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BADAN • BADAN PERWAKILAN. 
Dan familie- en vriendjesbelangotjes. 

,,En i.irenant pour pretexte le pretendu prin
,,cipe l;utilite, on peut aller ou !'on veut." 
Indonesianja: 
,,Dengan bertopengkan :" ,,goena algemeen 
belang", orang dapat pergi, kemana ia soe
ka." (Napoleon). 

Satoe badan perwakilan 'oemoem, seperti Mina
hasaraad, ada satoe badan politiek, djadi sewadjarnja 
ia berpolitiek atau kemasoekan politiek. Kalau satoe 
badan sebagitoe mengasingkan politiek diloear pin
toenja, maka boekanlah ia satoe badan perwakilan. 
Itoelah sebabnja taklah oesah diambil heran, djika 
djoega dalam roeangan persidangan Dewan- Minahasa 
Hoe sewa.ktoe-waktoe, kalau diadakan vergadering, 
tertjioem baoe politiek. Itoe, rasanja, soedah sewa
djarnja Tetapi hendaklah sesoeatoe politiek jang 
dimasoekkan atau memasoeki badan perwakilan Rajat 
itoe, selamanja politiek jang' sehat, soekalah orang 
soepaja kepentingan2 Rajat itoe terlindoeng. Boe
kankah adanja satoe badan perwakilan Rajat adalah 
pada tempat jang pertama dan terottama, goena men
teroetamakan kepentingan Rajat atau orang banjak? 

Ini seharoesnja diinsjafi dan dijakini sedalam 
moengkin oleh semasing anggota badan perwakilan 
itoe. Althans sesiapa antara wakil2 Rajat itoe, jang 
sedarkan wadjib11ja sehingga berada dalam badan 
perwakilan itoe . Adakah kewadjiban keanggotaan 
itoe dierti benar2 oleh lid lid dari badan perwakilan 
disini itoe? 

Vergadering Minahasaraad baroe2 ini, jang sam
pai memakan tempo beberapa hari lamanja, telah 
memper\inatkan ge\agat iang meragoe· ragoekan. Me
ragoekan, tentang adanja keinsjafan itoe ! 

Masoek dan dimasoekkannja politiek dalam bad an 
itoe, jang disini kita oclangi Jagi, boekannja tidak 

baik ba~inja, roepanja telah mendjadi lantaran bagi 
satoe golongan atau bebt:!rapa orang antara anggota2-
nja, pada mendjadikan badan itoe satoe oknoem jg 
telah ,,verpohtiekt" dalam ertian jang boekannja jg 
sehat. Keadaan koerang sehat ini, antara lain2 ken
tara dari akibat2nja pemilihan anggota2 dari ,,Raads
comrnissies'4. i:Jalam cammissie2 jang dibentoek, de
ngan maksoed soepaja raad dapat mempergoenakan 
dengan sebaik-baiknja k ea h Ii an ah Ii - ah Ii jg 
doedoek dalamnja, dalam sesoeatoe oeroesan jang 
memerloekan pengenalan ,,spesial" dari deskundigen, 
tidak soedah terpilih juist mereka itoe jang memang· 
nja deskundig dala:;; ertian jang sebenarnja . Kita 
tidak oesah menjeboet-njeboet nama, poen tidak: 
perloe mengketengahkan siapa jang mesti dan tidak 
mesti dipilih dalam commissie2 itoe. Oleh sebab 
dalam badan perwakilan Minahasa itoe ada doedoek 
,,kembangnja" bangsa2 jang soedah mengoetoesnja. 
Jalah mereka jang terpilih dari jang dipilih ! Dus 
dari siapa orang dapat mengharapkan boeah2 fikiran 
jang terpilih djoega, dalam hal memilih anggot_a2 
commissie dari antara merek sendiri. En toh, akibat2 
pemilihan anggota2 commiss ie, seperti soedah dika
takan diatas tadi, soedah menimboelkan keragoe
ragoean apakah toean2 jang terpilih itoe, betoel2 
soedah berlakoe semata-m ta dengan mengingati 
kepentingan oemoem I 

Kata Napoleo .,gan mempergoenakan al-
gemeen belang i . · ., ' topeng, orang dapat 

~ ..... ... 
pergi , kemana ia soeka ! ,,Apakah perkataan si kei-
ser jang tersohor itoe, dapat k enarannja dalam 
perfikiran angg•>ta2 Minahasaraad ewaktoe memilih 
lid-lid commlssie2 it0e? 

Bahwa, melihat gelagat jang tetah beroelang kali 
terlihat, orcing tidak bagit ' )leh disalahkan '·alau 
mengatakan, jang ada golongan2 ketjil2 dida\am 
Minahasaraad, jang roepanja lebih mementingkan 
familie dan atau vriendjesbelang. diatas algemeen 
belang, kedjadian2 telah memboektikannja. 

Gambar diatas menerangkan jang 
sebetoelnja,bagaimana tjara memegang 
waktoe menjoesoei baji, dan kepalanja 
hendaklah diangkat sedikit waktoe 
menjoesoei itoe. 

Si iboe djoega dengan ringan mele
takkan dia poenja lengan dibelakang 
si baji. 

Tetapi ingat; jang paling 
perloe sekali jaitoe dia poenja 
makanan: Djangan loepa kasih 
dia makan: 

soesoe 

? ? ? /,. 

K.EJVADJ;~~~·J~·~ ·~ OETAMk" 
dari semasing pem/Jatja (langganan) soerat kabar, 
adalah memelihara hidoepnja batjaan itoe, dengan 
sewaktoe-waktoe jang tertentoe memberikan padanja 
najakahnja. 

Soedahkah toean genapi kewadjiban itoe? 
A dttninistratie. 

Kita teringat misalnja itoe pemilihan secretaris 
baroe2 ini. Perfikiran2 jang telah mempertahankan 
satoe candidaat ,,Minahasa", kalau diin~ati kemina
hasaannja raad, memang pada tempatnja dipandang 
dari soedoet maesa, ternjata boekannja terdorong 
oleh kepentingan 'oemoem Minahasa atau kemaesa'an! 
Oleh sebab juist candidaatZ Minahasa, jang betoel2 
dapat diketengahkan, tidak mendapat banjak soeara 
atau sama sekali tidak diseboet. 

Melihat nama2 jang tertjantoem dalam daftar 
anggota2 commissies jang dipilih itoe, poen tertjioem 
baoe jang tidak enak, tentang djalannja perfikiran 
sewaktoe memilih anggota2 commissie2 itoe. Groep
jes dan atau vriendjes-belang sangat kentara, sehingga 
soeara2 jang sehat tenggelam dan tidak kedengaran. 
Kita oelangi lagi, jang boekannja maksoed kita hen
dak menjintoeh kehormatan atau gevoeligheidjesnja 
anggota2 raad . Melainkan kita sekedar mengsignaleer 
dan mengconstateer apa jang soedah terdjadi dan 
sekarang terlihat itoe . Apakah goenanja commissie
ahli jang tidak atau tidak tjoekoep mempoenjai ang
gota2 jang betoe 2 deskundig dalam oeroesan jang 
dimaksoedkan dengan pendirian satoe commissie 
sedemikian? Collega kita di ,,Ik Dien" mengatakan 
tentang terlihatnja satoe ,,deloyale geest" dalam ba
dan perwakilan itoe. Kita tidak'bendak pergi agitoe 
djaoeh dan menjeboetnja sadja ,,ongezonde geest" 
Siapakah dokrernja dan manakah obatnja? Moga2 
ditahoen depan, kalau memilih commissie lagi, pi
kiran sehat itoe telah soedah kembali. Corphar. 

Potong lnl coupon dan klrlm pada N. V. Moluksche Handels Vennootschap berlkoet franco 10 cent nantl blsa dapat 
1 boekoe soesoe "TJap Nonna" Jana sangat i>erfaedah bagi kaoem lboe oentoek mendJaga atau menJoesoel anaknJL 

Nama ... ..... , ·.:.· ·· ... , .. , a. .. ... . , . ......... .. .... . . ... Alamat ........ ......................... ,,..,...:.;,_. , .,.,,, ... "' ... . ,, .. . ..... .... ... .. .......... ) ......... ... .. , .... ;..; ...... \ .. ..... .,, .. _ 



ROEPA·ROEPA KABAR 
Dokter baroe. 

B o e k a pr a k t ij k d i M a n a d o. 
Dengan kapal dari Java baroe2 ini soedah ti ba 

disini satoe dokter moeda, toean Sie Tjoan Po, arts, 
keloearan sekolah dokter tinggi di Betawi. Menoe
roet pendengaran kita dokter Sie akan boeka praktijk 
diini kota dan djoega aKan boeka apotheek sendiri. 
Boeat pendoedoek dikota ini, ketambahan dokter 
bererti ketambahan pendjagaan kesehatan, dan tidak 
lain dari pada haroes disamboet dengan kegembiraan. 
Teristimewa bagi pendoedoek Tionghoa, tentoe pem· 
boekaan praktijk dari satoe dokter bangsanja, satoe 
anak Manado jang banjak orang masih kenal sedari 
hari kanak-kanaknja, ada sangat menjoekakan. 

Toean dokter Sie Tjoan Po terseboet ada anaknja 
almarhoen toean Sie Boe Ho, salah seorang hartawan2 
Tionghoa disini. 

Pada tDean dokter moeda ini kita oetjapkan se
lamat datang ditengah siahwee kita dan selamat be
kerdja. 

Formatie baroe. 

Peg aw a i gem e e n t e M an ad o. 

Oleh Burgemeester telah dimadjoekan oesoel pada 
raad tentang formatie baroe dari pegawaiZ. Perobahan2 
itoe mengenai moela2 pembebasan pegawai technisch 
dari oeroesan administratie. O!eh karenanja seorang 
klerk dan 4 oran~ meteraflezer dari afdeeling waterlei
ding, dipindahkan ke centrale boekhouding. Waterleiding 
dan Rooiwezen dipisahkan dan jang terseboet doeloean 
dipersatoekan dengan brandweer sedan~ jang 1'elakangan 
disatoekan dengan ~emeentewerken. Pemisahan water
leiding dengan rooiwezen, dilakoekan berda1tar atas 
pertimbangan, bahwa sedang waterleiding ada satoe 
oeroesan perdagangan ta' seharoesnja disedjalankan 
dengan rooiwezen, jang mempoenjai kekoeatan meng
hoekoem dan memaksa dibawah satoe pimpinan. 

Kas dan c•m ptabiliteit ha roes terpisah : jang terseboet 
belakangan haroes mengontrole jang terseboet doeloean, 
makanja tidalc bisa dibawah satoe pirnpinan Pada men
dapatkan pemetjahan moedah dan moerah, maka kas 
dikasih dalam o~roesannja gemeentebank, hal mana 
bestour gemeentebank bersedia menerima baik, dengan 
perdjandjian seperti dibawah ini. 

Djoega comptabiliteit dan centrale boekhouding, 
sebab dalam bentoek dan tjara bekerdjanja memang 
berlainan, poen dipi$ahkan. 

Dalam membahagi bahagian2 pekerdjaan itoe, dioe
sahakan terdapatnja centralisatie dari ma$ing2 pekerdja
an jang sematjam: begitoelah opnemers dan teekenaars 
jang sekarang terbagi2 diantara Gemeentewerken dan 
Rooiwezen dikoempoelkan disatoe bilik dibawah pimpinan 
combinatie baroe. Itoe 4 $Opir janr sekarang terbahagi 
dibawah Reinigingsdienst dan Werkplaats en transport
bedrijf, disatoekan dibawah jang terseboet belakangan. 
Correspondentie, archief dan expe~itie poen dicentrali
seer serta dalamnja dikasih djoega oeroesan legalisatie, 
jang sehingga kini berada dibawah kas afdeeling. Loon
belasting dengan sendirinja haroes dibawah kluitencon
trole. Den~an begini maka didapati penggoenaan jang 
sama rata dari pengerdja2 sedang pembahagian peker
djaan djadi gampang dilihat. 

Bedrijven boeat bahagian commercieel ada dibawah 
secretarie, begitoe djoega pekoeb0eran, dalam mana 
teroehma terdapat soal2 juridisch dan financieel. Com
mercieele bedrijvenbeheer berada dibawah centrale boek
houding. Bahagian2 dari bedrijven jang technisch, 
seperti werkplaats dan transportbedrijf, waterleiding dan 
slachtbedrijf berada dibawah pimpinan sendiri jang 
terdapat disamping, dus tidak dibawah dari secretarie. 

Formatie pegawai djadinja: diangkat seorang commies 
boekhouder, jang mana memang soedah dilakoekan oleh 
raad, dan dinaikkan pangkatnja adjunct-controleur djadi 
controleur, tentang apa oesoel spesial soedah dimadjoe
kan pada raad, sedang perobahan2 pada brandweel' 
poen soedah diketahoei oleh raad. Formatie baroe me
n~oendjoekkan bertambahnja pegawai dengan satoe 
klerk, jang mana dipinta oleh burgemeester soepaja 
diperkenankan baginja oleh raad pada memperker·· 
djakannja. An tar a pegawai jang soedah ada akan terdja
di perobahan seperti berikot: Opzichter gemeenttwerken 
atau adjunct rooimeester jang sekarang masing2 memim
pin satoe dienstbedrijf, dengan dipersatoekannja kedoea 
oeroesan itoe dan dengan djadi zelfstandignja opzichter 
waterleiding, satoe dari kedoeanja djadi haroes diwacht
geld. Kalau pemberhentian ini soedah disetoedjoei oleh 
raad, nanti akan dibitjarakan lagi siapa dari itoe doea 
opzichter (t. Lapian dan t. Israel) jang akan diwachtgeld. 

Djadi pemimpin comptabiliteit jalah kashouder jarig 
akan dikasih gelaran Commies-comptabiliteit. Penjerahan 
kas dibawah gemeentebank mendjadikan kassier djadi 
tidak diperloe lagi, tetapi kassier ini boleh pindah ke 
bank dengan gadjinja sekarang. Lai112 hal sadja per
pindahan peg wai dibawah afdeeling baroe jang akan 
dibentoek. Belandjanja poen tidak bertambah, sebab 
bertambah dengan f 150. jan~ haroes dibajar pada ge
meentebank boeat oeroesan kas, tapi terhadap ketamba
han itoe belandja berkoerang dengan f 150. djoegajang 
didapat dari gadjinja kassier, jang pind?h di bank f 50. 
dan scparoh dari gadjinja opzichter jang diwachtgeld f JOO. 

Hal2 jang diatas iRi, oleh bnrgemeester soedah 
dibitjarakan dengan financieele dan personeels com
missie, jang kedoeanja telah menjetoedjoeinja. Dus pada 
raad diserahkan mengesahkannja. 

Tsap Go Meh, 

Seperti kebia11aan saban tahoen, maka Tsap Go 
Meh (pasiar Tapikong) akan diadakan besok Kemis 
tgl. 25 hb. ini. 

Djalan2 Gemeente. 

0 i s e be rang k a I i To n d a n o. 

Soedah sedjak berdirinja gemeente, dus sedari tahoen 
1919, djalan2 dibahagian gemeente Manado jang ada 
disebelah koeala, sampai kini, selama11ja berada dalam 
keadaan jang djelek dan ~oerang terpelihara. Moelai dari 
dodokoe Singkil toea sampai disipat gemeente dioet~ra 
dan sampai dipersipatan sebelah Timoer [Kornoos], 
soedah bertahoen-tahoen djalan raja berada dalam kea
daan jang lebih banjak meroepakan njare ditepi laoet 
dari pada djalan dalam kota I Sedjak bandjir besar, 
kedoea djembatan roesak dan penggiling batoe tidak 
dapat menjeberangi kali, lebih2 lagi keadaan djalan2 
terseboet bertambah boeroeknja. lni sedang gemeente 
ada mempoenjai doea orang opzichter. Sekarang satoe 
opzichter hendak diwachtgeld, oagaimana djadinja nan
ti dengan djalan2 Singkil kg. Islam dan Singkil-Wawo
nac;a itoe? 

Kami oendang toean2 lid gemeenteraad sesama toean 
burgemeester, tjoba djalan2 atau naik auto diseberang 
kali, soepaja nanti dapat menjaksikan sendiri ketijele
kan dji..lan2 jang diIPaksoedkan itoe. Apakah keadaan 
djalan2 itoe hendak dibiarkan begitoe sadja? Kalau 
hcndak diperbaiki, bilakah? 

Begitoelah saban2 orang bertanja kepada kami. 
Ha rap di perhatikan ! 

Kapa) peraag ,.Okinoshima". 
Program m a p e n er i m a a n n j a. 

Seperti soedah diwartakan satoe kapal perangjapan 
aka1<1 datang disini boeat tinggal tiga hari lamanja. 
Datangnja kapal itoe pada 22 hb. ini, dus boekan dihari 
minggoe 21 hb. dan berangkatnja pada 25 hb. ini. 

Kapa! itoe ada satoe mijnenlegger (penaroeh parit 
lo.oet, djadi boekan satoe kruiser, seperti kita ada ka
barkan. 

Menoeroet programma jang disiarkan, anak boeah 
kapal itoe akan disamboet dengan beberapa keramaian 

1 
disini. Pada hari senin soreh djam 71/2 akan dikasih 
pertoendjoekan bioscoop boeat 100 orang kapal, sedang 

1 
djarn 8.30 diadakan reseps.i diroemah _bola ,,Minahasa'.'- \ 

Besoknja Selasa akan d1boeat perd]alanan auto kel1-
ling Minahasa, boeat aµa akan dioendang djoega bebe
rapa orang (tidak banjak). 

Sedang sorehnja djam 4.30, kalau dikapal itoe ada 
satoe elftal, akan diadakan pertandingan voetbal di 
plein Sario. 

Lain dari itoe selama kapal ada disini societeit 
Minahasa terboeka boeat tamoe2 bangsa japan, sedang 
bagi op5ir2 kapal ada kesempatan main tennis. 

Sekianlah programma pihak pemerintah. 
Oleh Japansche vereeniging disini djoega akan dibikin 

sedikit ramai2 b6eat kehormatan tetamoe bangsanja 
itoe. Antara lain2 doea hari bertoeroet akan diadakan 
pesiar auto keliling Minhasa boeat kelasi (matros) kapal. 

Koerang hati-hati. 

Meroegikan diri sendiri. 

dapat gadji c.liatas f 300. , begrooting roemah tangganja 
telah naik antara 11/2 a 2pCt tia? boelannja . Berh6e
boeng dengan angka2 itoe, ternjata harga barang2 beloem 
naik sangat keras, djac.linja kaoem arntenaren djoega 
beloem boleh dapat duurtetoeslag. Dari angka2 jang 
dikoempoelkan selama boelan januari, ternjata' naikn j a 
harga barang2 ada lebih keras cl-ari boelan doeloe, tetapi 
biarpoen begitoe, kenaikan har a masih beberapa pro
cent sadja dan orang djoega tidak mendoega, bahwa 
kenaikan harr:;a nant1 dapat menjebabkan begrooting 
roemah tangga nanti naik sampai IOpCt. Tjoerna dibi· 
langan karet, berhoeboellg dengan naik nja harga karet, 
harga barangt naik lebih tjepat. Lantaran begitoe oeroe
san gadji dari amtena,ar2 mendjadi tergant eng dari 
pad a standplaats mereka. Ten tang pemberian duurtetoe
slag itoe, orang haroes menoenggoe doeloe, sampai 
harga ba. ng2 soedah naik begitoe roep;,i,, hingga gadji 
merekajang sekarang ini betoel2 mendjadi tidak tjoekoep. 

Sekianlah berita jang terbatja di s.s.k. 
Pemeriksaan terrnaksoed ada mengenai gadji lebih 

koerang f 300. seboelan. Amtenaar jang bergadji sebegi
toe, memang pada sa 'at ini beloem begit e merasai 
kemahalan, walaupoen toh soedah moesti moelai meng
hemat atau mengoerangi taboengan. ja. Tetap i tj0balah 
selidiki begrootingnja si ambtenaartjes gadji f 100 keba-
wah sampai si opas dengan f 10. seboelan. • 

Bagi mereka ini rasanja naiknja harga beras dari 4 
sen djadi 6 sen sekatti, minjak kelapa dari 8 sen djadi 
25 sen dlsnja, ada pengaroehnja bagi ..... peroetRja ! 

DARl KAIDIP ANG BE'iAR. 

Pemboekaan djalan baroe. 
Menoeroet chabar dan keterangan jang kami per

oleh bahasa pada toea:l boelan Februari '37 j.a.d. p em -
b o e k a a n d j al an bar o e antara Borok o 6an 
bah a g i an Boe 1< o (djal 11 rnana bakal memperhoe
boengkan Kaid. B dan Gorontalo .. pen) jg sekian lama 
dalam angan2 t. t-' Radja Kaid B. akan diteroeskan. 

Dalam madjallah ini soedah pernah diroendingkan, 
bahasa pemboekaan djalan baroe antara o tam o b a -
go e dan Go r on ta 1 'o jang man a djoega termasoe 
djalan terseboet akan mendapat bantoean dari sebaha
gian de rm a 25 m i 11 i o e n roe p i ah dari tan ah Be Janda. 

Akan tetapi pada djalan ini, akan dikerdjakan se
moea penanggoeng2 heerendienst dari k.I. 18 kampoeng. 
Menaroeh kira soesahlah raj at pada meneroeskan behkan 
mempenoehkan kewadjibannja masing2. Tambahan poela 
dengan berminggoe2 mesti tinggalkan anak istri oleh 
karenanja. 

Kami salah satoe dari antara rajat dari 18 kampoen~ 
termaksoed itoe l{iranja disetoedjoei oleh jang berwadjib 
terlebihpoen djoendjoengan kita Padoeka toean Radja 
Kaid. Besar, kami atas nama rajat madjoekan soeatoe 
oesoel lsebetcelnja permohonkan . . . . pen) selakoe 
membantoe rajat pada meneroeskan peroesahan jang 
berat itoe, pada k a Ii in i div r ij k an dahoeloe goena 
menanggoeng atau memikoel keperloea1rnja masing2 
pada mengerdjakan pekerdjaan r o d i jang s e b es a r -
n i a djoega di m i s t i k a n. 

Artinja pada kali ini rajat jang diwadjibkan atau 
dipekerdjakan didjalan baroe itoe mendapat m~an vrij 
selama hari2 kerdja (welakinpoen bantoe makanan sa
dja pada jang mengerdjakan djalan baroe itoe t j o e -
k o e p ... pen) 

Moedah2an berhasil kaboel toelisan kami ini. 
Noerdjallah. 

Perhoeboengau d ipoeteeakan. 
A n tar a b e b e r a pa so er at k a b a r. 

Berhoeboeng dengan toelisan2 jang teranggap me
rendahkan bangsa Indonesia, terdapat dalam "Sin Po", 
s.s.k. Indonesia "Tjaja Timoer", "Perbintjanjan"' dan 
"Sinar Pasoendan" telah mengeritik soerat kabar Tiong 
Hoa jang terseboet itoe. Tapi kritik2 itoe itoe tidak 
diladeni oleh ,,Sin Po" , jang djoega tidak minta maaf. 
Sikap tiCak rnemperdoelikan ini, tambahan 19~ela "Sin 
Po" lantaran kritik2 itoe !aloe menjetop ruilnumm8' 
dengan ketiga s.k. Indonesia itoe, maka lain2 s.k. In-

Pada Sabtoe !aloe satoe nona, peladjar disekolah 
tenoen disini, hendak ke Loempias, boeat besoknja 
berhari minggoe disana. la menoempang auto "Madjoe 
I!", dan sebab auto hendak djalan teroes, sesampai di
pertigaan djalan Soekoer, si nona toeroen dan hendak 
menantikan auto Likoepang disitoe. Sebab hendak ] 
menoeroenkan boengkoesannja, dompe.tnja dilepaskan- J 

nja diatas bangkoe tempat doedoeknJa dan sesoedah 
menaro€h boengkoesannja disisi djalan, balik keauto 
tjari dompet soedab tidak ada ditempatnja tadi. Semoea 
orang dalam auto sama siboek mentjaharinja, tapi dom
pet tetap tidak d1dapat. Nona i toe !aloe merapportkan
nja pada politic, tetapi sebab autonja sementara itoe 
soedah pergi dari sitoe, nanti beberapa tempo belaka
ngan baroe dapat diperiksa, dus basrlnja nihiJ. Sampai 
beberapa hari po Ii tie masih mentjari-tjari. Si non a baiklah 
dikali jang lain lebih hc.ti2 dengan barang berharga 
sebab koerang awasnja itoe sekarang ia jang roegi 
sendiri. Menoeroet kata nona itoe dalam dompet itoe 
ada sedikit oeang tapi ada perhiasan emas, jaitoe doea 
gelang dan tjintjin jang kira2 seharga lebih f 100. jang 
sekarang arnblas. 

/ donesia !aloe memeetoeskan djoega perhoeboengan 
dengan ,,Sin Po". Harian national ,,Soeara Oemoem" 
di Soerabaja, begitoe djoega minggotan. ,,Penjebar Se· 
mangat" telah menjetop peaoekaran ruilnemmer dengan 
,,Sin Po", dengan alasan kedoea s.k. itoe toeroet me
njerang perboeatan jang salah dari "Siang Po" itoe. Permainan tjatoer. 

Simultaan di Airmadidi. 

Hari minggoe !aloe 14-Z, seperti soedah diwartakan 
atas oesaba Schaakbond Minahasa, di Airmadidi telah 
diadakan satoe simultaan partij oleh toean W.K. Kansil 

Toean ini soedah main terhadap 12 lawan dari 
schaakvereeniging ,,Kalabat" dan menang 7, kalah 5. 
Boeat sekali main menghadap 12 papan, kesoedahan ini 
ada sampai bagoes, walaupoen kami ada biasa lihat 
kemenangan2 jang lebih meterenf.. dari toean W. A K. 
Niet in conditie ? Ataukah memang peil pemain2 sini 
soedah tarn bah tinggi? Pada doea2 pit:ak diseroekan 
tambah train lagi I 

Jang menang dari toean W.A.K. adalah toean2: O.N. 
Ratumbuijsang, E. Dendeng, P. Tangka, B. Pandelaki 
dan O. Doodoh. 1V\inggoe depan 21/2 di To11dano. 

Duurtetoeslag bagi amtenaren. 

Be I o e m d a pat d i b e r i k a n. 

Seperti soedah diwartakan, wakil2 perkoempoelan 
ambtenaren baroe2 ini telah rnemadjoekan permintaan 
pada G. G. soepaja pemerintah lekas ambil tindakan 
boeat menaikkan gadji amtenaren oleh sebab gadji 
mereka sekarang berhoeboeng dengan naiknja harga 
barang2, ada terlaloe ketjil. 

Penjelidikan jang telah dilakoekan dari pihak peme
rintah, memaerikan kenjataan bahwa begrooting roemah 
tangga mereka jang bergadji dibawah f 300. seboelan, 
soedah naik dengan 5'/4°/0 , 5edang bagi orang jang 

Prinses Adelheid von Habsburg 

Poeteri ketoeroenan keiser2 Oestria, jang dalam 
tempo2 belakangan ini banjak diseboet2 sebagai 
bakal Permaisoerinja Radja Leopold dari Belgia. 
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DARI SIAOE. 

S~kap jane maais. 

Pembantoe toelis: 
Pada hari penghabisan dari Oranjefeest di Oeloe 

Siaoe, toean F. P. Parengkuan wd. Radja telah berpi
dato pandjang lebar dimoeka banjak orang ketika 
beliau menjerahkan beberapa hadia pada jang menang 
dari jang toeroet bertanding dalam itoe keramaian 
antara lain2 beliau berkata: ... ,,Atas nama Comite 
Oranjefeest Siaoe, mohon maaf pada sekalian, bila
mana ada oeroesan jang tiada menjenangkan hati. ... •· 

Pada besoknja segala Kapiteinlaoet, Goeroe2 dan 
Leiders dart tiap2 golongan jang jang toeroet kera· 
maiar mendapat soerat dari toean F.P.P. wd. Radja, 
mengoetjap terima kasih dan tidak diloepakannja 
permohonan maaf bila ada oeroesan jc.ng tidak 
menjenangkan hati. 

Bang1awan Siaoe 

Dan poesakanja jang 
me met j ah - be I ah. 

Pada tanggal 20 Januari j.b.l. kita melihat seka
wan kaoem Bangsawan Siaoe, dimoeka Landschap
kantoor tengah menghadap toean Controleur Jhr. 
de Kock. Mereka itoe menerangkan pandjang dan 
lebar dihadapan Controleur, tentang adat kebiasaan 
dan hak merka jang mempoenjai sarang boeroeng 
ts b. terhadap radjanja. 

Salah seorang madjoe mohon bitjara didepan 
Controleur dimana dalam pemb1tjaraannja tersangkoet 
name. dari toean L.D. President pengganti radja 
Almarhoem, sehingga menggadakan amarahnja toean 
Djogoegoe tjoetjoe dan almarhoem tsb 

Tiada lama toean Cuntroleur adjak toean L.N K 
ex Radja, sebagai kepala golongan familie bangsawan 
jang ber:uk d1sarang boeroeng tsb, masoek berbitjara 
dalam kamar jang tertoetoep . .v\aar diloear ..... 
orang bilang rame ditongkang .... , amarahnja 
toean Djogo~goe boekan tinggal sebagai amarah sadja 
tetapi d1practijkan dan diperlihatkannja dengan kata2 
jang seakan'.3 menjolok mata rerpikan kaoem jaug 
menganggap sikar jang sedemikian soedah verjaard. 

Dengan baha~a Siaoe toean Djogoegoe berkata: 
Mahi moepapangasale! Mahi moepapangelangl 

Kaoeltkange koekang salehe hentong elang dan ana 
soe wela ! ! Artinja dalam bahasa Melajoe kira2: 

fv\ari berkata-kata sambil mengoendjoekkan ke
bangsawanan masing2! Mari berkata2 sambil me
ngoedjoekan keboedakan masing:d! Kebanjakan orang 
jang makan penghasilan sarang boeroeng toeroenan 
boedak dan anak diloear nikah ! I 

Tiada lama dari dalam dipanggil segala orang 
jang berhak disarang boeroeng, boleh masoek; tetapi 
dari loear toean Ojogoegoe menjamboeng bahasa 
boleh masoek asal toernenan bangsawan sedjati, 
bila toeroenan boed:ik djangan rnasoek .... 

Wah! menjesal dalam hati! sikap main ninggrat~tan 
jang seakan-akan melanggar watas masih ada pada 
intellect kita. Kami anggap sikap jang sedemikian 
soedah hilang lenjap bersesama dengan masanja dan 
ketikanja beserta tahoen2 jang silam, bahkan soedah 
tiada kedapatan lagi dalam tahoen I 937 ini. Aneh I ! 

Sampai disini hati kita amat bimbang diikoeti 
oleh ketawaan, lantaran bila menjelidik toetoer2an 
tentang toeroen2an ninggrat2an dan kromo9an. Seba
gai penoetoep artikel ini kita berkata dengan per
bahasaan Siaoe: ,, Seng Soe batin." (Soedah ada 
disanoebari) 

(Dari redactie: Tidak ada seorang pemerintah koelit 
poetih jan~ pernahnja mendjedjak tanah Siaoe sebagai 
wakil Regeering atau berkedoedoekan di Manado dan 
mempoenjai sangkoetan dengan pemerintaban p.p. Sa· 
ngibe, jang sesoedahnja berpergian dapcit mengatakan, 
bahwa ia tidak pernah, sedikitnja, mendengar tentang 
perteHgkaran kaoem bangsawan Siaoe, atau mereka itoe 
jang mengira-ngirakan dan menjeboet dirinja ,,bangsa
wan", ten tang poesakanja ,,sarang boeroeng" itoe. Se
masing pegawai itoe, jang satoe banjak, jang lain sedikit, 
ta' bisa tidak mempoenjai ,,kenang-kenagannja" tentang 
pertengkaran bangsawan i toe. 

Sebab saban kali ada pemerintah baroe, sekian kali 
ada pirkara baroe atau dibaharoei jang diperhadapkan 
boeat dipertirnban~kan. · 

,,Sarang boeroeng Maho1 o" i toe rnendjadi ,,sarang
kedengkelan" (ergenis) a tau pernah djoega djadi ,,rnornok" 
pengganggoe ketentrarnan perfikiran pemerintah tersang
koet, jang kebetoelan menhadapi kewadjiban mengoeroes 
perkara sedem1kian itoe. Tapi roepanja nasib waris2 
poesaka sarang itoe rnesti terpetjah elah sebab sehing 
ga kioi selaloe kali rnasih terdengar terdjadinja ..... . 
pertengkaran. Golongan pemoeda jang berhak atas 
poesaka itoe pernah mengoesoelkan, mendjacjikannja 
satoe fonds goena p@ndcedoek Siaoe, misalnja studie
fonds, tetapi lapisan toea dan golongan jang berhak, 
tidak menjetoedjoeinja. Bilakah oran~ soeka sedar, bah· 
wa poesaka nenek mojang seharoesnja djadi pangkal 
persatoean dan boekan pengkal persetorian? Corphar). 

Bekas kapal 7. 
Na man j a bar o e "So er a b a j a". 

Ex-zevenprovicien jang sekarang bernama ,,Soerabaja" 
dan tengah dibetoelkau di dok di Soerabaja, tadinja 
dikirakan akan dapat moelai dikerdjakan pada permoelaan 
boelan April. Tetapi sebab reperatienja agak lekas 
rampoeng, waktoe moelai bE:kerdjar.1a itoe dikemoekakan 
samdai pada I Maart. 

Roepanja kemalangan kapal 7 itoe masih ada, sebab 
djoega kali ini orang masih salah hitoeng, sebab tgl. 
satoe itoe roepanja keliwat siang, dus disoron= lagi, 
kcmbali kebelakang sampai 15 Maart. Pada hari itoe 
orang mengira kapal "Soerabaja" akan soedah moelai 
dapat dipakai, jaitoe djadi opleidingschip boeat matros2 
Indonesier gocna marine. 

"Apakah ger11n11an aebabnJa, to.an 
tablb, makanta !a 1elaloe 

Jemah begltoe 7" 

.~. . .~ dan 

si-Amat 
I 

dia'di 
i 

seha·t Jdan ~-ko~ea't 
.. ·- .. 

Adapoen anak2 kadang2 merasa · tapar.-Oan· ·tiada inglD '· 

bermain-main atau bersen·am. , ltoe tiailalab bolt\h 
, 1 

dibiarkan demikian, sedang r goenanjapo.en ta' ' ada. 

Sebab badan jang lemah dan oeratt jang 1kendnel' .daj>&.l 
J .. ~ 

dikoeatkan dengan Kalzan. ' 

Djika anak Toean tiada ingin ikoel ?.deJ:lQan lkaWAD,.. 

kawannja, tjobaJah beri . dia 'Kalzan\ dao 
I 

Toean akan lekas djoega melihat: 'ba_so:imana 
! . 

lekasnja anak Toean ,'koeat dan~nsihal 

OBAT MA KANA. l(AfOfR 
·1 ·· " 

Boleh dapat beli -~isemQ.ea ro.~~ · obat ~an\takot. 

--------~----_..;;..;.....-;..._ 

BEKENDMAKING. 
De Voorzitter van den Minahasaraad maakt be

ke.nd, dat alle rijwielen, bendy's en karren in de 
Mmahasa, met uitzondering van het gebied van den 
gemeenteraad van Mana do, op 1 Maart 1937 voor
zien moeten zijn van voor het jaar l 937 geldige 
helastingmerken, welke tegen betaling van f 2.
(twee gulden) verkrijgbaar zijn gesteld ter Secretarie 
v d Minahasaraad, ten kantore van de districts- en 
onde~?istrictshoofden zoomede bij de negorijhoofden 
en w11kmeesters. 

Op overtreding is straf gesteld van hectenis van 
ten hoogste een maand of geldboete van ten hoogste 
eenhonderd gulden. 

De Voorzitter van den Minahasaraad. 

GEMEENTE MANADO. 
Bekendmaking. 

De Burgemeester van Manado rnaakt bekend, dat 
een ontwerp Verordenigg tot heffing van opcenteo 
op de hoofdsommen der aanslagen in de Landsin
komstenbelas!ing in de ge meente Manado gereed is 
en voor een ieder ter inzage l1gt op de Gemeente
secreta ri e. 

Hij acht met in achtneming van het bepaalde in 
de laatste zinsnede van art. 17 der Locale Raden 
Ordonnantie termen aanwezig af te wijken van de 
in het le. lid van gemeld artikel gestelden termijn 
van vier weken. 

Manado, 15 Februari 1937. 
De Burgemeester, 

Pendjoealan dimoeka orang banjak. 
Pada hari Sabtoe, tanggal 13 Maart 1937, pagi 

djam 9.30, dengan perantaraan dari dan didalam 
kantoor lelang Klas 2 di Manado, akan didjoeal di
hadapan orang banjak: 

!toe kintal-kintal dengan hak eigendom verp. no. 
124, dengan semoea peroesahan jang terdapat dida
lamnja, ternjata dengan soerat2 eigendom ddo. 12 
Mei 1916 No 31 dan 17 januari 1934 nos. 3 dan 4, 
terdoedoek didalam resideotie-, bestuursafdeeling
dan district Manado, Arabische wijk, bandar Manado, 
Kadastrale afdeeling Manado, Sectie A, no. 1459 dan 
1460, ternjata lebih djaoeh dalam soerat oekoeran 
dd. 9 April 1908 No. 30. Loeasnja 1303 M2. 

Pendjoealan ini terdjadi menoeroet kekoeatan 
soerat koeasa jang tidak boleh ditarik kembali, jang 
telah diberikan menoeroet soerat eerste hypotheek 
ddo. 17 januari l 934 No. 3. 

Keterangan lebih djaoeh boleh diperoleh pada 
jang bertanda, 

Atas namanja: 
Mr. J. K R E E M E R. 

GElIEENTE M.A.NADO. 

Bekendmakin!i. 

De Burgemeester van Manad1> maakt bekend, dat 
de Verordening tot intrekking van aanvullingsop
centenverordening, vastgesteld den 27sten November 
1936, werd goedgekeurd bij Gouvernementsbesluit 
van 16 Januari l 937 No. 53. 

Manado, 15 Februari 1937. 
De Burgemeester. 

I 

GEMEENTE MANADO. 

Bekendmaking. 

De Burgemeester van Manado maakt bekend, dat 
een on twerp Verordening tot wijziging van de verorde
ning tot intrekking van de Manadosche aanvullings
opcentenverordening gereed 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 
Ordonnantie termen aanwezig af te wijken van de 
in het le. lid van gemeld artikel gestelden termijn 
van vier weken. 

Manado, 15 Februari 1936. 
De Burgemeester, 

GEMEENTE MANADO. 
.Bekendmaking. 

De Burgemeester van Manado maakt bekend, dat 
de 1.'erordening tot wijziging van de Verordening tot 
hefting van opcenten op de lnkomstenbelasting, vast
gesteld den 27sten November I 936 werd goedge
keurd bij Oouvernements besluit van 16 Januari 
1937 No. 54. 

Manado, 15 Februari 1937. 
De Burgemeester, 

GEMEENTE MANADO. 
Bekendmaking. 

ONTWERP DER BEGROOTING 1937. 

De Burgemeester van Manado maakt bekend, dat 
het o n t we r p d e r b e gr o o ti n g van uitgaven 
en ontvangsten der gemeente Manado voor het 
di ens t j a a r 1 9 3 7 gereed is en voor een ieder 
op de Gemeentesecretarie ter inzage is neergelegd 
en wel gedurende een maand te rekenen vanaf 20 
Februari 1937. 

Manado, 18 Februari 1937. 

De Burgemeester, 



PENDJOEALAN DIHADAPAN 
BANJAK ORANG. 

Pada hari SENEN. tan ggal !:? April 1937 kira~ 

djam 10 pag1 akan didjoeal dih;idapan banjak orang 
dengan perantaraan Padoeka toean ged. Vendumees
ter Ternate: 

I eigendomsperceel dengan segala peroesahan 
jang terdapat didalamnja, Verp. No. 201 , terdoedoek 
di Kota Ternate, Wijk C, menoeroet eigendomsacte 
ddo. 29 November 1916 No. 35, meetbrief ddo. 19 
October 1880 No. 117 atas nama almarhoem HONG 
TOAN OEI. 

Atas perceel ini terdiri roemah dan bijgebouwen 
jang pensewahnja di taksir kira2 f 12.50 seboelan. 
Loeas 591 M2 . 
.Pendjoea ian ini terdjadi menoeroet koeasa jang tidak 

boleh ditarik kembali diberikan dalam hypotheek
acte ddo. 20 Februari 1917 No. 5 diboeat dihadapart 
jang berwadjib di Ternate. 

Keterangan lebih djaoeh terdapat sama Vendu
meester terseboet. 

Atas nama hypotheekhoudsters, 

J. AW UY. 

Bedak 
PUROL 

'8oed Oel&n "#.oe-
tit 1J·J/1r1r1n f' ~ 

~~ 
Sesoedah mandi Bedak Purol bekin 
koelit toean tinggal segar lebih lama. 

Berlempah2 kekoeatan menjemboehkan. 

SPAARBANK MINAH SSA 
Diakoe sah d ngan besluit Goeberne,'.nen 

tertanggal 11 Juli 1894. 

Tempat menjimpan oeang simpanan jg paling amGn ! 

Oeang simpanan jang tertjatat dalam boekoenja 
semasing penji m o2n. paJa oernoemnja boleh diminta 

kembali saban-saban S:i at. d engan tidak oesah ka-
sih tahoe lebih dahneloe. · 

B0enga (rente\ oeang jang didapa t boeat rahoen 
j;rnu telah !aloe. saban tahoen selaat-laatnja pada 
boelan Mei, di ten toekan o leh uirecti e. 

IJi'J·ec t fr. 

''~ Tenal sebab Bat :/< 
-, -rd~ >.oe !ebi 1 lama 

leb:n r. .-s •1tan to ean. Djmqan-

iRAB 

D 

OB. T TABLET UALASHIN SAi (PAT KWA 
TAN) TJAP MATJAN 

ada paling mandj oer 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 oba-: paling mandjoer 
dan tjepat sekali bceat ilangkan: 

• ~akit kepala 
• ~akit gi~i 
• ~aldt koeping 
• Sakit demam 

dan lain-lain. 

OBAT BALSEM TJAP MATJ.A.N 
101 Balsem ada moestadjab sekali boeat semboehkan 
penjakit pilek, kepala poesing. sakit dada, rheuma
tik tent !ok), sakit peroet, sakit digigit binatang ber
bi sa, dan I. I. 

B1sa dapat beli diantero tempat. 

BATJA 

• 

??? • • • 

EENIGE IMPORTEURS 

MICHAEL STEPHENS & Co. LTn 
1\fA.CA.SSER MA.NA.DO. 

CM 

' - NDU" POT HEE 

lah no'1h, csok djoe~o toean b:)leh 
depot sakit bronchitis. Ambillah se
karcng djoi.?f,JO Akker' s Abdijsiroop, 
termas1hoer harena sifal ~- nja b:)eat 
menghantjoerkan dahak gajal don 
menjemboehkon batoek_ Baroelah 
pakai satoe sendok maka kerdjanja 
poen terosalah serta sebentar malam 
tidoer toean poen sedjoek serta men· 

jegarkan dengan tida oda kesesakan. BAR 0 E DI B 0 EK A Abd1jsiroop menghantjoerkan dahak . ,' 
itoe don memperhentikan batoek. 
Perkokas2 napes toean poen men-
djadi bing kas poela. Obat jong ter-
baik den 1- mboet kerdjanja boeat: 

Batoek ·Oriep-Bronchitis-Asthma KLINIEK Bi\ROE DARI 
Dr. A. B. ANDU. 

B.\tjalah f(EJ.VG HWA POO KABAHWEG- SEBELAH GEREDJA PROTESTANT. 

I 

A 



No. 34 Lembarkedoea Tahoen ke 18 

Keng Hwa Poo 
Sautoe 20 Februari 1937 = 10 Tsia G e 2488 

LOE R NEGERI. 
E vjet - Roes bergontjang. 

Keadaan disekeliling kita sedjak l sampai kira2 
pada 15 hb. ini jang moela2 menarik pernatian ada 
lah ttoe kegontjangan dinegeri Roes, dimana sedang 
d1periksa satoe perkara 1.:h1anat. Beloe11 lag1 perkara 
itoe selesai, terkabar poela tentang ang1n2 revelutie 
jang moelai menioep ! 

!toe perkara chianat pendeknja begini doedoeknja: 
Kesemoeanja ada berpoesat disatoe orang, jalah 

Leori Trotzky, itoe saingannja Stalin, jang sekarang 
terpaksa men3ingkir keloear negeri dan berada di 
Mexico. Peng1kot2 Trotzky, antaranja jang oetama2 
adalah Karl Radek, seorang djornalis dan Rykov, 
telah ditangkap dan disere.t dimoeka hakim. Dalam 
pemeriksaan ternjata Radek cs. berniat hendak men
djoeal beberapa bahagian dari Rusland kepada negeri:J 
loearan, antara diseboet2 Japan dan Djerman, dengan 
perdjandjian mereka itot membantoe revolut1e jang 
bakal diadakan boeat merobohkan Stalin dan kekoe
asaannja. Roepanja golongan rajat Roes jang soedah 
poeas dengan communisme semingkin besarnja Se
bab sampai dikalangan paling atas terdapat perbe
daan paham jang mana hebat. Barod ini Stalin dan 
Volkscommissans peperangan Worosj1loff telah ber
tengkar dan mempalthatkan gigi satoe pada lam . 
Stalm mengantjam hendak menjoeroeh tangkap pada 
Worosjtloff dan ia ini mengantjam kemba11 dengan 
mengatakan tentera merah memang ada bersedia 
boeat hal2 sebagitoe ! Menoeroet kabar2 dari soem
ber Polen malah soedah dimoelai pertempoeran an
tara o: P. Oe. jaitoe politie resianja Sovjet dan opsir2 
tentara jang dibawah Worosjiloff. Waktoe atas titah 
Stalin polihe res1a 1toe hendak menangkap beberapa 
opsir, mereka bal1k ditangkap oleh opsir2 itoe ! 
Bagitoelah keadaan dinegeri beroc<.lng·merah itoe 
sangat kaloetnja. Pers loear negen mendoega, bakal 
timboel perang soedara jang hebat d1negerinja Stalin 
itoe. ( 

Japan. 

D a p at k a b i n e t b a r o e. 

Generaa l Ugaki tidak soedah berhasil memben
toek satoe kabinet. Golongan militer tidak soeka 
bekerdja ~ama2 dengan dia ~ebab generaal terseboet 
masih terlaloe djinak menoeroet perasaan mereka 
Laloe generaal Hayashi mendapat titah memllentoeh: 
kabinet. la roepanja lebih disoekai oleh collega2nja, 
sebab berhasil djoega mendapatkan toendjangan jg 
diperloe. Kabinet Hayashi ada mewakili keakoran 
(compromis) antara nationalist positivisme dan na
tionalist sabar. Soesoenan kabinet baroe itoe ada: 
Hayashi djadi premier merangkap minister loear ne
geri , selama jang dioendang goena ini djabatan be
loem terdarat; Torotaro Yuki djadi minister Finan 
cien dan oeroesan seberang laoetan; Tatsunosuke 
Yamasaki djadi minister pertanian dan perhoeboe
ngan; Kakichi Kawarada minister dalam negeri dan 
Vice-admiraal Takuo Godo djadi minister oeroesan 
dagang, industrie dan kereta api . 

Pemimpin2 partij jang teroetama menolak tawaran 
boeat doedoek dalam kabinet itoe, sehingga tidak 
ada satoe partij jang mempoenjai wakil dalam kabi· 
net Hayashi, jang mana diramalkan tiaak akan lama 
berdirinja. 

Tiongkok. 

Dan pemberontakan di Si-An-foe 

Keadaan di Tiongkok Oetara-barat, sesoedahnja 
beberapa tempo kel1hatannja agak tenang, moelai 
kaboer poela. Bahagian extremist dari tentara Chang 
dengan dibantoe oleh kaoem kominis telah merebott 
kota Sian-fu, sesoedahnja bertempoer dengan kaoem 
sabar. Pemberontak2 itoe \aloe mengoentji:. pintoe 

kota dan menaroehkan senapan mesin ditembok~nja 
kola. Mereka laloe mi11ta soepaja marschalk Chang 

1 Hsueh Liang lekas poelang boeat memimpin mereka 
sebab mere ka menerangka:1 sadja soeka mendengar 
perintahnja djenderal moeda itoe. Sementara itoe d1 
fishih, Shcnsi-oetara, kaoem kominis soedah perd i
rikan pemenntahan merde ka ! Seorang opsir keper 
tjaan dart Chang, i]iilah ge11eraal \Vallg l Chell telah 
Jiboenoeh oleh itoe extremist 11 sewal<toe ia sedt1nt1 
sakit dipembar\llgan la diboenoe h 1toe lantaran ti· 
S('eka teek 'n soer:it per111tah bt1eat .nt'mbatalkan titah 
goena berla • ..,enja tentcra pLml't.rn1'1al can Si; n. 

Philipina. 

!toe Eucharistisch congrts. 
Orang2 l<atholiei< dari seloeroeh doenia soedah 

berkoe.npoel menghad1ri eucharist1sch congres jang 
ke-33_ di Ma11!1ah itoe, jang dimoelai pada 3 hb . i 
ni dipimpin oieh aartsb1schap Manllah, O'Uoherty 
dan berachir pada 7 Feruari. Kata Manila dapat te
tamoe asing, semoea hotel penoel1, 15 boeah kapal 
dipelaboehan didjad1kan hotel diatas air, semoea 
roernah~ preman dan roemah sekolah dan perkoem
poelan sama dipaKa1 goena tamoe. Anatar tetamoe 
jang teroetama ada lah lega1 dari Paus, kar.,i111al 
Dougherty dari Amerika-senkat. Satoe pidato dari 
wakil Philip1na afdeel1ng 2panjol telah menggempar
kan sebab dalam antara lain-~ soedah d1i,atakan bah
wa: ,,Pergerakan l~oomsch l(atholiek haroes menga
toer pertempoeran doenia akan men1ndas communis
me!'• Pidatonja Roberto Romualdez, begitoe namanja 
wakil ini, telah menimboelkan kegernbaran dal, m 
congres jang tidak moefakat dtbitjarakan otroi:san 
politiek dalam congres ini. 

Pada hari penoetoepan congres dira~a ada hadir 
500. 000 orang berkoempoel digeredjat dan lap ngan:: 
boeat menerima berkatnja lzegen} Paus jaas dioetjap
kan dengan radio Pada hari2 lain pertemoean2 soe
dah dihadiri oleh ptieloean sampai ratoesan riboe 
orang. Pertemoean2 itoe terbanjak diadakan dalam 
oeda:a terboeka di Luri eta·pa1k. 

PAU' PIUS XI 

jang kesehatannja daiam tempo2 belaka:igan ini ~anjak 
terganggoe. Sjoekoer. melioercet warta jang terachir 
keadaan beliau soedah banjak baik dan besar harapan 
kesemboehan sama sekali tidak lama akan menjoesoel. 

keperloeannja beroesaha akan melakoekan pembitja
raa11 deugan Hitler sebeloem orang melepaska11 ha
rapan atas Persecoeujoean Hal ini bererti bahwa 
minister~ terseboet bermaksoed menoendjang per· 
n11ntaan djaJjahan dan jtrma11 itoe Sementara itoe 
minist 1 loear negeri Eden roepanj<.r. t1dak ada niata11 
hendak menjerahkan dat.rah djadjalJan pada Ojerman 
sebab waktoe ditanja dalam lager huis apa ia tidak 
nia1kan menjerahkan daerah, soedah ujawab: Oh, ja 
tentoe I 

Apa jang diminta oleh Djerman '? Menoeroet ke
terangan2 kalangan polit1ek, keinginan Djerman m1-
salnja mengena1 pengembalian djadjahan2nja jan~ 
telah diserahkan pada lnggeris tfan domtnionnja, 
Perantjis dan japan sebagai akibat verdrag Versailles 
itoe. 

Berhoeboeng dengan keinginan Djerman itoe, 
pidatonja Tashiro, spokesman ministerie loear negeri 
japan di radio sangat menarik Tashi10 dalam mem
bitjarakan perhoeboengan Japan-Ojerman telah men
tjela keras verdrag Versailles itoe. Antara lain2 ia 
telah mengatakan: ,,'Rajat dan pembesar2 japan me
naroeh sympathie penoeh pada Djerman dan menja
takan setoedjoe dengan sikap negni itoe !" 

Jang lebih menarik lagi, jalah pers japan tidak 
mewartakan pidato ini. 

DARI PAR IOI. 
Perajaan Perkawinan Agoeng, 

Sebagai djoega dilain2 Onderafdeeling, maka di Po
so tiada ketinggalan pada merajakan pernikahan dari 
S.p.j.m.m. Prinsses Juliana dengan Prins Bernha1d. 

Demikian pada tanggal 15 hingga 17 hb. Janunti 1937, 
diadakanlah pelpagai ramai2an, jang mana diantaranja 
tiada diloepa pertandingan bal, serenta dist:diakan '.:'2 
boeah medallie selakoe pijs2 

le. Pijs 11 boeah dari pada mas (?) dan 11 lagi 
oentoek 2e. Prijs dari pada perak. 

Djoemlah club2 jang toeroet ada 6 5 club asalnja 
dari poso, sedang jang satoe dari Parigi. 

Soepaja tiada mendjang kabaran ini , baiklah dengan 
pendek sadja llitoetoerkan aklbat pertandingan itoe. 

le. Pnjs dapat digendong oleh ciub Milita1ren Poso, 
2c Prijs hingga han ini beloem tahoe siapa jg berhak. 
Adapoen djalan2nja sehingga Milltairen itoe dapat 

kans beroleh le Prijs, itoe tidak mengherankan lag1, 
oleh seoab pertama mereka ada sampai l!.oeat, tapi 
sebaliknja permainan mereka sangat dit1ela, karena 11a
da menoeroet oendang2 bal; lebih tegas lagi permainan 
kasar. Dalarn tiga kal1 111ereka bermain, doea kali mereka 
t1111boelka11 per1celal1ian, lantaran kasarnja permainan. 
Apa lagi i-..esempatan mereKa boeat berrnain kassar ada 
sam pai tjoe..;oc:p karena sitoekang refree (Toean M.) 
tiada begitoe perhatikan permainan itoe. Kalau dilihat 
ba1ki, rnaka 1Permaina11 itoe soedah I~ bih dari t j a pa
r o en i; tangani sptlcrs soedah toeroet oermain poela, 
jang mana t1ada djoega d1tioep oleh sa11g refree. Soeatoe 
kelleranan saja apakah sitoekang reefree itoe, mengerti 
bail.:.' pa;;a! rn~Hdj;:idi refree? Atauk .. I! Toean reefree itoe 
skongl,ol dengan salah satoe club? A tau memang 
ia benar:t tiada tahoe soeatoe apa, sekedar hanja rnem
pertoendjoekkan aksinja d1moeka oe1J1oem? Barangkali 

, Toean itoe soedah hlla11g ingatan, jang club~ itoe ber
tanding oentoek mereboet medaille, dan boeKan training 

I lagi, ;,;eperti jang dipikirfoJa. ja, beg1toelah siorang 
moeda, gampang d1pengaroeh1 ibJ15 :::i1apa poen tiaaa 
beraksi, kalau s1 djantoeng l!ati toeroet nonton ? 

Penjerahan kleine zilveren ster. 

Pada han Senin, tanggal 25 hb. januari jbl. kira2 
djam 11 pag1, dengan d1hadiri olei1 P.toean Gezagheb!Yer 
Parig1, P. toean:d Radja Pa;ig1 dan Mooe tong, sertn lain2 
pegawai, mai.a oleh Padoeka toean Assistent-Resident 
Oonggala, jang mendjad1 waKil dari Regeering, telah 
d1gantoengkan satoe bintang perak ketjil pada Toean 
E.Oambohpolu, kepala kampoeng Minahasa atilu gepens. 
Sergeant. 

Djerm.an Menoeroet pidato dari Padoeka toean Assistent·Re-
M end e s a k mi 11 ta d j adj ah an. sident terseboet, penjerahan bintang itoe, ialah berhoe-

Dalam pidatonja jaBg terachir, Hitler pada kese· boen~an dengan djasa t1i>ean Dambohpolu terseboet, 
kian kalinja soecla!1 kemoekakan keperloean Dierman dalam perkara Dolago (pembrontakan (?) dalam boelan 
akan mendapat kemba11 djadjahannja. Pembilangan J ::iept,ember . 193~> · . , . 
furer itoe didalam negcri telah menimboelkan kegi- , Goena d1asaz toean Oarnoo.hpolu 1toe, Regeenng soe
rangan, tapi ebaliknja dtloear negeri telah disam- 1 oah menghad12kan seboeah b111tang perak. ketj1l kepaoa 
boet dengari kegoesaran d~rn atau kegelisahan ;)alam 

1 

totan terseboet, sebaga1 tanda tenma kas1.h. . 
kabinet 1nggeri misalnja, Neville Chamberlam, Sa-., Pada m.alamn1a d1adakan pesta aansa 1ang Joear b1-
mual Hoare dan John Simon telah menoendjoekkan.a -asa ramamJa. Moesaf1r 

l 

Radek disebelah kiri dan Rykov (kanan) 1toe doea pemimpin 
gerakan meroeboehkan bolsjcwisme di Roeslan 

Beberapa tempo !aloe telah diboe2t satoe verdrag antara Duitsch dan Japan, jan~ di 
tantja tangani dari p1hak Japan oleh Vicomte Mushakl,ji (sedan? menoelis dan dari 

pihak Duits ttleh von Ribbentrop dan Dr. von Baumer. 



KOETl.PAN DAN TJATATAN. 
Nasionalisme Tion•hoa di Indonesia. 

Menoelis ten tang ,,lndo-Tionghoa di Indonesia", 
dalam membitjarakan ,,isi dan ertian nationalisme 
Tionghoa.; diini negeri, Hollandsche editie dari 
,,Panorama" mengatakan antara lain2: 

,,Kalau orang tan_iakan pada satoe orang perana
,,kan T10nghoa, jang menjeboet dirinja nationalist, 
,,apakah sebetoelnja isi dan ertiannja nationalisme 
,, Tionghoa baginja, orang nan ti hadapkan seorang 
,,orang jang mengangkat moekanja dengan roman 
,,heran, jang tidak tahoe apa ia haroes katakan . 
,,Ia roepanja tidak harap bisa ditanja sebagitoe." 
,,Dari pertjakapang dengan nationalisten dan dari 
,,pernjataannja s.s.k. Tionghoa-Melajoe jang na
,,tionalistis orang dapat menerka kira2 apa jang 
,,mereka maksoedkan dengan Nationalisme 
,, Tionghoa. 
,,Hal menepok dada, pada tempatnja atau tidak 
,,pada tempatnja, sebagai nasionalis toelen dan 
,,tidak dipalsoekan adalah satoe toentoetan jang 
nteroetama, bagi semasing nationalis jang haroes 
,,dipenoehi dengan tidak membantah. Sebagai 
,,namer doea menjoesoel itoe pengoempoelan 
,,oeang boeat Tiongkok. Siapa dengan laga besar 
,.mengabdikan beberapa roepiah diatas medja 
,,persembahan nationaal, soedah memenoehi satoe 
,,dari doe a kewadj i ban jang oetama dari natio
,,nalis Tionghoa di Indonesia. Siapa tidak soeka 
,,membenkan persembahan sama2, tetapi men
,,tjoetji maki lain orang, sebab mereka djoega 
,,tidak merasa soeka menjembah, seperci itoe 
,,journalis2 lndo-'l'ionghoa jang sangat nationa
,,listisch, maka orang sebagitoe ada satoe natio
,,nalist jang lebih besar lagi, dan seharoesnja 
,,sekoerang.::nja dikasih diploma boeat tjinta tanah 
,,air kalau boekan satoe bintang bahadoeri. Be-
1,rikot pada itoe pengoempoelan oeang dapat 
,,gilirannja itoe hal membikin propaganda boeat 
,,sekolah2 T .H.H.K. Siapa jang menjeboet dirinja 
,,nationalist atau mengatakan merasa dirinja na
,, tionalist, haroes mempropagandakan sekolah~ 
,, Tionghoa itoe, dengan tjara teroes terang a tau 
,,dengan diam2 menoetoep moeloetnja tentang 
,,keroesakan kans hi doepnja sekian banjak riboe 
,,pemoeda Tionghoa jang telah menamati sekolah 
nsebagitoe itoe. Sementara itoe, tidak ada satoe 
,,orang dari nationalisten 1toe, jang saban saat 
,,ada sedia mengambil bahagian pada pekerdjaan 
,,perganda itoe, memikir sesaat sadja pada me
,,njekolahkan a11aknja send1ri di itoe sekolah2 
,, Tionghoa. Semoea itoe nationalisten jang tjinta 
,,tanah Bapa meminta-minta tempat boeat anak-
,,anaknja disekolah .... . . Belanda . ...... " 
Sesoedah membitjarakan koeltoer Tionghoa jang 

djoega bagitoe sering didjadikan boelan- boelan oleh 
intellectueelen Tionghoa jang menjeboet dan meng
anggap dirinja ,,specialiteiten .. dalam djoeroesan itoe, 
!aloe penoelis dalam ,,Panorama" itoe menjamboeng: 

,,Semingkin hari kedoedoelcan economi bangsa 
,,lndo Tionghoa semingkin djeleknja. Sebahagian 
,,terbesar dari orang2 Inda Tionghoa sekarang 
,,soedah meroepakan kaoem proletar (marhaen). 
,,Sekarang sebahagian dari mereka soedah meng
,,anggoer (botawlo). Tetap1 djoega dalam tempo 
,,jang biasa tidak akan terdapat tjoekoep peker
,,djaan bagi i,toe ratoesan riboe proletariers Indo 
,,Tionghoa, jang semingkin lama semingkin da
,,lam tenggelamnja di itoe parigi ekonomi. Biar-

• 
Bisa minoem bisa gosok bisa oeroet 

Kemandjoeran 1ni m1njak obat soedah dapat diploma2 dan soedah dipoedji dari padoeka2 
toean2 ambtenaar dari bangsa Europa dan lndonesier seperti: Radja2, Regent, Hoofdagent van 
Politie bij de afdeelin g Oeneraal Controle Soerabaja, Adjunct Hoofd Djaksa tste klasse pada 
Landraad Makassar, kepala2 District, Wijkmeester dan Luitenant Tionghoa, Hm. toea2, Jcepala2 
goeroe, Voorzitter2 dari perkoempoelan2, serta pendoedoek2 dan bangsa2 asing dari seloei:oeh 
tanah HinJia Belanda jang soedah pernah pakai ini ,,Ban Leng" , dibawah ini ada doea soerat 
dari antaranja. 

Soerabaja, 7 September 1935. 
VER KLARIN 0. 

j~ng bertanda .d1bawah ini, Ch . W . de Kater, Hoofdagent van Poli tie pada af.deeli1tg Oene
ra le Controle d1s •n1. rne nera 1gkan d1s1n.1, bahwa ia soedah tahoe pakai minjak Ban Leng boeat 
met1,i;Obat1 loe ka2, sa k1t pe roe t d :cl n b~r1n~0es, boeat penjakit -penjakit mana obat terseboet sa-
ngat baik adanja. Jang bertanda 

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

V E R K L A R I N 0 . 

. Jang berta~da dibawah i~1 i , .L. J J. v .. Anen, be:tinggal _di Soerabaja, menerangkan dengan 
1111, ~ahwa m111iak ,~B a n ~eng , Jang .d1b1k~n oi~h Ste Ka Tie merk Tjeh She Tong, sangat ter
poedJI goena roepa, pen1ak1t, sepert1: sak1t telinga, demam, loeka terist imewa Joeka2 angoes. 

Sesoedah pakai sedikit sadja rasa sakit soedah hilang sama sekali. 

S ierabaja 24 - 11 - '35 Jang bertanda 

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

Apakah peodoedoek Minahassa senang perti kata toean Ir. F. 8. Weber, jang dengan ramah 
hidoepnja ?. tamah menerima kami dan memberi keterangan kepada 

Biar kaki keatas kepala kebawah, waktoe hari besar, kami tentang djabatan jang dipimpinnja itoe, kebanjakan 
Tahoen Baharoe dll.. piezier terlehih poela pada hari dari pada conserven jang diboeat di Hindia ini sangat 
jang !aloe telah memoeliakan , menghormati dan mera- djelek. Ada jang beberapa lamanja bertjendawan, ada 
jakan hari nikanja Baginda Poeteri Juliana dan z H. jang terlampau banjak mengadoeng zat-zat jang koerang 
Prins Bernhard, orang tidak dapat menjemboenjikan baik bagi kesehatan rnanoesia, seperti salicylzuur dan 
tanda2 miskin ~tau kaj 1. b_enzoe~uur. Sek~rang ini Pem~~in.tah tidak daµat men-

Sebab semoeanja berpakean Laroe. Seroepa sadja, t1.egah Jang de~1ka~, s.ebab d1s~n1 beloem ada verpak
hanja h~rgantoeng kepada mahal dan moeral! pakaian k1ng~ordonn:rnt1e ba1k 1toe Hal 1toe lambat laoen tentoe 
jang dipakainja. mcst1 beroebah dan kepada toean lr. F B. Weberpoen 

Orang djangan terlaloe mengoekoer 1<epada keadaan I dtser~hkan memboeat per~ediaan ordenatie itoe. 
diloear, djangan lantas pertjaja bahwa kare11a pakaian 01 Eropah dan Amenka Jentang ha! conserveeren 
baroe, llidoep orang itoe senang. Tidak begitoe. boeah-boeahan dan sajoer-sajoeran itoe tidaklah men-

Adat soedah membiasakan waktoe hari Besar dan djadi soal lagi, lain sekali halnja dinegeri kita ini. Me· 
Tahoen Baharoe di! plezier, terlebih poela menghor- noeroet pemandangan Ir. Weber kesoekaran2 jang ter
mati dan merajakan hari nationaal dari kepala Keradja- istimewa dihadapi oleh peroesahaan conserven di Hindia 
an kita, mendJadi satoe maloe besar djika orang tidak ini dapatlah dibagi dalam empat bahagian. 
bisa rnernbelikan pakaian oentoek anak dan isterinja. Kesoekaran jang pertama ialah soal hawa oedara. 
Siar dengan djalan bagaimanapoen sekalipoen haroes Di Eropah Baral hawa oedara boleh dikatakan rata-rata 
didapat. 15 C, sedangkan di Hind1a ini 28 C. D:ilam haw a oedara 

Boekan sedikit sesoedahnja hari plezier, orang me- Hindia i111 bacterie · bacterie lebih moedah hidoep dan 
nanggoeng hoetang. Boekan salah pemerint;'h dan berkernbang biak dan sekaliannja lebih moedah mendjadi 
agama, tetapi orangnja. Pemerintah dan agama tidak magang [berag1]. Bagaimanakah sekarang djalannja me
menjoeroeh ::;arnoai menghoetang begitoe, sehingga lenjapkan atau mernboenoeh bacterie-bacterie itoe, soe
rnenjoesahkan diri . Atoeran pemerintah agama sedemi- paja ia djangan meroesakkan conserven itoe? Oitoen
ldan beresnja, sehingga tidak dapat manoesia menja- djoekkannja kepada kami beberapa botol air boeah
lahkan dan merobah . boeahan boeatan Hindia ini, jang bertjendawan sesoedah 

Djika adat kcbiasaan ini diterangkan disini, soepaja beberapa lamanja disimpan. 
dapat diraba-raba, bahwa orang dizaman soesah ini Kesoekaran jang kedoea ialah soal kegemaran, soal 
boekannja senang , tetapi .... . . ja soesah . rasa. Ban_gsa Tionghoa lain kesoekaannja dari bangsa 

Ta' heran djika ada Europ: 8.8. Arnbtenaar, jang Belanda, bangsa Belanda lain poela dari bangsa Boemi-

,,poen bagitoe tidak satoe orang jang berboeat 
,,apa2 goena perbaikan kedoedoekan itoe, atau 
,,sedikitnja mentjegah bertambah djeleknja ke
,,doedoekan itoe. Dan jsng lebih tjelaka dari se
,,moea adalah, bahwa jang tersangkoet sendiri, 
,,jalah itoe proletar lndo Tionghoa sendiri, tidak 
,,soeka tahoe dengan kedjelekan kedoedoekannja 
,.itoe, dan menoetoep matanja goena itoe. Dia 
,,orang menepok dadanja selakoe nationalisten, 
,,laloe membiarkan dirinja dinina-bobo oleh nja
,,njian tentang Tiongkok jang maha koeat dan 
,,koeasa dihari datang. Apakah orang2 sebagini 
,,ini barangkali ada pengharapan, bahwa satoe 
,,Tiongkok jang koeat nan ti mengeloearkan mere
,,ka dari kemelaratan econominja? Kami tidak 
,,tahoe. Dan, bilamanakah mereka kira, hal se- 1 

nbagitoe nanti akan terdjadi ? 

1 beloern atau ta' ingin rnengetahoei keadaan atau adat poetera. 

,,Banjak pemoeda Indo-Tionghoa ada beladjar 
,,dengan dapat belandja dari studiebeurs2 jang 
,,dibangoenkan dan dipelihara oleh orang ..... . 
,,Belanda. Sementara itoe ratoesan riboe roepiah 
,,saban2 mengalir ke Tiongkok, goena apa jang 
,,dinamakan maksoed2 tjinta tanah air. Tetapi 
,,boeat studie dari oemoeda2 jang poenja otak, 
,,itoe toean2 nationalisten sama sekali tidak poenja 
,,sedikil kesanggoepan . Boea~ ha! sebagitoe ia 
,,lebih soeka mengisap dari lain orang. Ratoesan 
,,anak2 Tionghoa berkelahi dan minta2 d1kasihani 
,,satoe tempat disatoe sekolah jang diperdirikan 
,,oleh la in orang, tetapi merobah sekolahan sen-
1,diri djadi bagitoe roepa, soepaja tjotjok dengan 
,,keinginan akan oeladjaran Baral, itoe mereka 
,.tidak soeka boeat. Tentang itoe orang; tidak 
, dibo!ehkan berbitjara Dan siapa berbitjara dari 
,.ha\ 1toe atau berani toelis tentang itoe, dengan 
,,selekasnja haroes dibasmi sebagai satoe peng 
,,hianat. . .... " 
Sekianlah koetipan dari sebahagian toelisan itoe, 

jang menoeroet pcnglihatan kita ada dari tangannja 
redacteur ,,Panorama" toean Liem Koen Hian . Rasanja 
toelisan itoe mengandoeng banjak kebenaran, walau 
poen tidak bisa disangkal, ,,sangat pedisnja", tetapi 
juist obat mandjoer terkadang manis rasanja en toh 
perloe dimakan. Obat diatas ini kita poedjikan bagi 
pembatja jang soeka memperhatikan nasib bangsa 
kita lndo Tionghoa. 

kebiasaan kita sebenar-benarnja, menarik kesimpoeian Kesoekaran jang ketiga ialah soal tenaga orang jang 
"Sia r akah bilang, bahwah bangsa Minahassa miskin? bekerdja. Bagairnana ketjakapannja misalnja bangsa lndo 
Lihatlah, bagaimana mareka memperlihatkan kekajaannja bagaimana ketjakapan bangsa Boemipoetera? Kedoea-
diwaktoe plezier." doeanja tentoe berlainan dari pekerdja jang soedah biasa 

Te1api jang sebenar2nja sehabisnja hari plezier, di Eropah. 
baharoeiah orang2 menderita "he t begin van dee I Dan kesoekaran keempat ialah soal rnendjoealnja. 
1 end e" doedoek termenoeng menoenggoe pertolongan Golongan jang terbesar dar i anak negeri boleh dikata
baik dari 111 ah i, maoepoen dari sesama oematrija. kan tidak membeli conserven, lapisan anak negeri jang 
Akan tetapi selaloe soenji senjap disekelilingnja. Gem- tengah banjak memakai beberapa djenis conserven. Bang
bira moesna, sahabat2 hilang ! Doedoek sendirian me- sa Belanda men ghendaki conserven jang lain dari bang
mikirkan nasib. sa Tionghoa, berhoelloeng dengan kesoekaan dan ke-

lnllah tragieknja tjara2 oleh adat kebiasaan jang rnampoean masing -rnasi11g golongan itoe. 
djelek itoe. Kapankah akan moesa? Soepaja kita ta' Apakah jang akan ditjobakan oleh djabatan conser-
terdjeroemoes lagi dalam djoerang kehoetangan? veeringsindustrie ini? Toean Ir Weber memberi kepada 

Kita tidak dapat menerangkan disini, seperti kata kami beberapa keterangan. Akan dioesahakan rnemboeat 
Mantri clan Hoeloebalang kepada Radja: "j;i, doeli sjah air djeroek jang baik. Ui antara air djeroek jang dihasi l
alam, rajat aman dan sentousa, tidal< koerang soeatoe kan di Hind <I ini sekarang ada jang lekas men djadi 
apa , padi djadi haik, sehingga rajat keliinpahan ma:. a- kcrnerah 111e ra ha11 warn :,; nja, tidal< ·poetilJ indah lagi se
kanan. dan olehnj~ senang hi.doepnja dll." tetnpi sebc- perti air djeroel< jang baroe diperas Ada poela air dje
nar2nJa .keatlaan t1_dak dem1k1an . . roek dalam botol jang mendjadi pahit. Baga imanakah 

D1ad1 orang dJa~gan mengockoer kepada baroenJa se •arang dj alannja m~njim t an air djeroek jang senan-
paka1an, tetap1 sel1d1kilall kepada adat ktb1asaan . tiasa segar rnsanja dan roepanja? 

FredSar. Akan di oesahakan rnemboeat tjoeka .ia11g baik dari 
----------~·---~- boeah nenas dan p1sang. Menotroet kata 1oean Jr. We-

Tjabaug; conservf'eJ'iugsiudustrie {fa1·i ber kebanjakan tjoeka jang didjoeal di Hindia ini se· 
tuinl;ouwkundige dienst. karang sangat djelek dan terlampau mahal. 

.... Akan aioesahakan djoega ramboetan, nenas, di!. da-
Penerangnn tentan[? memboeat boeco,Jan dalam blik lam belek, memboeat jam (gelei) dari berdjen is-djenis 

manisan, gelei, air boeah-boeahan dl/. boeah-boeahan, memboeat anggoer dari air boeah-' oe-
Semboengan. ahan, rnemperbaiki kwaliteit most (air nenas], memboeat 

Sesoenggoehnja sekarangpoen di Hindia ini telah ba- berbagai-bagai manisan, memboeat minjak dari koelit 
njak diboeat orang conserven (makanan dan keperloean djeroek. Sesoeatoe jang sangat penting agaknja terpen
sehari hari jang diboeat tahan lama, seperti boeah boeahan ting berhoeboeng dengan soal ini ialah zat jang bernama 
dan sajoer dalam belek, gelei, manisan dlL), tetapi se- pectine, jang terdapat dalam boeah boeahan 
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