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Pemoeda Inda Tionghoa 

diantara martil dan landasan. 

. fj~/djoegoboeotkoelifnjobob~ 

perl~~\!\ 0 LIV~ Kita tidak menjeboet In do a tau Peranakati Tiong
hoa seoemoemnja, dus djoega orang toea-toea, dalam 
alamat toelisan ini, tetapi menoedjoe spesial pada 
pcmoeda2nja, oleh sebab generatie jang mempera· 
nakkan pemoeda2 sekarang, masih mempoenjai nasib 
jang, betoel soedah tidak bagitoe moeloek seperti 
misalnja generatie peranakan Tionghoa jang menda
hoeloeinja, tapi masih dapat diderita, malah dalam 
banjak ha! boleh dikata tjoekoep senang, sedang jang lebih sederhana, dus m erah, mendjadikan se
hari-datangnja pemoeda2 lndo-Tionghoa, dengan hingga mereka dapat menerima oepah jang lebih 
zonder djadi achlinoedjoem, orang soedah b1sa ra- rendah, boeat ketjerdasan jang sama, dari soedara
maikan, akan djaoeh dari pada menggirangkan dan 

1 

nja lndo-Tionghoa. Disini kita maksoedkan orang 
menjenangkan. Tjobalah kita lihat dise.kelilin~ kita kebanjakan (massa) dari ked0ea bangsa itoe. 
dalam ikatan siahwee kita, betapa adania mas1arakat I Di lain pihak, sekiranja pemoeda Indo-Tionghoa 
Jn do· Tionghoa, dengan remoedanja. Kita soedah ka- itoe bertetap dalam kedoedoekan aselinja, jaitoe ber
takan pada minggoe !aloe, bahwa pemoeda perana- j dagang, kedeedoekannja pad:i masa ini poen soedah 
kan Tionghoa semingkin terdesak dari tempat ke- 1 sangat soekarnja, lantaran adanja desakan soedara2-
doedoekannja jang aseli, jaitoe pedagang, jang oe- nja Tionghoa-totok dan bangsa Japan. Soedara2 dari 
moemnja ada mendjadi madjikan atau pemberi ker- negeri Jeloehoer itoe, jang dalam sepak-terdjangnja 
djaan, kepodjok perhoeroehan atau penerima pekcr- masih tetap sederhana, djadinja dapat hidoep se
djaan dan madjikan. moerah-moerahnja, dapatlah bersaingan dengan ber-

lni boekannja kita pandang kehinaan, tetapi se- hasil dengan Indo-Tionghoa dalam perdagangan 
sama kita orang akan mesti akoei, bahwa boekan ketjil (tenda dan warong2), jang penghasilannja sa
poela satoe kemaajoean. Kalau orang oendoer atau ngat tipis, dus memerloekan kesederhanaan hidoep 
toeroen deradjat, boekankah itoe tidak dapat dikata dari pengoesahanja. Pemoeda lndo-Tionghoa jang 
ia ada madjoe? Terlebih poela kalau diingat, bahwa kebanjakan terdidik setjara Barat, dus berpikir serta 
keadaan lndo-Tionghoa dalam doenia perboeroehan hidoep, dan bersifat lahir setjara Barat djoega, atau 
ada sangat soekarnja, berhoeboeng dengan adanja apa jang kita seboet tjara-modern, jaitoc tjara hidoep 
persaingan, dus de~akannja sesamanja kaoem boeroeh jang mempoenjai toentoetannja, sehingga jang me
ctari lain bangsa, misalnja soedaranja bangsa Indo- nganoetnja melepaskan kesederhanaan jang moerah 
nesier, dan lndo-Beland~. Teristimewa dari pihak itoe, djadinja mahal. Tjara hid-·ep iang mahal itoe, 
lndonesiers adalah saingan \toe paling hebatnja. tidak dapat dibelandjai lagi dengan pendapatan dari 
lantaran djoemlahnja lndonesiers jang dalam ketjer- perdagangan ketjil jang tipis itoe, lantaran adanja 
dasan (ontwikeling) sama dengan lndo-Tionghoa, ada persaingan. Dus seandainja pemoeda Peranakan Tiong· 
sangat besarnja. Poen tjara hiduepnja lndonesiers hoa bertetap dalam pentjaharian leloehoernja, jaitoe 

berdagang, toh ia tak dapat mempertahankan kedoe
doekannja, didesak oleh si Totok jang sederhana itoe. 

Ada satoe tempo, dan. djoega sehingga kini masih 
terdapat, bahwa pemoeda2 Tionghoa, dengan men
djoealkan tenaganja alias bcrboeroeh, bisa reboet 
kedoedoekan jang menjenangkan. Tetapi masa itoe 
soedah lampau, althans moelai lampau, dan tidak 
lama lagi akan ada dibelakang kita, sekedar riwajat 
sadja. Tersebab seperti soedah dikatakan diatas tadi, 
dalam lapangan perboeroehan poen terdapat persai
ngan jang sangat sengitnja. Dengan bagitoe pemoe
da2 kita, dihari2 datangnja seakan-akan berada di -
antara landasan dan toekoel. Bertetap dalam kedoe
doekan semoela, jaitoe berdagang, disaingi sehingga 
tak dapat pertahankan kedoedoekannja; beralih ke
lapangan perboeroehan, didesak poela l Oalam doea
doea hal, tersebab pemoeda lndo-Tionghoa dalam 
tjara hidoepnja keliwat mendahoeloei zamannja: rr.e
nganoet kemodern-an hidoep, dengan tak poenja 
atau beloem mempoenjai tjoekoep alat (m1salnja 
kelebihan ketjerdasan dsnja) pada dapat memenoehi 
toentoetan tjara hidoep sedemikian. 

Tjobalah sedari sekara.1.u kita insjaf dan pikirkan 
ha! ini ! 

Soesoe ada 
dan djoega 

sebagi 
sebagi 

makanan 
• 

m1noeman. 
Soesoe entjer ,,Tjap NONNA" aken menghilang
ken rasa 
daging 
gampang 

dahaga (aoes) dan menambah darah 
di badan Toean. Dalem segala waktoe 

digoenaken dengen tjoema bikin doea 
lobang diates kalengnja dan sesoedanja 
i toe d i t·o e a n g k e n k et j a n g k i r at a w a g I as . 

Minoemlah 
Soesoe entjer 
,JJAP 

ETIKET-ETIKET DARI SOESOE ENTJER TJAP NONNA BOLER DATANG BAWA DAN TOEKAR PERSENAN PADA N. V. MOLUKSCHE HANDELS 
VENNOOTSCHAP DI MANADO. KETERANGAN LEBI DJAOE BOLER DAPAT PADA FIRMA M. R. V. TERSEBOET. ..\ 



ROEPA.-ROEPi\ l{ABAR 
Pemilihan aoggota gemeenteraad. 

K e m e n a fl g a fl P. M. 

Seperti diketahoei pada 19 hb. ini soreh telah diada
kan pernilihan anggota gemeenteraad boeat me11gisi lo
wongan lndonesier, mengganti toean Dengah jang telah 
tarik diri. 

Jang didjagokan ada 2 candidaat, jaitoe toean A. B. 
H. Waworoentoe, candidaat P.M. dan toean A.S. Pang
keij candidaat pemilih2 boekan P.M. Menoeroet proces
verbaal hoofdstembureau tgl. 20 April '37, kesoedahan 
pemoengoetan soeara itoe soedah berachir seperti beri
koet: 

Stem bureau I. 

djoemlah soeara jang sah ada 123, antaranja 
A S. Paagkeij dapat 45 soeara 
A. B. H. Waworoentoe ,, 77 ,, 

Stembureau II. 

djoemlah soeara jang sah 271, antaranja 
A. S. Pangkeij dapat 78 soeara 
A B.H. Waworoentoe ,, 193 

Stembureau Ill. 
djoernlah soeara jang sah 48, antaranja 

A. S. Pangkeij 22 soeara 
A. B. H. Waworoentoe 25 soeara. 

Djadi toean A. Pangkeij mendapat totaal 145 soeara 
dan toean A. B. H. Waworoentoe 295 soeara atau ber
salahan tepat 150 soeara. 

Bagi P.M. pemilihan ini ada satoe kemenangan jang 
mentereng. Satoe pertandaan, bahwa ,,consenquensie" 
kepartai-an soedah moelai mendalam. Kata ,,rnaesa" 
moelai dierti betoel- betoel l Tn djoega boekan P.M.ers, 
ada rnenggirangkan rasa dan memberikan harapan dihari 
datang. 

Scheepvaartwet baroe. 

D a n p r a k t ij k n j a. 

Seperti diketahoei, sedjak l Maart jl. telah dika
sih berlakoe itoe wet baroe boeat oeroesan pelajarai1 
di Indonesia. Antara lain-lain dalam wet pelajaran 
itoe ada diatoer prih :i l kustvaart dis ni. Jang diboleh
kan melakoekan kustvaart atau pelajaran pesisir di
lndonesia menoeroet oendang2 itoe hanjalah kapal2 
kepoenjaan raj at Beianda jang berlajar di bawah ben
der a Belanda jang berkedoedoekan di Indonesia. 

Begitoelah kapal2 jg tidak dibolehkan melakoe
kan kustijaart, tak boleh membawa penoempang atau 
moeatandari satoe ke\ain pelaboehan Indonesia. 

Baroe2 ini dengan kapal ,,Nagoya Maru ' ada toe
roet seorang penoempang bangsa Belanda dari Soe
rabaja hendak ke Kobe. Tetapi sarnpai disini passa
gier te'rseboet telah meninggalkan kapal itoe dan 
t1dak hendak toeroet lagi, melainkan ia maoe tinggal 
disini sadja. Tidak tahoe apa memang maksoednja 
ke Manado sadja. 

Pembesar pabean disini, jang mengetahoei hal 
itoe laloe hiboek, begitoe djoega kapitein dan agent 
kapal terse boet. 

Menoeroet peratoeran scheepvaartwet, kapitein 
kapal haroes menanggoeng djawab soepaja pengang
koetan sebagai itoe tidak kedjadian Seperti dalam 
ha! terseboet diatas, dalam mana penoempang ter
sangkoet ada poenja ticket Soerabaja-Kobe, dan se 
sampainja di Manado ia toeroen meninggalkan kapa\ 
tidak soeka toeroet ke I<obe lagi, apakah kapitein 
kapal dapat mentjegahnja? 

Sebab kapitein dapc.t dipersalahkan melakoekan 
pelajaran pesisi 1, lantaran antara penoempang2nja 
ada jang toeroet kapalnja dari satoe ke\ain pe)aboe
han Indonesia. Dalam hal sebegitoe, djadinja selama 
kapal itoe ada di Indonesia, kapitein berhak melarang 
penoempang2nja mendarat disalah satoe pelaboehan 
disini, pada rnentjegah soepaja mereka tidak I a r i 
sebeloemnja sampai ketempat jang dioendjoekkan oleh 
ticketnja. Hal ini tentoe soekar dapat dilakoekan oleh 
si kapitein, sebab dengan begitoe, tentoe akan tak 
ada orang iang soeka menoempang dikapalnja. Siapa 
soeka djadi passagier dikapal jang melarang penoem 
pangnja meninggalkan kapal itoe dari pada dipela
boehan jang ditoedjoei menoeroet passagenja? Poen 
pelarangan pihak kapitein jang sebegitoe ada sema
tjam perampasan kemerdekaan orang. 

En toh, seperti kedjadian jang diatas ini, kapitein 
,,Nagoya Maru ', menoeroet wet pelajaran itoe, dapat 
dipersalahkan telah melaggar peratoeran wet itoe. 
Sebab passagiernja dari Soerabaja ke Kobe soedah 
meninggalkan kapal di Manado, dus dalam hakekat
nja sadja menoempang kapal itoe dalam pelajaran 
Soerabaja - Manado, dalam kustvaart dus, maka haroes 
disetor scdjoemlah f 100.- oleh sipenoempang sebe
gitoe dan kalau ia soedah menghilang, oleh kapitein 
kapal. 

Berhoeboeng dengan kedjadian dengan passagier 
Nagoya Maru 1toe, ttmboel beberapa pertanjaan, mi
salnja, kalart itoe passagier memang soedah niat dari 
lebih doeloe ia sadja maoe ke .V\anado, !aloe beli 
ticket Soerabaja - Kobe, sebab pembajaran Soerabaja
Kobe dalarn kelas satoe ada masih djaoeh lebih rnoe
rah dari Soerabaja - Manado dengan kapal2 disini, 
dalam kelas itoe djoega. 

Sampai di Manado orang itoe toeroen, dengan 
tidak diketahoei oleh kapitein dan nanti diketahoei 
olehnja kapal soedah berangkat poela, apa ia, kapi
tein dapat dipersalahkan djoega? la toh tidak boleh 
ikat penoemp~gnja soepaja djangan lari? 

A tau boleh 1ijadi dalam lain ha! lagi. Orang se
begitoe misalnja sadja poenja oeang boeat itoe ticket 
dan memang perloe mesti toeroen di Manado, sebab 
ia memangnja maoe kesini. Dus disini ia tidak di-

bolehkan toeroen, djad1 dengan tidak poenja oeang 
ia teroes ke Kobe. Apa djadinja dengan orang itoe? 

Kita mengerti, bahwa wet pelajaran tidak poesing 
dengan segala kedjadian2 sebegitoe, sebab kesemoe
anja itoe terhisab pelanggaran wet itoe. Toh perloe 
rasanja diketengahkan dan dipikirkan. 

Persatoean Serikat Pemoeda Masehi. 

0 e 11 a p d e I a pan ta hoe n. 

B.e~o.k minggoe 25 hb. ini, P.S.P.M M. akan genap 
b~rd1'.mJa 8 tahoen. Hari djadi itoe oleh pemoeda'd 
k1ta tidak akan diliwati begitoe sadja. tetapi akan 
diperingati digeredja besar di Julianalaan. 

Mo~lai djam I si~ng .dalam roemah geredja t f' b. 
akan d.llakoek~n peraiaan kegenapan itoe dengan pi
dato-p1dato, k1dong, tahlil dan sembahjang. 

Mutatie. 
D e part em e n t v. ] us t i ti e. 

Benoemd met ingang van 17 Niei 1937 tot Orif
fier van het Hooggerechtshof 

Mr. B. E. R. N. 0. Engelbert van Bevervoorde, 

thans Voorzitter van den Landraad te Manado. 

D e p art e m e n t v a n B. B. 
Benoemd tot td. wd. schrijver o.h. Gewestelijk 

Kantoor Manado 
Has s·a n J as i n en S. L i a n d o. 

Perkoendjoengan armada. 

Di Man ado d an Kem a. 

Sebagaimana telah diwartakan tempo hari armada 
Hindia Belanda (sebahagian) telah berkoendjoeng kemari 
dan bertinggal dari 16-19 hb. ini disini. Pada hari 
kapal2 perang itoe ditoenggoe di haventerrein soedah 
sedari pagi2 banjak orang berkeliaran melihat2 kelaoet, 
dari rnana ditoenggoe datangnja armada itoe. Walaupoen 
sehari itoe hoedjan berintik-rinlik dengan ta' brentinja, 
toh orang jang merioenggoe itoe serningkin tinggi rna
tahari naik s~m i ngkin betambah banjak. Sesoedah me
nanti beberapa lamanja, kira2 djitm 10 pagi , kelihatanlah 
djaoeh dilaoet asap kapal dan tidak lamapoen terlihatlah 
rnoela2 seakan2 seboeah kapal MdJa, tetapi semingkin 
dekat, ternjata ada 4 boeah, jaitoe pemboeroe2 torpedo. 
Dengan meroepakan satoe baris loeroes, jang seboeah 
dimoeka jang lain, empat kapal itoe berlajar dengan 
separoeh kekoeatan masoek kepelaboehan. Ketika orang 
menjangka kapal2 itoe akan soedah mernboeang saoehnja, 
kapal jang paling dimoeka membelok haloeannja ke oe
tara barat, menoedjoe ketandjoeng Pisok, Begitoelah 4 
kapal itoe dengan ,.Witte de Wit" dimoeka, !aloe bertoe
roet2 : ,,van Galen", ,,van Gendt" dan ,,Kostenaer". 
Sesoedah oendioek moeka dipelahoehan Manado, !aloe 
berJajar teroes ke Kema. Waktoe kapal2 itoe liwat orang 
banjak di haven itoe dengan perkasanja, seakan-akan 
ia mengatakan : ,,Ja, ja, djangan kamoe takoet, kami 
masih ada !" 

Orang sebanjak - banjak itoe rnerasa ketjewa sebab 
4 jagers itoe berlajar teroes. Kebanjakan an tar a orang2 
itoe toenggoe teroes menantikan kruiser ,,Sumatra", jang 
sehari itoe ditoenggoe djoega datangnja. Le pas tengah 
hari baroela~pal perang itoe kelihatan dan dengan 
perlahan2 masoek kepelaboehan. Beloem lagi kapal pe
rang itoe memboeang saoehnja perahoe2 orang jang 
hendak rnelihatn]a dari dekat soedah mengelilinginja , 
bagitoelah semalam itoe sampai berangkatnja banjak pe
rahoe mengeliltngi kruiser itoe, memoeat orang2 jang 
soeka lihat2. 

Selama kapal itoe berlaboeh, orang jang soeka me
li hat2nja dapat kesempatan mengoendjoengi kapal itoe 
pada siang hari sampa i djam I. Dihari Min-ggoc soreh 
18i4 pada oedangan diadakan rame2, sedang besoknja 
hari Senin ada hari kanak2, jaitoe sehari itoe anak2 
sekolah berganti2 datang dikapal Sumatra itoe, boeat 
melihat2. 

Boeat anak boeah kapal2 baik jang di Kema, maoe
poen jang di Manado, telah diadakan pesiar auto kegoe
noeng. Berkeliling dengan auto itoe dilakoekan 2 hari 
bertoeroet-toeroet dalam toempoekan dari 200-300 orang. 

Dimoeka benteng di Manado terdapat ,,marine bar" 
dimana kelasi2 beroleh kesempatan doedoek minoem2 
dlsnja. Pertandingan voetbal poen tidak bertinggalan. 

Pada hari Sabtoe kruiser ,,Sumatra XI" contra Rest 
Manado berkesoedahan dengan 2-3 sedang pada hc.ri 
Minggoe .,Jagers XI contra Luno poen berachir 2- 3 
djQega. 

Sen in pagi satoe Iandingsdivisie dari ,,Sumatra" soe
dah kedarat dan berbaris berkeliling kota. 
Sorehnja hari itoe, kruiser it©e meninggalkan pelaboehan 
Manado, meneroeskan perdjalanannja mengelilingi Ce
lebes. 

DARI l'ONDANO. 

Minderwaardig? 
(Oleh Fred.' ar) 

Pada soeatoe hari seorang njonja jang merasa 
dirinja berdarah bangsawan (?) soedah membawa 
kotoran keroemah saki t Bethesda Tondano oen toek 
diperiksa serta diserahkan kepada Mantriverpleger 
L. Oleh sebab kotoran itoe maoe diperiksa maka 
mantri L. rninta dengan hormat soepaja njonja tsb. 
menoenggoeh diloear (bilik tempat doedoek boeat 
menoenggoe pada keperiksaan dokter). 

Oleh sebab njonja tsb. merasa dan anggap dirinja 
berdarah bangsawan serta kaja-raja, maka ta' patoet 
ia moesti doedoek menoenggoe diloear bersama orang2 
lain, sehtngga permintaan Mantri L. diterima oleh 
njonja tsb. dengan moerka serta mengomel jang boe 
kan2 terhadap dirinja Mantri. (Lebih baik kita voor
stel soepaja toean Pandita menjoeroeh bekin lagi 

. \ 

SlPA. T DJ ORN 4 LIS. 
Orang jang mempoenjai pembawaan 
(aanleg) penipoe, balk djadi journalist 
dan politie. 

Cloboth di S. 0 . mengoetib dari ,, Pe De " sebagai 
berikot: 

Theori nja Proff. Gesa1 e Lorn brosso, ialah : mereka 
jang mempoenjai sifat penipoe, baik dila tih djadi politie 
maoepoen j0urnalist, soepaja sifat djelek itoe terhindar 
dari dirinja. Boleh djadi Lombrosso berpendapatan dan 
menarik kesimpoelan sebagai itoe, oieh karen a alasan2 
jang rasanja moengkin , sebagai kita bentangkan diba
wah ini: 

Menipoe itoe adalah special i teitnja . Perloe otak entjer 
perloe ak.:1,n mata tadja:m, koeping lekas mendengar 
segala peristiwa, baik jang seketjil-ket] ilnja apalagi 
kedjadian2 jang besar2. Mesti tahoe rne narik kesimpoe
lan jang serba tjepat, kalau begini gendangnja, beginilah 
tarinja. Sebab itoe orang jang sedemikian sangat sajang 
djika djadi penipoe teroes meneroes, karen<: ia akan 
meroegikan sesama manoesia, mendjadi parasiet dida
lam masjarakat. Apalagi seorang anak jang beloem al.ii 
baliq ada terlihat ada aanlegnja oentoek rnenipoe, orang 
toeanja sendiri ditipoenja mentah-mentah setiap hari, 
baiklah anak itoe dimasoekkan Politieschool di Soeka
boeml atau dikirim ke journalistenschool dari Ksatriaan 
lnstituut di Bandoeng. 

Kalau ada pembatja menanja mengapa poela orang 
jang mernpoenjai pembawaan (aanleg) penipoe, baik 
gesehikt oentoek djadi politie atau wartawan? Djawab
nja bagini: Kalau ia dilatih djadi politie, moedah ia 
mengetahoei firasat seorang penipoe, dan didalarn soal 
djawab ak;in lekas diket?hoei apa2 jang disemboenjikan 
sipenipoe itoe. "Kau djangan tipoe akoe, karena akoe 
tahoe sernoea moeslihat penipoean l" oedjar politie jang 
telah diperbaiki sifatnja itoe, ,,akoe djoega tahoe mees
lihat sebagai jang kau perboeat ini, moela2 kau atoer 
begini, kau pantjing begini, taroeh oempan begini, ke
moedian rnangsamoe masoek djebakrnoe, dan kau tjoba 
mernbersihkan diri begini poela tjaranja l" 

Ten ta ig penipoe baik dilatih djadi wartawan , bagini: 
Kaoem journalisten itoe betoel2 penipoe besarl Kadang2 
ia tidak tah0e s~patah kata perkataan Esperanto, akan 
tetapi ia berdjoempah satoe toelisan memakai kalimat . 
Esperanto didalam s.k. lain, maka kalirnat itoe dipakai
nja seolah2 ia seorang ahli Esperanto I 

Kaoern wartawan bila maoe rnelakoekan penipoean 
lain pJela tjaranja. Apa jang beloem pernah dilihatnja, 
dikatakan soedah dilihat, apa jang beloem pernah di
ketahoeinja, dikatakan soedah diketahoeinja. Seolah2 ia 
maha-tahoe dan maha mengerti ! 

satoe bilik, speciaal tempat .doedoek oentoek njonja 
dan toean jang merasa serta anggap dirinja bangsawan). 

Kedjadian ini kita diamkan begitoe sadja, kare
na toelisan ini memang laen dari pada menggoegat, 
melainkan tentang hal anggapannja njonja tsb. 

Perbedaan deradjat, perbedaan perlakoekan dian· 
tara bangsa2 didalam doenia soedah lajak. 

Misalnja: Seorang jang berdarah bangsawan me
rasa dirinja lebih berderadjat tinggi dari orang jang 
tidak berdarah bangsawan . 

Orang jang tidak berdarah bangsawan poen soe
ka me:1erima anggapan tadi, maka timboellah kare
na penerimaan anggapan itoe, soeatoe minder -
w a a rd i g he ids comp I ex dan selandjoetnja, 
dengan teroes meneroes orang jang boekan darah 
bangsawan itoe soeka menerima sadja dirinja terhi
toeng lebih rendah dari orang jang berdarah bang· 
sawan. 

Lambat laoen anggapan ini mendjadi hilang de
ngan perlahan-lahan. T iap2 an ggapan mentjahari po
sitiviteit. Dan apab1la ada orang berboeat ini se
bagai manoes ia biasa, haroes mengingat poela We 
alam (Agama) bahwa diantara manoesia dengan ma
noesia itoe ta ada perbedaannja , tidak selajaknja 
orang mempoenjai anggapan itoe lagi. 

Anggapan sematjam itoe soedah terlampau kolot, 
sehingga perioe sekal i dalam ha! itoe 01ang menjip
takan anggapan baroe . 

Pendapatan wartawan Japan. 
Te n ta n g p e r i a k o ea n p ad a b a n gs a
n j a. J a n g b e rd i a m d i I n d ones i a. 

Seorang djornalis Japan toef!n Shigezo Okano, redac-
teur harian ,,Osaka Mainichi" baroe2 ini telah mengeda
ri Indonesia. Dalam toelisan2nja tentang negeri ini dibi
tjarakannja djoega bagaimana perlakoean pada bangsanjat 
jang berdiam atau datang disini oleh orang Belanda. 
Dengan tidak ragoe2 toean Okano mentjela kabar2 jang 
koerang benar jang disiarkan olf'h bangsanja tentang 
perlakoean padanja disini . Oieh sebab hampir dalam 
semoea hal jang dikabarkan, keadaan jang sebenarnja 
ada lain dari pada jang diberitakan oleh orang2 Japan. 
Toean Okano dapat memastikan, bahwa kabar2 tentang 
perlakoean jang tidak semestinja itoe, banjak kali tidak 
benar dan sedikitnja keliwatnja dilebih2kan. 

Journalis itoe dapat menetapkan, bahwa bangsanja 
jang berdiam disini tidak mempoenjai alasan pada me
ngeloeh tentang perlakoean pada dirinja. 

Orang tentoe tidak boleh goesar pada orang Belanda, 
kalau ia ini menghoekoemkan sesiapa jang melanggar 
per atoeran ne2eri nja, bi arlah si pelanggar itoe orang. 
Japan sekalipoen, kata toean Okano, jang berpenda13atan . 
bahwa dalam banjak hal ada!ah perkara tidak saling 
rnengerti antara kedoea pihak jang menjebabkan orang; 
Japan tidak senang dengan perlakoean jang didapatnja. 

Begitoelah di japan ada terkabar, bahwa kapal Japan 
,, Tora Mam", jaitoe kapal Nippon satoe2nja jang mela
koekan kustvaart d1 Indonesia, disemoea laboehan di
perlakoekan koerang manis oleh pembesar2 Belanda. 



Tetapi kapiteinnja kapal itoe sendiri memoetoerkan pada 
toean Okano, bahwa kabar2 sedemikian ada tidak benar. 
Kapitein Shiobara dari ,,Tora Maru" sebaliknja mene·· 
rangkan, bahwa ia tidak dapat berboeat lain dari pada 
memoedji sikap pembesar2 Belanda terhadap dirinja. 
Dari segala kabar2 jang: disiarkan tentang perlakoean 
koerang baik jang menge11ai dirinja, tidak ada jang benar, 
kata kapitein japan itoe. 

Sekianlah toelisan toean Okano itoe. Goena kebaikan 
perhoeboengan antara Indonesia dan Japan, ada baiknja 
sering2 dari pihak japan sendiri disaksikan kebenaran 
atau sebaliknja, dart segala pekabaran jang disiarkan 
tentang keadaan2 disini dinegeri i 1atahari itoe. Toelisan 
rekan Okano dalam harian jang berpe11garoeh seperti 
,,Osaka Mainichi" itoe ta' bisa tidak besar faedahnja 
pada merilperbaiki perhoeboen;;;an Indonesia dengan . 
negerinja. 

Dari Kaidipang Besar. 

Padoeka radja R. S. Pontoh 

3 0 ta h o e n d j a d i rad j a. 

Me;ioeroet chabar, maka pada boeian September 
entah Ochtober tahoen ini akan diadakan di Borol,o 
soeatoe keramaian besar, jubileurn, peringatan bahwa 
P. t. R. S. PON 10H seedahlah 40 tahoen lamanja dala m 
djabatan, diantaranja 30 tahoen dalam djabatan Radja . 

Djilcalau kami boleh berkata [als ik zeggen mag] 
menaroekira bahwa P. t. Radja tsb. soedah dalam oesia 
toea dan selama 40 tahoen dalam djabatan, pada moe
lanja m.'.!ndjabat pangkat MarsaoLh kemoedian termoelai 
pada boelan Februari 1907 hingga kini memangkoe 
i\eradjaan Bolaang-ltang & Kaidipang (Kaidipang Besar) 
sentiasa bPkerdja keras, hoedjan-panas siang-malam 
dengan kaki tangan dan fikiran, oentoek kemadjoean 
bangsa dan tanah-air beliau, maka patoetlah soedah, 
tempohnja jang baik, beliau bersenangkan diri, bekerdja 
sahadja dalam Maligai dan kantoor; !aloe memvoorstel
kan kepada Kandjeng Regeering seorang-orang jg. bo
leh mendjalankan titah dan perentah beliau dalam ke
radjaan dengan gelaran Radja - moeda. 

Bila perkataan kami diatas boleh diambil dalam 
persetoedjoean ftkiran, kami ja1<in dan pertjaja kepada 
toean padoeka Radia Kaidipang · Besar seteroes-nja kepada 
wakil Regeering di Manado dan Kota-Mob11goe, bahwa 
Abo Hassan Pontoh, sekarang districthoofd dengan titel 
Djogoegoe :ikan nan ti mendoedoeki klak koersi jang 
terboeka kiranja. 

Toean Ojogoegoe H.R. Pontoh, pada tahoen ini 15 
tahoenlah soedah dalam dienst en dus van zelfsprekend 
iemand die de klappen van de zweep reeds kent en 
een man met ervaringen achier den rug; terlebihpon 
pada 3 tahoen jang achir mendjalankan djoega kewa
djiban Marsaoleh Kaid1pang. 

Soenggoebpon sebagai keterangan orang, bahasa 
seorang jang soedah mendjadi Djogoegoe tak boleh 
mendjadi radja, menoeroet hadat negeri dan Keradjaan, 
tetapi Djogoegoe oahoeloe dan sekarang ada eerlainan 
erti, ja'ni: 

Jang boleh didjogoegoekan pada waktoe dahoeloe, 
ada sahadja toeroenan sesoekoe bangsa (bangsa tengah] 
jang terachir bangsa radja, tetapi Djogoegoe itoe me
merintah seloeroeh keradjaan (Mangkaboemi - Rijkbe
stuurderJ mendjalankan perintah Radja kepada kepala2 
district. Dan Ojogoegoe pada masa ini, (Hassan Pontoh) 
ada sahadja Oistricthoofd met den titel van Djogoegoe; 
ertinja mendjalankan pekerdj;•an sebagai. Districthoofd 
met den titel van ,V\arsaoleh . Dengan pengertian kami 
diatas, maka Districthoofd Hassan Pontoh jang soedah 
16 tahoen dalam djabatan serta berhak doedoek dalam 
kedoedoekan Ajahnja, dan boleh memangkoe Keradjaan 
tak ada aibnja djikalau diambil dalam pertimbangan 
pada bakal mengganti Ajahnja memerentah Keradjaan 
Kaidipang Besar, menoeroet pendapatan si 

Bala. 

Reflector merah pada speda. 
R e f I e c t o r· k e s e I a m a t a n o r a n g 
j a n g n a i k s p e d a. 

Seperti soedah diketahoei, maka meooeroet pasal 
17 ajat 1 hoeroef d pada ,,jang kedoea" dalam Weg
verkeersverordening (Verordening laloe lintas) jang 
termaktoeb dalam stc;iatblad 1936 No 451, d1mestikan 
kepada orang jang naik speda diwaktoe malam 
lantara matahari terbenam dan matahari terbit), me
makai lentera pada belakang spedanja, jang meman
tjarkan sinar merah kebelakang, ataupoen reflector 
jang terpasang tegak loeroes, jang menjinarkan sinar 
merah jang njata kelitatannja, apabila dikenai oleh 
sinar lampoe. 

Oentoek melengkapkan atoeran itoe maka, dengan 
kekoeasaan jang d1berikan oleh pasal 20 wegver
keersverordening, soedah ditentoekan dalam weg
verkeersbesluit-V dan W (Bijblad 13699), bahwa 
reflector itoe hendaklah menjinarkan kembali sinar 

jang mengenainja itoe kearah sinar itoe datang dan 
bahwa hanja diizinkan orang memakai reflector 
(jaitoe katja merah jan~ dipasang dibelakang speda) 
jang modelnja soedah diakoei baik oleh Directeur 
van Verkeer en Waterstaat. 

Menoeroet kabar jang diperoleh Ba I a i Poe s·· 
ta k a, maka sekerang soedah ada beberapa mat jam 
reflector jang diakoei baik oleh Directeur tsb. dan 
soedah disiarkan kepada kepala2 Pemerintahan di· 
seloeroeh tanah Hindia dan djoega kepada Colleges 

van Gcdeputeerden segala Provinciale Raad dan 
kepada Voorzitter Cultuurraad di Sumatera Timoer 
sirk0elir Clan daftar jang menerangkan mana -mana 
reflector jang diakoei baik itoe, soepaja kepala2 
pemerintahan itoe dapat memberi keterangan kepada 
orang banjak mana~ reflector jang boleh dipakai. 
Begitoepoen soepaja diberitahoekan ha! itoe kepada 
politie atau amtenaar lain jang diwadjibkan menangr 
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PendJot•alan diuweka banjak orang. kap peianggaran dan djoega akan me:nerintahkan 
kepacia poli1ie dan amtenaar itoe, soepaja boeat 
seme11tara hanja akan memberi ingar sadja kepada 
publiek, sehingga publiek soedah biasa dengan 
atoeran ito:. 

Rasanja pada te mpatnja benar, djka kita peringat
kan d•sini ke0ada puoliek so epaja lekas'2 memasang 
reflect or jang b~ik itoe. Jang demikian itoe boekan 
sadja ~~ ita menjatakan, :;oepaia djangan sampai di
toebroek 01eh kendaraan jang datang dari belakang 
itoe. 

Pada hari SABTOE, tanggal 8 Mei 1937, djam 
9.30 pagi dengan perantaraan dan didalam kantoor 

lelang klas doea di Manado, akan didj0eal dimoeka 
orang banjak: 

Nederland - Japan. 

satoe kintal dengan hak eigendom verp. no. 63, 
terdaedoek dikampoeng Pondol pada Residentielaan 

No. 41, tertoelis diatas nama dari N. V. HANDEL 
I .v\Y CORRELE en Co., me110eroet soerat eigendom 

ddo. 10 SeptemiJer 1923 No. 85, tertoel!s lebih dja-~ 
oeh dalam soerat oekoeran dd. 17 December 1905 

. . No. 74. Loea5nja 3472 M:3. 
Mend a Pat ka n k et l 0 t J 0 k an. Keteranaan lebih djaoeh boleh diperoleh pada 

Seperti diketahoei sedjak beberapa tempo . antara jang berianda; 
Nederland (Indonesia) dan Japan telah dioelang1 pem- ' 
bitjaraan dagang dan pelajaran, jang pernahuja telah j Djoeroe - koeasa : 

diboebarkan, lantaran tak didapat persetoedjoean antara Mr. J. KR EE MER. 
kedoea pihak. Sekarang dapat dikabarkan, bahwa antara 
Mr. Hart, directeur E z. dan consul - generaal japan, 
jang melakoekan pembitjaraan baroe itoe masing2 seba· Studiefonds Ti<mghoa. 

gai wakil Nederland dan japan, tel ah didapat ketjotjokan Direr di r i k an di Ben g k o e I en. 

dalam punt2 jang oetan1 a?. Perse toedjoean itoe akan I Dleh Pastoor Cobben di Bengkoelrn telah diperdi-
dikoeatkan dengan satoe perdjandjian antara kedoea rikan ,,Sintcarolus Stndiefonds" goena anak2 Tionghoa 
negeri sehingga tidak lama Indonesia 1Nederland) disitoe miskin, jang rnempoenjai karoenia, dan menamati seko· 
pihak da_n japan dipih~k jang lain, akan mempoenjai ) !ah_ re~dah,. da ~t meneroeska1~ peladjarannja kesei<olah 
perdjandJian dagang 1ang mengatoer perhoeboengan leb1h t1ngg1. Bag1toelah BN. b1sa wartairnn. T1011ghoa 
antara kedoeanja. • Manado, antjoa? 

I 

1./IJ1,lif4 ~.e 
.Sedoula4 cLa,oi. 

Toeboeh jang telah dapat serangan 

malaria, mendjadi lemah dan lesoe. 

Apabila bada11 jang kekoerangan darah 

itoe tidak lekas diperbaiki dengan Sana

togen, maka toean akan mendjadi 

korban penjakit baroe poela. Adapoen 

Sanatogen mendatangkan darah baroe 

dan dari sebab itoe badan djadi koeat 

dan sehat. Perasaan lemah hilang dan 

hidoep riang jang baroe mengalir kese

loeroeh toeboeh. 

Batjalah dibawah m1, apa jang 

ditoeJis seorang tahib dalam ,,The 

Indian Medical Record", jaltoe 

soera.t berkala ketabiban jang 
terkenal: 

,,Sanatogen njata sekali mempoenja'i 
pengaroeh Jang mengoeatkan alas toe· 
boeh /any me11djadi lemah kena serang
an malaria. Jang tadinja pelasik-malaria 
iloe mendjadikan toeboeh sampai le· 
mah, maka Sanatogen mengembalikan 
badan lemah ini sampai lcoeat. Darah 
djadi lebih koeal kembali dan dalam 
waktoe ;a11(J singkal orang sakitpoen 
akan merasa se!iat dan tegap kembali". 

lkoetlah nasehat tabib2 jang sebanjak itoe dan ambillah 

Sanatogen soepaja badan djadi tegap dan sehat kembaJj. 

OBAT KOEAT JANG PALING BAIK 
Terdapat pada segala i·oemah2 obat dan toko2. 
Snnatodcn st>lrnli-knli tidnk dipcgang dengnn tangan dnll 
tidnk ~nen,iroch soeatoe bahagian djoega jong tidnk 

di'izinknn oleh socatoe agama. 
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TERANG SE KALI. 
Bisal dapat beli dirnana-niana. 

DISTRIBUTEURS 

JACOBSON VAN DEN BERG & Co. 

SPAARBANK MINAHASSA. 
Diakoe sah dengan besluit Goebernemen 

tertanggal 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 jang didapat boeat tah.oen 
jang telal1 !aloe, 1aban 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. 

KOEMPOELAN B. T, K. 

OENTOEK SEGALA ORANG : 

Hari Ahad pagi djam 9. Soreh djam 6.30. 
Hari Kemis soreh djam 6.30. 

Bronchitis toean lekas oem:fct?r 
Boeet semboehken bronchitis toean 
(seloepet lendir deri tjebeng2 ke
rongkongen kene sekit redong), jong 
menggenggoe toeen sieng don mo
lem dengen betoek don kesesekon, 
make toeen horoes embil Abdijsiroop 
pede heri sekereng ini djoege. 
Akker's Abdijsiroop eken melepes
ken dengen gempeng dehek ~ng 
terleket itoe, menghilengkon betoek 
jeng menetkon itoe, serte bekin nopes 
toeen pendjeng, gempeng den tida 
berseroet poelo. 
Abdijsiroop itoeleh penewar jeng 
tak terlewen, jeng membekin toeen 
hidoep dengen tido batoek, kesesek· 
an ' dado den senoeh. Abdijsiroop 
itoelah obat boeet siepa jeng pejeh 
bernafos, den jong digenggoe batoek 
kering legi pedih.Tida terlewen boeet: 

t Batoek ·Orien-8ronchilis·Asthmi1 
r ~ 

AKKER'5 1J!ISIROOP J 

Sekarongf.t35 
donf. 2 50 1 sesoroeng 

.. sesaroeng besgr 

jang soedah terkenal koeat 

bikinannja, sebab itoe tahan 

dan lama dapat dipakai, tetapi 

MOE RAH HARGANJA. 

I 

AG/J-WT I 
NAN'/0 DOYEf(f HA/SHA mJ 

N. 

KLINI1'~K KANrfOOR rf Hi\BIB KING LlN 
11habib dari CANTON baroe koendJoengin ini kota. Djalanken praktijk dan 

· kasih obat dengen tida trima ba,jaran. 

Pemimpin ini Kliniek perna djalanken practijk di KONG TONG 10 taoen lebih sekarang sampe disini 
kasi obat doewa boelan pertjoema boeat bikin terkenal kemandjoerannja. 

Ingat ! Goenaken obat selakoe pimpinan pasoekan balatentara, kaloe djitoe obatnja kendatipoen soedah 
mati bisa hidoep kombali, tetapi kaloe kliroe seoaliknja penjakit tambah berat, maka djangan gegaba. 

Pemimpin dari ini Kliniek, toean LEW CHEE MING goenaken ilmoe kethabiban dari toeroen-menoeroen 
dan tambah poela sendirinja soedah djalanken practijk begitoe lama, maka kepandean haroes dipoedji. 

Teroetarna prihal penjakit prampoean dan anak-anak, sakit mata, kena angin, sakit dada, batoek, napas 
sesak dan segala matjem penjakit dalern peparoe, bengkak lantaran angin atawa dari bacil,. penjakit dalem 
toelang dan oerat, penjakit kotor (syphilis) ambcien, kentjing manis tanggoeng baek betoel dan sebagainja 
penjakit loear dan dalem serta mengobatkan dengan pal{e injectie (djaroem). Pendeknja tida ada penjakit 
jang soesah boeat Sinshe LEW CHEE MING. 

Sinshe LEW CHEE MING sekarang baroe koendjoengin ini kota soepaja pubiek bisa berkenalan dengan 
iapoenja ilmoe J. n)'! ·,~th1bibJn, makadjalanken Practijk doea boelan dengen tida trima bajaransama sekali. 

Haroes dibilang sebagi penoeloeng jang besar bagi publiek. 

Minta lantas preksa datang sendiri ongkos f · 1.-
Dateng diroe1nah didalem kota ongkos . . . . . . . . f 2.50 
Loear kota bisa beremboek. 

Djam preksa vrij 
Pagi moelai djam 8 - 11. 
Sore moelai djam 6 - 8. 

Memoedjiken dengen hormat dari kita 

ADRES: 
Bioscooplaan no. 27, moeka pak gadean 

MAN AD 0. 

I Thio Kim Hien, 
Soerabaia: l 

, Tjioe Teng Tin, 

Khoe Yauw Lim, 
Soen Tjhing Ting. 

Batavia: Oey Siauw Kin. Liong Toeng Wie. 
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LOEAR NEGERI. 

tUsekeliling ~panjol. 

Keadaan masih mengoeatirkan . 

Keadaan d1sekeliling per&ng sebangsa di-Ojazirah Ibe
ria itoe masih djaoeh dari pada aman. Sjamsirnja Da
mocles selamanja masih tergantoeng diatas Eropah, 
ruengantjam perdamaian doenia. Seperti soedah dikabar
kaR tempo hari, negeri2 Eropah soedah Jama sepakat 
mendjaiankan sipat non interventie ( tidak mentjampoeri) 
peperangar1 di Spanjol itoe. Selainnja itoe, telah didja
Jankan penjelidikan disekelilingi negeri itoe oleh kapal2 
negeri2 itoe, soepaja hal ,,tidak mentjampoeri" itoe 
betoel2 tidak sadja dibibir moeloet dan kertas, tetapi 
sebenar-benarnja tidak kedjadian oleh siapapoen. Batas2· 
nja negeri Spanjol dibahagi-bahagi dibawah penjelidikan 
senegeri2. Bahajanja adalah, bahwah doeaS pihak jang 
berperang itoe, ada penganoetnja diantara non interven
tie statcn itoe, jang dapat dibahagi, menoeroet ismenja 
dal!lrn goJongan, 

Fascisten dan Communist en, 

Jang terseboet doeloean terdiri dari Ojerman -Italia 
dan jang belakangan diroepakan oleh Perantjis-Roes. 
Negerinja Hitler dan Mussolini berada dibelakang natio
nalisten atau kaoem Poetih di Spanjol itoe dan Prantjis 
dan Sovjet Roes dibe\akangnja pemerintah serikat Ra·jat 
atau kaoem rnerah. Pertentangan isme itoe boekan tidak 
boleh djadi bisa mendjadi pangkal persetorian jang 
moengkin poela berakibat pertempoeran sendjata antara 
negeri2 tersangkoet. Misalnja kalau seboeah kapal pen
djaga (contrnle) dipesisir Spanjol, kepoenjaan ltalia 
hendak mcmeriksa kapal Perantj1s, dan kapal ini tidak 
!loeka bertaalok pada controle oleh kapal Italia itoe, 
!aloe jang terseboet belakangan memakai kekarasan 
mamaksanja, boekankah dengan begitoe ltalia-Perantjis 
bisa djad1 nan ti berternpoer? Bagi toe djoeg3. kalau kapal 
Djerman hendak dicontrole oleh kapal Roes dan bce-itoe 
seteroesnja. Baroe2 ini misalnja seboeah kapal lnggeris 
ditahan oieh kapal perang nationalisten Spanjol. Bebe
rapa kapal pemboeroe torpedo kepoenjaan lnggeris !aloe 
datang menolong. Pada soeatoe saat kapal dagang itoe 
memperoleh doea matjam pemerintah jang bertentangan. 
Kapa! Spanjol bilang: ,,Stop, djangan teroes dan haroes 
ooetar hal0ean, balik " , sedang kapal2 perang InggeJis 
·itoe mengatakan: ,,Djalan teroes, djangan balik I" 

Kapal2 lnggeris itoe poen dengan soenggoehZ !aloe 
bersedia boeat bertempoer, dan, roepanja tidak soeka 
menanggoeng risico lebih besar, kapal nationalist Spanjol 
itoe tidak berboeat apa2, waktoe kapal datang Inggeris 
itoe didjalankan teroes. 

Laoetan Tengah djadi reboetan. 

Antara lnggeris dan Italia beberapa tempo !aloe telah 
diadakan satoe gentlcment-aggreement tentangan Mid
dellandsche Zee Kepentingan kedoea negeri itoe dilaoe
tan Tengah memboetoehkan saling mengerti jang seba
ik·baiknja tentang itoe antara London dan Rome. Bagi 
kedoeanja adalah laoetan itoe sebahagian soal mati
hidoepn.ja. 

Seperti soedah dikata, Eropah terbahagi dalam doea 
golongan isme jang berkoeasa jaitoe Djerman-ltaiia dan 
Roes Perantjts s~dang Jng1'eris mendjadi pengantarnja , 
doed"ek sama tengah . Tapi kepentingannja sendiri tid ak 
menjoekai groep ltalia1Djerman beikoeasa penoeh dila 
oet Tengah, makanja kalau soaJ laoetan itoe diketengah
kan, Inggeris lantas bergantoeng dengan tangan dengan 
Perantjis. Sebab lnggerls-Perantjis sehati dilaoetan Te
ngah, soekar dapat didesak. Sehingga kini, dengan ada
nja pact persobatan dengan Rome itoe London beloem 
mengambil sikap jang pasti terhadap segala kedjadian 
disekeliling Spanjol, tetapi melihat gelagat, pada haY.ekat
nja perhatian terhadap perang sebangsa di Spanjol itoe 
tidak dapat dipisahkan dari pertanjc>an : Siapa jang pa
lin5 berkoeasa di Laoeatan Tengah itoe. Sementara itoe, 
ada atau tidak ada non interventie, menoeroet kabar 
dari soember Inggeris dan Perantjis, masih sadja teroes 
meneroes serdajoe2 bantoean Italia mendarat di Spanjol, 
boeat mengoeatkan barisan generaal Franco. Malah ada 
djoega jang didaratkan di Marokko daerah Spanjol ! 
Sampai d i·nana kebenarannja kabar2 itoe ta' dapat di
ketahoei. 

Satoe ha\ jang pasti, bahwa perang sebangsa dinige· 
rinja bekas radja Alphonso itoe: masih tetap mendjad1 
antjaman perdamaian Eropah. 

:-loal Palesti1111. 
D a p a t d 1 !; e r e s k a 11 ? 

Seperti d1ketahoei dinegerinja Radja Soleman itoe 
sedjak beberapa waktoe terdapat kekaloetan diantara 
bangsa Arab dan Jatioedi. Pertentangan kepentingan 
mendjadi gara2, dan dikedoea pihak tidak berhentinja 
darah mengalir, sehingga pemegang mandaat, jaitoe 
lnggeris bertindak keras. Roepanja sehingga kini ma:oih 
beloem didapat pemberesan jang memoeaskan kedoea 
pihak, sebab sesoedah tedoeh beberapa tempo, sekarang 
riboet poela. Koran Inggeris .,Daily Herald" dapat meng
kabarkan bahwa co!llmissie Palestina jan~ berrapat di
London sedang menimbang akan membahagi doea dae
rah Palestina itoe, separoeh Jahoedi, separoeh Arab. 

lni tiara pakenia COLGATE 
Si at gigi tiap-tiap pagi dan tiap-tiap malem Jang bersih betoe1 sama 
tandpasta Colgate, Baham Jang sebelah atas disikat moelal dari 
isit toeroen kebawah. Baham jang sebelah bawah disikat moelal 
dari isit naik keatas. Bagian gigi, jang dipake boeat gigil dan 
mengoenjah, moesti disikat dengt1n gerakan sepertl orang . blkin\ 
boenderan. 

Kemoedian taroh sedikil tandpasta Colgate di lidah dan setjegloei 
ser. Sama aer dan tandpasta itoe n;ioe!9e.t.moestl ditjoetjl, ~!Oetamo: 
diantara gigi-gigl. 

Co/911/e 11da 

DARI GORON'f ALO. 

Pegawai Stadpolitie atau Veldpolit{e 
bakal diterima poela 
masoek sekolah Poli
tie di Soekaboemi? 

Menoeroet kabar deri soember jang boleh di pertjaja, 
bahwa soedah ketiga kali dengan ini, soerat edaran 
deri pemberitahoean akan menerima pegawa i Politie
stad dan veldpolitie jang toeroet cursus di sekolah 
Politie di Soekaboemi. 

Pada tahoen 1931 ada doea orang pegawai Politie 
jang dikirim deri Gorontalo kesana dan kedoea doeanja 
loeloes. Pada tahoen 1934 ada djoega jang dikirim kesana 
deri Gorontalo, tetapi boekannja deri golongan Politie, 
tetapi hanja deri golongan . . . schrijver di kantoor-kantoor 
tetapi keloear dengan tidak mendapat . ... deri sekolah 
di Soekaboemi itoe, karena . . . ? 

Pada tahoen ini (1937) kabarnja akan ada djoegajg. 
maoe dikirimkan deri Gorontalo ke Soekaboem1 , tetapi 
kabarnja hanja deri golongan schrijver poela, pada hal 
kalaoe ditili k benar- benar, betoelnja hanja deri go longan 
Politie jang moesti diµent ingkan dahoeloe, karena di 
antara mereka itoe terdapat jang telah berdienst boJeh 
dikata poeloehan tahoen djoega. 

Berhoeboeng dengan ini, kiranja jang wadjib soekalah 
memerhatikan, soepaja golongan Politie jang telah 
berdienst toea itoe jang di madjoekan ke sekolah di 
Soekaboemi, tetapi djangan lah kiranja hanja deri golo
ngan schrijver jang baharoe setahoen djagoeng bekerdja 
dalam golongan B.B., seb ... b penoelis kwatir djangan2 
nanti terdjadi poela sematjam apa jang terdjadi pada 
tahoen 1934 tsb . diatas ini. 

Sjahdan moga2 seroean dari penoelis ini mendjadikan 
perhatiannja jang wadjib mengetahoeinja di Gorontalo. 

Kita sama toenggoe apa nanti akibatnja! 
Lampoe-Senter. 

-0-
,,0 m k a" kabarkan : 

Openbare vergadering 
Sub com i t e pend i r i an ,,K i es
d is tr i ct midden Celebes di 

HARGA 
SATOE 
TUBE 
15 ct. 

DAN 30 ct. 

baik toean toetoep sadja ini vergadering dan kaloe 
toean tidak taoe (memimpin) sebentar toean boleh singgah 
diroemah saja boeat tanja ko, maloe betoel ! 11 

Maksoed open bare terseboet ialah akan memadjoekan 
permohonan kepada Regeering soeoaja di Midden Cele bes 
akan diad.akan oleh Regeering Kiesdistrict [lebih djaoeh 
liat program ma] . Dan djoega memohon kepada Regeering 
sedang sekarang beloem mempoenjai locale raden di 
Gorontalo dan seloeroeh tanah2 Lanschappen diloear 
Minahassa itoe, soepaja (intelectueelen) raijat jg tjerdik2 
itoe akan diber i hak akan memilih wakil2nja raijjat 
didalam Volksraat (zir programa) d. I. I. 

Sebagai speker ialah tn. K. Ponamon (moentjoel dari 
Betawi) Voorzit ter Hoofd Comite Pendirian ,,Kiesdistrict 
Midden Celebes " di Paloe. 

Djoega diberi kesempatan kepada toean2 jang soeka 
berbitjara asal sadja t1d ak menjimpang dari programma. 

Beberapa toean2 telah ambil bahagian berbitjara, 
tapi oleh karna dapat stop:tan dari poli t ie dan publiek 
gadoeh (oleh karna voorzittern jl sesoedah dibatjakan 
motie dan pe titie, rnaka vergader ing ditoetoep pada 

1 
djam 11 (sebelas) pada hal dalam programma nanti 
djam satoe. 

Perlombaan Koeda. 

Oleh Sportclub ,,Vooruit" pada 29 dan 30 April 
dan 1 Mei akan diadakan perlombaan Koeda dll . 
ditempat perlombaan Gemeente di Sario. Melihai 
keadaan economie jang agak banjak baikan, rasanja 
perlombaan tersaboet akan loeasr biasa ramainja. 

Peratoeran andjing gila. 
Dipandjangkan lagi 
tempo h n j a. 

Menoeroet berita opisil, berhoeboeng dengan ter
dapatnja andjing gila di Tondano, maka peratoeran 
andjing gila boeat seloeroeh Minahasa dipandjang
kan tempo berlakoenja sampai pada pada 15 Augus
tus 1937. 

Baka I diperdirikan ,, Adat - Hof'' 

Go r o n ta 1 o. Vo ors t e I so e d ah d i mad j o e k a n. 
Pada hari ahad t~ 11 April 1937 telah diadakan Oleh departement Just itie telah Elimadjoekan satoe 

Openbare Volksvergadering bertempat di W. S. G. voorstel pada pemerintah, boeat mengadakan satoe 
(Gorontalo) dipimpin oleh toean Ab. Datau sebagai pengadilan t inggi boeat kehakiman adat, jang dinamai 
vooritter. Djam 9 diboeka. Jang hadir + 200 antaranja ,, Adat - Hof " . Dengan adanja satoe hoftinggi boeat ada 
wakil2 perserikatan wakil2 pers dan wakil politie lengkaµ. trecht zake n orang harapkan bisa dapatkan persamaan 

Tjoema amat menjesal jang voorziternja (tn . Ab. Datu) dalam poe tcesan2 perka ra2 adat burgerlyk . Hal man a 
ti dak mengetahoei tjara 2nja memimpin satoe Openbare, ! sehingga kin i ser ing t idak begitoe Sadan kehakiman 
sehingga publiek ramai ketawa sadja seakan·akan I jang memeriksa appel dari burgerlyke adatrechtzaken 
menonton badoet didalam komedi (stamboel). sek arang ad~lah jus titi e dan ti dak djarang doea raden 

Dengan keadaanja itoe voorzitter (tn . Ab . Datau) jang van justiti e ~er i n g memoetoes doea ~erkarn jang sama 
tidak mengetahoei sedikitpoen tjara memegang pimpinan deDgan berlatnan poetoesan. Keadaan 1ang t1dak memoe
didalam vergadering maka politie (tn: Cooper) tela_h askan ini diharap bisa !lerachir dengan adanja ,, Adat
berkata dengan teroes2an kepada tn Ab Datau lebih Hof" itoe. 

DJANOAN BATJA ??? 
• • • 
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Perampokan dan Pemepe1an. 

Oisebelah Timoer Beta w i. I 
apa jang ia soedah lihat dan bikin hatinja senane; diitoe 
waktoe. 

Tjoema ada satoe djalanan jang bisa l.Jikin ia ingat 
akan saban waktoe pada apa jang ia sotc-i1 lihat dan 

Berita Redactie. 

T o e a n L a rn p o e S e n t e r, O' ta I o, Sahagian 
penoetoep tidak dimoeat. Tapi jang toean min ta, 
kami soedah perboeat. 

Pada permoelaan boelan ini didaerah2 sebelah Timoer 
dari kota Betawi pendoedoek sama gempar dengan ada 
nja perampokan dan peineresan jang mengganas. Boleh 
di kata tidak ada seorang jang rnerasa diri dan hartanja 
aman. Set1ingga perloe dikirimkan exstra politie mili
ter kesana. Seorang pembantoe J.B. telah mempergoena
kan waktoe seorang pembesar membikin inspectie ke 
itoe daerah pada toeroet sama2. Penoetoeran rekan 
achbar poetih itoe mentjeriterakan, dipendekk~n, seperti 
berikot: 

Jang dikoendjoengi adalah daerah2 Bekasi, Tamboen, 
Tjikarang, Krawang, Leuweung- Malang, Tjibaroesa, 
dan Tjileungsi. 

Di Bekassie sedari adanja militer tidak didapat 
ganggoean perampok lagi, hanja kadang2 ka itoe daerah 
telah masoek kawanan perampok dart lain daerah sam
pai empat kali. Oitjililitan • besar ada djadi sarang 
perampok. Adalah semoelanja sadja satoe kawanan pe
rarnpok, belakangan datang lain kawanan, sehingga 
kedoea kawanan per;.mpok itoe sering bertempoeran. 
Di Tamboen orang pendoedoek takoet berhoeboengan 
d~ngan militer, sebab koeatirkan dendamannja peram- 1 

ook. Mereka roepanja lebih soeka menolong perampok 
dari pada membantoe politie sebab takoet pembalasar:i 
bengis dari pendjahat2 itoe. Sahagian pendoedoek ter
besar tidak diganggoe oleh perampok, hanjalah orang2 \ 
mampoe seperti pedagang:t Tionghoa dan hadji2 jang 
J..aja2. Di Tjik:uang sebetoelr:ja tidak ada perarnpok. I 
Sadja pendoedoek disitoe dapat banjak ganggoean dari 
1.;aoem pemeras. Perneras2 ini disiang hari mengantjam 
pendoedoek hendak diboenoeh kalau tidak mem be1 ikan I 
s..!djoernlah oeang jang mereka tentoekan. Begitoe djoega 
di Tjikarang sangat dirasa ganggoean kaoem pemeras 
i toe jang ternjata datang dari Tji baroesa. 

Sebab2nja keadaan koerang aman itoe adalah sebab 
oolitie desa ditanahJ part1culier disitoe bceat 60 pCt 
t1dak dar1at dipenjaja, malah sekongkolan dengan pu1-
u1ahat Polit1e jang bai ·, telah melarikan din da11 sitoe 
t koet diboenoeh. Orang I,asih icht1ar soepaja boebarkan 
1toe politie2 dasa suepa1a dapat bc•ngkar itoe kedjahatan 
s 1mpai di akarnja. Soedab lebih 50 orang pendjahat 
Llapat dibekoek dan marsose masih tet:ip meronda di
c..laerah2 itoe. 

Oad Siaoe. 

Lelaki djahanam soeka main borong. 

Diini hari ddo 2-4-'37 sidang l. R. di Oeloe telah 
mendjatoehkan ponis di perkaranja seorang lelaki 
djahanam nama ~ape kedjadian di Talaw1d telah 
berlakoe i;oerang senonoh dengan tiga gadis ber
saudara tseiboe bapa) di Talawid djoega. Lelaki 
rakoes itoe dihoekoem tiga boelan dan tiga gadis 
dibebaskan. 

Perkara begini dalam adat Siaoe haram sekali; 
kalau menoeroet Wet adat d1gantoeng of ditengge
lamkan dilaoet. 

Djalaanja s. 1. k. di Siaoe. 

Pe r I o e d i p e r h a t i k an. 

Soal ini rasa2 ta' sempat kita oelang2kan, sebab 
rasa tjoekoep soedah, hampir segenap soerat2 chabar 
mempersoalkan. Tetapi kepaksa dengan adanja dja
lan2nja soerar2 chabar di Siaoe senentiasa diserangi 
penjakit: Ta· sampai kepada adresnja. ,,Ta' boleh , 
heran poebliek Siaoe • soedah sadar dan insjaf ke
goenaannja s. chabar; dus dojan sekali membatjanja. 
Tetapi menjasal oeang berlangganao; sedang otak 
p~rloe isinja, kepaksa merampok Banjak kedapatan 
di Siaoe perampokl soerat2 chabar, kepada orang2 
djaga dienst) didjalan ~ dan dikantor2 pada Djoeroe
toel1s~ dan Kartenlaoet2, sehingga terdapatlah ke
loehan abonernenU, tida mendapat soerat chabar. 
Sebaliknja kedaoatan orang jang tiada berlangganan 
s.ch dapat mengoernpoelkan timooen2 koran diatas 
medjanja. ln1 keadaan pemerintah Siaoe haroes per
hatikan djangan kesalahan itoe mendjadi salahnja 
Kaptenlaoet2 (post) jang ta mendjalankan dengan 
sepertinja. 

Bangsawan Resident mengoendjoengi ~iaoe. 
Diini hari ddo 10 April dengan kapal Fazant, 

Bangsawan Resident tiba di Oeloe Siaoe. Beliau te
roes berauto ke Sawang; dari Sawang berkaki ke 
Peling ikoet djalan Pangirolong; satoe perdjalanan 
jang soel1t bagi beliau, mendaki goenoeng kira2 2 KM 
ke Pangirolong baroe toeroen poela kira2 2 KM ke 
Peling. Satoe perdjalanan jang mendaki sekali. Sam· 
pai di simpangan ke Laghaeng dimana permoelaan 
pekerdjaan Heerendienst sekarang. Beliau berauto 
poela ke Batoeare; dan batik poela ke Oeloe ikoet 
On dong. 

Maksoed beliau ini kami rajat ketjil ta' tahoe 
tetap1 pengharapan kami bahwa beliau datang mem
bawa dan meninggalkan berkat dau bahagia dalam l 
ketentramannja Poelau Siaoe. M.K. I 

I 
I 

bikin ia begitoe goembira, jaitoe djangan loepa lantas 
membikin !atoe portret dari apa jang kita bendak sim 1 
pan dalam kita poenja peringatan . I 

Akan tetapi ada portret dan portret; ada j:rng bagoes 
dan inda dan ada djoega portret jang tidak bisa tahan 
lama dan tjepat mendjadi poetjat dan koerang terang. 
Dari itoe, kita selamanja mesli pilih perkakas oentoek 
memotret, jang soedah kesohor kwaliteitnja. 

Dan tidak ada jang lain, melainkan perkakas portret 
dari AGFA. itoe fabriek jang terkenal, bisa memoeas· 
kan kita. 
Dengan perkakas

111
agfa jang harganja moerah dan kwa

liteitnja terkenal, kita bisa dapat portret portret sebagai 
soeatoe tanda pe ingatan, jang selan:anja tcrang dan in 
dah. 

To ea n Pen a Mas, B woo I, Tak dimoeat, sebab 
keliwat pandjang dan soekar dibatja lantaran 
di t1 k te•:laloe ra pat dan banjak kotornja, sehingga 
soekar dapat dicorrectie. 

Toe an j at ho k, Pett a, Perhatikan baik2 cor
rectie kita . 

La w o e o, B i t o e n g T o n s e a, Tidak dimoeat, 
keliwat kasar. Lagi poela K.H.P. boekan te!ll
patnja daftar dosa. 

Lain· lain jang beloem melihat karangannja 111oentjoel 
harap sabar. 

--------------------------.... """"'---- """"'--__,, ____________ '""""'_. ________ ~-~------------------------
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Wat een patient nooclig heeft: 

I. Goede verzorging 
2. Liefderijlrn Yerplegiog 
3. Goede iigging 
4. Rostige omgeving 
a. Deskundige behanrteling. 

TEL. 51 en 81. MANADO, Julianalaan 6. 
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DR. A. B. AN 0 U. 

Bisa minoem bisa gosok bisa oeroet 

Kemandjoeran ini minjak obat soedah dapat diploma2 dan soedah dipoedji dari padoeka2 
toean2 ambtenaar dari bangsa Europa dan lndonesier seperti: Radja2, Regent, Hoofdagent van 
Poli tie bij de afdeeling Oeneraal Controle Soerabaja, Adjunct Hoofd Djaksa 1 ste klasse pada 
Landraad Makassar, kepala2 District, Wijkmeester dan Luitenant Tionghoa, Hm. toea2, kepala2 
goeroe, Voorzitter2 dari perkoempoelan2, serta pendoedoek2 dan bangsa2 asing dari seloeroeh 
tanah Hindia Belanda jang soedah pernah pakai ini ,,Ban Leng·;, d1bawah ini ada doea soerat 
dari antaranja. 

Soerabaja, 7 September 1935. 

VERKLARINO. 

Jang bertanda dibawah ini, Ch. W. de Kater, Hoofdagent van Poli.tie .P~da afdeeli11g Gene
r.ale Controle disini, menerangkan disini, bahwa ia soedah tah0e paka1 m1n1ak Ban Leng boeat 
mengobati loeka2, sakit peroet dan beringoes, boeat penjakit-penjakit mana obat terseboet sa-

Satoe kegirangao jang sempoeroa. 
r 

ngat baik adanja. Jang bertanda 
(s. b.) Ch. W. de Kater. Tjoema dengan satoe 

tanda peringatan. 
,,Ini zaman ada banjak soesah sekali", iuilah oetja

pan jang kita bisa dengar di mana-mana sekarani:. 
Akan tetapi, biarpoen bagimana soesahnja, selamanja 

manoesia tinggalkan manoesia. Dan sebagai manoesia 
la djoega hendak menghiboer hatinja djikalau ia llapat 
kesempatannja. Dengan anak-bini ia menonton ini dan 
itoe, ia pasiar ketempat-tempat jang ada keramaian di!. 

Akan tetapi ini semoea penghiboeran hati tjoema di
lakoekan boeat semetara waktoe sadja. Sesoedahnja liwat 
bebcrapa hari lagi, ia tentoe soedah loepa banjak dari 

VE R K LARI N 0. 
Jang bertanda dibawah ini, L. j. J. v. Anen, bertinggal di Soerabaja, menerangkan dengan 

ini, bahwa minjak ,,Ban Leng", jang dibikin oleh Sie Ka Tje merk Tjeh She Tong, sangat ter
poedji goena roepa~ penjakit, seperti: sakit telinga, demarrt, loeka teristimewa Joeka2 angoes. 

Sesoedah !1'dkai sedikit sadja rasa sakit soedah hilang sama sekali. 

Soerabaja 24 - 11 - '35. Jang bertanda 

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

I 
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