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Penjingkiran pedoedoek kota.
Di tempo ad a bah a j a m -; n g an t jam.
Pendoedoek gol( ng< n Tionghoa dikota ini sama
menerima dari toean Kapitang sehelai soerat pertanjaan jang haroes disahoeti oleh semasing orang Tionghoa jang menerimanja dan selekasnja dimasoekkan dikantor Kapitang Soerat pertanjaan itoe ada
seperti berikot:
Boeat mengatoer evacuatie (keloear kota) pada
bahaja oedara selakoe ,,s e d i a pa j o e n g seb e Io em hoed j an", dipinta biljet ini diis1kan
dan taroeh tapak tangan jang terang .
Dibawah kalimat terseboet !aloe bertoeroet2 ditanjakan: Straat tempat tinggal, nomor roernah, kepala roemah tangga, banjaknja perempoean, anak le
laki dibawah 12 tahoen, orang lelaki diatas 12 th.,
soedah ada tern pat lari kaloe ada bahaja Gedara? dan
keterangan.
Penjebaran soerat pertanjaan ini, jang seperti ter
batja dari kalimat jg tertera dikepalanja, s em at a2
o en toe k per s e di a an atau seperti dikatakan
dalam soerat itoe, s e k e d a r b o ea t ,,s e d i a pa
j o en g s e be Io em hoed j an". Oleh sebab 1toe
hendaklah para pendoedoek DJANGAN mentjari tjari
hal jang tiada, dibelakang penjiaran soerat2 perta njaan oleh toean Kapilang itoe.
Tindakan2 persediaan ini haroes disamboet dengan rasa terima kasih dan ketenangan hendaklah
dipertebalkan karenanja.
Pada menggampangkan pembesar jg tersangkoet
baiklah semoea orang jg menerima soerat pertanjaan
itoe, mengisinja dengan sek!:ama dan mPm:i.srwklrnn-

Tclnpi e Nljuk JBri kin\

nia ditempat iang ditrntoekan oen\oeknja Did a\< m
Kemana 'a<lj:1 to1•an pergi
waktoe segenting jg sekarang ini, baiklah semasing
Dari Sahanu
., kc ~lanokwari
kita tetap tenang dan mengoesahakan bekerdja sama2
Si l\Iauis Mascot ui\·ersal selamaaja
satoe sama lain dan lebih2 lagi dengan pemerinlah
<lapat diheli
oentoek keselamatan dan kesentosaan bersama.
Pcrtjajalah pada Pemerintah dengan sepenoehnja
dan djanganlah kita meloeaskan pikiran kita dikaloet kan oleh pelbagai berita jg dari moeloct kemoeloet
meliwati ketelinga kita, melairkan rertjaja lc.h dengan
penoeh kepertjajaan, bahwa seanda111ja betoel so~dah
ada bahaja jang mengantjam, ten toe Pemer intah a'' an
memberikan peringatan pada kita sedoeloe terdjaoinja. Baiklah kita tetap tawakal dan dengan tenat g
melakoekan pekerdjaan masing2 seperti biasa sampai
pada saat renghabisan . Sekali lagi, djanganlah ragoe2
Verslai koeranll le nika r.
dan sang ~ i . bila soedah perloe dan tiba tempohnja, tjoekoep banjak orang jan o mengi kotinja, oleh Dr.
rakjat akan diberikan peringatan oleh jg berwadj1b Liem Soei D1ong akan diadakan poela cursus E.H .B.O .
J a n g t e r s a n g k o e t m i n t a d i d j e I a s k a n.
sebagaimana mestinja dan pada temponja jg betoel. (Eerste Hulp Bij Ongelukken ) jang terboeka boeat
Pada doea m1nggoe !aloe kita ada moeatkan verjang tahoe bahasa Belanda dari segala bangsa. slag ten tang penobatan burgemeester baroe dari kota
Cursus itoe akan bertempat digedong Tjerg Lian kediaman kita ini Dalarn verslag itoe djoeroe kabar
Groepagemeenscbap Minahasa.
Hwee atau di gedong Chung Hwa school. Ses1apa
kita telah wartakan antara lain2 siapa2 jang hadir
Pert an j a an toe an B. W. Lap i an. jang soeka toeroet dalam cursus baroe ini hendaklah
dari autorite1ten dan notabelen semalam itoe. DianWakil Selebes di Pedjambon, toean Lapian sedari sekarnng memberikan namanja rada foean
tara nama2 atau djabatan2 jang diseboetkan ternjata
soedah madjoekan pertanjaan dalam Volksraad , pada dokter terseboet. Dapat d1tera11gkan lagi, bahwa
verslaggever kita keloepaan menjeboet djoega naPemerintah, tentang Oroepsgemeenschap .\1inahasa, cursus itoe akan diberikan moelai djam stengah
manja atau djabatannja toean Majoor Manado, toean
sebagai berikot
delapan malam , dan Jamanja koerang lebih I djam
Ompie Atas kehilafan ini pihak toean Ompie me·
Dengan mengoendjoek pada pembilangan Peme·
nanjakan pada redactie kita apakah sebabnja nama
PROGRAM
MA
rintah, bahwa oesoel2 jang mengenai pendirian
bel1au tidak termoeat dalam verslag itoe. Tentoe
R o o d e K r u i s - w e e k .\1 a n a d o
Oroepsgemeenschap Minahasa, telah mendjadi lansekali pll1:ik k1ta srngat kesallun kechilafan jang
28 A p r i I - 4 M e i I 94 I .
taran boeat melakoekan pertoekaran fikiran lebih
tid:tk disengadjakan itoe dan dengan ini kita memdjaoeh dengan Gouverneur Timoer Besar (dalam 28 April 4-6 uur n.m . Tikalaplein .
betoe kan kesalahan atau kekoerangan dalam verslag
sidang 1940 41. Ond . I Afd. IV; st. 6 moeka 6),
Demonstratie Roode Kruis werkzaamheden in 1toe. Baiklah d1ketahoei oleh pembatja, bahwa pada
penanja ambil kemerdekaan pada menanjakan pada
oorlogstijd. Van het gevechtsterrein in de om ·
malam penobatan burgemeester itoe diantara autoPemerintah apakah ia sedia pada menjanggoepkan
geving word en de gewonde door de ti a11sport- riteiten jang toer,>et menjaksikan kedjadian itoe tersoepaja dalam
menimbang
kembali
oesoel2
colonnes vervoerd naar den verbandpost (op dapat djoega toean Ompie, majoor Manado. Dengan
itoe pada Minahasaraad dikasihkan kesempatan
het grasveld). Nadat bier de eerste hulp ver- ini kekoerangan verslag itoe dilengkapkan dan pada
meroendingkan masalah ini dalam sid:rng terboeka.
leend i& word en de gewonden vervoerd n aar toean Ompie krta sampaikan permintaan maaf atas
Sebagai keterangan ditambahkan oleh penanja,
den hoofdverbandplaats (in het slachthuis) .
(C)
kealpaan verslaggever kita itoe.
bahawa menoeroet satoe toelisan dalam minggoean 30Apri17.30 v .m. Propaganda mars ch van het R. Kruis.
,,Menara" tgl. 8 Maart j I, maka pernah voorontwerp
7 uur v .m. verzamelen voor de Benteng De
Badminton wcdstrijd.
tentang inste l ling groepsgemeenschap terseboet diroute zal nog nader bekend gemaakt worden
Pad a tanggal 13 h.b. April j I Badmintonclub
bitjarakan aalam satoe vergadering dat i bestuurs2 en 3 Mei Races Mu z i e kc on co u rs op het dari kan'oor Waterstaat Manado jang bernama Blauw
ambtenaren dan kepala-kepala. Pembitjaraan itoe,
raceterre1n te Sario . Wit telah mengadakan permainan persaudaraan
dikabarkan tidak soedah menghasilkan persetoeDe organisatie i in handen van de Renver- (vnendschappelijk spel) dengan Badmintonclub Rood
djoean, dan ketoea vergadering katanja telah rneeeniging "Vooruit", die nog 11adere bijzonder- Wit dari Tonsea lama (Tondano) karena berhoeboeng
ngatakan, bahwa hal ini akan nant1 diroendingkan
dengan perajaan berdirinja 2 tahoen perkoempoeheden bekend zal maken.
dengan bestuursambtenaar2 dan kepala2 sendiri2.
lan
Blauw Wit jang mana dia poenja stand adalah
Hoewel de ju1ste speeldata nog niet bekend zijn
Berhoeboeng dengan itoe, penanja mendapat kesan, vestigen wij reeds hierdoor Uw aandacht op twee 24· 1O. Djoega permainan itoe ada digembirakan debahwa pembitjaraan masalah ini agaknja hendak ui tvoeringen van ,,Ass ch e p o e st er", ki nderope· ngan muziek Hawaian Serinades dan sehabisnja
dllakoekan didalam bilik sadja . Oleh sebab ada retie onder leid1ng van de dames Been (regie) en permainan badminton berlakoe. semoeanja spelers
penting djoega, bahwa rakjat pendoedoek Minahasa Hoekstra (muziek) en met medewerking van de dames dan speelsters telah meramaikan perajaan itoe dengan
dalam · i dikasikan kesempatan djoega mengetahoei Nolthenius de Man, An du, van Doggenaar en Coester dansa dansa sampai djam 10 malam.
djalannja hal, maka penanja merasa perloe djoega (costuums).
Pertandingan terseboet telah berlakoe dengan
voorontwerp itOP. dibitjarakan dalam sidang terboeka
Oezien de voorbereidingen beloven de uitvoeri- gembira dan damai serta memoeaskan, sedangkan
dari Minahasaraad.
ngen uniek te zijn. De opbrengst komt geheel en perhatian dari publiek poen sampai tjoekoep, hanja
sajang sedikit karena ada mendapat ganggoean dari
al ten goede aan het Roode Kruis.
Cur1u1 E. H.B. O. jang baroe.
De data der uitvoeringen, Welke in de Roode hoedjan. Tetapi soenggoepoen kadang2 ada halangan
Dari Dr. L i e m S o e i Di o n g.
Kruis-week of kort daarna vallen, zullen nog nader hoedjan, tocti permaman telah berlakoe sampai djam
6 soreh.
(Spelers)
& lam hari2 jang datang ini, djika mendapat bekend gemaakt worden.
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BEKERDJA SAMA-SAMA.
Artioja: berkorban.
,,Samenwerking tidak moe11gkin tertjapai, kalau
,,tidak dengan ada pengorbanan !
(Burgemeester Dallinga).f
PEMBILANOAN Burgemeester Dallinga jang kita
pakai sebagai motto diatas ini, mengandoeng satoe
kebenaran jang tidak dapat disangkal. Kaloe diantara doea atau lebih orang hendak diadakan bekerdja sama-sama, dan soekalah samenwerking itoe
dapat ditjapai, maka satoe dari kedoeanja atau doeadoeanja haroes berkorban, banjak atau koerang bergantoeng pada keadaan. Pengorbanan itoe boekan
sadja beroepa materieel, tapi djoega, dalam terbanjak
hak, mendjadi oeroesan moreel (soal kebathinan),
sebab juist pengorbanan materieel atau badani dalam banjak hal lebih gampang diberikan dari pada
pengorbanan anggapan atau pendirian. Indonesia,
sebagai bahagian dari negara Nederland, ada sato·e
negeri jang pada dewasa ini, berada dalam keadaan
perang. Diantara pendoedoeknja, diantara rakjat negeri jang dalam perang ini, masih banjak, ja terlaloe
banjak kedapatan kekoerangan pengertian tentang
maknanja: Samenwerking berarti berkorban itoe.
Anggapan stengah orang masih selaloe dilipoeti oleh
pertimbangan2 jang semendjak negeri ini mendjadi
satoe negeri jang dalam perang (land in oorlog),
jaitoe semendjak hari 10 Mei itoe, sebetoelnja soedah tidak pada tempatnja sama sekali sebab tidak
lagi memenoehi kemaoean zamannja. Sembojan ,.,samenwerking" terdengar dimana2 akan tetapi dalam
banjak ha! sekedar sembojan meloeloe, sebab tidak
toeroetnja serta pengorbanan pada samenwerking
itoe, tertjapainja tidak moengkin, althans jang dapat
ditjapai hanja ketjil sadja, sedarfg maksoednj.a ada
lebih loeas dan besar.
Diantara golongan2 jang meroepakan masjarakat
Indonesia, ad a samenwerking dalam banjak hal.
Boeat jang mengenai perlandjoetan peperangan melawan moesoeh jang ganas disamping negeri2 serekat, terlihat samenwerking jang mengagoemkan. Kaja
miskin sama soeka berkorban, tinggi rendah sama
mengabdi oentoek keboetoehan bersama. Sam pai
pada apa jang oleh ,,Deli Courant" dinamakan "Een
onbekende In I and er" masih relah bersamenwerking-berkorban·oentoek kepentingan bersama itoe,
dengan memborong pantji2 aluminium disatoe pelelangan dan memberikannja soembangan pada comite
pengoempoelan aluminium.
Kedjadian jang dibitjarakan oleh ,,Deli Courant"
itoe memperlihatkan kesoekaan bersamenwerking
goena maksoed baik ,iang sedjati dari si ,,Inlander
jang tidak terkenal" itae. la berkorban setjara materieel: sebab mengeloearkan oeang toenai oentoek
pembeli aluminium itoe. la melakoekan pengorbanan
bath in; sebab ia ti dak soeka diseboet2 namanja
sebagai penderma dan makanja sampai diseboet sadja ,,Inlander tidak terkenal". Dipihak ,,Deli Courant"
terlihat sikap jang tidak memboektikan kesoekaannja
berkorban oentoek samenwerking . Jaitoe, walaupoen
soedah oemoem dipakai dan setjara opisil telah diakoei poela, perkataan ,,lndonesier" oentoek golo-

Sikatlah gigimoe sekoerangkoerangnja 2 x sehari dengan
pasta gigi COL GA TE. Boes a
pasta gigi COLGATE jang
moestadjab dan wangi, masoek sampai kelobang-lobang
ketjil dan sela-sela gigi,
dan mentjegah roesak gigi dan

seperli saja. • •
minoem soben hori Ovotl
Sasoeatoe sportman. iang ;ering moesti dioedfl
iapoenia kakoeatan mempertahanken . haroes makan

oken tetepken satoe peratoeran makanan iang menioekoepi pada Toecm
poenio koperloean.
Ovomaltine beriken pada Toean tenaga . iang natum beriken pada !Ito
dalem mout-extract dari Dr. A. Wander. ;oesoe sege1 don telor baroe
dalem roepa sanget berfaedah. Ovomaltine Iida mengandoeng goela
don diadinia mempoenjai harga · makanan 100%.
Boeat semoea orang iang soeka sport Ov:omaltine ado makandn frt:flning paling baek. baek sabelonnia maoepoen selama pertandingau.-

c Bisa dapet di mana - mana dalem bus moelai dari 125 Gram netto
/

ngan Indonesia dari pendoedoek negeri ini, masih
sadja redactie koran poetih itoe tidak soeka mengorbankan anggapannja, jang-kita pertjaja-boekan
bermaksoedkan menghina, tetapi dalam hakekatnja
Tera s a sebagai pengetjilan penghargaan oleh golongan Indonesia akan golongannja. Sekiranja Deli
Courant sedarkan zamannja, insjafkan bahwa ia soedah berada dizaman ,,Indonesia'' dan boekan lagi
dizaman Inlander-inlanderan, dus sekiranja ia soeka
mengo1 bankan anggapannja jang mendjadi dan di·
pandang sebagai sisa2nja zaman masih adanja ,,rassenwaan·• dinegeri ini . pasti tidak akan soedah digoenakannja perkataan jang tidak menjenangi segolongan diantara sesamanja anggota masjarakat .....
Adanja samenwerking diantara golong<in2 dari
masjarakat kita itoe, jang kita akoei diatas tadi, tidak

napas berbaoe ta' sedap. Karena kemoedjarabannja, gigi
mendjadi poetih bersih,
dan lagi saloet gigi ~
tinggal baik.
, ...
,,.

lube besar 30 cl.

/

J

buarti bahwa, samenwerking jang terlihat dan diperlihatkan itoe soedah memoeaskan, soedah sebagimana mestinja satoe samenwerking jang sedjati,
jang berarti: herkorban oentoek kepentingan bersama.
Ini kaloe dilihat dari soedoet: seb11gai pendoedoek
satoe negeri jang dalam perang.
Dalam masjarakat kira jang ketjil _di Ma11adu sini
poen kesoekaan berkorban oentoek samenwerking
itoe beloem sebagimana diharapkan. Oolongan pedagang beras jang pada dewasa ini memonopolikan
pendjoealan makanan jang oetama itoe, misalnja ada
satoe tempo telah mengoesahakan sehingga harga
beras jang sedang toerorn-sebab wemang dalam keadaan tseisoen) toeroennja harga lantaran poengoetan
padi baroe- sekonjong dibendoeng dan naik poela
kesatoe peil, sehingga sangat terasa bagi sipemakai,
istimewa bagi golongan katian, jalah mereka jang
membeli sekati-sekati, dus golongan jang tersoesah.
Semendjak itoe harga beras disini berangsoer2 naik
dan pada dewasa ini soedah sampai kepoentjaknja
jang dibolehkan oleh peratoeran jang mengenai harga
beras. Harga setinggi jang sekarang dibajar oleh
pemakai be-ras disini, bila dibanding dengan harga
dilain2 tempat di lndonesia, memperlihatkan satoe
keoentoengan jang sedikit dikitnja satoe roepiah
per zak bagi si pendjoealnja. lni disatoe tempo,
dalam mana samenwerking sangat siboetoehi, dus
pengorbanan tertoentoet dari semoea kita. Apakah
,,keoentoengan perang'' setinggi ini, tidak dapat dikoerangi sedikit oentoek keenlengan sipemakai beras?
Rakjat jang kenjang, hatinja senang, dus lebih lekas
dan dengan lebih relah soeka berkorban. Harga beras
setinggi jang sekarang dengan mengingat berosotnja
harga segala2nja, terlahe terasa memberatkan pe-makai2nja. Pengorbanan dalam ini hendaklah djangan dari satoe pihak sadja, jaitoe dari pihak si
pemakai, tetapi baiklah diberikan djoega oleh si
pendjoeal beras. Misalnja moela2 dengan melepaskan,
dus mengorbankan penganggapan sebagai pedagang,
bahwa berdagang artinja tjari oentoeng sebesar
moengkin; kedoea memberikan sedikit pengorbanan
materieel, Taroeh diaagi dite::gah2nja, dus semasing
pihak berkorban separohnja dari sekarang, j;iitoe si
pendjoeal korbankan stengah dari keoentoengannja
dan sipemakai diringankan djoega dengan stengah
sen dalam sekati berasnja.
Marilah sekarang kita pindah pem itja t;51 ita
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Delict lideh toean Max Tumbel.
kelapangan pengorbanan jang dalam bentoek lain
Di hoe k o em ti g a b o e I an.
poe)a. Kira2 mirip pada apa jang kita seboetkan
1 perceel eigendom sesame 2 petak roemah •
sebagai pengorbanan anggapan, jang seharoesnja
Pada hari Sabtoe !aloe, sesoedah disidangkan
diberikan oleh Deli Courant itoe. Kita maksoedkan kesekian kalinja, perkara delict lidah dari toean
~- di Kik..-orscbstraat. Manado.
disini pengorbanan kedoedoekan masing2 golongan M. B. Tumbel soedah di poetoes. Poetoesannja
m,asjarakat Indonesia sebagai Rakjat satoe negeri
jaitoe tiga boelan pendjara . Atas vonnis ini pesakitan
Soerat2 minta keterangan
Pada dewasa ini kedoedoekan semasing golongan
minta revisie, sehingga perkara delict ini masih
masih berbeda-beda ,dan bertingkat2 :serta berkelasAdres sama adminisrratie K. H.P.
diteroeskan '.ke Justitie di Makasser.
kelas menoeroet kerakjatan masing2 golongan. Oentoek perobahan kedoedoekan kerakjatan ini golongan
Indonesia soedah sedari sebeloem perang mendesak2
akan d iadakannja perbaikan. Sam pai kini masih beloem terlihat boeah-boeah jang menjenangkan dan
memoeaskan dari oesaha itoe.
Pihak jang berkoeasa I berkali-kali telah menjatakan, bahwa beloem datang masanja perobahan itoe
diadakan. Oolongan2 jang disenangi oleh keadaan
sekarang, dus golongan jang menempati tempat jg
senang, kelihatannja segan mengorbankan kedoedoekannja itoe.
Apakah dengan kesoekaan ber-samenwerking jg
pada dewasa ini terdengar dimana mana, djika itoe
mengenai hal2 jang dapat mempertahankan apa jang
ada, tidak dapat digoenakan oentoek mentjapai samenwerking, dus pengorbanan oleh jang rersangkoet,
pada menjesoeaikan apa jan~ ada dan sedang asjik
dipertahankan itoe dengan keadaan pada dewasa ini.
Boeanglah itoe segala bariere jang diroepakan oleh
vooroordeelen, _jang mendapat kekoeatannja pada
perfikiran ,,kita sekarang senang. dan jang tidak
enak _kedoedoekannja baiklah tjari perbaikan sendiri
dll. dan ichtiarkanlah samenwerking dalam ini. Dari
semoea golongan ditoentoet dan diberikan djoega
pengorbanan. Oentoek perobahan2 jg diperloe goena
dapatkan kerakj~tan jang sama rata, sama rasa, diperloe pengorbanan. lnilah temponja dan masanja
pen~orbanan diberikan: D a ad diperlihatkan, bahwa
Je11gan sesoenggoehnja sebagai Satoe rakjat dari
Satoe negeri jang berada dalam Satoe keadaan,
jalah kaadaan perang, soedah Se ha roes n j a mempoenjai djoega hanja Sato e deradjat kerakjatan·
kedoedoekan kenegaraan,- oleh golongan jang dewasa
ini berada dalam keadaan jang disenangi. Misalnja
djika golongan jang kedoedoekan kenegaraannja lebih
disenangi itoe, ganti menentang gerakan persamaan
itoe melakoekan aksi meminta hapoesnja perbedaan2
itoe, ha! mana baginja berarti pengorbanan kelebihan kedoedoekannja, betapa dipermoedah berwoedjoednja keinginan akan datangnja perobahan2 itoe.
Hawa negeFi panas tida hingganja menjerang kita
Samenwerking artinja berkorban, dus: Berkorbanlah
kita dimana pengorbanan itoe tertoentoet boeat kepoenja ka.sehatan dan membikin kita lelah. Dan
pentingan bersama ! (C)
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PEMBERI1'-AHOEAN OEMORM,
Menoeroet artikel ~ 6 lid 3 dari peratoeran tentang keharoesan pekerdjaan dari pendoedoek.
Staatsblad 1940 No. 204.
Resident Manado "memanggil dengan ini kepada
semoea pendoedoek rajat Belanda di afdeeling Manado
jang tidak mil it air, dari oemoer 18 sampai 55 tahoen,
jang ada mempoenjai rijbewijs A, BI a tau 82 dan
mengenderai atau akan mengenderai auto2 -bus dan
auto2-vracht , oentoek menghadap dimoeka dari tgl.
15 Mei j .d., dikantor toean Oediplomeerd Oezaghebber B.B. Wollrabe (p/a kantor Resident Manado)
a tau dikantor toean Kepala Pemerintah di Kotamobagoe atau dikantor dari toean Kepala District atau
dikantor toean Kepala Onderdistrict jang bcrsangkoetan .
Menoeroet kekoeatan peratoeran diatas maka
orang2 terstboet akan dilant1kkan dengan beslit dan
akan disediakan boeat bekerdja pada Pemerintah
mana waktoe perloenja.
Orang2 jang dengan sengadja tidak atau tidak
dengan betoel, perhatikan ini panggilan akan dihoekoem pendjara selambat-lambatnja 2 tahoen atau
didenda sebesar-besarnja f 5000.dan kepada siapa dengan perboeatannja sehingga
orang2 jang bersangkoet tidak atau tidak dengan
betoel, perhatikan ini panggilan. akan dihoekoem
pendjara selambat-lambatnja 6 boelan atau didenda
sebesar·besarnja f 1000.Djikalau berpindah tempat kediaman, bergantian
pekerdjaalj, berintangan o!eh kerna sakit, atau ada
kematian d.s.b. dengan ha! mana sehingga jang bersangkoetan tidak sanggoep lagi bekerdja selakoe
cha1dfeur dari satoe autobus atau autovracht, maka
dengan selekasnja haroes diberitahoe disalah satoe
dari kantor2 jang terseboet diatas.
Manado, !18 April 1941.
Resident Manado,
M. van Rhijn.

kasoedahannja sertngkati mendapat sakit: Asabat,
Kepala, Asa&at lemah, tida bisa tidoer dan lemah
seloeroeh a-nggauta. Tablet2 ,,A\SPRO" membikin
tenang
abat,
daA ada loear biasa djitoe oentoek
melawan penjakit asabat, kepala dan lain 2 penjakit,
penjakit2 mana di sebabkan oleh hawa negeri panas.
,,ASP RO" ada AMAN, TJEPA T BAKERDJANJA dan
tida
mengandoeng
bahan 2
jang
memaboekkan
atau
me;-oesakkan anggau-ta. ,,ASPR\O" selamanja
ada
jar.g PALING BAIK clan PALING. AMAN.

AWAS
~Aspro"ter boen1koes

1a m ·

fla"C Mlcall didalam .. sani·

tape·· JC rook jana do
pat.nt. Tablet 1Aj.a ada teri>o9ftpoet satoe per satoe
daft
toHn tida oeaah
pecan.a la dengan ianga~.
DJika maoe to.an blu
taroeh be berapa tablet
di
lcantong did91am
boenakoeunnj•
i•nc
;uett,

..._

__ ,.

·--

,, Menoeroet poetoesannja Dienst der Volksgezondheid, As pro dimana-mana boleh didjoeal semoea
toko toko dan waroeng-waroeng dengan tiada memakai licentie".

KENG HWA POO
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UNIVERSAL

RADIO SERVICE

STATION

MANADO - TEL. 117 - PASSERWEG 2.
Re pa reert alle soorten Radio· Ontvang •
toestelleo, Gramaphoon- en Krachtversterkers, R::.idio transformatoren, spoeltjes en
alle Electriche apparaten.
Ons Sl::RVICE STATION is voorzien van de meest
modern meetinstrumenten.

Service· abonnement slechts
Selcarang dia beloem blsa mentjapai itoe,
tetapl setaoen lagi tentoe bisa. Teroes ia
alcan bisa tjapai menoaroet selcadar besarnja.
Djagalah soepaja dldalam lcehidoepannja di
kemoedian harl dia dapat mentjapai
lceberoentoengan dengan djalan mengasih
kepadanja dasarnja lcesehatan ! Kas ilah baji
malcan Glaxo, makanan baji balk sekali
m;.-nin.it:! jang mengandoeng segala matjam dzat2
!!=.i.IMM!~:: jang di boetoehi oleh toeboeh jang sedang
membesarkan. Glaxo ada mengandoeng
~IS'4!1!!!.....::!: extra vitamine D dan calcium jang sangat
perloe oentoek memperlcoeat toeboeh.
Dengan di kasih makan Glaxo, baji akan
mendjadi analc 2
sehat dan koeat.

•.!II .

f 1.50 per maand.
Beleefd aanbevelend,

PO KEN G BOEN.
pembesar jang sedekat-dekatnja, djadi misalnja kepada
politie, amtenar B.B., pembesar militer dsb., lebih2 kalau tiJak dapat dipasttkan, orang jang melanggar itoe
akan dikenakan 'proces verbal.
Siapa jang sanggoep membantoe, sekali-kali djanganlah lalai memberi bantoean, biarpoen diminta atau
tidaknja bantoeannja itoe, misilnja dengan memberi
keterangan jang lebih landjoet , dengan mengizinkan
teleponnja atau kenderaannja dipergoenakan atau dengan setjara jang lain.
Sekiranja dapat pe!anggaran itoe ditjegah sebeloem
terdjadi, tentoelah lebih baik. Bila kelihatan seseorang hendak memasoeki atau memotret soeatoe tempat j&ng terlarang . maka hendaklah dengan segera
diberi ingat ia akan terlarang itoe. Kalau t jak diindahkanuja peringatan itoe, maka ben tahoekanlah
dengan segera kepada pihak jang berwadj1b.
Orang jang tidak beboeat demikian drn tidak
segera memberi tahoekan hat 1toe kepada pembesar,
boleh dikenakan hoekoeman .

PENOJOEALAN DIHADAPAN
ORANG BANJAK.
Pada hari SELASA 29 April 1941 pagi djam stengah
sepoeloeh didalam dan dengan perantaraan dari kantoo::
Notaris-Vendumeester di Manado, akan didjoeal dihada.pan banjak orang :
a. !toe kintal jang mempoenjai hak eigendom Verp. no
1166, dengan semoea peroesahan didalamnja, terdaAkan mendjaga djangan sampai mendatangkan
pat dalam residentie- bestuursafdeeling dan district
kesoesahan, diperingatkan disini dengan sangat, seManado, didalam daerah kampong Tionghoa, bandar
kali· kali djanganlah memotret didekat-dekat papan
Manado, Kadastrale afdeeling Manado, Sectie A. No.
larangan itoe. Boekankah orang jangmemotret itoe
214, meetbrief dd. 20 November 1919 No. 75, metidak dapat melihat bagaimana batas·batas tempat
noeroet soerat eigendom dd. 20 Januari 1913 No. 50.
jang terlarang itoe dan oleh sebab itoe ta' akan daLoeasnja 153 M2.
palah ia mengatahoei dengan pasti, bahwa tidak
b. Itoe kintal jang mempoenjai hak eigendom, Verp. No.
masoek terpotret olehnja sebahagian dari tempat
1165, dengan semoea peroesahan terdapat didalarejang terlarang itoe walaupoen hal itoe dilakoekannja
nja, terdoedoek dalam residentie- bestuursal'deeling
tidak dengan sengadja, maka dengan demikian iapoen
dan district Manado, didalam daerah kampong Tiongtelah melanggar peratoeran djoega.
hoa, bandar Manado, Kadastrale afdeeling Manado,
Sectie A. No. 213, menoeroet soerat eigendom dd.
Palisi mendjaga dengan teliti, djangan sampai
21 April 1914 No. 22, soerat oekoeran dd. 20 Februdimasoeki dan d1potret orang tempat·tempat jang
ari 1906 No. 28. Loeasnja 305 M2.
terlarang iioe; dernikian djoega pendjagaan itoe dic. Itoe kintal jang mempoenjai hak eigendom, Verp. No.
lakoekan oleh orang orang Jain jang diserahi peker1168, dengan semoea peroesahan didalamnja, terdoedjaan mentjari pelanggaran dan sesoeatoe perboeatan
doek dalam residentie Manado, daerah kampong Tijang boleh d1hoekoem. Tetapi soenggoe·poen demionghoa, bandar Manado, Kadastrale afdeeling Makian, tentoelah adakalanja ada djoega pelanggaran
nado, Sectie A. No. 216, menoeroet soerat eigendom
itoe jang tidak ketahoean.
dd. 11 October 19rn No. 66, soerat oekoeran dd. 20
Berhoeboeng dengan itoe Kekoeasaan Militer meFebruari 1906 No. 31. Loeasnja 295 M2.
minta kepada poeblik soepaja soeka toeroet memper·
d. !toe kintal jang mempoenjai hak eigendom, Verp.
hatikan, kalau2 ada orang jang melanggar larangan
No. 1616, dengan semoea peroesahan didalamnja, terjang terseboet itoe.
doedoek
dalam residentie- bestuursafdeeling Manado,
Dengan sangat ctimi nta, kalau ada kelihatan orang
dalam
daerah
kampong Tionghoa, bandar Manado,
memasoeki dan atau memotret tern pats jang terlarang
Kadastrale
afdeeling
Manado, Sectie A. No. 1374,
itoe, hendaklah dengan segera diberi tahoekan kepada
menoeroet soerat eigendom dd, 25 Februari 1922 No.
34, soerat oekoeran dd. 20 November 1919 No. 78.
Loeasnja 228 M2.
I
Keterangan lebih djaoeh boleh. didapat dikantoor dari jang bertanda.
Pendjoealan ini berlakoe menoeroet kekoeatan soerat
koeasa jang tiada boleh ditari.K kembali diberikan kepada pemegang soerat hypotheek jang pertama,

Laraogao memotret dari tempat jaog terlarang.
Lergercommandant memperingatkan jang berikoei
ini kepada poeblik:
Berhoeboeng dengan adanja perang, perloelah dilarang orang-orang jang tidak berhak memasoeki
dan memotret tempat - tern pat jang tertentoe. Larangan
itoe soedah dikeloearkan setjara jang biasa, jaitoe
dengan verordening Kekoeasaan Militer.
Ternpat-tempat jang terlarang itoe dimana-mana
dapat diketahoei dengan segera, kerena acia papan
larangannja, bertjat merah dan pakai hoeroef koe
ning. Soenggoepoen begitoe, ternjata masih beroelang-oelang djoega orang melanggar larangan itoe,
lebih-lebih larangan memotret.
Agaknja tiadalah pelanggaran itoe selaloe terdjadi
dengan sengadja. Boleh djad1 orang orang jang me·
Janggar itoe menjangka, memotret itoe hanjalah terlarang kalau orang memotret, itoe ditempat-tempat
jang terlarang itoe, dan bi la dilakoekan diloear tern pal
itoe tidaklah terlarang lagi
Persangkaan itoe sekali kali tidak b-'nar: tiap-tiap
orang jang melihat papan larang,rn memotret itoe,
dapat mema'loerni, bahwa tempat jang terlarang itoe
tidak boleh d pJtrer, walaupc en d1potret dari loear
tern pat itoe

I
I

Djoeroe-koeasa,
Mr. J. K R E E M E R.

Meliat soeam1nia mendapat
sakit kepala, sang isteri lantas
ambil Obat Poeder Sakit Kepala
Tjap Matjan boeat menoeloeng
sakit kepala soeaminja itoe.
Kaoem 1steri selamanja sedia
Obat Tjap Matjandalam roemah.

TEMP AT MEMPERBOENGAKAN OEANG
SIMPANAN JANG KOEKOEH.
Oeang simpanan senantiasa teroes dapat dibajar
dengan tidak diberitahoekan lebih dahoeloe.

Boeoga 1939 3,6%.
Dipinta kepada penjimpan-penjimpan akan mengoendjoekan boekoenjadikantoor Spaarbank, soepaja boenga itoe dapat dimasoekkan dalam boekoenja.
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Teroesan Suez terantjam?
KEMENANOAN lnggeris di Lybia kel i hatannja
soedah berachir boekan sadja , teta pi telah bernbah
mendjadi kekalahan jang dalam ak i batnja dapat mengoeat1rkan . Sebab karenanja Suez kanaal terantjam
poela seperti pada permoelaan Dece m ber tahoen
silam, ketika generaal Wavell moela 1kan otfensiefnja
jang berh;isil sckali itoe . Orang masih ingat betapa
pada 9 December 1940 tentara ln ggeris dan serekat2-:
nja moelai menjerang kearah Lyb a. Serangan2 itoe ,
dengan tjepat telah berhasil mem oeaskan, sehingga
tentara Italia dalam beberapa hari sadja soedah disapoeh bersih dari daerah Mestr jang didoedoekinja
Bagitoelah teroes men croes tentara lnggeri s rnendesak moesoehnja sampai ditanggal 6 Februari j.l.
kota Benghazi dapat did oedoekinja Beberapa lama nja tidak terdengar berita dari medan perang dis i toe .
Sampai pada ac i ir V\aa t terbatja berita2 tentan~
dioendoerkannja tentara Inggeris dari Cyrena:ca se lama pem •endoeran mana seorang generaal Inggeris
ditangkap oleh moesoeh . Bagitoelah djoega Benghazi
terpaksa dilepaskan dan pada pen oetoep mi11ggoe
!aloe terdengar berita tentang terdjadinja pertempoeran2 disekiter Tobroek langsoeng ke Solum, jg
letaknja soedah didekat batas Lyb i a/ \i\esir. Dari
berita itoe njata, bahwa tenta·a Italia jang dibantoe oieh pasoekan2 Djerman teiah herhas i l meng oesir
tentara lnggeris dari Lybia, kembali ke Mesir poela.
dalam tempo bel oem · satoe boelan . Kelihatann j a antjaman pada ter, esan Suez dengan mendesaknja
ltalia/ Djerman kearah Alexandria itoe, boekan satoe
bajangan lagi. Apakah moengkin serangan2 Djerman
di Balkan dimaksoedkan teroetama sadja pada menarik perhati e1 n Jnggeris kesana dari djoeroes ~ n
Suez -kanaal?

I

saboen PALMOLIVE jang baroe
dan diperbaekin, clipoecljikan oleh
clokter 2 di 72 negeri boeat ketjan2
tikan rnoeka, boeat mancli clan tiap
kali tjoetji ramboet? Oleh kerna
saboen wangi PALMOLIVE clibikin
2
dari minjak olijf dan laen minjak
tetaneman jang bersih clan membikin
koelit tinggal haloes clan sehat. ~-........
Saboe;n PALMOLIVE selaennja itoe himat sekali clipakenja clan seclep
haroemnja.
ct., sedeng 5 ct., besar 11 ct.

loe tidak terta han sama sekali . Tiga hari sesoedah mantjing ikan di air keroeh. Misalnja Hongaria dan
pertempoeran di moelai kota Saloniki, dipantai Orika, Roemenia, ka·ta berita be1 ita soedah menemboes masoek djoega kedaerah joego Slavia. Perboeatan pesoedah direboe t oleh Djerman dan doea hari kengetjoet
ini oidasarkan atas alasan2 bahwa mereka
moedian, djoe ga Belgrado, iboe kota Joego Slavia
sekedar
hendak
mengambil poelang apa jang tadinja
poe~ djat~eh d itan gan ?ierm;.in .. Perhoeboenganjoego
diambil
oleh
joego
Slavia dari padanja. Italia boleh
Slav1a-Gr1ka d engan d1reboetn1a Monastir oleh Djerman, telah terpo etoes Tentara Djerman di joego bersoeka dengan dapatkan kawan2nja jang beranggapan seroepa dengan ia, jaitoe nanti menjerang
Slavia dan I talia di ·"lbania soedah mendapatkan
la~an, bila ia ini se?a.ng pajah berhadapan dengan
perho~boengan sa toe sama lain dengan via Monastir
la111 moesoeh dan d1kira tak berdaja lagi !
sehingga ked oed oekan tentara joego Slavia diper~
Japan / Roes
soekar . karena nja 0· 1ain pihak tentara joego Slavia
doea
moesoeh lama, sedang asjik dekat mendekati
berhas1l mengepo eng tentara Italia jang di Albania
satoe
sama lain. Tersiar berita, bahwa perdjalanan
itoe dari dj oeroe san Oetara, dengan mendoedoeki
Matsaoka
ke Eropah itoe, teroetama adalah oentoek
Scutari . Melih at serangan2 Djerrnan di Balkan itoe,
maksoednja m oel a2 agaknja jalah pada memoetoes- o~roesan M.o skou, dalam mana ia agaknja berhasil
dJoega. Benta2 tersiar tentang diadakannja djandji
kan pe'.ho:b oenga n joego Slavia dan Orika 1Jnggeris
dalam 1ch!Jar ma na 1a berhasil. Poen tentara Orika n~tral .. a.n tara kedoea pihak. Bagimana sebetoelnja
dengan did oedoekinja Saloniki, terpoetoes doea. djand11 1toe,_beloemlah ada kepastiaunja. Jang agakn1a dapat d1sedarkan sedari sekarang jalah, bahwa
Bagimana lan djo etnja pertempoeran2 di Balkan itoe
dengan
adanja djandji itoe, japan djadi leloeasa bertidak dapat d ira malkan sedari sekarang. Bantoea~
gerak
de~n tidak oesah koeatir lagi bakal diserang
Inggeris sedan g. mengalir masoek, desakan Djerman
moela1 dap~t d1 bendoeng, _dus djika selandjoetnja dari belakang.
Kebebasan japan itoe moengkin sekali akan besar
kekoeatan2 Jan g ada berhas1I menahan kemadjoean
pengaroehnja
dalam perbandingan2 sekiter Pacific.
Dari man a data n g n j a tent a r a D j erDjerma~ itoe , ma ka seti?a~ja bala. ba~toean Inggeris
man ?
. d~pat d1h~rap ak an te.rd]ad1 .sebal1knJa, jaitoe pihak :: oedah diketahoei rentjana japan oentoek ,,soesoenan ?aroe .bagi Asia Timoer-Raja" sedang lagi diDJerman Jana
sampa1 saat 1ni berada dt.pi·hak J·a
0
Benta2 tentang pertempoeran di Lybia 1toe ban1ak
.
.
. . .
.
.
ng kerdJakannJa .. Jang mendjadi sebagai rem baginja
membitjarak.an t.entang pasoekan2 b.esar tentara Djer· men1erang, ct us Jang. memegang 111Jt1at1ef, makanja seh111gga k1111, adalah kemoengkinan akan diserang
man di Afnka }ang bertemp oer d1samp1ng tentara da~at menentoeikan ,,diman:,~1lakoe~an per.te.mpoe.ran , oleh si Beroeang-merah dari belakangnja. Sekarang
r M . t b h d. I h t t It r d 1. sevoeka-soekaP.,a, ... kan b~.obah dJad! dipihak iano Moskou telah d1kekang, rasanja dihari2 jang meneng1nga
a wa JOem a
en ara a ia
d' 1
·
·
"'
membela dan Tnggeris or·ka
lt a Ia.
1
Lybia soedah banjak berk oe.rang, sebab separohnja
•r ·h ak Jang
menJerang. datang- orang akan leb1h banjak dengar poela tentang
soedah ditawan oleh Inggeris, agaknja boekan tidak \ Moedah-moedahan.
japan poenja ,,nieuwe orde" itoe. Biarlah satoe dan
heri1r bahwa di Lybia terdapat tentara Djerman jang
Toe r k i R c es bag i man a?
lainnja kita toenggoe dengan tawakal dan ketenangan.
Dewasa ini ? oenia kelihatannja sedang mengalami
berdjo~mlah besar.
.
.
.
Petja~nja peran~ di Balkan itoe mendjadikan berperobahan2 1ang t1dak terdoega dan t1dak tenjegah
Dan mana d~tan~n1a tentara 1toe? Denga.n mes111 tambahnJa teka-tek1 dengan satoe, ja 1toe Toerki.
terbang moengkin D1:rr:nan menga~gko~t sedJoemlah Kaloe tadinja adal ah Roes jang mendjadi teka - teki, oleh apa atau siapapoen. Riwajat telah memboektitentara k~san~ t:tap1 t1dak s~~a~Jak 1ang. sekarang sekarang disampingnja dapat diseb0et Toerki . Sikap kan , bahwa djika satoe kali doenia datang dalam
berada d1 Lyb1a 1toe, kalau l d1p1k1r tempo 1ang penToerki masih tetap netral. Entah sclama ia tdak zaman perobahan, ia tidak akan loepoet dari perobahan J itoe. Apa jang sekarang masih diatas, sebend~k j~ng digoenakan itoe. Roepanja atas .satoe da~
diserang, Toerki ak an tetap netral. Pihak Djerman
la.111 tiara, kapal2 ~engangkoet tentara mas~h berhas tl
tentoe tidak akan mengganggoe Toerki selama ia tar m.oengkin djadi d1bawah dan bagitoe sebaliknja .
d~oega _mengaboe1 mata kap~l2 lnggen_s 1ang _
men- masih berhadapan de_ngan tentara2 lnggeris Orika Ooe111a berpoetar -poetar mengikoet zamannja. Bagi
djaga dilaoetan antara Tnpol1 dan Italia , seh1n gga dan joego Slav1a. Nan t1 sesoedahnja leiwan it oe dapat kita baik lah bertegoeh dalam pengharapan , bahwa
dika lahkannja, ba roe lah rasanja ia berpaling pada segala apa jang benar dan add pada achirnja kelak
dengan .bagitoe sedjoemlah be~ar tentara Djerman
~eroleh ke~enangan . Demikian lah kesoedahan perdapat d1s~b~rangka.n . ~emoengk1na112. dalam perang
T oerki . Sebab mak soe d Djerman meloeaskr•n pepe
!Jatoeran
Jang sedang mengaloetKan doenia pada
seka~ang 1~1 agakn.Ja t1dak ad.a batas~ia .1ag1 Segala
ran gan sampai di Ba lkan it oe boekan hanja b oeat
ini,
satoe kal1 akan berachir dengan kemedewasa
a~a 1ang. t1dak terklfa2 dan k.el1hatann1a ltdak .moe.ngsamp ai disitoe sadj a, tetapi menoedjoe keso ~ mber2
nan
gannja
keadilan
dan kebenaran Moedah-moedahan!
k1~ , mas1h dapat berlakoe d_Joega . Keadaan d1sek1ter
minjak kepo.enja.an ln g geris di Asia Tengah . Djadi
~~ddenla.ndsche Zee ba.hag1~n Ttmoer pada dewasa
akan mest1 1Jwat1 T oerki. Bag i mana seandainja tenSoeara Oetara.
1n1 rasan1a sangat. ~ent1.ngn1a dan mem~'.loeka.n petara serekat dikal ah ka n oleh Djerman, dan ia ini S a m b o e t a n k i t a.
merasan tenaga m1l1ter Jang boek;in ~~!Jll. ~an Ing - mendesak i:-oerki pad~ memboeka djalan oentoeknja?
T i ba dimedja kita nomer pertama penerbitan boelan
geris pada dapat mempertahankan d1 11 d1s1toe.
Dalam hal 1toe foerk1 t1nggal sendirian dan moengApril
dari madjalah boel anan ,,Soeara Oetara", diterbitkin sekali akan terpaksa mengalah . Oentoek kesekan seboelan sekali oleh Christelyke Studiclub di Oeloe
Pert em po er a n2 di Ba I k an,
lamatannja sendiri djadinja ada lebih baik baai Toerki
Siaoe. Pimpinan redactienja berada dalam tangan toean
pada hari2 pertama memperlihatkan kemenangan2 kalau disaat ini ia memihak tentara Orik; dan se ' J.E. Tatengkeng, dalam tangan moeda djad1nja, dan
tjepat dipihak Djerman Boleh djadi itoe disebabkan rekat2nja itoe, dari pada nanti sendirian meughadapi tentoenja, bersemangat moeda poela.
karena pihak Djerman dapat beraksi dengan tanks Djerman .
Pada soedara moeda, kita moela2 oetjapkan selamat
dilembah-lembah . Tetapi b i la medan perang soedah
Semendjak terdjadi pertempoeran di Orika dan datang d1111edan djoernalist1ek, medan landing otak,
beralih kepegoenoengan , madjoenja tentara Djerman joego Slavia itoe. tidak banjak terdengar h'Jerita tentempat pertempoeran isme serta pergoeletan pikiran
itoe tcntoe akan tidak setjepat semoelanja itoe, ka - tang Toerki. NegeriZ Balkan lainnja ada jang me- d1mana_ tertoentoet, disamping keoeletan ketjerdasan'
sebaga1 alat berdjoeang jang oetama, kedjoeroesan pe~
rang ai dan ket i nggian 111 oral.
Selamat datang kata kita dan selamat bekerdja. Bekerdja oentoek madjallah jang dikendalikan , agar soeboer dan langsoen hidoepnja, bekerdja djadinja oentoek
Noesa dan Bangsa, jang pambawa soearanja jalah:
Soeara Oetara.
Soeara Oetara tidak membawa soeara baroe, poen
boekan perbadanan satoe angan2 atau keinginan baroe
poela, tetapi kita anggap sebagai peneroesan oesaha.
Ant~ra l~in2 dapat d1pandang sebagai keeangkitan
ke111bal1 dart ,,Mangangkot ng Noesa" dll jang mendahoeloeinja. Moedah moedahan ,,soeara" kembali berde ngoen2 dipendengaran Sangihe Talaoed choesoesnja.
lndonesia o~moemnja, kelak mendjoepai telinga jang
mendengc.rnia, langsoen keotak jang menggerakan femangat ,,soeka hidoep", artinja soeka menjokong soeara
ber~am~, agak dapat langsoeng terdenganrnja, boekan
sadJa .d1telinga sendiri, poen djoega dimana soeara itot
sebag1mana maksoed pendengoengannja jang istimewa
selajaknja didengar dan diperhatikan sebagai pernbawa
seroean dan keloehan Sangihe Talaoed, langsoeng se
Indonesia.
Sanggoep langsoeng hidoepnja ,,Soeara Oetara"
kepada pendoedoek oentoek siapa soeara itoe diterbitFabrtkanten'
kan. Makanja, samboetlah dia hai sebangsakoe Indonesia
DR EARl S. SLOAN. INC . NEW YORK
Sangihe Talaoed, peliharalah dan hidoepkanlah padarja
Imp., Toko HOPPENSTEDT
goena, kerena dan oleh kita semoea. Hidoeplah ,,Soeara
1hlfursreclitm ooortenoudeu
Oetara". (C).
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Dari Gorontalo.

PEMBOEKAAN CLUBHUIS H.1.8.0.
Samboengan pidato voorzitster.
En nu dames en heeren moet ik U iets zeggen
dat mij eigenlijk verboden werd; ik moet een naam
noemen die ik absoluut tegen haar wensch moet
opgeven, omdat ik anders niet volledi~. ~an zijn in
mijn inlichtingen omtrent de totstandkom1ng van de
vereen iging.
lk hoop dat de betrokken persoon mij dit kleine
vergrijp wil vergeven.
Dames en heeren, de HlBO, verkort van de ~oord .en
Hulp In Bijzonder Omstandighed~n, w~lk.e. op 111t1at1ef
van Mevrouw Br~ckel is opgericht, 1s een der geestelijke producten, welke als roeping heeH, de eenheid onder haar !eden, zonder onderschetd van ras,
kleur, stand en godsdienst te kweeken en le bevordaren.
Oat een dergelijk stand punt en initiatief uitgegaan
is van een vrouw van een Europeesch bestuurs~m~
tenaar, gezien de huidige politieke constellat1e, 1s
inderdaad een drie-dubbele dank waard.
LJe aanwezigheid van ons alleo hier, ongeacht
ras, kleur stand en godsdienst ~emonstreert, ..dat
een ieder hier voor het geofferde tdeaal voile s1impathie heeft.
Dames en heeren, de HlBO nu, met haar reeds
opgegeven idealen en streven is thans ter wereld
gebracht en zal met een moeten deelnemen aan de
harde wetten van den strugle for life om ten ~.lotte
evenals ieder andere schepping van dit aardrt]k te
moeten blootstaan aan kri tiek van opbouw en afbraak.
Zij is ter wereld g~bracht, dames en. hee:en,
zonder eenige cent kap1taal, doch wel gef111anc1erd
met noeste en liefdevolle arbeid van de meeste harer
led en .
.
Dames heeren, namens de vereeniging moet 1k
hier mijn specialen dank uitspr~~en aan -~evrou~
Brockel voor de opoffering het z11 geesteltJk, het ztJ
materiaal, welke zij voor de vereeniging heeft ge?aan.
Den heer Ong Teng Hoen, Lui_:ena11t der Chtne_ezen dankt de vereeniging voor z1Jn welwdle~?hetd
tot gratis onderbrenging var dit clubhu1s in ZtJn gebouw en last not least aan Dokter Liem voor de belangelooze hulp, die hij als medicus. verlee~~ en nog
zal verleenen ten bate van de babiJzerg, b11gestaan
door zijne volijverige echtgenoote.
. .
.
lk dank even hartelijk alle dames en me1sie_s dte
gewerkt hebben om ons te onthaI.:n op allerlet le~
ker eten en drinken waardoor WIJ de gelegenhetd
krijgen om onze gehee\ \eege kas aan te vullen .
Ook aan de heeren Dauhan, Hatibie en Lopulalan
betuig ik namens de vereeniging hartelijken dank
voor de door hen verleende medewerk1Ag.
. .
Njonja2 dan toean2 j ng terhorma! l
Tentang keadaan seloek beloe.knJa. veree111g1ng
HIBO . ta' perloe saja terangkan leb1h d1aoeh kepada
njonja2 dan toean2, karena serr10e~nja ini soeda.h
d1terangkan dalam soerat2 edaran 1ang soedah ~1keloearkan, bahkanpoen dalam statuten dan hu1shoudelijk reglementnja, akan tetap1 oentoek mendjelaskan werkprogrammanja baiklah saja ter.angka~
disini dimoeka toean2 dan njonja2 , bahwa l!d2 dan
HIBO pekerdjaannja jang oetama ialah mendjahit
pakaian2 baji o~ntoek orang2 jang koerang ma~poe
dalam kampoeng dan didjoeal dengan harga 1ang
serendah2nja.
H1bo dan babijzorg djoega ada berangan2 akan
memberi pakaian oentoek baji dari orang2 miskin
dengan djalan gratis djika vereeniging ini soedah
koeat kasnja.
Sebentar2 pakaian2 tersehoet akan nanti dipersaksikan kepada njonja2 dan toeani oentoek ditonton
dan atas nama vereeniging saja mohnn pertolongan
kepada njonja2 dan toean2 pada edarkan, propagan ·

dakan dalam kampoeng dengan seloeas2nja apa jang
dilihat dan disaksikan oleh njonja2 dan toean2 dalam
peralatan ini.
Dengan perboeatan demikian, njonja2 dan toean2
soedah tolong oesahanja HIBO, soedah tolong s«sama kita manoesia jang soenggoeh beroesah per·
tolongan, terlebih2 dalam zaman kegentingan economie dan politiek sebagai kita alami sekarang ini.
Datanglah saja pada menerangkan lebih djaoeh
tentang babijzerg atau perawatan baji jang ada onderdeelnja dari pada vereeniging HIBO dan disampingnja diperdirikan seboeah consultatiebure•rn bertempat dalam gebouw ini djoega dibawah penghentarnja dari toean Dokter Liem.
Pekerdjaan consultatie itoe soedah didjalankan
oleh toean Dokter derrnawan tadi moelai pada hari
Rebo tertanggal fi Maart j I., pekerdjaan mana sentiasa dilakoekan sekal i pada tiap2 empat belas hari
dengan ta' membajar walaupoen sesen djoea.
Apakah pekerdjaan jang sebegi~i, jang diboeat
semata2 dengan dasa r pikiran dan pengrasaan kemanoesiaan jang lelohor ta' patoet dihidoep2kan,
diobor2, didjoendjoen g tinggi oleh kita semoea 7
Atas nama vereeniging dan begitoepoen atas Pama bangsa kita Gorontalo, saja mengoetjap limrah
sjoekoer -clan terima kasih atas boedi pekerti toean
Dokter Liem jang soenggoeh -ada sesoeatoe pertolongan opofferend, soeatoe pertolongan jang mengabdi jang patoet ditjatet dalam kitab tambo doenia
Gorontalo.
lnitiatief dan pekerdjaan jang sc.edah saja raparkan diatas ini, soenggoeh ada soeatoe unicum, soenggoeh ada soeatoe chalwat jang paling oetama dan
oleh sebab 1toe patoetlah kita memeliharanja dengan
sepenoeh2 oesaha dan pertjintaan kita.
Njonja2 dan toean2, pekerdjaan dan oesaha jang
1 kita semoea ada anggap selakoe soe.atoe rahmat jg
\elohor, oesaha2 jang damping bertepatan dengan
hak jang direct atau t roes2 terhadap kepada soc1aal
dan moraal kita bersama, oesaha2 ini njonja2 dan
toean2 ta ' terloepoet poela dari pada bagai2 randjau
dan moes\ihat kritiek, sambil melahfrkan djenis2
barriere atau garisan batas jang asal moelanja terdapat pada hedendaagsche normen dan pergaoelan
hidoep kita dan achirnja moentjoel sampai kepoentjak climax jang persoonlijk dan meroentoehkan segala pikiran, segala oesaha oentoek kita bersama.
Tetapi, waktoe, njonja2 dan toean2, berisi soeatoe sembcjan alamat pengadjaran, waktoe, adalah
ia itoe soeatoe macht a tau kekoeasaan jang bestendig
atau sentiasa, adalah poe\a ia itoe soeatoe tjipta
angan2 jang memperingatkan kepada kita, bahwa
kita dari detik kedetik , haroes sadar, sadar, bagi
sesoeatoe rintangan jang memoesnahkan.
Dengan sebab itoe saja berseroeh kepada jang
hadir: .. Toendja11glah HlBO dan babijzorgnja mati2an".
Dames en heeren, tot slot rich! ik mij meer in
het bijzonder tot de \eden van onze HIBO, dat het
nu ons primordiale plicht is met hart en zie\ te !;,ten
toonen, dat wij ons dienstbaar hebben te maken
ten opzichte van de wereld niet alleen, maar ook,
dat wij ons taak a\s ons moreele plicht beschouwen,
als een roeping Gods, blijkende zulks uit twee zijner geboden: ,,Hem met hart en ziel liefhebben,
ook onze medemenschen liefhebben, gelijk wij ons
alien, wenschen geliefd te worden".
Dames en heeren, daar binnen in het gebouw
staa11 gegrift de woorden :· ,,Liefde is de achtergrond
voor het welslagen van alles"; Welnu, dames en
heeren, zet dan uw handen op den ploeg van den
vruchtbaren akker, dat is de Genestet in de pract1cil
Dame3 en heeren: ,,lk verklaar thans dit clubh u is voor geo pend· '.
Mag ik U, Mevrouw Liem verzoeken het lint
door te knippcn !

Ni~ sekuli
oentoek
meleposkon
111
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duhugo
Watson's
Orange Squash
ada menjegarkan dan terbikin
dari air boeahb o eahan aseli.
Terkenal karena rasanja jang
aseli don pembikinannja jang
bersih.
Perhatikan

Orang Papoea terbang.
Oentoek diobati diroemah sakit.
Dikalangan para pelajar di Sangihe ada satoe
waktoe tersiar dongengan tentang orang Papoea jg
mempoenjai insan (maatji), makanja bisa menjelam
dan hidoep dalam air, sebagai ikan. Poen kata dongeng itoe ada djoega orang Papoea jang bisa terbang,
dus mempoenjai sajap. Dongengan itoe dilihat dalam
keadaan sekarang tidak bagitoe gandjilnja Betoel
beloem dikabarkan ten.ang betoel terlihatnja ,,papoea maatji" tapi bahwa ada ,,papoea tell ang", itoe
soedah satoe feit, biarpoen tidak sematjam jang dikatakan dalam dongengan 1toe.
Baroe ini didaerah pedalaman dari Nieuw Guinea,
satoe soekoe bangsa Papoea telah me\akot kan perlawanan. Sebab pihak pemerintah lantaran ltrpaksa,
mesti bertindak dan dalarn itoe telah mempergoenakan kekerasan, maka beberapa orang Paroea te\ah
mendapat loeka. Diantaranja ada jang ternjata loeka
parah, sehingga perloe dimasoekkan diroemah sakit.
Sebab djalan kaki dari Wisselmeeren ke Sabo Iamanja
8 hari dan dalam keadaan berloeka si Papoea tidak
sanggoep djalan bagitoe djaoeh, maka terdjadilah
bahwa doenia menjakslk-an adanja ,,papoea-terbang".
Jaitoe papoea \oeka itoe terbang deogan pesawat
Knilm ke Sabo jang djaoehnja 500 KM dari tempat
kediamannja Soenggoeh doenia terpoetar, mengikoti
peredaran zamannja . . . . .
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Begrafenisfonde Mopolo ta bersatoe.

Negeri Mopolo satoe negeri jang dioedik dan
seberang soengai Ranoiapo. Tetapi meski begitoe,
pendoedoek selamanjaberaksi pada mendirikan roepa 1
perkoempoelan misalnja koempoelan belasting, berafenisfonds d.l.1. Dan hingga sekarang Mopo10 ada
berpoenja doea koempoelan jang pertan a d1beri nama
T.M. (Tolong Mtnolong). Koempoelan jang kedoea
bernama T.M.P. (Torona Pedollng Mopolo). Kedoea 11 nja ada memakai bestuur2nja sendiri·sendui Jang
pertama di kepalai oleh ~audara R. Legi dan jang
kedoea dikepalai o\eh saudara Herling 1 ampemewa.
Dalam keadaan begini dalam satoe dessa kita
poedji, artinja berl 'mba dalam kemadjoean, tetapi
beloem semoea pendoedoek. lJjadi sekira-kira 3 4
bahagian ta' toeroet berhoeboeng dengan ta' berpoenja wang. Sekedar kita tahoe, .digoenoeng2 jang pendoedoeknja ketjil seperti Mopolo, bilamana dalam
negeri tertimpa kematian, hampir semoea berada
toeroet mengambil bahagian bekerdja hingga selesai
(sampai djam dikoeboerkan). Pada koepoelan2 terseboet tadi ada lain sekali. Bilamana satoe orang
dari T.M. meninggal, jang dari T.P M. ta' soeka beramai-ramai. Begitoe sebaliknja Bestuur dalam negeri telah memboeat perdamaian diantara kedoea
perkoempoelan ini, toch kedoea2nja tinggal keras
hati.
itoelah sebabnja sehingga kita toeliskan B cg r a fen is - Fonds j an g ta' be rs at o e.
Ini kita bertanja, bilamana kematian itoe mengenai kepada seorang jang ta' dalam koepoelan itoe,
bagaimanakah? Harap bestuur dalam negeri Mopolo mengambil tindakan hal itoe
Woeloer-Maatoes .
BEKENDMAKING.
De Burgemeester van Manado en Mevrouw Dallinga
zullen gaarne ontvangen op Vrijdag 25 April a.s. tusschen
7 u. en 8,30 u. des namiddags ten Stadhuize.
KLEEDING LICHT.
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BOUWBUREAU ,,EDUDE" SEDIA MENJOKONG
TOEAN DENGAN BARANG ICHTIAR DALA.M
MEMBOEAT TEMPAT SEMBOENJL
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