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Pergantian tahoen soedah ada dibelakang kita. 
Kalau nomer s.k . kita ini tiba ditangan pembatja, 
soedahlah k1ta sehari, doea berada dalam tahoen 
baroe, menoeroet h1toengan lmlek, ditahoen 2488. 

Pergantian tahoen jang lama dengan tahoen jang 
baroe, selaloe kali mendjad1kan kami liwati satoe 
saat, jang dapat ki~a namakan: saat kenang-kenangan 
segala apa jang soedah d1belakang kita, dan sa'at 
harap-mengharap akan apa jang mas1h dimoeka kita. 
bidalaan mengenang-ngenangkan apa jang baroesan 
k1ta rasai pada tahoen jang lampau itoe, maka pe
rasaan rnas1ng~ kita adalah berbagai-bagai, sekedar 
pengalaman masing2 sela1na waktoe jang !aloe itoe. 

Jang pernahnja mengalami hal2 jang memasgoel
kan hati, tentoelah berkenangl!an jang tidak meng
g1rangkan rasa. sedang jg tad1nja merasai kesenangan 
dan kes iekaan dengan perasaan poeas mengenangkan 
hari- hari jang di bf'!Jkangnja itoe. Dal am satoe hal 
:rndja, kita sama serasa, jalah rasa bersjoekoer dan 
berter1makas1h kepada jang Esa, bahwa dapatlah kita 
sarnpai kepada pergantian tahoen dan mem~soeki 
tahoen jang baroe. 

Tahoen 2 ' 87 jaRg baroesan kita tinggalkan itoe, 
bagi kita bangsa Tionghoa adalah satoe tahoen jang, 
kalau diambil oemoemnja bangsa Kita jang hidoep 
boeat ~ebahagian terbesar, dari perdagan~an, ber· 
moeka doea, ja1toe bahagian jang pertama, selama 
1<1ra2 toedjoeh boelan, telah meninggalkan kenangan 
kesedihan, tersebab segala2nja jang bersangkoetan 
dengan penghidJepan k1ta sehari2, jalah perdagangan 
k1ta, telah sotdah mengalami poekoelan jang se:he 
bat-nebatnja lantaran hantoe maleset itoe, sehingga 
boeKan sedi*t antara kita jang soedah menghampiri 
kehab[san har<lp; tap pada permoeJaan boe an de
lapan sjoekoerlah. fad jar hara p ki ta moelailah me
njingsing, sehingga semasing kita berbesar haraplah 
akan datangnja masa perobahan kearah perbaikan. 

Dalam keadaan berbesar harap inilah kita bertindak 
masoek kedalam tahoen jang baroe, satoe tahoen 

jang membawa harapan2 per aikan, sedikitnja kesoe
dahannja penderitaan dan soekaran jang keliwat 
sangatnja. 

Kita sekarang berada ditahoen jang baroe moelai 
jang pada awalnja. seperti soedah dikatakan diatas 
tadi, memberi pengharapan jang boekan ketjil akan 
diperbaiknja keadaan siahwee kita. Toedjoeh tahoen 
keme!aratan, jang dikoentji dengan tahoen jg baroe2 
kita tinggalkan itoe, sekarang ada dibelakang kita. 

Kita sekarang menengok kedcpan kita, kehari-hari 
datang jang masih mengandoeng teka-teki, jang ma· 
sih djadi satoe resia bagi kita Sebab selainnja, jang 
kita memasoeki permoelaan hari2 itoe dengan ber
sendjatakan pengharapan, taklah kita mengetahoei 
apakah kelak akan dibawanja bagi dan goena kita. 
Doegaan dan harapan kita adalah, sekiranja kita akan 
datangi hari·hari perbaikan. 

Hari ber~koet hari. boelan berganti boelan, tahoen 
bertoeroet tahoen, zaman teta p beredar. Menoesia 
jang mengediami moeka boemi inipoen maoe tak 
maoe toeroet berpoesing djoega. Makanja poen se
wadjarnja tabiat dan perangai manoesia toeroet ber
obah djoega dengan zamannja. 

Adakah kita bangsa Tionghoa memperhatikan ini? 
Hari-hari jang beloem berselang begitoe lama berada 
d1belakang kita itoe adalah hari2 jang beriwajat poen 
djoega berisjarat bagi kita jang hidoep dalam, dari 
dan oleh perdagangan. 

Berriwajat, sebab pentjah rian kita, perdagangan 
kita pernahnja mtngalami k soekaran jang boekan2 
selama hari2 maleset itoe; berisjarat, tersebab oleh 
adanja pengalaman jang mengandoeng pengadjaran, 
jang telah ditinggalkan oleh zaman maleset itoe bagi 
kita. Pengalaman jang kita maksoedkan itoe jalah, 
bahwa kebanjakan antara kita, dalam peroesahaan 
kita, berdagang, lernjata ada dalam keadaan jang sa
ngat rapueh, jar g s gat 16 koeat, dus lemah, 
maka terantjam kemoesnahan soember penghidoepan 
kita. Kebanjakan antara kita, sebagai pedagang, dalam 
waktoe2 jang soekar itoe ternjata masih djaoeh dari 
pada mempoenjai kedoedoekan jang boleh dinama
kan tegoeh dan koeat. 

? ... ? ..• ? 

KEWA.DJIBAN JANG OETA.MA. 
dari semasing pembatja (langganan) soerat kabar, 
adalah memelihara hidoepnja batjaan itoe, dengan 
sewaktoe-waktoe jang tertentoe memberikan padanja 
najakahnja. 

Soedahkah toean genapi kewadjiban itoe? 

A. dministratie. 

Ketiadaan kapitaal, atau djika ada tidak me :oe
koepi, teristimewa ketiadaan reserve atau modal per 
tanggoengan sangat terasa oleh kebanjakan kita se
lama hari2 maleset itoe. 

Selama waktoe2 dan moesim djaja sedoeloenja 
hantoe maleset mengamoek, roepania terbanjak an
tara kita tidak soedah memperhat11<an, althans beg1toe 
mementingkan akan adanja ,,boeah appel dimoesim 
kehaoesan". 

Kapitaalvorming dan reserveeringen oleh terbanjak 
antara kita roepanja tidak soedah d1perhatikan dan 
dioesahakan. lni t1dak boleh mesti tinggal scbagai 
di tern poi jang dibelakang kita itoe. Sek1ranja moes1m 
soekar jang 1ampau, atau jang agaknja hendak !aloe 
dari kita itoe, soedah tjoekoep memberi rengadjaran 
bagi kita pad merobah kompas perdagangan kita, 
pada dihari~ jang dihadapan kita, kelak kita tidak 
lag1 berada dalam keadaan selemahnja jang soedah2 
itoe. Kita sekarang berada llalam tahoen baroe, de
ngan sifat dan bentoeknja jang baroe poela. Sekira
nja, d1samping pengharapan perbaikan kita, poen 
d1bawanja bagi kita perobahan sikap berdasar atas 
pengadjaran2 pada hari2 jang lampau. 

Doenia berpoetar, zaman beredar, henclaklah pe
rangai manoesia ditjotjokkan dengan itoe. Selamat 
tahoen baroe ! 

Peminoem-peminoem soesoe n;tendapet 
kebagoesan dan oentoeng 

ketjakepan roman. 
Soesoe entjer ,,Tjap .NONNA" mengasi 

kesehatan _ dan 
oerat-oerat darah 

kebagoesan jang dateng dari 
ketjakepan · roman dari 

berdjalan dengen jang 

Soesoe entjer ,,Tjap N 0 N NA" 
selamanja gampang dipake: Bi kin 
doea lobang dibagian atesnja ka
leng dan ditoeangken ketjangkir 

atawa glas. 

Minoe"'lah NON NA'' 
oesoe entjer ,JJAP . 

tetap. 

Etiket-etiket dari soesoe entjer tjap Nonna boleh dritang baiva dantoekarpers<~nrin par/a N. V. Llf olukschl*, 
Handels Vennootschap di Manado. Keterangan lebi djaoe boleh dap<Lt pada fi'rma J:I. H. V. te1·seboet 
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ROEPA-ROEPA KABAR I 

Permainao tjatoer. 

Pendirian Schaakbond
Minahassa. 

Atas oesahanja beberapa penggemar main schaak 
(tjatoer), maka pada kemarin Minggoe 7 hb. ini telah 
diperdirikan disini: Schaakbond Minahassa. 

Dalam bestuur jang sementara ada doedoek sebagai: 
Ketoea: Dr. A. B. Andu 
Penoelis: W. ]. Ratu-Langie 
Bendahari : Sie Ka Tje 
Technische !eider: W. A. Kansil 
Pembantoe2: Mevr. P. F. Pande-lroot (Tondano) 

j. P. Maengkom [Aermadidi) 
E. Paat (Tomohon) 
M. Supit (Langoan) 

Sebag:ai propaganda, oleh sondbestuur soedah diwa
djibkan pada technische !eider W. A. Kansil, seorang 
hoof d k I asses p e I er, boeat adakan simultaan-par
tijen di Aermadidih, Tondano, Tomohon dan Lang;oan, 
masing2 pada 14, 21, 23 dan 28 Februari 1937. 

Oleh bondbestuur djo<!ga dikandoeng niatan pada 
m~ngadakan pertandingan2 besar (gongwedstrijdenj di 
M rnaJo selama hari2 Paschen j.d. dan sesoedah per
tand1ngan2 itoe oleh technische !eider akan diberikan 
simultaan partijen. 

Penoelis Schaakbond Minahasa, 
W.J. R-L. 

P. I. D. tjampoer taagao. 
M e n j o e d a h k a n p o I e m i e k. 

Kemarin senin, 8 hb. ini, redacteur kita soedah di
oendang oleh leider P. I. D. di ini kota, boeat datang 
kei<antornja sebab ada barang pembitjaraan. Atas perta
njaan kita apakah jang mendjadi gara2nja oendangan 
itoe, toean Wenas leider P. I D. !aloe menerangkan 
bahwa oleh jang berwadjib dirasa soedah ternponja 
menjoedahkan polemiek antara "Menara", batja RR. Paa~. 
dan "Keng Hwa Po", batja Corohar. Kita !aloe menge
moekakan, bahwa tegoran sebegitoe terdahoeloe seba
iknja disam 'aikan kepada sobat kita ja11g man is R.R. 
di "Menara" itoe, oleh sebab kita sadja sekedar me
nangkis dan membela sadja. Selama serangan tidak di
berhentikan, soskarlah rasanja kita berdiam I Sesoedah 
diberikan kepastian pada kita, bahwa djoega sobat kita 
itoe soedah ditegor (atau akan ditegor) menjoedahkan 
serangan2nja, pihak kita !aloe menjatakan, ta' ada ke
beratan memenoehi keinginan P. I. D. itoe. Oengan se
pintas laloe dapat kita kabarkan djoega, bahwa djika 
hendak didjadikan pertanjaan, dimana letaknja salah 
sehingga terdjadi perang kalam itoe, maka menoeroet 
anggapan P.I.D. adalah kesalahan itoe haroes ditjari 
pada lawan kita jang manis itoe. Bagi kita, ini boekan
nja jang terpenting, tetapi ada baiknja djoega kalau 
pembatja mengetahoeinja. Dengan ini pihak kita toetoep 
polemiek antara kita dan ,,Menara" itoe, tapi boekannja 
penoetoepan ini haroes dipandang srbagai perdjandjian 
pihak kita, bahwa kita akan membiarkan bangsa dan 
diri kita, diperlakoekan sesoeka2nja oleh R.R. djika 
sekiranja sobat kita jang manis itoe mengoelangi sera
ngannja. Sekianlah. (Corphar) 

Partai baroe? 
Pers Djawa dan Soematra riboet dengan voor tegen 

terhadap Pari ndra dan p<!rloenja berdiri partai baroe. 
B~kas2 pendekar Partindo madjoe kemedan oemoem 

dengan alasan2nja. Dr Soetomo dan Parindranja dikri~ 
tiek berhoeboeng dengan gara2nja ,,elite" alias parta1 
boerdjoeis. 

Roepanja berhoeboeng dengan soal ini, dari seorang 
kepertjajaan kita m<!nd 1pat chabar, bahwa bebe~apa 
bekas pend~kar Partindo dikota ini, telah mengmm 
telegram pada hopdaktoer harian ,,Kebangoenan" toean 
Sanoesi Pane, menjatakan persetoedjoean mereka atas 
pendirian soeatoe partai baroe. 

Antaranja ialah toean2 G.R. Pantouw, M.B. Tumbel, 
Tombeng dan G.E. Dauhan. 

Betapa nanti, kita toenggoe bagaimana kelak sepak 
terdjang banteng2 tidoer berbangkit poela. 

Memperbanjak soerat kabar, 

C o m i t e d i p e r d i r i k a n. 
Oleh anggota2 Volksraad lndonesier di Betawi, 

soedah dibentoek satoe comite, jang bermaksoedkan 
mengatoer penerbitan soerat2 ka!Jar diseloeroeh Indo
nesia, dengan memakai bahasa Melajoe atau bah11sa 
Belanda. Comite 1toe ada dipimpin oleh toean Koesoe
mo Oetojo, itoe lid Volksraad jang terkenal. Soerat 
kabar ja11g pertama akan dikeloearkan dikota Semarang. 
Bagitoelah M .H. kabarkan. 

Kabar ini sangat menggirangkan, sebab djika ada 
barang jang sangat diboetoeh goena kemadjoean bangsa 
dan noesa, maka antara lain2 adalah persoerat kabaran 
termasoek dibaris atas sendiri. 

Beberapa angkatan. 
Burgemeester Semarang. 

Diangkat djadi burgemeester Semarang, mewakili 
burgemeester jang sedang verlof setahoen lamanja jalah 
Mr. j .F.A.van Bruggen, ass.resident Keboemen. 

Resident Makassar. 
Dengan pendjabatan bestuur Celebes dan daerahnja 

(Makasser) diberikan titel dan pangkat pada toean 
C.H.H.Terlaag, sekarang diperbantoekan pada kantoor 
boeat bestuurshervorming. Djadi scmentara menoenggoe 
keangkatan gouverneur Groote Oost, Makassar diperin
tah oleh satoe resident. 

Kapal ,.KALAKALA''· 

Dalam daerah Washington, Amerika, orang sekarang moelai mempergoenakan kapal -kaoal model baroe 
se;>erti terlihat disini. Kapal ini seanteroenja diboeat dari pada wadja . 

Dari Tondano. 
(Oleh: FredSar). 

Banjak maliog. 

f'ajahnja boeat kita orang zaman sekarang ini boe
kag main. Ta' moengkin diantaranja ta' dapat membeli 
keperloean oentoek hari2 plezier. Ocntoek memperoleh 
nafakah, ta' ada lain djalan, melainkan djalan jg tidak 
disoekai oleh wet. 
Menoeroet keterangan jang kita peroleh hampir ditiap2 
negeri di- bendar Tondano, sering terdjadi pentjoerian 
ketjil2, diantaranja diroemah toean Tumangken, Rep1, 
Mangowal ct.I.I., dan herannja pentjoerian2 belocm dapat 
ketangkap. . 

Kita berseroe kepada jang wadjib oentoek mendJaga 
keamanan di- negeri2. 

Oentoek kepentingan rajat, perloe jang wadjib lebih 
actief. 

Majat Stien Tumelap digali kembali. 

Menjamboeng pekabaran kit a di K. H.P. tgl 16 Janu-
11ri 1937 no. 29, jang berkepala ,,Ketjilakaan jang ngeri" 
jang telah kita chabar'<an bahwa Stien Tumelap telah 
djatoeh dari roda sehingga melajang djiwanja, sekarang 
dapat poela dichabarkan bahwa iboe bapa dari S.T. 
bernama Apeles Tume lap, telah keberatan bahwa kema
tian anaknja boekan disebabkan djatoeh dari roda, 
melainkan digiling dengan roda. 

Oleh sebab toean Dokter Winter barang kali tidak 
memeriksa betoel2 apakah sebabnja S.T. melajang dji· 
wanja, sehingga pada hari Kamis tgl 28 Januari 1937, 
P. T. Majoor di ban toe oleh Toean Mantri Veldpolitie dan 
beberapa Hoekoemtoea, telalt menjoeroe gali kembali 
majat dari Stien Turnelap boeat diperiksa kembali oleh 
toean Dokter Winter. 

Apakah betoel toean Dokter Winter tiada memeriksa 
bctoel2 waktoe anak tsb. dibawa keroemah sakit, itoe
lah orang merdeka oentoek mengira, tetapi memastikan 
tentoe tidak boleb dan banjak resiconja, jaitoe takoet 
salah terka. 

Djatoeh dari atas koeda. 
Pada hari Kamis tgl. 4 Februari 1937 P.T. Majoor 

telah pergi ke negeri Totolan oentoek pilihan Hoekoem
toea dinegeri tsb. 

C uracao 

dengan 83.000 djiwa pendoedoeknja, mempoenjai 11.500 
anak sekolah sekolahan rendah atau 13,75 pCt sedang 
saban2 100.000 orang pendoedoek terdapat 57 boeah 
sekolah dan onkos satoe orang setahoen ada f 10.-

Selain dari pada keadaan sekolahan, djoeg<l, keadaan 
dokter banjak berbeda. 

Diantara 4000 pendoedoek Curacao terdapat seorang 
dokter sedang di Suriname 3000 p~ndoedoek mempoe· 
njai seorang do der. Di Indonesia baroe diantara 60 OOQ 
orang pendoedoek terdapat seorang dokter. Demikian
lah keadaan Hindia Barat dan Hind1a Timoer ini amat 
berbeda. Orang boleh berkata: ja, tentoe sadja berbeda 
karena Hindia Barat soedah sedjak 300 tahoen dipan
dang sebagai negeri jang n even g e sch i kt, artinja 
s am a t em pat n j a sebagai negeri Belanda, sedahg 
Indonesia adalah soeatoe negeri o n de r g e sch i kt, 
jaitoe dibawahnja ... . . 

Sekianlah perbandingan Dr.Soetomo itoe, sebagaima
na itoe terbatja dalam soeratnja "S.O" 

Seperti pembatja dapat melihat, dalam oeroesan pe
ladjaran dan kes~hatan Indonesia djaoeh terbelakang pada 
Hindia Bara!. Prihal kedokteran, poen Minahasa jang 
ada salah satoe bahagian dari Indonesia jang mempoe
njai banjak dokter, masih terbelakang pada kedoea 
daerah di Hindia Baral itoe. Minahasa dengan 300.000 
pendoedoeknja mempoenjai sadja 10 dokter dus saban 
30.000 orang ada seorang dokter, sedang Sangihe de
ngan 150.000 sadja poenja satoe dokter! 

Itoe film Perkawinao 

D i B e r n h a rd - t h e ate r. 

Pada memenoehi keinginan banjak orang jang 
soeka tahoe apa itoe film perkawinan Poeteri Julia-

, na jang akan dipoetar di Bernhard-bioscope disini, 
ada sama dengan lain film jang soedah pernah di
perlihatkan d1sini, dapat kita kabarkan, bahwa film 
jang akan dipoetar di Bernhard itoe be Io em ad a 
di Man ado, dan nan ti ti b a d is in i dengan. 
kapal dari Java tanggal 17 hb. ini. 

Oleh boeroek dan banjak loempoer djalan tsb sebab I 
tiada diperbaiki dan tiada diindahkan oleh jang berwadjib, 
maloemlah hanja djalan simpangan, maka koeda kenda
raan P.T. Majoor tergelintjir sehingga beliau penoeh 
dengan Ioempoer, t tapi beroentoeng baik badan beliau 
tiada koerang soeatoe apapoen. 

Apa jang kita tahoe lagi dari film itoe, jalah bah
wa ia pernah dipoetar diastana Rijswijk didepan 
Wali negeri pada 19 Januari jang laloe, sedatangnja 
di Indonesia dari negeri Belanda, dibawa oleh mesin 
terbang ,,Djalak". 

Sekianlah apa jang kita tahoe dari film itoe. 
Dapat ditambahkan lagi jang film terseboet ada dari 
kongsie ,,Gong· film". 

P.T. Majoor boleh meng1ra sendiri bagaimana soesah 
dan pajahnja orang2 dari negeri simpangan membawa 
hasil keboennja dengan roda ke pasar Sedangkan beliau 
sendiri soedah pakai koeda jang terpilih, tetap1 to'ch 
beliau djatoeh dari alas koeda, apapoela roda penoeh 
dengan moeatan bagaimanakah soes hnja pembatja boleh 
terka sendiri. _ 

Moedah2an kiranja se!lJoea djalan simpangan P.T 
Majoor akan menjoeroeh memperbaiki oentoek kesena
ngan pendoedoek negeri dan jang berwadjib. 

Onderwijs di Indonesia 

Banjak terbelakang. 

Soal onderwijs di Indonesia ada satoe soal jg lama 
tapi tinggal hangat. Dalam salah satoe dari soerat2nja 
Dr.Soetomo dari tanah Belanda, kita membatja antara 
Iain2 satoe perbandingan antara pengadjaran di Hind1a 
Timoer dan di Hindia Barat, daerah keradjaan BLianda. 

Begitoelah kita lihat bahwa 

Indonesia, 

dengan djoemlah pendoedoeknja jang 60.000.000.-djiwa, 
ada mempoenjai anak2 jang bersekolah sedjoemblah 
1.900.000 orang atau 3.25pCt. Diantara tiap2 \00 000 
orang pendoedoek ada 33 boeah sekolah, j?lah sekola
han rendah, seda:ig onkos sekolah rendah bagi tiap2 
orang dalam setahoen ada 40 sen. 

Keadaan sekolahan di Hindia Barat adalah di 

Suriname 

dengan djoemlah pedoedoek dari 145 000 djiwa (tidak 
terhitoen~ orang2 didalam hoetan, begitoe djoega lndi
anen), jang bersekolah disekolahan rendah ada 21.000 
orang atau 15,5 pCt; banjaknja roemah sekolah saban 
100 000 orang pendoedoek ada 80 boeah sedang onkos 
setahoen bagi tiap! orang disekolah rendah banjaknja 
f7.-

Madame Chiang Kai Shek bersesama saLabat soea
minja, djornalis bangsa Australia nama Donald, wak· 
toe hendak berangkat dengan mes in terbang ke Sian 
fu, menjoesoel maarschalk Chiang jang ditahan oleh 
sobatnja Chang. Donald telah mendjadi orang per
antaraan dalam pembitjaraan tentang penglepasan 
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Dari Tonsawang. 

P. H. I. S. madjoo. 

Tomb at o e, jang djadi centra negeri2 di Tonsa
wang memaloemkan pertama tama P.H I. Schoolnja. 

Pada jaarvergaderingnja tanggal 31 Januari, maka 
kasnja menghitoen~ peroentoengan + f 150.-, keoen
toengan mana moelai dihitoeng sedjak setengah tahoen 
kedoea. 

Djika didistileer baik2 hal ihwal oentoek mema'moer
kan sekolah terseboet, nistjaja tiadalah soekar, sebab: 

I. Tiadalah n'hil hasil sekolah itoe, moelai dari masa 
P.M. lagi. Boektinja banjaklah anak2 Tonsawang 
dan lain2 daerah di ~inahasa, moedjoer dari se
kolah itoe baik di Minahasa baik dipoelau lain . 

2. Dengan demikian, sekolah itoe moedah dibantoe 
apabila ditjari djalan membesarkannja. 

3. Letaknja diatas satoe boekit ditengah2 negeri. Men
djadi satoe µerhiasan negeri dan daerah berkeliling 
Tombatoe apabila tempat itoe dizamankan (dimo
dernkan). 

Kepada Bestuur, teroetama Ketoea M.Koemesan dan 
Pen'oelisnja A.Oopong dilajankan banjak sjoekoer karena 
pengoeroesan sekolah itoe, sambil d1harapkan soeboer 
Iebarnja oentoek negeri dan tanah serta bangsa. 

Sarang malaria. 
Ka Ii, jang dekat fornbatoe, sepandjang pendapatan 

dokter, telah mendjadi sarang ama malaria. Apabila 
koerang pendjagaan diri, nistjaja penjakit nahas itoe 
dapat rnenoelar banjak. Sebagai doedoek pada sisi soe
ng~i. rnaka Kali doedoek dioedik dan Tombatoe, Koeja
nga dan Moendoeng, Molompar dihilir adanja. 

Oidjaoehkan Allah kiranja penjakit itoe menoelar, 
serta biarlah orangnja iJOen mengerti akan arti keseha
tan toebo~h dan weter.schapnja. 

Letarlah kiranja sajap Apotheek Tombatoe oesaha 
k2oem2 iboe rombatoe pada menolong pedoedoek se
oemoP.mnja. 

Pet petjahan? 

Si Ii an, dengan doea geredjanja, menoentoet per
pisahan administratie. Doea2 berta'aloek dan masoek 
dibawah sajap G.M.l.M. 

Apa salahnja ? 
Hal ihwal Silian boel<an baroe ha! ihwal sehari. 
Baroe2 ini, sebagian M Geredja, jaitoe pihak timoer 

mengangkat goeroe djoemat baroe, memboeang goeroe 
djoemat beropleiding dengan roepa2 perboeatan matjam 
perhambatan. Goeroe baroe itoe ta' boleh tahan agak
nja, sebab sadja namanja ada goeroe djoemat, sedang 
jang bekerdja orang lain Atoeran man a soedah ditoeroet 
walla'hoealarnl Perpisahan antara djoemat Silian telah 
berlakoe dengan kelepasan anggota 44 sedjak 1931, per
pisahan mana P.O. dapat anggota. Tahoen 1936 deng;an 
kelepasan goeroe djoemat, perpisahan mana penoeroet 
goeroe jang dilepaskan menoentoet peniahoetan sendiri 
kepada Clasis, dus menoeroet djalan ke Geredjaan. 

Dari antara anggota M.Gt:redja timoer ada jang se· 
nantiasa menoentoet dan menoeroet ho rm at serta 
d i ct at or, jang bagi orang Protestant dengan zaman
nja soeKar dierti dan diterima. 

Bentjana dan kritik2 mengkoeboerkan amat keras, 
sehingga dengan matjam demikian, djoemat Siltan soe
sah madjoe dan oesahakan kemoeka pada hari2 koedian 
aKan oendoer djoega. 

Hasil:.! perhambatan sekarang moelai nampak, sebab 
jang berchotbah sekarang itoe boekan pegawai2 geredja 
jang opisil. Deng an peroebahan n ikah baharoe, ada jang 
b~loem sempat ditegoehkan (huwelijks.inzegening),oem
pama bagi penoeroet2 jang menghormati pendiriannja 
setjara organisatie Orang takoet memberkati dalam ge
redja jang sedjak ditahbiskan dipakai tempat mendja
lankan sacrementen? Heran boekan main. Ataukah di 
Silian adalah oknoem-oknoem 1jang ditakoeti atau nasib 
terperintah? 

Ja, selama ketakoetan ada, kebenaran akan tiada tim · 
boel, baik dari nama kaoem, baik dari nama djoemat. 

Manoesia berani dengan kebenaran dan takoet de
ngan salahnja. 

Achirnja, madjoenja G.M.l.M tempatnja djoernat Si
lian, boekan sadja dengan bertheorie, melainkan dengan 
menggoeloeng tangan badjoe pada memberi keterangan 
dan rne :iintpin dengan tenaga berani jang dengan Roch
oelkoedoes. Sekian dahoeloe, menanti samboengannja. 

Salam tabik, 
Do o Ken g. 

Kawat dari Seri Baginda Maharadja, 

Kepada Seri padoeka toean 
Bes a r G o e b e r n o e r D j r n d e
r a I. 

Terima kasih Kami jang ichlas atas oetjapan se 
lama! Toean. :::iaja harap Toean akan menjampail<an 
ter1ma ka<;ih Kami kepada sekalian orang jang telah 
mengmmkan oetjapan selamatnja. 

WILHELMINA. 

Kapa} peraog Japan. 

Data n g d i M a n ad o. 

Nanti pada hari Minggoe 21 hb. ini, satoe kruiser 
Japan 11ama nOkinoshima Maru", akan tiba dipelaboehan 
Manado, dalam perdjalanannja berkeliling. Besarnja ka
pal perang 1 toe ada kira2 sama dengan kapal ,,Kuma", 
jang pernahnja datang disini itoe. Kapa! ,,Okinoshima" 
ini at:a satoe kruiser baroe dan boekannja itoe kapal 
jang senama dengan itoe, jaitoe satoe kapal jang dalam 
perang dengan Roes, telah dirampas oleh Japan dan 
dikasih nama sebegitoe. Kapal jang toea itoe soedah 
ditenggelarnkan, didjadikan beton disalah satoe pela
boehan japan. 

• • . . dan semendiak itoe 

"Ta' pern•h lagi "!toe disebabkan 
engkau menga.. Kah:an. I<alzan meng ... 
doekan kesa- hilangkan adoean 
kltan. Engkau /, dan kelo•han dan 
kelihatannja -::. ~ --.,,, mendjadikan 
moeda" .......__,...-: ~ ~ l 'J ll\ .saja .seorang 

\ peren:~:d~ 
, kemball" 

senantiasa tetap 
Toean itoe. 

ta' pernah 
lagi ia . 
mengadoekan 
kesakitan 

Kesenangan hidocp jang 
tiada terganggoe-ganggoe, 
tiada dipoetoes-poetoeskan 
oleh penjakitan-penjakitan 
jang senantiasa tetap da
tangnja, kesenangan hi
doe'p begini dapat ditjapai 
sekarang oleh masing2 pe
rem poean. 

Professor Oscar Loew, 
seorang terpeladjar jang 
termasjhoer, jang telah se
kian lamanja mengadakan 
pertjobaan, telah beroen-
toeng mendapati Kalzan 
jang sekarang kenamaan 
kesegenap doenia. Sedemi· 
kian Kalzan mengoeatkan 
badan Toean, sehingga 
Toean lekas djoega terhin
dar dari keloehan2 jang 

datangnja mengganggoe diri 

Belilah hari ini djoega Kalzan, soepaja badan 
Toean sehat sehari-hari. 

OBAT MAKANAN KAPOER 
Boleh dapat beli disemoea roemah obat dan toko2. 

Dari 'l'amako. 

Pekerdjaan politie. 

Pekerdjaan Journalist dan pe
kerdjaan politie ada hampir 
bersamaan; Di Tahoena Sangihe 
banjak kedjahatan tertangkap. 

Kalau orang bilang pekerdjaan journalis dan peker
djnan politie ada hampir bersamaan, n1stjaja kita maoe 
akoe kebenaran itoe pembilangan. 

Tangkapan2 politie boeat keamanan negeri dan boeat 
kebaikan puoliek, sering kali menimboelkan iri hati dan 
marah dari orang, karena katanja politie berlakoe kedjam 
dan lain2 alasan jang ditjari2. Demikian pekerdjaan 
orang pers, toelisan2 boeat keb1ikan oemoem dan boeat 
penerangan, terbitkan orang poenja moerka jang sering 
kali bikin pembalasan gelap. Pada ha! ini doea peker
djaan ada goena melindoengi oernoem, dengan goenakan 
kebenaran dan keadilan, patoet beroleh publiek poenja 
terima kasih. 

Kita sebagai seorang jang tjintakan keamanan, me- I 

rasa poeas kalau ada poelitie soeka ambil djalan benar I 
dalam kewadjiban dienst. 

Sebagai seorang penoelis kita rnerasa wadjtb harga- j 
kan pekerdjaan poelitie di Tahoena. 

Oleh karena banjak tangkapan perkara kedjahatan , 
telah bikin banjak pendjahatl! hilang pengarothnja , I 
maka olehnja Tahoena dan sekiternja am<in dan koe
rang terganggoe. 

Politie Tahoena dibawah pirnpinan Mantri polttie W ' 
Walangare telah bikin Tahoena aman, pada masa ini 
perkelahian2 pemabokan2 dan lain2 kedjahatan telah 
banjak berkoerang. 

Boekan sadja di Tahoena, tapi di Bowongkedang 
bagian Petta, kawanan rnenjaboeng ajam soedah ter
tangkap, beg1toe djoega kawanan djoed1 [poetar dadoeJ, 
di tangkap djoega. 

Di bahian famako, telah dihtkin penangkapan orang 
smokol jenever Minahasa ltjap Tikoes), ja1tot! di poelau 
Kalama Sahagian manganitoe, pendjoer' ian, cnz. 

Satoe penangkilpan jang berhasil bagocs, ja1toe pe
nangkapan di kapal pada seorang fiong Hoa, jang 
kedapatan smokol madat gelap, waktoe kapal di pela
boehan Tahoena. 

Ini sernoea ada kewadjiban dan djasanja pekerdjaan 
politie di Tahoena. 

Kita harap boeat keamanan negeri dan kesentosaan 
orang banjak, politie akan bekerdja seperti jg soedah2 
agar deradjat korps politie di Tahoena-Sangihe akan 
semingkin tinggi. 

Pembantoe. 

Koloni Japan diini kota sedjak beberapa hari soedah 
bersedia-sedia boeat menerima tetamoe sebangsanja itoe 
dengan seksamanja. Kapal itoe akan berlaboeh di::;ini 
tiga bari lamanja. 

GEllEE~l'E llANADO. 

BekendmakinM. 

De Burgemeester van Manado maakt bekend, dat 
een ontwerp der Verordening tot regeling van di
verse voorschriften voor het personeel der Oemeente 
Mana do ge1 eed is en voor een ieder ter inzage ligt 
op de Gemeentesecretarie. 

Hij acht met in achtneming van het bepaalde in 
de laatste zinsnede van art. 17 der Locale Raden 
Ordon nan tie termen aanwezig af t e wijken van de 
in bet le. lid van gemeld artikel gestelden termijn 
van vier weke n. 

Manado, 11 Februari 1937. 

De Burgemeester. 

Selesmo jong moelai itoe boleh, 
sebeloemnja toean ingot akan itoe, 
beroeboh mendjodi bronchitis jong 
beroelang2 datang serta berbohajo. 
Djangonloh toeon olpakan botoek 
itoe, ombilloh sekarong ini djaega 
Akker's Abdijsiroop, obat serasi jong 
bersifat loear bia5a boeat menjem· 
boehkon sokit, membinasokon bodiZ 
don menghilongkon batoek Bogoi· 
mono seroet dado, bogaimono sokit 
botoek djoego, Abdijsiroop mengoe
rongkannjo don menjemboekonnja 
dengan lekos. Pohon penjakit dimoes• 
nakon, botoek toean hilong serta 
toean tido menegahkan bronchitis so· 
hadjo, meloinkon toeon memberikon 
bingkas baroe _podo perkakos2 nafas 
toean poen. Tida terlowon boeot: 

Batoel<. .a,;ep-Brondlitis-Astllmo '; 

~SI ROOP. 

, 



D A I{ I P A S S O. 

Mohon perhatian jaog berwadjib. 
P as a r Pass o. 

Kalau kita pergi djalan2 ke pasar Passo, boekan pada 
hari pasarnja, kita akan bertanja manakah jang dikata 
pasarnja itoe? Menoeroet pendapatan kita tanda2 jang 
menandakan tempat itoe adalah pasar tiadalah terdapat. 
Jani terlihat ta lain warongnja Hoekoemtoea Passo dan 
roemah dari iparnja Hoe~oemtoea jaitoe E.B. lnkiriwan 
Bagaimanakah halnja kalau pada hari pasar? Pada hari 
pasar jang berdagang sangat banjaknja, jang berbelan
djapoen sangat poela ramainja. Pedagang jang banjak 
itoe tempatnja sebahagian hanja dipinggiran djalan sadja 
dan pernbeli jang ta sedikit djoernlahnja itoepoen ber
keroemoem didjalanan itoe poela. Sedang djalan itoe 
ramai poela dipakai !aloe lintas kendaraan, sebagai 
vrachtauto's , sado d l.l. sebagainja, 

Oleh karena oentoek mendjaga djangan sampai 
terdjadi ha! jang ta diingini , kita mengharap soepaja 
dapatlah kiranja keadaan jang membahajakan i ni diper
baiki. 

Djoega kita mengharap soepaja keadaan pasar itoe 
,,beroepa pasar" jaitoe dengan memboeat loods, soepaja 
jang berdagang dan berbelandja itoe, dapat berlindoeng 
dari panas, teroetama dari pada hoedjan. Demikian 
djoega waroeng dari Hoekoemtoea, jang mengoentoeng
kan oentuek dirinja sendiri, dan meroegikan kepada 
pendoedoek, soepaja disoeroeh angkat. 

Sedih rasanja hati kita kalau pasar sedang ramai 
dengan tiba2 toeroen hoedjan, boekan kepalang peda 
gan~2 itoe ~oesahnja; karena masakah mereka dengan 
dagangannja itoe haroes basah koejoep, selain mereka 
kedinginan, dagangannjapoen soedah bararg tentoe 
roesak kena ocdjan, sedang oentoek berlindoeng ta ada. 

Disebabkan ini pedagang jang miskin itoe haroes 
poela menanggoeng roegi. Kasihan !! 

Soedah pada tempatnja, mem&ng seharoes'1ja poela 
pt. Majoor, menjoeroeb m~mperbaikinja, djangan sam
pai pedagang2 disitoi selaloe menanggoeng roegi dan 
soesah, sebab toch mereka ,.dengan keras dipoenggoet
nja bajaran" sedang bajarannja itoe ta' poela lebih 
moerah dari pasar M.R., bebKan sama sadja kalau ta' 
bisa dikata lebih mahal. 

Djanganlah digaroek keoentoengannja s.adja, berboeat
lah sedikit kebaikan goena membalas boedi. Ada oebi 
ada talasnja. 

Keadaan pasar Passo soedah pernah kita paparkan 
dalam s.k. ini tgl. 14 November 1936 No. 20, tetapi 
menjesal amat 5ampai kini tiada mendapat perhatian 
oleh jang berwadjib ll'eniliknja. 

Kita amat heran wang pasar kini soedah berdjoemlah 
kira2 f 250.- Hoekoemtoea tidak soeka memperbaiki Ioods 
pasar tsb., welakinpoen pcndoedoek Passo berkali kali 
min ta dengan sangat soepaja loods pasar dibaharoei atau 
wang negcri diserahkan pada Comite, tetapi Hoekoem
toea menjahoet sadja, semoeanja permintaan pendoedoek 
ditolak atau tiada diidzinkan dan disetoedjoei oleh toean 
Hoekoemkedoea Kakas. Apakah benar toean Hoekoem
kedoea tiada setoedjoe soepaja loods pasar diperbaiki 
dan wang diserahkan atau atas controlenja Comite? 
itoe tidak boleh masoek dalam fikiran kita. 

Oleh ,,e i gen w ij s n j a" Hoekoemtoea Passo wang 
pasar Passo pada 2 tahoen !aloe ditjoeri bersesama de· 
ngan brandkast onderdistrict Kakas. Siapakah jang moesti 
menanggoeng resiconja dari kehilangan wang pasar itoe? 
Tentoe tidak lain moesti ditoentoet pada Hoekoemtoea 
Passo, sebab atas kemaoeannja wang pasar disimpan 
pac!a Hoekoem-kedoea Kakas. Kemaoeannja pendoedoek 
soepaja wang jang bilang itoe, dipakai oentoek mem
baharoei loods pasar. 

Moedah-moedahan toelisan kita ini akan mendapat 1 

perhatian oleh jang berwadjib meniliknja teroetama oleh 
P.T. Majoor dengan sepcnoeh~nja, aga1 soepaja oleh 
kekoeasaan dan pertolongan Beliau perintahkan serta 
menjoeroeh loods pasar diperbaiki seperti keadaan pasar 
M.R. jaitoe atap zink dan lantai metsel d.1.1. serta me
njoeroeh angkat waroeng2 jang terdapat dalam kintal .. 
nja Pasar, sebab meroegikan bagi pendoedoek negeri, 
terlebih poela mengingat kini ada wang pasar sedjoemlah 
f 250. dalam tangan Hoekoemtoea dan rasanja akan ber
tambah ramai lagi perdagangan di pasar tsb., dan ten-
toe lebih b:mjak lagi mendapat bea pasar. FredSar. 

TOKO PAKEAN 
W. SA VELKOUl..1 

S 0 ER A BA I A. 
Bertempat sementara di Hotel Wilh(·l

mina, Jrnmar n9. 7. 

TERIMA PESANAN BOEAT PAK.A.JAN: 

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

SPAARBANK MINAHASSA. 
Diakoe sah dengan besluit Goebernemen 

tertang~al 11 Juli 1894. 
Tempat menjimpan oeang simpanan jg paling aman I 

Oeang simpanan jang tertjatat dalam boekoenja 
semasing penjimpan, pada 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, 1aban tahoen aelaat-laatnja pada 
boelan Moi. ditentoekan olch Directie. · 

Directie. 

I 

!RAB 

OJA 

OBAT TABLET BALASHIN SAI(PAT KW A 
TAN) TJAP MATJAN 

ada paling mandjoer boeat semboehkan sakit ba
toek batoek, sakit peroet , boeang2 air, pentjernahan 
makan tidak baik, ilangkan hawa boesoek dari moe
loet dan lain-lain . 

OBAT SAKIT KEPALA TJAP MATJAN 
soedah terpoedji diatas doenia obat paling mandjoer 
dan tjepat sekali b( eat ilangkan : 

• Sakit ke1mJa 
• ~akit gid 

Sakit Jrneping 
• Sakit demam 

dan lain-Jain . 

OBAT BALSEM TJAP MATJAN 
int Balsem ada moestadjab sekali boeat semboehkan 
penjakit pilek, kepala poesing , sak1t dada, rheuma
tik (entjok), sakit peroet, sakit digigit binatang ber
bisa, dan l.l. 

Bisa dapat beli dianter-0 tempat. 

GAN BA TjA ??? 

EENIGE IMPORTEURS 

MICHA EL STEPHEN§ & Co. LTo 

MA.C.AS~ER 

BAR OE DIBOEKA: 
KLINIEK BAROE DARI 

Dr. A. B. ANDU. 

A 

KABAHWEG-SEBELAH GEREDJA PROTESTANT. 
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Dari Rerer. 

Maksoed baik tapi keliroe. 

Soenggoehpoen kita merasa amat sajang apabila 
sesoeatoe maksoed jang baik, tetapi keliroe djalannja, 
saMpai orang tidak djadi dapat memboektikan ke
baikan itoe, walaupoen kekeliroean itoe disengadja 
atau tidak, sitatnja d_ioega tidak baik sadja, sebab 
jang d1toedjoei djadi gaga!, hingga tidak terpegang 
maksoednja. Didalam kalangan ,,Comite oentoek men· 
dirikan sekolah B.V.S. di Rerer" kita mendengar ada 
terdjad; kekeliroean jang orang tidak menjangka 
sama seka;i. 

Pada boelan September 1936 telah diadakan di 
Rerer, roepa2 perrandin~an dan pendapatan bersih 
akan dipergoenakan oentoek mendirikan roemah se
kolah B.V.S. 

Seg1la peroesahan ini, jaitoe membikin bangsal 
dtl. ada ditanggoeng oleh pendoedoek negeri jarig 
dikepalai o leh Hoekoemtoea dan pegawei2 negeri 
jang lain, tetapi menjesal amat dalam pekerdjaan 
itoe tiada kelihatan hidoengnja dari anggauta2 co
mite teroetama Voorzitternja. 

Segala 0 •1:; rnsten jan prijs dari pertandingan tsb. 
Voorzitter Comite kehearkan dengan kemaoeannja 
sendiri, jang m:rna tidak leb1h doeloe diremboek oleh 
ang~auta2 Co mite jang lain, sehingga o\ehnja tindakan 
Voorz1tter Comite itoe, seakan akan berlakoe sebagai 
dictator dalam peroesahan tsb. Roepa2nja Voorzitter 
Comite loepa atau sen~adja diloepakan bahwa mak
soed j:rng indah dan mo:!l1a 1toe, pendapatan bers1h 
oentoek mendirikan roemah sekolah, djadi sepatoet 
dan seharoesnja Voorzitter Comite bertindak meng
hemat ongkosten ja1g dikeloearkan, tetapi ini ada 
seoa!iknja (Perb0eatan Voorzitter Comite jang se
demikian seringkali berlakoe kepada Comite2 amal 
jang lam di Tou lour, oempamanja, Voorzitter Comite 
oentoek mendirikan poliklrniek di Toelap, sampai 
kini beloem d1oemoemkan Verantwoording wang 
m'lsoek dan keloear, welakinpoen soedah beroelang2 
diminta, sehingga olehnja pendoedoek negeri di 
Toelap beranggapan bahwa pendapatan itoe ada 
tekort + f 6).- Oi1m.na tekortnja? Moedah2an akan 
toiong diperiksa oleh jang berwadjib, teroetama oleh 
Toean Lalamentik Hoekoem-Kedoea t/b Tondano, 
seb::ib m:!ng111gat segala peroesahan2 ini ada ditang
goeng oleh kebanjakan pendoedoek jang soesah). 

Sehabisnja pertandingan ternjata bahwa penda
patan bersi h hanja l 3 dari pendapatan kotor, djadi 
ongkosten ada lebih banjak. 

Oleh seoab ongkosten ada lebih banjak, pendoe-1 
doek negeri Rerer merasa amat tertjengang, karena 
segala keperloean, terketjoeali bendera, prijs dan 
pada :v\.R, ada ditanggoeng oleh pendoedoek negeri. 

Oleh sebab2 jang tsb. diatas, timboellah perten
tangan antara K.G. (Hoekoemtoea), T. (goeroe B.V.S.J. 
contra JG. \goeroe djoemaat) Voorzitter Comite. 
Sepatoetnja Voorzitter Comite haroes memberikan 
kett!rangan jang djelas dari wang masoek dan ke
loear pada pendoedoek negeri Rerer seoemoemnja. 

Soenggoeh sajang bahwa dalam pertentangan ini, 
boekan orang2 sebarangan, melainkan terhisap pe
m1rnpi11 pendoedoek negeri Rerer. Menjesal perten
tangan mereka, soedah menjimpang dari pokok jang 
sebenarnja, sehingga soedah pindah kedjalan ,,per
soonlijk" Pokok jang sebenar2nja akan mendirikan 
roemah sckolah, tetapi menjesal amat sampai kini 
maksoed jang indah dan moelia itoe soedah didiam
kan begitoe sadja dan apa kini jang direwelkan tia
da lain soal persoonlijk sehingga J.G. soedah me
noedoeh pada jang berwadjib t1ada lain maksoednja 
mendjatoehkan lawannja dengan menjimpang kedjoe 
roesan persoon. 

Toeuoehan jang sedemikian boeat kita lebih baik 
di boeang sadja d1kerandjang kotoran, seba b t1dak 
ada goena sama sekal1. Jang haroes dioeroes atau 
diperiksa sepatoetnja Verantwoording wang masoek 
dan keloear, serta d1oemoemkan kepada pendoedoek 
negeri Rerer, sebab merekalah bersoear lelah dalam 
peroesahan itoe. 

T im bangan antara kebenaran dan kesalahan di
toekar dengan bentji dau tjoeriga. 

\chirnja pendoedoek negeri rnendjadi penonton 
dari \oear, sena ntiasa dalam keragoean, mana jang 
b en a r, siapa Jang s a I ah. 

Boeat kita kedjadian in1 akan mendjadi tjermin 
jang haroes diperingati, d.iangan sampa1 doea kali 
terdjadi berboeat pekerdjaan, jang sesoenggoehnja 
boeang tempo dan tenaga pertjoema sadja. 

Fred Sar. 

Dari 'alaud. 
Motor Japan terdampar di Talaoed. 

Pada malam antara 30 dan 31 Januari 1937, telah 
terdampar poela seboeah Motor Djepang di Mo~si [ ra
laud), dengan 5 orang anak boeahnja. 

Kebetoelan pada hari itoe, p.t. Adj: Controleur 
Mr. van Capele beracfa di Liroeng, soedah beman ti kapal 
K.P M. akan dinaikinja poelang ke Tahoena, sesoedah 
mengontrole p.p. Talaud 

Actie t.v. Capele didjalankan, dengan tiada mengin 
dahkan hoedjan lebat pada hari itoe, maka dengan 
berpakaian dienst diisingi oleh toean Djogoegoe Liroeng 
boeat memeriksai keadaan Motor tsb. 

Motor2 Djepang di Talaud dengan ini soedah ketiga 
I. I Motor ta'ad 1 orangnja II. t Motor der.gan 5 orangnja 
kini Ill. t Motor djoega 5 oran!:.nja. 

Riwajatnja akan disamboeng. 

Satoe djiwa hilang di laoet. 

Pada malam itoe djoega ada seorang berasal dari 
Toele jang naik sampan sendirinja dari Toele hendak 
ke Liroeng, telah hilang dibelakang p. Sara ketjil di
moeka Liroeng, tagal angin dan aroes terlaloe kentjang. 
Keesokan hannja orang terseboet ditjahari, tetapi tiada 
djoega didapat. 

Senter Ajambana. 

Dari Sia.oe. 
Poetoesan jang ta' menjenangkao. 

Moelai tt. 27 sampai tt. 30 januari j.b.I. berhoe
boeng dengan pern11<ahan agoeng, oleh Zelfbestuur 
d1sana soedah d1oesaha1<an men~adaKan beberapa 
matjam keramdian, seperti pertandmgan menjanji 
(Zangvereemgrng iV\uz1ek bamboe, voetoaal, perlom
baan perahoe d.1.I. Jang perloe ditjatet 1a1ah halnja 
toean2 Comm1:>sie pertandrngan Zangvereenigmg 
pada tt. t9 hb., jang ta• memenoeh1 kewadjtban 
mereka itoe selakoe Commissie jang djoedjoer. Di
antara Zangvereen1ging2 jang 1Koet benandrng ada 
beberapa Zangveree111g1ng jang terpoedj1 dan patoet 
mendapat prijs sepern Za ngvereen1gmg dari kamp . 
P dan K. soedah poelang dengan Ket11wa dan soe
n"oetan bag1toe poen kebanjakan dari pendengar 
soedah keloearkan roepa ::l cnt1ek serta perasaan 
koerang senang terhadap beleidnja toean~ Commissie 
jang ta memoeaskan !toe. 

Teringat kembali kepada kita pada pertandingan 
Zangvereen1ging pada U hb . October 1935 dikamp. 
Sawang jang bagnoe djoe ga 1<eadaan toean2 Com
m1ss1e sedang d1antara toean:.! Commissie waktoe 
itoe, djoega mendjad1 Comm1ssie pada pertandingan 
Zangvereeniging baroe2 im di S1aoe Oeloe. 

Ta' boleh heran, djoega ta' bisa djadi: ,,Anak 
dipangkoe d1lepasKan, oeroek dirimba d1soesoekan." 
Sebab kepada Zangvereeniging jang mendapat prijs, 
disitoelah tempat t1nggaln1a toean Commiss1e; djoe
ga salah satoe Zangverc:en.ging jang dapat prijs, 
p\lnghentarnja ada goeroe bamoe dari toean L. (toean 
Comm1ss1e). 

Harap ha! jang ta' baik ini akan dilenjapkan, 
soepaja pada pertandingan jang bakal diadaKan di 
poelau Siaoe, akan d1peroaiKi keadaannja ,,dengan 
ta• memillk sebab Zangvereeniging itoe jang masoek 
dengan bawa banjak Vaandel lantas toean~ Commissie 
poenja hati so tapoekoel dus kasih prijs djo padorang. 

Penunton. 

Boeroeh Pelaboehan. 
Mintatambah gadji. 

Waktoe kapal van Neck tiba di Siaoe maka telah 
ternjata, bahwa koeli2 haven disana, tiada seorang jang 
soeka bekerdja, sehingga terpaksa kapal terseboet me
noeroenli.an koeli dari kapal boeat bekerdja didarat. 
Demikian poen ketika kapal itoe balik dari Talaud. 
poen ta' ada koeli jang soeka bekerdja. 

Ini tidak lain sebab~nja dari garallnja minta ketam-

bahan gadjih, sedang pihak R.P.M., tidak mengambil 
nota. 

Katanja sekarang pihak K.P.M. telah ber,djandji, me
noenggoe kepastian dari hoofdkantoor. 

Fadjar merekah, kaoem boe.roeh ketjil tahoe kehar·· 
gaan atas tenaga dirinja . lnilah adalah tanda-tauda 
kesadaran. 

DARI PASSO 

Kembali kelemahan politie negeri. 

Dibawah ini disadjikan oeraian sal a h seorang perem
poean piatoe, bernarr.a Rut Lamgkoen. Dj ika oeraiannja 
itoe betoel, seharoesnja hal ini mendapat perhatian 
sepenoeh2 nja dari jang berwadjib, jai toe soepaja pen
doedoek dapat terbeia dari perboeatan sewenang2 dari 
pihak manapoen djoega. Dengan sengadja narna2 jan~ 
bersangkoetan diseboet dengan terang, jaitoe goena 
menggampangkan oeroesan jang berwadjib . 

Demikianlah kedjadian itoe. 
Pada tanggal 27 Januari 1937 Marten Ringkuangan 

dan Melia Langkoen soedah masoek rongka diroemahnja 
dari Rut Langkoen serta mereka mengoesir pada jang 
poenja roemah d ri n mengangka medja, koi dll. dari sa
boea h terseboet. 

Pada hari itoe djoega Rut Langkoen teroes keberatan 
o1erta minta pertolongan Hoekoerntoea soepaja mereka 
dikeloearkan dari itoe roema11 dan mereka soedah men
tjoeri barang:.?., tetapi Hoekoerntoea tiada soeka oeroes 
permintaan Rut Langkoen tsb., sebab takoet karena biang 
kaladi H.n . toea ada berdiri d ibelakang Melia Langkoen. 

Pada besok pagi tgl 28 Januari 1937 seboeah tsb. 
telah dibongkar oleh Marte n Ringkuangan dan Melia 
Langkun. Hal ini dengan segera diberitahoekan patla 
Hm. toea, tetapi apa maoe diboeat nasi telah mendjadi 
boeboer 213 dari seboeah tsb. telah dibongkar baharoe
lah Hin. toea datang menegor. 

Bagaimana soesahnja dan sedih, Rut Langkoen me
lihat se boeahnja dirombak dan barang2nja diangkat ta 
sempat kalam kita menoecoerkan, tetapi djika itoe ada 

1 terdjadi pada bangsa lel aki nuka ten toe dan pasti ke
djadian itoe akar. timbo~I perkara pemboenoehan. 

Tentang kelemahan dan lrnerang fahamnja Hm. toea 

I 
Passo memimpin kepoellt iean , soedah beroelang 2 kali 
k1ta telah paparkan dalam s.k. ini te tapi menjesal amat 

1 tiada mendapat perllatian sepe noeh ~ n j a dari jang ber-
1 wadjib meniliknja. 
' Kita mengharap moedah2an jang berwadjib soeka 

mengoeroes perkara 1ang terdjadi ini, sebab tiada sepan
' tasnja Hoekoemtoea membiarkan atau tiada melindoe13gi 
I kepada orang jang mendoedoeki seboeah tsb. terlebih 

I 
poela satoe bangsa perempoean dan pi a toe . 

Fred Sar. 

W ARTA REDACTIE. 

Toean Pe m ban toe, Tamako. Harap teroes ki
rim-kirim lrnbar. Perhatikan kita poenja correctie. 

Toean Bar m i n, Petta, masih d1selidiki. Barang
kali nomer berikot. 

Toean Dahan it i r, Beo. Kertas djangan ditoelisi 
sebelah-rnenjebelah. 

Toean Maarman, Tlandeng. Serie artikel tidak bisa 
dimoeat. Boekan tempatnja dalam s.k. Men~apa tidak 
ditjari dipintoe lebih t inggi? Dan ha! soerat kabar boe
at toean, kami nanti kirimkan kalau toean soedah loe
nasi har;;a langganan jang terhoet:rng. 

Toean2 pembatja dan pe noelis jang beloem melihat 
toelisannja harap sabar. 

Jang koerang penting kami tidak tempatkan. 

Red . 

PERANG 'iOEDARA DI .SPANJOL. 

Pasoekan pemerintah sedang berbaris menoedjoe medan perang di San Sebastian, kota mana selang 
beberapa tempo telah direboet oleh pasoekan pemberontak. 



t ari Soe nrnla ta. 

Perajaan Perkawinan Agoeng. 

Pada tgl 7 Januari '37 oleh satoe badan Comite 
telah dibo~at satoe perajaan d1 Soemalata (afd Go
roata10) oe11toek pernjaraan rijang dan soeka soeka 
raja lLHi sem )ea golongan atas penobatan nikah jg 
koedoes bagi Seri Ratoe V\oeda j m.m Prinses Ju
liana dipermaisoen1<an oleh baginda j m.m. Z. D. 
Bernhard pada hari tgl 7 januari '37 Poebliek jang 
had1r -t 250 orang laki2 dan perempoean. Dari se
moea golon~an d1kirim wakilnja ambil bah1gian. 

Wakil Pemerintah dan Pers toeroet hadir. Sebe
loem persidangan d1boeka, moelai djam 8 pagi d1-
adakdn p~ra~akan [optoch] olen Pandoe2 H w. dan 
Al. ansar tcomoinat1eJ. Barisan moeridJ set<0lah desa 
Soemalata tdengan muz1ek, mengiring dari belakang 
dengan ratoesan laki perempoean. 

Dj'!m 8.30 publiek soedah h:tdir dalam gedong. 

kenegeri kita ini didatangkan dari negerl loearan: 
Poelau Djawa Tanah 
dan 1\1\adoera Seberang 

boeah2an dalam belek, dlL . f 237 000 f 153 000 
jam (gelei) . . . . ,. 129000 " 34000 
tjoeka . . . " 55.000 ,, 95.000 

Meli hat kepada angka2 jang djaoeh dari pada lengkap 
ini, pastilah timboel p •rt:rnjaan dalam ha ti segala orang: 
1 iadakah moengkin negeri ini sendiri menghasilkan 
boeah:'lan dalam belek dan botol, manisan~. gelei. tjoeka 
dan lain2 itoe senJiri, sehingga wang sebanjak iloe 
tidak oesah mengalir, atau tidak sehanjak itoe oe~aha 

mengalir keloear? Sebab sesoenggoeh paja mentjahari 
negeri jang lain didoenja ini jang sekaja negeri kita 
i111 akan berbagai djenis boeah::'an jang moerah halganja 
dan lc..zat rasanja. 

Hal jang demi ·ianpoen telah lama terp1kir kepada 
Pemerintah. J emi..;ianlah pada penghabisan tahoen '35 
Tuinbouwkundige Dienst [ Djahatan Perkel'.>oenan) jang 

jang dikepalai oleh toean J.J. Ochse rnengadakan soeatoe 
tjabang bahagian conserveeringsindustrie (peroesahaan 
rnemboeat tahan lama. Dinegeri Belanda ditoendjoekkan 
oleh Pemerintah toean Ir. F. B. Weber oentoek mempe
ladjari segala soal jang berhoeboengan dengan conser
veeringsindustrie itoe sedalam dalamnja Boekan saaja 
ia tinggal dinegeri 8elanda, tetapi ·a pergi djoega ke 
negeri Djerman dan Zwitserland 111eloeas dan mencla
lamkan pengetahoeannja. Pada boelan September 1936 
datanglah ia ke H1ndia ini, diangkat rnendjadi tuinbouw
consulent bahagian co 'Serveeri ngsi nd us tr ie itoe. 

Adapoen maksoednja bahagian CC' nserveeringsindus
trie dari pada Tuinbouwku11dige Dienst 1toe, ialah oen
toek rnengadakan pertjobaan ertjobaan tentang conser
veeren tmemboeat tahan lamaJ hasil basil perkeboen n 
(boeah-boeahan dan sajoer, dalam bahasa Belanda hasil 
tuinbouwi. At '> pertjobaan i oe akan diberi pe.nerangan 
jang sebaik baiknja kepada masjarakat Hindia ini. 

Disamboeng. 
Laloe toean K. Kamah sebagai voorzitter comite 
memDoekan µersid:rngan dengan lagoe Wilhelmus. 
Doea menit 1<1ra2 publtk berd.ri. Kemoedian njanjian 
dan poedj1~an dari Pandoe2 H w -Al-ansar-Patimijah 
dan moeridJ sekolah desa Soemalata. 

-=====================~===~~========:.;.:=========-

P1mpinan menghatoerkan oetjaoan selamat dan 
terima kasih bagi sekalian wakil:! jang dioendang 
dan hadirin kesemoeanja. 

Kemoedian p1mpinan menerima pidato2, dan 
oetjapan do·a selarnat atas perkaw1nan j.rn rn Prinses \' 
Juliana, dan permohonan do'a kesedjahteraan dan 

BERNHARD-THEATE 
GEMEENTE BIOSCOOP - MAN AD 0. 

Oeut ek a mot>. kemamoeran Keradjaan Belanda. I 
Dari sekalian pidato2 satoe maksoed dan toe- • 

djoeannja meskipoen toetoeran dan rangkaian kota 
berlainan 

Oentoek liami, Oentoek kita. sekaliau ! 
Maloemat jang penting dan besar harganja bagi semoea publiek diban,iar Manado dan Mi

nahasa oemoemnja. 
Kita rnerasa tida pcrloe mengoelangi itoe, sekadar 

kita menjatakan nama2 wakil dari segala µihak se
perti beri koet : 
Toean2 Lao Seng wakil bangsa Tionghoa 

Oemar l\amah 
L. Towana 

Sitti2 Ina 
A. A. Ismail 

Toean~ L. A Moetalib 
(?) 

,. ,\\oehammadijah Soemalata 
., 

" 
Aisjijah 

., 
" P. N. S. 

,, Patimijah 
,, Pers 

Boelont10 
Soemalata ' 
Boelontio 

Soemalata 
,, 

A R. Onge 
Daurt .v\opili 
N. lgrisa 
Anwar lgrisa 

H1zboe\ watham 
Per~oonlijk 

wakil Al · ansar 
Pauze 

Voorzitter memperingatkan pada hadirin sementara 
mengasoh akan dihidangkan santapan sekadarnja. 
D.rn sementara pauze diboeat oefening dari Pandoe2 • 
H.w. 

1\foelai • djam 11- I 2 
Mendengar pidato2 dari wakil Goeroe2 Soema!ata 

memberi selamat 
Wakil Goeroe2 Boelontio toean Djapang Salamanja. 
Wakil Kepala2 kampoeng toean T. A. Poneta 
Wakil rajat Soemalata (?J toean T. H. Kaloekoe. 

Wakil rajat Boelontio toean T S Mopili. Toean2 
Ismail Hala dan L. .\t1opi - persoonlijk. WakiL Ke
pala agama mendo'a Keselamatan oleh toean Imam 
Soemalata. 

Penoetoep oleh toean Marsaoleh Soemalata beliau 
selakoe waktl Pemerintah telah meatoerkan terima 
kasih dan menjatakan kegoembiraan bahwa ini pe
rajaan telah berlakoe dengan sebaik-baiknja dengan 
penoeh perhatian dari segala golongan menjatakan 
setia dan damai, sambil diuendjoehkan portreet dari 
kedoea Bru1d & bruidegom jaitoe j.m.m. Prinses 
jul'ana dengan j m.m. Prins Z.D. Bernhard. 

Kemoedian beliau oetjapkan terima kasih pada 
familie K Kamah dan lain2 pengoeroes comite soe
dan tjoerahkan tenaga dan pikiran goena kesem
pornaan ini perajaan. Djoega bagi toean2 jang der· 
mawan s edah me-nberi dan mernindjarnkan alat2 
goena perajaan Atasnja beliau atoerkan ten ma kasih. 

Beliau rnelahirkan sed1kit penjesalan atas oenda
ngan bagi toean Controleur Gorontalo dll. ta' daµat 
hadir dalam ini perajaan. Jang mana beliau soedah 
mengoendang dengan soerat via p.t. Djogoegoe 
Kw111dang. Djoega telah dioendang beberapa Radja2 
dilain2 negeri dari Tominibocht sampai Makassar 
dan Ojokjakarta. Tapi lantaran toean2 Pemerintah 
Oorontalo pada hari mi djoega toeroet menghadiri 
perajaan di .'V\anado Ojadi beliau2 sebagai djoega 
toeroet menghadiri ini persidangan. Sedang perajaan 
d1 O Honralo akan oerlaKoe pad a tgl. l I t/m. 13 Januari 
ib. enz Djam 12 !aloe perajaan ditoetoep dengan 
selamat. Hip, Hip, Hoera ! Oleh voorzitter comite 
diperingatkan poela, soreh djam 3 akan had1r diplein 
akan merajakan pertandingan voetbal antara Lemoen
hart v c B Jelont10 contra Harimau alam v c. f)erne I. 
dengan mendapat prijs satoe bendera besar (sitjorak 
tiga) bagi p1hak jang menang. Had1nn sama boebar 
dengan g0embiranja 

!Dari Red. Kita soedal1kan disini sadja, sebah 
terlaloe pandjana boeat dirnoeat semoea] 

Verslaggever 
A. R Onue 

Tjaban~ conse1·yp(•riug .. iudustrie dari 
tui u hon w li:U 1dige ciienl'it. 

Penerangnn tentanR memboeat hoeah2an dalam blik 
manisan, gelei, air bocah-boeahan dll. 

Tiap2 tahoen sangat banjak didatangkan di Hindia 
ini berbagai-bagai boeahian dan sajoer2an dalam belek 
dan botol serta makanan dan keperloean sehari-hari 
jang diboeat dari boeah2an dan sajoer2an itoe, sepe1ti 
jam (gelei), tjoeka, berbagai2 manisan, dsb nja 

Soepaja mendapat pemandangan sekadarnja, b ik 
dikemoekakan disini beberapa angka. Dalam tahoen '35 

Kabar jang menjenangkan bagi sekalian kita, besar ketjil, toea-moeda, 
sampai jang rendah, dari jang kaja sampai jang miskin sekalipoen. 

ri jang tinggi 

MO ELA I PA DA TANGO AL 18 FE 8 RU AR I jang datang ini, akan dipertoen
djoekkan di BERNHARD THEATER - .V1 \NAOO: 

FILM PERKi~ w·INAN 
DARI 

H.K. H. P~INSES JULIANA 02'.NGAN PRINS 8 ER NH ARD. 

Berpoeloeh-poeloeh riboe pendoedoek indonesia menoenggoe kedatangan film ini. 
Segenap rajat dari segala bangsa d.:in golongan te1gah b~rnanti kesempatan jang loear biasa 

ini, kesempatan pada o leh menonton oeri<aw.nan dari POC:TERl ,M.\H:\OTANJA. 
Kemoellaan satoe perkaw1nan sesarna kehormatan2 jang tidak ada band1ngannja bagi kita 

sekalian , satoe perkawi nan jang tidak terbilang lagi ketinggian arti dan ha rganja bagi keradjaan 
Nederland. bagi Ned. Oost- dan West-lndie. 

Pertjoema kita mener<i.ngkan leb1h djaoeh disini, karena tjoekoep kalau kita ingat itoe ke
djadian ditanah Belanda, dtrnana orang soedah berani membajar tempat soepaja ia boleh berdiri 
menonton akan perkaw inan itoe sampai harga f lOO boeat satoe tempat sadja. 

Wakil ·waki\ jang tinggi2 dari hampir semoea keradjaan besar di Eropah sampai di sia 
soedah pergi bersaksikan sama-sama hari jang moelia itoe, apalagi tarnoe2 jang tinggi-tinggi 
jang ada berikatan dengan Roemah-Oranje. 

Kami dari BERNHARD THEATER bersjoekoer banjak 1 bahwa kami telah peroleh ini ke
hormatan pada dapat memL>ertoendjoekkan film ini dalam waktoe jang begitoe lekas. 

Dengan tidak perdoelikan bel:rndja jang mahal, kami soedah d1pat sediakan ini kesempatan 
oentoek MANA DO, oent >ek Ml~ \H .\S.\, oentoek semoea BANGSA diini Negeri. 

H a r g a t e 'In p a t s e p e 1· t i b i a s a ! 

Bisa minoem bisa gosok bisa oeroet 

Kemandjoeran 1111 minjak obat soed1h daoat diolorna3 dan soedah diooedji dari padoeka2 
toean~ ambtenaar dari ba1gsa Europa da 11 lndonesier seoerti: Radja2, Regent, Hoc,fdagent van 
Politie bij de afdeeltng Oeneraal Controle Soerabaja, Adjunct Hnofd Djaksa f ste klasse pada 
Landraad 'V\akassar, kepa'aJ District, Wijkmeester dan Luitenant Tionghoa, Hm. toea2, kepala2 
goeroe, VoNzitter2 dari oerk >~ n::ioelan ~. serta oendoedMk2 dan b;rngsa2 asing dan seloeroeh 
ta'lah H nJ1a l3~ta;1 ja j111.; sJdJh penn1I ~n1<a1 1ni ,,Ban Leng", d1bawah in\ ada do ea soerat 
dari antaranja. 

Soerabaja , 7 September 1935. 

VERKLARlNG. 

Jang bertanda dib1w1h ini. Ch W i~ h:'.1ter. '·h1f h~e·H v.i 1 P Jltt1e oada afdeeling Gene
rale C rntrole d sini. rnenerangkan d1s1111, nahw1 ia S•)ed ·ih tahne rn ka1 m1njak Ran Len ~~ l1 0 at 
rneng•)bati loe!<a·i, sak1t per Jet J1 i o~-111~1:::s. > >eH >e 1j1< t o ~njH t ma 1a obat te1seh oet sa 
ngat ba1k adanja. j::ing hert <111 da 

(s . b Ch W de Kater 

VER KLAR i N 0 . 
lang bertanda dihawah ini. L. r J v .\ ·1e·1. h:rt.tl\!;~a l i i '))'r\'ll j1 111' '1eran J; 1111 dt' ll~ ill1 

1m, bahwa rn 111jak , B<1n Leng· •, jang d b1k111 nleh :-le ~:a f je mer~: fj e h he 1 0 ·1(( sa'l'.~ ,11 tr 

poedj1 goena rocoa ~ oenjJ.<lt, 5eoert1: sak't te 1n~a. dc·n 1m , ie '«t :c tst:mewa l()Pka~ anQoes 

Sesoedah pakai sedikit sadja rasa sak1t soedah h1la11g sarna sekal 1. 

Soerabaja 24 - 11 - '35 Jang rertanda 

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