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PANDANGAN KELI LING. harga poela sampai diatas o roepiahmemberi peng- extra boeat copra, jangseperti diketahoei, dihitoeng 
harapan tidaK alrnn merosotnja seperti jang soedah- 2°/o dari harga itoe ! 
soedat1. D1samp1ng KeaoeKaan dengan moelai terli- Bagimanakah pandangan dilain kalangan, selain-

Sebot;]an soedah kita berada dalam tahoen 1937. hatnja pernaii;an2 itoe kita rasakan kesalan, terse- nja kalangan2 jang telah kira seboetkan diatas tadi? 
Timboel pcrtanjaan, moelaikah terasa perbaikan:-3 bab adrnJa pengaroe'd jang rasanja tak boleh t1dak Tempo hari soedahlah kita kemoekakan tentang per. 
jang diharap harapkan padaawalnja tahoen? Dengan ak:a:-1 m~115 s.'.rnggo' berkembangnja harga hasil boemi loenja perbaikan nasib si boeroeh alias golongan 
toelisan kita ,,Moesim djaja" tempo hari s1edahlah Kita Ho~ i<:eir,;l1 per _a,kan dan ket1nggian jang se- ,,pemakan gadj1''. Golongan rnana, seperri k1ra telah 
kita tanjakan apakah soedah datang rnasania perbai· !ans ct~ iga,1 d1perba1.rnja pereconomian selotroehnja. ketengah1rnn, sekarang menderita nas1b sebaliknja 
kan itoe. Dene:an ane:ka2 telah kita loe1':iskan dene:an a·ar1· i·ana soedah moela1· mengeci'ap berkatni·a moe-

~ ~ ~ Sarod 1ni telal-i kita oemoemkan pemberitaan , "' singkat beberapa perobahan dan perbedaan dalam sim d1'a1·a itoe 
pemerintah rentang moela1 berlakoenja wet pelajaran · 

pereconomian. Hiudia Bela11da (1nd1sche Scheepvaartwet 1936] dan Beberapa tempo !aloe, s.k. ,,Volksstem" di Bet wi 
Djika sekarang kita memandang sekelili11g kita, , Scheepvaartverordernng 1g35" rnoelai pada tanggal telah mengoemoemkan riengeloehan boeroeh K.P.M. 

banjaklah boekti;l jang agak membenarkan pengha· 1 februari ini. Moelai berldkoenja wet terseboet ber- (serikat pelajar2 dan masnis:!) kepada Pemerintah, 
rapan2 perbaikan itoe D1daerail daerah karet, misal- erti bahwa boeat di Selebes Oetara sini, \res ,\.\anado) I berhoeboeng denf.an tidak berhas1lnja pengeloehan 
nja berhoeboeng dengan d1adakannja ind1vidueele sadja fJelaboeirnn \\anado jc..ig tinggal terboeka boeat mereka kepada madj1kannja meminra perbaikan na
rubber-ristrictie, mengalirnja oeang kedalam kaniong kapal2 asing, dus kapal~ jang berlapr r;dak dibawah s1pnja Jang d1maksoedkan oleh organi~atie2 boeroeh 
nja pak tani ada bagit0e deras sehingga orang loe- benrfera Belanda, selainnja kapal2 Belanda seHdiri. itoe, boekan teristimewa ketambahan gadji dengan 
pahlah soedah akan kesoekaran jang baroe sadja Lain:! pelal oehan, jang Sfdjak 1912 sampai sedoe- Jangsoeng, tetapi kenaikan pangkat bagi mereka itoe 
cmpat boelan dibelakang kita iroe. Dari Soeiabaja loenja 1 ho lilt, bia.>a dibolehkan boeat kapal2 jang jang mem~ngn.ja soedah bertaho~n~ seh.aro~snj~ 
ke Bandjermasin sadja dalam satoe waktoe jang boekan i;:ap::il Beland:i sect ' k hari terseboet tertoe- mendoedoel{l t1ngkat kepangkatan Jang leb1h t1ngg1 
pendek, telah dikirim tidak koerang dari · ... 10 000 toeo bo~at perdaaan()''an asina dus tidak boleh di- dari jang sehingga kini ditempatinja Ada misalnja 
boeah speda Siapakah jang membelinja kaiau boe koendjoeiig• iagi o~h tapal2 as'f~g. 1 'jadi pelaboehan2 

1 
stirn:an d0~a jang soedah bertahoen~ mewa~ili pe:. 

kan itoe tani2 karet dipoelau i\alimantan itoe? D1 \ Goront;;;lo, Doni;gala, Arnoerang, Taroena, jang ta· I kerd1aan sttrman s~toe, dengan tetap bergad11 gad]! 
Palembang ada satoe ketika, dalam beberapa hari dinja ooleh dikoendjoengi oleh kap<il 2 charter jang st1rman ?~ea dlsnia. Peremb~f'kan .antara boer?e~ 
sadja oleh javasche bank telah dikeloearkan sedjoem 1 tidal< dibawa:i bendera !:Selan !a. tertoetoep, ba~i ka- d:rn ma.J11.<an t1da« berhas1l 1.ang d11ng1nka~, d1ad1 
!ah .... 1 joeta roepiah lebih, seh1ngga kasnja bank pal: sebagitne Pembatasan koendjoengan kapal:2 s1 boeroeh mem1n.ta ~eranraraan goepermen. Seka
kelihatan dasarnja ! Di Deli kaaem madj1kan moelai asing itoe boeat datang mengangkoet copra kitakeloear rang sedang d1sel1d1k1. 
rasa kekoerangan boeroeh, sedang tndinja pengang- negcri, sampai keoarla pe.aboehan Man.ado sadja, Baroe2 ini, berhoeboeng denga.n permintaan per
goeran mendjadi soa\ jang haroes dikoepas l Bagi- boekan t1dak aka1, b€rerti b,agi prod:.ict kita itoe. mintaan perbaikan nasib djoega, wakil kaoem boeroeh 
toelah, boeat daerah daerah jang didiami penanam? Itoe taklah oesah k1ta ragoe~ lagi. Dan rasanja tak goeoermen (ambtenaren jang tergaboeng dalam V V.O. 
karer Jndonesier, agaknja hantoe maleset telah hilang ii perloe diperbintjangkan, sebab soedah oemoem per- telah beraudientie kepada Wali negeri. Alhasilnja 
lenjap. Moesim djaja telah moelai roepanja. Althans nah d1rasai. jalah, bahwa roepa2nja Wa!i negeri beloem dapat 
boeat golongan pendoedoek jang mempoenjai kebon D;samping ternatasnja persaingan dalam doeni2. mempertjajai (overtuigd} bahwa dalam banjak roemah 
getah, serta mereka jang tersangkoet dengan peroe pengangkoetan copra itoe, jang seperti soedah kita tangga ambtenaren sekarang ada diderita kesoekaran, 
sahaan terseboet. katakan akan mempengaroehi persaingan dalam per- kalau tidak dapat d1kata kemelaratan ! Ini dapat di-

Bagimana disekeliling kita di Selebes Oet<ira sini? dagang:i.n. dus mempe11gar 1 bi harg~nja hasil boemi erti. Soedah tentoe boekannja Wali negeri tidak 
Kalau dilihat keadaannja pasar copra, jalah basil tersebott, baroe2 ini d1ber;takan poela tentang di- maoe tahoe atau menger~i tentang.adanja ~esoesahan 
boemi jang terpentlng bagi pereconomian kita. poen naikkannia bea keloeai uirvoerrecht) copra itoe dalam kalangan pengerdJa2 negen (dan djoega boe
bagi penanam2 kelapa .,tempo soekar" agak soedah moeiai 1 'April dimoeka • .c.._1~; h.'.!ri itoe barga jang , roeh rartikelir) tetapi, seperti dikatak.an ol~h ,,Yolks 
ada dibe\akang. Walaupoen toeroennia harga copra ditetapkan mendjadi dasar (bas. is) perhitoengan bea \ s_tem", d!se?abkan oleh. penerangan2 J~ng tidak n:ien
baroe2 ini dari lebih 8 roepiah sepikol djadi dibawah itoe ak::in dina1kkan dari f 12.75 djadi f 16,25 per t1oekoep1, Jang sa~pa.1 kepada ,~adJa moeda itoe: 
6 roepiah, masih meragoe ragoekan perasaan Naiknja JOO kilogram, ha! mana bererti poela kenaikan bea J Memang betoel, d1lap1san ,,atas dan tengah dan 
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kaoem boeroeh, dari mana didapat keterangan ten
tang keadaan roemah tangga si boeroeh itoe, beloem 
bagitoe soekar keadaannja sehingga dapat dikatakan 
terdapatnja kemelaratan, sebab bagi golongan itoe 
sadja keroyalannja sadja jang haroes dlk0erangi, 
maka masih serba tjoekoep. Tetapi dalam kalangan 
bawaha.n, digolongannja siketjil dan disitoelah ter
dapat boeroeh jang terbesar djoernlahnia, memang 
benar soedah ada kemelaratan I ! Dan keadaan si boe 
roeh ketjil ini, mernang soekar dapnt diketahoei 
oleh Wali negeri. 

Dikota ini, dalam kalangan kaoem boeroeh tjilik 
roepanja betoel2 terasalah soedah kemahalannja 
penghidoepan. Sehingga ada antaranja jang moelai 
memperlihatkan ketidak senangnja dengan nasibnja 
jang malang itoe dengan perboeatan. Perboeatan jg 
hadoh, sebab dirinja terantjam kehilangan apa jang 
ada, tetapi tidak koerang poela, djadi sa'.oe pertan
daan betapa mendesaknja laratan jang me11impah 
diri dan roemah tangganja. Boeroeh perahoe (toekang2 
tongkang) pada K.P .. \i\ . baroe2 ini sedatangnja kapal 
dari Java, telah mogok boeat sebahagian jang besar, 
bagitoe djoega beberapa ploegen koeli2 darat dari 
kongsi kapal terseboet Konon, jang mendjadi gara
gara kenekatan si boeroeh itoe adalah lantaran me
reka meminta perbaikan nasib ! Poen dari Siaoe, 
dikabarkan djoega. bahwa koeli2 pelaboehan disana 
sama tidak maoe kerdja, lantaran oeroesan oepah ! 
Kita tidak hendak mengomentari kedjadian2 itoe. 
poen tidak hendak, althans beloem hendak. melahir
kan barang kritiek tentangannja. Tapi kita sekedar 
mene-constateer, memperhadapkan, sadja kedjadian2 
sebagai pertandaan ar>a jang sekarang rerasa dalam 
kalboenja si boeroeh ketjil itoe .. \1emoertimbangkan
nja pada jang wadjib menimbangnja. itoelah maksoed 
kita dengan pengemoekaan ini ! Corphar. 

ROEPA-R()EPA. l(ABAR 
------ -· --

Toean Lie Goan Oan 

Hendak ke Eropah 

.V\enoeroet ,,Menara", Kaptoa kita disini, toean Lie 
Goan Ooan, tlengan kapal dimoeka akan berangkat ke 
Eropah. Beliau akan berdiam di Amsterdam kira2 satoe 
tahoen lamanja, dikota mana akan diboeka filiaal dari 
N.V. Lie Boen Yai ~- Co, dari vennootschap mana, se
perti diketahoei, toean Lie ada djadi directeur. Djika 
ternjata kediaman beliau di Eropah memerloe!<an ter.ipo 
jang !ebih pandjang, maka toean Lie Goan Oan akan 
min ta berhenti dari djabatannja sebagai Kapitein Tiong
hoa di Manado. 

Begitoelah kependekan kahar jang terbatja di Menara 
itoe. Tentang niatan pemboekaan filiaal satoe peroesa
haan dagang Tionghoa Manado di Amsterdam, soenggoe 
warta i toe sangatlah menggirangkan. !toe ada boekti, 
bahwa pimpinan peroesahaan dagang itoe ada mempoe
njai pandangan jang loeas dan hati jang tabah. Kita 
bantoe doakanf moga-moga maksoed itoe tertjapai dan 
berhasil jang diinginkan. 

Disamping itoe terasa kesalan jang boekan ketjil, 
sekiranja toean Lie Goan Oan akan terpaksa berhenti 
sebagai Kaptoa kitz. Soenggoehpoen ada pribahasa jang 
mengatakan ,,niemand is onmisbaar", tetapi dalam ha! 
ini rasanja toean Lie soekar benar dapat tiada dari 
djabatan itoe, sebah telah mengoendjoekkan bahwa be
liau ada seorang ,,orang jang pada tempatnja" dalam 
djabatan itoe. 

Dengan ini kita mengoetjap selamat djalan dan se
lamat beroentoeng I 

Boenoeh diri. 
A tau ma ti diboenoeh? 

Ditoko Kong Fat, dagang barang2 besi di Chineesche 
weg disini, pada pagi hari Kemis jbl. banjak orang ber 
keroemoen. Satoe pertandaan bahwa d1sitoe ada terdjadi 
apa apa jang menarik perhatian. Betoel djoega sesoedah 
menanjai kepada beberapa orang, begitoe seorang pem
berita kabarkan. ternjata ditoko itoe semalamnja telah 
terdjadi s:itoe drama jang ngeri, jaitoe pada pagi hari 
itoe seorang Tionghoa, chef dari toko terseboet, 1<eda
patan berloemoeran darah lantaran loekanja. Keterangan 
beberapa orang seroemahnja mengatakan si tjelaka itoe 
soedah memboenoeh diri. 

Sebab rnasih diragoe2kan apa betoel itoe ada satoe 
pemboenoehan diri, maka politie soedah mengoesoet de
ngan teliti. Sampai hari ini beloem didengar kabar dje
lasnja. Sementara itoe dipeloearan ada terdengar, bahwa 
orang jang nekat itoe pada beberapa hari sedoeloenja 
kedjadian itoe soedah kalah main djoedi boeat sedjoem
lah j.1ng boekan ketjil. Lantaran itoe boleh djadi hingga 
ia soedaft nekat begitoe. Seperti soedah dikata, ha! itoe 
sekarang sedang dioesoet oleh politie. 

Ketjelakaan Auto. 

S a t o e d j i w a m e I a j a n g. 

Ketika pada hari Kemis 28 januari j.l. toean 
Schuring, chef kantoor telefoon disini poelang dari 
Amoerang dengan autonja, didekat Pinamorongan 
soedah terdjadi ketjilakaan ngeri, dalam mana sopir 
telah mendapatk<l'l1 kematian. Waktoe itoe ada toe
roen hoedjari lebat, dan roepanja :;ebab itoe sopir 
soedah tidak melihat djoerang, didekat Pinamorongan, 
sehingga auto itoe djatoeh dalam djoerang jang kira2 
4 meter dalamnja. Sopir auto, Lalamentik pada saat 
itoe djoega meninggal doenia, sedang toean S. tidak 
koerang soeatoe apa. Jang terseboet belakangan la
l<'e pergi ke Pinamorongan boeat min ta pertolongan. 
Dr. Tilaar jang kebetoelan liwat disini beserta hoe
koemkedoea Toempaan jang lantas datang setelah 
mendengar hat itoe, !aloe pergi ketempat ketjelakaan, 
tetapi boeat si sopir jang tjelaka itoe soedah tidak 

ada pertolongan dokter !agi jang bisa menolong, 
melainkan Dr. T. sadja dapat menetapkan kematian
nja. Dengan pertolongan orang negeri auto !aloe 
diangkat dan djoerang, sedang majatnja sopir L di 
bawa P')elang Kenege r1n ja diserahkan pada pamilinja. 

Dari Pelaboehan. 

S a t o e d j i w a m e I et j a n g. 

Waktoe kemarin Rebo soreh !rnpal ,,Swartenhondt" 
masoel< dan Java, d1pelaboehan soedah terdjadi ke 
tj1lakaan jang meminta korban sat e djiwa manoesia. 
Seorang Indonesier nama Senin, jang dengan satoe 
motorboot datang kekapal, entah sebab aµa soedah 
djatoeh dalam laoet, diantara motor dan kapal itoe. 
St1bab hoedjan, lagi p ela dalam ka~al beloem di· 
njalakan lampoe, disekelilingnja rnoeka ldoet amat 
gelap, sehingga orang jang djatoeh itoe tidak keli
hatan, dan biarpoen ditjari2 sampai djaoeh malam, 
tidak kedapatan Entahkah soedah mati lemas dan 
tenggelam. Kasihan ! 

Film Perkawinan Agoeng. 

Seperti terbatja dalam advertentie dilain bagian 
dari nomer ini, dalam bioscoop ,,Bernhard theater" 
disini, moelai 18 februari j.a.d . akan dipoetar film 
jang mempertllendjoekan oepatjara perkawinan j m.m. 
Poeteri Juliana pada 7 Januari itoe. 

Noh, bagimana dia pe tjirita itoe film, bagitoe 
terdengar orang tanja menanja satoe sama iain, mana 
d1a pe programma? Perloe diterangkan disin1, bahwa 
film terseboet boekannja diam bi! dari sesoeatoe tje
rita atau lakon, me!ainkaf! memperlihatkan kedjadian2 
jang sebenarnja soedah terdjadi, maka pada dapat 
mengetahoei ,,tjeritanja" melainkan orang haroes .... 
melihatnja ! 

Tapi soepaja orang terlebih dahoeloe soedah 
dapat menggambar ba'?• mana kira:? penglih.atan jang 
d1loek1skan oleh film itoe, kita sadjikan koetipan 
ooggetuigen·verslag dari oepatjara itoe sebagimana 
d1oemoemkan oleh seloeroeh pers: 

... .. . Mempelai agoeng itoe soedah mengambil 
te.npat dalam ·ereta keemasan. Dengan didahoeloei 
oleh sepasoekan marsose berkoeda, pasoekan artile· 
rie oerkoeda, satoe commando cavalerie sesama 
standaard dan muzieknja, dan tiga kereta masina2 
ditarik oleh doea koeda, dalam kereta2 mana ada 
doedoek bruidomeisjes dan bruidsjonkers, ..... ter· 
lihatlah kereta emas itoe, dalam mana sepasang 
merpati agoeng itoe doedoek, ditarik oleh delapan 
elwr koeda, dimoekanja doea postiljon, d1sini saban 
koeda seorang koetsir, dan cmpat orang lakai di
damoing semasing pintoe kereta itoe. Kereta mana 
lain dari pada itoe ada dikelilingi oleh opsir2 ten
tara dari tingkatan tinggi, misalnja, kolonel, komen
dan dari huzaren, disebelah kanan, ritmeester, ko
mendan escadron dikirinja bola belakang dari kereta 
itoe, sedang 8 ops1r lagi d1belakangnja kereta ..... 

Berikot dari kereta emas itoe, terlihat kereta 
,,gelas" lglazen-koets) dari Sri Baginda Maharadja, 
lboendanja Bruid beserta Prinses Armgaard, lboenda 
dari Bruidegom kereta mana ditarik oleh 4 koeda, 
disamping saba•1 koeda seorang koetsier, dan disini 
pintoe kereta 4 lakeien, sedang chef militaire huis 
beikoeda dikanan dan gouverneur residentie dikiri
nja kereta, jang selandjoetnja a::h dikelilingi oleh 
opsir2., ..... . 

Di belakang kereta2 itoe terlihat tiga kereta lagi 
dengan saksi2, !aloe dikoentji dengan barisan2 ser
dadoe berkoeda lagi .....•.. 

Sekianlah sebahagian dari apa jang kita akan 
lihat sendiri dalam film itoe. Keindahan dan kea
goengan penglihatan atas bagitoe banjak kebesaran 
dan pakaian2 uniforma jang aneka warna, orang 
sadja dapat menggam barnja dengan mr.lihatnja sen
diri. Bagimana poela selandjoetnja. rnisalnja keda
tangan perarakan agoeng itoe dikantor gemeente, 
toeroen naiknja kemanten agoeng dari dan dalam 
kereta ...... datangnja digeredja jacobskerk, dimana 

PETER FREDERIK RUATA t 
Pada hari Kamis siang tanggal 4 hb. 1111 soedah 

rnangkat beradoe dalam roemahnja dikota ini, p.t P.F. 
Ruata, semasa hidoepnja mendjadi Hoekoembesar Ma 
nado. Almarhoem hoekoembesar Ruata, soedah lebih 
satoe boelan menderita kesakitan , jang menjebabkan 
sehingga pada hari2 perajaan pu1ikahan agoeng baroe2 
ini beliau tidak terlihat. Kebetoelan dihari pesta 7 Jan. 
keadaan sakitnja beliau ada sargat mengoeatirkan, se
hingga sehari itoe lenjaplah harapan akan kesemboeh
annja. Akan tetapi sesoedah itoe keadaannja almarhoem 
itoe mendjadi baikan poela sehingga sesoeatoe ora g 
jang mendengarnja berbesar haraplah, kiranja oesia be
liau dipandJangkan Tetapi manoesia mengirai~n airai 

. h 

dpllannja, Toehanlah jang menentoekan djedjak2nja. 
Begito la11, walaupoen soedah dikoeat'rkan, tapi toh 

masih menterkedjoetkan djoega kabar tentang wafatnja 
beliau pada kemarin Kemis itoe Setelah diketahoei!ah 
bahwa hoekoembesar Manado telah berpoelar.g kerach· 
mat'oellah, maka moel i dari gedong2 pemerintahan, 
roemah2 pemerintah sampai pada roemah rajat djelata 
diseloeroeh daerah keperintahan beliau orang pasang
kanlah benaera stengah tiang, ~ lamat pe;kaboe1gan 
seloeroeh negeri jang kehila 11gan Peml]esarnja. Pema
sangan bendera kedoekaan itoe sampai pada hari pe
ngoeboeran pada besoknja. 

Pemakaman djenazah. 

Pada hari Djoemat lepas tengah hari diJangsoeng
kanlah pemakaman djenazah almarhoem p toeah Ruata 
dengan oepatjara kea·datan jang dipersederhanak n. 

Sepasoekan ,,kebesaran" dari Tomohon telah diper
lengkapkan toeroet menghantar djenazah itoe, sedang 
sewaktoe waktoe terdt>ngarla.1 letoesan meriam. 

Waktoe pada kira2 poekcel tiga djenasah itoe dioe
soeng keroemah geredja di julianalaan disini, ierlihatlah 
ratoesar. orang laki2 perempoean dari segala tingkatan 
toeroet menghantar, sehingga sewaktoe masoek dalam 
geredja, penoeh sesaklah gedong sebesar itoe dan ratoe
san orang terpaksa tinggal diloear sebal3 tak ada tem
patlagi dalam geredja. Setelah selesailah soedah oepatjara 
perkaboengan keigamaan itoe, djenazah itoe !aloe dioe
soeng keloear dimasoekkan dalam kereta (auto) jang 
disediakan oentoeknja. Dengan teriring oleh kira2 60 
boeah auto dan banjak ke1daran lainnja Iagi, auto jang 
membawa djenazah alrnarhoern hoekoembesar Ruata 
dalam perdjalanannja jang terachir, didjalankan lah dengan 
pelahan kepekoeboeran Teling. Letaknja tempat pema
kamhn sedjaoeh itoe, mendjadi lantaran sehingga seba
hagian terbesar dari pengiring2 oesoengan djenazah itoe 
tidak soedah toeroet sampai kepekoeboeran, tetapi soedah 
berdjedjer dikedoea belah djalan jang diliwati dan 
sesoedahnja liwat oesoengan djenazah itoe sama pada 
poelang. 

Sesampai di pekoeboeran setelah pengi. ing2 berhadir 
sekeJiling Jiang makam itoe, !aloe t. pendeta berpidato, 
sesoedah mana p. t. resident memperingati djasa2 "col
leganja" jang setiawan itoe dengan ringkas tapi sangat 
menarik. Begitoe ctioega t. ass. resident, selakoe voor
zitter Minahasaraad, telah memperingati djasa2 almar
hoem itoe sebagai seorang anggota raad jang lcbih koe· 
rang berkata dari pada berboeat, jang iebih mengoeta
makan daden dari woorden. Laloe majoor Lumanauw 
aras nama kepala2 district memperkatakan beberapa pa
tah kata peringatan collega jang wafat itoe •Sedang se
orang hoekoemtoea atas 11ama korpsnja dan atas nama 
rajat menerimakasih akan segala djasa almarhoem ke
pala districtnja itoe. 

Sesoedah toean pendeta memperingati lagi almarhoem 
sebagai anggota mad1elis geredja, !aloe poetera toean 
Ruata almarhoern merierimakasih dengan perkataan2 jg 
terpoetoes2 lantaran kesedihan, akan sekaJian jan~ telah 
mengoendjoekkan hormat penghahisan pada almarhoem 
Ajahandanja. Dengan rasa sedih kesemoeanja sesoedah 

l itoe sama poelang. 

terdiri eerewacht dari kadetten, serdadoe laoet, dan • 

Kiranja arwahnja p.t. Rua ta mendapat temp at senang 
begitoelah doanja masing2 orang sewaktoe meninggal
tempat itoe Poen disini kami toeroet harapkan dan 
doakan akan selamatnja. studenten ...... kesemoeanja dalam pakaiannja jang 

aneka warna ... ah soedahlah. sebaik baiknja orang 
datang menjaksikannja sendiri digambar hidoep jang 
djoega bersoeara itoe . . . .. Tahoelah dan baiklah 
tjatat betoel2 tanggalnja soep<ja djangan menjesal: 
moelai 18 Fe bruari di Bern hard theater I ! 

Pergi ke Congre8. 
D i .\!\ a n i l I a. 

Dengan kapal ,,Tjisaiak" dari JC.J.L. jang pada 
28Januari j I. singgah disini, ada toeroet Mgr. Alberts 
dari Malang dan djoega beberapa pastoors dari Java, 
hendak ke Manilla boeat menghadiri congres. Dari 
si.ni so~dah,toeroen kekapal terseboet boeat ke Ma. 
nllla djoega, Mgr. Panis, Selebes; Mgr Aerts dart 
Kei·eil., pastoor Croonen, Brocker dan Drager dari 
Ambon serta wakil pemoeda R K. Tan Hok Fen dan 
hulpleeraar pensioenan B. Raroen dari Laikit. Pada 
djam 10 malam ,,Tjisalak" bertolak dari sini. 

Bandjir besar. 

D j o e g a d i A rn e r i k a. 

Wereld Vrouwen Gebedsdag, 

Hari sembahjang kaoem 
p e r e m p o e a n s e d o e n i a. 

Pada 12 hb. Februari, sebagimana djoega pada 
tahoen2 jang !aloe, beriboe-riboe kaoem iboe diba
njak tempat dari seloeroeh doenia, akan berhimpoen 
sama2 µada d1dalam Satoe djam jang sepih bersem
bahjang menghampin Allah sambil mendengarkan 
soearanja. 

Piktran boeat mengadakan djam sembahjangan 
sebagini, semoelanja soedah timboel dalam hatinja 
beberapa peremooean Christen Amerika, sewaktoe 
Conferentie Internationale Zendingsraad d1atas Olijf
berg pada tahoen 1928. Berka! jang diterimanja pada 
hari sembahjangan jang dilakoekan dalam tahoen 
itoe djoega di Amerika mendesak mereka, pada me
ngoendang kaoem iboe dilain2 negeri, djoega ber
boeat sebagitoe. Dan bag1toe banjak negeri telah 
menoeroeti andjoeran itoe, sehingga sekarang dapat
lah kita katakan tentang satoe ,,hari sembahjangan 
kaoem iboe sedoenia". 

Di Amerika serikat djoega orang mengalami ban Jang dimaksoedkan jalah, soepaja kaoem perem-
djir jang loear biasa. Menoeroet riwajat negeri itoe poean pelbagai geredja, toedjoean, bangsa dan ke-
beloem pernah dialami bandjir sehebat itoe. Soengai 
Ohio/Missisipi soedah meloeap, sehingga sekeloeasan doedoekan, pada hari sembahjangan itoe akan me-

loepakan apa jang memisahkan mereka dan sebagai 
lebih dari 5000 mijl vierkant kerendam air. Sampai 1 anak2 dari satoe Bapa, akan berkoernpoe boeat 

' pada 29 Januari korban bandjir itoe soedah ada 325 1 bersembahjang satoe goena jang lain. • 
majat, sedang dalam hospitaal telah ada 300 orang, h' b 
jang belakangan djoega telah meninggal. Orang2 jang Pokok perfikiran dan semba Jang agi semoea 
kehilangan roemalrnja berdjoemlah 1 millioen djiwa, negeri ada sama, satoe program ma sadja jang diikoeti 
antaranja ada 200.000 orang jang perloe ditolong, oleh seloeroeh doenia. Bagitoelah kaoem iboe di 
sebab ketiadaan segala-galanja. Timoer berloetoet dalam satoe sembahjangan sesa

rna kaoem iboe di Barat dan bertemoelah perem poean 



dari Oetara dan dari Selatan satoe sama lain diha
dap:rn si11ggasana Allah Bapa. 

Boeat 1ni tahoen programma ada dnanrjangkan 
oleh Miss Mabel Shaw dari L1v1ngstone Memorial 
School .\l\beresi, P 0. l<awamiJwa , Noord Rhodesia, 
dan memaka1 pokuk : E n g k a u ad a I a h 
Christo es, an a" n j a A I 1 a t1 Jang hid o e p. 

Di \~anado sembahjangan ini akan dilakoeka n d1 
Geredja besar Julianalaan, djam 7 malam . boeat djam 
sembahjangan mana, sekaliannja denga 11 1n1 kami 
oendang. 

Comite 
,\ievr. A. v ,\i\ulligen - de Groot. 

,, H. Tumengkol · Mamboe. 

ltoe bandjir ditanah Djawa 

L e b ; h h e b a t d a r i d i k i r a. 

Tenta.ng 1toe banJjir diranah Djawa dapat d1ka
barkan lag1, bahwa menoeroet berita leoih djaoeh, 
keadaan11ja ada lebih hebat dari semoelanja dikira. 
Dibilangan l•aerah Solo misalnja, air kal1 !3engawan 
soedah naik tidak koerang dan 6,70 meter lebih ting
g1 Clari b1asa, dan seke loeasan dari 21100 ha telah 
terandam air, teroerama dalarn onderdistrict Orogol 
dan Soekohardjo d1ma 1a tidak koerang dari 65 desa 
soedah mcnanggoeng kesoesahan jang boekan sed1k1t. 
Dibeberapa tempat dipekarangan roemah air sampai 
naiK 1,20 meter tinge;inja, seh1ngga orang2 desa ada 
jang haroes na1k diwoewoengan roemahnja atau me
mandjat pohon, soepaja loepoet dan air bah 1toe. 
Ketjelakaan manoesia rernjata ada tiga orang. Sela
innja itoe doea orang jang telah diwartaka11, ada 
lagi seorang kanak kanak jang soedali mati lemas. 

Oi Diawa Timoer didaerah Ojember Kaltsat poen 
berbandjir hebat. Selain itoe sebab banjaknja toe
roen hoedjan, sampai terdjad1 tanah goegoer, dan 
beberapa desa teroeroek dengan tanah roentoeh itoe . 
Korban manoes1a ada 31 orang mati lantaran tertin
d1s dengan ranah, terbanjak sewaktoe mereka enak2 
ridak, t1dak tahoe roemahnja soedah ditindih tanah ' 
sesama isinja . 

Daerah2 Ngandjoek Jan semarang poen dit1mpah 
bandj1r djo esa sehingga banjak kebon sawah jang 
hanj oet teta naman pad inja dan dja lana11 kereta api 
ada jang roesak . 

Penerbangan. 

I n d o n e s i a - P h i I i p i n a. 

Seperti d1ketahoei .lijn oedara Batavia- Tarakan 
soedah dipakai. Ada dimaksoedkan oleh K N.I.L.M. 
itoe kongsi terbang jang terkenal , hendak melang
soengkan lijn terseooet teroes sampai Manilla Orang 
sekarang sisa menoenggoe kepoetoesan dari Oou
vernemen t Philipina, tentang diloeaskan tidaknja 
permintaan kongsi terbang 8elanda itoe boeat me
nerbangi daerah Ph1lipina. Se.mentara itoe timboel 
pertanjaan, bagimana sekiranja kalau Philipina sadja 
kasih keloeasan, kalau kongs12 penerbangan Phili
pina djoega dikasih keloeasan boeka lijnnja sampai 
kemari, ke Soerabaja, misalnja. 

Menoeroet ,,J.B." terhadap itoe pemerintah disini 
tidak mempoenjai keberatan , dan bersedia mendja
lankan reciprociteit [taoe minta taoe kasihJ. 

Fadjar menjingsing? 

Ba g i k a o e m a m b t e n a a r. 

1.eAtlf4 6.a,\c,4, 
.seJo.eda4 t:La,ot 

~ 
Toeboeh Jang telah dapat serangan 
malaria, mendjadi lemah dan lesoe. 
Apabila badan 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 ini, apa jang 
ditoelis seorang tabib dalam ,,The 
Indian Mooical Record", j altoe 
soerat berkala ketabiban jang 
terkenal: 

,,Sanatogen njata sekali mempoenjai 
pengaroeh ;ang mengoeatkan atas toe
boeh ;ang mendjadi lemah kena serang
an malaria. Jang tadinja pelasik-malaria 
itoe rnendjadlkan toeboeh sampai le
mah, maka Sanatogen mengembalikan 
badan lemah ini sampai koeat. Darah 
djadi !ebih koeat kemball dan dalam 
waktoe fang singkat orang sakitpoen 
akan merasa sehat dan tegap kembali" , 

Ikoetlah nasehat tabib2 jang sebanjak itoe dan ambillah 
Sanatogen soepaja badan djadi tegap dan sehat kembali. 

Terdapat pada segala roemah2 obat dan toko2. 
Sanatogen sekali-kali tidnk <lipegang dengan tangan dan 
tidak menaroeh soeatoe bahagian djoega jang tidnk 
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dilzinkan oleh soeatoe agama. 

SPAARBANK MINAHASSA. 
Diakoe sah dengan besluit Goebernemen 

tertanggal 11 Juli 1894. 

Tempat menjimpan oeang simpanan jg paling aman I 

Oeang simpanan jang tertjatat dalam boekoenja 
semasing penjimpan, pa\.ia oemoemnja boleh diminta 
kembali saban-saban sa'at, dengan tidak oesah ka
sih tahoe lebih dahoeloe . 

Boenga (rente) oeang jang didapat boeat tahoen 
jang telah laloe, saban tahoen .selaat-laatnja pada 
boelan Mei, diten toekan oleh Directie. 

Tentang kenaikan gadji ambtenaren, dalam ,,J.B." 
kita batja, bahwa orang telah ambit poetoesan boeat 
beto~lkan itoe kesalahan dalam atoeran gadji dan 
dengan H.B.B.L. soepaja d1tjotjokkan dengan per
mintaan tempo sekaran~. Oentoek pekerdjaan itoe 
tentoe perloe beberapa boelan sedang dalam depar
tement orang tengah mengoempoelkan materiaal jang 
perloe2. Boleh dipastikan, bahwa pembetoelan ter
maksoed dalam banjak hal ada bererti kenaikan ga
dji bagi si ambtenaar, tapi kalau itoe pekerdjaan 
bisa lebih lekas rampoeng, ada lebih baik. Kenaikan 
gadji sadja mempoenjai harga psychologisch, kalau 
didjalankan dengan lekas, ertinja pada temponja jang 
diperloe. 

I -·············································-.. ····················-··························-····························-·--
: Tan Tek Heng, Amsterdam Di rec tie. 

Kita poen toeroet harapkan, kenaikan itoe Jekas 
akan didjalankan, sebalJ si ambtenaar soenggoeh 
memerloeinja pada saat ini ! 

Perbaikan dalam kalangan gadji boeroeh parti
culier, moelai terdengar djoega kabarnja, tetapi ke
pastian beloemlah didapat. Kabar tentang penaikan 
gadji2 varend personeel pada K.P.M. beloem dapat 
kepastiannja dari pihak directie kongsi itoe, walau
poen soedah tersiar dikalangan pengerdja2 jang 
tersangkoet. 

Mengoendjoen!ii Indonesia r 
Pr i n s es J u I i a n a d an Pr i n s B e r n hard . 

Soerat kabar ,,Het Vaderland" dapat mengkabar
kan, bahwa soedah boleh dibilang pasti, bahwa 
Prinses Juliana sesama Prins Bernhard, dalam ini 
tahoen djoega akan mengoendjoengi Indonesia . Ber
hoeboeng dengan maksoed itoe, maka sehabisnja 
perdjalanan jang sekarang sedang dilakoekan, maka 
prios Bernhard akan kerdja lagi dikantornja Ned. 
Handel My di Amsterdam, oentoek mempeladjari 
keadaan2 negeri jang bakal dikoendj oengi itoe. 

Sementara itoe pihak opisil beloem menjatakan 
apa2 tc-otang perdjalanan itoe serta beloem djoega 
ada atorran jang pasti tentang itoe. 

Borneo Oil Cy Ltd. 
Ke po en j a a n j a pan. 

Menaging dliector dari maskapai japan terseboet, 
toean S. Hosaka, telah mengoendjoengi Betawi dan 
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Bandoeng, berhoeboeng dengan pembitjaraan2 goena 
penggalian minjak tanah d1 Sangkoelirang, Borneo 
Timoer. Disekiter tempat terseboet terdapat conces
sie2 minjak kepoenjaan Oost Borneo My. 

Satoe concessie nama Karioerang, jang dekat 
Sangkoel1rang pernahnja bertoeroet toeroet telah 
dikerdjakan oleh B.P.M. dan Koloniale, jang soedah 
memboeang banjak onkos dengan pertjoema. Poen 
Borneo 011 Cy tersebod soedah mentjoba dapatkan 
minjak ditempat itoe tapi selainnja gas, tidak ada 
minjak jang keloear. Bahan2 seperloenja soedah di 
kirim ke japan boeat diperiksa, dan al hasilnja ada
lah, babwa orang2 Japan berniat hendak tjoba sekali 
Jagi. Menoeroet keperiksaan jang dilakoekan itoe, 
pengharapan boeat dapatkan minjak ditempat itoe 
boekan tidak ada sama sekali. Makanja kongsi japan 
itoe akan membikin penggalian (boring) jang dalam 
sekali. (J.B.) 

Dia poenja koelit lemes itoe be
gitoe atjap kali diganggoekan 
oleh pelipatan koelit jang sarap 
atau merah, panau, pedih, letjer 
atau barah. Dan itoe begitoe 
gampang boleh ditoeloengi. Njon
ja mengetahoei Bedak Purol oe
tama itoe, jang begitoe sedap 
mengoerangkan sakit dan men-

jemboehkan tem
pat2 jang kena 

sakit itoe. Ber
kat betoel boe
at anak njonja. 

TOKO PAKEAN 

W. SA VELKOUI"' 
S 0 E R A B.A I A. 

Hertempat sementara di Hotel Wilhel
mina, kamar n9. 7. 

TERIMA PESANAN BOEAT PAKAIAN: 

TUSSORS, WOL boeat pakai malam, ROK 
JAQUET, SMOKl.NG dll. 



PER08AHAN ORDON ANSI MEMILIH. 

Kaoem madjikan diwa
djibkan memasoekkan 
daftar. 

Kepada College van Gedele~eerden, telab disam
paikan rentjana orJonansi akan mengoebah ordonansi 
Memilih Gemeenteraad, sehingga wadjiblah kaoem 
madjikan memasoekkan daftar orang boeroehnja, ialah 
oentoek keperloean menjoesoen daftar orang jang 
berhak memilih. 

Ba I a i Poe st aka ada mengoetib dan menjoesoen 
barang seperloenja dari pada Keterangan Lampiran ren
tjana terseboet, demikian: 

Ad~poen kepala kantor belasting pada soeatoe tem
pat atau pada soeatoe gewest, menoeroet pasal 8 Ordo
nansi Memilih Gemeenteraad, wadjib menjampaikan 
daftar nama dan pangkat semoea pendoedoek jang ada 
kedapatan dalam ressort sesoeatoe gemeenteraad, ialah 
pendoedoek jang masoek golongan rajat orang Beland a, 
maoepoen jang soedah disamakan haknja dengan orang 
Ero~ah. Mereka itoe ialah jang haroes dikenakan padjak 
dalarn tahoen dieust jang !:>aroe lampau, menoeroet pen
dapatan setahoen jang sekoerang2nja f 300, 

Adapoen daftar itoe haroeslah disarnpaikan kepada 
voorzitter gemeenteraad jang ada kedapatan didalam 
ressort kepala kantor belasting terseboet. 

Daftar jang demikian, sekadar jang mengenai rajat 
boernipoetera dan asing boekan orang Belanda, diha
roeskan disampaikan oleb Kepala pemerintahan ternpat 
(dipoelau Djawa dan Madoera oleh assistent resident). 

Oleh karena dilakoekan padjag oepah dan ordonansi 
padjak pendapatan dioebah berhoeboeng dengan itoe, 
dalam tahoen 1932, maka adalah golongan besai:, jang 
diketjoealikan, tiada kena padjag pendapatan, ialah orang 
jang oepanja koerang dari moo. setahoen. 

Djadi orang int tiada diseboetkan lagi dalam daftar 
jang diwadjibkan tadi, sehingga daftar nama t orang 
jang memilih sangatlah koerang tjoekoepnja. 

Sekadar ten tang pegawai negeri, dalam pasal 9, ada 
diwadjibkan kepada ordonnateur dan hulpordonnateur 
akan memasoekkan daftar nama orang laki-laki Jang ber
tem pat ti nggal dalam ressort sesoeatoe gemeenteraad 
Demikian poela sekadar tentang orang jang boekan pe· 
gawai negeri, diwadjibkan kepada Kepala pemerintahan 
tempat cassistent resident). Adapoen rncreka jang dimak
soedkan ini, ialah mereka jang ada berpendapatan 
sedikit-dikitnja f 300, dalam tahoen jang baroe Iampau, 
tetapi meskipoen dernikian ti.ada kena padj-0g pendapatan 
Negeri. 

l'etapi meskipoen demikian ini, soedah terrijata, bah
wa pegawai B.B. jang wadjib menjampaikan daftar 
terseboet, tiada sanggoep melakoekan jang jang diwa
djibkan kepadanja itoe, ialah jang berkenaan dengan 
golongan jang terpenting, jaitoe boeroeh jang boekan 
pegawai negeri, dan jang 0epahnja koerang dari f 900. 

Mereka ini boleh djoega mernasoekkan permintaan 
dengan soerat soepaja dimoeatkan dalam daftar pemilih 
itoe. Demikian ini berdasar kepada paso.l 13, ajat 2 
ordonansi itoe, tetapi tiadalah banjak hasilnja, kareAa 
biasanja tiadalab dapat mcmboektikan haknja soepaja 
dimasoekkan narnanja dalam daftar pemilih itoe. 

Berhoeboeng dengan jang dikatakan diatas semoea
nja itoc, perloelah rner.igadakan atoeran, sehin1:, ga golo
ngan jg dimaksoedkan itoe, dapat diseboetkan namanja 

dalam daftar pemilih, tiada oesah rnemasoekan permin· 
taan oentoek itoe. Didalam Volksraad, djoega ada di 
kemoekakan soepaja diadakan atoeran jang dernikian 
itoe . 

Administratle padjag Negeri, pada oemoemnja tiada 
lagi mengoempoelkan keterangan tentang oepah, bila 
pendapatan itoe bersihnja koerang dari pada f 900,
setahoen; maka berhoeboeng dengan itoe adalah di
tambahkan satoe pasal baroe jaitoe diwadjibkanlah 
kaoem madjikan menjampaikan daftar nama dan tempat 
tinggal orarg laki-laki jang ada bekerdja padanja, seke
dar jang bertempat tinggal dalam ressort sesoeatoe 
gemeenteraad dan jg oepahnja dalam tahoen jg baroe 
!aloe sekoerang-koerangnja f 300,-, tetap i koerang dari 
pada f 1.200,- setahoen . 

Formulier jang rperloe, djika hendak rnenjampaikan 
daftar itoe, haroeslah disediakan oleh gemeente dan di 
siarkan oleh Administratie padjag Negeri tiap-tiap tahoen 
bersama-sama dengan formulicr jang haroes dikirimkan 
kepada k ·~Oem madjikan itoe djoega ialah formulier jg 
oentoek boeroeh jang pendapatannja f 900,- atau lebih 
dari pada 1toe. Admiristratie itoe poelalah jang men 
goempoelkannja kembali. Kemoedian disampaikanlah 
kepada voorzitter gemeenteraad, tetapi tjoema staat jg 
perloe oentoek menjoesoen daftar pemil!h. 

Beihoeboeng dengan kewadjiban jg dipertanggoeng
kan I<epada kaoern rnadjikan ini, maka kewadjiban jang 
diper tanggoengkan kepada kepala pemerintahan tempat 
[assistent resident ], dapatlah dikoerangi, sehingga hanja 
!ah wadjib tentang golongan orang jang boekan pegawai 
negeri, jang tiada diseboetkan oleh kaoem madjikan 
dalam daftarnja itoe. Demikian itoe diatoer oleh ajat 
kedoea pasal 9 jang baroe itoe. 

Ada ditambahkan pasal 7la, jang rnaksoednja, bah
wa kaoem madjikan jang menjampaikan keterangan jg 
tiada benar boleh dihoekoem sampai 6 boelan, sedang 
sedang ajat jang ditambahkan kepada pasal 73 mengantjam 
kaoem madjikan dengan soeatoe hoekoemctn, bila tiada 
menoeroet kewadjiban jang dimaksoedkan dalam pasal 
9a itoe. 

Maka pasal 75a poen perloe poela ditambah, ja'ni 
dengan keterangan bahwa kesalaban jang pertama itoe 
dipandang kedjahatan dan jang kedoea, dipandang pe
langgaran. 

!RAB 
t 

OBAT TABLET BALASHlN SAJ(PAT RWA 
TAN) TJAP MATJAN 

ada paling mandjoer boeat semboehkan saldt ba

toek-batoek, sakit peroet, boeang2 air, pentjernahan 

makan tidak baik, ilangkan hawa boesoek dari moe

loet dan lain-lain. 

OBAT SAIUT KEPALA TJAP MATJAN 
soedah terpoe ji diatas doenia oba paling mand1oer 

dan tjepat sekali bc eat ilangkan : 

• Sa.kit kepala 
• Sakit g1g1 

Sakit koeping 
• Sal\.it demam 

dan lain - lain. 

OBAT BALSEM TJAP MATJAN 
m1 Balsem ada moestadjab sekali boeat semboehkan 

penjakit pilek, kepala poesing, sakit dada, rheuma
tik (entjok), sakit peroet, sakit digigit binatang ber

bisa, dan I.I. 

Bisa dapat beli diantero tempat. 

JLI'MiN*&H; WWfJ!QAWSRAMP im?FSMF "'+w& 
I' •+ge • •• '* 
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PEMANDANGAN LOEAR NEGERI. 
TJATAT..t\N DIHABIS BOELAN, 

Kalau kita membikin pemandangan tentang kea
daan loear negen sehingga pada achir boelan silam, 
kita dapat ketengahkan hal2 jang beril'.'ot d1bawah 
ini: 

P e m b e r o n t a k a n d i S i a n F u. 

Apa jang semoelanja terdeniar dengan samar2 
pada awal januari, jaitoe sesoedahnja Chiang Kai 
S'lek d1merdekakan dan Chang Hsueh Liang di pones, 
!aloe diamp<?eni, laloe d1 djatoehi hoe1<0eman poela, 
jaitoe diamoil hak kerakjatannja, sekarang dengan 
njata-njata menderoe-deroe poela letoesan bed!I dan 
menam disekeliling Sian fu, dimana tenteranja Chang 
Hsueh Liang, dengan oerserikat dengan kaoem merah, 
telah berontak melawan pemerintah Centraal d1 Nang
king. Mendengar bermoelanja perang soedara itoe, 
sebab jang berperang itoe, ia merahkan, ataukah 
poetih-hidjau dlsnja, kesemoeanja ada orang dan 
ban~sa Tionghoa, orang sampai bertanja: Moelaikah 
poela perang djenderal2 d1 Tiongkok? 

Seperti pembatja masih ingat, sedoeloenja dida
pat persatoean di Tiongkok, jang tenjapai pada ta
hoen sllam, dengan bersatoenja Canton dan Nangking, 
saban2 djenderal jang satoe memerangi djenderal 
janr lain, sehingga selaeroeh Tio.ngkok berada da
lam kegelisahan dan keriboetan. Apakah masa jang 
katjau itoe sekarang moelai lagi ? 

Ada d1kabarkan, bahwa tembakan pertama soedah 
djatoeh, tentara pemberontak dibawah Yang Hu Cheng, 
jang soedah bergandengan tangan dengan kaoem 
kominis, telah melepaskannja . Walaupoen beberapa 
djenderal jang memihak pada Nangking telah dan 
masih berichtiar mendapatkan com prom is [ketjotjokan}, 
tetapi roepanja maksoed baik itoe telah gagal. 

Lantaran tidak pegang djandji? 

Dengan perdjandjian:& mana, sehmgga t~mpo hari 
marschalk Chiang Kai Shek telah dilepaskan oleh 
Chang Hsueh Liang, dipeloearan tidak pernah dike
tahoei dengan pasti. Sangat menarik adalah pembi
langan beberapa djenderal, antaranja Li Chin Hsin, 
Chiang Kwang Nai, Tsai Ting Kai, dll. dalam circu
lairc telegramnia jang menoedoeh pemerintah Cen
traal, jang katanja soedah tidak: pegang djandji boeat 
djalankan tindakan2 terhadap Japan. 

Apakah dalam sikapnja Chiang terhadap Chang 
jang bagitoe lembek, jaitoe mengoesoelkan soepaja 
Chang dihoekoem, tetapi disamping itoe terlebih 
dahoeloe soedah mintakan ampoen boeat ,,sobatnja" 
itoe, haroes dipandang sebagai pengoendjoekan adanja 
djandji2 itoe dari Chiang, atau dari Nangking, jang 
dimaksoedkan oleh djenderal2 terseboet diatas de
ngan circulairenja? Dan permintaan Chiang sampai 
doea kali dioelangkan, tapi ditolak, apakah itoe ada 
hoeboengannja dengan tidak dipenoehkannja djandji 
itoe? Sementara itoe Tiongkok mengalami poela 
pcrpetjahan, dan kalau oesaha perdamaian jang masih 
teroes diichtiarkan itoe gaga!, dan perang soedara 
berkobar teroes dengan hebatnja, djangan2 ,,lain 
orang" nanti datang mentjampoeri oeroesan dalam 
dari Tiongkok itoe. Memang dipel~earan, disini kita 
pandang sadja kedjoeroesan Timoer, jalah Sovjet 
Roes, dan kedjoeroesan Barat dari seberang laoet, 
jalah Nippon, orang sekedar men anti kan saatnja jang 

BER HARD-THEATER 
GEM EE TE BIOSCOOP - MAN AD 0 . 

Oent 11ek amoe. Oentoek Kami, Oentoek k.i ta sekalian ! 
Maloemat jang penting dan besar harganja bagi semoea publiek dibandar Manado dan Mi

nahasa oemoemnja. 
Kabar jang menjenangkan bagi sekalian kita, besar ke-tjil, toea-moeda, dari jang tinggi 

sampai jang rendah, dari jang kaja sampai jang miskin sekalipoen. 

MO ELA I PADA TANGGAL 18 FE 8 RU AR I jang datang ini, akan dipertoen
djoekkan di BERNHARD THEATER - MANADO: 

FILM PERKA w-INAN 
DARI 

H.K. H. PRINSES JUL I AN A DENGAN PRINS 8 ER N HARO. 

Berpoeloeh-poeloeh ri boe pendoedoek indonesia menoenggoe kedatangan film ini. 
Segenap rajat dari segala bangsa dan goloogan tengah bernanti kesempatan jang loear biasa 

ini, kesempatan pada boleh menonton perkawinan dari POETERI MAHKOTANJA. 
Kemoeliaan satoe perkawinan sesama kehormatan2 jang tidak ada bandingannja bagi kita 

sekalian. satoe perkawinan jang tidak terbilang lagi ketinggian arti dan harganja bagi keradjaan 
Nederland, bag1 Ned . Oost- dan West-lndie . 

Pertjoema kita menerangkan lebih djaoeh disini, karena tjoekoep kalau kita ingat Hoe ke· 
djad1an dita nah Belanda, dimana orang soedah berani membajar tempat soepaja ia boleh berdiri 
menonton akan perkawinan itoe sampai harga f lOO boeat satoe tempat sadja. 

Wakil ·· wakll jang tinggi2 dari hampir semoea keradjaan besar di Eropah sampai dt Asia 
soedah pergi bersaksi kan sama-sama hari jang moelia itoe, apalagi tamoe2 jang tinggi-tinggi 
jang ada berikatan dengan Roemah -Oranje. 

Kami dari BERNHARD THEATER bersjoekoer banjak, bahwa kami telah peroleh in1 ke
hormatan pada dapat mempertoendjoekkan film ini dalam waktoe jang begitoe lekas. 

Dengan tidak perdoelikan belandja jang mahal , kami soedah dapat sed1akan ini kesempatan 
oentoek ,v\A.NADO, oentoek MINA.HASA, oentoek semoea BANGSA diini Negeri. 

I I a r g a t e m p a t s e p e 1· t i b 't a s a ! I 
baik sadja I Kalau seandainja Yang dan kawannja 
kaoem merah mendapat kemenangan atau berada 
dipihak jang menang, siapa tahoe japan nanti datang 
tjampoer, dengan alasan ia tidak soeka lihat Tiong
k1>k djadi merah? Bagitoe sebaliknja kalau itoe kaoem 
kominis berada pada pihak kalah, apakah Roes tidak 
akan mentjampoeri, dengan alasan membela sepaham 
politieknja? Berhoeboen: dengan ini, baiklah dike
moekakan disini betapa pa a hampir boelan silam, 
tetangga Tiongkok diseberang laoet itoe sedang da
lam kekaloetan, disebabkan oleh 

Pe r g e g e r an p o I i t i e k d i j a p a n. 

Sedjak beberapa waktoe, orang masih beloem 
loepa itoe pemberontakan militer diboelan Februari 
tahoen !aloe, oedara politiek dalam negeri di Nippon 
ada djaoeh dari pada djernih. Pada achir tahoen 
pernahnja tersiar kabar tentang bakal dibangoenkan
nja militaire dictatuur atau militaire communisme di 
japan. Sesoedah sekian lama mendekam, lambat la
oen api dalam sekam itoe telah menemboes keloear 
roepanja. Waktoe persidangan Rijksdag pada 21 ja
nuari j.b.I. minister2 Arita dan Ba pa, bagitoe djoega 
premier Hirota, soedah tidak dapat berpidato dengan 
leloeasa, tersebab pembitjaraannja sela1oe dipotong
potong dengan pelbagai teriakan socara tertawaan 
dan teriakan ,,tidak" dari anggota2 Rijksdag, sehing
ga premier terpaksa t eroen dengan goesar dari po
dium. Persidangan lantaran itoe oleh titahnja Keizer 
!aloe ditoenda selama doea hari, pada memberikan 
kesempatan bagi partai2 polit1ek mentjari ketjotjokan 

I satoe sama lain. 

Ka bi n et b o e b a r. 
Ministerraad roepaja tidak berhasil mentjari ke

tjotjokan itoe, malah terbagi doea. Minister pepera· 
ngan, dibantoe oleh minister onderwijs dll. madjoe
kan permintaan soepaja parlement diboebarkan. Atas 
perpetjahan da am kabinet itoe premier Hirota jang 
menanggoeng djawab, makanja premier terseboet 
laloe madjoekan permohonan pada Keizer boeat boe
barkan kabinet Permintaan ini telah dikaboelkan 
dan keizer telah menitahkan generaal Ugeki boeat 
membentoek kabinet baroe. Asal pokoknja pergese
ran politiek itoe adalah sebab partai ,,Minseito" tidak 
menjetoedjoei sikapnja pemoeka2 angkatan perang 
dus kaoem militer, jang mentjampoeri oeroesan loear 
negeri. Roepanja itoe pacr japan-Dui tschland poen 
djadi gara gara djoega, tentang apa pemoeka ,,Min
seito" itoe telah katakan : ,,Keterangan2 jang kaloet 
dari minister Arita memberi kepastian pada kita, 
bahwa adalah genera'e stat, boekannja Gaimusho 
[ministerie loe\r negeri] jang tjiptakan itoe perse
toedjoean." 

Sedang dalam kalangan politici terbit djoega per
petjahan, sehingga dari golongan ,,Minseito" maoe
poen dari ,,Seyukai" ada jang setoedjoe ada jang anti 
penghapoesan status quo jang diinginkan oleh kaoem 
militer itoe, didoega akan tertjipta partai baroe dari 
anggota2 kedoea panai besar itoe. 

Sedang boekannja kamer tetapi kabinet jang di
boebarkan, maka perperjahan dalam kalangan partai2 
itoe beloem kentara. 

EROPAH. 

Pe r a n g p e rs. 

Kabar2 belakangan mewartakan tentang dimoelainja pertempoeran antara pasoekan2 pemerintah Centraal 
dan kaoem pemberontak (bekas pasoekannja Chang) dibantoe oleh barisan2 kaoem merah. Disini terlihat 

tentara pemerintah Centraal dalam parit perlindoengannja dimedan dekat Sian-fu. 

Perang soedara di Spanjol, selainnja telah me
nimboelkan kekatjauan dalam negeri itoe send1ri, 
seperti telah diketahoei, djoega soedah djadi gara
gara jang menimboelkan ketjoe-r1gaan d1antara negeri2 
sekelilingnja. Pers Perantjis m1salnja, pada achir2 
ini, dengan teroes terang menoedoeh Djerrnan , ka
tanja negeii ini telah dan rergah mendoedoeki Ma
rokko daerah Spanjol. Adapoen djadjahan Spanjol 
di Afrika itoe, jalah Marokko Spanjol jang berwata 
san dengan Marokko Perantjis rnemang sedari doe
loe tersebab pertjamooerannja Djerman, telah banjak 
mendjadikan pergegeran. Orang masih ingat itoe 
jang d1seboet ,.Agadir incident" ditahoen 1911, jang 
terdjadi lantaran gara garanja kapal perang .,Pather·' 
kepoenjaan Djerman, jang hampir2 sadja pada wak~ 
toe itoe menimboelkan perang doenia. Sekarang 
oihak Perantjis, berhoeboeng dengan keaktipan Djer
man didjoeroesan sitoe, orang hiboek, serta men
tjoerigai negerinja Hitler, jang katanja hendak atau 
soedah mendoedoeki daeiah itue, dan lain dari pada 
itoe katanja main toesoek pendoedoek priboerni di 
daerah Perantjis. Pers Djerman tidak tinggal diam, 
tapi sangkal sama sekali toedoehan Mariane itoe, 
5am.bil meretournja den~<ln woekerrente , j< i 1ce ia 
ganti menoedoeh Perantjis, katanja sedang bersedia 
akan merampas Marokko Spanjol itoe digo.boengkan 
dengan daerahnja sendiri. Seperti dapat dilihat pers 
kedoea pihak sama sengitnja toedoeh-menoedoeh 
jang boekan2. Sekiranja perang itoe terbatas diatas 
kertas sadja dan tidak mendjalar sampai djadi pe
rang bedil dan sabil I 



D A ll I S I A 0 E. 

Keramaian peraja'an hari nikabnja 
Prinses Juliana dan Prins Bernhard. di 

Oeloe Siaee pada tgl 28-29 dan 30 Januari '37. 

P e m a n d a n g a n k i t a. 
Sebagairnana boenji prograrnma djam 6 pagi akan 

pasang meriam diistanah Radja tanda keramaian di
moelai; tapi sedang sang hoedjan toeroen sedari 
pagi2 sekali tiada berhenti-hentinja, maka meriam 
nanti dipasang pada djam 10 pagi. Kebesaran-kebe
saran dari beberapa kampong, sebagai Koe mp a
n i a, Lab ad i r i, 0 e p passers, dan tjakalele 
(soemalo) berganti ganti masoek diistana memperli
hatlcan gerak la~oenja masing2, dimana soedah ter· 
koempoel toean dan njonja ]hr. de Kock, Controleur, 
toean dan njonja E. Schemer, Pendita, toean dan 
njonja P. Parengkuan, Wd. Radja, toean dan njonja 
L. N Kansil ex Radja Siaoe, Djogoegoe Oeloe dan 
Ondong dll. 

Publiek pada nteramaikan perajaan irtl dari segala 
ploksok datang deogan tiada memperdoelikan hoe
djan. Anak anak sekolah dari Zending S. & T. comite, 
K. A. P. Beong. P.M.S. Tatahadeng, berkeliaran ke
sana kemari dihentar oleh goeroe goeroenja. Anak
anak sekolah dari Sawang dihentar oleh goeroe
goeroenja masoek diistana Radja, dimana mereka 
mengiring sepasang penganten terdiri dari anak 
oemoer 6-7 tahoen, seakan akan gambar hidoep dari 
Prinses Juliana dan Prins Bernhard. 

Oejinnastiek dari anak2 sekolah Tarorane (Zen
dingsvervolgschool) diperlihatkan dipimpin oleh 
Mejuffrouw M. Dandel. Sehabisnja itoe dilakoekan 
beberapa pertandinga dari anak2 sekolah, dirnana 
mereka jang toeroet bertanding semoeanja mendapat 
hadiah. 

Pada sorehnja koerang sekali erang toeroet me
ramaikan lampion optocht sebab hoedjan masih toe
roen teroes-teroesan. 

Satoe incident jang terdjadi di Bahoe, karena 
satoe Oeppasser telah berkelahi dengan satoe penon
ton jang soedah maboek, sehingga moekanja si Oep· 
passer bengkak biroe. Pada besoknja pagi hari satoe 
orang dari Bahoe telah meninggal doenia, konon 
kabarnja lantaran terlaloe banjak minoem Jenever 
Minahasa tjap Tikoes. 

Hari jang kedoea hoedjan berhenti, tjoeatja te
rang, sehingga publiek datang lebih banjak dari hari 
kemarinnja, tapi keramaian tiada lain dari pagi sam· 
pai malam hanja pertandingan penjanji2 dan fluit
orkest2 Jang menang telah dikasih hadiah wang dan 
oleh toean Controleur Kapelmeesternja digantoengi 
medali perak. 

Pada hari jang ketiga dari pagi2 sampai malam 
hoedjan toeroen tiada berhenti-hentinja, sehingga 
dilakoekan hanja perlombaan perahoe sadja. 

Tiga hari lebih dahoeloe dari keramaian ini di
lakoekan, telah diadakan pertandingan voetbal. Satoe 
keramaian dan permainan jang orang Siaoe terlaloe 
dojan menontonnja. Tapi dalam pernandangan kita 
mereka jang bermain bal 10 of 15 tahoen !aloe, lebih 
bagoes dan semporna dari mereka jang bermain bal 
dalam ini pertandingan. Dus tingkat deradjat per
mainan voetbal di Siaoe seakan-akan toeroen. 

Satoe penglihatan ditanah lapang permainan voet
bal jang merocpakan penggeli hati, sehingga banjak 
peroet penonton sakit lantaran ketawaan, karena 
Kapiteinlaoet2 bhg district Ondong bermain bal la
wan Kapiteinlaoet2 bhg district Oeloe, keeper Djo
goegoe Oeloe dan Ondong 70 % dari mereka itoe 
beloem pernah tendang bal; sehingga satoe back dari 
Ondong main pegang-pegangan bal berlaga sebagai 
keeper. Scheidsrechter Jhr. de Kock ta poetoes2 
ketawanja, lantaran seakan akan melihat badoet ko
medi diatas tonneel lapangan hidjau. 

Pada beberapa perempatan dan pertigaan djalan 
diperdirikan panggoeng2 Landschaps dan District
kantoor serta djembatan Tarorane dihiasi dengan 
arkoes. Segala roemah dan toko2 dikelilin: ne~eri 
Oeloe sepandjang hari keramaian berkibaran si ti~a 
tjorak. 

Dimoeka istana Radja ditanam baenga, tclah di
perdirikan beberapa stand, goena tombola. Amat 
menjesal roepanja dalam hati, karena koerang lebih 
seriboe roepiah oeang kaoem Siaoe, masoek dikan
tong orang asing toekang2 tombola, tombola mana 
dilakoekan pada sepandjang hari2 keramaian. Tapi 
tidak apa biar kalah oeang asal ramai boekan?? Hm !! 

DARI TONDANO. 

Apakah ada ketjoeranian ? 

Maksoed toelisan kita ini, boekan hendak me
ngoeraikan atau sengadja mentjehari tahoe tentang 
ketjoerangan dan kekoesoetan, sama sekali tidak. 
Hal itoe ki ta serahkan sadja pad a jang berwadji b. 

Hanja jang apa kita disini hendak rnenerangkan, 
ialah tentang pengeloehan dari lelaki Paul Rumbay, 
bertinggal di negeri Papakelan. 

Paul Rumbay tsb. menerangkan pada kita bahwa 
padjak djalan th. 1931 pada tgl. 18 September 1935 
ia soedah membajar f 1.- dan pada tgl. 29 September 
1935 f t.·, djadi sedjoemlah f 2.- Jang menerima 
wang tsb. Hoekoemtoea Papakelan sendiri. 

Paul Rum bay tsb. terkedjoet menerima pada boe
lan januari 1936, dwangschrift dari Hoekoemtoea, 
bahwa ia masih berhoetang padjak djalan 1931 f 8.
jaitoe pokok padjak tiada koerang stengah cent. 

Paul Rumbay menerangkan serta menoendjoekan 
biljet pada Hoekoemtoea, bahwa ia soedah memba· 
jar f 2.- pad a th. 1935, tetapi Hoekoemtoea tiada 
mengambil perdoeli serta berkata ,,Bajar sadja itoe 
djoemlah dwangschrift, tidak perloe banjak bitjara~'. 

Pada tgl 25 Februari 1936 djoemlah dwangschrift 
telah dibajar oleh P. Rumluy jaitoe pokok padjak 

•• 
Bisa minoem bisa gosok bisa oeroet 

Kemandjoeran ini minjak obat soedah dapat diploma2 dan soedah di~oeeiji dari padoeka2 
toean2 ambtenaar dari hangsa Europa dan lndonesier seperti: Radja2, Regent, Hoofda,ent van 
Politie bij de afdeeling Oeneraal Controle Soerabaja, Adjunct Hoofd Djaksa l ste klasse pada 
Landraad Makassar, kepala2 District, Wijkmeester dan Luitenant Tiong oa, Hm. toea2, ke!llala2 
goeroe, Voorzitter2 dari perkoempoelan2, serta pendoedoek2 dan bangsa2 asing dari seloeroeh 
tanah Hindia Belanda jang s~edah pernah pakai ini ,,Ban Leng", dibawah ini ada doea soerat 
dari antaranja. 

Soerabaja, 7 September 1935. 
VER KLARIN 0. 

Jang bertanda dibawah. ini, Ch. W. de Kater, Hoofdagent van Politie pada afdeeliag Gene
rate Contr~le disini, menerangkan disini, bahwa ia soedah tahoe pakai minjak BaR Leng bocat 
mengobati loeka2, sakit peroet dan beringoes , boeat penjakit-penjakit mana obat terseboet sa-
ngat baik adanja. Jang bertanda 

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

VER KLARIN 0. 
Jang bertanda dibawah ini, L. J. J. v. Anen, bertinggal di Soerabaja, menerangican dengan 

1111, ~ahwa minjak ,.Ban ~e~g;", jang . dibik~n ol~h Sie Ka Tje merk Tjeh She Tong, sangat ter
poedi1 goena roepa2 pen1ak1t, sepert1: sak1t telrnga, demam, loeka teristimewa loeka2 angou. 

Sesoedah pakai sedikit sadja rasa sakit soedah hilang sama sekali. 

Soerabaja 24 - 11 - '35 Jang bertanda 

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

VERBETERDE BEKENDMAKING. 
De Resident van Manado maakt ingevolge artikel 9 der VUURWAPENORDONNANTIE Stbld. 1925 

No. 499 bekend : 
A. dat de herregistratie van vuurwapens in de Minahasa voor het jaar 1937 op de volgtnde data zal 

gehouden worden : 
Onderd. Tateloe Reg. 
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" " B. dat : 

I. de registratie op dezelfde plaatse0 als in het jaar 1936 zal plaats hebben. 
Voor Manado ten kantore van de Stadspolitie Julianalaan. 

JI. ieder met zijn eigen vuurwapen en bijbehoorende vergunningsbewijs moet verschijnen. 
Ill. !ederecn bij de verschijning voor de registratie van hun vuurwapen reeds voorzien moet zfll 

van zegel(s), verkrijgbaar aan de Post- en hulppostkantoren. 
Vrijstelling van zegelrecht kan alleen worden toegestaan indien daarvoor een van bet Hoofd van 
Plaatselijk Bestuur te Manado afgegeven verklaring kan worden voorgelegd. 

IV. de bezitter van een voorlaad geweer is ook- zonder b/g verklaring van bet Hoofd van Plaatselijk 
Bestuur vrijgesteld van vuurwapenbelasting. 

V. alle eigenaren van vuurwapens die voor het jaar 1936 reeds op andere plaatsen zijn geregistreerd 
ook moeten verschijnen. · De Resident voornoemd, 

f 8.- + f 0.40 denda dan + f 0.80 ongkosten. 
Apakah perboeatan Hoekoemtaea ini, kita boleh 

katakan ,,M en i po e" atau ,,M en g gel a p k an 
w a H g 0 o e b er n em en"? 

Apakah kehilangan 6 kasboek dari Papakelan, jang 
sampai kini beloem didapat, bersamboengan dengan 
ketjoerangan dan kekoesoetan dalam kasnja Hoe
koemtoea, itoe kita tidak bisa mendoega. 

Kita mengharap, djika Hoekoemtoea itoe, soedah 
terang berboekti kesalahannja, soedah sepatoetnjalah 
dan memetjat Hoekoemtoea terseboet dari djabatan · 
nja . Sebab kal.au tidak, tentoe berbahaja bagi kea
manan dan ketentraman negeri tsb. dibelakang hari. 

Moedah2hanlah jang berwadjib lantas ambil per· 
hatian selekasnja atas perkar~ ini. FredSar. 

DARI SANGIHE. 

Djaetoegoe Taboekan Oetara. 

I 
·1 Bernhard. Pada 15 hb. itoe beliau djatoeh sakit Ialoe 

dimasoekkan dalam roemah sakit dimana beliau telah 
berpoelang boeat selama-selamanja. Djenazanja !aloe 
dibawa dengan motor M Aleida" ke Petta dan pada 22 hb 
dikoeboerkan di Enemawira dengan oepatjara keadatan. 

I 
I DARI BOLANG ITANG. 

I Berhoeboeng dengan hari perkawinan dari Baginda 
Prinses Julianadan Prins Bernhard von 
Lippe Bi ester f el d maka pada malam antara 7 dan 
8 h b. Januar i 1937, di Bolang ltang. Keradjaan Kaid. 
Besar, atas initiafiefnja toean2 H. R. Pontoh dan'N. L. 
Ponto ex Marsaoleh, soedah dilangsoengkan pertemoean 
selakoe tanda d j o e g a toe roe t b erg i r a n g pada 
hari jang moelia itoe, bertempat dirocmahnja toean 
N. H. Ponto terseboet 

Pertemoean mana, welakinpoen tiada dilakoekan 
dengan tjara officiel, toch soedah dikoendjoengi oleh 
abo2, Boki2, serta beberapa or ' ng dagang Tiong Hoa. 

I 
Sesoedahnja semoea hadlir, toean H. R. Pontoh, me-

M an g k at be rad o e. lahirkan beberapa perkataan pendek, serta m ksoednja 
Dari Petta dikabarkan, bahwa pada 21 Januari j.J.

1 

pertemocan pada malam itoe, lantas semoca oada ber
soedah mafat dalam hospitaal di Taroena, toean djogoe- diri , dan muziek memperdengarkan njanjian ,, W i I be
goe Th.NJ· Cacomba, sewaktoe hidoepnja djadi djogoe· mus". 
goe Taboekan Oetara landschap Taboekan. Toe.an ter- , Sehabisnja beberapa toean lagi toeroet mcmperde
seboet sedari 12 Januari berada di Taroena, berhoeboeng ngarkan pidatonja, jang mana semoeanja mt>nocndj<>ek, 
dengan pernikahan j.m.m. prinscs Juliana dan prins kepada kedoea mempelai Agoene bebkan setcroesnja. 
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