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HARI 10 MEI meroepakun satoe mijipaal, patokan dalam sedjarah negara Nederland. Satoe han
ja~g penoeh kenang-kenangan ~ang menjedihkan l~a-,
gi rakjat Nederland oemoem~Ja .d~n golongan. ~e
lan<la tNederlanders) antaranJa, istrmew3:. _Bagi go~
longan Belanda istimewa, oleh sebab han itoe bag1
golongan terseboet selain mendjadi. pengen~ngan
kesedihan jang menoesoek perasaannJa sebaga1 rakjat Nederland, dus perasaan nasionalnja, djoega han
itoe baginja ada satoe hari permoelaan rentetan kenangan-kenangan kedoekaan persoonlijk, .oleh sebab
dihari itoe dan hari2 berikoetnja, terbanJak antaranja menangisi kehilangan seorang ata~ leb!h ~oel~
warganja, sobatnja atau ken.alannJa, ~ang dJatoe~
sebagai korban malapetaka Jang mem-1?-pah. neger-'.nja. Poen semendjak hari 10 Me~ ~~40 it~e, Jang d1peringati dimana-mana pada han uu, banJak antaranja jang terasing dari koela'Yarga ata.u sob~t kenalan dinegeri toempah darahnJa, soeam1 terp1sah dal'l
isteri anak dari bapa atau iboe dan sebaliknja. Sebagai ~anoesia tentoelah semasing kita dari golongai;t
rakjat Neaerland-boekan Nederlander, poe?- to~roet
merasakan kesedihan kawan senegara k1ta itoe. 1viem
peringati hari ini oleh karenanja rasa kita, soeda 1
selajaknja.Selain sebagai hari kenang-kenangan kesedihan,
kata kita diatas, adalah hari ini meroepakan satoe
mijlpaal dalam sedjarah negara Nederla~d, satoe yatokan dalam banjak hal. Moela2 semendJak han itoe
bahagian negara jang diroepakan oleh tanah Belanda terasinglah dari bahagian2 lainnja. Poetjoek pimpinan kenegaraan terpaksa menjingkir ke perasingan ke London. Indonesia, sebagai bahagian negara
ja~g tel1_)Pnting sQs:o~o.ah d.\docdockm:)a. ~t'?-tdam.l,
mengalami pelbagai perobahan. Kaloe tadmJa sebe1oem 10 Mei 1940 Indonesia diselimoeti dan berada
dibawah bajangan Moederlana, tidak njata nampaknja dimata doenia, pada dewasa ini, s.emendjak ha1·1
te11tjana itoe, negeri kita berada d1tengah-teug::..h
perhatian international. Kedoedoekan Indonesia dalam lingkoengan international tambah pentingnja.
De facto, kebebasan zeJ.standigheid, dar1 pemerintah di Indonesia tambah loeasnja, tjorak dan bentoek statusnja negeri ini memperhhatkan perobahanperobahan, walaupoen sifatnja masih tetap sebagai
sediakala. Banjak hal jang tadinja dianggap tidak
moengkin, sesoedah 10 :Mei ternjata moengkin djoega adanja disini. Antara lain2 kita seboetkan itoe
pemindahan poetJoek pimpinan dari pelbagai peroesahaan dari Moederland ke Indonesia, hal mana tadinja, sebeloem Mei, dikat.akan tidak moengkin dilakoekan, pen01rian sekolah pendidikan opsir, pembikinan pelbagai producten industrie dlsbnja.
Adanja lotsverbondenheid diantara pelbagai golongan rakJat diakoei dan mendjadi dasar oentoek
oesaha goena kepentingan bersama. Pendek kata,
hari 10 Mei sesoenggoehnja satoe hari jang berriwajat, satoe hari jang mengingatkan kita pada kebenarannJa perbahasaan jang mengatakan bahwa ,.segala sesoeatoe ada masanJa". Kita hari ini sedang
memperingati 10 Mei. Sebagai manoesia kita termenoeng boeat sedjoeroes, mengenangkan sesama rahjat kita, kawan2 senegara kita jang pada setahoea
laloe, pada hari ini mendjadi korban keganasan, setjara manoesia jang mempoenjai perasa, kita toeroet
rasakan kesediaan sesama kita manoesia, Nederlanders, jang dihari ini mengenang-kenangkan dengan sedih akan saudaranja, anaknja, sobatnja, bapa, soeami dan pelindoengnja jang mereka tangisi
sebagai korban keaJadian hari 10 Mei itoe.
Bagi pergerakan nasional Indonesia hari 10 Mei
ini poen meroepakan satoe mijlpaal, patokan, djoega.
Bentoek dan tjorak pergerakan, walaupoen sifat
maksoeanJa tidak sedikitpoen berobah, memperlihatkan kesedaran jang lebih mendalam, jalah kesedaran
akan rasa tanggoeng djawab. Adanja nasib jang teranjam, lotsverbondenheid, diantara golongan2 jang
meroepakan masjarakat Indonesia, adanja perasaan satoe nasib, dus mempoenjai satoe poela kepentingan bersama itoe diantara sesama kawan senegara, memperdalam dan memperkoekoeh keinsjafan
akan rasa tanggoeng djawab itoe. Keinginan akan
perobahan tata negara oleh karenanja tambah koeatnja. Sebab rasa tanggoeng djawab itoe memerloekan soepaja golongan Indonesia djoega toeroet memikoel beban2 jang lantaran kedoedoekan kenegn.raannja sehingga kini tidak dipikoelkan padanja. Soepaja segala beban dapat dipikoelkan kepada segenap
anggota mltsjarakat kita, maka pergerakan nasional
Indonesia menginginkan adanja Parlement Indonesia
itoe jalah djalan satoe2nja pada mengsama-rasa dan
ratakan semoea golongan masjarakat kita itoe, jang
sehingga dewasa ini masih dalam keadaan bertingkat-tingkat kedoedoekan kerakjatannja.Baroe-baroe ini dalam persconferentie minister
Welter
ab menjatakan fikirannja jaitoe bahwa

SIGARETTEN

perobahan2 tata-negara jang ~nginkan ill;i tida~{
VERGADERING JANG PERTAMA
moengkin diac.akan, selama bahagian negara Jang chroepakan oleh tanah Belanda, masih terasing dar1
Dari Burgemeester baroe.
bahagian jang lain2nja, sehingga rakjat disana tak
Kemarin Selasa soreh raad gemeente kita telah
clapat menjatakan fikirannJa. Hal mana bertentang- mengadakan vergaderingnja jang pe1 t: ma dibawah
an dengan pemerintahan demokrasi. Verslag ring- pimpinan ketoeanja jang baroe, burge_meester Dalkasnja conrerentie pers dan minister itoe terbatja ch- lino-a. Entah sebab inilah vergadering Jang pertama
lain bagian. Boekan maksoed toelisan ini oentoek dipimpin oleh burgemeester baroe, perhati~n po~bli~
memb1tjarakannJa. Tjoema kita mengemoekakannj.:l semalarn itoe, boeat Manado ada agak lebih dan b1disini, oleh karena perloe rasanja boeat rangkaiari asanja. Pada djam 6,45 toean Dallinga mem~oeka
toelisan kita ini. Han 10 Mei adalah patokan dalam vergadering dengan beberapa perkataan oetJ~pan
sedjarah perhoeboengan Nederland-Indonesia. Ba- selamat datang. Tiga anggota raad ternjata tidak
njak perobahan semendjak hari itoe telah dan se- hadir, jaitoe toean T. H. Tan, jang berada dipelajardan~~- bt>rlakoe. Dan masih banjak lagi jang akan tcr- an dan toean2 Dr. Sie Tjoan Po dan Ratu-Langie,
djadi. Poen bagi pergerakan nasional Indonesia ad'l- enta.h apa sebabnja. Dari kesempatan jang diberikan
lah 10 Mei itoe meroepakan satoe mijlpaal. Anggap- oetoesan ,.Barisan nasional Minahasa", toean Kanl<ih hari itoe sebagai saat permoelaan berwoedjoed- dou memperkenalkan dirinja sebagai oetoesan ,,banja perobahan2 kenegaraan jang diidamkan. Kita risan" serla rnengemoekakan pengharapannja, moingatkan sadja sabdanja Wali Negeri Jhr. De Jonge, aa2 samcnwerking diantara anggota2 raad akaa
jang pernahnja mengatakan, bahwa zelfstandighe1d ~endjadi lebih baik dari sehingga pada dewasa ini.
dari Indonesia dapat diharapkan datangnja .,in een Laloe' burgemeester menanjakan apakah diantara
onafzienbare toekomst"-dihari mendatang jang be- para anggota ada jang menghendakkan perobahan
loem dapat dilihat sedari sekarang. Sebeloem 10 Mei I dun atau pendjelasan pada notulen vergadering tgl.
HHO, pernahnja dikatakan bahwa penolakan keingin 11 Maart j.l. Bertoeroet memperdengarkan keinginan bangsa Indonesia akan parlement itoe tidak d"- annja anggota2 Singal, Lie Tek Djien dan Wawopat diwoedJoedkan, sebab kita masih beloem ma- roentoe dan sesoedah keinginan2 itoe disanggoepi
tang. ;::;esoedah itoe, dus sesoedah 10 Mei, onafzien- oleh voorzitter, notulen itoe laloe disahkan.
bare toekomstnja G.G. De Jonge itoe soedah mendjilBurgemeester laloe memberitakan prihal ichtiar2
di lebih pendek, jaitoe sampai sesoedah perang, se- jang sedang dilakoekan oentoek broncapteering goementara djoega Excellentie Welter, jang pernahnja na waterleiding. Oleh pembitjara diberitahoekan
mengtjap bangsa Indonesia sebagai beloem matang djoega tentang perletakan krans dihari 10 Mei sebaitoe, sekarang berpcndirian, bahwa perobahan tata- gai peringatan terdjangan Djerman pada Nederland,
negara itoe tidak dapat dilakoekan, berhoeboeng de sambil mempersilahkan para anggota raad oentoek
ngan terasingnja rakjat Nederland jang berada dine- menghadiri oepatjara itoe. Perobahan begrooting
geri Belanda, sehingga tak dapat didengar pendirian- jang mengenai sokongan pada ambachtsleergang
nja terhadap masalah itoe. Hal mana, rasa kita, ber- serta koepasan masalah itoe diterangkan djoega paarti, bahwa djoega toean Welter hendak menantikan da raa.d. Laloe vergadering tiba pada punt jang terhabisnja perang baroelah hendak memikirkan lagi penting boeat vergadering semalam itoe, jaitoe oesoal perobahan tata-negara itoe.
soel burgemeester tentang
Bagi pergerakan Indonesia djadinja pada dewasa Pemjsaha~1 d.jabatan .burgemeester dan ~ecretaris.
ini soedah ada pegangan jang menentoekan waktoe- . Sepe:t1 diketahoe1, ~ada koerang leb1h 6 tahoen
nja, jalah sehabis perang. Salah satoe kedjadiall s1lam., dJabatan secretans pada gemeente Manado tejang nanti dapatkan kepastiannja sesoedah 10 Md lah d~sat~ekan dengan dJa~atan burgemeester. Sejang hari ini kita peringati. Bagitoelah hari 10 Mei mendJak ito~ Manado poenJak.an sato~ burgemeeini aclalah bari jang tidak koerang pentingnja, maka- ster-secretaz:~· Sebab keadaan itoe, ~ebka toean v.d.
nja, marilah kita memperingatinja.
Poel mewak1lt burgemeester sebaga1 loco ~ang:at ~e
rasa sangat menghambat perkembangannJa punpman raad jang sempoerna, maka oleh loco dimadjoeCorphar.
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kan oesoel pada raad, soepaja djabatau ::;e1.;teta1 id
diadakan lagi. Diantara raad dan VOO!'Zitteruja t1da.k
didapatkan persetoedjoeau dan ~''-"vel pe11ga11gka1-a:u
secretaris itoe telah ctirobah begiwe roepa, ::;eningga
toeiage secretaris Jaug dioentceKlrnn goc.ia burgemeester, dibenkan pada adj. secretaris Jang cljad111.Ja
diwadJiokan melakoekan peker<ljaan secretaris de!
ngan tetap dalam djabatannJa i:iebagai adj. sec.:retar1s. Poe oesan im beJ.akangan ternja.ta tiua.K <.lisewejl.,Analc 2 sehat" sa ma be oentoeng!'lja
djoei oleh instanties Jang lt;;;in tiuggi. Lail~aran i ..02
./
dengan .,lboe bapa". Boekan sadja di
b~rgemeester baroe la oe .nadJoe.Ka? poela ocsoei :t-c- 1
.... ··
permoelaiinnja, tetapl poen djika la soedah
nnsahan pedJci.b,atun .secre~an::> ~m 1 u.J<1;b:itan l.n. be- I
_.i beaar, sebab a nalc 2 Ja ng di kasih makan
meester ltoe. Alasa~ J<1.llg dimadJOeKau oentoe r
, ,.r dengan malcanan Ja ng betoe l di kemoedlan
voorstel itoe sangat dJii.OenJa. Dari kesempatan jang
diberikan moela~ telah d1pergoenakan 01eh toeau
..I
harlnja alcan dapat memelihara lboe
Kandou, jang in principe menJetoedjoei alasan2 jang
bapanja dengan bailc. Oidalam taoena pertama
menjertai oesoel itoe, LetajJ1 beranggapan, bahwa d1•nak 2 ltoe mendapat dasar kasehatan oentoek
waktoe jang serba soel~t inl, mengingat keadaan ekela poenja kehldoepan seteroesnja. Ojagalah
no.rrj jang seroa koesoet lantaran copra tak ada ha1·balk'. Kasllah baji makan Glaxo, makanan
ganja, beloem tempolmja pada mengaJakan djabatbajl Jang sama dengan air tete iboe dan
I
an secretaris itoe poela. lJr. Smgal sebagai ::;pteKer
mengandoeng
Jang be1'i.1rnt poen rnenjatakan keberatannja terhae xt r a vit am in•
dap pt;ngangkatan kemlJali secretaris boeat gemeen0 , cialclum dan
te, mengingat financieele konsek\vensienja, bagitoe
wadje,
poela toean Lie Tek Djien memperdengarkan soeara
tidak setoedjoe deugan alasan seroepa. Sesoedah toe- I
an \I out memperdengarkan kehe:canannja tentang
alasan2 jang d1kemoekakan itoe, laloe burgern.eester
membela voorstelnja. Pembelaan toean Dallmga, kiLa
mesti akoei, sangat tepatnja dan betoe12 steekhoudend. Menoeroet pendapatan kita, sekiranja soal itoe
tidak soedah dikemoekakan dan diperdebatkan leoih
doeloe, kesoedahau voorstel burgemeester itoe pasti
ada lain dari jang didapatkan semalam itoe. Dalam
termijt: kedoea ~rntiga anggota jang memperdenga1kan keberatannJa tetap pada pendiriannja. Dari perdebatan Jang agak bersemangat jang terdjadi karen'.1 itoe, disatoe ketika soeasana vergadering mendjad1 agak hangat berhoeboeng dengan pembilangan lid
van der Poel jang mengatakan bahwa anggota.2 jang
menolak oesoel itoe memadjoekan alasan2 jang ke· Pimpinan vergadering.
B AR A NG2 I MP ORT N AIK H A RGA.
Maksoed kita jang istimewa sehingga memerloedengarannja objectief tetapi hanja oentoek menjelikan me:ighadiri yerJ?adering raad gemeente jang perOnkos hidoep hari2 toeroet ?iaik.
~?eti pen iriannja jang subjectief terhadap masalah
tama
d1bawah
pnnpman
bur~emeester
baroe
~toe_ada
Menoeroet
,,Java Bode", maka diperkenankannja kerm. ~nh~emsche dan Chineesche kringen berpendirian
subJectief, kata spreker ini, terhadap pengangkataa lah pada ~ap~t meng~tahoe1 betapaka~ PIDl~man naikan harga barang import, sebagaimana baroe2 ini di1
seb~g.a1. ketoe8: vergadenng. Ba1klah oemoemkan oleh pers daftarnja ada berh bo
d _
secretaJ: ~ _tersend.lri itoe. Diperingati djoega oleh t~ean Da.lmga
kemoekakan dis1m terlebib doeloe bahwa pim- J
.
.
.
'
oe engan e
spreker llll betapa anggota2 jang sekarang bagitoe k1ta
pinan itoe pada oem.oemnja mernoeask~n. Kalau di- ng-an na1~Ja on~os pr?d.uctie d~n p~n~angkoetan dari
berkeberatan dengan alasan financieele konsequen- ingat banwa toean Dallinga baroe boeat pertama ka- barang2 itoe. Lau: dari itoe, lag1 sedik1t hari bisa dities itoe, tadinja mengandjoer2kan pemberian linia memangkoe djabatan burgemeester, dus me- to~nggoe keloea:nJa perat.oera;-i pemerinta.b jang mengef 5000.- oentoQk Koningin Wilhehninafondq_
mimpin rergaderingnja gemeenteraad, maka malah mu .r'"rnhl'ltsic::"'n •:npo~t Jp~1h rtJJ'l.oi>h, ROPP"'-J"' kPrfo~rlot>kJ'l.n
Dengan tepat burgemeester dalam mendjawab pimpinannja ada lebih dari memoeaskan, walaupoe devie~en Ind?ne~rn b~a diperkoeat. Satoe dan lam akan
pembitjara2 itoe telah memperingati anggota v. d. masih sedikit ,,onwennig". Dalam pada itoe harocs1 ?erakibat naiknJa l~gi har~a b~berapa matjam barang
Poel. ~oepaja tidak keloear dari rail dan haroes tetap dikesalkan, bahwa doea oesoelnja doea-doeanja tidak import, ka~a J. B., Jang .lebih dJ.aoeh dapat mewartakan,
zakeuJk, sementara terhadap pembitjara2 lainnp menclapatkan persetoedjoeannja raad. Boeat jan-:;- bahwa Sed.Joemlah kon~si2 ?an firm.a dagang telah mengburgemeester mempertahankan dengan tangkasnja. mengenai pemisa~an djabatan secretaris dari djabat adakan atoeran2 s~epaJa b1~a ~engimbangkan kewadjibLid Singal !aloe mentjela sikap lid v.d. Poel. Ten- an burgemeester itoe, menoeroet anggapan kita alas- an~ k~oeangan dan pegawa12nJa, berhoeboeng dengan
tang itoe andjoerau pemberian t 5000.- pada K W an2nja tjoekoep koeat serta pembelaannja oleh bur- naiknJa onkos penghidoepan itoe. Teroetama dimaksoedfonds, !rata Dr Singal, djika spreker sendiri poenja gemeester sangat tepatnja sehingga oesoel itoe soe- ~an pada memberikan keriangan pada pegawai2 rendaoeang ia dengan penoeh kesoekaan soeka memberi- dail selajaknJa djika telah mengalami nasib jang le- I han, dus jang bergadji ketjil, jang tentoenja lebih lekas
kan lebih banjak dari itoe ! Burgemeester mengant2.- ;,i~1 baik dari jang diketemoeinja semalam itoe. Kita merasakan kenaikan harga bahan2 hidoep itoe.
rainj~. Lid Dajoh memprotes sekerasnja pembilangan2 lid v.d. Poel sementara lid Lie Tek Djien poen kesa;~an oesoel itoe perna~ja dimadj.oekan dan Pemberian du.nrtetoeslag.
Pada beberapa bankiers dan handelshuizen soedah d. _
memperdengarkan tjelaannja. Lid Wawo Roentoe Ill:enaJa.d.l pangkal p~rbentoeran 1 ~ iran Jang sepert1
~jata
s:lrnr3;ng,
m.
a
~il~
ada
nawerkmgnja.
B~hwa.
kcadakan
atoeran duurtetoeslag. Masing2 firma mengad~
mengoesoelkan soepaja oesoel burgemeester ditarik
t-;k:;
o~::ioel
itoe
d1b1tJarakan
oleh
vergadermg
Jang
kan
atoeran
sendiri jang ditjotjokkan dengan keadaan
dan dioendoerkan sampai dilain kesempatan, tapi
d. t
burgemeester bertetap soeka dipoetoeskan malam d1pimpm oleh loco--burgemeester toean van der Poel, masing2 oleh sebab lantaran perbedaan b
pernahnJa
menghangat2k.an
soeasana,
njata
<lari
soe·
gadJ'i2
p'egawai2
dari
satoe
dan
la·
f..
esta_rd
k1and arat
itoe djoega. Sedoeloenja diadakan stemming, burg_- "ra2 beberapa ancrgot Jan ·
I l · b
2 · ·
m uma, 1 a
apa
meester sekali lagi memadjoekan alasan2nja oentoek jang mendjadikanbang~ota ;,d~~~~las~~~aia;:een ·u~~ . d~adakan peratoeran toesl~g oemo~. Bagitoelah sebagai
diterimanja oesoel itoe. Pemoengoetan soeara ben- pang dari pokok pembitjaraan dan zakelijkheid Jdan • tJontoh, J. B. seboetkan Ned. Ind1sche Ha~delsbank'. Jachir dengan serie. Lima setoedjoe <lan lima menolak ! mengeloearkan soeara2 jang oleh burgemeester da- CQbson van den Berg, Geo Wehry, sebaga1 badau2 Jang
J?u:> nanti ?Jlain vergadering akan dimadjoekan pem- ngan tepat, digoegat itoe. Sebagai burgemeeste; pe- Isoedah mengadakan toeslag oepah (~uurtetocslng)_ jang
b1tJa_r~annJa. Beberapa hamerpuntcn tidal perloe ki- m~mpin vergudering, toean Dallin:;a mcmberikai:.. diselara.s~an den~an kea~aan semasmg tempat dimana
ta b1tJarakan. Penglepasan manteri rooiwezen Da- pengharnpan2 baik, sebagai pemimpin gemeente se- pegawa1z:Ja ada d1pekerdJa~a1:1. Teroetam~ per~oneel rehjoh r:nendja<;li poela pangkal perdebatan jang agak loeroehnja o~liau masih haroes memperlihatkan ke- d~h~n, dwentoe~g~an ?leh ~1 ato.eran. D1am.b1l kasarnja
1
ra~a1. tetap1 ourgemeester dapat mengachirkannja, ~anggoepannJa.
Moodah-moedahan OJOe~a dalmn gadJih2 pegawa1 d1~as1h ~a1k d~ri 10 sampa1 15%. Ventap1 tidak s~~elo~mnja terdengar kata2 jang koe- 1toe burgemeester kita tidak akan. mengetjewakan ! nootschappen dan fITma2 Jang. tid~k mengadakan duurte·
rang smakeluk
burO'emee. k d1pendengaran, sehinirrra
~!';)
b
Tentang samenwerking diantara anrrgota2 raad t~eslag oe~toek kaoem pekerdJanJa, oemoemnja akan bes t er menJata an keinginannja hendak r.;.emeriksa kelihatannja masih tetap mengetjewakan. Kedocn. rikan tantimes (persenan oeang) jang tinggi pada perkembali regle.meni: va~1 orde dari raad ! Penjerahan pihak jang berhadapan satoe sama lain maslh berte- soneelnja. Pada gouvernement masih belom ada niatan2
kekoeasaan d1tangannJa burgemeester ketika distem goeh pada pendiriannja dan tidak soeka memberi tfntang perobahan dalam atoeran duurtetoeslag, sek3.lipeen lllt;ngalami nasib seroepa dengan oesoel tentanO' conces::;ie. Apakah kepentingan gemeente dan geme- Ipoen tin~katan oepah ada diperhatikan dengan teliti oleh
secretaris tadmja dan dilain verP-aderinO' akan mesti
entenaren terseianggara karenanja, itoe terserah pa- badan2 Jang tersangkoet. Sekianlah J. B.
'k
<:>
d ; emoekakan lagi. Dari tanjaan edaran beberapa
da para wakil kita itoe. Adanja pimpinan baroe duKabar diatas ini ada menggirangkan. Sebab dengan
anggota memperhadapkan daftar keinginannja. Pe- lam tangan toean Dallinga, masoeknja lid baroe, oe- naiknja onkos2 penghidoepan sehari2 berhoeboeng dengan
n~r~ngan beberap.a djalanan atau podjok
djalanan
dimmtakan perba1kannja oleh anggota Kandou da!l toesan ,,barisan na?ional", jang dalam vergadering ~enaikan barga barang2 import, maka kaoem pegawai
Voege dan didjandjikan penjanggoepannja oleh bur- pertam!-1 telah menJat~lrnn hendak mengoetamakan Jang bergadjih, istimewa jang gadjinja ketjil, sangat meo~e~dJa s~ma-:>ama diantara sesama anggota, men. rasakan tekanan waktoe jang soekar ini. Soenggoehpoen
ge~eester .. Bagitoepoen lain2 keinginan jang menge~
LlJacukan.
lnta_ tidak o~sah poetoes hara~ b~l~wa sa- 1 ba~oes diakoei, bahwa beloem terlihat njata, bahwa kena1. kebers~an_ got-got, djalanan masoek kampoeng
mez:we.rkmg Ja:~_ig leb1h i:nendalam dan b1bir pada naikan harga roepa2 barang import telah meletakkan
Sar~o .~snJa pibak bll:rgemeester menjanggoepkan
achirnJa akan 1,erdapat diantara anggota raad. M ;- tjapnja pada penghidoepan masa, tetapi dengan berangp~nJehdi~rnnnJa, dan dunana moengkin pemenoehansoer2 toh soedah banjak roemah tangga jang menderita
llJa. Sekrnn1ah kepeudekan verslag vergadering itoe. ga-moga ! (C) .dengan diam2 sebab tidak tjotjoknja lagi begrootingnja,
lantaran jang masoek tetap tidak berobah sementara jang
mesti dikeloearkan semingkin naiknje.. Kaloe semasing
madjikan soeka insjafkan kesoekaran pegawai2nja serta
l ikotkan tjontoh beberapa firma jang soedah mengadakan
atoeran2 oentoek mengentengkan kesoekaran pegawai2nja, betapa baiknja !
Dalam pada itoe, melihat kenaikan harga barang2 imj port itoe, maka soedah temponja kaloe harga beras j":l.ng
didapat dinegeri ini sendiri, dus tidak perloe dinaikkan
harganja atas tjara loear biasa, diselidiki kembali. Kaloe
harga beras dipoelau Djawa dan lain2 da~ t diatoer bagiloe roepa sehingga masih dapat dikata sama dengan
sebeloemnja perang, althans djaoeh lebih moerab dari
di Manado sini, maka rasanja harga beras kita disini jg
ti11gginja TIDAK sebanding dengan dilain tempat, perlue sekali diperiksa kembali dan ditoeroenkan sampai keb~ta~2 jang l~bih tjotjok ~engan keadaan harga beras
vlgl COLGATE blklnan
d1
DJawa dll. 1toe. Barang2 import, an'faranju banjak ba25
ct.
BARO El Sllratlabrlek
Amerlk.; huva
1 rang lux, dus jang tidak bagitoe perloe oentoek hidoep
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oleh kB;rena ;111ggeris . banjak mendjoeal
SINAR SELATAN DIKEKANG.
effect Amen_ka kepoenJaannJa, se?ab l~ perloe wa~g oen- Regceri.ngspubliciteitsdienst mengabarkan:
t?ek membaJar perkakas per~ng Jang .1a dapat dar1 Amer1ka; dan kedoea moendoernJa koers itoe lantaran orang
De1. .gan beslit Goebernoer, soerat kabar Sinar Seada chawatir kalau2 nanti Amerika tertarik kedalam pe- Iatan telah dilarang keloear oentoek sementara wakrang, teroetama berhoeboeng dengan keroehnja oedara ~oe. Persbreidel oentoek pertam~ kalinja itoe ~kedi Balkan dan Azia dalam boelan-boelan jang soedah. Di nakan kepada soerat kabar hari17n S:mara~g itoe,
--~-c~ -·~~~--·-~,-~ -~------- Balkan dilantarankan geraknja Duitschland dan di Azia b~r·hoeboe~g dengan beberapa arbkel Jang d1moeatP EM AN DANGAf PER DAGANGAN
dengan actienja Japan menoedjoe de Nieuwe Orde (keter- 1 ~a, dan ~ang mene~tang .perasaan-perasa~n orang
AM ERIK A SER I KAT.
ti ban baroe) dibawah pimpinan Japan dan langkahnja .c.;ropn.~, a.eh karena itoe dianggap berbahaJa kepada
.
.
b
negeri ini terhadap keriboetan diantara Thailand dan ketertiban oemoem.
P a d a permoe1aan b oe Ian Jang aroe 1a 1oe saJa telah
!)
h
1
1 do-Ch'na
terangkan bagaimana asjiknja Amerika Serikat sekarang n
•
· isam_'.l
_e_n_g_._i,__....,___________~~--------memperloeaskan industrie pembikinan perkakas perang
goena keperloeannja sendiri dan oentoek menoeloeng Inggeris dalam melawan moesoehnja, Hitler dengan Duitschlandnja. Perloeasan industrie Amerika ini ada menimboelkan k~oentoengan djoega bagi agrarische landen, ter- ,
masoek djoega negeri kita. Hindia-Nederland, lantaran
oentoek memperloeaskan industrienja ini Amerika mem- j
boetoehi berbagai-bagai barang bahan jang diimport dari agrarische landen. Oleh karena itoe Amerika ini sekarang lebih2 besar pentingnja oentoek pereconomian negeri kita.
I
Adanja perang di Europa membawa kemadjoean boekan sedikit dalam perdagangan Amerika. Djika keadaan
perdagangannja dalam waktoe Januari sampai September
1939 dibandingkan dengan keadaan dalam 9 boelan itoe
pada tahoen 1940, tambah madjoenja ini oentoek exportnja 39 % dan oentoek importnja 15% dan dari djoemlah
seloeroeh perniagaannja ada madjoe 29% .
Lantaran tertoetoepnja Europa memang betoel besarnja import dari basil industrie ada moendoer. tapi hanja
sedikit, 5 % sadja, oleh karena importnja dari Europa ini \
;i.eba1?;ian besar terdauat dari lnggeris :iang perhoeboengannja sampai kini masih tetap berlangsoeng. Import industrie ada moendoer, tapi import barang bahan, seperti /
Oemoemnja alam mem berl tahoekan kepada toean terhadap penjakit 2
timah dan karet besar naiknja, karet 88 % dan timah /
jang akan datang. Toean moesti bakerdja tJepat. Sebab masih ada
100 %.
tempo oentoek menjegah kerasnja penjakit. Tanda dari penjakit pllek
Export dari basil industrie (teroetama kapal oedara
adalah
bad an meriang dan be rat. ,,AS PRO" mengoesir ftoe demam dan
dan lain2 perkakas perang) lebih2 pesatnja, sehingga I
naik 43%. Export dan import barang makanan keadaan- /
dengan begitoe mendjadl tertjegahlah kerasnja pilek. lain dari !toe
nja moendoer.
.,ASPRO" menjemboehkan djoega sakit kepala didalam beberapa
Keadaan ini sangat berartinja oentoek agrarische lan- j
menit sadja. Djika toean koerang sehat badan atau merasa lesoe.
den. Lantaran ini maka, seperti doeloe saja telah bilang,
seringkall ltoe ada tanda akan mendapat salah satoe penjaklt. Telan·
boeat barang2 bahan seperti karet - timah - minjak tanah
masih gampang dapat lapangannja, sedang oentoek balah .,ASP R0" dan rasa koerang enak badan. saklt 2 dan merlang
rang makanan, lapangannja sempit sekali soesah lakoenja, 1
akan tjepat hllangnja. Dan - apa Jang paling pentlng adalah:
seperti di negeri kita koffie - copra - tembako. Sekarang
uASPRO" tlda meroesakkan djantoeng; anak 2 boleh makan ,.ASPP.0'~
harga copra ada sedikit naik, sedang tembako dari Deli
tiada sedikit jang dapat didjoeal di Amerika dengan bar
ga pantos, melainkan tembako Djawa soesah sekali boeat
lakoenja. Apakah sebabnja tembako Deli dapat Iakoe
didjoeal? Lantaran tembako Deli ini kwaliteitnja baik. ,
Dengan ini njatalah, bahwa perbaikan kwaliteit barang
dagangan negeri kita :Jangat pentingnja. Lantaran tembako dari Djawa soesah sekali boeat lakoenja, maka tanaman tembako ini ditanah Kasoeltanan dikoerangi dan diganti dengan menanam tembako Virginia oentoek pembikinan sigaret dinegeri kita.
Jang paling besar dari exportnja Amerika terdiri dati pengiriman kapal oedara. Export kapal oedara ini se
karang lebih-lebih banjak dari export automobiel dan katoen, jang ilang lapangannja di Europa. Lantaran ini maka pada pengabisan tahoen 1941 fabriek-fabriek auto tiada akan mengeloearkan auto model baroe. Biasanja tiap2 tahoen dibikinlah auto model baroe itoe. Djadi djika
1
nan ti toean mengcrediet ...... maaflah ...... membeli auto
boeatan Amerika, dan si autohandelaar bilang masoek
Griep
Saklt kepala
type 1942, djanganlah toean lekas pertjaja. Sekarang seOemam S harl
EntJok
bagian dari fabriek automobiel itoe dipakai tempat pemSakic tenggorokaft
Tida blsa tldou
bikinan kapal oedara.
Sakic uabat
Saklt gig!
Dari Januari sampai September 1939 Amerika mengSaklt waktoe datant
Neuralgl
boelan.
Saklt koeplnc
export seriboe kapal oedara, sedang dalam boelan-boelan
Isch las
itoe pada tahoen 1940 banjaknja 2500. Dalam boelan J a- 1
Pllek
nuari 1941, djadi hanja dalam seboelan sadja, Amerika
lriflaun•
h AMAN dan
dapat mengexport lebih dari seriboe kapal oedara. Djadi
ASPRO" soenggoe
2 bahan
semakin lama semakin banjak sadja, malah dalam tahoen
..
andoeng
barang
1942 ada pengharapan akan dapat dibikin 30.000.
kkan djantoeng.
tida meng
Jang penting bagi import Amerika jaitoe: karet - kof,.
. 3 meroesa
b
jang is
. . b rslh seka '
fie - goela - kertas, timah, soetera (ruwe zijde) dan wol.
ASPRO" terbikm e
darl
.As pro" ter boengkoe1 aam.
Diantara ini jang teroetama import karet, mengambil
..
eni\ikan
keras
pang sekali didalam .. sanl·
12% dari sedjoemlah import Amerika itoe.
L
dan soedah
dengan P
tape" st rook jang di patent .
eta11oean
Negeri-negeri jang teroetama djadi langganan AmeTablet•nfa ada terboengkoes
ilmoe pen g
di se\oeroeh
satoe per satoe dan toean
rika jaitoe 1. Canada - 2. Malaya - 3. Hindia Nederland . d3 rt 13 taoen
tlda oesah pegang la dengan
4. Japan - 5. Inggeris. Negeri kita sekarang djadi lebih
leb1h ,
'h kasemboehan
tangan. Djika maoe toean
doenia mengas1
penting artinja bagi Amerika dari pada tadi-tadinja.
blsa taroeh beberapa tablet
Oleh kai-ena ini maka lebih-lebih sekarang Amerika ini
di kantong dldalam boeng·
dengan 'tjepat dan pastl.
koesannfa fane aseli.
menaroeh perhatiannja terhadap negeri kita ini.
Lantaran perloeasan industrie ini, maka tertoeloengIah ka.oem nganggoer, sedang harga boeroehan naik. Pendek kata pada masa ini economienja Amerika tegoeh kedoedoekannja. Meskipoen keadaan econolnienja baik, ta- 11
,,Menoeroet poetoesannja Dienst der Volksgezondheid, Aspro dimana-mana boleh didjoeal semota
pi soerat-soe 11.t effect moendoer koersnja, lantamn perta-1
toko·toko dan waroeng·waroeng dengan tiada memakai licentie".
ma d Amerika ini terlaloe banjak effect Amerika jang
hari2, sekarang naik harganja, bagi rakjat tidak keliwat
terasa memberatkan. Sebab kaloe soedah tak dapat dibeli
karena mahalnja, wel, tidak oesah dibeli, dan rakjat toh
tinggal hidoep. Tetapi beras, kaloe harganja mahal nah
rakjat tak dapat mengatakan tidak hendak memb~linja,
sE:bab ada perkara napas baginja!
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VERZEKERINGSKAMER.

ATELIER LI CHIONG

Regeeringspubliciteitsdienst mengabarkan:
Goebernoer Djenderal telah menetapkan ordonnantie oentoek mengawasi peroesahaan-peroesahaan
levensverzekering. Perloe diterangkan, banwa atoeran ini tidak boleh dipandang sebagai atoeran dalam
keadaan loear biasa, meskipoen diadakan dimasa peperangan. Atoeran ini semata-mata diadakan <_>entoek melindoengi sekalian orang jang berkepentmgan dalam peroesahaan levensverzekering, biarpoen
bangsa apa dia itoe. Peroesahaan levensverzekering
disini mesti diartikan seloeas-loeasnja.
Antara lain-lain ordonnantie itoe mengadakan
soeatoe badan Verzekeringskamer, jang moelai bekerdja pada tanggal 1 Mei j.a.d. Badan ini dalam pekerdjaannja moela-moela akan mengaw~si sekalian
maskapai belanda dan maskapai loer negeri, demikian djoega masoek pekerdjaannja mengawasi sekalian maskapai levensverzekering jang ada dinegori ini,
spaarkas, fonds kematian dan fonds jang diseboet
omslagfonds. Jang terseboet kemoedian ini ialah
fonds jang memberikan kepada tiap-tiap anggotanja.
dan pada tiap-tiap kedjadian loear biasa wang sedjoemlah f. 500,- atau lebih. Sekalian onderneming
dan perkoempoelan itoe baiklah selekas-lekasnja mengetahoei kewadjiban-kewadjibannja seperti terseboet dalam ordonnantie itoe. Dalam hal ini mereka
boleh minta keterangan pada Verzekeringskamer,
jang sekarang ini boeat sementara berkantor di gedoeng Algemeene Volkscredietbank, Koningsplein
Noord No. 2, Batavia-Centrum.
Selain dari itoe Verzekeringskamer akan beroesaha poela melebarkan sajapnja, sebab tiap-tiap orang berhak mendapat penerangan dan b3rhak dipe.::lindoeng-i menoeroet ordonnantie itoe. Teroetama
boeat fonds-fonds ketjil masih banjak jang mesti dikerdjakan.
Poen verzekeringskamer itoe dengan segera akan
memeriksa tjara bekerdja bouwkas, soepaja dengan
lekas dapat memasoekkan oesoel-oesoel tentang peroesahaan itoe kepada Pemerintah.

BIOSCOOPLAAN No. 27

MAN AD 0.
Adres satoe2nja boeat pembetoelan
me9io toelis. brandkast, gramophoon,

mesin mendj::ihit dll. mesin2 ketjil.
Soerat kesaksian jang tertjetak disamp ing ini memboektikan pada toean
tentang kebaikan pekerdjaan kami.
Lebih djaoeh kami djoega mengtjet perkakas roemah dengan matjam2
warna kajoe.
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Betoel pengrawatan ramboet tida termasoek
dalam aloeran militair, tetapi tiap?pendjaga
tanah air dan negeri - boleh dikata kita
semoeanja terhitoeng pada ini wakloe jang ingin mempoenjai roman jang terawat
baik, akan mendjaga soepaja ramboetnja
tetap rapih dan baik doedoeknja. Tentoe
sadja dengan memakai Brylcreem, sebab
ia memblkin lemas ramboet, menjega
ketoembe. (kalimoemoe) dan tida berge·
moek. Terdepat didalam flacon atau tube.

UNIVERSAL

RADIO SERVICE

MANADO - TEL. 117 - PASSERWEG 2.

,.<d.,_____ ,~-----~

BRYLCREEM

STATION

Repareert alle soorten Radio· Ontvani •
toestellen, Gramaphoon- en Krachtverster-

BOEAT

kers, Ractio-transformatoren, spoeltjes en
al le Electriche· apparaten.
Ons SERVICE ST A TION is voorzien van de meest
Djika tidak, pasti jang antjr.man kemarau telah liwat
modern meetinstrumenten.
ganti datang serangan ,,kekoerangan makanan" djika tidak maoe diseboet kelaparan. Ini biar dikenangkan !
Service· abonnement slechts f 1.50 per maaod.
Kita ingin oesoelkan: bagi toean2 S. Manoppo Ex.
Beleefd aanbevelend,
Sangadi tinggal di Loeok dan B. Mokodompit Ex Sangadi
tinggal di Inobonto, kedoea toean2 ini sangat gemar dan
PO KENG BOEN.
terkemoeka dipertanian.
Toean2 tjoba fikiri dan oesahakan berdirinja loem.boeng padi dengan lain nama ,,loemboeng dessa" di Loeok
dan Inobonto.
Berdirinja ,,loemboeng padi" atau menaboeng padi
soenggoeh boekan tidak besar goena dan pertolongannja
bagi kaoem tani oemoemnja dan pendoedoek choesoesnja,
sepe;:·ti kita tahoe lihat dilain2 negeri.
Kalau dilain negeri djadi, bisa berdiri, moestahil disini tidak bisa. Misti boleh, asal kita soeka mengoesahakannja.
Dilain hari kita djelaskan nanti tjara dan ichtiar mendirikan ini loemboeng.

SERBA SERBI DARI INOBONTO.
(Oleh: Cosvang).
Moesim panen padi.

Disekitar district Bolaang dan Onderdistrict Lolak
dcwasa ini orang sementara ramai pada panen padi. Begitoe poela Inobonto. Bagi negeri ini, doeloe kita soedah
paparkan diiI).i minggoean hal kemadjoean pertanian padi dengan andjoerannja t. S. A. Sugeha (Sangadi Inobonto).
Menoeroet perhitoengan, koerang sedikit dari 300 bidang keboen padi dapat ditanami oleh pendoedoek ini
kampoeng diini tahoen. Dus melebihi tahoen laloe.
Djoega kita soedah ramalkan diitoe tempo, kalau ada
hoedjan, Inobonto akan kelimpahan makanan (padi) bila
waktoe mengetam tiba.
Kita poenja ramalan itoe kini ternjata benarnja difihak sebaliknja. Jaitoe, diantara sebanjak keboen itoe banjak poela jang binasa lantaran mengamoeknja hantoe
kemaroeu dibeberapa boelan laloe. Padi2 tertanam itoe,
ada jang djadi k e r i n g sebeloem boenting, ada sesoedah
boenting dan ada poela sementara mengeloearkan boeah- BOUWBUREAU ,,EDUDE" SEDIA MENJOKONG
nja. Jang dipanen sekarang, hanjalah sisa2 dari terkaTOEAN DENGAN BARANG ICHTIAR DALAM
mannja itoe kemarau. Dus ternjata, Inobonto tidak djadi
jang kelimpahan makanan dan karenanja, kita peringat- MEl'tIBOEAT TEMPAT SEMBOENJI.
kan: haroes berhati2 dan hemat atas itoe padi perolehan.
BEL SADJA TEJ.,F. No. ~5.
..•

TOKO

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

KAN EK 0

MANADO.

TEMPAT MEMPERBOENGAKAN OEANG
SIMPANAN JANG KOEKOEH.
Oeang simpanan senantiasa teroes dapat dibajar
dengan tidak diberitahoekan lebih dahoel e.
Boeoga 1939 3.6%.
Dipinta kepada penjimpan-penjimpan akan mengoendjoekan boekoenjadikantoor Spaarbank, soepaja boenga itoe dapat dimasoekkan dalam boekoenja.

BISA DAPAT BELi

DI SEGALA TEMPAT
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Lembar kedoea

Tahoen ke 22
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10 Mei 1941

Ee n i g e e n a I g e m e e n e ke n n i s g e v i n ~·

J(enjataan dan kemoengkinan2.

Bagalmaoa laloemhoehan
laoat adjalb long mengandoeng sangat banJok dzat'
tlalr dan Vitamlnen dengaa
tjepat mamperkoeal orang'
lelald dan prumpoean Jang

Ondertrouwd :
TJIE TIANG ENG

I
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Lemah. Letlh.

LIEM KIEN KIE

LOEAR NEG ER I
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Manado, 17 Mei 1941.
dan Iran disitoe, tidak menambah kedjernihan soesoenan.
Bagi Inggeris keadaan disitoe djaoeh dari pada menjenangkan ! Niatan2 Amerika pada mengantarkan kapa12
dagangnja jang membawa alat perang goena Inggeris dengan kapal2 perang, menimboelkan poela kemoengkinan
terseretnja negeri itoe kedalam peperangan. Sebab antjaman pihak Djerman jang telah berkali-kali diperdengarkan, jaitoe bahwa kapal2 silamnja akan menorpedo se- 1
moea kapal jang diketemoeinja sedang berlajar menoe- I
djoe ke Inggeris, tambahan poela kemarahan Italia/Djer- '!
man dengan terdjadinja pembeslagan kapal2 dagangnja
dipelaboehan2 Amerika oleh negeri ini, tidak sedikit akan I
membesarkan kemoengkinan toeroetnja perang dari Ame- I
rika itoe. Kemoengkinan akan moesnanja kota London
dan lain kota di Inggeris lantaran hoedjam bom Djerman ;
itoe, bagitoe poela kemoengkinan roesaknja djoega kota2 '
Djerman lantaran koendjoengan2 RAF, kelihatannja ti- '
dak akan dapat mempengaroehi djalannja peperangan
dan TIDAK moengkin djoega rasanja pada mendjadikan
salah satoe dari kedoea pihak jang sedang berperang itoe,
karenanja terpaksa menjerah. Satoe hal moengkin akan
terdjadi jalah pertjobaan Djerman pada menjerboe masoek ke Inggeris, tetapi apa pertjobaan itoe ada kemoengkinannja akan berhasil, itoe masih disangsikan oleh stengah orang dan dianggap tidak moengkin sama sekali
oleh stengahnja jang lain. Tjobalah kita toenggoekan.
Melihat djalannja kedjadian, maka agaknja benar djoega
doegaan orang, bahwa poetoesan perang jang sekarang
sedang berkobar ini moengkin sekali akan djatoeh dilaoetan Atlantic.
Sekianlah ringkasan pandangan kita prihal kenjataan
dan kemoengkinan tentang peperangan Eropah itoe jang
pada dewasa ini sedang dilakoekan diloear benoea Eropah, althans tidak didaratan Eropah sendiri.

KEADAAN jang njata jang terlihat pada dewasa ini
boeat jang mengenai perang mati hidoep di Eropah itoe,
jalah, ahwa semendjak hari2 penoetoep boelan silam,
maka perang Eropah itoe dilakoekan diloear Eropah. Pertempoeran2 didaratan Eropah telah berachir dengan ditinggalkannja medan perang di Grika itoe oleh tentara
Inggeris/Grika. Karena itoe adalah satoe kenjataan poela,
bahwa pada dewasa ini seloeroeh daratan Eropah berada
dibawah telapaknja Hitler. Kenjataan jang ketiga ialah,
la akan berboeat begitoe
bahwa pihak Djerman/Italia telah berhasil atas satoe dan
djoega kepada kamoel
lain tjara, menjeberangkan bagitoe banjak tentara serta
len~ kOllloe lem<lh. letih dan kebi119oen9an?
alat perang ke Afrika, sehingga pertempoeran2 dimedan
ltoe Iida lain melai.ttkan di aebabkan ka101\a
kamoe poenla toeboeh kekoeran51an mat'
perang sitoe telah beralih tempatnja dan dilakoekan di!lair dan )odium Ganliloh lni dW1 riah ie!n'J
•lah hilanc;i • kmih makan kamoe poenia toodaerah Mesir, sementara daerah Italia (Lybia) dengan
boeh den9an chat' tiai• • dan kamoe poenia
penialdt laniaa hllanc;i !leriboe-rlboe oranQ
terketjoeali benteng Tobroek, dilepaskan sama sekali oleh
111endJoditertjen9an9 lentano ini tlota Jano11am·
tentara Inggeris dan keadaan sekeliling teroesan Suez
pan9 dan aaderhana oenroek mendapal Poela
l:aMbatan. le11090 dan kasenanqan hidoep.
mendjadi genting. Ditempat jang keempat baiklah diseVihlp'" menc;ia.sih lnJ chat' tiair ian11 petloe.
t erdapal darl tetoemboehan di Lcoolan Tecioeb.
boetkan kenjataan prihal moentjoelnja keadaan baroe dadoenJa poenla aoember jan9 terltaia dmi io I
dw!' ttair Jang menc;iwlh kebldoepan · la m~
lam perang ini, jaitoe dengan terlihatnja medan pertem11Qandoen9 Best. Phosphor. Cclc:ium, Zwanl •
tebeloeln!a ado 111en9andoeno 9 darl 12 <llal'
poeran baroe di Irak, dus di Asia Tengah, sehingga petlait !an11 perloe don )odium. Dan di~a
91tamlnen · men11andoen9 l!OD9al baoJak Vila·
moesatan kekoeatan Inggeris didaerah Suee oentoek
minen B. lnl wmoea chat' ian9 beqitoe perloe
oentoek kaoeha1an den tenOQa • poen p.otloe
menghadapi antjaman dari arah Lybia itoe, tak dapat di119kall oentoek lrehldoepan · lcamoe dapa1kan
woedjoedkan sepenoehnja lantaran sebahagiannja tentoe
dldalam • V>lcelp"' K<DU<lh lramoe Poenla badan lnJ harl dJ099a makan ..V!ltelp" Uhatla.11
tel'paksa dibawah kemedan perang jang baroe itoe. Dan
..ndlrl basil 'Illa l<m11 aan9at nlata Tiuap
meneroeo Eamoe r=kan diadi leblh lroea~
pada achirnja, sebagai kenjataan jang kelima adalah itoe
mabat lr.oeat. olak aeqar lfomoe diadi leblll
li:oeat. leblh QO<;ah. ooeml>ira hidoep Piera·
hal bahwa pihak lnggeris dan sekoetoe2nja tidak sedikitd!inOD Baro•. tenaga Boroe menqalir di
eel06roeh kamoe poen]a t.:>eboell l!ehidaepcm
poen mendjadi kendor dalam kepertjajaannja atas kememenerima kamoe lrorn.bali denc;ian MaanQ hall.
nangan paling achir, walaupoen sampai kini teroes meneroes menderita kegagalan. Moelai sampainja bantoean jg
beroepa alat perang dari Amerika teroes kemedan perang
di Afrika, tidak sedikit menambahkan ketambahan hati
PIJ!JNGJlTAN. OjU'oToocropoealolcme· KHP
fOllo~ E•do oda uct.o. toelu 1oe1ot
5/ 2
pihak sekoetoe, jang karena moelai bandjirnja bantoean
~-&~8otov"1-(;..8*1,
Amerika itoe, telah tiba pada saat, bahwa kelebihan Djerman dalam persendjataannja tidak akan lebih lama main- Kegagalan negeri sekoetoe di Balkan.
kan rol lagi. Sekianlah dalam garis besarnja keadaan jang
Diloear segala pengiraan, peperangan didjazirah Bal- dengan selamat sedjoemlah 45.000 atau 80%. Apakah benjata pada dewasa ini.
kan itoe soedah berachir sangat lekasnja dengan keme- rita itoe berarti bahwa segenap djoemlah tentara, InggeBetapa landjoetnja nanti?
nangan ......... ,,as". Kaloe tadinja orang mengira, bahwa ris jang dikirim ke Balkan oentoek membantoe Grika terTjobalah sekarang kita periksa kemoengkinan jang ,,perang kilat" tidak dapat dilakoekan di Balkan jang diri dari itoe 60.000 serdadoe, itoe taklah dapat dipastididepan kita dalam berlangsoengnja perang Eropah itoe. banjak go~noeng2nj~ it~e, kedjadia~2 ja~g terlihat ~jata kan. Baiklah diperingati tentang pernahnja tersiar beriTekanan Berlijn pada Vichy, Madrid dan Lisabon, meng- 1 memboektikan sebahknJa. Dalam tiga mmggoe sadJa se- ta2 bahwa disatoe ketika telah berada di Balkan sedjoemoendjoekkan arah toedjoeannja Hitler sesoedah mengoe.~- 1loeroe~ Balkan soedah disapoe b~rsih. oleh tentar_a Djer- lah koerang lebih 180.000 tentara Inggeris......... Boeat
sai Balkan, ke Gibraltar. Melihat kedoedoekan PerantJlS 1man,_:iang dengan -pe~gorbanan d11wa. :iang \oestr hrn~ be- eem.ento.ro. riwe..;ia.t ~nm~ Ei:\Jp'd.h j~ng mengtnUlUl perjang sangat soelitnja dengan adanja a1iran2 naei dikalang- sarnJa, telah berl1asil menggagalkan segala perlawanan. tempoeran dibenoea itoe sendiri telah berachir.
an jang dekat pada Petain, tidak ketjil kemoengkinannja, Moela2 adalah tentara Joego Slavia jang dibikin tidak
bahwa pada achirnja Vichy akan dapat ditoendoekkan. bE.rdaja dalam tempo doea minggoe. Keberanian serdadoe Di Afrika dan Aaia-Tengah.
Spanjol jang dalam keadaan jang tidak koerang soekar- bangsa Servia jang tersohor itoe, ternjata tidak dapat
Menoeroet berita2 lebih djelas dalam s.s.k. ketika senja poela, seandainja Perantjis telah dapat ditoendoekkan, menahan bandjir badjanja Hitler. Disingkirkannja perla- rangan2 Djerman/Italia dimoelaikan di Lybia, pihak ,,as"
moengkin poela akan terpaksa djoega memboeka djalan wanan Joego Slavia itoe mendjadikan lemahnja kedoedoe- telah mempoenjai tentara sedjoemlah lebih 200.000 disaha
goena tentara Djerman pada dapat mendatangi Gibraltar, ' kan tentara Inggeris Grika di Grika Oetara dan sebagai antaranja kira2 90.000 tentara Djerman. Kata berita2
itoe benteng Inggeris jang tersohor, jang mendjadi koen- boentoetnja penarikan garisan perang tentara serikat di- itoe, tentara ini ditransport dengan liwat ...... oedara ! Dus
tji laoet Tengah dari sebelah Barat. Ichtiar mereboet sitoe, bahagian tentara Grika jang berada di Albania, ba- per mesin terbang ! Sementara alat2 perangnja serta tanks
Suez di Timoer, Gibraltar di Barat dari Djerman/Italia I1 njaknja. koeran_g lebih 100.000 orang terpaksa menjerah, I dan a~to2 wadja diangk?et dengan kapal. Hal mana memmemperllbatkan niatan kedoea negeri itoe pada mereboet sebab dJalan2nJa pada moendoer telah terpoetoes semoea- boektikan, bahwa pendJagaan laoet Tengah oleh armada
kekoeasaan di laoet Tengah dan sekitarnja. Apa kedjadi- 1 nja. Sisanja tentara Grika dan tentara bantoean Inggeris Inggeris pernah ada lobang2nja disatoe ketika. Moengkin
an di Irak itoe moengkin akan mereboet sekelilingnja, di- I sambil memberikan perlawanan jang gilang goemilang sekali pada waktoe kapal2 perang dari armada laoet Tehari2 jang dekat dimoeka kita nanti akan njata. Perdjan- terpaksa moendoer sedjedjak demi sedjedjak, pemoendoe- ngah Inggeris itoe sedang hiboek melindoengi pengangdjian bantoe-membantoe antara Irak, Iran, Saudi Arabia, ran mana berachir dengan ditariknja sama sekali tentara koetan bala bantoean Inggeris dari Mesir ke Grika.
Toerki dan Afganistan, berikot poela berita2 tentang lnggeris dari Grika, dibawa ke Mesir dan didoedoekinja
Dari kesempatan ketika baroe2 ini kembali perhatian
permintaan bantoean dari Irak jang disampaikan pada kota Athene, langsoeng seloeroeh Grika oleh tentaranja armada Inggeris berpoesat dibagian Timoer da.ri laoet
Djerman moengkin sekali akan berboentoet jang tidak IHitler. Menoeroet berita2 maka dalam satoe pedato wa- Tengah, melindoengi transport tentara Inggeris jang diterkira disoedoet Asia sitoe. Sikap Toerki jang sangat kil premier Australia telah mengatakan bahwa dari se- tnrik dari Grika itoe, moengkin poela kembali Djerman/
rneragoekan terhadap kedjadian di Balkan itoe, kemoeng- djoemlah 60.000 tentara Inggeris (Australia, New Seiland Italia telah pergoenakan menambah tentara clan alatnja
kinan2 dari pihak Roes jang mendjadi tetangga2 Toerki j dll.) jang bertempoer di Grika, telah dapat disingkirkan di Afrika itoe. Dalam pada itoe kedoedoekan Inggeris di·
sekiter Suez dengan tibanja tentara jang ditarik dari
Balkan itoe, banjak bertambah baiknja. Antjaman langsoeng pada Suez, oleh karenanja banjak berkoerong. Kabar2 menjatakan djoega, bahwa desakan tentara Djerman
didjoeroesan sitoe telah dapat dibendoeng dan st>.soedah
mereboet kota Solum tidak dikabarkan lagi kemadjoean2
baroe dari Italia/Djerman disitoe. Ketambahan Inggeris
dalam pada itoe mengalami oedjian jang maha hebat, jg
beroepa moentjoelnja moesoeh baroe: Irak menentang
tindakan2 Inggeris oentoek melindoengi soember2 minjaknja Mosoel. Diantara tentara Irak dan Inggeris pada penoetoep minggoe silam terdjadi pertempoeran2 jang semingking mempoenjai sifat dan bentoek perang sesoeng·
goehnja. Bala bantoean lnggeris mengalir masoek ke
Bagdad. Betapa kesoedahannja dan apakab oekoer ke·
koeatan antara Irak dan Inggeris itoe akan terbatas sampai disitoe sadja, biarlah nanti kedjadian2 landjoetnja
dapat menetoekannja. Kalau benar bahwa pihak Irak soedah meminta bantoean Djerman sebagaimana diberitahoekan, maka rasanja dipodjok doenia sitoe dihari2 depan
kita akan terdjadi hal2 jang tidak memoetoeskan, tetapi,
banjak mempengaroehi djalan langsoengnja peperangan
sekarang.

I

1

I

l'H:HhMI

Menjegmkan sepertl
mengandorkan uuto

Djika toean dahaga dan tjape, minoemlah 1 botol Sarsae. Toean akan
lihat bagaimana toean ·lekas segar
dan bagaimana toean gagah clan
koeat oleh karenrmja. Sarsae terdjoeal di antero toko' dan roemah' makan

ADVERTENTIE.
Diberitahoekan, bahwa menoeroet poetoesan dari
Landraad Manado tertanggal 3 Februari 1941 Misdr.
No. 13)1941, THE HOEAT TIAUW, tinggal di
Menado, pekerdjaan zaakwaarnemer, soedah dihoekoem pendjara lamanja 2 (doea) tahoen dan 6
(enam) boelan lantaran perkara penggelapan dan

I

penipoean dilakoekannja didalam pekerdjaannja selakoe zaakwaarnemer dan dengan poetoesan terse-

boet ia soedah dipetjatkan dari pekerdjaannja selakoe zaakwaarnemer.fabr:A.S.WATSON i CO.LTD.
HONG KOMG

t

CHIHlt.

fd. Magistraat Manado.

PERMINTAAN
soe1mja mei.goempoellmn t.er?pong. t.embaga da~·i b~
ka.s2 lampoe el ctrisch (peer) Jang bdak t.erpakai lagt.
Sekalian pendoedoek jang terhormat.
.
Maloem bagi kita seka1ian, bahwa semakm so~
sah adanja dimasoekkan dltqnah Hindia Belanda bahan2 jang teroetama jang diperloe dipergoenakan
dalam fabriek pemboeat perkakas2 perang, goena
pembikinan barang2 jang iain.
Maka salah satoe bahan2 itoe fo.lah tembaga.
Maka oentoek mendapatkan keentengan atas keperloean pemasoekkan bahan tembag'.3- itoe, ja~g dengan berdirinja gloeilampenfabriek d1-SoerabaJa ~da
memperloenja, maka disini, djoega dengan perh~tia.n
Departement van Economiscb.e Zaken ai Betaw1, _d1mohonkan pertolongan bersama-sama pad3: se~ahan
pendoedoek di Manado dan segala tempa~ di Mmah:;i.sa jang soedah memakai lampo_e electrisc~ soepaJ',;.
dikoempoelkan dan ~enga~1 gratis mem~er1k:;i.~ te1·0pong2 lampoe2 electnsch Jang soedah d1paka1 itoe.
- ,,Cornite goena pengoemp?elan. logam" men~har
gakan sangat, oilamana masmg2 Jang rela hati filflngoempoelkan teropong2 lampoe itoe disimpan dalam bak2 bak2 mana ada disediakan pada beberapa
tempat diseloeroeh Manado jang dapat dilihat dengan terang.
Pendoedoek sekalian, berikanlah kiranja segala
teropong2 lampoe terseboet, jang bagi masi~g2 tidak
memperloeinja lagi, tetapi dalam mo~sim Jan~ genting ini adalah berharga besar adanJa goena mdoestrie tanah Hindia Blanda.
Comite goena pengoempoelan ,,logam-logam"
A. van der Werff. telefoon no. 133
B. J. Lapian
· ,,
,, 209
I. Picaulima
,,
,,
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PENDJOEALAN COPRA PADA COPRAFONDS.
Tidak terbatas lagi.
Seperti diketahoei, antara lain2 ada ditentoekan
waktoe coprafonds moelai bekerdja, bahwa banjaknja copra Jang boleh dimasoekkan pada fonds te;seboet sekoerang2nja haroes 25 ton atau 400 p1col.
Pembatasan kebanjakan copra ini telah mendapatkan bantahan hebat maoe diloear, maoe didalam
Volksraad. Antara lain2 oleh toean Magat anggot:.l
Volksraad pernah digoegat hal ini dan oleh beliau diminta soepaJa peratoeran itoe dirobah begitoe roepa,
sehingga setiap kebanjakan copra, dus meskipoen
hanja satoe picol dibolehkan didjoeal pada coprafonds. Moela:J. keberatan2 ltoe tidak berhasil. Akan
tetapi desakan dilakoekan teroes dan sekarang a.apat
diberitakan, bahwa oleh Coprafonds soedah d1poetoeskan Jang penerimaan copra olehnja tidak dibatasi lagi, sehingga setiap kebanjakan dapat didjoeal
pada coprafonds. Dengan bagitoe setiap rakjat producent copra biar hanja sekarong, misalnja, dapat
mendjoeal copranja pada fonds. Ini ada satoe kemadjoean kearan perbaikan Jang dimasoedkan dengan
pendiriau coprafonds itoe. .t'ertjapainja boeat sebahagian tidak ketjil ada berkat oesahanja wakil kita
di Volksraad, toean Mogot.-

WALi NEGERI
'i'eroes memangkoe djabatannja.
Regeeringspubliciteitsdienst mengabarkan:
Dalam soerat-soerat kabar telah tersiar berita
ter1tang Goebernoer Djenderal, akan teroes mendjabat pangkatnja itoe. Dalam garis besarnjJ. kabar
itoe boleh uibenarkan. Wali Negeri akan tidak seperti biasa meletakkan djabatannja pada boelan September jang akan datang, akan tetapi oentoek sementara waktoe teroes memangkoe djabatan itoe.

lUEMPERINGATI 10 MEI DI LONDON.
PEMBERITAHOEAN.
Regecringspubliciteitsdienst mengabarkan:
Pada hari Raboe tanggal 21 Mei 1941 pagi djam 9.30
Menoeroet berita dari Landen jang disampaikan
didalam dan dengan perantaraan kantor lelang klas doea
dengan kawat, pada tanggal 10 Mei akan diadakan
di Manado, akan didjoeal dihadapan orang banjak
perkoempoelan sembahjang digeredja Austin Friars.
sepanggal tanah Goebernemen, terdoedoek dinegeri
Perkoempoelan sembahjang itoe akan didahoeloei
\Venang, dalam bendar Manado, kampoeng Arab, loeasnja
oleh koraal muziek dan militaire muziek dari geredj'l.
287 M2 - terketjoeli sebahagian tanah terseboet jang tiBelanda. Setelah itoe ds. Van Dorp, pendeta orang
ada sah dipakai oleh Said Alwie bin Abdulrachman bin
Belanda di Landen, akan bersembahjang. Sesoedah
Smeth (sekarang disewahnja) - menoeroet meetbrief tt.
itoe semo3a jang hadir akan menjanji ,,Wilt heden
Manado 24 November 1936 No. 55.
nu treden".
Pendjoealan ini berlakoe menoeroet GouvernementsJang akan berbitjara pagi itoe ialah minister
besluit
tt. 6 Augustus 1938 No. 19.
Prof. Gerbrandy. Sehabisnja itoe bendera Beland:1
Keterangan2 lebih djaoeh boleh didapat pada jang
akan dinaikkan, sedang oepatjara itoe akan dikoen- SEBAB 1\-IEMAKAI PAKAIAN DIENST MILITER.
bertanda atau pada toean Vendumeester di Manado.
tji dengan menjanji ,,Wilhelmus" dan "God Save The
Dlpersalahkan
dan
dihoekoem
voorwaardelijk.
King".
Atas nama dari Resident Manado,
P .K. dari Lolah, disatoe hari pergi kekantor onControleur ter beschikking,
derdistrict di Tanahwangko membawa senapannja
Mr. H. J. G. d' ANCONA.
oentoek diregister. Ia memakai jas warna hidjau. sebagimana dipakai oleh militer, dus pakaian militer.
Sebab hal ini ada dilarang maka o1eh veldpolitie jang
hari itoe kebetoelan ada disana P.K. laloe ditempeli j
verbaal, jasnja ditahan sebagai boekti. Pada baroe2
ini ia diperhadapkan pada Landraad dan mengakoe
Pada hari SF.NIN tgl 19 MEI 194 l pagi djam 9.30
teroes terang perboeatannja. Tapi ia mengatakan sama sekali tidak mengetahoei prihal larangan itoe, se- didalam dan dengan perantaraan kantor lelang klas
hingga telah melakoeka:n pelanggaran dengan tidak doea di Manado, akan didjoeal dihadapan orang badiseugadja. Hal tidak tahoe itoe roepanja dianggap njak
mengentengkan persalahannja dan oleh hakim P.K.
Semboeh
itoe 49/96 bahagian dan satoe perceel jang memdidjatoehi hoekoeman 2 minggoe dengan voorwaar- poenjai hak eigendom dengan semoea peroesahan jang
dengan Iida
delijk satoe tahoen.me1·asa sakif
terdapat didalamnja, menoerort soerat2 eigendom tt.
dari penjakit
28 April 1921 No. 16 dan 4 September 1931 No. 128
PElUBOENOEHAN DJOGOEGOE 1.'ERNATE.
•
terdoedoek dikanipoeng Arab, dalam bendar Manado,
Pendjahat2nja dihoekoem.
verpondingno. 1143, menoeroet meetbrief tt. 12 Fe·
Orang masih ingat itoe kedjadian ngerih di TerAnusol menoeloeng toean
nate dalam mana Djogoegoe keradjaan itoe telah bruari 1906 No. 6 loeasnja 3084 M2, harga verpondengan tjepat dan membasml
mati diboenoeh orang. Baroe2 ini perkara pemboe- ding f 8400.akar-akarnja penjaldt wasir.
noehan itoe soedah diadili oleh Dewan Djoeroe HaDari sebab ltoe la selaloe di
Pendjoealan 101 berlakoe menoeroet kekoeatan
poedjikan oleh doktor•.
kim Besar dari keradjaan Ternate. Doea poeloeh soerat koeasa jang tiada boleh ditarik kembali, dibedoea pesakitan diperhadapkan sebagai tersangka
melakoekan dan atau toeroet melakoekan kedjahat- rikan pada soerat hypotheek pertama tgl. 23 Noveman itoe. Dari mereka itoe ternjata tiga orang seba- ber 1904 No. 14 dan soerat2 cessie dari hypotheek
gai hoofddaders, dan didjatoehi hoekoeman mati, 14 pertama tgl. 15 januari 1919 No I dan 6 Juli 1927
orang masing2 20 tahoen dan 4 orang masing2 5 ta- No. 18.
hoen sementara 1 orang dibebaskan, sebab kesalahKeterangan2 lebih djaoeh boleh didapat pada hyannja tidak terang. Semoea pesakitan sama madjoePENDJOEALAN TEPOENG TERIGOE.
kan permintaan gratie. Demikianlah drama jang me- potheekhouder (pemegang soerat hypotheek) atau dinjedihkan itoe soedah berachir dan sampai lama wak kantor lelang Manado.
Dibawah peujeliclika.n departement E.Z.
toe
tentoe akan mendjadi kenang2an bagi rakjat
Beberapa tempo laloe kita mendengar bisikan, Ternate.SECH MOHAMAD BIN TAHA BACHMID.
bahwa pendjoealan tepoeng trigoe disatoe ketika telah dibrentikan atas perintah dari atas. Sebab kabar
itoe moengkin sekali dapat menggemparkan, maka
tidaklah kita soedah mengoemoemkannja sedoeloenja melakoekau penjelidikan benar tidaknja, sertapoen dJika betoel, apakah alasan2nja pelarangan
itoe. Ternjata pendjoealan trigoe TIDAK dilarang
sama sekali. Akan tetapi ditaroehkan wbawah penje·
lidikan pemerintah, jaitoe pendjoealannja haroes dengan idzin dari Directeur Ee. Zaken. Tindakan ini
telah diadakan berhoeboeng dengan kemoengkinan2
kelamba.tan dalam pemasoekan trigoe dari loear negeri, jang mana disebabkan oleh pelbagai peratoeran
pembatasan pengeloearan trigoe diloear negeri dan
djoega oleh kekoerangan kapal boeat mengangkoet
trigoe itoe kemari. Bagitoeiah pada waktoe belaSATOE - SATOENJA
kangan ini pemasoekan trigoe dari Australia kesini
diatoer menjenangkan !
mendapatkan kelambatan boeat sementara waktoe.
kaja miskin, pakaian mahal
Sebab itoe ada kemoengkinan, bahwa persediaan trigoe, jang pada dewasa ini 'rIDAK mengoeatirkan,
atau moerah tidak ada bedahan
moengkin an:an terganggoe. ltoelah maka tepoeng
semoea d.atoer deng1n perhatian.
trigoe moelai tgl 24 April j.l. telah dimasoekkan dalam barang2 jang memerloekan vergunning oentoek
T!DAK PAND \"{0 BOELOEH
mendjoealnja, perato ran 'm ana memang soedah diltoelah atoeran
kasih berlakoe oento
lain2 baraog djoega seperti
benang dll.
SHANGHAI. W ASSCHERIJ
Dus tepo ng trigo masih bisa da pat dibeli dimaBioscooplaan
23 tengada roemah gadean
na-mana, sehingga orang tidak oesah koeatir aka.1
M
EN A 0 0.
kekoerangan. Hanja pcndjoealannja diselidiki agar
soepaJa Kekoerangan tertJegah, lantaran pemakaiannja teratoer karenanja.-

PEMBERITAHOEAN.

mas1r

. .. .

tspi sia1 baginja, oleh karena soedah terlandjoer
PEUSCONFERENTIE DENGAN SERI PADOEKA radjaan kita. Hindia dan Nederland satoe!
Selesai berbitjara laloe Mr. Soemanang, anggota tei·paksalah perkawfoan mereka itoe dilangsoengJANG lUOELIA MENTEIU ~,JADJABAN,
CH. J. I. M. WELT ·
IPengoeroes Pcrdi berbitjara atas nama sekalian. fa kan.Menoeroet chabar oleh keactievan toean kepala
Perhatia,.µ pihak pers kepada konperensi jang di- melahirkan harapan moga-moga selamatlah Seri Baadakan di istana Rijswijk amat besar. Poen dari Deli ginda Maharadja. Sebagai seorang nasionalis ia lc- district Noord Boengkoe ada beberapa perkara penidan dari Semarang dan Soerabaja ada djoernalis2 bih dapat merasakan dari orang lain, betapa berat- poean jang didapatnJa berhoeboeng dengan wang
jang datang oentoek menghadiri konperensi pers ini. 'nja bagi Seri Baginda meninggalkan negerinja boeat kertas terseboet diatas dan sekarang dalam oeroesan
1
j8:ng berwad.jib. Ch~barnja S?edah pernah jang poeSeri padoeka j.m. Toean Besar Welter sendiri sementara.
memboeka konperensi itoe. Antara lain2 j.m. berka- j
Seri Paaoeka j.m. Minister Welter 1neagoetjap- nJa wang DJerman itoc mendapat oeang dari lain ota:
kan terima kasih atas pidato Mr. Soemanang itoe rang dengan djalau menggadaikan wang kertas jang
Sebagai seorang jang pernah tinggal dinegeri im dan berdJandji akan menjampaikan perhatian jang ta' berharga terseboet diatas.
Begitoelah roepanja terhadap orang2 jang besaja ingin sekali akan memperoleh perhoeboengan lbesar itoe kepada Seri Baginda.
jang lebih rapat dengan orang disini.
Soedah itoe baroelah diadakan pertoekaran pikir- ioem mengerti benar2 bagaimana roepanja oeanO'
Tetapi oleh karena saja mesti lekas berangkat an. Banjak pertanjaan jang dimadjoekan kepada Kerta~ Belanda, mengira bahwa oeang kertas Dje;.
lagi, maka saja tidak dapat lama-lama tinggal disi- IMinister Welter, semoeanja didjawabnja dengan me- man Jang ta' ada harga itoe seroepa sadja dengan
ni; saja tidai;t dapat berkenalan lebih rapat dengau moeaskan. Konperensi itoe bersifat orientatie, da11 oeang kertas Belanda.
Toelisan diatas ini bera1ti djoega satoe nasihat
pendoedoek negeri ini. Oleh sebab itoe saja bergi- banjak isinja hanja oentoek ja~g hadir dikonperensi
rang dapat bertemoe dengan toean2 wakil2 per::;, sadJa, seoao itoe tidak patoet ditoellskan dengan pa.1 bagi kaoem perempoean soepaja bilamana ber .....
jang a~an djadi perantaraan saja dengan seloeroeh djang lebar. Tetapi ada satoe soal tentang Hindia oe- c~~nta . . . . . djagalan. djangan nanti tertipoe dengar.
~Jmta ocang seperti Jang kedja<li.~n terseboet diatas
masjarakat. Jang hendak saja katakan kepada ma- landa jang perloe djoega ditoeliskan disini.
Wain to.
sjarakat Hindia ja'ni ini:
Beberapa orang hadirin menanjakan beta pa mes- ini.Nederland dan Hindia satoe. Djanganlah kita tinja kedoedoekan Hindia dipandang dalam pernoebertengkar djoega lagi tentang pasal2 masa jang boengannja dengan Keradjaan. Pertanjaan itoe timPEF\118 .-- RITA HOEAN
soedah lampau. Sedjarah jang berabad-abad telah boel karena kedoedoekan Hind1a lahir dan batin soemenjatoekan Hindia dengan Nederland dan keada- dah beroebah sedjaK perang. Minister Welter menePada hari SELASA, 27 MEI 1941 pagi djam 9.30 dian itoe akan teroes begitoe, kalau kita, laki-laki dan rangkan bahwa soal ini sedang dibitjarakan djoega dalam dan dengan perantaraan dari kantoor Notaris-Venperempoean dengan hati jang tetap setia kepada Se- dengan Pemerintah Hindia. Menoeroet anggapannJ.l dumeeste1 di Manado, akan didjoeal dihadapan banjak
ri Baginda dan toean2 disini selain dari setia kepada tidak pada tempatnja dalam perang ini mengadakan orang:
Se~i Baginda poen setia poela kepada Wali Negeri. peroebahan jang besar-besar dalam pemerintahan; a. itoe perceel jang mempoenjai hak eigendom verp. No.
SaJa hendak mengatakan bahwa Seri Baginda sa- lagi poela tidak lajak bagi uegeri jang demokratis
9829 dengan semoea peroesahan jang terdapat didangat berterima kasih atas kesetiaan jang toean2 mengadakan peroebahan sedang pendoedoek Nederlamnja, terdoedoek di SOERABAJA, Kampong Kali·
toendjoekkan di beberapa boelan jang achir ini. Seri land tidak dapat berkata apa-apa dalam hal ini.
sosok, Kadastrale afdeeling Stad dan Voorsteden SoeBaginda berterima kasih atas perhatian toean2 keDari pertJakapan selandjoetnja ternjata, bahwa
rabaja, Sectie C. nummer 3789, soerat eigendom dd.
P.ada bentjana jang menimpa Nederland, atas kese- angkatan laoet kita makin diperkoeat dalam waktoe
6 November 1931 No. 1182, soerat oekoeran dd. 31 Mei
tiaan toean2 poen djoega kepada negeri serikat, atas jang tidak lama lagi. Baik di Amerika Serikat maoe1920 No. 362. Loeasnja 61 M2.
ketetapan hati toean-toean oentoek berdjoeang te- poen di Canada, demik1an djoega di Hindia ini, orang
b.
!toe perceel jang mempoenjai hak eigendom verp. No.
roes sampai tertjapai kemenangan.
sedang siboek bekerdja. Selain da!i itoe kapal da1150 dengan semoea peroesahan jang terdapat dida. Seri B~ginda berterima kasih poela atas kegem- gang kita makin diperloeas poela.
lamnja, terdoedoek dalam residentie-, bestuursafdeeb1raan hati toean2 . Seri Bagi.nda berterima kasih ke- I Boleh djadi setelah koendjoengan minister2 ini
ling- dan district MANADO, dalam daerah Kam.pong
pa~a :;i.ngkatan laoet dan darat atas segala daja oe- didalam badan Pemerintahan di London akan diadaArab, dibandar Manado, Kadastrale afdeeling ManapaJan3a memperkoeat negeri ini. Tetapi boekan sadja kan wakil dari Hindia.
do, Sectie A. nummer 199, soerat eigendom dd. 21 Mei
k~pada an~katan laoet dan darat Baginda mengoe- I
Kedoedoekan Pemerintah Belanda tetap di Lon- '
1913 No. 32, soerat oekoeran dd. 20 Februari 1906 No.
tJapk.an terima. kasi~ itoe, ~eta pi poen djoega kepada aon; risico jang moengkin terdjadi tidak mendja<h
13. Loeasnja 275 M2.
sekahan orga111sas1 Jang lam-lain, jang toeroet mem- 1soal. Pemerintah Inggeris berkedoedoekan di LonKeterangan
lebih djaoeh boleh didapat dikantoor dari
perk.oe3:t negeri ini. Maksoed saja badan-badan se- lon, dan Pemerintah Belanda memilih sendiri kota
per-ti dJabatan _Pertahanan oedara, stads- dan land- itoe, ketika maksoed moesoeh soedah terang bende- jang bertanda.
Pendjoealan ini berlakoe menoeroet keloeasan dari
wacht dan ~ovim.
rang; Pemerintah Belanda tidak akan dipindahkan
Raad van Justitie di Makassar dd. 28 Maart 1941 No.
. S~patah ita a h~ndak saja oetjapkan tentang Co- ketempat lain.
vim Jang mem:per~atkan .tenaf?a perempoean. Dari
Laloe voorzitter N.J.K. atas nama sekalian hadi- 4 1941.
pengalaman saJa d1 J.Uggens saJa tahoe bahwa tena- rin, mengoetjapkan terima kasih kepada j.m. Toean
Djoeroe-koeasa,
ga pere:npoean amat besar goenanja dalam kerdja Besar, boekannja sadja oentoek konperensi jang teMr.
J. KREEMER.
pera~g rm. Perem~oea:i poen mendjadi sebagian dari lah diadakan itoe, tetapi djoega oentoek tjara mebala. t~ntera, mere.Ka itoe mesti ada. Saja jakin dan mimpinnja.
Sebagai penoetoep minister Welter menei-angkan,
pertJaJa, bahwa kaoem perempoean di Hindia tidak
kalah de~1gan ~acem pc:rempuean Inggeris, sekiranja bahwa negeri Belanda sekarang berkeloeh-ke.sah di
mereka itoe d1pangg11 centoek pekerdjaan perang. bawah tindisan moesoen, tetapi neged Belanda adu.Peker~Jaan k~oem per~mpoean Inggeris dimedan pe- lah negeri ra'jat jang bersemangat koeat, baik laki.rang 1-etap saJa harga1.
laki maoepoen perempoeannja. Hal itoe telah ternjaDan saja hendak menjampaikan lagi amanat ini: ta waktoe sekarang ini dengan terang. Negeri Belanmt:i.rilah kita \Jekenlja. oersama-sama, marilah kita <la ta'Kau l\tlan.~. Mmi.n.~i.t n.~g~!\ B~\.i.l\\\i. \\t\i.\z.. }l~\
bersatoe, satoe keinginan, satoe kemaoean oentoek tah. Dan di Hindia-Beln.nda inipoen didiami oleh 1ak1menghadapi keboeasaan, oentoek menoe~doekkan laki dan perempoean jang koeat2 belaka. Bersamamoesoeh dan oentoek mengembalikan kedjajaan Ke- sama mereka akan menang. Sedjarah memperlihat~,.,...~---=---=-, ---~ - ---~ kan, bangsa jang tahoe memelihara semangatnja dan
tahoe memperhatikan kekoeatannja, ta'kan moesm.
,dari permoelaan boemi ini.
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van

REG LEME NTEN
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Minoemlah dengan tjepat
Wood's Great Pepermint
Cure. Obat jang baik sekall
.dan tjepat menjemboehkan
pilek. Enak diminoemnja.
Tida membahajakan apa•.
Ojoega baik sekalt oentoek
penjakit2 bertahak, medjan,
malaria, saklt leher, be·
ngek, bronchitis dan latn•.

en

KEUREN

Wakloe • exr11 en I
•

Rasa koeatir, beladim keras, !sill
penoeh dengen feit 2 clan ketra·
ngan 2 • • . • • • • tidoer - malem jang
ter<;ang0c3 . . . . . . . itoe semoea
dalem ini hari 1 mcngganggoe U
poenia anak 2 ! U bisa toeloeng
marika dengen bagoes dengen
kasi paJa manka saben hari bebrapa tiangkir Ovomaltine.

9

Ovo bikin orang tamba napsoe
makan, bikin marika diadi lebih,
tentrem, dan bikin orang bisa ti•
doer dengen enak dan sehat I

VAN POLITIE IN DE RESIDENTIE
MANADO

JULI

194011945.

Boleh dapat beli pada:
Boekhandel & Drukkerij
LiEM OE! TIOf\O & Co.
Man ado.

VENDUTIE WEGENS VERTREK.
ten huize van den heer

E.

S L E E B 0 S. Toodano.
Op 14 MEl 1941.

-----...--------------~--~

DARI SELERES - TENGAH.
Gara-garanja tjinta oeang.
Seorang nona mocda tinggal dikg. bahaglan Noord
B?en~~oe onderafdeeling Kolonodale oleh gara-gar::inJa tJmta oeang telah menjerahkan dirinja kepada
seora~g lelaki nama Abdoelatief tinggal djoega dibahag1an Noord Boengkoe dengan ta kawin lebih da.hoeloe (Tergoda dengan oeang? ? ?)
Doedoeknja demikian:
Waktoe silaki meminang sama sinona mocda
jang ditjintainja itoe ia silaki) lebih dahceloe te!ah
m.enoendJoekkan selembar oeang kertas jang besarL1Ja 1000 mark be tanggal Berlin 1910 maksoednja
ta' lair; dari pada boeat menarik hati dari jang dipinangnja.
Oleh karena sinona manis tjelaka terseboet ffi-")lihat sila~i ada oeang f 1000.- jang dikiranja oeang
Beland~ ia lanta~ menoeroet boedjoekkan silaki djah~nan itoe soepaJa mereka lad sadja dari kampoengnJa .dengan ta ketahoean orang toeanja dan nanti
kaw1.n dalam kampoeng. Kemoedian beberapa hari
t~rnJata kepad~ sinona terseboet bahwa wang jang
d1harap-harapnJa itoe ta' berharga sepeserpoen, te-

Ovomaltine terbikin dad
telor 2 seger, moutextract,
soesoe seger dan rasa•
nia enak ! Satoe kaoen.:
toe-:ir;ran bagi U poenja
anak 2 dalem ini hori~

soeker l

a

menan"lbah

kekoeatan
~

.

....

~·

.

&ENG HWA POO

4

Kalau toean ada sakit: batoek, tenggorokan, dysenterie, bisoel-bisoel. loekaloeka, djatoeh, digigit segala binatang berbisa, dan lain-lain, soeka semboeh
dengan lekas dengan onkost tjoema sedikit, silahkan toean pakai ,, Ban
Leng" tanggoeng memoeaskan dengan tidak didoega, sebab ,,Ban Leng"
soedah dapat diploma2 , dan banjak soerat-soerat poedjian dari toean-toean
ambtenaar bangsa Eur•1pa dan Indonesia, karena amat mandjoernja. Bisa dapat beli dimana2 tempat, djoega bisa pesan dengan rernbours kepad;i:

SIE KA

TJE

Nusten burgerpad 16
Soerabaja
Qava)

ROEMAH

OBAT

TJEH

Passar Weg 8
Menado
(Cele bes\

SHE

TONG

Makassar
(Celebes)

LABORA TORI UM:

periksa darah menoeroet Sacks - Georgi, Meinecke
van Ide.
PERKAKAS ELECTRIS: Diatermie, Sollux- en Hoogtezon, dan perkakas
massage.
DJAM BIT JARA:
Djarn 10 - 12 pagi ! Ketjoeali hari-hari ming·
4 6 soreh I
goe dan raja.
POLIKLINIEK boeat orang rniskm dan tidak mampoe. Djarn "! --- 8 pa•i
Ketjoeali hari raja dan hari rninggoe

TEL. 51 en 81.

MANAUG,

J1<1iianalaan 6.

DR. A. B· AND U
,,HANDELSINSTITUUT GROOTE OOST",
MAKASSER.
Kepala sekolah Drs. Tan Tek Heng,
Goeroe ilmoe-ilmoe dagang pada
H. B. S. - A. M. S.

Binnenkort zal het publiek gelegenheid hebben
zich te overtuigen van de werkwijze en de gevorderde geoefendheid van onzen L.B.D.
In de organisatie hoort een waarschuwingsdienst,
waarbij met waarnemingsposten op grooten afstand
van Manado radiotelefonische verbinding wordt onderhouden.
-'.~ > "" ·
Met de daarvoor bestemde radioapparaten ._wordt
regelmatig geoefend. Deze oefeningen hebben geen
verdere beteekenis.

Indien radioluisteraars toevallig deze uitzendin .
gen mochten ohtvangen, behoeven zij dus zich daarover niet ongerust te maken. Aan enkele luisteraars
is verzocht omtrent de oefeningen rapporten uit te
brengen ter controle op de goede werking van dit onderdeel van den L.B.D.
Wie niet zoo'n verzoek heeft ontvangen kan ee.~
oproep om te rapporteeren derhalve negeeren.
Het Hoofd van den Pl. L.B.D.
w.g. Ir. A. P. van der Vlies.

2 dan 3 tahoen pengadjaran; atoeran pengadjaran seperti
disekolah-sekolah dagang Goebernemen.
Pada sekolah ini bekerdja 8 goeroe jang bersoerat
idjazah (berdiploma).
ORANG JANG LOELOES :
Diplorna 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. i
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, Makasser
3. Tons Soei Teng - Toyo Menka, Makasser
4. Nio Eng Bie - Firma Geo Wehry, Makasser
5. Tjioe Toan Liem - Bekerdja lste Makassaarse Broodbakkerij.
6. Nio Koeng Loeng - Kantoor Stadswacht.
7. Sie Eng Tjiang - Firma Ogata.
8. Nio Koeng Hoo - B. P. M.
9. Thoeng Liong Tek - Firma Oei Soang Goan.
10. Que Giok Soei - B. P. M. (overleden)
11. Marjono - Onderwijzer Moehammadiah, Samarinda.
12. Yo Seng Liem - P. T. T., Mak.
13. De Graaf - K. P. M., Mak.
14. Tjan Liok Siep - Assistent H. I. G. O.
15. Yo Kok Kie - Jacobson v.d. Berg.
16. Yo Muskita - K.N.I.L.M.
WANG SEKOLAH DAN WANG BELADJAR:
Sekolah siang (Moelai Augustus) f 7.50 seboelan
Pengadjaran Memegang Boekoe
,, 7.50 seboelan
Pengadjaran Steno
,, 2.50 seboelan
.
Pengadjaran Typen
,, 2.50 seboelan (memperbiasakan diri saban hari tidak bajar). 1
Pengadjaran Engelse-Handelscorrespondentie atau
E;ngelse Conversatie
f 2.50 seboelan
Keterangan-keterangan Hospitaalweg 6, telefoon 313.

TJONTOH JANG BAIK DARI HOELOE SOENGAI.
Atas andjoeran Kadi Kandangan telah diadakan
di Hoeloe Soengai (Z.0.-afdeeling van Borneo) pengoempoelan oeang oentoek pembantoe perang di
Eropah. Pekerdjaan itoe dilakoekan dengan bantoean goeroe-goeroe agama disana. Tiap-tiap roemah dikoendjoengi dan tiap-tiap orang bersedekah 5 sen.
Hasilnja f 4432,75, djadi 88655 orang banjaknja
anak negeri disana jang toeroet bederma. Djoemlah
itoe soedah dikirimkan kepada Vereenigde Prins
jang patoet ditiroe !
I
Bernhard en Spitfire fondsen di Betawi. Tjontoh
DE LUCHTBESCHERMINGSDIENST.
Aan de verdere verbetering en oefening van den
Luchtbeschermingsdienst te Manado wordt geregeld
voortgewerkt.

nKaJau dart dahoeloe akoe

memakai lampoe Jang seterang
ini, tentoe sekarang beloem

perloe memakal katja mata."

•

