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PERHOEBOENGAN TIONGKOK. 
Dengan loear negeri. 

Di zaman poerba, waktoe semasing negeri, lan
taran ketiadaan perhoeboengan, masih tersakoe sen
diri sendiri, nJaka dinegeri jang satoe orang tidak 
mengetahoei ten tang keadaan dinegeri jang lain, jang 
dalam banjak hal, oemoemnja orang disatoe negeri 
sama sekal1 tidak mengetahoei bahwa diloear negeri 
nja masih terdapat lagi lain negeri, dan dikiranja 
negerinja itoelah doenia. Bagi toe djoega di Tiongkok. 
negeri raksasa itoe, jang atas sendirinja memangnja 
mero~pai s.'.ltoe doenia, orang tidak mengetahoei 
tentang lain2 llahagian doenia ini. Pada zamannja 
.\1arco p.)Jo, itoe nengembara jang tersohor, di Tiong
k.ok orang sadja talrne ten tang negeri loearan dengan 
seboetan .,pendoedoek2 liar dan biadap" dari pantai2 
jang tidak d1ke11al itoe, sedang sebaliknja diloear 
riongkok orang poenja pengetahoean tentang negeri 
raksasa itoe dengan pendoedoeknja, sadja dari se 
boetan .,Tjina2 kafir". 

Pendoedoek setiap negeri pada waktoe itoe me
ngirakan, bahwa merekalah jang paling sopan dari 
manoesia sedoenia. Bagitoelah pada zaman permoe 
laan terdapatnja perhoeboengan langsoeng dan tetap 
dengan negeri2 loearan, pemirnpin2 dan pembesar2 
di T1trngkok sama beranggapan, bahwa sadja bangsa 
Tionglloa la!J jang sopan sendirinja didoenia. Oleh 
karenanja tidak oesah diambil heran, kalau pembe
sa.r2 itoe mengira, bahwa doenia diloear Tiongkok 
itne seioeroehnja ada daerah2 taaloekannja. Terdja
dilah betapa pada soeatoe hari, seorang oetoesan 
negeri Amerika waktoe datang menghadap keiser di 
Peking, oleh pembesar~ Tionghoa hendak dipaksa 
berloetoet ,,kotow·' pada Ketoeroenan dari Langit 
itoe. Wakil Uncle Sam itoe dengan kegagahannja 
meno!ak permintaan boeat kotow itoe sambil me
ngatakan .s<ja sadj:i berloetoe.t kerada Allah atau 
kapan saia maoe kawin." 

Sek1anlah keadaan pada waktoe permoelaan per
kenalan langsoeng antara Tiongkok dengan negeri 
loearan. 

Dengan beredarnja zaman, keadaan poen toeroet 

----· 

berobah. Kebesaran Tiongkok !antaran berkali kali 
kalah perang, sangat merosotnja dimata ,,loear". Ba
gitoelah dalam ke emaha1·nja T1011gkok sampai ter· 
paksa mengadakan perdjandjian2 jang sangat menoe~ 
roenkan Keagoenaan hak d1pertoeannja dengan negeri2 
loear, jang lebih koeat itoe. perdjandjian2 mana me
maksa negeri raksasa itoe bertaaloek µada politiek2 
jang pintjang dan berpenghargaan tidak sama Kea
daan sebagini ini boleh dikata suedah berlakoe di 
1 iongkok kira~ sampai pada achirnja perang doenia. 
Semendjak itoe moeiailah terlihat dan terdapat pe
robahan2 perbaikan. 

Penghargaan jang sama 

Desakan zaman telah memaksa beberapa negeri 
mengembalikan daerah2 pacht jang tadinja didoe
doekinja di Tiongkok, dan memangnja ada miliknja 
negeri itoe. Hak toean roemah orang Tionghoa di 
Tiongkok poen semingkin dipertinggi dimata orang 
asing. Poen tidak ketinggalan djoega ditoetoepnja 
perdjandjian2 persamaan (gelijkhe1d en reciprociteit), 
misalnja dengan Polen, Grika, Tsjecho Slowakye 
dan lain2 negeri, sedang perwakilan2 negeti asing 
di Tiongkok jang selama waktoe sadja legaties di· 
djadikan ambassade, bagitoe djoega sebaliknja per
wakilan Tiongkok dinegeri asing poen naik deradjat
nja. Semangat politiek loear negeri Tiongkok poen 
semingkin didasarkan atas persamaan. 

M em p e I adj a r i re s i a k e k o eat an. 

Sesoedah merasa pahit getirnja kelemahan lanta
ran terbelakang da!am ilmoe peperangan modern, 
sesoedah berkali -kali kalah perang, !aloe Tiongkok 
menjoeroeh poetera2nja pergi beladjar keloear negeri. 
Studenten2 itoe diharoeskan mengelahoei pangkal 
kekoeasaan dan kekoeatan negeri2 jang tel ah menga
lahkan Tiongkok itoe Waktoe japan moelai tersohor 
lantaran kekoeatan dan kekoeasaannja, poen kesana 
dikirimkan riboean studen;en Tionghoa, jang diwa
djibkan mentjari tahoe rer.ia dari succesnja si Kate 
itoe. uerakan mengirimkan studenten keloear negeri 
ini, seperti diketahoei, masih berlakoe dan dilakoe
kan sehingga sekarang ini. Dengan adanja aliran 
angan2 baroe jang dibawa sebagai oleh oleh dari 
negeri lo ear itoe oleh s tudenten jang poelang keta· 

nah airnja, moelailah terbentoek satoe evolutie pe/
economian dan kesosialan jang baroe. 

M e m p e r k e n a I k an c u l t u u r T i o n g h o a. 
Bandjirnja pemoeda2 Tionghoa keloear negeri 

itoe poen menjebabkan lebih dierti dan dihargakan
nja cultuur Tionghoa jang toea itoe. Japan jang me
mang satoe cultuur dengan Tiongkok, atau lebih tegas, 
mem poenjai cultuur jang berasal dari Tiongkok, adalah 
negeri jang pertama jang dengan soenggoeh2 mc
ngadakan penjelidikan cultuur Tionghoa itoe. Poen 
negeri2 Barat, jang tadinja pandang rendah sekali 
cultuur Tionghoa itoe semingkin moelai memperda
lam pandangannja dalamnja, dan penghargaan keting
gian seni Tionghoa oleh Eropah dan Amerika, ter
boekti dengan succesnja Mei Lan-fang dimana mana 
tempat. Melihat penghargaan cultuur Tionghoa itoe, 
rasanja tidak akan ketjewa kalau kita harapkan, bah
wa seni, drama dan literatuur Tionghoa itoe adalah 
element2 dihari datang jang mendjadi tambatan 
rochani antara Tiongkok dan doenia modern. 

T i o n g k o k p a s a r d o e n i a. 
Pengenalan jang semingkin mendalam tentang 

Tiongkok dan orang Tionghoa dengan pcrhoeboe
ngan ekonominja jang semingkin ramainja dengan 
negeri2 loear itoe, telah memboeka ,,resia rcsia• 
kesempatan2 berdagang bagi orang asing itoe di 
Tiongkok, jang semingkin dikenal, semingkin njata 
ada meroepakan ,,pasar doenia" jang sangat pen
tingnja ! Herankah kalau dengan diketahoeinja resia 
itoe, negeri2 loear, teroetama jang diseboet ,,indus
trei-staten", seperti Djerrnan, Jnggeris dan Amerika 
pada moelanja dan sekarang tertambah dengan Japan, 
sama berlomba lomba memperdalam pengenalannja 
tentang ,,pasar" jang besar itoe? Djerman dengan 
economische missienja dibawah Dr. Kiep, lnggeris 
dengan missienja dipimpin oleh Sir Leith-Ross dan 
Amerika dengan gouverneur Forbes missicnja, jang 
satoe sama mendahocloei jang lain memperlihatkan 
perhatiannja terhadap pereconomian Tiongkok itoe 
dengan kesempatan perdagangannja jang maha lebar. 
Dalam tempo2 jang terachir ini berlomba lombalah 
negeri2 loear itoe bereboetan kedoedoekan jang ter· 
kemoeka dalam perdagangar loear negeri dari Tiong-

o soe ad.a 
an dj ega 

sebagi 
sebagi 

makanan 
m1noeman. 

Soe oe entjer ,,Tjap NONNA" aken menghilang
ken rasa dahaga (aoes) dan menambah darah 
daging di badan Toean. Dalem segala waktoe 
gampang digoenaken · dengen tjoema bi kin doea 
lobang diates kalengnja dan sesoedanja 
itoe ditoeangken ketjangkir atawa glas. 
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Etiket-etiket dari soesoe entjer tjap Nonna boleh da.tang baiva da1., toekar persenan pada N. v. Moluksche 
Handels Vennootschap di Manado. K~t~rangan lebi dj<J,OtJ boleh dapat pada firma M. H. V. teraeboet. 
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pengha.bisan, djam 10 pagi, djoega boeat oendangan, 
telah diadakan satoe ,,at home" dikapal. Segenap ltapal 
itoe dt!knja dirobah djadi sematjam pasar malam, dengan 
tent-tent boeat matjam2 makanan dan minoeman. Bagi· 
toelah ada ,,sand-wiches" limon, bier, sate japan, bami, 
champagne japan, bier dll. scdang disotoe dodium di
?ek m.oeka diadakan pelbagai ertoendjoengan komedi. 
Jang t1d~k koerang soedah tambah meramaikan perte
moean noe. Tatamoe2 dengan laloeasa berkeliaran dari 
satoe tent kelain tent boeat mernilih makanan den rni
noeman jang discekainja, scdang anak boeahnja kapnl 
dari tinggi sampai rendah dengan ramalrnja mendjamoe 
?endangan2 itoe. Pada djam doea siang kapal perang 
ttoe me111nggalkan pela oehan ini, dan perkoendjoengan 
i!Ol: akan lama djadi kenang2an jang menje angkan 
bagi kedoea piliak. 

Kapai perang itoe dari sini pergi ke Abon, !aloe ke 
Dobo dan Manokwari. 

l'ennin1' Speda 
Ress o rt Min ah as a r a ad. 

Djaman djadi lebih b~tek -

bier lebih baek. Selrnran6 soe

dah ada oewang komoali boeat 

satoe botol extra. 

Kita perloekan peringati pembatja jdng berdiam di
loear gemeente, akan berlakoenja penning speda, pedati 
dan bendy2 dalam ressort Minahassaraad, boeat tahoen 
ini, moelai besok Senin I Maart. Moelai hari itoe pen
ning baroe, jang boleh dibeli dengan f 2. dikantoor MR. 
dikantoor2 district dan onderditrict dan pada kepala2 
kampong. Pemberitahoean ten tang ini oleh Minahasaraad 
ada terbatja dalam nomer minggoe !aloe dari s.k. ini. 
Jang berkepentingan baiklah memperhatikan ! 

Permain an tjatoer. 
S i m u l t a a n d i T o n d a n o. 

"KLOSTER 
BIER 

Hari Minggoe j l., seper i soedah dikabarkan, to an 
W.A.Kansil, teclinisch leidcr sehaakbond Minabasa, te
lah adakan simultaan-partij di Tondano, ata~ It papan, 
rnelawan !eden schaakvereeniging Tondano. 

Kesoedahan pertandi ngan itoe ada 7-4 boeat keme• 
nangan toea11 W.A.K. 

kok. Perhatian \oear 11e1>eri, bertambahnja djoemlah 
baran~2 .import. bagi orang2 terkemoeka di Tiongkok 
mend1ad1 saco~ oeng.oendjoek pada mempertinggi 
kesanggoepan mdustrie sendiri, agar soepaja keper
loean orang Tionghoa dapatlah diadakan dalam ne· 
geri sendiri. 

T o e m b o e h n j a i n d u s t r i e T i o n g h o a, 

adalah akibat2 jang keliha!an dari oesaha2 itoe, se
hingga industrieelen Tionghoa moelai meme.rloekan 
djoega pasar bagi hasil::l peroesahaannja diloear negeri. 
P:m?atja .sa~a masih 

1 
ingat. ke.datangannja handels

m1ss1e dan Tt.ongkok Kernan stni (Indonesia), rnissie 
mana _Pernahn1a. mengadakan tentoontstelling produc
ten T1onghoa d1beberapa kota besar2 ditanah Djawa 
dan Sumatra, djoega di 1v1akassar. Djoega pembatja 
pernah dengar tentang dikirimnja ,,goodwill-missie'' 
Tionghoa ke Siam, jang soedah berhasilkan terhi
langnja sega!a pengertian salah antara kedoea negeri 
Asi~ itoe. dan tertja~ainja perhoeboengan dagang jg 
lebth ba1k antara Ked eanja. Dikota dag-ang jano 
teroetama . ~i Tiongkok, jaitoe di Shanghay, orang 
t~lah perdmkan badan2 raad, sehingga terdapatlah 
d1sana satce: Raaj dagang Tionghoa-Amerika; idem 
!!onghoa-ln~geris; idem Tionghoa-Japan dan iden 
f1onghoa-D1erman. Kedoea pihak sama merasa1 ke
goenaannja perhoeboengan dagang antara satoe sa
ma lain. ?rang sama sedarkan djoega. bJhwa bagi 
bangsa 110nghoa dan bangsa2 lainnja itoe adalah 
satoe keoentoengan. kalau dGlpat mengimport barang 
loear negen sebab 1toe bererti memperbesarkan ke 
sempatan mengexport bagi industrie. sendiri. 

Betapakah perhoeboengan antara Tiongkok de· 
ngan negeri2 loearan itoe masinrr~? Di nomer 1·ancr 
b 'k b h . e:1 ot nantilah kita selidikinja satoe persatoe, ter-
1st1mewa perhoeboengan Tiongkok dengan itoe ,,big
three" terseboet diatas ini. 

ROEPA-RO ~PA KA.BAR 
Ketjelakaan ngerih 

Loteng goedang ambroek. 

. Kemarin Rebo, 24 hb. ini, dalam goedang kepoe
n1aan toean Soey Kha Lok, dimoeka pasar ikan di
sini, soedah terdjadi satoe ketjilakaan jang meminta 
korban beberapa orang loeka dan patah. Goedang 
terseboet selang beberapa tempo ada disewa oleh 
firma Futaba & Co. dan dipakai boeat me11jimpan 
dan memilih producten, antaranja pala. Pada hari 
te~seboet'. waktoe 13 atau 14 orang koeli sedang 
as1k mern1l1h pala dalam goedang itoe, sekonjong
konjong loteng goedang itoe soedah ambroek dan 
djatoeh diatas orang2 jang sedang bekerdja dibawah
nja itoe. Ternjata diloteng itoe ada disimpan bebe
~apa poeloeh. pikol pala, jang ditjoera atas loteng 
1toe. Roepan1a keberatan sekian banjak pala itoe, 
disatoe ketika tidak terpikoel Iagi oleh kekoeatannja 
loteng, sehingga mesti ambroek. Orang2 jang dida
lam goedang itoe ada jang Joeka2 ada jancr patah 
kaki atau lengannja, ditindih balok, atau p:pan lo
teng dan ditimboeni oleh pala. Satoe anak soedah 
tertimboen bagitoe roepa oleh pala, sehingga nanti 
dapat keloear sesoedah digali pala sekeliling dan 
diatasnja itoe. Semb1Jan orang jang tjelaka dibawa 
ker~emah s~k~t, antaranja ada em pat orang jang pajah 
Sehtngga km1 mereka masih dirawat dihospitaaf. 
Soekoer belom terdengar kabar tentang kematian 
salah satoe antaranja. Harap sadja kesemoeanja me
reka itoe bisa tertolong djiwanja. 

Pasiar Tapikong. 

B e r a c h i r d e n g a n s e n t o s a. 
Arak-arakan Toapekong kali ini soedah terdjadi 

dengan amannja, sebagimana biasanja. Terang boc
lan jang sangat gemerlang, penonton jang riboean 
banjaknja berdoejoen2 disepandjang djalanan jang 
diliwati oleh prrarakan itoe, tidak sedikit tambah 
meramatkannja. Kali i111 banjaknja ,,pikoelan" jang 
toeroet tidak bagit0e banjak, tetapi kesemoeanja sa
ma bagoes.1ja, 8ehi1:gga boleh dikata biarpoen kwan
ttatief berkoerang, tapi kwanlitatief bertambah. ~e
perti soedah dtlrnta keramaian itoe soeaah t•t.rnchir 
dengan aman . Kedja a _ jang mengganggue keama
nan tidak soedail i1eriakoe, terketjoeali beberapa 
perkelahian a11rara pemoeda2 jang berdarah panas. 
Waktoe arak ara•:w1 ito~ sampai di Kanaka dimana 
paberik minjak Auglu trading, sekonjongS doea pe
moedoe 1 ionghoa S1)eliah rnempertoendjoekkan to
neet extra de .gan ma111 boks dan bergoelet dengan 
seroehnja. Sebelue 11 krdjadi hal2 jang Ldak diingin, 
orang banjak so~dah memes1hka11 kedoea pemoeda 
jang- soedah na1k ara 1 i oe Roepanja kedoea pe
.noeda itoe merJsa masih koerang ra1'!":::r.ja, djadi 
d1kasih ex ra tontonan ! 

Dilain tcn;r;it dLea t cn:oeoa banes;: !ndonesier 
dan lndo noe1i hersalah.an pah;n ta!oe bergoelet 
dengan seroeh. sehingga pol1tie toeroen tangan dan 
menallan kedoeanja dalam politierost. Dus ganti 
b: 0eni, mereka masoeh kamar tikoes ! !toe baaoes 
bo(!at toekang onar sebagitoe, soepaja dtlain "'kali 
tidak berboeat lagi ! 

Jarg menang adalah: Mevr. F Pande-Iroot, Mej. D 
Pande-Iroot, Hr B. S~pit dan Hr B. Matoelandi. 

Djoega dalam gemeente 
Penning mes ti diganti. 

. Menjamboeng pekabaran tentang 'penggantian pen
n1ng dalam ressort Minahasaraad, dapat diwartakan 
djoega, bahwa dalam gemeente penning speda, bendy 
dan roda djoega mesti diganti, jaitoe selaat-laatnja 
sa'.11pai 15 Maart j.a.d. Sesiapa jang berkepentingan, 
batklah memperhatikan ha! ini, dan batjalah pemberian 
tahoe dari gemeente dilain bahagian. 

Beberapa angkatan. 

D i k a 1 a n g a n a t a s. 

Low on g an bur gem e ester kota Bandoeng 
1 soedah didapat pengisinja, jaitoe toean N.Beets, seka

rang berada dalam verlof loear negeri. 
Dir e ct e u r o n d e r w ij s, jang sekarang toean 

de Kat Angelino akan melepaskan djabatannja pergi 
dengan pensi.:ien. Sebagai penggantinja bakal diangkat 
Dr. ldenburg, sekarang hoofdambtenaar pada depatement 
onderwijs djoega. 

Limpah sjoekoer dan terirna-kasi!J disam
paik<in kepada p.t. h~ngsaw<>n resident, pt. ass. 
resident dan sei:alian nj, ' r.J:;'.:', nona2 dan toean2 
s0bat kenalan dan ltandai-:zulan jancr soedah 

. . b 
mengoendJoe .. kan llormat pcnghabisan kepada 
soeami .ctan ajah kami: 

Djalanan Kema-Ma11ado, seharian pasiar Toape
kong itoe seperti djoega djalanan dalam kola Manado 

1 

ra.nainja, lantaran kenderaan jang berkeliaran mem
bawa orang ke dan dari Manado. Sebab ramainja 
djalanan raj a i toe seoran g anak oemoer kira2 9 ta
hoen, waktoe hendak memotong djalan dinegeri 
Soewaan, soedah dilanggar oleh auto DB 1304, dan 
anak itoe mati seketika itoe djoega. 

P. F. RUAl'A 
semasa hidoep kepala district Manado, 

pada waktoe pemakaman djenazahnja kekasih 
kami itoe. 

Wed. Ruata-Walangitang dan 
anak-anak serta familie. 

Didalam kota sendiri, biarpoen kehiboekan bagi
toe besar, tidak terdjadi barang ha! atau ketjelakaan 
jang menggemparkan. Ac;hir baik, semoea baik. 

Kapa! Okinoshima. 
Soedah berangkat. 

rtoe kapal penaroe parit laoet dari armada Japan, 
"Okinoshima", pada hari senin 22 hb. djam 12 siang 
soedah tiba dipclaboehan Manado. Havenmeester !aloe 
kekapal, dan sebalil<nja opsir kapal balas berkoendjoeng 
t:edarat pada pembesar2 diini l<ota. Sorehnja hari itoe 

• d1 societeit Minaf!asa d1adakan ramai2 boeat opsir2. 
Vice admiraal toean Giichi Tomi to, dan kepala dari South 
sea departement, jan~ berada dikapal perang itoe, pocn 
toeroet menghadiri pesta dibola itoe, dimana sebagai 
penggemar diadakan sematjam permainan jang diseboet 
"perlombaan koeda" jaitoe satoe permainan jang sangat 
digemari oleh bangsa japan. 

Pada besoknja pembesar2 diini kola balas membikin 
perkoendjoengan kckapal, sedang oleh perkoempoelan 
japan disini, kelasi2 kapal doea hari bertoeroet toeroet 
berganti-ganti ditracteer dengan pesiar auto keliling 
Minahasa. 

Vice admiraad dan lain2 opsir tinggipoen pergi ke
goenoeng beraute, dalam perdjalanan mana ass. res. 

1 Manado poen toeroet sama2. 
Dihari jang kedoea dan ketiga kapal berada disini, 

publik dibolehkan naik kekapal melihat2 dari poekoel 8 
pagi sampai poekoel 4 soreh, sedang pada malamnja hari 
Rebo, bagi oendangan jang terpilih, diadakan perdjamoe
an makan dikapal. Pada hari kemis siang, jaitoe hari 

South-Pacific Lijn 

Dari K. P. M . 

Dalam boelan April dimoeka oleh K.P.M. akan 
diboeka satoe dienst baroe jaitoe perhoeboengan 
pelajaran antara Saigon, Straits, Java, Papua, Nieuw 
Caledonia dan Nieuw Zeeland. Lijn itoe akan dila~ 
jari saban boelan oleh kapal ,,1'v\aetsuycker1

, satoe 
motorschip jang modern dan baroesan habis dibikin 
oleh droogdok maatschappij Amsterdam goena K.P.M. 
dan sekarang dalam percijaianan ke Indonesia serta 
akan samr'ai di Priok pada achir boelan ini, dan oleh 
kapal ,,van Rees" jang ad:.i kenalan lama dari pem
batja. Selc:.innja nelaboehan2 Aockland dan Welling
ton di Nieuw Zeeland, oleh kapal2 itoe akan tetap 
didatangi djoega beberapa pelaboehan di Laoetan 
Selatan, jaitoe. Port Moresby, Samarai, I\.abaul, Port 
Vila dan Noumea. 

Dalam perdjalanan balik kapal::l itoe singgahi 
djoega Sydney 

Bagi kaoem pelantjongan lijn itoe bererti ketam
bahan kesempatan boeat memoeaskan keinginannja 
bertamasja dengan herkoendjoeng kepoelau2 Laoe
tan Selatan. 

Warta Redactie . 

Toean Z M. Sewed u; Administratic minta tanja: 
Toean ada tinggal dimana? 

Kasih adres jang terang sebab soerat kabar tidak 
bisa dikirim. 
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oewe lapis legit 
Koewe lapis legit dan laen-laen koewe_boea~ 
hari-hari pesta. 
Ujaman soeda djadl lebih baek, dan ake-n 
rasakan kaenakan seperti doeloe kala. T etapJ 
djoega selamanja masak dan menggoreng 
dengan tjap japg soedall- ter.kenal lama 

Porto soerat·soerat. 

Baka! ditoeroenkan. 

Seperti diketaboei onkos briefkaart soedah ditoeroen
kan dari 5 sen ajadi 3t/2 sen Selang beberapa tempo 
ada terkabar, jang djoega onkos berkirim soerat hendak 
ditoeroenkan dari 12t/2 sen djadi seketip. Semoelanja 
commissie van bijstand dari P. T. T. tidak setoedjoe 
oesoel penoeroenan itoe dengan alasan sebab briefkaart
nja soedah moerah. Tetapi belakangan dapat dikabarkan 
bahwa toh penoeroenan perangko soerat biasa sampai 
djadi 10 sen akan berlakoe djoega. Djadi tidak lama 
lagi orang akan bajar sadja sepitjis boeat satoe soerat 
jang beratnja sampai 20 gram. 
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Persdelict. 
I n d o n e s i a M o e d a. 

Berhoeboeng dengan satoe toelisan dalam madjallah 
lndonesia Moeda No. 2 pada tahoen jang !aloe, jang 
d1anggap menghasoet, maka hoofdredacteurnja Soeparno 
dan anggota Pedoman Besar IM. Pandoe Kartawigoena 
masing2 telah dihoekoem oleh Landraad Betawi dengan 
10 dan 8 boelan pendjara, dipotong peventief. Doea 
terdakwa lainnja dibebaskan. 

Perdjalanan Dr. Visman. • 
Ke Timoer Besar. 

Dalam boelan April j.d. kata J.B., ba.rangkali anggota 
Dewan H1ndia Dr. Visman akan memboeat perdjalanan 
ke Timoer Besar. Moela2 dengan mesin terbang ke Ta
rakan, dan dari sana dengan kapal pergi ke Ambon. 

Boleh djadi di Ambon akan diketemoei schout bij 
nacht Ferwerda dengan siapa Dr. Visman akan menga
dakan beberapa pernbitjaraan jang penting. 

Poroesaban Ba ti it. 
D a n le e k o e r a n g a n c a m b r i c s. 

Pembatikan2 di Java dalam tempo belakangan ini 
menerima banjak sekali pesanan. Tetapi dikesalkan, 
bahwa pesanan itoe tidak dapat dipenoehi semoeanja, 
lantaran industrie batik sedang mengalami kekoera
bahan jaitoe kain cambris. Kekoerangan itoe dise
babkan oleh mandeknja import, berhoeboeng dengan 
penetapan harga jang terlaloe rendah oleh Ee. Zaken. 
Orang sedang beroesaha dinaikkannja harga itoe 
atau sebisanja dihapoeskan sama sekali. Bagi peda
gang2 batik, sementara itoe, ini kekoerangan cambrics 
bererti keoentoengan, berhoeboeng dengan moeng
kinnja harga batik terpaksa akan naik, lantaran ber
koerangnja voorraad, sedang harganja cambrics di 
tangan kedoea tentoe akan naik djoega. 

Q 

Penerbangan ke Tiongkok 

D a r i t o e a n K h o u w K h e H i e n. 
Oleh toean Khouw Khe Hien pernahnja dikan

doeng niatan pada melakoekan penerbangan dari 
Java ke Tiongkok. Lantaran pelbagai sebab, niatan 
itoe terpaksa dioeroengkan boeat beberapa temp@. 
Sekarang ada dikabarkan, penerbangan itoe akan 
dilangsoengkan pada pertengahan boelan April depan. 

Toean Khouw sekarang soedah mempoenjai kaart 
penerbangan ke Tiongkok jang Jengkap. 

Seperti pembatja masih ingat, toean Khouw per
nahnja terbang kenegeri Belanda dengan pakai me
sin t~rbangnja sendiri. ----

Tentoonstelling di Nagoya. 
Pengambilan bagian 
o I e h I n d o n e s i a. 

Dikota Nagoya, Japan akan diadakan tentoonstel
ling dalam mana Indonesia akan keloear djoega 
dengan satoe paviljoen. Oleh pemerintah Hindia 
Belanda goena itoe telah disendirikan djoemlah jang 
boekan ketjil. Ada dimaksoedkan dengan soenggoe2 
soepaja has112 Indonesia diperkenalkan dengan be
toel2 dan pada memberikan tjap Indonesia jang se
baik-baiknja akan dikirimkan djoega tiga ambtenaar 
nijverheid lndonesier ke tentoonstelling Nagoya itoe. 
Ambtenaar2 itoe akan diwadjibkan memberi penera· 
ngan tentang inzending Indonesia dengan berpakaian 
pakaian nationaal. 

p.f. 

TJIA SOEN LAE 
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O It I P ;\ s S O. 
(Oleh: FredSar). 

Perkara crimioeel diperdamaikao sadja. 

Menjamboeng pekabaran 1,Jta dalarn I\ H. tanggal 
13 Februari '37 No. 33 lembar kedoea berkepala ,,Kem
bali kelemahan politic n geri", maka kini dapu poela 
dichabarkan bahwa dawaan dari Rut Langkun jaitoc 
,,pada tanggal 27 Januari 1937 ;\\arten Ringkuangan dan 
Melia Langkoen soedah masoek rongka dan mcmbong 
kar seboeah tcmpat tinggalnja di!", Hoekoemtoca PaS$O 

tiada soeka periksa, disebabkan tiada lain biar.gh1ladi11.ia 
Hoekoerntoea ada berdiri dibelakang si terdakwa. 

Oleh sebab perkaranja tiada diindahkan oleh Hoe
koemtoea, maka Rut Langkoen dengan air maia berli
nang-linang dan dalam kalboenja ta' ad.:;. seorang djoea
poen jang mengetahoeinja, melainkan Allah djoea, telah 
datang diroemah sdr. A.S. boeat minta pertolonga11 
soepaja perkaranja didawa teroes pada toean Hoekoem 
Kedoea Kakas. 
• Serta sdr. AS. mendengar toetoeran dari R.L. bahwa 

seboeah tempat tinggalnja dirornbak dan barang::nja 
diangkat semoea oleil Marten Ringkuangan dll, dcmikian 
djoega melihat kesedihan perempoean piatoc dan pcng
hidoepannja terlaloe amat soesah, sehingga sdr. A.S. 
telah mentjoerahkan air mata jang ta' dengan sengadja . 

Permintaan dari perempoean piatoe ter"eboet telah 
ditoeroet dan sdr. A.S. ·oetlah mernboeat re1,est kepacl.a 
tocan Hoekoem Kedoea Kakas, maksoednja mohon per 
tolonoan dan kekoeasaan toean Hoekoem l<edoea per
karan]a akan diperiksa Rekest tsb. telah cliserahkan 
pada toean Hoe~oem J\edoea pada tanggal 8 Februari 
1937 oleh R.L sendiri di Ka!·as. Pada hari itoe djoega 
toean Hoekoem Kedoea telah mengirim soerat pada 
Hoekoem toea Passo, soep<1ja semoea orang2 jang ter
sangkoet dalam perkara perombakan seboeah dari Rut 
Langkoen, besok pagi moesti rienghadap di kantoor 
onderdistrict Kakas. Serta Hoekoemtoea mendapat soerat 
terseboet dengan segera pada malam itoe mengoempoel 
orang2 jang tersangkoet dalam perkara tsb, dihadiri 
oleh Auviseur dan Politie rahasia Hoekoemtoea, ber
toeroet2 bernama Benjamin Salainti goeroe djoemaat 
Passo dan Rogol i'\\enajan pensionan soldado biasa. 
P da malam itoe tiada lain diperdengarkan oleh Hoe
koecntoea, Adviseur dan Poli tie rahasia pad a jang hadir 
dan orang2 janr rnenonton, menakoet-nakoetkan dan 
111engantjarn pada perempoean piatoe R.L terseboct 
diantaranja mer1:ka itoe berkata de1.gan soeara jang keras 
seperti goentoer dan halilintar kedengaran: , Orang jang 
soedah bi kin rekest itoe , mendjatoekan pa ngana dal'1m 
lobang, kalau n.,,ana tidak tarik itoe rekest clan tiada 
soeka berdatn<;ii, kami p2stikan ngana moesti masoek 
toetoepan dll." 

Oleh ketakoetan perempoean piatoe tsb. maloemlah 
satoe bangsa jang lemah dan bodoh, sehingga mal·soed 
mareka ditoeroi;:t, dan pada besok paginja ia sendiri 
pergi ke Kakas boeat mengambil serta menarik dakwa
annja 

Tida:- oesah dioendjoekan lagi bagaimana sikapnja 
Huekoemtoea Passo jang dipenga oehi oleh satoe doea 
orang, sebab soedah beberapa kali kita telah paparlrnn 1 

dalam s.k. ini. 
Hanja kita haraµ jang berwadjib, lfroetama pada 

pembesar negeri jang leb ih alas, soeka akan 111elakoekan 
penjelidikan lebih djaoeh, jang kalau perloe hendaknja 
!aloe berikan perto!ongan semoestinja pada perempoean 
piatoe R.L tsb., soepaja keadaan jang sedcrnikian tidak 
mendjalar le bi h loea<>, se bab in i · boleh merce:al.kan 
keadaan jang moestinja diperlindoengi. 

BEKENDMAKING. 
De Voorzitter van den \1inahasaraad rmiakt be

kend. dat de tweede wijziging van de Begrooting 
1 \inahasaraad voor het dienstjaar 1936 door den 
Resident is goedgekt.!urd bij besluit van 15 Februari 
1937 No. R 12/1 5. 

De Voorzitter v. d. M. Raad vd. I 
I 

\eninggal dalam koeasa dan berkat Toehan Isa 
Almasih, Djoeroe Selamat segala orai:ig berdosa 
di Kaima Remboken, pada tanggal 21 Februari 
1937, 

Mevr. de Weduwe MAGDALENA SAL· 
MON SUMAMPOW-TUMBUAN. 

Sangat ditangisi oleh anak2 tjoetjoe2nja: 

Mevr. Wilhelmintje Mandias- Salmon, Kaima 
Remboken. 

Mevr: Amelia Pesik- Sumampow dan anak2 
Soerabaja. 

Anton Sumampow Sumaiku dan anak2 Ambon. 
Mej. Deetje Dorkas Sumampow, Amoerang 

Kepada sekalian jang telah menganibil ba-
hagian dalam kedoekaan karni ini, da 1 kepada 
sernoe,, terletJih kepada pendjawat2 negeri jang 
telah menolong kami dalam segala oeroesan pe 
kcrdjaan pada rnengkoeboerkan majat iboe dan 
nenek kami jang ke'·asih itoe bahkan teroetama 
kepada Toehan jang telah menjempoernakan 
pekerdjaan2 itoe sekalian, kami oetjapkan sjoe
koer banjak2 terima kasiil Kiranja Toehan jang 
maha moerah dan berpengasihan akan membalas 
segala boedi pekerti itoe sekalian. Amin. 

Jht.jalab KENG HW, POO 

bagi orang 2 iang I· mah 
dan orang 2 sakit 

Bilamana lebih dari pada 25.000 tabib2 dari segata 
negeri2 disegenap doenia telah sekata mengakoei, 
bahwa Sanatogen mengantarkan kesehatan baroe 
kepada orang jang lemah dan orang2 sakit, maka 
hal ini tiadalah akan chilaf lagi adanja. Maka 
kepada toean sendiripoen Sanatogen akan meng
antarkan kesehatan baroe, dan akan mendjadikan 
hidoep toean lebih gembira, sebagaimana telah 
dialami djoega oleh njonja E. v. E. di E., seorang 
pemakai Sanatogen jang berterima kENJih. Dia 
menoelis: 

,,Keadaan saja amat baik d:arl memakal 

Sanatogen dengan tetap. Saja merasa hi· 

doep saja lebih gembira, mengerdjakan 

pekerdjaan saja dengan senang hati kem· 

bali, pendeknja soeatoe hasil jang baik 

bagi kel~arga saja, di·bandingkan den{Jan 

jang /aloe" 

Terdapat pada segala roemah2 obat dan toko2. 

Tj-Ontoh~h njonja E, v. E. den 
biarkanlah Sanato~en mengantar· 
kan kegembiraan h1doep baroe k.c
dalam toeboeh toean. DiAalam 
waktoe jang singkat orang2 berke· 
liling toean akan beran melibat 
toean jang telah sesehat itoe kem: 
bali. Djika tidak karena rr.;emakai 
Sanatogen, maka wadjah toean ti· 
dak akan bertjahaja dari ro~pa 
toean tidak akan sebagoes itoe 
kembali. 
Segeralah djempoet Saaatogen se· 
I.Joto! pada pandai obat atau ~ro
gist toean dan dengan segera dJoea 
toean akan merasai bersoenggoeh· 
soenggoeh kesenangan hidoep ba· 
roe. 

Sanatcgeo sekali-kali tl<lak dlpegan11 dengan U• 
n11an dan tldak menaroeh soeatoe baha111an dfoeoa 
1•"9 tldak dllzlnkan oler- 1oeatoe agama. 

'endjoealan dimoeka 01·ang ban,jak. 

Pada hari Sabtoe, tanggal 13 Maart 1937, pagi 
djam 9.30. dengan perantaraan dari dan didalam 
kantoor lelang [(las 2 d1 Manado, akan d1djoeal di

hadapan orang baujak: 

I' 
DJangan,lah djadi sohaja 

clari Asthma 
Orang sakit asthma: serangan kese· 
sakan jang hebat itoe, biasanja 
kekedjangan dari perkakas2 nafas, 
disertai kebengkakan dari selipoet 
lendir. Abdi' 1iroop jong terkenal 
ltoe bersifat menghilangkan keke· 
djangan itoe serta melepaskan den· 
gan limpahnja dahak jang terlekat 
ltoe, djadi dengan tida beroesaha > 

atau sakit hilanglah kesesakan itoe, 
toean poen merasa senang, serta sem· 
boehan toean itoe moelailah. Bagi 
orang sakit kesesakan dado maka 
Abdijsiroop penawarnja. Pekerdjaan 
Jang menghilangkan lendir itoe me
ngoeatkan dada toean, mendjagai 
hati toean serta memerangi penjakit 
pada akar dan pohonnja. Sebab itoe 
pakailah Abdijsiraop boeat: "' 

. _ ~ Batoel<. ·O,iep-8nmchitis-Asl'1mo 

r AKK£••s ~Sf ROOP 

GEMEENTE MANADO. 
Bekeodmakiog. 

De Burgemeestt'r van l\fanado maakt bekend, dat 
a I l e r ij w i e l en, b en d y 's en k arr e n binnen 
de gemeente Manado uiterlijk 16 Maart l 937 moeten 

voorzien zijn van een voor het jaar 1937 geldig be
lastingmerk, welke merken tegen betaling van f 2.: 
(twee gulden) verkrijgbaar zijn gesteld: 
a. voor zoover rijwie1en betreft ten gemeentehuize; 

b. voor zoover bendy's en karren betreftin het ge
meentelijk slachthuis . · 
Op overtreding is straf gesteld en wel hechtenis 

van ten hoogste een maand of geldboete van ten 

hoogste eenhonderd gulden. 
Nadere i nlichtingen worden verstrekt ter gemeen

tesecretarie. 

Man ado, 20 Februan 1937. 

De Burgemeester. 

• 
SPAAR BA K MINAHASSA. 

Diakoe sah dengan besluit Goebernemen 
tertanggal 11 Juli 1894. 

Tempat menjimpan oeang simpanan jg paling aman ! 

Oeang simpanan jang tertjatat dalam boekoenja 
semasing penjimpan, paJa oemoemnja boleh diminra 

kernbali saban-saban sa'at, dengan tidak oesah ka
sih tahoe iebih dahoeloe. 

Boenga (rente) oeang jang didapat boeat tahoen 

jang telah !aloe, sabao taheen 1el21at-laatuja pada 
boelan Mei. ditentoeketn oleh Directie. 

Di'rectie. 

!toe kintal-kintal dengan hak eigendom verp. no. 
124, dengan semoea peroesahan jang terdapat dida
lamnja. ter.1j; 'a dengan soerat2 eigendom ddo. 12 
Mei i 9 l 6 h J 3 l dan 17 Januari 1934 nos. 3 dan 4, 
terdoedoek didalam resideotie-, bestuursafdeeling
dan district V1anado, Arabische wijk, bandar J\11anado, 
KadastraJe afdeeling Manado, Sectie A, no. 1459 dan 
1460, ternjata lebih djaoeh dalam soerat oekoeran 
dd. 9 April 1908 No . 30. Loeasnja 1303 M2. 

Pendj0ealan ini terdjadi rnenoeroet kekoeatan 
soerat koeasa jang tidak boleh ditarik kembali, jang 

telah diberikan tl)enoeroet soerat eerste hypotheek 
ddo. 17 Januari 1934 No. 3. 

Keterangar; lebih djaoeh toleh diperoleh pada 

1 jang bertanda, 

Alas namanja: 

Mr. J. K R E E M E R. 

. . ~I 
Boeat pemeliharaan 

anak njonja 
ada perloe Bedak Purol. Karena 
betapa gampang sarap2 djadi dipeli
patan koelit anak ketjil ini. Betapa 
banjak kali imak njonja dapat sakit 
koelit, tempat1 merah dan barah, 
jang terlaloe mengganggoe anak oleh 
karena gatal, sakit dan pedih. Dan 
betapa gampang segala kesoekaran 
ini dapat ditegahkan atau dilawani 
dengan memakai Bedak Purol jang 
amat terpoedji itoe, jang baroe sadja 
memakainja langsoeng melemboet
kan, menjemboehkan dan menjehat· 
kan koelit. 
Bedak Purol terbekin menoeroet 
ilmoe sesoedah diperiksa bertahoen1 

lamanja oleh orang• jang ahli jang 
diakoe, dan bedak 
ini berisi zat• men
jemboehkan boeat 
koelit, j ang tak ter
dapat dalam lain2 

bedak. Bedak Purol 
itoelah obat nomot 
satoe boeat meme
liharakan koelit. 

Disegala roemah obat 
dan toko2 dalam koepi 
dari f 0.90 dan f 1.50. 

BEDAK ·PUROL 



I agar lebih koeat. Apa lagi kalau mengingat tentang 
---------------------- gadjih toean goeroc ada sdlikit tinggi djika dipikir 
No. 35 Lem bar kedoea Tahoen kP 18 itoe bamboc boekannja miliknja Ibrahim. Itoe bam

boe memang bertoemboeh dengan sendirinja 
tidak ada jang memiliknja Demikianlah keteranga 
dari kep kamp tsb, sehingga toea Marsaoleh telah 
toendah 1toe perkara, goena rnentjahari saksi dari 
pendakwa (Ibrahim) jang bisa rnenerangkan dengan 
terang bahwa itoe bamboe benar ada miliknja 
Ibrahim Uernikianlah pada tgl 3 Februari '37 perkara 
itoc telah dipenksa oleh totian Marsaoleh, sambil 
Ibrahim terseboet membawa saksinja (seorang toea 
jang terkenal disini) Jang mana saksi dari Ibrahim 
terseboet telah menangkan dengan kebenaran diha
dapan toean Marsaoleh bahwa bamboe itoe sebenarnja 
adalah milik orang toea (bapa) dari Ibrahim. Dus 
bamboe itoe sebenar2nja adalah rniliknja Ibrahim. 
Dalam keperiksaan jang achir ini poela tocan Mar
saoleh membilang kepada Ibrahim: Nanti dapat chabar 
Dengan adanja hal ini penoelis mengharap kepada 
jang berwadjib disini, kiranja jang berwadjib soeka 
memperhatikan tiap2 perkara kedjahatan crimeneel 
karna penoelis telah kerap kali mendegar pengeloe
han:3 dari orang2 dalam kamp. Deme 11, teroetama 
pelemparan batoe pada beberapa boela jang \aloe 
jg chabarnja telah ketangkap, tapi hinggki ta ada 
chabar apa2 dari jang berwadjib tentang hal itoe. 
Olehnja itoe hami sebagai raijat jang sentiasa ber
naoeng kepada wet Blanda, kirannja djoega perkara 
Ibrahim dan kepala kamp: tsb akan mendapat per
hatian jang sepenoeh dari jang berwadjib disini jg 
salah di persalahkan jg benar diperbenarkan agar 
soepaja mendjadi keselamatan bagi kami kesemoeanja. 
Sekianlah pengharapan kami. 

Keng Hwa Poo 
Sabtoe 27 Fehruari 1937 = 17 fsia Gwe 2488 

LOE~R NEGERI. 
Perang soedara di Spanjol. 

M a I a g a d i r e b o e t o \ e h t e n t e r a F r a n c o. 
Knem poetih (nationalisten), jang sedjak begitoe 

lama dengan sia2 beroesaha merarnpas kota Madrid, 
dilain medan peperangau roepanja ada lebih beroen
toeng. Segenap provincie serta iboe kotania Malaga, 
baroe2 ini telah dapat direboet oleh kaoem poetih dari 
tangan.nja tentera merah. Sedoeloenja kota Malaga 
didoedoeki oleh nationalis!en, ternjata kaoell' merah 
soedah telah merampok kota itoe jang !aloe d1bakarnja, 
sehingga banjak roemah jang moesna, sert; geredja2 jang 
dirampas isinja !aloe dibal,ar. Perak ja11g dibawah lari 
oleh kaoem menh itoe ada 75.000 Kg. 

Banjak pendoedoek Malaga, jang tadinja, waktoe kota 
itoe d1bawah kekoeasaan kaoem merah teiah menj ng
kir kela111 tempat, setelah kota itoe dapat dirampas 
oleh 11ationalistcn. semoeanja sama kembali ke Malaga, 
sedang 500 orang bekas barisan merah telah masoek 
djadi serdadoe dalam barisan Franco. 

Lain dari pada itoe telah dapat ditawan 150 orang 
opsir dan 150 serdadoe merah sedang rampasan terdiri 
dari 12 boeah meriam besar dan 25 senapang mesin 
serta banjak sekali peloerue. 

Disekelilingi Madrid. 
!:ementara itoe sedang dilakoekau persed1aau oleh 

kaoem nationalist boeat penjerangan besar pada kota 
terseboet. Pei kelahian hebat jang beroepa serangan ka
oem merah jang hendak mengoesir tentera Franco dari 
djalanan2 Madrid, Valencia, jang tclah dipoetoeskan 
oleh nationalisten itoe, tidak poetoes2nja, dengan ber
kesoedahan kernenangan kaoem nationalisten. Djalanan 
ke Valencia d1dckat Vacia tetap didoedoeki oleh na
tionalisten, sehingga kaoem merah tidak dapat perhoe
boengan lagi antara Madrid dan Valencia. Djalanan 
dari 1\1adrid kearah Aragon poen tetap dihoedjani born 
oleh rnesin2 terbang nationalisten, sehingga transport
konvooien kaoem merah djadi kalang kaboet. Dalam 
pcrtempoeran di;rntara San .\.\artin de la Vega dan tem
pat pertemoean soengai jarama dan J\1azanares telah 
mati tidak koerang dari 1300 serdadoe pada kedoea 
pihak. Kalau begitoe seteroesnja selotroeh Spanjol lam· 
bat laoen akan djadi rnerah dengan darah jang mengalir. 

Amerika. 

Pemogokan boeroeh auto 
s oedah berachir. 

Itoe pemobokan kaoem boeroeh pada peroesahaan 
auto Generaal Motors soedah berachir dengan terdapat
nja ketjotjokan antara wakiJ.2 corporation terseboet dan 
U.A. W. Kaoem boeroeh telah keloear dari pertaroengan 
itoe deuian kemenangan, jaitoe gadjinja dalam fabriek2 
dinaikkan dengan 5 cent per djam, ;itau kira2 sama dengan 
kcnaikan dari 6% dari gadji rata2 

Tidak lama lagi productie auto akan dimoelaikan 
lagi. 

Goenoeng api meledak. 
Dari Santiago de Chili ada dikabarkan, bahwa goe

noeng api Llaima di Chili Selatan ( Amerika Selatan) 
memoentahkan lahar, sehingga air soengai2 meloeap dan 
terdjadi bandjir jang memeesn~ kan doea boeah djem
batan. 

DARI DOLONG (T. BOCHT). 

Soedah ada. 

,,Titian" toelis: 
ualam K.H.P. no. 28 \9 Januari 1937) kita telah toelis 

tentang keadaan seboeah Madrasah Islam di Dolong. 
prng telah ketiadaan goeroenja dalam sekian lama 

dan karena1Jja, soedah membaharoekan tindakan pada 

dengan keadaan moerid2 Dus perloe tambah kelweatan. 
Oe;nat Islam di Dulong bockan ltdak banjak. Kalau 

p~rsatoean rnemang ada, .biar tam bah eorang lagi goe
roenja (kalau perloe oempamanja) kita rasa dapat di 
sanggoepi. 

Bersatoelah, bcrloemba2lah pada melcbarkan ilmoe 
pengetahoean, apapoela !lmoe Islam dan ke igamaan. 
-~-

DARI SOEMALATA. 

Uleh : Na h no e. 

.Partij Nahdatoesjsafiah. 

Bestuur P.N.S. (Partij Nahdatoesjsjafiijahj Tjabang 
Soemalat• sedang sibeek mengatoer, boeat mengada
kan perajaan. Chabarnja perajaan itoe akan diadakan 
beberapa hari ialah moelai tgl. 10-11-12- 13-14 
Februari '37 ini. Pada hari penghabisan {tgl 1:t fe
bruari) akan diadakan openbare vergadering. 

Perajaan iui roepanja gembira, sebab selain men
datangkan Moebaligh2 dan Oorontalo, djoega bestuur 
disini akan mendatangkan toean Sajid Salim bin 
Djindan, konon chabarnja akan tiba disini pada tgl 
8 Februari ini dengan kapal dari Makassar ini 

Roepanja begrooting jang akan dipakai dalam 
peraan ini banjak, sehingga bestuur Comite perajaan 
soedah meminta kedada moerid2 (sekola P.N S.) 
tiap2 anak paling koerang f 0.15 (lima belas sen). 
Dan begitoe poela kepada Iman2 dan kepala2 kam
poong segenap onderdistrict Soemalata diminta 
bantoean f 2,50 (satoe ringgit) tiap2 pengawai tsb. 

Lemboe jaug akan dikorbankan dalam perajaan 
itoe, \ima ekor soedah sedia tanggoengan dari familie 
Iggirisa jang terkenal disini (djoega mendjadi pe
ngandjoer dari P.N.S Penoelis berseroe! Moedah2an 
perajaan ini akan berdjalan dengan slamat dan mem
beri boeah jang baik teroetama kepada peugikoet2 
P N.S. jang mengakoe mengikoet l<opada Iman sjafii 
pada hal segala perbueatan kemoenkaran jang men
djad1 pekerdjaan sehari-hari. 

1 nsaflah ! 

Kepala kampoeng jang main bantam kromo r 
Me11oeroet cha bar jang penoelis terima dari orang 

jang boleh dipertjaja, bahwa kepala kampoeng di
kampoen Boeladoe Soemalata didakw oleh seorang 
bernama Ibrahim karna kepala kampoeng tsb soedah 
ambil kekoeasaannja sendiri alias hantam kromo 
bamboe2 kepoenjaannja Ibrahim tsb. Doedoeknja 
perkara seperti berikoet: I<epala kampoeng tsb adalah 
seorang jang amat sijmphati [mendjadi pembantoe? 
pen) dari perserikan P.N.S. Oleh sebab P.N.S. akan 
memboeat perajaan, maka kep. kamp tsb telah di
pertanggoengkan oleh bestuurs P NS. boeat menga
dakan ramoean boeat mendirikan itoe Oebouw medan 
perajaan Oleh sebab kep. kamp. maoe lekas sadja, 
dengan segerah ia me.nerintabkan kepada pemoeda2 
Alansar [pandoe P.N I) memotong bamboe dan mem
bawa kepada tempat jg akan diperdirikan. Pada 
ha\ bamboe2 jang soedah dipotong itoe (banjaknja 
75 oedjoeng) boekan miliknja, melainkan miliknja 
orang lain ialah Ibrahim. Serentah ha\ ini soedah 
diketahoei oleh jang poenj11 (Ibrahim ) maka dengan 
segera Ibrahim mengadoekan kepada jang berwadjib 
disini ialah toean Marsaoleh. 

Keperiksaan jg pertama kali kepala kampoeng 
memberi keterangan dihadapan toean Marsaole, bahwa 

Siaoe-Matjam 

Diikoti di Ternatel 
~da satoe tempo, di Siaoe-waktoe itoe orani berada 

ditengah2 moesim maleset, kalauserang ra'jat tidak dapat 
membajar padjaknja sebagaimana ditoentoet oleh jang 
berwadjib, ia !aloe didjemoer dipanas matahari". Baroe2 
ini seorang pembatja ,,Soeara 'Oernoem" di Ternate 
rr.enoP.lis pada s. k. terseboet, betapa ra'jat kesoeltanan 
disana, jang tidak dapat membajar sekoerang2nja se
paroh d1ri padjaknja boeat ta hoe n 1 9 3 7 (I! I), dima
soekan dalam kandang dilampangan terboeka, !aloe di
tahan dalamnja, sedang panas matahari jang terik me
mantjari tanah lapang itoe. Ertinja orang2 jang tidak 
poenia doeit itoe didjemoer dipanas rnatahari dan di
tahan disitoe sampai koelawarganja datang meneboes
nja. Pada meboektikan kabarannja itoe, pembatja s. k. 
terseboet meng' rimkan ~ambarnja (foto) sekali dari ke
djadian itoel 

Membatja kabaran ini kita bertanja dalam hati: apa 
itoe contreleur jang tempo hari di Siaoe barangkali 
soedah pindah di Ternate? 

? ..• ? ... ? 

KEWADJIBAN JA.NG,..OETAMA 
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 dministraf'ie. 

Bisa minoem bisa gosok bisa oero~t 

mentjari seorang goeroc baroe. \ 
l:hroe'2 ini tgl. 30 Januari 1937 c.lc gan m.s. Celebes 

goe~oe baroe itoe telah tit'a di Oolung Seorang bangsa 
Arab, ta pi boekan t. H .. \I Ad.fab:l jang t •rniaksued dcngan 
toelisan !aloe, rnelainkan t. S.Abdurrahirn Badjbir, kela
hiran Madinah. 

Kemandjoeran ini minjak nbat S:")edah daoat rlipl01na2 dan soedah dipoerlji dari padoeka2 
toean2 a nbtenaar dari ban~sa Europa dan lndonesier seperti: Radja2, Regent, Hoofdagent van 
Po\itie bij de afdeel1ng Oeneraal Controle Soerabaja, Adjunct Hoofd Djaksa I ste klasse pada 
Landraad V\akassar, kepaia2 District, Wijkmeester dan Luitenant Tionl?hoa, Hm. toea2, kepala2 
goeroe, Voorzitter2 dari oerkoe ·nJoelan2, sert1 pet1doedoek2 dan bangsa2 asing dari seloeroeh 
tanah H1ndia Belanda j~ng soedah pernah pakai ini ,,Ban Leng", dibawah ini ada doea seerat 
dari antaranja. Dus, goeroe jang dlper\oc, kini soedah ada. 

Menoeroet keterangan jang kita peroleh, toean 1111 
keloearan sekolahan Jslam ,,Alfalah" di Hidjaz. Selagi 
ini toeaa di Gorontalo, soedah banjak menerima tawa
ran oentoek mendjadi goeroe djoega. Seperti dari Ter
nate, Pagimana dan Gorontalo djoega, tapi roepanja 
moedjoer bagi Dolong hingga it<:ie toean mengambil 
kepoetoesap datang ke Do long. Pada tgl 6 Febr. I 937 
Madrasah terseboet lantas diboeka bikin penerimaan 
moerid2, 

Kini telah berdjalan teroes dengan moerid-moeridnja 
lebih dari 20 orang. Ada harapan jang moerid-moerid 
itoe bertambah lagi sebab moerid2 memang beloem ada 
semoea, masih berada di tempat (di poelau2) jang agak 
djaoeh dari Dolong. 

Menoeroet keterangan, · akan di bi kin perajaan nan ti 
oleh tt. Bestuurs sebagai mengembirakan dan menarik 
perhatian oemoem, teroetama pada moerid2 (anak2) jg 
soedah wataknja sangat boetoeh pada beramai2. 

Kita poedji kemaoean t.t. Bestuurs begitoe keras 
oentoek merawat itoe Madrasah. Hanjalah persatoean 
hati, kalau boleh, kalau dapat, hertdaknja ditambah Iaii 

Soerabaja, 7 September 1935. 

VER KLARIN 0. 
Jang bertanda dibawah ini, Ch. W. de Kater, Hoofdagent van Politie pada afdeeling Oene

rale Controle disini, menerangkan disini, bahwa ia soedah tahoe pakai minjak Ban Leng boeat 
mengobati loeka2, sakit peroet dan beringoes, boeat penjakit-penjakit mana obat terseboet sa-
ngat baik adanja. Jang bertanda 

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

VER KL A R I N 0. 
Jang bertanda di bawah ini, L. J. ]. v. An en, bertinggal di Soerabaja, menerangkan dengal'I 

m1, bahwa minjak ,,Ban Leng", jang dibikin oleh Sie Ka Tje merk Tjeh She Tong, sangat ter
poedji goena roepa~ penjakit, seperti: sakit te\inga, demam, loeka teristimewa loeka2 ang~es. 

Sesoedah pakai sedikit sadja rasa sakit soedah hilang sama sekali. 

Soerabaja 24 - 11 - '35. Jang bertanda 

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



Tjabang conserveeri11gsindu trie dari 
tuinbouwkuudige dienst. 

Penerangan tentang memboeat boeah2an dalam blik 
manisan, gelei, air boeah-boeahan dll. 

Penoetoep. -
Akan dioesahakan djoega memboeat ramboetan ne

nas, dll. dalam belek, me m boeat jam (gelei] dari ber
djenis-djenis boeah-boeahan, memboeat auggoer dari 
air boeah-boeahan, memperbaiki kwaliteit most nenas 
[air nenas), memboeat berbagai bagai manisan, mem
boeat minjak dari koelit djeroek. Soeatoe jang sangat 
penting, agaknja terpenting berhoeboeni; dengan soal 
ini ialah zat jang bernama pectine, jang terdapat dalam 
boeah-boeahan Adapoen pectine itoe sekarang amat 
besar artinja oentoek indoestri jang menghasilkan ke
perloean makanan, oentoek menjamak koelit. Zat 
pectine itoe misalnja terdapat dalam bahagian djeroek 
jang poetih dalam koelit boeah kopi, dan sebagainja 

Waktoe kami datang ketempat bekerdja toean Ir. 
F.B. Weber itoe, ia sedang memboeat tjendawan atau 
djamoer dalam belek, Djamoer jang dimasoekkan dalam 
belek itoe ialah djamoer padi, dalam bahasa asing na
manja champignon, Bangs;. Belanda dan Tionghoa 
amat gemar makan champignon dalam belek itoe. Tiap~ 
tahoen didatanbkan dan negeri India, Djepang dan 
Perantjis champignon beriboe riboe roepiah Dalam ta 
uoen 1935 tanah Djawa dan Madoera mendatangkan 
champignon f 77.000 tanah Seberang f 71.000 Pada 
hal dinegeri kita ini sangat moed3.h mandapat cham
pignon itoe la toemboeh dimerang-merang jang Iem
bab. Kalau di Hindia ini telah ada peroesahaan rnem
boeat champignon dalam belek, maka sebahagian besar 
dari wang jar.g sebanjak itoe boleh tinggal dinegeri ini. 
Lagi poela harga champignon itoe akan djaoeh poela 
lebih moerah. Sekarang sebelek ketjil champignon jang 
didatangkan dari lol:ar negeri hargan1a f 0,55. Peroesa 
haan di Hindia ini akan dapat mendjoeal sebelek cham
pignon jang lebih besar dari itoe dengan harga hanja 
kira-kira f 0,35. Dan ingat poela, wang jang f 0,35 itoe 
tinggal dinegeri ini . 

Tjontoh 1ni tt:rang menoendjoeKkan kepada kita be
tapa petingnja peroesahaan conserven bagi kemamoe
ran Hindia ini. 

Pendeknja dengan segala daja oepaja akan ditjahari 
djalan soepaja hasil perkeboenan di Hindia ini akan 
lebih berharga dari jang soedah soedah dan soepaja 
keperloean negeri ini akan berbagai-bagai conserven 
sedapat-dapatnja dihasilkan oleh negeri ini sediri. Lain 
dara pada bagi sipembeli, ha! 1ni berarti keoentoengan 
bagi segala orang jang berkeboen, apa lagi kalau kita 
ketahoei, bahwa oemoemnja bo eah·boeahan jang di
conserveeren itoe ialah boeah-boeahan jang kwal1teit 
kedoea, jang koerang harganja didjoeal biasa. 

Dalam pertjobaaan-pertjobaan iioe diloeaskan poela 
soepaja sekalian alat dan perkakas jang perloe diambil 
dari hasil-hasil negeri Hindia ini poela. Tentang alat 
dan perkaKcis itoe haroes diingatkan poela , bahwa apa 
jang baik ci!Eropah beloem tentoe baik di H1ndia ini. 
Lagi poela menilik keadaan masjarakat ini, alat-alat 
jang dipakai itoe hendaklah baik, tetapi harganja se
moerah-moeranja. 

Oentoek pertjobaan-pertjobaan itoe boeah-b©eahan 
didapat dari k~bn ·1 ·J~rtj )baan b:Jeah-b::ieahan jang 
terkenal di Ragoenan, dekat Pasar Minggoe. Hasil2 
pertjobaan itoe disimpan beberapa lama11j a oentoek 
melihat keadaannja, soedah itoe antara lain ia akan dki
rim kepada Koloniaal I nstitunt dinegeri Belanda, oentoek 
diperiksa kalau2 hasil jang demikian disoe"c.i orang di
negeri Belanda dan baik kwaliteitnja meno .. ;oet oekoe 
ran Eropah. Hingga sekarang bahagian conserveering 
sindustrie dari Tuinbouwkundige Dienst itoe amat baik 
bekerdja bersama-sama dengan Geneeskundig Laborato
riurn voor Scheikundig onderzoek, dengan D.T.G., dengan 
Afdeeling Nijverheid, dan sebagainja. 

Boeat sementara penerangan2 jang di berikannja be
loemlah banjak benar; ia sendiri masih haroes banjak 
mengadakan pertjobaan::! dahoeloe. Sikapnja ialah, tiap2 I 
penerangan jang diberikannja it0e haroeslah telah di- I 
tjobakannja benar2, sebab ia haroes mendjaga, soepaja 
penerangannja itoe djangan mendatangkan keroegian 
kepada orang2 jang mentjobakannja. 

Sementara itoe scdjak kira2 tiga boelan telah diboe
kanja kesempatan datang bekerdja disana bagi orang 
jang hendak belndjar conserve ere n itoe Orang jang 
hendak beladjar itoe tidak oesah membajar, tetapi tentoe
lah jang diterima ialah orang jang maoe soenggoeh ~; 
kepala djabatan itoe haroes mendapat kepertjajaan. bah
wa orang itoe akan moengkin memakai kepa ndaiannj a 
itoe dikemoedian hari. Orang jang tiada mernpoenja i 
kesoenggoean hati dan kekerasan hati, djanga1Jlah men 
tjo~a:.l, sebab hal itoe hanja akan berakioat memooea11g 
tenaga, memboeang wanf dan men tja lrn ri ketj('\ a 
Da lam ha! memboeat co 11 serve ere n in ipoen , er 
saingan ai<an hebat, Kita tidak akan mendapat perto long<•n 
selain dari kita scnd' ri. 

Dalam waktoe tiga boe lan lloe tel , h <' da kira:? :o 
orang jang datang beladjar di~ana dan ada antara 200 
dan 300 orang jang bertanja ten tang sesoeatoe ha! jan g 
berhoeboeng dengan djabatan itoe Toean Ir. F B W e
ber sendiri menamakan orang2 1toe p;itienten, jaitoe 
orang sakitjang haroes diobat. Diantara rnareka banjak 
benar kelihatan kepadanja orang2, jang setel2h mentjoba 
berbagai-bagai peroesahaan tiada berhasil, hendak me
ngadoe oentoegnja poela dengan pekerdjaan cons er
v e ere n, kalau2 berhasil menanam moembang. 

Bagi orang jang bersoenggoeh soenggoeh hnti dan 
keras hati, dan ada poela mempoenjai pokok, sesoeng
goehnja loeas lapangan jang dihadapinja. Peroesahaan 
conserve n di Hindia ini baroe hendak moelai; hen
daklah ha! ini diperhatikan benar2 oleh bangsa Boemi 
poetera, soepaja ia djangan poela datang kebelakangan 
kelak. Hendaklah ia moelai beroesaha mengeloearkan 
hasil jang baik dengan pendjagaan dan kepandaian 
setjoekoepnja. 

Achirnja disinilah tempatnja kita mengoetjapkan 
teri ma kasi h kepada toean j. J. Ochse, kepala Tuinbouw
kund ige Dienst atas kemoerahan hatinja memperkenan
kan kita melihat-lihat dan meminta keterangan tentang 
tjabang djabatannja jang baroe itoe dan kepada toean 
Ir. F. B. Weber atas kebaikan hatinja memberi ketera
ngannja jang berharga itoe. 

!RAB 

OJA 

OBAT TABLET BALASHlN SAl(PAT KWA 
TAN) TJAP MATJAN 

ada paling mandjoer boeat semboehkan sakit lia
to k batoei.: , saklt peruc t, boe.ing2 a·r, pentjern?.han 
makan tid al\ baik, il angl-.an hawa boesoel· dari moe
loet clan lain - lam. 

OBAT SAKIT KEPA LA TJAP MATJ.~N 
soedah terpoedji diatas doen 1a obat paling manaioer 
dan tjepat sekali h Je:it 1l:l.ngka 11: 

• Sakit h.epala 
• Saldt gi~d 
• . 'ukit koe1•ing; 
• . '~tk i t d~nrnm 

dan lain-lain. 

OBAT BALSEM TJAP MATJAN 
1111 Balsem ada moestadjab sekali hoeat semboehkan 
penjakit rilek, kepala poesing, sakit dada, rheuma
tik (ent ;ok), sak1 t peroet, sakit digigit brnatang ber

bisa , dan I.I. 

B1sa daoat beli diantero temp:.it . 

GAN 

EE iGE IMPORTEURS 

??? 
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