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PEMBELAAN fNDQNESIJ( G.11am hal 1hi, persetoedjo.:an itoe adalah telah di
pikir dengan seksama, dus mendalam sedalarn moeng· 

Dan weermacht - actie, kin disanoebari. 
nLet op U saek", begitoelah motto pihak orang 

,,Kalau Indonesia tidak merdeka, Belanda, dalam mempropagandakan weermacht-actie 
dan kami terdjadjah, biarlah kami 
tetap dilJawah pendjadjahan jang itoe. Dan: ,,sesiapa iang menjinta negeri atau tanah 
sckarang ada". jang memberi makan padar.ja . ia sepantasnja djoega 

berkorban goena pembelaannja''. 
Begitoelah kira2 kesimpoelan oetjcipan dr. Soe-

tomo, waktoe beliau mendjawab pertanjaannja se- Boeat kita Indonesiers, oetjapan jang kedoea ini 
orang student Persia, jang soeka tahoe perfikiran rasanja lebih dimakan rasa. 
beliau tentang pendjadjahan Indonesia oleh lain pen- Sebab kita soeka dan relah membela Indonesia, 
djadjah, dus lain negeri dari Nederland . Maknanja lantaran terdorong oleh perasaan soetji terhadap ne
oetjaran itoe, pada dasarnja tcrdapat djoega dalam geri toempah darah kita. Boeat lain perfikiran tak 
persetoedjoeannja bangsa Indonesia, althans jang ada tempatnja. Kalau kita toh beloem dapat kesem
me11jetoedjoeinja, dengan aksinja weermacht-comite I patan. b.erdiri sendiri, ~a ~aroes ~erada dibawah 
jc.ng pada bcberapa boelan !aloe telah dimoelaikan . I pendJ_ad1ahan bangsa lam b1ar'.ah ~1ta .pertahankan 
Makanja kita perloe merrgemoekakannja. apa Jang soedah ada, dus selaJaknJa k1ta membela 

Walaupoen sedikit terlamb'at, pcien disini dari keadaan jang ada terhadap ganggoetrn dari pehak 
pihak Indonesiers, orang hendak meneroeskan, atau I siapapoen. 
mengambil over aksinja weermacht-comite itoe. Satoe Pada dapat mempertahankan keadaan jang ada 
voorloopig comite, dibawah pimpinan dokter Singal itoe, haroeslah pembelaan negeri ini terhadap barang 
ketoea P.M. disini, telah diperdirikan. Besok Ming- ganggoean, dipertegoeh da11 diperkoeat. Persetoedjoe
goe 14 hb ini voorloopig sub-weermacht-comite ini an dalam dan dengan mempertegoehkan kedoedoekan 
akan mengadakan rapat terboeka di Sario. Boeat !ndonesia itoe tcrhadap suangan dad loear, soedah 
mempropagandakan weermacht actie itoe. dinjatakan dalam petitie, r1embawa soeara oemoem, 

Kita katakan diatas tadi, kawanoea disini sedikit jang dimadjoekan oleh weermacht comite itoe. De
terlambat memperlihatkan persetoedjoeannja dengan ngan pernjataan setoedjoe toe pemerintah soedahlah 
weermacht-actie itoe. Sebab pada awal januari dalam mengetahoei, bahwa rajat bersedia dan relah menjo
pers telah beredar satoe pekabaran tentang niatan kongnja dalam pembelaan negeri itoe. Timboel per 
pemboebaran,, Weermacht-comite" pada achir boelan tanjaan: ,,tjoekoepkah sampai disitoe sadja ?·' 
terseboet. Sekiranja niatan itoe telah langsoeng, maka Seperti telah diketahoci, maoepoen didalam, ma
aksi sub comite disini itoe rasanja bagaikan ,,mos- oepoen diloear badan2 perwakilan, berkali2 telah 
terd na den maaltijd". diperdengarkan soeara, scep<1ja Rajat terberi kesem-

Tetapi biarlah sampai disitoe sadja, sebab biar patan mengambil bahagian dalam pembelaan Indonesia 
lam bat asal felamat, boekan? itoe. Pengambilan baha_sian ja11g tidak tcrdapat diatas 

soeh jang datang hendak merampas negeri ini. 
Pada dapat melakoekan itoe, pemoeka2 Ra'jat 

telah beroelang kali mengemoekakan keinginannja 
pada pemerintah soepaja diadakan militie disini. 
Soepaja anak Indonesia dididik dan dikasih kesem
patan, membela tanah airnja dengan sendjata ditangan. 
Sendjata jang tahoe dan dapat dipergoenakannja. 

Tetapi sehingga kini, dan inilah jang mengetje
wakan, permintaan2 itoe tidak berhasil kaboel. Rin
tangan : ,,dari mana mesti diambil belandjanja meng 
ongkosi pendidikan milicien lndonesier itoe, adalah 
seban2 jang sering diperdengarkan sebagai alasan 
penolakan keinginan itoe. 

Kita tidak hendak mendalam dalam ini. Sadjalah 
,,dengan pernjataan setoedjoe, bahwa Indonesia haroes 
dibela" sadja tidaklah kita dapat menolak ganggoean2 
dari loear itoe, sekiranja ada jang hendak menggang
goe negeri ini. 

Kita berb1lik pada sub-comite weermacht-actie 
itoe. Jang besok hendak berrapat dan tentoe akan 
membentoek mosi persetoedjoean dengan dibelanja 
Indonesia sekoeatnja mocngkin . Apakah tidak sela
jaknja, djika sub -comite terseboet mendjelaskan pen
dapatannja tentang massalah ini. Misalnja dengan 
menjatakan keinginannja, bahwa, melihat keadaan 
internationaal jang sekarang, teristimewa di&ekeliling 
haroengan Pacific, soedahlah datang masanja, bagi 
anak Indonesia diberikan kesempatan membela ne
gerinja disamping pendJadjahnja? Temponja mem
persoalkan hal pertjaja-mempertjajai, sepantasnja soe
dah dibelakang kita. lni soedah masanja orang mesti 
berdjelas. 

Soekalah kita dapat membela negeri kita, baikiab 
goena itoe, bagi kita dikasihkan kesempatan. 

Tjobalah dipikirkan. 

Corphar. 
Tambahan poela, menjatakan persetoedjoean de- kertas, meroepakan satoe tanda tangan boeat setoc

ngan sesoeatoe aksi pada saat jang penghabisan, ber djoe, tetapi pengambilan bahagian dalam pembelaan 
erti bahwa orang soedah pikirkan dengan matang2 jang langsoeng. Jang actief, pada djika perloe, dapat I 
hal itoe. Dan kalau orang menjetoedjoeinja, seperti memanggoel bedil, bertindak madjoe menemoei moe-
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., 
t 

Soesoe ada terken al 
jang paling • m_1noeman 

sebagi 
baek 

Terlebih lagi so_esoe -entjer ,,Tjap NONNA" ada paling 

baek dan segar rasanja dari pada laen-laen minoeman. 

Soesoe entjer ,,Tjap NONNA" selamanja gampang di

goenaken jaitoe: bi kin doea lobang diates kalengnja dan 

sesoedanja itoe laloe ditoeangken ketjangkir atawa glas. 

Minoemlah 
Soesoe entjer 
,JJ p 

N 

Etiket-etiket dari soesoe entjer ~jap Nonna boleh datang bawa dan toekar persena,n pada N. V. 1l:foluksche 
Handels Vennootschap di ]Wanado. Keterangan lebi dj<ioe boleh dapat pada fii·ma .i.Y. H. V. terseboet. 
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Rumogar dan An Kaeng orang toea tsb. diangkat dan 
dihentar keroemanja. 

Sampai sekarang, penghentar gerobak, jang tidak 
men~enal kemanoesiaan itoe beloem dapat ditahan. 

Kita amat heran politie i:tegeri Passo tiada mengoe
soet pada hari itoe siapa jang soedah menoebroek 
perempoean toea te1scboet serta ti da minta pertolongan 
Hoekoemtoea Rembokken, soepaj mentjahari tahoe sia
p~2 pada hari itoe ada pergi ke pasar Langowan. Jan~ 
d1rewelkan atau dipanggil di roemahnja Hoekoemtoea 
Passo, hampir setiap hari, tiada lain dari anak mantoe 
pcre.mpoea.n toea tsb. bernama Ch ~iroepan, sehingga 
anak manroe tsb. merasa bosen dan teroes berkata 
pada Hoekoemtoea .,Le ih baik perkara ini soedah 
djang~n d!periks~ I~gi, se_bab kami jang kena tj.elaka 
harnp1r set1ap har1 d1pangg1l diroemahnja Hoekoemtoea 
sehingga p~ntjaharian karni pergi kekebo.en terhalang 
olehnja." 

. Dalam kedjadian ini politie negeri Passo jang dipim
pm oleh Hoekoe:ntoea dan politie rahasia Rogol Menajan, 
t1ada menoend1oekan keactiefan dalam pemeriksaan 
pe~kara terseboet. Kita lihat Rogol Menaja11 lianja pan
da1 menangkap babi terlepas, tetapi perk a negeri tsb. 
ia hanja gigit djari sadja dan boeka mata besar. 

Hj. man djajii lebih ba.ek -

bier lebih oaek. Sekarang soe

dah ada oewaug kom \lali boeat 

satoe botol extra. 

Kita mendapat chabar gerobak tsb. telah ditarik oleh 
oleh doea koeda jang satoe warnanja poetih dan satoe 
warnanja merah. Menoeroet keterangan dari orang ne• 
~eri K_aim_a salah satoe jang doedoek dalam gerobak 
Jang d1tank oleh koeda warna poetih dan merah, ad1>ilah 
perempoean asal Remboken bernama Non Ruauw. 

Moedah2an kedjadian ini jang berwadjib di Manado 
akan menjoeroeh lebih djaoeh toebroekan jaiig pgerib 
ini. 

~KLOSTER L. J. QtJIX t 
Oalam oesia 44 th. soedah meninggal doenia sesoe

da~ dioperatie _dan terdapat longonsteking, toean L. J. 
Qu1x, pada han Kemis 18 Februari j. l., bagitoelah ter
batja dalam bulletien redactie, Volksstem jang baroesan 
kita terima dari Java. 

ROEPA.-ROEP.l KABA~R 
Itoe perkosaan gadis. 

Kabar lebih landjoet. 

Tentang itoe perkosaan gadis oleh tiga manoesia bi
natang, dapat dikabarkan lagi seperti berikoet: 

. Pada hari tjelaka itoe, gad is terseboet sedang djalan 
djalan dengan ditemani oleh seorang pemoeda ken(llan .. 
nja. Gadis itoe hendak mengoendjoengi familienja di
kampong Makeret. Sekonjong2 temannja pemoeda itoe 
tel~h dikerojok oleh tiga orang, sehingga terpaksa me
l~nkan diri. Gadis malang itoe oleh itoe 3 orang !aloe 
d_1bawa ketempat dimana soedah terdjadi perboeatan jg 
tJdak senonoh itoe. Jang lebih mengerihkan lagi, ada
lah bahwa perboeatan boesoek itoe telah disaksikan 
oleh sekebanjakan anak2 jang beloem dewasa. 

Lagi poela, sesoedah melakoekan perboeatan bina
tang itoe, gadis jang pangsan itoe !aloe dipikoel seper
ti binatang oleh ketiga orang itoe !aloe ditaroehkan di 
l<intal roemahnja. 

Tiga orang jang berkelakoean mesoem itoe adalah 
pemoeda Injo L. dan Tinus S. dan seorang-orang Pa
poea, bekas jongosnja toean B. 

Berhoeboeng dengan kedjadian diatas, orang dapat 
mengabarkan lagi, bahwa memang soedah beberapa kali 
Rodaweg itoe koerang aman bagi kaoem perempoean 
jang djalan sendirian, lantaran ganggoean dari beberapa 
pemoeda. Anak2 nakal itoe sering soeka mengganggoe 
pere~poean dengan memeloeknja mentjioemnja dengan 
sekon1ong2 !aloe melarikan diri. 

Tentang itoe gadis, dapat dikabarkan lagi bahwa 
fi~ir~nn_ja ti d a k k? ~ran~ soeatoe apa [normaal] 
?1ad1 . t 1 d a k seperti Jang k1ta kabarkan tempo hari 
Jang 1a ada koerang beres ingatan. Dengan ini, ke-
salahan dibetoelkan. · 

Pengawaan at as binatang2 di M inahasa. 
Oentoek kebaikan kedoea pihak jaitoe politie dan 

jang bersangkoetan, dipinta kepada jang mempoenjai 
roda2 koeda atau sapi dan bendi2 soepaja peratoeran2 
jang memang soedah lama ditetapkan tentang banjaknja 
atau beratnja moeatan d1toeroet sebagai mana mestinja. 

Keterangan2 boleh didapat dikantoor Inspecteur van 
Po ti tie v/d Dierenbarcherming, Titiwoengen no. 53 (roe 
mah sakit lama). 

Memboenoeh diri. 
Lantaran maloe? 

Seorang gadis, bertinggal di Wawonassa, kemarin 
Kamis, soedah mati lantaran minoem ratjoen. Jang men
djadi gara2nja perboeatan nekat itoe, adalah sebab pada 
pagi hari itoe, gadis itoe telah dipanggil dan diperiksa 
oleh politic, Ian ta ran ditoedoeh mentjoeri b::irang perhi
asn. Sebab maloenja, sepoelangnja diroemah, gadis itoe 
!aloe minoem ratjoen, jang menjebabkan kematiannja. 

Pegawai negeri. 
Me n d a p a t d u u rte to es I a g. 

Dalam Volksraad hoofdambtenaar dari Algemeene 
ambtenaarszaken te lah memberi keterengan atas nama 
pemerintah, bahwa pada kepala2 daerah dimana harga 
penghidoepan soedah lebih mahal dari di Java, soedah 
dikasih koeasa pada inemberikan duurtetoeslag besarnja 
5pCt bagi pegawai2 negeri jang bergadji paling tinggi 
f 300. seboelan. Duurtetoeslag 1toe sedikilnja berdjoem
lah f I. 

Percentage itoe ditetapkan boeat sementara waktoe, 
dan nanti sedikit waktoe lagi, pemerintah akan kasih 
kepastian tentang itoe. 

Kedjadian itoe soenggoe tak terdoego, oleh sebab 
Dr. Douwes Dekker. beberapa hari sedoeloenja masih terbatja boeah kalam-

D i 
1 
a rang men gad jar. nja toean Q,almarhoem dalam s k.nja jang terkenal itoe, 

Seperti diketahoei, Dr. Dogwes Dekker, itoe pemim
pin Ksatrianinstituut jang terkenal di Bandoeng, oleh 
Juslitie telah dihoekoem 3 boelan lantaran menoelis dan 
mengeloearkan satoe boekoe riwajat jang dianggap 
menghina bangsa Barat itoe. Atas poetoesan itoe D.D. 
soedah naik appel. 

Sementara itoe, sekarang dikabarkan, bahwa oleh 
gouverneur Djawa Barat D.D. telah dilarang oentoek 
memberikan peladjaran. 

Pembikinan tjepatoe karet. 

ialah ,,Volksstem (Soeara Rajat), jang betoel2 djoega 
ada ,,soearanja" ra'jat alias de kleneman. Almarhoem 
toean Quix, seorang Belanda totok, merasa dirinja seba
gai Belanda Indo, kepentingan siapa selaloe dibelanja 
dengan sekoeat tenaganja. Lain dari pada itoe beliau 
sangat dekat pada lndonesiers, adalah salah seorang 
journalist Belanda jang banjak bergaoel dengan bangsa 
Indonesia, dan dimana perloe poen kepentingan bangsa 
Indonesia selamanja mendapat pembelahannja dalam toe
an Q. itoe. Satoe sifat jang baik ditjontoi dari toean Q. 
adalah itoe sifatnja janng soeka berteroes terang. Oleh 
sebab itoe banjaklah jang tak menjoekai beliau, tapi 

Di Ind ones i a. iiebaliknja banjak poela jang mendjadi soi.>atnja I 
Dari itoe sokongan f 25.- millioen, pemerintah hen- Riwajat hidoepnja, dipendekkan, adalah sebagai be-

dak mempergoenakan sedjoemlah satoe stengah ton rikoet: Beliau datang ke Indonesia dalam oesia 18 taboen, 
goena pendirian satoe paberik tjepatoe karet. sebagai militer. Sesoedah keloear dari dienst tentara, la

Orang berniat akan perdirikan paberik itoe di Djokja loe beliau ·menerdjoenkan dirinja dalam perdagangan 
sebab disana terdapat banjak kaoem boeroeh jg moe- import moela2 di Semarang, kemoedian di Betawi pada 
rah dan pinter2. van Nirop s.H.My, kemoedian pada Versteeg. Kepenti-

Dari keterangan2 jang dikasihkan dari pihak peme- ng~n kaoem middenst_and mendapat perhatian basar dari 
rintah dapat diketahoei bahwa saban tahoen di ini ne- bel1au, maka pernah 1a doedoek dalam bestuur Midden
geri ada di masoekan sepatoe karet seharga 700.000 I standsvereeniging. Perke~ala.n beliau dengan journalistiek 
roepiah dari Tiongkok dan Amerika. Nsgeri2 lainnja adalah moela2 dalam mad1allah Middenstandsvereeniging 
misalnja Eropah dan Amerika tidak bisa bersaing den- itoe. Kemoedian beliau mandjadi pembantoe ,,Bat. Nwsbl" 
gan kedoea negeri terseboet doeloean, jang bekerdja !aloe pinda djadi stadsredacteur ,,Javabode". Sesoedah itoe 
dengan tjara jang sangat moerahnja. Boeat pembikinan mendjadi hoofdredacteur,, Volkscourant" jang didjoealpa
sepatoe itoe saban tahoen dari sini di export karet da I B., sehingga beliau menerima tawaran Bat.Nwbl, 
boeat seharga 180.000 ke Tiongkok dan Japan, karet boeat menerbitkan seboeah Volksblat, ijalah ,,Volksstem" 
mana kembali lagi kemari beroepa sepatoe karet. jang pada moelahnja ada volkseditienja Bat.Nwsbl. tapi 

Dengan adanja restrictie karet, djadinja ini rubber kemoedian dibeli oleh toean Q dan mendjadi kepoenjaan 
jang termasoek dalam quotum rubber jang boleh di- sehingga aojalnja. Kiranja arwah collega itoe menda
keloearkan oleh Indonesia, kalau bisa tinggal dibikin pat tempat jang senang. 
dipaberik disini, bisa menaikan kebanjakan karet jang 
dibolehkan diexport i to e. Dus mengoentoe11gkan pena
nam karet disini, sebab bererti bertambahnja penghasi
lan karet dengan kira2 150.000 roepiah . 

Lain dari itoe, canvas (kain goniJ boeat pembikinan 
sepatoe2 itoe bisa ditenoen djoega disini, sebab peroe
sahan tenoen disini ada tjotjok boeat pembikinan kain. 
canns Hal oepah, koeli2 disini boleh dikata 5ama 
moerahnja dengan di Japan atau Tiongkok. Ojadi soal 
kaoem boeroeh tidak djadi rintangan pada dapat ber
sa1ng dengan berhasil. 

Seperti dapat dilihat dari penerangan2 ini, satoe 
peroesahan sepatoe karet disini memangnja memberikan 
banjak djalan jang mengoentoengkan masjarakat kita 
disini Boleh ditambahkan lagi disini, jang kalau ada 
industrie particulier jang soeka dengan soenggoe mela
koekan maksoed pemerintah itoe, dengan mendirikan 
paberik sematjam itoe disini, pemerintah akan dengan 
senang menarik dirinja dari oeroesan itoe, goena mem
berikan lapang pada peroesahan particulier. 

DARI PASO. 

(Oleh: fredSar). 

Lari sesoedah menoebroek orang. 
Pada hari Sabtoe tanggal 27 Februari I 937 kira2 

djam 11 pagi set,ioeah gerobal< dan penghentarnja tldak 
dikenal namanja, telah lari scsoedahnja menoebroek 
seorang perempoean toea bernama Frederika Kaeng, 
oemoer 61 tahoen berdiam dinegeri Passo jang sedang 
berdjalan ditepi djalan. 

Perempoean toea terseboet telah ditoebroek, hingga 
djatoeh terpelanting diatas tanah dan diindjak oleh koe
da. l3eroentoeng baik perempoean toea tsb. tiada tergi
ling oleh gerobak sebab ia termasoek ditengah2 dari 
kedoea bolah, tetapi ia mendapat loeka2 berat dibaha
gian badannja. 

Dengan pelantaraan doea perempoean bernama Lie'1 

Larangan membawa manufacturen (kain2 tjita) 
dari Djawa dan Madoera ketanah Seberaog, 

Dengan Staatsblad hari ini No. 122 soedah dioe
moemkan Regeeringsverordening jang berisi larangan 
membawa bermatjam2 manufacturen dari Djawa dan 
Madoera keloear daerah bia Hindia Belanda dan dari 
Djawa dan Madoera kepoelau2 jang lain dalam daerah 
bia Hindia Belanda. Jang masoek barang jang terlaran~ 
itoe ialab barbagai-bagai matjam ljita jang terpenting 
dan moerall harganja [geverfde, gedrukte en bontgewe
ven manufacturen). 

Oleh karena kemadjoean ekonomi ditanah Seberang 
teroetama didaerah karet, maka ternjatalah banjak se
kali kehendak orang disana akan berbagai-bagai roepa 
barang, diantaranja djoega tjita-tjita itoe. 

Oleh karena negeri loearan tidak segera dapat me
menoehi pcrmintaan itoe dengan setjoekoepnja, maka 
timboellah bahaja, barang2 jang harga moerah, jang 
sangat perloe itoe bagi pendoedoek poelau Djawa dan 
Madoera, jang ekonominja tidak semadjoe ditanah Se
berang itoe, akan ditarik orang dari sana, sehingga o
rang kepoetoesan barang2 itoe. Hal ini perloe ditjegah 
teroetama mengingat kepentingan pendoedoek jg koerang 
mampoe membeli itoe. 

Akan mentjapai maksoed itoe, maka pertama-tama 
soedah ditoentoet perdjandjian dari importeur, akan 
membawa dari manufacturen jang dimaksoed itoe, jang 
soedah diizinkan kepadanja memasoekan, sebagian jang 
tjoekoep banjaknja, oentoek poelau Djawa dan M doe
ra, akan tetapi disisi itoe haroes poela diadakan lara
ngan membawa barang jang soedah dimasotkkan ke 
Djawa dan Madoera itoe ketanah Seberang. 

Dengan djalan demikian itoelah dapat ditjegah ke
koerangan persediaan manufacturen jg moerah harganja 
itoe di Djawa, dan akibatnja jang tidak menjenangkan 
jaitoe kenaikan harga barang2 itoe. 



LOEAR NEGERI· 
N e d e r I a n d j a n g b a n j a k k o I o n i e. 
Ban j a k or an g i n g i n . . .. be rs ob at. 

Beberapa tempo !aloe orang sama repotkan pi
datonja Hitler jang rnengenai Nederland. Furer itoe 
mengandjoerkan satoe non-agressiepact antara Djer
man dan Nederland dis:imbilkan dengan perdjandjian 
pertanggoengan neutralitett Nederland oleh Djerman. 
Pihak negeri Belanda soedah dtperdengarkan, bahwa 
orang tidak sekali kali mempoenjai ingatan akan 
mengikat dirinja dengan siapapoen djoea Pendirian 
int mernang bagi Nederland soedah ternjata, adalah 
pendirian jang sebaik baiknja. Sehingga kini Neder
land lebih berbahagia dengan bersobat dengan se
moea 1.egeri, dari pada rnengikatkan dirinja pada 
salah satoe dari padanja. 

\ 

sobat dengan Nederland , lebih menarik poela kalau 
dipandang dari soedoet persendjataan doenia pada 
masa ini. Sebagimana soedah pernah dikabarkan , 
perlornbai\n persendjataan telah berkobar dengan 
hebatnja, lebih hebat dari jang soedah2. Itoe negeri 
doenia: 

I n g g eris, 

dengan djadjahan atau daerah kepentingan disegala 
plosok boemi ini, seperti diketahoei, telah memper 
koeat pangkalan armadanja di Timoer-djaoeh jaitoe 
Singapore. Goena pembelaan negeri jang programnja 
memakan onkos sedjoemlah 1200 joeta pound ster
ling, baroe2 ini tel;ih diadakan satoe leenin g (p in 
djaman) besarnja 400 millioen p. st. Pindjaman se
besar ini telah diterima oleh badan perwakilan rajat 
dengan soeara jang terbanjak. Hal mana memboek· 

/--..... 

Marine j a pan , 
telah menimboelkan kekoeatiran jang boekan ketjil. 
Makanja dalam marine terseboet akan dengan teliti, 
memperhatikan pengloeasan kekoeatan laoet lnggeris 
itoe. 

Oleh Japan pembikinan kapal2 baroe oleh lng
geri itoe adalah reac ienja pengloeasan marine Djer
man Bahwa Amerik tidak akan ketinggalan dan mem 
perkoeat djoega marinenja , itoe soedah tentoe . 

Welakinpoen begitoe kata Japan , ia tidak mem· 
poenjai niatan akan memperkoeatkan armada laoetnja 
men oeroe t teladan negeri lainnja itoe, tetapi sekedar 
keperloea n pembelaannja sadja jang tjoekoep kalau 
da pat mempertahankan kekoeasaan japan di Pacific 
Baral. 

Tetapi apa perlombaan persendjataan antara Ing-
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Koe we lapis legit 
Koewe lapis legit dan faen-laen koewe boeat 
hari-hari pesta. 
Djaman soeda djadi lebih baek, dan aken 
rasaken kaenakan seperti doeloe kala. T eta pi 

djoega selamanja masak dan menggoreng 
dengan tjap jctng soedah terkenal lama: 

..,._._e_· l_R_D_E __ j]J;S:~·+;mt,_ 
Beloem Jagi pantjingan Djerman itoe habis dibi

tjarakan oleh pers, sekarang dikabarkan bahwa ne
geri Matahari poen inginkan satoe pact dengan Ne
derland . Betoel keinginan itoe boekannja disampai
kan dengan langsoeng, tetapi terdengar dari moeloet· 
nja seorang anggota kamer dari partij Minseito. 
Anggota terseboet telah mengoesoelkan, soepaja pe
merintah japan melakoekan tindakan2 seperloenja 
goena diadakannja non-agressiepact Nederland-Japan. 
Sebagai boeah boeahnja persobatan jang extra rapat
nja itoe , Nippon memperdengarka11 keinginannja 
hendaK pacht Nieuw Guinea I 

Satoe berita dari den Haag mengkabarkan, bahwa 
disana orang soedah terima dengan ,,dingin" kabar2 
tentang keinginan Japan itoe. 

Kabar2 tentang keinginannja itoe doea negeri 
jang berserikat jaitoe t>jerman dan Japan, akan ber-

tikan, bahwa perasaan oemoem dinegeri Albion itoe 
ada setoedjoe dengan pengeloearan riboean joeta 
roepiah itoe goena persend jataan. 

Kekoeatan bentengan di Singapore itoe , jang telah 
memakan onkos 10 millioen p. st . beloem lama ber
selang telah dioedji, dan ternjata memoeaskan, dengan 
terketjoeali pembelaan terhadap serangan dari oe
dara, jang perloe ditambah koeatnja lagi. Lain dari 
pada itoe benteng2 di Hongkong bakal diperkoeat. 
Tanah dan lapangan seperloenja telah dibeli goena 
itoe. 

Djazira Malaka sampai diwatas Siam, bagitoepoen 
Penang poen mendapat bahagiannja. Sedang armada 
Jaoet dipertegoehkan dengan dibikinnja 3slagschepen 
baroe dan 8 kruiser serta banjak kapal2 ketjilan dan 
indoek mesin terbang. Pengoeatan pasoekan laoet 
Inggeris ini, dalam kalangan 

I 
geris dan ,\meri ka it oe pad a achirnja tidak akan me
maksa Japan djoeba menjanj1 kidong jang sama itoe 
sangat diragoe ragoekan. 

Sementara itoe kabinet Japan jang baroe dibawah 
premier Hayashi. roepan'ja ada lebih djinak dari ka· 
binet Hirota jang diboebarkan itoe lantaran dirasa 
terlaloe soeka damai , oleh golongan militair. Kabinet 
Hayashi, selainnja soedah mengoerang~a~1 {atau aka~ 
mengoerangkan) begro1 ting, hal mana 1u1st t1dak dt 
soekai oleh kaoem militair, poen telah wengoemoem 
kan program perdarnaiannja. Baik dengan Tiongkok 
baik dengan Roes, katanja akan ditjari djalan beker
dja sama2. Segala setori den~an kedoea tet.angg~ .itoe 
akan disingkirkan sedapatn]a. Apakah s1fat d11nak 
itoe tidak akan mendjadi sebab militairisten sebentar 
menjoeroeh poelang kabinet Hayashi itoe, riwajat 
nanti memperlihatkannja. 



DARI RERER. 

(Oleh FredSar). 

V re de op aarde. 

Dalam sesoeatoe oeroesan jang soelit, orang haroes 
bekerdja am. Sedikit sadja kekeliroean, orang lekas 
merasa diloekai, kemarahan jang disebabkan oleh 
kebenarannja tidak mengenal takoet apa2. Boekan 
karena mata gelap, melainkan apa jang gelap didja
dikan terang. 

Apa jang kita oeraikan dalam K.H.P. tgl. 13 Febr. 
1937 No. 33 ten tang kedjadian a tau pertengkaran 
antara goeroe B.V.S. dan Oocroe Djoemaat Rerer, 
boekan maksoed kita oentoek mengkobar-kobarkan 
kedoea belah fihak. Djaoeh dari itoe! Tjoema sadja 
kita ingin melihat, soepaja toean2 jang bertengkar 
itoe memerloekan dan mempeladjari agama Kristen 
jang dipeloeknja sedalam-dalam, serta haroes meng
hargakan diri sebenar2nja, jang toean2 ada ,,goeroe" 
dan boekan ,,Ooroeroe", ,,djoemat" dan boekan 
,,djoemawa''. Demikian djoega pekerdjaan toean J. 0. 
ada satoe pekerdjaan jang maha soetji jaitoe ,,Pem
bawa Darnai" dan boekan ,,pembawa atau mentjehari 
permoesoehan diantara djoemaat. Djangan kita ber
lakoe keganasan kita seperti waktoe kita di Atjeh 
memimpin brigade, jai!oe djika ada orang lndonesier 
Atjeh melawan teroes dipantjoeng lehernja, melainkan 
pekerdjaan goeroe djoemaat ada sebaliknja. Lebih 
baik kita silahkan toean j.0. sekali lagi membatja 
t Timotioes 8: 1 - 13 dan pada T. kita persilahkan 
membatja Roem 16: 1 • 3. 

Sedjaknja toean2 itoe bertengkar sampai kini 
toean2 itoe loepa atau sengadja loepakan njanjian: 

,,Damailah doenia, bahagialah manoesia" 
Njanjian ini kedengaran oloh kita digeredja2 pada 

hari kelahiran Toehan Jsa. 
Tentoe njanjian ini sering kali didengar atau 

toeroet d1njanjika oloh kedoea toean2 tsb, tetapi 
menjesal amat toean2 tsb. tidak mewoedjoedkan atau 
melahirkan dimoeka ramai arti jang sebenar2nja 
njanjian tsb. 

Patoet diKetahoei apa artinja kelimat itoe jang 
tertera diatas ,,Damailah Doenia", begitoelah jang 
diharapi , karena djika ada perdamaian tentoelah ba
hagia kepada perdjalanan manoesia diatai doenia. 

Kali mat tsb., seolah2 memberi "inject i e" 
soepaja kita berichtiar, agar soepaja ada perdamaian. 

Saban tahoen, boelan, minggoe dan hari, disoe
roeh mereka jang menganoet agama Kristen, soepaja 
ada perdamaian diatas doenia, sebab djika ada ini, 
bahagialah mauoesia. 

Kita djoega harapkan, soepaja betoel2 ada per
damaian diatas doenia, demikian djoega moesti dan 
haroes ada perdamalan diantara toean2 dan Njonja2 
jang bertengkar di Rerer, serta moesti dan haroes 
harga- menghargai, akoe mengakoei satoe pada jang 
lain. 

Demikianlah kita harap ! I ! . 

KLEIN - ! JIB'l'E~ !. A USEX A 11 EN. 

Aan dit examen kan een ieder deelnemen, uit
gezonderd zij, die een half jaar voorafgaande aan 
het examen nog leerling waren van een openbare 
of gelijkwaardig verklaarde bijzondere school voor 
W.L.O. 

Aanmeldingen v66r 1 Mei 1937 onder toezen
ding van het exarnengeld ad f 2.50 per gezegeld 
verzoekschift bij den plv. inspecteur van het lnlandsch 
Onderwijs te Manado, door wien plaats en data van 
het examen zullen worden bekend gemaakt. Aanmel
dingen na genoemden datum worden buiten behan
deling gelaten. 

M a n a d o, Maart 1 937. 
De wd plv lnspecteur v h. Inl. Onderwijs 

in het 5de ressort te Manado. 

GEMEENTE MANADO. 

Bekendmaking. 

De Burgemeester van Manado maakt bekend, dat 
de ,,Verordening tot wijziging van de verordening 
tot uitvoering van artikel 9 lid 3 Yan het Manadosch 
Begrafenisreglement" vastgesteld den 27sten Novem
ber 1936, werd goedgekeurd bij gouvf'rnementsbe
sluit van 16 Februari 1937 No. 38. 

Manado, 10 Maart 1937. 
De Burgemeester vnd., 

SPAARBANK 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 oernoemnja boleh diminta 
kembali saban-saban sa'at, dengan tidak oesah ka
sih tahoe lebih dahoeloe. 

Boenga (rente) oeang jang didapat boeat tahoen 
jang telah !aloe, saban tahoen selaat·laatnja pada 
boelan Mei, ditentoekan oleh Directie. 

Directie. 

Batjalah: KiiJ.NG HWA POO 

Kekoeat n 
moeda 

Kalzan mengoeatkan rongga2 darah dan 

oerat2, ia memadat kekoeatan-hidoep 

baroe kedalam segala perkakas2 toeboeh, 

sehingga kekoeatan-hidoep moeda masoek 

lagi mengaliri badan. 

Baroe sahadja dipakai .,Saja selaloe djoega 
makan Kalzw1, sebab 
terkadang-kadang, saja 
merasa terlaloe penal 
oleh pekerdjaan jang 
tiba2 menimpa. Saja 
tidak pertjaja berkata 
terlampau banjak, bah· 
wa oleh Ka.lzan, meski 
pekerdjaan bm1fak ber
oelang-oelqi1g, safa 
moelai merasa tidak se
penat seperli lebih da· 
hoeloe", 
Dr. D. D. C. v. d. Hoorn, 

Kalzan sesoedah sementara 

waktoe, maka akan kenjata

an bahwa ia menahan orang 

lekas djadi toea. Kalzan men 

djaga soepaja orang moeda 

kembali dan mendjaga djoega. 

jang kesenangan-kawin dja

ngan terganggoe. 
di Haar/em, 

menoelis. Kalzan boleh dapat beli dise· 
moea roemah obal dan loko2• 

MAKANAN 

AD¥ ER TEN TIE. BELi LAH LAM POE LISTRIC T JAP 
Diperingatkan, bahwa djanganlah diberikan hoe-

tang biarpoen tjara bagaimana djoega, pada saja ''MASCOT" 
poenja bekas isteri jang telah melarikan dirinja, ja-
itoe S. 0. A. (Dien) Walther kedjadian Wilson. 

PENDJOEALAN OEMOEM. bikinan dari fabriek Nederlandsch lndie 
Menoeroet kekoeatan koeasa jang tiada boleh 

ditarik kembali pada hari Djoemaat tgl. 19 Maart 
1937, pagi djam 9.30 didalam dan oleh pelantaraan 
kantoor lelang di Manado (Passarstraat) dari satoe 
perceel, hak eigendom verp. no. 1272, terdoedoek 
di kampoeng Arab, bendar Manado, miliknja njonja 
Fatma binti Madilau, eig. acte 29 April 1909 No. 28. 

Pemegang hypotheek 

Sjech Abdoelkadir bin Oemar Bachmid 
di Soerabaia, sekarang semantara wak
toe di Manado, kampong Arab. 

Dahak ttoe harot:s dikeloearkan 
Nafas soesah itoe, batoek jang tak 
berhenti 2 itoe, lidas dalam kerong· 
kongan itoe semoea itoe mengingati 
toean bahwa lendir dan badi2 ber
sangko::!t podo dado toean. Diaoeh
konlah sebab2 dari pen1aki t2 dada 
iang hebat itoe, dengan Abdijsiroop 
1ang mengoerangkan lagi men1em· 
boehkan sakit itoe don jong m.enq
hantjoerkan serta mendJaoen!<an 
lendir itoe, oleh sebabn1a toean 
dapat angin don djadi njaman poela. 
Dengan Abdijsiroop toean menolong1 
alam serta apa jong so1<.i.t .itoe ""!en
djadi njaman poela. Abdqmoop 1toe 
telah dibekin teroetama oentoek per
kakas2 napes daripada pati3 toem
boeh2an jong segar. Mengoeatkan 
serta menjemboehkan dado don 
paroez. Tak terlawan oentoek: 

[ Batoek -Oriep-8ronchitis-Aslhmo \ 

I AJCKER'S l!ISIROOP 
Jekf_r

2
ang f.f,3 5 sesaroen; 

an . .50 sesaroeng besar 

HA.ROAN/A: 

5 cp. f 0.30 

io I 
15 

' 
25 \ 
40 

watt ,. 0.321'2 

TERANG SEKALI. 
Bisa dapat beli dimana-mana. 

DISTRIBUTEURS 

JACOBSON VAN DEN BERG & CO· 

Bedak 
PUROL 

'&Jed dehn ~-
fit -fh'1rll"l/7 f' ~ 

~~ 
Djoega djerawat jang membekin 
moeka terkelihatan djefek, hilang 
lekas ofeh Bedak Purol jang param. 
Berlempah2 kekoeatan menjemboehkan 

f0.90 ATAU f1.50SEKOEPI 



No. 37 Lem bar kedoea Tahoen ke 18 dikarang sendiri, djadi boekan tjeritera jang diambil dari 
tjeritera bahasa asing ataupoen disalin dari bahasa asing. 

Keng Hwa Poo 
Saotoe 13 Maart 1937 = l Oji Gwe 2488 

Periombaan mengarang. 
Oleh Balai Poestaka. 

Dari warta dari Balai Poestaka tentang perlombaan 
mengarang boekoe, kita koetip kependekannja seperti 
beriko t. 

Seperti pem'itatja soedah mengetahoei, Balai Poestaka 
telah bertahoe11 - tahoen mengeloearkan berbagai-bagai 
hoekoe, jang dapat dipindjam orang dari Taman Poes
taka, atau dibeli dikantor Balai Poestaka atau pada agent
agentnja. Oalam boekoe2 itoe ditjeriterakan dengan 
berbagai tjara, lagam dan gaja, tentang peri kehidoepan 
manoesia; ten tang peri kesoekaan dan kesoekaran serta 
kesedihan jang terdapat dalam kehidoepan itoe; ten tang 
perkara alasan2 atau sebab2 orang melakoekan berba
gai · bagai ragam !Jerboeatan, jang baik dan jang boeroek. 

Perlombaan mengarang roman. 
Tiap2 orang boleh toeroet. 

Jang demikian itoe soedah banJak tertjapai dalam 
bockoe~ keloearan Balai Poestaka. Akan tetapi hal itoe 
masih dapat lagi diperbaiki dari pada jang soedah2. 
Ttoelah sebabnja maka diadakan perloembaan. 

Tiap2 orang, jang merasa dirinja soedah mempoenjai 
ketjakapan oentoek mengarangkan tjeritera sererti jang 
kita oeraikan diatas, karera sepandjanv; pendapatannja 
bahasanja soedah lant1ar, dan angan2nja pandjang dan 
ia jakin bahwa ada sesoeatoe pasal atau masalah jang 
akan ditjeriterakannja, jang pas!1 akan menarik hati orang 
lain dan boleh mendatangkan kebaikan ba~i pembatja 
oranj! itoe boleh toeroet pada perlombaan ini. 

Sjarat-sjaratnja 
Pokok tjeritera bebas; artinja boleh dipili sembarang 

sadja, asal djangan membitjarakan soal ·soal p0lotik dan 
agama: Bah1sanja soedah tentoe haroes diselenggarakan 
dengan sepatoetnja. Lain dari pada itoe karangan itoe 
tidak boleh koerang dari 75 moeka jang soedah bertjetak 
voormaat octavo (sebesar boekoe jang biasa dikeloear
kan Balai Poestaka) dan tidak boleh Iebih dari 150 moeka 

Karangan itoe kalau dapat hendaklah ditik dengan 
mesin toelis pada satoe moeka sadja, dipinggirnja di
tinggalkan roeang jang kosong setjoekoepnja. Djika tidak 
ditik boleh djoega ditoelis dengan tangan, asal toelisa
nja terang ditoelis dengan tinta dan djangan terlaloe 
rapat garisnja. 

Karangan jg dikeloearkan 
oleh Balai Poetaka dapat 
Honorarium poela. 

Balai Poestaka berhak menentoekan mana-mana di
antara karangan jang diterima itoe jang akan ditjetakan 
djadi boekoe, dengan bajaran honorarium seperti biasa; 
baik karangan jang da pat prljs, maoepoen jang tidak. 

Karangan jang da pat prijs, selain prijsnja itoe akan 
mendapat honorarium poela, djika boekoenja dikeloear
kan oleh Balai Poestaka. 

P r ij s - pr i] s n j a, 
Boeat tiap2 bahasa diadakan tiga pijs; djadi kara

ngan kahasa Melajoe ada harapan tiga jang akan dapat 
prijs. 

Prijs itoe jang pertama, ijalah wang f 250. dan se
boeah medallie mas. Prijs jang kedoea f JOO. dan seboe
ah medallie perak, dan jang ketiga wang sadja f 50. 

Begitoe poela karangan~ jang bahasa Djawa dan ea
hasa Soenda. 

Adapoen medallie itoe diperoleb ialah dengan ke
moerahan hati Directeur Departement Qnderwijs. 

Oalam pada itoe, djika menoeroet medapat Commis~ 
sie jang akan menimbangnja, tidak ada jang patoet di
beri salah soeatoe prijs janQ ditentoekan itoe, maka 
prijs isoepoen tidak diadakan. Mii1alnja tidak ada ka
rangan jang patoet diberi prijs pertama, maka prijs itoe
poen tidak diadakan; hanja prijs jang kadoea sadja 
misalnja jang diberikan; demikian steroesnja. 

Pe r I o em b a a n Kar a n g a n 
I Im o e Peng at ah o ea n. 

Lain dari pada 3 boeah perloebaan roman itoe [roman 
bahasa Melajoe, roman bahasa Djawa, romn bahasa 
Soendal, rnaka diadakan poela satoe perloembaan lagi 
dalam tiga bahasa ito.:, jaitoe mengangankan boekoe 
ilmoe pengetahoean jang moedah-moedahan sadja 
(pooulair wetenschappelijk), boekoe jang menerangkan 
dengan tjara jang senderhana dan terang tentang salah 
soeatoe perkara jang perloe diterangkan kepada ra'jat. 
Tentang memilih pasal manajang akan diterangkan itoe, 
terserah kepada pengarang sendiri; soedah tentoe pili
hannja itoe !:>erarti djoega pada waktoe mempertimbang
kan karangan itoe kelak. J mg diharapkan, ialah boekoe
boekoe jang memberi pernerangan dengan tjara jang 
sederhana dan terang tetang pasal2 jang berpaedah bagi 
ra'jat, misalnja dalam perkara ekonomi, peroesahan ta
nah, perniagaan, kesehatan atau jll. jang rasanja baik 
oentoek disiarkan banJak- banjak. 

Boekoe inipoen tldak boleh lebih dari 150 moeka 
formaat ocjavo besarnja dan boleh dikarangkan dalam 
bahasa Melajoe, atau dalam bahasa Djawa (hoeroef la
tin] atau~oen dalam babasa Soenda. Djoega oentoek 
boekoe ini haroeslah bahasanja diselenggarakan dengan 
sepatoetnja, dan lain dari pada itoe djanganlah dipakai 
perkataan2 aslng [Belanda dll. lebih dari pada jaag mesti. 

P r ij s - p r ij s n j a . 

Selandjoetnja atoeran2: jang lain, jang soedah dise
boetkan diatas bagi perloembaan roman itoe, berlakoe 
djoega bagi perloembaan ini. 

Tjara mempertimbangkannja. 
Karangan-karangan perloembaan itoe akan dipertim

bangkan oleh Balai Poestaka, bersama-sama dengan 
lnspectie In! Onderwijs dan java - lnstituut. Poetoesan 
jang diperoleh demikian demikian itoe tiada dapat di
bantah lagi. 

Oentoek n ernpertimbangkan karangan2 jang isinja 
ten tang sesoeatoe pasal 'ilmoe pengatahoean jaitoe oen
toek perloembaan jang kedoea, akan diminta bantoean 
badan2 Pemerintah jang berhak dalam perkara itoe. 

Tanggal bila menentoekan siapa2 jang memang akan 
diberitahoekan nanti. 

DARI SIAOE. 
(Oleh M. K. 

A d j a k a n k e k o I o n i s a t i e. 
Oleh toean wd Radja Siaoe toean Parengkuan, baroe 

selang th di Siaoe soedah diambil perhatian pada pen
doedoek, begitoe sempit penghidoepairnja, soedah men
djalankan satoe soerat edaran disekeliling Siaoe dimana2 
kampoeng atau negeri soepaja toean2 Kap. laoet h;uoes 
mengadjak rajatnja kekolonisatie; dan pada bl Februari 
beliaoe serta Djogoegoe berdjalan torne menjoesoel soerat 
edaran itoe, dengan mempropagandakan maksoed itoe di 
depan rajat pada segenap Kampoeng. 

Beliaoe tidak mengatakan teroes terang tempat ko
lonisatie itoe, sengadja oendjoekan pemandangannja pada 
tiga tern pat jaitoe Parigi, Toemibog, dan Loewoek, salah 
satoenja jang bakal ditentoekan. Kepastiannja nanti me
noenggoe kedatangan pesoeroeh2 jang pergi rnemerik· 
sanja. 

Maksoed ini roepanja berhasil, sehingga pada sasa 
karnpoeng, koerang lebih 20 dapoer orang2 jang lclah 
teken dalam lijst soerat edaran terseboet. 

Ki ta bersjoekoer. 

H e r e n d i e n s t d j a I a n 2 a u t o. 
Sekarang ramai orang bekerdja herendienst toean wd 

Radja Siaoe, boekan sadja berlakoe sebagai pemerintah 
jang atoer, 111ain2 toendjoek sadja, semadja beliaoe toe
roet memegang bot dan bekerdja sama-sama dengan 
rajat; kita poedji toean Percngkuan poenja actief. 

Ojalan2 auto dari Peling ke Talawid jang sekarang 
moelai di kerdjakan, menaroeh kira ten tang adanja dja· 
lan-djalan itoe soenggoeh soekar diperboeat apalagi di 
Laghaeng sedang dirintangi oleh satoe tandjoeng jang 
berbatoe dan bertoebir2. Tetapi dengan kemaoean keras 
toean Perengkuan harapkan selaat!nja pada boelan Juli 
itoe djalanan, auto2 bisa sampai di Talawid. 

Djalan2 dari Biaoe ke Talawid beloem dikerdjakan, 
tetapi toean Parenkuan masa di Talawid soeka berta
roehkan 1 kas bier dengan tn Oei Djek Hoeat, bahwa 
boelan Augustus auto moesti sampai di Talawid. 

Kita menoenggoe. 
Pad a copi karangan itoe djanganlah ditoeliskan nama 

pengarangannja jang demikian itoe dapat diterangkan 
dalam soerat jang terasing. 

Selambat·lambatnja karangan itoe hendaklah dikirim
kan sebeloem I Januari 1938. 

Seorang pengarang hanja boleh memasoek an seboe
ah karangan, baik dalarn bahasa Melajoe, maoepoen dalam 
bahasa Djawa (ditoelis dengan hoernef Latein), ataupoen 
dalam bahasa Soenda. 

Bzgi perloembaan ini tidak diadakan prijs boeat sa
toe-satoe bahasa, melainkan bagi ketiga bahasa itoe 
diadnkan hanja satoe perloembaan dengan 3 boeah prijs 
Jang pertama f 250. dengan medallie mas, jang kedoea 
f 100. dengan medallie perak , dan jang ketiga f 50. 

Pada permoelaan i&ekerdjaan herendienst sekarang, 
moelai dari Peling simpangan ke Pangirolang: dlsanalah 
lcita lihat, kebetoelan ada djalan sedikit mendaki jang 
kita pikir gampang di perbaiki, tetapi kita heran toean 
Parengkuan pindahkan itoe djalan kelain djoeroesan se
hingga dapat merombak begitoe banjak tetanaman kela
pa, pala, sagoe dll. 

Soedah tentoe sadja jang boleh toeroet pada per
loembaan ini karangan jang asli, jaitoe tjeritera jang I 

Tidak ada alangannja apabila orang jang toeroet pa
da perloembaan boekoe roman, toeroet poela perloembaan 
in i Karangan oentoek perloeembaan inipoen hendaklah 
dikirimkan selambat2nja sebeloem 1januari1938 djoega. 

Bisa minoern bisa gosok bisa oero~t 

Kemandjoeran ini minjak obat soedah dapat dioloma2 dan soedah dipoec:lji dari padoeka2 
toean2 ambtenaar dari bangsa Europa dan lndonesier seperti: Radja2, Regent, Hoofdagent van 
Politie bij de afdeeling Generaal Controle Soerabaja, Adjunct Hoofd Djaksa lste klagse pada 

Landraad Makassar, kepala2 District, Wijkmeester dan Luitenant Tionghoa, Hm. toea2, kepala2 
goeroe, Voorzitter2 dari oerkoempoelan2, serta pendoedoek2 dan bangsa2 asing dari seloeroeh 

tanah Hindia Belanda jang soedah pernah pakai ini ,,Ban Leng", d1bawah in i ada doea soerat 
dari antaranja. 

Soerabaja, 7 September 1935. 

VERKLARING. 

Jang bertanda dibawah ini, Ch . W de K1ter, Hoofdagent van Politie pada afdeeling Gene
rate Controle disini, menerangkan disini , bahwa ia s0edah tahoe pakai minjak Ban Leng boeat 
mengobati Ioeka2, sakit peroet dan berin6oes, boeat penjakit-penjakit mana ol:fat terseboet sa-

ngat baik adanja. Jang bertanda 

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

VER KLARIN G. 

Jang bertanda dibawah ini, L. J ). v. Anen, bertinggal di Soerabaja, menerangkan den1an 
tnl, bahwa minjak ,,Ban Leng", jang dibikin oleh Sie Ka Tje merk Tjeh She Tong, sangat ter
poedji goena roepa) penjakit, seperti: sakit telinga, demam, loeka teristimewa loeka2 an:ttes. 

Sesoedah pakai sedikit sadja rasa sakit soedah hilang sama sekali. 

Socrabaja 24 - 11 - '35 . Jang bertanda 

(s. b.) L. j. j. v. AneR. 

w • 

Kita menjesal sekali kalau begitoe naga2nja bererti 
meroegikan rajat en toch nanti menelan banjak begroting 
kalau perloe dibajar. K ita mohon sarna toean W Racja 
hatoerkanlah ke apa jang menjenangkan. (Kalau keree2ian 
rajat dibajar, tidak djadi apa. Red) 

Toe n to e ta n b e I as t i n g. 
~~erhoeboeng- dengan pekerdjaa1~ 2 meratakan goe

noeng2 dan meloeloekr· n segala toebir2 di Siaoe, maka 
penagian belasting dii:-erkeraskan ioear biasa. Akan 
memenoehi kemaoean pem erintah pada memadjoekan 
Siaoe itoe, ki ta dj0cndjorn g amat trngg1 serta poedji 

1 
kekerasan dan keactiefannja Akan tetapi kita berseroeh 

1 
kiranja pemerintah soeka men elitikan b·agaimana pikoe-
lan rajat: djang 111 samra i ketjewa ta· da !· at membaha-

1 gikan waktoe penghidoepannja Kita berpendapatan pada 

I 
semoea Kapteinlao e t ·~ diberi bororgan mi11ggoean oentoek 
memasoeki belasting, dan soedah dibataskan selaat2 pa
.da boela:i Juli semoea soedah heres. Kapteinlaoet2 ta' 
dapat memenoehi semoea kemaoean wd Padoeka Radja, 
diamtjam di ontslag sebab lalai dan lembek di peker
djaan. Kap.laoet2 haram sekali membawa penerangan 
sebab2an rajatnja. Hm Majoo2 dan Hm oleh Kap.Iaoef 
dipaksa, diberi djoega borongan penagian belastingpada 
sasa kolom merekanja ta' dapat rnemenoehi itoe dihentar 
menghadap wd Padoeka Radja, disana diantjam dihoe
koem di ontslag, ta' boleh menganga satoe apa pada 
memberi penerangannja. Rajat djoega moesti memenoehi 
seberapa jang ditoentoet seba1'ai angsoeran sasa minggoe 
kalau ta' dapat teroes dianggap melawan dihentar meng
hadap wd Radja, disanapoen ta' boleh mengeloeh satoe 
apa diantjam, dihoekoem, balik kenegeri diberi tempo, 
rajat memaksa mentjari, sehingga kalanja mentjoeri, a tau 
nekat menoeroenkan boeah2 kelapa jang masih moeda, 
atau bh pala jg kendati boekan rnasanja dibelah dengan 
pisau sadja, biarlah tatanaman roesak asal diri djangan 
binasa. 

Oh amat berkasihan, tanggoengan Kap.laoet2 Hm2 
majoor, Hm2 serta rajat d}elat::1, roepanja berat. 

Tetapi apa boleh boeat, kalau soeka pangkat lebih 
landjoet soeka tanah dan negeri madjoe, mesti tahan 
badan, asal arwa djangan melajang. 

Disampingnja kita mohon kepada 1 oean Parengkuan, 
soekalah beliau memenoehi kemaoean pada liemadjoean 
di! keperintahan, membawa djasa beliaoe jang baik pada 
kandjeng Goebernement, perhatikanlah tanggcengan dari 

' jang menanggoeng Amat sajang, kita Ii hat dinegeri Pe
ling, toean Kap.laoet Talawid dipanggil oleh sebab ta' 
memenoehi kemaoean beliaoe, soedah oendjoekan air 
mata karena tjinta dan sajangnja kepada rajat karena 
boekan sengadja malahan tra mampoe. Kap.laoet mena.-



ngis karena ta' tahoe melangka kata ia dan ia takoet 
.. ... Ada poela Hm2 majoor dan Hm2 dari Talawid 
dipanggil sedang ta' memenoehi keinglnan beliaoe soeka 
ontslag itoe hari beroentoeRg kemoedian diberi maaf. 
Pada w;iktoe itoe sajang kita lihat sedang Djoeroetoelis 
kamp. Talawid di ontslag djoega lantaran padjak2 jang 
tra tjoekoep menoeroet tarief. Mereka ini sedang poelang 
di Talawid toean2 Hm majoor dan Hm'2 djadi bingoeng 
semoea, soe'.;a doesoe rajat sehingga pada waktoe kebe
toelan rajat baroe sarnpai tlari P~lim~ bekerdja herendienst 
2 hari teroes dihentar hekf:'rdja Gemeente besoknja he
kerdja pinontol, hesok poela d1tag;h angst)era11 belasting. 
Oh kasihan 1 Kemaoean saenggoeh biar me11ger111gkan 
air laoet seka\ipoen d~ng<:n moeloet gamnanv. tetapi 
..... K1t:l langsoengkan pe•nandangan dli ;;;emoeanja ;n; 
rajatlah jang llll ngerdjaka11nja. rajatla!J jang memberi 
b~~rotingnja, boekan ia djadi oleh abia jang berkoea~a 
sebagai Allah, oleh sebab itoe kita memohon kiranja 
wd Radja menaroeh perhatian lebih, kita sama tahoe 
oea11g tida'c sadja diko~mpoel sebagai kelikir dipinggir 
pantai, h:rnjalah dengan bersoear lelah rajat djelata ma
kan oepah, atau dengan hasil2 boeah2 kelapa dan pata. 
Apakah dan bagaimanakah pendapatan toean2 Kap laort 
dan Hm majoor9 dan H•n jang pernah masoek dalam 
seloek beloeknja keadaan rajatmoe jg pcrloe dimadjoekan 
kepada beliaoe wd Padoeka Radj<1 

Tentoe wd Radja ta' sampai rnemeriksa, taoe sadja 
producten naik, padjak naik, taoe sadja mengoempoel, 
tetapi tidak begitoe matang, sedang po hon:! kelapa oen
toeng batang, tidak berboeah, boeah2 pala terbelah poe -
tih, bererti penghidoepan rajat Siaoe merosot 95 pCt. 
(Dari Red. Rajat Siaoe ja11g sekian lama terbiar ta' ada 
barang dicipline, tentoe kaget dengan ini, tangan besi? 
Kalau boeat tjap tikoes selaloe ada oeang, boeat padjak 
tentoe poen ada! Dilain pilrnk haraplah pemerintah Siaoe 
djangan keliwat bengisnja, soepaja maksoed baik tidak 
dierti salah. Corphar) 

Eropah·Amerika. 
Dalam!Sdjam. 

Satoe kemoe11gkinan jang betoel belo.:m tertjapai 
sekarang ini, tapi jang betoel djoega moengkrn terdjadi. 

Melihat kemadjoean teknik penerbangan, segala apa 
jang agak tidak oisa djadi, ternjata pada satoe saat ada 
ha! jang b1asa sa:.lja. ueg1 toelah mer:oercet s.I<. ,,Loe." 
doea ahli mesin terbang jan6 terso!Jor, Sikorsky dan 
Wright, baroe~ ini telah membil.in lezing. dalam mrna 
mere:.Ca m<"ner.rngi-;an kcmoe11g;,i,1rn11ja ter. ang dCJri L0n
d011 kc New York dalarn ternp0 18 djam'. S1.-orsky itoe 
p~rnbikin mesin ter Jang "Ci1p1 er". jar.f! sekarang d:
pakai mel'ntasi l.!octan Pacific, an.dar Ja dalam 1 er
hoeboengan San Franc'sco-lvianrlla, telah mengatal:an, 
bahwa ini waktoe oraPg soedah b1su oih111 me::,in ter
ban jang berat11ja 40 atau 50 ton. 

Ertinja doea i;;.i; n:a beratnja mesin terbang jang 
terpakai sehingga kini. Pesawat terbang itoe akan ter
bikin seanteroenja dari logam dan akan mempoenjai 
kamar2 luxe, roeangan maKan dan salon, seperti dika
pal mail besar. Pesawnt terbang sel>egini akan memakai 
empat atau enam motor jan2 mempoenjai kekoeatan 
sama2 6.000 PK. dan bisa memberikan k~ladjoean dari 
375 KM per djam pada mesin terbang itoe. 

Hoofd ingenieur Wright, dari paderik mesin terbang 
Curtiss-Wright pergi lebih djaoeh lagi dengarf pembi
langar.nja. 

Ketjepatan 500 KM sedjam, 

katanja, dalam sedikit tempo lagi soedah bisa didapat. 
lni bererti, jang dari London ke New York orang 

bisa terbang dalarn tempo 18 djam sadja. Ertinja kalau 
berangkat dari iboe negeri lnggeris itoe diwaktoe mata
hari terbit, sampai di New York pada waktoe matahari 
masoek. Lima mesin terbang sebegitoe soedah bisa men· 
djalankan dienst saban hari kedoea djoeroesan. Dalam 
tempo lima tahoen mendatang ini, menoeroet kata Si
korsky, ada satoe ,hal biasa sadja, kalau orang pesan 
satoe kamar luxe goena satoe peraljalanan 24 djam ke 
Parijs. Seperti sadja diwaktoe sekarang orang New York 
membikin perdjalanan ke p.p. Bermuda. 

Dalam membitjarakan djalan jang akan diikoet me
lintasi laoetan Atlal'}tic, Ir Wright menerangkan bahwa 
mesin terbang itoe akan perloe melajang disatoe keting
gian dari 11000 meter. Djadinja boekan rendah! 

WCS:::CX:Z::t :z z= !JE5! 

GAN OJA ??? 
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EENIGE IMPORTEURS 

MICHA EL S"rl~PHENS & Co. LTo 

1\11\..CASSER MAN ADO. 

·' 

Wat een patient noo(li(J h<!eft: -

l. Hoede verzo1 ging· 
2. Lief'derijke verplegiug 
3. Goede ligging 
4. Rustige @mgeving 
u. De~kundige belrnnde1 ing. 

TEL. 51 en 81. 

Ketjelakaan ,,Van der WijckH. 

A p a j a n g 111 e n j e b a b k a n n j a. 
Tentang ketjelakaan kapal ,,van der Wijck" koran 

Java Bode pernah mewartakan, bahwa sebagai sebab2nja 
dipandang itoe terboekanja beberapa patrijspoorten di
bahagian stuurboordzijde. Atas keterangan ini J.B. dapat 
menambahkan kedjelasan seperti dibawah ini, dengan 
tidak mernbitjarakannja apa ketetangan ini akan dibe
narkan oleh raad van scheepvaart. 

Kapa! jang tjelaka itoe moel<>i berangkat dari Soera
baja kelihatan mendojong kebahagian stuurboord. Lain 
tlari itoe nampak djoega satoe ornbak, ombak jang pan
djang, hingga kapal itoe dalam lengte asnja, jaitoe dari 

MANADO, Juliaoalaan 6. 

OR. A. B. AN DU. 

stuurboord ke bak'n1rd, teromqang ambing. Lantaran 
lenggangnja kapal itoe, 111asoeklah air dari patrijspoort 
kedalam kaoal. Di tusschendek, dimana patrijspoort jang 
terboeka itoe tudapat, tidak ada orang. 

Waktoe karal itoe sampai di ocdjoeng Pangka dan 
membanti11g h«loean d'tli Octara kearnh Barat, maka 
kemiringan karal itoe lebih hanjak lagi d;,n bertambahlah 
air masoek kcdu:amaja, 5ehingga kapal itoe djadi berat 
sebelah. Dan pada socatoe saat, k pal itoe tiada koe sa 
Iagi melepaskan dirinja dari gelombang, !aloe terl:>enam 
kedasar Iaoet. 

Sekianlah pendrtnatan J B. itoe. Seperti diketahoei 
pengoesoet;rn ketjelak<ian itoe oleh Raad van Schecp
vaart masih heloem sl!lesai. 
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