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R. 0 E PA - R 0 E PA K A 8 A R 
Voorschot copra di Minahaaa. 

Menarik perhat1an P e
merintah. 

Tidak lama lagi, althans kalau apa jang ,,het 
Nieuws v d. d. v. N. l." kabarkan betoel, akan tiba 
disini dr. E de Vries, hoofdambtrnaar pada afdee
ling Algemeene Economische Aangelegenheden dan 
Cooperatie dari departement Economische Zaken 

Maksoed perkoendjoengan ambtenaar itoe jalah 
boeat menjelidikr soal pemberian perskot atas peng
leveran copra disini, memb1tjarakannja dengan pem· 
be~ar pembesar B.B disini dan djoega dengan Land
bouwvoorlicbtingsdienst, dan mentjari pengoepasan 
jg tjotjok dengan kebiasaan didaerah sini atas ma
salah pemberian porskot itoe. 

Soal ,,voorschot-coprah" ada satoe soal jg lama, 
tetapi tetap tinggal hangat2. Bagi kedoea pthak, ja
itoe pihak pembtkin copra atau orang tani jang per 
keboenkan kelapa rl isini dan pihak pedagang copra: 
memang perl oe :sekali ha! porskot ~an itoe dikoe pas 1 

dan diselidiki seda lam2nja. Perloe dan penting se
kali, tiagi keba1kan semoea p1hak, kalau systeem 
voorschot itoe dapat diatoer begitoe roe pa sehingga 
jang tersangkoet sama2 senang. Dalam keadaan se
karang baik pedagang, baik si penghoetang sama2 
besar kansnja diroegi kan. 

Achli tanah (geologen). 

itoe dapat dibeslag seb loemnja dikirimkan keloear 
negeri. Seperti diketahoei pemeriksaan mijnbouw
kundig boeat men tjari hns il tambang dengan zonder 
keloeasan ada terlarang. Apa terhadap itoe 4 tokohou 
ders akan drla koekan tinr.lakan lain, J.B beloem da
pat mengabarkan 

Peroebahan padjak 

Padjak oepah . 

Ketika memboeka sidang Dewan Ra' jat baroe 
baroe ini l'oean Besar Goe bernoel' Djenderal ada 
mcndjandj1kan dalam pida to bel iau -- salinannja soe
dah kami siarkan djoega, bahwa padjak oepah akan 
ditoeroenkan , demikianlcih diber itakan oleh Ba I a i 
Poe st aka kepada kita. 

Sekarang in i telah di adjoekan oleh Pemerintah 
rentjana ordonnansi te ang perkara itoe kepada 
Volksraad . ,\'i enoeroet b enji rentjana peroebahan 
ordonansi padjak oepah toe, maka dio esoeikan soe· 
paja oadjak itoe ditoerof' 1kan dari 4°/o em pat) men
djadi 3% ( tiga ). Dj oem h pe tjahan padjak itoe ti
dak lagi diboeiatkan mer jadi f 0.10 ( sepoeloe h sen) 
melain kan .nendjadi f o.t 5 [ lima sen] . 

Dimaksoedkan soepaj ordonansi baroe itoe ber
lakoe moelai tang gal I J nuari 1938, tapi tidak ber
lak oe kepada oepah jang wadji b dibajar pada masa 
sebeioem tanggai tersebo:et itoe. 

B1:r noeboeng dengan ini bolehlah diberitakan, 
bahwa dalam sidang jang !aloe Pemerintah te lah men
djandjikan mengadakan zegel padjak jang berharga 

J b t t k lima sen, sehingga moeng in lah memboelatkan dJ·oem-a n g er openg ,, o o-
h 0 u de r ". lah petjahan padjak itoe men<ljadi lima sen. Berhoe-

boeng dengan itoelah poela maka diadakan atoeran 
Didaerah Malili (Selebes-tengah), menoeroet ka- jang te rseboet diatas itoe. 

bar jang diterima oleh ,,Java Bode" dari M~kasser, 
bestuur terpaksa telah mengambil tindakan terhadap Pad j a k orang jg s e di kit 
4 orang bangsa japan jang mengakoe djadi ,,toko- pen g has i I an n j a. 
h?uders':- pedagang P.egan~ toko- te~api sesoenggoe- Selama ini bagi oran jang sedikit penghasilan· 
n1a tern1ata a~a achlt·a~hll tanah.Jan~ t~lah. mena- nja berlako.e a.eran j<i di'mikian ini: bagi orang 
matkan pelad1ar~nn~a d1s.ekolah t111gg1 d1 D1erman. \ jan~ penghasil~nnj~ koer~ng dari _t 200, membajar 
. Geol~gen dan Nippon 1toe telah mengoempoelkan padJak f 2, ban1akn1a; bag1 orang 1ang penghasilan· 

t1ontoh-t1ontoh batoe dan tanah, dengan maksoed nja dari f 20 , sampai f 250, membajar f 4. Maka 
boe~t ~ikirimkan ~elo~ar neger~ , goena dip:riksa sekarang oleh Pemerintah telah dimadjoekan rentjana 
ban1.a.kn1a dan mat1a~n1a logam jg ter?apat d1tanah / mengoebah pasal ordonansi jang berkenan dengan 
Malth ! Oleh karena trndakan bestuur Jg pada wak- perkara itoe. Maksoednja soepaja orang jang peng-
toenja itoe, barang-barang jang teiah dikoempoelkan hasilannia dibawah f 120, membajar padjak f 1 

(satoe. roepiah ); oran~ jang penghasilannja dari ~~·~ · 
1ampa1 f 200, memba1ar f 2, ( doea roepiah ); t :" 
jang penghasilanja dari f 200, sampai 250, mem ~~ 
f 4, ( em pat roe pi ah ). .;. 

Peroebahan ordanansi itoe hendaknja berla o-/ 
moelai tanggal 1 .Januari 1938 dan moelai berlakoe 
bagi padjak penghasilan tahoen 1938. 

Opcenten tahoen 1938. 
Serta dengan kedoea peroebahan ordonansi Jang 

terseboet diatas itoe, Pemerintah ada poela memadjoe
kan peroebahan ordonansi akan menetapkan opcenten 
padjak pengasilan tahoen I 938, lagi poela opcenten 
padjak vennootschap. Bagi padjak matjam jang pertama 
dioesoelka11 5oepaja ditetapkan ti g a po e Io eh op -
c e n ten . Bagi padjak matjam jang kedoea itoe, soe
paja di ten toekan s e rat o es o pc e n ten . 

Dalam ha! padjak penghasilan jang terseboet itoe, 
ada ketjoealinja, antaranja mereka jang sedikit penga· 
silannja, jaitoe jang dibawah f 250, setahoen. 

Jang akan dikenakan opcenten jang seratoes itoe 
ialah padjak vennootschap jang berkenaan dengan ma
sa, 1ang habis diantara tanggal 30 Juni 1937 dan tang
gal l Juli 1938 . 

Maksoednja soepaja ordonansi itoe berlakoe moelai 
tanggal jang masih akan ditetapkan lagi oleh Goeber· 
noer .Jjenderal nanti . 

Kontjo lawas. 

Moen t Joel k em b a Ii . 
Dengan pos baroe2 ini kita menerima beberapa lembar 
,, Borneo Barat" satoe soerat kabar Indonesia, teroit 
di Pontianak saban Selasa, Kemis dan Sabtoe, dus t1ga 
kali seminggoe. Sebab tidak pernah bertoe1<ara11 no:ner 
dengan s k. terseboet ki ta lantas memeri ksa1n'a , eniar,
kah ada maoenja pengiriman rullnummer itoe. Doegaan 
kita ternjata tidak m~leset. Sebagai hoofdredo.cteur di
recteur s. k. itoe kata lihat sertjantoem satoe nama jg 
kita teiah lama kena! boekan sadja, malah aria dari 
seorang kontjo lawas alias sobat lama, jaitoe rekan R.R. 
Paat, pernahnja hoofdredacteur "Menara" disini kota 
Sedjak 31 Juli j. I. sobat kita "Erer" telah memegang 
pimpinan oesaha dan isinja "Borneo Barat" Pada so
bat lama ini kita oetjapkan selamat ketem()e poela dan 
selamat bekerdja I CJ .-

lnilah ada soesoe jang gemoek dari 
sampi terse ia boeat Toean dan Njonja. 

Soesoe ada djadi makanannja manoesia jang 

paling baik dan pel!linoem terhindar dari segala 

penjakit. T etapi itoe soeso~ moesti jang baik; 

moesti jang toelen; moesti mengandoeng banjak 

zat. Pendeknja, moesti ada dari kwaliteit jang 

baik seperti 

SOESOE E 

"TJAP N •MASTER'S•• 

E'llKET·ETIKET DARI SOESOE ENTJER TJAP 'NONNA BOLEH DATANG BAWA DAN TOEKAB PERSENAN PADA N. V. MOLUKSCHE BANDEL& 
VENNOOTSOHAP DI MANADO. KETERANGAN LEBI DJAOE BOLER DAPAT PADA FIRMA M. H. V. TEBSEBOET. 



LEPROZERIE MALALAJANG 
Perloe dibantoe tetap dan pasti. 

Sedjak berdirinja leprozerie, moela2 di Toemoem
pa atas iuitiatief dari vereeniging ., Tjeng Lian Hwee" 
kemoedian dipindahkan ke Malalajang, sesoedah 
mendjelma djadi satoe perkoempoelan jang berdtri 
sendiri, kita semoea soedah sama ertikan dan me
ngetahoei sertapoen hargakan kegoenaannja Pera
watan orangJ jang berpenjakit lepra memang sangat 
perloenja, teristimewa bagi orang2 jang sakit sendiri, 
jang dengan adanja tempat menedoeh dan perawatan 
jang ter.1toer. sangat d1perentengkan dalam nas1bnja 
jang tjelaka itoe, tidak poela koerang pen1ingnja bagi 
jang njaman dan t1dak bertjelaka tersebab tidak ter
paksa lag1, lantaran kasihan akan sesamanja manoes1a. 
ataupoen keloewarga jang sakit itoe; bergaoel rapat 
dengan sisakit dan dengan begitoe besar kemoengkinan 
kena ditoelari. 

Soedah sepoeloeh tahoen leprozerie itoe berdiri 
disini. Dan sehingga kini, soekoer, perhatian ter
hadapnja, jaitoe sokongan baginja, teroetama jang 
beroepa oeang, masih banjak jang diterima, walau
poen njaris tak mentjoekoepi lagi keperloean hidoep 
leprozene sehari2, sehingga sering perloe djoega 
merogok sakoe . . . memakai modal ! Tapi sepeni 
soedah dtkata, sjoekoer, bantoean masih diterima dan 
kata sadja merttjoekoepi keperloean hari2 jang se
derhananja. 

Baroe2 ini pada sorehnja tanggal 16 boelan 1111, 

digedong .\i\inahasaraad telah diadakan perhimpoenan 
oemoem oleh vereentging Leprozerie itoe. Bestuurnja 
jang ada di Manado, sama lengknp berhadir, tetapi 
pihak anggota2 sadjalah terlihat toean dokter Singal 
sendiri jang telah memerloekan datang. Sedang boe
kan maksoed toelisan ini hendak memperhadapkan 
verslag lengkap tentang perhimpoenan itoe, tjoekoep
lah sekiranja kita ambil salah satoe poetoesan dari 
sekian banjak pembitjaraan, jang kita hendak per
bintjangkan sedikit lebih, jalah so'al toe n d j a· 
n g an pada vereeniging itoe goena hidoepnja lebih 
landjoet A.tas pertanjaan lid bestuur toea ex. kapi 
tein fionghoa, Oey Pek Yong. tentang keadaan 
peroeangan, oleh anggota bestuur jang tersangkoet, 
telah diterangkan bahwa dalam kas sebagai modal 
(kapitaal) ada terdapat sedjoemlah lebih sedikit dari 
f 2000. Masoeknja oeang jang beroepa pelbagai ma
tjam bantoean terhiweng djoega subsidie . dari 
beberapa o·d an pemerintahan, masih mentjoekoepi 
keperloean hidoepnja vereeniging sehari2; masih 
mentjoekoepi dengan lebih mi rip pada ham pi r2 
ti d a k t j o e k o e p, dari pada lebih dari tjoekoep . 
Dus boeat dalam keadaan jang normaal atau biasa, 
pendapatan masih mentjoekoepi pengeloearan oeang, 
sehingga oeang modal tidak, atau beloem perloe 
dipakai goena itoe. Tetapi, ja, .... tetapi ..... 
djika terdjadi hal2 loc:ar biasa, bagaimana? Apakah 
orang2 jang nasibnja soedah begitoe bertjelaka 
mesti ... melarat lagi dalam pengrawatannja jang 
sederhana2nja i toe ? 

Pertanjaan inilah jang, dengan tidak diperdebat
kan, telah mendjadikan pembitjaraan para bestuur 
leprozerie semalam itoe teroetama dan deugan sen
dirinja tertoedjoe kepada soal: sokongan goena 
pendirian amal itoe. 

Satoe voorstel jang dilahirkan oleh toean Oey 
Pek Yong, jang bermaksoedkan terdapatnja ,, toe n -
d j a n g a n j a n g t e r t e n t o e (p a s t i) d a n t e -
tap", sesoedah diterangkan seperloenja, sangat 
disetoedjoei oleh sesama bestuur teristimewa toean 
voorzitter p.t. ass resident .\1anado. Oesoel terseboet 
pada galibnja jalah: beroesaha soepaja dari setiap 
vereemging jang ada di Minahasa, maoepoen dtloe
arnja, didapatkan toendjangan tetap dan tentoe,jang 
beroepa sokongan oeang seperti contributie 
tetap saban boelan Oiambil misalan, andai lea ta satoe 
vereeniging saban hoela1rnja memberilcan f 1. [satoe 
roepiah), boeat di M1nahasa sendiri. dimana terdapat 
sekoerang2nja 300 perkoempoelan (diingat d1sini itoe 
,,mapaloes oeang") di sekian banjak negeri, soedah 
ada satoe pemasoekan oeang jang loemajan. Kalau 
sekiranja masing2 lid mapaloes ozang jang dalam 
satoe boelan mendapat giliran ,,menerima", menderma 
seroepiah, dan begitoe bergilir2, tentoe itoe boekan
nja pikoelan jang berat. bagi jang tersangkoet. Ma
paloes oean~ jang besar2 dan jang le bi h dari satoe 
dari lid-lidnja 1ang menerima oeang dalam seboelan 
tentoe lid menerim.1 iroe kalau seandainja mapaloes 
itoe hania menderma f I.- seaoelan, tidak oesah mem
berikan seroepiah tapi sebahagian dari djoemlah itoe 
misalnja setali, kalau ada empat orang jang meneri
ma dalam seboelan dlsnja. Selainnja bantoean sebagai 
jang diloekisk<•n itoe. masih banjak lain djalan bagi 
perkoempoelan2 pada dapat mengoempoel goena 
leprozerie oeang seroepiah itoe atau lebih dalam se
boelan dari lid-lidnja, seperti dengan djalan collecte 
saban boelan atau contributie dlsnja. Tjoba pikir 
sadja kalau satoe vereeniging dari 35 lid, seorang 
hanja 4 sen dalam seboelan, dan kalau vereeniging 
.jang mempoenjai lid 100 orang hanja S<'sen seorang 
extra goena leprozerie dalam seboelan. Bestuurnja 
tjoema tolong men{!.oempoelkannja dan mengirimkan
nja pada vereenig1ng Leprozerie. Siapa jang moelai? 

Beras dari loear negeri oentoek Menado 
dan Malgekoe. 

Oleh sebab kelebihan oerAs dari hasil tahoen ini 
ditanah Djawa rasa rasanja akan koerang dari biasa, 
oleh karena dalam benerapa boelan jang achir ini ba
njak sekali beras jang dikeloearkan ketanah ~:eseberang, 
maka moelai 1 September jang akan datang ini, orang 
soedah boleh poela kembali memasoekan beras dari 
negeri loearan kegewest Menado dan Maloekoe dengan 
memakai licentie jang biasa dipakai oentoek itoe. 

" DJANTOENS Ml:RAtf 

\~\t.\\lU~\\ SABA~ 
BOEAT MENDJAGA KASEHATAN 

Sepeda terlantar. 
Siapa poenja? 

Salah seorang dari redacteuren kita pada soeatoe 
hari telah menemoei satot fiets dirnoeka roemahnja da
lam pekarangan, disandarkan orang ditangga. Fiets itoe 
tidak diketahoei siapa ja g- poenja dan oleh siapa di
taroehkan disitoe. Oleh redactielid ki!a, pendapatannja 
itoe !aloe diberitahoekan pada politie, sambil meminta j 
djoega soepaja politie mengoeroesnja, sebolehnja me
njoerneh ambit sepeda itoe. 

Tetapi sesoedah 4 hari, masih lagi fiets itoe beloem 
ada jang ambit poen dari pihak politie tidak didengar 
apa2 lagi. Soepaja tidak mendjadi tanggoengannja oleh 
collega kita itoe, fiets terseboet kemarin siang telah 
diserahkannja dikantornja hoekoem kedoea Noord Ma
nado di Singkil. Siapa merasa ada kehilangan fiets, 
boleh tanja di tern pat terseboet. 

Hari Minggoe. 

A ER BLAND A tjap' 
DJANTOENG MERAH 
soeda lama terkenal ada 
satoe minoeman jang paling 
dis o e k a i oleh sesoeatoe 
orang, sebab boekan sadja 
rasanja sanget en a k, tapi 
djoega bisa mengilangken 
aoes dan sanget bergoena 
boeat mendjaga kasehatan, 

kerna AER BLANDA tjap 
DJANTOENG MERAH 
didapetken dari soember jang 
sanget bersl pengaslnJa dari 
natuur. 

Pertandingan voetbal. 
G o e n a f o n d s t. b c. 

Doea veteranen-elftal (terdiri dari pemain2 voetbal 
toeaZ) besok, Minggoe soreh akan bertemoe dilapangan 
Sario boeat bertaroeng mati2an. Pertoendjoekan itot 
boekan ·sadja menarik, tapi pasti akan loetjoe, dus ra
mai, mengingat itoe oud-voetballers ada jang soedah 
belasan tahoen tidak main lagi, dus masih tahoe, tapi 
soedah kakoe. Mengingat maksoed amal dari pertandi
ngan itoe, jaitoe goena Emmabloem-collecte, tentoe akan 
bandjir poeblik di Sario besok soreh. 

I t o e I e z i n g d i s o o s. 
Senin soreh, djam stengah sembilan, di societeit 

Minahasa, seperti soedah diwartakan minggoe !aloe, akan 
diadakan lezing tentang penjakit tbc oleh dokter Tilaar, 
directeur sanatorium Noongan. Perloe sekali lagi diperi
ngati disini adanja lezing itoe, soepaja pembatja tidak 
toe pa. 

Akan dipinta derma goena Emmabloem-collecte de-
H a r i Ming go e... ngan djalan mengadakan entreekaarten, dus sesiapa jang 
Inil~h jg. kita semoea saban. kali_ menoenggo.e. Djika •

1 

masoek membajar derma 20 sen. 
hari mrnggoe soedah dekat, leb1h g1rang hat1 k1ta. se-
bati didepan mata i<ita soedah ada berbajang-bajang Perhoengan Pos. 
banjak !<esenangan, jang kita hendak dapat diitoe hari. Ant a r a Ind ones i a d a n T i -

Kita hendak pergi ketempat tern pat j3ng ramai oen- on g k o k. 
toek menghiboerkan ha ti kita; kita hendak bertemoe Oleh p0stdienst diberitahoekan, bahwa moelai 18 hb. 
pada teman dan saudara klta oentoek mengadjak mere- ini maka postwisseldienst ke Tiongkok soedah dibe
ka beramai-ramai be r11elisiran PendeK kata. Kita scla- rentikan. Ertinja tidak diterima Jagi postwissels boeat 
manja bergirang ha ti, djika hari miggoe soedah datang. dikirim ke Tiongkok. Bet hoeboeng dengan penjestopan 

Akan tetapi ini lcegirangan bisa dilebihi, djikalau itoe, dioega pengiriman aangeteekend dan pakket jang 
kita ada djoega satoe alat oentoek membikin peringatan verrekening soedah tidak dapat dilakoekan. Postwissels 
ini ketika kegirangan dalam kita poenja penhidoepan dari Tiongkok tetap dibajar seperti biasa. 
lni alat ada dalam diri ketika kegirangan dalam kita Pengiriman telegram2 ke Shanghai moelai 17 hb. 
poenja penghidoepan. lni alat tidal< lain dari satoe per- sadja berlakoe atas tanggoengan sipengirimnja. 
kakas portret, oentoek memotret segala apa jang ber- Perhoeboengan pos dengan Shanghai dan Tiongkok 
harga boeat ki ta, jang selamanja ada soeatoe peringatan oetara soedab tidak ten toe, sehingga pengiriman aan
dari apa jang kita soedah lihat dan hendak simpan geteekend jang mempoenjai dan tidak mempoenjai 
dalam kita poenja boekoe peringatan. 

aangegeven waarde, bagitoe djoega postpakket, sadja 
Dan ini portret jang dibikin, selamanja moesti tinggal 

dapat dilakoekan alas risiconja sipengirim. 
bagoes dan terang. Baroelah ini tanda2 peringatan ada 

Dienst oedara antara Hongkong dan Shanghai soedab 
l'>erharga. 

Dari itoe, kita djangan bikin portret kita diatas kertas distop. Pengiriman post dengan postoedara sadja bisa 
jang koerang sempoerna. Djoega foto toestel apa jang berlakoe dengan pengoedjoekan ,. 

,, By air to Hongkong " . 
mewoedjoetkan tjita2 kita, inilah hendak orang menim· ----
bang doeloe. 

Agfa fotoartikelen itoelah alat2 portret jang sempoer
na dan bisa memoeaskan hati kita: 1-'ertama itoe foto
toestel jang bernama AGF A BOX No 24 jang soedah 
begitoe terkenal tentang kwaliteitnja dan .... harganja 
tjoema f 3 sadja. Moerah sekali boekan ? 

lni toestel dengan memakai djoega film Isochrom, 
jaitoe satoe film jang bisa bikin portret jg. tadjam dan 
terang biarpoen siang atau malam, oekoeran 6x9 cM. 
oekoeran jang paling gampang dan digemari oleh se
moea achli2 portrert, inilah perkakasnja jang kita mesti 
pilih 

Jnilah perkakas bisa mewoedjoedkan apa jang kita 
bertj ita-tj i ta. 

Dan ini semoea bisa tertjapai dengan ongkos, jang 
amat sederhana. 

Kita rasa jang hampir tidak ada satoe pembatja bisa 
sangkal, jang soesah sekali ada lain perkakas jang ba · 
gitoe sempoerna dan begitoe moerah, jang bisa kasih 

I 
kesen<!ngan begitoe banjak seperti ini AOFA- BOX dan 
ISOCHROMFILM. 

TON DANO. 

Drama pertjintaan. 
Soenggoeh benar kata pepatah, tjinta itoe boeta. 

Tjinta tidak memilih bangsa, deradjat dan igama. 
Siapa jang dihinggapinja alamat djadi binasa, kalau 
tak lekas diobati. Begitoe poela pada minggoe !aloe 
ada terdjadi drama penikaman dinegeri Tataaran 2, 
disebabkan tjinta poenja gara~. 

Menoeroet keterangan jang kita peroleh kira2 ste· 
ngah 7 pagi, Alex S. begitoe namanja seorang dje
djaka di Tataaran 1, telah berdjalan bersama2 dengan 
kekasihnja bernama Marie R. 

Entah apa sebabnja, barangkali tjinta tidak diba
las dari itoe mendjadi nekat tarik pisaunja akan 
menikam M. R. kekasihnja. 

Allah melindoengi orang jang benar, walaupoen 
setjara boeas A. S. labrak pada kekasihnja, ia ter
hindar djoega dari bahaja maoet, tjoema M. R. men
dapat loeka diperoetnja. 

Perkara ini, kini dalam oeroesan politie. 
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DARI TONSEA. 

Fredsar menoelis: 

Mohon akan diperhatikan. 
Seperti maloem pada jang berwadjib oleh kekoe

asaan band]ir boelan Maart 1936, maka djembata 
Koewil jang me:nperhoeboengkan negeri Koewil dan r 
Krilongan, soPdah dipoetoeskJn, sehingga perhoeboe-
ngan djalan mendjadi terhalang. Beratoes-ratoes I 
pikoel copra saban boelan diangkoet dengan soesah 
pajah. Penghidoepan orang2 negeri dsebelah soengei 
itoe terga'.1ggoe, serta djalan mentjari oeang padjak 
Ink: dan Velkeerst, mendapat rinta .gan karena keti
adaan djembatan itoe. 

Bagaimana soesah dan bahajanja melaloei dengan 
pedati soengei jang dalam serta berbahaja itoe, ter-
1 ih poela pada waktoe bandjtr, ta sempat kalau 
kita menoetoerkan, melainkan kita persilahkan sadia 
dengan hormat pada jang berwadjib meniliknja me
njaksikan dengan mata sendiri. 

Soengoetan selaloe kedengaran dari rakjat nege· 
ri2 Kawangkoan, Koewil, Kaleosan, Sampiri serta me-

·ngatakan'· saban tahoen bajar padjak Verkeers, te
tapi soedah 8 tahoen djalan kami tiada diperbaiki 
oleh M. R dan kini djembatan jang memperhoeboeng
kan negeri kami, oleh jang berwadjib meniliknja 
soedah I 1 /~ tahoen dihanjoetkan oleh bandjir, be Joern 
djoega diperbaiki. 

Maka dari sebab itoelah dengan djalan ini sangat 
diharap moedah2an djembatan itoe dapat perhatian 
serta akan dengan segerah diperbaiki oleh M. R. 

DARI KAKAS. 

Pembatja K. H. P. menoelis: 

Patoet diperhatikan oleh jang berwadjib. 
Oleh kegiatan toe an Mogot Hoekoem- Kedoea K.akas 

memadjoekan pereconomian rajat disana, maka beliau 
telah perintahkan semoea sawah2 haroes dikeringkan 
dan ditanam miloe. Tindakan beliau ini patoet kita 
angkat topi. 

Hanja disini haroes kita sesalkan bahwa beliau 
perintahkan djoega sawah2 tiada boleh dikeringkan 
jaitoe berawa, di tern pat bernama Pasoeloean, Palemboe, 
Doerian, Sinaran, Pasoewoengen dll. boeat ditanami 
miloe di!. 

Walaupoen pa' tani tanami miloe dll. ditempat tsb 
tentoe pasti kelak ta' berhasil pcrkeboenannja dan me
roegikan kepada pa' tani. 

Apakah peratoeran ini boleh kita seboetkan econo
misch??? 

Harapan kita kiranja ditempat jang boleh dikeringkan 
diperintahkan dengan streng, soepaja ditanami miloe, 
katjang, sajoer dll. dan ditempat jang berawa diperin
tahkan dibikin tamboe ternpal ikan mas, agar soepaja I 
segenap pa' tani mendapat keoentoengan dari sawah2-
nja. 
- ltoe harapan kita. 

Mendapat perhatian. 
Pembatja tentoe masih ingat dalam s. k. ini telah 

kita oeraikan pentjoerian dan kenter hewan2 di Kakas. 
Toelisan kita itoe telah mendapat perhatian sepe

noeh -penoehnja oleh toean Hoekoem-Kedoea Kakas, 
dan ten toe sadja kita ta' akan meloepakan mengoetjap 
sjockoer kepada beliau. 

Oleh kegiatan keperiksaan beliau dan bekerdja ber
sama2 dengan toc:an Hoekoem Kedoea Langowan, si
djahanam kini bisa d1bekoek batang lehernja dan asalnja 
dari Langowan. 

Moedah2an sidjahanam itoe akan mendapat oepah 
sekedar perboeatannja. 

Keboen2 sawah tidak mem berikan basil 
jang baik. 

Pendoedoek negeri Kakas, Tontimomor dan Passo, 
pada waktoe kini telah memoengoet padi dikeboen 
sawah ditempat bernama Pasompitan, Tolengka, We 
rang, Winoentoean dll. 

Dari pa· tani kita mendapat chabar, bahwa sawah2 
diitoe tempat tiada memberikan basil jang baik, wela 
kinpoen mareka soedah toeroet nasihat toean Hoekoem· 
Kedoea semoea sawah2 dikerinj!kan dan ditanam miloe. 

Toean Ph. S. goeroe pensioen di Passo, mentjerite
rakan djoega pada kita bahwa keboen sawahnja ditem
pat tsb. biasanja memoengoet 75 karoeng, kini hanja 
mendapat 10 karocng. 

Oleb sebab padjak :pa' tani pada tahoen ini dinaiki 
50pCt, maka sepatoetnja jang berwadjib menjoeroeh 
memeriksa penghasilan perkeboenan, agar soepaja pa
djak mareka ditoeroenkan, sepadan dengan pcngasilan 
perkeboenannja. 

Satoe pemoeda mati ditembak. 
Hari selasa ddo. 17 hb. ini disalah satoe keboen 

bernama ,, Tingkoeloe", politie Tikala, soedah terdjadi 
soeatoe ketjelakaan jang meminta korban satoe djiwa 
manoesia. Pada hari tjelaka itoe doea pemoeda hendak 
menembak seekor babi jang kebetoelan berada ditempat 
itoe. Lantaran satoe dari lain sebab, jang konon sebab 
koerang bati-hatinja sikorban sendiri, pelornja (bagels] 
senapang itoe soedah mengenai kawannja bernama Oe
ta Supit, ganti mengenai babi dengan djitoe. 

Sikorban jang dalam keadaan membahajai djiwanja 
lantas diangkoet keroemah sakit, dimana sesoedah di
operatie lantas meninggal doenia. Teman pemoedanja 
jang menembak bernama I. Taliwongso. Kedoeanja ber
tinggal di Kamp. Sonder. 

Menilik kcdjadian jg sebegini, jang sering-sering ter
djadi dimana pemboeroe ganti menembak binatang, 
tetapi hanja mengenai kawannja, maka semasing toe
kang pasang haroes berhati-hati, pada mengingat akan 
bahajanja sendjata api. -----

KENG HWA POO 3 

Belilah sekarang djoega I bidji saboen MADY 
ROY AL. Bisa dibeli disemoea toko-toko. 

Toelislah di formulier jang dibrikoetkan ini · 
a. satoe slagzin (seperti: Saboen MADY 
ROYAL j.i. saboen boeat bikin tjantik dan 
moeda), jang mean kira-kirakan pantas betoel 
boeat ini saboen MADY ROY AL. 

Toean boleh kirim brapa sadja ,,slagzin" ataµ 
,,Nama baroe" asal saban-saban djawaban di 
toelis di I formulier, dan saban-saban formulier 
diikoeti 3 boengkoesan kosong saboen MADY 
ROYAL. 

Djika djawaban Toean hari itoe paling paik 
dan bisa menarik, temoe toean dapat priis dari 
Jury I Parker Set (1 vulpen dan 1 vulpotlood A~u b. Nama. baroe boeat saboen jang sekiranja 

pantas; seperu Gaby, Rubia atau Rita. 

Kirimlah ini formulier dengan di ikoeti 3 bidji 
ooengkoesan kosong dari saboen MADY ROY AL. 

di dalam doos jang indah). Siapa sadja zorrder melihat 
bangsa, jang djawabannja bagoes sendiri dan menarik 
bati bisa dapat itoe prijs, saban hari. 

Kirimlah itoe pada : 

?l-1ADY ROY AL - POSTBOX oo, Batavia-C. 

Poetoesan jury soeda pa~ti dan tidak dapat disangkal 
lagi. Soerat-soerat dari ha! pembrian persenan tidak 
didjawab. Hak-hak boeat pakai nama baroe dan 
menggoenakan slagzin dari semoea djawaban ada 
djadi miliknja 
N. V. PARFUMERIE- & TOILETZEEPFABRIEK 
,,GEORG DRALLE" SOERABAJA 

BOEAT TAMB M 

LE LANG ES LAG. 
PaJa hari Djoemat tanggal 27 Augustus 1937, 1 

djant 10 pagi, akan dilelangkan dinegen Airmadioi 
bawah, district Tonsea. dengan perantaraan k<lntoor 
lelang di Manado. 
a. Satoe kintal dengan roemah d1atasnja atap zink, 
jang bersipat pada fthak: Oetara dan Tirnoer dengan 
djala11 negeri, Se Iatan dengan kintal dari Johan Mum· 
bu1rnn, Barat dengan kintal dari Andries Mant1ri; 
b. :atoe kPboen di ,,Kad imbatoe", kepot>lisian Air
matl1di - bawah, loeasnja j- l' ., tektek. dengan + 
80 po hon kelapa berboeal1, dan bersi pat pada fi hak : 
Oetara dengan keboen 2 dari Gerard Kaseger dan 
Lambertus ;v1engko,, Timoer dengan keboen 2 dari 
Carolus Luntungan dan Tangka Sundah, Selatan de
ngan keboen dari Barnetje Moningka, Barat dengan 
keboen~ dari Gerard Kaseger dan Frederik Kaunang; 
c Satoe keboen di ,.Kajawoe",kepoelisian Airmadidi
bawah, lueasnja + 2 tektek, dengan + 100 pohon 
kelara berboeah, dan bersipat pada fihak: Oetara 
dengan keboen" dari Wilhelmus Kadengkian dan 
Djoromus Runtuwene, Timoer dengan serokan Ina
doe!·an, Selatan dengan keboen~ dari Djoromus Run 
tuwenc dan Lefinus Tanod, Barat dengan djalan raja 
Airmadidi - Tondano 

Kinta! dan keboen 2 terseboet telah dibeslag me
noeroet kekoeatan soerat hoetang ( Obligatie - akte) 

dari jusoph T 1naweng dm1 isterinja Elisabet Kambcij. 
tinggal d1 f..irmadidi - bawah, geexecuteerden, atas 
permitJtaan dari firma Liem Boen Djien en Co, di 
Vlanado, executante, jang dalarn ha! ini memtlih tem
Put tin ggal ( don11ci1 1e) d1 Makassar verlengde Wil
helminastraat Nos 80 - 82 dikantoor dari toean Ad
vocaat dan procureur ,\\eester J. van Hoeve. 

De buitengewoon deurwaarder 
m,d. executi e belast. 

J. F. TANOD. 

KANlOOR O. T. M. 
Telegram adres: OPTEMA Manado. 

Auteur H. A. SAERANG. 

Soeatoe dienst Civiel membantoe ·membataskan, 
mengoekoer dan bekin kaart oentoek eigenaars pada 
alasan erfelijk ind1vidueele bezitsrecht, atau tjara 
angkaran hak pasini, boedel, remhag·an jang betoel, 
perombakan se11d1ri penoekarnn, rermintaan vrijlands
domein rendjagaan harta tanah2 kemoedian hasil~ 
datang keamanan, mernbantoe gariskan dengan oe
koeran jang officieel diregisterkan d111egeri negeri 
menoeroet atoeran tanggoengan wet dan adatrecht 
jang lembaga. Onkost2 dipikoel oleh eigenaars. 

·' 
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Assurantie diri - Tarief moerah. 

SIMPENJ .. 1 DI DENIS 

SllAffl\ANLAH t\EPADA AGENTg K!TA UENTOIK 
MENERAN6KAN. BAGAIHA.NAKAff .KMENTOF.MGANJA 
tOE-ROtT MENJIMPEN Df SPAARKAS DENiS. 

Vertegenwoordiger vonr de ll inalrn.~sa : 

w. DE 8 Es TE. TEL. 187. 

Actieve Agenten gevrnagd. 

J ulianalaan U 
te!f. 187. 

lleuado. 

Donderdag 26 Augustus 1937 
WelEd. Heer J .. Kaweogiao lnl. leeraar Tondano 

Zaterdag 28 Augustus 1937 
Belangrijke Vee vendutie 

WelEdHeer Sie Lae Hoeat te Amoerang. 

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

Vrijdag, 3 September 1937 
, WelEdele Heer, C. Sumakul te Sander. 

Zaterdag 4 September 1937 
Familie Manampiring te Manado. 

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

Vrijdag 10 September 1937 
We!Ed. Heer E. Longkucoij te Sonder. 

Donderdag 30 ::,eptember 1937 
WelEdG. Heer K. P. Vos 

Hoofdagent v Politie - Kemaweg Manado. 

Donderdag 23 September 1937 
WelEdGeb. Heer D. E. de la Fosse 

2de Werktuigk. Gouvern . Marine 
Tondanoweg-Manado. 

Ons tevreden publiek is onze reclame. 

f ~ 
"~ 
'-!!'!!'Es I 
Sinar bagi Batoek R~rljan 

Mosing2 orang, jong onoknjo sokit 
botoek redion, potoet memokoi 
Akker's Abdi1siroop, dibekin dengon 
djolan loear bioso dengon memokai 
zot2, jong longsoen9 melowoni seran
gon botoek redjon. Abdijsiroop be
kerdjo dengon sempoernja, koreno 
io membeboskan perkokas1 nopos 
doripodo dohok don koemon2 lain 
jong melohirkon penjokit. Akker's 
Abdijsiroop meloeoskon napos,meng· 
hilongkon kesesokan, don batoek, 
menjemboehkon tempot2 jong diper
sakiti. Sebegitoe berikonloh dengon 
sepenoeh2 horop Abdijsiroop kepada 
anok2 toean ketjil don besar boeat: 

Batoek-Oriep-Bronchilis-Aslltma 

tJli ~ 

Oi1emoea roemah obat dan toko2 

SPAARBANK MINAHASSA. 
Diakoe sah dengan besluit Goebernemen 

tertanggal 11 Juli 1894. 
TEMPAT MEMPER.BOENGAKAN ORANG 

SIMPANAN JANG KOEKOEH. 
Oeang simpanan jang tertjat«t dalam boekoe 

selamanja boleh diminta kembali dengan tidak oesah 
kasih tahoe lebih dahoeloe. 

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

Boeoga 1936 3.6%. 
Penjimpan2 jang beloem soeroeh masoekkan boe· 

nga tahoen 1936, dipinta dengan sangat soe
paja soeroeh lakoekan itoe. 

Directie. 

SFB - A.GENTS 

M \N ADO: Harima & Co., De llijzende 
Zou, Ban Hwat Liong, 'ran 
Boen Be en Ban 'rjoe Liong. 

AMOERANG: Ban Shin~ Liong, Kwee 
Soeo Hien. 

TO ttO II ON : Yamata .t Co. 

LANGO AN: 'l'omoyo & Uo . 

.KO'l'.A ll On.A GO t: Tjia Tjin 'l'ae. 

A.G ENT 
NANYO BOYEt\I KAISHA LTD .. 

N.B. K 

e oeatan 
moeda 

Kalzan mengoeatkan rongga2 darah dan 

oerat2, ia memadat kekoeatan-hidoep 

baroe kedalam segala perkakas2 toeboeh, 

sehingga kekoeatan-hidoep rnoeda masoek 

lagi mengaliri badan. 

.,Saja selaloe djoega 
makan Kalzan, sebab 
terkadang-kadang, saja 
merasa ierlaloe penal 
oWz pekerd/aan Jang 
tiba2 menimpa. Saja 
tldak perljaja berkala 
terlampau banjak, bah· 
wa oUh Kalzan, mer.kl 
pekerdjaan banjak ber
oelarzg-oelang, saja 
moela'i merasa tidak se· 
pena:l seperti lebil1 da
hoeloe", 
Dr. D. D. C. v. d. Hoorn, 

di Haarlem, 
menoelis. 

0 BAT 

Baroe sahadja dipakai 

Kalzan sesoedah sementara 

waktoe, maka akan kenjata

an bahwa ia menahan orang 

lekas djadi toea. Kalzan men

djaga soepaja orang moeda 

kembali dan mendjaga djoega, 

jang kesenangan-kawin dja

ngan terganggoe. 

Kalzan boleh dapal beli dise
moea roemah obal dan loko2. 

MAKANAN KAP 0 E 
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No. 8 Lembar kedoea Tahoen ke 19 D j o e g a Nan k i n g d a pa t g i I i r a n. 

Keng Hwa Poo 
Kab ar Aneta Reuter dari Nangking memberitakan 

Sabtoe 21 Augustus 1937 

1

1 tgl. 14 boelan ini, bahwa pemerintah disana sedang 
?lemeri ~sa doed_oeknja ha~ ~entang pengeboman daerah 

, 1nternat1onaal d1 Shanghai 1toe. Menoeroet rapport dari 
pemimpin mesin2 terbang itoe ada I mesin terbang 
Tionghoa hilang dan 2 roesak waktoe menjerang ,, lzu-

16 Tjiet Gwe 2488 mo". Bom ll jang djatoeh didaerab asing itoe boekan 
disengadja, tctapi Ian tar an rek tempat born kena ditem -

PERANG TIONGKOK-JAPAN. 
Pertempoerao di Shanghai soedah dimoelai 

deogao mesin·mesin terbang. 

bak sehi ngga bomnja djatoeh . Gen. Chiang menitahkan 

I 
pemeriksaan betoel, dan aka n menghoekoem djoeroe 
terbang jang ternjata sebab salah mik soedah boeang 
itoe born tidak pada tempatnja jang betoel. 

Kekoeatan oedara 
ho a be r a ks i . 

Kota Nangking sendiri tida k loepoet dari serangan 
dari oedara . 8 mesin terbang Japan soedah datang ke
sitoe tengah malam djam l boeat menjerang kota. 

Tio n g- Dimana bomnja djatoeh terlihat asap bergoempal2 naik, 
tapi berapa keroesakan jang djadi beloem dapat diketa-

_8erkobarnja api peperangan oemoem roepanja hoei. 10 mesin terbang Tionghoa !aloe naik keoedara 
soedah tidak dapat ditjegah lagi Kabar~ dan Shang- menjerang mesin terbang Japan itoe. Perkelahian seroeh 
hai jang dikawatkan oleh Aneta - Reuter pada ;\:\en . lantas terdjadi, dan pihak Tionghoa mengabarkan jang 
Bull. sedari 14 h. b. ini, memberitakan tentang ter- 3 mesin terbang Japan dapat ditembaknja djatoeh. 
djadinja petaroengan dioedara diantara mesin 2 ter- Mesin2 terbang japan jang lainnja !aloe mengbilang 
bang Tionghoa dan Japan. c' atoe mesin terbang Ti - .sedang pesawat2 Tionghoa tetap meronda dioedara 
onghoa moela1 telah mendjatoehkan born dihoofd- diatas kota menantikan moesoeh. Serangan mesin ter 
kwartier japan, tapi tida kena . Kernoedian tiga boe - bang Japan itoe sehari itoe ada jang ketiga kalinja 
ah mesin terbang pelempar born T1onghoa terbang Berhoeboeng dengan keadaan di Shanghai , wakilz 
meliwati kapal perang Japan ,.Izumo", dari kapal negeri asing mengadakan conferent ie, sedang dari Hong
mana !aloe dttembakkan meriam pranti pesawat oe- kong di!. tem pat telah didatangkan bala bantoean. 
dara. Berbareng dengan iroe doea mesin terbang oe- Ke pen t i ng an Be I and a ct i Ti 0 n g ko k. 
dara Japan dinaikkan dari kapa1 2 perang lainnja, dan 
sesoedah berterbangan mengeli l1ng diatas Shanghai Goena kepent ingan dan keselamatan ra'jat Belanda 
dengan tidak bertempoer, itoe mesin 2 Tionghoa me- di Tiongkok kapal torpedo ,,v.an Galen" akan dikirim 
ngilang, kembali kepangkalannja . Satoe dari itoe doea ke Shanghai . Ka pal perang itoe sedang disiapkan. Kapal 
vliegmasin Japan !aloe terbang rendah sekali meli · K. P. M. ,,Tasman" jang datang ke Shanghai hendak 
wati garisan pembelaan tentara Ti<1nghoa jang d1tem- naik dok, berhoeboeng dengan keadaan genting dikota 
baki dengan senapang mes1n , sedang pihak Tiong - itoe, akan pergi dari sana dan nanti naik dok di Hong
hoa poen balas menembak. Kira2 djam 4 soreh satoe I k?ng. Ka~alnja .J. C-J. L. ,, Tjikembang" jang dalam per
mesin terbang Tionghoa menjerang poela kapal ,,lzu· d1alanann1a dari Da1ren ke Shanghai, akan lihat-Jihat 
mo", sesoedah mana mes in itoe lemparkan born pada keadaan doeloe, baroe menen toekan ·akan singga a tau 
tangsi japan, waktoe liwat disitoe. Tidak lama lagi j tidak. 
datang 6 mesin terbang Tionghoa mengataker ,,lzu- Ket e doe ha n s e be 1 0 em r i b 0 e t. 
mo", jang dengan seroeh memoental1kan meriam 1 Hari 
peranti mesin terbangnja pada moesoeh2 oedara itoe. I so ·eh ct ·i·Mintggoe 15 Aug,ustus moelai poekoel 4 
W 

k o • . . 1 1 1wa 1 dengan diam. Sampai malam tidak 
a toe mesin· terbang itoe mengllang dtbelakang terdengar boenji senapan atau meriam, sehingga 

gempoelan awan bikinannja, didjatoehkannja born~ orang mengira, sol!dah didapat perdamean. Gen. 
antaranja doea born mengenai Nangking - Road di-
antara Palace - Hotel dan Sassoon - House dan me- Chang Chih Chung menerangkan : ,,Kami berkelahi 
roepakan satoe lobang kepoendoeng jang bcsar di satoe perang soetji; perlawanan kami tidak akan 

di berentikan, lebih dahoeloe dari pada moesoeh ter
sitoe. Tanah disitoe penoeh dengan majat dan orang2 oesir keloear dan maksoed kami, jaitoe mengaman-
loeka kena born itoe. Beloern lagi habis itoe, 4 me- kan kemerdekaan Tionglrnk telah tertjapai". Generaal 
sin terbang kelihatan lagi menjerang ,,lzumo", jang terseboet mengasih djoega pertanggeengan tentang 
tidak kena born, hanja disekelilingnja banjak born tidak diganggoenja orang asing. Bagitoelah keadaan 
meletoes sehingga air terpantjar sampai dimafana di Shanghai diminggoe soreh. 
gedong kantoor kawat. sehingga orang jang berada 
diatasnja sitoe mendjadi basah semoeanja pakeannja . Kan to r2 bank di t 0 et 0 e p. 

Korb a n2 b om d an gr an a at \ B~rh~eboen~ dengan. ~eadaan jang sangat ber-
Satoe mesin terbang Tionghoa djatoeh terbakar baha1a dibahag~an kora Jang di ,,the Bund", dimana 

di Hongkew sebab ditimpa granaat meriam. Lain 2 terdapat kebanJaka~ . kanto!2 dagang asing, maka 
granaat meriam japan mengenai Noorder station se- kantor2 bank dll. d1s1toe. d1t_oetoep_ boeat sementara 
dang 2 born dari mesin terbang Tionghoa djatoeh wakto~. Poe~oe5an 1toe d1tenma batk oleh semasing 
di tikocngan djalanan Avenue Edward VII / Thibet p~mermtah Jang tersangk?et. . ,, Bankvacanti~" _jang 
Road. Karban born disitoe diraks1r ada 456 orang dipermaloemkan ~le_h ~rnist~ne loear negen T10ng· 
mati dan 828 loeka, antaranja beberapa orang Eropah. kok pada 13 _bb. tnl, d1pand1angkan. 
Korban2 born di Nangking - Read ada 50 mati dan Tentan_g itoe pemboean~an born oleh mcsin2 
75 loeka. Tempat minjak dari Asiatic Petrolium Coy terbang Tw~ghoa, kedoea p1hak sama toe~oeh me
poen kena born dan menjala. Pemerintah2 Inggeri s, noedoeh. Pihak Japan _katakan,. bahwa tidak ada 
Amerika dan Perantjis telah protes atas pemboeangan perlen~kapan_ perang didaerah Ja?~ kena bom~ se
bom didairah internationaal itoe. dang pihak. Tionghoa mengata~an dmtoe ada mer1am2 

japan goena penembak mesm terbang. Tambahan 
G e n. Tsai d j a d i pang I i m a poela pihak Tionghoa menjatakan jang dari kapal 
per an g di S hang ha i . ,,Izumo" jang berada dipelaboehan daerah interna-

ltoe djago Shanghai jang terkenal, generaal Tsai l tionaal. itoe, dilepaskan tembaka~ pada mesin2 ter
jang pernahnja pimpin tentara ke 19 dengan bagitoe bang Tionghoa, waktoe pesawat2 1toe baroe kelihatan! 
nekat ditahoen 1932, oleh pemerintah Centraal se- Ba I as me m b a I a 5 karang telah diangkat djadi panglima perang dari · 
Tionghoa disekeliling dan dalam k:ota itoe . Seb_agai pembalasan serangan oedara Tionghoa 

1toe, p1hak japan telah membombardeer dari oedara 
djoega kedoedoekan tentara Tionghoa di Kiangsi dan 
Chen Kiang-provicies, dimana kata japan 40 mesin 
terbang Tionghoa jang terdapat distationnja telah 
roesak. Pihak Tionghoa sangkal kabaran ini dan 
menerangkan sebaliknja di Hang Chow olch pihak 
Tionghoa soedah ditembak djatoeh 4 mes in terbang 
japa~. Diakoei oleh pihak Tionghoa, bahwa mesin:d 

Jang berada dibawah pimpinannja sekarang jalah 
divisie ke 36, ke 87 dan 88, sedang lain dari pada itoe 
ada Iagi 125.000 serdadoe jang soedah sedia akan ma
djoe ke Shanghai . Ada dikabarkan, bahwa tentara Ti
onghoa dengan lekas akan melakoekan serangan oemoem 
pada pasoekan2 japan di Shanghai, boeat mengoesirnja 
kelaoet, sedoeloenja datang bala bantoean. 

D I ~A D A P E T tH L I D I A N T E ll. 0 T E M P A T: ~, .. 

• rl'llO· 

njo/ 
• 

Herankah Njonja, kalau bermi ll ioen-millioen 
orang selaloe pokai Saboen Palm ol i>e 
boeat bikin haloes, bersih dan >ehat koelit 7 
lnl dla reslanJa I 
Sedari zaman daho ef oekala kooem 
prempoean tjantik - sepe rU Cleopatra -
mengalahoei kalau minjak olijf itoe jalan 
minjak jang moestad1ab boeat mentjoetj; 
dan membersi hkan koclil 
Boeat zaman sekarang, lni resia ketjantikan. 
tergaboeng di receptnja pembikinan Saboen 
Palmol i •~; di tambahi logi dengan minjak 
tetaneman la in-lain jang bikin koelit djad; 
segor djoego Saboen ke tjan ti kan ini tida 
mengandoeng gemoek binolang. 

lnl atoeran soepaia 
Njon!a d j adl tjantlk I 
Koelit jang kasar itoe biasanjo disebabkan 
oleh kotoran aboe dan ker ingat jang laloe 
menoetoep lobang-lobangnja koel it jang 
ketjil. Scepaja djangan sampai kedjadian 
begitoe, saban pagi dan sore h~ndaklah 
Njonja bersihkan moeka. leher dan poendak 
dengan iioesa dari Saboen Palmolive in l. 
sampai boesa ini dapat meresep semoea 
di lobang koelil laloe ljoetjikanlah balk 
betoel dengan aer lni mendjaga koel it 
Njonja telap moeda -::. 
don segar -

OJAG A 

BOENG

KOESAN. 

SABOEN PALMOLIVE 
ta· mengandoeng gemoelr blnalang 

terbang' dari satoe pasoekan dari 6 pesawat, tidak 
kelihatan kembali lagi, dus hilang, sedang japan 
bilang mereka ada tembak djatoeh 5 mesin terbang. 
Dimana jang satoe? Pada 16 hb. sampai 5 kali pa
soekan oedara japan menjerang Nangking tetapi se
laloe kali dapat dioesir oleh paso~kan oedara Tiong
hoa. Selama 15 dan 16 hb. kata pihak Tionghoa, 
telah ditembak djatoeh 16 mesin terbangjapan besar 
(isi masing2 6 orang) dan 9 mesin terbang ketj1lan 
Dalam pertempoeran di Nangking pada 16 hb. telah 
djatoeh 6 mesin terbang I ionghoa dan 8 mesin 
terbang japan. 

Dari soember japan, oleh admiraliteit, dikabarkan, 
bahwa ~ mesin terbang japan relah binasa, karena 
,,riboet"(?) dan pelor dan 52 mesin terbang Tionghoa. 
Sementara dioedara djoeroe2 terbang berkelahi de
ngan seroeh, diatas tanah tentara kedoea pihak di
sekeliling Shangnai, didjoeroesan djalanan kereta api 
Shanghai-Woo Sung. Dengan segenap tenaga pihak 
japan tjoba menahan desakan pasoekan Tionghoa 
jang sangat hebat kearah hoofdkwartiernja didekat 
Hongkew-park. Dengan opisil pihak Tionghoa me
ngabarkan, bahwa tentara Japan terpaksa melepaskan 
hoofdkwartiernja disitoe dan djoega moendoer dari 
paberik katoefl di Yangtze-Po, disebelah Oetara-Ti
moer Shanghai. Bala bantoean Tionghoa beberapa 
kereta api penoeh sesak baroe tiba di station Oetara, 
sedang pihak japan diterima bala bantoean djoega, 
jaitoe divisie ke- I 2 jang baroe sampai didaratkan 

I di Woo Sung. 

K o r b a n2 j a n g t i d a k b e r d o s a. 
Sebagai biasanja korban2 perang jang terbanjak, 

jang mereka jang tidak berdosa al ias orang 1,preman ". 
Selainnja itoe riboean korbar2 born di Shanghai, 
dll. tempat, dikota terseboet sekarang soedah ada 
1 millioen orang pelarian, antaranja 100.000 orang 
tidak poenja tempat tinggal. Lain dari pada itoe kota 
itoe terantjam dengan bahaja kelaparan ! Sebab ma
kanan dll. jang dari loear kota sebelah Oetara-timoer 
tidak bisa dibawa masoek kekota lagi lantaran pe
rang hebat disitoe sedang berkobar, sedang dari 
sebelah Barat dan Selatan poen tidak l:lisa masoek 
apa lagi sebab terhalang oleh serangan2 oedara dari 
mcsin2 terbang japan. 

Saja poenja tanah! 
Walaupoen atas pendjawabannja pada consul2 

locar negeri dinjatakan oenjesalan dengan terdjadinja 
pelemparan bom didaerah international, tapi dalam 
djawabannja pada protes loear negei'i, burgcmeester 
Shanghai , Yui soedah mengatakan djoega: ,,Negeri2 
loear haroes mengetahoei, bahwa itoe daerah inter
nationaal ada tanah miliknja Tiongkok, atas mana 
Tiongkok ada berhak, bagitoe djoega diatasnja da
erah itoe, dus riioedaranja !" 

Persenan hari djadi. 
J a n g t e r n j a t a b e s a r g o e n a n j a. 

Itoe persenan hari djadi pada gen. Chiang, waktoe 
kegenapan oesianja 50 tahoen, terdiri dari 100 lebih 
pesawat terbang, ternjata ada sangat besar gocnanja, 



2 
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Dingin
Dingi-i-i-i-n ! 

Dingin jang menjegarkan badon • itoelah dipe· 

rasakan oleh Eau de Cologne-es boeatan 

Boldoot. T erlampau amat koeatnja minjak 

wongi Eau de Cologne ini, okan menjegarkan 

bodon, menjedarkan dirinjo, merangsangkan 

toeboehl Tjobalah sadjal Tapi mintalah jong 

tjapnja beloh ketoepat merah. Selah ketoepat 

meroh itoelah tanggoengan Eau de Cologne· 

es boeatan Boldoot jang sedjati. 

Ada 3 matiem besarnja; harganio f 0.85 - f 1.30 atau f 1. 90 sebotol. 
-------..------~~--~------------- ~.--------~·~·~~.._------~------~~----~~----..--
Dalam pertaroengan dioedara baik di Shanghai, baik di 
Nangking dll. tempat itoe mesin2 pemboeroenja gen. 
Chiang telah mainkan rol terpenting. Antara lain2 adalah 
5epasoekan dari itoe mesin2 persenan jang telah tembak 
djatoeh 30 mesin terbang Japan selama ini tiga hari. 
Biarpoen sampai 5 kali mesin2 Japan mentjoba serang 
Nangking, tetapi sadja doea kali ia bisa sampai kekota 
itoe dan dapat memboeang born dari satoe ketinggian 
besar jaitoe 3000 meter. Selaloe kali mesin2 Japan 
datang, ternjata itoc mesin2 hari djadinja rnerintanginja ! 
Di tanggal 17 hb. ini menoeroet balafls dari Hoofd 
kwartiernja gen. Chiang tel ah ditembak djatoe h 8 mesin 
terbang Jap,an terhadap 1 mesin terbang Tionghoa 
jang roesak. Perkelahian diatas oedara sampai hari itoe 
masih teroes meneroes dilakoekan dengan sengit. Ke
doea belah pihak sama giat menjangkal kabar2 ten tang 
keroesakan jang didapat pada pihaknja masing2. Antara 
doca partij jang bertaroeng memang soekar dapat ke
bcrsihan kabar, sebab biasanja semasing partij soeka 
besarkan kekalahan moesoeh dan ketjilkan kekalahan 
sendiri. 

Per an g m er i a m j a n g he b a t, I 
Diantara pasoekan2 meriam Tionghoa dan kapal2 I 

perang dan pasoekan meriam Japan masih diteroeskan 
dengan sengitnja. Teroetama di Poo Tung sampai djam 
11 malam masih terdengar tenbakan2 hebat, !aloe sedi
kit tedoeh dan pada poekoel 3 pagi mendjadi diam . 
Roepanja kedoea pihak menantikan hari siangnja 18 hb. 
ini. Woo Sung, Kiang Wan dan Chapei ditembaki. Pihak 
Japan remedji bikin moesna merfam2 Tionghoa di Poo 
Tung, scbab mereka koeatir nan ti "lzumo" diroesakkannja 
tapi tidak berhasil ,,mcndiamkan" soearal! Tionghoa 
itoe. 

,,I z um o" far i, s es o e d ah kena tor p e d o? 

Pada tengah malam ,,lzumo" berlajar menoedjoe ke 
Poo Tung, konon dengan maksoed soepaja bisa menem • 
baki posities Tionghoa disitoe dengan lebih berhasil. 
Menoeroet Aneta-Centr. News Agency, kapal ,,lzumo" 
semalamannja telah mendapat keroesakan loemajan djoe
ga Iantaran tembakan torpedo oleh satoe torpedo mo
torboot. Kabar ini dikabarkan djoega oleh Reuter, katanja 
menoeroet penoetoeran Andrew T. Brennen, satoe Trade 
Commissioner bangsa Zuid Afrika, jang pada djam g.40 
semalamnja soedah dapat lihat dengan mata sendiri, 
bagaimana satoe motorboot ketjil telah menoedjoe de
ngan keladjoeannja loear biasa pad a ,, Iznmo" dan me
lepaskan tcmbakan dengan torpedo ketjil. Dikapal perang 

itoe terdengar satoe letoesan he bat sekali , dan sedoeloe
nja orang daoat melihatnja, motorboat itoe soedah 
menghilang seperti oeap, dan orang2 dalarnnja !aloe 
bertjampoer dengan itoe banjak koeli2 sampan disitoe ! 
Djoega di Poo Tung ,,lzumo" dihoedjani born dari 
oedara dan kena beberapa born sehingga terdjadi ke
bakaran dikapal itoe dan dj0ega dilain:l kapal perang 
de kat sitoe. Tidak bisa diketahoei apa.,lzumo" akan 
balik ke tempatnja semoela I 

Lebih soeka damai? A tau 
maoe oen toeng tempo? 

Kabar 1 ransocean dan Tokio ada bilang, jang 
pihak berkoeasa di Japan tidak poenja ingatan boeat 
memoetoeskan perhoeboengan diplomatiek denga-n 
Tiongkok. Kata japan, ia tidak soeka moelai menje
rang, kalau pemerintah Tionghoa dengan lantas mem
brentikan penjerangan2 ! Pengiriman bala bantoean 
japan soedah dibitjarakan, tetapi beloem diambil ke 
pastian tentang itoe, Kawagoe boeat sementara akan 
tinggal di Shanghai, sedang wakil Japan di Nangking 
telah dikasih prentah boeat naik disalah satoe kapa! 
perang Japan disana. Staf Ambassade Japan dan amb
tenaar" consulair di Nangking telah rninta keloeasan 
pada ,,Wai Chiao Pu'', bueat poelang. Sementara itoe 
dikota Peiping 150 auto berkeliling kota memboeang 
soerat selebaran jang tertoelis: boeat minta lepas 
dari itoe pemermtah Nangking jang dictatoriaal dan 
corrupt ( tidak djoedjoer ), serta pengembalian per
damean dan persobatan dengan japan . ( Maksoednja 
hasoetan sebagini soedah boleh ditebak ). Toeroet 
tJ Ksiran orang asing, di Shanghai ada ambit bagian 
da!am perkelahian 70.000 tentara Tionghoa terhadap 
50.000 tentara Japan. 

Bagi man a perang di Oetara? 

Dari Kwei Hun Aneta. United Press kabarkan, 
bahwa pada l 6 h b menoeroet penoetoeran pangli
ma tentara ke 13, luitenant generaal Tan Ge Po, pa
soekan0 Japan besarnja 30 000 orang. Diterangkan 
keroesakan pihak Tionghoa ada lebih 500 serdadoe 
loeka dan mati selama 3 hari belakangan, sedang 
keroegian Japan doea kali besar dari 1toe. Pihak 
neutraal bilang keroesakan dikedoea pihak ada Iebih 
besar dari jang dikabarkan. Di Oetara roepanja tidak 
lama lagi akan terdjadi perang lebih hebat, sebab 
kabar dari Tokio bilang tentara Nangking jang besar 
sedah berkoempoel dikeliling Pao Ting dan Tsang 
Chow. 

I n g g e r i s, A m e r i k a d a n F r a n k r ij k 
be rt ind a k. 

Minister loear negeri Inggeris, Eden, soedah mem
brentikan vacantienja dan poelang ke London, berhoe
boeng dengan keadaan di Tiongkok. Minister2 lnggeris 
l~loe bTkin vergaderin-g pada 18 llb. ini goen membi
t1araka 11 segala apa jang perloe boeat melindoengi ke
pentingan lnggeris di Shanghai. Pada ambassadeur lng
geri3 dikasih titah boeat bertindak di Tokio dan Nangking 
dengaq rnaksoed ::;oepaja didapat bertjotjokan boeat 
djadikan Shanghai district satoe daerah neutraal. Pada 
Japan dan Tiongkok diwartakan soepaja menarik moen
doer tentaranja rnasing2 dari Shanghai dan kasikan pada 
Inggeris boeat penar.ggoeng djaWab aias keacranan 
d~~ ketentraman rajat Japa11 jang ada disitoe dengan 
d1k1ra akan didapat bantoeannja · Ameriha dan Frankrijk 
goena itoe. Dengan voorstel itoe orang mengharap 
akan dapat dioedji pembilangan Japan, jang rnengatakan 
bahwa tentara japan sadja dikasih masoek di Shanghai 
goena perlindoengan rajat dan milik Japan. 

T i o n g k o k k e b e r at a n. 

Dari soember jang boleh dipertjaja di pihak Tiong
hoa, di kabarkan bahwa Tiongkok berkeberatan atas 
voorstel boeat mendjadikan Shanghai daerah neutraal. 
Sebagai alasan dimadjoekan bahwa dikoeatirkan jang 
itoe pasoekan2 lnggeris, Amerika dll. jang akan men
doedoeki Shanghai tentoe tidak ak~n mempergoenakan 
kekerasan sendjata, kalau seandainja pihak Japan men
desak masoek, dus melanggar keneutralan daerah itoe. 
Tap i ada dipikir, bahwa Tiongkok akan setoedjoe 
kalau diadaka r; poela gedem ilitariseerde zone (d aerah 

I 
jan ~ t ida k b0leh ?item pa ti serdadoe ) sep e. rt1 a1tahoen 
193L. Dalam ha! 1to -: semoea serdadoe2 japan mesti 
d1 !rnsih keloear jari Sha nghai. Pada consul Inggecis 
d1serahkan boeat mernbikin rantjangan boeat mendjadikan 
Shanghai daerah neutraal. 

Pe r a n g d i 0 e t a r a. 
Dari Hoof.dkwartiernja Gen. ChiaHg dikabarkan 

oahwa di lembah t'-Jankow. tentara Tionghoa men~ 
dapat k_emenangan besar. l<ira2 50 0 serdadoe Japan 
telah b111asa . Seterimanja baia bantoean 10.000 orang, 
japa~ akan menjerang Nankow-pas lagi . Beberapa 
han Jang achir, sehingga dengan bagitoe soedah ada 
80.0GO serdadoe Japan di Tiongkok Oetara. Dari 
soember Japan dikabarkan bahwa 2 divisie tentara 
Tionghoa mendesak madjoe ke jehol dan Manchukwo. 
Tentara japan sebaliknja soedah madjoe sampai 7 
K.M. disebe!ah oetara Hankow. 

Di Shantung genting! 
Soember_ Japan mengatakan keadaan di Tsing Tao 

sangat gentrng lantaran gerakan anti-Japan. Banjak 
tentara Tionghoa digerakkan disekeliling Tsing Tao, 
k~ta ~ana soedah dikepoeng olehnja. Ada lagi 3 divi
s1_e dtbawah gen. Yu_Hsich Chung soedah mengam
bil tempat Selatan-T1moer dari Shantung dan ber
sedia akan mendesak ke Tsing Tao. Semoea rajai 
japan di. Tsinan soedah disoeroeh pergi ke Tsing 
Tao, dart mana mereka akan dibawa poelang ke japan. 

Pengoempoelan tentara centraal dengan maksoed 
mendesak k:e Peiping dan Tientsin rnasih diteroes
kan. Pasoekan besar dari tentara itoe soedah ada 
di Pao Ting Fu dan 'I'sang Chow, sedang barisan 
dcp~nnja soedah madjoe samP•i di djalanan kereta 
apt Jang menghoeboengkan Ching Hai dengan Liu 
Li Ho, Cho Ghow dan Ku An. ' 

En am k a pa I Japan di ten g g e I am k an. 
Pasoekan Tionghoa dapat menenggelamkan 6 

kapal japan (kawat bilang ,,stoomers", djadi barang
kali boekan kapal perang. Red. K.H.P.) Kapal2 itoe 
tidak dapat lari keloear dengan adanja rintangan di 
soengai Whang Pao, lebih 1 K.M. disebelah Selatan 
Shanghai-club. Pihak Japan mengantjam akan ram pas 
semoea kapal2 Tionghoa jang ada dipelaboehan, se
bagai pembalasan. 

Armada laoet djoega bergerak. 
Kekoeatan Iaoet Tionhhoa soedah menjerang kapal2 

japan di Whang Poo dengan tidak berhasil. Berhoe
boeng dengan gerakan armada laoet Tiongkok pihak 
Japan, jang ada mengharap pasoekan Iaoet itoe akan 
tetap neutraal seperti diiahoen 1932, telah mengamtjam 
~kan memoesnakan seantcro kekoeatan Iaoet Tionghoa 
1toe. Armada Tiongkok terdiri dari totaal 111 boeah 
kapal perang ketjil-besar jang djoernlah tonnja ada 
70.000 sama sekali. Kekoeatan ini kalau dibanding 
dengan Japan,. tidak seberapa, tetapi bahaja jang dapat 
d1t1mboelkann1a tjoekoep esar djoega. sehingga pihak 
Japan perloe djoega memperhatikannja dengan teliti. 

Kemenangan Tionghoa di Shanghai. 
Kabar opisil da ri pihak Tionghoa mengatakan jang 

tentara Tionghoa soedah berhasil mendesak sampai di· 
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pinggir kali Soo Chow didekat ,,Garde:i Bridge". Dengan kaloe terdjadi apa2. Oetjapan pihak Tionghoa ini ada 
tanks dan auto wadja pihak Japan mati-matian. mentjoba sebagai penjahoetan atas pengeloehan2 dari negeri2 
mentjegah terpetjah doea barisannja itoe. Dengan sam· asing itoe tentang pelemparan born tempo hari oleh mesin2 
painja pasoekan2 Tionghoa dipinggir koeala itoe, barisan terbang Tionghoa, jang membahajakan kapal2nja. 
Japan soedah pitjah doea dan dengan kemenangan · Per an g d i O et a r a. 
Tionghoa ini boleh djadi kedoea pihak akan terpaksa Dalam pertempoeran dilembah Nankow ada 2 divisie 
masoeki daerah internationaal. japan jang ambil bagian, jaitoe divisie 11 dari Oetara, 

Boleh pigi! 
,,Wai Chiao Pu" kasih advies sama consul2 Asing, 

boeat soeroeh pindah kapal2 perangnja sampai 5 mijl 
djaoehnja dari kapal2 perang Japan, atau mereka paksa 
pada japan boeat soeroeh pindah kapal2 perangnja ba
gitoe djaoeh dari kapal2 perang mereka. O!eh sebab 
kalau tidak, pemerintah Tiongkok tidak soeka tanggoeng 

dan divisie 12, jang diseboet .,divisie pilihan" dari tentara 
japan, dibawah gen. ltaki, dari Selatan. 

Didekat Chang Hsin Tien , disebelah Selatan Peiping, 
sedang terdjadi perkelahian seroeh. 

Un i v er s i t e i t d i g e I e d a h, st u den t e n 
di tang k a p· 

Dalam spec. dii!nst Sg. Po. terl>atja lebih djaoeh, 

Ovon-1 Hine dapet ,,Kahor
matan Olympiade'' 

Seperti dalem 1932 di Los Angeles djoega dalem 
in: ,,pertandingan" Ovornaltine tertjatet lagi dengen 
offici.eel sebagi menu boeat semoea njang ambil 
bagian dalem itoe Olympiade 193fi 
Jang boeat im dipilih Ovomc•!tine ada clisebabken 
kerna dapet diboektiken, bahoea di <H1tero doenia 
ini makanan terkenal sebagi scember jang paling 
kaja boeat briken tenaga dan kemaoean. 
Tida tjoema boeat orang-·orang sakit dan lemah 
sadja, boe?t siapa Ovo pertama kali dibikin, tetapi 
djoeg:i. boeat marika. jang pakerdjahannja saben 
hari memintr.. banjak tcnaga, Ovomaltine ada me
ngas:h kafaedahan sanget bes:u. ~·asoedah memake 
sedikit waktoe, kamoe nanti bisa r<J.saken, jang itoe 
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H ollaild-1 ndii! 
.!c;ugrn lrntoe-tentoe 
ba<i:'a 0; omaltine. 

pt!rasahan males dan tjape 
aken ilang. badan djadi 
· ·,n bah koeat hingga ka
moe bisa lakoeken paker
dj ahan hari-hari dengen 
lebih goemb\rah . 
Pakelah djoega Ovo dan 
beri itoe pada kamoe poe
nJ a anak-anak. Ovomal
tine ada baek sekali boeat 
kamoe poenja antero 
toeboe. 
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~SATOE PENERBJTAN PENTING BOEAT j 
-HOAKIAOE JANG TIDA BISA IA l 
-POENJABAHASANATIONAAL ~ 

LAKOENJA SEPERTI OOELA. l 
- Dalam doewa tahon telah terbit 3 kali, dengan ! 

tiap Kali terdjoeal habis 6 boelan. ~ 

TJITAKAN KATIOA SOEDAH TERBIT LAO!. 

= I 

·- PER OJILID F 2.50 • ONKOST KIRIM F 0.40. 

Bisa dapat beli pada: 

~ AMINISTRATIE- & ACCOUNTANTSKANTOOR NEW CHINA 
= SOER~BAJA========= 

Agent boeat Menado : H 0 S E N 0 H I N. 
............... , ............................... ,, 

bahwa tentara japan telah geledah univeniteit Chingua 
di Peiping serta menangkap sedjoemlah besar studen
ten. journalist2 asing di Tientsin dan Peiping sama 
diperlakoekan dengan kasar Di Ching Hai tentara Ti
onghoa telah mendapat kemenangan dengan memoekoel 
moendoer serangan japan. 



CHEVROLET MASTER• Sedan 4 pin-
toe dengan koper bagage ( dan katja keamanan 

sekelilingnja). 

NETTO F 2185.- terima 
Betawi 

I 

Kebagoesan jang kelihata.n dari CHEVROLET itoe 
ada sa.dja salah satoe dari sifat-sifat jang mendjadi pertanda~n dari model-model taheen 1937. 
Ieaenangan, keamanan, kehematan, kepertjajaan dan kemampoean mendjadikan CHEVROLE'l' 
1elandjoetnja terhisab pada kereta satoe-satoenja jang rendah harganja dan sempoerna boe
atannja dalam segala-segala~ja. 

Selama lebih 25 tahoen soedah CHEVROLET telah 
memboektikan mempoenjai hak pada mendapatkan 
perhatian penoeh dari pemakai2 auto, oleh sebab pa
berik pcmbikinnja selamanja ichtiarkan terdapatnja 
satoe auto dalam kelas rendah jang semoerah2nja, 
tapi besar harganja. TAHAN LAMA DlPAKAINJA dan 
DAPAT DIPERTJAJA, sedari moe lanja mendjad1 per
tandaannja CHEVROLET. Dipakainja bahan-bahan j g 
paling baik dan dipergoenakannja tjara pembikinan 
jang feliti mendjadi pertanggoengan bagi semasing 
pembeli CHEVROLET akan mempoenjai satoe kereta. 
jang memenoehi toentoetan- toentoetan tinggi dari ha! 
boleh dipertjaja ! 

KESENANGAN bagi jang doedoek dalamnja didja
dikan sebesar-besarnja oleh penempatan tempat 
doedoeknja (jang sekarang letaknja tidak koerang 
dari 4 inches disebelah moeka dari as belakang) 
bagian aalam jang lebar dan lantai jang rata dari 
bagian dalam-belakan g. Tempat bagage mempoenjai 
keloeasan besar boeat koffers dll Carrosseri e-con
structie jang seloeroehnja dari wadja dengan atapnja 
dari wadja, begitoe djoega lantainja, rnendjadikan 
orang didalamnja seakan-akan dikelilingi pantser
wadja makanja dalam keamanan jang setinggi2nja 
Katja pintoe dan djendelanja teperboeat dari pada 
gelas-aman jang tidak bisa petja hantjoer. Rem2 jang 

Fabriek te Tg. Priok. 

hydraulisch dan geperfectionneerd serta 
zelf-activeerend , pada empat-empat rodanja 
dengan lantas memberentikan keretanja. Kop
kleppen motor dari 6 cylinder jang soedah 
termasjhoer dari CHEVROLET itoe dalam 
model 1937 telah mentjapai poenfjak keting-
gian KEMAMPOEAN KESANGGOEPAN. 
Dengan membesarkan perbandingan com
pressie dan meninggikan kebanjakan per-
poetarannja dapatlah dibesarkan kehematan 
nja, sedang pengeluearkan kekoeatannja, 
ertinja djalannja dan memandjatnja serta 
kelemboetannja dapat dipertambah. Kruk-as 
dan nok-as sekarang dilager empat kali. 

Cele bes Motor 

DARI KAIDIP.A.NG BESAR. 

Goeroe menghina Sangadi 
mohon diperiksa 

Menoeroet kabar jang kami peroleh pada waktoe 
festanja t . P. Radja K. B t.t. 26 hb. Juni 1937 j. b. I., 
goeroe M. Kaligis, dari Bendjeita, soedah menghina 
tn2 Sangadi Bendjeita dan Bohabak. 

Djika betoel kabat ini, dan goeroe itoe tiada akan 
loepoet dari hoekoeman ( w. v. s. art. 310 sub. l) 

Marsaolehschap Kaidipang 
mob on pert i m bang an . 

Pernah diketahoei, soedah beberapa kali dalam 
madjallah ini, dipaparkan tentang soal v a cat u re 
korosi Marsaolehschap Kaidipang. Menaroeh kira pem
boekaan djalan baroe ke bahagian Bocko kami berke- . 
jakinan kiranja jang berwadjib moelai memperhatikan 
serta menentoekan ca ,1didaaU goena mendoedoeki ko
rosi Marsaolehschap terseboet. Pangkat man a sebenarnja 
menoeroet hadat tiada boleh ditiadakan. 

Sedjak dari pert~ngahan taboen 1936, di Keradjaan 
ini pernah didoedoeki oleh seorang Mantri djalan jang 
bergadji hampir sepadan dengan gadji seorang Marsaoleh. 

Scdang Manteri d]alan itoe soedah dipindahkan ke 
lain Landschap; apakah tidak boleh pangkat itoe (Mantri 
djalan) jang ma 1a sebenarnja as i n g bagi Landschap 
Kaid. B, diganti sadja dengan pangkat Mar~aoleh, beh
kan salah satoe Manteri Keradjaan, menoeroet hadat. 

Berhoeboeng dengan pemboekaan djalan2 baroe, 
boeat sementara dipekerdjakan mengatoer djalan~ baroe. 

Djika gadji dari seorang Mantri djalan 
b o I eh d i p i k o e I o I e h Ka s K a i d. Be s a r, t e n-

Co., Makasser Mana do Gorontalo. 

toe gadji dari seorang Manteri Keradjaa.n I 
djoega bisa. 

Kiranja, akan diambil dalam pertimbangan jang 
berwadjib. Noerdjalah 

DARI TOULOUR. 

Pertanian negeri Watoelaneij 
m a d j o. e s e I a n g k a h. 

Oleh adjakannja toean L Tangkilisan Hoekoem
toea baroe, telah didirikan doea partij mapaloes di 
negeri Watoelaneij. 

Partij jang pertama di pimpin oleh toean M. Ge
rungan Kepala-djaga soedah moelai dengan 19 ang
gauta sekarang soedah 65 anggauta. 

Partij jang kedoea dip impin oleh toean J. Koreng
keng kepala djaga waktoe diperdirikan soedah toe
roet 27 orang sekarang soedah 55. 

Mapaloes tsb. masing2 mempoenjai club muziek 
sendiri, oentoek meramaikan mapaloes masing2 dan 
mendjadi penarik hati anggauta2nja. 

Saban kali pergi kerdja mapaloes diramaikan oleh 
muziek bamboe dengan memakai bendera masing2. 

Bagoes sekali dipandang dengan raata, bagaima
na mapaloes terseboet berangkat kekeboen, berdjalan 
berbaris berdoea ·doea, laki2 perempoean, masing2 
memikoel senapangnja (patjoel) dan memegang ke
,Jewangnja (Sabel), dimoeka berdjalan muziek barn
boe, d1moeka sekali benderanja berkibaran ditioep 
angin pagi, kesemoeanja menggembirakan hati ang-
gauta2nja akan bekerdja dengan sek<)eat2 tenaganja. 

Terhoeboeng dengan mapaloes tsb. diadakanlah 
mekajaan belasting, artinja siapa mendapat giliran 
kerdja ia menerima lagi wang jang dikoempoel dari 
s ~moea anggauta, oentoek membajar bclastingnja. 

Oleh berdirinja mapaloes tsb. economie Watoela
neij madjoe poela selangkah, tanarnan kelapa jang 
doeloenja dibiarkan sadja bertoemboeh ditengah2 
hoetan beloekar, sehingga tiada berboeah, sekarang 
soedah moelai dibersikan, sehingga besar penghara
pan kita hasilnja akan nanti didapat dengan segera. 

Sajang djalan2 perkeboenan Watoelaneij jang 
termasoek dalam oeroesan M. R. sangat djeleknja. 
Dari negeri sampai dipantai + 9 K.M. djaoehnja, 
tempat perkeboenan orang2 Watoelaneij kedapatan 
3 (Tiga) dodokoe jaitoe dodokoe le . Watoelaneij 
2e. Panoengean dan 3e. Parentek. Ketiga dodokoe 
tsb. soedah dibiarkan oleh M. R. sehingga soedah 
berbahaja boeat orang berdjalan teroetama roda2. 
Harap perhatian jang berwadjib !I 

Semangat kemaoean doeloe timboel poela kem
bali, maloemlah dimana2 orang moelai loepa kebaikan· 
nja bermapaloes, disebabkan oleh pengaroeh mo
dern katanja. 

Alangkah baiknja djika Landbouw Voorlichtings 
Dienst mengerlingkan ekor matanja pada pendoedoek 
Watoelaneij karena sepandjang pendengaran kita se
lama L.V.D bekerdja di Minahasa, beloem pernah 
kelihatan seorang pegaweinja mengoendjoengi, ter
istimewa memeriksai atau mengamat-amati pertanian 
dinegeri ini. Sa j an g ! I 

fredSar. 
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