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Wd. Redactie: 

TJIA DJOE TJIAT, CORPHAR 
dan N. NESCIO. 

Segala karangan dan chabar2 
dialamatkan kepada 

Red. l<ENG HWA Poo Manado 
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HARGA LANGGANAN: 
Boeat Hindia 3 boelan F 1.50 

Loear Hindia 6 ,, F 5.
Tiada bole:1 berlangganan 

koerang dari 3 boelan. 

B a j a r a n l e b i h d o e I o e. 

HARGA AOVERTaNTIE: Permintaan berlangganan dan 
advertentie serta pembajaran 
nja haroes sampaikr>n pada 
Handelsdr. LIEM OEI TIONG 
&: Co., 1\i\anado Tel. No. 43 

Soerat chabar dan Advertentie diterbitkan saban hari ketjoeali hari Raja 
Boeat 1 sampai 10 perkataan 
f 0.50. Sekoerang2nja f 1.

sekali tempatkan. 
PENE~BIT : 

N. V. H. MtJ KENG HWA POO MANADO 

Agent di- Europa: PUBLICITEITSKANTOOR ,,DE GLOBE" N. Z. Kolk 19 Amsterdam. 

Kalau d1kasih kesempatan 
lndonesier djoega bisa. 

Dalam s1dang jang masih berdjalan sekarang dige
dor.g Dewan Rajat. pemoeka:! pelbagai golongan ber
ganti2 memperdengarkan keinginan;!nja, begitoepoen 
kritieknja tidak ketinggalan djoega. Pihak golongan 
ambtenaar B.B. lndones1er misalnja, fractieleid r toean 
Soetardjo telah mengoesoelkan pttitie oentoek memberi 
do1.11nio11-status pada Indonesia, soepaja dibitjarc.kan 
dalarn sidanf{ Volksraad; djago kita dari Selebes Oetara 
Dr. Ratulangie telah rnelahirkan kritieh jang tadjam2 
terhadap beleid pemerintah dalam soal onderwijs; toean 
Thamrin mengcepas beleid oemoem dari regeering, se
dang pernveka Belanda Indo, toean de Hoog poen tidak 
ketinggalan memperdengarkan kedengkalan groepnja .. 1 

PENTJETAK: 

HANOELSDRUK LIEM OEI TIONG & Co. MANAOO Berlangganan lain harga. 

Agenten voor NED. INDIE, Publiciteitskantoor ,,DE GLOBE" RYSWYK 78., BATAVIA c. 

Dalam tweede termijn toean Soetardjo telah mene
rangkan perasaan dan penanggoengan B.B. ambtenaren 
bangsanja, demikianpoen keloeh kesah kaoem intellec
tueelen, jang ingin memiKoel tanggoengan dalam negeri 
tetapi apa janp mereka dap .. t dan lihat sekarang masih 
djaoeh dari jang s,emestinja. 

nSoedah tentoe", kata toean Soetardjo, ,,kita tidak 
akan selama2nja mendjadi he Ip er sadja" ! 

poenjai tanggoengan, saja tak sangsi sedikit djoeapoen, 
mereka akan mendjadi orang jang djempol, jang dengan 

I tjara populer saja maoe b1lang, akan lain dari sangka2an 

noetinja? Djanganlah orang merasa heran, bila makin 
lama makin kentara. sikap ,,tidak ambil perdoeli" alias 
on verschillig houding, dari pehak terpeladjar kepada 

toean-toean selama ini ! Ned Bestuur" 
oeh. Kulau Mr. Hart dari tengah~ kaoem madjikan de- 0 h 1 · · k · · · · . · 

Toean Voorzitter ! kata toean Soetardjo lebih dja-

" 
1
. d' d' d. d' d t t alam a 1n1, meneroes an toean SoetardJO, sa1a Sek1anlah penoetoeran toean SoetardJO itoe 1ang ter 

naan seka 1 goes me'Tlan 1at 1a 1 irecteur epar emen k 1 h k · · . . . . · ' · · 
E.

0 . z d . t' , ter enang a akan ata seorang resident lama, 1ang me- bat1a dalam TJ. r. Leider fractte B. B. lndones1er d1-
d~onom.1sC:h~ ~ken, soe~oe e:ar1tem~n~ Jang t~rpen 'i°g l ngatakan: Inlander jang tidak nationalist, tidaklah ada Pedjambon itoe telah 'llen~<;a•nbarkan keadaan jang 

inegedrt mi, enkga?.t tsa~ oe 0 be 
1 
s~gk~ a g? o- harganja berada diatas moeka boemi ini .... Waktoe j sesoenggoehnja dalam gelanggang jang loeas dan tinggi. 

ngan engan soe at11 a, sa1a poen er 'eia rnan, Jang d't . b 1. t'd k · · · K't b k · k' b 1 Th · t Tb . t D R t 
1 

. d t 1 an1a, apa e tau 1 a merasa nas1onal1sten 1toe sa- . 1 a poen ersama e1a 1nar., a 1wa satoe amrin se-
~; oeD ~. m r 1

1 
~· sba. oe

1 
hr .. at.du ,_an lb 1 et,k andsa

1
oe ngat ,,lastig", maka resident terseboct mendjawab: Se- bagai Directeur dcpartement, atau satoe Ratulangie dan 

2 
. b d .. d 

1 
R d . d' a 12 ti a , ma in anJaK nas1ona 1sten, ebih saia soe at sa oe oe 1a, sesoenggoe 1111a 1 a a ... an menge 1ewa an. m r. r. ,v1 o e 1 a, 1ar a saia 1 a"' se oe an oe oe 

1 

k 1. 'd k k' b . . . 1. 1 · k · t M 1· 1 · t'd k L. t. k 

nama . ~rang 1ang erdirhi d1 oe~rk aa ' 1angb kioed~a poela. . Kalau dikasih kesempatan, rasanja terpelarljar lndonesier 
sampa1 t]akap, maka soe a 11Jeri ·esempatan e er 1a . . . 

t 
· k · 

1
· · ·· I d. b ltoelah sebenarn1·a toean orzitter sebab demikian- ttdak oesah mest1 kalah sama s epengetahoeannJa 

sepan as111a. mere a nis 1a1a sanggoep memrnoe 1a a- . . :· • . . 
tan-djabatar. tinggi jang mempoenjai pertanggoengan !ah d1oega p~ngalama? sa1a 1dalam d]abatan d1doenia dari Barat. 
berat sekal:poen. Bestuur. Dan mereka Jg d1,eboet nlast1ge ondergesch1k- Jang mendjadikan kita lndonesier selamanja dikasih 

Dalam ha\ itoe seperti terbajang dimata saja kawan2 I ten~ djoestroe saja men.dapat banjak pertolongan ~sal tjap ,,betoe.n nHa1~". wa!aupoen soedah iga ab.ad.J.e.:./ 
kita \eden dari g.:>longan orang Eropah akan seperti ter sadJa pengoeroesan ~an s1kap t~rhadap pada mereka .1toe bih dalam d1dikan, datangnja boekan dari ketidak bisa 
tjengang sambil menggaroek2 hoepingnja. Jaloe berteri- add dan pantas .. ~aia se'.am~n1a m nda,,at ressort Jan~ nja kita, tetapi oleh sebab tidak pernah dikasih hesem 
ak: Sjonge-sjonge, zulkc nationalisten op verantwoor- terhttoeng "last1g tetap1 saia tldak pernah menemoet patan sepenoehnja pada memperlihatkan ke-bisaan dan 

delijke post~n? Saja tidak setoedjoe dengan toean, nis- kesoekaran 1toe. kesanggoepan Kita. 
tjaja demikian terdengar ! Sampai pada hari rn1, toean vborzitter, orang selaloe Begitoe dalam gelanggang jang loeas, begitoe poela 

Tapi, wean voorzitter, saja berl,ejakinan soenggoth~ menjeboet kita beloem matang, apakah orang tidak me- dalam gelanggang jang ketjil dan tidak amat penting. 
bilamana lndonesier sematjam 11oe di tier han dan dile- rasa, ha! ini amat menjakiti dan meloekai hati kita dan Mengapakah misalnja satoe Ratulangie a tau Satoe Andu 
takkan diatas bahoerja soeatoe pil;oel2n berat jg mem- kaoem terpeladjar, seolah2 kita tidak dianggap sepe-1 tidak dapat memegang djabatan burf.emeester hota Ma-

SOE SOE 
"TJAP NONNA" 
makanan anak-anak 
dari 250 000 orang 
Hindia. Ta'oesah 
sankal lagi. 

SOE SOE 
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di 
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Djawab wakil Pemerintah dalam pe· 
mandangan oemoem disidang 

Volksraad. 
(Bagi an Ekonomi 

Tangkisan kepada toean Thamrin. 

Sebeloem membitjarakan soal-soal itoe s:itoe 
persatoe, toean Voorzitter, Pemerintah mesti dahoe
loe berkata kepada anggota jang terhormat, toean 
Thamrin. 

W 1Ktoe pertoekaran pikiran sedang asj1k, djamak 
sekal1-sekalt terkeloearkan dalam madjel1s oemoem 
oetjaoan oetj'tpan, p1kiran-p1k1ran, toedoehan-toe
doehan, jang rne·nbajangKan atau s.eolah-olah mem
bajan?;kan, bahwa Pernerintah koera11g bers1h mak 
soednja ataupoen, bahwa ap;i jang dikatakan Peme
nntat1 tiada dapat dipertjajai benar. 

.Biasanja disini oetjapan-oetjapan dan pikiran
p1k1ran jang dem1kian 1toe tiidiamkan sadja, ataupoen 
d1bantah dengan tidak memberi keterangan; dan 
kadancr kadang d1kataka11 poela, oahwa Pemerintah 
tidak henda:< berfoekar p1kiran atas dasar jang de
m1kian. 

Pada bebrrapa pidato dan teroetama pada p1dato 
anggota jang terhormat :oean Thamrin, sekali-sekali 
bangKit doegaan Pemerintah, ka au kalau p1hak itoe 
atau anggota seseorang-seorang me11jangka, bahwa 
da!am roeang ini banjak d ipat d1katakan ten tang 
Pe ner1ntah, meskipoen oentoek segala pembitjaraan 
telah diadakan watas dan watas 11oe toean pertahan· 
kan, toe an Voorz1 Uer; sebab biasanja oetjapan· oetja
pan jang d~m1kian t1ada d1djawah oleh Pemerintah 
rr.aka adalah seolah olah Pem~rintah membiarkan. 
orang orang jang meng1nt1p-intipnja itoe dalam be 
berapa hal berboeat sekehendak hati mereka. 

Ach1rnja Pemerintah berpe11dapatan, bahwa ka- ' 
dang kadang nerloe oetjapan oetjapan jang demikiar~ 
d hldaoi betoel-betoel. Dernik1anlah si>karang in1 
Pemerintah memintah kepada anggota jang terhormat 
toean Thamrin pada termij11 jang kedoea memberi 
boekt1 sekaJarnja pada beberapa oetjarannja. 

Pertama, bahwa oetjapan tentang kewadj1ban Joe
hoer dan poeia tentang jang dinamakan haloean 
eth1. ch, hanjalah d1kemoekakan oentoek menjelimoet1 
monjet djelek jaitoe nafsoe negeri Belanda hendak 
memer s djadjahannja. 

foeJn ft1a.nrin haroes insaf. bahwa dengan oe
tjaoannja jang dem1kian d1a boekan sadja herlakoe 
sancrat r1ada adll keoada ahl1-ahli seperti Van Vol
lcn;oven, Van Deventer dan Brooshooft, jang piki
rannja tiada selaloe dapat d1setoedj0ei orang, tetapi 
djoega keoaJa bebera ia pe.nimo1n dan golongan
golongan dalam pol1t1k djadjahan sekarang dan _Pe · 
n~arang pengarang jang terpandanf! tentang kebid]ak
sanaan pemenntah djadjahan, jang sekaliannja telah 
berdj'.Jeang oentoek Kepentingan negeri ini. 

Kedoea hendai<lah toean Thamrin menerangkan 
leb1h 1a11djot>t, dan mana ia mendapat hak oentoek 
mendjadj"rKan keb1djaKsanaan Pemerintah tentang 
hal eKonom1 ser<arang mi dengan ,,hong1tochten" 
zaman dahoeloe dan dt'ngan djalan demikian menoe
doeh, oahwa Keo1djaksanaan Pemenntah tentang 
hal e1wno:m sekarang i111 t1dak toeloes dan palsoe. 

Ketiga hendaklah toean Thamr•n memboektikan, 
bahwa 1Ceb1djaksanaan ekonom1 Pemerintah terikat 
dengan beriboe nboe 1katan kepada kapital djadjahan 
atau dengan perkataan jang lain, bahwa kepentingan 
kapHal d]adjahan itoelah jang menetapkan haloean 
keo1djaksanaan Pemenntah. 

Keempat saja m111ta kepada toean Thamrin oen
toek menerangkan h111gga agak termakan oleh akal, 
oetjapannja, bahwa Pemerintah melindoengi kedele, 
djagoeng dan peroesahaan pertenoenan oentoek da
pat mendesak Djepang, soepaja negeri itoe terpaksa 
leb1h banjak memoeli hasil-hastl H111dia jang besar, 
jang rnest1 dik1rim keloear negeri. 

Ach1rnja saja minta kepada toean Thamrin me 
nerangkan hingga termaKan oleh akal, bahwa Peme
rintah mel1ndoengi beras sebahag1a11 besar d1sebab
kan oleh karena ia tiada moengkin memoengoet 
padjak tanah, sebab harga padi selaloe to<>wen. 

Ba11jak benar pasal pasal datam pidato toean 
Thamrin jang tiada dapat disetoedjoei oleh Peme
rintah, tetapi tentang pasal pasal jang lain itoe dapat 
d1adakan pertoekaran p kiran sekadarnja. Lain sekali 
halnja dengan pasal pasal jang diseboet mi. Anggota 

nado seketjil ini? Mengapakah misalnja kerosi voor
zitter Minahasaraad tidak dapat didoedoeki oleh seorang 
terpeladjar lndones;ier? 

Dalam rneroend1ngkan jang diatas ini kita teringat 
akan kedjadian baroe2 in1 d1tanah adat Siaoe, d1ma11a 
jabatan jang terpcnting dalam pemerintahan disitoe 

fl dak soedah diperserah kepada salah seorang poetera 
terpeladjar dari poelau itoe, jang toh mesti ada terdapat 
dian tara Hoe sekian banjak pelamar, tetapi soedah di
kasih, althans bakal dipertjajakan dalam tangannja salah 
seorang dari doea anal< baj1,jang. sesoedah dewasa rnasih 
haroes mcmperlihatkan lagi tjakap-tidaknja Sementara 
men an ti, itoe keperintahan sementara poen tak dapat 
dipertjajakan dalam tangannja seorang2 ,,poetera tanah 
adat", dari s;iapa haroes dan tentoe dapat diharapakan 
ketjakapan dalam hal oeroesan adat-istiadat itoe, jang 
sendi pernerintahan di Siaoe, tetapi kepada seorang2 jg 
mesti haroes mempeladjari adat itoe lagil Dus jang boe
kan te:pilih sebab mengetahoei benar2 seloek-beloeknja 
adat Siaoe. Apakah kalau sebentar toean ini tak dapat 
memenoehi jang tertoentoet dari padanja, sebab kekoe
rangan pengetahoeannja tentang adat it9e. tjap masih 
beloem matang nanti diletakkan atas poendaknja? 

Tidal< mendapat kesempatan, beloem bererti tidak 
ada Ketjakapanl 

Corphar. 

KE G HWA POO 
. '"' 

jang terhormat itoe hendaklah memberi djawab ke
pada pertanjaan pertanjaan jang saja kemockakan 
itoe. Kalau t1dak maka sebahagian besar dari pada 
madjelis ini akan menganggap perasaan menanggoeng 
djawab toean Thamrin, pemimpin salah satoe fractie 
jang terbesar dalam madjel1s ini. koerang dan pada 
ketadjaman pemandangannja dan ketangkasannja 
dalam politik. Uan hendaklah diingatkannja betapa 
oentoengnja ia seorang rajat Belanda, sebab hanjalah 
d1sini dibawah perlindoengan keamanan jang d1;.da
Kan negeri Betanda, da11 boleh djadi dalam beberapa 
negeri jang lain poela didoenia 1ni, dapat dikeloear 
kan oetjapan oetjapan jang demikian terhadap ke 
pada Pemerintah, dengan tidak berakibat jang tebih 
menjedihkan. 

Toean Voorzitter ! Sekarang akan saja bitjarakan 
lag1 bermatjam matjam soal jang dikemoekakan dalam· 
Pemandangan Oemoem tentang ekonomi. 

Soal itoe banjak jang akan dibitjarakan dengan 
singkat oleh Pemerintah dari tahoen:J jang laloe, 
tatkala Volksraad baroe dirasa perloe mendengarkan 
keterangan jang pandjang lebar serta keterangan 
tentang kebidjaksanaan ekonomi dan tentang berba
gai bagai oesaha memenoeh1 keperloean. 

Disamboeng 

R<)~~PA-ROl~PA K.-\BAR 
Dierenbeschermiog di Minahassa. 

Dari toean S Ch Palit, lnspecte~r Politie dari 
dierenbescherm1ng di M1nahassa kami mcnerima jang 
berikoet ini. 

,\1enoeroet pendapatan dari banjak toean2 jang 
datang dan lain2 negeri m1salnja dan D_iawa, uma
tra dllnja terleb1h dari EmCJpa maka njata di Mina
hassa tentang pem1l!haraan binatang:2 koerang d1per
hat1kan, tjoema koeda :., perloembaan b1asa d1p1ara 
baik selainnja tidak diperhatikan 

Oentoek memperba1k1 kebiasaan jang salah itoe 
boekan sadja jang berwadjib atau pol1t1e jang ha
roes mengamat·amati hal terseboet tetapi baiklah 
rajat sendiri dj0ega haroes bekerdja bersama2 (mee
werken) mentjegah hal~ jang terseboet d1bawah ini: 
le. Djangan moeat lebih dari pada kekoeatan bi-

natang [koeda atau sap1!; kita sendiri boleh 
lihat bilamana seekor b1natang tarik roda atau 
selainnja dengan paksa karena keberatan. 

2e. Djangan pakai binatarg oentoek bekerdja dengan 
s i ksa a tau sakit. 

3e. Djangan pakai koeda atau sapi jang djalan pin
tjang, loeka a tau njata bahwa itoe binatang tidak 
baik oentcek dipakai 

4e Djangan bahwa atau moeat binatang misalnja 
babi, andjing, ajam dllnja sehingga binatang 
itoe dengan s1ksa atau kesakitan. 

5e. Ojangan bawa atau moeat binatang jang tidak 
diberi makan dengan tjoekoep. 

Lebih djaoeh djangan poekoel binatang lebih 
dari pada mesti. (Siapa jang boeat itoe baiklah di
tegoer terlebih penoempang~ bendi). 

Boeat pelanggaran2 jang terseboet diatas tadi 
orang ooleh dihoekoem setlllggi·t1ngginja ~ hari pen
djara atau f 1.50 boete (Artikel 540 Wetboek van 
Strafrech t). 

Burgemeester 8aroe. 
Dengan s. s ,,v. Overstraten·• kemarin Raboe, telah 

tiba disini p. t. D Kapteyn. \1anado poenja Burger
vader jang baroe, pengganti p. t. Brune 

I 
I 

mendjaga, soeoaja satoe penning tidak boleh dipakai 
dengan bergant1-ganti oleh penoenggang2 speda. 

Tidak disangkal, tindakan jang sebegini memang 
ada bagoes, tetapi tidak memoeaskan 

Pemerintah Gemeente haroes mentjari lain daja, 
soepaja penning itoe tinggal tt.rikat begitoe roepa 
rada masing~ speda, sehingga tidak moedah boeat 
dapat diloloskan. 

lni ada boeat mentjegah pentjoerian dan kehi
langan penn111g. 

Atau Gemeente haroes mengaclakan penning jg 
ikatannja (band) terbekin dari pada lain matjam lo
gam jang kwaliteitnja lebih baik soepa_ja tidak gam
pang roesak, meskipoen saban2 kali ditanggalkan 
dari speda. 

Harap mtl ini, akan r.endapat perhati<Hl dari Ge
meen te oen toe k ke bai kan Gemeentenaren. 

1 oean D. Th. Notten t 
Soerat2 kabar barre ini mewartakan bahtva toean 

D. Th Notten telah meninggal doenia di oest (tanah 
Blanda1 

Diantara pembatja K H.P. di Minahassa tentoe aua 
banjak. jang rnas1h kenal toean Notten, jang pada 
masa hidoepnja perna mendjadi Directeur Ambacht 
school Wasian. 

Wang cent berlobang 

Akan datang fl00.000 

Menoeroet ,,Het N1euws", maka pada achir boe
lan Sentember j ad ini. akan datang kant0ng2 wang 
sen banjaknja f l PO 000 

Pada mengena!·kan oeang cent berlobang itoe 
. kepada pend0edoek maka al<-'.ln didjalankan propa
ganda jang toeas sekati. 

Voetbal di Manado. 

Sebagaimana telah d1wadakan dalam ~.k. ini kema
rin Raboe, dengan s s .,V. Overstraten'' telah lib 
dis1ni e\ftal .'v\akas<:arf,che VoetbalBond. 

Waktoe naik ke darat, mereka dipapak oleh Be
stuur v.c. fHOR, sedang di Haven ratoesan orang 
telah bernanti boeat melihat roman moeka djoeara2 
Voetbal dari tanah foradja ini. 

llengan dihe1.tar oleh seperangkat muziek jang 
sengadja d1sediakan boeat penjamboetan, dengan ber
auto tamoe voetballers ini diarak berkeliling bandar 
Man ado. 

Seperti diketahoei e\ftal M V.B. ini, akan mel9-
koekan beberaoa pertandingan dengan djoearah2 
sepak raga disini. 

U1tslag dari oertandingan ini ada sebagai berikoet: 
hari 1 M.V.B. - Tionghoa 3 2 
hari 2 M.V B. - Luno 3 4 
hari 3 M.V. B. - Bond Minahassa 9 

Verslag lebih landjoet, berikoet. 

Perhoeboengan radio deng1:10 Nanking. 
/ Dalam Siang Po kita batja bahwa Pemerintah 

N11king s~Kara H~ soedah perdirikan satoe Shortwave 
Radio Station jang Saban hari ada kirim kabar2 renting 
seperti muziek d.l.I. boeat bisa diterima disini. 

Kabar·kabar dari Nanking itoe akan dikirim dalam 
bahasa Kongfoe, Hokkian dan Melajoe soepaja ~ampang 
didengar oleh semoea. 

lni Radio station baroe ada pakai tanda XGOX, 
cycle 9460 dan golflengte 31.7 M. 

Programma jang dik1rim dari Nanking kita moeat 
seperti berikoet: 

Beliau disamboet oleh p. t. ass. Res. Weg serta 
hampir semoea BB. korps dikota ini. I 7 30 Malam. Muziek 

Diantara lain-Jain, kita lihat djoega Kapitein Tiong
hoa toean Lie Goan Oan. 

lnstallatie dari Burgemeester kita jang baroe ini, 
akan dilakoekan pada hari Karn is tanggal 27 boelan 
ini. djam 7 malam di Gemeentehuis. 

Kami dari K.H.P. mengoetjap s I am at data n g 
dan slamat bekerdja. 

Pelelangan Postzegel. 

Kepala kantoor Pos disini, minta kami wartakan, 
bahwa berhoeboeng dengan petelangan 00stzegel 
(postzegelveiliru:o jang akan diadakan di Bandoeng 
pada tanggal 7 hb. December j.d. ini, maka dikantoor 
oos disini bisa didapatkan keterangan2 serta per
djandj1an tentang pelelangan postzegel itoe. 

Pembatja K.H.P. jang dojan mengoempoel franco 
(postzegelverzamelaars) harap perhatikan ini. 

Pennini Speda. 
Pada hari-hali blakangan ini, terdjadi banjak pe

nangkapan atas penoenggang-penoenggang speda jg 
memakai penning tidak dengan bandnja lagi Hal 
ini aria sedikit gandjil. 

Seperti diketahoei penning speda jang dikeloear
kan oleh Gemeente sekarang ini ada memakai band 
dari pada blik boeat d1 ikat pada speda. 

Band ini ga·npang sekali di loloskan, sehingga 
penoenggang2 speda jang koeatir ketjoerian pening
nja, pada saban wakto<." toeroen dari Spedanja lantas 
djoega menanggalkan penning mareka 

Akan tetap1 oleh karena bekinan band penning 
ini ada begitoe poenja ordinaire, sehingga dengan 
doea-tiga kali memboekanja lantas mendjadi roesak 
poetoes dari penningnja. 

Eigenaar penning speda ini, mengganti band
penningnja itoe dengan lain ikatan, seperti kawat 

·atau tali. 
Hal ini roepa-roepanja tidak dibolehkan,dan be

gitoelah terdjadi penangkapan2 itoe. 
Kami mengerti tindakan Gemeente ini ada boeat 

8: malam, Rapport Hawa oedara, kabaran pendek ct.I.I 
8 10 'llala n. Ru~pa2 kabar, selainnja hari Sabtoe. 
8.20 malam Muziek. 
850 malam. Rapport dalam berbagai2 dialect dan bahasa 

Melajoe. Senin/Kemis dialect Kongfoe. 
Selasa Djoemaat dialect Hokkian. Rebo/Sab
toe Melajoe. 

900 malarn. Pemberita kabar perobahan. 
9.05 malam Pernandangan dalam bahasa lnggeris dan 

Muziek Barat. 
9 40 malarn. Berhenti. 
Boe at h a r i m i n g go e. 
8 00 malam. Ra!1port Hawa dan Jain2. 
8.15 malam. Kabar Kiau Boe Wie Wan Hui. 
8.35 malam. Muziek Hokkian atau kabar dalam dialect 

Kongfoe. 
8.50 malam. Muziek Kwangtung atau kabar kalam dia

lect Hokkian 
9 05 rnalarn. Kuo-Yu reccord. 
9 25 malarn. Pero'.atlan programrna 
9.30 malam. Muziek asing atau Wajang Peiping. 
IO 30malam. Berhenti. 

Perkara Soember Bopoog. 

M o n d t d i h o e k o e m s e o e m o er h i d o e p 

Raad van justitie Soerabaja soedah selesai me
meriksa perkara pemboenoehan2 jang dilakoekan oleh 
ex administrateur 11.J. Mondt. di ondP.rneming Soem
ber Bopong. 

Oleh karena terang kcsalahannja maka hakim telah 
mendjatoehkan poetoesan hoekoeman pendjara seoe
moer hidoep. Terdakwa naik hooger beroep. 

Pas ontvangen : 

EUROPEESCHE KINDERWAGENS 
N. V Liem Oei Tiong & Co ' s, Handelmij. 

Manado Tel. No. 43. 



KENG H'WA~P~o_o~ .......... ----------------------------------------
GEM EE NT E MA N A D O. 

DJ A N 0 A N_B_A_T ___ J_A __ ?_?_? 
Openbare bekendmakio,. 

Ver k i c z i n £ r a ad s 1 i d. 

Dt Loco Burgemeester brengt ter openbare kennis 
dat op Dinsdag 18 Augustus 1936 van des ochtends 8 
uur tot des namiddags 1 uur gelegenheid is eegcvcn 
tot indienin& van opgaven van candidaten voor de ver
kiezing van een raadslid voor de groep ,,Onderdanen 
Nederlander". 

lngediend werd een opgave, waarop alleen staat 
vermeld den naam van den heer In&· J. A. TAX, 
z o o d a t d e 7 e h e e r v e r k o z e n i s. 

De opgave, zoomede bet terzake dezer verkie:zin£ 
opgemaakt proces-verbaal liggen voor een icder ., de 

I Gemeentesecretarie ter inzage. 

Man ado, ta Aueustus 1936. · 

De Loco 8ur1emeestcr. 

EENIGE IMPORTEURS 

MICHAEL STEPHEN§ & Co. LTD 

GEMEENTE MANA.DO. 

Bekeodmaking, 

De Loco Burgemeester maakt bekcnd, dat gccn 
speciale uitnoodigingen zullen worden uitgezcJndcn 
ter gelegenheid van de installatie van den nieuwcn 
Burgemeester 

MA.CAS'SER 

Mededeeling van de Radiovereeniging 
Noord Celcbes. 

()en luisteraars wordt mPdegedeeld, dat iederen avond 
van 18 t ,t 22 uur Javatijd op een golflengte van 44 
Meter de NlRO.V\ met spec1aal Oostersct1e muziek in de 
lucht is. 

Rapporten over de- ontvangst dezer uitzendingen 
worden gaarne bij den secretaris, den Heer A A. Elsborg, 
Tikala 2 Nr. l!:: ingewacht. 

Een ioterYiew met den Heer Ir Meyer 
Go u v e r n e m e n ts rad i o r a p po rt e u r. 

Gedurende he! bezoek van den Heer Ir l\Aeyer aan 
Manado had het Bestuur der Radio vereeniging het 
genoegen dezen Heer, die speciaal naar Manado was 
gezonden om d · 1stheid van de ingediende klachten 
na te gaan, te interviewen. 

Op onze vraag hoe of zijn oordeel was over de 
ontvangst hier in de Minahasa, zeide de Heer Meyer, 
,,niet ontevreden" te zijn over de r~sultaten behaald 
met de door hem medegebrachte groote PHIL! PS SUPER. 

De Heer M was van oordeel, dat een ieder, die in 
het bezit was van een goed apparaat uitgerust met fading 
compensatie voor wet betreft de ochtend en de avond 
uitzendingen geen reden tot klagen heeft, wat de 
middaguitzendingen aangaat gaf hij toe, dat deze <lver 
het algemeen te wenschen overlieten. . 

Wij repliceerden met te zeggen, dat het met 
in ieders bereik ligt groote dure s u r er s aan te 
schaffen om zoodoende een draaglijk resultaat 
te krijgen, doch dat de kleine man met zijn 
kleine beurs ooK we! waar voor zijn F I 24.- wilde 
hebben en dat het o. i. daarom raadzamer wa~. dat de 
NIROM dusdanige maatregelen nam, dat de ontvangst 
op alle uren van den dag dat er uitge.zonden .. word 
niets te wenschen overlie!, of de verpl1chte b11drage 
tot de vorige proporties terug te brengen, wij brachten 
nog even de kwesties van een plaatselijken zender naar 
vooren, eventueel een relaiszender. Hierover liet de 
Heer M zich niet onvoorzichtig uit evenrnin over onze 
suggestie de NI ROM te verzoeken met vergroote energie 
uit te zenden, volgens hem werkt de NIROM steeds 
met .i-olle capaciteit ! ! ! Als Gouvernements ambtenaar 
kon de Heer M zich over de NIROM en hare plannen 
niet uitlaten, rraar zegde ons toe, dat de klachten, die 
wij naar voren zouden brengen, zijn voile aandacht 
zullen hebben en in zijn rapport verwerkt zouden 
worden. 

De door ons naar voren gebrachte klachten waren 
de volgende: 
a. Slechte of in het geheel geen ontvangst der 

lunchmuzieki 
b. Slechte verstaanbaarheid der NIROM nieuwsberichten 

omroep. 
c. Gestoorde ontvangst door telegrafie zenders. 
d. Gemiddelde ontvangst op geen stukken na te veq~elij

ken met plaatselijke ontvangst. 
Wij kunnen de luisteraars nog mededeelen, dat de 

Heer M zich inderdaad aan zij afspraak gehouden heeft. 
Van een onzer rapporteurs vernarnen wij, dat de Heer 
M zich den volgenden dag radio telegrafisch met 
BANDOENG verstaan heeft en onze bezwaren heeft 
voorgebracht. Het interview waaraan ook de Heer 
Schuurman van de P. T. T te Manado deelnarn had een 
genoeglijk karakter en wij hebben dan ook de stellige 
hoop, dat binnen afzienbaren tijd aan onze klacht:n 
gehoor zal zijn gegeven. J. A. I. 

PASO. 

Iboe, itoelah goeroe janai 1ebenar-benarnja. 
. Iboesebal{ai ternjata pepatah tsb. diatas, taklah dapat 
Jagi diragoe-ragoekan, ialah jang mendjadi goeroe jang 
sesempoerna2nja dalam hal pemberian pendidikan pada 
anak:tnja. 

Karena itoe seorang iboe haroeslah mengetahoei 
dengan seloeas2nja tentang tjara mendidik tetapi daad
'./erkelijk. 

Perkoempoelan2 kaoem iboe telah toemboeh, boekan 
sadja dalam kota jang besar2, malah didalam negeri2 
ketjil poen telah mendjelma, jang roepanja boekan sadja 
perloe oentoek pendidikan pada anak2nja, tetapi djoega 
memang perloe oen toek berdi ri bersama-sama dengan 

MANA.DO. 

perkoempoelan kaoem bapak2. 
Begitoe djoega di-Passo 3 boelan !aloe telah timboel 

perkoempoelan kaoem lboe dibawah pimpinan beberapa 
njora2 serta toedjoennn tak lebih dan tak l<oerang ialah 
oentoek rnemperbaiki pergaoelan hidoep dalam kalangan 
kaoem iboe 

Akan tetapi menjesal amat, ter>ljata dalam kalangan 
njora2 di-Passo terdapat 2 aliran, jang roepanja beloem 
dapat diterangkan denga11 loeas djalan2 aliran2 itoe. 

Perpetjahan aliran ini telah berdjalan beberapa boe· 
Ian lamanja, sehingga rnenoeroet bisikan toean Vermeulen 
pendita Languwan soedah tia.mpoer tangan, hal mana 
teranglah babwa hasilnja akan sia:G, atau setidak:!-nja 
tak dapat memberikan hasil jang dimaksoed. 

Dengan sepintas !aloe tertampak. 
le. Timboelnja 2 mat jam aliran itoe, hanja berarti a

kan menoedjoe perpetjahan tJelaka an tar a mareka masing2, 
terlebi poela mareka ada satoe toeroena n (fa am). 

2e. Hal itoe tidak koerangnja memberikan toeladan 
jang tidak baik terhadap pada pedoedoek Passo keba
njakan. 

3e. Telah merendahkan deradjat sendiri. 
Kekatjauan dalam kalangan lboe2 di Passo telah men

djadi boeah toetoer segala orang dan djika hal ini tidak 
dimengerti. memanglah sangat disajangkan 

Ssbagai penoetoep kita andjoerkan disini, moedah
moedahan akan teidapat ke nbali aliran jang satoe dja
ngan sampai terpetjah - p~tja kerena hal ini boekan sa
dja dari satoe djoeroesan didapat pemandangan dan tje 

Zij. die de installatie-vergadering op Donderdag 
27 Augustus a.s des avonds om 7 uur wenschen bij 
te wonen worden verzocht om - in verband met bet 
aantal te reserveeren plaatsen - van hun voornemcn 
vooraf kennis te willen geven. 

Man ado, 21 Augustus 1936 

De Loco Burgemcester. 

GEMEENTE MAN.ADO. 

Bckendmakinai. 

Vergadering van den Gemeenteraad van Manado, 
te houden op Donderdag 27 Augustus 1936, des a
vonds om zeven uur in het gemeentehuis. 

Dagorde: 

Eenig punt: lnstallatie van den nieuwen Burgc
meester. 

Manado, 19 Augustus 1936. 

De Loco Burgemeestcr. 

laan, tetapi djoega dari fihak lain. 
Ada banjak hal2 dari perga0elan kaocm iboe ter

oetama njora2, kita beloem paparkan Dengan ini kita 
peringatkan sadja, serta kita harap dan pertjdja jang 
tersangkoet, haroes mengambil nota dan mer goebahkan 
pergaoelan dimoeka ramai. Djika tidak, maka terpaksa
kita oemoemkan nama2 sedjati dari njora2 itoe serta 
kita akan boeat .:;eri artikel dari a. sampai z. 

Pakailah KALZAN 
oentoek penghilangkan 

ganggoean gatal 
Gata} jang paling banjak terdjadi disebabkan oleh 
darah ~otor. 

Boenoehlah indoek penjakit itoe, obatilah darah 
itoe dengan memakai Kalzan, maka gatal itoepoen 
akan segera hilang. 

Kalzan mengandoeng zat-zat, jang menjehatkan clan 
mengoeatkan darah, sehingga ganggoean gatal itoe 
akan lekas hilang. 

Tidak sahadja darah Toean akan bertambah sehat 
karena Kalzan- Kalzan memperkoeat seloeroeh toe
boeh, sehingga Toean akan merasa djaoeh bertambah 
koeat dan Toean poenja kekoeatan - pentjegah, 
boeat pelawan bermatjam-matjam penjakit, akan 
bertambah • 

Tetapkanlah hari ini djoega memoelai memakai 
Kalzan. Tiap2 apoteker dan toean2 toko men
djoealnja. 



TONS EA. 

Dari Wero t, medewerker toelis. 

Perboeatan mesoem telah diadoekan. 

Beberapa hari jang !aloe, pendoedot>k negeri Werot 
beramai-ramai menanda tangan sepoetjoek rekest, jang 
dikirim kepada P.t. Assistent-Resident Manado, mendak
wa perboeatan Hoekoemtoeanja. 

Dari orang disana, kita lantas mentjari keterangan 
maka kita mendengar, bahwa pergaoelannja dinegeri 
tiada begitoe bagoe'> adanja terlebih ia 1Hoekoemtoea) 
didakwa telah melakoekan perboeatan jang melanggar 
kesopanan dengan 2 djanda, sat<,>e diantaranja dengan 
keadaan hamil. 

Pem..:!riksaan perkara ini sementara dilakoekan oleh 
P.t.Majoor Tonsea. Beberapa orang saksi dalam ha! ini 
didengar keterangan nja . 

Soedah . kedoea kalinja dengan ini Hoekoemtoea 
Werot tersangkoet dengan perkara mesoem. 

Apa benar perboeatan tsb. dilakoekan oleh Hmtoea 
Werot, tak bisa kita pastikan , sebab sampai kini tetap 
menjangkal, bahwa ia [HmtoeaJ tak berboeat dosa apa2 
kepada djanda tsb. 

Djika benar perboeatan tsb. dilakoekan Hoekoemtoea 
Wero!, soedah tentoe sadja tidak kita setoedjoei . Oleh 
karena perboeatan jang koerangadjar ini soedah sering 
kedjadian, apalagi dilakoekan poela oleh satoe bapa 
kaoem, maka dengan perkataan jang agak tadjam, kita 
peringatkan: ,,Djangan perlihatkan atau perboeat tingkah 
jang merendahkan bani!Sa sendiri atau lain bangsa." 

Perboeatan jang mengganggoe kaoem lboe, adalah 
soeatoe perboeatan tertjela, jang mendjadi oekoeran 
pe <erti se:>e'.)ran~ . O~koeran pekerti seseorang itoe, 
sering poela mendjadi oekoeran pekerti sesoeatoe bang
sa . 

Dari perasaan dan kebia:;aan manoesia jang bersopan 
perbo<:!atan jang seoerti itoe dinamakan: ,. Tidak tahoe 
adat dan koerangadjar." 

Djikalau sekiranja ada Hoekoemtoea2 berboeat, per
boeatan jang sedemikian (maaf pada jang tidak) jang 1 
telah me 10eroenkan corps Hoekoemtoea2 jang berwadjib 
sepatoetnja haroes melakoekan tindakan jang streng; 
welakinpoen dalam negerinja penagihan padjak amat 
madjoe dan wela '<inpoen istrinja jang sjah ta· ada kebe
ratan soeatoe apapoen, Hoekoerntoea itoe haroes dengan 
segera disingkirkan dalam pergaoelan hidoep manoesia 
jang bersopan, t~roetama dalam djawatannja, djangan 
sampai perboeatan jang boeroek dan koerangadjar itoe, 
ditiroeh oleh rajatnja dan teroetama oleh colleganja. 

Ba"aimanakah tindakan pe11er!ntah terhadap perkara 
merne ·n ini, kita t<1.' bisa mendoega, melainkan kita rne
lihat dan menoenggoe 1adja. 

TO ND.A.NO. 

MenggeJapkan wang penning. 
Kita mendapat bisikan bahwa Kepaladjaga negeri 

Wawalintouan <Tondano) bernama L W. soedah meng
gelapkan wang penning roda sedjoemlah f6.- Hal ini 
Kepaladjaga tsb. soedah mengakoe serta soedah diboeat 
pengakoeannja pada Mantribelasting M .R bahwa wang 
itoe akan distortnja tanggal 10 Augustus 1936, tetapi 
sampai pada tgl tsb. wang itoe beloem djeega distort, 
sehingga ex Hoekoemtoea j.W. ,ha! ini soedah dirapport
kan pada P.T. Majoor Toulour. 

Kalau kedjadian itoe betoel adanja, kita arnat heran, 
apakah sebabnja wakil Hoekoemtoea Wawalintouan di 
serahkan pada L.W., sedang ia soedah menggelapkan 
wang penning. 

Apakah djika bah a roe pakei wang f 6.- beloem bo · 
!eh diseboet menggelapkan?? ?. 

Sedangkan baharoe kepaladjaga soedah menggelap
kan, apapoelah djika soedah mendjadi Hoekoemtoea. 

Kita harap pada jang berwadjib soeka akan melakoe
kan penjelidikan lebih djaoeh, sebeloemnja pemilihan 
Hoekoemtoea 'Nawalintouan jang diadakan tgl 25 Au
gustus 1936.-

Mengadoe ajam. 

Dari soember jang boleh dipertjaja kita mendapat 
chabar bahwa ditempat bernarna Loeoek, masoek ke
politiean Poeloetan dan Pinontol, sebelah barat dari 
djalan toca, diantara kepoelitiean Tondano dan Remboken, 
tiap2 hari minggoe diadakan kerarnean mengadoe ajam. 

Di Loeoek diadakan moelai djam 2 sampai 6 petang. 
Jang terramai kita dengar di-Pinontol dan moelai djam 
6 pagi sampai djam 6 petang. Oikeramean itoe orang2 
telah memilih dan mengangkat seorang kepala selakoe 
Hmtoeanja dan menang soeara jang terbanjak jaitoe 
orang asal negeri Kasoeratan. Disitoe djoega ada di
djoeal roepa2 makanan dan djoega diadakan matjam2 

:djoedi. 
Apakah keramean jang sedemikian ini diperkenankan 

oleh Hoekoern negeri ? ? ? 
Djika tidak diperkenankan oleh hoekoem negeri 

dan soepaja soer.ggoeh terhindar dari karamean jang se 
demikian, ada patoet bila politie ambil tindakan. 

Djika politic rnaoe tjahari tahoe sebenar-benarnja 
dimana tempat kerameian itoe, lebih baik kita persilah
kan beroeroesan dengan politie negeri Kasoeratan ter
oetama pada kepaladjaga No. 2 bernama J. S., sebab 
kepaladjaga ini Mleh mendjadi penoendjoek djalan di!. 
keterangan. Pembantoe. 

DARI MEDJA REDACTIE. 

Toean DANK Silian. Artikel toean tentang Os. Nieuw
poort tidak diternpatkan. ,,Rem Goer o e D j o em at" 
boleh mendapat lapang, tetapi kirim lain geleidebrief 
dimana,dinjataka.n bahwa artikel itoe alas tanggoengan 
toean sendiri. 

Ltbih djaoeh dipinta dengan horrnat, soepaja selan
djoctnja geleidebricf ditoelis dalam bahasa Indonesia. 

, 

Bermillioen-millioen orang dari segala ban gsa dise
loeroe doen ia soedah kasi poedjian tentan g moesta
djabnja 

OBAT BALSEM TJAP MAT JA N 
BOEAT MENOELOENG ROEPA-ROE PA PENJ AKIT. 

Selamanja ~edia 

BALSEM TJAP MATJj\N 
DALAM ROEMAH ATAWA DALAM PERD)ALANAN. 

T oko Obat Tjap Matjan: 

ENG AUN TONG KOW KIE 
Molenvliet West Tel. 1090 Batavia 

Bisa dapat beli disegala Roemah Obat dan toko-toko. 

APOTHE£K 

ROEMAH SAKIT DAN ROEMAH OBAT 

A... B. ANnu· 

Djam bitja1·a: 

DJAM 10 
,. 4 

12 PAGI 
6 SORE 

SPECl~AL BOEAT PENJAKIT ANAK-ANAK. 
DJOEGA BOEAT PENJAKIT 0 EM 0 EM. 

saban hari, ketjoeali hari-hari minggoe dan raja. 

Ongkos perik sa dan h<irga obat2 moe1·ah. tetapi : a CONTANT. 

FILIAAL2: AMOERANG, TONDANO, AIRMADIDI, LANGOAN, dan KOTAMOBAGOE. 

DARI SEBAB K ESESAKAN, MAKA 
40 TINGKAT R OEPANJA 40 K.M. 
,,Dj ikalau saja mcelai batoek maka 

seperempat cljam lamanja baroe'lah te
dcr!1. S1ja djadi begitoe lelah can tenat 
sei.1.ngga saja tak dapat berdj alan ke
sar:a kemari. Akan tetapi koetika saja 
mc_Jai pa}:ai Ab tlijsiroop. seha t saja 
lebih hari leb!h mad io2. serta sesoedah 
mc:'1a:rni satoe botol saja mendjadi baik 
sepe1 ti dahoeloe d;:i lam 4 hari temponja. 
Sajci. n ail~ tangga jang 40 tingkat itoe 
dari roem rrh kami dengan tidak batoek 
a tau kesssal:an. Bocat poetrakoe, jang 
soedah m cmakai bcberapa matjam obat 
dengan tida berhasil. saja selamanja 
sediakan satoe botol Abdijsiroop dalam 
roemah, jang denga n lekas memberi toe
lo2n<>an " 

B;gitoelah toeiis toean D. D. v. E. di-A. 
Akker 's Abdijsiroop melepaskan perka
kas' na11as daripada dahak dan koeman ', 
jang mendjadikan penjakit. Abdijsi
roop m eloeaskan napas, mengoesir ke
sesak~n . men jemboehkan t empaF jang 
dipersakiti. Tida terlawan boeat Batoek, 
Bronchitis, Influenza dan Asthma. 

Terdapat pada roemah obat dan toko. 
Tiap' 112 botol f 1.35, tiap' 1/ 1 botol 
f 2.50, terboengkoes dalam saroeru?. 

SPAARBANK MINAHASSA. 
Diakoe sah dengan besluit Goebernemen 

tertanggal 11 Juli 1894. 

Tempat menjimoan oeang simpanan jg paling aman ! 

Oeang simpanan jang tertjatat dalam boekoenja 
semasing penjimpan, pacia oemoemnja boleh diminta 

kembali saban-saban sa'at, dengan tidak oesah ka
sih tahoe lebih doeloe. 

Boenga (rente) oeang jang didapat boeat tahoen 

jang telah !aloe, saban tahoen kira2 dalam boelan 

Mei, ditentoekan oleh Directie. 
Diuctie. 

VROCHTEN YSWAFELS 

Keloearan ,, Ysfabriek Minahasa 

EN.AK dan MENJEGARK.AN. 



• 
No. S Lembar kedoea Tah\len ke 18 

Keng Hwa Poo 
Sa~toe 22 Aufustus 1936 6 'fjiet Gwe 2487 

KORA-KORA DARI SIAOE. 
(Oleh: CORPHAR). 

Samboengan. 

W a k i 1 r a d j a j a n g t j e r d i k. 

Toean Parengkoeang, wakil radja di Siaoe sekarng, 
dengan :cetjerdikan dan k~bidjaksaan, j."ng memboek 
tikan bahwa beliau soedah b1asa makan garam 
pem;:intahan, soedah moela1kan tindakan-tindakan 
nja dalam daerah keoerintahannja jang bar?e, dengan 
beroesahkan pemetjahannj<:: soeatoe so·al Jang -~aha 
pentincr bagi pendoedoek sesoeatoe negen, 1a1toe 
so al ~en •1si oeroetnja ra'jat jang boeat di Siaoe 
aja s1 P'lt penttnernja Seoerti soedah pernah kita 
to.:l1s d ~int, oenj;edoek ';1aoe matt keld.paran, djika 
sadja satot. ka~Jal K~\i\ jang saban 14 hari datang 
d.s111t ttd1k mem nwa beras ke·nui Selatnnja beras, 
dj >-..~~ O)e1t l<e;)erloean hart~. seoer_ti. r1tja. _rem,oah
re nnh s1 n:ni 'JJja J1s1·q d111 oeb1n1a. ra·1at :s1aoe 
saeJ:ih te >er ~1'1t )eng d ui pem'lsoekan dari loear 
Orang diloear Siaoe, kalau beloen:i men~~laminja 
sendri tentoe s, esah dapat menenma, dJ1ka 1-:tta 
katakan. bahwa harga ritja disini ada 2 bidji satoe 
sen, tomate 2 bidji sebenggol, pisang mas satoe 
sen satoe. p1sang r;idja doea bidji segobang dll ! 
Deng:rn mengadakan oertem'.)ean2 ~engan ketoea2 
d1ka'11J Jncr:2 w1'<il ra.1ja tj Jba me.netjahkan soal ini. .., 

Comtte ,,'Ainta angkat 
R1di'! sekarang". 

Se )a~ll r.:3-:t1e at1-5 :..-=tentoean jancr d1oerma' 
loe n, rn Jkh Je n~·1nt'l'1 rentang pe•netjahan so'al 
ra..:j:, d1 ';1a')e 1t.ie. sekarang orang relah. perdi.rikan 
seboeah comtte, jang dengan pelahan t<ir1 past1, se
dang meng0Pmpoelkan tenaga goena meng ~pel poe
toesan resident itoe. Keterangan seperloen1a tentang 
per~1nt1an radja:J menoeroet adat istiadat Siaoe jang 
sedjati. ba~1toe se~ala aoa jang dirasa dapat n:ien
de'<ati kertnoean rajat :31aoe jan~ diketjewakan 1toe, 
telah d1kem Jekakan pada Pemerintah agoeng dan 
ke ,->~Jj1 n,) L v\~ 1h1t sernk cerdj3ngnja comite itoe, 
mika boeka1lah d1maksoedkannja hendak meroesak
ka 1 <ete 1tri nv1 d 111 '<erert1 ban jang ada, tetapi mem
pertahankannja d~ng1n menoendoek kepada aoa jan~ 
telah aiooetoe->. den~1n tidak menzasth l1wat kesem
patan pada men jahari kepoetoesan jang lebi~ me
moeaskan dan teb h m rio pada ke1ng1nan Ra1at se · 
oemJe nnja. cntahkah orang berpikir: kaiau pones 
gantoeng soedah bG\eh diapel, kenapa ini poetoe
san tidak? 

Djika orang hendak djoedjoer, orang mt2ti ak?ei, 
bahwa tindakan2 wakil radja itoe ad.a sympath1ek 
alias menarik hati. Terlebih djika diingat, bahwa 
beberapa pemerintah jang telah berganti .ganti b~- ' 
loem pernah, djangankan beroesaha memet1ahkann1a. 
mentjoba sesoeatoe apa dalam djoeroesan itoe poen 
tidak ! 

s e k 0 1 ah. ~s u Mu AL" 
Pada I Augustus kita soedah menghadiri pem

boekaan sekolah schakel dari organisatienja toean 
Suniual di Airmadidi, di Oeloe Siaoe. Melihat per
P.atian sehari 1toe jang sangat koerangnja, maka. sa
ngat d1koeatiri, bahwa pemboekaan sekolahan 1toe 
bakal tak dapat dilangsoengkan Walaupoen bagitoe 
toean Wauran, wakil sekolah ,,Sumual" membenkan 
djoega penerangan jang djelas tentang f!!aksoed dan 
toedjoean lagi poela soesoer.an per~gad1aran dlsn1a, 
tentang seko1ah itoe. D1terangkan d1oega ba.hw_a se
kolah jang hendak d1boeka itoe boekan d1ad1 ke
poenjaannja ,,sekolah Sumual", tetapi adalah kepo~ 
njaan orang~ S1aoe jang menjeko-lahka~ anakn1a 
disitoe, sedang ,.sekolah Sumual·' han1a sekedar 
djadi peniliknja dan pemegang poetjoek pimpinan 
pelad1aran. Mendengarkan penera~gan.ini, jang .ber
erti bahwa pada kaoem Siaoo d1and1oerkan ,,oer
selfhelp" alias menolong diri sendiri, kita poen toe
roet tjampoer b1tjara laloe membangoenkan sebang~ 
sa pada mempergoenakan kesemparan menolong d1r1 
send1ri jang diandjoerkan itoe .. Alhasil penerang_an2 
sPhari ttoe pada besok Sen1nr1Ja telah datang k1ra_2 
40 anak moerid jang minta masock .bersekolah d1-
s1toe, dan mas1h banjak lagi anak~ Jang bakal d1-
masoekkan. Bagi pendoedoek Siaoe pemboekaan 
sekolah ttoe bererti pengadjaran jang kedoea. Pe
ngadjaran jang pertama, sebagai oepah ?oe.at Odak 
seroeknennja pemimpin2 S1aoe, wak1l rad1an1a d1da
tangkan dari M111ahasa, dan kini poela, sebab .P;,
mimpin Siaoe keltV'at memerioeka ,,het_ e1gen 1k , 
poen sekolahnja perloe ciidatangkan dan ..... . 
Minahasa djoega. Sedoeloenja di Siaoe. soedah _ ~e~
kali-kali orang mengoesahakan meradJakan dmn1a 
goena dirinja semata mata, dan memboeka sekolahan, 
poela goena diri sendiri teroetama, sedang dala.m 
doea-doeanja oesaha itoe si Rajat sekedar d1samb1l 
kan sadja pad:i si diri, kesekian k~linja maksoed 
mengoentoeng diri sendiri tak tertjapa1. Memang 
soedah sebaik baiknia Bangsakoe mas1h perloe pe
ladjaran dari loear. Sekarang terboekti ! 

Pa 1 a Si a o e. 

Soedah berkali kali K.H.P. mengemoekakan tentang 
pala Siaoe jang kwaliteitnja teran.tjam akan hilan~ 
nama baiknja, lantaran ditjampoer.1 dengan P.al~ d~n 
lain tern pat jang djaoeh lebih d1elek kwal 1t71t~Ja. 
Pala ini, jang oleh pedagang2 didatangkan dart lain2 
poelau, seti banja di Siaoe di tjam poerkan dengan 

Djawab Wakii Pemerin~ah dalam pernandangan oemoem 
disidang Volksraad. 

3). Sikap Pemerintah terhadap pergerakan rajat. 

Djadi, toean Voorzitter, tentang .hal ~ni haroes 
kita ingat, bahwa pemoeda-pemoeda tni. t1dak .boleh 
disamakan dengan pemoeda pemoeda Jang dJ.amak 
d1seloeroeh doenia jang sekali sekali dalam oeqapan 
dan toelisannja melewati watas jaitoe sepert1 jang 
dikatakan toean Thamrin. T1dak, toean Voorz1tter, 
hal ini ialah pekerdjaan orang orang dan perkoem
poelan-perkoempoelan, jang tinggal berdiri dibelakang 
kelir, jang menjorongkan perkoempoelan-pe_rkoem
poelan pemoeda itoe ki:depan dan mengandJoerkan 
mereka mengeloearkan soeara jang tadjam-tadjam. 

Djadi hal ini tidak dapat dihentikan den_gan 
memb~ri hoekoeman kepada pemoeda-pemoeda 1toe 
sadja, seperti dinjatakan oleh toe rn Verboom. tetapi 
hal jang seroepa ini haroes dihambat dan semoela, 
oentoek. menghalangi soep.aja djangan. terdjadi ~e.~ 
soeatoe 1ang leb1h berbahaJa . .,j<t~1g leb1h berbahaJa 
itoe art1nja menjebabkan tirnboe'n1a pertentangan dan 
kegontjangan politik, dengan akibatnja hoeroe hara, 
oenindisan dan sebagainja Ach. toean Voorzitter, 
selaloe dan d1mana rnana pergerakan pergera-kan pe
rnoeda itoe ro:!oa roepanja sadja tid1k berarti dan 
t1dak berbahaja, tetaoi pengalaman dinegeri lain. 
djoega dinegeri disekitar kita, men~n i.joe_kk3n ke 
pada l<ita. sam 1ai kemana moengktn d3ad1_ roe~ak
nja oemoeda jang terpengaroeh oleh pol1!1~ 1toe, 
teristimewa poela. apabila mereka dengan ranqa~ean 
jang njata disorongkan kemoeka. Denga~ d]alan 
melenjarkan bi hit pergerakan-rergerakan. 1ang de
m1kian, oemoeda pemoeda itoe djoegalah png akan 
terhindar dari hal jang lebih berbahaja; hanjalah 
ses0edah itoe baroelah kepada mereka itoe seorang
S- Jra<1g. d:.w-it d1berikan kemoerahan hati. seki~anja 
Pt!r'we:itan mereka itoe hanja ikoet ikoetan sadJa. 
- Toean Voorzitter. sekarang saja membitjarakan 
keadaan oolitik seoemoemnj1 dan tentang atoeran
atoeran jang telah dilak11ekan sedjak beberap~ tahoen 
oentoek mendjag::i ketenteraman dan keterttban oe
moem. 

Terhadap keoada tjelaan toean Thamrin jang 
tadjam jang cl1oetjaokannja . ti.ap tiap. tahoen atas 
atoeran atoeran itoe, sekali tnt Pemenntah hendak 
bertanja: Tiadakah herarti s~dikit djoeapo~n kepada 
pembitjara jang terhormat Jt~e, bahwa d1beberapa 
negeri terdjadi hoeroe-hara 3ang hebat-hehat, ber
sama-sama dengan pertoemoahan ctprah perang ~a~
dara d:in kesencrsaraan jancr tiada berhingga, tenst1-
rnewa ha~i rajat jang rend;h? Dan tiadakah berarti 
sedikit djoeaooen baginja, bahwa kita dal.am .za'?an 
jang menjed'hkan ini terr:ljaoeh dari sekal1an~1a 1toe 
dan bahwa anak negeri dapat dengan dama1 mem: 
poenjai hak miliknja jan sedikit dan dengan dama1 
dapat melakoekan pekerdjaann1a? 

Yal jang demikian itoe toean Voorz.itter, ~e.baha
gian besar disebabkan oleh anak negen sendm, ole_h 
sifatnja gemar akan ketertiban dan at~eran, ?leh ~1-
fatnja soeka menghormati Kekoeasaan Jang d1atasnia. 
oleh s1fatnja soeka menerima nasibnja apabila hidoep 
nja tiba-tiba bertambah soekar, oleh_ sifa.t k~koenoan 
bangsa Timoer dalam arti jang seba1k2n1a . .iang me
njebabkan ia daoat mempertahankan keset1mbangan 
dirinja dan dapat poela mentjaharinja dal~m kep~r
loean oeroesan roemah tangga dan mas1arakatn1a, 
pendeknja pada sifat sifat bangsa2 ini jang indah. 

Tetapi kita tahoe d_joega, bahwa rajat itoe dalam 
keadaan ketjerdasannja seperti sekarang itue amat 
moedah dipermainkan oleh orang jang lebih tjerdas 
dan lebih pandai dari padanja, seperti djo~ga mereka 
selaloe lemah berhadapan dengan orang2 1ang tahoe 
seloek beloek ekonomi atau jg lebih koeat keadaan 
ekonominja, baik bangsanja se~di~i, maoepoen bang
sa lain. Hal ini dahoeloe bahaiania 1alah: golongan 
politiek dan pemimpin2nja dapat mentjoba memakai 
keadaan anak negeri jang soek~r itoe oentoek meng 
crerakkan mereka sekaliannja terhadap kepada Peme
~intah. Maksoed itoe dengan berteroes terang .ditoe
djoe oleh Partindo ?an P. N. L,_ dengan rantjangan 
mereka massa-a.::tie 1ang revolut1onna1r. 

Tjara mereka melakoekannja itoe oemoem. dike
tahoei orancr: kemoendoeran keadaan ekonomt, ber
tambah miskinnja rajat jang banjak, selaloe dipersa
lahkan dengan kata jang tadjam~ kepada Pemerintah, 
jang kadang2 dengan hati-h~ti disamakan dengan 
productiestelsel (soesoenan tjara menghastlkan) se
karang ini atau dengan ,,kaoem kapitaal". 

Sekaliannja itoe dilakoekan dengan tjara sehingga 
oleh orang jang paling bersahadja sekalipoen dapat 
diartikan, bahwa jang dimaksoedi itoe ialah Peme
rintah. Kadana2 djoega diloekiskan orang seolah-olah 
Pemerintah dikoeasai oleh ,.kaoem kapitaal"; sega~a 
maksoed dan atoeran Pemerintah dengan sengadJa 
d1terangkan dengan salah, belasting dikatakan se
soeatoe siksaan jang tiada tentoe toedjoeannja, se
dangkan pendapatannja masoek dalam sakoe kaoem 
jang berkoeasa; segalanja itoe segera ak~n beroebah 
kalau soesoenan jang sekarang dapat d1roeboehkan 

pala disini, !aloe dikirimkan keloear negeri selakoe 
pala Siaoe. Kali ini dapat kit~ kabark~n. ?ahwa oe
saha kita mentjegah masoeknJa pala asing 1toe dapat 
hasilnja djoega. Sedjak beberapa tempo oleh pabean 
di Staoe diperhatikan betoel2 soepaja ora~g tidrk 
dapat memasoekkan pala asin~ l~g! kemari. S1a~e 
mentjobainja lantas dtverbaal, d]adtn]a dengan ada~Ja 
pendjagaan jang teliti ini pemasoekan pala as1~g 
ke Sia<1e dapat dihabiskan, dan berkoerang ba1kn1a 
kwaliteit product Siaoe itoe tertjegahlah. Moga-moga 
beloem terlambat I 

dan bagi rajat akan tibalah zaman berbahagia jang 
loear biasa Pendeknja, sangat berbahaja benar orang 
mempermain2kan kesengsaraan rajat, dengan maksocd 
oentoek mengoebah kesengsaraan rajat itoe mendjadi 
tenaga jang dapat dipakai boeat menggoentjangkan 
dan meroesakkan keadaan jang sekarang dan men· 
djatoehkan Pemerintah .• 

Tj.:ira jang dilakoekan itoe ialah massa· actie jang 
menoeroet rantjangan jang tetap dengan djalan me
njesatkan orang banjak dan menggambarkan b;;gi 
mereka hara pan jang boekan2; tjara jang demikian 
telah bertahoen2 dilakoekan dibeberapa negeri, djoega 
dinegeri2 jang rajatnja leb1h koeat keadaan ekono
minja dan lebih tinggi ketjerdasannja oentoek mela-

1 wan propaganda jang dernikian. 
Sekarang toean Voorz1tt~r, ada beberapa orang 

anggota jang menganggap anak negeri tiada terma
kan oleh prooa. anda jang demikian, oleh karena 
mereka tjoekoep baiknja dan tjoekoep tjerdasnja. 

Terhadap kepada pikiran itoe saja saja kemoeka
kan kedjadian tahoen 192t5 dan l ~27 Ha roes poela 
diingatkan, bahwa negerU tempat terdjadi keriboetan 
ketika itoe boekan negeri2 jang raling koerang ma
'moer. \1al;:ihan dari oenjelidikan di Bantam dan di 
Soematra Barat ternjata, bahwa hoeroe hara itoe ter 
djadi didaerah2, jang boekan sekali2 jang paling ti
dak ma'moer dan paling berat memikoel berbagai2 
be ban. 

Terhadap !<e uacia oergerakan itoe p'.::lit1k Peme
rintah dasarnj.:i jani peladjaran jang did::ipat dalam 
kedjad1an sepoeloeh tahoen jang laloe itoe serta pe
ngetahoean maksoed beberapa golongan extremist 
dan cjaranja be kerdj.1. Poli ti k 1 toe bo !eh d ise boetkan 
ilmoe kebers1han dalam polit1k, karena ia boleh di
seboetkan ilmoe kebersihan dalam politik, karena ia 
brileh dimi~alkan dengan menghindarkan penjakit 
menoelar, jang dapat mendatangkan bahaja kepada 
orang-orang banjak, dari sebab orang banjak itoe 
beloem lag1 ada mempoenjai kekoeatan akan mena
hannja sehingga perihal itoe dalam soeatoe te~pat 
dapat menimboelkan penjakit jang hebat serta 1ang 
mendatangkan keroegian. 

Pagar kebersihan politik disekeliling Hindia itoe, 
bagi kebadj1kan Negeri pentingnja boekan boeata~, 
malahan ia karena itoe tidak sadja mendjadi oepaJa 
tetapi djoega mendjadi maksoed. Berhoeboeng de
ngan itoe terasa oleh Pemerintah keb~ratan toe~n 
.V\oelia, ja'nt jang mengatakan bahwa t1daklah ba1k 
melindoenai keamanan dan ketertiban oemoem itoe 
tjoema sebagai maksoed sadja; boekankah soedah 
tcrana, bahwa perlindoengan itoe boekan maksoed 

~ . . . . , . 
sadja, tetapi poen djoega meRIGJadt oepap-,- '}a 11'\'"'r..,..o""C-7'~-
paja jang tidak boleh ditinggalkan, oentoek men
djaga soepaja masjarakat tetap koeat dalam keadaan 
soekar. Toean Voorzitter, politik itoe soedah tentoe 
haroes dibantoe dengan menimboelkan dan menam
bah kekoeatan dari ra'jat sendiri, oentoek menentang 
hal itoe; ra'jat sendiri lama-Jama haroes koeat meng
hilangkan atau mendjaga keadaan .itoe. 1-fal itoe s.oe
dah terdjadi dalam masjarakat 1ang leb1h . ma~1oe, 
jang telah dapat menahan poh~ik ~xtrem1st 1ang 
dimaksoed disini dengan keoanda1ann1a serta dengan 
perasaan menanggoeng djawabnja sendiri. 

Dari keadaan itoe kita disini masih djaoeh dan 
dari sebab itoe Pemerintah tidak dapat membiarkan 
keadaan itoe, seperti djoega Pemerintah tidak dapat 
mengabaikan pendjagaan menentang pe.njakit meno~
lar, karena pertjaja sadja jang badan ra'1at ada .rasan1~ 
akan koeat menahannja. Mendjaga, lebih ba1k dan 
menj~mboehkan d:rn disini ha! itoe sangat pentingnja. 
Peri ha! itoe mengenai salah seboeah sarat hidoep 
ora1fg bermilioen milioen dinegeri ini Jang dem_1kian 
itoe sekali-kali tidak boleh diloepakan Kepentingan 
itoe tidak boleh di biarkan diantjam bahaja karena 
kebiasakan politiek orang jang tidak ada menang
goeng djawab. 

GORONTALO. 

Capitol 'l1heater contra Muziek- en 
Toneelgezelschap ,,l'emoeaa". 

(Kiriman). 

Doea rnalarn bertoeroetan te'ah diboeat opvoering 
diroe:nah B1oscoop .,Capitol ja'ni pada 25 hingga 26 hb 
Juli i. I. . 

Kalau kita rnelihat datum jang terseboet d1atas 
basilah roepanja chabar ini, ta perloe lagi dimoeatkan 
didalam soerat chabar. Tetapl pada hemat saja boekan 
nja datum jang dipentingka, hanjalah kedjadi~n . pada 
pada malam sebeloem me1npertoendjoekkan t1entera2 
dan lain-lain extranja. Sebagi soedah lazim didalam 
didalam tiap tiap pertoendjoekkan ba ~k film ataupoen 
tooneelopvoering selamanja ada extranja maka penj.e
wahan Bioscoopgebouw poen dipaka1 djoega extranJa. 

Kira-kira doea poeloeh hari sebeloem datang wak
toenja bermain, Bestuur .,Pemoeda" beroeroesan dengan 
toean Kan Tjeng Toan ten tang sew ah dan lain keperloean 
soedahlah diperiakan oleh kedoea pihak banjaknja 
pensewah oentoek doea malam besarnja 20 pCt bruto, 
dengan zonder ada boentoetnja, misalnja waktoe ma~a 
sewah itoe diba1ar, sebeloem atau sesoedah bermain. 

Dengan penoeh kepertjajaan atas dirinja toean Kan 
Tjeng Toan terseboet, jang tentoe djoega soedah per~ah 
membatja fatwa-fatwa dari jang oetama Kong Ho~ T1oe! 
rnaka rnoelailah pemoeda-pemoeda kita membaga1 bagat 
rolnja masing-masing. Pekerdjaan telah siap, 11.anja. 
sadja djam 8.30 malam pada tgl 25 hb Juli itoe. Sekon1011g 
konjong pada djam koerang lebih 5 petang datanglah 



toean Kan Tjeng Toan kepada Bestuur ,,Pemoeda", 
melarang bermain kalnu beloern dibajar sekoerang2 f50. 
Gontjanglah ha ti pemoeda- pemoeda sekalian; orang:? 
lo.!aran poen sangat heran memikirkan incident ini. 
Betapa besar poekoelan jang didjatoehkan atas batoe 
kepala pemoeda pemoeda itoe. Dengan gernbira menan
tikan waktoe bermain, tiba-tiba poekoelan jang hebat 
didjatoehkan. Lebih rnenggontjangkan hati mereka itoe, 
bahwa maksoed mereka itoe boekan oentoek tjari makan, 
hanjalah sekedar berboeat amal, menolong membantoe 
Pergoeroean Landjoet di Gorontalo. 

Eigcnar Bioscoop soedah rnen1ewahkan gebouwnja, 
inilah berarti djoega satoe dari pada ibadat, djika kita 
selidiki baik-baik Tetapi dalam pada beriLJadat itoe, 
haroes kita berhati-hati, seperti fatwa Kong Hoe Tjoe 
terseboet diatas. Insjaflah toean, bahwa perboeatan 
jang telah laloe itoe mendjadi perfikiran oemoem dan 
oleh incident ini njata ada apa-apanja dibelakang atau 
didalam diri toean, jang' bagi kami sebagai manoe ia 
tentoe tidak dapat menerkanja. fetapi, kalau toean 
selidiki akan fatwa diatas dan lagi fatwa beriKoet, jang 
boenjinja: Siang Tee Lim Oji, Boet Oji Oji Sim, artinja: 
Toehan Allhah itoe ada didalam badanmoe, djagalah 
nan ti bertjabang, maka ten toe titlak berlakoe jang sede
rni kian. Peladjarilah baik-baik agama Kong Hoe Tjoe, 
se::>ab oe noemnja agarna itoe satoe penerangan. Pene
rangan 1toe bergoena, kalau ia berada tl1hadapan kita . 
.,Tetapi kalau ia k1ta letakkan dibelakang kita, maka 
.,dilu.dapau kita tidak akan terang, melainkan bertamt>ah 
,,gelap, lantaran ailindoengi olell bajangan kita" 

Sjot>!rner banjak pada saat itoe adalah soedara Abd 
Toemoe; ia berkejakinan, maksoeci jang moelia itoe dar at 
djoega dilakoekan, as ilkan kita mernbanja1.;-ba11jakan 
oesaha dan bersa!Jar hati. uengan tidak banjak rewel, 
p<:!q"ilah ia m~n~eroK pintoe SJhat)atnja. Setelah men
tjenterakan segala seloek-beloeknja kedjadian. d1hitoepg 
lah sahaoatnja sedjoernlah wang f50.- (lima poeloeh roe 
pall]. 

D1am koerang lebih 7 terbajarlah pensewah gebouw 
dan p-i1a J1a n 8 3J dengan linJoengan Allah berlakoelah 
pertoendjoekkan ma:am pertama. Achirnja pada esoknja 
poen pertoendjoekkan dimainkan dengan segala selamat 
dan walau;>oen waktoe malaise beroleh pehdapatan fl80. 
dan tantoe oentoek pensewah haroes berdjoemlah f36.-

Ta'lain bagi saja hanja memboenoeh tanda tanjaan 
sadja. 

Kembali saja kepada motto karangan saja, berseroe 
!ah saja kepada pemoeda-pemoeda soepaja berhari-hat1 

dalam pada bertindak kepada sesoeatoe djoeroesan jang 
jang sangat moelia. sebab pekerdjau jang moelia itoe 
selamanja banjak poela rintangannja. 

Dan kepada Redactie jang terhormat saja mengoetjap 
banjak sjoeKoer dan terima kas1h. 

Gorontalo, 16 Augustus 1936. 
Koeno Kaloekoe. 

Ujaugau masoek n rocll arma.gedon 
kedalam sidang. 

(Kiri man). 

Sahabat kita membisik · bahwa poetranja tocan 
A. Laloan jartg soeloeng menoentoet Ilmoe Js. Z.D.A. 
di AmeriKa k1ni soedah tamat peladjarannja. 

Serta kabar kesoekaan ini tersiar dan diketahoei 
oleh anggota2 koempoelan Z.O.A. diseloeroeh Mi
nahassa, mereka itoe lantas memboeat rekest kepada 
Unieconfrentie jang telah diadakan di Bandoeng; 1 
dialamatkan pada Voorzitter Unie dan 1 diserahkan 
pad a oetoesan jan i toean2 Pa ti rany dan Moroi sa. 
(.V\enoeroet bisikan ini oetoesan hanja namanja sa
d1a mendjadi oetoesan dan ini adalah soeatoe akal 
bilolo dari .... ). 

Maksoed rekest itoe soepaja toean M.L. ditem
patkan di Minahassa. Rekest itoe ditolak oleh con
frent1e pandita2, ma\ahan toean M.L. tidak boleh 
mendapat tempat di Indonesia. Btrikoet djoega sa 
habat Kita memb1sik bahwa di Djokja satoe pemoeda 
Jndonesier SJOER jang mendapat diploma pand1ta 
Z.D.A. di Djerman tidak djoega mendapat tempat. 

Sekian berita jang kita termina. 
Berhoeboeng dengan itoe kita sekedar menanja: 
Apakah sebabnja kedoea pemoeda lndonesier ini 

tidak mendapat tempat di Indonesia??? 
Apakah kedoea pemoeda lndonesier ini tidak 

halal dan berhak bekerdja di Indonesia, ditengah
tengah bangsanja ??? 

Apakah toean2 Pendita Z.D.A . bangsa Djerman, 
takoet atau kwatier aoabila ada pendita lndonesier 
mendapat perhatian dan kepertjajaan dari angg_ota 
bangsanja ??? 

Djawabannja kita serahkan pada sidang pembatja 
jang terhormat dan· teroetama pada jang berwadj1b 
meniliknja. 

Sekarang soedah sampai temponja boeat mem
boekt1kan, apakah itoe berbagai2 peratoeran dan 
theorie jang selamanja diteriakan di:itas mimbar, 
sesoenggoehnja hendak didjalankan atau tjoema 
boeat perh1asan sadja. 

RoepaJnja theorie dan reratoeran jang selamanja 
didengoeng dengoengkan, h:.nja theorie dan pera 
toeran k o son g, njaring soearanja, merdoe boenji
nja. tetapi kosong isinja. 

Soenggoeh sajang kalau maksoed haik, berboeah 
boeroek. 

Tetap1 kita poen pertjaja bahwa tjahaja Allah 
jang hendak mereka padamkan 1tol:' serh mereka 
beroesaha seberapa dapat memasoekan roch arrna 
gedon kedalam sidang, ta' akan berhasil dan tjehaja 
Allah tidak akan padam. melainkan makin bertjahaja 
dan semooerna. 

Sebab hal ini masih didcfllam dan tengah men
djadi oeroesannja seloeroeh sidang di Minahassa, 
maka agar soeoaja tidak mengeroehkan pekerdjaan 
itoe, baiklah membataskan pengoeraiannja sampai 

sekian dahoeloe. E. 
J 
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minoem bisa gosok bisa oeroet 

Kemandjoeran 1111 injak ob1t SC)edlh d101t diolo1n~ d1n soedah dipoedji dari padoeka2 

ean:l a notenaar dari b1n~sa Eur001 dan Ind 1nesier sel)erti: Radja:3, Re~ent, Hoofdagent van 
P !Hie bij de :i.fj~~ling G~1~raa l C)·1trole ·)nra lj1, .'\.1ju1ct H))fd DjaKsa lste klasse pada 

L1ndraad \i\akassar, keo 1laJ 0 strict, W jk neester d:rn Luitenant Tionzhoa. Hm. toea2, keoala2 

goeroe, Vo0rzitte12 dari oerk>enJn1an~, sert'a pend1ed)ek2 dan ban~sa2 asing dari seloeroeh 

ta·1ah H nd1a B~landa jang s::ied1h p~nnh p1k:ii ini ,,B1n Le .1g", d1bawah ini ada doea soerat 

dari antaranja. 

Soerabaja, 7 September 1935. 
VERKLARiNG. 

Jang bertanda diba ah ini. Ch. W de K1ter. Ho::>f:hgent van P0litie pada afdee1ing Gene
rale Controle d1s1ni. menera'lgkan a1sini, bahwa ia S)ed ih tahoe paka1 l}linjak Ban Leng boeat 
me11~obati lo~k-i-2, :n'<1t oeroer d11 o~r l~L!3 , OY:!-tt ;Je1j1k,t·pc:!njak1t ma11a obat terseboet sa-

ngat baik adanja. Jang berta!1da 
(s. b .) Ch. W. de Kater. 

VE R K L A. R I N G. 
Jang bertanda diba..vah ini, L . J J. v. A 1e 1, b~rt; q~1l di· S').!rahaja, menerangkan dengan 

101, b:ihwa m nja'· , B;rn Len'4·', jang d b1k1n oleh S·e Ka Tje merk Tjeh She Tong, sangat ter
pL>edji ~J~na 'ne n ~ .1e qi-;:1t, S:!::>ert1: sak1r tel1n~a, dem-im. loeka tenstimewa loeka2 angoes. 

Sesoedah pakai sedik1t sadja rasa sak1t soedah h·!ang sama sekall. 

S ierabaja 24 - 11 - '35 Jang oertanda 

lni tempo jaog baik 

Kepada siapa perdaju 

Boekan omong kosong 

Baik, tjoba pakai ini 

Asal toean p e r t j a ; 

Toehan jaog kocwasa 

Bisa djaga kasehatan 

(s. h ) L J. J. v. Anen. 

Haroes toeioeng menoeloeug 

Bisa kasihlrnn boe!it1 penoeh 

Kalau pcnjakit toean ),,ma 

T:rnggoen~, bisa be r h as i I 

,\ kaumenolong penj 1kit toean 

Poenja kedntung.m didoenia 

K e p a d a s i a p a p o e n. 

Didalarn pernboengkoes den ;ni o nt. bis-i ctil hat i1.!rmatja·112 o~ni i1.;it s2 )ert1, :nlah oerat, tljatoeh 
terpoekoel, badan rasa tid a koeat, loes1ang lama dan baroe, 1rn . .;e 1e lnroe da 1 l.un:1, t~linga sal,it, 
tjaijoe, leher sakit, peroet :;akit, bera-bera. pero~t ras1 nen6~;'.~1, ber.i d1rtlt, J1 ,oel d1 gargantang, 
toelan6Z :;a :<it, .1~h;ung sakit, digigit b1natang bcrbisa d-111 !an lain, se no '"I 'w 1 d1~'J"ok tla11 b()I· h 
di·ninoem, terlebih ora1g J''enJJean j?1;_; >1·0~ >~ro·1ro,11,~ ana1<. L·o 1 dj:io,h saban p~nhoeng
koes botol deri ini obat ada njatakan. 

Minjak tjap Djago. IJ1sa n~u~ )'\~I J~;1 t»11 ))~11l tii 1' 11 >1~·t, ii')! t·tes3 teie
tjampoer air panas, dan kas1h rni11oem l l1 t·1 3 n11 1-i 11 );:,_, 1 ,,111 J,: 1~11 J ie. i~nj-1 d 1hoeloe 1,eda
lam moeloet; djangan lepas toean haroes koerurng, \)isa to<:!an sa,s1"a 1 .senu1r. M 1 11 j a k o D at 1 j a p 
D j a~ o, s ~j ih o~roleh tn 1jak f10e tjian dJri berbagai~ b;ingsa. 

Min j a k ob at Dew 1, L1isa d1pakai tlj1J.!ga trn~ 11 ro.!pal r~ ij1:'1t, i<ala.u si-1 ia bdoe111 µaka• deri 
terga i~goe. ti•) )ii s·1 ,:>11<.111 send1ri, hoe::it t j i1 ij o e, IJ.~r·11\an d 1:1 ).-'.!Uc · t 1n < 1) 1 s, J 1·1 t ierng.u11 111i 
obat kedalam teling<1, asal djangun mak rn teloer sa na l)a n~-i~1g Lin~·~ J 'II" P 'r11·1.,1I. .::-.ed :i l x tr a 
minjaK Obat tJ ip Dja40, d111 \i\i lJ 1.< U 1 it ) ~"' et~11 :;ed1.n 1i1 ·111,l h,ir a J_11 'Joe 
kan extra. Sedia djoega, Z a If Teng go da11 Z at f Y ) Ko, rnea. I,>-·< i , ·~ .1 I a .1i lJ c \ · • .\\ 1-
11 j a k 0 bat ,\.\an a L) e w i, 0 bat Ta 11 Yo, ( l b a t \ s 1 " lJ o e a t ~ it a 12, 0 bat t:l a t •J e I< ' a 
t o e d a n B a t o e k D o e a, s e d i a rn i n j a k K a j o e P o e t 1 Ii ' e I o ' a • a n 11 ' g ~ r 1 i3 o e r u e 
No. I. tv\ in j a k 0 bat f-1 er an, boeat tersirarn air pa 11.1 s, ranggoe11g bc1i1;. M 111; a K 0 b d t B ,, r 
se d j o e d, tanggoeng boeat bere-bere ba11gka. 

Di Poel rn2 Sa11g1er bis · pesan sama toean The T j en g Hae en toean Th 1 o I-1 o Go a 11, ja11g 
tJiasa to~roet ,, 1> 11 S<tn.;"~r. Bisa pe5rn t.;r,1~'; I< pad:-i s1 pc nlwk111 T j iii 13 o k E 11 g, Toaf1e1rnng
straat No. 36 d1 V\a11ac!o. l'erima Agent d mana2 te n,rnt, ;rnan tetapi hertl:imai tlengan sotrat lell1h 

• lebih dahoeloe, serta terirua pesanan dengan post r c 111 b o u r·li. 

Minjak 1jap D/.400, Agent 
Firma Thay Hoo & Co. G Jrontalo-Tomin iboch t. 
Toko Kho e Eng Hien, Tagoelandang. 
T j i a T j i en Ta e, l\ota Mobagoe. 
Kw e e So en Hi en, Amoerang. 

;\ ernned11ka11 dengan Hormat. 

TJIA BOI( ENG 

Toapeko•1g straat No 3G \\anado 

• 


	0043
	0044
	0045
	0046
	0047
	0048

