awas, orang soedah langgar orang jang sedang doedoek, baroe dapat melihatnja.
. Bahwa pihak pengerdja2 LBD, oef~ning i~ did~alankan. dengan soeng?'oe~, ?a-pat k1ta saks~kan
dJoega. Drmana2 sampa.i dipodJok2 kampong Jang
paling koera~g didat~ngi ora~g loe~r, berkeliaran
t?ean2 LBD itoe. _B~gitoelah kira? dJa.n_i dela:Pan, ketika boolan moela.i dimoeka boerru, karru bert1ga laloe
poelan~ dengan membawa kesan, ~ahwa pendoedoek
kota kita ~oed~h tahoe betoel ~agimana m.enggelapkan kotanJa ~asa. a.da b~aJa mengaD:tJam.
.
Boeat bahagia_n .m1 dari keadaan kita sebagat
pendoedoek neger1 Jang dalam keadaan perang, dapatlah dikata jang keadaan ,,Manado-paraat" boleh
dikata soedah tertjapai.

RIWAJATNJA 500 PIL MALARIA.
Dan Slangkala.n ja.ng tidak bler<f.asiar.

Atas dakwaan dari nona Emma Umboh, verpleegster dari R.K.-kliniek di Bitoeng Tonsea, pada kemarin Kemis, 17 hb. ini, kita sebagai redacteur-penanggoeng djawab minggoean ini, soedah dipanggil boeat
diperiksa oleh politie.
Ternjata keberatan nona E. U. itoe ada m~mgenai
satoe toelisan dalam K.H.P. No. 44 terbit tgl. 27 April 1940, moeka empat lembar satoe, jang berkepala
Dari Bitoeng Tonsea. Doea dokter besar. Residentie
arts dan Niopo arts".
Pangkal pendakwaan terdapat pada bahagian toelisan itoe jang boenjinja sebagai berikot:
,,Itoe 500 pil jang diberilrnn oleh dokter pada
,,zuster E. boeat dibahagi dengan gratis, soedah
,,dikasih dengan bajaran kepada orang2 sakit
,,seorang 5 bidji boeat 5 sen. Sedang menoeroet
,,perintah dokter satoe orang sakit haroes ma,,kan paling koerang totaal 25 bidji, djadi pil jg
,,dikasihkan djaoeh tidak mentjoekoepi."
Lantaran kalimat2 diatas ini zuster E. jang ternjata ada nona Emma Umboh, merasa nama baiknja
dihinakan, sebab menoeroet pendapatannja dalam
toelisan itoe ia ditoedoeh menggelapkan pil, atau
oeang harga pil itoe.
Atas pertanjaan pemeriksa kita telah sangkal,
bahwa dengan toelisan itoe kita bermaksoedkan menoedoeh nona Emma melakoekan sesoeatoe perboeatan terlarang, walaupoen kita mesti akoei, bahwa ada
betoel jang orang boleh kira bahwa zuster E. telah
djoeal pil jang sebetoelnja ia mesti bahagikan dengan
gratis itoe. Kesan ini memang dapat ditarik dari kalimat pertama jang kita oelangi diatas itoe. Sangkaan jang sebagini ini jang moengkin mengenai zuster
E. sangat kita kesalkan. Istimewa poela sebab sementara itoe kita telah mendapatkan kenjataan, bahwa sangkaan jang zuster E. telah djoeal pil itoe, ada
keliriOO sekali, sebab sebetoelnja memang zust.er E.

WYB E RT TIGA"iNTEN
MEMBIKIN SEGAR MOELOET DA
MENJEGAH SAKIT TENGGOROKAH · 1

tidak djooal pil itioe, tapi telah bahagikannja ~
perijqe~ pada orang2 sakit sebagaimana diperintahkan oleh dokter itoe. Pendeknja ,,pil malaria itoo
s<J!edah diberil'lan dengatn gratis pada orang2 sakit
oleh zuster E. dan boo~n didjoeal! Soenggoehpoen
sekali2 tidak kita maksoedkan hendak menoedoeh
zuster E. tapi sebab dari kiasnja toelisan kita itoe
orang boleh mengira jang nona terseboet berboeat
sesoeatoe jang tidak selajaknja, maka kita sangat
kesalka.n terdjadinja sangkaan salah itoe. Djoeroe
kabar kita dikeliroekan oleh sebab memang kebetoeIan diwaktoe itoe zuster E. ada kasih pil malaria den~3:n pembajaran pada orang2 sakit. Tapi pil jang
didJoeal oleh zuster E. itoe boekannJa pil jang diterimanja dari Residentie arts itoe, tapi pil dari kliniek
jang memarig'rija ada didjoeal menoeroet perintah jg
diberikan padanja. Sekianlah doedoeknja hal jang
sebetoelnja.
Mengetahoei ini, ketika kita ditanjai apakah kita
sedia mengcreksi toe1isan kita itoe, tentoe sadja kita dengan ~egala keredlaan soeka membetoelkan kesalahan kita jang tidak disengadja itoe. Dan oleh sebab itoe dengan ini kita betoelkan dan tarik segala
salah sangka jang moengkin oorasa mengenai zuster
Emma Umboh itoe.
Dalam pada itoo, perkara ini soedah ditangan jg
berwadjib. Sebab itoe baiklah disini kita memberikan
pendjelasan, bahwa sekali2 boekan maksoed kita dengan pembetoelan kekeliroean diatas ini, soepaja kita terloepoet dari kesalahan sekiranja kita dinjatata.kan bersalah, akan tetapi kita membikin pembetoelan ini semata-mata terdorong oleh perasaan kedjoedjoeran jang tidak membolehkan kita membiarkan sangkaan jang salah itoe mengenai diri zuster
E. jang ternjata tidak soedah berboeat apa jang disangkakan padanja itoe. (C.)

SERIKAT KAOEM TANI TOMPASO.
MM~ rap~.t plendirlan.

Seorang pemberita toelis:
Pada 29 Sept. j.l. djam 3 siang oleh kaoem tanih
jang berserikat dalam S.K.T. soedah dilangsoengkan
r~ pat jang dihadiri selain oleh banjak kaoem tani,
dJoega oleh wakil2 Pemerintah, antaranja p.t. Hoekoem Besar Kawangkoan.
~apat diboeka oleh sdr. G. Mewengkang, ketoea
kom1te-rapat, dengan oetjapan selamat datang dan
terimakasih atas perhatian hadirin. Laloe pimpinan
rapat diserahkan pada sdr. S. Mamesah jang dengan
pendek memberikan keterangan tentang pendirian
S.K.T., jang doeloe soedah pernah dibangoenkan
djoega dan sesoedah tenggelam beberapa waktoe, sekarang moentjoel poela. S.K.T. timboel poela boekannja karena pengaroeh sesoeatoe partai, tetapi
meroepakan satoe organisasi jang terdiri s:endiri Ian.
taran dorongan kemaoean memperhasilkan tenaga2
diatas pentjaharian hidoep dalam pertanian serta jg
bertalian dengan itoe.
Dibatjakan anggaran dasar dan tetangga S.K.T.
serta diterangkan maksoed2nja jang kependakannja
jalah, I. mentjahari oepahan; II. toemojoh; III. memberikan perantaraan dalam memperdagangkan hasi1
pertanian si t&ni.
Sebagai pembangoenan laloe sdr. G. Mewengkang
tampil kemo·e ka memb~tjarakan prihal persatoea.n
sambil mengandjoerkan soepaja dikasihkan toendjangan pada S.K.T. jang mengichtiar~an persatoean
diatas .satoe dasar jang tertapis baik dan disahkan
oleh oemoem. Pada pemoeda spreker memperingatkan bahwa hari koedian adalah dalam genggamannja, maka diandjoerkanlah soepaja pemoeda soeka
menjoeso~nkan tenaganja dalam persatoean.
Spreker berikotnja sdr. B. Watoeseke membitjarakan prihak cooperatie jang mengoeroes peroeangan
kampong2, dalam mana hendaklah antara anggota2nja dan pengoeroesnja terdapat kerdja bersama-sama.
Dari k'esempatan melahirkan fikiran jang diberi-

KENO HWA POO

kan antara lain2 telah dipergoenakan oleh toean
F'. H. Rorimpandey, goeroe vervolgschool-Landbouwklasse jang mengemoekakan prihal kepentingan pertanian sambil mengoendjoekkan adanja badan2 Pemerintah seperti Landbouwvoorlichtingsdienst, cursus tani dlsnja. Toean A. M. Sondak menjatakan pemandangannja dengan mengemoekakan pendapatannja prihak soesoenan pengoeroes dalam rapat S.K.T.
j::mg Udak baik (? Red.) katanja sebab diantaranja
terdapat seorang anggota Gerindo. Spreker. koe.a~i:,
kaloe2 S.K.T. nantii digaboengkan pada parta1 pohtiek
terseboet. Ketaea rapat menerangkan sekali lagi,
bahwa S.K.T. ada satoe perkoempoelan Jang berdiri
sendiri dan menolak pemandangan toean Sond.a~ jg
tidak berdasar itoe. Sesoedah b berapa pembitJara
menjatakan fikirannja, k'etoea rapat. menj~mboet
.spreker2 itoe dengan mengatakan. terimakasih atas
.soembangan mereka. Rapat laloe ditoetoep sesoedah:
nja ketoea rapat menjatakan, bahwa S.K.'t moela1
b'ekerdja dengan oeloerkan tangan bekerdJa sama2
dengan segenap kaoem tani dimana-mana.

I
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Di·. MANSVELT DAN V.C.
Sa:I,ah-nlenjalahi.

Pemimpin fractie ,,Vaderlandsche Club" dalam
Volksraad, Dr. Mansvel:t, sebab tidak dapat menjetoedjoei beleid Hoofdbestuury.c., soedah tarik dir~
dan menjerahkan mandaatnJa. Hoofdbestuur dan
V.C., kata Dr. Mansvelt, tidak mempoenjai rantjangan ataupoen niatan goena mentjapai sesoeatoe.
menoeroet arah-toedjoean jang diinginkan oleh Dr.
Mansvelt, sebab itoe lebih baik ia poelangkan mandaatnja pada itoe perhimpoenan. Tapi tidak dimakso·e dkannja pada meninggalkan V.C., makanja ia
tap wakili partai itoe dalam gemeenteraad BetatW1,
althans bagitoelah niatan Dr. Mansvelt.
Pihak V.C. ternjata tidak dapat menjetoedjoei
poetoesannja bekas wakilnja dalam V. R. itoe. Partai itoe menjiarkan perma'loeman pada pers, dalam
mana diterangkan, bahwa tjara jang boekan lazim
dan menghitamkan (memaloekan) nama partai, jang
diikoti oleh Dr. Mansvelt dalam menoedoeh V.C. itoe,
bagi hoofdbestuur telah mendjadi kepastian jang
boeat Dr. Mansvelt tidak ada tempat lagi dalam V.C.
Sebab itoe ia dikeloearkan sebagai anggota partai.
Bagitoelah antara pimpinan harian dari V.C. dan
bekas wakilnja di Dewan Rakjat itoe terdjadi toedoeh-menoedoeh lantaran perbedaan faham tentang
sikap jang mesti diambil pada dewasa ini. ~elihatan
nja Dr. Mansvelt merasa perloe mero~ah s1~ap V.C.
dan mentjotjokinja dengan keadaan Jang nJata, d~
nganrealiteiten, tapi pengoeroes HB V.C. aga~Ja
bertegoeh pada pendiriannja sedari moela, ketika
partai itoe baroe dibentoek. Dalam dewasa pero~ah
an pesat seperti jang kita saban saat dapat menJaksikan sendiri sekarang, tentoe antara doea paham
itoe mesti terdjadi bentrokan.

U:-

BADJINGAN DI PASAR TOMOHON.
M'ien~ba me,ngg.a.nggoe Ireamanpw.
Pada kita dikabarkan, bahwa ketika pada beberapa hari laloe beberapa toekang tibo ikan dari Manado
tiba dengan djedjoealannja dipasar Tomohon, mereka soedah didatangi oleh beberapa anak2 nakal'. antaranja seorang terkenal ~engan nii:ma B~ng, Jan&'
mengambil sikap mengantJam. PendJoeal.i2 1kan dan
BEKENDMAKING.
De Loco-Burgemeester van Manado maakt bekend, dat ontwerp der 2e. begrootingSiwijziging voor
het dienstjaar 1940 der Gemeente Manado geduren~e
een maand voor een ieder ter Gem:eentesecretane
ter inzage is neergelegd en tegen betaling der kosten
aan een ieder in afschrift verkrijgbaar is gesteld.
MANADO, 17 October 1940.

Apa toear.a maoe boekti dari

1

)lwallteltnja KRIS BIER 1 Liatiab, aekarang ini soeda ri.,oean orang ;ang minoem.
l"lda ada laen bier jang bisa
l'•J:>oet hatinja 1e1oeatoe
1
r,blerkenners" dalem _waktoe
. .glto• pendek.

Ar~ hip e I Brouwer ij Cie. N. V. Batavia
Manado itoe diantjamnja hendak dilabrak dlsnja, sehingga seorang antaranja jang tidak soe'ka dapat
soesah, lantas minta2 ampoen, terlebih sebab pada
saat itoe tidak terlihat politie dipasar. Biarpoen bagitoe si B. tetap berlaga mengantjam dan hendak
menerkam toekang2 ikan itoe. Oentoeng sadja pemborong ikan di Tomohon mentjegah terdjadinja hal2
jang lebih hebat dengan memborong sadja ikan2 dari Manado itoe, jang oleh pendjoeal2nja terpaksa didjoeal dengan meroegi. Kedjadian se'bagini moedah
sekali dapat menimboelkan keonaran, sebab itoe ada
baiknja kaloe jang berwadjib mengadakan pendjagaan seperloenja soepaja keamanan dipasar Tomohon
tidak terganggoe.
DIENSTREGELING K.P.M. DffiOBAH.
Combinatie beberapa: lijn,en.

Badan jang kotor moedah mentjoetjinja, tetapl darah jang kotor soe·
kar membusihkannja. Olai sebab
itoe pakailah pi.I Joodkali boendar
celoer keloearan Ba.ndoengsche Ki-ninefahrlek akan meadjaga. eoepaja
darah toean sdaloe bcnlh dan akan
mentjegah pen.fa.kit aepati 1
Ouat2 teraaa kakoe (aderwr•
kalldng), be.agtk, darah kotor,
dan aakit utjok (rheomatJek).
l>il JoodkaU boenclar tdoer tidak
ada jang mengatul nbagal obat
pembmihkan darah.
Kalau ditempet toeu tidak ada
4idjoeal ditoko obat-obatu, klrim·
lah bon jang dibawah inJ dengan
oeang I •·- boeat ldriman pertjoballn darl too pl1 Joodkali boen·
dar teloer oaitock membereihkan
darah.

Nam.a

...... u .. ··- -· ..- · ...- -. .. , ........ . .... , , . , ,.,, _

Alama t ...... ·-········-..- - . -·.. -····.............,•. _
_ T cmpat 11JJggaJ ...~ ....... _, .. _,,........... ~ ............. ~.

Dalam s.s.k. jang kita baroe terima dari Ternate,
kita djoempai pengoemoeman dari agentschap KPM
disana tentang perobahan dienstregeling jang telah
moelai boelan October ini. Soedah semendjak beberapa tempo disini te11siar berita djoega tentang perobahan itoe, tetapi seba b tidak diberitahoekan dengan
oopisil oleh Kongsi pelajaran terseboet, tidaklah kita
·s oedah membitjarakannja. Sekarang kita lihat dilain2 soerat kabar perobahan itoe dioemoemkan selengkapnja, maka mengingat kepentingan pembatja
kita choesoesnja, dan poebliek oemoemnja, baiklah
kita koetip kiasn.ja perobahan itoe. Boea.t Selebes
Oetara adalah perobahan itoe beroepa pergaboengan
4 lijnen didjadikan doea, masing2 dilajari seboelan
sekali. Dus kaloe sampai pada boelan September j.1.
di Manado saban minggoe ada kapal datang dari dan
berangkat ke Makasser, sekarang boekannja saban
minggoe lagi tapi sahan doea minggoe, sementara
perhoeboengan Manado dan p.p. Sangihe, Gorontal?
da.n Ternate jang tadinja saban doea ming~oe sekah,
sekarang mendjadi saban 4 minggoe sekah.
Kapal jang doeloe melajari lijn 19/20 jang lebih
terkenal dengan seboetan ,,lijn Sangir", sekarang saban 4 minggoe sekali datang dari Makasser via Donggala-Kwandang ke Manado. Dari sini ke Ternate, berkeliling Halmahera, kembali Ternate teroes Manado.
Laloe ke Sangihe dan sebaHknja dari sa.na di Manado
~embali ke Makas~mr. Djadi disini terl~hat pergaboe:
ngan lijn 19/2-0 dengan Lijn 18, 'boeat Jang mengena1
traject Manado/Ternate dan dengan lijn 30, boeat
jang mengenai Ternate/Halmahera.
.
Lijn 18 dilajari saban 4 minggoe satoe kal1 MakasserjMana.do via seperti jang diatas, dan ManadoGorontalo. Sesoedah mengelilingi Tominibocht kembali ke Gorontal-0 teroes ke Manado. Dus zuid~ust
Minahasa tidak disinggahi. Se'kianlah perobahan itoe.

Djalan satoe-satoenja tentang
penjaboetan tiga mosi.
Penjah,o;e~an pida rempe.toja. da.n
biimt2an.

*-

Oleh M. H. Thamrin.
(ll habis).
Maksoed P .K. sebenarnja bagi kita terang, jaitoe
tidak membenarkan pentjaboetan tiga mosi itoe oleh
karena P.K. mengerti, bahwa pe1 boeatan toean Wiwoho cs. mengandoeng arti jang dalam dan mem.bawa akibat jang akan meroegikan perhoeboenga,n antara Pemerintah dengan pergerakan Ra'j&t.
Apakah tidak besar artinja, djika beberapa pemoeka pergerakan memoetoeskan moesjawarat dengan Pemerintah oleh karena dasar oentoek mendapat persetoedjoean tidak ada sama sekali?
P .K. mengetahoei poela, bahwa andjoeran 3 mosi itoe ditoendjang oleh masjarakat s:eoemoenmja
dan mengetahoei poela, bahwa boleh dibilang banj'ak
anggota Indonesia di Volksraad setoedjoe dengan
maksoed 3 mosi dan setoedjoe poela dengan sikap
jang diambil oleh toean Wiwoho cs.
P .K. mengerti poela, bahwa pereng.ga.nan jang demikian antara Pemerintah dan wakil2 ra'ja.t akan
berakibat dilapangan lain dan menjoesahka.n adanja
persetoedjoean ma.lraoed antara golongan jang memerintah dengan jang diperinta:h.
Ia bisa berarti poela, bahwa segala peratoeran
jang akan diadakan oleh Peme.rintah tidak akan dipikoel oleh perasaan ra'jat.
Atoeran akan ditoeroet, tetapi tidak denga.n ridla
hati. Hal ini penting, .sebab segala atoeran jang melawan perasaan ra'jat tidak akan kekal.
Melainkan bisa kekal, djika kekoeatan masih
tjoekoep oentoek memaksakan atoeran2 itoe. Hal ~ni
jang dikoeatirkan oleh P.K. Tambahan poela pentJaboetan 3 mosi kedjadian di,w aktoe datangnja tetamoe
asing di Indonesia, jang tentoe akan menjaksikan,
bahwa antara golongan jang memerintah dan jang
diperintah sebenarnja tidak ada penretoedjoean sa.ma
sekali tentang da.sarnja negara.
.
Djika kami batja pemandangan P.K. t-erhada.p Stkap Pemerintah dalam bagian ini, maka menoeroet
pendapatan kami, kritiek jang dialamatkan oleh ~.K.
kepada Pemerintah lebih tadjam dari pa.da kep1hak
Wiwoho cs.
Pemandangan P .K. terhadap sikap Pem~tah seolah-olah menjalahkan Pemerint~: ~at&1Ja dalarn
hal ini Pemerintah telah mengambil tindakan salah.
Ia berpendapatan bah~a. si.kap Pem~tah df:1am
ini banjak kekoerangannJa. S1kap Pemenntah ~dak
mengandoeng pemandangan. ~a.n pend;apatan Jang
benar, tidak poela mempoenJa.1 kegembll'.aan oentoe~
menradakan perobahan2, tidak poe1 mempoenja1
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angan2 jang berani oentoek bertindak dikemoedian
hari dan banjak lagi sifat kekoerangannja Pemerintah.
1
Pemerintah berpendapatan bahwa selama ada perang tidak akan mengadakan perobaihan dalam soesoenan ne%ara; ~endirian selll:atjam itoe soedah ten
toe akan mengetJewakan masJarakan Indonesia, apalagi tidak ada ketentoean kapan habisnja perang.
BolEW djadi masih tahoenan lagi, sedang masjarakat
berkGhendak perobahan jang lekas dan jang loeas !
Djika membatja perasaan penjesalan P .K. kepada
pendirian Pemerintah seharoesnja ia mesti menjesali Pemerintah jang menolak andjoeran2 jang sebenarnja pantas dan sederhana.
Djika P.K. menoetoep pemandangannja dengan
k.esimpoelan jang demikian, maka keadaan itoe sebenarnja soedah semestinja. Sebab logisch !
Akan tetapi tidak demikian halnja!
Boekan Pemerintah jang disesali, akan tetapi fihak jang lain.
Roepanja, hati dan perasaannja tidak mengizinkan ia menjesali pemerintahan bangsanja sendiri.
aiarpoen ia mengakoei beberapa kesalahannja, ia
tidak sampai hati oentoek mengakoei dengan terang2
kesalahan sikap Pemerintah dalam hal ini.
Oleh karena itoe perloe mentjari korban lain.
Korban itoe didapatnja difihak toean Wiwoho cs.
Pentjaboetan mosi itoe diseboetnja soeatoe perboea- \
tan jan.g tidak benar. Djoerang kefahaman antara
Pemerintah dan Wiwoho tidak ada.
Heran seorang sebagai P.K. tidak merasa kesalahan kesimpoelannja.
Djika perselisihan faham tidak ada, apakah jang
sebenarnja mendjad!i. alasan bagi golongan Wiwoho
oentoek mentjaboet mosinja?
Oentoek main2 sadja? Moestahil! P.K. sendiri ten- J
toe tidak pertjaja ! Soal jang diadjoekan dan tempatnja membitjarakan soal itoe tidak bisa membenarkan persangkaan jang begitoe.
Djika tidak ada perbedaan f aham, apakah ada
persetoedjoean faham? Djoega tentoe tidak, sebab
djika ada persetoedjoean faham, tentoe tidak perloe
memoetoeskan perhoeboengan, boekan?
Apakah jang mendorong toean Wiwoho cs. oentoek mentjaboet 3 mosi, djika boekan adanja perbedaan faham antara pendiriannja dengan pendirian
Pemerintah? Tentang hal ini tidak haroes ragoe2 lagi. Sebenarnja tidak ada jang lain dari pada: adanja
djoerang faham, sehingga tidak ada harapan, kefahaman Pemerintah dan ketiga mosi itoe bisa diperdekatkan.
Pendapatan jang terseboet diatas ini, poen djoega
pendapatan pergerakan rakjat diloear . ~e~ong Pedjambon, jang telah mempersatoekan dmnJa dalam
bada.n Gapi.
Djika membatja resolutsi Gapi jang paling achir
maka dengan resolusi itoe, pada tanggal 11-9-40 Gapi telah menjatakan fikirannja sebagai berikot: (mosi Wiwoho cs. ditjaboet tertanggal 28/8-40).
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Oidalam t•soeatoe perdjamoean di roemah, blskoewlt Ar,,ott's tjap Kepala
Radja ada mendjadi pokok keramaian.
Sediakan ini biskoewit djika toean
hendak maAerima kawan-kawan. la
akan mem,oedji toean sebagei achli rasa.

lmporteurs: JACOBERG

a. bahwa perobahan2 tata negara setiap hari bertambah mendjadi penting dan perloe disebabkan oleh perhoeboengan internationaal jang selaloe sangat gontjang, saban waktoe tjepat berobah dan teroes meneroes bertambah genting.
b. bahwa karena itoe dengan setjepat-tjepatnja
mesti diadakan persetoedjoean jang boeat antara Pemerintah dan pergerakan Rakjat oentoek mempertegoehkan kekoeatan batin negeri
ini.·

Gigi luji j1n9 m.t..n ••.-. 14•
gampang dan tjepat toemlDoehnj1. Ma
menjoesahkan dan tida menjalcfthn.
Giii poetih bagoes dan koeat
menjerap kapoer dengan Vltemtne
i•ng dit~mbah 6XTRA dldel1m ~o.
anjaknje poetih teloer, g.w1oek dan
to•fe dfdalom Glaxo ade bel'Somain
Cleng1n air tete. Oleh k,ttent i...
SIMe 11mp1ftt h1ntjo1r~.

k••1

-

Lihatlah sekarang !
Djoega Gapi, jang mengambil poetoesan sesoedah
pentjaboetan 3 mosi, berpendapatan bahwa haroes'
,.dengan setjepat-tjepatnja diadakan persetoedjoean
jang boelat antara Pemerintah dan pergerakan Rakjat".
Masoekkah difikiran seseorang, jang Gapi akan
menjatakan keperloean adanja persetoedjoean, djika memang persetoedjoean itoe soedah ada?
Dan djika persetoedjoean tidak ad.a antara Pemerintah dan pergerakan rakjat, boekankah hal itoe
membenarkan adanja djoerang antara kefahaman
Pemerintah dan pergerakan rakjat?
Oleh karena itoe, kesimpoelan P.K., jang mengatakan seolah-olah adanja djoerang kefahaman itoe
soeatoe bikin-bikinan dari fihak Wiwoho cs., tidak
benar samasekali dan tidak berdasarkan boekti2.
Djika P.K. bermaksoed akan memperbaiki sesoeatoe keadaan, maka haroeslah ia berdasarkan keadaan jang benar dan djanganlah meniadakan soeatoe
barang jang sebenarnja ada. Seorang tabib jang hendak menjemboehkan seorang sakit haroes mengetahoei dan mengakoei penjakit sisakit itoe dan baroelah ia bisa mentjari obatnja jang semestinja. Kalau
ada penjakit ditoeboehnja seseorang djanganlah ditiadakan oleh karena dengan djalan ini penjakit itoe
tidak akan semboeh. Mengetahoei dan mengakoei
1 adanja penjakit doeloe; iniilah ·ang teroetama.
Begitoelah djoega dengan P.K.
Djika ia tidak mengakoei adanja djoerang kefa- ,,
haman antara Pemerintah dan pergerakan rakjat
maka tentoe tidak akan diperloekannja mentjah.ari.
djalan oentoek membenarkan keadaan jang salah
itoe. Oleh karena itoe haroes P.K. merobah pendiriannja, soepaja sesoeai dengan keadaan jang sebenarnja.
Djika ia telah berbc-eat demikian baroelah datang
saatnja, kita bersama-sama mentjari djalan oentoek
memperbaiki keadaan itoe dan mendekatkan kedoea
faham ooentoek keselamatan masjarakat seloeroehnja.
Djika tidak, pertjoema kita bertoekar fikiran lebih djaoeh, sebab antara pendirian P.K. dan keadaan jang sebenarnja, djoega terdapat djoerang kefahaman jang .s oesah dihilangkan. (S.0.)
M.H.T.
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POELAU NEW CALEDONIA
D~rah

Pe11antjis di Pacific-selat1an.

Dalam berita2 perang banjak diseboet2 New Caledonia, itoe poelau kepoenja;an Perantjis, jang letaknja kira2 1000 mijl laoet dari Sydney, Australia.
New Caledonia banjak diseboet2 agaknja telah berpihak pada Perantjis-merdeka, dibawah de Gaulle,
dus itoe pemerintahan Perantjis di London, jang sedang masih bergoelet disamping Inggeris. Pentingnja
poelau itoe bagi jang mengoeasainja boekan karena
besar djoernlah pendo'edoeknja tetapi lantaran hasil2
tambangnja, seperti besi, chrpom dan nikkel jang
terdapat disitoe dalam djoernlah2 besar dan meroepakan penghasilan oetama dari kolonie itoe. Tentang
poelau itoe kita ketemo·e kan dalam Bulletin of the
South Sea Association (Perkoempoelan Laoet Selatan) dari orang2 Japan, satoe loekisan jang rasanja
tjoekoep penting pada kita mengoetipnja.
New Caledonia, atau menoeroet seboetan orang
Perantjis ,,Nouvelle Caledonie", ada satoe poelau,
pandjangnja 400 KM lebarnja 50 KM. Sepandjang
pesisir Timoernja terdapat deretan pegoenaengan jg
poentjaknja jang tertinggi bernama Gg. Panier, tingginja 1640 meter diatas moeka laoet. Sekeliling poelau terdapat pelaboehan2 bagoies, wal·aupoen dipagari oleh batoe karang coral reefs). Oedara dipoelau
itoe ·s angat baiknja dengan moesim panas boelan December-Februari dan moesim dingin Juni-Augustus.
Dimoesim dingin ada maesim kering, sedang dimoeMeng1*isillaw banjak
II ada 8.193 tons nikkel jang soedah ditoempah di Nusim panas banjak toeroen hoedjan.
Dalam tanah terdapat banjak matjam logam, is- Numea: dikirim ke Belgi dan Perantjis d~n 23.319 ton
Pen~~edoeknja
timewa nikkel, chroom dan besi. Selain itoe terdapat ertes rukkel, teroetama ke Japan ~an DJerma:i, serta
ada sedjoemlah 53.245 djiwa pada achir 1939 jaitoe djoega emas, tembaga, zink, mangaan, arang batoe 142.263 ton erts cii:oom ~e Amer:1~a. Sebaga;i soemU:rdiri dari 28.800 <ljiwa pendoedoek asli, jang dise- dll. Looeasnja tambang nikkel besarnja 126.000 hec- I' b~r ba~an2 logam Jang.d1wak~oe 1m sangat di~oet~e·
boett bangsa Kanaka, 15.148 bangsa Perantjis, 4.510 tare dan tambang chroom ada 41.000 hedare. Tjooe- h~ doorua, New Caledorua ~ernJata sa?-gat pen~mgnJa.
djiwa Indonesier-Djawa, 1430 orang Japan dan 482 ma tempat2 jang ertsnja mengandoeng sekoerang· T1dak heran kaloe J?OO~au itoe menarik perhahan dan
orang Eropah lainnja. Pendoedoek asli berada pada koerangnja 3,5% nikkel jang dikerdjakan, jang koe- s~akan-akan m~nd~adi reboetan antara Lond~n. dan
tingkatan rendah dengan ketjerdasan intellectnja rang dari itoe dibiarka n . Ditahoen 1938 banjaknja V1ch?'· Dapat diert1, bahwa London ~empo~nJal kedan semendjak dikoeasai Perantjis sangat moendooer productie nikkel-erst (batoe mengandoeng nikkel ada pentmg17n besar dala.i;n ke~entoean . s1apa Jang mebanjak djiwanja. Ditahoen 1853 ketika Perantjis me- 270.000 ton. Jang didiexport dalam tahoen terseboet ngoe'.1-sa1 New Caledoma, V1chy-Petam at~u De Gaulmiliki poelau itoe pendoedoek asli masih sedjoernlal-;.
le. P1hak Japan poen toeroet memperhatikan poelau
kira2 80.000 djiwa, pada tahoen 1887 sisa 42.000
itoe keliha.tannja, sehingga telah memerlooekannja
dan sekarang tidak tjoekoep lagi 30.000 djiwa.
PENDJOEALAN DIHADAPAN ORANG BANJAK. memberikan loekisan keadaannja dalam madjallah
perhimpoenan mereka, dari mana kita koetip ja.ng
Pada hari Kam.is 7 November 1940 djam 9.30 pa- diatas ini.
gi didalam dan d.engan perantara~. dari . NotarisDari hasil export poelau itoe ada 80% hasil tamVendumeester di Manado, akan didJoeal dihadapan · bang. Export paling besar pergi ke Perantjis. Negeri
orang banjak :
berikotnja jalah Belgi, Amerika, Djerman dan Japan.
a. Itoe perceel jang mempoenjai hak eigendom Verp. rerhalangnja export ke Perantjis, Belgi dan DjerN o. 686 dengan semoea peroesahan ja.ng terda- nan dari logam New Caledonia mendjadikan Japan
pat didalamnja, terdoedoek dalam Residentie-, tentoe inginkan menariknja masoek kenegerinja senbestuursafdeeling dan district Manado, Arabisch€ diri.
wijk, bandar Manado, dalam negeri Wenang, Kadastrale afdeeling Manado, Sectie A, nummer 187,
menoeroet soerat eigend-0m dd. 18 Februari 1926
UNIVERSAL
No. 8, soerat oekoeran dd. 18 Juli 1905 No. 42.
Loeasnja 414 M2.
DI Q SERVICE STATION
b. Itoe perceel jang mempoenjai hak eigendom Verp.
MANADO • TEL. 117 • PASSERWEG 2.
No. 1227 dengan semoea peroesahan jang terdapat <lidalamnja, terdoedoek dalam Residentie- dan
bestuursafdeeling Manado, dalam Landschap Kendahe-Tahoena, kampong Makawang, dibandar
Tahoena, diloear Kadastrale. afdeeling, menoeroet
Repareert al le soorten Radio· Ontvan• •
TEMPAT MEMPERBOENGAKAN OEANG
soerat eigendom dd. 18 Februari 1926 No. 9, soetoesteJlen, Gramaphoon- en KrachtversterSIMPANAN JANG KOEKOEH.
ratoekoeran dd. 23 Augustus 1906 No. 102. Loekers, Radio transformatoren, spoeltjes en
asnja 702 M2.
alle Electriche·apparaten.
Oeang simpanan senantiasa teroes dapat dibajar
Keterangan lebih djaoeh boleh didapat dikantoor
dengan tidak diberitahoekan lebih dahoeloe.
dari jang bertanda.
Ons SERVICE STATION is voorzien van de meest
Boenga 1939 3.6°/o.
Pendjoealan ini berlakoe menoeroet kekoeatan modern meetinstrumenten.
Dipinta kepada penjimpan- penjimpan akan me- soerat koeasa jang tiada boleh ditarik kembali dibeService· abonnement slechts f 1.50 per maand.
ngoendjoekan boekoenjadikantoor Spaarbank, soe- rikan pada pemega.ng soerat hypotheek pertama,
paja boenga itoe dapat dimasoekkan dalam boekoenja.
Djoeroe-Koeasa,
Beleefd aanbevelend,
Dil·ectie
PO KENG BOEN.
Mr. J. KREEMER.
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!Btsa lllinoem, bisa gosok, bisa oeroet.
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Kalau toean ada sakit: batoek, 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-soerar poedjian dari toean-toean
ambtenaar bangsa Eur 1pa dan Indonesia, karena amat mandjoernja. Bisa dapat beli dimana2 tempat, djoega bisa pesan dengan rembours kepada:

SIE KA

TJE

Rusten burgerpad 16
Soerabaja
(Java)

ROEMAH

OBAT

Passar Weg 8
Menado
(Celebes)

TJEH

SHE

TONG

Makassar
(Celebes)

m~m~mmmmmm

LABORATORIUM:

periksa darah menoeroet Sacks - Georgi, Meinecke
van Ide.
PERKAKAS ELECTRIS: Diatermie, Sollux- en Hoogtezon, dan perkakas
massage.
Djam 10 - 12 pagi Ketjoeali hari·hari mingDJAM BIT JARA:
4 6 soreh
goe dan aja.
POLIKLINIEK boeat orang miskin dan tidak mampoe. Djam 7 - 8 pa•i
Ketjoeali hari raja dan hari minggoe
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TEL. 51en81.

MANAUO,

DR. A.

Ju1Hanalaan 6.

ANDU

No. 16

Lembar kedoea

19 October 1940
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Tahoen ke 22

19 Kao Gwe 2491

Lo ear Negeri.

Sikatlah gigimoe sekoerangkoerangnja 2 x sehari dengan
pasta gigi COLGATE. Boesa
past• gigi COLGATE jang
moestadjab dan wangi, masoek sampai kelobang-lobang
ketjil dan sela-sela gigi,
din mentjegah roesak gigi dan

Pmktlj~ Rober:tlo-pwt?
SOESOENAN BAROE, dlibawah pimpinan Djermanj
ia di Eropah, jang diakoei oleh Japan menoeroet pasal pertama dari pact Roberto Ltoe mendekati keboelatannja dengan didoedoekinja daerah
Roemenia oleh tentara Djerman. Sesoeda;h me,,njoesoen" Eropa-Timoer (Checho-Slowakya dan Polen),
berikot Eropah-Oetara (Noorwegen dan Denemarken) laloe Eropah·Barat (Nederland', Belgi dan Perantjis), sekarang datang gilirannja Eropah-Tenggar.a (Balkan). Sepe·r ti soedah dikata, moolai dengan
Roemenia. Entah Yoego.iSlavia, Grika d:an Boelgaria
akan menjoesoel. Bagitoe poela Toerki, jang meroepa:kan pendjaga pintoe boeat masoek ke Asia:ketjil.
Negerinja radja Carol itoe soenggoeh-bertJelaka.
Sesoedah d'ipotong2 dan dibagi2 diantara tetangganja, jang .s esisanja sekarang <litjaplok -0leh ,,pelindoeng"nja: Djerman !
Apa pekerdjaan Djennan menjoesoen: itoe akan
dapa.t dilakoekannja teroes meneroes sehin~ga rampoeng, itoe dimas:a ini masih satoe pertan~aan. ~~ngan adanja pact tiga negeri itoe agaknJa .Be~hJn
mendjadi lebih ganas. Pendoedbekan Roemerua itoe,
selain dapat c1ipandang sebagai !>7rla~gsoeng~n penjoesoenan Eropah-baroe, moengkin dJoega dila~?ekan oleh Hitler dengan maksoed he~dak. memantJU:g
soepaja Stalin memboeka kartoenJa diatas medJa.
Adanja bantoean Japan j:a.ng dapat diharapk.an.menoeroet pasal tiga dari pact Robert-0, mendJadik3;-n
Djerman dewasa ini menantang Roes. Dalam hal ~a
ini tidak dapat menjetoedjDei pentjaplo~an Ro~mem~
itoe oleh Djerman, laloe henda:k mentJegahnJa, fillsalnja dengan menjerang Djerman deng.an langsoeng,
maka. Japan dan Italia, menoeroet -kelroeata~ pact
itoe haroes membantoe Djerman, diUS menJerang
Roes. Itoela.h tindakan Djelllllan itoe boleh dibilang
meroepakan oedjian tentang ketegoehannja p~t Roberto disatoo pihak, dan- tentang ·pe?-f'iaroehn~,a pact
itoe pada Raes dilain pihak. Seanda~nJa ad8:nJa ~act
itoo dapait menghalangi Roes mentJam~ri i:enJoesoenan Balkan itoe oleh Djerman~ dlUs ltahafDJerman
dapatkan kebebasan di ~alka.n, maka ramalan stengah orang, bahwi;t kedoea neg~ri to!-8-litrur itoo :a'kan mentjoba menJer.ang Inggens dari lamboen.gnJa.
akan diperbenarkan. Selain Mesir dan Suez-kanaal
jang mooarik adalah
Timoor~t
,
dengan lapangan2 minjak di Irak dai; Ir~n. ~esaha2
Italia pada .menanamkan pengaroehnJa d1 Syria, daerah mandaat Perantjis, dengan mempergoenaka?perdjandjian2 penoendaan sendjata it~, 1?-emperlihatkan arah toedjoeannja Djerman/Italia Jang hendak menemboes liwat Balkan itoe.
Tetapi diloear Roes, ma. sih. haroe& diperhatik~n
-Slav1a
bil leh y
djoega. sikap apa .ak~ dia:n
o
oego
~
Grika dan Boelgana, Jang ditempat pert~~ ~roos
dihadapi, sekarang Roemenia soed:W- dil1wati, dan
T.oerki, jang mengoeasai ked.ioea t;.ep1 sela~ Dardanellen boekan sadja, otetapi djoega ditemboes1, sedoeloenja bisa mendatangi Sirya dllnja itoe .. m;<ioed~kan
Yoego.Slavia, wrdjepit dliantara Albarua Jang dik~easai Italia Italia dan Roemenia, sangat soekarn~.
Besar seiu:.ii kemoengkinannja, bahwa Y oe~o~lavia
akan terpaksa -toendoek sadja dan. manda di,,lindoeng1" oleh negeri2 as itoe. Boelgana, walaupoen ke-

rena kemoedjarabannja, gigi
mendjadi poetih bersih,

Tube keljil ID cl.. tube sedeng 15 cl., lcbe bescr 39 ci..
BAROE I Familie-lube (2 x luhe besar) 50 ::!.

doedoekannja lebih baikan dari tetangganja tadi,
moongkin seba.b merasa berhoetang boedi, lantaran
soedah dibolehkan mengambil poelang Dobroedsa,
akan menjerah djoega, s.ehingga ter.sisa Grika dan
Toerki jang boleh djadi akan meroepakan rintangan.
Grika, dengan garantie Inggeris, bagitoe poela Toerki jang dapat mengharapkan bantoean Inggeris djoega jang dengan armadanja masih mengoeasai laoetan itoe, kelihatannja berkedoedoekan djaoeh lebih
tegoeh. Apa jang mengenakan Toerki, selama tidak
merenggangkan periho·eboengannja dengan Roes, toeroetnja dalam perang dipihak Inggeris, boleh dipasrtikan. Kehendak negeril2 as akan mengoeasai lapangan2 minjak di Iran dan Irak poen akan memaksa
pad.a Toerki merintangi Djermanfltalia, sebab antara
Toerki, Iran, Irak dan Sao-edi Arabia ada: perdjandjian hantoe membantoe dalam hal _satoe anta:an)a
mendjadi korban agressie dari loear. Pada achirnJa,
persediaan Inggeris: di Timoer-dekat dengan tentaranja di Pal-estina dan Ma.sir, ditambah den.gan kekoeatan Mesir sendiri, akan mesti di.kalahkan doeloe oleh
tentara Djerma'n,lltalia, sedoeloenja mereka dapat
mentj,apai m.aksoed'nja jang !stimewa, jaitoe mem:a.tahka:n perlawanan Inggeris dengan memoetoeskan
perhoeboengannja jang liwat teroesan Suez berikot
mendoedoeki soember2 minjaknja. <li Iran dan Irak
1'too.
Dapa.t, tidak diwooojoed1kannj.a kehendak ~talia/
Djerman itoe dengan menjerang Ingge.ris dan lamboengnja, djadinja masih satoe pert~nJaan besar.. .
Akan meloeapkan ketel Balkan Jang oolama mi
selaloe mendidih itoe?

njata t'.ambah tenaganja: ganti takoet djadi nekat!
Kegagalan bagian pertama dari programnja terhadap Inggeris itoo tentoe tidak berarti jang Hitler akan melepaskan tjita2nja menaaloekkan Inggeris.
Dengan menoenda serangan langsoeng itoe beloem
boleh dibilang jang serangan itoe tidak a:kan diteroeskan lagi kelak. Tjoema, boeat ditahoen ini kelihatannja perhatian Hitler, sem-entara menantika.n
saatnja Jang baTh:, akan diarahkannja kelain djoeroesan, .sebagaimana njata dari k-edjadian2 di Balkan
itoe. Kehiboekan diplomaten Djerman dengan Spanjol poen memberikan pengoendjoekan, bahwa disamping aksi di Balkan itoe moengkin kearah GibraltJ'l,r poe,n akan terdjadi sesoeatoe hal.
Disamping ·k-egagalan ditepi Kanaal itoe, pihak
negeri2 as poen boleh dibil'ang_tidak bagitoe beroentoeng di Afrika, sebagaimana tadinja diharap2nja.
Dikesampingkannja Perantjis sebagai kawan Inggeris di Afrika, selain membolehkan Italia mendoedoeki Somali Inggeris, :sampai kini masih haroes memberikan hasilnja lagi bagi negeri2 as. Serangan2
tentaranja Graziani dari Lybia pada Egypte sesoedah sekian lamanja masih berada dalam permoel'.aannja sadja. Apa Italia akan dapat mewoedjoedkan
maksoednja pada mendatangi teroesan Suez dari podjo-k sitoe, itoe masih satoe pertanjaan. Masoeknja
tentara Italia lebih dJ·.aoeh kedalam daerah Mesir berarti menarik Egypte da:lam perang disamping Inggeris. Tertariknja Egypte ditambah dengan terantjamnja negeri Islam di Asia k-etjil denga.n adanja
terdjangan Djermanjitalia liwat Balkan itoe, bagi
doenia Islam didaerah Italia di Afrika tentoe ti.dak
akan tinggal tidak tJerlihat. Th>enia Islam jang antiKlegja~ HitJ,er,
Italia tentoenja tidak akan menggampangkan Mussolini dapatkan maksoe<lnja mendjalankan ,,soesoedalam aksinja terhadap lngg-eris, boeat bagian _pBr- nan baroo" di Afrika, jang oleh Hitler agaknja tela.h
tamanja boleh dikata soedah njata. Serangan2 ?eda- dipertjajakan padanja itoe.
ra Djerman pada Albion bermaksoedkan sebaga1 persed'iaan penJ'erboean tentara jang akan mendoedoe- Di seNeliling Piacific,

k~ Ingger!S se~oeda!h terpaks.a tek.o-ek loetoet. 1:'0 e- perhatian berpoesat pada pemboekaan kembali djalan
<lJoean Hitler Jang perta~a itoe tidak ke~ampa.ian, Birma. Seperti diketahoei, djalan terseboet, pada tise~b ~dawanan ~gkatan oedara !nggens boe~an ga boelan silam atas permintaan Japan, telah ditoeS~Ja ti.da:k dapat; dipatahkan,. tetapi. maJah semmg- toep ol-eh Inggeris boeat pengangkoetan alat perang
kin rapi dan ~ambah kooea~nJa, sehingg:;i. .Pas~kan goena Tiongkok, akan tetapi dengan per<ljandjian,
~dar~ Ingg~I'l:S boe~an sadJ~ membela diri, tapi ~e- bahwa penoetoepan itae hanja hoeat tiga boelan. Semmgki.n ~anJak ~enJerang dJO'ega. Semangat rak~~= liwa~nja tem~o itoe pihak Inggeris l~loeasa memboeIngger;s Jang Hitler harap akan .kaloe~, kaloe d - 1kanJa kembali ata.upoen menoetoepnJa teroes menoerang siang malam den~an hebatnJa dan oedara, ter roet kehendaknja. Pada kemarin, 17 hb. ini telah · iba waktoenja djala.n itoe diboeka kembali, sebagaimana sedoe1oenja te.lah dipoetoeskan oleh Inggeris.
Dalam pemboekaan kembali djalan Birma itoe
kelihatannja Amerika-serikat boekannja tidak soedah mainkan rol jang penting. Kepentingan perdagangan dari Oom Sam di Tiongkok menoentoet, soepaja perhoeboengan doenia loear dengan negeri itoe
tiidak terpoetoes sama sekaU. Didoedoekinja Haiphong, Hanoi dll. di lndo China mendjadikan tertoetoepnja perhoeboengan Tiongkok liwat daerah Perantjis itoe, .sehingga djalan l~wat Birma itoe ad.a
djalan satoe2nja pa~ dewas.a ini j.ang menghoeboengkan Tiongkok (Pemerintwh Centraal) dengan
doenia loearnja.
Pihak Japan beberapa h;tri laloe telah mengata~
kan tidak hendak mengambil poesing -tentang diboekanja atau tidak djalan Birma itoe. Tapi kal:oe sebentar djalan itoe <lipergoenakan boeat mengangkoet
alat perang goenw tentaranja Chiang Kai Shek dan
karena itoe ichtiar Japan pada menoondoekkan Tiongkok soekar berhasil, maka moentjoel pertanjaan
apakah dalam hal itoe Japan akan tetap tidak memJemboQhk~n I
perdoelikan soal djala.n Bi_r:ma itoe. Dilain pihak kelihatannja
I.n gg-eris/Amerika soedah memestikan, al~
g
thans mengambil pendirian_pasti, pada tidaik mengizinkan Japan m-entjampoeri lagi oeroesan <ljalali
Birma itoe. Boeat kedoea pihak kepentingan hidoep
1/an~ken
masing2 dikemoekakan sebagai ~asan ~em~a
hankan
pendiriannja; dalam soa:l dJalan B1rma itoe.
lain~
Bentrokan .k epenting.an ini rasanja moengkin akan
sedia Bala.shin Sai
mendj.adi pangkal keonaran di Pa.cific-Barat s~.
Main perang2an armad'a dan t~n!ara Roes dila~t
dalam kantonq dtawa dalam
dan daratan Wladiwostok baroe2 rm poen boekannJa
tidak ada. artinja. Adanja kota Wladiwostook seba.gai

----....l-------------------

Inl obat Tablet 80/a1hin Jai
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bdfoek fak It peroet, boeanq
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Selamanja
Matjan
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hawa boe1oek da.
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pang~alan per~ng Roes di Timoer Djaoeh, jang letaki;iJa. boleh dikata dimoeka pintoe Japan sendiri,
bag1 Nippon meroepakan doeri dimata. Bahwa Wlar
diwostock boekan tidak penting boeat Japan, njah
dari seboetan jang oleh orang Japan sendiri diberi·
kan pad.a kota itoe, jaitoe ,,Pistol jang tertoedjoe didadanja Japan". Sekarang Roes agaknja moelai mentjoba2 pistolnja itoe. Apa maoenja? Menarik sekali,
bahwa berbareng dengan gerakan tentara dan armada di Timoer itoe, dikabarkan djoega pemoesatan
tentara dan armada Roes di Balkan dan laoet Hitarn.
Roepanja Roes mengikoti sepak terdjang negeri2
Roberto dengan seksama. Terdjangan Djerman masoek Roemenia dibalasnja dengan pemoesatan tentara dekat sitoe, sedang maso·eknja Japan di Indo
China didjruwabnja dengan main perang2an di Wladiwostock itoe. Bilanglah bahwa Roes tidoer!
Kaloe pad.a dewasa ini kegentingan keadaan dilaoet Tengah-Barat boleh dikata soedah sampai dipoentjaknja, berhoeboeng dengan permoelaan Djermanjltalia pada mengichtiarkan memindahkan med.an
perang ke Balkan, poen dilaoet Pacific-Barat kegentingan kelihatannja agak meroentjing djoega. Dimana lebih doeloe born akan meletoes, beloemlah dapat
dikata, tapi moengkin sekali didoea tempat berbareng ........... .

Pidafu jiang diioetjapkan joleh

SCOTT'S

•

EMULSION
Obat koeat Jang
satoe-satoenja
oentoek memelihara ba·
dan sasoedahnja semboeh
/
dari sakit.
~

Dr. F. H. Vis:man,

V101orzitter Qommissie v«or Staiatsrechrelijkie Her~ngen, walrt.oe m.eb.ntik ldomisi it,<re pad.a
~anggal

25-9-1940.

Toean-toean jang terhormat,
Dengan Bes.lit Goebernemen tanggal 14 September jl. kitapoen disatoekan mendjadi ,,Commissie
voorbestudeering van staat.srechte1ijke hervormingen".
Kita mendapat kewadjiban oentoek menjeliliki
kehendak, tjita-tjita dan paham jang ada dalam kalangan bangsa2, dalam lapisan dan tingkatan jang
ada dinegeri ini dalam oeroesan peroebahan soesoenan negeri dan dalam oeroesan kedoedoekan bangsa2
itoe berhoeboeng dengan oeroesan pertama tadi.
Kitapoen hendaklah menggambarkan segala tjita2
dan paham itoe dengan seterang-terangnja dalam
verslag kita, dan kitapoen hendaklah djoega memberi pemandangan, maksoednja oentoek menoendjoekkanakibat tjita2 dan paham itoe kepada soesoenan negeri, hoekoem dan masjarakat.
Dalam keterangan tentang kewadjiban jang mesti kit.a lakoekan itoe, dengan sengadja tidak diseboet tentang hal memadjoekan oesoe12. Karena oentoek mentjapai maksoed itoe mestilah mendapat bantoean dari badan2 pemerintah Keradjaan dengan sepenoehnja. Bantoean jang demikian itoe pasti tidak
akan dapat diperoleh, djika moesoeh beloem dapat
dioesir dari negeri Belanda. Lain dari pada itoe hen-

Scott's Emulsion ada obat koeat jang satoesatoenja oentoek bikin koeat orang poenja
badan, teroetama poela ada sanget tjotjok
oentoek memelihara badan sasoedahn}a orang
baroe semboeh derl penjakit, sebab lnl ml·
njak mengandoeng banjak matjem dzat1 Jang
paling perloe oentoek memelihara orang
poenja badan Oaitoe vitamlnen asell bersama
dzat log1m), blsa dengen tjepat bikin kom·
bali poela orang poenja kakoeatan bad1n,
menambah orang poenja napsoe bersentap,
tenaga boeat bikin koeat ada besar, sifatnja
obat ada aloes.
Toean tocan porloo ••"oil owoa kopon mem-

d.Q..\rJ.nh kitn. dn.pn.t m.mnn.djoclmn ocoqcl jo.ng dcngo.n

befi ini minjak, kerne d1lem tempo bfalca·
djelas menggambarkan sipat dan keperloean zaman
sesoeda.h lcita dan serikat kita mendapat kemenangngan ini di pasar ada banjak sekali terdapet
an. Hal itoe beloem dapat kita gambarkan sekarang,
pembikinan jang kasar dan sembarang1n,
meskipoen soedah pasti, sesoedah setan pemerintahsebab dengen begini baroelah ad1 pend}aan totalitair memperlihatkan tingk.ah lakoenja digahan jang soenggoe-soenggoe bagi prl·
negeri Beland.a dan dinegeri lain, dizaman jang akan
kasehatan.
datangpoen akan tetap orang berpegang pad.a demokrasi jang sedjati, jang terikat dengan kesoekaan
- amoea roemah obat besar ad1 djoewal.
berkoerban dan kerelaan hati membantoe negeri, se1
bagai jang kelihatan dalam beberapa boelan ini.
1
Dalam keterangan tentang kewadjiban kita tidak
Import: JACOBERG.
diseboet tentang memadjoekan oesoe12 jang sempoer- '
na, melainkan tentang menjelidiki tjita2 politik jang I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - hidoep dalam masjarakat dan tentang memboeat
mandangan jang maksoednja oentoek mendjelaskan bad.an perwakilan,. didalam pers dan didalam per- hidoep pada berbagai-bagai golongan didalam maakibat tjita2 itoe kepada keradjaan dan masjarakat, koempoelan, dan Jang oleh karena itoe djadi lebih sjarakat kita. Apa2 jang dikehendaki itoe, hendaklah saling didjelas dan diterangkan, soepaja karena
.
.
meskipoen begitoe kita mendapat kemerdekaan djoe- besar pen~aroehnJa. .
ga sekadarnja oentoek menetapkan batasnja, sampai . Pemenntah d_a~ Jang terpel'1:11tah didalam masa itoe kita bisa mendekati persetoedjoean. Djadi verkemana kita dapat melajangkan pikiran kita tentang J~ng 20 tahoen m1 soedah makin dekat mendekati slag Commissie kita hendaklah mendjadi soembangan didalam hal menentoekan paham dan pendiri.an
peroebahan soesoenan keradjaan.
dJoega.
. .
.
Toean2, kewadjiban jang terpikoel diatas bahoe
Alasan mi sadJa soedah mendjadi sebab oentoek dari Pemerintah dan dari pendoedoek negeri.
Toean2, disinilah letaknja kewadjiban kita, kewacommissie ini sangat pentingnja.
rnen~emoek~an ~rtanjaan, apakah soesoenan peSoesoenan pemerintahan kita jang ad.a pad.a de- mermt_ahan Jang ~1ra2 20 tahoen jang laloe masih djiban jang kita moelai mengerdjakannja pad.a wakwasa ini, dalam tahoen 1918 - 1925 banjak dioebah sesoe~1 seloe~oehnJa pad.a. Hindia jang dewasa ini, toe ada kemaoean hendak salin.g mendekati, soeatoe
menoeroet dasar democratie. Dalam tahoen 1918 sekalipooen bdak boleh diloepakan, bahwa soesoe- keadaan jang baik bagi pekerdjaan kita.
Soedah tentoe sadja kewadjiban ini tidak akan
Dewan Ra'jat didirikan hanja dengan hak memberi nan pemerintahan itoe benarlah jang menjeba.bkan
ad'vies sadja tetapi pengaroehnja besar; dalam ta- d~n. memberi kesempatan oentoek kemadjoean Hin- bisa dipenooehi oleh Commissie kita, djika tidak dapat sokongan dari mereka jang mengandoeng berhoen 1922 bestuurshervormingswet membawa per- dia itoe.
oebahan decentralisatie jang didjalankan menoeroet
Akan tetapi banjak lagi sebab2 jang lain, jang bagai2 paham dan tjita2 politik didalam masjarakat
atoeran jang tertentoe; oleh decentralisatie itoe ba- men.gharoes~an menjelidiki keadaan soesoenan pe- kita. Haroes ada perloekaran pikiran antara mereka
dengan kita. Dari soesoenan Commissie kita telah
njaklah peroebahan jang terdjadi da1am badan2 pe- menntahax:i Jang .ada pada dewasa ini.
ternjata
bahwa kita memboetoehkan sokongan itoe.
meri.ntahan provincie, regentscl:ap cI.an gemeente;
KemadJOe~ Jang soedah ~oekiskan itoe, boedalam tahoen 1925 kita mendapat Indische Staats- ka~ka~ asalnJ~ karena doea tJobaan jang berat se- Oleh sebab itoe kita berharap soepaja sokongan itoe:regeling dan Dewan Ra'jat mendjadi soeatoe madje- kah. TJobaan Jang pert.a.ma ialah ketika krisis eko- poen diberikan. Dalarn pad.a itoe kita telah menetaplis jang toeroet-memerintah.
nomi jang hebat. Tjobaan ini soedah merapatkan kan niat kita akan memoelai pemeriksaan dan menjeBetapapoen singkatnja wak; oe jang doea poeloeh berba~ai. . bagai golongan pendoedoek, jang sesoeng- lesaikan verslah kita dengan setjepat-tjepatnja, tatahoen itoe, dalam masa itoe banjaklah peroebahau g?elhnJa sangat berlainan asal. Mereka sadar bahwa pi dengan tidak akan terboeroe-boeroe.
Toean2, saja anggap, bahwa toean2 soedah moejang penting-penting terdjadi dinegeri jang tjepa~ didalam hal ekonomi mereka senasib dan ha1oes sepakat djika saja persembahkan kepada S.P. Toean
beroebah-oebah ini.
moepakat.
Lebih dari dimasa jang soedah-soedah, banjakTjob~an jang kedoea jang lebih berat lagi ialah Besar Goebernoer Djenderal bahwa kita rela menelah sekarang keperloean ekonomi jang dapat diada- perang Jang sekarang masih· berkobar itoe. Jang di- rima kewadjiban kita dengan tjita2 jang demikian
kan di Hindia sendiri.
pertahankan dengan perang ini, ialah segala jang itoe.
Dengan tidak memandang apa jang telah dilakoe- baik diatas doenia ini, dan lagi kemaoean hendak
kan dimasa perang beberapa boelan jang aehir ini, mempertahankan kemadjoean negeri kita. Pokok
KOMISI ORANG-ORANG JANG TJAKAP.
dalam hal mendirikan berbagai-bagai sekolah, seka- perdjoeangan itoe climoepakati oleh sekalian golongrang ini Hindia lebih banjak dapat mengadakan o- an rpendoedoek, dan memang soedah semestinja bePendapatan toerui P. Kers~ns.
rang jang tjakap dari doeloe.
gitoe. Kesadaran, bahwa kita tidak sadja lagi senaI.
Pemerintah dan masjarakat dinegeri ini diatoer sib didalam hal kesedjahteraan jang lahir, melainPendahoeloean
Red.
:
Dari
Balai Poestaka kita menelebih baik dari doeloe, berkat adanja bestuurshervor- kan djoega didalam keamanan batin, sesoenggoehrima salinan toelisan dari toean
ming dan lain2 organisatie maatschappelijk dan semi- nja soedah m.akin terasa dan makin tegoeh.
P .K. tentang Commissie Visman
ambtelijk tentang doea perkara, jang terseboet ke·
Dem.ikianlah makin mendalam perasaan, bahwa
itoe, boenjinja sebagai berikot:
moedian ini teroetama dalam lingkoengan peroesa- ookalian pendoedoek negeri ini soedah masoek menhaan.
djadi satoe golongan, baik pada berbagai-bagai goloRoepanja ketika membatja karangan ami jang
Karena keadaan ini, kewadjiban pemerintah da- ngan jang labir disini, maoepoen pada orang jang kedoea tentang ditjaboetnja kembali ketiga mosi tentang peroebahan soesoenan pemeri,ntahan negara
patlah diperoloeas seloeas-loeasnja Pemerintah se- berasal dari negeri Beland.a.
karang ini lebih besar artinja dan lain artinja dari
Inilah hal jang choesoes pada waktoe ini, dan da- (termoeat tanggal 5 Oct. dalam s.k. ini) banjaklah
20 tahoen jang laloe, baik bagi orang seorang2 maoe- ri itoelah asalnja maka makin besar perhatian ter- orang jang bertanja kepada dirinja sendiri, mengapapoen bagi masjarakat seloeroehnja.
hadap oeroesan pemerintah, ja'ni pemerintah kita kah kami tidak sedikit djoeapoen membitjarakan
Peroebahan jang menarik hati ini terdjadi karena sendiri. Dan didalam keadaan jang seroepa itoe per- ,,Komisi ketjil orang-orang jang tjakap" oentoek
pengaroeh pendoedoek negeri jang doedoek dalam loo sekal.i d.iln.&"at kehenda.k dan tjita2 politik jang mempeladjari peroebahan-peroebahan oesoenan Pe-
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merintahan negara, jang didjandjikan Pemerintah tap dan bagi melakoekan sesoeatoe rantjangan peme·
waktoe perdebatan didalam Volksraad. Tidakkah se- rjntahan dan hal itoe selaloe menimboelkan ,,conpatoetnja, demikianlah tanja orang, penoelis menoen- flict ?" Demikianlah, masih dapat dimadjoekan bebedjoekkan, betapa gandjilnja sikRp orang-orang jang rapa banjak pertanjaan lain-lain, baroelah dapat .me"memporstelkan mosi-mosi itoe dan kemoedian men- moelai oeroesan gerakan meminta parlement itoe.
tjaboetnJ' kembali? Boekankah mereka sendiri moeTetapi dengan menjangka Komisi itoe akan
la-moela meminta diadakan komisi oentoek menjelidi- moengkin memadjoekan pertanjaan jang begitoe,
ki soal itoe, tetapi ketika komisi itoe didjandjikan. maka kita soedah terlaloe tinggi menaksir keahlian
dengan segera mereka mentjaboet mosi-mosinja?
sebagian besar dari pada komisi itoe. Karena seorang 1
Hal itoe tidak kami bitjarakan karena doea sebab: ezaminator, hendaklah tahoe benar akan peladjaran
pertama oleh karena kami bermaksoed oentoek mem- jang akan ditanjainja itoe, baroelah dia dapat memabitjarakan komisi terseboet dengan choesoes, dan ke- djoekan pertanjaan jang sempoerna. Tetapi tjoba,
doea oleh karena menoeroet timbangan kami komisi djika sekiranja komisi itoe memang memadjoekan
itoepoen boekanlah djalan jang sebaik-baiknja oen- pertanjaan jang begitoe, boekankah banjak djoega 1I
toek menjelesaikan soal ini; baik pekerdjaan jang orang jang lebih baik memoetar pertanjaan itoe laloe
haroes dilakoekannja, maoepoen soesoenannja, me- berkata: lebih baik, djika toean oeraikan kepada sanoeroet timbangan kami tidak memoeaskan.
ja, bagaimana pendapatan toean tentang hal ini seSoepaja djelas, baiklah kami ingatkan kepada moeanja, soepaja kita dapat bekerdja lehih tjepat
1
pembatja, bahwa pekerdjaan komisi itoe ialah:
dan lebih berpaedah.
a.
njelidiki, kehendak, tjita-tjita dan pikiran jang
Menoeroet pertimbangan kita, sekali-kali tidak I
manakah jang terdapat pada berbagai-bagai dapat disangkal, bahwa sebagian besar dari pada ang II
bangsa, lapisan dan tingkatan dalam masjarakat gota jang diangkat itoe perloe sekali lebih dahoeloe ,
Hindia Belanda tentang toemboehnja soesoenan mendapat peladjaran ja ng moela-moela dengan loePemerintahan Hindia Belanda. Baik tentang pe- asnja dan dalamnja tenta ng oeroesan ini jang sebe- 1
mer intah Sentral, maoepoen tentang pemerintah- narnja. Dengan berkata begitoe, ,,ketjakapan" mereT OKO KA NEKO MAN ADO.
an jang kedecentraliseerd - dan tentang kedoe- ka sekali-kali tidak berkoerang sedikit djoega. Kami
doekan berbagai-bagai golongan pendoedoek jang tjoema mengatakan mereka tidak tjakap dalam hal
berhoeboengan dengan itoe.
jang dibitjarakan ini. Ilmoe pemerintahan negara ia- Oetoesan good··..:11 . .
k k
rd 'al
·
di oera1'k an k epad a p eme- a h soeat oe k epan d aian
·
d an soeat oe 1'lmoe penget a- t ·ara inco nito"
rww. t'iru
me1a. iloe an. pe J. anan
seb . memb en· vers1ag Jang
d
k
.
.
rintah tentang penjelidikan itoe, jang disertai de- :ahocan, ilmoe jang soesa h, jang perloe dengan se- J . "
.g
'.- .1 a opis -, sehmgga ia tidak ~ngan pemandangan jang maksoednja oentoek me- igadja banjak-banjak dipeladjari dan dipikirkan. ~;u~aiset~ara. opisil.poela. ~e.sana~ marsc~alk Ch1nerangkan kehendak dan pikiran jang dimaksoed 3oedah kerap kali ternjata kepada kita, bahwa ka- . g
~ ek J~ng dibawanJa itoe Jalah oetJapan tedalam sub a dan menoendjoekkan akibat kehen- angan amtenar tino-gi-tinggi sangat koerang insaf n_ma kasih dan generalisimo pada orang Tionghoa
dak dan pikiran itoe tentang soesoenan pemerin- 1kan hal itoe dan h~l itoe selaloe tidak diindahkan. di Lam _Yang bo:at segala bantoean jang diberikan
tahan negara, tentang oendang-oendang dan ma- .3oesoenan komisi jang kita bitjarakan ini ada men- :pad.a Tiongkok Jang beroepa bermatjam dermaan
sjarakat.
djadi satoe dari pada boekti jang sangat banjak itoe. itoe.
. .
c. dalam penjelidikannja itoe menjelidiki dan memBenarkah kami menghendaki, soepaja komisi itoe
~~ne~aal_ ~u 'Ieh Cheng pad~ dewasa im a~a
peladjari djoega kemoengkinan dan akibat-akibat semata-mata terdjadi dari ,,orang politik"? Pasti ti- 1men Jadi mim~te~ ~e~oesan Hoak1ao. S~doel~nJ.a
mengadakan lndisch burgerschap dan menggantl dak. Tetapi djangan poelalah hendaknja senjata itoe gen. Wu mendJa?1 civrn~e gouve~neur dan provmc1e
kata-kata ,,Inlander" dan ,,Inlandsch" oleh kata- orang politik tidak ada didalamnja. Dan komisi itoe Kwan~ung. Ketika lag1 d_oea mmggoe kota Shangkata jang lain dalam oendatig-oendang.
\ tidak semestinja dipimpin oleh seorang ketoea, jang h~y diserang ole~ J'.1-pan d1tahoen 1932 itoe, gen. Wu
Baik djoega dioelangi disini soesoenan komisi sekalian orang tahoe, bahwa ia dahoeloe resident dan diangkat mendJad1 burgemeester dari gemeente
itoe. Jang diangkat:
\ sekarang ini anggota Dewan Hindia, tetapi jang tidak Greater ~~anghay ~Shanghay-raja). Setelah perang
a. sebagai anggota merangkap voorzitter, dr. F. H. semoea orang tahoe tentang tjakap atau tidaknja ia j Shangh.a1 itoe b~ell:ti, burgeme.ester ~u telah banjak
Visman, anggota Dewan Hindia.
oentoek pekerdjaan jang penting ini. Menoeroet tim- bekerdJa me.ndJa~1~an kota itoe. dJadi modern. Ia
b. sebagai anggota:
bangan jang jdoedjoer: seorang anggota Dewan Hin- bangoenkan itoe c1v1c center di Kia:e.gwan. Disajang·
Mr. K. L. J. Enthoven, directeur van Justitie.
dia tidaklah suedah mesti paham dan berpengalaman kan, bahwa oesaha gen. Wu ini telah dimoesnakan
Dr. Mr. T. S. G. Moelia, anggota Volksraad.
poela tentang soal soesoenan pemerintahan, malahan ' oleh Japan dalam perang Shanghay kedoea ditahoen
Mr. Ir. Ong Swan Yoe, insinjoer pada 's Lands tidak sekali-kali, bahwa soedah mesti ia pandai ber- 1937.
Waterstaat di Palembang.
pikir tjara jang sepatoetnja menoeroet keperloean
Denga!l. alm.arhoem Dr. Sun, gen. Wu pernah
R. A. A. Soejono, anggota Dewan Hindia.
soal soesoenan pemerintahan negara. Kami tahoe be- ~empoen~a1 ~erhoeboengan rapat. Ketika ,,Bapa daMr. Raden Soepomo, amtenar jang diserahkan berapa tjontoh, mereka jang demikian itoe tidak tja- n R:epoelik Tiongkok" itoe perdirikan ia poenja pemengadjarkan Hoekoem Adat pada Sekolah Ha- kap dan tidak paham. Bertambah lama bertambah me_rmtahan mniter di Canton, Wu djadi ia poenja
kim Tinggi dan Bestuursacademie.
perloe hal jang seroepa ini dikatakan dengan berte- adJudant-generaal. Dalam tahoen 1922 gen Wu djadi
Prof. dr. W. Wertheim, goeroe besar pada Seko- roes terang.
commissaris proviciaal dari keselamatan oemoem
lah Hakim Tinggi.
Dalam komisi seroepa ini mesti terdapat bebera- I dan berbareng dengan itoe ia mendjadi komendant
c. Jang diangkat sebagai secretaris komisi:
pa anggota jang paham dan berpengalaman tentano- dari Divisie k-e 17.
Mr. P. Eiijssen, administrateur pada departement soal soesoenan Pemerintahan dan mereka, mesti di~
Sebagai civiele administrateur Wu mempoenjai
van Justitie.
pimpin oleh seorang ketoea jang paham dan berpeng- banjak pengalaman . Dalam t.ahoen 1921 ia terpilih
Mr. 1\. M . Abaoelgatar Pringgodlgdo, refrendaris alaman djoega. Tidak oeSjh dikatakan lagi, bahwa mendjadi magistraatJ didistrict Chungshan, oompat
pada Gouverneurskantoor di Soerabaja.
boekan maksoed kami soepaja mereka jang demikian ' kelahirannja Dr. Sun Yat Sen. Dalam tahoen 1928
Tidak dapat disangkal lagi, bahwa pekerdjaan itoe mesti ditjari dan semata-mata ditjari dikalang- Wu diangkat djadi Commissaris dari Reconstructie
komi~i itoe sangat loeas, .d~~kian d~oe~a ti~ak da- an ~a?em politik. Sekalian orang jang agak pandai boeat provincie Kwangtung. Ia pernah boeat .satoe
pat dis'.1ngka~ , bahwa kom1s1 itoe terd3adi dari orang- berp~kir tento~ soedah mengerti sendiri. Tetapi jang termijn djadi anggota Legislative Yuan dan kemoeorang Ja~g tJak_ap.
. .
.
kann bantah ialah, bahwa pekerdjaan tentang soe- .Qian djadi anggota State Council dari Pemerintah
~etap1 ~esk1poen dem1k1~n menoeroet timba~gan soenan pemerintahan jang sangat penting ini diserah National. Dari tahoen 1929 sampai 1931 ia djadi wak'.1m1 .. kalll:1 akan dapat menJa.takan, bahwa ~pa. Jang kan ~epada soe.atoe komisi ~ra~g-~rang jang tjakap, kil pemerintah Centraal di Manchuria. Lebih sepoed1ben kan itoe boekanlah apa Jang perloe bag1 k1ta.
tetap1 dengan bdak memben dJamman, bahwa mere- loeh tahoen ia mendjadi anggota Central Executive
Kalau ka~~ katakan dengan oemoem benar: ke- ka itoe paham benar dan berpengalaman tentang po- 1Committee dari Kuomintang.
~era0n kam1 J.ang terbesar ialah, bahwa rantjangan litik. Hal jang seroepa ini mestinja tidak boleh terGood-will misie dari generaal Wu terdiri dari
itoe bdaklah d1so.esoen.berdasarkan soal pemerintah- 1djadi, dan se~oengg?ehnja moengkin poela didjalan- pro.f. Chang Yin Jo dan toean2 Edward Bing Shuey
annneg~r~, .tetap1 _bertJap keambt~naran.
kan dengan tJara lam.
Lee, Hwang Tien Cho dan Morris Cohen.
PenJehdik'.ln it?e bo~kan d1serahkan kepada
Pekerdjaan komisi itoepoen patoet kita bitjaraorang-orang Jang tJakap, Jang oleh pengalaman, oleh kan lebih landjoet.
beladjar dan berpikir bertahoen-tahoen paham ten(Disamboeng)
P.K.
PEMBERITAHOEAN.
tang soal-soal pemerintahan negara. Tidak, penjeli- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dikasih tahoe, bahwa mcelai hari ini, saja soedah
dikan jang diminta itoe diserahkan kepada amtenar- I
amtenar, jang - meski bagaimana sekalipoen tjakap- OETOESAN .,GOODWILL" DARI TIONGKOK. pindah di Tandjoeng Batcie (Sario) roemah No. 150.
nja - sebagian besar tidak pernah memboektikan,
Siapa2 jang ada oeroesan dengan saja, minta perTiha. di htdoqesia_
bahwa mereka telah memahamkan soal-soal pemeringi pada adres oorseboet.
Soedah tiba di Indonesia , sebagai oetoesan Ti·
tahan negara. Malahan pengangkatan toean Moelia
Hormat saja,
sekali-kali tidak ada berhoeboengan dengan pengeta- ongkok, jang membawa ma'loemat dari Generalisimo
TAN TJIOE HONG.
hoeannja hal soeasana soal-soal pemerintahan nega- Chiang K'ai Shek, jalah generaal Wu Teh Cheng.
ra, jang ada diketahoeinja karena soedah bertahoentahoen lamanja berhoeboengan rapat dengan soeasana itoe. Roepa-roepanja dinegeri ini orang berpendapatan, oeroesan pemerintahan negara sedapat-dapatnja djanganlah diserahkan kepada ,,politicus". Tjoba,
dinegeri mana teh disoeroeh periksa dan disoeroeh
taksir kepada ahli tembakau?
Beloem selang lama ini Pemerintah sendiri soedah mengatakan negeri ini dalam segala lapisan ,,tidak berpengalaman dalam oeroesan politiek, soenggoeh sangat mengetjewakan". Meskipoen begitoe, kemoedian beloem habis doea boelan, Pemerintah menjer.ahkan djoega soeatoe pekerdjaan oeroesan pemenntahan negara kepada toean-toean jang - terketjoeali bebera,,pa orang dari padanja - sekali-kali tid~~ dapat didjamin, bahwa mereka pasti mempoenJa1 pengalaman dalam oeroesan politiek. Nanti banjak pendoedoek mendapat pertanjaan dari voorzitter dan anggota Komisi itoe, jang moengkin sekali
begini boenjinja : ,,Bagaimana pendapat toean tentan&' kedoedoekan Goebernoer Djenderal dalam pemermtahan negara? Apakah akibatnja didalam di1.o~ar Volksraad, Goebernoer Djendcral bersipat doea,
Jaitoe berlakoe sebagai wakil agoeng Seri Baginda
jang ,,tidak bertanggoeng djawab" dan djoega berlakoe sebagai minister oentoek segala-galanja jang
,,bertanggoeng djawab ?" Apakah pengaroehnja kepada pemerintahan dinegeri ini, Volksraad selaloe
tjoema dengan perantaraan wakil Pemerintah dapat
berkata kepada Pemerintah dan sebaliknja? Bagaimana pik' an toean tentang kebiasaan sekarang, bahwa tjoema dengan djalan jaug ditempoeh amteuaar
Dl81KIN DITANAH
sedjati sadja dapat mendjadi wakil Pemerintah daSELALOE DIBAWAH PEMfRIK·
lam dewan politiek? Bagaimana pendapat toean tenlilNDIA
tang moedah tidaknja memerintah negeri ini, kalau
SAAN GOUV. fABORAToRIUM
aGH'S FABRIEKEN (N.1.) N.V. BATAVIA
diingat, .bahwa Volksraad terlaloe soeka memadjoeVAN OEN eE "'
kan mobe dan amendement, sehingga sangat menjoesahka bagi memerintah dengan toedjoean jang te-
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DIDIKAN BADAN
PEMBIKINAN LAPANGAN SPORT.

R.P.D. mengabarkan:
Berhoeboeng dengan suggestie jang dikemoekakan oleh Commissie voor Lichamelijke Oefening kepada Toean Besar Goebernoer Djenderal, tentang
memboeat lapangan sport, telah berkirim soerat Pemerintah dengan perantaraan eersten gouvernements-secretaris kepada bestuur-bestuur stadsge- ·
meente, regentschap dan groepsgemeenschap.
Dalam soerat edaran itoe diterangkan, bahwa beloemlah oemoem diinsafi orang bagaimana perloenja
pergerakan badan. Pergerakan badan anak-anak diloear sekolah dan pendoedoek jang telah dewasa adalah soeatoe hal jang amat penting jang tidak dapat
disia-siakan. Djika disia-siakan ~entoelah boeroek
akibatnja. Dalam masa jang. sekarang ini pergerak~n
badan itoe haroeslah dimadJoekan sedapat-dapatnJa.
Hal itoe hanjalah akan tertjapai dengan baik, kalau lapangan sport ada tjoekoep banjaknja. Menoeroet pendapat Wali negeri memboeat lapangan ~toe,
memeliharakannja serta menentoekan tanah Jang
perloe oentoek itoe tidaklah patoet <:lipikoelkan kep:;i.da Pemerintah, tetapi patoetlah d1serahkan sadJa
kepada autonome gemeenschappen, lebih-lebih kepada (stads) gemeente, regentschap dan groepsgemeenschap.
Berhoeboeng dengan itoe Goebernoer-Djenderal
telah menjoeroeh eersten gouvernements-secretaris
mempertimbangkan kepada bestuur-bestuur gemeenschap jang terseboet itoe, soepaja maksoed jang telah ada, tentang memboeat lapangan sport itoe, dilangsoengkan atau soepaja beroesaha mengadakannja. Segala sesoeatoenja itoe tentoelah haroes dilakoekan dengan sehemat-hematnja, jaitoe dengan
memperhatikan oeang jang dapat dipergoenakan
oentoek itoe.
Pada soerat edaran itoe dilampirkan nota Cornmissie voor Lichamelijke Oefening jang berisi petoendjoek-petoendjoek jang terang oen~oek mernboe- j
at lapangan sport jang sederhana.
DEMONSTRASI DENGAN BOM API BOEATAN
HINDIA.

Satoe hal jang paling penting boeat satoe bintang film,
adalah mempoenjai paras jang eilok. Maka itoe bintang'
film Hollywood jang tjantik taroh kepertjajahan besar
pada Saboen wangi LUX oentoek membikin koclitnja
mendjadi bcrsih dan haloes sepcrti bclocdroe.
.
Ia-orang tahoc, bahwa bocsanja ini sabocn jang pocuh
bersih, membikin parasnja selaloe tinggal gcmilang, . ketjantikan mana djoega ada socnggoe satoe poesaka 1ang
berharga oentoek mareka.
.
9 antara 10 bintangi film mctnakc Sabocn Wang1 ~ux.
Toeroetlah tjonto marika itoe dan pakelah senanuasa
Saboen Wangi Lux.

I

Beberapa har•i jang laloe didepan Inspecteur Artil-1
lerie dan Inspecteur Penerbangan Militair, telah diadakan demonstrasi dengan born api jang diboeat dinegeri ini. Born itoe diboeat dari pada bahan-bahan
jang banjak terdapat disini.
,,Born api boeatan Hindia" ini ternjata lebih hebat kerdjanja dari born api lclear negeri jang dipakai
sampai sekarang.
Born api itoe petjah-belah dan petjahannja tersiar
kemana-mana, mengenai segala sesoeatoenja dalarn
daerah jang loeas. Apinja tjepat rnernbakar dan lama
tabannja membakar, karena itoe sangat besar bahajanja.
KOMISI

PENERAc:t:R~Ffi.ANG

Ia 1ida tahoc, b1hwa koclit mocka jang

socrcm dan tida haloci, tida mcnarik . .~---.....· - - - - ·
hatinja orang lclakL
Satoe hari, Giok, tcmennja Lan l<ui ia
nasehat; ,,Kcnapa kau tida pakc Saboen
Wangi Lux, hamp1r scmoca bintang' film
mcmake ini ubocn, kau tahoe?"

I

TECHNICH i

Ringkasan pidato Directeur Dep. Onderwijs dan Eeredienst ketika melantik Komisi penerangan tentang
techniscb onderwijs.
Setelah Directeur 0. dan E. menjatakan kegirangan batinja dapat menjarnboet komisi penerangan
tentang technisch onderwijs itoe dan mengoetjapkan
terima kasih Pemerintah kepada anggota-anggota
komisi itoe sekalian, maka diloekiskannjalah betapa
pentingnja pengadjaran technis bagi masjarakat
Hindia, teristimewa bagi industrialisatie dan bagi per
tahanan Hindia Belanda. Melihat gelagatnja sekarang ini tidak boleh tidak Hindia haroes memadjoekan indoestrinja. Oleh karena itoe sangatlah perloe
pegawai-pegawai technis jang terdidik, teristimewa
tenaga-tenaga pertengahan dan rendah. Diloear indoestri besar poen pegawai-pegawai vak jang terdidik makin lama makin banjak akan perloe, baik sebagai pekerdja dalam peroesahaan ketjil, baik sebagai
toekang jang berdiri peroesahaan sendiri, maoepoen
sebagai technicus, jang mengawasi pekerdjaan techniek. Sebab itoelah perloe sekali pengadjaran technis
diatoer dan dibentoek sebaik-baiknja.
Tjita-tji.!a mendirikan komisi penerangan tentang
technisch onderwijs ini boekanlah baroe, malahan
soedah sedjak sebeloem Djerman menjerang negeri
Belanda.
Perang sekarang ini lebih-lebihlah mengemoekakan perloenja indoestrialisatie dan oesaha memboeat
Hindia tiada bergantoeng benar kepada indoestri negeri loearan. Demikianlah komisi sangat perloe didirikan, apalagi kalau diingatkan kepentingan pertahanan negeri, jang sangat perloe akan pendidikan
technis jang sesoeai dengan sjarat-sjarat pertahanan
itoe.
Sebab itoelah maka Pemer.intah sangat girang,
bahwa baik dari pihak peroesahaan partikoelir, baik
dari pihak djabatan-djabatan technis Pemerintah,
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maoepoen dari pihak departement Oorlog dan Marine boeah komisi jang ketjil dari beberapa anggota, jang
serta dari pihak Koninklijk Instituut van Ingenieurs, akan menjiapkan segala sesoeatoe jang perloe oendinjatakan kesanggoepan oentoek menjelidiki soal- toek rapat komisi jang lengkap dan oentock mendjasoal ini.
lankan kepoetoesan. Jang diangkat meudjadi secreDari beslit angkatan komisi ini njatalah bahwa taris Komisi penerangan tentang technisch onderwijs
Pemerintah berharap akan mendapat penerangan itoe ialah toean J. C. Oldenburg, leeraar bouwkunde,
jang lengkap tentang pengadjaran technis di Hindia. jang ditempatkan di Bandoeng, soepaja selaloe dapat
Lain dari pada itoe adalah beberapa soal jang berhoeboengan dengan ketoea Komisi itoe.
choesoes, jang diminta Pemerintah diperhatikan oleh I
Achirnja dinjatakan oleh Dir. dep. 0. dan E., bahkomisi, jaitoe: Sesoeailah ambachtsscholen jang ada wa beliau dan pegawai2 departement beliau senantiasekarang dengan keperloean masjarakat jang sangat sa akan memberi bantoean dan penerangan seberapa
tjepat madjoe tentang techniek? Betapakah poela ke- dapat.
adaan technische scholen jang ada sekarang? Dan
perloe djoegalah di Hindia ini diadakan pengadjaran J
technis jang lebih tinggi dan lebih praktis, seperti
jang diberikan oleh middelbare technische school diBEKENDMAKING.
negeri Belanda?
Pemerintah berharap akan mendapat djawab
De Loco-Burgemeester van Manado maakt bejang boelat disetoedjoei oleh sekalian anggota komisi, kend, dat de le begrootingswijziging voor het diensttetapi kalau dalam komisi tiada moengkin didapat
ketjotjokan sepenoehnja, maka diharapnja djoega , ja ar 1940 is goedgekeurd bij besluit van den Gouver.
akan mendengar timbangan golongan-golongan jang neur van de Groote Oost ddo. 18 October 1940 No.
tidak tjotjok, soepaja sekaliannja itoe dapat diperha- 239.tikan Pemerintah.
Oleh karena komisi itoe terlampau besar, maka
MANADO, 19 October 1940.
dioesoelkan oleh Dir. 0. dan E. soepaja diadakan se-

Dengcrn lanlas Ouaker Oats membikln
perbalkan, la mend1od1 onak jong koeat
dan seho1 . hoe wokto<! d1dolom .. kolah
lo selamanta nomor saloe don waktoe
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lo lekcs sekoli notk pangkat. Ouaker Oats
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Tiap' hari satoe pirlng
Oual·er Oats.

