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Perang doenia ditahoen 1939 1 Y::dari 9fteopafra 
1.i,amalan satoe opsir laoet Japan. 

Menjamboeng koetipan kita tentang toelisan Tota 
Ishimaru, itoe opsir laoet Japan jang menoelis boekoe 
,,The next world war", dibawah ini kita terdjernahkan 
lagi beberapa bagian dari boekoe itoe. 

A n t j a m a n p i h a k R o e s. 

Sesoedah memadjoekan sebab2, mengapa juist dita
hoen 1939 akan petjah perang doenia jang mendatang 
itoe, penoelis Japan terseboet membitjarakan bahaja jg 
mengantjam dari pihak Roes. Kata lshimura, terketjoeali 
ada hal·hal jang tidak terdoega, jg menghalangi, maka 
pada achir 1937 Roes akan mentjapai: 
1. Pemoesatan poesat2 industrie ke Siberia; 
2. Pembangoenan trunk-railway dari telaga Baikal ke

Amoer; 

.(!111 
nmu SOEPAJA NIDMIA OJADI llANlll 

memihh ltoe - sed ari zaman ddhoeloekala -
minjak zelocn (olijl) tcrmashoer bntknfa bocnl 

bi!<i n bersih. segar dan sehal koelit. soepaja 
le ta p linggdl moecla parasn ja. 
T1da ada lain mtnjak lagi jang bisa diban· 
,t;ngkan kcbnik..rnnja. Sampai zaman sekara n11 

hmanJjoerannja lingaal hetop. Tjampoerun 
dari mlnjak z e Io en in! 
dengan minjak 1 tdune

man lain, ilorlah pembikin 
Saboen Paln101i,·e menoe-

3. Pertegoehan jang koeat dalam persendjataan di Ti
moer Djaoeh. 
Sovjet Unie menoeroet pendapatan penoelis, ada satoe 

negeri jang loear biasa dan tidak dapat diterka2 5epak 
terdjangnja. Satoe hat dapat dipastikan, jaitoe Roes ti 
dak akan melepaskan politiek perloeasan kearah Timoer 
Djaoeh. Roes selaman1a mengadoe (sorong api) Japan 
terhadap Tiongkok dan terhadap kepentingan2 lnggeris 
dan Amerika. Ramal an penoelis . ten tang 

Koelit jdng kasar iloe biasanjo di,ebabkan 
oleh k toran aboe dan keringat. jang !aloe 
menoetoep lobang-lobang koclit iung ketiil. 
Soepaja djan11on sampai ked;adian beg1t oe 
•aban pa~ I dan .or e hendaklah l\jon1a 
be,.ili'"'n moeka. leher dan poendak <l<·ngan 
bocsa Sahoen Palmolive int. sampai boesa 
ini da .11 mco csep sem<>ea di lobang' koelit. 
Laloe ioetjikonlah baik betocl dengan acr. 
Knre itoe koelit Njonja tctap moeda dan 
segar Kcoenloengan N jonja ' jaitoe inocka 
<egnr. lfnntik den moeda ~ 

SAB EN PALMOLIVE TA: MENGANDOENG GEMOEK BINATANG 

di Mantsjoeria dan Tiong ok, perselisihan tentang pe- j i. 
nangkapan ikan penggali n minjak dipoetau Sachalin , 
dan itoe pertegoehan tentara Roes di Asia Timoe1 jang 1 2. 

Cr i s i s d o e n i a d i t a h 0 e n I 9 3 g teroes meneroes didjalankan. Poen perhoeboengan Roes
Amerika jang semingkin baik itoe, dipandang oleh pi- 3. 

dialaskannja atas hal bloksysteem, seperti soedah dite- hak japan, mengantjam kekoedoekannja. Penoelis laloe 
rangkan diatas itoe, jang mendjadikan timboelnja ben· 

Kabar2 janJ teroes meneroes tersiar tentang ditoe
toeP'1ja perdjandjian militair antara Ja -an - Djerman. 
Boekan moestahil Japan dan Tiongkok bisa bersatoe 
boeat mengoesir korninisme dari Tiongkok seloeroenja. 
Kekoeatiran ten tang per!oeasan Japan dan Mantsjoe
kwo di Mongolia loear, dan den~an begitoe perhoe-

mengemoekakan toedoeha ten tang: 
tjana economie. Sebah nationalisme jang sempit itoe I. Perselisihan lapel wata Manchukwa-Roes disambil-
dapat menimboelkan anlagonisme, pertentangan bangsa2. kan pengoeatan tentara dikedoea pihak; 
Perlombaan perscndjataan mendjadikan negeri2 djatoeh 2. Daja-oepaja mengeroehl n keadaan di Hsingan oetara 
dalam kesoekaran oeang dan kesoekaran peroeangan dan Mongolia !oear bo at menimboelkan pembcron -
itoe menimboelkan poela tindasan: peperangan econo- takan; 

o s di Mantsjoel\"wo dan 
mie antara bangsa2. Demikianlah sebab dan akibatn·a 3. Pe haponan on 
berpoetar balik, dari moela sampa1 ke achirnja, laloe djoega di Harbin ; 
dari moela poela, begitoe seteroesnja meroepakan satoe 4. Andjoeran meloeaskan pasoekan2 Mantsjoekwo jang 
,,vicieuze cirkel". 

berchianat dengan maksoed mengadakan revolutie; 
Membitjarakan lagi tenfang perhoeboengan 5. Penolakan jang tidak beralasan tentang oesoel pe-

J a pan - Roes I a n, netapan tape I watas; 
lshimaru berperasaan bahwa perhoeboengan itoe seming- 6. Perganda anti-Japan jang semingkin diper!oeas oleh 
kin lama semingkin tadjamnja. Diperingatinja perselisihan dinegeri2 Eropah. 
antara kedoea negeri itoe tentang itoe djalanan kereta Sebaliknja dari pihak Roes didapatkan alasan2 jang 
api di Mantsjoeria-oetara, propaganda kominis jg actief I mendjadikan ia bekerdja koeat didaerah itoe karena : 

boengan satoe2nja antara Roes dan Tiongkok bisa 
terpoetoes. 
Tentang Tiongkok jang sikapnja di

s an gs i k an it o e, penoelis berpendapatan, bahwa 
negeri tetangganja itoe senantiasa mempergoenakaa tja
ra-tjaranja jang lama, jaitoe mengadoe adoekan soeatoc 
negeri dengan negeri jang lain. 

Pertjobaan Tiongkok oentoek mengadoe Volkenbond 
dengan japan dan Japan dengan Amerika diseboet oleh 
penoelis satoe kegagalan. Begitoe djoega pertjobaan 
mengadoe Roes dan Japan. (Apakah disini penoelis tidak 
balikkan doedoeknja ha!? Boekankah tempo hari Tiong 
kok telah merninta perantaraan Volkenbond, lantaran 
perboeatan!l Japan jang tidak sah itoe, dengan meram
pas Mantsjoeria dan menjerang Shanghay, dengan me
makai alasan tetek-bengek? Dan boekankah telah di-

ii It 
• MASTER "S •• 

SOESOE ADA MAKANAN DARI NATUUR I 
D 

Europa dan Amerika pada waktoe 
heberapa taon jang belakangan ini soedah 
teroetamaken soesoe. 

Laki-laki minoem 101 

Perempoean minoem m1 

Anak-anak minoem ini 

Soeaoe ada diaediaken dalem roe mah aekolah; dalem f abriek· 
Ea~riek, dalem kantoor-kantoor, dalem ·toko-toko, roemah-roemah 
makan dan diroemah tangga. Toean dan Njonja bisa dapetken itoe 
•oeaoe jang aama baiknja diiini dan selamanja minta 

\ 
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poetoeskan oleh Volkenbond sewaktoe itoe, bahwa ke 
salahan ada dipihaknja Japan? lnikah jang diseboet 
Tiongkok menghasoet Volkenbond terhadap Nippon?? 
Red. KHP). 

Penoelis melahirkan pertanjaan, apakah gen. Chiang 
Kai Shek akan dapat mentjiptakan pers.ahabatan ]apan
Tiongkok. Doeloe katanja ada tanda2 jg mengoendjoek 
kedjoeroe&an itoe. Tetapi setelah Chiang mengetahoei 
maksoed Japan jang sebenarnja, ia berobah sikap, !aloe 
menolak oesoel Hirota jang berdasarkan politiek japan 
seperti berikoet: 
1. Tiongkok menghentikan segala gerakan anti-Japan 

dan melepaskan politiek menoendjang Eropah dan [ 
Amerika. Oentoek gantinja sobat2 itoe diharap Ti- I 
ongkok bekerdja sama2 denga<J japan; ! 

. 2. Tiongkok haroes mengakoei Mantsjoekwo dan per
hoeborngan antara ne2eri boneka ini dengan Tiong
kok didjadikan biasa poe!a. 

3. Japan dan Tio.1gkok akan kersama2 mengenjahkan 
kominisme dari Asia Timoer. 
Karena tidak menoe11djang pokok2 dasar politiek Ja

pan i.toe, penoelis berpendaµatan bahwa Tiongkok poenja 
sikap terhadap Japan masih beloem tentoe. Boekoe ls
himaru itoe d1toelis sedoeloenja kedjadian jang sekarang j 
di Tiongkok-Oetara. Seperti sek:uang njata dari toelisan 
opsir japan itoe, adalah pangkal conflict di Peiping itoe J 

satoe peneroesan dati penolakan Tiongl<ok ditahoen 1935 
akan porstel Hirota seperti diatas itoe. Sekarang bagi 1 

penoelis tentoe baroe terang ,.kem na gen. Chiang me- 1 

noedjoe", jaitoe kepersobatan jang seimbang dan tidak 
bcrat sebelah. Red. KHP). . I 

• 

Baoe haroem 
jang kelilin.g 
nonnah manis ~ 

Jang membahajakan di Eropah 

menoeroet pemandangan penoelis, terdapat dalam ada- I 
nja pertentangan kepentingan disepandjang tape! watas I 
antara Polen dan Djerman, dari Silezea sampai laoet 
Baltic; 0egitoe djoega jang diseboet ,.Donau-bekken" 
daerah aliran soengai Donau dari Weenen sampai dila
oet Hitam dan disebahagian besar dari tanah Balkan di 
sepandjang pantai laoetan Adriatis 

... jaitoe w .. mgin10 CYBELE, 

Boekoe lsh1maru mi oleh penoelisnja dikoentjikan 
dengan harapan2 damai dengan mengemoekakan antara 
lain lain, bahwa: 

Orang2 Japan senantiasa berani madjoe dimedan pe
rang, tetapi boekannja itoe jg dapat meroepakan satoe 
bangsa jg diseboet besar. Nan ti kalau kita dalam waktoe 
damai dapat menoendjoekkan kepintaran mentjiptakan, 
membentoek dan membangoenkan, baroelah kila dapat 
menjeboet diri kita bangsa jang besar Sebab Japan te
lah memboektikan kekoeatanrqa membangoenkc-n itoe, 
penoelis harapkan, goena perdamaian, soepaja ,.doenia 
dapat menangkap tabiat bangsa Japan jang tetap" 

Teoggelamnja kapal •• van der Wijck·'? 
L a n ta r a n p a t r i j s p o o rt e n t e r b o e k a. 

Pembatja masih ingat itoe bentjana kapal ,,van der 
WijK" pada tahoen !aloe. Kapal KPM terseboet. satoe 
kapal penoempang, telah tenggelam · diantara Soerabaja 
dan Semarang, oleh sebab2 jang tidak dapat diketahoei 
dengan djelas. Perkara tenggelamnja kapal itoe !aloe 
djatoeh dalam tangannja Raad van Scheepvaart, jang 
telah memeriksanja beberapa waktoe Jamanja dengan 
teli ti Menoeroet wart a dalam s.s.k. pemeriksaan itoe 
sekarang soedah habis dan raad pelajaran tsb. telah 
mengeloearkan poetoesannia. Menoeroet poetoesan Raad 
van Scheepvaait itoe, sebab jang oetama dari tengge
lam nja kapal .,v. d. Wijck" itoe, adalah I ant a ran 
patrijspoorten (djendela] dalam palka 
d o e a i t o e t i d a k d i to e to e p. Oleh karena ter
boekanja djendela2 itoe, air telah masoek dalam kapal 
semoelanja sedikit ke sedikit dan kemoedian banjak2, 
masoek ke palka doea itoe, sehingga menenggelamkan 

tingenteering oostpannen [hefanga goreng' dan pakpa 
pier (kertas pe·11hoengkoes) terhitoeng moelai 2"' Juli jl. 

Pemasoekan beras loear ne:reri. 

I 
Di I o cask an po el a pa k a i l 1 c en tie. 

Oleh resi?ent Manado d1terima kawat dari Directeur 
I van Econom1sche Zaken, bahwa moelai I Seplem'ier jl. 

pemasoekan beras loear negeri, dengan pakai licentie, 
d loeaskan poela. Keloeas;in ini diberikan, berhoeboeng 
dengan berkoerangnja pt'rsediaan beras di java. 

Lantara n kabar kedoekaan 

kapal itoe. 

Ataukah sebab tak soeka dimadoe., 
Di Tondanoweg Tongk. mhene, dalam satoe toko Tiong
hoa pada hari Minggoe laloe soedah terdjadi satoe 

S
. . 

1 
h? drama sedih Wal.toe ja1~g poenja toko s•angseng T. L. T. l 

1 a pa po en J a s a a . k b 1· d · b · · · • · • em a 1 an erperg1an keto.wn1a. d•dapatnJa isterinja 
Tidak ditoetoepnja patrijspoorten itoe, menoeroet pen- seda~g t~rgantoeng poda scoetas tali dan s.oedah tidak I 

dapatan raad adalah kelala11111p stuuman kt:satoe H., I benl]awa lag!. Atas teri aka n minta tolong dari TLT 
jang tidak soedah menoetoep atau menjoeroeh toetoep j orang lantas datang melihat dan politie poen tidak 
djendela:.l itoe. Kelalaian itoe djadi salahnj:i koerang ha ti- l etinggalan. Maj at siotjia -jang tjelaka itoe !aloe diba-1 
hati. Raad berpendapatan kesalahan itoe haroes dihoe wake W1lhelrn.a-hosp1taal boeat diperiksa oleh dol..ter. 
koem !aloe mendjatoehkan hoekoeman pada stuurman H. 1 Te'ltang sebabnja sehingga njonja itoe sampa1 nekat 
jaitoe diberi schorsching (dipetjatkan) dari djabatannja. hcgitoe, ada ditjeriterakan, bahwa siotjia terseboet ha 
Stuurman terseboet dilarang dan ditjaboet haknja oen- ' roesan mendapat kabar tentang men1nggalnja ajahnja 
toek mengemoedikan atau melakoekan pekerdjaan stuur- dalam pertempoeran T101 gkok-Japan di Peiping baroe2 
man ke satoe dalam satoe kapal di Indonesia selama ini sehingga ia begitoe kesal sampai djadi nekat. Lain 
tiga boelan. Kapitein kapal Akkerman, tidak dihoekoem, tjerita ooela ada bilang, bahwa itoe njonja soedah 

1 

sebab ternjata tidak bersalah, sebab padanja tidak di berboeat pernboenoehan diri itoe, sebab dengkel pada 1 

beritahoekan tentang tidak ditoetoepnja patrij!poorten lakinja jang ada kandoeng niatan hendak rnengambil / 
itoe, pada dapat ia melakoekan tindakan2 seperloenja. teman hidoep nomer doea. Manakah jang benar terserah 

tetes sodjo soedoh 

bis c. menjedapkon 

hawo beberopo hori. 

Menoeroe ' k~terangan jg kita oeroleh sebabZnja, 
terbit drama 111i, sipenjerang mene:angkan dihada
pan politie, ia merasa sakit hat i dan maloe sebab 
s1korban telah menggoda kepada bapanja, sehingga 
pada maiam itoe teroes menjerang pada s1korban. 
. [1jika bE'nar keterangan sipenjerang, maka ta ma
soek dalam pik1ran k1ta, asal penggodaan itoe da
tang dari s1perempoea11, melainkan tentoe dan pas
ti moelaJ datang dari hangsa lelak1 

Pada waktoe bapa sipenjerang diperiksa olt!h 
politte. aria benar ia digoda oleh sikorban. maka 
perlanjaan itoe dtdjJwabnja dengan ,,T i·d a k ' . 

Demiltian kebanjakan manoesia haik t~ki2, ~aoe
poen oeremooean idak rnaoe rnengakoe dosan1a Ia 
tetap · berkeras kepala rnes1<.i poen kesalahan itoe 
soedah ada dih:idapan mata. 

Berboeat sesoeatoe dengan tidak dipikir lebih 
dahoeloe, amat keliroe, apabila t<alau consequentie 
perboeatan itoe tidak maoe dipikoel poela. 

Kedjadian ini adalah soeatoe tjerrnin pergaoelan 
kepada kita manoesia, baik lela1<i maoepoen perem
poean, djika ada diantara kita, berboeat pE'rb.oea~an 
sedemikian haramnja, moentjoelnja toelisan ktta in.1. 
dengan segera ditinggalkannja. sehab sepand_a12nja 
01 ang menoetoep barang jang boesoek, se_kal! ?er
baoe djoega dan achirnja timboel perkara 1ang hdak 
diingini. 

lnsjaflah barang siapa jang soeka insjaf, dan se
darlah barang siapa jang soeka sedar. 

DARI TONDANO. 

Djoediisme 
Lebib djaoeh raad berpendapatan, bahwa tidak akan pada penjelidikan jang sedang dilakoekan 

terdjadi ketjelakaan, djika kapal itoe mempoenjai tim
bangan dinamische stabiliteit, dan djika tidak terdjadi 1 DARI LOEMPIAS. 

Conferentie Medja bocndar. 

/ Belakangan. ini di Tondano tidak ketingialan dengan 

beralihnja moeatan. I FredSar 
adanja djoedi. Makin hari boekan main berkoerang, 

menoelis: ' behkan bertambah semangatnja. 
Tjermin Pergaoelan Pertarna itoe semangat djoedi hanja melekat kepada 

Soeratl kabar Tiongboa. 
~ang kena persbreidel. 

Soerat kabar Tionghoa ,,New China" terbit di 'V\edan, 
berhoeboeng dengan beberapa artikel jang anti-Japan, 
telah dikenakan phase pertama dari persbreidel ordon
nantie, jaitoe dilarang terbit selama 8 hari. Lain dari 
pada itoe, poen p;ida s.k. Tay Kong Siang Po, di Soe· 
rabaja, rnenoeroet kawat opisil dari Bogor, dilarang 
djoega terbit selama 8 hari [ S. 0.) 

Pem batasan dipandjaogkan. 
Boe at oo'stpannen dan pakpapier. 

Dari lnvoerbureau dikabarkan pada kantoor reside nan 
disini tentang dipandjangkan tempo berlakoenja con-

Pe m b o en (J eh an j an g n g er i. orang~ negeri jang mampoe, 1.Jeberapa pegawai negeri 
Kepada kita disampaikan cha bar ballwa pada jang terhisap pendidik anak2 dan beberapa bangsa Tiong-

malam antara 31 Juli dan J Augustus 1937 dinegeri hoa Ojika kebetoelan tanggalan moeda, althans kalau 
Loempias telah terbit soeatoe pemboenoehan. malam vrij oempamanja hari Minggoe, wah disitoelah 

Seorang perempoean bernama Sarah Tangka se- soeatoe kesempatan besar, goena mengoendjoengi con-
mentara dansa2 katril1 dengan lelaki bernama Dirk fer en tie med j a b o end a r, oentoek mengadoe ke-
Lontoh pengoekoer tanah negeri terseboet dan bapa sakitan oeangnja. Kerapkali itoe hari vrij dirangkap 
dari sipenjerang, telah beroleh t1kaman pada dada· dengan hari Minggoe siangnja Gigitan hantoe ma 1 a i-
nja. Loeka_ jang dipewlehnja ada para!1, karena di-1

1 
s e roepa11ja tidak terasa di rondano, terboekti masih 

se_babkan 1toe, Sarah Tangka teroes djatoeh keboc sempat mempergoenakan oeangnja, hasil kerlngatnja, 
m1 dan menghemboeskan nafas jang penghabisan, goena berfoja foja . 
meningalkan doenia jang fana ini. 1 Tentang pendjoedian kaoem tsb. d1atas, kita tidak 

Adrian Lontoh oemoer 19 tahoen, itoe namanja begitoe ambil poesing lagi, karena rata2nja mareka soe-
dari sipenjerang teroes diangkoet ke Manado dan dah tidak soedi rnendengar apa lagi meminta nasihat, 
ditahan dikamar tikoes. karena mareka 5oedah in5jaf akan perboeatannja. Hanja : 
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idzinkanlah kita bitjara sedikit, bahwa sebetoelnja per- I 
boeatan toean2 akan mendjadi tauladan oernoem. Jang 
haroes kita sesalkan dalam perrnainan ini, ialah djoedi
isme kini soedah rnelekat pada kaoem jang soesah se
hingga mareka toeroet bersama2 mendjadi anggota da
lam conferentte media boender. 

Conferentie ini tidak diadakan dalam 1 roernah sadja 
dan berdjaochan dengan djalan raj a, teta pi conferentie 
ini ternjata diadakan dibeberapa warong, didjalan raja 
Jang ramai dan dekat pasar. Apabda terlihat berkeroe
rnoen2, berlampoe agak krang, hampir tidak salah lagi 1 

moesti pendjoed1an.' Demikian djoega pada waktoe siang 
hari, djika ada orang masoek diitoe waroeng s:itoe per I 
~atoe dan tidak bltjara boe of ba dan teroes kebelakang I 
maka disitoe telah diadakau pendjoedian. Ada djoega 
satoe roemah dari pegawei jang djaoeh dari pasar, di- j 
sitoe tiap2 malam diadakan pendjoedian. Pada ·masa ini 
tempat2 jang selaloe d1goenakan mengadoe koetjing 1 

dan mana2 anggauta2 medja boender, sengadja kita 
simpan dahoeloe, tetapi djika perloe akan dioemoemkan, 
Maka penoeh pengharapan kita, berhoeboeng dengan 
perihal djoediisme pada masa ini semangkin meradjale
la, perloelah kiranja dihak jang berwadjib teroetama 
toean Majoor di Tondano soeka mengambil perhatian 
hal ini serta Baliauakan memboeat satoe sinculair pem· 
beri tahoean kepada pegawei2nja di district Toulour: 
" D i I a rang k er as o et o e k be rd j o e di" demi
kian djoega dikampoeng2 dengan djalan palakaat, 
Maksoed toelisan kita ini tidak lain hanja oentoek 
mendjaga keamanan oemoem dan pergaoelan jang halal 
jang setiap hari kita harapkan. . FreaSar. 

(Kiriman lotar tanggoengan redactie). 

.Merangkap pekerdjaan hakim atau politic? 
Agar diambil perhatian 
Pers d an Vo I ks r a ad. 

Dalam soerat pekabaran ir.i tertanggal 10 Juli 
1937 ada termoeat satoe toelisan jang berkepala: 

Linta2 darat jang ketangkap, jaitoe oleh Insp. van 
Financien telah dipergoki toean J. T. dan H. S jang 
mengambil keoentoengan melanggar atoeran Pemerln
tah dan djoega banjak soerat~an jang semata - mata 
palsoe, demikian kata lnsp. van Financien terseboet. 
Sesoedahnja mengatahoei ten tang adanja toelisan ter
seboet lantas penoells ini teroes berangkat menoe
djoe ketempat toean J. T. salah satoe tertoedoeh !a
loe memperbintjangkan tentang adanja toelisan terse
boet J T. menrangkan bahwa soerat2 perdagangan
nja berserta dengan beberaoa boekoe telah diang
kat atau dibeslag oleh terrein ambtenaar dari belas
ting dienst pada boelan December 1936. Hal ini 
oleh toean J.T. telah dimadjoekan permmtaan de
ngan soerat pada toean Insp. van Financien agar 

Penatgaotinja Mr. Hart . 

Di ?epartement Econ . Zak en. 

Ocngan opisil dikabarkan, bahwa sebagai peng
gantinja Mr. Hart, toean H.J. van Mook, jang akan 
mendjabat pangkatnja moelai 31 hb ini. 

Toean van Mook sekarang ada djadi kepala dan 
afd A lgemeene Economische aangelegenheden pad a 
departement itoe djoega l a pernah be ladjar lndo
logie di Leiden, !aloe djadi ambtenaar B.B. Semasa 
G 0. De Graeff toean van Mook pernah djadi wa
kil dari De Srnw-groep dalam Volkuaad. Seteiah i 
toe ia d1temoatka11 dide~1artement jang sedikit hari 
!agi bakal dikepalakao11ja itoe 

soepaja soerat2 dan boekoe2 jang dibeslag itoe di
kemballkan ketangan toean J T. akan tetapi permin· 
taan itoe tidak berhasil. Hanja soerat2 dikembal1kan 
kemoed1an dari beberapa boelan. Poe toean j.T. 
terseboet menrangkan beloem pernah didengar kete
rangannja oleh Hakim atau polite entah bagaimana 
dengan soerat2 perdagangannja itoe. Penoelis ini 
koerang mengerli kalau ambtenaar dari belasting
dienst boleh djoega merangkap pekerdjaan sebagai 
Hakim atau Politie dalam ha! tni. K1ranja toelisan 
ini akan diambil .perhat1an Pers Indonesia teroetama 
Voiksraad . Toean H. S. sementara tidak berada di 
Remboken 

RemhoKen 22 Juli '37. K. 
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SPAARBANK MINAHASSA. 
Diakoe sah dengan besluit Goebernemen 

tertangial 11 Juli 1894. 

TEMPAT MEMPERBOENGAKAN OEANG 
SIMPANAN JANG KOEKOEH . 

Oeang simpanan jang tertjatat dalam boekoe 
selamanja boleh diminta kembali dengan tidak oesah 
kasih tahoe lebih dahoeloe. 

Boenga (rente) oeang ja11g didapat boeat tahoen 
jang telah laloe, saban tahoen selaat-laatnja pada 
,boelan Maart ditentoekan oleh Directie. 

Boenga 1936 3,6%. 
Penjimpan2 jang beloem soeroeh masoekkan boe

nga tahoen 1936, dipinta den g an sang at soe
paja soeroeh lakoekan itoe. 

Directie. 

Memperhentikanlah dengan lekas 
batoek 1an9 ngerl itoe, ambillah 
Akker's Abdi1siroop. Dengan sebentar 
djoega toean akan merasai, bahwa 
toean mempoenjai toeloengan akan 
mengoesirkan batoek 1ang terdegil 
Sedari sendok jang pertama maka 
njatalah kerdjanja jong menjenang· 
kan, jang mengoerangkan sakit, dan 
jong melepaskan dahak itoe. Dahak 
1ang terlekat itoe terlepaslah serto 
toean akan bernapas poela dengan 
moedahnja. Abdijsiroop membekin 
nanti malam toean tidoer n1enjak 
dengan senangn1a serta dalam 24 
djam toean poen akan loepa sama 
aekali batoek sesak itoe. Sedemikian 
ambillah Akker's Abdijsiroop boeat 

Batoek ·Griep·Brondtitis-Aslhmo 

~!ISllfOtJP 

Oisemoea roemoh obat clan tollo 2 

PAS ONTVANGEN 

MODEBLADEN 
I 

II 

RECORD 

DISTINCTION 

TRES ELEGANT 

ROBES ELEGANTES 

!DEES CHARMANTES 

STELLA 

L' E L E G A N C E F E M I N I N E 
L' EN FANT 

THE COMING SEASON 

STAR 

SMART 

SCHOENE DIRNDLKLEIDER 

Boekhandel & Drukkerij 
LIEM 0£1 TIONG & Co. 

Man ado. 

I 



DARI BOEOL. 

P.H. I. S. baroe di Boeol. 
P.H. I. S. jang pernah dichabarkan dalam ini K. H. 

Poo jang laloe 2, kini telah selesai. Hampir tiap hari 
tampak toean Marsaoleh 8iaoe memimpin orang peker
dj a disitoe. Sekolah terseboet memang initiatief dari 
be\iau pertamanja. Dengan adanja sekolah ini maka 
keradjaan Boeol dalam perlindoengan P. Radja H. A. 
furungkoe madjoe selangkah lagi. Ada harapar. seko
lah itoe nanti mendjadi soeatoe lampoe kemoedian 
oentoek kaoem Boeol, sebab tentoe tidak semoea 
orang boleh mengirim anaknja ketempat djaoeh, oen
toek mempeladjari bahasa Belanda. 

Sekolab bijgebouw Boeol ditambah bilik ( 

Menocroet chabar, bahwa sekolah bijgebouw V. v. 
school Boeol akan ditambah biliknja. Boven + onder
bouw Boeol tahoen !aloe moerid diantara 4 - 500. 
Goeroenja 8 Sedang tahoen !aloe berhoeboeng de· 
ngan zaman Crisis moeridnja Iebih darl 200, goeroenja 
5 orang. Njata tfalam 2 tahoen belakang bertambah 
oesaha dari siapa2 jang bersangkoetan . Dahoeloe th 
1928- 1929 semasa terhisab sekolah klas 2 goeroenja 
7 orang, dan moerid + 300. 

Toentoetan lnspectie sekarang, hendaknja sesoeailah 
dengan keadaan sebagai ini. 

Maatschappij Boeol. 

~ebagai samboengan chabar2 !aloe, dapat diberi· 
takan bahwa roepanja '\\aatschappij terseboet beker
dja teroes. Lobang" dikerdjakan teroe·s - meneroes. 
Waktoe satoe toean datang dahoeloe telah memba
wa + 40 karoeng berisi batoe tjampoeran logam jang I 
berharga. Kemoedian + 30 karoeng ketjil. Disana ada 
bekerdja seorang toean lnginieur dan seorang toean 
Machines, Mandoer dan koeli 2

• Menoeroet chabar 
maka pemeriksaan agak berhasil. 

Doenia Sport 

Oengan ongkos + f 500, v.b. bond Donggala hen
dak datang bertanding dengan beberapa elftal di j 
Boeol, pada 31 - 8 - '37 j.a.d. Gorontalo dan Toli
toli ta' djadi. Donggala telah dikirim oleh p. t. Radja 

Assurantie diri - Tarief moerah. 

Vertegenwoordiger voor de llinahassa : 

w. D E 8 E s T E. TEL. 187. 
Actieve Agenten gevraagd. 

J ulianalaan lZ 
telf. 187. 
llenado. 

Maandag, 16 Augustus 1937 
WelEd Heer E. Katuuk 

Oud Hoek. toea te Talawaan (Tonsea). 

Dinsdag 17 Augustus 1937 
WelEdHeer J. de Jong te Tateloe. 

Woensdag 18 Augustus 1937 
COMMISSIE VENDUTIE 

i/h Tokolokaal julianalaan 12 Manado. 

Donderdag 19 A~gustus 1937 
WelEdGeb. Heer J. Broekhuysen 

Vert. Jacobson v.d. Berg & Co. 
Kemaweg 10 - Manado. 

Vrijdag 20 Augustus 1937 
WelEd. Heer E. Tumondo te Kassar. 

Zaterdag 28 Augustus l 937 
Belangrijke Vee vendutie 

WelEdHeer Sie Lae Hoeat te Amoerang. 

Maandag 30 Augustus 1937 
WelEdGeb. Heer G. R. Pantouw 
Procureur, julianalaan 10 Manado. 

Maandag 6 September 1937 
WelEd. Heer A. X. Tumeogkol, te Kauditan. 

Woensdag 8 September 1937 
WelEdHeer F. Rorin1&pandeij te Aermadidi. 

Vrijdag 10 September 1937 
WelEd. Heer E. Longkutoij te Sander. 

Dondcrdag 23 September 1937 
WelEdGeb. Heer D. E. de la FoHe 

2de Werktuigk. Gouvern. Marine 
Tondanoweg-Manado. 

Ons tevreden publiek is OJl7.e reclame. 

f 300. Kira• keramaian 6 hari dan Donggala akan 
bertanding dengan : 

1 Smar Boeol - Donggala. 
2 Poetera Hindia ( Palele) - ,, 

dengan lain tempat, makin lama nanti makin haloes 
hendaknja . Pernah dalam tiap ·~ pertandingan pada 
keramaian 2 !aloe hingga 30 lebih clubs sekitar Boeol 
ambil bahagian . 

3 Sunrise Leok ,, 
4 Sinar Boedi Bongo ., 
5 Bintang Padjeko ,, 

Harap Bond Donggala memberi tjontoh, karena telah 
biasa tentoe sifat sportief ta ' asing lagi. Haraplah ka
oem penonton bersabar menoenggoe masanja. 

Dalam hal ini Boeol moelai dapat dikenal dalam 
doenia Sport oleh lain negeri, tapi memang Boeol 
soedah sedjak 20 tahoen toeroet main voet bal. Tjoe
ma lagaknja main tjara Sportief benar2, tentoe sama 

Kita nanti menjintai dari belakang pagar. 
[Pena Mas). 

BATJALAH Keng H1va Poo. 

AKOE BRIKEN . '• - ' 

TIDOER POELES JANG SEHAT 
HtNGGA SABEN MALEM MENGASIH TfNAGA BAROE 
D N ZENUWEN JANG LEBIH KOIAT PADA BERIBOE 

MANOESIA. 

Koloe kaoe tiap n1alem ticla bisa tidoer 
poeles tjobalah ini obat jong sewadjarnja. 
la sekarang menoeloeng begitoe banjak orang I 

Bertaon-taon soeda ditjari satoe matjem barang makanan zonder 

mengandoe ng obat poeles goena briken tidoer jang sewadjarnja 

dan sehat pada orang-orang jang sakit zen ·u~en. Dr. A. WANDER 

soeda dapetken 1n1 obat jang dinamaken ,.OVOMAL TINE". 

Ovomalti n"' berisih meloeloe moutextrac.t dari Dr. WANDER, 

soesoe dan telor jang seger zonder goeia, mendjadi berisih 100% 

makanan jang berharga. 

Ambil saben malem sebelonn ja tidocr satoe tjangkir, isihken 3 

sendok t hee Ovomaltine, sed ik it goela menoeroet kesoekaannja 

dan satoe t jangkir thee soesoe a".awa ac r dengen sapotong ijs. 

Adoek semoeanja dengen baek satoe dengen jang lain sampe 

.Ovomaltinenja tertjampoer dan minoem ini minoeman jang 

berfaedah. 

Seliwatnja bebrapa hari Kaoe nanti berasa, Jang kaoe poenja 

zenuwen aken lebih tentrem dan kaloe maoe tidoer gampang 

djadi poeles dan baroe sedar sampe diwaktoenja bangoen', hingga 

mendjadi seger dan fit boeat menjamboet kerdjahan hari-hari . 

OVOMAL TINE ada bergoena boeat orang toewa dan moeda! 

kegoena.Ci.nja 
VerhKERKHOFF &Co.Chin. Voo1·str. 21 Soe1·abaid 
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TIONGKOK-JAPAN. 
Kawat-kawat jang diterima oleh ,,Men. Bull.", 

diambil kiasnja memberitakan tentang keadaan jang I 
serba diam, ibarat ketedoehan alarn sedoeloenja hen
dak riboet. Loekisan keadaan disekiter Peiping ada 
-seperti berikot : 

Tientsin didoedoeki dan 
Pe i p i n g d i k o e r o e n g. 

Diachir Juli, menoeroet ,,Centraal News Agency" 
kabarkan dari Shanghai seloeroeh Tientsin telah di
doedoeki oleh serdadoe Japan, terketjoeali beberapa 
punten, dimana masih terdapat pasoekan2 Tionghoa. 

Mendahoeloei pendoedoekan itoe, kota itoe pada 
beberapa bahagian telah dihoedjani born oleh meri
am2 jang melakoekan tembakan2 hebat, sehingga 
gedong Nankai-Universiteit terbakar. cmpat mesin 
terbang pelempar born beberapa djam lamanja rnem· 
boeang born atas gedong2 rnidrassah tinggi itoe dan 
beloem lagi tjoekoep dan rne(asa poeas dengan itoe, 
serdadoe2 berkoeda dari tentera Japan telah menji· 
rami minjak pada beberapa gedong, jang laloa di
bakar. 

Peiping, sesoedah ditinggalkan oleh korps 29, 
jang telah dikoempoelkan di Pao Ting Fu, dari be
berapa djoeroesan telab dikoeroeng oleh tentera 
japan, sedang daerah diantara Peiping dan Taku, 
dipesisir laoet berada dalam kekoeasaan japan Ri
boean tentera Japan sama mengalir dari Oetara di
mana mereka telah liwati ,,Ban Li Tiang Si". Sela
innja sering2 terdengar tembakan meriam disana sini, 
boelan ini telah dimoelai dengan ketedoehan. 

K e s e d a r a n s e g e n a p b a n g s a 1 o n g h o a, 

berhoeboeng dengan oetjapan gen. Chiang Kai Shek, 
bahwa peremboekan dengan Japan goena pemberesan 
soal Tiongkok-Oetara soedah moestahil dan bangsa 
Tionghoa telah sedia boeat berkelahi mati-matian, 
ternjata dari mengalirnja kawat2 dari pelbagai plosok 
ke Nangking. Dari segenap bahagian negeri diterima 
kawat pernjataan kesedaran teriring dengan tawaran 
toendjangan jang beroepa alat2 dan permintaan boeat 
perlawanan jang teratoer rapih terhadap serangan 
japan. Seloeroeh pers Tionghoa mendesak pada Pe
merintah Centraal, sopaja dengan lantas melakoekan 
tindakan2 militer pada melepaskan Tientsin dan 
Peipin~ jang soedah ditangan japan itoe. 

. ... d an 
si-Amat 

diadi 
sehat 'dan koeat 

' -

Adapoen anak2 kadang» merasa lapar .dan tiada lngin 

bermain-main atau benenarn. Itoe tiadalah boleh 

dibiarkan demikian, sedang goenanjapoen ta' ada. 

Sebab badan jang lemah dan oerat2 jang kendoer dapal 

dikoealkan dengan Kalzan. 

Djika anak Toean tiada ingin ikoet dengan kawan

kawannja, tjobalah beri dla Kalzan dao 

Toean akan lekas djoega melihat, bagalmana 

lekasnja anak Toean koeat dan sehat. 

0 B A T M A K A N A N K A f> .0 E R 
Dolelt <lapat beli disemoea roemah obat t!~n toko2. 

Pendoedoek Ra'jat japan di Tiongkok sama me
nerima pemerintah boeat poelang kenegerinja, pa
soekan2 garnizoen dikota2 di Tiongkok telah diper
tegoehkan, antaranja itoe paberik tenoen kepoenjaan 
Japan di Shanghai soedah dikosongkan laloe didja
dikan tangsi serdadoe. 

W e t m i 1 i tie o e m o e m, 
dalam mana ditentoekan, bahwa semoea pendoedoek 
bangsa Tionghoa di Tiongkok haroes memanggoel 
sendjata, oleh Pemerintah Centraal, telah dikasih 
berlakoe. Pada pemerintah2 daerah-daerah telah di
beritahoekan berlakoenja wet ini, dengan penerangan, 
bahwa dienstplicht itoe ada toelang poenggoeng dari 
pemebelaan nasional. Bangsa Tionghoa haroes ba· 
ngoen dan dengan riang menoendjang dikasih ber
lakoenja wet terseboet. (Dengan adanja dienstplicht 
di Tiongkok pembelaan negeri itoe djadi kewadjiban 
oemoem . Semasing pendoedoek laki-laki jang masih 
koeat, djadinja bisa dipanggil boeat menianggocl 
senapan goena pcmbelaan negeri. Red. KHP). 

1 Begrooting rniliter ditambah dangan 300 millioen 
Yen, djoemlah mana ada spesial boeat oeroesan 
Tiongkok·Oetara. Dipihak Japan roepa-roepanja orang 
bersedia dengan soenggoeh2. Waktoe ditanja, mi
nister Joear negeri Hirota telah menerangkan, bahwa 
japan tidak akan membiarkan lain negeri masoek 
tjampoer oeroesan Tiongkok-japan itoe. Keterangan 
ini telah diberikan, berhoeboeng dengan kabar jang 
tersiar tentang niatan lnggeris dan lain2 negeri akan 
mentjampoeri oeroesan itoe goena perdamean. De
ngan tidak brentinja lnggeris, Amerika dan Perantjis 
bertoekaran pikira11 tentang hal itoe. Berhoeboeng 
dengan kedjadian2 di Spanje, pihak Inggeris masih 
ragoe-ragoe pada melakoekan tindakan2 jang pasti 
di Timoer-djaoeh. 

langsoeng dari Eropah dalam soal Tiongkok-Oetara 
itoe . Ada dikabarkan, bahwa Tiongkok sedang ber
oesaha pada mengertikan pada Inggeris, bahwa ke
djadian2 di Timoer Djaoeh itoe boekan sadja me
ngantjam dengan kcroegian harta pada Inggeris, 
tetapi daerah2nja disitoe djoega terantjam, sambil 
diterangkan bahwa mendesaknja Japan keloear ne
gerinja itoe boekan sadja ditoedjoekan ke Tiongkok, 
tapi ada membahajai djoega pada Malaka Australia dll. 

P e r s e d i a a n2 p i h a k J a p a n. 
Biarpoen menoeroet keterangan premier Konoe, 

pemerintah japan masih rnempoenjai harapan dida
patnja oeroesan damai soal Tiongkok Oetara itoe, 
tctapi pcrsediaan2 seperlocnja teroes dilakoekan. 

/ 

Toendjangan financieel daneconomie 
dari Eropah, berhoeboeng dengan desakan2 japan 
di Tiongkok-Oetara itoe, soedah pasti akan didapat. 
Di Londen oesaha H H. Kung goena itoe telah ber
hasil jang positief. Conferentie ambassadeurs Tiong
hoa tempo hari, berpendapatan, bahwa berhoeboeng 
dengan Spanje, tidak dapat diharap pertjampoeran 

~DOt/././ 
~~- I~ e 

Toe1oenglah saja 1nt 
dari penjakit entjok. 

&'koedjoer badaPl 
mendjadi kakoe ... 
K•kl rasanja 

tl!Pettl di roe-
1Dek2 dengan 

ptsau jang 

radjam ./ 
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Pen d j e I as an p e m an d an g a n. 
D i k o et i p d a r i ,,Sg. Po". 

Goena djelasnja pemandangan pembatja tentang 
keadaan di Tiongkok-Oetara pada masa ini, kita 
perloekan koetip ringkasannja kawat2 dari speciale 
dienst harian ,,Sg. Po" di Betawi, sebagimana itoe 
diterimanja sampai pada 28 Juli j.I. 

H a r a p a n d a m a i p o e t o e s. 
Dari Shanghai speciale dienst ,,Sg. Pt:" kawatkan 

tgl 28,7, bahwa harapan boeat perdamean soedah 
poetoes sama sekali Antero tentara Tionghoa tj oe
ma toenggoe lagi instructie dari Pemerinta Centraal , 
boeat membikin pengorbanan jang penghabisan . 

OIC'h gen. Chiang dan Feng telah di1<as1h instruc
tie pada Soong bagimana haroes mendjawab itoe 
fapan poenja ultimatum. Pihak Tionghoa mintakan 
soepaja tentera Ja pan ditarik moendoer sebagimana 
telah dibitjarakan terlebih doeloe. 

Poen gouvernement Chabar-Hopei tel ah am bil 
kepoetoesan akan menolak segala permintaan japan 
jang tidak beralasan. (Dari kabar2 ini ternjata Hopei
Chahar soedah sepakat dengan Nangking. Red KHP). 

Memantjing incident baroe? 

Di Shanghai dari pihak japan ditjoba hendak 
bikin lain incident (perkara), dengan membilang 
bahwa 6 oran~ koeli Tionghoa jan{! dipakai oleh 
orang japan, tel ah di bawa lari oleh b risan Paoan 
tui (Pendjaga keselamatan), maka diminta oleh Japan 
soepaja barisan itoe ditarik moendoer dari tempat 
nja Pihak Tionghoa telah menolak itoe. Oemoemnja 
dipertjaja, jang orang Japan tidak akan menjerang 
lebih dahoeloe, sebab barisannja hanja berdjoemlah 
5000 orang, sedang barisan2 Tionghoa di Shanghai 
ada 10.0 0 orang. 

Pe n o I a k a n o p i s i 1 d a r i T i o n g k o k. 

Oleh Consul Generaal Tiongkok di Betawi pada 
28/7 diterima kabar2 opisil dari Pemerintah Nang 
king tentang poetoesan jang telah diam bi I oleh auto 
riteiten pada men o I a k Japan po en j a per
m i n t a a n s o e p a j a t e n t a r a k e 29 d i t a r i k 
moendoer dari Peiping dan sekiternja 
pad a tern po j an g d i ten toe k an. Ultimatum 
japan jang dikasihkan kemarinnja berboenji: 
(1). lni hari (dus 28/7) sebeloemnja tengah hari ten

tera dari divisie 37 jang dipoesatkan dibilangan 
Lokochiao moesti moendoer ke Changsintien. 



(2). Tentera dari itoe divisie jang berdiam di Peiping 
dan Hsiyuan moesti moendoer ke sebelah Barat 
dari kali Yung Ting sebeloemnja lohor hari 
Reba, :28 7. 

(3). Bagitoe lekas itoe tentara2 soedah dikasih moen
doer dari itoe bilan~an jang diseboetkan sean 
tero divisie Ice 'd7 itoe moesti moest1 moendoer 
ke Paoting. 

Menoeroet kabar paling belakang pertempoeran2 
sengit telah dilakoekan d1loear kota Peiping dan 
d1sepandjang djalanan kereta api Peiping Tientsin. 
Tiongkok oetara berada dipoentjaknja kegeritingan. 
Pembitjaraan soedah ,ampir tidak ada goenanja lagi. 

Dari kabar2 diatas ini pembatja dapat pemanda
ngan lebih loeas tentang apa jang soedah terdjadi 
disekeliling Peiping, pada minggoe !aloe itoe . Se 
perti kita soedah toel1s djoega, menoeroet kawat2 
jang diterima oleh ,,Men. Bui.'' sesoedah keadaan 
di Tientsin agak tedoeh, di Peiping djadi gadoeh. 
Ini djadi terang sebab2nja kalau kita batja koetipan2 
dari Sg. Po itoe. 

Apa jang mendahoeloei 
u 1 ti m a t u m J a p a n i t o e. 

kota Tientsin pada 3/8 soedah dibersihkan sama 
sama sekali dari pasoekan2 Tionghoa. Kata kabar 

Harl 
djadi baek 

djikal~ moelai dangen ma.
kan Wybm. Rcua tengeo
,.okan. jan.g n.jaman. dan 
5eger men.joekakan hati daft W:y&ert 
menggiatke.n manouia - tablc.ttm 
tida ada aou jana ake.n menjehatken 
mengga.n.ggoe toean. dan tmu~ok4" 
toean ta.oe bahwa tot(1'n. te,.- mcneaa'!eMti 
pe.Uhara dari 1a.kit. 1 dale.m ao.,, 
tenggorokan. Satoe kotaA 
Wybertjes pe-rlot dtpoenja;. 
ken oleh &p..t;.a.p djom>t
todis 

WfB RT 

dan Mongolia-dalam bertambah besarnja berhoeboeng 
dengan tibanja tentera ke 13 dari Pemerintah Centraal. 

Dari soember terseboet diatas djoega kita keta
hoei tentang kedjadian2 jang mendahoeloei penje
rahan ultimatum dan . pertempoeran di Peiping jang 
moelai pada 28 Juli itoe, sebagimana dikawatkan 
dari Nangking pada Consul-generaal di Betawi: 

B e r e b o e ta n La n g Fa n g. 

1 
itoe, itoe munt (pembikinan oeang) dikota terseboet 
ternjata ada satoe goedang sendjata, dimana tersim-

1 pan banjak senapao dan mesioe, sedang dihoofdkwar-
tiernja politie terdapat 15 senapan mesin, 2000 se
napan, 200 riboe patroon dan 800 born tangan . Di 
gedong dari Nankai -universite it kedapatan beberapa 
lembar perintah jang anti Japan. 

Di pihak japan soedah dititahkan 160.000 ser-
1 dadoe reserve boeat mendjalankan dienst militernja. 

ll us dikedoea pihak sama dipersediakan peperangan 
jang soenggoeh2 l 

Ojam 11 pada malam antara 27 dan 28 7 Lang 
Fang, jang terle<ak pada djalanan kereta api Tientsin 
Peiping telah didatangi oleh pasoekan serdadoe ja
pan terdiri dari kira2 I ' O orang. Maksoednja hendak 
mendoedoeki djalanan kereta api jang liwat disitoe. 
Setelah pihak 1 ionghoa membantah niatan itoe, pa
soekan japan itoe !aloe menjerang dengan senapan 
mesin. Bagitoelah pertempoeran hebat berdjalan 
samiJai pagi , pada waktoe mana 5 mesin terbang 
Japan telah datang membantoe bombardeer garisan 
Tionghoa, sehingga tentara sitoe terpaksa dioendoer
kan, sesoedahnja dapatkan keroesakan besar. Per
hoeboengan kereta api dan telefoon antara Peiping 
dan Tientsin djadinja terhalang sama sekali. (Apa 
disini djoega pihak Tionghoa jang moelai bikin onar? 
Red. K.H.P.) 

K e g o e s a r a n R o e s. 

Satoe ka wat dari Shanghai mengabarkan kegoesa
rannja Roes, berhoeboeng dengan penjerangan dan 
perampasan consulaat Roe& di Tientsrn oleh orang2 
Japan dibantoe oleh pasoekan2 Roes poetih. U111ted Pres 
kabarkan dari Nangking, bahwa ambassadeur Roes Bo
gomoloff disana telah berconfenrentie dengan gezant
schasraad Japan Hedaka, dalam mana diprotes dengan 
keras tentang perampasan consulaat itoe. Bogomoloff 
menerangkan, bahwa serombongan besar a~enten Japan, 
terdiri dari beberapa orang Japan dan banjak orang 
Roes- poetih, berse11djatakan ~ranaat tangan dan mtsin, 
pada tgl 1/8 telah menoebroek masoek dalam consulaat 
Roes di Tientsin, !aloe membawa pergi beberada auto 
vracht document di!. kepoenjaan consulaat. Bahwa ke 
djadian itee terdjadi dengan tidak ditjegah oleh patro · 
lie Japan, jang berada disitoe, dan menjegab scsoeatoe 
orang jang liwat disitoe, mcnjatakan, j~ng ~ihak pem 
besar Japan, dengan opisil, mengatahoe1 ha! 1toe. Pcr
njataan sikap dari wakil Roes itoe oleh . ~endaka akan 
akan dikasih tahoe pada pembesar m1l1ter fepan d1 
Tientsien . -
Pihak Japan sangkal keras toendoehan itoe, dan mene-
rankan bahwa semoea pasoekan japan telah dikasih 
print ah soepaj<t tidak men~ganggoe . orang2 asing dan I 
miliknja, malah haroes mel1ndocnginp . T1dak ada ba
rang sebab jang bisa dioendjoek sebagai lantaran boe 
at orang Japan merampas consu\aat R?es. itoe, .sebab 1 

semoea tindakan pihak djepang, sad1a d1toendioekan 
kepada babsis2 dari tentaraZ Tionghoa . -

Kegentingan Roesppan? 

Domei kakaran dari Tokio, bahwa wakil Roes disa r a 
telah mengoendjoegi vice ministe1 loear negeri Japa n 
Horinunchi dan memprotest dengan keras atas peram
pasan consulaat Roes di Tientsin itoe . Pemerintah 
Roes menoeroeroet soepaja dengan Iantas dliakoekan 
tindakan mengho1koemkan orang2 jang salah apa Ja
ng telab dirampas, membajar penggantian keroeg1an 
dan memberikan petlindoegan boeat consulaat Roes. 

Vice minister Horinuchi, menoeroet berita, telah 
prates itoe, berdasar atas hal, . bahw~ incident itoe . te
lah tcrdjadi didistrict No 3, 1ang tidak berada d1ba· 
wah penilikan djepang, tetapi didjaga oleh patrope 
Tionhoa, jang telah melawan perintah dan melakoeka.n 
perampasan, !aloe me1arikan diri. Mendesak mesoknia 
orang2 Roes poetih boleh 'djadi telah berlakoe waktoe 
terdjadi kekaloetan, lantaran keadaan jang ditimoel 
kan oleh orang2 polietie ijang lari itoe. (?I?} 
Jncindent itoe. bagitoe pihak djepang menerangkan Iagi 
disebakan oleh pergolongan antara Roes poetih dan 
Roes merab, dalam hal mana djepang tidak tjar.ipoer 
apa2. Horim1chi menolak protes Roes itoe dan me.mbe 
ritahoekan pada wakil Roes, bahwa toendo~han 1an~ 
mengenai pembesar militer djepang itoe, d1mana d1 
katakan bahwa pembesar terseboet ada tahoe mena 
hoe tentanh kedjadian itoe, sama sekali palsoe dan 
menghina pada a- pada polietie Tionghoa it6e soeng
g6e menggelihkan I Red. K HP) 

T i en ts i n so e d ah di be rs i h k an. 
Dari soember japan (Oomei) dikabarkan bahwa 

Sesoedah dirampas sendjatanja pasoekan2 Tiong
hoa, ternjata pihak jaoan telah dapat ,, mengoempoel" 
3200 senapan, 230 senapan mesin, 11 loopgraaf
morrieren dan 4 houw itzers , kepoenjaan T ionghoa . 

Kemenangan japan di Nan Yuan berhas il 2000 
serdadoe Tionghoa mati, 100 d itangkap hidoep2 dan 
d irampas 4 meriam, 2 mesin te rban g, 1000 ekor 
koeda dan banjak mesioe. 

Pers e d i a a n2 p i ha k T i on g h o a. 

Mesin terbang Japan asjik menem baki dengan 
born kereta2 api jang moeat tentara2 1'ionghoa jang 
dikoempoelkan dari dan disegala plosok ri ongkok
Oetara. Di Tao Tien, pasoekan2 Tionghoa berbasil 
menembak djatoeh satoe mesin terbang japan, se
dang serangan pasoekan japan pada kota Liang Hsiang 
dapat ditolak dan 1 tank Japan dapat dirampas oleh 
pasoekan Tionghoa . Tentara2 pasoekan Pemerintah 
Centraal dengan tjepat dan dalam djoemlah2 besar 
mendesak madjoe ke Oetara, sehingga harian Japan 
,,Asahi" beranggapan, bahwa perhoeboengan diplo
matiek antara japan dan Tiongkok sebenarnja soe
dah poetoes. Tentara2 Centraal di Shansi telah ber
gaboeng dengan pasoekan2 daerah Chahar sedang 
goebernoer Shantung, Han Fu Chu, jang selama 10 
tahoen belakangan memegang tegoeh sikap neutraal 
terhadap japan, sekarang dengan terang2an memilih 
pihaknja Chiang Kai $hek. Kegenti ngan di Kalgan 

S o e a r a p e r s E r o p a h. 

Harian ,,Sg. Po" memerloekan mengoetip bebe
rapa oetjapan pers Eropah , sebagimana kita toeroen
kan dibawah in i : 

Soerat kabar Inggeris ,,Times" menerangkan, 
bahwa sympathienja lnggeris terhadap Japan bisa 
djadi hilang lantaran ia poenja sikap terhadap Tiong
kok. S.k. itoe toelis seteroesnja: ,,japan telah bikin 
doenia djad i sangsi lantaran ia tjiptakan satoe inci
dent, jang ia pal ing sed ikit nja djoega menanggoeng 
kesalahan, djadi satoe crisis internationaal dan bi
kin doenia djadi tertawa lantaran ia anggap itoe 
gerakan2 tentara Tionghoa, jang terang tjoema boeat 
mel indoengi diri , ada satoe tetangan (provocatie) •. . . 
Orang soesah bisa bilang, bahwa perhatian lnggeris 
atas soal2 jang dihadapi oleh japan, mendjadi lebih 
besar, kalau japan teroes meneroes main mata sama 
soal jang terbesar .didalam ini doenia, jalah itoe: 
nPERANG" . 

,,Le Matin" Perantjis , mengatakan: Dari ke
djadian didaerah2 dekat Peiping, ini pertempoeran 
antarn Tiongkok dan japan, orang bisa lihat mak
soednja Moskau: meloeloe boeat membikin doenia 
mendjadi pangkal api jang terbesar". 

,,Le Po p u I a i re", djoega s.k. Perantjis ber
anggapan sehaliknja dari jang terseboet diatas, dan 
ia toelis: ,,Dengan poera2 berkelai dengan commu
nisme, japan akan tjaplok Tiongkok Oetara, seperti 
djoega Djerman dan Italia dengan poera2 jang sarna, 
tjoba tjaplok Spanje. Dari tjara2, kepentingan dan 

VAUXHALL 
Light Six 1937 

I 

. .. .. satoe permala dari pembikinan auto lnggeris .. . . . kesanggoepan dan satoe kese

nangan jang toean sadja harapkan dari kereta-kereta jang lebih besar dan mahal, lengkap 

dengan motor jang koeat, memakai banjak minjak. Tapi VAUX HALL Ligt Six mempoenjai 

· satoe motor jan g ketjil dan he mat, ta pi jang bi kinannja begitoe rapih dan bekerdjanja jang 

pasti sehingga ol ehnja kere ta itoe dapat dj alan dan memandjat jang men gagoemkan toean . 

Bagian dalamnja kereta dibikinnja dengan te liti dan indah. Bangoennja jang modern membe

rikan pada auto itoe satoe roepa jang terpandang. Voorwielveering (veer roda moeka} jang 

bebas, mendjad ikan berkendaraan dengan auto itoe laksana ,,berloetjoer diatas djalan" . 

CELEB .ES M 0 '1~ 0 R Cu. 
MAKASSER MAN ADO GORONTALO. 



rnaksoed jang sama, kita b1sa lihat ttoe samenwer
K111g Jntarn ~u tschland, ltali.1 dan J:ipan jang amat 
besCH dart ' •l brnltar samp i Peiping". 

,.Pet i t Jou r 11 r 1· . P;;r <1 n£jts, sa11 ka bahwa 
japan amb 1l .;1k •r speculatief terhadap ini kedjad 1an. 
berhoeonen g (1, ngan pe rt~ntangan s1 kan roll tie 
antara Lond, ; i Jan \~ os !(ull d;rn t iL!, I· -tH:k<1 :imt)J\ 
aKs1 jang 1an gsoe11g oleh Amenka se ri kat. S.k. ttoe 
menamakan pertjobaan japan itoe, boeat membesar
kan daerahnja, sebagai satoe pertjetaan jang ,,berani" 
sebab orang tahoe jang politiek Eropah dan Ame
rika bersamaan . 

Sedang ,,I' 0 rd re " , djoega Perantjis, tidak me 
njatakan i!Ltsies dan toelis, bahwa kaloe Japan bisa 
dapat atau terima formule jang bisa bikin Nangking 
tahan ia poenja kehormatan, ini, ertinja Japan telah 
terima segala apa jang ia maoekan dan soal itoe 
akan dioerocs dibelakang 

Sekianlah soeara pers lnggeris dan Perantjis itoe 

D e s a k a n ] a p a n k e S e I a t a n d a n 0 e t a r a. 

Keadaan sampai 5· 8 soreh, disekeliling Peiping Tient
sin masih tedoeh dan diliwati dengan persediaan. Satoe 
pasoekan tentara Japan banjaknja 2000 serdadoe, 400 
kereta, antaranja: 30 tanks dan 8 meriam datang dari 
Feng Tai telah liwat di Peiping menoedjoe ke Tung 
Chow. Pendoedoek bangsa Japan menjamboetnja dengan . 
gembira sedang orang2 Tionghoa tinggal kalm , sehing- I 
ga tidak terdjadi apa2. Pintoe2 kota masih tetap di
toetoep. Disebelah oetara Mankow-pas dikabarkan ada 
terdjadi pertempoeran seroeh. 

Kombali ada satoe BARISAN sroetoe2 dari Sigarenfabriek ,,AROMA'' Magelang, telah dataui& t 

,,HAVANA·1
• 

Per pakje a 10 stuks 
Banderolle ... f 0.12 

IMPOUTEURS: 

,,JAGERES I". 
Per pakje a 5 stuks 
Banderolle ... f 0.10 

BRAZIEL. 

Per pakje a 10 stuks 
Banderolle ..• f 0.12 

N. V. Liem Oei Tiong & Co's Handelmij ltauado. 
Dari Pao Ting dikabarkan b:.hwa tentara Japan di 

Tiongkok Oetara hendak mendesak ke Selatan dengan 
maksoed mendoedoaki Pao Ting dan Tsang Chow. Ber
bareng dengan gerakan ke Selatan itoe dilakoekan j ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
djoega desakan ke Oetara dengan maksoed menjerang I 
Sui Yuan. 

In plaats van kaartcn. 

MARIE l{AROLIEN LASUT 

E 

BERNARD ALEXANDER LOMBAN 

Tikala, 5 Augustus 1937 
........................ .. ........ ............ ................................. ............ .. ............................. 

Oisekeliling Peiping, bagitoe djoega di Feng Tai, 
Chang Hsin Tien dan lain2 tempat disebelah barat Pei
ping, pasoekan2 japan sedang as!k membikin tempat2 
(koeboe2) perlindoengan jang koekoeh. Bala bantoean 
baroe, sementara itoe banjak didatangkan didistrict 
Peiping Tientsin. 

Pers e di a a n2 Tio n g k o k. 

Ada dikabarkan, bahwa Chiang Kai Shek bersedia 
menerima bantoean dari 200.000 serdadoe kominis [?] . 

(Kabar ini baiklah diterima dengan adem. Boleh djadi 
dalamnja tersemboenji taktik menjalahkan pembesar2 
Tiongkok, teroetama Chiang Kai Shek, seakan akan 
mereka ada sekongkol dengan kaoem communist. Se
perti diketahoei, salah satoe dari alasan2 japan men
tjampoeri oeroesan dalam di Tiongkok, katanja, adalah 
dengan maksoed hendak mengenjahkan communisten 
dari sana. Red. KHP). 

Pcmbesar2 daerah {gewestelijke gouverneurs) masih 
lagi datang ke Nangking boeat beremboek dengan Pe
merintah centraal. Tgl 9 hb. ini akan tiba di Nangking 
Liub Siang dan Lung Yun, sedang jang soedah ada 
disana antara lain2 jalah: Pai Chung Hsi, Ho Chien, 
Yu Han Mou dan Yen Shi Shan, sementara Han Fu Chu 
soedah poelang lagi ke Tainan. Ditoenggoe lagi sampai
nja Tsai Ting Kai, dan Tsou Lu, kedoeania soedah 
berangkat 6-8 dari Hongkong Hsiao Chen Ying dengan 
mesin terbang soedah sampai di Hongkong dari Ame
rika dan akan terbang ke Nangking. 

Pin d jam an Tio n g k o k di Londo 11. 

Dalam kalangan keoeangan di London orang ramai 

MODE REVUE, 

Meninggal di Tombatoe pada tanggal 27 h. b. 

Juli 1937, dan dikoeboerkan pada besoknja tanggal 
28 h. b.; anak kami jang kekasih 

JANTJE MOKODASER 

dalam oesianja 2 boelan lebih . 
Kepada sekalian Njonja-njonja, Nona-nona dan 

Toean-toean jang soedah mengambil bahagian dalam 
kedoekaan kami, serta toendjoek hormat pengha· 
bisan waktoe koeboerkan anak kami jang kekasih; 
dengan ini kami oetjapkan limpah-limpah sjoekoer 
dan terima kasih. 

Kami jang berdoeka 
Bapa: C. H. Mokodaser. 
lboe: F. johanis . 

membitjarakan pc n e r i m a a n b a i k d a r i p em e
r int a h I n g g eris goena pengeloearan satoe lening 
Tionghoa sebesar 20.000.000. · pound sterling. 

Gambar kiri : lnilah pakaiannja njonja:t Oala·t~ ini, baroe-baroe ini, waktoe permakotaan radja lnggeris banjak terlihat oleh [ njonja-njonja mendjadi per
hiasan pemandangan diroeangan istina-istana dimana orang berpesta. 

Gambar kanan: Kalau anak·anak, main-main, baiklah pakaiannja tidak mengganggoe gerak badannja, seperti terlihat digambar ini. Manis ketawanja, molek 
molek pakaiannja anak ini. 



MANTER! HEW AN KEURMEESTER 
Sekolahnja diboeka lagi . 

• 

Setelah beberapa Iamanja sekolah manteri hewan 
dan sekolah keurmeesteer ditoetoep, maka sekarang 
ini d1boeka lagi, menocroet besluit foean Be~;ar Goeber
noer Jjenderaal, b<!gitoelah kami terima kabarnja dari 
Balai Poestaka. 

Adapoen kedoea sekolah ( leergang) itoe akan 
bertempat di Bogor, ialah bagi mereka jang soedah 
bekerdja djadi manteri hewan atau keurmeester atau 
pocn jang akan dipekerdjakan djadi manteri hewan 
atau keurmeester itoe. 

Oahoeloc bahasa mengadjar disekolah itoe, ialah 
bahasa Belanda, sekaran2 ini, bahasa Melajoe jang akan 
dipakai. Lain dari pada mereka jang terseboet diatas 
itoe, bolch djocga ora'lg lain masoek se~olah terseboet. 
Orang jang maoe masoek itoe, haroes.lah soedah ber
oemoer 18 [ delapan belas] tahoen, lagi poela ada 
mempoenjai tamat beladjar H. I. S. Atau sekolah jang 
sama daradjatnja dengan itoe. 

Oeang sekolah (cursus) banjaknja f 100, ( seratoes 
roepiah) boeat selama cursns dan haroes dibajar lebih 
dahoeloe. Kai au orang jang masoek beladjar itoe, orang 
jang alm1 dipekerdjakan nanti djadi manteri hewan da
lam djabatan Ncgeri atau gcmeenschap jang lain (ge
meente, kaboepaten d s.b.), dia tidak oesah membajar 
oeang cursus. 

Orang jang akan dipekerdjakan djadi manteri dipe
djabatan Burgerlijke Veeartsenijkundige Dienst, dan orang 
jang bekerdja didjabatan daerah Zelfbestuur, ongkos 
perdjalanannja ke Bogor ditani!goeng oleh Negeri. 

.\J1pJen la ni 1ja oeladjaran disatoe-satoe sekolah 
itoe, enam boelan, dan goeroe jang mengadjar ialah 
dokter hewan. 

APOTHE"E.K 

Dr. A . B. A N D U : 
Speciaal boeat penjaki t anak-anak. 

Djam bitjara: IO - 12 pagi 
4 - 6 soreb • 

Ketjoeali hari·hari minggoe dan raja. 

Vroedvrouw: Adeleida Katiandaiho. 

Djam bitjara: 8 - 10 paii 

4 - 6 soreh 

di Paviljoen : Kl iniek. 

• 1111 11 Pas ontvangen 111111 • 
I 

POLIKLINIEK: boeat orang miskin dan tidak mampoe. Djam 7 - S pagi 
Ketjoeal i hari raja dan hari minggoe. 

ANKERMANNETJES ALPACCA 

EETLEPELS & VORKEN 

DESSERTLEPELS & VORKEN 

THEELEPELS 

E!ERLEPELS 

STROOPLEPELS 

SOEP- en RlJSTLEPELS 

BROODVORKEN 

VRUCHTENVORKEN 

VLEESCHVORKEN 

~. V. Liem Oei Tiong & Co's 
Handelmij Manado. 

DARI KAIDIPANG BESAR. 

Kalau dikasih kesempatan 
a b o2 K. 8. d j o e g a b i s a. 

Seperti diketahoei, soedah beberapa kali dalam ma
djalah ini, pernah dipaparkan ten tang Hoed j a n -
Rekcst dari Abo2 K. B., oentoek mendotdoeki vacature 
kocrsi Marsaoleh Kaidipang. 

Moelai dalam tahoen ini, roepanja rekest2 tentang 
pangkat Marsaoleh dioeroengkan, dengan mentjobai 
kembali memadjoekan rekest2nja pada pangkat jang se · 
dikit rcndab jani : Manteri dan Mandoer djalan. 

TEL. 51 en 81. MANADO, Julianalaan 6. 

DR. A. 8 . A ND U. 

Akan tetapi, djoega kesemoeanja rekcst2 tiada ber
hasil, sadja mendapat ct1awaba 1; , bahasa soedah minta 
Mantri djalan salah satoe Abo dari Bolaang Mongondow; 
dengan kata lain, abo2 K.B. tiada sanggoep merangkap 
pekcrdjaan itoe. 

DJANOAN BATJA ??? __________________ .... __ .., ____________ _ 
Menoeroet fabam kami, jang rnendjadikan abo -abo 

Kaidipang Besar selamanja dikasih tjap : ,.beloem 
sanggoep" datangnja boekan karena ketidak bisanja 
mereka, tetapi oleh sebab tiada pernah dikasih kesem
patan sepenoehnja, pada memperlihatkan kebisaan dan 
kesanggoepan mereka iioe, welakin pada pangkat jang 
serendah2nja sekalipoen. 

Kami koentjikan pemandangan kami ini, dengan 
memindjam perkataan toean Corphar: 

,,Tidak mendapat kesempatan , beloem berarti tidak 
,,ada ketjakapan ." 

Noerdjalah. 

Beleefde mededeeling, dat ondergeteekende van 
af heden tot eind September 1937 niet te consul
teeren is. 

EENIGE IMPORTEURS 
MICHAEL STEPHENS & Co. LTn 

De praktijk en het beheer van de Apotheek en 
Kliniek: ,,Audu", en de Polikliniek worden gedurende 
zijn afwezigheid waargenomen door iijn Collega: 

MACAS'SER 

d r. B. F. R 0 TTY administrateurs dan personeel onde.rneming2 ltangsa 
Manado, 6 Augustus 1937. Eropah I 

Dr. A. B. ANDU. Boenjinja rn otie itoe bagini: Dewan rajat, berpen-
dapatan, bahwa djoega ba ngsa Indonesia hEiroes diberi 

INDONESIERS TIDAK GESCHlKT, 
8 o eat d j ab at an a r be ids - inspect e u r. 

kesempatan boeat dibenoem djadi arbeidsinspecteur, 
mengoendang pemenntah memperhatikan pe11dapatan 
itoe, dan telah ditanda tangani oleh toean2 Soeroso, 
Soangkoepon, Kasimo dan Hoedojo. ,,S. 0. ", jang kebe· 

Harian national ,,Soeara oemoem" membitjarakan toelan tidak membatja memorie van antwoord dari pe
itoe pemasoekan motie di Volksraad oleh beberapa merintah, dalam nrnna dioetjapkan ongeschiktheidnja 
ang2ota lndonesier. Motie Indonesia seolah-olah ti d a k lnlanders djadi inspecteur van arbeid, sangat kesalkan 
i es chi kt boeat djabatan arbeidsinspecteur, karena oetjapan itoe sebab dirasa hasilnja sadjalah mcloekai 
dalam djabatan itoc mereka diharocskan mengontrole j perasaan bangsa indonesia. Dalam pada itoe s.k. kebang 

MANA.DO. 

saan itoe berpendapatan bahwa waktoe, dalam mana 
bangsa kita marah2 djika diseboct tidak ieschikt soedah
lah lampau, sebab bangsa Indonesia sekarang soedah 
sedar dan insjaf, mengandjoerkan soepaja bangsa kita 
djanganlah pandang terlaloe scdih akan pristiwa ini. 

Ini rnem ang jang scbenar2 nja. Bangsa Inaonesia me
rasa dirinja soer.iah tidak selaras dengan tjap ongeschikt 
jang ditem pelkan padanja itoc, dus ganti marah atau 
soesah hati Ia11taran itoe, baiklah angkat bahoe dan 
ketawa saaja , walanpoen djangan ketinggalan memper
dengarkan protest jang pantas seperti terd ad i di Volks-
raad itoe. [C.) 
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