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SEKOLAH MELAJOE 

boeat anak-anak Tionghoa. 
Dalam Memorie van Antwoording tentang begroo

ting nderwijs 1937. dalam Siang Po, antara lain2 
k1ta namp<1k. ketjoeali pergaboengan bovenbouw 
Holl Chineesche l<.weekschool di Mr. Cornelis de
ngan bovenbouw Holl. lnlaHdsche Kweekschoo\ di 
Bandoeng, d j o e g a pad a ta hoe n la l 0 e o le h 
PemeriPtah telah ditimbang dengan 
so e n g g o e h-s o e n g go e h b o ea t k as i h k a n 
o n d e r w ij ~ p a d a a n a k - a n a k T i o n g h o a 
jang tidak mampoe dan jang tiada 
me m po en j a i h ~ o o eat s e k o I ah d i H.C.S. 

Pe m c r i n ta h i n g i n s e k al i d i s e be I ah
n j a H CS. '11 en gad ct k an s-e kola h rend ah 
t y p e b a r " e d e n g a '1 b a h a s a M e l a j o e s e
b a g a i v o e rt a a I, aka 11 t e ta p i d i r as a p e
m as o e k an dalam itoe sekolahan tidak 
a k a n m e m o e a s k a ri. 

Niatan Pemerin;ah e0eat mendirikan sekolah 
,\1elajoe l \\aleisch Chineesche School) boeat anak
ar ak Tio11ghoa, boekan baroe pada sekarang ini. 

Beberapa tahoen doeloean. soa\ ini telah pernah 
dike n'J-= ·akan daiam Vo\ksraad, tetapi oleh V'akii
wakil T10nghoa diitoe Dewan Rajat voorstel ini te
lah d1t ),ak denga·1 moeka ketjoet, semantara pers 
Tionghoa M.elajoe waktoe itoe hampir seloeroehnja 
me noerdengarkan soeara contra. 

Sampai pada waktoe satoe doea tahoen belaka
ngan ini, soal ini mendjadi ramai kembali diperbin
tjangkan oleh soerat soerat kabar Tiooghoa .V\elajoe, 
Jntara lain lain telah menerbitkan polemiek jang ha
ngat antara Djawa Tengah Revieu di S;xmarang dan 
Sin Tit Po di So':!rabaja. 

Oleh karena sekarang, oeroesan ini mendapat 
perhatian dan dibitja.fakan kembali oleh Pemerintah, 
maka adarah baiknja djikalau pihak kita bangsa 
1 ionghoa seoemoemnja meroendingkan oeroesan ini 
dengan perfikiran jang tenang. moedah:-moedahan 
bisa didapatkan persetoedjoean. soepaja disamping 
H.C S. jang sekarang, hisa tertj1pta sekolahan jang 
lebih moerahan belandjanja oeritoek anak anak kita 
jang koerang mampoe itoe .. 

Sebagairnana teiah kami oendjoekan dalam artikel 
kam1 jang doeloean dalam s.k. ini, H.C.S. itoe ada 
StandingschooL .:us tjoema d1oent0ekkan boeat anak-

I 
I 

anak Tionghoa jang orang toeanja mampoe, mampoe 
boeat membajar oeang seko ah. 

Merosotnja kebanjakan .n oerid dari H C.S -H.C.S., 1 

seperti Y.CS. kita jang d1 rnado sini oempamanja, 1 

itoe disebabkan boekan eh karena orang toea 
moerfd tidak setoedjoe den n peladjaran-peladjaran 
disekolah terseboet, tetapi f ~tor jang teroetama ialah 
tentang pembajaran oeang " kolah. 

Berhoeboeng dengan ad·1nia oepressie sekarang 
ini, maka banjak orang toe tang doeloenja mamp ve, 
sekarang tidak koeat lagi \:meat menanggoeng pem~ 
bajaran sekolah anaknja di .C.S. itoe 

Anak-anak jang sebegi 1 ioi, tentoe sekali lam
bat-laoen terpaksa mesti utkeloearkan djoega dari 
dalam sekolah. J 

Ketjoeali hal jang :s\!uOet a1a1as .111r, maka d1 - ' 
peloearan, diloear sekolah·seko\ah H.C.S. itoe, masib 
ada ratoesan anak-anak Tionghoa jang sama sekali 
tiada bersekolah, oleh karena keadaan financien orang 
toea mereka tiada mengictjinkan itoe. 

Apakah anak-anak Tionghoa miskin ini, mesti 
dibiarkan kepada nasib mereka d~ngan terlantar be
giroe roepa sadja? 

Dus dipandang dari pehak ini sadja, maka pen-

dirian Maleisch Chineesche School itoe s dah be
sar sekali goenanja. 

Djikalau anak-anak Tionghoa jang koer g mam
poe itoe, tidak mendapat kesempatan boeat menoen .. 
toet peladjaran d1sekolah sekolah Belanda, apatah 
salahnja kepada mereka dioendjoekkan sekolah Me
lajoe boeat tempat pendidikan? 

Tidak ada rotan, akarpoen berg.oena djoega, kata 
peri bahasa Melajoe. 

Maka menoeroet kesimpoelan kita, niatan Peme
rintah boeat mendirikan sekolah-sekolah rendah type 
baroe dengan bahasa Melajoe sebagai voertaal oen
toek anak-anak Tionghoa jang ti dak mampoe dan 
dengan begitoe tiada berhak boeat masoek H.C.S., 
haroes disamboet dengan penoeh kegirangan oleh 
bangsa kita seoemoemnja, soepaja per:g_rasaan Peme
rintah itoe bahwa pemasoelnrn anal<-anak Tionghoa 
oalam ini sekolahan akan tidak memoeaskan, dapat 
disingkirkan. 

Moedah-moedahan boeah pikiran jang ringkas ini, 
akan berdengoeng sampai ketelinga wakil-wakil kita 
bangsa Tionghoa di Pecljambon, soepaja dengan 
sokongan mereka, niatan Pemerintah dalam menga
dakan Maleisch Chineesche School itoe lekas di
woedjoetkan. 

Kata dokter: 0 Mamang, soedah terlaloe koeroes 
clan kelihatan sangat lemah. Baiklah minoem 

• 

\ 
soesoe entjer. Itoe soesoenja baik sekali 
b oeat orang koeroes clan koerang sehat I" 

Orang toea : "Dimana be

linja, Toean dokter ?" 

T oean dokter: "Disemoea 

toko a da, dan harganja 

moerah, apa-lagi soesoe

nja itoe boleh disimpan, . 

airnja tirrggal baik sadja." 

Soesoe-entj er 
"TJAP NONNA'' 

Etiket-etiket dari .yoesoe entjer tjap Nonna boleh datang bawa pada N. F. Moluksche Handels Venuoot
schap di Mantido. Keterangan lebi djaoe boleh dapat pada filr1na .J.~. H. v. ter·seboet 



Orang" moedo minoem 
etas marika poenja per
sobatan bier jang paling 
djempol: 

KLOSTER 
BIER 

Detailprijs satoe botol F 0.50 

RO EPA· RO EP :\_ K :\.BAR I maka peratoeran andjing gila boeat seloeroe~ Minahassa 
'- ._ seperti soedah diwartakan ddo. 20 juni dan 21 Juli j.I. 
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Mededeelin•en van de Radiovereeni~ing November 1936. • 
Noord Celebes. 

De luistcraars wordt hiermede nogmaals beleefd doch 
dringend verzocht hunne bevindingen goed of slecht 
ter kcnnis van den Secretaris, den heer A. A. Elsborg 
Tikala 2 nummer 15 te brengen. Wij hebben helaas mo e
ten constateeren, dat van de rond 100 luisteraars er niet 
een het de moeite waard vindt eens een rapportje in 
te sturen, moeten wij daaruit concludeeren, dat de ont
vang werkelijk zoodanig af is, dat de klachten als bij 
toovcrslag verdwenen ziin ? 

Dit kunnen wij nict aannemen, dus de handen uit 
de mouwcn luisteraars en medeleden, stuur regelmatig 
Uwe bevindingen in bij den secretaris, bedenk dat al
leen een collectief optreden eenig succes kan sorteeren, 
individueel kankeren heeft geen zin, stuurt Uwe kritiek 
in en het vestuur der vereeniging zal trachten U uitein
delijk te geven waar U recht op hebt, n.I. op goede 
ontvangst. 

Jat de NIROM we een in de voortmeierende Mina
hasa nog niet afgeloopen zijn merkt onze bekende 5tad
gerioot de heer W. Edsebed in ,,IK DlEW No. 14 raak 
op, zijn gesprek met zijn ouden vriend Philips is een 
zetr actueel ges13rek, iederen dag vinden drg gespreken 
plaats, een ieder is het er roerend over eens, dat men 
geen waar krijgt voor zijn geld, een ieder vindt, dat 
het zoo toch niet kan blijven, dat het zus en zoo e~hter 
we! beter :iOU gaan, welnu dan ~ij mopperaars bren2t 
Uwe klachten, Uwe bcvir:idingcn en Uwe voorstellen ter 
kennis van den Secretaris, hij zal ze gaarne ontvangen 
om 2ewapend met een overstelpend aantal dergelijke 
bescheiden de noodige stappen te kunnen doen om 
daadwerkelijk tot gezondere toestanden te kunnen ko
men, daarvoor is echter noodig Uw aller medewerking, 
en wij rekenen op een flinke medewerking, mogen wij 
dat?? j.l\.T. 

Pemilihan angiota kerkeraad Man .do. 
Seperti pembatja ketahoei, berhoeboeng denian ke

pindahannja Ds. Nieuwpoort dari sini, maka anggota2 
kerkera~d dari djema'at Protestant jang berbahasa Be
landa disini telah meletakkan djabatannja ketjoeali toean 
Larooy. 

Olehnja itoe maka pada malam 25 hb . Augustus 
oleh Os. Beers telah diadakan pemilihan kembali jang 
berakibat scbagai berikoet: 

Boeat ouderling [penatoea] terpilih toean-tocan Dr. 
A.B. Andu, D.E. Dengah, Mr.H. Doeve dan J.M. Kau
nanr. 

Boeat diaken (sjamas) terpilih toean2: Walangitan, 
Larooy, Mangindaan, Sampelan dan njonja2 Wenas
Kawilarang dan wed. Tumengkol Mambu. 

Melihat nama2 dari toean2 jang terpilih diatas maka 
antaranja ada dari jang telah meletakkan djabatan dan 
soeka dipilih kembali, ketjoeali toean2 Hamburg dan 
dr. Singal. 

Peratoeran andjin' gila. 
Ke pal a Pemerintah daerah disini mewartakan, bahwa 

menoeroet soeratnja dokter hewan disini ddo. 20 hb. 
ini, roepa2nja pada seekor andjing dinegeri Paslaten, 
onderdistrict Kauditan district Tonsea, satoe andjing 
dinegeri Toempaan district Kawangkoan dan satoe an
djing dinegeri Pintleng district Manado, ada kedapatan 
penjakit anajing gila, olehnja berhoeboeng dengan itoe, 

Kho Sin Kie di Wimbledon. 
Pertandingan di Wimbledon, ada satoe pertandingan 

tennis jang paling besar di doenia sebab banjak la in 
negri poenja djempolan tennis pada toeroet ambil ba
gian dalam ini tournament. Maka tidak salah kalau \ 
Wimbledon champion ship ada diseboet sebagai the 
world lawn tennis championship atau kampioensch< p 
doenia. Perry itoe djago lnggris telah menangkan ini 
kampioenschap tiga tahoen beroentoen jaitoe dala111 
tahoen 1934, 1935 dan 1936 semoea finale ia rnenant! 
kan dengan three straight sets melawan Crawford d;111 
Von Cramm doea kali - satoe prestatie loear biasa ! 

Dari sini kita bisa lihat bagaimana penting adar1Ja 
ini Wimbledon championship maKa toeroetnja kita poen ,'1 
djago Tionghoa di ini tournament jang paling besar cii 
doenia ada baik boeat ia · oenja pengalaman dan kt· 
madjoean ~ennis. dan leb h lagi boeat angkat kita poe1.1a I 
prest1ge d1 doenia Barzt 1ang oemoemnja gelap pema. -
dangannja terhadap bangsa Tionghoa. Dan Sin Kie telab 
herhasil mengangkat kita pocnja deradjat kebangsaan I 
sebab di Wimbledon dimana terdapat berpoeloe-poeloe ! · 
riboe penonton segala bangsa dan banjak radja-radj1 i 
dan minister2 dan orangz berpangkat besar, kita poenja 
djago Tionghoa telah bi:sa keloearkan permainan bagocs 
waktoe bertandinga n terhadap Engeland poenja speler 
ranglijst no. 3. 

Boeat ketahoei ini pertandingan Sin Kie - Hughes 
backbal disini kita koetib dari salah satoe tenni~ orgaan 
jang paling besar di Engeland. 

Dalam pertandingan hari pertama jang paling Tafffli 
serta menarik selainnja pertempoeran Bitsy Grant -
Henkel, adalah pertandingan seroch antara Hughes me
lawan Kho Sin Kie jang berachir 8-6 dala·:1 set kelima 
boeat kemenangannja itoe djago lnggeris. Kho Sin Kie 
is the best Chinese player 'who has yet played at Wim
bleden atau Kho Sin Kie ada speler Tionghoa paling 
bagoes jang pernah main diWimbledon, begitoelah 
poedjiannja ini soerat kabar lnggeris. 

Sin Kie poenja pa::.sing strokes bagoes d;in volley 
jang brilliant telah kasih 1a lead two set to one d n bisa 
bikin 3 all di set keempat raroe itoe speler lnggeris 
dengan goenakan volley tadjam bisa b1kin two sets all 
dengan 6-3. Dalam set kelima pertandingan ada seroeh 
betoel, games banjak dirnenangkan dalam service sampai 
score 4-all. Hughes bisa petjahkan scrvicenja Sin Kie 
dan lantas lead 5 4 tapi ia moesti toeloeng doea match 
points di score 5-6 dan 15-40, begitoe djitoe passing 
shotnja Sin Kie, baroe Hughes dengan soesah pajah 
menang 8-6 ! Mela wan Hughes satoe speler internatio
naal klas satoe bisa lima sets dengan di final set leading 
6-5 dan 40-15 ini sesoer•ggoehnja menoendjoekkan 
Sin Kie poenja pcrmainan sekarang ada tjoekoep tinggi 
dan t1dak terlaloe ke bawah dengan lain-iain negeri 
boenja djempolan tennis. 

Sin Kie di Nederland dalam kampioenschap di 
Noordwijk telah bisa djadi runner upnja De Stefani 
dan di Parijs kampioenschap bisa sarnpai ronde keempat 
dan selaloe ia main bagoes dan dapat poedjiannja pers 
di sana. S1toe k.tli keloear di Europa soedah bisa kasih 
resultaat begitoe bagoes maka djika ia soedah dapat 
banjak pengalaman, banjak harapan ia dibelakang hari 
bisa mereboet salah satoe titel kamJ!lioenschap hesar 
di doe'nia. 

Perboeatall kedjam. 

V e I d p o I i t i e d i b a k a r. 
Pada kita diwartakan bahwa selang seminggoe 

!aloe dinegeri h'.oja (Tondano l telah terdjadi soeatoe 
perboeatan ngeri atas d1rinia seorang veldpolitie 
bangsa Ambon. 

Doedoeknja hal sebagai berikoet: Seperti pem
batja ketahoe1 berhoeboeng dengan adanja larangan 
lepas andjing berhoeboeng dengan berlakoenja honds 
dolheidordonnantie, maka andjing2 jang terlepas 
da\am negeri itoe dipasang olel veldpolitie. Hal ini 
telah mendjadikan pedoedoek disitoe merasa cijeng· 
kel dan telah timboel sepakat djahat. Olehnja itoe 
pada waktoe itoe selagi doea ve\dpolitie se entara 
meronda disitoe, oleh beberapa orang telah aitoen 
djoekan soeatoe tempat jang ,katanja ad3 banjak 
andjing terlepas . 

Sesampainja veldpol1tie ditempat itoe memang 
benarlah ada andjing jang d1lepas, dan seorang dari 
antaranja teroes mel~paskan lembakan , en .. ..... . 
sekonjong2 dari belakang datang orang memeloek 
padanja serta lain meng1kat kaki tangannja. Teman 
nja jang melihat kedjadian itoe hendak menolong, 
tetapi Iantas diantjam oleh mereka dan teroes lari 
ke Tondano memberi tahoekan hal ini lebih djaoeh 

Dalam keadaan jang tak bergaja lagi veldi:>olitie 
jang malang itoe, oleh pendjahat2 lantas dibawa pada 
soeatoe tempat jang soenji dan hendak dibak nja. 
Sementara mereka sedang melakoekan perboeatan 
jang djahanam itoe jaitoe ketika api sementara me
njala, tiba2 datang pertolongan dari kawan2nja 
veldpolitie dari Tondano, sehingga ia lepas dari ba
haja maoet atas soeatoe perboeatan jan g ioear biasa. 

Menoeroet warta pendj;>hat2 itoe soedah didapat 
dan satoe dari antaranja jang mendjadi algodjo 
adalah bekas boeaPgan karena soeatoe perkara 
pemboenoehan djoega. 

Mendengar perboeatan jaizg diatas, soenggoehlah 
manoesia soedah bertambah roesak moraalnja . Be
loem poeaskah lagi memboenoeh den;an djalan me
makai barang tadjam, sekarang di Koja (negeri j;;i.ng 
terkenal dari doeloe) soedah didapat satoe type 
baroe, jaitoe membakar manoesia hidoep hidoep 
oentoek melampiaskan hawa nafsoenja. 

Kampioen tennis beractie. 

Djago tennis Jnggeris, Fred Perry sedang beraksi 
dalam pertandingannja di Wimbledon, bocat 

mereboet kampioen doenia 

SOLANO lTANG. 

Apa tiada salah wi1Sel ? ! ! 
Dalam salah satoe s.k. toea, kita pernah mem

batja seboeah artikel jang berkepala: ,,Dao e Kai
d i pang Borok o Ce I e bes" jang d1toelis oleh 
seorang bangsa Kaid. sedjati, jang menjeboet nama 
A Ii p Lam Mi m setelah kita membatja artikel ter· 
seboet, sangatlah ketarik hati kita boeat menjoesoel 
serta memberi keterangan sekedarnja. Artikel mana 
menjatakan bahasa Dao e (sekarang district Kaidi
pang ... pen) selang 20 ta hoe n soedah kehilangan 
gombalanja. 

Kalau kita selidiki betoel2 chabar itoe njatalah 
sipenoelisnja ada salah wissel atau salah raba beh
kan ada mimpi2. Betoel sedjak 1913, waktoe kedoea 
Keradjaan Bolang ltang dan Kai di pang dip er s a
t o e k a n dan di permandikan dengan nama Kaid. 
Bes a r, bangsa jang berpengaroeh, jaitoe bangsa 
Coro m pot sampai km1 tiada lagi mendoedoeki 
tachta Keradjaan K.B. tetapi t. P. Radja Bol. itang 
p.t. R. S. Ponto h pindah ke Boroko iboe negeri
nja Keradjaan K.B. atas permintaan dari pemerintah 
Agoeng. 

Djadi selang 20 th. ini bangsa Dao e ad a 
G om b a I an j a jaitoe t P. Radja R. S. Pon to h. 

Kita serta oemoem boleh saksikaf! sedjak kcdoea 
Keradjaan terseboet dipersatoekan dah di Oombalai 
oleh t. P. Radja sekarang ini, negeri Daoe sordah 
I e bi h s em po er n a serta penghidoepan rajat 
lebih madjoe (sadja rajatnja tiada indahkan ... pen.) 

Boektinja, roemah2, sekolah2 dan djalan2 soedah 
teratoer sebagaimana mistinja, scrra soedah diboeka 
beberapa kebon sawah goena rajat bangsa Daoe. 

Sekianlah keterangan kita, NOERDJALAL 



DJ ANGAN BATJA ??? • • • 

EENIGE IMPORTEURS 

Ml_CHAEL STEPHENS & Co. LTo 

MACASSER l\'J AN A.DO. 

Ba .an ana toean 
jang lekas 

djadi besar 
berkehendak kepada zat2 jang ter
tf'ntoe bagi kesoeboerannja. Ke
koerangan zat2 ini dalam badan 
artinja: toelang2 anak toean toem
boeh koerang balk, lamaz baroe 
dapat gigi, serta tabiat toeboehnja 
gampang dapat kaki bengkok, dsb. 

Kalzan itoe, pendapatan Pro
fessor Loew jang terkenal, 
sebetoelnja membawa zat2 ini 

kedalam badan kita. Kalzan 
soedah diselidilti oleh beri
boe2 tabib2 serta akan bekin 
koeat dan sehat anak toean 
itoe, dengan toelang2 jang 
koeat dan gigi sehat. 

Djoega mereka jang akan 
melahirkaa anak teroeta
ma •aroes jlakai Kalzaa. 

.. Sebeloem da.1' sesoe.dah 
anakkoe 'lahi1. sa;a t.elah ; ~ 
pakai Kalzan dengan tetap f 
da.n beTatoernn. serta be-r-
ha.sil baik b;ma,.,.. begitoelah 
swrang iboe jang beranak ban
jak menoelis 

PENDJOEALAN DIMOEKA BANJAK ORANG. 

· Pada hari Sabtoe, tanggal (19) sembilanblas 
September 1936 pagi dJjam stengah sepoeloeh dengar 
perantaraan dari dan didalam satoe bilik dari kan
toor lelang Klas doea di Manado akan didjoeal : 

satoe kinta1 jang mempoenjai hak eigendom, 
verponding No. 560, terdapat dalam kpg. Islam 
diibandar Manado, menoeroet soerat eigendom 
ddo. 30 Januari 1924 No. 3 tertoelis diatas naml'l. 
dari Tan Keng Djie, soerat-oekoeran ddo. 3 Fe
bruari 1884 No. 247. 
Harga verpond.ing 1928 - 1932 besa:rnja f 2100.· 
Maka pendljoealan ini be.rlakoe atas permintaan 

dari Weeskamer· di Makassar dalam kewadjibannja 
selakoe pengoeroes dalam faillissement dari Tan 
Keng Djie terseboet, saudagar, bertinggal di Kota
mobagoe. 

Keterangan lebih djaoeh dapat diperoleh . pada 
djoeroe-koeasa dic;ini, 

Mr. J., KREEMER. 

BEKENDMAKING. 
De Resident van Manado maakt bekend dat op 

Maandag den 31sten Augustus a.s. ten 8.30 u. v;m. 
ten Residentshuize gelegenheid gegeven zal worden 
tot het aanbieden van gelukwenschen en betuigingen 
van eerbied, hulde en trouw aan Hare Majesteit de 
K@nint;in. • 
(kleeding: zwart, groot ambtscostuum of groat tenue). 

Kalzan bisa dibeli dise
gala roemah obat dan 
toko2• 

~ 
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.. ~ ~ 
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lendir itoe haroes Dikeloeorkan 
daripada Dada Toean 

' Tentoe toeon okon koerong sesak 
poda nonti malam, djikalau toean 
ambil Akker's Abdijsiroop pada hari 
ini, segala perkakas2 napas toean 
dibebaskan daripada dahak, jang 
terlekat disitoe. Dengon tida ado soe
karnja, dengan tido ada sakitnja, 
maka toean mengolahkan kesesakan 
atau kesesakan dado toean itoe. 
Kerdja Abdijsiroop itoe terlaloe lekas 
memoersihkan, mengoerangkan sakit 
serta menjemboehkan. Besoek djoega 
toean poen dapat merasa lain diri 
toean. Karena bekinannja loeor bi
asa adanja, mako itoe obat ini ter· 
baik sekoli oentoek penjakit2 seperti: 

Batoek ·<iriep-Broncltitis-Astltma ,, 
ZiJ die bij ~et openbaar gehoor wenschen tegen

woordig te zijn, worden verzocht 8.15 u. v.m. aan
wezig te zijn. JNGA1'LAH I 

Manado, 24 Augustus 1936. 

De Resident voornoemd, 

Soeka membatja s. k. berarti 
soeka niembajar. 

I 

Pada tanggal 9 / 8 - dan 19 / 8 - '36 dalam an
tara 9 hari, teJah poelanglah k.erachmatoellah: 
,,Soeami, bapa dan tete" dalam oesia 63 tahoen 
di G i r i an: 

LODEWIJK DAVID NELWAN 

dan 

,,Anak, isteri, ipar dan. iboe" dalam oesia 43 ta
hoen di Toe mp a an. 

JUL I AN A NE L WAN.EM AN. 

Kepada sekalian njonja2, nona2 dan toean2, 
maoe di G i r i an, ba1kpoen di Toe mp a an 

" teristimewa toean2 Pemerintah di Toempaan jang 
soedah mengambil bahagian, me.noendjoek clan 
memboeat pengasihan jang banjak dalam kedoe
kaan kami, kami mengoetjap dengan horrnat dan 
kerindahan, banjak2 sjoekoer dan terima kasih~ 

Jang berdoeka: 
Christiana Nelwan-Pinontoan, Girian. 
Markoes Umboh Nelwan, Toempaan. 
Leindert Reiner Nelwan, Girian. 
Mariana Nelwan, ,, 

dan 
Alex Hermanus Nelwan. Toempaan. 
Emma Depi Nelwan, ,, 
Martha Helena Nelwan, ,, 
josephien Sabina Nelwan, " 
Marietje Rosalian Nelwan, ,, 
Lodewijk Frans Nelwan, Tomohon. 

kaki atau tangan? Penjakit itoe 
ada begitoe batjin dan mendje· 
moekan. Dan soenggoehnja be· 
gitoe gampang boleh meniem· 
boehkannja.. Tjobalah pakai boeat 
sedikit tempo denga tertib Bedak 
Purol, jang menghisapkan basah, 
membekin segar dan njaman koe· 
lit, membersihkan lobang2 roeman 

dai'i koellt dan 
membekin dia 
tertoetoep. Be* 
dak Purol benar 
baik sekali boe
at penjakit ini. 

Dlsegala roernah 
obat dan toko2 
f 0.90atau11.50 
sekoepJ. 

!~~~~~~~~~~~~~~--~~ 

! SPAARBANK MINAHASSA. 
Diakoe sah dengan besluit Goebernemen 

tertanggal 11 Juli 1894. 

Tempat menjimpan oeang simpanan jg paling aman I 

Oeang simpanan jang tertjatat dalam boekoenja 
semasing penjimpan, pal.ia oen:ioemnja 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. 

Directie. 

PENDJOEALAN DIM.OEKA BANJAK ORANG. 

Pada hari Sabtoe, tanggal (19) sembilanbh:i.s 
September 1936, pagi djam stengah sepoeloeh de
ngan perantaraan dari dan didalam satoe bilik dad 
kantoor lelang Klas doea di Manado, akan didjoeal : 

a. dari 5/16 (lima/sepoeloeh enam) bahagian jang 
beloem dibahagi Cialam kintal jang mempoenj.ai 
hak eigendom, terdoedoek dalam _ Resident.0, 
Bestuursafdeeling Manado, negorij Wenang, 
'buurt Komo dibandar Mana.do, verpondingsnum
mer 109; menoeroet soerat eigendom ddis. 24 
Juli 1918 No. 69, 16 October 1918 No. 100 dan 
17 November 1920 No. 70, tertoelis boeat seba
.hagian-sebahagian lj32, 1/16 dan 14 7/672 atau 
sama-sama 5/16 bahagian jang- beloem dibahagi 
diatas nama dari Que Diong Hoei (Huy), soe
rat-oekoetan ddo. 28 Februari 1920 No.15, ja
itoe loeasnja dari segenap kintal terseboet 
15610 M2. 
Verpondingswaarde 1933-1937 besarnja f 4740.· 

b. pada salah satoe dari kintal eigendom terse'boet, 
verpondingsnummer 109, terdapat satoe roemah 
dari kajoe diatas tiang metsel dengan memakai 
dinding papan dan tertoetoep dengan katoe zink. 
kepoenjaan dari Que Diong Hoei (Huy~ terse
boet. 

Maka pend!joealan ini berlakoe menoeroet per
mintaan dari W eeskamer di Makassar dalam kewa., 
djibannja selakoe pengoeroes dalam faillissement 
dari Que Diong Hoei (Huy), saudagar bertinggaJ di 
Kema. 

Keterangan lebi.h djaoeh dapat diperoleh pada 
djoeroe-koeasa disini, 

l Mr. J. KREEMER. 

' • 



BAK BERSID!NG DAN BERIOEMPOEL. 
( Disoesotn oleh: 0 E. D). 

PENDAHOELOEAN. 

Atas desakan dari beberapa kawan sefaham, meminta I 
kepada saja soepaja saja mengeloearkan soeatoe 
pembatjaan jang beroepa boekoe, berhoeboeong de
ngan adanja hak2 pelarangan pada sa'at jang achir 
achir ini, jang mengekang beberapa perkoempoelan 
radikal dalam hak ,,Berkoempoel dan bersidang", se
bagaimana tertoentoet oleh oendang2 negeri. 
Oleh sebab saja boekannja seorang achli, maka boe
kanlah moedah bagi saja, oentoek menjoesoen koe
tiban-koetiban mendjadikan batjaan sidang ramai; 
tetapi berkat oesaha Volksuniversiteit PROM dari Mr. 
lskaq dan karangan2 achli, poen atas dorong:an ka
wan sefaham serta bantoean 100 pct dari seorang 
a ch Ii hoe k o em ljang namanja ia minta diraha
siakan) maka dapatlah pekerdjaan ini disoedahkan, 
meskipoen tidak sepertinja djika dibandingkan dengan 
lain-lain batjaan dalam penerangan sematjam ini. 
Bagi achli tentoelah penerangan sematjam ini ta' ber 
erti, tetapi moga21ah bagi rajat, teroetama bagi tja
lon-tjalon anggota partai politiek berfaedah hendak
nja, boekan sadja, poen bagi kaoem beambte djoega. 
Dalam karangan ini, tak adalah barang pikiran sen
diri jang saja tam bahkan, tetapi hanjalah saja tolong 
menjoesoen dan merangkaikan koetiban2 dari boe
koenja beberapa achli, olehnja soesoenan ini ta' da
patlah dipandang sebagai soeatoe ,,wet ens ch a p
p e I ij k e b ij drag e", djaoeh hendaknja, hanjalah 
seoempama: ,,lebih baik ad a, dari ti ad a". 
Maksoed saja akan menerbitkan karangan ini beroepa 
boekoe, tetapi oleh sebab . . .... terpaksa lebih 
dahoeloe ditempatkan dal~m madjallah 1ni sebagai 
serie artikel, kemoedian nanti dipikirkan lagi sesoe
dahnja memperhatikan datangnja permintaan jang 
menghendalci G. E. Dauhan. 

* * * 
Djika tiap-tiap orang hidoep seorang diri, ten toe da

pat mendjalankan seloeas:!nja kesoekaan sendin, tetapi 
ini berobah, bilamana kita hidoep bersama2. Oidalam 
pergaoelan hidoep ini, jang dina!llakan staat atau maat
schappij, dimana per.doedoek tidak boleh mendjalankan 
kemaoerrnja sendiri2, teta.pi haroes mengingati hak2nja 
lain pendoedoek. 

Makanja timboellah beberapa atoeran2 jang tidal'< 
lain jalah bermaksoed mengatoer tjara-tjara bagaimana
kah, soepaja pendoedoek dapat mendjalankan kewadji
bannja, soepaja satoe sama lain tidak terganggoe. 

Demikian datangnja atoeran-atoeran jang rnakin lama 
bertambah dengan atoeran2 baroe, semoea menoeroet 
kemadjoeannja pergaoelan hidoep, itoe maatschappij, 
staat tadi. 

Ini matjam atoeran diakoei sjah oleh pendoedoek dan 
haroeslah didjalankan dan ta' dapat dilanggar, karena 
ini berarti mengganggoe kean1aan maatschappij ini. A
toeran-atoeran semoc a in i ( terkoem po el) di namakan re ch t 
dan tiap-tiap atoeran : rechtnorm atau rechtregel. 

Teroetarna kita dapatkan dalam maatschappij tadi 
siapa jang memegang kekoeasaan (orgaan dari itoe staat ' 
siapa jang ta'loeK pada itoe orgaan, lagi hak·Znja pen· 
doedoek terhadap kepada orgaan. 

Dari dahoeloe kala sampai sekarang ini selaloe ada 
pertjektjokan dan perselisihan antara pemerintah dan 
pendoedoek, teroetama siapakah jong dapat n:e111egang 
ini kekoeasaan, lagi berapa koeat dan banjaknja hak2 
pendoedoek tadi terhadap kepada pemerintah. 

Kita mengetahe>ei bahwa dalam permoelaannja, bia· 
sanja satoe orang jang pintar atau koeat memegang ini 
kekeeasaan. Pangkatn1a 1alah Radja. Radja i toe dianggap 
oleh pendoedoek sebagai orang toeanja jang mendjaga 
dengan sebetoelnja kepentingan dari rajat. Lebih dari 
itoe beliau dianggap selakoe Toehan, dan rajat hanja 
serahkan sadja dirinja; begitoe tinggi deradjat dan ke
koeasannja itoe Radja. Tentoe ini menje~abkan bahwa 
pangkat Radja ini toeroen kepada anak tjoetjoenja ber I 
toeroet-toeroet dengan kekoeasaan djoega. Akan tetapi 
djarang anak tjoetjoe bisa sama dengan bapanja dalam 
segala hal-halnja, dan ini menjebabkan bahwa rajat ta' 
dapat taroeh kepertjajaan sepenoeh:?nja kepada radjanja 
seperti doeloe. Apalagi makin lama rajat sendiri merasa 
bahwa ta· dapatlah dirinja diserahkan kepada satoe orang 
sadja. Rajat sekarang ingin mengoeroes ke~ c. loeannja 
sendiri, dan ta' soeka menaroeh kepertjajaan sepenoeh
penoehnja kepada radjanja seperti doeloe Apa lagi ma
kin lama rajat sendiri merasa bahwa ta' dapatlah dinn1a 
diserahkan kepada satoe orang sadja. Rajat sekarang 

· ingin rnengoeroes keperloeannja sendiri, dan tak socka 
menaroeh kepertjajaan sepenoeh2nja kepada radja. lni 
mendatangkan persel1siha11 jang hebat antara Radja de
ngan rajat, achirnja rajat dapat kemenangan, dan boleh 
dikatakan bahwa diberapa negeri merdeka pada masa 
ini, boekan Radja jang pegang kekoeasaan, tetapi rajat 
sendiri. 

Mentjapai kekoeasaan tersebott tadi tidak berarti 
bahwa sekarang rajat dapat mendjalankan kemaoeannja 
se&oeka-soekanja, tetapi hak-hak rajat begitoe djoega 
hak dari Radja, dari orgaan staat ini, dapat teratoer da 
lam satoe wet, satoe oendang-oendang jang diakoei sjah 
oleh seloeroeh negeri. 

Mendjadi dengan hilangnja kekoeasaan dari Radja 
tadi, timboellah hak-hak dari rajat, jang makin lama 
makin lebih koeat djoega. lni hak-hak jalig dinamakan 
Grondrechten atau hak dasar, jaitoe tidak lain berarti: 
hak-hak jang paling penting, jang seperti tertanam di
tanah (grond) ta' dapat ditjaboet sewaktoe2. Djoega 
dina1\Jakan: vrijheidsrechten atau hak-hak kemerdekaan 
jaitoe mitsalnja : 

I. Hak pe indoengan atas kemerdekaan diri (besche r 
ming persoonlijke vrijheid), mitsalnja: ta' dapat 

Bermillioen-millioen orang dari segala bangsa dise
loeroe doenia soedah kasi poedjian tentang mof!sta
djabnja 

OBAT BALSEM TJAP MATJAN 
BOEAT MENOELOENG ROEPA-ROEPA PENJAKIT. 

Selamanja sedia 

BALSEM TJAP MATJj\N 
DALAM ROEMAH ATAWA DALAM PERDJALANAN. 

Toko Obat Tjap Matjan: 

ENG AUN TONG KOW KIE 
Molenvliet West Tel. 1090 Batavia 

Bisa dapat beli disegala Roemah Obat dan toko-toko. 

A~OTHEEK 

ROEMAH SAKIT DAN ROEMAH OBAT 

A.. B. A:t~ ! 1 
SPECIAAL BOEAT PENJAKIT ANAK-A'NAK. 
DJOEGA BOEAT PENJAKIT 0 EM 0 EM. 

Djarn bitja1·a : 

DJAM 
,. 

10 - 12 PAGI 
4·- 6 SORE 

saban hari, ketjoeali hari-hari mioggoe dan raja, 

Ongkos periksn dan hfl,J'(Ja obat2 1no~rah. tetapi: a CONTANT 

FILIAAL2: AMOERANO, TON DANO, AIRMADIDi , LANGOAN, dan KOTAMOB AGOE. 

sewenang~ ditar.gkap dan dimasoekhan boei. 
II. Hak perlindoengar; alas tanah (bescherrning van 

goederen en rechten) mitsaln1a: pemerintah tah 
boleh merampas taralinja rajat. 

Ill. Hak perlindoengan atas roemah (b€scherming van 
de onschendbaarlieid der woning\ mitsalnia: poli
tic ta' boleh 1•1enggeledah roemah sesoeka21'ja. 

iV. Hak mengeloearl an rasa dar: soeara de·1gan pe
rantaraan pers (openllaring van gedachtcn en ge
voelens door de drukpers) mitsalnja. bikin artikel2 
dalam soerat-soerat kabar. 

V. Hak perlindoengan atas agama 1bescherming van 
de vrijheid van belijdenis) mitsalnja: tidak melarang 
agama mana jang disoekai. 

VI. Hak berkoempoel dan bersidang (recht van ver
eeniging en vergadering\. 

Hak berkoem poel dan bersidang inilah jang pen ting 
bagi rajat. Jni jang dinamakan djoega: hak kemerdeka:rn 
politiek (staatkundige vrijheid). Dengan datan~nja ini 
kemerdekaan politiek, rajat teroetama dapat mempenga· 
roehi pemerintah didalam politieknja, dan inilah men
datan~kan pengaroeh dari rajat terhadap kepada peme-

I rintah, sampai lama kelamaan sekar~ng rajat sendiri 
dapat pegang kekoeasaan pemerintah dan atoer segala 

I lial-halnia, c;emoea selaras def!gan maoenja sendiri. 

I 
Dis;ni dapat.~injatalrn11 bahwa hak-hak.k_emerdekaan 

1 
(grond atau vn1hc1dsrech1en terseboet d1t1ap2 negeri 
ada berlainan, jalah semoeanja menoeroet keadaan di-
sitoe. i\llendjadi hak kemt·rdekaan itoe didalam soeatoe 
negen ada lebih koeat atau lebih koerang dari pada 
negeri-negeri lain. 

S0karang melihat keadaan ditanah djadjahan, tidak 
heran bahwa sipendjadjah jang bisa disamakan dengan 
ditanah merdeka itoe. Radja dari doeloe kala, berdjaga 
sekoeat-koeatnja djangan sampai selekas-lekasnja ini 
hak kemerdekaan politiek didapatkan ditanah djadjahan 
sebab dengan bisanja mendjalankan ihi hak seloeas2nja, 
inilah berarti. datangnja kemerdekaan bagi rajat djadja
han dan linjapnja pengaroeh dari negeri pendj .. dja;,, 

Disamboeng. 

Batjalah KENG HWA POO 
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Djawab wakil Pemerintah dalam pe
mandangan oemoem disidang 

Volksraad. 

BAGIAN EKONOMI. 

1 angkisan JJada toean Thamrin. 

Penoetoep. 

Sebeloem diterangkan keadaan didalam negeri 
serta po.i£lk kema'moeran , sebenrar perloe diseboet 
seloeroeh politik ekonomi Pemerintah. Tentang 1ni 
dalaro Pemandangan Oemoem, toean Thamrinlah 
jang lebih berkata ctengan tidak bimbangJ ja'n1 jang 
p~ rloe d1 ben djawab. 

Sa1a soedah berkata, bahwa toean Thamrin dalam 
hal 1toe telah menjamakan keadaan ekonomi H!ndia 
dengan a\at kelengkapan export Hindia dan telah 
menerangkan djoega bahwa kelengkapan export 
1!111dia 1toe sama poela dengan k:ipital djadjahan 
Belanda. Berhoeboeng dengan ini Pemerintah relah 
dioempatnja. dengan teroes terang, b hwa kapital 
itoe d1!indoengi dengan m2roegikan masjarakat Hindia: 
ha! 1toe lain dari perkataannja dahoeloe, bahwa Pe· 
merintati Hindia kira~ sama dengan kapital djadja
han itoe . 

Beberapa hari jang !aloe, dalam ha! itoe Peme
nntah te\ah mendjawab toean Thamrin dengan oe
moem, sehingga soedah tjoekoep saja menoendjoek
i<an kepada anggot2 jang moelia iioe, bahwa pe
mandahgannja serta penierangannja dalam Memorie 
van Antwo Grd, ja 'ni d1tempat jan~ dikatakan, bahwa 
nesaha rnelmdoengi barang Boemipoetera sarna kea
daannja dengan oesaha rnelindoeng1 hasil onderne
ming-onderneming, ada menghilangkan berbaga1-
baga1 oasal jang penting pent1ng dengan tidak ada 
sebabnja sedikit djoega. 

Oj i ka sekiranja toean Thamrin menghilangkan 
oesaha 1nemenoehi keperloean oentoek kepentingan 
teh, getah, krosok, kopi dari pembitjaraannja. sema
t a-mata karena barang barang itoe kira kira setengah 
dihasilkan oleh onderneming. maka ia telah berlawan 
dengan dirinja sendiri. Dari sebab barang barang 

i toe setengah ba 1jaknja dihasilkan oleh anak negeri, 
maka dari karena itoe lah poela sebabnja, maka per
lindoengan itoe sama banjaknja den·gan perlindoe
ngan jang diberikan kepada onderneming-onderne
ming ja'ni peri ha! ini soedah kerapkali dikatakan 
tcmpat anak negeri beriboe-riboe orang mendapat 
pekerdjaan. Menoeroet perbandingannja perlindoe
ngan teh, kopi, tembakau hasil anak negeri itoe 
bahkan Jebih banjak dari perlindoengan boeat on
d::!rneming. Djika t1dak ada pembatasan teh itoe 
b ;)ekantah o.H.ternem1ng-onderneming bebas benar
benar ta·kan memborong daoen teh lagi dari anak 
negeri, sedang oentoek tembakau dan kopi toendja
ngan jang diberikan pada {iap tiap 100 Kg. hasil 
kepoenjaan anak negeri, jang njata koerang matjarn
nja dan moerah harganja sama dengan jang baik, 
sen1ngga memilih persennja djadi lebih besar toen
djangan bagi hasil kepoenjaan anak negeri itoe. 

Toean Thamrin tentoe ta'kan berkata, bahwa di
dalam lingkoengan atoeran menoendjang kopi .iang 
direkakan itoe kopi anak negeri tidak dilindoengi 
dalam pada itoe kalau d1ingat tjara pidatonja tah•)en 
mi. perkataan sematjam itoe tidaklah akan menghe
rankan benar. 

T1dak betoel, bahwa sehabnja beras di ! indoengi 
karena landrente ta· moengkm dapat lagi dipoengoe; 
tam bahan poela perkataan i toe ti dak tell tie, sebab 
ketetapan harga itoe sesoenggoehnja bersamaan de
ngan toeroennja landrente jang boekan sedikit itoe. 
Oleh karena itoe beban landrente jang pada tahoen 
193J soedah toeroen 26°/0 pada 1935. 

Apa lagi jang tinggal dari pada perk()taan jang 
sematjam .1toe? Toean lharnrin berkata lagi tentang 
h~l mel111doengi boengkil; dan lain pada itoe sajang 
t1dak dtseboetkannja angka angka barang keheisilan 
itoe jang dikeloearkan, melainkan diseboetkannja 
angka2 tiidji kratok dan empas tepoeng sagoe pa
berik ketjil ketjil. Banjaknja boengkil jang dikeloear
kan dalam 'tahoen 1935 jang sebenarnja adalah kira· 
kira 80.000 ton, harganja 1. 8 joeta dan karena di
adakan pembatasan barang masoek kenegeri Belanda, 
maka teraplah banjaknja barang jang dikirim kenegeri 
itoe, sedang pengiriman kenegeri lain lain banjak 
benar soesoetnja; oleh karena itoe terdesaklah boeng
kil jang diperboeat sendiri d1negeri Belanda. 

Sebagaimana telah njata terang pada Memorie 
van Antwoord , akan melindoengi koprah dengan 
langsoeng tidaklah moengkin : hanja ada menoeroet 
perdjandiian politik dagang ditentoekan dengan aman 
koprah jang dikirim keloear negeri beberapa poeloeh 
riboe ton banjaknja; lam dari itoe dapat poela diki · 
rim beberapa poeloeh riboe ton lagi; dan lagi bia 
memasoekkan koprah kedalam beberapa negeripoen 
soedah ditetapkan . 

Moga moga anggota jang terhormat itoe maoe 
menerima, bahwa berlakoenja Ordonansi Kepentingan 
Kapok sesoenggoehnja soedah berlakoe menoeroet 
maksoednja, jaitoe ada mendatangkan keoentoengan 
kepada anak negeri: dengan sedikit soesah pajah 
disinipoen dapat kiranja dilakoekan soeatoe maksoed 
oentoek kapital besar dinegeri ini. Lain dari pada 
itoe menoeroet beberapa harga pasar dari berita 
javasche Bank dan beberapa harga pengiriman teh, 

karet dan kina keloear negeri toean Thamrin soedah 
mengambil kesimpoelan, bahwa djatoehnja harga 
barang kehasilan anak negeri oemoemnja lebih ba
njak dari pada djatoehnja harga barang kehasilan 
onderneming. Akan tetapi dalam hal itoe hendaklah 
dimoelai mernperbandingkan dengan angka2 jang 
boleh d1perbandingkan . Disini pada saja ada seboeah 
daftar angka angka jang dapat benar kiranja di per
bandingkan. Dari pada angka angka itoe njata bah
wa toeroennja harga barang kehasilan onderneming 
oemoemnja sama djoega, kala ta'kan lebih dari pada 
toeroennja harga barang kehasilan anak negeri. Saja 
minta, toean Voorzitter, soepaja daftar ini ditambah
kan pada Handelingen sebagai noot. 

Voorz i tter: Ta' ada keberatannja 1) 
I) Harga beberapa kehasilan peroesahaan tanah da
lam tahoen 1935 dengan " '0 harga tahoen 1928. 

Ke has i I an o n d e r n e m i n g. 

Teh, Betawi 
Karet, Betawi . 
Kopi ondern .. Soerabaja 
Tembakau Vorstenl., A'dam . 
Benang nenas. A'dam 
Goela keloear negeri. Soerabaja 
Minjak palm, Londen 

Ke ha s i I a n a n a k n e g e r i. 

Beras huiler boeloe, Betawi 
Djagoeng, Soerabaja 
Robusta Pal., Betawi 
Gaplek, fo wagon Soerabaja 
Kapok, A'dam 
Koprah, London . 
Kedele. cif Semarang 
Tapioca, fob. Betawi 
Katjang tanah, Soerabaja 
Bidji djarak. Semarang 
Bidji kapok , Semarang 

• 41.2 
31.6 
22.6 
37. l 
29.8 
27.5 
31.6 

40.0 
37.5 
18 5 
62.1 
35.9 
29.4 
49.9 
55.-
3'.3.8 
41. -
39.3 

Toean Peek e rn a: Toean Voorzitter ! Sebenar
nja tidak dapat dipahamkan betoel, apa sangkoet 
paoetnja perkara ini dengan arti bantoean Pemerin
tah oentoek berba~ai-bagai hasil tanah. Hanja jang 
ternjata dari itoe, bahwa d sini djoega tidak banjak 
lagi jang tinggal dari pemandangan toean Thamrin 
itoe. 

Sikap Pemerintah terhadap pergerakan rajat. 
Samboengan penoetoep. 

l en tang pekerdjaan pol i tie berhoeboeng dengan 
ini saja hendak berkata sepatah doea patah sadja, 
toean Voo rzitter. Toean Moelia mengira, bahwa da
lam kebidjaksanaan Pemerintah oeroesan politie 
mendatangkan sjaknja dan toean Thamrin berp.enda
patan begitoe poela terhad ap kepada parket Procu
reur-Generaal dalam perhv eboengannja dengan per
gerakan politik. 

Toean Voorzitter ! Pemerintah menjangka, bahwa 
anggota anggota jang terhormat itoe telah terpedajai 
oleh roepa jang tidak benar. Sebenarnja boekanlah 
politie dan boekanlah poela Procureur-Generaal jang 
memimpin atau mengawasi politik. 

Politie azasnja non-politik. Seperti dimana mana 
diseloeroeh doenia, disini djoega kerdja politie ja'ni 
dengan menoeroet perintah dan keterangan jang di 
toendjoekkan Procureur Generaal, jaitoe menetapkan 
ketertiban oemoem serta mendjaga soepaja djangan 
ada ketertiban oemoem itoe terganggoe, baikpoen 
oleh sebab apapoen djoega Dan selandjoet11ja Pro
cureur Generaal itoe adalah dibawah perintahan 
Gouverneur-Generaal Politik, jaitoe oeroesan Peme
rintah. 

Jang saja katakan : mengganggoe keamanan dan 
ketertiban itoe, jaitoe mengganggoe sekalian keama· 
nan dan ketertiban oemoem serta sekalian sebab
sebabnja; pergerakan polit1k extrernix itoe tj0ema 
seboeah dari antaranja, peri hal jan~ lain boekan 
sedikit. Matjarnnja banjak, tetapi boeat polisi artinja 
sekaliannja itoe sama sadja; matjamnja 1toe tidak 
d1indahkannja, biarpoen ia misalnja terdjadi waktoe 
kegernnaran dalarn pertandingan voetbal, ataupoen 
tersebab oleh karena pergerakan ratoe adil jang me· 
ngobar-ngobarkan semangat. 

Begitoelah keadaannja menoeroet oendang oendang 
Toean Voorzitter dan begitoelah keadaannja jang 
sebenarnja. Poli!'i dan hoofdparket selaloe awas, 
rnereka memperhatikan pergerakan ra'jat, apa djoe
gapoen sipatnja, tetapi mereka tidak memadjoekan 
porstel kepada P~merintah ·atau bertindak, ketjoeali 
kalau polisi perloe bersed ia sedia sebelofm terdjadi 
at1a apa atau kalau hendak mendjernihkan jang 
soedah keroeh. Oeroesan politik dalam ha! itoe tidak 
pen ting. 

Berboeboeng dengan keadaan itoe bo'ieh djadi 
pendapatan toean Thamnn baik dipertimbangkan, 
ja'ni soepaia didirikan seboeah badan jang special 
oentoek memimpin dan mengawasi seloeroeh per
gerakan politik, sebab Hoofdparket dalam soesoenan 
keradjaan doedoeknja tid ak seperti demikian. Akan 
tetapi sebaliknja sepert i soedah saja katakan tadi 
oeroesan itoe ja'ni oeroesan Pemerintah sendiri jang 
tidak dapat disoeroehkannja kepada orang lain, baik 
tentang pekerdjaannja maoepoen tentang peri hal 
menanggoeng djawab. Peri ha! itoe djadi pekerdjaan
nja sendiri. Didalam ha! itoe soedah tentoe perne
rintah perloe akan bantoean orang lain jang mela
koekan pekerdjaan jang moela moela, tetapi oentoek 
itoe kita soedah ada mempoenjai Kantoor voor ln
landsche Zaken dan Kantoor voor Oost-Aziatische 
Zak en. 

Selandjoetnja, karena Regecringsgemachtigde voor 
Algemeene Zaken diloear persidangan Volksraad 
bekerdja di kabinet wali Negeri, bolehlah mendatang· 
kan pikiran kepada toean Thamrin, bahwa djoega 
diloear pertoekaran pikiran jang diadakan pada tiap
tiap waktoenja dengan Volksraad, Pemerintah selaloe 

memperhatikan perdjalanan politik. 
Perasaan toean Thamrin jang mengatakan, bahwa 

bekerdja dengan setjara demikian itoe, adalah soea
toe hal jang menjatakan koerang perhatian terhadap 
perkara itoe, bertentangan sekali dengan jang di
maksoed. Balai Poestaka. 

DARI TONDANO. 
Medewerker kami toelis : 

Gara.garanja vrije omgang. 

Seorang njonja lndonesier jang terkenal dinegeri 
K. ada mempoenjai seorang anak gadis jang beroe
sia kira2 19 tahoen, bernama N.M. !toe gadis ada 
djadi moerid dari Mulo Tondano. 

Pt. Majoor telah menerima pengadoean dari 
iboenja gadis tsb., menjatakan anak gadi snja dilari
kan oleh seorang moerid Mulo djoega, bertinggal 
dinegeri T., beroemoer k i ra2 20 tahoen, bernama 
E. K. Pasti sadja politie teroes koendjoengi roemah
nja itoe pemoeda dan ketemoekan itoe gadis disitoe. 
Dengan segerah ia !aloe dibawa dan diserahkan pada 
orang toeanja . 

Menoeroet keterangan jang kita peroleh adalah 
sigadis saban hari vrij (Minggoe) mengambil tempo 
selaloe melantjong dengan bergontjengan speda dan 
pada malamnja bermain benjo. Keramean ini sampai 
kini terlaloe digemari oleh moerid2 Mulo di Tondano, 
sehingga ada moerid poetra masoek rol lantaran 
bergontjengan speda dengan gadis. 

Oleh karena pengaroenja vrije omgang dan ter
peladjar modern , sigadis meninggalkan roemah orang 
toeanja dengan tiada pamitan, terbang dengan pe
moeda itoe jang mentjoeri hatinja. 

' Karena gadis itoe masih berada dibawa oemoer 
dan ia soedah dibawa pe rgi dengan z0nder perkenan 
dari orang toeanja, maka tentoe sadja pemoeda itoe 
tidak bisa terl olos dari djeratan wet, karena ia soe
dah melanggar artikel 33:? dari Wetboek van Strafrecht. 

Gara2 vrije omgang djoega agaknja . 

Dimakan tikoeskab ? 
Kita mendapat bisikan bahwa pada tgl. 31 Maart 

1936, Kepalacijaga No. 2, bernama M. dari negeri 
Papakelan, telah memasoekan wang verkeerst, pen
ning di!. d1kantoor district Tondano. serta diserahkan 
wang dan 6 kasboek paaa Mantri belasting M.R. 

Pada waktoe kepaladjaga akan kembali kenegeri
nja, maka ia lantas minta pada Mantri belasting M.R. 
itoe 6 kasboek, tetapi ternjata itoe 6 kasboek soe
dah tidak ada lagi, sehingga kedoea Mantri belasting, 
tolak satoe pada jang hin dan ta' ada seorang jang 
mengakoe jang itoe kasboek dalam tangannja. Kehi· 
langan 6 kasboek dengan sekoenjoeng2 teroes dirap
portkan kepada pt. Majoor tetapi sampai kini soe
dah 5 boelan lamanja, 6 kasboek itoe beloem djoega 
diketeinoekan, sehingga olehnja kita sekedar bertanja: 

Apakah 6 kasboek itoe dimakan tikoeskah? 
Moedah2an hal ini jang berwadjib, teroetama toean 

S. Controleurbela ~ting M.R. jang mengontrole wang 
rajat soedah dibajar pada Hoekoemtoeanja, akan 
soedi rnenjelidiki kehilangar 6 kasboek M.R dengan 
sekoenjoeng2, oentoek mendjaga kemoedian hari, 
djangan sampai ada ekornja. 

CHABAR BOEOL. 

Pena Mas, toelis : 

D j e m b a t a n b a r' o e d i B o e n o
b o go e hanjoet? 

Karena hoedjan toeroen bertoeroet2 sangat lebatnja 
maka soengai2 dionderafd. Boeol banjak jang bah (goehi) 
airnja, baroe2 ini. 

uiantaranj:i soengai BQ~iloJogot: s<!hingga djembatan 
baroe jang . m.emperhoeboengkan tepinja sebelah -menje
belah pada djalan raja baroe Lonoe - Boennbogoe telah 
roesak dihanjoetkan oleh bandjir. ja . ta' heran sedang 
djembatc;n Singkil dan v d. Wrtering di Manado jang 
rangka2nja dari pada besi, diroesakkan air bah [band]ir) 
apa poela ini hanja ajembatan kajoe poela. Setelah 
menerima chabar dengan segerah H P.B. P.t Ebling cs 
pergi me:n~riksanja dengan menoempang m.s Karimata 
kesana ± 25 km dari Leak . Menjesal benar .sebeloem 
poeas memakainja maka djembatan itoe roesak, jang 
telah d1kerdjakan dengan tenaga dan pikiran banjal( 11leh 
jang bersangkoetan. 

D j e m b a tan p e I ab o e h <i n Leo k. 

Sebagai dima'loemkan dalaru ini madja llah bc.hwa 
ombak mengamoek d1tepi sebahagian pantai 2 laoet 
Cele bes tgl 25 ·I· '36, d3.o mengambil banjal< koerban 
diantaranja djembatan Leok jang telah dikerdjakan ber
tahoen2 kini dikabarkan, bahwa d1embatan itoe telah 
dikerdjakan poela, tetapi tidak bertiang sebagai dahoeloe 
tetapi batoe2 disoesoen l diatoerJ dari tepi pantai me
noedjoe kelaoet lebarnja diatas kira2 4 M, tetapi be
loun selesai. 

Kalau akan disement sisinja nistjaja akan lebih koe
koeh, ta' chawatir ombak, tetapi tentoe rnenelan ong
kos besar poela. 

Ojai an Toeinan-Boesak. 

Djalan baroe ini diboeka memakan tenaga dan 
ongkos banjak, karena melaloe"i tempat jang berbatoe 
dipegoenoengan. Oleh H .P.B. senpiri baroe2 ini perloeI 
berauto poelang balik berhoeboeng dengan mesti me
ngambil dynamiet oentoek membombardeeren hatoe2 
itam digoenoeng jang dilaloeI djalan itoe, agar soepaja 
djalan itoe dapat dikerdjakan dengan sempoerna . Ber
toeroet2 dan bergantian P.t.t . H.P.B. Radja, Marsaoleh, 
Gaib oentoek mengoeroes dan merneriksa pekerdjaan 
djalan baroe itoe (Boesak· Toeinan sebelah barat Leok 
Boeol, 27 dan 31 t/2 km. Kernoedian tentoe dapat ber
auto hingga batas Toli2, apabila djalan ini selesai. 
Kesenartgan oemoem. 



• 

• 

Moe r i d2 s e k o ta h Boe o I. BOLA NG Ii ANG. Ontvangen: 
Menoeroet nota seorang goeroe maka moerid-moerid 

sekolah Boeot sendiri boven+onderbouw ada k1ra2 430 
boekan sadja hamp1r 400. Agaknja pendoedoek Boeot 
makin insjaf akan goena air onderwijs hendaknja mesti 
banjak diminoem oentoek kesempoernaan hidoep, boekan 
sebagai kata orang toea2 doetoe jang semi orthodox 
berlawanan dengan kemadjoean . 1/4 lebih dari djoemlah 
moerid itoe adalah perempoean kebanjakan anak-anak 
orang Boeol. Nou Boeot vooruit I 

Toe a n2 Peg aw a i B. 0. W. d an 
Land b o u w. 

Antara 16-17 Aug. 1936, Fazant tiba di Leok dari 
Manado. Tiba di Leok [Boeot] toean;? Pegawai Land· 
bouw dan B.O.W. Tgl 17 ke Lonoe-Boenobogoe. Negeri:2 
ini dan Matinan telah diperiksa bersama2 P.t.t. H.P.8, 
Radja cs datam district Boenobogoe. Dan datam district 
Biaoe mengoendjoengi kampoeng Pomajagon dengan 
auto, melaloei negeri Kali, Padjeko dan Lamadong pada 
tgl 20·8-'36. Agaknja Boenobo:oe soekar oentoek peng
airan sawah2 karena tanah persawahan, agak lebih 
tinggi dari air. 

Boleh, tapi hanti besar ongkosnja. 
Matinan roepanja boleh, walau dengan ongkos jang 

ta' seberapa, karena tanahnja rendah ada loeas djoega 
Lonoe telah dioekoer. Njata bahwa Lonoe besar ha

rapan oentoek diboeka persawahan. 
Pomajagan, memang bagoes, tanahnja rendah, dus 

oentoek pengairan disitoe baik diambil air berasal dari 
soengai Boeol. Kampong Kalipoen idem. 

Seperti terseboet dalam ini madjatlah sedari th. 1934 
tentang riwajat economie bangsa Boeol jg masih perloe I 
ditambah perbaikannja, teroetama dalam pertanian, ki
ranja dengan perdjalanan toean2 jg achli dalam hat ini 
soepaja datam sedikit waktoe lagi telah dapat dioesaha
hakan persawahan anak negeri lebih dari biasa soepaja 
oeang anak negeri pembeli beras toear makin koerang, 
dan boleh dipakai oentoek belasting di!. 

DARI KAKAS. 

Perboeatao tiada sopan. . 
Orang kabarkan pada kita soeatoe kedjadian jang 

pantas dengan segerah diketahoei oleh jang berwadjib 
seoemoemnja, jang mana kedjadian itoe sampei kini 
beloem di peri ksa, siapa jang menoetoep kedjadian itoe 
kita ta bisa mendoega. Singkat dan sederhana dioerai
kannja. tetapi tjoekoep menggambarkan akibat jang 
moengkin bagi orang2 tani (kaoem iboe). Kabaran itoe 
seperti berikoet. 

Pada boelan Joeni tanggal .. , tatkala beberapa gadis 
jang remadja, !aloe dinegeri Tontimomor (Kakas), mak
soednja pergi ke-Kebon (mapaloes) telah dikedjar oJeh 
lelaki bernama Sigar anaknja toean Hoekoemtoea Ton
timomor serta baroe loeloes dari Universiteit Prodeo 
dibelakang kantoor M. R. Manado, dengan keadaan 
telandjang boelat. 

Gadis2 tsb. teroes melarikan diri sehingga maksoed 
si bangsat itoe ta tertjapai. 

Moelai dari kedjadian tsb. diatas, gadis2 jang pergi. 
kekeboen selamanja dihentar oleh beberapa pemoeda. 

Kebetoelan pad a seeatoe hari [boelan j uni 1936] 3 
pemoeda jang menghentar gadis tadi kekeboen, berte
moelah dengan Sigar dipekoeboeran Tontimomor se1ta 
ketiga pemoeda tadi berta 1ja: ,,Apakah sebabnja soedara 
soedah kedjar gadis2 ini dengan keadaan telandjang 
,boelat". Si bangsat itoe teroes menjahoet dengan kasar 
dan la1<oenja seperti menentang, sehingga satoe diantara 
tiga p~-unda tadi, tiada biarkan kekasaranja begitoe 
sadja, teroes memberikan ketoepak bangkahoeloe dan 
sibangsat teroes melakoekan langka seriboe, serta beri 
tahoekan hat ini kepada bapanja Hoekoemtoea. 

Serta Hoekoemtoea mendengar keterangan anaknja, 
panggil orang2 dari negerinja, diantaranja ada kepala 
djaga oentoek mengedjar tiga pemoeda dan beberapa 
gadis remadja, jang dikepalai oleh Hoekoemtoea sendiri 
dengan berkendaraan koeda dengan parang terhoenoes. 

Doea pemoeda melarikan diri, tetaoi jang satoe tetap 
tinggal bersama2 dengan gadis2 tadi. Serta pemoeda 
tadi melihat banjak orang2 jang mengedjar mareka 
dengan parang terhoenoes, maka lantas pemoeda tadi 
berteriak: ,,Toenggoe sedikit sobat, saja beloem ada 
parang ditangan," sesoedahnja itoe pemoeda tadi berlari 
lari menoedjoe satoe roemah hendak mengambil parang. 
Beroentoen~ baik Iiwat ditempat itoe beberapa orang 
tani diantaranja doekoen Pai, teroes berlari-tari boeat 
mentjegahkan kedjadian jang ta' diinglni, sehingga 
Hoekoemtoea dengan laskarnja teroes kembali dalam 
negerinja. 

Demikianla sahabat kita membisik. 
Commentaar dalam perb0eatan si bangsat dan tinda

kan Hoekoemtoea Tontimomor ta' perloe, melainkan kita 
harap kepada jang berwadjib, soepajn soeka mengin 
tjerkan mata kepada si bangsat jang terkadang2 tidak 
segan melakoekan perboeatan jang koerang adjar, 
terhadap kaoem iboe jang !aloe lalang ditempat itoe. 
oentoek pergi ke kebon. 

Apakah tindakan Hoekoemtoea Tontimomor jang 
s~demikian ini diperkenankan oleh hoekoem negeri n 
Soenggoeh loear biasa ! ! !. Pembantoe. 

Pas ontvang1n : 

EUROPEESCHE KINDERWAGENS 

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

Manado Tel. No. 43 . 

Zelfbestuurder Bintaoena 
d at a m v er t of. 

Dari soember jang patoet dipertjaja k ita mendapat 
chabar, t.P.Radja Bintaoena, M.T.D at o en gs o la n g, 
pad a moeda2 boelan i ni (Aug.'36J berhoeboeng dengan 
badan bAliau koerang njaman, me-ndapat verlof 2 b o el an 
laman]a, bertingal di Manado. 

Jang mewakili, sela~a beliau dalam verlof, poetra 
beliau abo j an Dato e n gs o l a n g, jang sekarang 
merangkap pekerdjaan selakoe Adjunct Djaksa Bolaang 
Mongondow di Kotamobagoe. 

Dari rajat Bintaoena rata2 kita pernah beroleh kete
rangan, jalah !lilamana datang soedah a ct j al tachta 
Keradjaan t.P. Radja, sekarang sedang soedah oemoer 
dan dienst toea maka tiada lain jang ditjintai oleh 
rajat Landschap itot, boeat menggantinja melainkan 
J .D. terseboet. 

Inilah tanda2 permoelaannja abo terseboet, mendoe
doeki tachta Keradjaan B1ntaoena. [slamat pen.I 
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KLEURBOEKEN 
PRENTENBOEKEN 

POEZIE ALBUMS 

Boekhandel en Drukkerij 

LIEM OE! !ONO & Co., 
Manado - Tel. No. 43. 

VRlJC TEN YS W .AFELS 

Keloearan ,, Ysfab'riek Minahasa 

ENA.K clan MENJEGAR1,AN. 

• 

Bisa minoem bisa gosok bisa oeroet 

Kemandjoeran ini minjak obat soedah dapat diploma2 dan soedah dipoedji dari padoeka2 

toean2 ambtenaar dari bangsa Europa dan lndonesier seperti: Radja2, Rt:gent, Hoofdagent van 

Pol itie bij de afdeeling Generaal Controle Soerabaja, Adjunct Hoofd Djaksa I ste klasse pada 

Landraad Makassar, ke pala~ District, Wijkmeester dan Luitenant Tionghoa, Hm. toea2, kepala2 

goeroe, Voorzitter2 dari perkoempoelan2, serta pendoedoek2 dan bangsa2 asing dari seloeroeh 

tanah Hindia Belanda jang soedah pernah pakai ini ,,Ban Leng", dibawah ini ada doea soerat 
dari antaranja. 

Soerabaja, 7 September 1935. 

VERKLARiNG. 

Jang bertanda dibawah ini, Ch. W. de Kater, Hoofdagent van Politie pada afdeeling Gene
rale Controle disini, menerangkan disini, bahwa ia soedah tahoe pakai minjak Ban Leng boeat 
mengobati loeka2, saht peroet dan beringoes, boeat penjakit-penjakit mana obat terseboet sa-

ngat baik adanja . Jang bertanda 

(s. b.) Ch. W. de Kater. 

VERKLARING. 

Jang bertanda dibawah ini, L. J. J. v. Anen, bertinggal di Soerabaja, menerangkan dengan 
m1, bahwa minjak ,, Ban Leng", jang d ibikin oleh Sie Ka Tje merk Tjeh She Tong, sangat ter
poedji goena roepa 3 penjakit, seperti: sakit telinga, demam, loeka teristimewa Ioeka2 angoes. 

Sesoedah pakai sedikit sadja rasa sakit soedah hilang sama sekali. 

Soerabaja 24 - 11 - '35 . Jang bertanda 

(s. b.) L. J. j. v. Anen. • • .......................... raBlll ............................. . 

lni tempo jaog baik 

Kepada siapa pertjaja 

Boekan omoog kosong 

Baik, tjoba pakai ini 

Asal toean p e r t j a j a 

Toehan jaog koewasa 

Bisa djaga kasehatan 

Haroes toeloeng menoeloeng 

Bisa kasihkan boekti penoeh 

Kalau penjakit toean lama 

Tanggoeng, bisa be r h a s i I 

A kanmenolong penjakit toean 

Poenja kedatangan didoenia 

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

Didalam pemboengkoes deri ini obat, bisa dilihat bermatjam2 penjakit seperti, salah oerat, djatoeh 
ferpoekoel, badan rasa tida koeat, loesiang lama dan baroe, kokehe baroe dan lama, telinga sakit, 
tjaijoe, leher sakit, peroet. sakit, bera-bera, peroet rasa menggigi, bera darah, bisoel di gargantang, 
toelang2 sakit, belakang sakit, digigit binatang berbisa dan Iain-lain, semoea bisa digosok dan boleh 
diminoem, terlebih ora1<1g oerernpoean jcing baroe beroentoeng anak. Lebih djaoeh saban pemboeng
koes botol deri ini obat ada njatakan. 

Min j a k t j a p D ja g o, bisa menoeloeng djoega tooan poenja a jam kalau sakit, bisa tetes 3 tetes 
tjampoer air panas, dan kasih minoem I hari 3 kali, asal bersihkan dengan boeloenja dahoeloe keda
lam mpeloet; djangan lepas toean haroes koeroeng, bisa toean saksikan sendiri. Min j a k o bat t j a p 
0 jag o, soedah beroleh banjak poedjian dari berbagai2 bangsa. 

M in j a k ob at 0 e w i, bisa dipakai djoega boeat roepa2 penjakit, kalau siapa beloem pakai deri 
terganggoe, tjoba saksikan sendiri, boeat t j a ij o e, bersikan dahoeloe sama kapas, dan toeangkan ini 
obat kedalam tefinga, asal djangan makan teloer sama bakasang tanggoeng berhasil. Sedia .extra 
min j a k 0 b a t t j a p D jag o, dan Mi n j a k 0 bat Dew i, tetapi sedikit maha~ harga deri boe
kan extra. Sedia djoega, Z a 1 f Teng go dan Z a If Yoko, boeat loeka2, Ba Is am Dew i, Mi
n j a k 0 bat Man a 0 e w i, 0 bat Ta n Yo, 0 b a t As i k b o e a t g at a 12, 0 b at Ba t o e k Sa 
t o e d a n B a t o e k D o e a, s e d i a m i n j a k K a j o e P o e t i h k e I o e a r a n n e g e r i B o e r o e 
No. 1. Mi n j a k 0 bat Her an, boeat tersiram a i r pan as, tanggoeng baik. M i n j a k ob at Ber
s e d j o e d, tanggoeng boeat bere-bere bangka. 

Di Poelau2 Sangier bisa pesan sama toean The T j en g Hae en toean Thi o Ho Go an, jang 
biasa toeroet kapal Sangier. Bisa pesan teroes kepada si pembeikin T j i a Bok Eng, Toapekong
straat No. 36 di Manado. Terima Agent dimana2 ternpat, akan tetapi berdamai dengan soerat lebih 
lebih dahoeloe, serta terima pesanan dengan post rem b o u r.s. 

Minjak 1jap D/ AGO, Agent 
Firma Thay Hoo & Co. Gorontalo-Tominibocht. 
Toko K h o e Eng Hi e n, Tagoelandang. 
T j i a T j i en Ta e, Kota Mobagoe. 
Kw e e So en Hien, Amoerang. 

v J 

Memoedjikan dengan Rormat. 

TJIA BOK ENG 

Toapek~ng straat No 36 Manado 
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