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Se1ala karangan dan chabar2
dialamatkan kepada
Red. KENO HWA Poo Mariado
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nja haro~s sampaikan pada
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Boeat 1 sampai 10 perkataan
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GEME..1'.J.~TERAAD.

Bakal terlowong.

Berita sampai pada kita, bahwa berhoeboeng dengan
permintaan berhenti dari toean A. Ratulangie sebagai
anggota gemeenteraad, maka boeat golongan Indonesia
akan terlowong satoe kerosi dalam badan terseboet. Oleh
seba:b itoe tentoe tidak lama lagi akan dilangsoengkan
pemil~han boeat golongan terseboet. Kata berita lagi,
bahwa pihak ,,Barisan Nasional" sedang bersedia2 oentoek memadjoekan candidaatnja. Siapa tjalon itoe, beloemlah dipastikan. Apakah Iain golongan djoega hendak
madjoekan tjalonnja, itoe beloem diketahoei.
Lain dari pada lowongan boeat golongan Indonesia,
poen boeat golongan Eropah agaknja akan terdjadi lowongan djoega, berhoeboeng dengan kabar2 prihal terpindahnja toean v.d. Poel dari kota ini, konon ke Borneo.
Setahoe kita lijst candidaat golongan terseboet soedah
habis tjalon jang tertjantoem dalamnja. Boleh djadi oentoek pengganti toean v.d. Poel akan dilakoekan pengandidatan baroe oleh golongan terseboet.
MILITIE INDONESIA.
Rentjananja dimadjoekan pada Volksraad.

Oleh Pemerintah soedah dimadjoekan pada Dewan
Rakjat satoe rentjana ordonnantie dan penambahan begrooting oentoek diadakannja militie bagi golongan Indonesia. Militie itoe terbatas boeat golongan terpeladjar
sadja doeloe. Dengan djelas dalam penerangannja diterangkan tjara2, bagaimana perloe diperkoeatkan pembelaan2 baik dipesisir baik dipedalaman negeri. Kaloe tadinja pemerintah beranggapan bahwa pembelaa.n itoe tjoekoep terselanggara dengan mengandel pada serdadoe2
atau tentara oepahan (beroepsleger), sesoedah satoe
komisi pembelaan mngadakan penjelidikan dengan seksama, didapatkan kenjataan, bahwa dengan mengadakan
militie bagi golongan Indonesier, pembelaan negeri ini
dapat lebih tegoeh lagi. Tentang persendjataan militie
Indonesia itoe dikatakan bahwa oentoeknja akan disediakan sendjata2 jang pada dewasa ini terkenal jang paling tjotjok dengan toentoetan masa sekarang.
Tjobalah kita nantikan betapa kelak samboetan Volksra.ad pada rentjana ordonnantie militie Indonesia itoe.
RESULTATEN ROODE KRUISWEEK.
Het is ons een genoegen U mede te kunnen deelen, dat
de Roode Kruisweek te Mana.do in alle opzichten geslaagd
mag worden genoemd. Eenerzijds zijn de demonstratie op
Tikala en de wandelmarsch door de stad een prachtige
propaganda gebleken, anderzijds werden de fondsen van
het Roode Kruis wel op zeer royale wijze aangevuld.
Gedurende de Roode Kruis-week meldden zich n.l. diverse nieuwe leden aan terwijl begin Mei onder leiding
van Dr. M. Kisman twee curcussen voor helpsters werden
begonnen, en de netto opbrengst van ruim F 1300.- heeft
onze stoutste verwachtingen wel overtroffen. Dit mooie
resultaat kon slechts bereikt worden door een eensgezinde samenwerking van de organiseerende personen en
vereenigingen. Wij laten hieronder nog een specificatie
van het genoemde bedrag volgen.
Opbrengst Kinderoperette ,,Asschepoetster" onder
leiding van de dames Been en Hoekstra en met medewerking van de dames Nolthenius de Man, van Doggenaar,
Andu en Coester (uitsluitend voorstellingen te Manado;
het resultaat van de voorstelling te Tomohon is nog niet
bekend)
F 516,52
Renvereeniging ,,Vooruit" opbrengst races 2 en
3 Mei
539,70
" 287,03
Collecte

"

Kosten gedurende de Roode Kruis Week

F 1343,25
"
42,35

F 1300,90
Mede namens alien, die onze beschaving met den inzet
van hun !even in Europa verdedigen en namtns hen, die
zoonoodig hetzelfde doel in ons mooie Indie met enthousiasme zullen nastreven, danken wij de burgerij van Mane.do voor dit door eendracht en geestdrift bereikte resultaat.

BETJA MASOEK ROEMAH.
Isinja masoek hospitaal.

Kemarin Kemis, 29 hb. Mei kira2 djam doea siang satoe betja jang datang dari Teling ketika sampai dekat
pertigaan djalan dimana Kerkhof soedah masoek satoe
roemah disitoe dengan ketjepatan loear biasa. Doea penoempang ja, orang militer, mendapat loeka2 dan pengendaranja patah tangan sehingga perloe dibawa keroemah
sakit. Bagimana doedoeknja hal jang sebetoelnja sehingga
terdjadi ketjelakaan itoe, sedang diselidiki oleh politie.
Orang mengira, bahwa remnja betja tidak bekerdja betoel lagi, sehingga ketika toeroen dilereng jang agak tegak djoe!!'a did:;.a,lan Teling sitoe, soedah tak dapat ditahan 1 g-~ ladjoenj!ll, sehingga stuurnja poen tak dapat
dibelokkan lagi dan achirnja betja masoek roemah. Ke-
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tjelakaan betja ini jang kesekian kalinja terdjadi, men- oentoek seloeroeh kepoelauan Sangihe dan Talaoed.
djadi boekti tentang perloenja kendaraan ini dan pengenDalam moesim jang serba soekar ini, sangatlah medaranja dikeur doeloe baroe diloeaskan djalan memoeat narik perhatian betapa banjaknja sagoe jang dikeloearpenoempang.
kan dari beberapa bahagian Sangihe-besar, istimewa da1 i Taboekan keloear Sangihe. Ke Manado misalnja dengan
BEDIL AUTOMATISCH DARI AMERIKA.
tiap2 motorboot dan kapal beratoes bika sagoe ditoeroenOentoek tentara di Indonesia.
kan di Manado. Ini agaknja boekan tidak mempengaroehi
Satoe fabriek di Cranston, Rhode Island, Amerika se- I persediaa~ sagoe di Taboe~an .. Dari pelbagai pihak disadang membikin bedil karabijn stengah autimatisch boeat n~ sampai kabaran kemedJa kita, bahwa pada masa ini
tentara di Indonesia, bagitoe toelis ,,Sg. Po", jang me- dibeberapa ten_ipat so~ah moelai terdjadi penebangan
loekiskan lebih djaoeh karbijn itoe separti berikot.
I pohon 2 sagoe Jang m~sih moeda. Apakah ini disebabkan
Ontwerper bedil itoe kapitein Melvine Johnson ada karena soedah moelai kekoerangan pohon sagoe jang
menerangkan bahwa se~djata karabijn ini lebih ringan toea ataukah .disebabkan. oleh semingkin djaoehnja hoedan lebih pendek dari pada sendjata2 lain jang sama mo- tan~ sagoe, dimana masih terdapat pohon2 jang toea,
delnjru dengan itoe. Tevoetama karabijn Johnson itoe ha- I sehmgga. oentoek gan_ipangnja ?rang. menebang sadja
ik sekali boeat tentara jang terdiri dari Indonesiers jang pohonZ Jang dekat2 biar moeda, itoe tidak dapat dipaspendek toeboehnja. Peloeroe bedil ini djalannja sama de- tikan dari berita2 jang kita terima itoe. Bagi kita kabar2
ngan senapan mesin, jalah 3000 sampai 5000 yards.
tentang ditebangnja pohon2 sagoe moeda itoe sekedar
Ditambahkan lagi, bahwa kira2 stengah tahoen silam, mendjadi pengoendjoekan tentang moelai berkoerangnja
s.k. Times pernah mengkabarkan bahwa pesanan Indone- pohon2 sagoe itoe. Itoelah sebabnja. baiklah pemerintah
1
sia itoe dapat kelambatan, oleh karena pemerintah Ame- daerah2 jang tsrsangkoet mengadakan penjelidikan derika -serikat semoelanjai tidak mait kasih idjin oentoek ngan seksama, apakah pengeloearan sagoe jang teroes
pengeloearan sendjata itoe lantaran memerloekannja meneroes itoe tidak membahajakan persediaan makanan
sendiri. Kemoedian tidak diberikan mesin2 dan lain2 ke- I rakjat dari daerah sagoe itoe sendiri. Da.pat diarti. bahperloean boeat pembekinan senapan itoe, berhoeboeng wa rakjat jang poenja pohon sagoe. boeat dapatkan
dengan pembikinan bedil Garand stengah automatis.
oeang, tentoe membikin sagoe jang pada dewasa ini leDari kabaran pertama diatas ini sekarang bisa dita- bih baik harganja dari copra dll. hasil boemi. Dan boleh
rik kesimpoelan, baihwa keberatan2 itoe sekarang tidak djadi pihak pemerintah merasa senang bila oeang padjak
ada lagi dan telah dimoelai dengan pembikinan senapan2 (jang didapat dari sagoe itoe) majloeknja baik Dalam
pesanan Indonesia itoe di Amerika.
pada itoe, ajam jang menelorkan telor emas disembelih
Berita ini tentoe sangat menjenangkan diterimanja dan disatoe saat moengkin sekali tak ada lagi telor emas
disini. Berhoeboeng dengan bakal diadakannja milisi In- jang mengalir masoek, sebab ajamnja soedah habis didonesia, maka bedil seperti jang dimaksoedkan tentoe potong semoeanja.
sekali sangat baiiknja bagi tentara milisi jang hendak diOleh sebab itoe, sekali lagi, hendaklah pemerintah
bentoek itoe jang terdiri dari serdadoe2 jang berbadan jang tersangkoet soeka menjelidiki dengan teliti, apakah
pendek. Moedah2an sadja senapan dan serdadoenja akan
penebangan pohon2 sagoe itoe tidak membahajakan persiap pada temponja jang tepat.
sediaan makanan rakjat. Djika apa jang dikoeatirkan,

!

Dari Taboekan.

PERSEDIAAN MAKANAN RAKJAt
Dan pengeloearan sagoe.

Diantara poelau2 dari noesa antara Sangihe adalah
Sangihe-besar jang oentoek makanan rakjatnja tidak
bergantoeng dari looear, bevkat limpahnja pohon2 sagoe
dibeberapa bahagian poelau itoe. Boleh dikata, poelau
terseboet dapatlah dipandang sebagai goedang makanan

jaitoe bakal terdjadi kekoerangan sagoe, itoe njata betoel, hendaklah dengan lantas diambil tindakan seperloenja bQeat mentjegah penebangan pohon2 sagoe dalam
djoemlah sebesar seperti sehingga kini. Sebagai tindakan permoelaan soedah sebaik2nja djika export sagoe
keloear Sangihe sedari sekarang dibatasi dan selandjoetnja dengan berangsoer diberentikan sama sekali atau
dibesarkan poela djoemlah pengeloearan, sekedar keadaan. (C)
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MANOESIA

POE~ANG

KEPADA ASALNJA '?

Alamatnja: perang di Irak.

Kata sahiboel hikaijat, ditempat dimana perang Eropah pada dewasa i · sedang berkobar-kobar, jalah di Irak,
~,
pernahnja terdjadi perrooelaan perbedaan bahasa2 manoe~. ~
eia didoenia ini. Hikajat meriwajatkan pembikinan tjandi babel, jang oleh pembikin2nja dimaksoedkan sebagai
tangga ke sorga, katanja, satoe boekti ketjongkakan manoesia dizaman poerba. Sebab tidak dibolehkan membikin tangga sorga itoe, disatoe saat maka manoesia jang
sedang asjik memboeatnja itoe tak dapatlah mengerti
satoe sama lain. Bahasanja. jang tadinja sama dan saCOlGAlE, bl\<ln
toe sadja semendjak saat itoe sekonjong2 berb'"'eda-~eda
Baroe\ Sikat.glg\k harga 25 ct.
lah dan semendjak waktoe itoe timboellah pelbagru. baan fabriek Amer a,
hasa ini, pembikinan tjandi itoe tak dapat dilangso~ng
•
__....... u111111UHllHIUllllllllH1llll
kan sebab bila keneknja dimintai batoe, ia memben an
pasir, dan bila dimintai kajoe ia mengasihkan api dlsnja.
PENERBANGAN PALAO-TIMOER DILLY.
Dilly sebagai personeel reserve. Selandjoetnja ada tigabe- Bagitoelah kata riwajat atau hikajat itoe ....... ..
llfontjoerigakan Amerika.
las opsir Japan jg ditempatkan di Timoer, katanja goena
Pada dewasa ini peperangan dari doea golongan penkeperloean pertjobaan2 pelajangan itoe. Seorang Japan doedoek doenia jang katanja .berperang sebab mempertaPernah dikabarkan, bahwa satoe kongsi penerbangan jang tinggal dipegoenoengan dekat Dilly mempoenjai hankan isme masing2, sedang menghampiri tempat diJapan sedang melakoekan penerbangan2 pertjobaan di- radio-zender sementara jang lain2 mempoenjai ultra kor- mana tadinja, pada beberapa riboe tahoen silam, tan_gga
antara poelau Palao, daerah mandaat Japan, dan Timor tegolf ontvangtoestellen. Electriciteit didapatnja ~engan sorga itoe hendak dibikin oleh manoesia, nenek moJ.an_g
Dilly, daerah Portoegis dipoelau Timar, jang separohnja menggoenakan kekoeatan angin. Kabar2 radio dar1 pela- jang sekarang sedang bertempoer. Apakah mendekatmJa
kepoenjaan B.elanda. Pertjobaan2 i~oe berlakoe ?enga~ jangan pesisir Australia dan dari kapal2 di~aoet~n. ~a- I pertempoeran tjoetjoe, pembikin tangga itoe boekan ~a
perkenanan p1hak Nederland boeat Jang mengena1 perh- cific-Selatan bisa diterima. Keteranganpoen bisa d1kll'llil- toe alamat bakal kembalinja manoesia kepada asalnJa?
watan daerah Indonesia, boeat banjaknja 6 kali pener- kan via Carolinen atau dikasihkan pada penoempang2 Jaitoe setelah sedang bertempoer disitoe, siapa tahoe nanbangan dan men~eroet berita d~ri corr~s~o.nd~nt United pesawat ,,Harakumo".
ti2 bahasa jang hanja satoe itoe ah;a.n hidoep poela da~
Press di Betta~, m~ka p~mermtah d1s~1 .tidak akan
Japan mengharap bisa dengadakan di~nst oedara t~- karenanja segala pertikaian sebab sal.ing tidak menge.r~1
~eloeaskan leb~h banJak pen~1·bangan da~1 . Jang soedah 1 tap antara Palao dan Dilly. Kaloe pemermtah Portoegis lantaran perbedaan bahasa nanti lenJap d~ngan sendrr1d1perkenenkan itoe. Oleh Deh Crt. ada d1b1lang, ba~wa tidak memberikan perkenanan, tentoe Japan akan meng- nja sebagaimana pernahl?ja persatoean hilang karena
tentang hal itoe beloem ada kepastian. _S~menta~a itoe adakan desakan pada Macao, itoo koloni Portoegal . dipe- terlahirnja pelbagai ba.hasa jang sekarang ! Tjobalah k~
pers Amerika dalam tempo belakangan im rama1 .mem- sisir Tiongkok Selatan, dekat Hongkong, dan kolom ma- ta toenggoekan apa kelak terdjadi nanti setelah Irak, d1perbintjangkan penerbangan pertjobaan Japan dan poe- Ina ada mempoenjai pengawasan pada bestuur di Timoi mana pernahnja .terdapat taman ,,Eden" itoe soedah
lau Palao ke Dilly itoe. !toe peneroangan meroepakan Dilly.
mendjadi medan perang mati-matian. Entahlah nanti
langkah pertama boeat lijn oedara Palao-~oer kelak.
pembatja akan teringat akan noedjoeman ini dari
Letaknja Timar Dilly ada 4 djam terbang dar1 Port DarPERBEDAAN BANGSA DI MARINE.
win, Australia dan praktisch itoe daerah Portugies tidak
Ritja.
mempoenjai arti ekonomis apa2. Di Timor Dilly, hanja
Ditanjakan di · olksraad.
bertinggal beberapa orang Eropah sadja. Tambahan poeBerhoeboeng dengan itoe advertentie dari departement
la, Dilly soedah me~poenjai .~erhoeb oen~an 2 oed ara k e Marine jang tempo hari kita kemoekakan dj.oega dalam
KAPAL MENO LONG PESAWAT TERBANG.
Timoer dan ke BaraJ ~~ena liJn oedara via Koepang dan minggoean ini s~bagai berita, dan oleh ,,Nation~le Com- 1
Penghormatan Djasa.
antara Dilly dan kota mi.
Dari Departement van Oorlog diterima kabar jang
1 mentaren" telah dikasihkan komentar seperloenJa, maka
Orang di Amerika mentjoerigai adanja perh?eboen_gan oleh anggota Volksraad, toean Prawoto, telah diadjoekan berikoet:
oedara Japan ini dan wakil U.P: di Betawi poenJa toehsa~ pertanjaan kepada Pemerjntah. Penanja menerangkan
Tanggal 31 Maart jl. doea _mesin te~bang Glenn Martentang itje pelajangan2 pertJobaan membesarkan lagi adanja toelisan dalam ,,N.C." itoe jang. berkepala ,,_On- tin dari Mil. Luchtvaart pergi patroell. Satoe ~antara
ketjoerigaan ito~.
.
.
.
,, begrijpelijke discriminatie" (Perb~aan Jang tidak dime- nja roesak mot?rnja, lal~e ter_Paksa toeroen d1tengahKatanja, bag1toe leb1h dJlioeh terbatJa dalam ,,Sg. Po I ngerti) dalam artikel mana dibitJarakan perbedaan2 ga- tengah Laoet DJawa. Hal itoe dilakoekan dengan selamat.
satoe kapal Japan ,,Nuia .Maru", tela~ mem~antoe pesa- dji mo~rid2 jang dididik djadi vliegtuigmakers, sertapoen \ Dari kedjadian itoe dapatlah diambil kesimpoelan, bahwa
wat jang membikin pertJobaan pelaJangan i~o~ dengan perbedaan pangkat jang bisa tertjapai, sementara toen- mendarat dilaoet lepas dengan pelempar born Glenn Ma:menoetoerkan tentang keadaan oedara. Au~o:1te1t~n Por- toetan penerimaan dan didikannja sama. Laloe toean \ tin itoe tidak oesah dikoeatirkan .benar. Kar:na koeatnJa
. I serta ringannja kedoea sajap me:'m terbang itoe dapa~lah
toegis pernah madjoekan protest tent~g m1, ketika k~- Prawoto mengemoekakan lagi:
pal Japan itoe masoe~ pelaboehan Dilly sedang mas1h
Djika satoe dan lain memang betoe~, n;taka penanJa ia merapoeng seperti boero:ng a1:. _Dan orang~rang Jang
memberikan pengoendJoekan2 tentang keadaan oed~a ingin menanja pada pemerintah apakah ia bdak sependa- didalamnja dapatlah melankan dm keatas mesn: ~erbang
pada pesawat terbang •:Marak~o", v:aktoe m_emb;kin patan dengan penanja:
jang terapoeng-apoeng itoe. Soenggoehpoen demik1an mepertjobaan pelajangan Jang ketlga. D1katakan itoe ada
bawo. dru=n wru.:to<> sep<>rH !'!Alrnr::ing ini teroetama r<>ka ito<> te.ntoPl::ih tirl::i.k herada dalam soeatoe keadaan
pelanggaran kesopanan mternat10na1.
a. d 1
d. b tan 2 pemerintah jang tersangkoet Iang- jang boleh dikatakan senang. Oentoenglah beberapa ~oeDidekat kota Dilly grondpersoneel pesawat _t~rseboet
a am j~~ peperangan seperti Marine itoe, soeatoe loeh mil dari sitoe laloe kapal Tjisadane dari Java-~hmadan beberapa orang Jap1:1'11 di Timor telah membikin satoe
=~~:~aan bangsa itoe haroes ditiadakan.
Japan Lijn. Kapal i~oe diber~ tahoe~an oleh mesm _tertiang pengoendjoek bag1 pesawat terbang, dengan memP
t
b t d'atas pada Marine itoe bang jang satoe lagi, laloe d1bawanJa ketempat ~etJelapoenjai dasar2 jang permanet. Djadi kaloe ~esa~at2 J~- b. hahwa ~toeranas::s~o~=t a~anja perhoeboengan jang kaan itoe. Berkat kegiatannja _kap~en kapal TJ~sadane
pan terbang diatas Timor dan hawa oedaranJa dJelek, p1memberikan al
l
2 Eropah dan Indonesia itoe toean van Rees, serta opsir2nJa dengan d1bantoe
koerang baik antara go :gi:n d'
t itoe tidak aka~ oleh anak-anak kapalnja, dapatlah sekalian orang jang
loot2 pesawat itoe bisa melihat pada kajoe tanda itoe
bisa melihat pada kajoe tanda itoe bagimana djalannja c. bahwa dalam atoerdan . an~e iens baik baiknJ·a ber- diatas mesin terbang jang roesak itoe ditolong semoeanja.
.
.
didapat orang2 In onesia tJang
se itoe - kelak kemoe'
. ga diang oedara atau adanja kaboet Jang
teb a l dlSnJa.
· baan
Dan mtsin terbang itoe sendir"ipoen d apat d JOe
djoeroe terbang dan 4 mecanicien Japan tinggal
d.engan
orps personeel Marine kat kedalam kapal itoe. Sesoedah diperbaiki tentoelah
~1an h_ar1 :1dak me~g as1 an c
dapat dipergoenakan kembali oentoek pertahanan neJang tmgg1 harganJa.
.
Sekianlah pertanjaan toean Prawoto. Dimasa sebagai ~g geri ini.
Sebagai
•tanda
terima
kasih
oento~k ~ertolong~n Jang
kita sedang alami sekarang ini memang sangat menJolok sekali adanja perbedaan penghargaan dal~ kalang- sigap itoe, diadakanlah tg. 30 April Jl. d1kap~l? TJ1s~dar:e
an Marine itoe. Toentoetan dari pe~oed~2 Jang dapat itoe penghormatan jang sederhana oleh wakil- dan ~1.
diterima masoek Marine oentoek vhegtu~gmaker~ . ada Luchtvaart. Dioendjoekkan kepada mereka seboeah dJ~
saroa boeat pemoeda2 Eropah dan lndon_osia dan ?id1kan· dalam baling-baling mesin terbang. Itoelah _tanda per1nja poen sama poela. Jang tidak sama Jalah hanJa ~eng ngatan jang diberikan kepada ~ere~a sebaga1 akan ~em
hargaan tenaga mereka. Betapakah djawaban pemermtah balas boedi baik jang soedah d1perlihatkan m:reka itoe,
jaitoe jang timboel dari hati orang pelaoet Jang sebekelak, tjobalah kita toenggoekan.
narnja.
Sikatlah Toean/Njon)a poenja ;lgl saban harl sedikllnja doea kalt
sama boesa d.n oba\ goaok olol Colgate lano blaa 11\Hoek
sampe dllobang 2 Jang paling ketjil. lnl boasa mengllangkan 1lsa1
makanan jang ketjll Jang lcetlnggalan dalern lobang 2 glgl
dan salah-selahnja Jang blsa memblkln gigl roeaak dan ~~--~
napes berbaoeh tldak enak. Obat oosok glgl
.-••.....,....
Colgate membikln Toaan/NJonja poanja glgl
seha\, poelih menkllap dan napas segar.

I
I

En~

h?eboen~

ma~a ~~~JO

Djoega kamoe
blsa dapatkan
kasehatan
BAR OE
Tenaga BAROE
Asabat koeal
kasenangan
doep jang segar
Kamo•

letlh. Jr:rnah dan

"cbingotnran discb..tbkao
hu·cna kamot. poenje tue-

boah k~"onansan dut' trair
dan Jodium ;anc 1ampang
haotjoer. Gantllah lni dut'
""I l•lah hlln1 - don
•m•t poenja pan)aktt akin
hllana-. 8cr'iboe·rlbot: orant
tdah mendindJ te.rtjcnranr
tentanr komballftfl Kasthatan,
t1M1• dan M:ra4Jinan dr:n:gan
sampans
dan
sadr:rhana
,.Vil<el,." mcngHlh kepada karnoe
ltti dzat • Oalr janr pulot moKti
ada tlidal•m toe.both. d%at• mana
41 dap•tM1n dul aou.tae tdoent·
11.Mhan d.i Laodan Tedoc.h •o~nla poc:nia toembtr J4ng tc:rkaja
4arl lni dzat' jana mr:n1aslh
la.thldotpan - la ada mtng:and~nc
'Bcsi, PhosphoY, Calcium, z~aHI
dldalam roepa ast:ll; 1i:beto1lnja ia

l

ad• men1a.ndocn1 • darl u dzat'
tja\t' lanr monti •da ilidalarn tet:·
b.. h don Jodium l•ns 1amp•n1
hantJocr. Dan diocra rnena:andotnr
\ljtamincn daa Vltamincn B. Jane
ptntln1. lni umoea dzat• l•nr
. perlo• H~eli oe.ntotk kasthatan
~•n tena1a hlona ptrloc
od1 ccntutk kehidotpan amoc 91kulbkon olch .,VikclP.". K•stlah kam••
p .. nl• bodan tablot' ,.Vikrlp • lnl h1rl diocra.
Lihotlah h .. il•·nl• l•nt njato HKlll Toro .. ·mcnoroc. haml!t rasak•n ka.sernboth1n. Aaeb•t mtndiadi
tcnana. k•rnoe tocnl• oblc mendJadl teran.s,
i..m.. mendladl out. radJln don dapat nltnl•t·
•i•k•• 1r1ala t"Ol"P• Kuadjinan baroc. tenar'!'
t.noe tncnralir di1tlo•to1.h k.moc potnia tot.hoe:/:\

t

Menjagarkan seperti
mengandorkan auto
Djika toean dahaga dan tjape, minoemlah 1 botol Sarsae. Toean akan
lihat bagaimana toean lekas segar
dan bagaimana toean gagah dan
koeat oleh karen1Jnja. Sarsae terdjoe·
al di antero toko' dan roemah' makan.

Kehldo1pan mcnetim.4 t.1moc denran a.enan1 haU.
8clilab •tt~•ranc d~occ• ••toe botol tab,.i• .,\lilw.lp"·

P£RJNGflTRN D1iko Toean poen10 lang-

gonon hda ada sedja, toeHs soe1a1

hPoda M..Ucr ~ Plupps, 8o'1ov10-C.• Aid
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SOESOENAN BAROE.

DARI SIAOE.

Di Siaoe moelai tahoen ini, pekerdjaan heerendienst
dientengkan; segala penanggoeng pengerdja heerendienst,
boekannja lagi dipekerdjakan pada memboeka djalan raja, melainkan dipergoenakan pada memboeka keboen,
goena mereka sendiri, diketjoealikan pembetoelan djalan2 raja jang roesak.
Oleh pengerdja hereendienst dari beberapa kampoeng
telah diboeka keboen di Belang dekat danau Kapeta
kampoeng Talawid dari roana segenap pendoedoek kampoeng jang torsangkoet, teristimewa isi kampoeng Mala,
laki perempoean, sampai anak2, semoeanja membantoe
menanam oebi kajoe, betata bete, pisang dll. oentoek mereka sendiri.
Sebahagian jang terbanjak dari pendoedoek kampoeng
Mala, Sawang, Biaoe, Boehias dan Talawid, semoeanja
mendapat tanah perkeboenan didekat danau Kepeta tsb.
j ang diboeka dan dikerdjakan oleh orang2 mapaloes, terhitoeng pekerdjaan heerendienst. Besarnja bahagian seseorang kira2 40 X 50 M.
Selama mereka itoe memboeka keboen dan bertanam
disana, P. t. wd. Radja Siaoe, poen ada serta bersesama,
baik siang dan malam, sehingga beliau tidoer ditengah
hoetan besesama dengan raiatnja diseboeah jang soedah
disediakan oentoeknja dan oentoek orang2 jang bekerdja
disitoe.
Kampoeng jang lain2 seperti Bahoe Akesimbeka dll.
ada djoega tanah perkeboenan jang diboeka oleh orang2
heerendi<>n«t . nPntoek meroka itoe, terdapat dipegoenoengan Awoe, ataupoen ditempat-tempat jang lain, dibawah pohon2 kelapa jang tinggi2.

TAWA RAN OEMOEM .

Dari Raad van Indie.

Heerendienst.
Sedildt dientengkan.

Diangkatnja prof. Dr. Hoesein Dajadiningrat mendjadi lid Raad van Indie, mendjadikan dewan terseboet sekarang ini mempoenjai 2 anggotll Indonesier. Soesoenan
raad terseboet sekarang ada seperti berikot:
Lid tevens Vice voorzitter, Mr. Spit, leden: De Bruyn
Kops, Van der Plas, Soejono dan Prof. Hoesein Dajadiningrat. Wali negeri ada ambtshalve voorzitter dewan
itoe. Membitjarakan soesoenan raad baroe itoe, dengan
mengingat haloeannja gouverneur Van der Plas jang terkenal sangat mendekati bangsa Indonesia, "Soeara Oemoem" mengatakan tentang badan penasebat Wali negeri itoe, bahwa Raad van Indie jang baroe ini nampaknJa
akan berhaloean ,,etisch". Pandangan ini boekan tidak
tepat, melihat doedoeknja doea Indonesiers dalam raad
dari 5 anggota, sedang satoe dari itoe tiga lainnja terkenal ,,etisch" haloeannja.

Vooi;zitter Minahasaraaci maloemkan dengan ini, bahwa pada tgl. 16 hb. Juni 1941 djam 10 pagi akan diboeat
tawaran oemoem dikantoor Directeur Locale Werken Minahasaraad boeat pemasoekkan batoe (steenslag dan
breuksteen) oentoek perbaiki djalan Kawangkoan - Langoan, jang dibahagi atas doea bahagian (perceel) dari
km. 19.950 sampai km. 26.950.
Atoeran2 serta perdjandjian2 boleh didapat dikantoor
Directeur dan Opzichter Locale Werken Minahasaraad
Manado dimana djoega boleh mendapat keterangan lebih
djelas . .(pembajaran f 0.50 p/stel).
Soerat tawaran dimasoekkan dalam envelop tertoetoep
djkantoor Directeur L. W. Manado dimoeka djam 10 terseboet diatas.
MANADO, 5 Juni 1941.

Voorzitter Minahasaraad,
Tersebab Raad van Indie semata-mata ada satoe badan ,,penasehat" belaka, walaupoen pengaroehnja soenggoeh besar, rasanja h_endaklah kita tidak k~liwat lebih~- ' BOUWBUREAU ,,EDUDE" SEDIA MENJOKONG
kan tentang haloeannJa, sebab sesocatoe advies moengkm
.
tidak selamanja ditoeroeti. Boekankah kedoedoekan Raad TO~ DENGAN BARANG ICllTIAR DALA.M
van Indie dalam soesoenan kenegaraan Indonesia sekedar MEMBOEAT TEMPAT SEMBOENJL
djadi djoeroe nasehat sadja dan nasehatnja tidak dimesBEL SADJA TEJA'. No. 95.
tikan dipakai tidaknja.
I

Mapawes.

Oeroesan mapaloes di Siaoe oleh Pemerintah dipentingkan pada memboeka keboen dan bertjotjok tanam.
Dan mapaloes2 diadjak seboleh-bolehnja dengan moezieknja, jaitoe memakai boenji2an seperti tagonggong, tongtong, gong dll. pada menambahkan semangt pertanian.
Oleh Pemerinta~ moelai da:i toea2 tahoen lalo:, tel~h
dilakoekan pert andmgan moez1ek mapaloes dan tJaranJa
mereka bekerdja memoeka keboen, bertanam dll. toeroet
l'lgoe muziekboenji2an mereka. Pertandingan sebegini
dilakoekan tiap2 boelan didalam keboen jang diboeka
oleh kawanan mapaloes. Maksoednja soepaja mengadjak
pendoedoek bertambah radjin bertjotjok tanam. Prijsnja
bandera dan wang.
Pertandingan muziek mapaloes amat ramai, lebih ramai dari pertandingan Zangvereeniging dan muziek barn.hoe. Pendoedoek Siaoe giat menontonnja meskipoen memakai kartjis seharga f 0.05 (lima cent) berdiri; - Mereka lebih giat dari menonton pertandingan lain2nja.
Saking ramainja pertandingan muziek mapaloes, ketika tanggal 28 April j.l. waktoe itoe toean wd. Radja
Tagoelandang kebetoelan masih ada di Oeloe, karena menjamboet kedatangan Resident Manado di Siaoe, serta
mengambil slamat berpisab, karena Bangsawan Resident
M. van Rbijn hendak pensioen maka toean wd. Radja Tagoelandang soedah bersabda sesoedahnja pertandingan
mapaloes dilakoekan ,,saja amat bersenang hati karena
penjamboetan toean2 atas diri saja begitoe baik, dan saja
amat bersoeka, melihat kemadjoean di Siaoe, dan saja
berdjandji saja akan ikoet tjontoh Siaoe, pada memadjoekan keradjaan Tagoelandang, dengan mengadjak mapaloes pakai boenji2an dan melakoekan pertandingan mapaloes.
Oleh kesoekaan saja begitoe sabda toean wd. Radja
Tagoelandang lebih landjoet, sekarang saja kasih wang
hadiah bagi tiga club mapaloes jang tiada mendapat prijsnja, masing2 dengan wang f 0.50 (stengah roepiah).
Pmnberian tanda mata,,

Oleh Manteri2 keradjaan Siaoe pada tgl. 28 bb. April
1941, telah dipersembahkan pada P.t. Resident M. v. Rhijn,
sebagai tanda mata karena hendak pensioen, 1 tempat
rokok. Dan dari kaoem iboe Oeloe dihadiakannja satoe
tempat pinang (kawila) dari mani-mani, hadiah dan tanda mata mana disamboet oleh Bangsawan Resident dengan gembira, karena sabda beliau Ia akan tiada loepa
tanda mata dari Kaoem Iboe Ooeloe, sebab itoe ada boeatan tangan mereka sendiri.
ANAK BOEAH ,,RANTAU PANDJANG".
Moeng1dn dalarn tangkapan.
Orang masih ingat berita tentang dite~ggelamkan~ja

kapal KP ,,Rantau Pandjang" oleh badJak laoet DJerman. Tcntang anak boeahnja tidaklah diketahoei dengan
pasti. Sekarang dari London ada dikabarka~ p~da Aneta,
bagitoe terbatja dalam pers, bahwa boleh dJad1 seloeroeh
anak boeah Rantnu Pandjang" telah tertangkap dan
berada di D]~rman. Anak boeah kapal itoe terdiri dari
8 orang _,,ropa:il, 4 onderofficieren Ambon dan Manado
da.n 50 personeel Indonesia lainnja.

I

RKO

Ginger Rogers

Toeroeilah kepada

TEBAKAN-PENTAL Jang
lnda h

boeat semoea orang!

Warna ape menoero.t toean poen ja pendapatan ada
jang palin g balk boeat Ginger Roge.-.? Toean blsa
pi llh dari 6 warna darl Penla l. Biroe (,, Royal " dan
,. Washab le"), blroe toea, hltam, hidjau , violet dan merah .
Warna jang pal ing balk di telapkan nja menoeroet aoea ra
t er banjak d an .emoeanja jang eoedah pillh inl warna
akan terl ma grati1 eatoe bot.ol Pental. lailah cou pon
jang di bawah lnl, '41mpelkan di alas bri efkaart dan
kirlm kepada Jacoberg , Afd. Rec:lame, Balavia., didalam
satoe boelan Heoedah penanggalan ini soerat kabar.
Werna je no paling ba ik boeat
(;inge r Roger• adala h - - - - - - No ma~-----------
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DAFTAR KEPOETOESAN RAPAT-PLENO GAP!.

ATELIER LI CHIONG

tg. 11Mei1941 dikota Djakarta.
I. GAPI DAN MINISTER WELTER.
BIOSCOOPLl\AN No 27
Didalam Rapat-pleno pada hari Minggoe tanggal 11
MAN AD 0.
Mei 1941 jang diadakan di Djakarta, GAPI telah memoetoeskan:
1. roenjatakan perasaan ketjewa terhadap kepada oetjapan-oetjapan dari Z. E. Minister Welter, bahwa
Aches satoe2nja boeat pembetoela11
perobahan tata-negara tidak (beloem) bisa dilakoe- mesin toelis. brandkast, gramophoon,
kan berhoeboeng dengan Ra'jat Belanda tidak bisa
mesin mendjJhit di!. mes1n2 ketjil.
didengarkannja.
Njata, bahwa sebaliknja melandjoetkan soesoenan
Soerat kesaksian jang tertjetak ditata-negara Indonesia jang sekarang ini tidaklah sesamping ini memboekt1kan pada toean
laras dengan azas demokrasi.
2. oentoek menentoekan sikap lebih landjoet GAPI me- tentang kebaikan pekerdjaan kami.
noenggoe keterangan2 dari Pemerintah Hindia-BeLebih djaoeh kami djnega menglanda seperti di-,,djandjikan" dalam radio-rede dari
tjet perkakas roemah dengan matjam2
Minister terseboet.
warna
kajoe.
3. Melandjoetkan aksi INDONESIA BERPARLEMENT.
II. KONFERENSI-KONFERENSI DAERAH.
Semendjak peroemoeman MEMORANDUM GAPI dan
pertemoean dengan Commissie Visman, maka tambah
donesia berwadjib dan berhak poela menentoekan'
hari tambah deraslah Secretariaat GAPI menerima penggaris-garis prinsip dari pada demokrasi dalam socialharapan dari Ra'jat oemoemnja oentoek mendapat penekonomi oentoek dapat mengarahkan hidoep dan
djelasan tentang Memorandum terseboet dan lebih keraspenghidoepannja dalam waktoe jang akan datang.
lah poela desakan dari badan-<badan Comite P ARLEMENT
Secretariaat GAPI:
INDONESIA oentoek mengadakan konferensi2 Daerah,
ABIKOESNO TJOKROSOEJOSO
agar lekas terdapatlah perhoeboengan persoonlijk dianSOEKARDJO WIRJOPRANOTO
tara Comite2 itoe dengan oetoesan2 GAP!. Persoonlijk
Dr.
A. K. GANI.
contact, kontak dengan persoon dari oetoesan GAPI sangat diboetoehkan oentoek dapat mengatoer lebih rapat
dan lebih radjin dari kekoeatan dan tenaga dalam badanUNIVERSAL
badan Comite itoe oentoek mendalam-dalamkan dan meloeas-loeaskan tjita-tjita INDONESIA BERP ARLEMENT
dalam kalangan Ra'jat moerba. Rapat-pleno GAPI pada !
MANAOO • TEL. 117 .. PASSERWEG 2.
tg. 11 Mei jbl. telah memoetoeskan berlangsoengnja j
Konferensi2 Daerah. Tempat-tempat, nama-nama oetoeRepareert a lie soorten Radio - Ontvoog •
san-oetoesan GAP! dan waktoenja lagi poela tjaranja me- 1
toestellen, Gramaphoon- en Krachtversterngatoernja rapat telah ditentoekan oleh Secretariaat.
kers, Rad io transfo rmatoren, spoeltjes en
Pengoemoemannja hanjalah sadja menoenggoe basil
alle Electr iche· apparaten.
peroendingan dengan Procureur-Generaal jang sedang di- Ons SERVICE STATION is voorzien van de meest
djalankan.
modern meetinstrumenten.
III. FONDS - GAPI.
Telah sampailah kiranja waktoe bagi GAP! oentoek Service· abonnement slechts f 1.50 per maand.
soenggoeh2 merapatkan perhoeboengan baik dengan Ra' Beleefd aanbevelend,
jat oemoemnja maoepoen dengan badan-badan Comite
PO KENG BOEN.
PARLEMENT INDONESIA. Perhoeboengan ini dapal dilakoekan dengan propaganda dengan mengoendjoengi
lempat-setempat atau dengan penjiaran bulletins dan
brosoer2. Semoeanja ini tentoelah memboetoehkan biaja
tidak ketjil. Dengan meng-intensiveer, dengan mentjerdas-tjerdaskan propaganda keloear perloelah poela badan Secretariaat dilengkapkan, jani jang perloe jalah
menempatkan satoe tenaga jang tjakap diloear anggauta2 Secretariaat jang dapat mengerdjakan instroeksi2
Secretariaat dengan tenaga dan waktoe sepenoeh-penoeh-
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Kepala sekolah Drs. Tan Tek Heng,
Goeroe ilmoe-ilmoe dagang pada
H.B. S. - A. M. S.
2 dan 3 tahoen pengadjaran; a to er an pengadjaran seperti
disekolah-sekolah dagang Goebernemen.
Pada sekolah ini bekerdja 8 goeroe jang bersoerat
idjazah (berdiploma).
ORANG JANG LOELOES :
Diploma A Memegang Boekoe, jang sah dari Bond, Oct.'38, Dari 5 orang loeloes 3
60% ialah: Thoeng Liong
Tek, Que Giok Soei, dan Marjono.
Oct. - '39. Dari 3 orang loeloes 2 = 66% ialah Yo Seng
Liem dan de Graaf.
Oct. - '40. Dari 3 orang, loeloes 2 = 66% ialah: Tjan
Liok Siep dan Yo Kok Kie.

=

Berkirim-kiriman soerat bahasa Belanda A: April - '40.

Dari 1 orang, loeloes 1

= 100% ialah Jan Tjea.

Steno dan Typen :

Oentoek kami poenja oedjian sekolah, dengan toentoetan
seperti berikoet: Typen 50- dan Stenografie 130 soekoe
kata semenit, loeloes bertoeroet-toeroet 10 dan 4 orang.
SEMOEA JANG LOELOES SEKARANG ADA
BEKERDJA SAMA:
1. Jan Tjea General-Motors Co., Batavia
2. Tan Eng Hem - Firma Hok Seng, Makaaser
3. Tons Soei Teng - Toyo Menka, Makasser
4. Nio Eng Bie - Firma Geo Wehry, Makasser
5. Tjioe Toan Liem - Bekerdja lste Makassaarse Broodha.kkerij.

Iah diseroehkan soepeja tiap-tiap badan Comite PARLE6. Nio Koeng Loeng - Kantoor Stadswacht.
MENT INDONESIA saban boelannja mempenoehi kewa7. Sie Eng Tjiang - Firma Ogata.
djibannja kepada Secretariaat GAPI. Tetapi dengan meng8. Nio Koeng Hoo - B. P. M.
alirnja soember ini sadjapoen beloemlah dapat biaja pe9. Thoeng Liong Tek - Firma Oei Soang Goan.
kerdjaan jang ditjita-tjitakan oleh GAP! dapat tertoe1(,. Que Giok Soei - B. P. M. (overleden)
toepnja,
11. Marjono - Onderwijzer Moehammadiah, Samarinda.
Barhoeboeng poela dengan berita2 jang sampai pada
12. Yo Seng Liem - P. T. T., Mak.
Secretariaat GAPI, bahwa tidak ketjillah djoemlaanja
13. De Graaf - K. P. M., Mak.
kaoem dermawan bangsa kita jang soenggoeh ingin me14. Tjan Liok Siep - Assistent H. I. G. O.
njokong GAPI dalam aksinja mengedjar tertjiptanja
15. Yo Kok Kie - Jacobson v.d. Berg.
TEMPAT MEMPERBOENGAKAN OEANG
INDONESIA BERPARLEMENT dengan harta oleh ka16. Yo Muskita - K.N.I.L.M.
SIMPANAN JANG KOEKOEH.
rena tenaganja ada terhalang, maka Rapat-pleno GAPI
WANG SEKOLAH DAN WANG BELADJAR:
telah menentoekan menjoesoen seboeah badan penghimOeang simpanan senantiasa tr.roes dapat dibajar Sekolah siang (Moelai Augustus) f 7.50 seboelan
poen bantoean2 jang beroepa oeang pada GAPI, baik dePengadjaran Memegang Boekoe
,, 7.50 seboelan
dengan tidak diberitahoekan lebih dahoeloe.
ngan djalan derma, sidqah, dan lain sebagainja, jani dePengadjaran Steno
,, 2.50 seboelan
Boeni&a 1940 3 %.
ngan nama ,,Fonds-GAP!", dengan badan pengoeroes senPeng-adjaran Typen
,, 2.50 seboelan (memdiri diloearnja Secretariaat GAPI, tetapi terdiri dari
perbiasakan diri saban hari tidak bajar).
Dipinta kepada penjimpan-penjimpan akan meorang-orang GAP! poela.
ngnendjoekan boeko~njad1kantoor Spaarbank, soe- Pengadjaran Engelse-Handelscorrespondentie atau
Sebeloem badan ini tersoesoen. maka moelai sekarang
f 2.50 seboelan
paja boenga itoe dapat dimasoekkan dalam boekoenja. &ngelse Conversatie
bantoean atau sidqah atau derma ocntoek fonds-GAP!
Keterangan-keterangan
Hospitaalweg
6, telefoon 313.
I>irectie
dapat dikirimkan kepada Secretariaat GAPI. Sangat diharapkan kepada setiap poetri fudonesia jang soenggoehsoenggoeh mengharapkan tertjiptanja INDONESIA BER- ;
P ARLEMENT soeka membantoe menjokong dan menji-1
arkan pendirian fonds-GAP! ini, jang hasilnja selama
Perlement beloem tertjipta teroentoek kepentingan aksi ,
INDONESIA BERPARLEMENT semata-mata.
:
1
IV. SEROEAN KEP ADA PERS INDONESIA.
Kepada seloeroeh Pers Indonesia jang sampai kini nja-1
ta telah memberi bantoean dan sokongan kepada aksi
INDONESIA BERP ARLEMENT diharapkan soepaja da- I
lam waktoe jang akan datang soeka memberi sokongan i
dengan menjediakan tem1fa!t advertensi dengan gratis I
oentoek seroean-seroean GAPI dala.m melakoekan aksi
terseboet.
Berhoeboeng poela dengan beberapa peristiwa jang
telah laloe rapat-pleno GAPI berseroe kepada seloeroeh
Pers Indonesia, soepaja aipabila tidak mengoerangi atau
mengganggoe kepentingan journalistiek soerat kabarnja,
soeka mendjaga dan mengawaskan terdjaganja PERSATOEAN RA'JAT INDONESIA, jang njata dengan soesahpajah kini dapat tersoesoennja.
V. KONGRES RA'JAT INDONESIA KE-II TENTANG
PEREKONOMIAN.
Berhoeboeng dengan beberapa soeara dan pendapat tentan poetoesan GAP! oentoek melangsoengkan Kongres
Ekonomi, soeara dan pendapat mana njata ada timboel
oleh karena koerang keterangan tentang poetoesan itoe,
Meliat soeaminja mendapat
maka rapat-pleno GAPI memoetoeskan memberi peroesakit kepala, sang isteri lantas
moeman lebih djelas dalam kepentingan itoe, babwa:
ambil Obat Poeder Sakit Kepala
1. dengan berlangsoengnja Kongres Ekonomi itoe sekaTjap Matjan boeat menoeloeng
li-kali GAP! tidak akan membelokkanperhatian Ra'sakit kep.ala soeaminja itoe.
jat dari so'al Parlement kedjoeroesan ekonomi;
Kaoem isteri selamanja sedia
2. Kongres Ekonomi terseboet semata-mata akan meObat Tjap Matjan dalam roernah.
nentoekan principieele richtlijnen (garis-garis prinsip) dari pada penghidoepan ekonomi Ra'jat kearah
pengbidoepan social-ekonomi jang bersandarkan atas
azas ke-Ra'jatan, sebagaimana ditentoekan dalam
Memorandum GAPI.
3. dalam masa pergantian jang soenggoeh besar dan
BISA DAPAT BELi DI SEGALA TEMPAT
hebat dari soesoenan seloeroeh doenia ini Ra'jat In- ;
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BETAPA TJARANJA HITLER I
Hendak mena'loekkan Jnggeris.

Batialah perdjandjian1 jang
gompang darl ini tebakan. Toean boleh kirlm beberapa banjak djawaban sesoekanja.

TEBAl(AN ·PAl,MBOOM

Formulier2 terdapat pada toean poenja langganan. kantor 2
1
DJALANNJA kedjadian2 dalam perang Eropaih pada
·' " Borsumij atau pada Procter & Gamble --Soerabaia
dewasa i£.i mendjadikan kita teringat akan toelisannJa
Dr. Hermann Rauschning, itoe bekas sahabatnja Hitler ·
jan,¥ terkenal dengan boekoenja: ,,Hitlers eigen woorden"
(Perkataan2 Hitler sendiri). Dulam pelbagai soerat kabar,
Goenoeng Sahari Oost 41 Batavia
antaranja dalam ,,Loromotief" pada permoelaan Mei j. 1.
Rauschning pernah menoetoerkan atas tjara bagimana,
Ifarang Tempel 8
Semarang
menoeroet pengiraannja, Hitler hendak kalahkan Inggeris.
Dalam garis besarnja penoelis itoe mengira-ngirakan,
bahwa Djerman dalam menjerang Inggeris akan memGouvernements-Erkende Kindertoelage art. 17-lid 2 BBL.
pergoenakan taktiek jang seroepa, sebagaimana telah
Schoolgeld F 12.50 en F 15.- per mnd. Studietijd 18 tot 30 maanden.
dipakainja terhadap Maginot linie Perantjis jang maha
Toelatingseisch: 7e kl. lagere school, 1~ulo en HBS.
koeat itoe. Jaitoe boekannja dilakoekan penjerangan I
Prospectus g r atis op aanvraae.
langsoong atau dari depan, tetapi akan dibikin serangan2
memoetar. Dus boekan tempat2 jang diperkoeat, seperti
ELECTROMONTEUR
RADIOTELEFONIST
RADIOTELEGRAFIST
pantai Timoer dan Tenggara Inggeris, sekiter Kanaal miRADIOMONTEUR
salnja, jang bakal diserang, akan tetapi akan dibikin peRADIOTECHNIKER
njerangan pada bagian2'Jang koerang koeat. Maksoed jg
VELE LEERLINGEN WERDEN BIJ
Aanvang nieuwe cursus telkens
dalam dari ini tjara ada boekannja maoe singkirka111 menop 6 AUGUS'.I'US en 3 JANUARI.
tah2 semoea pertahanan Inggeris, tetapi maksoednja hen- 1
IIET GOUVERNEMENT GEPLAATST.
dak memaksa Albion tinggalkan tempat2 pertahanannja,
---------..~------------------oleh sebab keradjaan Inggeris mendapat serangan diseh b.
.t
Im
.
I
.
d. d'
.
.
peng a 1san 1 oe.
permm nggens men Ja i paJah de.
moea b i1angannJa.
.
d'b
·k
·
k
2
di
d
·
.
.
. .
. . .
.
ngan l en annJa poe oe1a n
sega1a pen JOeroe kera. :i:embil~ngan Rauschnmg .m1 sampa.1 km1 terl~hat da~ djaan. Maka itoe, kata Rausch11ing, penjerboean ke Ingr1 dJalannJa peperan.gan. ~enJer_boeai: d1. Balkan dibar~ngi 1 geris (invasie) akan beloem ditjobakan sekarang. Ichtiar2
dengan sera.ngan~ d1 Lyb1a. Ak~ba~nJa Jalah ~engambilan Djerman boeat mendoed.oeki Kreta, dengan maksoed metentara ?an L~bia oleh Inggens Jang berakibat k~lema- \ njerang Suez, bagitoe poela mendatangi minjak2 Inggeris
han gansa~ dIBana, o.ent?ek memperk~eat ~ront di ~al- di Irak, kelihatannja mendjadi pengoendjoekan akan mak~an. Tetap1 pada ac~irnJ.a kedoea .garisan 1t?e ternJata soed2nja seperti dikira2kan oleh Rauschning itoe. Oerat
tidak ketolongan, Lybia d1desak, Gnka poe~ dJoea. Dalam nadi keradjaan Inggeris jang diroepakan oleh Suez dan
i~i ma~so:d. Djerman ~g oetama belo~m keh~atan berwoe- \ daerah2 minjak di Asia ketjil itoe, moengkin terpoetoes,
dJoetnJa, Ja:toe m.enar1k. tent~ra d~n Inggens. Sebab m~- dus melemahkan Inggeris boekan sedikit, sekiranja dapat
~oero~t bent~2'. Jang. d1paka1 sekit~r Balkan dan .~esir ditjapai oleh Hitler oesah anja itoe. Agaknja ditempat
itoe hmgga kim hanJalah tentara Ja~g terdapat di~itoe. pertama Hitler hendak menghantjoerkan kekoeatan berApakah serangan2 pada Kreta, dan Jang sedang diran- perang dari Inggeris dengan merintangi pembawaan alat2
ANUSOL Plt:PIBIKIN
tjang~an landjoetnja pad8: Irak dan s.uez akan dapat m~- perang dari Amerika boekan sadja, tetapi dimana dapat,
St:NBOfB PfNJAKIT
wo~Joetkan kehendak. Hitler. ~enank t.entara Inggens djoega mendoedoeki daerah2 bahan Inggeris sendiri, seWA51R
dan kepoelauan Inggens send1n ·
.
. perti di Irak, serta djalan2 pembawaannja, seperti Suez
Pakerdjadnnja AnlllOl Jcrng
Dalam pada itoe seranga_n2 oedara atas Inggens d1- i1.oe.
1angat heibat !toe, telah 25
teroeskan dengan tidak koerang hebatnja.
_ . .
.
taoen lamanja d1 akoel oleh
Marilah kita ikoti poela djalannja perfikiran RauschApaka~ ~alam mei:ribela dm terl:adap seran~an2 pada
doktor• di 1eloeroeh doenla.
Anusol menoeloeng toean d•
ning dalam toelisannja itoe. Soal kedoea, kata Rauschning, oerat na~mJ~, Inggens ~kand tedrpaksa i:r1-~mbbag1t2kabn hkengan tjepat dan memba.nnl
jaitoe memoetotskan lnggaris dari soember2 bahan2nja I k?eatannbJa, Jang s~hmpd~1 pa ak ewdia.ska mil oea Ise a ~aka.i-akarnja penjakJt wcu!r.
gian ter esar mas1
ipoesat an
epoe auan nggens
d an memo esn a kan bantoean Amerika. Ini proO'ramma
°
·
·
d
·
d'
1
k
d
d
t
dil'h
i
a.mat loeasnja (dan sedang didjalankan dangan hebatnja, sendir1, itoe nant1 an Ja annJa ea aan apa
l a .
Red. KHP); dilaoet Atlantic soedah dimoelaikan dengan
Tentang pemetjahan kekoeatan itoe Rauschning toelis,
kapal2 silam Djerman itoe. Djika Inggeris dapat didoe- j bahwa Inggeris akan ha~oes memilih satoe a~ta~a doea:
doeki ini beloem berarti menang perang bagi Hitler, oleh melemahkan kekoeatannJa boeat pertahanannJa Jang ter- I
sebab peperangan masih dapat dilandjoetkan dari baha- I penting itoe, jalah di Inggeris, atau tjoba menangkis se- I
gian2 keradjaan Inggeris diseberang laoetan, misalnja rangan2 moesoehnja dibagian2 jang penting2 dari kera- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Canada dll. dengan Amerika sebagai poesat persendjata- djaannja seperti di Suez sekarang-dengan alat2 dan ke- ngan dan adakan gerakan2 militer bagitoe roepa, sehingannja. Dari itoe Djerman beroesaha sedapatnja lebi~ doe- koeatan jang tidak sempo.erna. ~alam ini babakan dari ga law~nnja terpaksa mengambil sikap menoenggoe, atau
loe menjiptakan keadan pajah dan loempoeh bag1 Ing- peperangan, kata Rauschnmg, DJerman dapatkan ke~em- memetJah2kan kekoeatannja oentoek berbagai2 tempat
geris dan sesoedahnja baroe berikannja poekoelan jang patan pada mengambil i~itiatief dalam semoea penJera- jang diserang itoe. Boleh djadi ini babakan akan dimoe1
lai dengan satoe penjerangan sekoenjoeng2 terhadap Inggeris, tetapi ini hanja sambil laloe belaka.
Pandangan Rauschning ini tepat kelihatannja. Berita2
dihari2 sssoedah berita mengatakan tentang serangan2
loear biasa hebatnja diatas Inggeris, sehingga dikota
London itoe gedong parlement jang soedah lebih 1000
tahoen oemoernja toeroet roesak. Dikasih beraksinja kapal raksasa ,,Bismarck" dibahagian Oetara laoet Atlantic,
agaknja bermaksoedkan djoega memisahkan armada laoet Inggeris, soepaja tidak dapat datang membantoe dilaoet Tengah disekiter Kreta, dimana menoeroet berita2.
telah ditenggelam.kan 7 boeah kapal perang Inggeris serta beberapa poela, antaranja slagschepen dapatkan ke1 roesakan hebat.
Tentang bantoean2 jang diharapkan oleh Djerm.an,
Rauschning katakan: Kita haroes pertjaja, bahwa bisa
Sekarang dta beloem bisa mentjapai ltoe,
djadi Djerman bakal moelaikan beberapa aksi dengan goetetapl setaeen legi tentoe bisa. Teroes ia
nakan bantoean dari kawan2 serikatnja jang baroe. Da·
akan bisa tjapal menoeroet sekadar besarnja.
lam waktoe2 belakangan ini ada lebih ternjata poela,
Djageleh soepeja dldalam kehidoepannja di
bahwa sangat bisa djadi Japan akan toeroet dalam perang
kemoedian hari dia dapat mentjap3i
dan djoega Spanjol boekan moestahil akan toeroet serta
keberoentoengan dengan djalan mengasih
dipihak ,,As".
kepadanja dasarnja lcesehatan ! Kasilah baji
Disini penoelis itoe membikin ramalan jang tepat
boeat apa jang mengenai Spanjol (jang dikabarkan soemakan Glaxo, makanan baji bailc selcali
...,..,,mnil!~J jang mengandoeng segala matjam d:iat'
dah meloeaskan tentara Djerman liwatkan daerahnja),
sementara doegaannja jang mengenai Japan, dengan ter·:""'" :: jang di boetoehi oleh toeboeh jang sedang
poetoesnja moesjawarat ekonomi Japan - Nederland,
membesarkan. Glaxo ada mengandoeng
moengkin poela diperbenarkan nanti. Satoe hal tidak daextra vitamine D dan calcium Jang sangat
pat dilihat lebih doeloe oleh Rauschning jalah bantoeanperloe oentoek memperkoeat toeboeh.
nja Perantjis (Vichy) jang didapatkan oleh Djerman itoe,
Dengan di kasih maken Glaxo, baji akan
jang memoedahkan Hitler mendatangi Irak via Syria dan
mendjadi
jang sehat dan koeat.
Gibraltar nanti, liwat Perantjis Selatan.
Dikatakan tentang Roes, bahwa pengharapan Djerman
oentoek dapatkan hasil jang memoeaskan, jaitoe bila ia
dapat memboedjoek Stalin boeat mendjadi kawan serikatnja. Kedoedoekan Roes pada dewasa ini, kata Rauschning
ada terkoentji dalam artian militer kesegala djoeroesan,
hal mana boleh djadi bisa memaksa Stalin boeat berserikat dengan Hitler dengan mana ia tjoba dapatkan keoentoengan dari kemonangan2nja Djerman serta dengan
bagitoe bisa terhindar djoega dari serangan negeri ini.
Oleh sebab itoe penoelis mendoega, bahwa moengkin sekali tentara Roes akan toeroet masoek ke Iran dan Irak.
Operatie2 sematjam ini akan kasihkan kesempatan pada
Djerman pada gentjet Toerki.
Boeat jang mengenai Toerki baiklah diperingati berita2 jang mengatakan tentang digerakannja tentara me·
rah kearah Asia Tengah itoe. Sementara prihal desakan
pada Toerki betoel moelai terlihat dengan ,,permintaan"
Djerman goena perliwatan tentaranja dari daerah Toerki .
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ELECTROTECHN IEK

seboela

WERKTUJGK UN DE

Lamanja peladjan 211~ tahoen .

BATOEK?

BOUWI\UNDE

Sjarat oen t ek mer djadi moerid:

7e kl.

o.

s.

Minoemlah dengan tjepa•
Wood's Great Pepermint
Cure. Obat Jang baik sekall
dan tjepat menjemboehkan
pilek. Enak diminoemnja.
Tida membahajakan epa•.
Djoega baik sekali oentoefc
penjakit 2 bertahak, medjan,
malaria, sakit leher, be•
ngek, bronchitis dan laln1•

RADIOTECHNJEI\

ra.tis dj1ka diminta.

RADIOTELEGRAFJE

CURSUS BA ROE Tl.~P-TIAP TANGO AL
I /\UG DAN I FEBR.

IL 0 E ' R

Membitjarakan GibrJtltar, Rauschning mengatakan,
~1
(dan Perantj~s) oentoek
~
l ~
~~
perhwatan tentara DJerbf:in Jang' hendak menJerang pin----toe laoet Tengah disP-belah
Barat itoe • maka akan terli- M end ek at'i suez k anaa z.
--i:::.: - ·
.• _
bat babakan baroe dalam peperangan dilaoetan Tengah
dan Atlantic. Kita akan lUrnt medan2 perang jang dengan i
TJOBA KEKOEATAN antara Inggeris dan Djerman
tjepat berpindah-pindah dibagian Timoer laoet Tengah, dipoelau Kreta soedah berachir. Dengan kemenangan
Asia ~etjil, Zuezkanaal: teloek Persia dan Iembah Meso- [ Djerman ! C~urchill dalam menghadapi Hitler dan jang
potam1a, dengan adaI!Ja pangkalan2 kapal2 silam jang telah menenma tantangan nazi di Kreta itoe, kesekian
baroe.
·
• ,J
kalinja· mengalami kekalaban. Befapa hebatnja perang
Selainnja itoe diba~,ag.ian tanah ,,Melajoe" (Malaya di Kreta itoe, dapat dikira2kan djoemlah kapal2 perang
dan _Singapore?) bakal ~erdjadi peperangan jang akan !11gge:is jang telah ditenggelamkan sekeliling poelau I
memmta keoeletan Inggens dan Amerika. Sementara. itoe itoe, Jang menoeroet pengakoean Inggeris sendiri, tidak
peperangan di Afrika Oetara akan berdjalan teroes de- koerang dari 7 boeab, jaitoe 3 kruisers (,.York") dari
nga~ saban2 didatangkan bala bantoean Djerman dan 10.000, ,,Gloucester" dart 9.100 dan Fiji dari 8.000 ton)
Italia.
serta 4 pemboeroe torpedo. Sebab sepandjang diketahoei
Dibahagian Barat dari laoot ':Vengah sekiter Gibraltar dilaoet sitoe tidak terdapat kapal2 perang Djerman ata~
djadinja-penoelis men~irakan bairn! terdjad' peperangan Italia, dikira kapal2 Inggeris itoe telah ditenggelamkan
djoega dan boleh djadii dis'itoe"flikan diadakan pangkalan2 oleh pesawat2 oedara Djerman. Menoeroet berita2 tenkapal silam baroe serta pangkalan pesa'.wat terbang ·aiba- tang perang Kreta itoe dalam pers, jang meloekiskan oebagian Barat Afrika.
_
koer kekoeatan disitoe sedari moelanja. maka pada moeItoe semoea tindakan tidak akan melemahkan mak.soed la.nja Djerman soedar menjerang poelau itoe dengan
Hitler pada menjerboe k~~epoelauan Inggeris. Kesemoea- 7000 serdadoe pajoeng. Biarpoen sebahagian besar dari
nja meroepakan impian jan:g bampir tak m·oengkin ter- tentara ini dapat dimoesnakan, akan tetapi jang sisanja
tjiptanja. Maksoed Hitler boekan sadja pada dapatkan telah berhasil mendoedoeki daerah djazirah Akotiri, dekeme,wuigan.2. dalam segala. a.JuWija..itoe,. tetapi pada men- ngan mengoeasai teloek Suda dan Canea, di Kreta Barat.
dapa.tkan koentji pintoe dengan mendoedoeki dan mem- Djoega daerah Heraclion, kira2 ditengah poelau itoe poen
perkoea~t2 -i:t-oe:-"-Oerakan langsoeng -oentoek dapat didoedoeki moesoeh dan dengan bagitoe berangmenjerang
ggeris akan1 .ditjobakan lagi, b~tapi disam- soer2 kedoedoekan tetara Djerman semingkin diperkoeatping itoe m
· djoegao itjiptakan satoe pengoeroe- nja. Oleh sebab lantaran pengoeasaan oedara oleh pesangan kepoe ean Inggeris dengan mendoedoeki poelau wat2 Djerman sehingga pembawaan bala bantoean IngIjsland dan CX-kne,, sementara peperangan di 7 laoetan geris sangat dipersoekar, maka ttntara disitoe berkelahi
doenia akan teroes mener
dikobar2kan.
I teroes meneroes, tidak bisa moendoer poen tidak bisa ma.~QA..Ji.;~i:(l,ia.lil:U\D~n Rt.u~ jang djoe. Bagitoelah pihak Dj¢tman semingkin koeatnja dan
..
r a jat
, sebeloem Kreta di- sampai pada penoetoep minggoe laloe ber1La2 wemberikan raksas~ .tenrmg kapa12 ketjilan Iantas diperintahkan keserang, Ira beronta~ panjol dan Perantjis toendoek pengoendjoekan, bahwa tehtara Inggeris akan terpaksa I sana, Jaitoe ,,Hood" dari 42.000 ton, ,,Prins of Wales"
dll. Ternjata; banjak antM apa' jang didoega2 oleh pe- melepaskan poelau Kreta. Semendjak Duinkerken djadi- d~n "~?dney" masing2 dari 35.000 ton dan kruisers dll.
noelis itoe tf!Jfa.t dilihatnj~ .Dengan mengatakan bahwa nja ketiga kalinja tentara, Inggeris haroes disingkirkan D~pesisir Groendl~nd betoel djoega menemoei armada
dengan terd~patnja kemdV,altg~ jkng menta'adjoebkan, liwat laoetan dibawa ketempat Iebih am.an.
DJerman, antaranJa kapal raksasa baroe. nama .,BisHitler akan erhasil dtl ~an maksoednja, jaitoe melemarck': dari _35.000 n (sama modernnja dengan kapal
mabkan Ingteris serta 1n"en1et'jah-metjahkan soember2 Dilaoet Atlantic,
I~gg~ns ,,Prrn~ of Wales", doea2nja baroe ditahoen ini
pembantoea.nnja, Rauschn'
menoetoe_p pemandangannja diantara armada Inggeris dan Djerman soedah terdjadi dikasih bekerdJa) serta beberapa kapal pengiringnja. Dadengan mengatakan:
djoega oekoer kekoeatan. Disini adalah pihak Inggeris lam pertempoeran jang Iantas terdjadi, kapal .,Hood"
Tetapi ia poen tak soenji dari risico jang sama. Per- jang memperoleh kemenangan dan pihak Djermanlah Jg soenggoeh sial, soedah terkena dengan djitoe oleh satoe
gaboengan b~a mana poen djoega dari kekoeatan oedara disapoeh bersih dari moeka laoet. Pada pimpinan armada tembakan .,Bismarck'' pada kamar obat bedilnja, sehingdan laoet, ditambah dengan Jrrelcoeatan dapa.t mengoeasai laoet Inggeris diterima berita tentang adanja kapal2 pe- ga di saat itoe djoega kapal raksasa itoe, jang pada degarisan2 dalam, disertai oleh.kawan2 serikat baroe dalam rang Djerman didjoeroes poelau Groenland. Tiga kapal I wasa ini meroepakan kapal paling besar dari armada Ingpolitiek, teta~i ini sem.Oea.. IAAoem dapat menandingi ke·
kekoeatan armada laoet riggeris. Kelemahan dari Hitler
poenja rentjana adalah terdapat dalam gegabah dan tidak
ORANG2-TOEA, PERHATIKANLAH Kf:PENTINGAN2 TOEAN.
tentoenja basil pertjobaan sendir1 - itoe
moengkin
Pilihlah satoe sekolahan dagang jang diakoei sah oleb
djoeg~' isa ~dja.<ii akan terjipita
12 lainJang dapat meDepartement v. 0. & E. seperti:
robali apa 1jang soedah Mato rdj'ti. Uoe. Satbe pertentangan jang tidak disangka2 akan dapat mendatangkan kegagalan jat;lg heh.a~ .. ~ ....
Kita toe!<>et harapkan bahwa bahagian terachir dari
,,SOERABAIA" - OENDAAN WETAN 40 - Soerabaia - Tel. 4581 Z.
pandangan penoelis ini kelak ~erbenarkan. Hanjalah
baiklah kita ketengahkan bahwa sehingga kini segala
Soeatoe rentjana peladjaran jang compleet dengan pekerdjaan praktisch di proefapa jang diramalkan oleh Rauschning itoe, telah diper- II
kan_toren sendiri. ~~ngadjar2 jang berw3: djib .. Hasil2 jang tida ada bandingannja
benarkan Olen kenjataan, jalah tentara Djerman soedah
dari semoea prakbJk-examens dan mentJahar1kan penempatan goena moerid2 jang
mengoeasai daratan Eropa dari podjok Oetara Noorwe- 1
soedah
loeloes (dari 1-7-'40 hingga 30-4-'·11 = 112 jang dapat pekerdjaan.)
gen sampai dibatas Toerki, sementara daerah Asia KeKita
ada
penoendjoek djalan dari vakopleiding jang meloeloe menoedjoe pada pertjil, bagitoe·poela Afrika Oetara sedang mendjadi pokok
dagangan. Rentjana peladjaran kami, daftar boekoe2 serta systeem pekerdjaan
pergoeletarUang djala;nnja sangat mengoeatirkan dengan
adalah origineel dan sekarang ditiroe seantero Hindia, jang meroepakan satoe
dikoeasain · oleh Hitler akan poelau Kreta itoe. Apakah
reclame jang paling baik goena peladjaran dagang kami.
serangan
a Suez a,kan n trti dibarengi dengan terdjaBelakanlah kepentingan anak2 toean, dengan mengirimkan mareka ke salah satoe
ngan keara1Wi9'; ltar dan d1 amping itoe kawan ,,As"
sekolahan dagang kami di:
di Asia Ti tier ikan dikasi 1*raksi terhadap Singapore,
SOERABAIA - MALANG - DJOCJA - BANDOENG atau BATAVIA.
biarlah n ti dihari2 men ati\i1g kedjaruan2 sendiri akan j
Mintalah pada H.V.S., Oendaan Wetan 40, Soerabaia, prospectus oentoek salah samemboekt' nn.j~. Kita_
iklah sama menoenggoeb de- j
toe dari sekolahan--sekolahan terseboet.
ngan ketenang~
,..

bah~a dengan keloe~n Spa~jol
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Kenapa Toean mengiri pada ini orang-orang koeat?
Toean baa dJadi 1ama koeat dan aehatnja. Alam ada brlken bebrapa
daon )ang mempoenJat kakoeatan men)emboeken dan kaslken tenaga.
daon·daon mana dipake ell dalem Dunlop'• Herb Tonic menoeroet
1atoe recept Ttmoer resia Jang soeda toea aekaU. ltoelah ada sarl
dedaonan Jang membeniken darah dan memblkin koeat, Jang tlda ada
kandoeng alcohol blarpa.n setete1.
Dunlop's Herb Tonic bertlcen pada Toean tenaga baroe dan oe1lr
penjaklt·penjakit aebagt penjaldt boeah-plnggang (nler), soeaah boeang aer, pent)emaban koerang baek. entjok, pilek clan banjak laen·
loen poela.
Satoe sendok·makan 3 atawa 4 kall 1atoe hart. blkiD Toean d)adl
sehat, koeat dan bersoemanget.
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geris, soedah meletoes. Kapa! ,,Bismarck" tidak toengg oe lama dan. poetar haloean, melarikan diri dengan dioeber oleh s~enap kekoeatan ggeris itoe.
Pada ac itnja pesawat2 oedara Inggeris berhasil menj oesoelnja dan djoega kapa12 pemboeroe serta kruisers,
antaranja ,,S'kh" , j ang dapat mengenai ,,Bismarck' dengan djitoe ditempat2 penting, sehingga keladjoeannja
berkoerang dan kemoediannja roesak. Dalam keadaan itoe
ia dapat disoesoel oleh ,,Prins of Wales" dan ,,Rodney"
jang bersama2 laloe menembakinja sampai kepajahan
dan dengan torpedo2 satoe kapal ketjilan la.Joe menenggelamkannja. Bagitoe ,,Bismarck" sesoedah mengambil
belanja, poen toeroet kedasar laoetan djoega. Besoknja
ketika kapal2 Inggeris masih tidak djaoeh dari sitoe pasoekan oeda~ Djerman soedah menemoeinja dan <la.lam
pertempoeran jang terdjadi satoe kapal Inggeris dapat
ditenggelamkan oleh bom2 pesawat oedara Djerman itoe.
Boela Mei kelihatannja meminta tidak sedikit korban
kapal perang dari Inggeris. Djoega armada dagang negeri2 sekoetoe sedang mengalami oedjian hebat dari serangan2 Djerman. Dikabarkan, bahwa convooi2 Inggeris sering dipegat oleh kapal2 silam moesoeh dan banjak kapal ditenggelamkan.
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Dalam peperangan bereboetan Kreta itoe terlihat
pengoedjian kekoeatan oedara dengan kekoeatan diatas
laoet. Akibat oekqer kelro~tan ~ntara kedoea matjam
alat perang ini dapat memberikan djawaban pada pertanjaan jang sering2 moentjoel: ,,Kaipal perang atau pesawat terbang ?", jang sedari moelanja perang sekarang
terdengar. Kelihatannja pergooeletan antara kapal perang dengan pesawat oedara jang terdjadi didekat2 pangkalan oedara sebagai disekeliling Kreta itoe, dimana pesawat2 Djerman mempoenjai pangkalan didaratan Grika,
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pertempoeran dapat berachir dengan kemenangan pesawat oedara. Toedjoeh kapal perang Inggeris ditenggelam- '
kan dan beberapa diroesakkan, antaranja doea boeah kapal raksasa, ketika berhadapan dengan armada oedara
Djerman disitoe. Laoetan jang ' sempit agaknja sangat
membatasi keleloeasan bergera k bagi kapal2 perang, jang j
karenanja mendjadi boelan2an pesawat terba.ng. KP.oiR- l
dian dilaoetan Atlantic memperfth~tkan djoega pentingvja pesawat2 oedara bagi arma<l'a laoet. Sekiranja ,,Bis\ marck" tidak terlebih doeloe dikenai oleh torpedo2 jang
ditembakkan oleh pesawat2 terbang jang dinaikkan dari
pambawa pesawat ,,Arck Royal", pasti ia soedah dapat
melinjapkan diri sebeloem kapal.2 perang Inggeris dapat 1'
mengedjarnja. Dari pertempoeran sehingga kini ternjatalah, bahwa pasoekan2 oedara semingkin mendapatkan
tempat terpenting dalam peperangan. Dalam pertempoeran tentara darat, pesawat terbang dapatlah melatahkan semangat lawan sementara dipeperangan laoet, kapal2 perang sangat disoekarkannja. Kemenangan2 Djerman sehingga kini, kelihatannja boeat sebahagian besar
adalah dibolehkan oleh adanja pengoeasaan oedara oleh
angkatan oedaranja. Lawan satoe2nja jang dapat berhasil baik menangkis serangan2 .riesawat oedara, ternjata
jalah ...... pesawat oedara djoega. sehingga memperbaujak pesawat oedara pada dewasa ini adalah toedjoean
kedoea pihak jang sedang berperang bereboetan pengoeasaan doenia.
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jang pada waktoe meninggalkan dienst militer nja, oeffioernja masib djatoeh didalam masoek dienstplicht (dus
teloem genap 45 th.) dengan sendirinja berlakoe baginja
atoeran dienstplicht itoe. Teroetama hal i · perloe sekali
dengan perlengkapan kader. Dikandoeng maksoed oentoek
mendjalankan sjarat2 dari atoeran pemeriksaan milisi
dari Stbl. 1924 No. 45.
Tingginja orang masoek milisi ditetapkan sekoerangkoerangnja 1,55 M. Setelab djoemlah serdadoe milisi dari Satoe golongan tertentoe soedah tertjapai bilangannja
maka pemeriksaan dan pendaftaran dihentikan. Bilamana
nanti ternjata, bahwa tjara pemeriksaan dan pendaftaran
sematjam itoe tidak memenoehi, maka oentoek tahoen2
jang akan datang ditimbang2 akan mengadakan oendaian
(loting). Sekian ringkasan keterangan rentjana itoe. Di
lain kesempatan akan kita bitjar akannja lagi sekadar
perloenja.

Oentoek kemoedian hari, haroeslah toean mengoesahakan
diri pada mempoenjai seboeah roe mah ata u k e b o en.

PEMBERITAHOEAN
tentang Post-, Telegraaf- dan Telefoondienst.

Ta' oesah atla kebimbangan, djika menjimpan rada : ~ ::-·":

Diizinkan kembali mengirimkan postpakket dan soerat aangeteekend ke Suriname dengan penagihan harpa,
n.ja (verrekening).

,,tA(£KG~QJ~ ''

Sekarang ada kesempatan poela mengirimkan postpakket biasa dan soerat aangeteekend biasa (pakjes tidak
diterima) ke Suriname dengan penagihan harganja. Harga barang-barang jang dikirimkan dengan postpakket dan
soerat aangeteekend itoc tidak boleh melebihi djoemlah
wang jang setinggi-tingginja boleh dikirim dengan post\ wissel ke Suriname, jaitoe tidak lebih dari f 50.-

<M..enado.
Trustee:

I

N.V. Centrtlle Hulp·, Spaar · en Hypotheek Bank, hoofdkantoor Bandoeng.
Rechtpersoon ingP.volge Gouv. Bes I. dd. 21 Decembe r 1939 No. A 42 123 I 9.

MILI S I INDONE SIA.
Beberapa keterangan rentjana ordonnantie.

TERSIAR berita tentang dimasoekannja rentjana ordonnantie tentang ,,Inheemsche Militie" pada Dewan Rakjat. Oentoek diketahoei, maka baiklah dibawah ini kita
sadjikan ringkasan keterangan tentang rentjana ordonnansi itoe, sebagaimana itoe terbatja dalam hari warta
jang baroesan kita terima.
Siapa jang diwadjibkan masoek milisi?

Inheemsche Militie dipikoelkan:
pertama, pada segala orang jang menoeroet atoeran2
jang ditetapkan oleh verordening pemerintah, ditoendjoekkan djadi pendoedook laki2 dari Hindia Nederland.
Mereka itoe mesti rakjat Najerland jang tidak term:>.soek rakjat Nederland bangsa Belanda;
kedoea, segala beroepsmilitairen dari angkatan darat
dan laoet jang diberhentikan dengan hormat. Kewadjiban masoek militer ini berlakoe bagi orang2 lelaki jang
beroemoer 18 tahoen, sampai 45 tahoen dan tidak berlakoe lagi bagi jang oemoernja soedah lebih 45 tahoen,
ketjoeali kalau ada perang, bahaja perang, dan lain2 lagi keadaan jang loear biasa. Dalam masa itoe, maka Goe1:>.ernoer Djenderal dapat memperpandjangkan tempo
clienstulicht it.oe.
Djoemlah dan lamanja baris.

Djoemlahnja orang militieplichtigen jang haroes mendjalankan militie itoe ditentoekan dengan verordening
pemerintah. Ditoendjoekkannja oentoek masoek dienstplicht, diperiksanja dan didaftarkannja dilakoekan djoe- 1
ga dengan Regeeringsverordening.
Latihan pertama (oefening) bagi tentara darat pa- J
ling lama 12 boellan dan bagi angkatan laoet paling lama
18 boelan. Pengoelangan peladjaran itoe bagi tentara da- I
rat paling lama 100 hari dan bagi angkatan laoet 120
hari, akan tetapf bagi onderofficieren sedapatnja paling
lama 148 hari. Dienstplichtigen itoe dapat djoega dikirimkan keloear Indonesia, jaitoe bila ada peperangan
atau lain2 keadaan loear biasa. Dienstplichtigen itoe berhak mendapat pensioen dan toendjangan bagi dirinja sendiri dan bagi koelawarganja jang ditinggalkan mati 1
olehnja.
Mengapa diadakan mili.si?
Dalam memorie keterangan diterangkan, bahwa rentjana oendang2 atas Inheemsche milisi itoe menghendaki
perkoeatan tenaga dengan tjara jang semoerah2nja. Perkoeatan tenaga itoe diperloekan sekali oleh karena tjara2
penjerangan jang terdapat dari pengalaman peperangan
jang terdjadi sekarang ini. Perkara pertahanan negeri
dipeladjari dangan dalam-dalam, dan pada semantara
itoe ternjatalah, bahwa perkoeatan tenaga tidak dapat
mempengaroehi bagian pekerdjaan jang dilakoekan oleh
engkatan laoet dan oleh angkatan oedara. Oleh karena
itoe maka perloeasan dari badan2 pertahanan negeri itoe
tidak berkelebihan.
Lain dari pada itoe, ichtiar mempeladjari pertahanan
negeri tadi menoendjoekkan, bahwa oentoek sementara
waktoe perkoeatan tenaga itoe hanja penting bagi tanah
Djawa dan beberapa tempat jang penting lE:taknja ditanah seberang. Poen hadjat akan perkoeatan tenaga ditanah seberang tidak mengenai segenap pendoedoek jang
koeat2. Oleh karena itoe maka diadakannja dienstplicht
oemoem, jang dalam masa peperangan akan menjebabkan
terbangoennja satoe tentara jang berdjoeta2 bilangannja, jang terbesar diseloeroeh Indonesia, djaoeh melebihi
jang diperloekan. Oleh karna haroes dianggap, bahwa
boleh djadi dikemoedian hari sjarat2 jang berkenaan dengan keka.eatan tahoenan beroleh dibeberapa tempat, maka rentjana oendang2 ini memberikan kesempatan oentoek
memenoehi keboetoehan akan hal itoe dari setahoen kesetahoen.
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Roepa-roepa keterangan.

Dari apa jang dipaparkan diatas njata, bahwa dienstplicht bagi tentara-tentara lain2 akan terbatas daerahnja.
Bagi angkatan laoet jang daerah gerakannja tidak dapat
dibagibagikan, tidak berlakoe hal itoe. Oleh karena itoe,
maka pemoeda2 jang berasal dari seloeroeh Indonesia,
dapat masoek dienstplicht pada angkatan laoet. Seka·
rang dikandoeng maksoed oentoek memberikan keterangan2 tiap t ahoen kepada resident dari segala djoemlah
dienstplichtigen jang diperloekan oentoek tahoen jang
akan datang. Bagi tentara dan angkatan laoet hal ini
a.kan dilakoekan dengan terpisah.
Orang2 jang bersedia masoek dienstplicht dengan soekanja sendiri akan lebih disoekai. Segala beroepsmililair

toem6oeh-to-em&oehan
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