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MEMPERTAH AN KAN OPENBARE 
H.C.S~ Dl SINI, TERSER AH DALAM 

OEROESAN KITA SENDIRI. 

Sabtoe !aloe, dalam s.k. in1 kami menoelis satJe 
d.an lain ha\ tentang keadaan H.C.S. kita · d1sini, 
berh~eboeng dengan pekabaran akan bisa terdjadi 1ja 
penoetoepan - atas sekolah terseboet, oleh karena 
ke:~oerangan moerid. 

Dalam artikel kami itoe, antara lain lain kami 
telah paparkan tentang resultaat jang hegitoe baik 
jang didapat oleh moerid moerid H. C. Fraterschool 
disini dibandingkan dengan akibat jang begitoe me
njedihkan jang didapa• oleh moerid moerid open
bare H.C.S. didalam toelatingsexamen boeat masoek 
MULO. 

Dengan menoelis hal itoe, boekan maksoed kami 
pada men~-r~clame-kan H C. Fraterschool dan me
noeroenkan deradjat H C.S, tetapi sekedar mengoen
dioekkan kepada kaoem Tionghoa perbandingan di · 
antara kedoea boeah sekolah ter!leboet, jang mana 
kedoea doeanja speciaal dioentoekkan boeat anak
anak Tionghoa. 

poelan kami mesti ada apa apa jang tidak terlaloe 
beres, hal mana mesti diselidiki dalam golongan 
goeroe goeroe boekan sadja, tetapi djoega diantara 
moerid moerid sampai kepada orang toea mereka. 

Karena apatah goenanja i toe semoea peladjaran 
dalam sekolah, djikalau dHoear sekolah moerid2 
itoe terbiar dan te r lepas dari pada seg;:ila pengawasan? 

Dan oeroesan inilah jang mendjadi kewadjiban 
si-orang toea m'.>erid pada 1TI?mperhatikannja. 

Seperti telah diwartakar. Sabtoe laloe dalam s.k. 
ini, pada hari Djoemaat j b.I ini didalam Clubgebouw 
V(!reeniging Tjeng Lian Hw e telah diadakan satoe 
Combinatie vergadering d1antara perkoempoelan
perkoempoelan Tionghoa c i ini tempat pada mem
bitjarakan soeal mempertah nkan H.C.S disini. 

Dalam vergadering ini - ntara lain lain telah di
bangoenl<an ;;atoe COMITE VAN ACTIE, boeat mem
peladjari soal moendoernja · .C.S. itoe. 

Beta pa besar nan ti f .. edahnja CO v\1 TE VAN 
ACTIE ini didalam mengoe oet serta menjelidiki hal
hal jang kita roendingkan d iatas ini. 

Lain factor lagi adalah tentang pembajaran oeang 
sekolah. Uiantara moerid moerid H.C.S. kita disini ' 
ada b-anjak djoega jang berkebelakang didalam mem
bajar oeang sekolahnja. 

Sampai sebegitoe djaoeh achterstand itoe ada 
ditanggoeng oleh vereeniging De Chineesche Ge
meente Toapekong dan Studiefonds Tionghoa. 

Dertgan mengetahoei akan perbandingan itoe, 
kami berharap nistjaja iboe-bapa atau pengampoe 
pengampoe serta pemoeka pemoeka kaoem kita, akan 
insjaf dan sedar pada mendap;it tahoe djoega, dimana 
terletaknja factor factor itoe jang mendjadikan sebab 
atas kemoendoeran openbare H.C.S. itoe, dan de
ngan begitoe berichtiar mentjari daja oepaja boeat Tetapi sampai berapa 1amanja kedoea perkoem-
memperbaiki segala kekoerangan kekoera11gan itoe. I P?elan .in.i bisa memberikan. bantoean1~ja, itoe :idak 

Djikalau satoe Hollandsch Arabische-school jano bisa d1b!lang dengan pa 1. Apa lag1 vereenig111g 
baroe sadja diperdirikan (di Solo) bisa menghasil~ I j~ng terseboet belakangan t ~e baroe sadja diperdi-
kan moerid moerid dari kelas toedjoeh dengan 100% I nkan dus tentoe " ::i ' betoem berapa koeat. 

loeloes boeat toelatingsexamen MULO, moestahil .. Sepe~ti pada pengh~bisan tahoen peladja.ran 1936 
satoe H.C.S. dimana leerplannja ada lebih baik, 1111, mas1h ada satoe dJoemlah koerang leb1h f 90-
moerid moeridnja mesti mengalamkan satoe kegaga- oeang sekolah jang beloem dibajar oleh moeridmoerid. 

Ian jan~ begitoe roepa. Oleh sebab kebanjakan orang toea Tiong 11oa jang 

Boekan maksoed kami menimpahkan segala se- mampoe tj0ema mengirim anak anak mereka ke 
soeatoe jang mendj<idikan sebab kemoendoeran H.C.S. H. C. Fraterschool dan ke H. C. Zusterschool. maka 1 
itoe diatas poendak dari itoe goeroe goeroe jang practisch boleh dibilang, apa jang ketinggalan di 
mendjadi djoeroe pendidik, tetapi menoeroet kesim- Openbare H.C.S. itoe, sebJhagfan ada anak a.naknja 

1 

orang toea jang koerang mampoe. 

lni ada satoe handicap jang boekan ketjil, karena 
seperti kita sama tahoe, Openbare H C.S. itoe ada 
satoe Standingschool. 

Beroentoeng sadja pemoeka2 kaoem kita insj:if akan 
kekoerangan2 jang kita loekiskan diatas ini. 

Disamping C0.\1lTE VAN ACTIE jang kita se
boetkan Jiatas tadi, orang tida loepa membentoek 
djoega lain CO\\ [ TE 5p.!c 1a1l bJ.'.!at rnentjari moerid 
dan mentjari oeang. 

Ini memang ada perloe sekali. Satoe weerstands
kas haroes mesti berada diantara kita pendoedoek 
Tionghoa diini tempat, soepaja bilamana perloe, 
dengan rnoedah bisa lantas memberikan toendjangan 
kepada anak2 jang orang toea mereka tidak mem· 
poenjai penghasilan tjoekoep boeat membajar oeang 
sekolah lebih djaoeh. 

Sekarang satoe pertanjaan: Apakah Comite2 jg. 
baroe dibentoek itoe boleh mentjapai maksoednja? 

Ini ada ~atoe probJeem jang mana oplossingnja 
tergenggam dalam tangan kita masing~ pendoedoek 
Tionghoa diini tempat. 

Karena biar bagaimana actiefnja sekalipoen, co
mite -comite ini melakoekan pekerdjaannja, tetapi 
dari p ihak kita sendiri kaoem Tionghoa disini tidak 
diberikan sokongan dan bantoean dengan sepe
noeh2nja, maka ta' dapat tiada Comite2 ini didalam 
segala pekerdjaannja itoe tjoema menampak kega
galan belaka 

Dus harapan kami tiada lain, kiranja comite2 ini . 
didalam mendjalankan pekerdjaannja jang soekar itoe, 
akan mendapat toendjangan lahir bathin dari bangsa 
kita rata,2 soepaja maksoed moelia jang mendjadi 
tjita2 kita masing2 dapat diwoedjoetkan goena ke· 
baikan masjarakat kita bersama. 

Karena tjoema dengan djalan bersatoe dan beker· 
dja bersama, [samenw ('. rking) maka Hollandsch Chin
neescheschool kita disini dapat dipertahankan. 

Di restaurant, di 
pesta-pesta toean 
sering minoem ko
pi soesoe, boekan? 
Ada tamoe; toean 
soegoeh kopi soe
soe boekan? T oean 
sendiri maoe ker

habis dja, pagi2 

mandi minoem 
soesoe, boekan? Ha-ha, toean 

telal1 merasa1 sendiri, boekan? Tjoema jang . 
paling enak dan menjehatkan ·badan kalau 
toea11 selamanja minoem Soesoe "Tjap Nonna". 

doeloe kopi 

·, 



KENG HW ..\ POO 

_R_O_E~P~A--R~O~E~P~A-=K~A~B~A~R11~~~~~~~~-==~~---~~~~---

KEMBANG EMMA. 

,,Kembang Emma" itoe tiada asing lagi kepada kita 
sekalian. Lazim kepada kita menamakannja ,,E.mmabloem" 
jang tiap2 tahoen didjalankan keliling. 

Apakah goenanja? Kita sama tahoe itoe. 
Meli hat a tau mendengar kembang Emma itoe masing2 

kita dipengaroehkan kepada membantoe dalam soeatoe 
maksoed pekerdiaan jang inda jani melawan penjakit 
tuberculose (t.b.c.) Pekerdjaan ini adalah menoentoet 
ongkost jang boekan sedikit; dengan membeli kembang 
Emma kita dapat membantoe pekerdjaau itoe. 

Pada 2 hari boelan Augustus j.a.d, ini kembang Emma 
lagi akan disiarkan diseloeroeh tanah 1-lindia; 

Manado dan N\inahassa ta' akan diloepa. 
Maril ah V.ita sama2 membantoe Comite jang mengoe

rnes ini, sambil membeli Kembang Emma. Perboeatan 
ini tiada seberapa beratnja, tetapi besar burganjal 

·Toendjanglahl 

Perloe diperhatikan Oleh Pembesar Gemeente 

Soedah sekian lamanja, ditempat dimana doeloe 
terdapat Djambatan v.d. Wetering, diperdirikan flrang 
~atoe noodbrug bo2at menghoeboengkan Manado-Kota 
dengan Singkil. 

Dus djembatan ini, ada mendjadi perhoeboengan 
satoe2nja, antara ini kedoea tempat, tetapi heran sekali 
oleh jang berwadjib, disitoe sehingga kini tida diberikan 1 

peneran~an sebagaimana semestin.ja. 
Ja, ada djoega; jaitoe satoe lantera minjak tanah 

jang memantjarkan tjahajanja dengan berkelap kelip, 
membikin djalanan di tern pat terseboet lebih gelap· gelip 
dari pada terang. 

En dipasangnja tjoema pada satoe oedjoeng djem
batan sadja, disebelah oed1oeng jang lain sama sekali 
tidak dipasani penerangan. 

Aoa ini oleh sebab maoe bezuiniging? Atau oleh , 
sebab Gemeente pikir: ja, pa d a sat o e no o db rug, 
t j o e m a b o l e h d i p a s a n g s at o e n o o d I i ch t, 
sebab jang laloe lalang disitoe pada malam bari toch 
t j o em a ada n o o d men s c h e n. [lni ada bahasa 
baroe dari boeng Ritja) ----

I toe moerid H. B. S. jang boeta. 

Satoe pemoeda Tionghoa jang boeta, jang dira
wat di Blinden-Instituut di Bandoeng baroe ini telah 
menempoeh examen H. B. S. dengan berhasil. Ko
non kabarnja pemoeda boeta ini loear biasa terang 
otaknja. Oleh beberapa pendoedoek Eropah di Ban
doena telah didaja-oepajakan soepaja pemoeda jang 
pinta~ ini boleh meneroeskan peladjarannja dinegeri 
Belanda, boeat maksoed mana telah dikoempoelkan 
oeang oleh itoe orang-orang Eropah. 

Di Indonesia, ada soesah bagi si pemoeda ini 
meneroeskan peladjarannja, karena boekoe-boekoe 
jang perloe dipakai itoe mesti tertjetak deHgan hoe
roef timboel (braille-schrift.) 

Kalau sadja pendoedoek Tionghoa diini negeri 
soeka memberikan toendjangannja, tentoe pengi
riman pemoeda itoe ke Eropah akan dengan moedah 
terdjadi. 

Tetapi, ja, roepanja-roepanja dari pihak bang
sanja sendiri pemoeda jang bertjelaka ini soesah 
mengharap bantoean. Sampai Djail dalam Senta!
sentilnja di Siang Po mengatakan: Roepa - roepanJa 
soedah ditakdir jang anak-anak Tionghoa jang se
bagini mesti ditoeloeng oleh lain bangsa." 

Tarief dokter jang teroes tinggi. 

Pemerintah diminta meng
ambil tindakan-tindakan. 

Sdtoe hidongan jong ledrot - semoeo

nJO tjotjok di hati. Don tentoe sadjo: 

KLOSTER 
BIER 
~~~av-

-----~-----Detailprijs satoe botol F 0.50. 

Penjakit Andjing gila. 

P~njakit ancljing gila ini, roepa roepanja telah 
mend]alar ke berbagai-bagai tempat dinegeri ini. 

Dahoeloe kami pernah kabarkan, bahwa di Ton
d~no soedah ada penjakit andjing gila, berikoetnja 
dt <-Tonsea, abis di Tomohon, sekarana ini kami . . ~ 

menenma warta 1ang berikoet: 
Hoofd v. Plaatselijk Bestuur di Manado mem

beri tahoe bahwa menoeroet soeratnja Doter Hewan 
Goebernemen disini rtanggal 17 h.b. ini, No. 
!246 lid, telah kedapatan penjakit gila pada seeekor 
andjing di Toempaan. district Kawangkoan, dan 
ber~?ebo~ng dengan ini, maka peratoeran penjakit 
and]tng gila boeat seloeroeh Minahasa diberi ber
lakoe sampai pada tanggal 17 November 1936. 

Njonja Dr. A. Tilaar Walanda t 
Kemarin Kemis telah meninggal doenia di Noongan 

Njonja Dr. A. Tilaar-Walanda, sesoedahnja melahirkan 
seorang anak perempoean. 

Njonja Tilaar-Walanda, ada anak dari Njonja Walanda
Maramis itoe pendiri dan lboe perkoempoelan ,,Pikat" 
jang terkenal disini. 

Masa hidoepnja, njonja moeda ini ada mendjadi 
onderwijzeres pada H. C. S. Manado. 

Sekolah Openbaar, dan sekolah jang berda11ar 
atas agama, 

N. I. 0. 0. contra I. K. P. 
Kira2 doe~ boelan !aloe, afdeeling Semarang dari 

N.l.O.G men11arkan satoe circulaire, jang isinja me
noeroet I.K.P. ada mengandoeng pitenahan 5}an hinaan 
terhadap onderwijs jang mengandoeng agama boekan 
sadja, tetapi djoega terhadap penganoet agama 
Roomsch Katholiek dan Protestansch. 
_ Atas penjebaran circulaire ini, maka H.:B.dari 1.K P 
( l ndische Katholieke Partij) telah madjoekan dawaan 
terhadap afdeeling Semarang dari N.1.0.0. itoe, dak
waan mana telah dimadjoekan berdasar atas artikel 
156 dari Wetboek van strafrecht. 

Goena perkoeatkan ia poenja standpunt, hoofd
bestuur dari l.K.P. bagikan circuliere jang dimaksoed
kan sebagai berikoet: 

,,Itoelah ada kebiasaan jang keliroe dari banjak 
,,orang toea jang sendirinja tidak beragama dog
,,matiscb , telah kirim anak2nja pada sekolah 
,,Roomsch Katholiek atau Protestansch. 
.Sebab sekolahan2 particulier jang mengandoeng 
"agama tjoba madjoekan kemoeka mereka poenja 
,,agama sebagai djoeroesan jang benar Mereka 
,,tjoba djoega bikin itoe anak2 dapatkan itoe 
,,anggapan danbikin semangatnja anak2repot sama 
,,itoe soeal2, tentang apa kita orang dewasa tida 
,,accoord. 

Dalam afdeelingsverslag jg terbit tgl. 8 hb. ini, 
beberapa ledenVolksraad telah oendjoek pada itoe 
tarief 1J6kter jang tinggal tetap dioekoeran seroepa, 
sedang standaard penghidoepan merosot keras. 

. Seperti kita sama tahoe toean Dr. Tilaar soeami njo
n1a marhoem ini ada mendjadi Geneesheer-Directeur 
dari ,,Sanatorium Emma" di Noongan dan ada satoe 

I figuur jang terkenal didalam doenia pergaoelan dari 
segala bangsa di Minahasa. 

I 
. Tidak heran, pa.da waktoe pengoeboeran lajon njonja 

Ttlaar-Walanda d1tempat pekoeboeran familie di Ma-

Maka Hoe dari pemandangan pendidikan, itoe 
,,sekolahan particulier. atas dasar agama, ada 
,,keliroe. 

Ia merintangi boeat men~adakan kejakinan sen
,,diri sebagai hasilnja peperiksaan dan memikir. 

Pemerintah diminta mengambil tindakan terhadap 
itoe tarief dokter jang tinggi. Sng.P. 

Ingenieur Tionghoa di Indone~ia. 

Menoeroet kabar Pemerintah Tiongkok telah 
mengirim satoe Ingenier ke Indonesia boeat paham
kan soal-irrigatie diini negeri. 

Pemahaman ini kira-kira 2 tahoen lamanja. 
Begitoe diwartakan oleh SlANG PO ~aroe i~i 
!toe Ingenier, sekarang soedah berada d1 Bata~1a 

dan boeat sementara ditempatkan di Hoofdkwartler 
dari Provinciale Waterstaatsdistrict ke satoe, di
mana boleh djadi ia akan berdiam beberapa boelan 
lamanja. 

Burgemeester Manado. 

Dalam soerat-soerat kabar di Java diwartakan, 
bahwa dengan opisil telah ditentoekan mendjadi 
Burgemeester Manado toean D. Kapteyn, Secretaris 
Gemeente-Madioen. 

I Langs dezen betuigen wij onze innige dank 

voor de vele bewijzen van deelneming en be

langstelling, ondervonden bij het overlijden van 

mijn gel1efde vrouw, 

oembi, kemarin Djoemaat banjak pendoedoek jang ter
kemoeka dan ternama di Manado dan sekitarnja telah 
mengiringnja hingga kepekoeboeran, antara siapa ad'!. 
bangsawan Resident van Rhijn serta hampir segenapi 
Bestuurscorps di Manado dan kepala-kepala Districts di 
Minahasa. 

Kami do'akan kiranja arwah njonja moeda ini men
dapat tempat sentausa dinegeri baka. 

DIA MENDJADI ORANG LAIN DA:!"~ 
BERIKAN DJOEGA KEPADA ANAKNJA. 

.";\dapoen soedahlah saja tjoba berdje
ms- obat, karena saja begitoe sesak sebab 
terbatoek', sampai saja ta'dapat lakoe
kan pekerdjaan saja. Saja bernapas pen
dek serta poela kepalakoe sakit amat. 
S~~mi saja menasihatkan saja beli Ab
dJJsi.roop. Lendir gajal terlepaslah koe
tika me.ma~ai obat itoe, olehnja napas 
poen djad1 gampang. Perboeatan itoe 
saja teroeskan sedikit tempo lamanja 

J. d_an bo~eh nja~akan bahwa oleh Abdij
~ ai.roop itoe saia sama sekali mendjadJ 
' orang lain. Djoega boeat anak saja sela-
'· manja pakai dengan bagoes ruwilnja". 

i ~ {Njonja J. v. K. ~di-M.). Sembarang 
~. _ ,, orang, jang merana kesesakan dada, 
.J • ~ •,(. akan berboeat berboedi tjari toeloengan 
J pada Akker's Abdijsiroop jang termas-

R. A. P. TILAAR - W ALANDA. 

A. TILAAR en kinderen. 

l 
jhoer. Teroetama iboe" a.kan berboeat 
baik memberikan Abdijsiroop kepada 

! anak2-nja, djikalau moelai batoek pada 
~ siang harl dan malam hari. Abdijsiroop 

I 
' t membersihkan perkaka.s" napas, serta 

t 
t mengoerangkan sakitnja, berkat bekin·. 
A annja loear biasa dari pati daoen• obat 

J Terdapat pada roemah obat dan toko . 
. i Tiap' 1/2 botol f 1.35, tiap• 1/1 botol 
..., ·- - I 2.50, terboen~koes dala.m saroeng . ............................ 

Ia menghalaugin orang mengambil pengata
,,hoean jang tidak berfihak kemana djoega dari 
,,lain2 orang poenja kejakinan. 
,,la taroeh dalam hatinja anak ketjil bibit dari ' 
,, tidak kesabaran. 
,,Ia bangonkan keinginan berkelahi terhadap lain2 
,,agama atau kaoem agama. 

Maka itoe orang toea, Pendidikan mana kaoe 
,,lebih soeka, kalau nanti kau diminta bekin pe
,,milihan boeatjang mengenakan sekolahan oentoek 
,,kaoe poenja anak? lngatlah jang kaoe mesti 
,,memilihl 

,,Boeat kepentinganja kaoe poenja anak. 
,,Boeat kepentingannja pergaoelan jg. damai 
,,Boeat kepentingannja satoe natie jg. koeat. 
,,Kita tidak sangsi lagi, kaoe tentoe akan 

,,pilih itoe sekolahan jang didik segala kebedji
,,kan dan jang diakoe begitoe oleh tiap agama. 

,,Sekolahan dimana tidak boleh diadjarkan hal2 
,.jang bertentangan dengan kehormatan pada 
,,artian agama dari orang jang berpikiran lain. 

,,Sekofahan dimana onderwijs agama, menoe-
,,roet kaoe poenja pemilihan merdika, dikasihkan 
,,oleh goeroe2 agama. 

Sekolahan jang sebetoelnja ada mempoenjai 
.,sifat azas2 tinggi dari tiap agama; jaitoe: k e
s ab a ran, t j i n taper ct a ma i a n, d ant j i n ta 
s es am a man o es i a (spatie dari kita red. KHP) 

Sekolahan dimanakaoe poenja hak2 nundapat
kan tangg.oengan. 

ltoelah ada s e k o 1 a h a n o p e n b a • "'neta 
Sekalianlah kabar ini jang kami koetip dari 

SIANO PO, bisa djadi ada manfa'atnja djoega 
dibatja oleh iboe bapa Tionghoa diini tempat 
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HANDELS AVOND eURSUS aid FRATERSeHOOL MANADO. 
CHACFRA> 

De H1ndels Avond Cursus biedt gelegenheid tot het nemenvan Avondle!sen in: 

BOEKHOUDEN en HANDELSREKENEN. 
NEDERL. HANDELSCORRESPONDENTIE. 
ENGELSE HANDELSCORRESPONDENTIE. 
ENGELSE TAAL 
TYPEN. 
STENOORAFIE. 

Cursussen zowel voor Beginnenden, als voor hen die de Mulo of andere Onderwijsinstellingen heb· 
ben ~evolgd. (zgn. lager en Middelbaar Handelsonderwijs.) 

Opleidirg tot het diploma van de KONiNKLIJK erkende Bond: St. OENESIUS. (Gevestigd te Rotter
dam, Holland - alleen in lndie reeds on~eveer 30 afdelingen.) 

Eventuee I ook opleiding tot het diploma van de ,,Bond van Verenigingen voor Handelsonderwijs in 
Ned. lndie. (Semarang.) 

Eigen diploma voor tweejarige Cursus in Engelse Taal. 
Voor BU IT EN Manado tevens gelegenheid tot het volgen van een schriftelijke Cursus in Engelse Taal. 

HET NIEUWE CURSUSJAAR BEOINT 1 AUGUSTUS. 

Op~ave nieuwe leerlingen, studie advies en alle verdere lnlichtingen worden gaarne verstrekt door 
de /\DMINISTRATIE v/d HACFRA, FRATERHUIS, KEMAWEG 27 ~ANADO Telef. 34. 

Spreekuren tot 1 Juli en na 25 JULI, iedere werkdag van 5 tot 7 n.m aan het Fraterhuis te Manado. 
Van 8 tot 25 Juli a'an het Fraterhuis Tomohon. 

Hampir mendjadi korban radja merah. 
Pada 1-\ari Selasa malam kira2 hampir djam 9, satoe 

roemah di Wawonassa t:ampir mendjadi korban api. 
Oleh karena koeranp- hati2, bara didapoer tidak 

disiram hingga padam betoel dan dengan adanja angin 
Selatan telah menjalah mendjilat dinding dapoer. 

, ada diterima Hoofd van de afdeeling ,, Vervoers en 
Verkeerszaken" van de P.T.T. dienst di Bandoeng se
beloem tanggal 25 Juli j.a.d. ja'ni bersama2 den~an 
soerat keterangan lain-lain. 

Salah satoe pendoedoek didekat situe telah melihat 
njalah jang berkobarl keloear dari dinding dapoer, I 
dengan lekas \elah memberi pertolongan sehingga bahaja 
It.bin djaoeb dapat ditjegah. 

Oedjian Radioteleirafist dau Telefonist. 
Dari Hoofdbestuur P.T.T. afd. Vervoers- en Verkeers

zaken, Balai Poestaka mendapat kabar, bahwa oedjian 
akan mendapat getuigschr\ft radioteiegrafist serta tele
fonist kelas 1 dan kelas 11 dan oedjian akan mendapat 
getuigschift radiotelegrafist dan radiotelefonist jeng 
berbatas rbeperkt) akan diadakan di Bandoeng sesoedah 
pertengahan boelan Augustus jang akan datang. 

Soerat minta toeroet oedjian, ja'ni kalau tidak be· 
roepa rekest, boleh tidak pakai zegels, haroes soedah 

Oeang examen, banjaknja f 10. (sepoeloeh roepiah) 
haroes dikirimkan sekali den~an postwissel bersama2 
dengan soerat minta masoek oedjian itoe kepada Voor
zitter der Examencommissie, Hoofdbestuur P.T.T. dienst 
di Bandoeng. Keperloean oeang itoe perloe ditoeliskan 
pada tjarik of strook formulier postwi5sel itoe. 

Keterangan jang lebih landjoet boleh diminta pada 
Chet kantoor post dan Telegraaf ditempat tinggal si
peminta. 

Boaan Hidoep. 
Satoe pendoedoek dari Chineesche·wec disini, pada 

hari Djoemaat !aloe telah tjoba menghabiskan djiwanja 
dengan menembak dirinja. 

Beroentoeng sadja perboeatan nekat ini !ekas di
ketahoei oleh orang dalam ro e mah jang dengan begitoe 
lekas mentjegahnja, sehingga djiwa sianseng ini tidak 
djadi menghadap Giam Koen . 

Boeat menjempoe~ 
nakan ·kesehatan:· ,,KALZAN"i 
kata tabib 

Toeboeh kita asalnja dari berjoeta.2 hagian 
teramat ketjiL (eel), jang hatinja ter~etamai 
terdjadi dari Calcium. 

Djikalau hafrceltitoe:a:joekoep berisi tjebekan (mine';o 
ralen), maka badan'poen akan koeat dan bebas daripaP. 
da~penjakit2,1seperti: kelemahan oemoem, bengkeng, 
kekoerangan darah, lkeboesoekan gigi, tekanan keras· 
dari darah, penjakit koelit, ganggoean2 pada waktoc 
datang boelan clan . .penjakit toelang (rachitis). 

Kalzan menambah kekoeatan pentjegah penjakit
menoelar, serta~ teroetamai dipoedjikan oleh .tahih2 

boeat h<Jtoek ,Jeering da11 boea~ '2TiU#g• AallfJ ~ 
semboeh dar-i1 ,;enjakit. 

I 

Dengan djalan "1.moe· dm alam Kalzan· beriken p~da ha~· 
tjebakan jang perloe 9ekali · - atkium. - dengan' demikian .iai 
fµenghilangkan ~emahan <lan JPenjakit flerta poeb ii mem
bimgoenkan .l:esehatan .dan ~ekoeataa. 

!Kalian lbisa dibeli disegela roemah obat daJf tol<o~ 

D~ikalau diganggoe oleh 
Biang Keringat, Ekseem 
atau salah satoe penjakit koelit jang 
tak maoe semboeh, cljanganlah per· 
gi ticloer sebeloem tempat clikoelit 
jang kena penjakit itoe clibersihkan 
clengan Saboen Purol clan clikering· 
kan clengan hati-hati. Sesoeclah itoe 
taroehlah selapis Purol clan boeboeh· 
lah seclikit Beclak Purol cliatasnja. 
Pacla waktoe pagi hari sesoeclah 
mancli taroehlah cliatas tempat itoe 
sampai banjak Beclak Purol. 

Mela wan lain' beclak, beclak ini berisi 
beberapa zat' jang menjemboehkan. 
Seclemikian clia boekan saclja bekin 
kering clan secljoek koelit, melain
kan dia menjehatkan cljoega. 

Satoe penjakit koelit poen ticla acla, 
jang ticla djacli semboeh clengan 
cljalan mengobati jang diteroeskan 
clan jang seperti cliatas itoe. Tanja
kanlah sal1aclja pacla sobat' toean 
jang soeclah memakainja. Sehari' 
kami menerima soerat2 keterangan 
dari orang' jang mengoetjap terima 
kasih pada kami boeat kerclja serasi 
dari obat1 Purol. 

Disegala roemah obat dan tokol : Purol 
f 0.40 a tau f0.75sedoos, Bedak Purolf0.90 
atau f 1.50 sekoepi , Saboen Purol f 0.90 

W. SA VELKOUL · SoBrabaia 
Voupeur gelo~eerd in het Wilhelmina 

Hotel Ii m 7 . 

• Ruime Keuze in Palmbeach Costuums Prijzen 
vanaf F 19 50 t/m F 55.-

Smoking Cost: vanaf F 72 50 

Rok Cost: ,, F 82.50 
jaquette Cost: ,, F 87.50 

Rembours 5 % Korting. 

en 

Cl?Ianado. 2Z • Z". 36. 

c"-rJ 
dt.oc 

Dengan ini kami memberi banjak sjoekoer dan 
terima kasih kepada anggota2 dan Bestuur dari per· 
serikatan ,,HEtPT EL.KAAR VOOR EEN OOED EN 

EDEL DOEL" (HEVEGEED] jang soedah dibocbar· 
kan, teroetama kepada djoeroekoeasa Njonja L.H. 

Winter - Dengah, atas hadiah jang loear biasa kepada 
perserikatan kami jaitoe satoe kereta majat sesama 

perkakas2nja serta satoe tempatnja (roemah ketjtl '. 

Bestuur dari 
Perserikatan - Boedi - Kematian 

KomoL awangiroeng 
Manado, 

• 
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lk ben in Holland geweest 
oleh ARY LADYKILLER. 

Kita baroe datang dari Belanda. Boekan kepalang 
ramainja kota Amsterdam dan Rotterdam, njata bahwa 
apa jang kita peladjari disekolah tentangl negeri Be
landa boekan satoe isapan djempol alias omong kosong 
sadja. Demikian djoega kota Leiden kota Universiteit 
jang tertoea ditanah Belanda serta den Haag residentie 
dari onze geliefde Koningin, soedahlah ki!a saksikan 
dengan mata sendiri. Soengg0eh segala sesoeatoe jang 
kita lihat disana menarik batin kita hendak kembali 
kesana ke ..... 8ELAAANDA. Kita merasa sangat asing 
disin1 sebab ta ad.a keelokan dan ketjantikan jang bisa 
menahan diri kita mengikatnja, oentoek menjintai tanah 
in i, tan ah jang .,n i et s a a n I o k k e I ij k s", jang ma
sih didiami oleh ,,me n s e n met be k r om pen v er
s tan d". 

Maar in Holland? Kita menoempani sadja dengan 
avondtrein atau lebih lekas ke Schiphol sadja en dan 
.... . ben ik in een wip in de armen of in de schoot 
van Mademois~lle Antoinette en Miss Mary with her 
Bobbed hair and her Stieamlined figure und Freulein 
Gertruida ....... Herr ....... lich. Vooral Parys en le 
H~vre met haar restaurants en koffiehuizen en havenbars 
kan ik niet licht vergeten. 

Enf!n, waarde vrienden, ik heb inderdaad veel ge
noten in Holland. juffrouw Slank melambai2kan sapoe 
tan annja seakan~ memanggil kita kembali ketanah 
BELAAANDAA. 

Demikianlah tjeritra jang kita dtngar dari moeloet 
seorang pemoeda lndonesier jang baroe kembali dari 
,, TANAH RENDAH" sambil bersanda goeraukan Iet.akon 
dirinja waktoe masih berada uisana. 

Niat kita hendak bertanjakan perkara penting-pen
ting jang bisa manambahkan pengatahoean kita ten
tang doenia 9arat, tetapi sedang asjik bersanda goe· 
raukan ten tang juffer2, Miss2 dan Mademoiselle2 Freu
lein2 kita ta mendapat kesempatan Jagi. 

Kemaoean hidoep memaksa pemoeda kita bergaoel 
dengan bangsanja sekalipoen .,niets aanlokkelijks" ka
tanja. Kita harapkan bahwa sanda goerau tadi tentang 
,,beautie's in Holland tinggal santapan moeloet sadja 
alias lachfilm, tetapi amat menjesal ...... . 

Ketjil terandja-andja, besar terbawa-bawa, lidah ta 
bertoelang, sipat kctang menjepit, tangan gatal dioe
loerkan, kian kemari. kian kesana, meraba-rabah, me
njapoe-njapoe, ta tahan hati melihat ,,roode koontjes" 
jang ,,zeer aanlokkelijks" ,,konde litjin" jang sangat 
mengharoe-biroekan hati ..... . . achirnja mentjolot ke-
pinggang isteri erang. 

Wahai, bangsakoe, collegakoe intellect, sampai hati 
djoega rnerendah-rendahkan mengindjak-indjak dera
djat kaoem iboe sebangsanja. Kita bertanja didalam 
batin: .,Beste vriend, is dat alles wat je in Holland 
geleerd hebt ?" 

Kita ingin ketanah blanda, demikianlah tjita2 dari 
pernoeda Indonesia jang telah mengetjap didikan Blanda. 
Mereka mengetahoei sedikit tentang bahasa dan adat
istiadat blanda, maka sebab itoe hati mereka t~rtarik 

ketanah ini, sebab ten toe leloeasalah mereka kelak disana. 
fjita2 jang sebegini adalah satoe tjita2 jang moelia, 

tjita2 jang haroes dan ta boleh tidak disokong oleh tiap2 
orang2 toea serta pengarnpoe2 bilamana kantong foeloes 
memberi kesempatan. Doenia Bara! boeat kita bangsa 
Indonesia masih tetaplah mendjadi satoe teka-teki, satoe 
soal jang beloem mernpoenjai djawabannja. Pengaroeh 
Barat di Indonesia didalarn segala-galanja sangat besar, 
maka sebab iroe per loelah kita rnengetahoei banjak ten
tang rnereka Sekolah Bara! bergoena besar boeat kita, 
sebab banjaklah keadaan didalam kita masih tetap pri
mitief alias kolot. Perloe kita mempeladjari beroepa
roepa ilmoe, pengetahoean jang bisa kita pakai oentoek 
kemadjoean tanah dan bangsa kita. 

Banjaklah pemoeda kita telah bertolak ke Barat 
oentoek meneroeskan peladjarannja disana, telah banjak 
lah poela jang kembali ke Indonesia dengan membawa 
titel Or, Mr, dll. Banjak poela jang perdengarkan penge
tahoeannja dimoeka oemoem setjara pidato at au toelisan 
dalam soerat2 cbabar dan menerangkan pada oemoem 
roepa2 soeal jang sangat berpaedah. Tetapi banjak poela 
jang tjoema mementingkan dapoer dirinja sendiri serta 

berdiam diri SP.akan-akan menoetoep segala sesoeatoe 
pada bangsanja ta ingin soepaja bangsanja mendapat 
penerangan dari padanJa. Ada poela agaknja tjoema 
pergi ketanah belanda oentoek beladjar meraba-rabah 
menjaooe-njapoe ,,bolle wangen" en ,.konde litjin" serta 
serta ,,pinggang isteri orang", dan sebaliknja dari sana 
mempraktijkannja ditengah2 bangsanja. 

Wahai, Miss Moraal waar zijt gij gebleven? 
Kita ini seorang Timoer, berpapa da11 beriboe Timoer 

maloemlah boeah djatoeh ta djaoeh dari pohonnja tetap 
ki!a hidoep seperti seorang Timoer djoega, sekalipoen 
kita .;e!a;1g 11 tahoen mengetjap didikan Barat. Bedanja 
tjoema kita beloem sampai ditanah Belanda. 

Didikan Bara! boeat kita ta ada tjatjatnja, semoea 
ama! bergoena besar oentoek hidoep kita. Kita sangat 
berterima kasih pada tiap2 orang Belanda jang telah 
memberi kesempatan pada kita oentoek rnempeladjari 
baha~a dan adat isiadatnja, sehingga semoea ini bererti 
satoe kelebihan oagi kita, satoe kelebihan jang djarang 
sekali tertai:iam dalam senoebari sorang Belanda jang 
tetap mempertahankan bahasa dan kesopanannja selakoe 
bahasa dan kesopanan jang nomor wahid. 

Kita sangat merasa bangga sebab disamping bahasa 
koe dan kesopanankoe setjara Timoer kita dapat menge 
tahoei djoe~a sedikit tentang bahasa dan kesopanan 
setjara Bara!. 

Soeng~oeh adalah satoe keoen toengan besar boeat 
kita pemoeda fndonesia oentoek mengoendjoengi negeri 
Bara!, negeri Internationaal, dimana kita bisa bertemoe 

·'Wifb' W 
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saban hari, ketjoeali hari-hari minggoe dan raja. 
,. 

Ongkos periksli dan hmrga obat2 moerah. tetapi: a CONT ANT. 

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

dan bergaoel dengan roepa2 bahaRa dan bangsa dari 
segala lapisan dimana kita bisa mempeladjari peroesahan2 
mereka, jang sangat bergoena oentoek kemadjoean 
tan ah dan bangsa ki ta. 

Tetaoi .... ja bertetapi djoega Boekan semoea jang 
datangnja dari Bara! mernbahagiakan Indonesia kita. 
Tjoema kita tahoe membedakan dan memilihnja sadja. 

Perbedaan antara barat dan Timoer masih begitoe 
djaoeh seakan langi~ dan boemi, sehingga tetap kita 
mengatakan: ,,Timoer tinggal Timoer Baratpoen Barat 
djoega". 

Apa jang baik di Bara! beloem berarti baik di Timoer, 
begitoe djoega apa jang diras~ baik di Timoer beloem 
bisa dipandang sopan oleh Barat. 

Bara! dan TimoC'r tetap mempertahankan pendiriannja 
sendiri2, ha! mana ada satoe keadaan jang ,,zeer logisch" 
jang ta bisa diperdebatkan sampai mendapat ketjotjok
kannja. Ta ada satoe hakim jang bisa memoetoes mana 
jang sopan oentoek Bara! dan mana jang tidak sopan 

oentoek Timoer. Masing2 mempoenjai perasaannja sendiri. 

Tingka Jakoe dari pemoeda tadi jang ,,bersemangat 
kepiting", merabah-raba rnenjapoe2 ,,roode kontjes" 
en ,,konde litjin" serta pinggang isteri orang jang voor' 
hem ,,zeer aanlokkelijk", barangkali telah lazim dilakoe
kannja ditanah Beland a, dim an a pemoeda tadi ta mend a pat 
tegoeran apa-apa dari pihak penontonnja, akan tetapi 
di Indonesia, oemoem~ja diTimoer, perangai jang sebagini 
tjanggoeng sekali dimata orang jang terhisab golongan 
,,beschaafde Oosterlingen". 

Pri Iakoe jang bagini menghina merendahkan perasaan 
,,beschaafde Oosterschelcringen" dimana perascan peng
hargaan pada kaoem lboe tetap tinggi koersnja, perasaan 
mana melarang pada tiap2 kaoem lelaki merab<h .abah, 
menjapoe-njapoe pi pi dan pinggang kaoem lboe terlebih 
isteri orang, dimoeka publiek, melarang mengeloearkan 
dongeng2 kotot dimoeka kaoem2 lboe, sekalipoen besanda 
goerau sadja. akan disamboeng. 



_N_o_ • ....,• __ L_•_m_h_•_r_k_•_d_o_e_a ____ T.;.a;;;h;.;.o;.e;.;n;;..;k;.e;..;;1;,;8;..' di a ngka t mend j ad i d j ogoegoe Tagoe I and an g. 

Keng Hwa Poo 
Sabtoe 25 .foli 1936 8 Lak Gwe 2487 

KORA· KORA DARI SIAOE. 
(Oleh Corphar) 

0 e n g a n ,,N i a s" k e S i a o e. 

Berhoeboenr dengan beberapa oeroesan, teroetama 
goena mentjari oleh-oleh boeat KHP ini, kita soedah 
menoempang motorboot ,,Nias", kepoecjaan kongsi Ce-

"kumy, ke Siaoe. Mengingat kcbiasaan kita, jaitoe tak 
pernah mcntjahari kcsenangan diri dimana djGeapoen 
dengan adanja facilieteiten goena pers, poen kali ini 
kita poen berpergian sebagai penoempang biasa sadja 
dan mengharal'kan serta menocntoet perlakoean djocga 
scbagai penoempang lain-lainnja. Dengan bagini rasa
nja leloea1ilah kita menjelidiki segala sesoeatoe jang 
perloe d1ketahoei dengan tak terganggoe dengan pera
saan berhoetang boedi. 

Keadaan diatas motorboot. 

Kapa! ,,Nias" jang oleh Cekumy dilajarkan saban 14 
hari ke poelau2 Sangihe ada seboeah perahoe-motor 
jang besar netto 43,99 ton. Dalam pelajaran dari Ma
nado ke Siaoc itoe, dalam kapal terdapat koerang lebih 
60 orang penoempa'ng dewasa, sedang ada kira2 30 orang 
anak2, dus sesama anak boeah kapal, djiwa rnanoesia 
jane- terdapat dalaro motorboat itoe ada kocrang lebih 
110 orang banjaknja. Penotmpang jang sekian banjak
nja itoe mendapat tern pat diatas dek jang loeasnja kira2 
60 M2, djadi semasing penoempang mendapat tempat 
jang loeasnja 1·'<0,66 meter. Mengingat bahwa diatas 1 

dek itoe jang sebahagian poen tidak rata, melainkan 
mclengko-'!ng sebagai ooeboengan roemah dengan ke
miringan kekanan kiri, tingg,i ditengah, scdang miringnja 
ada kira2 15 graad, selainnja penocmpang poen terda
pat djoega peti2 dan baal2 rnoeatan, tambahan poela 
mengingat anak boeah kapal jang lebih 20 banjaknja 
itc.e, maka tempatnja semasing penoempang itoe tidak 
boleh dikata keliwat loeasnja. Kita boekan melebih
lebihkan kalau kita katakan, bahwa keadaannja pe
noempang2 ,,Nias" dalam perdjalanan Manado-Siaoe 
itoe adalah laksana ikan sardijntjes dalam kaleng, kalau 
tidak dapat dikatakan sepcrti galafea dalam djepitannJa. 

Dari ata1 hocdjan, dari 
bawah ombak. 

Dalam keadaan, jang doedoek tinggal doedoek itoe 
dan jang berbaring ting~al berbaring itoe, penoempang2 
tamba'1 disoesahkan poela oleh toeroennja hoedjan jang 
menitis dari tjelah2 dan lobang2 tenda, sedangpoen dek 
dibandjiri oleh air laoet, lantarar. gelombang jang besar2 
memetjah dilamb@eng kapal !aloe memasoeki bagaikan 
air bah geladak janJ! tingginja tidak sampai semeter 
diatas moeka laoet itoe, basah dari atas, koejoep dari 
bawah, sernalaman penoempan&::2 rnenderita ,,kesena
ngan" berpergian dengan pcrahoe motor itoe. 

Ketiadaan discipline. 

Goena keberesan organisatie baiklah kita kcmoekakan 
beberapa ha! disini agar diketahoei oleh pembesar Ce
kumy pada dirobah atau diperbaiki dimana perloe. Ke
adaan anak boeah kapal, dengan terketjoeali pe~awai2 
atasan, sangat mengoendjoekkan ketiadaanja discipline. 
Roepa2nja sesoeatoe oeroesan sadja dapat keberesan, 
djika diperintahkan boekan sadja tetai:;i djoega didjaga 
berlakoenja oleh jang mernberikan perintah itoe. Pada 
malam perangkatan dari Manado, misalnja penoem
pang2 tidak ada seorang jang mendapat makan dari 
kapal, althans pada tcmP.onja mesti dapat makan tak 
ada seorang penoempang jang dikasih tahoe pada da
tang menerima atau mengambil makanan, djangankan 
diantari' Atas pertanjaan kita pada salab seorang Qe
gawai atasan (krani), apakah memang kebiasaannja di
motor ,,Nias" passagiers tah: diberi makan pada malam 
berangkatnja motor, didapat keterangan, bahwa ha! tidak 
memberi makan pada penoempang~ itoe disebabkan 
semata-mata oleh kelalaian koki-koki, jang waktoe di· 
tanjai mengapa tidak memberi makan pada passagiers 
soedah menjahoet: .sebab anak2 kapal belotm makan I" 
Apakah dengan pernjataan itoe koki maksoedkan, bahwa 
pcnoempang sadja mendapat makan djika sekiranja ada 
sisa-siu dari makanan matroost, itoe kita tidak tanja 
Jagi. Sadja kita heran, bahwa pada besok paginja kita 
lihat passagiers diben dan atau dipanggil makan pada 
tempohnja. Ada penoempang jang dimintai soesoe, sebab 
lantaran mabok laoet tak dapat makan, oleh koki tak 
dikasih, entahkah tak ada soesoe didalam kapal, wa
laupoen kita melihat koki2 pada pagi2 dan soreh me· 
mi11oe111 kopi - soesoe setjangkir doea I 

Sebaliknja sikap jang tidak menjenangkan dari pihak I 
anak boeah rendahan ini, dengan kedjoedjoeran dapat 
dikata, bahwa kapitein dan lain2 pegawai atasan telah j 
memperlihatkan sikap jang tak ada tjatjatnja. Voor de 
etatmajoor niets dan lof l j 

Tagoelandang baroe. ,, 

Kita dapati fagoelandang, ialah negeri jang perta
ma-tama kita siriggahi, dalam keadaan serba baroe. I 
Rarjja baroe, biarpoen baroe wakilnja sadja, poen djo
goegoenja baroe poela. Pembaharoean pemerintah ini I 
:::~..:mberi harapan 

0
kiranja. segala-galanja dapat diper- I 

baharoei djocga. . r.angnJ~ ~rang Jama, pangkatnja I 
pangkat baroe, perf1k1ran k1ran1a poen dibaharoei. Bagi I 
jang perloe rnengetahoeinja dapat dikabarkan, bahwa 
djogoegoc toean Ph. Jacobs telah dilantik mendjadi 1 

tijd. wnd radja dan menantoenja radja toean B. Jacobus I 

Ti b a ct i Si a o e. 

. Berangkat _dari Manado 14 - 7 soreh, nan ti sampai 
d~ Oeloe Kem1s pagi, sesoedahnja bermalam semalam 
dtp~la~oehan Pehe. Djadi pelajaran Manado Siaoe Jamanja 
bag1 ~tta ada doea malam satoe hari. lni lantaran gara· 
garan1a ~el~,m?ang besar~ d~n gandengan jang ditarik 
oleh ,,N1as , 1a11g menct1ad1 lantaran djala1111ia motor 
t~k seladjoenja ja~g biasa. Gelombang jang ~1emetjah 
diatas dek, kapal Jang menggiling-giling seakan rnabok 
mendjadikan banjak penoempang mendjadi toeroet 
mabok !aoet serta membawa persernbahan seperloenja 
kepada ilah Neptunus [moentah2). Ada sPorang penoem 
pang perempoean jang rnasih r~1enjoesoe am1k bajinja 
!ang baroe beroemoer doea boelan selama pelajaran 
1toe berad.a dalam keadaan bagitoe mabok laoet, sehing 
ga 1boe !]el aka itoe boleh dikata lebih rnir ip pada dalam I 
keact.aan tidak bernjawa lagi sebab sewaktoe berachirnja I 
pelaJaran tak sanggoep bangoen de11gan t1dak ditolong. I 
Satoe peroentoengan, bahwa air laoet membandjiri dek 
k~pa.I, .sehingga seggala kotoran dibersihkan olehnja, 
dJad111Ja penoempang2 jang tidak toe1ott mabok laoet, 
tidak dimabokkan oleh adanja haoe jang tidak enak ! 

Ada Jpa di Siaoe? 

Setiba d1 S1aoe kita ditanjai sebagai diatas ini. Seperti 
dapatdierti,semoelanja taklah dapat kita menjahoetinja. 
Dengan tanja menanja setapoen menaroeh k1ra dapatlah 
kita menebak apakah lantara1111ja kita disamboet dengan 
pertanjaan sebagitoe. Tidak lebib, ti·ctak koerang jang 
mendjadi pangkal pertanjaan itoe, adalah beradanja 
!eider dan sersi toean Wenas disini sPdj<.J; sem111~goe, 

doea. Djadinia waktoe ora ng melihat kedatangankee, 
jang dikiranja ada baran g hoeboenganja dengan adanja 
sersi itoe, orang sarna soeka mengetahoei apakalt jang 
suedah rnendjadi besi beraninja menarik rerltatian toean2 
dari Manado kepoelau seketjilnja Siaoe ini. Mengerti 
pertanjaan sama dengan mend1awab11ja. di2di setelah 
kita mengerti maknanja jar1g dimak~oedl;an dengan 
pertanjaan i toe ki tapoen mengetahoei dja w1b11ja. Deng an 
pendek kita sahoeti pe nan ja2 kita sadja de11gan doea 
perkataan: Apa ada ! 

;\\enemoei P.J.D 

Walaupoen tidak diajempoet, djoega tidak dengan 
pengharapan akan dapat mengetahoei sed1kitpoen tentang 
maksoed kedatangannja ke S.aoe ini, setjara kenalan 
baik pada besoknja kita lan tas 111e11emoe1 toean Wenas 
!eider politieke inlichtingend enst jang selang beberap~ 
tempo berada dipoelau ini. 

Seperti soedah dikatakan, sebab soedah mengetahoei 
toh t1dak akan mendapat djawaban jang memoeaskan, 
maka kita tidak per!oe kan mentjar i tahoe maksoed 
kedatangannja, tapi pert jakapan toean Wenas dan kita 
sadjalah sekedar perliwa tan tempo doca kenalan jang 
kebetoelan bertemoe di perdjalanan. f'elbagai hal jang 
bergoena, lebih banjai{ Jagi jang t1dak ada goenanja 
diperbintjangkan semal1m 1toe dan nanti djaoeh malam 
kami bertjerai Kita dPnban merasa poeas sebab dapat 

Bermoesafir ke pesisir. 
Atas oendangannja toean Wenas jang kebetoelan 

bermaksoed hendak bertournee kepantai Selatan poel:lu 
Siaoe pada besoknja, maka Sabtoe pagi2 kita soedah 
toeroet bermoesafir den~an beliau. Pada pagi2 lepas 

Etiket 2 dari 

''BEAR BRAND'' 
berharga ! 

MICHAEL STEPHENS & CO., LTD •• 
MACASSAR, MENADO, 

SOLE IMPORTERS, CELEBES. 

Ook andere soorten. 

\ erkrijgbaar bij: 

LIEM OEI TIONG & Co's Manado 

HOK GOAN I 
KWEE SOEN HIEN } moerang 

LIE MOEN .MOY Tondano en T:,:::on "' 

-~--·-.~-...... -.. .. -
djam enam auto datang mengamnil kita dan berdoea 
dengan toean W. ka1111 ber:iuto l,e Biaoc. Oisana ada 
menoenggoe tn wakll rad1a Pareng~uan dan djogoegoe 
Oeloe David. Sebal> djalan janj! hendak didjalani 
sebenarnj~ bo~kdn djala11, dan lantaran mendakinja tak 
dapat d1d1alan1 auto, keempat kami !aloe meneroeskan 
perdjalanan dengan berkaki menoedjoe ke Talawid, sa 
toe kampoeng dipantai Selatan. Oisana kami ketemoei 
djogoegoe OndoAg toran Marting, jang telah ctatang 
memapak kami ct.an bagitoelah dengan berlima kami 
mer.e!oeskan perd]alanan menoedjoe ke Ondong dengan 
liwat di Laghaeng, Peling dan Paseng. 

Adapoen perdj~lanan itoe djaoehnja kalau dilihat 
kebanJakan K. M n1a tidak se!Jerapa, jaitoe Biaoe-Talawid 
4 K. M. dan ~alawid - Ondong 12 KM, dus totaal sadja 
~6 KM , berdJ~lan ,~ak1. Te_tapi , mengingat ,,djalannja 
Jang b?ckan. d]alan .. sepertt ka!a toean W. jang menje 
?~~t dJala~ Jang ?1Iiwati. itoe ,,een we6 die geen weg 
ts , ber~tn1a p~rdJalanan 1toe sangat terasa djoega dan 
dapat dt!Jhat djoega dari tempo jang dipcrloei meliwati 
sedj_arak jang tak seberapa itoe, jaitoe beloem ctjam 7 
pag1 berangkat dari Biaoe sampai di Ondon~ nanti 
stengah ttga ~epas tengah hari, sedang kami tak 
seberapa laman1a berhenti dikampoeng2 jang diliwati. 
Sesoedah bersantap diroemahnja djogoegoe Ondong kami 
la.toe berauto ke Oeloe dimana kami tiba sedikitdimoeka 
d]am 4~oreh. Djadinja perdjalanan mengelilingi separoh 
pulau S1aoe itoe kami tempoebi dalam sehar. atau lebih 
t~g.es_ 1.0 .djdm sadja. Melihat keadaan perhoeboengan 
d1sm1, 1111 soedah boleh diseboet .,een vliegend tourne!" 
Oleh sebab masi~g2 jang mengambil bahagian ada 
d~ngan maksoednJa mcmboeat perdjalanan itoe, tidaklah 
Ktta dapat wartakan akibat, selainnja bagi kita adalah 
ia beroepa beberapa oleh- oleh jang ki ta sadjik:an dilain 
tern pat. Disamboeng. 

BISA J?APAT PERTJOEMA (PRESEN), 
DJIKA l\IENGIRIMKAN : 

6 ETIKETTEN: 50 ETIKETTEN: 
1 Vulpotlood 

12 ETIKETTEN: 
1 Gelas soesoe 

(Melkglas) 
1 Boekoe anak2, pertan

daan tahoen-tahoen 
pert am a 

25 ETIKETTEN: 
1 Bl. Boeah aer atau sa-

joeran 

1 Permainan anak-anak 
( Teddybeer) 

1 Boekoe boeat anaki
anak bahasa Belanda 

100 ETIKET.rEN: 
1 Album ,,Koepoe2 dari 

Java" dari Prof. 
W. Roepke 

Etiket-Etiket dari setengah kaleng djoega berharga 
akan tetapi haroes dikirimkan doea kali lebih banjak. 

Ini penawaran ( aanbieding) berlakoe sampai tanggal 
31 Aug. 1936. 

Kiriman-lririman haroes di adreskan pada: 
HANDELMAATSCHAPPIJ E. DUNLOP & Co. N. V . 

AFDEELING RECLAME MANAOO. 

ATAU 
N. v. LIEM OEI TIONG le Co's., 

HANDEL MIJ MANADO. 

• 
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181 PODJOK. lRANSPORT ONDERNEMING 

ONDERWIJS DI INDONESIA. ,, C ~~ L ~~ B E ~ .. SPAARBANK MINAHASSA. 

Lain padang lain belalang 
Lain loeboek lain ikannja. 

Havenstraat 34 Telefoon No. 177 
MAN AD 0. 

Diakoe sah dengan besluit Goebernemen 
tertanggal 11 Juli 1894. 

Dengan tidak mengenal kasihan, goenting penghi
matan bekerdja teroes melakoekan kewadjibannja, apa 
lagi dalam kalangan bnderwijs. 

Poeloehan H. I. S. dan H. C. S. mesti disingkirkan. 
Di Minahasa sini djoega tidak koerang jang men

djadi korban. 
H. l. S. Manado dan An:ioerang mesti ditoetoep, se

mantara H. C. S. tertjatet dalam Black-list. 
Dari segala podjok dikampong ·kampong sampai ke 

Pedjambon di Dewan - Ra'jat, orang sama berkeloeh
kesah terh01dap tindakan jang diambil Pemerintah ini. 

Dimana-mana tern pat pendoedoek perdirikan Comite2 
pada mempertahankan sekolah openbaar dari masing2 
,,.olongan. 

Manado poen ta' maoe ketinggalan. Ketjoeali C' .C O. 
O.(Centraal Comite Openbaar Onderwijs) jang soedah 

diperdirikan beloem I ama ini, pendoedoek Tionghoa 
poen tidak tinggal diam. 

Dalam Combinatie - vergadering jg baroe ini diada
kan dalam Clubgebouw vereeniging Tjeng Lian Hwee, 
pada mempertahankan HCS disini, antara lain2 telah 
dibentoek satoe Comite Van Actie, teroetama boeat mem
peladjari factor2 jang mendjadikan sebabnja kekoerangan 
moerid dari sekolah terseboet, karena kekoerangan 1,.oe
ridlah jang menjebabkan sehingga sekolah HCS itoe 
boleh ditoe~oep. 

Soeal ini ro pa2nja menarik djoega perhatian 8oeng 
Sapa Entah malam itoe ia mendapat kehormatan dioen 
dang oleh Bestuur Tjeng Lian Hwee boeat mengoendjoe 
ngi Combinatie Vergadering itoe, karena siangnja pagi2 
sekali ia soedah ada dikantor, dan jang moela2 mendjadi 
pokok pembitjaraannja hari itoe, tiada lain dari pada 
oeroesan HCS itoe. 

Sesoedahnja poeas beroending ke limoer ke Barat 
ia sodorkan Hopdaktoer kita selembar weekblad bahas<t 
Belanda. 

Tjoba liat ini, katanja sarnbil mengoendjoekan satoe • 
artikel dalam weekblad itoe jang telah dilingkoenginja \ 
dengan potelot merah. 

,,Mengapa kalau di Eropah boleh, dan ditempat kita 
disini tidak boleh?? ?" Kata boeng lebih djaoeh, dengan 
rnatanja jang rncrnbelalak sebagai mata boeroeng Meong. 

Kita dekati Hopdaktoer kita boeat melihat, artikel 
apakah jang dimai<soedkan oleh boeng kita itoe, sehingga 
begitoe marah roepanja. 

Kita nampak jang berikoet ini : 

D e s c h o o 1 m e t e e n I e er I i n g. 
,,In Tweedsmuir, een klein Engelsch dorpje, had de 

open bareschool 3 leerlingen. Twee verlieten de school 
toen hun ouders verhuisden. Nu is er nog een over. 
De onderwijsautoriteiten hebben besloten dat Engeland's 
kleinste school open zal blijven. 

Men verwacht n.I. dat zich binnenkort meerdere 
boeren in het dorpje zulle!'.1 vestigen . 

,,Satoesekolah dengan satoe moerid, maoe diperta
hankan, sedang kita poenja HCS disini, janJi! moerid2nja 
masih ada tjoekoep 200 maoe ditoetoep. Apa itoe bil 
Jijk"? Begitoe soengoetannja boeng Sapataoe. 

Hopdaktoer kita berdiri dari kerosinja dan berbare ng 
dengan satoe senjoema11 jang ironisch, ia tepoek poendak 
boeag sapa. 

Boeng, Engeland boekan lndonesia dan Manado boe
kan T>veedsmuir, dengan mengoetjapkan perkataan2 ini 

1 

ia kembal ikan weekblad i toe kepad<. Sa pa. 
Tetapi kita jang nieuwsgierig, menarik soerat kabar 

itoe dari tangan boeng Sa pa, maoe tjari taoe weekbiad 
apakah itoe. 

Dan apa.... jang kita liat? Weekblad ,,De Lach'', 
jang selaloe memoeat artikel2 speciaal boeat bekin 
orang lachen. 

Bolejoega. 

DARI MEDJA REDACTIE. 
Toean H. Tamangedo,-Petta-kg. Kajoeroe. 

Kabar jang sematjam toean kirim itoe, tjoema men
dapat la pang dalam K.H.P.: At as tan g go en g an 
si pengirim". 

Apa nama ,, Tam an g e do" itoe ada nama toelen? 
Kami sangsi itoe. lngat, dalam stafred. K. 1-1. P. ada 
doedoek djoega bangsa awak jang sampai tahoe mena
hoe keadaan dan nama Sangihe. Dus ta moedah menga
boeinja. Ki rim kabar jang actueel, itoe ada Jebih berfaedah. 

Langganan K.H.P. f 6- setahoe1t . Wang dahoeloe. 

Bintang Gorontalo. 
Sampai ketangan kami baroe ini, CONGRES 

NUM.\l\ER dari madjallah jang terseboet diatas ini, 
Orgaan dari Partij Nahdlatoesj-Sjafi'ljah di Gowntolo. 

Boeat sementara waktoe, diterbitkan seboelan 
sekal i. Redacteurnja to can M. H. Li poeto . 

Kami doakan landjoet oesia soedan moeda ini, 
boeat bekerdja goena bangsa dan Noesa. 

MOESI M PANAS?? 
YSFABRIEK ,,MIN AH AS A", 

BEKIN DINGIN. 

Se I am an j a s e di a: YSLOLLIES dan YSW A
F ELS, VRUCHTENYS, KOFFIE, CHOCOLADE, 
MELK, ENZ. 

Bekinan ditanggoeng resik dan bersih. 
Rasanja ditanggoeng enak. 

Pesanan dikirim Franco roemah. 

1\1\engoeroec; boe C1 t menerima dan mengirim 

(in- en u1tklaren) barang2 dari boom, 

baik barang dagang arau passagie.rs . 

Mengatoer boeat ,boengkoesan barang'.3 

servies, kristaal, porcele111, schilderijen dll . 

Mengoeroes barang2 orang jang berpin

dah roemah. 

Tempat menjimpan oeang simpanan jg paling aman ! 

Oeang simpanan jang tertjatat dalam boekoenja 
semasing penjimpan, pacia oe1110emnja boleh dim1nta 

kembali saban-saban sa'at, dengan tidak oesah ka-
s1h tahoe leb1h doeloe. ' 

Pengiriman dengan Vrachtautos keseloeroeh tempat 
di Minahasa. 

Boenga (rente) oeang jang d1dapat boeat tahoen 

jang telah !aloe, saban tahoen kira2 dalam boelan 

Mei , ditentoekan ole Directie. 
Directie. 

Pekerdjaan ditanggoeng baik, tjepat, sentosa dan 
moerah. Boleh tjoba berlangganan. 

Bcitjalah KENG HWA POO 

• 
Beheerder: RARES B. SAMBL' AGA. 

• 

Bisa minoem bisa gosok bisa oeroet 

Kemandjoeran tnt minjak obat soedah dapat diploma2 dan soedah d1ooedji dari padoeka2 

toean2 ambtenaar dari bangsa Europa dan lndonesier seoerti: Radja"', Regent, Hoofdagent van 

Politie bij de :ifdeel1ng G enenal Controle Soerabaja, Adjunct Hoofd Djaksa 1 ste klasse pada 

Landraad 1V\akassar, kepala~ .District, Wijkmeester dan Luitenant Tionghoa, Hm. toea2, kepala2 

goeroe . Vo rzitt er 2 dari oerko emooelan2, sena pendoedoek2 dan bangsa2 asing dari seloeroeh 

tanah Hindia Bei anda jang soedah pernah pakai ini ,,Ban Leng", dibawah in \ ada doea soerat 

dari antaranja. 

Soerabaja, 7 September 1935. 

VERKLARiNG. 

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

ngat baik adanja. Jang bertanda 

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

VER KLARIN G. 

Jang bertanda d!bawah ini, L. J J v. Anen, bertinggal di Soerabaja, me·1er ;rngkan dengan 
int, bahwa minjak , Ban Leng", jang dibtkin oleh Sie Ka Tje merk Tjeh She Tong, sangat ter
poedji goena roepa ~ penjakit, seperti: sakit telinga, demam, loeka teristimewa l oeka2 an goes. 

Sesoedah pakai sedikit sadja rasa sakit soedah hilang sama sekali . 

Soerabaja 24 - 11 - '35 Jang bertanda 

(s b.) L. J. J. van Anen. • • A • 

lni tempo jang haik 

Kepada siapa pertjaja 

Boekan omoog kosong 

Baik, tjoba pakai mi 

Asal toean p e r t j a j a 

Toehan jang koewasa 

Bisa djaga kasehatan 

Haroes toeloeng menoeloeng 

Bisa kasihkan boekt1 11enoeh 

Kalau penjakit toean lama 

Tanggoeng, hisa be r h a s i I 

A kaumenolong penjakit toean 

Poenja kedatangan didoenia 

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

Didalam pernboengkoes deri ini obat, bisa diiihat bermatjam2 penjakit seperti, salah oerat, djatoeh 
terpoekoel, badan rasa tida koeat, loesiang lama dan baroe, kokehe baroe dan 1<1 1111, telinga sakit . 
tjaijoe, leher sakit, peroet :nk.it, bera-bera, peroet rasa rn enggigi, bera darah, bisoel di gargantang, 
toelangZ :;akit, belakang sa.<it, digigit binatang berbisa dan lain-lain, semoea bisa di gosok Lian bol eh 
diminoem, terlebih o rallg oerempoean j?ng baroe beroenroeng anal<. Lebih djaoeh sa ban pernboeng 
koes botol deri ini obat ada njatakan 

Min j a k t j a p L> jag o b:sa n~noelocng d1oe51 tJO:tn po~nja aj a n k11au s 1k it. /1; s1 tetes 3 tetes 
tjampoer air panas, dan kasih minoem 1 hari 3 kali. asa\ bers1hkan dengan boel oenja dahoeloe keda
lam moeloet; djangan le pas toean ha roes koeroeng, bisa toe an saKsikan sendiri. Mi n J a k o IJ at t j a p 
0 jag o, so~dah bcr0 leh ba,1jak poedjian dari berb'agai:l bangsa. 

Min j a k oh at Dew i, bisa dip?kai djoega boeat roepa:l penjakit, kalau siapa beloem pakai dcri 
terganggoe, tjoba saksikan sendiri, boeat t j a ij o e, bersikan dahoeloe sama kap<~s. dan toeangkan ini 
obat kedalam telinga, asal djangan makan teloer sama bakasang tanggoeng bertiasil. Sedia extra 
min j a k 0 bat t j a p D jag o, dan Mi n j a k 0 bat Dew i, tetapi sed1kit mahal harga den boe
kan extra, Sedia djoega, Z a If Teng go dan Z al f Yoko, boeat loeka2, Ba 1 s am [)cw i, Mi
n j a k 0 bat Man a De w i, Ob at Ta n Yo, 0 bat As i k b o e at g at a 12, b b at Ba t o e k Sa 
toe d a n 8 a to e k D o e a, s e d i a m i n j a k Ka j o e P o e t i h k e I o e a r a n n e g e r i Boe r o e 
No. I. Min j a k Ob at Her an, boeat tersiram air pan as, tanggoeng baik. Min j a k ob at 8 er

s e d j o e d, tanggoeng boea t bere-bere bangka. 
Di Poelau2 Sangier bisa pesan sama toean The T j en g Hae en !oean Th i o Ho Go an, j ang 

biasa toeroet kapal Sangier Bisa pesan teroes kepada si pembeikin T j i a Bok Eng, Toape kong
straat No. 36 di vh ;11do. Terima Agent dimana2 tempat, akan tetapi berdamai dengan soerat lebih 
lebih dahoeloe, ;:,erta terima pesanan dengan post rem b o u r.s. 

Minjak 1jap D/AGO, Agent 
Firma Thay Hoo & Co. Gorontalo-Tominibocht. 
Toko Kho e Eng Hien, Tagoelandang. 
T j i a T j i en Ta e, Kota Mobagoe. 
Kwee Soen Hien, Amoerang. 

Memoedjikan dengan Hormat. 

TJIA BOK ENG 

Toapekong straat No 36 Manado 
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