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SETALI llGA OEANG. 
Oalam artikel kami SabtoP jang baroe laloe ini, da

lam mer.1bitjarakan tentang interpellatienja toean H. H. 
Kan lid Ticnghoa dalam Volksraad, jang memadjoeknn 
permintaan soepaja Pemerintah menghapoeskan ccnti
ngenteering dan licentieering dinegeri ini, nntara lain'.2 
kami mer.oelis, ap<.kah toean Kan seclahoeloe dari racta 
memadjoekan permintaannja itoe kepada Volksrand, soe
dah memikir dan menimbang dengan matang, sematn11g-
111atangnja ten tang oeroesan jang hendak dibitjaraka11rja 
itoe? 

Pertanjaan itoe sengadja kami kemoekakan, oleh ka
rena kami tahoe, toean Kan boekan lid satoe2nja ja1.g 
didalam Volksraad atau lain-lain Dewan Perwakil<rn2 
melakoekan tindakan-tindakan jang boekan sndja boleh 
meroegikan kepada golongan jang diwakilinja itoe, te I 
tapi tidak djarang djoega mengadakan rintangan kepada 

1 
lain golongan. 

Apa lid-lid jang sebegini, sengadja memadjoe1'<111 
permintaan atau pertanjaan2 jang kerap kali mengetje
wakan itoe, tjoema oleh karena tidak maoe kalah pada 
lain-lain an6gota jang b1njak bitjara, atau oleh sebab 
tidak maoe djangan s'.lmpai oleh oemoem dikatakan 
,,pat on g hid o e p", itoe kami tahoe. 

Kita tidak oesah oelangkan disini, apa jang oleh 
soerat2 kabar Tionghoa-Melajoe begitoe poenja sering 
kali dioet11rakan, jaitoe tentang sikap wakii-wakil kita 
dalam Dewan perwakilan2, karena lelakon-lelakon jang 
ternampak dalam Dewan Rajat itoe, poen tidak djarang 
terlihat dan terl!engar djoega dalam lain-lain Dewan 
perwakilan. 

Dengan menoelis ini, bo kan kami bermaksoed, soe- \ latn dari pad a: ,,Ti d a k tempo h". 
paja pada tiap-tiap kali bi mana akan dilakoekan ver- Lain halnja, pada waktoe mereka baroe mengandi
gadering oleh itoe raad-r.Jad, maka waki12 kita itoe daatkan diri mereka soepaja mendjadi anggota Dewan 
haroes bertanjakan kepada olongan kaoemnja dahoeloe perwakilan itoe. 
tentang tindakan dan sika jang haroes diambilnja, itoe Roepa-roepa volksvergadering diboeat, djenis meeting 
sekali-kali tidak. diadakan. Sela.loe mereka nampak oendjoekan diri me-

Tetapi jang kami maks edkan didalam ha! ini, ialah reka kepada itoe kaoem kiezers, kepada itoe wong tjilik 
tentang oeroesan jang besar2 jang mengenakan kepen- jang mentijadi kaoem pemilih. Segala matjam speech, 
tingan oernoe m, apalagi k 1ngan partainja sendiri. dan lain- lain pe.rkataan jang merdoe diperdengarkan, 

Alangkah baiknja djikal. m oeroesan jang pen- malahan ada jang berdjandji: ,,Toe a n2 s em o ca 
tingpenting sebegi~ve, \\ ita pada raad ini atau djangan takoet, ka~au kita dipilih mcn-
itoe soeka bertanjakan dj ikirannja lain orang se- d j ad i an g got a, kit a aka n me m be I a den g an 
bcngsanja jang berada d"\ r raad, karena satoe hat s e d a pat 2 n j a k e pent in g an orang k et j i I, 
jang pikir dengan banj otak. ten toe sekali ada le- k e pent in g an k a o em. Ka I au ad a a p a2 j an g 

Beloem oernah kita dengar apalagi mengalaminja, 
bahwa seorang anggota Volksraad Tionghoa atau Ge
meenteraad, atau raad-raad jang mana djoega, bermoe
sjawar.at dengan golongan kaoemnja sendiri, jaitoe ka
oem jang diwakilinja itoe, kaoem jang telah memberi 
soeara memilih mereka sehingga mendjadi HoogEdelGe
strenge dan atau Ede!Achtbare Heer itoe. 

1 bih baik hasilnja dari pada joema di timbang oleh satoe pent in g 2, tent o e s e k a Ii kit a be rem b o e k 
pikiran sadja. den g an toe an - toe an, den g an k a o em j an g 

Beloem pemah toean2 Besar itoe menghimp·oenkan 
orang2 sekampoengnja, bertanjakan ini dan itoe berhoe
boeng dengan peratoeran atau verordening jang baroe 
atau jang akan didjalankan oleh Pemerintah atau Ge
meenteraad itoe. 

Tetapi, seµerti "CP h ai-'<w diat.a~ ini, oeJQ~['n2 I so e ct ah me mi Ii h kit a". 
kita itoe beloem pernah, beloem satoe kali mengambq 

1

. Tetapi ini semoea, tjoema djandjian kosong, djan-
ini tindak ~ n-tindakan. djian melompong belaka. 

Kalau hal ini dioesoelkan atau ditanjaknn kepada 1 Tetapi jang lebih mengetjewakan lagi, adalah 
bel1au-beliau itoe, maka dj.'.lwaban jang didapat tinda I sikap wakil wakii kita itoe terhadap sesama collega 

~--------------------------------~·------------~----~---------------

Gambar diatas menerangkan jang 
sebetoelnja, bagaimana tj ara memegang 
waktoe menjoesoei baji, dan kepalanja 
hendaklah diangkat sedikit waktoe . 
men1oesoe1 1toe. 

Si iboe djoega dengan ringan mele
takkan dia poenja lengan dibelakang 
si baji. 

T etapi ingat; jang paling 
perloe sekali jaitoe dia poenja 
makanan: Djangan loepa kasih 
dia makan: 

soesoe 

• 
Potong ini coupon dan kirim padaf N. V. Moluksche Handels Vr~nnootschap berikoet franco 10 cent nanti bisa dapat 
1 boekoe soesoe "Tjap Nonna" jang sangat berfaedah bagi kaoem iboe oentoek mendjaga atau menjoesoei anaknJa. 
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bangsanja didalam raad. 
Dikota kota bcsar di Java, hal ini tidak begitoe 

monjolok mata, oleh sebab wakil-wakil Tionghoa di 
Dewan-perwakilan pada tempat-tempat disana acla 
dimadjoekan oleh berbagai-bagai partai. Seperti di 
Dewan Rajat oempamanja, toean H. H. Kan ada di 
oetoes oleh Chung Hwa Hui, Mr. Ko Kwat Tiona 
oleh Partij Tionihoa Indonesia semantara toean~ 
toean Loa Sek Hie dan Jo Heng Kam masing-masing 
sebagai wakil jnng dibenoemd oleh Regeering dan 
dioetoes oleh P.E.B. 

Tetapi pada tempat-tempat ketjil seperti di Ma
nado sini oempamanja, dimana diantara golongan 
kaoem Tionghoa tidak kedapatan perbedaan politiek 
jang mana dioeapoen, sikap tertjerai berai, si~ap 
tidak saling menoendjang saroe dengan jang lain 
antara wakil-wakil Tionghoa itoe, soenggoeh ada 
sangat disesalkan. 
• Perselisihan prive diantara A. dan B. oempama
nja, tidak djarang kebawa-bawa djoega hingga ke
medan Dewan perwakilan. 

Seperti kita sama tahoe, didalam Dewan Gemeente 
dikota ini ada doedoek tiga wakil Timoer asing, 
jaitoe toean-toean T. H. Tan, Lie Tek Djien dan T. 
H. Oei jang mewakilkan golongan fionghoa dan 
Arab diini tempat. 

Betoel, jang mendjadi pemilih toean-toean Tan 
dan Oei boekan mereka jang telah memilih toean 
Lie dan begitoe djoega sebaliknja, tetapi pada amnja, 
mereka bertiga ada wakil-wakil dari bangsa Tiong
hoa seloeroehnja dalam Gemeente ini. 

Sedari semoelanja, ketiga toean-toean ini telah 
mengoendjoekan sifat ,,tr d a k ma o e be k er d j a 
bersama". 

Toean Lie mengambil pihak lnheemsche fractie, 
sedang toean-toean Oei dan Tan berdi ri djedjak 
disini Colleganja Europeesche-fractie itoe. 

Pendirian jang btrbeda- beda diantara ini tiga 
anggota Dewan Gemeente jang dioetoes oleh satoe 
golongan bangsa, tentoe sekali boekannja sadja me
roegikan masjarakat golongan jang diwakilinja itoe, 
tetapi menocroenkan harga deradjat mereka selakoe 
wakil kaoem, pada mata wakil dari lain fractie. 

Satoe tjonto jang mengoendjoekan betapa benar 
adanja ap1 jang lcita loekiskan diatas ini, kita bisa 
soegoekan dibawah ini kepada pembatja-pembatja 
Tionghoa teroetama : 

Beberapa boelan berselang, Genieente-Raad di
sini telah membekin vergadering selamat berpi::;ah 
atas berangkatnja p t. Burgemeester Brune jang di
pindahkan ke Makassar. 

Didalam voorvergadering jang diboeat oentoek 
maksoed ini, oleh anggota anggota telah diremboek 
boeat menentoekan seorang sadja jang nanti mengoe 
tjapkan pidato ,,selamat berpisah itoe" kepada Bur
gemeester Brune atas nama dari semoea fractie. 

Orang jang mendapat kehormatan jang ditentoe
kan pada memboeat speech itoe, ada lid A. Kandou 
dari fractie P.M. (lnheemsche) 

Tetapi pada waktoe datang temponja, toean Kan
dou mengoetjapkan pidato-selamat berp 1sah itoe, lid 
jang terhormat ini telah perdengarkan soearanja 
bahwa ,,selamat- berpisah" jan g d ioetjapkannja itoe, 
ada namens de Europeesche en de lnlandsche fractie. 

Dan fractie Tionghoa atau Timoer asing ?? ~ama 
sekali tidak diseboet oleh toean kandou. 

Loepa . . . . , sengadja atau tidak dengan sengadja, 
terserah kepada itoe Edelachtbare lid jangterhormat 

Apa dari pada ini incident, beloem lagi ketiga 
anggota Tionghoa dalam Dewan Gemeente disini 
insjaf bahwa tjoema dengan bersatoe, maka kedoe 
doekan kita mendjadi tegoeh dan tidak di pandang 
sebelah mata oleh lain bangsa? 

Tetapi sebagaimana didalam Dewan Rajat, begitoe 
djoega didalam lain la in Dewan perwakilan, sikap 
anggota anggota Tionghoa itoe, setali tiga oeang. 

Sctdarlah siapa maoe sadar ! I! 

LOEAR NEGERI. 
JAPAN. 

Menoedjoe militaire di· 
tactuur? 

Seboeah kabar kawat dari Tokio mewartakan ten
tang niatan2 dalam kalangan kaoem militer ht.:ndak me
ngadakan dictatuur militer dan pergaboengan semoea 
partai poli tiek mendjadi satoe pada rnendjalankan op- : 
positie. Kapitaal dan industrie hendak dikoeasai dan · 
sematjam ,,militaire-communisme" hendak didjalankannja. 
Machida, sebagai ketoea partai politiek jang terbesar 
di japan jaitoe ,,Minseito" dan A n do, sebagai secre
taris - generaal dari partai politiek jang paling kanan 
,,Sei Yu Kai", telah mempidatokan perfikiran partai me
reka. dalam pidato mana mereka menjatakan tidak se
toedjoenja dengan fascisme, sambil berdjandjikan hendak 
mempertahankan parlementarisme b!ar bagaimana seka
lipoen. 

Pihak mi liter diterangkan, bahwa tidak dirnaksoedkan 
hendak mengadakan dictatuur sebagai di Djeman atau 
Italia, tetapi adalah mereka berkehendak, soepaja ang
gota-anggota kedoea kamers tidak dibolehkan memegang 
Kabinetsportefeuille (tidak boleh djadi minister?), agar 
soepaja tidak dapat mentjampoeri pemerintahan. Syn
dicaat-syndicaat kaoem kapi talist jang berkoeasa, sama 
koeatir dengan adanja keinginan kaoem militer itoe, ke 
inginan mana sekarang sedang diselidiki oleh sub co
mite dari kabinet. Sekianlah kawat itoe. 

Adapoen keinginan2 kaoem mi liter di Japan itoe, djika 
berwoedjoed, boekan tidak ada pengaroehnja dinegeri2 
loearan, teristimewa dinegeri2 sekelilingnja. Dalam ke
adaan sekarang ini, dimana pemerintahan di Japan se· 
benarnja dapat dibahagi dalam doca bahagian, jaitoe: 

KENG HWA POO 
==== ™ 

Wakil-wa.kil dari l~tcutc - Ketjil bersidang. 

Beloem selang berapa lama ini di Bratislava telah diadakan pembitjaraan dari wakil -wakil Etente-Ketjil ber
hoeboeng dcngan keadaan internasion11al pada masa ini. Dalam gambar ini dari kiri kekanan adalan : minister 
Ioear negeri lschechoslowakia, Kroft a, perdana manteri dari joegoslowakia , Stoy ad in ow itch, president 

dari Tschechoslowakia, Benes j, dan minister loear negeri Roemania , Antone• cu. 

pemerintahan burgerlijk dan pemerintahan militer, jang I 
satoe terdapat disamping jang lain, kaoem militer soe
dah berboeat sesoekania dan boleh dikata mereka ber- , 
ada diatas segala kekoeasaan pemerintahan dengan 
terketjoeali kekoeasaan kaisernja. Biarpoen be~itoe, se
baliknja mereka tidak mengoeasai itoe lain bagian pe
merintahan; jang seperti soedah dikatakan, berada di
sampingnja, dan boekan dibawahnja. 

Dalam keadaan sel:Jegitoe, golongan mi!Jter japan 
soedah main rol jang boekan ketjil selama waktoe~ be 
lakangan. Kita ingat s idja apa soedah terdjadi dengan 
Tiongkok selama waktoe2 itoe; ,\1anchukwo ditjeraikan 
dari Tiongkok, sedang !ima prov1ncie cti Oetara-timoer 
poen hendak dirobek dan negeri asalnja. Kesemoeanja 
itoe adalah aksi kaoem militer, diloear tahoenja peme
rintah oemoem di To 1d o, 1ang tidak dJarang nanti me
ngetahoeinja, kalau koerang hendak memberikan 
fotumnja atas perboeatan2 itoe ! 

Sekarang golongan militer jang soedah begitoe her
koeasa itae, althans so dah bebas bcrboeat sesoekanja, 
dengan tidak ada i1<atan kekoeasaan lainnja, menghen
daki kekoeasaan jang lebih besar lagi , jaitoe sematjam 
militaire-absolutisme, semoea-moeanja dikoeasai militerl 
Aoa ini artinja bagi negeri loearan, kita peringati sadja 
apa jang tert0elis diatas ini, jang ada loekisan keadaan 
sebeloemnja japan mempoenjai kekoeasaan milier me
locloeh! Kalau sebenta. sadja golongan militer itoe ber
koeasa didalam dan di! ear negeri, betapakah kelak? 

Soerat dari negeri Belanda. 
I Oleh Red K. H . P. di Eropah j. 

Mijnheer de Redacteur 

In Keng Hwa Poo van t9 September 1936, No. 12, 
las ik een berichr onder het hoofd : ,,Lain Soeara" over 
de uitlatingen van Ds. v. Duy! tijdens zijn tournee in 
Ned. lndie, dat U besproken heeft naar aanleiding van 
een !Jerich! in de ,,Mataram " . 00k in het ,,Handelsolad" 
van Holland heeft op 29 Aug. dit bericht gestaan, doch 
op_ I Sept. volgde toen een tegenbencht, ev ... nrens in 
het Handelsblad. ht:twelk ik hieronder in extens0 zal 
overnemen . 

Landdag NS. B. West - Java 
Voorstelling in ,,Mataram" omtrent 
uitingen van Os v. Duy! gewraakt. 

Batavia I Sept. De Landdag der N.S.B. voor West
Java te Batavia, werd door ongeveer 1500 menschen 
bijgewoond. De heer Hogewind sprak over den strijd 
der N.S B., welken deze beweging in Nederland en hier 
te lande voert. Hij wraakte verder de voorstelling, welke 
door het dagblad ,,Mataram" is gegeven omtrent uitla
tingen van Ds. v. Duy! te Soerabaja (Waar deze zou 
gezegd hebben, dat de Chineezen in Jndie niets te ma
ken hebben. Red H.). 

De beer v. Duy! hield vervolgens een herdenkings
re"de met als onderwerp het Huis van Oranje, w arna 
een telegram van hulde aan H. M . de Koningin werd 
gezonden. [Aneta] . 

Baik!ah kita ta1< mendahoeloei kedjadian2 dengan 
ramalan. Satoe hal jang pasti bagi kita adalab, bahwa 
djika maksoed kaoem militer Japan itoe tertjapai, se
hingga mereka memegang kendali perintahan dinegeri
nja, maka doenia nanti akan mengalami banjak peroe
bahan sikap dari dan terhadap negeri Matahari itoe. 
perobahan mana akan tidak $elamanja membawa dan 
disertaP kesenangan 

Aangezien ik vrees, dat U eernijdig bent ingelich t 
I en hierdoor ook het publiek van Manado eenzijdig wordt 

beinvloed, verzoek ik U beleefd dit stuk in Uw blad op 
te nemen, waaruit dan zal blijken, dat de N. S B. niet 
a priori anti-Chinezen is, zijnde Nederlandse onderda
nen, die loyaal zijn tegenover het Huis van Oranje. 

SPANJOL. 

Perang soedara hampir habis? 

Pertempoeran mereboet iboe-kota, Madrid, sedang 
.berdjalan dengan hebatnja, dan kalau kabar!! dapat di
pertjaja, agak berchir dengan kemenangan kaoem pem
berontak alias nationalisten. Walaupoen tak dapat dika
ta, bahwa dengan direboet nja iboe- kota. dJoega peme
rintahan negen poen toeroet djatoeh dalam tangan 
nationalisten, tapi rasanj a, kalau Madrid satoe kali da
lam tangan pemberontak itoe, orang d1sana akan ber
pendapatan, bahwa bagi kesedjahteraan negerinja ada 
lebih baik djika selaudjoetnja terdapat sadja satoc pc· 
merintahan, oleh sebab berpetja-belahan sangat meroe
gikan negeri dan rajat. 

ROEPA-RO ~PA KABAR 
Pentjoeri n di Tikala. 

Dalam waktoe belakangan ini dibahagian Tikala 
telah terdjadi beberapa pen tjoerian . 

Pentjoerian diwarong1•ja seorang Tionghoa dikamp. 
Bandjer dimana maling telah rnenggondol wang di!., 
diberiboetkan Iagi dengan pentjoerian pada seorang 
Arab jang bcrdagang tc ngkoclak, jang mana maling 
hampir membawa lari semoea barang daga111.~annja 

seperti kain2 di!, pentjoer ian pada beberapa tenda di
kampoeng itoe djoega dan beloem lama lagi pentjoerian 
ditempat beli copra dari toean S.K,S. dimana maling 
telah mengarnbil batoe ti rnbangan, saboen, rokok di!. 
semoeanja ini soedah dalam tangannja pemerintah ne
geri dan poli tie. 

Demikianpoen pada malam Senin tanggal 9 hb ini 
mating telah mendapat soeatoe kesempatan jang baik 
poela dan telah masoek dari at.as loteng dari warongnja 
seorang Tionghoa diV.amp. Baroe. LJisitoe mareka telah 
melarikan peti oeang, jang beroentoeng hanja terdapat 
wang kira2 f 7.50, clan semoea rokok jang didjoealnja. 

Hal ini den2an lekas teroes diber1tahoekan pada 
jang berwadjib. 

Apakah pentjoerian-pentjoerian ini bakal mendjadi 
terang, itoe terserah pada keaktipan politie dan peme
rintah negeri rnengorroesnja 

Tjoema sekarang, baiklah disitoe diadakan patrouile 
oleh bolitie negeri saban malam, sebab melihat gelagat 
dikampoeng Bandjer sekarang ada bersarang bcberapa 
tjalon-tjalon mallng, jang bakal mendjadi actief kalau 
mereka tiada kepergok dengan lekas. 

Toen ik het bericht in ,,Het Handeisblad" van 29 
Aug. las, heb ik mij direct gewend tot enige kennissen 
van mij, die functionarissen zijn bij de N.S.B. om enige 
uitl2g te vragen. Direct hebben zij toen om inlichtingen 
gevraagd aan Ir A. A. Mussert, den Leider der N. S. B. 
Op 16 September kregen zij van he! Hoofdkwartier na
mens Ir. Mussert bericht, waaruit ik een paar zinncn 
zal citeren : 

Be~rafeoi1fonds 

Oentoek kaoem Sangihe dan Talaoede jang berdiarr 
dalam Gerneente Manado dan sekitarnja, telah diperdi· 
rikan vereeniging tolong menolong dalam kematian, 
jang diberi nama : 

,, Begrafenisfonds Sangi he dan Talaoede", oleh ich -
tiar scbelas toean jang berasal dari Sangihe dan Tala
oede, vereeniging mana ada di voorzitteri oleh toean 
Z. M. Kangiras. 

Sekarang tengah dioesahakan oleh toean2 terseboet 
pada mendapat sebidang tanah oentoek kerkhof, de
ngan mengingat kepentingan kira2 10000 orang2 Sangi
he dan Talaoede jang berdiam dalam Gemeente Mana
do dan sekitarnja Minta perhatian kawanoea choe
soesnja. 

Begitoclah bestuur dari serikat tersebott wartakan 
pada kami. 

Roemah aogoe1. 
Malam Senin tgl 9 hb. November kira 2 djarn 11, 

roemahnja seorang Tionghoa dalam seboetan hari2 ber
nama Tjek di Wangkuij paal 3 telah habis dimakan api. 

Oleh karen a ani menjalah dengan begitoe tjepat, 
maka segala apa jaug ada didalam roemah tiada terto
long, apalagi ke djadian pada djaoeh malam. 

Menoereet ka bar asal moelanja api itoe jari dapoer 
datangnja. 

Bahaja api amat ganas, olehnja baiklah berhati2. 

Coupon soe1ee tjap nona. 
Dalam advertentie dari Soesoe tjap Nona jang kami 

tcmpatkac:i moelai ini kali dibawahnja ada tercapat cou
pon jang bagi pembatja jang mempoenjai kepentingan, 
baiklah menggoenting itoe, serta mengirim ke ada N.V. 
Moluksche Handclsvennootschap Manado beserta franco 
JO sen, maka oleh firma terseboet akan dikirim pada 
adres jang men~inm satoe boekoe Soesoe tjap Nona, 
jang mana dalamnja bolch dipelad1ari bagaimana tjara 
nja kaoem iboe mendjaga dan menjoesoei anak. 



,.lk kan U gerust stellen aan~aande het bericht in 
.,Het Handelsblad", dat Kameraad v. Duy! tijdens een 
redevoering te Soerabaia zou hebben gezegd ,,De Chi
neezen ... enz." Dit is een, op de bekende demo-liberale 
wijze verdraaide weergavc van deze rede. Tegenspraak 
werd doer ons reed:- ontvangen uit lndie zelf .. enz." 
waarbij dan betoogd wordt, dat de N.SB. allee11 on
derscheid maakt tussen loyale en deloyale Nederlanders 
en Nederlandse onderdanen en dat er voor de loyale 
Nederlanders en Nederlandse onderdanen plaats is in de 
gelederen van de N.S.8., getuige Art. l sub b van het 
lidmaatschapsboekje, waarin over: de vereisten v.an 
een lidmaatschap staat: 

., Het Nederlanderschap of het Nederlandsch- onder
daanschap; dit laatste behoort te voldoen aan afzon
derlijk te 5tellen eischen; (bij informatie blijkt dit te 
behelzen een bepaald ontwikkelingsstadium, zodat zij 
kunnen begrijpen wat het doel is). 

In een van de nummers van .,Volk en Vaderland" 
(een blad van de N.S.B) staat onder I sub b ,,De N. 
S. B. in lndie ~trijdt": 

,,tegen ieJeren vorm van klassenstrijd, tegen alles wat 
leidt tot rassenhaat en in het algemeen tegen alles 
wat de tegenstellingen tussen de verschillende rassen 
zou kunnen bevorderen". 

Naar aanleiding van het bericht over de rede van 
Os. van Duy! in de ,,Mataram" bevatte ,,Volk en Va
dPrland van 25 September onder het hoofd: ,,Mussert 
wint in lndie" een relaas over het tournee van Ds. v. 
Duy! in lndie, waarin o. a. staat: 

,, ...... stond plotseling aan het eind van den twec-
den avond een volksgenoot op en verlangde antwot>rd 
op zijn ingediende vraag. Hij was de zender van het 
telegram en te~elijkertij1 de steller van een overeen
komstige vraag. Oak nu wees hij op de 1.250 000 Chi
neezen, die de 250.000 Nedetlanders in lndie bezig 
waren te verdringen en in verband hiermede op de 
immigratie van Chineezen, welke nog steeds niet is 
stopgezet. Van Duy!, die deze vraag als v~n zeer spe
ciale strekking terzijde had gelegd, antwoorde dat in
cien i n d e rd a a d v a n b u i t e n g e k o m e n C h i -
nee z en Nederlanders zouden v er d ring en, wij in 
de eerste plaats aan de belangen van de Nederlanders 
en in de honderste plaats aan die der Chineezen zou
den denken. Daar de vragensteller zijn onrust in ver
band bracht met de immigratie en de verdrinRen van 
het Nederlandsche element, vie! niet te vermoeden, dat 
d~ze luttele opmerkingen bmnen eenige dagen aanlei- j 
ding zoudefi geven tot een verzoek van het Chineeze 
\'olksraadlid Khan om v. Duyl als ongewenschte vreem
deling uit lndie te zetten. In zijn Landdagrede van 31 
Augustus te Batavia merkte Khan. Hogewind terecht op, 
dat het al ver gekomen was, wanneer een Chinees aan 
het gouvernemen t mocht vragen een nationalen Neder
land er uit zijn eigen Rijk te banen en voegde eraan toe, 
dat er later misschien we! eens aanleiding zou zijn om 
een Chinees naar zijn eigen land terug te zenden. 

Ondertusschen had deze muis een lange staart. Een 
Inlandsch nationalistisch blad, dat te Batavia verschijnt 
juichte- den verkeerden- uit leg van v. Duyl's woorden 
harteijk toe en zag alle Chineezen door een nationaal
socialistisch Imperium reeds de zee ingejaagd. De In
dische volkeren konden de Chineezen best missen, zoo 
meende dit orgaan, om zelf den tusschen schakel van 
tokohouders enz. in handen te nemen. Aan dit artikel 
ging een beschouwing over de N. S. B. vooraf. 

Het Chineesche blad Sing Po waarschuwde tegen 
een ,,hetze" jegens de N. S. 8. en vroeg letterlijk om 
,,fair play". Het tweede Chineesche Volksraadlid Kan 
stelde zich met de Kam! Hogewind en v Duy! in ver
binding en verzocht voor de groote Chineezen-veree
nig"ng, waarvan hij voorzitter was, om een juiste ver
klaring van het gesprokene. Na een week was de storm 
bedaard en waren de gemoederen tot rust gekomen. 
En dit alles, omdat een Nederland journalist, die de 
N. S. B. vijand1g gezind is, v en ij n g e z o gen had 
uit het te Soerabaja gesprokene en de 
N. S. B. had v o or g est e Id a Is e en vi j a n d van 
de in lndie woonende Chineezen, <;liege
l ij k i e d e r e e n w e e t , z e e r g e z a g s t r o u w z ij n 
en in heel veel opzichten in het econo
mischelevennuttigefunctiesverrichten. 

De persmanieren wijken op Java, wanneer het de 
N. S. B. betreft, hier en daar niet veel af van de in 
het Moederland gevolgde methoden." 

Hiermede hoop ik deze verkeerde interpretatie van 
de betreffende rede van Os. v. Ouyl te hebben rechtgezet, 
opdat er hierdoor geen rassentegenstelling in Indie zou 
ontstaan. 

GEMEENTE MANADO. 
Bekendmaking. 

Ver k i e z i n g r a ads I i d. 

De Burgemeester maakt bekend, dat op Dinsdag 24 
November 1936 eene tusschentijdsche verk1czing zal 
worden gehouden ter vervulling van de vacature, ont
staan door het aftreden van den heer Mr. J. I< re e -
mer, behoorende tot de groep on de rd an en Ne -
derlanders. 

Op den dag der verkiezing kunnen ten kantore van 
den Burgemeester op gave n van ca 11 did a ten 
worden ingeleverd van des voormiddags 8 uur tot des 
namiddags l uur. 

De for rn u I i ere n voor de opgaven van candida· 
ten zijn verkrijgbaar ten kantore van den Bur
gemeester. 

Deze opgaven moeten voldoen aan de eischen, 
vermeld in artik1l 28 der Kiesordonnantie gemeenteraden. 

De stemmiiig voor deze verkiezing zal zoo noodig 
plaats bebben op Di nsdag 8 D e c e m b e r l 936 en de 
eventueele herstemming op Dinsdag 22 December 1936. 

Manado, 9 Nevember 1936. 
De Burgemeester. 

d n anak toean 
jang lekas 

djadi besar 
l.r_ .. 

berkehendak kepada zat2 jang ter
tentoe bagi ketoeboerannja. Ke
koerangan zat2 ini dalam badan 
artinja: ~oelang2 anak toean toem
boeh koerang baik, lama2 baroe 
dapat gigi, serta tabiat toeboehnja 
gampang dapat kaki bengkok, dsb. 

Kalzan itoe, pendapatan Pro
fessor Loew jang terkenal, 
sebetoelnj'I membawa zat2 ini 
kedalam badan kita. Kalzan 
soedah diselicliki oleh beri
boe2 tabib2 serta akan bekin 
koeat dan sehat anak toean 
itoe, dengan toelang2 jang 
kC-:eat dan gigi sehat. 

Djoega mereka tan& akan 
melabirkan anak teroeta· 
ma baroes pakai Kalzan. 

.. Sebeloem dan sesoedah 
anakkoe lahiT, sa;a telah 
pakai Kalzan dengan ~tap 
dan beratoeran, serla btr
hasil baik benaT." begitotlah 
~OTang iboe jana btranak ban
jak menoelis 

A TO "";RAN BAR OE 
R o e m a h s a k i t C. B. Z. 

Bal a i Poe st aka memberitakan kepada kita, 
bahwa soedah dioemoemkan dengan Lampiran 
Staatsblad No. 13697, kep0etoesan Kepala Pedja
batan Kesehatan Rajat, a an menetapkan atoeran 
baroe tentang maksoed oesaha roemah sakit goe
bernernen C. B. Z. dan tentang ongkos memelihara 
disana. 

Semoea orang, dengan tiada memandang bang
sanja, boleh dipelihara di. oemah sakit terseboet, 
asalkan pendapatannja tia -tiap boelan tiada lebih 
dari pada: 

f 250. - jaitoe bagi orang jang tiada isteri dan 
dan anak djadi tanggoengannja; 

f 400.- bagi orang jang beristeri dan jang be
ranak tiada lebih dari pada tiga orang; 

f 500 - bagi orang jang beristeri, jang anaknja 
lebih dari pada tiga orang. 

Pegawai negeri, orang pensioenan dan pegawai 
negeri jang mendapat oepah, jang dihitoeng penda
patannja hanjalah jang didapatnja dari pada Negeri 
Orang terseboet, isterinja maoepoen anaknja di bo
lehkan cfipelihara disana, apabila pendapatannja tiap 
boelan koerang dari pada f 150.- dikelas; jang 
bergadji f 150 keatas sampai f 275.- dikelas 3 dan 
jang bergadji lebih dari pada f 275 - dikelas 2 
Pegawai jang gadjinja koerang dari pada f 50.
dan isterinja dan anakja boleh dipelihara dikelas 4a 
atau kelas 4b, menoeroet timbangan directeur roe
mah sakit itoe. 

Rocmah sakit itoe hanja ada kelas 2, 3 dan ke
las 4 Kelas 4 itoe terbagi djadi keias 4a dan kelas 
4b. Kelas 4b. ini teroetama tempat memelihara orang 
jang tiada mampoe. Oibahagian memelihara jang 
berpenjakit menoelar ada djoega kelas 1-nja. 

Ongkos memelihara tiap-tiap hari dan tiap-tiap 

~ 

Keloepoetan daripada Criep_ 
Djanganlah nanti sehingga demam 
djddi lebih keras, djikalau toean 
batoek, berpeloeh, serta merasa gigil 
don seperti dipoekoel: sesoeng: 
goehnja inilah sa'at ak~!". memaka1 
Abdijs1roop, karena Abd11s1roop be· 
kerdja dengan lekas. serta def!gan 
sempoernanja. Sedan sendok 1ang 
pertama toean akan bebas daripada 
dahak gajal itoe, jong mengandoeng 
berjoeta2 bodi. Toean merasai lap~mg 
loear biasa, batoek toean len1ap. 
Maka toe an poen dapat menaloek~an 
demam itcc don tidoer dengan t1da 
diserangi batoek jong ~egitoe me:n•· 
natkan itoe. Sebab 1toe pakailah 
selamanja Akker's Abdijsiroop boeat: 

Batoel<-Oriep-Bronchitis·Asthma 

BUS/ROOP 

Kalzan bi.sa dibeli dlae
r;ala roemah obat dan 
toko2. 

orang seperti berikoet: 
f 9.- dikelas I; f 6.- dikelas 2; f 4.50 dike

las 3, (hanja boeat orang jang bekerdja di Angkatan 
Laoet) ; f 3.- dikelas 3; f 1.50 dikelas 4. 

Orang.particulier dikelas 4, apabila ternjata tiada 
dapat membajar menoeroet tarip dengan sepenoehnja, 
maka di recteur roemah saki t berhak mengoerangi 
ongkos memeliharanja, sehingga orang sakit itoe 
membajar menoeroet tenaganja. 

Roeam 
boekan penjakit berbahaja, akan te
tapi gatal, lidas, sakit dan peloehnja 
membikin toean hilang akal. Penjakit 
itoe tandanja betik merah moeda, ada 
kalanja berisi zat seperti air atau zat 
poetih. Baik sekali tempat kena pen
jakit itoe, jang kadang2 terdapat 
ditempat dimana ada gosokan oleh 
pakaian atau gojangan, ditoedoeng 
sedikit pada waktoe malam hari 
dengan Purol dan diatasnja diboe
boehkan lagi sedikit Bedak Purol. 
Haroes boeang air besar dengan 
sepatoetnja dan berpakaian sedikit, 
dan terkadang' haroes pakai obat 
pentjahar. Pada waktoe pagi hari 
sesoedah mandi, pakailah toealaman
di jang kasar boeat tindihkan koelit 
sehingga bersih, djangan sapoeh. 
Sesoedah itoe tempat' jang kena pen
jakit itoe cli,boeboehkan poela Bedak 
Purol, jang gampang menghisapkan 
barang tjair jang telah cljadi dan 
be kin secljoek dan kering poelakoelit 
itoe. Oelangkanlah peri mengobati 
ini sementara tempo penclek clan 
toean Iekas akan terpelihara clari
pacla toean poenja penjakit jang 
mengganggoe clan jang menjiksa itoe. 

I 
Disegala roemah obat 
dan toko2: Purol f 0.40 
atau f0.75 sedoos, Bedak 

I Purol f 0.90 atau t 1.50 
sekoepi. 



LELANG BESLAG. 
Pada hari Ojoem1at tanggal 20 November 1936, 

djam 10 pagi, akan dilelangkan dihadapan orang 
banjak di Tanahwangko, diroemahnja jang kena be
slag, dengan perantaraan kantoor lelan g di i\fanado .. 

Satoe keboen ditempat bernama ,,Tamboe Boegis ~' 

kepoelisian Ranowangko (TanahwaogkoJ, loeasnja 
+ 7 tektek, dengan + 230 pohon kelapa berboeah 
didalamnja, dan bersipat pada fihak: Oetara dengan 
tanah-tanah dari Dotoe Roemambi, Hendrik Pange
manan dan Ismael Pangemanan, Timoer dengan soe
ngai Ranowangko, Selatan dengan tanah-tanah dari 
Dotoe Rorimpandei dan Dotoe Monigir , Jeski e! Su
pit dan Willem Wenur, Barat dengan djalan Tanah
wangko - Sendoek, dan jang terseboet didalam register · 
_tanah negeri Ranowangko , No. 138 dan 148, fol io 
21 dan 23. 

Keboen terseboet soedah di beslag menoeroet ke 
koeatan soerat-hoetang [obligatie akte] dar i Frans 
Daniel Herman Pangemanan , berkeboen dan ting gal 
di Tanahwangko, geexecuteerde, atas permintaan dari 
Meester J. Meester, Advocaat en procureu r Raad 
Justitie Makassar, tinggal di Manado, jang dalam ha! 
ini mendjadi procoreur dari toean Ho Tjio So, ber
dagang dan tinggal di Manado, executant, jang me
milih tempat tinggal (domicilie) di Makassar, Wil 
helminastraat Nos. 80 -82, dikantoor dari Mer.ster 

1 J. van Hoeve, advocaat dafl procureur Raad terseboet 
di Makassar. 

De buitengewoon de urwaarder 
m/d execu tie bel ast, 

J. F. TA NOD . 

LELANG SEBAB HENDAK BERLAJAR. 
Pada tanggal 30 November 1936 diroemahnja toean 

Z. E. A. P A T T I N A J A 
(Tondanoweg No. 28). 

Dari segala perkakas roemah (dapcer) jang terpeli
hara baik, jang mana masing-masing boleh bersak
sikan sendiri. 

LES PEKERDJAl\N TANGAN. 

Mevrouw T . SAT 0 (Yamata) kasih Jes dalam 
pekerdjaan tangan seperti : breien , bordu ren , 
vlechtwerk printex di!. 

Bertempat dirnemahnja toean S. K. LIEM, Resi
dentielaan No. 35. 

Keterangan2 boleh di dapat pada adres terseboet I 
saban han KEMIS djam 8 - 11 pagi. 

DAM- EN SCHAAKSTU KKEN 

KWARTETSPELEN 

HALMA 

KLEURBOEKEN 

POEZIEALBUMS 

• 

1111 
Ill 

BOEKHANDEL & DRUKKERij 
LIEM OEI TIONG & Co. 
MANADO TEL. 43 

SPAARBANK MINAHASSA. 
Diakoe sah dengan besluit Goebernemen 

tertanggal. 11 Juli 1894. 

Tempat menjimpan oeang simpanan j g paling am an ! 

Oeang simpanan jang tertjatat dalam boekoenja 
semasing penjimpan , paJa oemoemnja boleh diminta 
kembali saban-saban sa'at, dengan tidak oesah ka
sih tah©e lebih doeloe. 

B©enga (rente) oeang jang didapat boeat tal10en 
jang telah lal0e, saban tahoen kira2 dalam b0elan 
Mei, ditentoekan oleh Directie . 

Directie. 

Batjalah : KENG HWA POO. 

OBAT SAKIT KEPALA TJAP 

MAT JAN 

SOEDAH tetmas jhoer paling mand joer 

/ 
dan tjepat sekali boeat 

ilang kan 

/ 
TOKO OBAT TJAP ,v\ATJAN 

ENG AUN TONG K O W f<IE 
Molenvliet West Batav ia. 

Bisa dapat beli di semoea roemah obat ci:rn tokiJ-toko dia ntero tempat 
• 

APOTHEE.K "'ANDU" 

4
. -. 

. 

~ 

. .{, _@ ~ 

---~ 

BAROE DIBOEKA: 
POLIKLINIEK BAROE 

• Dr. A. B. ANDU . art 
KABAHWEG-SEBELAH GEREDJA PROTESTANT. 

DJANGAN BA TJA ??? ______________ ..... __ ...., ________________ _ 

EENIGE IMPORTEURS 

MICHAEL STEPHEN S & Co. LTD 

MACASS ER MAN ADO. 
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Perhoeboengan oedara 'l'iongkok dan 
A meri ka Seri kat. 

Ujn C.N.A.C. diloeaskan ke Hongkong akan tersam
boeng dengan liin P.A.A. 

Menoeroet satoe warta <:entraal, dari kalangan 
gffici.eel Tionghoa telah didapatkan kepastian bahwa 
China National Aviation Corporation soedah dapat
kan perkenan boeat loeaskan ia poenja lyn Shanghai
Canton ke Honakong ilkan tersamboeng dengan itoe 
trans~Pacific Ly

0

n dari Pan Amerikan Airways. Pe~~ 
bitjaraan-pembitjaraan jang dilakoekan te~tang 1~1 
oleh pembesar2 Tionghoa dan pembesar.... lnggris 
di Hongkong. dan jang telah berdjalan beberap_a 
boelan lamanja telah dirampoengkan dengan berhas1l 
baik. T1nggal bagian2 jang ketjil dari ini oeroesan 
masih koedoe diatoer lebih djaoeh . 

Prihal ini Ch. Pr., dari mana warta diatas ada 
dikoetib, mengasih penoetoeran lebih djaoeh seperti 
berikoet : 

Itoe kabar pasti bahwa Shanghai, Nanking dan 
lain2 kota terpenting di Tiongkok akan dapat per
hoeboengan langsoeng dengan Amerika Oetar~ telah 
disamboet dengan goembira oleh kalangan pela1a~gan 
1an agentschappen pelamjo~gan. Seda~i Pan Amenk~n 
Air Clippers \akoekan pr\a1angan melmtaskan Pa~1f1c 
ke Manila, di Shanghai senantiasa orang perhatikan 
berapa banjak tempo lagi akan liwat sebeloem Shang
hai akan dapat samboengan dengan 1toe lyn oedara . 

Oemoemn!a ada dianggap. bahwa itoe persam
boengan jang akan diatoer di Hongkong akan me
ngasih kefaedahan langsoeng oada Shanghai ?an 
lain2 kota sebeg1toe lekas itoe soedah diatoer, _1toe 
akan berarli tertjiptanja satoe dienst oedara Jang 
tjepat ke Amerika Sarikat dan satoe dienst penoem
pang melintaskan Pacific. 

Lebih djaoeh achli2 pelajangan di Shanghai poen 
oendjoek bahwa Hongkong boleh djadi akan men~ 
djadi rame dengan tertjiptanja _s2toe ~angkala~ dan 
Pan Amerikan Airways dan China National Av1a~10~ 
Corporation bersama sama diitoe tern pat. Bo I eh dJ~~1 
disitoe akan berdiri kantor~ besar dan brangka.11h 
djoega satoe radiostation, sedang rat~esan ~r~ng asing 
dan Tionghoa bisa dapatkan pekerd1aan d1s1toc. Ke· 
tambahan lagi, itoe persamboengan lyn oedara akan 
membekin djoemlah pelantjong2 ke itoe kota akan 
diadi bertanibah banjak. 

Dtle\oe ada tersiar kabar angin bahwa pangkalan 
dari ·P.A.A. akan tertjipta di Macao, akan tetapi achli2 
ada beranggapan bahwa Hongkong letaknja ada ter
lebih baik. Pada kira kira satoe tahoen berselang 
telah dibekin pembitjaraan dengan pembesarpembesar 
Inggris akan tetapi tida mengasih hasil apa-apa. . 

Lantaran ia poenja letak dan log1 terpandang dar~ 
djoeroesan pelajaran, Hongkong terpandang se?ag1 
tempat terlebil: baik goena pangkalan. P.A.A: d~n 1toe 
pembitjaraan2 jang belakangan d1b1km ach1rn1~ soe
dah mengasih hasil jang m.emoeaskan seba~1_m.ana 
ternjata dari dima·loemkannia paneekenan dari 1toe 
persetoedjoean baroe ini. . 

Lebih djaoeh ada tersiar kabar angin bahwa itoe 
dienst trans Pacific akan diboeka boeat pengangkoe
tan penoempang dalam boelan November. 

Agentschappen locaal soedah terima sedjoemlah 
pesanan passage boea~ pelojangan perta~a, sedang 
djoega di Amerika Senkat lakoekan pela1angan me
naidar (round trip). 

"' Pelajangan dari Shanghai ke A~eri~a berangkali 
akan beronokos kira kira S 3.000, k1ra k1ra bersamaan 
dengan ongkosnja luxe accomoda.ties disal~h satoe 
kapal besar jang lakoekan pela1aran mellntaskan 
Pacific. Perhatian paling besar boeat Hoe perhoeboe
ngan oedara ada terdapat antara kaoe_m soedagar 
dan sedjoemlah antarania terkabar men1ata~an b~r
sedia akan menjokong satoe dienst oedara 1ang b1sa 
adakan perhoeboengan antara Shanghai dan New 
York City dalam tempo lima hari. 

Pendoedoek2 Timoer Dja0eh teroetama akan me
ngalamkan faedah dari itoe dienst mail . oedara lebih 
efficient jang akan bisa tertjipta dengan itoe persam_
boengan Iyn oedara di Hongkong. lni waktoe ma_il 
oedara ke Amerika mengambil tempo sama laman1a 
seperti mail laoet, sebab itoe mail leb_ih doeloe ha
roes diangkoet dengan kapal ke Ma111la. 

Lebih djaoeh kabarnja soedah t~rtjapai kemac!joe~n 
dalam itoe daja oepaja boeat petphkan soal perd1a
lanan mengoelilingin doenia dengan P.esa~at oeda_ra. 
Agente di Shanghai boeat United ~1r Lrnes, Miss 
Virginia Cowper, baroesan telah ter1ma keterangan 
bahwa mr. H. 8. Longfellow, doeloe dari Dollar 
Steamship Coy di Shanghai, sekarang berada diLondon 
sebagi wakil perhoeboengan speciaal dari United 
Airlines, aimana ia lagi atoer persetoedjoean antara 
itoe lyn dan Imperial Airways. 

Lebih djaoeh dirasa, kedoea kongsie pelaja~gan 
itoe akan atoer pemberesan dengan Cunard 1111es 
boeat perhoeboengan trans-Atlantic dan di kemoedian 
hari orang akan bisa beli ticket . goe~a la~ti~kan 
perdjalanan mengoelilingin doenia via Um tel Airlines , 
Pan Anerikan, Imperial dan Cunard. 

Lyceum Ooel.>ernemen. 
D i M a I a 11 g d a 11 S o e r a b a j a. 

Bal a i Poe st aka memberitakan kepada kita, 
bahwa sebenarnja soedah ada sekolah lyceum dine
geri 1111, tetapi kepoenjaan particulier. \i\aka menoe
noeroet beslit Goebernoer Djenderal tanggal ~8 
Augustus jl. No . 53, jang sekarang soedah dioe
moemkan dencran lan1p1ran Staatsblad No . 13694 
moela1 tahoen "'pengadjaran 1936/ 1937 j a.d , akan 
diadakanlah afdeeling gymnasium pada sekolah H.8.S. 
di Soerabaja dan di Malang. Akan dimoelai dahoe
loe dengan kelas t1ga, laloe apabila ternjata pe
naadjaran sematjam itoe memenoehi keperloean, ma
k~ diadakanlah kemoed ian bertoeroet· toeroet kelas 
empat, lima dan enam . Maka d1tetapkanlah poela, 
bahwa sekolah H.B.S. jang ci'i Soerabaja da11 Malang 
itoe, akan bernama Lyceum. 

Lyceum itoe ialah sekolah jang mendidik moerid 
soepaja masoek sekolah tin_ggi , lag1 poela ~aksoed
nja akan mend1dik moerid 1ang menghendak1 penge
tahoean oemoem jang leb1h dari pada sekolah rendah. 
Mesidpoen sekolah itue boleh dimasoeki oleh semoea 
moerid segala bangsa, tetapi sebenarnja teroetama 
oentoek moerid jang pertoe pengadjaran soe paja ma· 
soek sekolah tinggi dan moe rid jang perloe penga 
dja.ran pertengahan jang ada bersamboengan pada 
tengali tahoen dengan pengadjaran jang sematjam 
itoe dir geri Belanda . 

Sekolah itoe terdjadi dar i pada bahag1an bawah 
da11 bahagian aras . Pengadjaran dibahagian bawah 
doea tahoen lamanja dan sama dengan kelas satoe 
dan keJa,., doea sekolah H.B.S. goebernemen jang 
lima tahoen lamanja. Bahag1 :i n atas dibahagi djadi 
doea bahag1an , jaitoe bahag1an gymnasium, 
jang em pat tahoen lama~ija dan bah a _g i an H. ~- S., 
jang sama seloeroehnJa dengan ket1ga kelas iang 
rertinggi pada sekolah H B.S. Goebernemen 1ang 
lima tahoen lamanja. 

I Kedoea kelas jang tertin~gi pa~a bahagian g~m
nasium itoe boleh d1bahag1 djad1 doea bahag1an, 

I jaitoe bahagian pertama bag1 moerid jang hendak 
menempoeh oedjian peng abisan akan mendapat 
diploma. soepaja boleh masoek sekolah tinggi agama 
bahasa dan filsafat atau hak im. Sahagian kedoea 
jaitoe bagi moerid jang hendak menempoeh oedjian 
penghab1san akan mendapat diploma soepaja ?oleh 
mas'oek sekolah tinggi dokter, wiskunde dan 1lrnoe 
alam atau sekolah tinggi hak im. 

Sahagian H. B.S. jang terseboet diatas itoe, boleh 
dibahagi djadi doea baha!!ian , apabila pe_rloe dan 
apabila moengkirs, jaitoe keL'oea atau ket1ga kelas 
jang tertinggi. Sahagian itoe jaitoe bah a g 1 an B, 
jang oentoek moerid jang nienghendaki pengadjaran 
jang menoedjoe ilmoe jan, bersangko~tan de~gan 
wiskunde dan ilmoe alam an bah a g 1 an A, 1ang 
oentoek moerid jang teroet ma menghendaki penga
djaran jang menoedjoe ilm')e i.a~g bersang~o~tan 
dengan bahasa dan ekonomi, 1a1toe sepnt1 1ang 
soedah2 djoega. 

Ha11gsa Papoea dan wata.knja. 
Salah satoe dari anggota pemilih dari bahagian 

penjelidikan ethnologies dari ".'-m~rik.an Musseum 
of Natural Historie, seorang n1on1a Jang bernama 
Margaret Mead, baroe ini membentangkan dalam 
soeatoe boekoe jang bernama Sax and Temperamen 
in three primitive Societies (George Routledge Lon
don boeah penjelidikannja dari penghidoepan 3 
gram bolan orang pendoedoek Nieuw Guin_ea . Ia me
lakoekan penjelidikannja itoe koerang dan 2 tahoen 
ia hidoep diantara orang kaja-kaja itoe. 

Boeah penjelidikannja ini mem~~ ri alasan jang 
koeat oentoek menjaksikan kepertja1aan tenta11g be
nar adanja complex watak peremp?ean atau . lelaki 
itoe. Miss Margaret Mead menoend1oekkan dtdalam 
penjelidikannja bahwa an tara 3 grombolan orang 
Papoea jang diselidikin ja itoe tidak_ ada jan_g seroe~a 
kedoedoek<,m orang perempoean d1dalamn1a, dan ti
dak ada j~ng seroepa poela pendapatan anggota 
grombolan itoe tentang kewadjiban perempoean dan 
laki-laki. Oidalam 2 grom bolan orang mengadakan 
pembahagian pekerdjaan didalam pergaoelannja de
ngan tidak mempergoenakan dasar perbedaan antara 
perempoean dan laki-laki. . f:!anja s~toe gromb?lan 
jang memboeat perbedaan 1111 seperh peradaban 1ang 
kita kenal. 

Pada grombolan jang pertama, j~ng bern~m.a 
Ar apes h. Miss Mead _m_endapat . t1ara berp1k1r 
jang dapat dikatakan berp1k1r sepertt seorang 1bo~. 
Kewadji ban laki-laki dan perempoean . sama sad1a 
dalam pergaoelan, jaitoe kedoea-doeanJa berkewa
djiban oentoek bekerdja dan mengoeroes d~n me
melihara apa jang haroes dipelihara sepert1 anak
anak, binatang binatong ataupoen tarnan· tamanan , 
Maoepoen oen.toek laki-la ki a tau perem poean . watak 
jang paling baik jang ditji ta-tjitakan ~dalah d1dalam 
pergaoelan Arapesh ini, lemboet hat1, so~ka pada 
persamaan, tidak penjerang, soeka bekerd1a bersa
ma-sama . 

Adalah soeatoe ha! jang tidak dapat terdjadi 
bahwa soeafoe laki-laki Arapesh diketawakan orang 
dengan kata- kata: kau berboeat seperti P.~rempoean 
poen moestahil bahwa ia akan maloe dpka orang 
berkata begitoe padanja. Laki-laki dan perempoean 
herJakoe seroepa dan perempoean tidak dianggap 
koerang atau rend:ih rbri laki · lilki poen djoega tid~k 
dianggap lebih lemah wataknja, dan kedoea-~oean1a 
penghidoepannja dioedjoedkan kepada bekerdJa ber
sama-sama. 

Sangat berlain pengb idoepan g.rom9~1an orang 
Mundugomor jang ditempat tinggalnp han1a 150 k.m: 
dari tempat tinggal orang Arapesh iang Iemboet hah 
itoe, jaitoe ditepi soengai Sepik. Djoega orang Mun
dugomor ini tidak ada membedakan watak perem
poean den~an laki-laki, akan tetapi ia memoedji dan 

menjiptakan soeatoe watak oentock sert10ea laki-laki 
dan perempoean jang sepandjang pendapatan dida
lam doenia jang beradaban kita adalah watak laki-laki. 

Perempoean dan laki-laki di grombolan orang 
toekana potong kepala, orang ini adalah mcmpoenjai 
watak 
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penjerang soeka berdjoeang, san~at memikir 
diri sendiri da11 sama sekali tidak mempoenjai sifat
sifat jang lemboet atau menoeroet jang kita nama 
kan sifat peiempoean itoe. Sedangkan orang Arhpesh 
sepandjang oekoeran kita menoentoet penghidoepan. 

Seperti perempoean, orang Mundugomor ini, 
maoepoen perempoean atau lakHaki hanja mengenal 
tj ik-tjik dan kepentingan ~e11diri, sehin~ga ia . satoe 
sama lain saling berkelah1 dan bert1ekt1ok, D1antara 
ia ini seorang perempoean jang lemboet adalah soea
toe keadaan jang abnormaal, begitoe djoe~a. s~or~ng 
perempoean jang kita namakan mempoen1a1 s1fat 
1boe, sedangkan diantara orang Arapesh soeatoe 
lelaki ja11g soeka menjerang dan bersifat ke~as serta 
hanja memik ir diri sendin adalah keadaan 1ang ab 
normaal. Kedoea 2 grombolan itoe hanja mengenal 
satoe oekoeran jang pasti oentoek lelilki dan pe
rempoean dan oedjoednja oekoeran itoe adalah ber
tentangan sama sekali satoe sama lain. 

Pada penjelidikannja jang ketiga di grombolan 
Tjambuli tidak sampai seratoes kilometer dari tem
pat tinggal orang Mundu gomor ~iss Mead dapat 
menetapkan adanja soeatoe azas 1ang membedakan 
wataknja laki-laki dan perempoean, akan tetapi oe
koeran perbedaan ini adalah sebaliknja dari oekoeran 
jang dikenal Miss Mead didalam negerinja. 

Tjita-tjita jang tertinggi didalam penghidoepan 
orang T j a m b o e I i adalah kesenia.n jaitoe menari, 
bermain boenji-boenjian dan kesen1an dengan be
kerdja tangan . Oentoek memoengkinkan orang laki· 
Iaki menaerdjakan kesenian itoe, orang pe1empoean 
jang bera°esaha dan memelihara or~ng lak_i-lak!, tidak 
sebaaai ·boedak-boedak akan tetap1 seperti pen1okong 
jang 

0

tahoe menanggoeng djawab. 
Orang laki-laki jang tidak tahoe menanggoeng 

djawab dan hanja senang bermain-bermain serta ter
gantoeng sama sekali kepada kemoerahan hati orang 
perempoean. Orang laki-laki Tjambuli jang tahoe 
bermain soeling dan menari dan mengoekir-mcngoekir 
adalah makan dan penghidoepannja tergantoeng pa
da orang perempoean Tjambuli, jang memcgang koe~ 
asa ekonomie . Perempoean itoe adalah moerah hat! 
djoega pada laki-laki ia doeka kasih_an da~ meno
long padanja. Orang perempoean T1ambu1J adalah 
tenang dalam fikiran dan tindakan, dan teroetama 
sekali sekali ia roekoen . Didalam pergaoelan Tjam
buli ini lelaki sebenarnja hanja mendjadi perhiasan 
jang tak berarti. 

Dari tiga penjelidikannja ini Miss Mead menarik 
kesimpoelan bahwa oekueran jang digoenakan oleh 
grombolan ini pada anggotanja sama sekali tidak 
bersangkoetan dengan perbedaan antara sifat-sifat 
jang berhoeboeng dengan hal sexuel. 

Tiap-tiap anggouta dari grombolan2 itoe diben
toek oleh pengaroeh pergaoe\an dan peradabannja. 

Kenjataan bahwa tiga grombolan jang hidoep 
begitoe berdekatan dan djoega didalam djenis (ras) 
berdekatan dan hidoep didalam tempat jang hampir 
seroepa, dan keadaan oedara seroepa, mempoenjai 
keadaan didalam hal ini jang begitoe berbeda, me
nimboelkan sangsi pada kejakinan bahwa perampuean 
mempoenjai sifat-sifat tersendirt oleh karena ia pe
rempoean dan begitoepoen laki-la~i. Apa jang ki_t~ 
anggap abnormaal seperti laki2 1ang mempo~n1a1 
hati lemboet dan tabiat iboe serta perempoean 1ang 
bersifat gagah dan penjerang, actief dan mempoenjai 
kemaoean jang koeat, tidak ak_a~ kita ~mggap abnor
maal djika kita maoe mengert1 tionto2 Jang d1kemoe
kakan dengan grombolan orang ,,liar" ini . S.O. 

DARI PASSO. 
Pasar. 

foenggoehpoen Passo satoe negeri sadja jang ter
dapat dionderdistrict Kakas. tetapi tiap2 hari ada.pasar 
dan pasarnja amat ramai, kepoenjaan negeri. 

Pada tahoen2 laloe bangsal jang terdapat didalam 
pasar, selamanja diperbaiki atapnja dll. sehingga o!ehnja 
banjak dikoendjoengi oleh pedagang dan handelaren 
dari Langowa·n, Kakas 'dan Sonder, malahan dari 
Manado djoega jang pada datang akan berdjoeal beli. 

Pada achir2 tahoen ini pasar t~b. tidak diperdoelikan 
lagi oleh Hoekoemto~a . sehingga pedagang2 dari Kakas, 
Langowan dll. tidak soeka niengoendjoengi lagi, sebab 
tidak ada tempat oentoek barang2nja akan diatoer. 

Kita amat heran wa11g pasar kini soedah berdjoemlah 
kira2 f 250. Hoekoemtoea tidak soeka rnemperbaiki 
pasar tsb. welakinpoen pendoedoek Passo b~rkali-ka~i 
minta dengan ::;angat soepaja bangsal pasar d1baharoe1. 

• Hoekoemtoea roepanja soeka sadja pakai dan in
dahkan lcbih fikiran adviseurnja di Amiam dari pada 
fikiran dan moefakatnja pendoedoek Passo. 

Pada 2 tahoen !aloe pendoedoek Passo minta dengan 
sangat soepaja lant;:.i bangsal pasar di bikin' metsel dan 
atapn1a zink, sebab ada wang pasar, tetapi Hoek.o~m

toea tidak setoedjoe dan akibatnja wang pasar d1t1oe
ri bersama-sama dengan brandkast onderdistrict K2kas. 

Siapakah jang moesti menanggoeng resiconja dari 
kehilangan wang pasar tsb. ? 

Tentoe tidak lain moesti ditoentoet pada Hoekorm 
toea Passo, sebab atas kemaoeannja wang pasar di
simpan pada toean Hoekoem-Kedoea ~akas . D)ika 
ditoeroet kemaoeannja pendoedoek, soepa1a wang 1toe 
dipergoenakan oentoek membah~roei bang~al pasar, 
maka tentoe kini pasar Passo, t1dak bedan1a dengan 
bangsal p:asar M.R. 

Ojika keadaan bangsal pasar di Passo, jang telal! 
setengah abad oemoernja itoe, lekas dipe_rrnoeda ke!'°~ 
bali, lantai metsel dan atap zink, terleb1h poela k1111 
ada wang pasar sedjoernlah kira2 f 250. da!a_m ~angan 
Hoekoemtoea, rasanja akan bertambah ra.mai 1a~1 per~ 
dagangan di pasar tsb., dan tentoe lebih ban1ak lag1 
mendapat bea pasar. 
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§ II. DARI HAL PERSIDANGAN. 

Dengan melihat tjara2 jang d~mikian 1toe, kita dapat 
mengakoei, bahwa teroetama dalam persidangan arti per
kataan ,,politiek" itoe, memang soekar benar, jg semata2 
tergantoeng dari pendapatannja tiap2 pegawai pemerin
tah jang hadir dalam vergadering !toe. 

Soepaja vereactering openbaar dapat dilangsoengkan, 
maka baiklah tiap2 pemimpin vergadering haroes me
menoehkan sjaratnja, dan mendjaga djangan sampai ada 
anak2 jang dibawah oemoer 18 tahoen berhadlir (fasal 
7a lid 1). Dan djoega meiioeroet fasal 7, dilarang keras 
aiantara jang hadlir memakai sendjata tad jam. sedang 
dalaa1 fasal 6, pemimpin tidak boleh menolak datangnja 
wakil pemerintah masoek dalam vergadering. 

Ada lagi penambahan baroe, jang oleh pemimpin 
dari vergadering haroes diperhatikan djoei:a. 

Menoeroet atoeran jang berdjalan sekarang ini (Stb. 
1935 No. 85J oleh Procureur-Generaal dapat didjatoehkan 
pelarangan boeat menghadliri segala persidangan politiek 
terhadap kepada sesoeatoe orang bilarnana dipandar.g 
perloe bagai ke!)entingan keamanan oemoem [wanneer 
d1t in he! belang der open bare orde noodzakelyk wordt 
geacht). Ini pelarangan berlakoe boeat selama-lamanja 
1 tahoen dan sigera dengan segala alasan haroes di
oemoemkan di javasche-Courant. Protest atau appel 
terhadap 1arangan ini dapat dikemoekakan kepada Gou
verneur-Generaal, tetapi ten toe appel ini ta' akan berhasil 
sedikitpoen djoega. (fasal 7a lid 2]. 

Djadi sekarang, pemimpin vergadering haroes c!joega 
mendjaga djangan sampai .orang dapat pela.rangan ini 
menghadiiri persidangan. Djika terdapatdemikian mereka 
oleh politie dapat dikelocarkan beg1toe djoega anak2 jg 
bcloem sampai oemoer [fasal 7a lid 4). lni anak didepan 
politie haroes mengasih keterangan bahwa ia soedah 
beroemoer 18 tahoen, dan karena seperti telah diterangkan 
diatas, bagai kita beloem ada Burgerlyke stand soesah 
sekali boeat mengasih boekti dan keterangan jang sjah. 
Sekara11g hanja ters~rah kepada politie sadja pertjaja 
atau tidaknja atas keterangan jang diberikan itoe. 

Melainkan dapat mengeloearkan anak2 dan orang 
jang telah dapat pelarangan tadi, politic selandjoetnja 
berhak djoega boeat memboebarkan vergadering, karena 
melanggar atoeran tadi. Tentoe inilah jang pal!ng ber
ltahaja bagai persidangan itoe ( fasal 7a lid 4 ). 

Didalam tiap2 vergadering ini, pcmimpin haroeslah 
taaloek kepada pendjagaan jang diadakan oleh wakil 
pemerentah goena mendjaga keamanan oemoem, dan 
politie berhak memboebarkan persidangan, djikalau te
rasa olehnja terdjadi soeatoe pelanggaran. Tiap2 perentah 
dari politic, wadjiblah segerah didjalankan, baik oentoek 
pemboebaran atau meninggalkan tempat persidangan 
( fasal 9 ). 

Fasal 9 ini memberi kekoeasaan sepenoeh2nja pada 
politie, boeat mendjaga keamanan oemoem, maka oleh 
adanja koeasa politie ini, hak ra · jat boeat bersidang 
terasalah soeatoe halanga.11, jang terseli b dalam pengertian 
perkataan ,,keamanan oemoem" Apa jang dilain tem
pat boleh dioeraikan, dilain tempat dilarang, sebab me
noeroet anggapan politie masing2 tempal itoe. Dan 
djoega sering terdjadi soeatoe tekst atau citaat atau 
barang karangan, jang soedah oemoem dibatja oleh ra 'jat, 1 

dilarang djoega oleh fihak politie, sebab menoeroet 
pendapatannja, ini bertentangan dengan ketertiban 
oemoem, 

Dalam oemoemnja dapatlah dikatakan, bahwa kewa
djiban politie didalam persidangan itoe, ialah mengamat- I 
amati ketentraman dan keamanan oemoeI11 dalam rapat 
itoe, dan mendjaga djangan sampai peratoeran2 negeri 
dilanggar. Makanja fihak politie berhak setiap-tiap 
waktoe meminta pada pemimpin persidangan oentoek 
melakoekan kcwadjibannja apabila politie memaodang 
soedah timboel keadaan jang koerang baik. Pemimpin 
haroes segefa menoeroet debat tidak bisa, dan protest 
djoega tidak berhasil, sebab semoeanja ada didalam koe
asanja politie. Pemimpin vergadering boleh mendjalanhan 
protest, sesoedahnja rapat persidangan ini. 

Ad. B. Pers i dang a n t er lo et o e p. 

Oidalam Stbl. 1919 No. 27 tidak terdapat soeatoe 
atoeran spec1aal oentoek persidangan tertoetoep, tetapi 
berhoeboeng dengan fasal2 boeat persidangan lain, jg 
telah diterangkan, dapatlah diam bi! ketentou.11,1ja, bah
wa boeat mengadakan ,,persidangan tertoetoep" tidak 
perloe minta idzin atau memberi tahoekan lebih aoeloe 
kepada pemerintah , 

Persidangan tertoetoep 1toe, hanjalah boleh dihadliri 
oleh anggauta- anggauta perkoempoelan atau oleh orang2 
jang dioendang sadja. 
Dis111i pemimpin mempoen1ai ,,ha k" oel'ltoek 111enolak 
segala orang, Jang boekan anggota dan jang tidak di
oendang; djikalau ada diantaranja jang boekan anggora 
atau jang tidak dioendang hadir, maka tentoe persida· 
ngan akan berobah mendjadi openbaar. Akan tetapi ,,ter
toetoep atau tidaknja" ini persidangan, tergantoeng 
djoega pada penganggapan politie, sebab oendangan ini 
tentoe ada batasnja. 

Berpoetera seorang poeteri: 

Walandouw - Dauhan. 

Roemah sakit ,,Andu", 73 November '36 

• 
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Bisa minoem bisa gosok bisa oeroet 

Kemandjoeran ini minjak obat soedah dapat diploma2 dan soedah dipoedji dari padoeka2 
toean2 amotenH.r dari bangsa Europa dan lndonesier seperti: Radja2, Regent, Hoofdaaent van 
Politie bij de afdeeling Generaa! Contro!e Soerabaja, Adjunct Hoofd Djaksa lste klas~e pada 
Landraad V\a~assar, kepala2 District, Wijkmeester dan Luitenant Tionghoa, Hm. toea2, kepala2 
g.oeroe, Voorz1tter2 dan oerkoempoelan2, serta pendoedoek2 dan bangsa2 asing dari seloeroeh· 
tanah Hindia Beianfa jang soeJah pernah pakai ini ,,Ban Leng", dibawah ini ada doea soerat 
dari antaranja. 

Soerabaja, 7 September 1935. 

VERKLARlNG. 

Jang bertand~ ?ibawah in1, Ch . . W . de [{ater.' Hoofdagent van Poli tie pada afdeeling Gene
ra le Cont~ole d1s1n1. m.enerangkan dtstn1, bahwa ta soedah tahoe pakai minjak Ban Leng boeat 
mengobatt !oeka2, sak1t oeroet dan benngoes, boeat penjakit-penjakit mana obat terseboet sa-
ngat baik adanja . Jang bertanda 

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

V E R K L A R I N G. 

. Jang bertanda dibawah ini, L. J. J. v. Anen, bertinggal di Soerabaja, menerangkan derigan 
1111, ~~hwa .ninjak \Ban ~en.g", jang _dibikin oleh Sie Ka Tje merk Tjeh She Tong, sangat ter
poed11 goena rriepa::.. pen1ak1t, sepert1: sak1t telinga, demam, loeka teristimewa loeka2 angoes. 

Sesoedah rakai sedikit sadja rasa sakit soedah hilang sama sekali. 

Soerabaja 24 - 11 - '35 Jang bertanda 

PENERBITAN KITAB-KITAB 

SEKARANG BISA PESAN I 

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

.:-

PROGRAM MA · BOEKOE 2
: 

t'erhatikanlah ! SEKARANG SOEDAH SIAP ! II 

SEKARANG BISA BELi ! 

Kitab: ,,bahasa Melajoe hoeroef Arab memperingatkan 
manoesia kepada Jang ada dalam kitab 1 asjqiqul-Au- I 

Dan lekas dataoglah beli kitab2 jang amat ber· 
goena, jg sekarang baroe kita terima ! Sedia sedikit 

haam d.p. Bid'ah2 dan Waham2 (sangkaan2 chajal). I . . . Se di i l id. 
Ki tab terseboet adaiah ~e,ngadj-a kami moeatkan masa- Kesedaran dan. P.edoman soeam1 is ten . f 0.60 
lah2 jang amat penting diketahoei oleh kita sekaJiannja I Pedoman pendidikan modern · · . . ,, 0.65 
o'.ang !"\Oeslimin, serta menerangkan dengan sedjelas- Penget~hoean karan~ .mengarang . . ,, 0.45 
djelasnia ten tang h_oekoem-hoe~oemBid'ah Zdalala~ jang I P~ngad1ar~n Salat dj1!1d I tfm 4 . . ,, 1.-
telah lama me?dJad1 pe rbrntiangan dan per~eltsihan R1salah Dioem'ah . . . . . . . . . ,, 1,50 
faham anta'.a k1ta sesama ~1t~ dan teroetama 1.ang ada 

1 
Al Qauloes Chahi h (oleh Or. Abdul Kuim Amarullah,, I.

t~rseboet d1dalam. k1tab Tas1q1qul ~uhaam. Beg1toepoen Djawahiroel Boechari djiiid 1 tim 2 . . . . ,, 1.-
d~te~tang parganJa adalah kam1 h1toeng amat moerah- Risalah MirzaiJ'ah (menerangkan l'fk t Ah ct·· h) 
n1a 1alah t 0,40. .. . 

1 
a ma IJa 

Isinja: d11!Id 1, 2, 3 ....... , . . . "0.25 
Perkawinan menoeroet adat setjara Islam ,, 0.15 

1. Menerangkan dari h.al,, Talaffoedz Nijat'' diterangkan R 
hoekoemnja dan bagaimana pen"dirian soennat Nabi Kitab iba · · · · · · · · · · · ,, 0.50 
ditentang dan siapakah jang menetaµkan, siapakah Moment verslag Congres Moehammadijah ke 24 " 0.20 
jang memoengkirinja serta bolehkah kita bertalaf- Doenia Islam zaman. sekarang ,, 0.15 
foedz dan lain-iain sebagainja? Al Qoeran dan poedjangga barat ,, 0.15 

2. Dari hal Seboetan Saijidina dalarn Tasjahhoed; poen lgama Islam ,, 0.20 
diterangkan dimanakah kita haroes beradab dengan Debattalqin (perdebatan kaoem toea antara moeda),, 0.30 
Na bi s a.w; didalam Tasjahhoedkah atau diloear? Rahasia lslam ,, 0.20 
poeladiterangkan hoekoem2nja danfain2 sebagainja. .Kawan Iawan kawan . ,, 0.20 

3. Menerangkan dari ha! Talqin Maj1t di fatsal ini ada- Al Qadha wal Qadar . ,, 0.20 
lah diterangkan dengan sepoeas-poeas11ja, bagaima Pengadjaran membersihkan kalimat tauhid 
nakah jang disoennatkan dan bagaimanakah jang 
mengeliroekan kita dalam soal ini! lni fctsal jang ter djilid 1 tjm 2 ,, 0.60 
pen ting sendiri, sebab soedah populair di per._ . orang\ Pedoman moeballigh · ,, 0.15 

4 Menerangkan dari hal Tawassoel diterangkan dengan Pimpinan pidato · ,, 0.06 
setjoel<oepnja bagaimana sahabat-s;ihabat bertawa!I Statuten Moehammadijah (jang baroe) ,, 0.35 
soel serta ldjma' dalam soal itoe. Tafsir Fatihab ,, O 20 

5. Menerangkan dari ha! Ziarah Qoeboer segala alasan Kalimah Sjahadah ,, 0.20 
alasan jang sjah dan jang tid;ik sjah, semoeanja di- Hadist Boehari djoez J {saban boelan satoe djoezl ,, 0.40 
terangkannja dalam ini kitab; begitoepoen bagaimana- Soal Djawab gebundeld 1 tfm 10 ,, l 1.
kah kita haroes berziar.ah, ziarah jang terlarang dan 
sebaliknja, poela diterangkannja dengan sedjelas2nja. Qoeran terdjamah melajoe hoeroef latijn gebd. 

6. Dari ha! mas<Jlah-masalah chilafijah didalam sem- djilid 1 tlm· 10 ' 
bajang dan diclalamnja poela ada beberapa fatsal Qoeran terdjamah melajoe hoeroef Arab gebd. 
tentang sembajang diterangkannja djocga. djilid l tm 10 

7. Dari ha! do'a-do'a dan wirib·wirib diterangkannja: Pengadjaran salat gebundeld tlm 4 
a. zdikir zd'kir jan? sjah. I Oesiat Nabi Mohamad . . 
b. adabnja dan Kesopanan dalam Islam . . 
c. bagaimanakah zdikir2 jang terlarang? llmoe tauhid (sipat doea poeloeh) · 

8. Menerangkan dari ha! seboetan Ila hadrat. Biggraphie pahlawan2 Islam 
9. AI-Chatimah (penoetoep)I Pemeliharaan lboe dan eaj1 

Demikianlah isi-isinja ini kitab jang sengadja kami Keterangan ziarah ke koeboer 
pcrKetjilkan dan dipermoerahkan poela harganja, sehing- Ahkamat mait 
ga kami mengharap soepaja toean-toean tidak akan 
ketinggalan memperolehnja masing2, sebab dialah jang Bahtera hidoep 
mendjadi sendjata kita, oentoek menolak segala kekeliroe- Menoentoet plan Economie Indonesia 
an 2 didalam kita poenja . . . . . sedang did a lam- Ma ti menanggoeng maloe 
nja ini kitab adalah kami berikan keterangannja betalasan Pedoman ke Achirat . 
AI-Qoeran dengan Al-Hadist disaban2 masalah2 seba- Langkah Pemoeda 
gairnana jang termaktoeb diatas. Peli ta (pakaian peremoean) 
Segala pesanan. soepaja diteroeskan kepada pe-

,I 

"4.-

)) 4.-
)) 5-
)) 0.25 
)) 0.30 
" 0.30 
"0.55 
" 0.41 
"0.45 
"030 
"0.35 
" 0.38 
" 0.18 
" 0.25 
,, 0.35 
,, LIO 

ngaraog ataupoen kepada peoerbitnja ialah : Di o e g a a d a s e di a : 
Katjoe Hizboel Wathan. Dasi pemoeda Moehammadijah. 
Kaos kaki Hizboel Wathan dari wool. Kembang melati. 

lkat'pinggang Hizboel Wathan. 

Pengarnng: f'enerbit: 
S. HADI M. ADDABA AZIKIN DATAtJ. 

Gorontalo Gorontalo 
Kepada pemesan jang beli seperti : 

10 bockoe korting IO pCt. 30 boekoe korting 20 pCt. 
50 ,, ,, 30 pCt. HIO ,, ,, 50 pCt. 

Harap lekas peirn.n, cijaga djangan sampai kehabisan, 
sebab jang sedi;i sekarang tinggal sedikit sadj:a. 

Menoenggoe dengan hormat, 

,.AZIKIN DA'l'AU" 
GORONTALO. 
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