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-d~~PALMOl/VE

Toean Voorzitter Volksraad.
Kaloe pake saboen PALMOLIVE jang baroe dan diper·
Satoe tahoen, penoeh peristiw{l. jang mengharoekan,
baekin dengan tentoe boeai moaka, boeat mandi clan
soedah berlaloe, sedjak kita tahoen jang lampau berkoemtiap 2 kali tjoetji ramboet, koelit djadi sehat, haloes dan
poel poela akan memperingati hari lahir Seri Ratoe. Bibertjahja. Saboen PALMOLIVE dibikin dari minjak
nasa dan doeka jang diterima oemmat sedoenia dalam
~
\ olijf dan laen 2 minjak tetaneman dan sama sekali
tahoen ini, barangkali lebih menghantjoer loeloehkan dan
\ i tida mengandoeng gemoek binatang. Saboen
lebih loeas bertebaran dari jang soedah pernah dialami~f\ PALMOLIVE sedap sekali haroemnja, oleh karena
nja. Tidak terbilang banjaknja jang tiwas dalam perang,
f 'tjampoeran dari 17 roepa minjakl wangi jang
berpoeloeh•poeloeh joeta hidoep dalam kekoerangan, da·j berharga. Resianja ketjantikan dan awet moedah.
lam kesedihan dan doeka nestapa. Tetapi, soenggoehpoen
·<~ ~~~ Harga: ketjil 2/, ct., sedeng 5 ct.,
demikian sedih dan katjaunja doenia sekarang ini, bersjoekoerlah kita d,apat memastikan, perkara jang sangat
m~_menoehi hati kita bertambah kekoeatannja dan - biarpoen banjak rintangan - jang kita idamkan soedah her- dingkan bersama-sama. Lebih2 dalam hal tatanegara.
timbangkan oleh Bagin~a, jang. mendjadi ~am bah jang
tambah dekat djoega, jaiitoe tanah air kita bebas kombaBila ditilik kedoedoekan negeri Belanda dalam Ke- gagah dari persatoean k1ta dan Jang mengh1doepkan bali dan Keradjaan bersatoe poela kembali.
radjaan dan kepentingannja jang telah selajaknja, bila . gi kita dengan perkataan dan perboeatan persatoean
Djika tahoen jang silam hal itoe hanja soeatoe keja- dibaroei soesoenan negara, sedangkan kemestian oentoek Keradjaan.
.
.
.
,
kinan dan kepertjajaan jang indah, sebagaimana diper- melakoekan perbaroean itoe dengan segera tidak ada, maDisamping itoe . kita tahoe akan hal itoe · kema moelihatkan tjonto.hnja oleh Seri Ratoe, se}rarang dalam per- ka mestilah diakoei, bahwa bagian2 Keradjaan jang di- 1 an tiap2 daerah termasoek djoega dalam oesaha jang
istiwa~ jang ~erdjadi_ soedah tampak dengan njata ben- I seberang laoetan wadjib mengendall'kan keinginannja aidjalankan Baginda setiap hari dalam memenoehi ketoeknJa moela1 mendJelma. Kekoeasaan moesoeh beloem- hendak memperbaroei itoe. Siapa jang berpikir rlemikian wadjiban jang soetji sebagai pemimpin. Perboeatan kita
lah tertoendoekkan, tetapi djika kita lihat sekeliling kita dan berboeat demikian, boekanlah mempertahankan ke- akan sesoeai dengan kehendak Baginda, djika kita teroes
dan kita timbang-timbang tenaga berperang, maka ta' adaan jang lama, toeli boeat kemaoean zam.an. melainkan dengan tenang dan tetap hati mengawasi antjaman jang
dapat tidak hanjalah satoe kesimpoelan, jaitoe bahwa ia.lah orang-orang jang hendak memberi kesempatan ber- datang kenegeri kita dan toeroet serta mendjalankan
doenia jang selebihnja seperti tersoesoen sekarang boeat roending bersama-sama dalam soeasana ma'loem mema'- 0-toeran-atoeran jang perloe karena itoe, sedangkan damengeloe~rkan tenaganja sehebat-hebatnja adalah lebih loemi. Hanja dari peroendingan jang seroepa itoelah akan lam pada itoe kita teroes djoega -bekerdja memadjoekan
koeat dan moesoeh.
timboel soeasana negara, jang soetji bersih garis-garis- Hindia da1am segala hal jang akan memberikan kema'·
. .Dip?1ggir langit, tetapi didjalan. jan~ menoedjo~ k~- nja, hasil pilihan jang ditimbang baik-baik dari bahan2 moeran, nilaian da.n semarak kepada masjarakat.
. sm1, d1~analah perte~oean t~nah air k1ta dai: ~md1a 1jang dibawa. dari tiap2 bagiari Keradjaan jang bersangBagi saja adalah soeatoe kemoedjoeran, toean Voorkembah, pertemoean Jang baik, sesoedah bertJera1 lebih koetan.
zitter Volksraad, sekali lagi menjampaikan penghorma·
dari lima belas boelan lamanja.
Dalam tafakoer ketika perajaan hari lahir Seri Ra- tan pendoedoek jang telah toean oetjapkan dalam perMasing2 dengan tjaranja sendiri kedoeanja mengala· toe ini deno-an sendirinja timboellah dalam ingatan kita kataan-perkataan toean jang kena itoe kepada Seri Bami dan mentjernakan kedjadian2 dan aliran2 jang katjau soal-so,al ja~g mengenai keselamatan sekalian daerah dan ginda.
bersimpang sioer dan amat tjepatnja me.mboeat sedjarah. golongan pendoedoek KeraJjA...~ Bo..kankah soedah berMoga-moga Jang Maha Tin_g gi memberkati dan meSoenggoehpoen soedah sekawan tiga abad, tetapi ketikan oelang-oelang ternjata betapa soal2 itoe selaloe diper- melihara Seri Ratoe dan Keloearga Baginda.
masa ini benarlah, wakfoe boelan bagaiJrnn tahoen rasanja, kedoeanja tidak dapat berdiri bersama-sama. Dan
alangkah berlainnja pengalamannja masing2 ! Negeri Belanda, tertindis oleh perkosaan moesoeh, serba kekoerangan dan tersiksa dalam kehidoepan masjarakatnja
dan kehidoepan seorang2, betoel semangatnja tidak patah dan sangat hasrat hendak tjampoer dalam peristiwa
jang besar sekarang ini, tetapi terpaksa haroes menantikan djangkanja jang baik. Hindia sebaliknja, tidak didjamba kekoeasaan asing, berkepoenjaan seberapa jang
perloe bagi kema'moerannja, bahkan dalam beberapa hal
lebih dari itoe kema'moerannja, membantoe pekerdjaan
perang dengan giatnja dan dalam pada itoe mempertjepat kemadjoean diri sendiri.
Banjaklah jang akan dikatakan dan kabar jang akan
didengar, bila kedoea sahabat itoe bertemoe poela kembali. Maka akan teranglah dengan njata berapa banjak---~ ....nja jang soedah beroebah antara mereka kedoea. Benang2
pertalian jang soedah poetoes teroentai, banjaklah jang
ta'kan dapat disimpoelkan seperti dahoeloenja kembali;
kedoedoekan banjak jang akan beroebah; banjaklah jang
akan terhapoes, jang dahoeloe roepanja tertoelis oentoek
masa jang lebih lama, soenggoehpoen ikatan jang memperhoeboengJran semangat tetap sebagaimana sedekala,
bahkan lebih koeat lagi dialami.
Nederland dan Hindia akan mesti poela menjoesoen
kembali apa-apa jang soedah tertjerai-berai dan membereskan kembali segala lapangan hidoep jang bersangkoet
dengan staatkunde ekonomi, keoeangan, perhoeboengan
oeang kepentingan keboedajaan dan kepentingan orang
seorang2. Dalam hal itoe jang haroes diperhatikan boekan sadja apa jang baroe dalam tiap2 daerah, melainkan
<ljoega apa jang akan ternjata djalan kemadjoean aoenia
seoemoemnja, soepaja Keradjaan dapat tetap tinggal dibarisan depan sekali dalam kemadjoean itoe.
Moedah-moedahan mereka, - apa djoeapoen djabatannja - jang toeroet tersangkoet dalam pekerdjaan jang
banjak seloek beloeknja itoe, dapatlah menjesoeaikan pemandangannja jang tadjam tentang kepentingan daerah
tempatnja bekerdja, dengan kebidjaksanaan jang akan
menjanggoepkan mereka melihat kepentingan2 itoe dalam lingkoengan jang lebih loeas dan menjesoeaikannja
dengan soeasana hidoep seloeroeh keradjaan.
Kehendak oemat doenia jang insaf ialah soepaja sesoedah bentjana jang sekarang ini akan tiba soeatoe masa orang lebih banjak jang mengendalikan sifat tama',
jang mendjalankan haknja masing2 dengan menenggang
hak orang2 lain dan meloeaskan tempat bagi masjarakat
dalam pikiran dan kemaoean seperti semestinja. Kerilaan itoelah, bila tersebar seloeas-loeasnja, 'jang sebenarbenarnja 5!liarat jang oetama akan mentjapai keadilan
mesjarakat jang lebih tinggi dan perhoeboengan negara2
jang lebih tenteram. Oentoek mengatoer perhoeboengan
antara bagian-bagian Keradjaan kitarruen ia .sangat perloe. Bolehlah diharapkan ia tidak akan koerang adanja
dan apa2 jang mengikat dan mempersatoekan akan diakoei harganja: epenoeh-penoehnja. Moedah2 sedjak dar.i sekar
ia akan ternjata, jaitoe bahwa orang tidak
akan memaksa dari satoe pihak sadja mengadakan, me·
Distributeurs: JACOBERG.
njelesaikan soal-soal je.ng sebenarnja haroes diperoen·
~
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OASAR-DASAR POLITI EK I NGGERIS
AMERIKA SERIKAT.
o~ntoek

kesentosaan doenia.

PERNJATAAN bersama dari President Roosevelt dan
Premier Churchill dalam 8 pasal jang terkenal itoe, telah
menggerakkan 28 dari 30 anggota bangsa Indonesia dari Volksraad, pada memadjoekan pertanjaan kepada Pe'merintah, oentoek mengetahoei betapakah pendirian terhadap dasar politieknja Inggeris-Amerika itoe. Pertanjaan itoe selengkapnja, kita terakan dilain bagian dari
namer mi.
Jang terpenting bagi rakjat Indonesia dalam' kedoe-1
doekan kenegaraannja sekarang ini adalah apa jang termeterai dalam pasal 3 dari dasar politieknja AmerikaInggeris itoe dalam mana dikatakan, bahwa:

I

,,mereka (ialah Arnerika-lnggeri~) rnenghormati hak
,,segala bangsa oentoek memilih sesoeatoe bentoek pe,,merintahannja sendiri, oentoek penghidoepan bangsa
,,i.toe dan mereka berharap akan baiknja kembali hak,,hak souverein ( dipertoean) dan zelfbestuur bagi mere,,ka) jang telah dirampas dengan perkosaan".

I

Menoeroet penegasan dari majoor Attlee, jang dioetjapkan atas nama pemerintah Inggeris, maka jang dimaksoedkan oentoek mengetjap dasar2 jang moeloek2 itoe
jalah SEGALA bangsa dimoeka .boemi ini dengan tidak
terketjoeali, dus poetih, koening, sawo, hitam dll. dan
oleh karena penjelasan Attlee inilah maka anggota2
Volksraad itoe telah mengemoekakan pertanjaan itoe.Wakil2 rakjat Indonesia itoe, sebagaimana dapat diarti, ten:
toe soeka sekali hendak mengetahoei betapakah akibat2
pernjataan dasar2 itoe bagi golongan Indonesia dari rakjat Belanda.
Kaloe kita mengingat kedoedoekan kenegaraan (staatkundige positie) dari bangsa Indonesia sebagai rakjat jg
mengediami salah satoe bahagian dari Keradjaan Belanda ( dalam Grondwet dinjatakan bahwa Keradjaan Belanda terdiri dari bahagian daerahnja di Eropah-Nederland-Oost-Indie, ialah Indonesia atau Hindia Belanda dll),
akan tetapi diperintahkan sebagai rakjat djadjahan, maka dapatlah diarti perloenja dimadjoekan pertanjaan sebagaimana dikemoekakan dalam Dewan Rakjat itoe. Pemerintahan tjara pendjadjahanan jang dilakoekan dengan kekoeasaan manteri djadjahan poela, betapa baiknja, sentosanja, amannja, ja, betapa memoeaskannja sekalipoen bagi jang diperintahkan, dus jang terdjadjah,
tetaplah dalam bentoeknja BOEKAN satoe pemerintahan
jang dipilih sendiri oleh jang terperintah itoe!

Soedah tjoekoep diketahoei rasanja keinginan rakjat
Indonesia jang mengenai soesoenan pemerintahan jang
dapat memoeaskan baginja, didalam lingkoengan peme1·intahan jang ada sekarang. Dan soedah diketahoei oemoem djoega, bahwa rakjat Indonesia tidak sekali-kali
menghendaki dirombaknja jang ada. tetapi hanja dirobahnja bagitoe roepa, soepaja dapat mentjotjoki keinginan
golongan jang terbesar dari jang dilingkoenginja, serta
i;;EN LEVER PRODUCT
TIDAK BENAR poela pembilangan2 pihak reactie, bahlTZ 58 - 522 M
wa golongan Indonesia menghendaki ,,lepas dari Neder- I
land"!
•
Dalam dewasa soeasana disini sedang dilipoeti se- pendirian poetjoek pimpinan pemerintahan Keradjaan Mej. A. M. van WENT (Moeder Aldegonda), Missie-overmangat jang menghendaki perobahan disatoe pihak dan jalah Pemerintah Agoeng di London, maka djawab Peste der Zuster van de Heilige
jang menolak kehendak itoe dilain pihak, tiba2 terdengar- merintah itoe akan tidak bagitoe lekas bisa didapatkan,
Maagd, Tomohon, djadi Ridder dalah dengoengan sembojan pendekar2 demokraten, Ing- walaupoen oleh penanja2 telah dimintakan soepaja dikari Orde van Oranje-Nassau;
geris dan Amerika-serekat prihal zelfbeschnkkingsrecht 1 sihkan djawab pada Volksraad dalam persidangannja jg Toean EFRAIM JAN SON LUMANAUW, Majoor Toudari bangsa2. Tersebab jang dikemoekakan itoe dikatakan sedang dilangsoengkan sekarang ini. Lambat atau lekas,
lour, Tondano, dapat Bintang Mas
melingkoengi SEMOEA bangsa didoenia, maka soedah harapla? kita, bahwa pendjawaban Pemerintah itoe kelak
besar.
selajaknja djoega bangsa Indonesia menjatakan keingi- membenkan kepoeasan. (Corphar)
Pada toean2 dan Nona terseboe kami toeroet oei.japkan
nannja jang soeka mengetahoei, apakah djoega baginja,
selamat beroentoeng dengan penerimaan gandjaran djasa
seba~~i bangsa, terberi. kesemp~tan kelak yada rnemilih fj)~~fi) ~ ~ fj)1)\~fil ~
IBA~A~ litoe.
sendzn bentoek pemenntahai1113a, sebaga1mana soedah W~ 15V ~
W~15V ~
I
<litanjakan oleh wakil2 rakjat Indonesia di Pedjambon
PENGIRIMAN SOERAT DENGAN POS.
GANDJARAN DJASA.
itoe. Lajak poela lagi pertanjaan itoe dikemoekakan, oleh
lllereka
jang
diperbintangi.
Oleh pcndoedoek Indonesia.
sebab jang menjembojankan zelfbeschikkingsrecht itoe
Pada hari maulid Baginda Ratoe, 31 Augustus j.l. ada
Menoeroet tjatatan dalam setahoennja olch seorang
boekanlah Pemerintah Belanda, tetapi Pemerintah2 Inggeris dan Amerika, sekoetoe2 Belanda dalam perang banjak orang berdjasa jang digandjari bintang kehorma- pendoedoek bangsa Eropah di Indonesia, dipoekoel rata
dikirimkan 73 boeah soerat, kartoe pos atau postblad;
membela demokrasi. Pada mengetahoei apakah Pemerin- tan. Bagitoelah di Manado sini jang mendapat jalah:
tah kita toeroet mengakoei dasar politiek Inggeris-Ame- Toean F. Ch. HIRSCHMAN, Resident Manado, diangkat oleh satoe orang Timoer asing 26 idem dan oleh satoe
djadi Officier dari Orde van Ora- orang Indonesier 24 soerat, briefkaart atau postblad.
rika itoe, serta djoega oentoek mengetahoei lagi betapanje
Nassau;
Bahagian golongan Indonesia kelihatannja sangat koekah konsekwensinja kelak bagi golongan Indonesia dari
A. L. LUTEYN,
Controleur Agraria Manado, rnngnja, djika dipoekoel rata boeat satoe2 orang, boekan?
rakjat Belanda, maka dimadjoekanlah pertanjaan oleh
djadi Ridder 'dari Orde van Oranje-1 Tetapi bila kita ambil djoemlahnja, ternjata djoega bahwakil2 kita di Volksraad itoe.
Nassau;
wa golongan Indonesia jang mengirimkan paling banjak.
Betapa pendjawaban Pemerintah kelak, baiklah kita
Hoofd Ind. Arts, directeur Koni- 1 Tjobalah kita hitoeng. Pendoedoek Eropah ada sedjoemtoenggoekan dengan tenang. Rasa kita, disebabkan oleh
A. TILAAR,
"
ngin Emma-sanatorium, Langoan, lah koerang lebih 200.000 orang, dus golongan ini mengiperhoeboengan Betawi-London jang berhoeboeng dengan
Ridder dari Orde van Oranje-Nas- rimkan dalam setahoen 200.000 X 73 soerat dll. atau toperang, pada dewasa ini tentoe tidak bagitoe tjepatnja,
sau;
taal 14.6 joeta; Orang Tionghoa djoemlahnja koerang
dan Pemerintah disini mesti haroes menanjakan doeloe
lebih 1.500.000 mengirimkan 1.5 joeta X 26 sama dengan
39 joeta dan orang Indonesia 65.000.000 X 2,4 sama dengan 156 joeta !

I

plLEK ILANG

BARISAN NASIONAL MINAHASA.
Menjokong rninderheidsnota M.R.

Obat batoek Chamberlain dengan tjepat me·
llnJapkan pilek dan batoek serta menjemboeh·
kan saklt di idoeng dan leher. Rasanja enak. tida
mengandoeng barang1 bahan jang membikia
kepala dJadi poesing dan boleh diminoem oleh
sesoeatoe orang. Selainnja in! obat ada moerah.

lmporteurs: HOPPENSTEDT

Au/fursn:chtd1 l'norhc/JoudoJ

Berhoeboeng dengan penjeteman satoe oesoel jang
mengenai rentjana instellingsordonantie Groepsgemeenschap Minahasa, ketika dibitjaraikan baroe2 ini oleh Minahasaraad, penjeteman mana berakibat 13-12 boeat kekalahan pengoesoel2nja, maka pihak pengoesoel2 (jaitoe
anggota2 terpilih oleh rakjat) telah dikirimkan kawat
kepada Wali Negeri memintakan ditoendanja oetoesan2
jang mengenai rentjana itoe.
Oentoek menjokong protest dari minderheid itoe p1hak Barisan Nasional 1.finahasa telah mengambil satoe
motie, jang disoesoelkan pada kawat itoe. Mosi itoe selain mengoeatkan permintaan dengan kawat itoe poen
memadjoekan pelbagai suggestie oentoe rentjana itoe.
Dalam nomer berikoet, nantilah kita moeat m · itoe selengkapnja.
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.IENG HWA POO
De Heer en Mevrouw Luteyn- de Heus geven
met blijdschap kennis van de ge'boorte van hun
zoon

ANTHONIE IZAAK

K .E N AIKKAN

HARGA

Tomohon, 5 September 1941 .

PERTANJAAN DALAM VOLKSRAAD.
Tentang sikap Pemerintah Nederland.
Terhadap massalah pembebasan bangsa-bangsa

Oleh 28 anggota Indonesisr dari Volksraaa telah dimadjoekan pertanjaan pada pemerintah prihal sikap Pemerin h agoeng tentang oetjapan vice-Premier Inggeris,
Attlee, prihal dasar toedjoean peperangan sekarang.
Anggota2 Dewan Rakjat itoe jalah toean2: Soetardjo,
Iskandar Dinata, Tjakraningrat, Tirtokoesoemo, Rehatta,
Kasimo, Soangkoepon, Mogot, Abdul Rasjid, Prawoto,
Nala,prana, Soeria Nata Atmadja, Mahmoed, Yamin,
Samsoedin, Mochtar, Lapian, Wirjopranoto, Soeria Kartalegawa, Sosrohadikoesoemo, Moelia, Salamoen, Mapoedji, Soekawaiti, Tadjoeddin Noor, Hoedojo, dan Hamongsapoetro. Pertanjaan itoe menoeroet siaran Aneta pada
s.s.k. boenjinja:
Penanja2 mengambil kebebasan bertanjakan pada
Pemerintah, apakah Ia bersedia seboleh2nja dalam
sidang Dewan Rakjat jang sedang berlangsoeng sekarang ini djoega, pada member~kan penerangan tentang masalah2 dibawah ini jang sangat pentingnja
bagi pendoedoek Indonesia:
,,Wakil premier Inggeris Attlee, sesoedah itoe per,,temoean jang beriwajat antara President Roosevelt
,,dan Premier Churchill pada 14 Augs. telah membe.,ritakan prihal pernjataan bersama2 dari Inggeris
,,dan Amerika-serikat, dalam mana, terbagi dalam 8
,,pasal, dasar2 maksoed telah dinjatakan, afas mana
,,rentjana2 perdamaian doenia jang kekal dihari2
,,mendatang kelak diletakkan.
,,Menoeroet Reuter 15/8 penerangan terseboet telah
,,diterima djoega dengan penoeh kepoeasan oleh ka,,langan2 Pemerintah Nederland di London. Dalam
,,kalangan ini orang mengira, bagitoe kata Reuter,,bahwa soedah lama satoe atau lain maksoed pendi,,rian sebagitoe akan dihadapkan pada doenia, pada
.,maksoed mana semoea Bangsa dan orang2 jang
,,berkemaoean baik, akan berikan persetoedjoeannja.
,,Ketika diadakan resepsi oentoek penghormatannja
,,oleh studenten Afrika Selatan di London, Attlee te,,lah menegaskan,- bagitoekata Reuter 16/8 dari
,,London-, bahwa verklaringnja tentang dasar2 jang
,,ia telah kemoekakan atas nama Pemerintah itoe,
.,bermaksoedkan semoea bangsa2 didoenia, baik jg
,,berwarna, baik jang poetih. Attlee menjatakan le,,bih djaoeh: ,,Kami bergoelet dalam ini perang boe,,kan sadja goena kami sendiri, akan tetapi goena
,,semoea Bangsa. Kami ingin memerdekakan bangsa2
,,semoeanja dari kedjahatan jang besar, dari keta,,koetan akan kesoekaran2",
Berdasar atas hal2 jang dikemoekakan diatas ini, penanja2 soeka sekali bertanjakan pada Pemerintah Hindia
Belanda, soekalah menanjakan keterangan dan pendjelasan pad.a Pemerintah Agoeng, apakah djoega Pemerintah toeroet menerima (mede aanvaardt) pernjataan2 terseboet diatas dan apakah akibat2nja boeat jang mengenai bangsa Indonesia di Hindia Belanda.
Sekianlah pertanjaan pihak Indonesia dalam Volks-

Menoeroet kenaikan kerae barta barant·harant pak dan bahan-bahan,
kita

torpak1a menaikkao

harga

deatan 1ekonjonf·konjoni dari:

p A L M B0 0
ascli

dari

baha~

- bahan

tanaman

MARGARINE
llarga dari blik ja.ng 1700 gram netto, ( jaitoe dari 5 pond)
dinaikkab dengan 10 cent.
Harga-harga dari blik jang ketjilan ake11 dinaikan menoeroet besarnja.
Departement Economische Zaken telah lama mengizinkan oentoek menaikkan harga, tetapi kita mena.han sebegitoe la.ma oento~k mendjalankannja,

N.V. PROCTER & GAMBLE'S
FABRIEKEN (N.I.) .
Soerabaja, 1 September 1941.

raad jang mengenai soesoenan doenia, sebagaimana itoe
didjadikan dasar ol~h Inggeris-Amerika, jang mendjadi
toedjoean pergoeletan ma.ti hidoep dengan perang sekarang ini.

menerima gadji, sebab soedah dipensioen dan beloem menerimaa pensioen entah sebab apa, tidak diketahoeinja.
A,pakah si bekas goeroe itoe, sesoedah bekerdja tiga poeloeh tahoen lamanja, laloe mendapat lepasan dengan hormat serta berhak dapat pensioen, selama menoenggoe
SOEDAH TOEDJOEH BOELAN MENANTI.
pensioennja mesti hidoep dari angin? Moedah2an kedjaBeloem djoega menerima pensioen.
dian sebagini ini tidak mendjadi ,,regel", sebab gampang
Seorang lepasan goeroe bantoe gouvernement soedah memberikan kesan bagi jang tersangkoet, seakan-akan
semendjak boelan Februari 1941 meletakkan djabatannja ia diperlakoekan sebagai teboe, jang sesoedah dikoenja
sebab mendapat ontslag dengan hormat dan berhak dapat dan habis manisnja laloe diboeang .. .. .... .
pensioen. Segala soerat2 jang perloe oentoek dapatkan
pensioen itoe soedah dikirimkannja sedjak Maart dan
DJSOEMP AH DALAM KLENTENG.
sehingga kini si goeroe bekas itoe menanti-nantikan manDan djoega dalam mesdjid.
daat pensioennja itoe, beloem djoega diterimanja. Entah
Kemarin Kemis pagi, doea orang jang berada dalam
keloepaan atau sebab apa, soectah sekian lamanja ia tidak pendjara sini, antaranja The. H. T., jang dihoekoem 2%
tahoen, dan seorang Indonesier Gorontalo, atas permintaan voorzitter Landraad telah diambil soempahnja masingmasing dalam klenteng dan dalam masdjid. Mereka itoe
disoempah ·oentoek menetapkan toetoerannja jang me·
ngenai seorang-orang jang berada dalam pendjara djoega, jang oleh kedoeanja ditoedoeh telah menoetoerkan
hal2 jang menjangkoet perkara kebakaran toko2 di Tondano tempo hari. Sedapatnja keterangan tentang doedoeknja hal jang sebenarnja, nantilah kita beritakan
lagi.

I

PEMBERITAHOEAN.

Burgemeester Manado memaloemkan, bahwa selambat-lambatnja 29 September dimoeka, semoea kendaraan2
oemoem berbola tiga haroes mempoenjai satoe tanda keperiksaan baik (goedkeuringsteeken) jang ditempelkan
oleh pegawai keperiksaan sehabisnja diperiksa kendaraan itoe.
Dari 22 September hingga 29 September dimoeka (ketjoeali hari Minggoe 28 September) dikantor Gemeente
akan disempatkan boeat memeriksa kendaraan-kendaraan
jang terseboet diatas.
Diperingatkan, bahwa pemoenja2, pernegang2 dan
penghentar2 dari kendaraan2 berbola tiga jang kemoedian dari 29 September dimoeka tida' mempoenjai tanda
keperiksaan jang baik (goedkeuringsteeken), boleh dihoe·
koem dengan pendjara setinggi-tingginja tiga boelan atau
denda setinggi-tingginja lima ratoes roepiah.
Keterangan2 lebih djaoeh dari hal boea:tan, penerangan, pembahagian, pelengkapan, oekoeran d.Ll. boleh didapat pada Hoofd Gemeentewerken.

1
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TOEAN POENJA ANAK 2

goembira sekali di kasih ini tjoklat
Tjoklat Ten W olde adalah makonon jong ledzat don
sehot, jong sekarang odo terdopat di seloeroeh Hin·
dia-Belanda didalam doos 2 terpilih dengon raso:
vanille - soesoe - melkmocca - nature I • Kasilah toeon
poenja anok2 ini tjoklot don djoego boeot toeon sendiri.

CACAO· EN CBOCOLADE·FABRIEKEN

SOERABAJA

MANADO, 4 September 1941.

PENOJOEALAN

OEMOEM.

di moeka Vendukantor di Manado pada tanggal 18 September 1941, djam 3 sore
dari
satoe perceel, Verpondingsnummer 161 b drie terleta.k
di hoofdplaats Manado, Chineesche Wijk menoeroet meet·
brief tanggal 27 December 1903 No. 4 acte van eigendom
tanggal 12 April 1904 No. 35.
Ini pendjoealan dilakoekan atas hypothecaire volmacht
Jang koeasa
dan hypotheekhouder
Mr. THE SING HOO.

No. 10

Lembar kedoea

6 September 1941

Tahoen ke 23

= \
Nikmnt sekali oentoek
Ill
melepuskun
dohogo

15 Tjiet Gwe 2492

Watson's
Orange Squash
ada menjegarkan dan ter bikin
dari air boeahb o eah an aseli.
Terkenal karena rasanja jang
aseli dan pem-

Iran mendapatkan lindoengan Roes-Ingger,is.
BERALASAN ,,oentoek melindoengi" Iran terhadap
agr sie Djerman, tentara Roes dari Oetara dan Ingger is dari Selatan dan Barat, soedah memasoeki daerah negeri itoe dan mendoedoekinja. Moela2 pihak Iran telah
memberikan perlawanan, akan tetapi entah sebab insjafkan kelemahannja terhadap itoe doea raksasa, pada sebeloemnja tentara Roes-Inggeris mengoeasai seloeroeh
daerahnja, pemerintah Iran soedah menjerah dan terima
nasib. Berdasar pada kepentingan2 militer pihak RoesInggeris telah melakoekan tindakan itoe dan djandji2
pendoedoekan itoe sedang diremboekkan dengan pemerintah Iran.
Oentoek kepentingan pembelaan soember2 minjak di
Iran dan Irak, tindakan Inggeris-Roes itoe memang tepat sekali,. Melihat desakan tentara Djerman kearah Kaukasus jang semingkin njata tidak dapat ditahan agaJmja
itoe, dapatlah diarti, bahwa pihak sekoetoe, dengan dibantoe oleh Roes haroes melakoekan tindakan2 perlindoengan kepentingannja dalam berlangsoengnja perang
ini. Selain soember2 minjak tersebo~t, po~n soei_nber2
minja~ Roes di Bakoe, dengan .i:an Jan~ d1koeasa1 oleh
Inggens dan Roes, dapat:ah d1hi:doeng1 bersama-sama.
Dan bilamana tentara DJerman. J~ng seda~g m~ndesak
itoe tiba di Kaukasus daerah mmJak R?es itoe•. ia akan
dapatkan disana garis pembelaan !n~geris-Roes J~ng ten~oe tida~ akan memoedah~~n b~gmJa mengoeasai daerah
1toe benkot daerah2 sekehlmgnJa.

p~

J'.fP'{}~

ti,

bikinannja jang
bersih.
Perhatikan

r~;~.iiniri•iti7----------------------~~
) an2 jang moengkin dilakoekan nanti. Boleh djadi pihak mendjadikan kota terseboet doeloean djadi terpentjil daJapan telah memadjoekan oesoel prihal soal minjak ri daerah Roes sesisanja.
Amerika oentoek Japan, dan berhoeboeng dengan pemDibagian tengah tidak terdengar sesoeatoe berita
bawaan minjak ke Roesland itoe, moengkin sekali Japan penting, selain tentang berhasilnja serangan2 membalas
mendesak soepaja baginja djoega diberikan minjak. Dji- dari tentara Roes, jang dikatakan telah dapat mereboet
\ ka pengleveran minjak oentoek Japan distop, atau diba- poelang kota Gomel. Dimedan perang di Roesland-Tengtasi bagitoe roepa sehingga tidak mentjoekoepi keper- gara kemadjoean Djerman agaknja bagitoe roepa sehingloean, maka pihak Japan-boleh djadi- akan beroesaha ga seloeroeh tepi sebelah Barat dari soengai Dnjepr agak·
j oentoek mentjegah dibawanja minjak kelain2 negeri, an- nja telah dikoeasainja. Dengan bagitoe sebahagian besar
. taranja seperti ke Wladiwostock itoe. Menoeroet pengi· dari industrie Roes didaerah sitoe soedah djatoeh ditaraan kita jang diseboet pembitjaraan Japan-Amerika itoe ngan Djerman, sementara goedang gandoem Odessa dateroetama berkisar pada soal minjak dan dengan djalan lam keadaan terkepoeng. Semingkin moelai njata, bahwa
Jiplomatiek, pihak Japan hendak mentjari oentoeng dari poesat kekoeatan serangan Djerman terdapat ditepi Oetapemberian minjak oleh Amerika pada Roes itoe.
ra laoet Hitam, dan ditoesoekkan kearah Timoer menoeKeadaan di dan sekeliling Pacific dalam pada itoe djoe laoet Kaspi. Mendjadi satoe pertanjaan jalah, apa
I tidak berkoerang djoega gent ingnja. Apakah dengan ke- pihak Roes mempoenjai tjoekoep kekoeatan pembelaan
djadian di Iran itoe Japan tidak akan menjonto dengan dipodjok sitoe, sebab boekan moestahil, ketika tadi seberboeat seroepa di Thai, dihari2 mendatang agaknja rangan2 oetama dari tentara Djerman ditoedjoekan ke
akan didapatkan kepastiannja.
Timoer dan Oetara kearah Moskou dan Leningrad, ada
Pergoeletan Roes-Djerman.
bahagian2 dari kekoeatan Roes dipindahkan dari Selatan,
Djalannja pertempoeran dimedan perang Eropah- dus dari daerah laoet Hitam, kemedan2 peran.K. dioetara
-11moer uarur memoesarkan harap akandapat dlpatankan- c.an Tlmuer iwt:. ucul:IJ.ll mu Hvc, <>vcAa1 "6 llJ"" "'"'6•
nja kekoeatan tentaranja Hitler disitoe. Dengan pelahan pimpinan Roes pada membawa kembali poela tentara
tapi pesti kelihatannja, istimewa di Oetara dan Selat~n itoe kedaerah jang terantjam sekarang jalah kedjoeroe(Tenggara) pihak Djerman masih selaloe dapat mentJa- san laoet Hitam itoe. Mengingat besarnja djoemlah tentet kemadjoean. Misalnja kearah Leningrad, agak-pihak tara Roes jang dapat dimadjoekan kemedan perang,
Djerman telah berhasil mengoeroeng kota itoe. Dengan orang mengi~a, bahwa antj.aman disekitar l~oet Hit.am
djatoehnja kota Talinin di Estland, dari pihak laoet Le- itoe tidak kehwat membahaJakan, dan seb.ag~rmana dilaningrad boleh dibilang soedah terkoeroeng, sementara j in2 bahagian. medan .perang, pada saatnJa Jang betoel,
ct1poetoeskannja djalan kereta api Leningrad-Moskou, akan dapat ditahan dJoega oleh Roes. Moedah2an.
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0 a Iem hal merawat glgi Toean/Njonj1
moesti ha\i.hatl sekall. Sisa1 makan1n
jang ketjil jang ketinggalan di lobang•
ketjil dalem gigl dan selah·selahnj1
bisa membikin gigl roesak dan napas
berbaoeh tidak enak. Dari itoe slkatlah
Toean/Njonja poenja gigl saban harl
sedikitnja doea kali sama obat gosolt
gigi Colgate, Boesahnja jang masoek
dalem lobang• jang paling ketjil
membikin Toean/Njonja
poenja gigi bersi dan
poellh sekall da~n~~W'-1~
Toean poenja
...-.ia11~
napas tinggal
segar.

Berangkal haaar
don beladjar...••
a 1a m k e n

BAROEI
Sikat 111111
COLGATE, blklnan
fabrlek Amerlka
harga
25 ct.

Tube ketjil 10 ct. Tube sedeng 15 ct.
Tube besar 30 ct.
Fami!letube (2 x tube besar) 50 ct.
Wi4155

teroetama
'")

di Hindia.

Marika a 1a m k e n aa1oe

tempo - berangkat-besar. , jan9 madioek•

permmta'an 1 tinggi pada marika poenia toeI

boeh, sedeng marika

'

.

~

poenia

pikircm selaloe

moesti digoenaken keras .

.....
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llfinjak Am,erika ke Roes.
Pembitjaraan Japan-Amerika jang mengenai pembawaan minjak pesawat oedara boeat Roes dari Amerika
ke Wladiwostock, dikatakan sedang berlakoe, walaupoen
kabar pasti tentang itoe tidak didengar. Roepanja antara
admiraal Nomura, ambesador Japan di Washington dan
president Roosevelt sedang dilakoekan pertoekaran fikiran tentang roepa2 soal ekonomi dari Japan-Amerika.
Premier prins Konoye poen dikatakan telah menjampaikan pesanan persoonlijk pada president Amerika. Apa
isinja pesanan itoe tidak dioearkan. Hanjalah pihak Amerika menerangkan, bahwa pembitjaraan2 ( onderha~de
ling) antara d a negeri Pacific itoe, ~ebaga?na~a d1be·
ri takan · dak dilakoekan, akan tetap1 hanJa diadakan
pertoekaran fikiran sebagai pendahoeloean pembitjara-

ganggoean,

Dari itoe tida heron kaloe anak · c::mak seria9
kaliatan koeranq

baek. Bantoelab

marik• ,

liwatin itoe tempo soeker dengen kaai mari.ke
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tetep minoem 0 v om a l tin•·
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PENJNDJADAN JTOLKSllAAD.
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Pemandangan Oemoem: Termijn I. Hal ekonomi:
DJAWAB PEMERINTAH.

Pada 7 hb. Augustus ini baroe ada kesempatan bagi
toean Van Mook, wakil Pemerintah dalam hal ekonomi,
P.kan membatjakan djawab Pemerintah tentang hal itoe
jang terseboet oleh lid Volksraad.
Hampir se'oemoemnja lid Volksraad itoe menjatakan
kesenangannja dan penghargaannja tentang sikap, tenaga dan pimpinen departement Hal Icbwal Ekonomi dan
hal itoe bersama dengan segala perobahan jang sekor..jong-konjong terdjadi mendjadi pendorong koeat bagi
Pemerintah akan jalan teroes.
Kedjadian internasional tiba-tiba mengharoekan ketentraroan sementara :fang kita dapat dengan Nippon dan
Pemerinta haroes mengichtiarkan segala jang perloe '
berhoeboeng engan kedoedoekan ekonomi dan politiknja. '
(Didalam soerat kabar ada di moeat berita;
Toedjoean dan arahnja itoe soedah tentoe, hal itoe
bahoea didalam labriek 2 ,,ASPRO" di Londen
ta' oesali dikoeatirkan. Berhoeboeng dengan itoe baiklah
2
perhoeboengan dengan Nippon dalam ha! ekonomi . diteada
di
bikin
perkakas
oenloek peroesahaan
rangkan serba perloe akan memberi kesempatan kepada
mesin ferbang. Djoeg·a disiloe
ferbikin
ramai akan mengetahoei hal itoe.
I
Perhoeboengan kita itoe dengan Nippon seakan-akan I
onderdee/2 oentoek persendjalaan)
kelihatan ada jang ber~entangan sebab se~ali-s~kali ha-1
ioes kita mendesak Nippon akan membeh has1l tanah
ini lebih banjak, dan sebaliknja haroes kita batasi pe- 1
ngeloearan barang kita akan dibawa ke Nippon. Tetapi
l~alau ditimbang bahwa ichtiar jang pertama terseboet
itoe berhoeboeng dengan barang jang bergoena oentoek
perdamaian doenia, dan barang jang lain jalah barang
keperloean perang, maka njatalah sikap Pemerintah itoe
sekali-kali ta' bertentang-tentangan.
Hal itoe haroes diinsafkan benar2 sebab dahoeloe ada
sesalan kepada Pemerintah bahwa keperloean negeri ini
diabaikan karena basil keradjinan Nippon jang moerah·
moerah itoe ditjegahnja. Akan tetapi kalau kita membeli barang, haroes barang itoe dibajar djoega, dan bajaran itoe haroes didjadikan dengan hasil export barang •
kita.
I
Jang mendjadi soelit dalam pada itoe jalah karena
kebanjakannjalah negeri lain_ jang membeli barang _kit.~,
2
dan negeri Hoe memang hanJa soeka teroes membeh dJl·
ka dapat djoega ia mendjoeal hasilnja kepada kita.
Memang kita soeka sekali akan barang Nippon jang
moerah2 itoe, tetapi balans perniagaan kit~ dengan Nip~
pon tidak baik, djadi haroes kita awas dJangan sampa1
terdjadi Nippon mendapat pengaroeh jang besar sehing2
ga nasib kita tergantoeng kepadanja.
Berhoeboeng dengan itoe dan dengan ichtiar Nippon
sendiri haroes kita insaf bahwa kiriman barang dari Nippon akan soesoet sekali, ketjoeali kalau soeka kita mendjoeal barang keperloean perang kepadanja jang lantas
atau dengan perantaraan sekarang atau nanti, akan djadi lengkapan moesoeh kita. Oleh karena itoe dengan se2
,
gera Pemerintah mentjarikan djalan akan membeli barang jang sangat perloe bagi kita aari pada pasar Jang
tidoer. ,,ASPRO" tida membahajakan
lain-lain.
djantoeng dan tida mendjadikan a_pa 2 didalam
peroet dan tida memaboekkan. la bakerdja
dah<::it'eri.Jedi1a"ia~barangn~~b~~ap~-1;~-rl~e.-~a~I~h' an ciadengan tenang dan tentoe. ,,ASPRO" bisa di
patlah djalan jang lain itoe (Singapore, Australia). Tiongkok beloem boleh diharap berhoeboeng dengan kedoetelan sembarang waktoe dan di mana sadja.
doekan internasional ini jang amat tegang sekali. OenBelilah sekarang djoega satoe doos ketjil sebe.
toek mendjaga keselamatannja itoe, maka sekarang perloemnja kasep.
loe kita memoesatkan (sentralisir) perniagaan barang
jang masoek itoe. Kalau tidak, maka harga mendjoealnja
ta' inoengkin kita rendahkan serendah-rendah moengkin.
Pemerintah insjaf bahwa soesah sekali kalau harga barang teroetama barang kain oentoek rajat terlaloe naik,
dan ta'kan segan Pemerintah akan mentjegah •hal itoe,
E1tau akan mengadakan pertimbangannja.
Mendjaga harga barang dipasar sini sekarang haroes
diserahkan kepada pembesar selempat2 (disentralis1r)
eebab perloe djoega pendapatan rajat didjaga djangan I
flampai berkoerang dan soepaja serasi dengan keadaan
jang soedah beroebah itoe.
Deradjat penghidoepan rajat rendah sekali, djadi
., Vienoeroet poetoesannja lJienst der Vollcsgezondheid, Aspro dimana-mana boleh didjotal emo~a
moedah sekali terharoe, dan baiklah kalau selaloe orang
toko·toko dan waroeng-waroeng dengan tiada memaka1 licentie.
memperingat,k an hal itoe (Soeroso, Soeria Karta Legawa, Smit dan Iskandar Dinata, Kasimo d.l.l.)
Tanah Indonesia ini dalam kedoedoekan ekonomi djoe- bahwa perhoeboengan ekonomi jang mendjadi pokok siMENJIMPANLAH PADA
ga haroes dipandang djadi seboeah daerah. lchtiar eko- kap Pemerintah boekan keadaan jang akan lenjap lagi
nomi jang dilakoekan pada salah satoe bagiannja akan sr>hingga keadaan seperti dahoeloe dapat datang kembali.
be~engaroeh djoega kepada bagian jang lain. Ta' ada I Malahan baik djoega kita menimbang barangkali karena ]
bahagian mana sadja jang dianak-tirikan. Pada sebaha-1 koerang insaf orang akan sebab-sebabnja perang itoe, j
gian hal ternak jang haroes didjaga. pada lain bagian j boleh terdjadi kerisis jang hebat sedjak tahoen 1929 itoe
hal pelajaran atau hal penangkap ikan atau keradjinan, clan perang doenia jang sekarang ini.
SOEPAJA DALAM OEMOER TOEA
dst.
Berhoeboeng
dengan
itoe
baiklah
djangan
kita
terla1
TIDAK BINASA.
Adapoen toedjoean oemoem jang Pemerintah toeroeti Joe menoleh kepada jang soedah terdjadi dahoeloe akan I
dalam kebidjaksanaannja ha! ekonomi, maka kita ingal- 1etapi kita terimalah keadaan jang menjamboengkan
kan sadjalah segala sesoeatoe jang terdjadi sesoedah ha- ~Jarakat dan pemerintah dalam ekonomi, ertinja bahwa
~
bis perang doenia jang pertama, tentoelah insaf kita pemerintah amat bertjampoer tangan dalam hal ekonomi 1.toe, karena terdJadi oleh kemadJoean ekonomi itoe dan
Jang berwoedjoed kepada pimpinan pemerintah dalam
htl itoe, dengan dorougan pemerintah dan pemerintah
memberi penerangan dan sokongan dalam hal ichwal eko1 nomie. Hal itoe soedah terang memang tidak boleh tidak
apa lagi karena rajat haroes diperlindoengi sebab perekonomiannja lemah sekali.
Kalau sikap Pemerintah kita peroempamakan dengan
djembatan, maka djembatan itoe djembatan batoe jang
tegoeh dan koeat jang bersemen dan beton, dan boekan
djembatan gantoeng, jang roeboeh sama sekali kalau sebatang kawat tempat gantoengnja poetoes.
Dalam pada itoe haroes dapat Pemerintah bertindak
memerintah, tetapi haroes djoega Pemerintah dapat
membangkitkan kejakinan orang; dapat berkata, tetapi
dapat mendengarkan poela.
Oleh karena itoe amat Pemerintah menghargakan
moesjawarat dan kerelaan hati orang akan bekerdja berfiama-sama kalau sekiranja perloe salah satoe ichtiar haroes didjalankan. Djadi memang berharga s ali toean
de Villeneuve menerangkan sebagai wakil peroesahaan
besar bahwa kaoem itoe soedah in&af akan segala sesoeatoe itoe apa lagi Suikersyndicaat dengan rela hati sendiri soedah menetapkan batas gadji pemboeroeh dikeboen
fobr1lant•n •
sehingga
banjak orang mendapat kenaikan pendapatan.
DR £AU S SLOAN. INC. NEW YOll
Alangkah baiknja karena perloenja ika toekang klImp.. Toko riOPPENSTEDT
saran beras (rijstpellerij) menjokong politik
ras jang
didjalankan oleh Pemerintah ; djika saudagar dan toean

ada

DJENDRAL GOERING SOEDAH RAMPAS
FRANKRIJK DAN BELGIE POENJA FABRIEK

'

l

I

d. .

teta.pi alaupoen begitoe masih fetap
terdapat di a.ntero tempat
Pakerdjac':in ,,ASPRO" jang menjemboehkan penjakit, soenggoeh ada loear biasa sekali. Ia
menoeloeng semoea orang, toea don moeda.
Ia menjegah tida terbilang banjaknja
penjakit didalam beriboe-riboe roe·
mah tangga. ASPRO mendjadi satoe
pertanggoengan jang tetap terhadap
rasa sakit, kalemahan, sakit kepala,
lekas marah sakit asabat clan tida bisa

----

I
I

dan mendjadi obat jang pa.tin9 aman,
pa.ling pasti dan p~tin9 tjepa.t di da.lam doenia oentoeh. menjernboehlta.n
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KENG HWA POO

HARGA
dari

toko merelakan; diri kepada atoeran harga; djika importeur bersama dengan Pemerintah berichtiar akan tjoekoep menjediakan barang dan bersama-sama membeli
barang jang oentoek keperloean hidoep teroetama perloe;
djika ra'jat menambah tanaman jang berhasil barang
rnakanan dengan red.Ia hati tidak dengan paksaan negeri.
Perkara jang sangat soelit dan penting ada terseboet
oleh toean2 Kasimo, Sandkuyl, Mochtar dan Soekawati.
Jaitoe soepaja masoek djoega anak Indonesia - setidak
tidaknja orang jang tidak berbangsa Eropah - kecialam
pimpinan peroesahaan besar. Pemerintah berpendapatan j
bahwa hal itoe ta' moengkin dihindarkan kalau memang
akan berhasil politiknja akanmengoempoelkan kekoeatan.
Walaupoen begitoe hal itoe sangat soelit. Kalau keadaan
itoe terdjadi hanja karena mema::ig orang engkar akan
bangsa boemipoetera - ,k aoem Indo poendjoega termasoek
kedalam perasaan itoe - maka hal itoe sangat Pemerintah
men tjertjakan.
Kalau terdjadi karena sangkanja orang itoe beloem
tjakap dan beloem serasi tindakannja dengan keadaan
dan peroesahaan barat, maka kepada kedoea belah pehak
haroes diharap-harapkan kehendaknja jang soetji dan
kejakinannja bahwa memang soedah tidak boleh tidak
karena kemadjoean bangsa dan negeri. Sjarat jang pertama memang haroes djoega: Ketjakapan orang (geschiktheid) tetapi patoet djoega orang jang akan memoetoes~an hal itoe nanti menaroe~ keinsjafan b~wa boleh j
dJad1 doea orang sama harganJa walaupoen tidak sama
orangnja, dan pekerdja memang haroes didekatkan kepada kerdja. Pemerintah jakin bahwa dapat orang mentja- j
ri djalannja akan mentjapai kedjadian itoe.
.
KEBAKARAN2 HEBAT DALAM KEPOELISIAN
NEGERI TANAMON.

LAMPOE 2 LISTRIK
PHILIPS
Berlawanan dengan keadaan pada waktoe ini, moelai dari tanggal I ini boelan,
, lampoe·lampoe bola listrik jang terseboet dibawah ini

DITOEROEN KAN HARGANJA
PHILIPS ARGA
boeat serala netspannine
1.40
1.60

PHILIPS SUPER ARGA
PHILIPS Bl-ARLITA
110-115-125-130 Volt 100 Dlm. sekarang I
idem
idem
220 Volt
idem
idem

125
150
100
125
150

PHILIPS HALFWA1T

"

"

"

..
"

"
"
"

1.40

1.55
1.60
" 1.40
" 1.60
" 1.95

"

"

PHILIPS ZONLICHT

boeat segala netspanning
150 Watt sekarang I
200
"
"
300 "
500

( Mohon perhatian dan penjelidikan dari Pemeri.ntah). '

sekarang f
"

75 Watt
100
"

750
1000
1500
2000
3000

"
"
"

"

"

"
"

"

"

..

2.70
75 Watt sekarang I 1.85
2.90 100
"II 2.10
"
4.30
150 "
,, 3.60
"
"
6.90
200
3.90
"
"
II
9.60
300
5.70
,,
"
"
11.50
500
9.30
"
"
,, 12.45
750
15.30
"
,, 14.90
19.15 1000
II 19,90
23.90 1500

Dalam boelan Augustus tahoen ini, didalam kepoeli- !
"
"
"
sian negeri Tanamon, district Amoerang, soedah hangoes ,
"
"
terbakar banjak sekali keboen kelapa dalam waktoe 2
..
"
"
minggoe lamanja.
Menoeroet taksiran, soedah lebih dari 10000 (sepoe- 1
Ioeh riboe) pohon kelapa berboeah dan beloem berboeah 1,
hangoes terbakar. tidak dihitoeng tanaman lain jang '
Soerabaja - Batavia - Semarang - Bandoeng - Medan
bergoena.
Kalau diingat, bahwa tanah perkeboenan kelapa dikepoelisian Tanamon adalah tanah jang terhisab baik,
Iagi poela pohon-pohon kelapa poen baik boeahnja, maka
njatalah, bahwa keroegian didalam keboen-keboen kelapa
membantoe kaoem tani meski rendah harganja, maka ke- boen kelapanja.
itoe ad.a besar sekali.
Dan mengingat sekarang kaoem tani ada dalam keme- soekaran kaoem memoentjaklah soedah.
Meskipoen harga kelapa rendah, tetapi mendjadi
Melihat perdjalanan aipi kebakaran itoe dan melihat djoega satoe soember bantoean tegoeh bagi raiat oentoek
laratan makanan, pakaian dan lain2 keperloean jang sangat, sebab perkeboenan miloe, padi tidak meng~loear~an keboen-keboen kelapa jang terbakar, timboellah doegaan, membajar belasting, membajar oetang pad.a A.V .B. dan
hasilnja karena moesim kemarau, maka mengertilah k1ta, bahwa ad.a orang-orang djahat jang sengadja soedah me- lain2 bantoean dan keperloean, dan oleh penilikan dan
bahwa kesoesahan dan kesoekaran kaoem tani bertam· lakoekannja, dan ad.a menarik sekali perhatian, jang oeroesan Pemerintah, njata dengan adanja Coprafonda
bah-tambahlah hebatnja, - sekarang dengan kehilangan orang-orang Poigar jang mempoenjai keboen kelapa di- dan lain2 bad.an oesaha, bahwa perdagangan copra menpohon-pohon kelapa, jang hasilnja tahadi tetap djoega sana, nanti dapat kabar, kalau soedah habis terbakar ke- djadi djoega satoe soember perbantoean jang penting bagi Pemerintah, dalam keadaan sekarv.ng. Menilik keroegian jang begitoe besar, kedjadian terseboet soedah meroepakan keroegian oemoem, mematikan mata penghasllan dari kaoem dan soember bantoean pada Pemerintab.
Dengan memikir kedjadian itoe, timboellah pertanjaan:
I. Apakah jang soedah diboeat pad.a mentjegah kebakaran-kebakaran itoe di Tanamon?
ll. Mengapa api keba.karan selaloe timboel soedah lebih 2 minggoe lamanja dikepoelisian Tanamon, seciang
dikepoelisian Poigar, jang berdekatan, tidak?
m. Apa kebakaran-kebakaran jang meradjalela itoe
disdi biroe poetjat. Dari itoe
tidak dapat dipadamkan lagi dalam waktoe jang agak
berdjalan lama itoe?
kalau N;onja ingin meng·
IV. Apa kebakaran-keba.karan itoe ad.a diberitahoekan
haloeslcan lcoe/it moelca
kepada Pemerintah atasan, soepaja boleh didapat djalan
seperli beloedroe pakailah
• boeat mem.adamkannja dengan lekas?
bedak COL GA TE ;ang
V. Mengapa keboen kelapa jang besar dari orang Poiterbikin setjara ilmoe penga·
gar terletak dalam kepoelisian negeri Tanamon jang ter1 oetama ditimpa kebakaran dan hangoes habis?
tahoean, haroem dan sedap
I
VI. Apa barangkali ad.a orang djahat jang menjebab•&..!..-•' baoen;a. Ada warna poetih,
kannja?
-1-·~ koening den merah moeda.
Vll. Dari keboen-keboen manakah api itoe moelai
timboel?
Kami jang disoesahi dan dlroegikan oleh kebakaran
itoe, mohon sesangat-sangat, soepaja atas oesaha Pemerintah dan ketjerdikan poellsi mengadakan penjelidikan
loeas tentang keba.karan2 itoe, soepaja njata kalau ada
perboeatan jang djahat atau sebab-sebab jang tidak patoet, baik jang direct maoepoen jang indirect, dengan
menimbang soal-soal terseboet tahadi, karena keroegiankeroegian itoe mengenai djoega kaoem seoemoem.nja.
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KENG HWA POO
DJABATAN SERI PADOEKA VAN MOOK.
Dengan beslit Goebernemen soedah ditjatat, bahwa
dr. H. J. van Mook, directeur Economische Zaken, dengan
hormat serta oetjapan terima kasih oentoek djasa-djasanja jang penting kepada Negeri, telah dilepas dengan
Beslit Radja 31 Juli 1941 no. 4 dari djabatan jang diserahkan kepadanja dengan Beslit Radja 9 September 1940
no. 3, jaitoe mewakili pemerintah Belanda dalam peroendingan ekonomi dengan Djepang di Betawi, karena peroendingan itoe soedah berachir.

Bers-/J!fan!oh

Cfll,;:~
Ojantoeng toeanlah jang memompakan darah keaeloeroeh toeboeh

toean. Derah ltoe djadi alat pembawa iat maltanaa jang bergoena
•agl toeboeh toean.. Oleh sebab !toe
clarah kotor a.mat berbahaja, karena
darah ltoe mengalir keseloeroeh
toeboeh toea.n dan dapat menim•
boelkau penjaklt disetiap fempat
llalam badan toean, seperti 1
Ouati te:rasa kakoe ( aderver·
kalking), beng~ darah kotor,
dan sakit mtfok ( rheumatlek}.
•11 Joodkall boendar telou keloe·
aran Bandoengsche Kin.indabrlek
lalah obat jang sebaik-baiknja oen·
toek memberslhkan darah toean.
Kalau ditempat toean tidak ada
dldjoeal ditoko obat-obatan, klrimlafl ban jang dibawah In! dengan
eeang f t.- boeat kiriman pertjo·
kin dari 100 pil Joodkali boendar tdoer oentoek membersihkar:

d.arah.

TJOA llN

~II

Voorzitter Siang Hwee

MUTATIES.
T)epartement van Binnenlandsch Bestuur.

- -:mtheven van zijn ter beschikking stelling van den
...fdeelingschef van de Sangihe- en Talaudeilanden
l'ahoena en ter beschikking gesteld van den Assistent.,, ~,...,_
ent van Manado met standplaats Manado, den ConJ•v•c ui' bij het Binnenlandsch Bestuur Mr. C. F. de WITH.
Eervol ontheven van zijn ter beschikking stelling van
den Assistent-Resident van Donggala te Donggala en ter
beschi.kking gesteld van den Assistent-Resident van Manado met stnadplaats Manado den Controleur bij het
Binnenlandsch Bestuur Jhr. F. A. de KOCK.
Eervol ontheven van zijn ter beschikking stelling van
den Resident van Manado en belast met het Bestuur over
de onderafdeeling Gorontalo, den Controleur bij het Binnenlandsch Bestuur l\fr. H. J. G. d' ANCONA.
Eervol ontheven van zijn ter beschikking stelling van
clen Assistent-Resident van Manado en belast met het bestuur over de onderafdeeling Boeol, den Controleur bij
bet Binnenlandsch Bestuur J. D. de VRIES.
Eervol ontheven van het Bestuur over de onderafdeeling Boeol en ter beschikking gcsteld van den Resident
van Manado met staudpla ats Manado, den Controleur bij
__ _

1

het Binnenlandsih Bestuur H. J. van SCHRAVENDIJK.
Eervol ontheven van het Bestuur over de onderafdeeling Gorontalo en ter beschikking gesteld van den Assistent-Residen t van Donggala met standplaats Donggala,
den Controleur bij het Binnenlandsch Bestuur Dr. A. J.
W. BRU.CKEL.
l
Tijdelijk belast met de waarneming der betrekking van
mantri-politie bij de Veldpolitie te Manado. F. KAUNANG
td. wd. Bestuursschrijver bij de Veldpolitie te Manado,
geslaagde leerling mantri-politie te Soekaboemi.
---~·----

Kita memberi tahoe pada Njonja2, bahwa harga
margarine Blue Band
SOEDAH DINAIKAN DENGAN 10 SEN SA TOE
. KALENG BESAR DARI 1700 GRAM,
sedang harga. kaleng2 Blue Band jang ketjilan akan
menjoesoel.
Soedah sedari lama kita telah dapat permisi dari
Depart. van Economische Zaken oentoek menaikan
harganja, tetapi kita tahan ini kenaikan seberapa
lama kita bisa.

Dunlop's Herb Tonic odes
1atoe sari dedaonan, Jang dtbl·
kin menoeroet satoe recept
Tlmoer resia jang toea sekall
darl daon-daon obat pUihan,
jang membersihken dan mem·
perkoeatken darah don Jan;
membikln toean djadl moeda
dan gesit poela. Dunlop'•
Herb Tonic semboehken roe•
pa-roepa penjakit, jang meng·
ganggoe toean poenja kabe•
roentoengan, seperti r.enjakU
boeah·pinggang(nler, soesah
boeang-aer, pent!ernahan tida
baek, entjok, pi ek, koerang
kagoembirahan dan banjak
penjakit laen-laen poela. IJ'll
mlnoeman mandjoer Udo
kandoeng alcohol blarpoen
satetes.
Dapetkenlah komball kabe·
roentoenganmoe dengenmoe·
lat In! harl mlnoem
Dunlop's Herb Tonlc
tlap-tlap harl 3 atawa
4 kali satoe sendok
makan.

seka1·ang kita. <lengan te1·paksn 1noesti
nwnyfun.fJil titulakan itd, ka1•ena ht1rga b<1rangbara11u boeat pak, harga bahan-bahan dan la:inBa1°Q(~

lain soedah naik dera• sekali.
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