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Djawa dan tanah Seberang. lapangan tempat kaoem academici jang dipoelau asorbeeren kelebihan terpeladjar itoe dipoelau Djawa 
Djawa masih loeas ditanah Seberang itoe. Menoeroet teroetama academici. Selainnja dengan begitoe di

Pendoedoekc.ja satoe sama lain, pendapatan Mr. S. di Makassar sendiri masih ada dapatkan pergaoelan jang lebih erat dan pengenalan 
Haroes bergaoel lebih banjak ! lowongan boeat satoe jurist, dokter dll.nja. jang lebih mendalam tentang adat lembaganja masing2 

Dalam Satoe 
Beloem dikata di vtedan, Padang, Palembang. 1·a11g dalam dasarn1·a memang t'dak be b d pertemoean jang diadakan dalam · 1 sar per e aan-

Kotaradja dll. kota di Selebes Borneo dan Maloeka · b ·k b d' d d k S b b k gedong Club Indonesia di Kramat Betawi, uleh per- n1a, a1 enar ioega pen oe oe e erang er e-
himpo"'nan stu enten Indonesia P.P.P.I. toean Mr. Dengan memasoeki m::i jarakat Sebernng, maka nalan lebih rapat dengan ,,kembangnja" bangsa Djawa 
Soenarjo, itoe advocaa dan procureur Indonesier di tjita-tjita persatoean Indonesia lekas terkaboel dan jang diroepakan oleh intellectueelennja. Sebab se
,\\akassar jang terkenal, telah men adakan sacoe cau· perkenalan satoe dengan lai lebih merarik kepada hingga sebegitoe djaoeh, orang banjak di Seberang 
serie, dalam diandjoerkan pepergian terpeladjar2 selatoerahim jang erat, begitoelah kata Mr. S, jang sadja mengenal orang Djawa dari kaoem koeli dan 
lndon sier-Ojawa, jang tak poenja pekernjaan ten toe menerangkan lebih djaoeh, bahwa koeli koeli contract djongos jang didatangkan kedaerah2 ini, sehingga 
ditanah o;awa. Ketanah s bl!rang, dimana lapangai;i dari poelau Djawa soedah banjak mengetjap ke- pihak pendoedoek Seberang poen tidak k0erang ter-
pekerdiaan masih loeas. enakan pergaoelan di Seberang, laloe bertanjakan dapat anggapan2 salah tentang orang Djawa itoe, 

·\r. Soenario moelai dengan membetoelkan be- mengapakah intellectueelen Djawa beloem djoega jang dikiranja sadja terdiri dari kaoem koeli belaka ! 
berapa ang,;apan salah jClng teTdjo mpa pada golo- maoe meniroe tjontoh itoe. Satoe ha! jang tak dapat disangkal, adalah bahwa 
ngan terpeladjar dipoeiau Djawa, ten.ang orang2 di Biarpoen masoek kekarnpong sekali, orang2 Se- sehingga kini masih banjak terdapat anggapan salah 
tanah sellrrang. berang menerima orang dari poelau Djawa sebagai 1 itoe tentang orang Djawa diseberann, sehingga boe-

Antara lain2nja. uegitoelah tcrbatja dalam toeiisan soecaranja. Boeat memetjahka'!l soal kelebihan pen-

1 

kan boekan begitoe asing kalau orang mengira ten
dari satoe spec.ale meJewerkcr ,,Soeara Oemoem ', doedoek intellectueelen dipoe'lau Djawa, karena ke- tang soedara-soedara dari dan di Djawa itoe, seba
oleh • \r. 'oei•ar1o telah disai g al: ebc:narannja c.n g- tiadaan pekerdjaan selaras, niaka menoeroet penda· gaimana pengiraan banjak orang Barat tentang bangsa 
~apa .. -an gapc,il dipoelau !Jja\ ·a, bahvva pendoedoek . patannja Mr. Soenarjo, tanah Seberang terboeka se- ·1 bangsa Djawa, jang dioekoernja pada itoe djongos
tanah 'eb.:rang masih .,achterlij ·· (terbela ang, ac:iat \ lapang~nja, menerima kembang masja1akat 1toe, be- djongos dan koeli·koel! jang banjak dipakainja di 
isr iadatn}a masih mt.nahan tenqadinja pertjampoeran kerdja ditengah2 pendoedoek tanah Seberang sebagai 1 kota-kota besar. 
den(l'an oran1?;2 dari poelau D1awa mereka bekerdja dipoelau Djawa. 1 Beloern seperernpat abad silam pemoeda-pemoeda 

Orang ~ebcrang itoe, kata 1\h. Soenarjo, adalah ,,Pergilah ke:Anah Seberang !" Begitoelah andjoe- I Seberang jang meninggalkan ban
1

gkoe sekolah, sama 
ora:1g jg kkas men nma \ontvankelijk). Djika orang ran Mr. So.enaqo. . . 

1 
bertoempah-roeah kepoelau Djawa, dimana lapangan 

dan D1awa tdus lndo11es1er DjaWaJ tlatang ketempat / Indonesia memangn1a ada satoe negeri pertenta- peKerdjaan masih Joeas baginja. Sekarang kita da
orang Seberang, lekas sekal1 dapat mentjotjokan di- ngan, het land van tege 1stellingen ! pisamping ,,ke patkan jang sebaliknja. Terpeladjar-terpeladjar di
nnja dengan keaJaan ditempat 1toe. j lebihan" terpeladjar, terdadat 00% dari pendoedoek Djawa perioe ke Seberang, sebab kesempitan lapa-

:Sesoedah mengketengahka11 bau> a djoega Ki Ha- jang masih beloem kenal mata soerat alias boeta ngan bekerdja d1tanah kelahirannja. 
dj~r lJewantara poen kelir~~ anggapan tentang dan ~10 eroef l Kelebihanp i~t_el!e.c!ue~len pada P_endoedoek Keadaan jang boleh djadi tjerminan bagi pemoe
be1oem mengenal betoei tao1at orang Seberang, jang 1ang baroe ~empo.n1a 1 , 3 /"o Jang pandai berbahasa da·pemoeda ..:eberang. teristimewa di Minahasa sini 
sadja d1kenal beliau dari boekoe2, s s.k. dan palmg d~_n menoells bahasa Belan~a ! Dari hampir 60 joeta jang mas1h sadja beranggapan, bahwa dipoela~ 
banjak dari orang2 :::ioematera jg ada d1poelau D1awa ?11wa pen~o~doek lndonesier baroe ada 350 ri boe Djawa sehingga kini masih terdapat eldorado, tem-
laloe Mr Soenari·o mengoeraikan serba sedikit ten- Jang panda1, althan5 tah'J~ oc1tnsa Belanda. En toh t . I 1· h . - .. I · . . . · · k't · · d h ,, 1 b'. " pa Jang a pang goena men ia an sesoeap nasrn1a 
tang adat-tstiadat dttanah Seberang, seb~a 1 mana itoe drn.egen 1 a 1111 soe a ., ... e e 11an kaoem terpe-
dapat disaksikannja send1ri. ladJar I 

Poen diterangkannja, bahwa kaoem intellectueelen Apa jang 
ditanah Seberang masih koerang banjak. Makanja memang ada 

Tahoekah Toean: 

Bagaimana 

diandjoerkan oleh Mr. Soenarjo itoe, 
salah satoe djalan pada dapat meng-

b I b$li1' ? ... memegang oto soesoe u.1 

Bagaimana 
. . · · · · memandikan baji ? 

Bagaimana 
memangkoe dan mendoekong baji? 

, l>jawab dari pertanjaan' jang scmatjam ini dan banjak 
lagi kelerangan Jang herharga dari hal kemadjoean baji 
ada termoeal didalam Boekoe boeat perdjagaan dan 
makanan anak-anak SOESOE ., TJAP NONNA". lni 

boekoe ketjil ditoelis dalam bahasa Melajoe oemocm, djadi 
semoea orang dapat mengertikannja. Tiap2 iboe wadjib 
mempoenjai itoe boekoe. ltoe Boekoe boeat perdjagaan 
dan makanan anak-anak SOESOE ,,TJAP NONNA" bisa 
dapal pertjoema kalau toean datang pada alamat jang 
terseboet dibawah ini. Kalau toean minta dengan soerat, 
pakailah coupon jang dibawah ini dan kirimkan franco 
seharg:: 'O cent boeat ongkos kirlm dan boengkoesnja. 
M lntalah Boekoe boeat perdjagaan dan makanan anak· 
anak SOESC.E ,,TJAP NONNA" ini hari dan berilah anak 

toean hasil dari pengetahoean orang jang ahli. 

N. V. MOLUKSCHE HANDELS VENNOOTSCHAP. Agenten. 

JI 

SOE SOE J 
TJAP NONNA" I 

Corphar. 

Kepada: 
N. V. Moluksche Handels Vennootschap 

···················-··················· ··············-···················· ... 

......... ········································································ 
Minta dikirim pada saja Bockoe boca1; pct·djagaan dan 
makanan anak-anak SOESOE .. TJAP NONNA." 
Saja berikoetkan franco 10 cent. 

Nan1a .................. ... ................. .................... ...... ...... ... ... ....... .. .' ....•. 

Alan:;it ............................ ...................... ... .......... .... .......... ....... . 



~oedah lama ti41ak ada p~sta 

dengan djaman baek didepan. 

Pautes dimiuoem satoe bo-

tol extra. 

KLOSTER 

Wakil pemerintah : Toean Hm Kedoea dan toean 
WI Hm Toea. 

Agenda malam itoe jalah: 
1. Pemboekaan 
2. Keadaan Tjabang 
3 Riwajat kebangsaan 
4 Taman Pembatjaan 
5. Ma'loemat Centeral B stuur 
6. Pertanjaan keliling. 

Dal am agenda jang kedoea toean ketoea menerangkan 
keadaan tjabang sampai pada sekarang ini dan setelah 
itoe diadadakan pernilihan bestuur, oleh karena ketora 
mendapat halangan sakit ma ta, dan Penoelis E.K. min ta 
diperhentikan dari peke. djaannja dan didjadikan sadja 
anggota biasa. 

Pilihan pengoeroes baroe jang kepoeioesannja djatoeh 
pad a toe a. - toe an : 

Ketoea toean G. Manikoe. 
Penoelis toean G. Sondak. 
Bendahari toean J. Piay. 
Pembantoe toean F. Toerilaki dan A. Paat. 

Sehabisnja pernbitjaraan2 selesai rapat ditoetoep 
djam 11.30 dengan selamat. 

Moga2 Partai kita tjabang Motoling Minahasa Sela tan 
atas tenaga baroe bisa soeboer dan semp:le1 na. 

Salam hidoep I 
Pers Commissie Parindra. 

DARI TONDANO. 
(Oleh FredSar). 

Keadaan pertanian. 
Di Tonda no biasanja pada boelan in i soedah moesim 

hoedjan dan bibit (koloko) soedah haroes ditanam, tapi 
keadaan hoedjan tidak rneng1zinkan boeat diperlakoekJn 
begitoe, sehingga biarpoen :ii Tondano soedah banjak 
dilakoekan sernbahjang oentoek min ta hoedjan, tapi tanda BIER 

~~~isi,il 
I, mendoeng2poen tidak. 

Oleb sebab ketiadaan air, sebahagian besar sawah2 
di Tondano Touliang beloem ditanami . Soeclah soesah 

ROEP~\-ROEPA KA.BA.R 
Keadaan koeraog baik. 

D i p a s a r d a n t e m p a t I e I a n g i k a n. 

Pihak nelajan dan pedagang2 ikan dipasar ikan di 
sini, diperdengarkan banjak pengeloehan tentang kea
daan jang koerang menjena~gkan ditempat pendjoealan 
ikan itoe, jang disebabkan oleh adanja ,,manoekang2". 

Orang tentoe soeka tahoe apakah jang diseboet 
nmanoekang" itoe dipasar ikan dan ditempat lelang? 

Soepaja diketahoei, manoekang itoe ada nama se
matjam boeroeng laoet pemakan ikan. Manoekang jang 
dipasar itoe boekannja boeroeng, tetapi manoesia, jang 
bertabiat seperti manoekang laoet, jang tak tahoe per· 
bedaannja poenjakoe dan poenjamoe. Tetapi mengang
gap segala apa jang disoekainja itoe ada kepoenjaannja. 

Begitoelah dipasar ikan, kalau datang perahoe orang 
nelajan membawa ikan b:leat dilelang, perahoe itoe lan
tas dikeroemoeni oleh manoekang2 itoe, dau biar apa 
djoega diperboeat oleg nelajan jang poenja ikan ia ti
dak perdoeli, tapi diambilnja ikan berapa ba11jak ia maoe. 

Lantaran keganasan manoekang itoe, tidak djarang 
ditepi kali dimoeka pasar ikan sering terdjadi perang 
moeloct dan atau perang ketjil dengan pakai penggajoe 
dlsnja, antara kaoem nelajan jang ikannja hendak di
sambar manoekang, dan kaoem manoekang itoe. Beloem 
lag1 paeas ,,manginsomar" diperahoe, manoekang2 itoe 
ikoet lagi ketempat ielang, !aloe masoek memillh ikon 
jang dia soeka d1toempoekan2 ikan disitee. Pengerdja2 
tempat lelang tidak djarang terpaksa bertengkar dengan 
manoekang2 itoe. Tetapi tidak diperdoelinja, manoekang 
bikin seperti tidak ada jang tegor padanja dan ambil 
apa dia maoe. Begi toe djoega kalau ada auto datang 
bawa ikan. Keadaan boeroek lantaran gangoean manoe
kang itoe boekan baroe sekarang, tetapi soedah lama 
meradjalela disekeliling passar ikan . Apakah jang ber
wadjib soeka memperhatikan hal itoe? Tjobalah taroeh 
beberapa sersi boeat inti!'l2 keadaan doeloe, soepaja 
dapat menjaksikannja sendiri . Rasanja perloe sering2 
ada hamba politie ditempat itoe. Doeloe sering2 djeega 
ditaroeh polltie disitoe, dan itoe selamanja menolong, 
seba,b menoekang djadi tidak begitoe brutaal kalau ada 
tangan koeat didekat sitoe. Harap diperhatikad seperloe
nja. 

Rmbleem S. C. V, T. 

5.C. V.T. 

mian penjakit jang berbahaja itoe, pihak kita sangat 
bergirang dapat rnenoendjang gerakan itoe dimana per
loe. 

Doekoen kaabi pemakan orang. 
Dapat hoekoeman 18 tahoen. 

Pembatja rnasih ingat itoe riwajat doekoen Kasbi di 
Sidoardjo jang soedah ditangkap dan dihadapkan pada 
pengadilan sebab ditoedoeh telah memboenoeh doea 
orang dengan djalan tjekek lehcrnja, !aloe mcmakan da
ging orang jar:g dibornoenja itoe. Daging itoe dipang
gangnja seperti .. .. . sate I 

Doeloe orang itoe dianggap koerang beres pikiran
nja, maka diserahkan pada dokter boeat diperiksa bebe
rapa lamanja. Sesoedah njata jang pikirannja tidak koe
rang soeatoe apa !aloe ia dihadapkan dipengadilan dan 
baroe2 ini pada Kasbi, doekoen pernakan manoesia itoe 
oleh landraad soedah didjatoehkan hoekoeman 18 tahoen 
pendjara. 

Doenia pelajaran. 

Ke b an j a k an m o e a tan. 

Sedjak daerah Se~ang dengan getah dan copranja 
moelai ,,hidoep·' po"ela semendjak ditingfialkan oleh 
maleset, kongsi 2 pelajaran sangat rrpotnja memenoehi 
permintaan2 boeat kapal pengangkoetan. Begitoelah KPM 
sampai mendjalankan poela kapal2nja jang soedah lama 
disimpan, dengan maksoed boeat diganti dengan ja~g 
baroe . Keadaan sekarang ini ada begitoe roepa, sehingga 
soedah ta' ada lagi kapal jang nganggoer. Antara Java 
dan Borneo, Sumatra dll. poelau, oleh KPM tel ah diada
kan lijn2 pengangkoetan baroe atau pelajaran rxtra boeat 
lijn:2 jang soedah ada. Kapa! ,,Siperiok" jang berkali2 
kernari sini itoe adalah didjalankan extra goena peng
angkoetan copra disini, Kapa! ,,Ooggersbank" jang 
djoega boekan tidak terkenal disini, telah dicharter oleh 
KPM boeat pengangkoetan arang batoe dari Beraoe. 
Dengan begitoe kapalnja jang dipakai mengangkoet' 
steenkool djadi vrij boeat Jain keperloean. Dalam segala 
kerepotan ini, dari Tirnoer sekonjong2 datang kabar 
ten tang moentjoelnja saingan baroe boeat kongsi, raksa
sa itoe. Satoe motorboot Japan bernarna ,,Dai lchitora 
Maru" telah masoek pada 11 hb. ini di Timoer Koepang 
boeat ambil satoe partij dari 1200 pikoel kajoe sandel 
(sandelhout) boeat dibawa ke Makassar. Seperti bisa 
dierti, dal?m kalangan KPM teroetama, dan dalam kala
ngan perdagangan di Koepang poen djoega telah tirnboel 
kehiboekan. Pada jang terseboet pertama, boeat rnen 
tjegah saingan baroe itoe, pada jang kedoea boeat 
111e11jediakan rnoeatan jang diperloe soepaja sedatangnja 
kapal soedah sedia. Kaoem pedagang telah rneminta 
pada eigenaarnja itoe motorboot, soepaja memboeka lijn 
tetap ke Timoer. Sebab itoe nanti berboentoet toeroen 
nja llarga r engangkoetan segala keperloean kesana, 
katanja .jan g poela akan mendjadikan toeroennja keper
loean hidoep di Timoer. Apa vracht kesana barangkali 
terlaloe tin ggi, sampai orang mengeloeh begitoe? 

Doenia pergerakan. 
Parindra Motoling berapat. 

~ _ Seba g a i tan d a pen go em o em an n i a. ,,Parindra" tjabang Motoling Minahasa Selatan pada 
uari Stichting Centrale Vereeniging tot Bestrijding hari Sabtoe menghadap malam minggoe d.d. 6-7 Febru

der Tuberculose, itoe perserikatan pembasrnian tbc. jang ari 1937 telah melangsoengkan rapatnja tertoeteep ber
berbahaja itoe, kita terima embleem jang loekisannja tern pat dibangsal T. P. M. Meskipoen menilik banjaknja 
tertera ini. SelandjoetnJa saban kali ada pengoemoernan jang hadlir hanja sedikit, tetapi semangat rapat me
tentang pembasrnian penjakit tbc. atau kabar2 dari ver· ngembirakan. 
eeniging terseboet, pekabaran sedemikian nanti selama- Rapat diketoeai oleh toean K. Toeralaki pada pem
nja kita akan tempatkan dengan pengoendjoekan em- boekaan membilang banjak terima kasih atas kedatangan 

Melihat kepentingan besar dari daja oepaja pembas- . hadlirin. 

tambah paela sawahnja tidak dikerdjakan, disebabkan 
ketiadaan air. Sedangkan inilah jang mendjadi harapan 
pa' tani , moga2 hasil sawahnja ini tahoen bagoes . agar 
soepaja boleh meloenaskan padjaknja jang soedah dina
iki 60pCt djoemlahnja, sebab sawahnja pada tahoen 
193 6 semoenja tidak membawah has ii. 

Tentang kekoerangan air, soedah pernah kita papar
kan dalam s.k. ini tanggal 2Januari 1937 No. 27 lembar 
kedoea jang berkepala ,,Bandoengan dan saloeran tiada 
diperbaiki" ja:ig mana kita minta soepa1a dengan kekoe
asaan jang berwadjib, tolong perhatikan serta akan 
menjoeroch kerdjakan dan perbaiki dengan segera 
bandoengan2 Roongwangko, Tombeka, Tombeka, Tom .. 
bakar dll, akan tetapi menjesal amat pechabaran kita 
tinggal pechabaran sadja, sebab peroebahan poen tidak 
ada. 

Hal ini kiranja lekas diperhatikan oleh jang berwa
djib, agar soepaja djangan sampai terdjadi kekoerangan 
makanan, seperti pada tahoen !aloe 1936. 

Pembikinan kapal baroo. 
Boeat K.P.M. 

Goena pengloeasan armadanja, dan djoega boeat 
pembaharoean kapal2 jang soedah toea, oleh KPM soe
dah dirantjangkan proramma pem bikinan kapal2 baroe 
jang loeas. Tidak koerang dari lebih 20 boeah kapal 
baroe akan dibikin . Dalarn tah oe11 ini misalnja akan 
di toeroenkan di air tiga boeah kapal besar-besar jg 
d1oentoekkan boeat pelajaran Tiongkok, Indonesia, Afri· 
ka selatan . Kapal2 itoe atialah, " Tegelberg" jang akan 
ditoeroenkan keair pada 22 Mei j .d., "Boissevain", di
toeroenkan kea ir pada awaljuni di Hamburg dan ,,Ruys" 
jang kira2 pad a boel an Augustus akan toeroen dari dok 
djoega. Dalam tahoen moeka akan dibikin 4 boeah ka
pal baroe, sedang dari 1939 sam pai l 941 saban tahoen
nja akan dibikin lebih dari empat boeah kapal. Sato 
antara kapal 2 baroe i toc ada boeat penggantinja ,,van 
der Wijck", jang tenggelam itoe 

Kapal perang ,,de Ruyter". 
S o e d a h t i b a. 

Ka pal perang Be Janda jang baroe, kruiser ,,De Ruy
ter " pada perrnoelaan boelan ini soed ah tiba di Indo· 
nesia dari tanah Belanda. Kapa! perang itoe dioentoek
kan boeat pen~ganti kapal ,,Java", jang dikirim ketanah 
Belanda. Penjamboetan kapal baroe itoe soedah dila
koekan dengan oepatjara di Priok . Djoega di Soerabaja, 
,,De Ruyter" soedah disamboet dengan pr sta2 kedata 
ngannja pada 15 hb. ini. Kapa! ,,De Ruyt er boeat se
mentara beloem lantas dim asoekkan dalam armada, teta
ri akan dinaiki oleh kepala an gka ta n laoet, vice adrniraal 
Fewerda, bocat berkorn djorn g l-e loear negeri, goena 
pembalasan perk oendjoengan2 kapal pera1.g asing ke 
Indonesia. An tar a lain djoega daerah Japan al< an dikoen· 
djoengi, begitoe djoega Philipina. 

Pergeeroean tioggi 
Bo e at bakal re ge nt dan patih? 

Soedah selang beberapa lamanja orang mempersoal
kan ha! pendidikan amten aar B.B. Boernipoetera, jang 
perloe diperbaiki, althans dipertinggi, berhoeboeng de
ngan penoentoetan2 kebesturan jang n~odern , sehingga 
pendidikan tjara sek arar.g agak ta' mentjoekoepi lagi. 
Ada misalnja soeara2 jang soekakan academische oplei· 
ding boeat BB. ambtenaar lndonesier itoe. OJ pim
pinan BB masalah itoe diselidiki dengan seksarn.:i, begitoe 
toelis ,,J .B." dan kalau kabaran itoe betoel, kata s.k. 
itoe lebih djaoeh, maka orang berpendapatan, bahwa 
tjara pendidikan di Mosvia sekarang dirasa ada sampai 
baik boeat ambteneren oemoemnja. Sadja boeat pangkat2 
poetjoek, jaitoe pangkat regent dan patih, dirasa perloe 



didikan tarnbahan. Tersebab boeat djabatan2 setinggi 
itoe si pegawai haroes rnempoenjai ketjerdasan jang 
lebih tinggi. Ka!au p:rndangan BB ini dipraktij.k~an, 
sesoedah disetoedjoei, maka di Betawi akan diperdmkan 
satoe ,,bestuursacademie". Pegawai2 jang dianggap mem· 
poenjai sjarat2 boeat bakal regent dan patih, diloeaskan 
menoeroeti peladjaran di acedemi itoe, walaupoen tentoe 
akan dipilih betoel2 SO'!paja sadja amtenaar2 jang telah 
lama dalam praktijk memberi kepastian kepahaman dan 
ketjakapan jang loear biasa, jang dapat masoek kese
kolahan tinggi itoe. Sekianlah prndai;atar den SUH,tS

ties !toe. Betapa pemetjahannja kelak bel0em dapat di
pastikan. 

Terpaksa tinggal diroemah. 

Akan t et a p i go e m b i r a. 

lni doea-ooea alamat sebetoelnja bertentangan jang 
satoe deilgan jang lain? ..... Sebab pikirlah pembatja, 
siapatah hendak dipaksa tinggal tinggal diroemah, se
dang teman2 berpelesiaran kemana- mana, dan tidak 
menggeroetoe akan tetapi sebaliknja ..... bergirang hati? 

lni kedjadi;i,n amat moestahil sekali I 8/4 tetapi biar
poen bagaimana moestahil, selamaHja masih ada djoega 
bisa terdjadi. Tjobalah timbang sendiri I Teman2 kita 
mengadjak kita cwtoek beramai-ramai berpeles1ran, akan 
tetapi biarpoen bagaimanalah kitapoen, hati tertarik 
oleh ini oendangan kita terpaksa moesti tolak sekeras
kerasnja. Sebab? ..... Ja ada banjak sebab I Ada barang 
kali Kita masih ada oeroesan pekerdjaan didalam roemah 
jang-moesti dipegang doeloe, ada djoega jang kita itoe 
waktoe akan terirna saudara kita jang datang dari dja
oeh ... ada djoega jang kita berhalangan, lantaran ... 
kantong kita lagi ,,sakit panas dingin", satoe kedjadian 
jang loemrah sadja, boekan ? 

Nah, sekarang kita ditinggalkan sendirian diroemah, 
sedang teman2 dan tetangg.i2 kita semoea keloear non ton 
kemana-mana. 

Apatah kita bikin sekarang? . . ... Mengeloeh satoe 
hari satoe malam I 

Apa goen.:.nja ini semoea; keadaan kita dengan in i 
keloehan tidak beroebah. Djikalau kita tidak bisa mentjari 
kesenangan dalam roemah kita sendiri, itoelah semoea 
kita poenja kes~laha11 djoega. Sebetoelnja djoega dalam 
roemah kita, masih ada banjak kesempatan boeat 
menggirangkan bati kita. Apa lagi djikalau kita ada 
fototoestel AG FA B 0 X no 24, salah satoe fototoestel 
jang harganja tjoema f 3 dan begitoe sempoerna. Dengan 
ini fototoestel kita bisa menjenangban hati kita sepe
noeh- penoehnja, dengan am bi I portre! dari segala apa 
jang kita pandang indah dan loetjoe, dan berharga 
oentoek disimpan sebagai tar.da peringatan. Apalagi 
djikalau kita pakai oentoek bikin foto itoe AG FA
l SOC HR OM - FILM, dengan film mana kita mem
bikin foto jang sempoerna di waktoe siang hari. Sama 
djoega terang dan indahnja. lnilah boleh djadi satoe 
nasihat oentot>k siapapoen djoega jang tempo2 ada roe
pa-roepa ha\angan oentoek se\amania berpergi ke\oear. 

Didikan neJajan Japan 

Di sekolah tinggi. 

Dari soeratnja Dr. R. M. Soerjodiningrat dan Die· 
pancr, terbatja dalam ,,S.0." tentang ,,Suisan Koshujo" 
ata; Imperial Fisheries Institute kita koetip seper
loenja seperti beri kot : 

Jang diperkenankan .masoek Sekolah Vissche.rij 
Tinggi ini hanja mereka Jang soedah tammat belaa1ar 
pada Middle school, dt Indonesia k.l. sama dengan 
Mulo. Mereka mendjadi student dibagian Regular 
Course (cursus biasa), jang mempoenjai 3 afdeelrng, 
jaitoe: 

1. Fish i n g Co u rs e, jalah corsus penangka
pan ikan dan jang berhoeboengan dengan itoe; 

2. Tech i n ca I Co u rs e, a tau afdeeling tech
nis, misalnja memboeat ikan belek, memboeng
koesnja dlsnja; 

3. Pis c i cult u r a I Course, atau afdeeling 
pemeliharaan ikan. 

Beladjar pada sekolah tinggi ini lamanja 4 tahoen. 
Sesoedah tammat disini !aloe meneroeskan peladjaran 
pada Post - G rad u ate Course, jang. djoega 
mempoenjai afdeeling2 seperti diatas. Laman1a bela
djar disini 2 tahoen. 

Mereka jang dari Regular Course afdeeling Fishing 
Course boleh djoega meneroeskan peladjarannja pada 
Pe J a g i c Fi sh e r i es Co u rs e, lamanja ~ tahoen 
djoega. 

Sekianlah tentang pendidikan nelajan2 Nippon 
itoe, seperti kita lihat ada sedikit lain dari .... disini! 

DA.RI SOEllALArl'A. 
ARO kabarkan : 

Moehammadijah. 
Pada tgl. 27-2 telah tiba di Bolontio satoe barisan 

pandoe H.W. Soemalata atas pimpinan doea !eider pe
moeda Moehamadijah tjb: Gorontalo, ialah sdr J.Polapa 
dan H. Monoarfa, masing2 sebagai oetoesan madjelis 
pemoeda Moehamadijah Gorontalo. Sedari tgl. 19-2 jll. 
bertolak dari Gorontalo ke Kwandang. Dari sana berpe
rahoe ke Deme I !aloe ke Soemalata dan Bolontio. Kali 
ini telah diboeat satoe perdjalanan jang beratoes K.M. 
dimana tempat2 jang perloe soedah diambil kesenipatan 
akan men on ton pandoe2 H.W. dengan beberapa peroba
han commander enz. 

Di samping perdjalanan kedoea dienst pemoeda itoe 
hendaR melebark~n poela siar Conferentie pemoeda 
M.D.C. o~tara boeat pertama kali moelai boelan Mei 
th. ini selambat2nja. 

Melihat akan koendjoengan ini, sangat menggoembi
rakan dan dapat merapatkan tali persaudaraan pemoeda2 
nja. Hingga ada doegaan sebaik2nja dari. poedjoek pim · 
pinan pemoeda, saban2 mengoetoes !eiders kemana2 

tern pat dan negeri goena keperloean organisatie, maoe
poen oentoek meno!ong kesengsaraan oemoem. Sesoedah 
memboeat insolatie kepandoean (di Soemalata) maka 
dengan kapal K P.M. tiba tgl. 9-3 kedoea pomoeda itoe 
bertolak dari Soemalata ke Goro11talo. 

Kalau kemadjoean mendesak. 
Permintaan djadi wilajak. 

Tidak mengindahkan rintangan dan kesoekaran (kalau 
rajat moelai sedar. pen:) tetapi sekarang ini rajat sangat 
boetoeh akan andjoeran Islam, hingga dari beberapa 
tempat dibagian pasisir Soewalata [Boloila, Biaoe, To
linggoelal telah melamarkan oepaja didatangi oleh pe
ngoeroes2 1\foehamadijah Gr Bolontio. Permintaan dari 
beberapa sdr kaoem Moeslimin disana akan disanggoepi 
dengan baik adanja. Djika kebenaran jang dihadjat oleh 
kaoem Moeslimin, terboeka pintoe Moehamadijah oen
toeknja.' 

Sekolah hampir siap. 
G o e r o e n j a d i t o e n g g o e d a t a n g. 

Pengoeroes2 dan anggota2 M.D. Groep Bolontio 
kini hiboek sementara mempersiapkan sekolah (ba~: al 
dinijascbool). Didoega bangoenan itoe ramping pada 
boelan ini. Soeatoe sikap jang patoet kita tjatet dalam 
notitie, meskipoen toendjoengan loear sangat seaikit 
diharapkan, akan tetapi oleh karena dorongan soemangat 
jang soetji, maka tenaga ditjoerahkan boekan sehadja, 
malah ltartapoen sarna d1korb nkan. Jang lebih mem
bangkitkan perasaan, ialah waktoez pekerdjaan tidak 
hanja dikerdjakan siang hari namoen para pemimpin2-
nja bekerdja pada waktoe maiam dengan memakai 
obor. Aprepas dari penoelis. 

WARTA AOMINISTRATIE. 

Toean B. Mak am in an g, Petta . Keloearnja K. 
H. P. pada tempo belakangan ini ada sedikit terlam-

1 
bat. !toe sebabnja s. k. boeat toean tidak pada tem
ponja diterima oleh. Tetapi sekeloearnja selaloe 
lantas dikirim, dus dengan sendirinja toean akan 
tetap tenma nomer2 bertoeroetan compleet ! 

Dus boekannja sebab ragoe2 pihak kita. Harap 
mengarti. 

Tn. Sawed u, Bolong Tinombo. Soerat soedah 
terima begitoe djoega oeang per postwissel jang di
kirim lebih doeloe dari itoe. Diatas postwissel toean 
loepa toelis adres jang terang, i toe sebabnja admi
nistratie tidak bisa kirim toean poenja s. k. 

Sekarang soedah lantas moelai kirim. 

WARTA RBDACTIE. 

Tn. ,.Aro", Soemalata. Kalau kirim soerat, baik 
dikasih tjoekoep perangkonja. Baroe2 ini kita mesti 
bajar strafpost. Lain kali soerat2 sebegitoe kita akan 
tolak. 

Sek a I i an Pe m ban toe. Harap perhatikan 
jang kalau kirim document, soerat iringan djangan 
diisi sama-sama sebab nanti kena strafpost. 
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DOKTER PEETERS 
Moelai dari 27 hb. Maart tidak bikin praktijk lagi. 

Tanian pandjang. 
Pada 15 hb. ini dikampoeng Karame, rocmahnja tn 

s. telah kedatangan 2 orang tamoe (Politie) hcndak 
memeriksa kepada toean S. itoe, karena tersangko~t 
mentjoeri seboeah arlodji kepoenjaan seorang tocan JI 
sefamllie dengan dia. . . . . 

Konon setelah digeledah barang pent1oenan 1toe d1 
ketemoek~n d1datam tempat pakaiannja. 1 entoelah m~
ka sitangan panujang itoe akan .b~roleh baha~1ann1a 
sepadan dengan perboeatannja dart 1ang berwadJtb. 

'b · kota Madrid 1·ang malana itoe bisa dilihat disini. Seboeah djalan raja jang hantjoer Bagaimana nas1 nia n 

kena born dari mesin terbang.! 
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Halaukanla'1 Kesesakan iliii' 

Djikalau toean ta'dapat tidoer waktoe 
malam hari korena kesesakan dado 
Djikalau napas toean djadi lebih 
pa1oh don sakit, karena tjabang2 

kerongkongan toean tersendat, am· 
billah Akker's Abdijsiroop. Toean 
akan menaloekkan kesesakan toean 
itoe, karena lendir itoe okan terlepos 
dengon gampang, don batoek hilong. 
Sedori sendok 1ang pertomo lapang 
poen maeloilah. Pengrasaon senoeh 
don sesok iioe okon len1ap serta 
tide lama ontaron1a maka toean 
poen akan tide merosa lagi kesesak· 
on dado iloc. Sedemikian sigerah 
ambillah Akker's Abdiisiroop boeat: 

Baicelt. ·01iep-8ronchitis-Aslltmd 

~.~o" 

D11emoea roemah obol du lol<o2 . .I 

DJ ANOAN 

·j 

: ~~j 
~ 

Wat een patient noodig hee/t: 

l. 
., ... 
3. 
4. 
I>. 

Goede verzorging 
Liefderijke verplegiug 
Goede ligging 
Rastige omgeving 
Deakuudige bebandeHng. 

TEL. 51 en 81. 

SPAARBANK MINAHASSA. 
Diakoe sah dengan besluit Goebernemen 

tertanggal 11 Juli 1894. 
Tempat men;impan oeang simpanan jg paling aman I 

Oeang sim pan an jang tertjatilt dalam boekoenja 
semasing penjimpan, pada oemoemnja boleh diminta 
kembali saban-saban sa'at, dengan tidak oesah ka
sih tahoe lebih dahoeloe. 

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

Dii·ectie. 

BA TJA ??? 

e 

MANADO, Julianalaan 6. 

DR. A. 8. A N D U. 

Rahasia. tabib oeutoek memperoleh 
kesehatan baroe. 

Tabib Toean soeka memboekakan rahsia kepada 
Toean, bagaimana memperoleh kesehatan jang tegap 
dan moeda. Dia akan mengatakan : 

,,Sanatogen, sahabatkoe, mengembalikan tenaga 
jang soedah hi lang. Sanatogen menghilangkan kele
mahan, jang terdjadi sesoedah saklt atau disebabkan 
bersetoeboeh." 

Adapoen Sanatogen membaharoei hidoep, dari 
sebab itoe berpoeloeh-poeloeh riboe tabib pada se
genap doenia, selaloe me11gandjoerkan Sanatogen 
oentoek mengembalikan kekoeatan jang soedah hi
lang. Lebih dari pada 25.000 tabib diantara mereka 
telah menoelis, mengakoei, bahwa sesoenggoehnja 
hasil baik jang diperoleh dari memakai Sanatogen 
adalah meng'adjaibkan. 

Maka Toean ta' oesah enggan memakai Sanato
gen. Sanatogen jang dipoedjikan tabib2 akan mem
beri tenaga baroe dan kesehatan moeda, djoega ke 
pada Toean. Tiap-tiap Pandai obat dan toko men
djoealnja. 

SIE TJOAN PO 
Arts 

A lgcnieen p1•akt'U k. 

SPREEKUUR: 7.30 - 9 u. v. m. 
5 - 6.30 u. n. m. 

EENIGE IMPORTEURS BARTELSTRAAT No. 6 MANA DO. 

MICHA EL sr-I'EPHENS & Co. LTD KOEMPOELAN B. T. K. 

OENTOEK SEGALA ORANG : 
l\fACASSER MANA.DO. Hari Ahad pagi djam 9. Soreh djam 6.30. 

, • - • ~ '\; ... ;- ... It' \ ' • 

Hari Kemis soreh djam 6.30. 
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llentjegah harga barang naik semaoe
maoeuja. 

Balai Poestaka memberitakan kepada kita: 
Kepada College van Gedelegeerden telah disampai

kan rentjana ordonansi j:rng sangat penti11g, SP.hingga 
diminta dipoetoeskan selambat~nja tanggal j.a .d . Ren -
tjana ordonansi ini maksoednja ialah soepaja dapat 
mentje1'ah orang menaikan harga baran~2, oepah dan 
sewa dengan semaoe-maoenja. 

Dari Lampiran Keterangan rentjana ordonansi itoe 
dapatlah dikoetip keterangan jang berikoet ini: 

Sebenarnja ordonansi jang demikian telah didjalan
kan d~lam tahoen jang !aloe. Ordonansi itoe ialah or
donansi t1nggal 6 October tahoen j .I., dimoeat dalam 
Staatsblad 1935 No. 504. Akan tetapi tiada berlakoe 
Jagi sedjak moelai tanggal I Maart 1937. 

Ordonansi itoe dahoeloe perloe diadakan, berhoe
boeng dengan mata oeang roepiah toeroen harganja 

Wisselkoers dengan negeri asing, tidak tetap oleh 
karena itoe, dan oleh sebab itoe perdagangan sangat 
tiad41 tentoe. Tiada lama kemoedian, tetap djoegalah, 
akan tetapi datanglah poela keadaan2 Jain, sehingga 
semakin tiada tentoe perdjalanan dagang itoe. Penga
roeh keadaan2 jang terseboet semakin besar. Keadaan2 
itoe terdjadi oleh karena hal2 jang terseboet dibawah 
ini. 

Keadaan ekonomi semakin baik, sehingga producent 
(pemboeat barang) dinegeri ini lebih banjak mendapat 
ha!il dari pada barang2nja itoe. Oleh karena ini sema
kin besarlah kehendak orang membeli barang berma
tjam2 

Boekan di Hindia ini sadja jang kelihatan begitoe. 
Maka paberik:3 jang memboeat barang2 jg diminta 

itoe, tempatnja di Eropah, maoepoen di Amerika dan 
Asia, terpaksa meminta lebih banjak waktoe. Berhoe
boeng dengan ini, barang jang masoek, tiada sepadan 
dengan banjaknja barang jang diminta dinegeri ini. Se
benarnja, be I o em k o er a n g barang dinegeri ini, 
tjoema p e rs e d i a a R so e d ah s an g at be r k o e -
rang. 

Tiada dikefahoei berapa lama keadaan jg demikian 
ini, dan berapa besarnja permintaan akan earang itoe. 

Oentoek negeri ini, ada lagi ha! lain jang choesoes. 
Daerah~ negeri ini berlain-lainan kemakmoerannja. Dae
rah diloear poelau Djawa dan Madoera soedah banjak 
mendapat oeang oleh kareAa harga barang jang dibawa 
keloear negrri oemoemnja naik, sedang dipoelau Djawa 
dan Madocra keadaan ekonomi sangat lam bat madjoenja, 

Djadi beberapa golongan pendoedoek telah bertam
bah penghasilannja, sedang golone-an jang lain, sangat 
koerang madjoe penghasilannja itoe dari golongan2 jg 
tadi. Hal jang demikian ini mengoeatirkan. Boleh djoega 
ha! itoe menimboelkan nafsoe orang menaikan harga 
dengan semaoe-maoenja, teristimewa lagi, djika dibebe
rapa daerah diloear poelau Djawa dan Madoera perse
diaan barang ,sangat koerang darl banjak barang jang 
diminta sipembeli. 

Berhoeboeng dengan inilah, maka Pemerintah me
rasa perloe, tetap berkoeasa mentjegah soepaja djangan 

ada kedjadian harga bar2ng-barang dinaikan dengau 
semaoe-maoenja sadja. 

Ord'lnansi ini maksoednja mentjegah sebeloe111 ter
djadi sesoeatoe jang tiada pa toet. Keterangan nja begi ni: 

Sampai sekarang soedah ternjata, bahwa ordonansi 
itoe baroe beberapa kali terpaksa dilakoeka11 . 

Djadi roepanja, soedahlah sangat pen ting, bahwa ada 
ordonansi itoe, sehingga Pemerintah sewaktoe-waktoe 
boleh mengantjam dengan ordonansi itoe. Soedah tjoe
koep mengatakan sadia, ta' oesah berboeat sesoeatoe, 
dan orang jang bersangkoetan !aloe menoeroet dengan 
S<'gcra, karena rnereka tahoe, bahwa Pemeri r tah d<!pat 
mengamhil tindakan dengan pasti. 

Selama harga barang dipassar doenia teroes sadja 
naik, maka tiadalah dapat ditjegah, bahwa harga barang2 
dinegeri ini naik djoega dengan oemoemnja Tetapi 
dalam pada itoe moengkin dan patoet mendjaga soepa
ja naiknja harga barang2 itoe berdjalan berangsoer2, 
dan djangan mendadak sadja . Patoet berboeat begiloe, 
soepaja @rang jang tjoema memikirkan diri sendiri sa
dja djangan bernafsoe besar akan memper banjak peng
hasilannja, dan !aloe menaikan harga dengan semaoe 
m<:.oenja sadja. 

Oleh karena hal2 jang te rseboet diatas inilah, maka 
Pemerintah berpendapatan, bahwa oerloe diteroeskan 
lagi, Ordonansi tanggal 6 October 1936 itoe, jait.oe oen
toek sementara waktoe oentoek setahoen laman1a. 

Dalam melakoekan ordonansi ini, Pemerintah ber
pendapatan begini: Ongkos memboeat dlnegeri ini ha
roeslah serendah-rendahnja , karena hal Jang begitoelah 
jang dapat memberi oentoeng bagi. negeri i~i Ra'jat 
dinegeri ini sangat koerang tenagan!a membelt baran~. 

Lagi poela negeri ini hidoep dan barang- barang 1g 
didjoeal keloear negeri, djadi haroes dapat bersainga.n 
dipassar doenia. Djadi moestilah dioesahakan, soepa1a 
deradjat kehidoepan semak in naik, sed ang ongkos hi
doep tetap rendah. 

Lagi poela masjarakat dinegeri ini soedah menje
soeaikan diri kepaka keadaan jang ada selama ini, de 
ngan soesah pajahnja, sehingga haroeslah didjaga s~e
paja keadaan jang soedah ditjapai dengan soesah pa1ah 
dan banjak koerban itoe djangan dilondong oleh gelora 
dengan sekali goes sadja. 

Berhoeboeng dengan jang dikatakan diatas ini, boe
kanlah kewadjiban Pemerintah, mendjaga soepaja ada 
harga barangZ itoe berlakoe dengan paksaan, t1ada se~ 
soeai dengan ketinggian harga barang2 dan oepah d1 
negeri lain. Kew adj i ban n j a i a I ah men g at o er 
dan menahan djangan melomp at-lompat 
naiknja. 

Oleh karena itoe Pemerintah haroeslah rnendjaga 
soepaja harga barang neger i ini djangan terlaloe banjak 
beroebah-oebah, oleh kare na pengaroeh peroebahan di 
loear negeri. 

Lebih terang lagi, Pemerintah haroeslah .mendjaga 
soepaja harga djangan dinaikan dengan semaoe-maoenja 
sadja. Lagi pcela soepaja harga barang dan oepah, jang 
tidak atau hampir tidak gipengaroehi oleh harga dipasar 
doenia itoe, djangan naik poela dengan tiada perloenja 
atau dengan tiada sepatoetnJa. 

Tindakan Pemerintah dalam ha! ini, haroeslah sebo
leh-bolehnja djangan beroepa hendak menetapkan har
ga dan seboleh2nja djaranglah Ordonansi itoe kiranja 
dilakoekan, oleh karena pengaroeh ad a n j a ordonansi 
itoe semata-mata. 

DARI TOUNTIMOMOR. 

Pentjoerian miloe. 
Orang chabarkan pada kita soeatoe kedjadian jang 

pantcis dengan segera moesti diketahoei oleh jang ber
wadjib. 

Singkat dan sederhana dioeraikannja, tetapi tjoekoep 
menggambarkan akibat jang moengkin menjoesahkan 
bagi orang2 tani. 

Kabaran itoe seperti berikoet 
Moelai dari tahoen 1934 keboen miloe ditempat 

bernama Winoentoean masoek kepoelitiean Tountimo
momor (Kakas) kepoenjaan dari djanda Ipa Rakian, 
Jonathan Langkoen. Maria Ringkuangan, Luther Rum et or 
Koemendong dll. semoeanja orang ini asal negeri Passo, 
hasil keboennja selamannja ditjoeri orang, dengan di
angkat dengan roda, sehingga jang poenja keboen ti ad a 
werasa hasil keboen dan soear lelahnja. 

Kedjadian2 ini dirapportkan pada Hoekoemtoea, tetapi 
orang djahanan itoe oleh politie negeri Tountimomor 
tiada didapat. Oleh sebab politie negeri tiada mendapat 
sidjahanan itoe, sehingga orang jang poenja keboen 
setiap hari mendjaga serta mengintip, siapakah jang 
soedah berani mentjoeri miloe dengan roda. 

Pada tanggal 30 januari 1937 kira2 djam 7 rnalam, 
Luther Rumetor telah beroentoeng mendapat riki pada 
Sig a r anaknja Hoekoemtoea Tountimomor, sementara 
memotong miloe dalam kehoennja dari djanda Ipa Rakiau 
dan Jonathan Langkoen dan si djahanan ada membawa 
roda koeda. 

Serta sidjahanan mendapat lihat pada LR. ia tinggal 
diam, tiada µerdoelikan pada L.R. dan teroes memo tong 
miloe. 
Hal ini oleh L.R. diberi tahoekan pada jang poenja ke
boen, sehingga mareka terots rapportkan pada Hoekoem
toea Tountimomor bahwa miloe mereka tdah ditjoeri 
oleh Sigar. Ketjoerian ini oleh Hoekoemtoea disoeroeh 
periksa oleh pegawai negeri Jacobus Tumipa di!. Dalam 
keperiksaan itoe ternjata keboen rniloe dari djanda !pa 
Rakian ditjoeri 201 toempoek dan keboen miloe dari 
Jonathan Langkoen ditjoeri 100 toempoek djadi semoea 
301x5 bidji miloe 1505 bidji miloe, beloem terhitoeng 
ketjoerian pada hari dan tahoen2 jang soedah dan pada 
lain orang. 

Kita amat heran perkara ini tiada dirnadjoekan teroes 
di Kakas, melainkan diperdamaikan sadja oleh Hoekoem· 
toea Tountimomor bap2nja si djahanam. 

Ditambahkan djoega disini sidjahanam soedah pernah 
dihoekoem dan ada djoega bersangkoetan dalam per
kara mengedjar perempoean pergi kekeboen dengan 
telandjang boelat, sampai kini beloem ada kepoetoesan. 

Oleh sebab itoe besar pengharapan kita, orang2 jang 
basil keboennja beberapa tahoen ditjoeri, soepaja jang 
berwadjib bisa mengetahoei dan akan menjoeroeh pe
riksa keadaannja, sebab mareka jang poenja keboen 
telah keberatan pada Hoekoemtoea Passo, soepaja ke·· 
boen miloe mareka ta' akan dimasoekan dalam aanslag, 
sebab hasil keboennja sebahagian besar ditjoeri orang, 
sehingga tiada menoetoep ongkost. 

Kenalan lama. 
Kembali lagi. 

Dengan kapal dari Java baroe2 ini soedah tiba disi
ni toean Dr. M. Kisman, jang dipindahkan kemari sini, 
boeat mendjadi directeur 0.8.Z. (Koningin Wilhelmina
ziekenhuis) rnengganti toean dokter Peeters. 

Jang terseboet belakangan dipindahkan ke Betawi. 
Seperti pembatja tahoe, Dr. Kisman soedah pernab 

bekerdja disini sebagai tabib djoega, djadinja ada satoe 
kenalan lama jang sekarang kembali lagi ditengah kita. 

Generaal Hayashi (kiri) dan generaal Araki. Jang terseboet doeloean 
baroe-baroe ini mendjadi premier dan kabinetsformateur sesoedahnja 
Ugaki tidak berhasil membentoek kabinet baroe mengganti kabinet Hi
rota jang boebar itoe. Gen. Hayashi dan Araki doeloe banjak diseboet
seboet berhoeboeng dengan keloearnja dari Madjelis-perang Agoeng. Sepasang penganten dari barisan pemerintah Spanjol, se~ang merajakan 

perkawinannja dengan kawan2nja, dibawah baJonet. 



DAU I 1' 0 N D .A N 0. 
(Oleh: Fredsar). 

Persoerat kabaran di Tondano. 

Dari pemandangan kita setelah beberapa lamanja 
tinggal di Tondano, dapatla11 kita terangkan bahwa 
perhatian publiek pada soerat chabar tidak seberara 
kelihatan. 

Adapoen perhatian pendoedoek peri boemi di Tondano 
terhadap pembatjaan amat moendoer sekali. sekiranja 
dibandingkan dengan dibeberapa district lain di 1\linahasa. 
Boekan sadja karena banjaknja pendoedoek jang masih 
boeta hoeroef, tetapi memanglah karena koerang perha
tian publiek pada kedjadian2 diloear districtnja. Kehen
dak marek.a oentoek mengetahoei apa jang sedarg 
terdjadi dirnoeka boemi ini, amatlah koerangnja. Tetap1 
sed1kitnja disini ada terselip, karena keroesakan ekono
mie, sehingga setengahnja memang tidak ada lagi waktoe 
baginja oentoek membatja, karena disiang hcirinja amat 
lelah bekerdja membating toelang oentoek mentjahari 
kehido:pannja. Dan ada poela jang memang tidak koeasa 
berlangganan sendiri dengan koran2 itoe, sekalipoen 
kemaoeannja amat keras oentoek membatja dan menge
tahoei apa jang scdang terojadi disekelilingnja. 

Dari golongan jang banjak mementingkan pembatjaan, 
ialah golongan Ambtenaren. Banjak djoega diantara 
mareka jang berlangganan koran, tetapi itoepoen boe
kanlah koran lndoneia, hanja koran Belandalah jang 
banjak. Sela in dari jang berlangganan sendiri2, ada poela 
mareka kaoem ambtenaren itoe mendirihan satoe taman 
pembatjaan. Taman pembatjaan ini adalah meloeloe 
oentoek kaoem ambtenaren sadja dengan menjediakan 
koran2 Belanda. Tetapi mengingatkan mareka djocga 
bangsa IndoMesia apakah gerangan sebabnja, mareka 
tidak merasa begitoe pen ting membatja koran Indonesia, 
pada ha! kepentingan2 mareka tidak koerang padanja. 
Apakah karena mareka telah merasa tidak sedap lagi 
membatja bahasa Indonesia karena dalam djabatan ma
reka selaloe didapat bahasa Belanda, ataukah disebab
kan karena apa, kita sendiripoen tidaklah dapat memas
tikannja. Sekalipoen telah beberapa kali wartawan 
Indonesia menoelis dalam beberapa koran tentang koe
rangnja perhatiannja bangsa Indonesia jang pandai 
berbahasa Belanda terhadap koran Indonesia jang dioe
sahakan oleh bangsa Indonesia, namoen di Tondano 
masih sadja seperti dilain2 tern pat jaitoe mareka si ln
donesier jang pandai berbahasa Belanda lebih soeka 
berlangganan dengan koran Bela nda dari dengan 
koran Indonesia. Oleh kedjadian jang sedemikian, me
ngingat beta pa banjak peroesahan2 soerat chabar bangsa 
kita jang begitoe timboel, lantas begitoe lekas djoega 
dikoeboerkan lagi. 

Kita rasa ada baiknja kalau ha! ini diperhatikan oleh 
toean2 lndonesier jang pandai berbahasa Belanda, serta 
menjokong koran indonesia dengan djalan berlangganau 
sebab uasibnja koran2 Indonesia boeat sebahagian besar 
djoega tergantoeng pada nasib masing2 pembatja. 

Djika tidak demikian, maka tentoe koran kita lndo
nesia hidoepnja selaloe terkatoeng- katoeng "Kearnbang" 
keatas tidak berpoetjoek, kebawah tidak beroerat, di
tengah2 digigit kembang poela". 

Sepatoetnja lekas kelihatan dan ditolong. 

Pada hari Sabtoe tanggal 13 i\\aart 1937 telah 
masoek diroemah sakit Tondano dengan pelantaraan 
politic, lelaki bernama Apeles Wakarij, asal negeri 
Ranomeroet. Kita lihat roepanja terlaloe amat poe
tjat. Waktoe kita bertanja padanja: Ada sakit apa 
saudara? Maka kita dapat djawaban dengan soeara 
poetoes2: 

,,Pada malam antara 11 dan 12 Maart 1937 kira2 
djam 7, dipertigaan djalan, sekoenjoeng koenjoeng 
ia diserang oleh Hoekoemtoea Ranomeroei dengan 
kajoe itam dipinggang kirinja, disebabkan tiada ma· 
soek kerdja pmontol sawang ranggal 10 Maart 1937." 

Apakah benar keterangan lelaki tsb., itoe terserah 
ke pad a jang berwadj 1 b. 

Tetapi djika sekiranja benar keterangan itoe, di
sini patoet k1ta sesalkan perboeatan Hoekoemtoea 
tsb. sebab ia soedah memberi dan mendjalankan 
kepoetoesan sendiri dengan kedjam. 

1Jjika.au ada Hoekoerntoea soedah berani mem· 
beri dan mendjalankan kepoetoesan sendiri, sebab 
tiada masoek k~rdja p111ontol-sawang, tiada lain sebab 
oepah dan pengeloehan mereka tiada diperhatikan 
dan diindahkan oleh toean ~ Kepaladistrict. 

Tentoe sadja kenaikan harga barang2, sangat 
memµengaroehi pengh1duepan roemah tangga Hoe
koemtoea~. 

Oepahnja Hoekoemtoea masih tetap tiada diper
hatikan oleh jang berwadjib, harga keperloean hidoep 
naik. Biar bagaimana djoega pandai dan bisanja 
Hoekoemtoea2 z i ch a an pass en, mentjotjokkan 
diri, mengetjilkan ikat pinggang, lambat laoen akan 
uitgepur. 

Kita telah pernah paparkan dalam s k. ini, tahoen 
!aloe tentang nasibnja ~oekoemtoea2 diseloeroeh 
Minahasa, soepaja diperbaiki dan diindahkan oleh 
toean2 Kepaladistrict: Oempama kalau toean2 Kepala 
district mengoendjoengi negeri tTournee) rajat haroes 
diperingatkan dengan kentjang, soepaja mereka ha 
roes masoel< bekerdja pinontol sawang pada Hoe
koemtoea, dan djika tidak, maka mereka akan di 
hoekoem. Selandjoetnja kita telah minta soepaja 1 
boelan doea kali diadakan raaddistrict bertempat di 
tiap2 kantoor onderdistrict (Hoekoem-Kedoe;\) dan 
boekan dikantoor district [Majoor] oentoek meme
riksa orang2 jang tiada soeka kerdja pinontol-sawang. 
Dan djika sekiranja mereka tetap tidak soeka beker·· 
dja, maka orang itoe patoet dimadjoekan di penga
dilan Magistraat Tetapi menjesal amat permintaan 
kita ini tiada diindahkan oleh jang berwadjib meni
liknja, sebab peroebahan sampai kini tiada nampak. 

Ada banjak dari Hoekoemtoea ada bersifat maloe, 

Bisa rninoem bisa gosok bisa oeroet 

Kemandjoeran 1n1 minjak obat soedah dapat diploma2 dan soedah dipAedji dari padoeka2 
toean2 ambtenaar dari bangsa Europa dan !ndonesier seperti: Radja2, Regent, Hoofdagent van 
Politie bij de afdeeling Generaal Controle Soerabaja, Adjunct Hoofd Djaksa lste klasse pada 
Landraad Makassar, kepala:2 District, Wijkmeester dan Luitenant Tionghoa, Hm. toea2, kepala2 
goeroe, Voorzitter2 dari perkoempoelan2, serta pendoedoek2 dan bangsa2 asing dari seloeroeh 
tanah Hindia Belanda jang soedah pernah pakai ini ,,Ban Leng", dibawah ini ada doea soerat 
dari antaranja. 

Soerabaja, 7 September 193:5. 
VERKLARING. 

Jang bertanda dibawah ini, Ch. W. de Kater, Hoofdagent van Politie pada afdeelil•g 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. 

VERKLARING. 

Jang bertanda di bawah ini, L. J J. v. Anen, bertinggal di Soerabaja, meneranglcan dengaR 
1111, ~~hwa minjak ,,Ban ~e~g", jang .dibik~n ol~h Sie Ka Tje merk Tjeh She ong, sangat ter
poedJ1 goena roepa·~ penJak1t, seper!t: sak1t telmga, demam, loeka teristimewa loeka2 angoes. 

Sesoedah pakai sedikit sadja rasa sakit soedah hilang sama sekali. 

Soerabaja 24 - 11 - '35. Jang bertanda 

tiada soeka madjoekan orang2 jang tidak soeka ber
kerdja pinontol sawang, djikalau tidak ditanjakan 
atau diperentahkan oleh toean2 Kepaladistrict soe
paja orang2 tsb. dimadjoekan di raaddistrict. 

Tetapi djika didjalankan tetap peratoeran bahwa 
tiap2 boelan akan diadakan doea kali raaddistrict, 
bertempat di kantoor toean Hoekoem Kedoea, oen
toek memeriksa orang2 jang tidak soeka bekerdja 
pinontol sawang dll. perkara, maka tentoe Hoekoem
toea2 akan ta' maloe lagi memadjoekan perkara ts b. 

Sedjaknja ada Deurwaarder, Hoekoemtoea2 tiada 
mendapat collecteloon ari padjak jang dibeslag, 
tetapi mereka (Hoekoemtoea2) tetap menanggoeng 
resico dari wang tsb., djadi pendapatan Hoekoemtoea 
berkoerang poel a. 

Apakah Bapa Goebernemen mendapat roegi dji
ka wang padjak jang dibeslag, Hoekoemtoea me
ngambil collecteloon dari wang tsb. ??? Kita kira 
tidak, sebab onkost dari Deurwaarder ditanggoeng 
oleh orang jang dibeslag, terlebih poela wang padjak 
jang dibeslag itoe tela.h mendapat rente (boete). 

Hoekoemtoea2 poenja penghasilan berkoerang, 
tetapi pekerdjaan dan verantwoordelijkheid mereka 
makin berat. 

Kedoedoekan dan pangkat mereka sebagai Bur
gemee~ter in het kle 1n mengoeroes beratoes2 rajat, 
keamanan, kesedjahteraan dll. tanggoengan mereka 
(H oekoemtoea2), soenggoeh tidak sepadan dengan 
penghasilannja. 

Tetapi jang paling aneh, toean2 Kepaladistrict 
sendiri apakah tidak meiihat dan mendengar ini ke
adaan ?? Moestahil pegawei2nja jang mendjadi toe
a:1g puenggoeng t 11ean J, Kepaladistrict, d1biarkan 
ten g g e I am sampai batas I eh er doeloe baharoe
lall 1toe akan ditolong. 

Standaard hidoep naik k er as. perbaikan oepah 
H'>ekoemtoea tiada dirndahkan dan datang pertolo
ngan lembek merajap. 

,\\oestahil orang poera2 b o et e tidak mellhat dan 
toe Ii tidak mendengar terhadap pengeloehan Hoe-
1< emloea2, bahwa kebanjakan rajat tiada soeka ma· 
soek bekerdja pmontol sawan g dan mereka tidal< 
mendapat lagi collecteloon dari wang radjak jang 
di beslag. 

Djika semoea rermintaan kita dia!as diperhat;kan 
dan didjalankan oleh jang berwadjib, maka tentoe 
heranilah kita pastikan, bahwa penghidoepan Hoe · 
koemtoea2 soedah boleh kita kataka11 baik atau me-
11jenangkan. 

Moedah2an oeraian kita ini akan mendapat per
l!atian sepenoeh -p enod111ja oleh Padueka foean 
Bangsawan Res i de n t dan A s s i st e n t - Res i
d c n t .\l\anado, serta diharap kiranja atas kekoeasaan 
dan pertolongan beliau2 akan mengambil dengan 
sec:erah tindakan seperloenja oentoek menolon~ 
penghidoepan roemah tangga Hoekoemtoea2 diseloe-
rneh \i\inahasa. Kita harap l ! ! 

Peroesahaan batik. 
Tidak kekoerangan cambrics? 

Menjamboeng pekabaran kita tempo h:iri ten tang pem
bantikan jang terantjam kekoerangan bahan,jaitoe kain 
carnberis, dapat dilrnbakarnan poela, bahwa menoeroet 
penielidikan pihak department Ee. Zaken, tidak ada a
lasan orang koeatir jang pernbatikan di Solo akan ke
koerangan kambrics. Selang lama soedah diambil tinda
kan2 boeat menambah kekoerangan itoe, dan pengleveran 
dari Japan, boeat apa soedah ditambah Iicentlenja, tidak 
lama lagi akan tjoekoep banjak. 

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

DARI TOBIA.'l'OE. 

Doenia Isteri. 

Aksi bangsa perempoean. 

Baroe2 ini, ada satoe propaganda poela oleh 
saudara2 perempoean Tombatoe, dipimpin oleh 
~ej .. K., oentoek mempedoelikan kesehatan. Tjita2 
nJa, 1toelah pada mengadakan satoe Comite oentoek 
Tombatoe dan daerahnja. Comite pengoeroesan ke
sehatan, sebagai telah berlakoe pada beberapa tern pat 
di Minahasa. ,: Pengawasnja, dididi dalam 
Sanatorium ,,Emma" di Noongan. 

Kehendak ini, menjatakan bahwa ada berkat oen 
toek bangsa, asal haroes didjalankan dengan tenaga 
jang koeat. 

Tjontohnja, itoclah tenaga kaoem iboe ,, I we -
k ah a I es an" jang artinja berkasih-kasihan, dengan 
boektinja ,, Poliklinik Tombatoe". 

Sajang sekali kalau pendirian kaoem iboe Tom
batoe, dirobohkan. 

Tjita2 ini tidak salah kalau dikatakan ,, aksi 
bangsa perempoean" poela, atau oesaha kaoem iboe 
Tombatoe. 

Kaoem iboe Tombatoe, jang dapat berhimpoen2 
sehingga mendapat modal oentoek roemah obat dan 
lain2 seperti geredja dll. ta lain dari pada derma2 
jang terkoempoel oleh koempoelan2nja, jang diseboet 
,,salinan" ltoelah satoe kata Geredja. 

Dengan terang~ njatalah, bahwa daja dan akal2 
jang didjalankan berdasar ke geredjaan. Tiap2 per
koempoelan, diboeka dan d1koentji dengan sembah
jang. !toe tiada dapat disangkal. Sekarang oeroesan 
hendak dibesarkan poela. Menjesal dj1kalau samboe· 
ngannja lain dari pada asal oesoel lwekahalesan. 
Artinja satoe perkoempoelan jg oemoem dan bertaktik. 

Pemandangan int, beloem ada alasannja dan boe
k_an dengan maksoed memboebarkan, melainkan 
berhadjad mendasarkan dan menegakkan, suepaja 
hati bersemangat loeroes selaloe. 

Tjtf11·~ Mej 1<. senistjaja kelak bermanfa'at, djika 
, semoea berpoesing:..! dan menggoeloeng tangan ba

djoe, tanda so:::ka bekerdja, dan menderma. 
Kaoem i boe Tombatoe dc-ngan berkoempoel2nja, 

boekan asing lagi dalam daerah Tombantoe Djangan 
diloepa 3kan 11jonja2 dari toean2 jang oleh pangkat· 
nja, seba~ai goeroe2, jang banjak serta menongkat 
sesoeatoe maksoed oentoek oemoem di Tombatoe. 
Tengok keooekit Doengoes dengan P.H.l.S.S., akan 
akan pagar roemah geredja dan lain-lainnja. 

Menjesal, goeroe2 Tombatoe sekarang ini se· 
moeanja boleh d1seboet boedjang. Hanja laki2nja 
sempat menongkat. Djikalau kiranja semoea njonja2 
poen dapat dan meskipoen wang jang haroes dioe
tamakan ada poela, maka senantiasa ada lebih besar 
geraknja kalau pimpinan dan nasihat mendahoeloei· 
nja. Pembangoenan sentiasa disertai oleh penarikan. 

Hendaknja ta' lain dari pada alangkah senang 
kalau njonja2 poen ada serta di Tombatoe oentJek 
maksoed oemoem ini, sebagai laki·lakinja beroesaha 
oen oek perbaikan Tombatoe dan daerahnja. 

Tjita2 Mej. K. kiranja djangan berkarat. 

Salam tante 
Dik. 

Batjalah: KENG HWA. POO 
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