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Begrooting Minahasaraad.
nan~rol

dja1Peh

deng~n

oopra.

SEBAGIMANA boeat roemah tangga sebahagian
terbesar dari rakjat Minahasa penghasilan pohon
kelapa itoe mendjadi oekoeran naik toeroen kemakmoerannja, bagitoepoen bagi segala pend.irian oemoem d.inegeri kita ini, sendi perbendaharaan terdapat dan berpoesat pada copra. Bagi Minahasaraad
adalah copra itoe lebih istimewa lagi berhoeboeng
dengan hal, jang penghasilan teroetama dari raad
t'erseboet diroepakan oleh padjak djalan, jang dibajar tidaknja bergantoeng pada penghasilan rakjat
dari copra, kata boeat 80~ dari penanggoeng padjak itoe. Adalah harga copra bagitoe roepa sehingga penghasilan dari product ini memoengkinkan rakjat memenoehi verkeersbelaEtingnja, maka perbendaharaan Minahasaraad dioentoengkan karenanja.
Sebaliknja, kaloe harga copra ada bagitoe rendah,
sehingga bceatJ penghidoepan rakjat sehari2 sadja
njaris tidak ment joekoepi, tjelakalah Minahasaraad.
Baroe2 ini kita menerima rentjana begrooting
dari Minahasaraad boeat tahoen 1941. Dalam ketera.ngan oemoem jang menjertai ontwerp begrooting
itoe, tentang penaksiran penghasilan dari Padjak
djalan antara lain2 ada dikatakan:
... ,,Walaupoen dalam menetapkan begrooting tahcen
,,1940 soedah diichtiarkan penghematan jang soeng,,goeh2 berhoeboeng dengan kekoerangan pendapat,,an, tetapi dalam mendjalankan begrooting itoe te,.lah d.idjoempai kesoekaran2 besar, oleh sebab ber11hoeboeng dengan keadaan perang dan lebih mero,.sotnja harga copra jang d.isebabkannja, sehingga
,,kini ditahoen 1940 d.ipoekoel rata seboelannja dite11rima djaoeh lebih koerang verkeersbelasting dari
,.jang ditaksir. Biarpoen dengan soesah pajah, dik1,,ra a"Kan moengk'm djoega memt1 perbedaan itoe de,,ngan tindakan2 loear biasa.
,,Dengan sebitjara dengan komisi jang telah dise11boetkan lebih doeloe itoe, maka penaksiran djoem11lah jang dikira akan didapat boeat verkeersbelas,,ting tahoen 1941, boeat sementara ditaroeh atas
,,djoemlah jang sama seperti penaksiran booeat ta,.hoen jang berdjalan, jaitoe f 250.000.,.Ini soedah kedjadian istimewa sebab diharapkan,
,,bahwa berhoeboeng dengan toendjangan copra jang
,,sementara ini diberikan oleh Pemerintah, jang ke,,mampoean membajar dari pendoedoek pembajar
,.padjak akan bertambah; .............. .
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belasting itoe akan didapat?
Ini kita sangsikan, walaupoen kita toeroet harapkan dan doakan. Dalam pada itoe keadaan Minahasaraad tidak berkoerang2 sceramnja. Dari penghasilan seloeroehnja .sedjoemlah f 361.000.- lima pertoedjoehnja terd.iri dari verkeersbelasting jang masoeknja hanja dapat diharap2kan sadja, tapi tidak pasti,
sedikitnja boeat separohnja. Apa djadi kaloe ternjata pengharapan2 masoeknja diketjewakan?
Pad.a para toean2 anggota raad kita ichtiarkan
memikirkan sedalam2nja sedoeloenja mengambil
poetcesan tentang begrooting terseboet.
Soedah bertahoen2 terasa, bahwa herziening dari verkeersbelaisting itoe sangat perloe, dan sekian
banjak tahoen poela, orang tetap sadja pad.a niatan
dan beloem djoega memperlihatkan perboeatan dalam ini. Keadaan Minahasaraad pada dewasa ini
rnemerloekan sangat s-0epaja soember hidoepnja jang
tP.r()P,ta.ma.. ji:i li:i h V
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bali tjara mengenakan, m "'agih dan segala apanja
lagi.
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Djoemlah aanslag tahoen ini besarnja f 380.000.Dari padanja diharapkan masoek f 250.000.- dan dari jang diharapkan ini sesoedah 8 boelan ternjata
baroe didapat beloem separoeh, jaitoe f 114.000.Tidak masoek.nja boekan disebabkan oleh penagihaa
ja.ng koerang radjinnja, poen tidak oleh karena penan.ggoengnja tidak soeka membajarnja. Agaknja
kesalahan tierdapat dilain djoeroesan. Tjobalah pikirkan sad.ja, bahwa seorang jang berpenanggoengan
padjak penghasilan f 1.- satoe roepiah setahoen, dikenakan padjak djalan f 6.- , sehingga seorang jang
berpenghasilan minimum itoe haroes membajar totaal f 7.- setahoen, beloem dihitoeng lain2 penoeroetan dan tanggoengan. Kaloe diketahoei bahwa orang
jang membajar padjak penghasilan ratoesan roepiah
setahoen hanja menanggoeng setinggi2nja f 36.- padjak djalan, herankah kita kaloe sebahagian besarnja tidak dapat masoek? Kaloe ditjari d.itempat jang
tidak dapat mengadakannja, terdapatnja djanganlah
diharapkan. Tjobalah toean2 anggota2 raad, wakil2
rakjat menoengkannja. Rakjat menoenggoe dan
mengharapkan perbaikan baik oentoek si penanggoeng, istimewa oentoek Minahasaraad. (C.)

Dari penerangan diatas ini njatalah, bahwa perantjang rentjana begrooting Minahaisaraad itoe, dengan mengalaskan pengharapannja akan ma,soeknja
verkeersbelasting pada .,bakal bertambah besarnja
kesanggoepan membajar dari penanggoengnja, berhoeboeng dengan adanja toendjangan bagi copra dari Pemerintah", dengan ini mengakoei bergantoengnja segenap begrooting itoe pada harga copra. Menoeroet anggapan perantjang begrooting itoe, dengan adanja sokongan coprafonds dengan harganja
jang soedah ditentoekan itoe, betalingscapaciteit da. ri penanggoeng verkeersbelasting akan naik, bertambah, maka itoe dapatlah diharap, bahwa djoemlah
verkeersbelasting jang ditaksir itoe akan masoek
djoega. Anggapan orang dengan mengoekoer ·sesoeatoe tentoe berlain-lainan. Dus kaloe perantjang begrooting itoe mempoenjai anggapan, bahwa kemamPERTJOBAAN MENGGELAPKAN KOTA.
poean membajar dari penanggoeng verkeersbelasting
akan bertambah, sebab harga copra goedang matl I
Akia111 di~ta.ngi va~ 4, 5 cbllll 6 Nl<)'\.~mber.
dari coprafonds f 2.20 per 100 kilo itoe, wel, het is
een kwestie van opvatting. Orang boleh setoedjoe
Pad'a minggoe !aloe telah dilakoekan pertjobaan
atau tidak setoedjoe dengan penganggapan itoe. penggelapan kota. Jang kita telah loekiskan 1,berKita hanja hendak menetapkan, bahwa penjandaran langsoeng memoeaskan" itoe. Memang kaloe hendak
pengharapan masoeknja verkeersbelasting pada so- ditjobai apa pendoedoek kota ini soedah tahoe mengkongan copra dari coprafonds itoe berarti, bahwa gelapkan kota sama sekali, maka pertjobaan mingmasoek-tidaknja belasting djalan itoe bergantoen6 goe !aloe itoe betoel2 memoeaskan, sebab diseloeroeh
dari copra. Dan menoeroet anggapan kita pengha- kota sedikit sekali terlihat ada penerangan dalam
rapan itoe akan diketjewakan. S.eba:b dari taksiran roemah.
tahoen ini jang djoega sedjoemlah f 250.000,- sampai
Tapi maksoed pertjobaan itoe boekannja soepaja
pada achir Augustus jang masoek baroe f 114.000.- orang memadamkan semoea penerangan dalam roeDjadi dalam 8 boelan atau 2r3 dari tahoen taksiran mah, melainkan pad.a memperbiasakan soepaja ohanja masoek beloem 46% dari apa jang ditaksir. rang tahoe menggoenakan penerangan jang d.ibikin
Kemoengkinan, ·b ahwa, selama 4 boelan sesoedah bagitoe roepa, sampai didalam roemah ada tjoekoep
Augustus dapat diharap masoeknja jang 54% itoe, terang boeat orang dapat bekerdja, makan sebagiboleh dikata tiada. Oleh sebab keadaan kemampoean m.ana bi~a. tapi tidak ada tjahaja penerangan jg
pembajar verk'eersbelasting selama boelan2 lepas Au- memantjar keloear jang dapat dilihat dari djaOO.h
gustus tahoen ini boekannja bertambah baik, tapi Maksoednja adalah, bila ditempo ada bahaja serangbertambah boeroeknja. BaHtlah kita ingatkan sadja, ti.n oed.ara mengantjam, maka pesawat2 moesoeh habahwa dalam boelan JanuarilApril harga copra oe- roes disoekarkan dalam oesahanja mendatangi kota
moemnja djaoeh lebih tinggi dari sekarang, dan di- kediaman kita diwaktoe malam. Boeat itoe penerangpoekoel rata selama 8 boelan itoe, masih lebih baik an kota, baik diloear, baik didalam roemah, haroes
dari sesoedah 1 September j.l. Kaloe boeat tahooen dibikin bagitoe roepa, sampai tidak terlihat pada
jang masih berdjalan ini masoeknja verkeersbelas- moesoeh jang datang dengan pesawat oedara itoe,
ting berada djaoeh dari pada apa jang diharapkan, tapi tjoekoep goena keperloean dalam roemah. Dua
apakah ditahoen moeka, dalam mana keadaan, se- pada membiasakan orang berboeat bagitoe, maka
baik2nja akan sama dengan jang sekarang dengan diadakan peladjaran jang diseboet ,,beperkte verduikemoengkinaii2 akan tambah djeleknja, dapat diha- stering" itoe, menggelapkan kota dengan terbatas.
rap, ahwa djoemlah jang diharapkan dari verkeers- Sed.apat2nja segala-galanja dalam kota haroe-s ber-
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djalan seperti biasa. Boeat memoengkingkannja tentoe perloe terdapat penerangan. Tjara mengadakan
penerangan inilah jang dimaki::oedkan dengan oefening beperkte verduistering itoe. Nanti dalam pertjobaan d.iminggoe moeka itoe orang akan diadjari
bagimana mestinja, jaitoe selama penggelapan terbatas itoe haroes mempoenjai penerangan dalam
roemah (du.s tidak oesah memadamkan semoea lampoe), tetapi penerangan itoe hendaklah djangan memantjarkan tjahajanja keloear, sehingga dapat dilihat dari dj'aoeh2 istimewa dari oed.ara.
Pada pertjobaan jang penghabisan itoe baik oleh
pendoedoek, baik oleh penjelidik2 jaitoe pihak pengerdja2 LBD dan politie, banjak dilakoekan kekeliroean. Dipihak pendoedoek jang ertikan salah maksoednja oefening, boeat gampangnja sadja lantas dipadamkan semoea penerangan dalam roemah. Pikirnja, soepaja tidak banjak poesing dan djoega soepaja menjingkirkan sama sekall kemoengk1nan d1per
salahkan oleh jang berwadjib. Ini ada anggapan keliroe, sebab boekan dimaksoedkan soepaja orang berada d.alam gelap goelita, tapi soepaja orang terbiasa
dalam keadaan berdjaga-djaga. Seandainja kita berada dalam bahaja serangan oedara beberapa hari
bertoeroet2, boekankah orang selama itoe haroes bisa bekerdja teroes, makan dlsnja dimalam hari, hal
mana hanja bisa berlakoe dengan penerangannja?
Nah, tjara mengadakan penerangan d.iwaktoe sebagitoelah jang hendak dipeladjari dengan pertjobaan2
itoe.
Dipihak penilik2 pada minggoe laloe poen terdapat banjak salah mengerti. Ada misalnja disana sini
terdapat penerangan terbatas dalam roemah2. Melihat penerangan itoe penjelidik2 lantas memerintahk.an soepaja lampoe itoe, walaupoeu hanja terlihat
kaloe orang mendekati roemah tersangkoet, dipadamkan. Ini tentoe keliroe. Tidak heran kaloe disaua si11i terdjadi pertjektjokan sebab dipihak jang poenja
lampoe menganggap penerangannja soedah tjoekoep
terbatas, sedang dipihak pemeriksa berpendapatan
haroes sama sekali tidak ada penerangan. Terdjadi
dibeberapa tempat bahwa rombongan penjelidik jang
satoe meloeaskan sementara penjelidik jang datang
belakangan melarang dlsnja. Itoelah ada baik djoega
nanti dilakoekan lagi pertjobaan. Kali ini boeat tiga
malam bertoeroet2 dari djam 6 sampai 10 malam.
Selama waktoe itoe keadaan disetiap roemah haroes
seperti biasa, dus jang berobah ~anji:ilah p~ner~an
ja.ng haroes bagitoe roepa soepaJa. membe1:ikan tJoekoep terang d.idalam, dan tidak kelihatan d1loear roemah. Pengoendjoekan2 lebih djelas, batjalah pemberian tahoe LBD dilain bagian dari nomer ini.
BELASTING PENDJOEALAN SAGOEWER.
Bakal ditoeroenkan.
Satoe oesoel dari loco-burgemeester telah disampaikan pada gemeenteraad tentang perobahun tarief
belasting boeat pendjoealan minoeman keras dalam
gemeente. Menoeroet rantjangan .tarief baro_e ~aka
boeat pendjoealan sagoeer akan d1adakan tanef Jang
djaoeh lebih moerah. Menoeroet. tG.rief ja~g sekaran~
maka pendapatan dari vergunnmg pendJoealan m1noeman ja.ng mengandoeng alcohol setahoenn_ja ada
f. 13.765.-, antaranja jang didapat dari pendJoealan
sagoeer sedjoemlah f. 9.240.-, sehingga dari .minoe~:
an keras hanja diterima f. 4.525.- Perbandmgan im
dirasa tidak sehat, sebab sagoeer ada minoeman jang
teroetama dipakai oleh orang koerang mampoeh sementara minoeman lain2nja diminoem oleh orang2
jang berkelebihan. Menoeroet tarie~ ja~g se~arang
djadinja orang koerang mampoe dikas1h baJar belasting minoeman lebih banjak dari jang mampoeh.
Tambahan poela berhoeboeng dengan tingginja harga
vergunning djoeal sagoeer, maka pendjoeal~n minoeman ini dalam gemeente sangat moendoernJa, dan
kaloe bagitoe seteroesnja, moengkin sekali pendapatan gemeente dari belasting minoeman keras ini akan
moendoer. Oleh sebab itoe sekarang dirantjangkan
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tarief baroe. Menoeroet rantjangan itoe, maka vergunning boeat minoeman keras dinaikkan, sementara vergunning djoeal sagoeer ditoeroenkan. Penaikan dan penoeroenan itoe dibikin bagitoe roepa, sehing
ga pendapatan gemeente totaalnja tidak berkoerang.
Sesoedah tarief baroe itoe diterima baik dan dikasih
berlakoe nantilah kita akan oemoemkan lagi.PERSCOMMUNIQUE.
Telah njata dengan pasti, bahwa banjak pedoedoeik kota Manado masih beloem atau beloem tjoekoep mengerti akan MINAHASAWACHT jang telah
didirikan di Manado sini.
Oleh sebab itoe maka Comite disini oentoek Stadswacht (MINAHASAWAOHT) telah menentoekan
akan memberikan keterangan2 seberapa perloe kepada pedoedoek kota Manado ini dalam pertemoean2
jang dengan lekas akan diadakan.
Dalam pertemoean2 ini Troepencommandant nanti memberikan soeatoe pemandangan tentang maksoed dan adanja Minahasawacht, dan selandjoetnja
p.t. Resident nanti akan adaJkan pembitjaraan.
PertemoeanJ2 ini akan diadakan :
Oentoek rajat Belanda dan mereka jang berbahasa Belanda, pad.a hari Raboe 30 October djam 8 malam dalam Societieit Minahasa.
Oentoek pedoedoek Tionghoa, pada hari Djoemat
. 1 November djam 8 malam dalam clubgebouw Tjeng
Lian Hwee.
Oentoek pedoedoek Boemipoetera berbahasa Melajoe, pada hari Selasa 5 November djam 8 malam
dalam bondsgebouw Persatoean Minahasa.
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PENTJABOETAN PENGASINGAN.
Dr. Tjipuo M,ang!rn•nko~o.
Besluit penga,s ingan Dr. Tjipto soedah ditjaboet.
Artinja Dr. Tjipto soedah dimerdekakan dari inter·
neeringnja. Soedab diketahoei, bahwa sebab dianggap dapat mengganggoe ketentraman oemoem, maka
semendjak 1927 Dr. Tjipto diasingkan di Banda. Semendjak boelan Januari 1940, berhoeboeng dengan
terganggo~nja-kesehatan beliau, padanja diloeaskan
beristirahat di Makasser. Ketika baroe2 ini Nederlanq ditjaplok oleh Hitler, dengan tidak sangsi dan
ragoe, sebagai seorang ksatria sedjati, Dr. Tjipto
sesama lain2 nasionalisten di Makasser telah menjatakan kesetiaannja terhada p Nederland dan Roemah
Oranje dihadapan p.t. Gouverneur Timoer Besar.
Perboeatan ini, jang oleh Dr. Tjipto sendiri diseboetnja ,,M'n reuzenzwaai", diterangkannja dengan djelas dalam ,,Nationale Commentaren" dan pernah
djoega dikoetip ~alam minggoean kita ini. Sebagai
ksatria, Dr. Tjipto berpendapatan, sedang sekarang
Nederland dalam keadaan tidak berdaja, bahwa boe-1
kan sepantasnja perdjoangan terhadapnja diteroeskan. sebab itoe beliau telah menjatakan kesetiaannja. 1

A pa toean maoe boekti dari
J_cwaliteitnja KRIS BIER t Liat·
lab, sekarang ini soeda ri·
bo~an orang jang mi~oem.
Tida a_da laen bier ;ang bisa
r eboet hatinja sesoeatoe
,, blerkenners" dalem waktoe
b egitoe pendek.

Pentjaboetan interneering dari Dr. Tjipto, me-

noeroet siaran dalam s.s.k. didasarkan pada hal oemoer beliau jang soedah tinggi dan djoega berhoeboeng dengan pernjataan setia di Makasser itoe. Pihak Pemerintah mendapat kepastian agaknja, bahwa seorang nationalist sebagai toean Tjipto ada satoe lawan jang keliwat djoedjoernja pada dapat
mengabaikannja dan sebagai penghargaan keksatrian dari seorang pahlawan sedjati, maka diambil poe·
toesan boeat mengembalikan pemimpin Rakjat itoe
kepada rakjat.
Satoe beleid jang memperlih~~..tkan kebidjaksanaan. Dengan adanja aliran perfikiran sebagini, kita
berbesar hati, bahwa djoega pemimpin2 rakjat lainnja, jang dewasa ini masih berada dalam pengasingan, antaranja Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr.
Soemantri dll. disatoe ketika poen akan dikembalikan djoega kepada Rakjat jang soedah sekian lamanja menanti2kan pemimpinnja.
MINJAK KELAPA LOEAR NEGERI.
Pemas~e~aJnnj&

ke Indonesia.
Atas andjoeran toean Thamrin, maka oleh pemerintah telah dilakoekan pemeriksaan prihal pemasoekan minjak kelapa loear negeri ke Indonesia. Pemeriksaan ini mengoendjoekkan bahwa ditahoen
1939 soedah dimasoekkan boeat seharga kira2 1 millioen roepiah minjak kelapa ke Indonesia, teroetama
dari Singapore. Ditahoen2 lebih doeloe dari itoe, pemasoekkan itoe tidak bererti, jaitoe misalnja ditahoen 1937138 rata2 dari Borneo Inggeris dimasoekkan seharga f 23.000.- setahoennja. Doeloe dari tahoen 1937 pemasoekkan minjak ada. nihil.
Turhadap pemasoekan minjak dari Singapore itoe
terdapat pengeloearan copra dari Indonesia kesana
jang dalam ta-hoen21937, 1938 dan 1939 masing2 ada
123.038 ton seharga f 15.6 millioen, 122.526 ton seharga f 8,3 millioen dan (boeat 10 boelan tahoen
1939) 100.000 ton seharga 4,7 milliooen.
Moengkinnja copra Indonesia jang dibeli dari sirj !aloe dibawa ke Singapore pada dikembalikan lagi kemari sebagai minjak kelapa, memperlihatkan
kebelakangan kita di Indonesia dengan perindustrian
kita. Tidak adanja tjoekoep industrie minjak kelapa
disini mendjadikan harga copra kita sangat bergantoeng pada pasar loear negeri jang memasang harga
sesoeka-soekanja, sebab mengetahoei jang kita maoe
tak maoe mesti djoeal copra kita. Ditahoen 1939
agaknja perbandingan harga copra dan minjak kela pa ada bagitoe roepa, sehingga minjak jang dibi- I
kin dari copra jang dibeli oleh Singapore, dus dibawa
kesana doelooe, baroe dibikin minjak jang dibawa
poela kesini, masih didjoeal dengan oentoeng disini.
Minjak dari Singapore itoe dikirim kedaerah looear
Java di Indonesia. Dus didaerah Seberang ternjata
masih kekoerangan paberik minjak kelapa sehingga
perlooe mengexport copranja dengan harga moerah
doeloe soepaja bisa mendapatkan minjak itoe. Kaloe
oesaha membangoenkan industrie disini memperhatikan djoega soal minjak kelapa-misalnja coprafonds

/
- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - mendirikan paberik2 minjak kelapa dimana beloem sekoetoean itoe. Jang semata-mata dikehendaki Djeada-tentoe selain keperloean pada minjak kelapa ki- pang ialah hidoep berdiri bersama-sama dan ma'moer
ta bisa adakan sendiri, harga copra bisa naik, sebab bersama-sama dengan negeri2 jang djadi tetanggakita dapat menentoekannja, althans boeat jang me- nja". Delegasi Nederland dapat menghargakan penngenai pendjoealan ke Singapore itoe. Tjobalah me- dirian itoe.
Antara lain-lain jang amat penting dibitjarakan
noengkan sebentar.
ialah soal minja. Keterangan2 jang pandjang lebar
tentang keadaan minjak di Hindi-Belanda diberikan
CONFERENTIE NEDERLAND-JAPAN.
oleh delegasi Nederland dan pemimpin N.I. bureauDelegasi Nederland dan· deleg~i Djepang oentoek voor het Mijnwegen jang ada djoega berhadir.
mempermoesjawaratkan oeroesax; ekono~, tela~
Delegasi2 itoe akan meneroeskan permoesjawa- meng~l?earkan bersama-sama ma loemat Jang beri- ratannja di Betawi dengan maksoed tidak lama lakoet im: .
. .
gi akan membitjarakan segala soal-soal lain.
Dele~asi Nederland dan del~gas1 J?Jepang telah
Kedoea delegasi itoe bersenang hati karena per- '
bermoesJa~arat.bersama-sama.d1 Selabmtanah dekat I moesjawaratan2 itoe soedah dilangsoengkan sebagai
Soekaboem.i dar1 tg. 14 sampa1 tg. 16 October 1940 I permoesjawaratan orang jang bersahabat.
dengan dipimpin oleh ketoeanja masing-masing, Excellentie Minister Kobayashi dan Excellentie Minister van Mook.
P AKAIAN RESERVEKORPSE N MILITER
Dalam beberapa rapat dan pembitjaraan seorang
PENSIOENAN.
sa.ma ~orang telah ~ibi~jarakan perhoeboengan an- Atas nama Legercommandant dikabarkan:
tara DJepang dan Hind1a-Belanda. Dalam segala
pembitjaraan itoe besar minat terhadap akibatnja '
D:=tlam. pers ~da. terdapat pengadoean tentang
pact jang baroe2 ini diboeat antara Djepang, Djer- pakaian .J~1!-g dibe;1kan kepada Reservekorpse~ oman dan Italia atas perhoeboengan dengan Hindia- rang2 mili~er pens1oenan. Berh~boeng dei:gan itoe
Belanda. Delegasi Djepang dengan opisil menjatakan j dapa~l~~ dika~arkan, bahwa ~etika .c~rps2 ~toe.moe
pendiriannja tentang itoe sebagai berikoet: ,,Soeng- 1la2 di~1kan d-1;-Sangkakan hanJa sedikit sadJa dJoemgoehpoen telah diboeat persekoetoean baroe2 ini j lah han beladJar.
antara Djepang, [)jerman dan Italia, tetapi hadjat
Kemoedian djoemlah hari beladjar itoe ditambah
Djepang jang keras nentoek memelihara dan mema- maka karena itoe berangsoer-angsoer diboeat poela
dJoekan persahrubatan antara Djepang dan Hindia- peratoeran2 baroe, sehingga. bersesoeaianlah baBelanda sekali-kali tiadalah terpengaroeh oleh per- njaknja pakaian jang diberikan itoe dengan keper-

OBAT JAN6 MOESTADJAB melawan :
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_ . dab dJltoe. Enak
telannja. Ttda membahajakanapa'.
'I di

~ DJoega balk aekali d1 makan oentoek

.._, menjemboehkan penJaklt1 bertahak.
medjan, malaria, saldt . leher, bengek, bronchitis dan lain' penfaklt.

WOODS"
<URE

(iREAT PEPPERMl1'1T

loea.n jang telah lbertambah besar itoe; misalnja
wang pakaian ditambah dan kele.ngkapan jang pertama ditambah poela dengan satoe stel veldkleeding.
Dan lagi telah dipoetoeskan poela akan memberikan
mantel karet, tetapi mantel itoe agak terla.mbat Jiterima ka na dasar (baka}) nja socesah didapat
sekarang.

0KOEBOERAN KELASI ,,GRAF SPEE".
Boek,a.n herisi mjajat, ~-:tpi :sen)Cfj!a.~i.l
Orang masih ingat itoe pertaroengan a.ntara tiga kapal perang Inggeris la wan kapal Djerman ,,Graf
von Spee". Jang terseboet belakangan, sebab mendapat keroesakan2 terpaksa menjingkir kepelaboehan Uruguay dan pada achirnja ditenggelamkan
oleh anak b oeahnja sendiri. Bebc.rapa banjak anak
boeahnja kapal itoe jang mati dalam pertaroengan
laloe dikoeboe.r dipekoeboeran iboe kota Uruguay ...
Baroe2 ini dinegeri terseboet terlihat banjak orang Djerman baroe, jang setelah diperiksa ternjata
ada bekas anak boeahnja Graf Spee. Dari mana datangnja, bagitoe pembesar2 sama bertanja. Sem.oea.
orang2 kapal perang itoe jang terdapat dalam kapalnja soedah diinterneer. Orang laloe tjo.ba boeka
beberapa koebneran dalam mana ,,majat2" anak
boeah kapal itoe telah ditanam. Ternjata ada 30 koeboer jang kosong, althans dalamnja tidak terdapa,t
peti jang 1beris.i majat, ta pi peti jang berisi. ..... .. .
sendjata dan mesioe ! Agaknja sengadj,a sendjata2
dan lain alat perang itoe di ,,koeboe.rkan" soepaja
biJa soedah datang saatnja jang baik, bekas2 kelasi
Graf 1Spee serta lain2 orang Djerman jang tentoe
meroepakan ,,kolonne-kelima" di Uruguay itoe, mempoenjai alatnja!

f!jika Toean

hendakmembikin
goembira anak 2

I

Kasilah ia doea bidji biskoewit Marie dart Amott tJap 'Raka.
toea jang ledzat rasanja. Meroepakan koewe Jang ena!c
rasanja· dan empoek serta banjak terdapat didalam Hap'
kaleng biskoewB Arnott · Bisa terdapat roepal biskoewit
Arnott jang Iedzat2 rasanja. didalam bo~ngkoesan bagoes.

:a~~ARNOTr

rmporteurs;
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II

OETJAPAN TERIMA KASill DARI DELEGATIE
DJEPANG.

'

-

Ketc ca delegatie Djepang, Zijne Excellentie Minister I. Kobayashi, telah menjampaikan soerat jang
berikoet kepada Zijne Excellentie H. J. Van Mook,
Ketoea delegatie Nederland:
Excellentie,
Saja merasa beroentoeng bena.r, me,ngoetjapkan
terima kasih saja jang sesoenggoeh-soenggoehnja 1
akan penjataan toeroet berdoeka tjita, jang banjak 1
diterima oleh MiS'sie Dje,pang dinegeri ini da.ri Toean
dan anggota2 Delegatie Belanda, ketika waftnja Generaal Majoor I. Ishimoto, jang mendjadi anggota
Missie terS€boet.
Sangatlah besar penghargaan kami, Excellentie
sendiri dan beberapa anggota Delegatie serta men~·
antarkan djenazah dan Toean mengoetjapkan peirasaan toeroet berdoekatjita sekaliannja akan kedjadian jang s.edih itoe dalam pidato Toean, sehingga
pemakaman itoe mendjadi oepatjara jang ibesar.
Penjataan toeroet berdoekatjita ini selama-lamanja akan diingatkan dengan perasaan terima kasih,
tidak sadja oleh 'kaoem kerabat ma.rhoem Generaal
Majpor I. Ishimoto, tetapi djoega oleh anggota2 Missie Djepang dan seloeroeh bangtSa Djepang.
Kesempatan ini saja pak.ai poela oentoek memohonkan kepada Excellentie soedilah menerima penghormatan kami.
wg. I. KOBAYASHI.
Disini patoet djoega diterangkan, bahwa soerat
dari Minister Djepang jang diatas ini ditoelis dalam
bahasa -Belanda.

aik
oendar
andoengsche
telah bert&·
keman·

hoen·tahoen
djoerannja.
Kalau ditempat toean tidak ada
didjoeal ditoko obat-obatan, kirim·
!ah hon jang dibawah ini dengan
oeang f I.- boeat kiri.man pertjobaan dari 100 pil Joodkali boea·
dar teloer oentoek membersihkan
darah.

Bersama in i s.:tj'.i klrimka n postwissel scha rga
f 1.-, socpaJd d ikirimkao franko kepada saia
JOO p1I )oodkdh oen toek membcrsihka n d ara h .

Nama

.. ................._............ - ... ........................... .

A lama t
Tc mpat Un<J..;'-!1

TIDAK BOLEH MENGADAKAN PERHOEBOENGAN DAGANG DENGAN NEDERLAND.
Regeeringspubliciteitsdienst mengabarkan:
Soedah beberapa kali Commissie voor het rechtsverkeer in oorlogstijd terpaksa mesti mengingatkan,
bahwa terlarang mengadakan perhoeboengan dagang
dengan kantor2 di Nederland jang sekarang didoedoeki moesoeh. Larangan ini boekan sadja berlakoe
bagi perhoeboengan langsoeng, tapi poen djoega bagi
perhoeboengan jang tidak langsoeng dengan melaloei negeri jang tidak tjampoer perang.
Tentang hal ini dalam pemberitahoean jang soedah2 ada diseboetkan agentschap diloear negeri, sebab itoelah badan jang biasanja berhoeboengan dengan kantor2 di Nederland. Ternjata ada orang jang
salah sangka, ja'ni disangkakannja bahwa Jang terlarang tjoema soerat-menjoerat dengan agentschap
sadja dalam artian jang sempit, dan bahwa sekalikali tidak ada keberatan boeat memberi keterangan
tentang peroesahaan dagang di Indonesia kepada
orang dinegeri loear jang tidak tjampoer perang,
ja'ni kepada orang jang boekan mendjadi agent, tapi
jang berhoeboengan rapat dengan kantor2 di Nederland, sehingga boleh dipastikan, bahwa keterangan2
itoe akan disampaikannja djoega ke Nederland.
Soepaja djangan ada salah paham tentang hal ini,
maka Commissie meminta dengan sangat soepaja selaloe berhati-hati sekali kalau berkirim kabar atau
memberi keterangan keloear negeri. Lain dari pada
itoe diminta poela soepaja keterangan itoe djanganlah dikirimkan, bila didoega akan disampaikan oleh
&ipenerima kekantor-kantor dinegeri Belanda.
Djika telah diketahoei bahwa kabar jang dari Indonesia itoe sesoenggoehnja diteroeskan kekantor2
dinegeri Belanda, dan walaupoen demikian halnja,
kabar tentang peroesahaan dinegeri kita ini teroes
djoega dikirimkan, maka orang itoe bersalah karena
melakoekan perboeatan jang boleh dihoekoem. Dan
tidak itoe sadja, ia djoega mendatangkan oentoeng
kepada moesoeh, karena dengan djalan demikian moe
soeh mendapat keterangan2 jang berharga dan jang
meroegikan kepentingan Keradjaan.
Djika soerat-soerat jang terlarang itoe kedapatan maka pada orang jang melanggar akan didjalankan atoeran keras.

tvlaoe kasih sewah:
SATOE ROEMAH

DI- TIKALA.

Diatas boeat roemah ting gal, dibawah bisa pakai boear kantoor
Disisinja ada sat oe goedang bisa moeat + 3000
pico! copra
Diseberang moeka ada 3 droogbak
bisa moeat
300 pico! copra Belakang goedang
ada auto - garage .
Sama ~ekali boe;u f 100.- seb oelan.

+

Boleh bitjara : CHINEESCHE-WEG 81 atau
KErv\A WEG J 28.
Boleh berdamai. -

KEMA WEG 105.

BEKENDMAKING.
De Loco-Burgemeester van Manado maakt bekend
dat op V1rijdag 1 November 1940 des avond te 6.30
ure ten Stadhuize een openbare vergadering zal warden gehouden van den Gemeenteraad van Manado.
MANADO, 24 October 1940.

SEKOLAH BAHASA TINGGI.
Pene:rinmlan

Drink

mp~rid.

Pemerintah soedah memberi koeasa oentoek
mengadakan kesempatan menerima nama2 orang
jang hendak meno·entoet peladjaran disekolah bahasa
tinggi jang tidak lama lagi akan didirikan di Betawi.
Sambil menoenggoe poetoesan Volksraad tentang
ordonansi hal sekolah tinggi itoe, peladjaran dengan
segera akan dimoelai, djika goeroe2 besarnja dan
pengadjar lain2nja soedah diangkat. Didoega angkatan itoe akan terdjadi beberapa hari lagi.
Sekolah tinggi itoe empat tjabangnja:
1. Ilmoe pengetahoean sosial (tjabang sosial ekonomi). Tjabang peladjaran jang begitoe tidak ada dinegeri Belanda, tetapi dapat djoegalah disampaikan
,dengan peladjaran Indologie. Peladjaran jang teroetama ialah ekonomi, hoekoem nagara dan pemerintahan dan ilmoe masjarakat Hindia-Belanda; lain dari itoe dipeladjari djoega bahasa Djawa, Melajoe, ilmoe bangsa dan sedjarah Hindia.
2. Bahasa2 dan kesosastraan Indonesia (tjabang
philologie). Peladjaran jang teroetama ialah bahasa
Djawa dan Melajoe. Bahasa Arab danjatau bahasa
Sanskrit akan dipeladjari djoega.
3. Sedjarah (tjabang ilmoe sedjarah). Tjabang ini
teroetama oentoek orang jang hendak mendjadi goeroe sedjarah disekolah menengah, karena itoe akan
banjak djoega diadjarkan sedjarah tanah Eropah
disamping sedjarah Hindia. Ilmoe lain2 jang bergoena oentoek mempeladjari sedjarah itoe akan dipeladjari djoega, jaitoe ilmoe bangsa, ekonomi, ilmoe negara, dan djoega bahasa Djawa dan bahasa Melajoe.
4. Ilmoe bangsa (tjabang ethonologie). Lain dari ilmoe bangsa (jang seloeas-loeasnja) akan diadjarkan
djoega berbagai-bagai ilmoe lain2 jang bergoena oentoek mempeladjari ilmoe bangsa itoe, antaranja bahasa Melajoe, ilmoe ekonomi, dan ilmoe masjarakat
Hindia.
Lamanja peladjaran sampai waktoenja menempoeh oedjian doctoraal, 5 tahoen. Se~?edah setahoen,
diadakan oedjian permoelaan ( oedJian propae~~u
tica). Doea tahoen kemoedian menempoeh oedJian
candidaat. Doea tahoen kemoedian lagi, oedjian doc-

DIAMANT

n1•ets
toraal. sesoedah itoe dapatlah memboeat promotie
mentjapai gelar doctor dalam ilmoe bahasa dan filsafat.
Oeang college seperti disekolah tinggi lain2 jang
sekarang, f 300.- setahoen, selama 4 tahoen. Student
jang koerang mampoe tetapi sangat tjakap dapat diberi studiebeurs.
Jang boleh menoentoet peladjaran itoe semoea
orang jang mempoenjai diploma H.B.S. (A. atau B.),
A.M.S. (A I - A II atau B ) atau soerat keterangan
sematjam itoe. Orang jang mempoenjai hoofdacte

boleh djoega menoentoet peladjaran disekolah ting·
gi itoe, kalau soedah mendapat izin dari Dir. Dept.
0. en E., djika pengetahoean oemoemnja tjoekoep,
otaknja tadjam oentoek ilmoe pengetahoean dan dia
tjakap oentoek menoentoet peladjaran, jaitoe semata-mata menoeroet pendapatan faculteit.
Tempat peladjaran, digedoeng Sekolah Hakim
Tinggi, jang oentoek sementara ini masih tjoekoep
tempatnja.
Mereka jang hendak menoentoet peladjaran disekolah tinggi baroe ini, hendaklah memberitahoekan
namanja dengan seleka&-lekasnja kepada secretariaat Sekolah Hakim Tinggi, jang oentoek sementaPENDJOEALAN DlllADAPAN ORANG BANJAK. ra mengoeroes administrasi sekolah tinggi baroe itoe.
Hendaklah djoega diseboet tjabang peladjaran mana
Pada hari Kam.is 7 November 1940 djam 9.30 pa- jang disoekai.
g3 didalam dan dengan perantaraan dari N otarisV endumeester di Manado, akan didjoeal dibadapan
BOUWBUREAU ,,EDUDE" SEDIA MENJOKONG
orang banjak:
a. Itoe perceel jang mempoenjai hak eigendom Verp. TOEAN DENGAN BARANG ICHTIAR DALAM
No. 686 dengan semoea peroesahan jang terda- MEMBOEATTEMPATSEMBOENJI.
pat didala.mnja, terdoedo.ek dalam Residentie-,
bestuursafdeeling dan district Manado, Arabische
BEL SADJA TELF. No. 95.
wijk, bandar Manado, dalam negeri Wenang, Kadastrale afdeeling Manado, Sectie A, nu.mmer 187,
menoeroet soerat eigendom dd. 18 Februari 1926
No. 8, soerat oekoeran dd. 18 Juli 1905 No. 42.
UNIVERSAL
LoeasnJa 414 M2.
b. !toe perceel jang mempoenjai hak eigendom Verp.
No. 1227 dengan semoea peroesahan jang terdaMANADO - TEL. 117 - PASSERWEG 2.
pat didalamnja, terdoedoek dala.m Residentie- dan
bestuursafdeeling Manado, dalam Landschap Kendahe-Tahoena, kampong Makawang, dibandar
Tahoena, diloear Kadastrale afdeeling, menoeroet
Repareert al le soorten Radio· Ontvan' •
soerat eigendom dd. 18 Februari 1926 No. 9, soetoestellen, Gramaphoon- en Krachtversterratoekoeran dd. 23 Augustus 1906 No. 102. Loekers, Radio transformatoren, spoeltjes en
asnja 702 M2.
alle Electriche-apparaten.
Keterangan lebih djaoeh boleh didapat dikantoor
dari jang bertanda.
Ons SERVICE STATION is voorzien van de meest
Pendjoealan ini berlakoe menoeroet kekoeatan modern meetinstrumenten.
soerat koeasa jang tiada boleh ditarik kembali diberikan pada pemegang soerat hypotheek pertama,
Service· abonnement slechts f 1.50 per maaod.

RADIO SERVICE STATION

+

TEMPAT MEMPERBOENGAKAN OEANG
SIMPANAN JANG KOEKOEH.
Oeang simpanan senantiasa teroes dapat dibajar
dengan tidak diberitahoekan lebih dahoeloe.
Boenga 1939 3.6°/0 •
Dipinta kepada penj1mpan-penj1mpan akan rnengoendjoekan boekoe11jad1kantoor Spaarbank, soepaja boenga itoe dapat d1masoekkan dalam boekoenja.

Djoeroe-Koeasa,

l>irectie

Beleefd aanbevelend,
PO KEN G BOEN.

Mr. J. KREEMER.

'

·APO'THEEK

m
I

!Eisa minoem, bisa gosok. bisa oeroet.

----·---

Kalau toean ada setkit: hatoek, tenggorokan, dysenterie, bisoel-bisoel. loekaloeka, dj::i.toeh, digigit scga la binatang berbisa, dan lain-lain, soeka semboeh
dengan lekas dengan onkost tjoema sedikit, silahkan toean pakai ,, 8 an
Leng " taaggoen ~ me noeaskan dengan tidak didoega, sebab ,,Ban Leng"
soedah dapat diploma2, dan banjak soerat-soerat poedjian dari toean-toean
ambtenaar bangsa Eur 1pa dan Indonesia, karena amat mandjoernja. Bisa d&pat beli dimana2 tempat, djoega b1sa pesan dengan rembours kepada:

SIE KA

TJE

Rustenburgerpad 16
Soerabaja
(Java)

ROEMAH

OBAT

Passar Weg 8
Menado
(Celebes i

TJEH

SHE

TONG

Makassar
(Celebes)

LABO RA TORI UM:

periksa darah menoeroet Sacks - Georgi, Meinecke
van Ide.
PERKAKAS ELECTRIS: Diatermie, Sollux- en Hoogtezon, dan perkakas
massage.
Djam 10 - 12 pagi I Ketjoeali hari·hari ming·
DJAM BITJARA:
4 6 soreh I
goe dan raja.
POLIKLINIEK boeat orang miskin dan tidak mampoe. Ojam 7 - 8 pa•i
Ketjoeali hari raja dan hari minggoe.
MANAUO,

J Haoalaao 6.

O R. A. 8. ANDU

No. 17

Lembar kedoea

26 October 1940

=

Tahoen ke 22

26 Kao Gwe 2491

Loear Negeri.
S'ovjlet

Ri~es

djp.di reb,oetan.

~EROEANG MERAH, masih tetap mendjadi satoe ertanjaan besar. Terketjoeali Stalin sendiri, i
agaknja tidak seorang poen didoenia jang dapat me- I
ngetahoei ataupoen menebak arah toedjoean Sovjet
Roes pada dewasa ini. Sesoedah mengadakan ,,pemboelatan" tapel watasnja disekeliling laoet Timoer
da n berboea t seroepa di Balkan, dengan mengambil
Besarabia dan Boekowina dari Roemenia, politiek di,. seloeboengi poela dengan ,gatoe tanda tanjaan besar.
Sikap jang soekar dirai ini mendjadikan Djerman
kelihatannja gelisa•h dalam sepak terdjangnja. Semendjak beberapa waktoe lamanja, Berlijn berdaja
oepaja mentjarikan kepastian s'ikap Moskou itoe, tapi tidak berhasil. Entah boeat memantjing sadja,
tau_kah memang dengan sooenggoeh2, baroe2 ini
Berhjn soedah menawarkan ,,koelit beroeang jang
hendak mesti ditembaknja lagi" pada Moskou. Boeat
jang mengenai oeroesan Empah, Hitler menawarkan J
Iran seloeroehnja pada Stalin, ~oepaja ia ini tidak
mentjampoeri apa jang akan terdjadi di Balkan. Sementara boeat memboedjoek Roes diTimoer-djaoeh
dengan sebitjara dengan Japan Hitler mendjandjikan pada Stalin .s tengah bahagian dari Tiongkok
( dus Tiongkok akan dibahagi doea antara Roes dan
Japan) asalkan Roes memberikan bantoean passief
bagi Japan dalam perdjoangan Nippon lawan Tiong1kok itoe. Djadi baik di Barat, baik di Timoer, Moskou ditawari keoentoengan2 jang boekan tidak bererti dan berharga, kaloe sadja jang memberikan
djandji2 itoe dapat meloenasi djandjinja, sebab apa
ja ng didjandjikan masih beloem dipoenjainja.
Masih satoe pertanjaan, apa Djerman/Italia berhasil ,,mengambil" Lran pada diserahkan bagi Rooes,
sedangkan Tiongkok mesti haroes dikalahkan dan
didoedoeki doeloe seloeroehnja baroe dapat dibahagi
doea seperti koekis lapis. Tidak heran kaloe Stalin
tersenjoem sadja, ketika mendengar djandji2 itoe,
dan lebih Udak kentara lagi sikapnja, jang masih teta.p mendjadi satoe teka-teki.
Menoeroet tjaranja jang soedah terkenal, Hitler
6 ..d"'J,._ lo'l-~11.. t10Q_h_ mPnj,ll_mhillnrn :rntiaman t>ada boedjoekannja itoe. Kata Berlijn, bila Moskou tidak
soeka dipersen sebagai mana ditawarkan itoe, maka
Djerman akan menjerboe masoek ke Oekraine di Barat, sedang Japan akan menjerang Wladi.wostok di
Timoer. Dalam pada itoe orang beranggapan djoega,
bahwa negeri2 as, djika tidak berhasil memboedjoek
ataupoen menakoetkan Roes, sangat inginkan kaloe
Moskou tetap dalam sikapnja jang netral, baik cL
Eropah, baikpoen di Asia.

SCOTT'S
EMULSION

I

Vitaminen dan dzat logam adalah factor
penting oentoek memelihara orang
poenja badan dan Scott's Emulsion
djoestroe ada mengandoeng sanget
kaja int matjem bagian dzat. Oleh
kerna itoe, tenaga oentoek bikin koeat
dari ini minjak poen ada loear biasa
besarnja, teroetama boeat anak·anak.
Dalem riwajat bebrapa poeloe tahon
jang laloe tentang anak-anak jang mi·
noem ini minjak telah djadi samingkin
sehat serta koeat, tida taoe ada berapa
banjak djoemblahnja dan orang 2 jang
mendjadi ajah boendah tentoe sadja boeat
heran melihat marika poenja anak lelaki
ra n anak prampoean soedah djadi semikian actief dan menjoekai.
Begitoelah djikaloe Scott's
tmub\on \e\ah <Hpandang
sebagi barang jang membri
boedi setjara tida ada bandingannja boeat '"' djeman
bagi roemah tangga, inilah
boekan tida ada sebabnja.
Samoea roemah obat
besar ada djoew•I.

Genijeijan elilo1'omisch.
II
Kaloe negeri2 as beroesaha menarik Roes soepaImport:
j&- diadaikan pact antara 4 negeri, jaitoe Djerman- 1
Italia-Japan-Roes, dilain pihak ters.iar berita, bah- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - wa antara Inggeris-Amerika- Tiongkok-Roes poen
diichtiarkan tertjapainja persetoedjoean 4-negeri koe dengan tidak terdjadi apa2. Berita tersiar, bahwa lihatannja satoe sama lain sama nanti-menantikan
djoega. Memang semendjak beberapa tempo oetoe- Amerika akan memberikan pindjaman tambahan la- siapa jang akan memoelaikan sesoeatoe. Pantjing
san2 Inggeris dan Amerika di Moskou sangat repot- gi pada Tiongkok. Pesawa~2 Japan 10 djam sesoedah memantjing ini rasa kita akan diteroeskan selama
nja, bagitoe djoega di Washington poen dilakoekan djalan Birma diboeka kembali, telah melakoekan pemilihan president di Amerika beloem selesai. Nanpertoekaran2 fikiran antara pembesar2 Amerika dan bomba.rdement pa.da djalanan itoe. Pengeboman itoe tl setelah soedah tentoe siapa jang mendjadi presiwakil2 Roes. Terhadap Tiongkok sikap Roes masih akan diteroeskan selama dilakoekan pengangkoetan · dent disana, baroelah bisa ditoenggoe ketentoean
beloem berobah, jaitoe netral seboetannja, tapi da- djsepandjangnja. Pihak Tiongkok mengambil tinda- sikap Oom Sam di Pacific Barat sini. Selama Amerilam hakekatnja, tidak brentikan toendjangan sen- kan2 seperloenja goena melindoengi djalan itoe. Me- ka bersikap menoenggooe, peen Inggeris tidak akan
djata dan alat perang berikot djoega oeang pindjam- riam2 anti-pesawat dibempatkan sepandjang djala- certindak sendirian, sementara pihak Japan boleh
an. Menoeroet seorang djornalis Amerika jang ter- nan itoe dan penga.ngkoetan dikasih berlakoe dalam djadi akan mempergoenakan kesempatan jang diberianggap sebagai ahli so al Asia Timoer, maka dikala~ rombongan2 k.etjil terdiri paling banjak 20 auto sa- kan oleh ragoe2nja Inggeris Amerika itoe, pada menngan Japan orang sangat koeatirkan terpoetoesnja toe rombongan. Dengan bagitoe ketjil sekali ke- doedoeki seloeroeh Indo-China serta memperkoeatsama sekali perhoeboengan ekonomi antara Amerika moengkinannja keroesaikan besar pada pengangkoe- kan kedoedoekannja disitoe.
dan Japan. Dianggap boekannja moestahil, bahwa tan itoe.
Amerika akan adakan pengepoengan pada Japan dan
Didoedoekinja Indo China oleh Japan dalam pada Penang Ti.ongko){-Japan,
daerah2 jang didoedoekinja. Kalangan Japan itoe itoe membesairkam. kemoengkinan bisa terdjadinja sekeliling mana pada hakekatnja kegentingan di Tidapat memastikan djoega, bahwa kaloe sampai ke- pertjobaan pihak Japan pada memoetoeskan djalan moer-Djaoeh berpoesat, tidaik memperlihatkan kedJadian Amerika melakcekan pengepoengan pada Birma itoe dengan tjara jang langsoeng. Artinja, lembekan sedikitpoen. Tentara kedooea pihak tetap
Japan itoe, pasti Japan djoega akan mengambil tin- dengan mempoenjai pangkalan tegoeh di Indo China, actief. Taktieknja tentara Tionghoa kelihatannja terdakan pembalasan dengan melakoekan pengepoeng- tentara Japan moengkin dari sitoe mendatangi Bur- oetama ditoedjoekan pada pelemahan tentara lawanan pada Singapore dan Phtlipina. Japan beranggap- ma jang berwatasan dengan Indo China. Thai (Siam) nja, dengan melakoekan serangan dibanjak tempat
an, bahwa kepoengan Amerika jang mesti dilakoe- jang telah memadjoekan keinginannja meminta kem- pada tempo2 jang tidak terdoega. Bagitoelah pada
kan dari djaoeh tidak tjoekoep pada dapat memoe- bali daerah kepoenjaannja dari Indo China, rasanja pertengahan boelan ini dilembah Yangtze tentara
toeskan perhoeboengan2 perdagangan Japan dengan ti<lak soekar dapat diboedjoek 'p ada bekerdja sama2 Tionghoa telah melakoekan serangan2 mendadak
daerah2 seberang laoetan, lagi poela daerah jang di- dalam ini. Kedoedoekan Japan dipodjok sitoe pada jang berhasil. Antara lain2 kota Matang, jang tertilik oleh Japan sanggoep menjediakan makanan dan dewasa ini dengan Indo China dalam pengoeasaannja, letak ditengah2 Shanghai dan Hankau dapat direkeperloeannja sendiri.
sangat ba.iknja pada dapat menemboes teroes ke Se- boet dari tangan Japan. Poen pelbagai tempat dekat
Ten tang kemoengkinan kerapatan Roes-Amer1ka Iatan. P~rhoe1?00ngannja dengan Japan sendiri .tidak pesisir Chekiang dapat direboet dan dipertahankan
kalangan Japan berpendapatan, bahwa sampai seba- oesah dikoea.t1rk~ akan P?etoes dengan adanJa P~- terhadap serangan2 membalas dari tentara Japan.
gitoe djaoeh beloem terlihat tanda jang dapat diper- ngoeasaan olehnJa. atas. Tiong~~k-sel~tan. dan Hai- Kekoeatan oetama dari tentara Japan roepanja ditjaja, jang mengoendjoekkan bahwa Amerika bisa nan. Keadaan genting dimasa m1 India, dunana na- toedjoekan ke Tiongkok Selatan dengan maksoed
harapkan ba,ntoean Roes jang setjoekoepnja, kalau tionalisten jang tergaboeng dalam Co~gress soed!'lh memoetoeskan sama sekali perhoeboengan Indo Chi·
sekiranja ia perang dengan Japan. Tentang penem- moelaikan burgerlijke ongehoorzaamheid atas periz:- na/Burma dan Tiongkok. Boeat jang mengenai Indo
patan armada Amerika di Singapore dalam tempo tah Gandhi, tidak sedikit membesarkan kemoengki- China maksoed itoe soedah tertjapai. Lain halnja dependek dianggap haroes disangsikan mengingat dja- nan bahwa Japan akan memp~rgoenakan k.ese::xipat~n ngan Burma. Sebagai permoelaan pihak !apan me·
oehnja Honolulu dari Singapore. Pangkalan ini dalam itoe pada meroegikan kepentmgan Inggeris di I~dta. ngebomi djalan Burma-Yunnan. Apaka~ dJoega. aka?
hal Jap
berhasil dapatkan ketjotjokan dengan Boekan moestahil, bahwa ~ksoed oetama ~ari Ja- dilakoekan serangan dengan tentara itoe mas1h d1Roes. malah membahajakan armada Amerika jang pan mendoedoeki Indo Chma adalah soepaJa pada toenggoekan.
berada disitoe sebab dalam hal sebagitoe Japan da- temponja dapat melakoekan tegenzet terhadap gepat memoesatkan seloeroeh kekoeatannja dilaoetan rak Amerika. Djika Inggeris meloeaskan ar:nad.a Di Io.in2 ni~ pe1fang.
Selatan.
Amerika mempergoenakan Singapore, moengkin p1•
•
?
hak Japan akan menjerang India via Burma, alth.ans
Serangan2 oedara pada Inggeris oleh pa oek~n
lnldi,a te$11ijrun.
mengantjam lnggeris akan m.elak.oekan seran~an 1toe oedara Djerman, kelihatannja berganti bentoeknJa.
Pemboekilan djalan Birma pada 17/10 telah berla- djika iingapore dlizink an dipak a1 o1e h Amenka · Ke• Semingkin koerang digoenakan pesawa.t bombers, ta.

JACOB ERG.
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pi banjak dipakai pesawat bertempoer sebagai pe- I\
l!empar born. ltoelah sebabnja keroegian pesawat
pihak Djerman kelihatannja agak berkoerang. Apakah ini tanda2 moelai kekoerangan pesa.wat pelem- \ LUCHTBESCHE RMIN GS DIEN ST MA N ADO.
par bom dipihak Djerman? Ataukah pesawat2 itoe
telah dibawah kelain tempat, misalnja ke Balkan,
boeat dikasih beraksi disana nanti? Membitjarakan
Balkan, sikap Toerki ~elihatannja lebih pasti memihak Inggeris. Dinjatakan jang 2 joeta bajonet Toerki soedah siap pada menahan bandjir Nazi jang
hendak menemboes ~e Asia ketjil.
1S erangan2 oedara ole'h pasoekan terbang Inggeris pada Djerman dan Italia tambah djoega hebatnja.
Pesawat2 RAF dengan tidak brentinja mendatangi
kota Berlijn. Agaknja boekan tidaik ada akibatnja,
melihat berita2 jang mengatakan bahwa kota itoe
sedang dikosongkan. Anak2 dan orang2 perempoean
serta laki2toea2 disoeroeh gieser dari Berlijn. BagiKeterang an2 dapat diberikan oleh Plaatse\ijke Luchtbeschermingstoe djoega orang2 besar dan kaja2 sedang menjingkir dari kota itoe. Antara London dan Berlijn kelidienst di Manado. Keterangan bagaimana memboeat parit tempat ber
hatannja sedang diadakan pertandingan tahan serangan oedara. Siapa pada achirnja jang menang, bisemboeni boleh minta pada toean2 F. D. van GELDER, Tika\ap\ein
arlah kita serahkan pada kedjadian nanti.
\

Soedd hkah toean tahoe, bahwa satoe parit jang
sederhana tetapi dalam, jang beberapa m~ter
djaoehnja dari roemah toean, soedah tjoekoep
akan didjadikan parit tempat bersemboenji ?

1

Noord

4, Tel. N o.1 84 dan D.E. DENGAH, Ton danoweg 80, Tel. 95.

PEMAND ANGAN TENTANG
PERTJOBAAN MENGGELAPKAN .

mendjadi masing masingnja berharap pada tanggal
1 October 1941 akan mendapat pindjaman f. 1000.
Tiap tiap boelan sekaliannja sama sama setia memKetika diboeat pertjobaan penggelapan pada ha- bajar f. 2 .. Seorangpoen tiada mengetahoei bahwa
ri Djoemat jang laloe njata, bahwa semoea pendoe- kawan kawan jang lainnja itoe setia, menetapi toendoek ada bekerdja bersama-sama, sehingga kota toetan. Jang 100 deelnemers itoe habis setahoen teManado pada malam itoe gelap goelita adanja. Bagi
pendoedoek kota Manado disampaikan banjak terima kasih.
Akan tetapi banjak orang telah menjangka, bahwa dengan memboenoeh semoea lampoe didalam
roemah, ia telah memenoehi toentoetan dari pertjobaan penggelapan itoe, laloe doedoek diterang boelan
ditangga roemahnja, menantikan kesoedahan penggelapan. Maksoednja penggelapan separoeh (beperkte verduistering) boekan begini. Pekerdjaan atau keadaan didalam roemah didjalankan seperti biasa,
asal sadja lampoe-lampoe didalam roemah ditoedoengi demikian, sehingga tjahajanja ta' dapat dilihat
sampai 300 meter djaoehnja. Anak-anak haroes tinggal didalam satoe bilik jang lampoenja ditoedoengi
serta boleh memboeat pekerdjaan mereka dari sekolah (huiswerk) ; bioscoop, ijsfabriek, d.1.1. boleh didjalankan teroes dan djalanan laloe lintas (verkeer)
tinggal seperti biasa. Toko-toko diboeka seperti biasa, asal sadja tjahaja lampoe ta' ~apat dilihat dari
loear. Kita haroes ingat akan pertJobaan penggelapan berikoet jang akan diadakan beberapa malam bertooeroet-toeroet.

lah menjimpan 100 x 12 x f. 2 = 2400. Siapa dari
100 orang ini jang akan mendapat pindjaman terlehih dahoeloe? Itoe terserah kepada Directeur bouwkas itoe. Akan tetapi wang jang tersedia tjoema ada
f. 2400 sedang jang diminta ada 100 x f. 1000
\ f. 100.000, apa haroes diboeat? Mendjadi dari 100

=

Akan =.cncn.tockan, <ljikala;u ~aloe roemah tjoe-

kooep digelapi tentoe tepergantoeng dari sipemeriksa dan oleh sebab semoea roemah ta' da pat diperiksa
dari 300 meter djaoehnja, maka masing-masing ha:
roes periksa roemahnja senIDr:i dan. peng:asaan dan .
pegawai2 dari Luchtbesehermmgsd1en.st Jang meme- 1
riksa tentoe akan berbeda-beda. Perbedaan pengrasaan tentang hal ini akan tiada terlaloe berat, s~bab
pertjobaan penggelapan di~oeat. oentoek pe.gaw~1-pe
gawai dari Luchtbeschermmgsdienst da.i;t Directie d~- 1
ri Luchtbeschermingsdienst akan mendJaga, soepaJa j
jang bersangkoetan tiada mendapat s~ah.
Hanja pada penggelapan sama s7kali (totale ~er
duistering) semoea la.mpoe-lampoe d1b?enoeh, ketJoeali lampoe jang ditoedoengi dalam par1t2 tempat bersemboenji.
\
Pertjobaan jang berikoet bellakoe pada ~nggal
4, 5 dan 6 November moelai djam 6 sampai dJam 10
malam.
Directie Luchtbeschermingsdienst.

BOUWKASS EN.

Panas Jang helbat ada M•M·
pengaroehi anggau\a mano•·
sia de ng1n roepa 2 ijara.
Roe pa 2 perkakas badan moM·
ti m ngerdjakan pake r dj aa~

jan g b oekan 2 oent

ng rdjakan pake rdj a .. n bi11a.
Ka soed ah1nnj1 adal•h m•·
roe sak kan k i ta 1te>•nj1
kako
"· Didalam waktoe
19a f\as he i Da t tel1nl1h

I

Sebagai djoega djam?er (koel~t)_ banjak timboel
pada moesim penghoedJan, dem1k1anpoen d~ngan
bouwkas. Dimana-mana direclamekan pelbaga1 matjam bouwkas. Akan tetapi pe~l.oe kami perin~atk.an
,,AW AS" djangan sampai ketJewa .. Boek.annJa kita ,
memberi peringatan djangan sampa1 tertipo~, me~a
inkan djangan sampai ketjewa. Ap~ ~eb~bnJa? '1)~- I
balah kita memberi keterangan sed1k1t d1bawah mi.
Tidak ada satoe bouwkas jang maoe menerangkan dengan sedjelas-djelasnja bilamana deelnemer
(jang mengambil bahagian) akan beroleh pindjaman
hanja dengan samar samar diterangkan. Didalam 1
prospectusnja selaloe diterangkan, bahwa sesoedah- \
nja satoe tahoen baroelah boleh mendapat pindjaman I
jaitoe menoeroet djasa sipenjimpan. Lebihnja dari
satoe tahoen boleh djoega satoe, doea enz. boelan tetapi tiada diterangkan selambat lambatnja berapa 1
~hoon.

,,AS PR O" den1-1A

tant0e

k melawen pe njakit'
c.. seba b an e~hnje.

Gen

jie ng

()oea tjara jang saderhana oentock
menjoeroeh anak 2 menelan .. ASPRO"
aialah : a) dengan pakai sed ikit soesoe
atau b) tabletn1a di hanqoerk:in dan
tjampoer dengan sesendok ketpl 1am
(sele) . Atoerann1a adalah : anak2 darl
3 sampal 6 taeen t tablet; 6 - 14
t•een I tablet: 1-4 - 18 taoen It
c. blet (Djangan k.aslh As pro kepada
anak. Jang oemoernja d1 bawah 3
taoen djika thta dapat idzin dari

illlllJllllllllllll~dQkt.or. ,'l)il

--------i't

.. .

. A.spro"terboengk~•s

I

Deelneroers itoe mendapat pindjaman menoeroet
djasanja, ertinja siapa jang paling berdjasa ialah
jang terdahoeloe mendapat pindjaman. Djasa itoe diambil dari siapa jang membajar atau memasoekkan
wang simpanan tetap, lagi membajar simpanan extra
lebih banjak. Sekarang kita bertanja: ,,Kalau deelnemers itoe sama-sama berdjasa, jani sama-sama tetap
membajar, sama-sama besar extra simpanan jang distort, siapakah jang haroes didahoeloei mendapat
pindjaman ?" Bouwkas sendiri tidak ada kapitaal
-akan mengeloearkan segala pindjaman jang diminta
dan sebab itoe didalam prospectusnja soedah diter angkannja, bahwa wang pindjaman itoe dikeloearkan dari wang simpanan jang soedah distort dan dari
tjitjilan hoetang. Djadilah teranglah bahwa orang
hanja boleh mendapat pindjaman sebagai jang dimintanja djika ada wang tjoekoep dan kalau tidak
ada wang bererti gigit djari alias ketjewa.
Oepamanja ada 100 deelnemers jang sama-sama
masoek djadi penjimpan moelai tanggal l October
1940. Masing masingnja minta pindjam f. 1000.•,
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garnpang
sekali didalam .. sanitape ..
strook jang di patent
Tablet2 n1a ada terboengkoes satoe per satoe dan
toean tida oesah pcgangia dengan tangan
Oj1ka mace toean
bisa taroeh beberapa tablet di kantong
didalam
boengkoesann ja jang aseli .

Bisadapat di segala 1·oemall obat, t oko-toko dan waroeng-waroeng.
l 1n port: JA C01\E HG, Phar1naccntische Afdeellng.
Menoeroet po e toeaanoja Dien st der Volksgezondbeid, Aapro dimana · mana boleh didjoeal
didalam aemoea toko•tGko dan wa roeog2 den•an tiada memakai liaentie.
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deelnemers itoe hanja sebanjak banjaknja 3 orang
P.emuin sport toelen
jang boleh teroes mendapat pindjaman dan jang 97
itoe oentoek sementara gigit djari alias ketjiwa. Kadengan badan bagoes dan
lau ada tjoekoep deelnemer djoega jang masoek dikoeat. satoe bokser klas satoe.
oelakang ~ari 100 orang ini, maka boleh diharap
Orang tegap
Rasehatan
dan kakoeatan ada
akan lebih orang djoega jang teroes boleh mendapat
dan koeat
terlihat dari badannia iang
wang pindjaman, akan tetapi. d~ik.a koerang. orang
minoem
tegap potongannja. Orang'
baroe jang masoek, maka semstJaJa sebahag1an beJAVA
BIER
jang beqitoe koeat dan dikasar deelnemers itoe haroes menoenggoe bertahoen
goemi minoem selamanja:
tahoen ja dapat kedjadian djoega tidak beroleh pindjaman sama sekali sampai mati. Dan apa sebab kita
ljobaloh. cfjoeqo
katakan jang dapat djoega kedjadian bahwa beberaJAVA BOCKdan
pa atau bahagian terbesar dari deelnemers tidak
JAVA DON KER~
beroleh pindjaman sampai mati? Sebagai soedah diterangkan diatas bahwa menoeroet prospectus, maka
wang jang dipindjamkan jaitoe wang simpanan jang
soedah diterima dan wang tjitjilan dari orang jang
soedah menerima wang pindjaman, akan tetapi djika
~ ·•
orano- jang soedah menerima wang pindjaman itoe mendjadi petaroeh atas hoetangnja sehingga hoePerhoeboengan dengan kaoem keloearga dinegeri
tidak aoe atau ada sebab jang penting hingga ia tangnja loenas, djacli seakan akan mendiami roemah
Belanda.
ta dapat menjitjil lagi hoetangnja, pendeknja ta ada jang huurkoop dan kalau kita lekas mati bererti me- Regeeringspubliciteitsdienst mengabarkan:
wang tjitjilan masoek atau ada djoega jang. masoek ninggalkan isteri da~ ana~ anak d~dalam ~oetang
Sekarang perhoeboengan dengan kaoem keloerga
akan tetapi koerang, boekankah deelnemers Jang be- berat dan dapat dioesir dan roemah Jang hanJa huur- jang tinggal dinegeri Belanda telah agak baik djoeloem mendapat pindjaman itoe gigit djari alias ke- koop itoe kalau ta dapat lagi menjitjil hoeta~gnja:
ga, sebab soedah ada berbagai-bagai djalan. Tapi hal
tjewa?
Didalam hal ini teringatlah poela kita kira k1ra itoe ada bahajanja bagi negeri ini. Karena tentoelah
Lagi, satoe deelnemer jang agak pandai dan nakal 25 tahoen !aloe, waktoe premieleening keloear lagi akan sampai permintaan dari kaoem pamili jang disenistjaja ia akan tiada soedi membajar tjitjil hoe- banjak banjak, jang achirnja kedapatan banjak pe- negeri Belanda itoe kesini, soepaja dikirimi oeang dan
tangnja kepada bouwkas sedemikian sebab ia me- nipoean dan terpaksa pemerintah adakan larangan. orang2 jang menerima permintaan itoe akan beroengerti jang bouwkas itoe akan ta dapat menoentoet- Akan tetapi larangan itoe terlambat datangnja, ka- saha memenoehinja.
nja kemoeka hakim. Mengapa bouwkas itoe (Dierti rena banjak orang soedah mendjadi koerban.
Entah permintaan itoe dilakoekan karena sebeDirecteurnja) ta berhak menoentoet deelnemer jang j
Meskipoen sekarang beloem kenjataan bahwa nar-benarnja kekoerangan oeang, entah karena dinakal itoe? Karena wang jang dipindjam itoe boekan bouwkassen itoe soedah menjoesahkan raiat, akan paksa oleh moesoeh, tiadalah akan dapat kita tenkepoenjaan Directeur itoe, hanja kepoenjaan orang tetapi pengharapan kami baiklah pemerintah seka- toekan. Tetapi biar bagaimana djoeapoen, oeang jang
banjak ~fan orang banjak itoelah j~ng .haroes men- 1 rang moelail~ menje~idiki ~epak _terdja~gnj_a bouw- dikirim dari Hindia kenegeri Belanda itoe selaloe
dakwanJa dan dapatkah orang banJak itoe mendak- kassen itoe Jang makm hari makm banJak itoe soe- mengoentoengkan bagi moesoeh, langsoeng ataupoen
wanja? Moestahil.
paja djangan terlambat.
tidak dengan langsoeng.
Apa sebenarnja keoentoengan dari orang jang
Dan kepada raiat kita berseroeh: AWAS!
Oleh sebab itoe Commissie voor het rechtsver~endirikan bouwkas i~oe? D'.'1-ri ~iap tiap deel~emer
BINTANG KEDJORA
keer in oorlogstijd merasa perloe memperingatkan
ia mendapat f. 2.50 ahas sermggit, maka makm ba·
sekali lagi, bahwa tidak boleh mengirim oeang kenenjak deelnemers, makin besar djoega pendapatannja
geri Belanda, biar dengan perantaraan bank atau perjang teroes disimpannja clidalam bank dan tentoe setalian jang ada dinegeri loear jang netral sekalipoen.
kali bank memberi rente atas wang simpanan itoe.
De leider van de Arbeidsbeurs re Manado maakt 1Bagaimana sekalipoen kedjamnja bagi orang jang
Ada lagi hal jang akan mengetjewakan deelne- bi:::kend, dat voor academisch opgeleide krachten die: menerima permintaan seperti jang diatas itoe dari
mer, jaitoe: djangan orang pikir bahwa djika ia me- a. den staat bezitten van Nederlandsch onderdaan; pamilinja jang ada dinegeri Belanda, tetapi boeat ke~inta pindjam f .. 100~, maka f. 1000 itoe ?iserahkan 1b. een leeftijd hebben van ten minste 21 en ten \ pentingan oemoem haroes djoega peratoeran itoe didjalankan dengan keras.
d1dalam tangannJa, tidak. Pada waktoe ia masoek- 1 hoogste 35 jaar,
kan namanja akan mendja~i penjimpan jang saj~ gelegenheid bestaat tot plaatsin.g op een anderhalfSiapa jang melanggar larangan itoe dan mengiseboetkan deelne~er, maka ia soedah terangkan. d1- jarige opleiding voor Commissaris van politie aan rim oeang kepada orang jang tinggal didaerah jang
d~l~m .aanv_raagnJa, ma_ksoed apa wang f. 1000 itoe de politieschool te Soekaboemi.
didoedoeki moesoeh itoe berboeat soeatoe kesalahan
d1pmdJamnJa. OepamanJa oentoek memboeat roemah.
Nadere inlichtingen ten Gemeentekantore (Ar- jang boleh dihoekoem berat.Sekarang waktoenja soedah datang akan menerima beidsbeurs).
•
wang pindjaman itoe, maka directie bouwkas itoe
mengirim satoe commissie oentoek memeriksa roeMANADO, 26 October 1940.mah jang akan diperdirikan itoe jang dengan tentoe
bersama sama dengan orang jang akan memboeat
roemah itoe. Dihadapan commissie itoe orang jang
'WIJKVERPLEG GMANADO.
akan memboeat roemah itoe menerangkan (tentoe
dengan boekti boekti) berapa onkost roemah jang
akan dl.bocatnj.a, mcnocroct pcrmintaan dcclncmcr
Nanti sebentar malam dan besok soreh di Floraitoe. Kalau roemah itoe setelah siap memakai onkost
f. 800-, maka hanja 800 roepiah itoe jang diserahkan Thea ter akan dikasih voorstelling goena wijkverplekepada sipemboeat roemah dan boekan kepada si ging.
Diharap poeblik soeka membantoe oesaha ini dedeelnemer. Setelah roemah itoe soedah siap sama sekali, maka deelnemer masoeklah roemah itoe dan ngan datang menonton. Film jang dipoeta,r tjoekoep
moelailah ia membajar tjitjil hoetangnja. Roemah bagoesnja.
jang disoeroeh boeatnja itoelah jang seakan akan
Berboeatlah amal.
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Toean dioeQa bisa rnemP.oeniai
Ten19a baroe janq koeitAsabat2
Tenang clan Keradjinan Baroe.

A1HJilla'1 iu~~tfdkiit!
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J
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• Berlboe-riboe orang 2 lelaki dan prampoean jang Koeroes,
Lamah. Berpenjakitan. Kebingoengan, jang tadinja telah poetoes
pengharapan, telah berkata: Tahlet2 • VIKELP" mengasih haslF
balk sekali. dimana lain? obat tida dapal memberikan I
• l. Nal101 makan bertambah

2..

A1abat2 lebih koeut
3 S kit2 didalam peroet diadl hllang
• D
4. Tldoer nteniuk
5. Meng as lb Kase ha I an Baro e.
Tenava KeradUnan dan kaoeletan.
'
Terhadap toean la poen akan
.
berboeol begltoe d101100.
Sekaraug toean poen dapal mengetahoei
re1lahnJa. Reslab menggantikan Dzat2 Tialr
Vltcnnlnen dan Jodium Jang 9ampan11 han·
IJoer, cildalam toean poenJa badan. dzat>
cnann tadlnln telah hilan9. Reelah menga·
alh makan toenn poenia badan dengan
dtatl jang men11a1lh kahldoepan - Beal.

Phosphor, Cal~ium . Zwavel. .Jodhim Jang
gampang hant1oer dan V1tamine B.
Toembo~h - toe!"bo.ehan laoet adJaib telah
mengas1h ken1ataan ada mongandoeng lnl
dzat' pen ling. Sekarang ini dzat' d!sadjikan
kepa.da toe an didalam roepa Vi kelp. maka·
nan 1ang memperkoeat badan
Kasilah makan toean poen1a badan ini
hari .di.o~ga den~an Yikelp Gantilcan itoe
Dzat- t1air dan V1tam1nen 1ang telah hllang,
dJika toean merasa badan koerang senanq,
poeJeng, lelah atau letih. Perhatikan hasil.
nJa jang san9at _nlata itoe . To!an kombah
poela seperh d1dalam keadaan doeloe koeat. goembira hidoep dan dapal menger
dlakan segala· gcdanja. Rsabat' mendjadl
koeat dan tenaga baroe ada mengahr
diseloeroeh toean poenja toeboeh.

PERINGATAN. l>jika Toean poenja langganan tida ada
Hdia, toell1 1oerat kepada Muller & Phipps. Batavia·C .• Aid.
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AM BO ET
NETJIS.
TOKO

KAN EK 0

MANADO.

DARI TA.MAKO.
Incident di1(w~1h ~wng v)CletlJal.
Tanggal 9 Oct. '40 telah diadakan pertandingan
voetbal clinegeri Tamako, dimana bagi siapa jang
menonton diadakan kaartjis 1 cent berdiri dan 5 cent
doedoek dikoersi, dan pendapatan bersih oentoek
fonds Krachtig Indie Actie. Diwaktoe toean2 Bestuur
Comite djalan controle kaartjis, maka kedapatan seorang toean Mantrie jang doedoek dikoersi tidak
ada kaartjis, olehnja clipinta bajar, tapi si Mantrie
tidak maoe, sebab ta' ada orang katanja, olehnja
djadi debat ramai, publiek penoeh menonton, achirnja Bestuur Comite angkat itoe koersi dan oesir pada
itoe Mantrie. Begitoe djoega pada seorang toean goeroe, poen dioesir karena ta'ada kaartjis. Lantaran
maloe maka kedoea toean terseboet poelang menangis seperti anak ketjil kasian !
Kita melihat ini ·kadjadian soenggoe2 merasa sajang, karena mereka sendiri jang menoeroenkan de-1 radjat mereka sebagai ambtenaar ~m~ta oemoem,
berapa itoe 1 cent of 5 cent terleb1h itoe oentoek
fonds KI.A., sebab kalau satoz rajat jang paling
marhaen, of paling soesah, soedah tiada segan mem1beli kaartjis, sekalipoen memikoel 4 ikat kelapa, asal
da.pat menonton, heran bin adjaib ini 2 toean jang
begadjih, masih sampai hati mentjoeri menonton de' ngan vrij.

I

1------------------------- MESIN TERBANG PELADJARAN BAROE
BOEAT INDONESIA.

Beloem selang berapa lama pada Penerban~an
Militair moelai dipakai mesin terban.g Ryan Am.enka
jang baroe.
Me.sin terbang Ryan ito biasa dipakal dalam tentera Amerika boeat mendidik djoeroe ~rbang dan
memenoehisjarat2 technisch dan vlieg-technisch jg
ti~.

4

KENG HWA POO
W.P.l.J

INDO CHINA.
~edikit

riwlaj!atinja.

DEWASA ini disaban saat ornng menjeboet2 Indo-China itoe daerah Perantjis ditepi Pacific Selatan
barat jang baroe2 ini didoedoeki oleh tentara Japan
boeat bahagian Oetaranja. Menjeboet sesoeatoe negeri tidak berarti mengetahoei keadaannja. Sebab
itoe kita sadjikan disini sedikit loekisan dari IndoChina sebagaimana itoe terbatja dalam toelisannja
rekan S. Tj. 1S. dalarr. ,,Soeara Oemoem". Kita sekedar mengambil kiasnja sadja sambil meringkaskannja.
Adapoen Indo-China itoe .ada terdiri dan berasal
dari empat boeah negeri jang pernahnja berdiri sendiri2, tapi semendjak 1887 mendjadi djadjahan Perantjis jang disatoekan dibawah nama ,,Union IndoChinoise" atau bagi kita disini lebih terkenal dengan
seboetan ,,Fransch Indo-China".
Djoemlah pendoedoeknja ditahoen 1934 ada 19.000.
000 djiwa.
AS(al mqelainja pie.ndjadjlfth:a1R oleh

DAN SEBABNJA?
Sebabn]a adalah kerena
pemblklnan Gluo Jang
1peclaal ltoe tertentoe ba·
glannja. Sebab la mengandoeng EXTRA Vitamlne D
oentoek memperbaik ter·
l.apnja calcium Jang perloe
oentoek toelang'. Sebab
kelaedahannja Glaxo jang
besar itoe ada balk 1ekali
boeat toelang' dan oerat2
spier dan kakoeatan baden

Per~1tjis.

Ditahoen 1862 dengan kekoeatan sendjata ferantjis tielah menoendoekkan keradjaan Annam, sesoedah terlebih doeloe dapat mengoeasai Cochin-China,
disebelah Selatannja. Negeri Annam terletak pada
pesisir Timoer India Belakang dan loeasnja ada
147.000 km. persegi. Pendoedoeknja sedjoemlah
5.600.000 djiwa ditahoen 1934. Hasil tanahnja pel- I
bagai logam, beras, goela kajoe dll. Pada tahoen
1428 Annam ada dibawah perintah Tiongkok. Per- ·
tama kali dikoendjoengi oleh bangsa Eropah pada
tahoen 1511, jalah oleh bangsa Portoegis. Kemoedian bangsa Belanda poen mendarat disana. Pada
tahoen 1858 negeri Annam berdiri sendiri, dus merdeka sama sekali. Ditahoen 187 4 ditoetoepnja perdjandjian dagang dengan Perantjis dan pada 6 Juni
1884 keradjaan Annam mendjadi protectocraat Perantjis. Kes?edahan p~rtempoer:an Perantjis-Tiong- 1
kok di Tonkin mendj'ad1 sebab T1ongkok melepaskan
sekalian haknja didaerah itoe dan menjerahkannja
pada Perantjis.
Tonkin, jang semoelanja . poen ada tanah merdeka, meroepakan daerah oetara dari Indo-China. LoeImport: JACO BERG
asnja 116.000 km persegi, pendoedoeknja 7.400.000
I
djiwa. Ditahoen 1802 Tonkin dikc;:ieasai oleh Ann~m
dan pada tahoen 1882-84 didjadJah oleh P~~a~tJis, rantjis sendiri tengah menghadapi kemoengkinan saban boelan ada kira2 f. 70.000.-, maka sokongan
kemoedian didjadikan protectocraat PerantJ1s Jang akan kehilangan kemerdekaannja, berhoeboeng de- kaoem pensioenan militer djadinja dalam seooelan
d~tahoen 1887 diakoei sah oleh Tiongkok.
ngan didoedoekinja oleh Djerman, sebagai kawaa ada f. 3.500.- Sesoedah setahoen oleh golongan rm
Cochin China loeasnja 64.000 km persegi berpen- serikat Italia1Djerman, maka Japan mempergoena- sadja akan dapat dikoempoelkan f. 42.000.- Tjonto
doedoek 4.100.000 djiwa. Hasil tanah_nja beras.
kan kesempatan pada ,,melindoengi" Indo-China. Ke- bekas2 pendekar ini dengan menjoembangkan steKambodja, loeasnja 175.000 km persegi, berpen- djadian ini semata-mata sekedar pengoelangan ri- · ngah percent dari pensioe~nja d~ika da~at diikoti
doedoek 2.500.000 djiwa poen p·e rnahnja satoe negara wajat sadja. .. . . . . . .
1oleh semoea kaoem bergadJih, kehhatannJa meroepakan satoe koepasan soal bantoean oentoek Minahasamerdeka dan semendjak tahoen 1867 mendjadi prowacht
atas tjara jang paling gampangnja.tectocraat Perantjis. Bagitoelah ini empat bekas daeKAOEl\ll MILITAIR PENSIOENAN.
rah jang berdiri sendiri sesoedah djatoeh diba~a~
Dan sokongan boeat Minahasawacht.
kekoeasaan Perantjis laloe digaboengkan mendJadi
Seperti diketahoei goena onkos2 pendirian dan
MEMBERI TAHOE.
Indo-China jang kita kenal. Selain 4 daerah ter.se- pemeliharaan Minahasawacht hendak dioesahakan
Moelai pada 30 September 1940, perdagangan daboet d~pat ~t~mbahkan lagi ~elabO'ehan .K~an TsJae~ pengoempoelan oeang dengan djalan sokongan sesoeri
jang
bertanda soedah di-ovorkan kepada Toean
Wan d1provmcie Kwangtung Jang mendJ~.di pelabo
ka-soeka dari semasing orang. Berhoeboeng dengan
Tjia
Tjeng
Tjae. Semoea hoetang-pihoetang jang dihan ,,vrij have.n'.' dib.awah koeasa Pe~antJ~S d~n ?ae- oesaha pengoempoelan oeang oentoek Minahasawacht
rah Laos, terdin dari ~eb~ra:pa ~eradJaan Ke~~il, Jang itoe dalam kalangan kaoem pensioenan militer ter- boeat lebih dahoeloe dari tanggal terseboet ada oeroesemendjak 1893 mendJad1 dJadJahan PerantJ 1~·
Isiar berita, bahwa dengan perantaraan perkoempoel- san dari jang bertanda.
Ketika pada achir abad XIX Eropah .moe~a1 me~- an mereka B.G.I.M. akan dikoempoelkan bantoean
POIGAR, 1 October 1940.
perdalam pengaroehnja di Tiongkok, dipodJok Asia djoega. Dari masing2 pensioenan militer akan ditagih
Jang bertanda,
sini Perantjis memperoleh kesempatannja memper- gih l,z C(- dari pensioennja selama satoe tahoen. Kakoekoeh kedoedoekannja. Dimasa ini, sekarang Pe- , Joe diingat bahwa djoemlah pensioen jang dibajarkan
TJIA GOAN SOEN.
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MENJOELAM
mendjadi

Pakerdjaan menjoelam ada meroesakkan njonja
poenja mata, waktoe njonja membikin beriboeriboe soelaman haloes djika pen~rangan koerang
baik sorotnja di njonja poenja tangan di soelaman itoe. lni tentoe membikin tjilaka. Lama-kela·
maan njonja poenja mata mendjadi koerang awas
dar) penjakit kepala lantas datang. Ojangan bikin
roesak mata dengan bakerdja di bawah penera·
ngan djelek. Pakailah boeat njonja poenja lampoe
tengah, lampoe 2 dari PHILIPS dan sedialah lampoe
,,,.,llU4r:,,.l"IZDl..TI£

extra oentoek njonja ltakercija P~ra,..en H-~
dan terang adalah satoe keselamatan oentoeK
njonja poenja mata. LampoePHILIPS tang hi mat,
mengasih kepada njonja penerangan baH< sekali
di seloeroeh malam dengan on~os hanf- Mberapa cent sadja I

LAMPOE ~

,,PRILIPS''rERANG DAM MOERAH
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