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Perhoetangan voorschot copra. 
Oan oesaha peneboesannja di Minabasa. 

I. 

0'6oel 
Kalau meman· 
dikan anak lboe, 
pakailah saboen 
ini · Jang toelen 
lagl dlngln, Jang 
terplllh o'entoek 
anak k em bar 
llma di Dionne: 
jaltoe SABOEN 
PALMOLIV·E 

• 

J-.. 

Kalau membitjarakan masallah perhoetangan 
voorschot-copra di Minahasa, orang djangan me
mikirkan sadja: sedjoemlah ceang jang oleh pe
dagang copra, dalam hal ini djadinja: crediteur, 
diberikan pada seorang producent copra, dus de
biteur, tetapi bertali dengan perboeatan perhoeta 
ngan itoe terdapat so' al:! lainnja, misalnja: pen
djoealan boeah kelapa jang masih hendak dipetik 
lagi selama beberapa tahoen, penjewahan pohon:; 
kelapa, pendjoealan idem dengan tidak sesama ta
nahnja, penggadaian tanah dan pohon kelapanja 
dlsnja, jang kesemoeanja dalam hakekatnja sama 
dengan: penjerahan hak atas tanah dan tetana
man atasnja boeat selamanja oleh si tani Indone
sier kepada si pedagang, jang dalam banjak hal 
ada boekan orang Indonesia. Itoelah sebabnja ka
lau membitjarakan soal hoetallg voorschot-copra, 
maoe tak maoe masallah ,,onwettige occupatie" , 
jaitoe hal mendoedoeki tanah anak negeri oleil 
orang2 jang boekan orang negeri, poen terbawa
bawa. Kedoea hal itoe tidak djarang dalam trans
actie copra diantara rroducent clan pedagang pro
duct itoe disini, terantjam satoe dengan Iain.-

Akan melindoengi koelit anak baji jang amat 
haloes itoe, oleh dokter dipoedjlkan minjak 
olijf (zetoen) • Tetapi saboen manatah 
jang pat o et dip aka i soedah itoe? 
Ookter Dafoe jang mengawasi kese· 
hatan dan pembelaan bajl kembar 
l1ma di Canada, memilih Saboen 
Palmollv belaka Jang diblkin dari 
pada tja poeran minjak olijf de· 
ngan rninjak tetanema.n jang toelen h ,,Ml 
SABOEN PALMOLIVE TIDA MENGANDOENG GEMOEK BINATANO 

Pemerintah bertindak. 
Mendjelmanja bentoek perdagangan mendjadi 

soal hak memiliki tanah oleh orang asing ( boekan 
Indonesier) dengan tjara jang hanja terberi bagi 
Indonesiers itoelah, dengan lain kata, mendjalar
nja onwettige occupatie itoelah, jang mendjadi
kan sehingga, sesoedah mengetahoeinja, pemerin
tah telah tjampoer tangan dalam oeroesan voor
schot-copra itoe. Pertjampoeran tangan mana 
tentoe tidak soedah berlakoe, sekiranja taransac
tie dagang itoe tidak soedah berobah bentoeknja. 
Mendahoeloei tindakan2 pemerintah terhadap on
wettige occupatie itoe, dengan tjara tida.k la 
soeng (indirect) pernah djoega, jaitoe dalam 
Hamerster Brouwer-periode, 

soal voorschot-copra itoe mendapat perhatian pe
merintah disini. Pada masa itoe pengoepasan soal 
perhoetangan itoe orang hendak tjari dengan dja
lan langsoeng, jaitoe dengan melahirkan badan2 
atau oesaha-oesaha perdagangan: In-dan Verkoop 

Centrales. Inkoop Centrale jaitoe badan jang di
wadjibkan membeli segala eperioean orang t ani 
(toko) sedang Verkoop Cent1·ale jalah badan jang 
mendjadi pendjoeal segala hasil:! boemi jang di
produceer oleh si tani itoe: copra teroetama. De
ngan mengadakan kedoea badan itoe orang meng
harapkan, bahwa voorschotsyst•eem dalam perda
gangan copra jang telah mendjadi lazim disini 
itoe, biarpoen tidak akan lenjap sama sekali, se
dikitnja akan berkoerang. Akan tetapi oesaha:! 
selfhelp, walaupoen semat,Jam selfhelp-atas-perin
tah-aloes, tetapi dasarnja selfhelp djoega, telah 
gagal. Dengan lenjapnja k dari atas, tenaga 
hidoepnja peroesahaan:; poc. toeroet m nghilan 
lenjap ! Si bapak tam lebih senang dengan voor
schot-systeernnja, dengan apa ia ter ikat pada ka
ki tangannja, dari pada mempergoenakan kesem
patan jang diadakan baginja itoe boeat melong- · 
garkan dan pada achirnja menanggalkan sama 
sekali ikatan itoe. Voorschot-copra semingkin 
toemboeh, oesaha selfhelp tadi semingkin kceroes 
kering, lebih mirip pada mati dari pada. hidoep. 

Apa jang tadinja meroepakan handelstransactie 
semata-mata, jaitoe si pedagang copra kasihkan 
oeang pada si tani, dan ini masoekkan copra pada 
si pedagang, sebagai teboesan hoetang oeang 
jang diterima itoe, lantaran beberapa sebao, se
perti moengkir djandji pihak si tani, kekeliwatan 

. pihak sipedagang dlsnja, dengan tjepat telah men
djelma mendjadi soal perpindahan hak-milik. 
Onwettige occnpatie, 
atau satoe atau lebih handelingen jang meroepa
kan onwettige occupatie itoe, terlahirlah. Hak-mi
lik si tani atas tanahnja terantjam akan hilang Ie
njap, dalam banjak hal boekan oleh sebab pihak 
si eda :mg k.e.liwat berat dalam toentoetannja, 
tetapi sebab pihak si tani keliwat gemar hidoep 
diatas kekoeatan tenaga membajarnja. Walau-· 
poen ada betoel djoega, bahwa diantara pemberi2 
voorschot ada terdapat jang sering kekeliwatan 
dalam toentoetannja. Soekoer djoega tidak ba
njak djoemlahnja pedagang sematjam itoe ! 

Satoe kali transactie dagang itoe berobah si
fatnja, pertjampoeran pihak pemerintah laloe 

d It 
•MASTER'S•• 

I 
I/ SOESOE ADA MAKANA DA I NATUUR 

Europa dan Amerika pada waktoe 
beberapa taon jang belakangan ini soedah 
teroetamaken aoesoe. 

Laki·1aki minoem ini 
Perempoean minoem ma 
Anak-anak minoem ini 

Soeaoe ada diaediaken dalem roemah sekolah; dalem fabriek· 
fa~riek, dalem kantoor-kantoor, dalem ·toko-toko, roemah-roemah 
makan dan diroemah tangga. Toean dnn Njonjn bisa dapetken itoe 
1oe5oe jang aama baiknja disini clan selamanja minta 
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ada. Seorang ahli oeroesan hak tanah jang senga
dja diwadjibkan dengan oeroesan agrarische za
ken, jalah controleur Luteijn kira-kira setahoen 
laloe telah dioetoes kemari oleh pemerintah. Toe
an Luteyn jang insjafkan, bahwa pekerdjaan jang 
diserahkan padanja itoe boekan moedah, telah be
kerdja dengan giatnja, dan setelah mengadakan 
penjelidikan jang teliti, oleh beliau laloe dima
soekkan satoe rentjana pada Pemerintah, dalam 
mana dioesoelkan peratoeran2 agraria goena ta
nah Minahasa, oesoel mana pada saat ini masih 
dalam penjelidikan pemerintah agoeng. Dalam pe
meriksaan itoe, menoeroet pengiraan kita, akan 
telah diketahoei, bahwa onwettige occupatie itoe 
tidak berdiri atas sendirinja tetapi adalah, boeat 
sebahagian besa.r, sebagai boentoet2nja perhoe
tangan voorschot-copra itoe. Oleh karenanja seo
rang ambtenaar dari departement Economische 
Zaken telah dioetoes kemari, jalah Dr. De Vries. 
Penjelidikan toean ini berakibetkan inschakeling 
van het 
V'olkscrediet\vezen 

KENG HWA POO --
Bari 

djadi baek 
d;ikaToe moelai dengm mct
kan Wybert. Rasa. tenggo
rokan jang njaman dan 
seger menjoekaken ha.ti da.n 
menggiatken manotsia -
tida ada aoes jani akgn 
mengganggoe toean dan 
toean taoe bahwa toean ter
peLihara dari sakit 2 daltm 
tenggorokan. Satoe kotak 
Wybertjes perLoi dipoenja.
ken oLih tiap-tiap djoeYoe
toeLis 

WYBERT 

Wybert 
tabltttm 

men.;ehat~ 
tt'ltfgOTok~ 

dan 
mengtlanek"' 

«OU. 

dalam masallah ini dan dengan bagitoe terlahir
lah tjara bekerdja jang sekarang. Boeat itoe per
loe didirikan disini satoe tjabang dari Algemeene 
Volkscredietbank. A.V.B. ini dengan bekerdja sa
ma-sama dengan Verkoop Centrale, meneboes per
hoetangan mereka itoe, jang, dengan controleur 
agraria, toean Luteyn sebagai pengantara, telah 
mendapat ketjotjokan dengan crediteurnja. Hoe
tangnja di copra-pruducent tidak ditiadakan, te- 1 

tapi beralih tangan. Dari si pedagang berpindah 
ke A.V.B. 

Hanja terdapat dalam doos2 biroe 
a 25, 45 dan 65 ct. 

TJIN TJAE YOE TZE 
Pasar Malam Roode Kruis Tiongkok. 

Samboengan. 

Importeun: Gu Wehry ill C.. 

sebab juist pada djam itoe banjak orang perloe makan. 
Tetapi kalau sampai 3 ekor babi dan setaoe berapa ba
njak babi poeter, daging sapi dan .kambing habis se
malam, rasanja boekannja sedikit persediaan sampai Je
kas habis, tetapi lantaran keliwat banjak jang meminta 
makan . Pemindahan hoetang ini dari tangan pedagang 

copra ke A.V.B. tidak membawa perobahan apa2 
dalam dasarnja perhoetangan si tani-debiteur 
itoe. Seperti pada si pedagang copra, poen pada 
A.V.B. hoetang itpe haroes dibajar. Bagitoe djoe
ga fatsa1 pengleveren copra jang diwadjibkan. 
Adalah si tani-debiteur tadinja diwadjibkan ha
roes memasoekkan copranja pada si pedagang
crediteurnja, djoega pada A.V.B. dengan via Ver
koopcentrale copra itoe haroes dimasoekkannja. 
Biarpoen dalam dasarnja tidak ada perobahannja, 
pemindahan hoetang itoe boekan tidak berpenga
roeh pada pereconomian si tani dan disinilah ter
letak zwaartepunt dari pertjampoeran credietwe
zen itoe: 
Econ?mische reconstructie. 
Sebab pemindahan hoetang itoe membawa serta
nja keentengan2 pikoelan bagi si tani-debiteur da
lam roepanja pengoerangan hoetangnja-(hal ini 
tidak selamanja terdjadi, sebab tepergantoeng da
ri sikapnja si pedagang dari siapa hoetangnja si 
tani akan diambil over, Red.)-, keringanan penji
tjilan hoetangnja, berkoerangnja rente jang diba
jarnja, dan-inilah jang terpenting baginja-, si tani 
debiteur dengan pergantian crediteurnja itoe da
lam banjak hal mendapatkan kembali harta milik
.nja, jang tadinja telah hilang atau terantjam 
akan hilang boeat selama-lamanja! Dengan dida
patkan kembali kebon-kebon kelapa itoe, pereco
nomian si tani djadi diperkoeat, althans dikemba
likan seperti sedoeloenja kedjatoehannja lantaran 
perhoetangannja itoe. Ia dapat memetik sendiri 
boeah-boeah kelapanja, dapat memiliki dalam er
tian penoeh, kebonnja itoe, dan, sesoedah habis 
perhoetangannja pada A.V.B. jang dibarengi oleh 
berachirnja kewadjiban memasoekkan copra pada 
V.C., mendapatkan kembali kemerdekaannja boe
at mendjoealkan hasil kebonnja dimana ia soeka, 
dengan bagitoe kalau ia pintar dan tjerdik, dapat 
dipergoenakannja naik-toeroennja harga copra. 
Sekianlah beberapa lichtpunten atau laba si tani
debiteur. Dan kalau dilihat dalam theorienja me
mang .. bagoes sekali sedang dalam permoelaannja, 
J?rakbJknja poen sebagimana diharap-harapkan 
J3:lah .. satoe succes, si tani jang, seperti kata pe
nJanJ12 Batoe, berada dalam toebir, dapat ditarik 
keloear! Boeat berapa lama? 
Praktijk nanti memboektikan. 
Djedjak pertama ini dengan apa si tani mendapat 
kembali kebonnja jang telah hilang dan atau ter
hindar dari bahaja kehilangan kebonnja, baroe 
akan mendjadi succes jang volledig, kalau dalam 
praktijk selandjoetnja diikoti djoega oleh perboe
atan 2 dari pihak si tani, dalam mana ia memboek
tikan, bahwa pertolongan jang telah diberikan pa
danja itoe, dapat dihargakannja dengan menepati 
djandji2 jang telah dikoeatkannja dengan menan
da-tangani akte-akte goena itoe. 
Ragoe-ragoe dan sangsi. 
Kita sangat harapkan tertjapainja succes jang di
~aksoedkan itoe, tetapi tidak moengkin djoega 
k1ta dapat memboeangkan rasa ragoe dan sangsi 
akan ditepatinja djandji-djandji jang mengikat
kan itoe. Boekankah tadinja, pada permoelaan
nja ,sekiranja. si tani-debiteur jang tersangkoet, 
telah menep~ti bet~el-betoel segala djandjinja, ti
dak soedah ia terdJeroemoes dalam toebir dari 
mana ia sekarang ditarik keloear? Tapi haraplah 
kita, j'.'1-ng kita ke~iwat pessimistisch dalam angga
pan k1ta. Berach1rlah hendaknja succes jang di
dapat pada permoelaan itoe, djoega dengan satoe 
succes diboentoetnja! 

Corphar. 

AD VER1'ENTIE. 

A an allen, die hunne 'inedewet•king 
hebbP-n verleenrl en ~ich vm·diens
telijk hebben gernaakt tot het ·wel
slagen van de gehwuden ,,Pasar
Malani", betuiyen 'Wij langs dezen 
weg onzen 'Welgenwen.den dank. 

't Pasar M alam Gomite, 

Bebe r a p a i n d r u k k e n. 
Dalam kehiboekan sesoedahnja pemboekaan, boeat 

beberapa saat lamanja, kelihatannja tjara2 menderma 
dan menjoegoehkan bus·bus pendermaan agak sedikit 
geforceerd, tetapi sesoedahnja stemming bingoeng itoe 
hilang keadaan seloeroehnja mendjadi normaal. Peminta 
dan pengasih derma sama berlakoe kalm dan sabar. Ba
gitoelah seteroesnja empat malam bertoeroet-toeroet. 

Pendjoealan medallions di tentnja toekang- toekang 
mas ternjata satoe succes besar. Medallions jang dita
warkan dengan minimum f 5.- mendjadi reboetan orang 

BALMASgUE semalam ini, berhoeboeng dengan ke
koerangan perhatian, boleh dikata tidak djadi seperti di
harap2kan. Kaloe tidak ada itoe -sepasang penganten 
Tionghoa jang meramaikan pertoendjoekan pigoera itoe, 
dan beberapa orang pakai masker-gas, tentoe tidak keli
hatan jang semalam itoe ada bal masque. ,,Bal" atau 
dansi2nja memang ada hanja pigoeranja koerang. Per
koendjoengan poeblik semalam ini agak sampai lebih 
laat dari malam pertama. Waktoe kira2 stengah sebelas 
kita poelang, dancing-hall masih penoeh sesak, sedang 
dibagian moeka poen masih banjak orang. Mengingat 
besok pagi hendak ke Batoe, semalam itoe tidak kita 
soedah tinggal sampai pada djam penoetoepan, sebagai
mana pada besok malamnja. 

MALAM KETIGA. 

1 jang membajarnja dengan berkali ganda lipat harganja, 
ja ada medallion jang lakoe sampai f 125.- satoe! Jang 
mengambilnja boekan terhisap orang hartawan, walau
poen boleh dikata mampoeh, jalah seorang toekang po· 
tong babil Bahwa ada antara hartawan2 jang membajar 

I Dari itoe empat malam bertoeroet-toeroet adalah ma-
sampai f 100.- per sat.oe med. allion da.n ban. jak jg me_ m- 1 . . . 1. .11 B · k · · d t am m1 Jang pa mg sep1 . anJa nJa orang Jang a ang 
bajar dengan f 25.- sampa1 f 50.-, itoe ttdak bagitoe kira2 separoh dari pada malam kedoea. Biarpoen bagitoe, 
mengherankan. Boekankah soedah sewadjar11ja kalau har- ramainja tidak berkoerang. Bertentangan dengan itoe 
tawan bersikap dermawan? doea malam doeloean, malam ini makanan2 banjak ter-

Djoega pendjoealan hasil2 kerdja tangan dari dames sisa. Selama tiga malam bertoeroet2 badminton sangat 
vereeniging Fu Ni dan Kie Lok Po, dari ll'Oerid2 H. Ch. menarik perhatian poeblik. Sport jang beloem berapa 

I S., Chug Hwa dan Yok Tjae banjak mendapat perhatian lama masoek di Manado itoe roepanja soedah sangat po
sedang beberapa ,,tombola" dalam hoofdgebouw dike- poelernja. Dari pemain2 jang toeroet bertanding terlihat 
roemoeni dan ada antaranja : tidak lama soedah kosong djoega bahwa sport ini dengan giat telah dipeladjari. 
kehabisan prys2 jang disediakan bagitoe banjaknja. Kita lihat banjak antara pemain2 jang kepintarannja 
Stemming diseloeroeh pasar malam sama memperlihat- mengagoemkan, poen diantara gadis2 jang toeroet terli
kan kegirangan. Kalau kita melihat kerepoten disekiter hat beberapa jang tidak kalah sama kaoem koeat. Biar
dapoer dan stands dari itoe doea damesvereeniging ter- poen sepih, wa~toe d~am 1_0 kita tinggalka1.1 pasar ma
seboet diatas, boekan main banjaknja jang telah minta lam, se?ab. kehwat tJapenJa. ~erauto sehan, tamb~han 
dilajani. Entahkah orang soedah mengira, makan diroe- poela d1~0Jang~ ?leh auto d1dJala~ Kokoleh-Bat?e Jang 
mah keloea.r doeit, maka.n ?ipasar m_alam poe~ bagit?e / sangat dJeleknJa itoe, keadaa~ mas1h serba ramai.-
tetapi pengeloearan doe1t 1toe berla1nan toedioeann 1a. . MA.LA:M KEEMP.Af'. P~~GHA_B~SAN. . 
Oeang boeat makan jang dikeloearkan diroemah , pergi- BanJaknJa Jang datang meleb~h1 dan Jang dapat ~1-
nja sampai disitoe sadja, habis goenanja disitoe, tetapi ~arapkan. boeat k~ta .M~nado. T1dak heran, sebab k1ta 
oeang jang dimakan dipasar malam sesoedah membikin hhat banJak sekah nJOnJa2 dan toean2 serta pemoeda
keni·ang 1·ang mengeloearkannja, ma~ih meneroeskan wa- pemoeda dari loear Manado soed~h perloekan datan_g s~-

.. · · · · malam itoe Kesen1patan penghab1san dapat berama12 d1-dj1bn1a: mengen1ancrkan orang kelaparan d1 T1ongkok, · . - . . . 
~ · S pasar malam Jan()' memangnJa tidak saban tahoen dia-

mengentengkan nas1b sengsara sesama manoes1a . atoe d ,_ d' • .. 't b0 h Ia mengi·nO'at maksoed soetJ'i 
· ·k k l' d · ·1 d k · 't a,,an is1m, am a an poe 0 pandangan Jang ba1 se a 1 an com1 e roo e ru1s 1 oe, d ·. . . . b b t al roepanJ·a soedah mena-. . . an ramaian m1: er oea am , 

pada men1ed1akan kesempatan m~kan enak d1lapangan rik sekian banjak penonton dari segala bangsa. Malam 
pasar mala_m dengan ~end.apatann1a 100 procen goena ini, jang pada sorehnja mengetjilkan pengharapan, ber
Roode Kruis . Orang d1kas1h kesempatan mender~a. de- hoeboeng, dengan toeroennja hoedjan jang seperti ditjoe
ngan tidak meroegikan diri 5endiri. Sifat manoes1a Jang rahkan, telah diboeka dengan ramaian ,,Sinterklaas" boe
pada tempat jang pertama menjintai terlebih2 dirinja at anak2 goena siapa sedoeloenja orang2 toeanja telah 
sendiri, dengan adanja stands makanan itoe dapat di ' serahkan' persenan padabestuur pasar malam. Dalam 
pergoenakan oentoek tjinta sesama manoesia. Siapa tidak hoofdgebouw ratoesan anak2 dan orang toea ber~esakan 
soekii menderma, kalau dengan menderma itoe orang waktoe ,,de goede lieve Sint" masoek. Kira2 sedJam la~ 
mendjadi kenjang? manja pembahagian persenan itoe dan sesoedah selesa1 

Kita meneroeskan perdjalanan kita t:erkeliling meli- kebanjakan anak2 laloe dihantar p~elang. Barang2 der~~ 
hat2 boeat kedoea kalinja dalam stands, waktoe kebe- ma jang jang tersisa beloem ter~Joeal, pada m~lam im 
toelan moelai toeroen I:ioedjan. Lantaran soekarnja meJJ- laloe dilelang. Toean Que me~benk~n bantoeannJa dal~m 
dapat pandangan jang baik sebab semoea stands, bagi- pelelangan . in~ _dan . harga.2 Jang dida~at ;:entoe me:Je
toe djoega galerijen dari gedong2 sama padat dengan nangkan com1t~. D1 dancm~-hall masih. siang~ (vr? g) 
manoesia jang lari hoedjan itoe taklah dapat orang ber- soedah dimoela1kan . ~er~~:ian :~nsa_~~.~ ~~~~:~~~~ 
djatan dengan leloeasa. Pada saat itoe terlihat beta pa oleh doea club ~u~ieB , Ja~ ~e ct" ~::aian-band Lucky 
banjaknja pekoendjoeng pasar malam dimalam pertama bSote-b~~adso~chLet g-~~~n e~!d~ea :~b muziek ini teJ,ah du-
't B t d' h d. lekas brenti dan sesoe ars an an · 1 oe. eroen oeng sa 1a oe 1an • • d t'd , d' · ta tetapi menoeroet ker~dlaan 
dah itoe, datang lagi banjak orang kepasar malam, se- lan~ en:a~ 1 aK ipi~ ' pertolongannja dengan per
dang tadinja dikoeatirkan, lantaran hoedjan akan tidak h~ti sen in menawar an 
tertambah orang lagi. Malam pertama, malam pemboe- tJoe~a.- 1 I baran 2 sisa 
kaan kesemoeanja telah berachir dengan baik. Keaman- 01 hoofdgebow, sesoedah me e ang . g 

· · · · · · ·1 oen orang tipak !aloe doedoek diam atau an tidak sedikit terganggoe, sehlllgga pend1agaan poht1e sisa 1 oe, P . . . . d sa 
· · · ct k poelang tetap1 moela1 djoega dengan ramaian an . 
Jang tengkap t1dak perloe bertlll a . o· d ' t . pa2 maoe dansa haroes isidoe-1a akan pera oeran, s1a . . 

Ma 1 am k e doe a. toe seberapa soekanja masing2 pendansa. Sampa1 d1aoe h 
Banjaknja orang jang datang sama banjaknja dengan malam waktoe soedah kira lepas djam satoe kita poe

pada malam kemarinnja, kalau tidak dapat dikatakan Jang, ~asih ramai orang berdansa, baik dibelakang di 
tebih banjak. Tjoeatja terang, jang menandakan tidak dancing_ hall baik dimoeka: dalam hoofdgebouw • 
akan hoedjan telah mendjadi dorongan pada banjak p em and an g an o em o em . 
orang boeat datang kepasar malam. Sebahagian dari Pasar malam derma ini, selainnja telah berhasil ba-
poeblik kita lihat moeka baroe, ertinja kemarin beloem goes sekali boeat itoe korban2 peraAgdi Tionkok, jaitoe 
i<elihatan, sehingga djoemlahnja tidak berkoerang hanja koerang lebih f 12,500. _ bruto, poen soedah n1emper!i
orangnja ada bergantian. Ooea malam bertoeroet2 itoe hatkan keroekoenan jang loear biasa diantara bangsa 
diloear bangsa Tionghoa perkoendjoengan lain2 bangsa Tionghoa. Pe1anakan dan Totok bersatoe hati dan P!kir
tjoekoep menjenangkan. Kalau kita maoe katakan disa- an, bekerdja goena soedara2nja ditanah leloe~oer 1ang 
ban 3 orang jang hadir terdapat seorang- orang boe- sedang menderita kesengsaraan, mengkesamplllgkan se
kan Tionghoa, rasanja kita mendekati perbandingan jang gala pertjidraan ketjil2 dan toendjang menoendjang da
sebenarnja. Toeroennja harga copra pada hari2 jang achir lam oesaha amalnja itoe. Keilau pasar ma lam sedang ra-
ini boekan tidak berpengaroeh, sebab jang banjak terli- · 2 d g 
hat adalah kaoem bergadji. Oisana sini terlihat sedikit mai, anggota2 comite sedang hiboek, ma.smg en an 
perobahan, tetapi dalam dasarnja sama sadja. Seperti oeroesan ja, dan kebetoelan ada barang Jang perlo~ se
pada malam pertama, stands makanan sedari djam se- kali dioeroes lekas, wel, orang tidak tam bah memoesm~
poeloeh soedah kosong, hal mana haroes dikesatkan kan lagi bestuur , tetapi tantas bertindak. Bagitoelah k1-



ta Ii hat llalam itoe pendjoealan medallion selama 4 ma- ~ 
lam bertoeroet2. Dengan tidak banjak rewel atau de- r 
ngan tidak oesah jang seorang menolak pada jang lain 
beberapa ,,penonton" Tionghoa - totok, sedar1 moelanja 
sampai habis, berganti2 mendjalankannja, dengan zonder 
diminta oleh pihak bestuur Ada jang mendjadi boek
houdernja, ada jang mendjadi pendjoealnja dllsnja Rah-
mat ketjerdikan sipendjoeal2 medallion itoe, medallion 
tent itoe mendjadi soember emasnja pasar malam, j:.iitoe 
pendapatannja ada kira2 sepertiga dari pendapatan pa-
sar malam segenapnja, jaitoe lebih f 4000. I 

Waktoe diadakan bal · masque dimalam kedoea dan 
dansi2 dimalam penghabisan dalam dancing· hall, bebe
rapa penonton Tionghoa poela telah dengan sendiri,1ja 
mendapat pikirannja berdiri dengan bus dipintoe dan
cinghall, meminta derma sekedarnja dari semasing orang 
jang hendak masoek. 

Perhatian dari pihak lain bangsa, kalau ditaroeh kira 
keroesakan moraal manoesia sedoenia dan meradjalela
nja sifat ,,egoisme" jang mengoeasai perasaan semasing 
manoesia pada masa ini, ada tj0ekoep memoeaskan. Per
hoeboengan silatoerrahim diantara bangsa2, d]ika satoe 
antaranja ditimpah malapetaka, agaknja masih tegoeh, 
masih tjoekoep koe t sehingga kasih sajang diantara se
sama manoesia, walaupoen berlainan bangsa, masih be -
sar. 

Pendoedoek kota ini pada oemoemnja memang tida 
pengrewel dan atau pengroesak ketentraman oemoem, 
kalau diadakan barang keramaian, baik di 'em pat terboeka 
baik ditempat tertoetoeµ seperti pasar malam itoe. Biar
poen begitoe, tentoe terpeliharanja ketentraman pada 
ketika sebegitoe banjak bergantoeng dari kebidjaksana 
an pemimpin dan pegawai pendjaga keamanan, jalah 
politie. Dan tentang pendjagaan didalam dan diloear pa
sar malam selama 4 malam itoe, oleh politie, tak lain 
dapat dikatakan, bahwa kesemoeanja ada memoeaskan 
schitterend. Poeblik dan pendjaga keamanan lantaran 
saling mengarti baik mendjaaikan terlahirnja bekerdja 
sama2 jang menjenangkan kedoea pihak. Bia1 !ah terpe
lihara selandjoetnja sikap jang ba1k itoe. 

Tentang djasa dan jang berdjasa goena terdapatnja 
succes dari pasar malam itoe baiklah nanti kita bitja
rakan dilain kesempatan, sebagai satoe nabetrachting 
tentang pemandangan kita. Seakan2 jang maha koeasa 
berbelas kasihan djoega dengan itoe korban2 keseng
saraan boeat siapa pasar malam itoe telah diadakan 
terketjoeali pada malam pemboekaan boeat sebentar dan 
dimalam penghabisan djoega boeat tempo pendek sadja 
Pluvius tidak soedah mentjoerahkan rahmatnja. melain
kan ditoenggoenja seh;ngga semoeanja selesailah soedah 

Sekianlah pasar malam Tjin Tjae Joe Tze itoe soe
dah moelai dengan ba1k, poen berdjalan dan berachir 
dengan dan dalam baik poela. 

LELANG BESLAG. 
Pada hari Selasa tanggal 21December1937, diam 

10 pagi, akan didjoea\ dihadapan orang banjak dine
geri Woesa, district Tonsea, dengan perantaraan kan

toor lelang di Manado . 
a. Satoe kintal dinegeri Woesa bersesama dengan 
15 pohon kelapa berboeah diatasnja, jang bersipat 
pada fihak: Oetara dengan djalan negeri, Timoer 
dengan kintal dari Elia Pusung, Selatan dengan 
keboen~ dari Carel Karundeng dan Soleman Watugigir 1 • 

Barat dengan kintal dari Emil Umboh; 
b. Satoe keboen dengan 5 Telaga ikan ditempat 
bernama ,,Kedauan", kepoelistan Woesa, loeasnja 
±,50 tektek, dengan + 500 pohon kelapa berboeah 
dan --+= 200 pohon kelapa jang hampir berboeah, 
dan bersipat pada fihak: Oetara dengan keboen2 
dari Elias Kaunang, Abraham Dondok, Frans Dondok 
Bastiaan Sajangbati dan Sem Lumewan, Timoer de 
ngan keboen dari Opo Ill P1ngkan di KoloP.gan, 
Selatan dengan keboen2 dari Gerzon Dumais, Tang
kilisan Punuh, Philip Pongoh dan .\i\agda Posumah, 
Barat dengan keboen2 dari Christoffel Pangau, Benja
min Moningka dan Elisa Oien; 
c. Satoe keboen ditempat bernama ,, Kajoebesi", 
kepoe\isian Woesa, loeasnja + 4 tektek, dengan + 
140 pohon kelapa berboeah, dan bersipat pada fihak: 
Oetara dengan kebo_n dari Arnoldus Kembi, Timoer 
dan Sela tan dengan keboen dari Frans Dondok, 
Barat dengan keboen· dari Elias Kaunang. 

Kinta! dan keboen2 terseboet telah dibeslag me
noeroet kekoeatan soerat hoeta.ng (Obligati-akte) dari 
Zadrak Dondok, berkeboen dan tinggal dinegeri Woe -

1 
sa terseboet, geexecuteerde, atas permintaannja toean 
Que Hoat Kiem, berdagang dan tinggal di Manado, 
djoeroe-koeasanja t0ea11 Lie .Hoo Djie, berdagang 
dan tinggal di Manado, executant, jang dalam hal 
ini memilih tempat tinggal di Makassar, verlengde 
Wilhelminastraat Nos 80 82, dikantoor dari toean 
advocaat dan procureur Raad jusiitie Makassar, 
Meester N. H. Leepel. 

De buitengewoon deurwaarder 
m:d executie belast, 

J. F. TANOD. 

Palestina Opera of Java. 
Kemarin tgl 2 December opera jang terseboet 

bikin pertoendjoekan amal jg pendapatannja digoe
nakan oentoek sekolah N.P.S dimana tempat mareka 
bermain. Srkarang dengan ambil tjerita ,,Rerie van 
Borneo" diitoe drama doea pemain jg mendapat per
hatian dari seanteroe penonton itoe malam, miss 
Nonnie dan T. Amier. Ini doea pemain soedah boleh 
didjadikan Symboolnja ,,Palestina opera" serta extra
extranjapoen tjoekoep memoeaskan penonton. 

KENG HWA POO - -

ROYAL moerah; besar kefaedahannja bo&at mempelihara koellt; 

tebab MADY ROYAL mengandoeng semoea obat• jang dapat membersihkan dan mena· 

haloeskan tfahja koelit. Saboen MADY ROYAL. memberi rasa sedjoek. OemploeknJa 

bal.oee; wangi. Awet dipakainja. Saboen MADY ~OVAL selaloe dldjaga kwaliteitnja! 

l.aln darl itoe, semoea pemakai saboen MADY ROYAL ada harapan mendapat satoa 

Parker Set iane indah, seharga f 27.50, saban hari. Didalamnja saban pak MADY ROYAL, 

~ terlipal satoe formulier. Keterangan• lebih djaoeh, dapat minta pada toko-toko. 

ej1wahn' harees dlalamatl<an •d•, MADY ROYAL Postbo1 60, Batnta-C. 

IAOY ROYAL SABOEN JANG TEHHlE MEMBER! HJONJA KEPOEASAN SEPEHOEHNJA. 

APOTH£E:K "ANDU" 

Dr. A. B. A N D U : Vroedvrouw: Adeleida Katiandagho. 

Speciaal boeat penjaki t anak2. 

Djam bitjara : 10 - 12 pagi 
4 - 6 soreh 

Ketjoeali hari2 minggoe dan raja. 

Djam bitjara : 8 

4 

10 pagi 

6 soreh 

di Paviljoen: Kliniek. 

POLIKLINIEK: boeat orang miskin dan tidak mampoe. Djam 7 - 8 pagi 
Ketjoeali hari raja danhari minggoe. 

TEL. 51 en 81. MANADO, Julianalaan 6. 

DR. A. 8. AN DU 



DITJARI 
Sat?e MONTEUR jang boleh bekerdja sendiri 

dan jang soedah banjak pengalaman dalam ha! re
paratie auto-auto model baroe. 

GELEBES MOTOR COMPA.NY. 

Assurantie diri - Tarief moerah. 

Vertegenwoordiger voor de Jlinahassa : 

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

Julianalaan U 

telf. 187. 

Jleiiado. 

Woensdag. 15 December 1937. 
We!Edele Heer, J. Makal Werkbaas L. W. 

te Tonsea-lama. 

Zaterdag, 18 December 1937. 
Groote Veevendutie te Amoerang 

bij den We\Edele Heer, Sie Lae Hoeat 

Maandag, 20 December 1937 
WelEde\e Heer, C. Pinontoan 

te Karegesan (Tonsea.) 

Dinsdag, 21 December 1937. 
We!Edele Heer, Liem Seng Tjae 

Empl firma Ledeboer & Co 
Wawonassa No. 2, Singkil - Nanado. 

Woensdag, 22 December 1937. 
WelEdele Heer, G. Sumampouw 

lnlandsch leeraar te Airmadidi. 

Maandag, 27 December 1937 
Mevr. de Wed. J. Walandouw geb. Sumaijkoe 

te Kakas. 

Dinsdag, 28 December l 937. 
Mevr. M. C. Lang geb. van Slooteo te Tateli 

Woensdag, 29 December l 937. 
· WelEdele Heer, A. S. Pinontoan 
Gouvt. Onderwijzer te Airmadidi . 

Donderdag, 30 December I 937 
WelEde!Geb. Heer, F. J. van Kregten 

Vertegenw. Lindeteves Stokvis 
Renbaanweg No. 65 - Manado. 

Maandag, 3 januari 1938. 
boedel erfgenamen wijlen .Mevr. M. Frederik 

geb. Waworuntu te Tondano. 

Donderdag, 6 januari 1938 
We!Edele Heer, P. P. Moemoeh te Langoan. 

Di nsdag, 11 Jan uari 1938. 
WelEde!Geb. Heer, G. A. J. van Munster 

Directeur Celebes Kustvaart My. 
Renbaanweg No. 2, t/o de Pikat, Manado. 

Donderdag, 3 Februari 1938 
We!Ede!Geb. Heer, H. D. Canoe 

Agent v1d javasche Bank 
Handeisweg No. 28 - Manado. 

Donderdag, 10 Februari 19~ 
We!Edele Heer Christiaan Mandagie te Langoan. 

Mevr. de Wed. S. Bochner geb. Holtzhuizer 
UITGESTELD 

Residentielaan 7, Manado. -
Ons t.evreden publlek is OJl7.0 reclame. 

SPAARBANK MINAHASSA. 
Diakoe sah dengan besluit Goebernemen 

tertang~al 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 tahoen 
jang telah !aloe, saban tahoen sel~at-l~atoja pada 
boelan Maart ditentoekan oleh D1rect1e. 

Boenga 1936 3.6%. 
Penjimpan2 jang beloem soeroeh masoekkan boe

nga tahoen 1936, dipin~a den g an sang at soe
paja soeroeh lakoekan 1toe. 

Directie 

KENG:HWA POO 

Soedah te1·bit boekoe :-

SEOJARAH PERANG 
TON DANO 

a F 0.30, rembours F 0.45 

Dike/oearkan oleh: 

COLPORTAGE BOEKHANDEL ,.TAULU 
di r 0 m 0 h 0 11. 

Agent di Manado 

DRUKKERIJ ,.LIEM ". 

Pesanan dari loear adreskan kepada 
Boekhandel terseboet diatas . 

Keloearan petoeh 
jang mengganggoe. 

Segala kesoesahan dari keloearan 
peloeh jang mengganggoe itoe dapat 
dilawani dengan sempoerna, djika
lau pakai Bedak Purol dengan tertib. 
Bedak jang teroetama ini menghi
sapkan peloeh, bekin koelit sedjoek 
dan kering, serta djoega djaga tida 
ada keroet, toetoelan dan tjempak. 
Soenggoehpoen begitoe karena dia, 
melawan bedak' lain, berisi zat• jang 
menjemboehkan, jang perloe sekali 
boeat memeliharakan koelit dengan 
baik dinegeri panas. 
Njonja2 dan nona' jang mengharga
kan paras moeka jang sempoerna, 
pakai sebeloemnja pergi tidoer sam
pai banjak Bedak 
Purol. Bedak ini 
memberikan pada 
koelitwamakoesam 
jang terelok, jang 
memegahkan djoega 
perempoean2 Ero
pah jang terpelihara 
baik. 

COLI TANDPASTA 
j. i. soeatoe obat gosok 
gigi jang soedah dioedji 
kebaikannja. Harganja 

poen sederhana • Tiap 2 

tube Coli Tandpasta 
jang kloear dari fabriek, 
Directie firma Dralle 
sediali.an l CENT boea t 
derma amal Tiongkok. 
D j ad i. be Ii 1 tube 
Coli Tandpasta bearti: 
tida sadja dapat Tand .. 
pasta jang moestadjab, 
tetapt berarti toean 
toeroet memban toe 

j kesoesahan Tiongkok. 

PAKAILAU 
SADJA /NI 
OBATCOIOK 

'''' 

1 MOTOR dari 10 PK merk ,,AVANCE", bikinan 
Zweden, masih baroe, baik boeat gili

,_ ngan padi. 
MASINA boeat bikin (giling) getah (goro ). 

OOENA DJEMAAT M•SEHI 

Keterangan lebih djaoeh boleh tanja pada toean : 
TAN TJIOE HONG 
Kanaka · Manado. 

BOEKHANDEL & DRUKKERIJ 
LIEM OEI TIONG & Co. 

MAN ADO. 



Ne. 2.f Lembar kedoea Tahoen ke 19 

Keng Hwa Poo 
Sabtoe 11 December 1937 = 9 Tsap It Gwe 2488 

Perang Tiongkok- Japan. 
Tsingtao hendak diserang? 

Di iboe kota Shangtung, Tsingtao pada 2-l 2 pen
doedoek sama hiboek dengan tersiarnja kabar tentang 
penjerangan Jiiipan jang akan dilakoekan. Dikabarkan, 
bahwa kapal2 perang Japan bakal mendaratkan tentara 
dikota itoe. Pembesar disitoe !aloe mengambil tindakan 
dan mengasih perintah soepaja kapal2 jang berada 
dipelaboeh<.n bersedia meninggalkan Tsingtao dalam 
stengah djam. Ada dikira, bahwa pelaboehan kota itoe 
akan ditoetoep dengan menenggelamkan seboeah kapal 
didjalanan masoeknja. Sekarang dikota itoe ada terda
pat kira2 300 orang lnggeris dan Amerika sedang selain 
itoe ada koloni2 besar bangaa Djerman dan Roes-

• }doetih disitoe. Pernabnja terdapat djoega kira2 20.0CO 
orang Japan disitoe, jang dalam boelan Juli j.1. telah 
poelang kenegerinja dengan meninggalkan paberik2 
tenoen dan lain kepoenjaannja seharga 300 mell1oen 
dolar. Pihak Tionghoa tclah taroekan dynamiet dige
dong2 paberik dll. itoe serta mengantjam meledakkan 
dynamiet itoe kalau sampai tentera Japan menjerang 
Tsingtao. Antjaman inilah roepanja mendjadi rintangan 
pada Japan boeat menjerang kota terseboet. 

Di Sh a n tung 0 e tar a - bar a t, 
sementara itoe pada 2-12 tentara Tionghoa telah ber
hasil mcreboet kembali Wu Chea, Hsi Hsin dan Lin 
Ching, kota2 mana terletak dioetara Huangho. Tentara 
Tionghoa jang tjepat bergerak (mobiele colones) !aloe 
mendesak teroes ke oetara-barat ke En Hsien dan Kao 
Tang. Kota2 Chan Hua, Yang Hsin, Lit Sin dan Wu Sin 
sekarang sama dibersihkan dari adanja tcntara Japan. 

P e r e b o e t a n N a n g k i n gl 
Soember Domei mewartakan, bahwa menoeroet waar

nemers (japan?) tentara Japan akan mereboet Nangking 
pada satoe hari diantara 15 dan 25 December ini. Pada 
hari tahoen baroe e-ene1aal Matsoei dikira akan meng
indjak boeat pertama kalinja kota Nangking sebagai 
orang jang menang. Sementara itoe garisan pembelaan 
Tionghoa socdah siap dan berdjalan dari Kiang Yin arcih 
ke barat sampai Chin Kiang !aloe membelok keselatan 
Tan Yang, Chin Tan dan Li Yanh. pada 3-12 desakan 
madjoenja tentara japan dapat diberentikan boekan sa
dja, tetapi didekat desa Liu Chen d'pat dipoekoel 
moendoer sementara mendesaknja disector Li Yang dan 
Li Shui dapat dibrentikan. 

Kearah Chang Chin tentara Tionghoa teroes mende
sak dan sesoedah kemenangannja di Kwang Teh, pro
vincie An Hwei sekarang dibersihkan dari tentara japan. 
Kalau tentara Tionghoa dapat meneroeskan rncces1.ja 
selama ini minggoe itoe rasanja rai: al an waarnrn1ers 
itoe tentang djatoehnja Nangking akan meleset. 

Pemoeda Korea jang nekat 
Waktoe parade tentara japan di Shanghai pada 

3/12 soedah terdjadi incident di Nangking Road. 
Seorang pernoeda, jg rnenoeroet politie ada bang

sa Korea, tapi menoeroet pihak Japan didoega ada 
student Tionghoa, telah melewparkan born pada ser
dadoe2 Japan jang sedang berbaris parade itoe, se· 
hingga 4 serdadoe japan loeka dan seorang lnggeris 
loeka enteng kena petjahan born. Pihak japan !aloe 
mela.koekan tindakan seperloenja dan rnendoedoeki 
dengan militer bahagian kota itoe dimana gedong 
Sincere jang pernahnja ditimpah born mesin terbang 
tidak terkenal. Dilain bagian kota dimana Avenue 
Edward VII, seorang Tionghoa jang nekat telah me111-
boenoe h diri dengan berlompat dari woewoengan 
seboeah gedong besar, kebetoelan dimoekanja bari
san2 japan jang berparade itoe. Patriot Tionghoa 
itoe telah rnendjadi nekat, sebagai protes, ia mem
boenoeh dtri dengan djalan itoe. Parade tentara ja
pan pada 4/12 telah dioeroengkan. Berbarisnja ten-

tara Japan jang bersendjata itoc dibahagian daerah 
internationaal dimana selama 100 tahoen bangsa lng
geris berkoeasa sebagai dalam kota Inggeris sendiri 
dianggap sebagai satoe poekoelan pada adresnja si Al
bion. Penolakan generaal Matsui akan segala protes 
pihak lnggerii; dan Amcrika protes mana telah di
kesampingkannja, bererti djoega, bahwa maksoednja 
itoe boekan sadja memperlihatkan kekoeatan Japan 
pada bangsa Tionghoa, tetapi djoega memboektikan 
berachirnja kekoeasaan dan prestige dari kedoea 
bangsa itoe. En, lnggeris plus Amenka tetap ting
gal ... . dingin l Dan oendjoekkan moeka tebal sadja. 

. Seo rang advocaat bangsa Inggeris hi Jang sabar
nJa dan telah mereboet satoe bendera japan jang di 
pegang oleh seorang penonton bangsa Japan, !aloe 
batang bendera itoe dipalahkannja. Publiek bangsa 
japan boekan main marahnja, tetapi advocaat lngge
ris itoe lal oe ditangkap oleh politie asing dan diba
wa kekantoor politie boeat diperiksa perkaranja. 

Permintaan pihak japan boeat menjerahkan orang 
lnggeris jang nakal itoe, ditolak oleh politie inter
nationaal. 

KELOEAR DOELOE, BAROE BITJARA. 

Bagitoe kira-kira djawabnja gen. Chiang Kai SheH: 
atas voorstel perdamaian jang soedah dimadjoekan de-
1~,;un perantaraannja ambassadeur Djerman, Trautmann. 
F1hak Tionghoa dengan bagitoe masih bertetap dalam 
s1kapnja semocla, jaitoe selama masih ada satoe serdadoe 
Japan dalam daerah Tiongkok, pembitjaraan perdamaian 
t1dd.k bisa dimoelaikan. Boleh djadi penolakan oleh pihak 
1'10nghoa itoe. pihak Japan mendjadi djengkel dan mem-
0c1 itahoekan bahwa itoe perdjandjian2 jang dimadjoekan 
ada boekan made in Japan. Katanja boleh djadi itoe ha
nja keinginan pihak Djerman, jang lebih soeka lihat soe-
1iaJa tentera Japan tidak masoek lebih dalam di .Tiong
kok, sebab itoe bererti melemahkan kekoeatan Japan 
jang boleh djadi sangat perloe boeat lawan Roes. Lagi 
p0ela katanja, voorstel2 itoe datang telaat, berhoeboeng 
tiengan kcmenangan2 Japan jang soedah diperoleh. Ka
bngan Italia 'Djerman membenarkan, jang betoel Traut
mann ada melakoekan itoe pembitjaraan2 dengan gen. 
Chiang. Orang mengira jang Japan moestahil dapat me
menoehi keinginan Tionghoa itoe boeat menarik tentera
nJa dari Tiongkok Oetara, sebab dirasa soedah pasti, oleh 
Japan ditaroehkan satoe garnizoen. jang koeat di Tiong
kok-~engah. Dari lain pihak dikatakan, jang Trautmann 
soedah madjoekan voorstel2 perdamaian itoe atas per
mintaan pihak Tionghoa. Pembesar militer Japan di 
.::;hanghai dikatakan sama sekali tidak maoe tahoe dengan 
p~ -rtjampoeran negeri ketiga ! (Lida betoel tidak bertoe
b1 .• g. Terlaloe gandjil dapat dipertjaja kalau orang Tiong
i.loa minta pada ambassadeur Trautmann boeat madjoe
Ka.n voorstel2 pada ...... orang Tionghoa sendiri. Boeah 
l.lilggoer asamkah? Red. KHP). 

INGGERIS GANT! SEBAGAI PENGANTARA? 

Dari soember Domei dikatakan, jang menoeroet s.s.k. 
zaakgelastigde Inggeris R.G. Howe ada dalam perdjala
nan ke Shanghai boeat mempeladjari kemoengkinan pem
oerian perantaraan tlalam perlengkaran Japan-Tiongkok 
itoe. Toean Howe datangnja dari Hongkong. Beloem lagi 
wakil Inggeris itoe sampai ketempat jang ditoedjoei, me
i,;.n mesin terbang Japan pada 5 112 telah bombardeer ka
}.al-kapal dagang Inggeris jang berlaboe di Wuhu. Satoe 
k.apal Inggeris nama ,,Tuckwo" lantaran bom itoe !aloe 
terbakar. Diatas dek dan dilamboeng kedoea kapal itoe 
ada digambarkan dengan terang bendera Inggeris, se
bingga tidak bisa d1kata jang bom2 itoe ada tersalah 
boeang.-

,,NING HAI" DIRAMP AS? 

NANGKING HAMPIR DJATOEH? 
Satoe kawat Reuter dari Shanghai ada bilang, jang 

mt.noeroet kabar2 jang beloem ditetapkan dari soember 
Japan, tentera Japan soedah sampai disatoe punt jang 
!t:mja 5 KM. dari Nangking dan lantas moelai menem
i:>o.k · kota itoe dengan meriam2. Kata pembitjara dari 
i.er,tera Japan, jang mereka soedah dapat rampas Ku 
Yung, serta djatoehnja Nangking bisa ditoenggoe djadi
nja setiap saat. Lain kabar dari Tokio mengatakan, bah
wa tentera Japan soedah sampai di Kao Kiao dan Shang 
ri::.ng Chen, tidak tjoekoep 10 KM. dari Nangking. Ke
C.c.ea kedjadian itoe ada pada 6/12. Pada hari itoe djoega 
rintangan dikali Yantze katanja soedah dihindarkan dan 
pa.soekan laoet Japan soedah dalam pelajaran ke Nang
i,mg. Lain kabar lagi ada bilang tentera Japan soedah 
~1i;,mpai diboekit ,,woengoe" dan menanamkan bendera 
Japan dimana koeboernja Bapa Tiongkok, almarhoem 
Soen Yat Sen sedang menoeroet rapportnja mesin ter
b2i.g, djoemlah besar sekali tentera Tionghoa sama me
i.inggalkan Nangking, menjeberang kali dengan meng
goenakan perahoe jonk. Tapi gen. Chiang Kai Shek dan 
Njonjanja masih tetap berada di Nangking. Bagitoelah 
kabar-kabar Japan bilang.-

. KEMENANGAN2 TIONGHOA. 
Dari lain pihak, dus dari pihak Tionghoa, Transoce

a:, kabarkan dari Hankow, bahwa pada hari itoe djoega, 
jalloe pada 6/12 tentera Tionghoa telah dapatkan ke
menangan bagoes didjoeroesan Chu Yun, Kwang Teh .dan 
Cuang Chin, negeri2 mana dapat dirampas kembali oleh 
ttutera Tionghoa, sedang Wu Shin dapat dikepoengnja. 
IJalam pertempoeran itoe katanja tentera Tionghoa da
pat rampas 20 auto wadja dan 40 motorboat kepoenjaan 
J<.pan. Sementara itoe madjoenja tente~a Japan ke Chang 
Cl10w dapat ditahan dimana Tan Yang oleh tentera 
·:~~'"nghoa, diselatan, sehingga tentera Japan terpaksa 
.:nembiloek keoetara kearah Lung Tan dan sekarang men· 
dtkati Chu Yun, Li Shui dan Chin Tan. Roepanja pihal~ 
J;·r,•an hendak pertahankan pos2 jang telah mendesak ke
rr ceka dan melihat madjoenja jang koerang pesat, roe-

Satoe kabar dari Shanghai mengatakan jang pada i:anja tentera Japan masih sedang perkoeatkan doeloe 
:'> '12 matroos2 dari kapal pemboeroe torpedo Japan soe- segala garisan jang dapat dirampasnja, sebagai perse
:Jah liwat dengan djalan kaki diatas itoe rintangan dika i 
y a.ntze dekat Kiang Yin, biarpoen ada hoedjan pelor darl diaan goena penjerangan pada Nangking jang pengha-

b·,,an. Desakan tentera Japan ke Wuhu, dengan maksoed 
pihak Tionghoa. Sesoedah liwat rintangan itoe, mereka ;,oepaja mendjadikan Nangking terpisah, menemoekan 
!aloe rampas kapal kruiser ,,Ning Hai", itoe kapal perang kesoekaran2 besar, sebab pihak Tionghoa telah men51-
jang mendjadi kebanggaannja marine Tiongkok. Kruiser rimkan banjak bala bantoean kesana boeat memperta
Lerneboet ada bikinan Japan dan diserahkan pada Tiong- Llankan Wuhu, dan mentjegah terkepoengnja Nanking. 
lrnk pada tahoen 1932. Kita soeka tahoe sampai dimana (Doea kabar jang sangat bertentangan satoe sama lain, 
kl:! bar ini ada betoel ! taj,,i biarlah kita menoenggoe lebih djaoeh mana jang beBoeat membikin serangan jang memoetoeskan, banjak 

J d 'k lk d' k . nar, Red. KHP.). sc.~ali tentera apan 1 oempoe an imoe a gansan 
!Jtmbelaan Tionghoa jang berpoesat di Chin Kiang 80 MAIN TIDAK PERDOELI LAG!. 
.1<:-1. diselatan Nangking. Hoofdkwartier Japan menga- Pembesar2 Japan di Shanghai sementara itoe soedah 
'.a!rnn djoega jang soedah ada 300.000 tentera Tionghoa ir.emperlihatkan sikap tidak perdoeli lagi sama pembe.3ar 
terkoempoel disitoe boeat menangkis s~rangan Japan. aaing didaerah Internationaal. Dengan tidak sebitjara 
bueat mereboet Nangking itoe. Tentera Japan dioetara (lPngan pembesar politie Internationaal, pada 6/12 12 pe
telaga Taihu mendesak teroes keoetara.- gawai politie Japan soedah pergi ke ,,Great Eastern-ho

DOf 14./ 
tel' di Nangking-Road, jang ada kepoenjaan seorang pe
rnnakan Australia, eigenaarnja Wing On Cy. Dihotel itoe 
politie Japan itoe soedah menangkap 3 orang Tionghoa 
lelaki dan 1 perempoean jang dibawahnja ke Hongkew, 
tidak tahoe ditoedoeh lantaran apa. Politie Japan itoe 
ada naik 2 auto jang dilarikannja dengan sekoeat-koeat
nja ke Nangking-road dengan tidak memperdoelikan tan
.:Jo.2 politie. Dengan perboeatan itoe roepanja pihak Japan 
maoe kasih lihat dengan teroes terang, jang mereka ti-· 
dak maoe perdoeli lagi dengan siapa dan hendak berla
koe sesoekanja dalam daerah Internationaal. Pihak ge
meenteraad Shanghai telah dikasihkan protest atas per
boeatan Japan itoe. 

• 
Toeloenglah saja 1n1 

dan penjakit enqok. 
Se'koedjoer bai:lan 

mendjadi kakoe ... 
Kaki rasanja 

ssperti d1 toe
soek2 dengan 

ptsau jang 
cadjam / 

Lain dari itoe pasoekan2 Japan soedah merampas 
perahoe2 jonk beratoes2 banjaknja jang sedang berlaboeh 
didalam daerah pembelaan Inggeris dikali Soochow. Jang 
poenja jonk dioesirnja dan sesoedah menaikkan bendera 
Japan diperahoe2 itoe laloe disoeroeh tariknja pergi. 
Ada eigenaar2 jonk jang soedah bikin tenggelam pera· 
hoenja, soepaja tidak djatoeh ditangan Japan. (Memba
tja semoea perboeatan Japan menantang Inggeris, orang 
kagoemkan kesabaran John Bull selama waktoe ini ! 
Red. KHP). 

BANTOEAN ROES? 
Domei siarkan kabar, jang pada 1/12 njonja ambas

sadeur Roes di Tiongkok, Bogomoloff, dengan mesin ter· 
bang teriring oleh satoe orang Amerika dan satoe orang 
Perantjis, telah sampai di Hongkong. Maksoednja ada 
boeat teeken contract pengeloearan 1500 mesin terbang 
dan banjak meriam penembak pesawat dan senapang me-



si~ jang dib~li oleh Roes di Amerika, goena Tiongkok. 
D1katakan dJoega, bahwa T. V. Soong dengan perantara
a~ ~ank of Canton soedah kasih koeasa boeat bajar 7 
m1lhoen dollars boeat Mevr. Bogomoloff.-

NANGKING DJATOEH? 
.Menoeroet kabar Transocean dari Londen, d:lsana di

tenma kabar dari Shanghai, kabar mana beloenf ditelap
kan, bahwa tentera depan Japan pada tengah malam an
tara 6 dan 7 '1~ soedah masoek di Nangking, sesoedah 
penembakan ~ebat ~engan meriam dan mesin terbang. 
Perlawanan p1hak Tionghoa katanja sedikit sekali, oleh 
sebab tentera Tionghoa pada hari Senin 6 12 soedah 
moendoer dari Nangking. Roepanja kabar ini ada keliroe 
sebab satoe kabar Reuter dari Shanghai, bagitoe djoeg~ 
kabar Domei dari Tokio, pada 7/12 tentera Japan baroe 
kep.oeng Nangking dari tiga djoeroesan dan sedang ber
sedia akan melakoekan serangan penghabisan atas kota 
itoe. 

CHIANG KAI SHER MENJINGKIR. 
Pada pagi2 tgl. 7 '12 generalisimo Chiang Kai Shek 

dan Njonja teriring oleh Donald, soedah naik mesin ter
bang pakai tiga motor, kepoenjaan gen. Chiang mening
galkan Nangking. Baroe sadja mesin terbang itoe naik 
keoedara, .satoe mesin terbang Japan dapat melihatnja 
dan moela1 mengedjarnja, Hampir2 sadja Gen. dan mada
me Chiang poenja mesin dapat disoesoel ! Tetapi sesoedah 
kira-kira 240 KM. berlombaan, ternjata mesin Japan te
lah ketinggalan djaoeh, sehingga tidak mengedjar teroes. 
Kalau itoe piloot Japan mengetahoei, siapa dalam mesin 
terbang jang dilepaskannja itoe, pasti ia akan soedah 
tambah gas lagi tadinja dan tidak bagitoe lekas membi
arkannja.-

Soerat kabar ,,New York Times'' di New York mene
rima kabar j8.llg. dapat dipertjaja dari Shanghai, dalam 
mana dikacl'ktin1 bahwa gen. Chiang Kai Shek soeda11 
berenti seb~ai panglima perang besar dari tentera 
Tionghoa. S~b~ai gantinja ada diseboet2: Wang Ching 
Wei, bekas bm:gemeesfer Shanghai Chang Chun dan mi
nister peperangan Ho Ying Chin. 

SEMOEANJA DIBAKAR DOELOE, 
baroe ditinggalkan aboenja, bagitoelah roepanja perin
tah pada tentera Tionghoa jang moendoer dari Nangking. 
Segala alat dan perseaiaan perang jang tidak dapat di
bawa, seperti minjak benzine, mesioe, hangars mesin2 
terbang, pesawat2 terbang jang sedang dibetoelkan, 
bingkil2 dlsnja, sesama gedong2nja sama dikasih djadi 
oempan api, sedoeloenja meninggalkan kota Nangking. 
Dikoeatir jang djoega itoe gedong2 istana negeri jang 
baroe2 akan mendjadi makanan api ! Lain dari pada itoe, 
beato mentjegah tentera JaPfln jang sedang mendesak 
madjoe mendapat tempat berlindoeng, bahagian moeka 
dari kota Nangking sama dibakar oleh serdadoe2 Tiong
hoa sedoeloenja moendoer dari sitoe. Pemandangan di
kota Nangking mengasihkan satoe penglihatan jang me
nJedihkan: sateo kota jang soedah bakal moesna ! Dianta
ra segala itoe disini sana tentera Tionghoa dengan tidal{ 
sajang2 lagi terpaksa menembak mati perampok2 janb' 
mempergoenakan kekaloetan itoe dan hendak merampas. 
Kebanjakan perampok2 itoe fernjata ada serdadoe2nja 
maarschalk Chang Hsueh Liang, jang doeloe pernahnja 
djoega mengaloetkan garisan pembelaan Tionghoa, sebao 
telah ,,lari" (moendoer katanja) meninggalkan garisa.t1. 
nja. Moesoeh dalam selimoet ! 

NANGKING BELOEM DJATOEH. 
Kabar2 belakangan· mengatakan, bahwa pada 812 

Nangking betoel soedah terkepoeng dari tiga djoeroesan, 
tetapi masih beloem dae,at d;ireboet oleh Japan. Pada 112 
soreh, seseed&ft memberi 'f)ef'ingatan pada orang2 asing 
boeat meninggalkan kota Nangking, generaal Tang Sheng 
Chi jang mendjadi panglima perang tentera pembela 
Nangking, soedah menjoeroeh toetoep semoea pintoe ko
ta. Poen dari pihak Japan diminta pada concul2 asing 
soepaja mengasih perintah orang2nja masing2 mening
galkan kota itoe .. Nangking sekarang soedah dikoeroeng 
ditengah satoe lingkoengan wadja. Ada dikira pihak Ja
pan akan ticjak lantas maoe pergoenakan kekerasan me
rampas Nangking tapi hendak mentjoba doeloe dengan 
djalan beremboek menaaloekkan kota itoe. Boekit ,,Woe- 1'. 
ngoe" dimana terdapat koeboernja Dr. Sun Yat Sen tidak 
ditembaki ol:eh meriam. Japan. 

HENOAK PANT JING DOELOE. 
Pihak Japan soeka. nanti doeloe dengan serangannja 

jang penghabisan ada Nangking dan sadja mengepoeng
nja serapat-iapataja, adalah dengan maksoed soepaja 
sementara it;?oe dal>at diajalankan taktiek ,.petjah-belah" 
jang sedari d..oeloe banjak berhasil, dan bagitoe melemah
kan Tiongkok. Akan ditjoba boeat memetjahkan Chiang 
Kai Shek-block depgan mengharapkan, bahwa boleh dja
di itoe pendekar :£\warigsi,, gen. Pai Chung Shi, jang me
mangnja sedoeloe\ perang boekan sobat-karibnja gen. 
Chiang, akan soek.a so&ka m<mdjadi. ........ penggantinja 
Chiang Kai Shek . dan mengadakan ·penoendaan sendjata 
dengan Japan. Pihak Japan mengatakan akan mengakoe1 
pemerintah baroe itoe sebagai pemerintah Centraal. Da
ri pihak Djetman, bagitoe djoega lain2 negeri asing, ter
hitoeng djoega Api,E:)riJ;.a. dan Inggeris sedang dioesaha
kan boeat memboedjoe~ pemerintah Tiongkok soepaja 
soeka memoelaikifu . pe!µbitjara::ui perdamean. 

PERKELAHfAN 'SEKELILING NANGKING. 
Perkelahian hebat disekeliling Nangking b"erdjalan 

teroes. Tentera T.tonghoa. masih teroes meneroes mela
koekan perlawanan dan .berhasil mereboet poela Shun Wa 
sedang disebelah ~latan dilakoekan serangan membalas 
sehingga tentera Japan dengan soekar dapat memperta
hankan kedoedoekilll.rtja. 

Gen. Chiang tidak minta berhenti dan tidak akan ber· 
henti dari djabata@ja. 

KIJ\NG YIN ~AN_ CIDN K~ANG DJATOEH. I 
. Itoe rmtangan dikah deban Kiang Yin soedah dapat ~EMBAHAJAI PERECONOMIAN RAJAT. 

diroesakkan oleh Japan dan sepasoekan pemboeroe tor- .Mehhat kedoedoekannja sipenjewah2, jang ada kapi-
pedo telah liwat sitoe berlajar ke Nangking. Tapi rin- tah~ten terkemoeka di Siaoe dus mempoenjai tjoekoep 
tangan kedoea dimana Chin Kiang masih beloem roesak banJak oeang, pada djika bisa, dapat menjewah semoea 
s~dang kota terseboet soedah dirampas oleh Japan. Di~ P.0 hon pal~ jang terdapat di Siaoe, keadaan jang mena
k1ra, serangan kapal2 pada Nangking nanti bisa dilakoe- nk. ?erhatian sekarang ini meminta diperhatikan lebih 
kan, k.alau djoega itoe rintangan kali di Chin Kiang soe- t~hti. Seb~b m~man~ membahajai pereconomian rajat 
dah diroesakkan. Dari bagian darat balanja Nangking S~aoe. RaJat Siaoe Jang ?1-emang soedah sangat soekar 
soedah terkepoeng sama sekali. h1doepnJa lantaran keleb1han pendoedoek-boeat pengoe-

Pihak Tionghoa melakcrekan serangan membalas di- r~ngannja sekarang dimoelaikan perpindahan, kolonisa
dekat telaga Taihu pada 9 '12, dengan maksoed mengen- tie-'. kalau ~esti kehilangan lagi itoe beberapa pohon pa· 
tengkan tindisan pada Nangking. lanJa, pasti akan mendjadi orang pengemis. Dalam hal 
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KORA-KORA DARI SIAOE •. 
(Oleh Corphar). 

COPRA DI TONSEA - PALA DI SIAOE. 

Kita sama tahoe pada masa ini oraug sedang riboet
kan soal peneboesan hoetang2 voorschot-copra, dengan 
peneboesan mana diharap keroesakan economie pak tani 
Minahasa oemoemnja, dan tani Tonsea, jang boeat 99 % 
mati hidoep dengan pohon2 kelapanja, dapat ditjegah, 
althans dibatasi. Sebagaimana copra itoe di Minahasa, 
adalah pala di Siaoe. Bagi sebahagian terbesar rajat 
Siaoe adalah kebon palanja soember jang teroetama boe
at penghidoepannja. Hilang kebon pala, bererti brenti 
makan! 

ONWETTIGE OCCUPATIE? 
Pernahnja dilakoekan tindakan2 mentjegah berlakoe

nja penjewahan kebon2 kelapa dan pala kepoenjaan ra
jat Siaoe (Boemipoetera) oleh penjewah2 jang boekan 
Boemipoetera. Sehingga meloeasnja sewah-menjewah 
itoe djadi terbatas sadja pada beberapa pedagang jang 
bermodal ketjil dan jang tidak dapat hidoep dari perda-

mana timboel pertanjaan poela, dimanakah mereka da
pat minta-minta, kalau di Siaoe rajat seloeroehnja, roe
sak economienja. 

DAP ATKAH DITJEGAH MENDJALARNJA? 

Penjewahan2 pohon2 pala itoe terdjadi dengan via 
satoe strooman, atas nama siapa penjewahan itoe dila
koekan. Dus menoeroet soerat sewah dlsnja, jang menje
wah kebon pala ada memang orang Boemipoetera, sehing
ga juridisch soekar memboektikan onwettige occupatie 
dalam penjewahan itoe. Dus seperti djoega terdjadi de
ngan pohon2 kelapa di Minahasa, sipenjewah jang sebe
narnja berada dibelakang kelir. Sadja bedanja, banjak 
pedagang disini sadja lantaran terpaksa oleh keadaan 
sehingga memiliki kebon kelapa dari debiteurennja. Soe
kalah pedagang sebagitoe tidak kehilangan semoea 
oeangnja jang diberikannja pada debiteurennja beroepa 
voorschot copra tadi, maka ia terpaksa· menerima doesoen 
kelapa si debiteur itoe boeat selamanja, atau boeat satoe 
tempo jang tertentoe. Di Siaoe asal moelanja penjewahan 
boekan bagitoe. Althans sebahagian terbesar boekan se
bab pedagang terpaksa menerima doesoen pala debiteur
nja, soekalah ia tidak kehilangan oeangnja, tetapi sebab 
kesoekaran hidoep dan atau sikap pemboros dari rajat 
Siaoe. Seperti soedaranja di Tonsea misalnja, orang 
Siaoe terlaloe digampangkan mendapatkan oeang toenai, 
dus tidak tahoe menghargakannja, royaal-pemboros, hi
doep dari pagi sampai soreh sadja.-

ADAT DAP AT MENOLONGNJA. 

Generaal Mats s0edah ' m:engantjam, kalau sampai gangan meloeloe dengan modal seketjil itoe, dus mentja-
10/12, dus kemarin, sial;lg djam 12, generaal Tang Sheng ri penghidoepannja dengan menjewa doesoen2 pala/ke
Chi tidak kasih djawaban ,,soeka menjerah", kota Nang- lapa. Biarpoen kedjadian itoe sebenarnja bertentangan 
king akan mengalami ~ala keganasan peperangan dan dengan peratoeran2 jang ada, sebab indirect itoe ada 
akan diserang dengan "sehebat-hebatnja dan dengan ti~ 

1

onweetige occupatie (dengan pakai stroomannen) tetapi 
dak mengenal kasilmn :pada siapa jang tetap melawan. orang menoetoep mata sebelah, sebab mengingat penghi
Orang2 preman dan serdadoe jang menjerah akan diper- \doepannja si pedagang ketjil itoe, jang dalam banjak hal 
lakoekan dengan man!s. Sampai pada 9/12, biarpoen di- lberisterikan orang Siaoe dan mempoenjai anak, jang ada 
sekeliling kota dilakoekan perkelahian sangat sengitnja, stengah orang Siaooe. Tetapi dalam beberapa tempo jang 
kota Nangking send" · J:lelQem ditembaki oleh meriam2 [

1 
achir ini, menoeroet berita dari seorang pembantoe di- \ 

J a pan. Siaoe, penjewahan kebon2 pala semingkin meloeas. 

MATSWl· KIRIM ULTIMATUM. 

Seperti diketahoei adat itoe mendjadi sematjam wet 
bagi masjarakat ditanah adat, lantaran diadatkan. Moe
la2 sematjam kebiasaan, lambat laoen mendjadi seperti 
pekerti bangsa dapat dipandang djoega lembaga, adat 
kebiasaan, sehingga dengan bagitoe mendjadi adat,- wet, 
tanah adat. Dengan eigenschapnja adat itoe, jang mela
raskan diri dan bentoeknja pada toentoetan zaman, makc1. 
soal sewah-menjewah itoe, jang ditempo doeloe tidak di
kenal ditanah adat Siaoe, djadinja tidak diatoer oleh 
adat. Sekarang moelai moentjoel, apa salahnja adat me
ngatoernja? Kalau adat tanah Siaoe, jang 100 % tidak 
rnenjetoedjoei, bahwa pemerintahan keradjaan dilako'e
kan oleh orang jang boekan orang Siaoe sedjat-i dan atau 
ketoeroenan radja-radjanja, dengan adanja eigenschap
nja adat jang kneedbaar itoe, toh dapat dilakoekan djoe
ga, sehingga pada masa ini Siaoe mempoenjai radja jang 
boekan radjanja, kita pertjaja goena rajat Siaoe jang ter
antjam akan terdjeroemoes dalam djoerang kemalaratan, 
dapatlah adat itoe dipergoenakan oleh pemerintah pada 
mentjegah meloeasnja penjewahan jang meroesakkan 
pereconomian rajat itoe. Pada pemerintah jang berwa
djib, terserahlah sekarang.-



Stuurman locale vaart. 
Be rt a m b a h s a t o e. 

Pada permoelaan boelan November j b.l. telah 
loeloes disini boeat stu11man locale vaart toean 1. Le
lengboto dengan praedicaat goed. Stuurman baroe 
ini telah mendapat didikan dari toean MB. Tumbel, 
itoe bekas stuurman KPM, jang sekarang mendjadi 
pemimpin P.0.L.: (Persatoean Orang Laoet), satoe 
serikat sekerdja diini kota. Pendidikan itoe telah 
memakan tempo hanja 2 boelan dalam mana dika
sih pengadjaran selama totaal 60 djam Sesiapa jang 
beloem mengatahoei dimana bisa mendapat didikan 
boeat djadi nachoda motor, sekarang mengatahoei
lah adresnja, seperti diatas ini. 

Tentang djoemlah pelajar2 jang berdiploma jang 
berada di Manado, dan dengan terketjoeali seorang, 
doea. semoeanja ada tergaboeng dalam POL, dapat 
kita wc;rtakan, bahwa ada 

8 orang stuuman berdiploma I.K.V./locale vaart 
28 ,, ,, ,, L.V. 
32 ,, motoristen ,, 

Seperti pembatja bisa lihat. pelajaran motorboo
ten disini tidak oesah koeatir kekoerangan stuuman. 
Mengingat sebahagian lerbesar dari pelajar2 itoe ada 
anak Indonesier, soenggoeh rasa kesalan tidak ke
tinggalan kalau diir gat pada masa ini tidak ada se
boeahpoen motorboat lndonesier terdapat disini. 0-
rangnja soedah ada, bi lakah ada kapalnja. 

KABAR KIRIMAN. 
Sedikit oetjapan Palestina Opera of Java. 
Kita dapat batja karangan toean jang tertjatet di 

koloman Keng llwa Poo tt. 27 Nov. 1937, karangan 
mana njatakan, Menado soedah modern, letapi beloem 
modern: sampe bisa terima 100 pct. apa jang dilihatnja; 
serta.. berpakean sedikit nakal, itoe semoea kita akoei; 
memang ada tersinggoeng terhadap pada kaoem iboe 
serta poetri2 jang masih didalam concervatief [kakolo
tan); tetapi itoe semoea tida boleh heran kerna kita 
an~gap ada pada tempatnja; begitocpoen pada tiap2 
cabaret ada membawa soeatoe tjara berdandan (pakc
jan, maka itoc Palestina Opera of Java soedah beJani 
mempertoendjoekan segala totladani dan cabaret2 mo
dern sebagimana menoeroet aliran djaman jang achir ini; 
kita tida sangsi la£i dan oewas2 kerna socdah moesti
nja, dari itoe kita pandang enteng apa kita bakal toen
djoekan setiap malam; poen kita ta maoe berkaok2kan 
sebagai boet oeng gagak, kita soeka berkaok sedikit, 
bekerdja banjak oentoek kemadjoeannja djaman. 

Penoetoep sedikit oetjapan iai; soepaja penoelis 
djangan kenal sadja pada Kwantitenija; ta pi perloe djoe
ga menjelidiki kwaHiteitnja kita J'Oenja tooneel; dan 
penoelis dari K.H.P. ta loepa kita oetjapkan diperba
njak terima kasih atas toean poenja nasehat jang se
bcgitoe indah; poen kita hatoerkan lebih; soepaja dja
ngan terdapat la~i sesoeatoe kakeliroean pada penoe-
lis dan penontort, sekian adanja. Penggo. 

SATOE PEMBRITAHOEAN JANG PENTING 
Kerstmis 1937 

H a r i p e r ta m a (2 5 D e c e m b er) 
pagi djam 5 POEDJl.A.N-POEDJIAN dengan toonel. 
sore djam 4 Festa voor anak2 (segala anak2 boleh 

datang). 
malam djarr 7 Koempoelan tebocsan jang besar! 

H a r i k e d o e a 2 6 (D e c e m b e r) 
pagi djam 9.30 Koempoelan kcsoetjian. 
malam djam 7 PERTOENDJOEKAN JANG BESAR. 

[Toonel-voorstelling]. 
Entree tjoema 5 sen. 

Kaartjes boleh beli di Gedong bitjara 
Balatentara keselamatan 

di kampoeng Tionghoa. dibelak.rng roemah TOAPE
KONG. 

P r o g r a m m a b a g o e s! 
Segala bangsa boleh masoek 

Kapitein TJ. LUITJEs. 
Luitenant C.A SUMAMROUW. 

Korps Manado II. 

·~·t 
_, 

~ ~ ~ 
u,~\ ~ 
~,.i,~ 

I 

lendir itoe haroes Dikeloearkan 
daripada Dada Toean 

Tentoe toean akan koerang sesak 
pada nanti mala~,. djikalau toea"! 
ambil Akker's Abdqs1roop pada hari 
ini, segala perkakas2 napes toean 
dibebaskan doripada dahak, jong 
terlekat disitoe. Dengan tida ada soe· 
kernja, dengan tide ada sekitnja, 
maka toean mengalahken kesesakan 
atau kesesakan dado toean itoe. 
Kerdja Abdijsiroop itoe terlaloe lekas 
membersihkan, mengoerangkan sakit 
serta menjemboehkan. Besoek djoega 
toean poen dapat merasa lain diri 
toean. Karena bekinannja loear bi· 
asa adanja, maka itoe obat ini ter· 
boik sekali oentoek penjakit2 seperti: 

Bafoek-Oriep-Bronchitis·Aslhma 

0.' OOP 

I.ENG HWA POO -

Dingin
Dingi-i-i-i-n ! 

• 
Dingin jang menjegarkan badan - itoelah dipe• 

rasakan oleh Eau de Cologne-es boeatan 

Boldoot. Terlampau amat koeatnja minjak 

wangi Eau de Cologne ini, akan menjegarkan 

badan, menjedarkan dirinja, merangsangkan 

toeboeh I Tjobalah sadja I Tapi mintalah jang 

tjapnja belah ketoepat merah. Selah ketoepat 

merah itoelah tanggoengan Eau de Cologne· 

es boeatan Boldoot jong sedjati. 

Sedioekkanlah dirimoe pakai 

~Eau de Cologne 

§O 00 
Ada 3 matjem besarnja; hargania f 0.85 - f 1.30 atau f 1. 90 sebotol. 

soma Mout 
soma 

Telor 

:.!}·:to:.:-: 
;:~."-,~I 

i 

0 Kasehatan lebi 
~ 

baniak, 6 Tenaga 
Kaoeletan lebi besar. 

lebi banjalc 

P.njampoeran Jang terhatoer sat1a ra .pengetahoean dari dzat-dzat soesoe Jang segar. telor Jinc 'W 
dan dr. Wander poenja Mout-extract, 1ang terp1sah dart segala bag/an jang tlda beraoena liQi 
aonder perloe bi kin tjape pentjernahan. meroepaken dalem Ovomaltlne obat 11-0C pM&na · W 
boear mendapet dan boeat pertahanken kasehatan Jang koeat scpertf besJh. 

Ovomaltlne satoe satengah sendok-makan. dalem satoe glas socsoc blkln berl1pe1 ganda llaf1119 
makanan darl itoe soesoe. Djoestroe lantaran dengcn Ovomaltfne makan:an df:adl lebl be~ 
maka ~>vo djadl mengasi tenaga kakoeatan . Dalem tempo pendek U aken dapct kenjatahan, bt,po. 
mana 1to11 perasahan kagesltan djadi kombali, baglmana pakerdjahan. sahart-hart mendJadl ~ 

rasanja dan bagimana u bisa lakoeken kerdjahan dengcn soc~ 
sepertl malaenken terdapet pada orang-o.-ang fana aehM. 

BEBRAPA BOEICTI. 

- ,.:.,~~ 
S•moeo p•rsowotl I< . &. . M. 

dori lljn Hollaod-lndll ado 

•edla <:;nomoltlne. 

Q}(P 
Dolcm menu of(lcl•fl boeat 

orane' /one ambll "'°'"'" 
poda Olymplade IP31 mn 
lfl• O.omaltlnt ado dl10-
boe1. 

Djoega boeat U poenja anak·anak, Ovomaltlne bergoena aekall. M._ 
bantoe itoe tempo jang soeker boeat anak-anak beladjar di eHot.i.. 
djadl lekas besar dan mendjadi manoesla tang koeai clan w~ 

. ~ 

OVOMJILTINE 
'9 menambah 

kekoeataa 

Vertegenw: KERKHOF f . & Co, Chineesche Voorstraat 21.Soerabaia. 
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A D V E R T E N T I E. 
' 

BEKENDMAKING. 

De Resident van Manado maakt bekend, dat de onder
volgende aanvragen om een vergunning, als bedoeld in 
art1kel 31 lid 1 van de ,,Wegverkeersordonnantie''. 
(Staatsblad 1936 No. 201), zijn ingediend; 

'lraject: Sawangan - Kema - Manado. 
Thio Sioe That, Sawangan - Airmadidi. 

'Laject: Tompasso - Kolonisatie - Amoerang 
Moendoeng. 
Kang Tjoei Moei, Tombatoe.

fraject: Talawaan - Manado. 
Mozes Umboh, Talawaan.-

• 'lraject: Kema - Manado en terug. 

1raject: 

rraject: 

'Iraject: 

'11aject: 

1raject: 

Iraject: 

'Iraject: 

'Iraject: 

Traject: 

Traject: 

Iraject: 

lraject: 

Traject: 

Traject: 

'llaject: 

'lraject: 

Traject: 

'fr<>Ject: 

'Traject: 

·1raject: 

1raject: 

'Iraject: 

'fraject: 

'Iraject: 

Iraject: 

fraject: 

'l:aject: 

'l"n .. ject: 

Tiaject: 

1:raject: 

N.B. 

Thio Deng Kia, Soekoer.-
Likoepang - Manado vice-versa. 
Mevrouw R. Pangemanan, Manado.-
Kolongan - Mapanget - Paniki Bawah 
Manado v. v. 
Izaak Ratoembanoea, Paniki-bawah.-
Tondano - Manado 2 X. 
Kho Keng San, Tondano.-
Tompasso - Manado. 
Kakas - Manado. 
Amoerang - Manado 2 X. 
S. Yamata, Tomohon.-
Manado - Tateloe. 
Mevrouw R. Supit, Tateloe.-
Manado - Langoan. 
Tjia Soei Pho, Manado.-
Amoerang - Manado. 
Manado - Amoerang. 
Tomohon - Manado 2X v. v. 
Henri Albert Tronchet, Manado.-
Manado - Langoan. 
A. Lakoy, Kakas.-
Kema - Manado en terug. 
Liem Tjoen Heo, Kolongan-Maoembie. 
Sender - Manado. 
F. Eman, Sonder.-
Manado - Tanahwangko, 
Manado Lola. 
A. Runtulalo, Koha.-
Teteij - Manado en terug, 
Talawaan - Manado en terug. 
Willem Roemopa, Kolongan-Mapanget.-
Manado - Belang v. v. 
Carolus Sumakul, Sonder.-
Airmadidi - Manado - Kaima. 
Ang Thian Kang, Airmadidi.-
Kolongan - Kema - Manado. 
Sandcina Lontoh, Kolongan.-
Manado - Bitoeng. 
N. Wantania, Kema.-
Manado - Kema, 
Manado - Bitoeng. 
W. Rotinsulu, Kema.-
Manado - Bitoeng. 
J. W. Lengkong, Manembo-nembo.-
Manado - Bitoeng. 
J. K. Lengkong, Manembo-nembo.-
Manado - Likoepang, vice - versa. 
Justus Tangka, Loempias.
Ongkauw - Amoerang. 
J. Lepa, Ongkauw.-
Timboekar - Tintjep - Souder - Leilem -
Tomohon - Manado, 
Sender - Tomohon - Manado. 
Alfius Anis, Sonder.-
Kapataran - Tondano - Manado. 
J. Wewengkang, Kapataran.
Laloempe - Manado. 
Kho Ka Pao, Laloempe.-
Rerer - Tondano - Manado. 
J. Manoeeke, Rerer.-
Tomohon - Pineleng - Manado v. v. 
Simon Musak, Kinilow.-
Kawangkoan - Manado v. v. 
Serfius Bujung, Kawangkoan.-
Langoan - Toropasso - Kawangkoan - Ki
awa - Souder - Tomohon - Manado. 
Amos Raranta, Kawangkoan.-
Langoan - Kawangkoan - Manado en terug. 
E. Taroreh, Langoan.-
Manado - Keroa. 
Tan Tjien An, Tateloe.-
Tateloe - Manado en terug. 
Teng Soei Lae, Tateloe.-
Lilang - Manado. 
G. Mawoentoe, Treman.· 
De aanvragen liggen voor een ieder ter inzage 
ten Gewestelijken kantore te Manado.-

TANDARTS (Dokter Gigi). 
Diploma dari Universiteit Utrecht (Holland). 

Sekarang boeka ·pekerdjaan di satoe lokaal di 
Toko Ambon, Kemaweg No. 60. 

Djam bitjara : "' 
pagi djam 8 10 
soreh ,, 4 6 

Hari Sabtoe pagi ,, 8 10. 

Hari Minggoe dan hari Raja, tida bekin peker

djaan. 

• 

. .. ... 

Letih dan tak ada nafsoe hendak bekerdja? Apa2 sadja 
sedikit soedah terkedjoet? Tiada mempoenja'i keinginan 
lagi pad a kesenangan2 hidoep? Kalau demikian sege
ralah pakai Sanatogen 
Sanatogen ialah berisi zat2, jang membaharoei darah, 
jang meugisi kembali akan roeang2 toeboeh jang soedah 
kosong sampai keletihan clan kelelahan djadi hilang 
clan orang tidak pengedjoet lag1 
Toeanpoen tidak :1l;:an merasa lemah lagi, sehingga 
tocnn tentoe akan lebih m0edah mengerdjakan peker

Tot~n Moh Mochtar di Sam· 
pang, Modoera toclis: 
,.Lebih dar1 3 b~clan iboe saja 
digoJa oleh kctjapean dan kesa· 
kitJn dan pocnggocngnja <lan 
n<tfsoe makan pada waktoe ltoe 
ariat l.ocrang Achirnja be:rmak
so"ll ah s01ja dia akan meinakai 
;:'::noi:o3cn dan dtngan socka hatl 
s3;.J m~ml-~r1 ta!ioe bahwa olCh 
mnkan Sanatogc:i doca boclan 
ibot s<!Ja dapat Lebaikan Na£so' 
mak":rnjJ. kcmbali d'1n seminggot 
d;-.:i:::a dia s:?ma sr:kali djadJ 
.s;::'.'l!J.:'\:~ $3ja mcrasa pasti 
bdhw:l Sa!la<ogen J<!.itoe obat j:ng 
01e.:..'1bcri kekoeatt:i clan ocntoeng 
p~da oreng2 ' 

djaan. Soeami toean akan melihat 
toean moeda kembali clan akan 
memoedji lagi roepa toean jang 
tjantik. 
Roepa jang molik dan moeda 
akan toean pcroleh kembali. Se
bab itoe beliiah hari ini djoega 
Sanatogen sebotol pada pandai 
obal atau toean toko, soepaja 
loean memperolch ketjantikan 
clan roepa moeda kembali seba
gaimana perempoean2 lain jang 
sebanjak itoe. 

OBAT KOEAT JANG PALING BAIK 

Terdapat pada segala roemah2 obat dan toko2 

Sanatogen sckali-kali tiJak dipegang 
dengan tangan dan tidak menaroeh soeatoe 
bahagian djoega jang tidnk di'izinkan oleh 

sesoeatoe agama. 

SFB-AGENTS 

M .\NA DO: Ha rim" & Co., De Rijzende 
Zon, Ba.n Hwat Liong, Tan 
Boen Be en Ban Tjoe Liong. 

AMOERANG: Ban Shing Liong, Kwee 
Soeo Hien. 

rronottON: Yamata & Co. 
... 

LA.NGO AN: Tomoyo & Co. 

KO'l1A MO BA.GOE: rJ'jia rrjin rJ'ae. 

AGENT 
NANYO BOYEt\I t\AISHA LTD .. 

N.B. K 
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