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Pembasmian boeta hoeroef. 
Dinegerinja Kemal Ataturk. 

1· jar a j an g mo en g k i n d i I a k o e
k a n o I e h k i t a d i l n d o n e s i a. 

\Jari soerc.1t2nja Dokter Soetomo, jang terbatja 
dalam harian ,,S.O." antara lain2 kita koetip jang 
berikot dibawah ini, jaitoe bahagian jang mengenai 
pembasmian analphabetisme dinegeri Toerki. 

,,D_oea tahoen jang !aloe, bagitoe toelis dokter 
Soetomo dari Ankara, boeta hoeroef ditanah Toerki 
masih meradjalela. Sekarang dapat dikatakan bahwa 
tiada seorang Toerki diantara oemoer 15 dan ti ta
hoen jang tidak tahoe membatja da1i menoelis. Di
bawah pimpinan Kema! Ataturk dipanggil berkoem- 1 
r;oel orang2 pandai. D1tetapkan kemoedian, bahwa 
hoeroef Arab itoe boe~:anlah hoeroef jang paling I 
tjotjoknjJ. membawa bahasa Toerki. D1poetoeskan 
akan menerima hoeroef Lat ij n dan a\ phabet To e r
k i disoesoen bagitoe roepa, sehingga dalam s e
p o el o eh men it dapat di peladjari oleh orang asing. 

Disekolah2, roemah-roemah oemoem atau roemah 
sendiri dan sebagainja diberikan cursus2 malam 
maoepoen oleh goeroe2, baik o\eh ambtenaren, opsir2, 
stoeden2 dan tiap2 intellectueelen selama tiga boe
Jan, doea kali seminggoe. Kepala2 desa haroes mem
beri opgave kepada badan2 locaal boeat memberan
tas boeta hoeroef itoe, berapa djoemlah orang boeta 
hoeroef didesanja. 

Dan tiap orang jang boeta hoeroef diwadjibkan 
mengoendjoengi cursus boeta hoeroef itoe boeat 
sekoerang-sekoerangnja tiga boelan penoeh sampai 
didapatnja soerat keterangan, bahwa ia telah pandai 
membatja dan menoelis. Djika tiada mempoenjai soe· 
rat keterangan jang demikian, tidak boleh ia mening
galkan cursus terseboet. 

Poen ditetapkan seperti diterangkan diatas, me
makai hoerod l.atijn dan di!arang pemakaian hoernef 
Arab. Hasi\n}a sangat mengherankan. Waktoe hoeroef 
Arab itoe diganti dengan hoeroef Latijn, orang pada 
moelanja koeatir kalau2 peroesahan koran oempama-

nja akan moendoer sekali, akan tetapi sebaliknja jg 
terdjadi. Sesoedahnja satoe periode jang doea tahoen 
lamanja, diwaktoe mana joemlah pembatja koran 
tidak naik dan tiada toeroen, stationnair, tiba2 naik 
sampai 30.000 atau 40.000, malah ada jang 50.000 
pembatja boeat koran-koran jang popoeler I 

Soerat kabar minggoean poen moelailah dengan 
menerbitkan 20.000 exemplaren banjaknja. Redacteur 
s.k. ,,Ulus", jang djoega mendjabat redacteurschap 
s.k. minggoean bahasa Perantjis ,,Angkara'', toean 
Falih Rifki Atay namanja, menoelis tentang peristiwa 
itoe sebagai wakil dari Ankara begini dalam ,,Fi
nancial Times" (fur ks supplement, Monday 1 Fehr. 
1937): 

,, 8oeat bangsa Barat angka2 20 000 exernplaren 
itoe ketjil artinja, akan tetapi bagi rnereka jang 
mengenal Balkan dan Timoer dekat, angka-angka 
itoe adalah djoemlah jang besar sekali'·. 
Bagaimana djika tjara itoe kita tiroe poela dine-

geri kita? Boeat memberantas boeta hoeroef di In
donesia? Oempamanja seperti seperti ran tjangan kasar 
dibawah ini: 
a. Tiap intellectueel, tiap rang ·ang telah mengoen· 

djoengi sekolah, memp ladjari boedjang dan djo· 
ngosnja, diroemah me atja dan menoelis selama 
3 boelan doea kali se inggoe. 

b. anggota2 partai politiek, jang tiada mempoenjai 
pekerdjaan speciaal, dan anggota2 perkoempoelan 
sociaal jang besar oempamanja Moehamadijah, 
menjediakan diri doea kali seminggoe, selama 3 
boelan memberi les. 

c. goeroe2, jang mempoe 'ai waktoe senggang pada 
malam hari oemoemnja memberi les doea kali se 
minggoe disekolahnja. 

d. perkoempoe!an2 kaoem poeteri, jg ada 160 boeah 
k.1. di ll'ldonesia diwadjibkan djoega dengan pe· 
kerdjaan itoe boeat memberi Jes pada saudara2-
nja kaoem poeteri. 

e. dan seteroesnja. 
Saja pertjaja, actie jang demikian tentoe akan 

mendapat bantoean pemerintah djoega. 
Tjoba pikirkan. Ditanah Toerki sekarang lager 

onderwijs d i wad j i bk an dan tjoema dalam be
berapa desa jang ketjil dau tersendiri beloem sempat 
didirikan sekolah. Antara 9emoer 7 tahoen dan 16 
tahoen tiap orang bangsa Toerki haroes mengoen· 
djoengi roemah sekolah. Dalam tahoen 1914 djoemlah 
ada 222.000 moerid dise.kolah rendah diantaranja 
40.000 perempoean. Dalam tahoen 1935 djoemblah 
moerid naik sampai 680.365 disekolah rendah, dian
taranja 243.365 perempoean." 

Sekianlah sebahagian soerat Dr. Soetomo dari 
Toerki itoe. 
Rantjangan pembasmian boeta hoeroef itoe, sesoe
dah disempoernakan dan dilaraskan dengan keper
loean semasing daerah, moengkin rasanja dipraktaik
kan di Indonesia. Dari pendoedoek negeri kita jang 
djocmblahnja 60 joeta djiwa itoe, baroesan sadja se
perdoeapoeloeh bahagian jang kenal mata soerat, a
tau kira-kira 3 joeta djiwa. 350 djiwa dari djoem· 
blah tiga millioen ini jang tahoe bchasa Belanda. 

Kalau sekiranja tjara jang dirantjangkan oleh 
dokter Soetomo itoe, boeat didaerah2 jang djoemlah 
boeta hoeroefnja masih sangat besarnja, ada daerah2 
misalnja dimana masih terdapat 99 pCt lebih jan~ 
tidak kenal mata soerat dari pendoedoeknja, dapat 
kita pakai, boeat daerah2 jang djoemlah boeta hoeroef
nja tinggal sedikit sekali, seperti di Minahasa misalnja 
dimana sebanjak2nja sadja 5pCt analphabetisten, 
bolehlah rantjangan Soetomo kita praktijkkan goena 
melebarkau pengenalan bahasa asing, misalnja bahasa 
Belanda, Inggeris dlanja. Sesiapa jang panda1 dalam 
bahasa2 itoe hendaklah mewadjibkan dirinja, misal· 
nja doea kali seminggoe selama beberapa tempo 
boeat mengadjarkan (memberi cursus) bahasa itoe 
kepada orang2 jang tidak tahoe bahasa itoe, pada 
pemoed.a2 dan pemoedi2 jang menghendakinja, 
dengan pembajaran semoerah2nja, sebisanja dengan 
gratis. 

Begitoe djoega dengan lain2 ilmoe pengatahoean, 
jang rasanja bergoemt boeat masjarakat Indonesia. 
Terpeladjar2 kita jang tidak pocn]a pekerdjaan ten toe, 
disini dapat lapang bekerdja jang dapat bergoena 
bagi dirinja sendiri boekan sadja (dalam roepanja 
sepiring nasi, sehingga tidak oesah bergantoeng pada 

Ini gambar menerangkan bagaimana 
mendoedoekkan baji jang soedah sedikit 
toea oemoernja dan tjara menahan kepala
nja. Dan perhatikan djoega bagaimana 
iboe menarok tangannja dibawah tangan 
si baji boeat menahan dia poenja belakang. 

Tetapi ingat; jang paling perloe 

sekali jaitoe dia poenja makanan: 

Djangan bosen 

kasih dia makan : 

Potong lnl coupon dan kirim pada N. V. Moluksche Handels Venriootschap berikoet franco 10 cent nantl blsa dapat 
1 boekoe soesoe 0 TJap Nonna" jana sangat berfaedah bagi kaoem lboe oentoek mendJaaa atau menJoeaoel anaknJa. 



orang toea atau sanak soedara), poen djoega bagi 
noesa dan bangsanja. Boekankah ketjerdasan oemoem 
dapat dipertinggi kalau oemoem itoe d1peladjari 
pelbagai pengetahoean? 

Onderwijs kita disini jang ada satoe overheids 
taak, sedjak mengamoeknja malaise, sangat diper
sempitkan. Belandjanja jang tadinja sampai hampir 
60 millioen roepiah setahoennja, sekarang sisa 25 
joeta. Kesempatan memperdirikan sekolahan particu· 
lier, dengan adanja ordonnantie sekolah liar, poen 
tidak digampangkan. Tapi walaupoen agak soekar, 
masih dibolehkan djoega. Gan ti kita mengeloeh dengan 
tak berhentinja, menjalahkan pemerintah jang meng
go~nting onderwijs itoe sampai kepada minimumnja, 
soedahlah tempohnja rasanja terpeladjar2 kita me
njingsingkan lengan badjoe dan bekerdja mendidik 
bangsa dengan tjara langsoeng. Teristimewa pemoeda2 
kita jang bergelendangan tidak poenja pekerdjaan 
jang tentoe, althans tidak mendapat pekerdjaan se
laras dengan intellectnja, dalam djoeroesan pendidikan 
k·aoem rasanja masih dapatkan tjoekoep kesempatan 
pada mendjadikan dirinja masih bergoena bagi 
masjarakat. 

Dimanakah lebih baik baginja, bergelendangan 
dan mengharapkan sadja piring nasinja diisi oleh 
pappie, paman, soedara, permili atau 

Asib, ataukah masoek kedesa, d0esoen dan kamp. 
mengabdikan intellectnja pada bangsanja dengan 
mendapatkan sesoeap nasi dan sebatang sigaretnja, 
sebagai oepah lelahnja? Tjobalah kita pikirkan hal 
ini. Entahkah ada antara pemoeda2 kita jang dapat 
mempraktijkkan! 

ROEP \-ROI~P1\ I{ A.BAR 
Lampiran 

P e r s e m b a h a n t a n a h H i n d i a k e-

Spaarba. l\: Minah~sa. 
Oiakoe sjah dengan besluit Ooebernemen tertang-

11 Juli 1894, No. 7. 

Tempat memperboengaknn oeaog simpanan 
jang koekoeh. 

PEMBERIT AHOEAN. 

Boeat tahoen 1.936, Spaarbank ,,Minahasa" akan 
kasih boeng2 3,6% boeat oeang simpanan jang di· 
simpan padanja ~enoeroet boekoe simpanan. 

Boekoe2 simp~nan boeat penjimpan-penjimpan 
di Manado moelai 1 April boleh dimasoekkan boeat 
di toelisi rentenja. 

Pada toean-toean Gedelegeerden (koeasa2) dari 
Spaarbank diloear kota Manado penoelisan boenga 
itoe m0elai 1 Mei j.a.d. 

Berhoeboeng dengan perobahan2 pada adminis
tratie, pada penjimpan2 dipinta lekas memasoekkan 
boekoenja. 

DIRECT/£. 

, .. 

PANTJARAN CRITIEK. 
Oleh : M u I ta vi d i. 

Waar blijft nu de Majesteit 
van recht en billijkheid ? 

Demikianlah kita batja iepan~ jang warta jang dipan
tjarkan dalam pers dlkota Manado tjara bagaimana se
orang ambtenaar dari golongan Financien soedah ditoe
roenkan pangkat selakoe Algemeene Ontvvnger sarnpai 
didjadikan sekarang klerk sadja. soeatoe hoekoeman jang 
loear biasa adanja. 

Pembatja tahoe jang, kassiet dari 's Landskas soedah 
menggelapkan wang Gouvernement banjaknja koerang 
lebih f 2000.-, lantaran mana toean W. Algeme e Ont· 
vanger dengan segrah soedah kembalikan itoe wang, 
oleh sebao itoelah ada diatas ia empoenja p:?rtanggoengan. 

Tetapi siapatah bisa kira jang diloear dari itoe pem
bajaran kembali f 2000., selakoe beri kesempataR pada
nja boeat gantikan itoe tekoran, toean W. ditoercenkan 
pangkatnja sampai didjadikan klerk? Apatah itoelah 
tidak bisa dikatakan jang toean terseboet rnendapat 
hoekoeman doea kali dari satoe perkara? En apatah 
itoe adil? 

Andekata toean W. jang menggela.pkan itoe wang, 
en ia mendapat itoe hoekoema11 doea kali, maka diatas 
itoe kita akan simpan kita poenja pemandangan dida
lam kalam kita. Maar oleh sebab ini hoekoeman kite:; 
merasa koerang adil, maka pemandangan itoe ter9aksa 
kita mesti keloearkan dari kalam kita. 

P a d a T o e a n Po e te r i ju l i a n a. j' 

Oalam nomer ini pembatja al<an ketemoekan seba
gai lampiran, satoe brochure (rissalah) tentang persem- ' 
bahan tanah H1nd'a kepada Toean Poeteri Juliana. 

Pada hari Rebo, 24 l\/!aart j.1 anak gadisnja T.H.K. 
nama T.0.Tj. berada dalam warong oomnja, T.H L. 
d1moeka tokonja T.H.K. Ketika itoe datang djoega 
diwarong itoe toean S mantri politie, jang Jantas 
minta rantai leher (kalong dari emas) jang dipakai 
oleh nona Tj, boeat dilihatnja. Kebetoelan waktoe 
itoe ada banjak orang disitoe, dan dengan rasa ta
koet dan maloe nona T G.Tj. melepaskan kalongnja 
dari lehernja !aloe diserahkan pada manrri politie 
itoe. Bersama gadis dan kalong toean S. !aloe pergi 
keroemahnja Th HK. botat bertanjakan tentang ka
long itoe dari mana asalnja Lantaran merasa gadis
nja, seorang moerid Mulo beroemoer 17 tahoen, di
permalo kan dimoeka banjak orang, toean Th.H.K. 
lantas pergi pada kapitan Tionghoa mengadoehkan 
hal itoe. Sekianlati kep ndekannja apa jang didengar 
dari pihak Th.H.K. Pihak toean :-'. jang kita perloe 
tanjai ten tang doedoeknja p@rkara, ditoetoerkan, bahwa 
schari itoe politie sedang melakoekan penggeledahan 
di:rnlah satoe roemah didekat sitoe. Penggeledahan 
itoe terdjadi berhoeboeng dengan pentjoerian diroe
mahnja toean v. E., jang pernah diwc.rtakan temro 
hari. Menoeroet toean S atas perintah ia soedah 
pergi mendapatkan gadisnja Th.H.K. jang berada 
diwarong dekat sitoe, dan jang ada pakai rantai 
leher, boeat bertanjakan tentang perhiasan itoe. 
Maksoednja hanja sekedar bertanja sadja, terlebih 
katanja ia mengetahoei itoe ada gadisnja Th.HK., 
seorang jang mampoe. Dus boekan sekali2 ia hendak 
memperma!oekan g"dis itoe dimoeka banjak orang 
jang terkoempoel disi o~, berhoeboeng dengan peng
geledaban. Sekianlah pihak mantri S. 

Kedjadian2 demikian djoega soedah pernah kedjadian 
dalam golongan B.B. baik dita1:iah Minahasa, maoepoen 
dilain-lain tempat en toch kandjeng Gouvernement ada 
mempoenjai itoe recht en billijkheid boeat beri kesem
patan pada siapa berlakoe dosa demikian, boeat m 
betoelkan kesalahannja, te api akan tidak m~rampas 
pen_ghidoep:innja. En itoelah boleh dikatakan menschelijk 
en Christelijk. 

Begitoelah soedah kedjadian dengan salah satoe ke
pala district jang soedah gantikan soeatoe ketekoran 
j 0 ng dilakoekan oleh salah satoe k1erk en itoe kepala 
district dengan segrah djoega ia gantikan itoe ketekoran 
en tidak ditoeroenkan pangkatnja. 

Rissalah itoe ada keloearan Balai Poestaka. 

Ouurtetoeslag boeat Ambtenaar. 
Di Manado dan Gorontalo. 

Seperti soedah pernah diwartakan, oleh pemerintah 
soedah dikasih kekoeasaan pada pembesar2 daerah di
beberapa bagian Tanah Seberang, boeat moelai 1 Maart 
memberikan duurteroeslag dari 5 pCt pada pegawai2 ne
geri jang gadjinja setinggi2nja f 300. seboelan. Dari pi~ 
hak opisil diwartakan pada kita, bahwa boeat kereside·· 
nan Manado, dengan besluit resident soedah diberikan 
duurtetoeslag terseboet pada ambtenaren jang bekerdja 
dikota Man ado dan Gorontalo Toeslag jang paling ketjil 
seboelannja ada f I. Djadinja pegawai2 jang bergadji 
koerang dari f 20. yoen mendapat toeslag f 1. djoega. 

Ojalan2 Gemeente. 
Moelai diperbaiki. 

Tempo hari dalam s k. ini soedah diwartakan tentang 
ketjelekaan djalan2 raj a dalam kota in i, jang terletak dise
berang kali Tondano. N\oelai dari djembatan Singkil sam
pai dibatas gemeente keadaan djalan sangat boeroeknja. 

Sekarang dapat diwartakan bahwa roepanja pihak 
gemeente telah mengambil perhatian atas toelisan kita 
itoe. Sedjak beberapa hari ora:1g moelai memperbaiki 
djalanan itoe. Pekerdjaan membetoelkan itoe orang 
moelaikan dipertigaan djalan di ~)ingkil. Pendoedoek ge
meente diseberang kali tentoe sangat bersoeka dengan 
diperbaiki djalannannja itoe. 

MUTATIR. 
Departement van Onder
w ij s Ee red i ens t. 

Wegens 6 jarigen dienst, acht maanden verlof naar 
Europa verleend aan den Predikant bjd Prot. Gemeente 
Man ado 

Os. J. Beers. 
met bepaling dat hij zijn betrekking zal nederleggen op 
2 Juni. 

Overgeplaat5t van Probolinggo naar Manado den 
'Predikant b.d. Prot. Gemeente 

Ds. A Duets 

Departement van Financien. 
Geschorst mi. van 1-3 37 de wel Landskasambtenaar 

4e klasse, Algemeen Ontvanger van's Landskas te Manado 
J. D. Th. Winter 

Overgeplaatst van's Landskas Soerabaja naar Manado 
Mas Soekarno 

's Landskasamtenaar 4e klase. 

Departernent van Onderwijs en 
Eeredienst [D V.G.J 

Overgeplaatst van Manado naar de Gouv. Centrale 
Burg. Ziekeninrichting Batavia den Gouvernements ln
disch Arts 

M. G. J. Peete rs 

van het Hoofdkantoor D.v.G. Batavia naar Manado, 
den Gouvernements Arts bij den D.V.G. 

Dr. M. Kisrnan. 

Mantri Politie diadoehkan. 
S e b ab di r as a m e m p e rm al o e k an. 

Toean Thio H.K. berdagang dikampoeng !slam, 
Nd Manado, telah mengadoehkan mantri politie S. 
pada kapitan Tioughoa, berhoeboeng dengan hal jang 
dirasa telah mempermaloekan. Doedoeknja perkara, 
menoeroet penoetoeran toean T.H.K. kira2 seperti 
berikot : 

Kita pertjaja bahwa memang tidak dimaksoedkan 
mempermaloekan orang, tetapi rasanja ada lebih 
baik, kalau sekiranja gadis itoe telah dipinta sama2 
pergi keroemah orang toeanja jang dekat disitoe, 
baroe ditanjai. Terlebih sedang waktoe itoe ada di-_ 
lakoekan penggeledahan didekat sitoe. dus banjak 
orang terhimpoen, ada lebih taktis, sekiranja nona 
Tj. dipinta keroemah doeloe, baroe dimintai kaieng

Lain kepala lilistrict lagi soedah mendapat vonnis 
jang ia misti gantikan djoega soeatoe tekoran dalam 
kantoor districtnja, ia toch katanja ticlak bajar kembali 
itoe tekoran en Jjoega tidak ditoeroenkan pangkatnja, 
tetapi dadanja dihiasi dengan seboeah bintang. Ojoega 
ini boleh dikatakan Jebih dari pada menschelijk dan 
chrisfelijk, tetapi apatah itoe adil? 

Berselang beloem lama djoega ada salah satoe hoe
koemtoea dibahagian Kakas jang ada kepoenjaan besar 
ada mendapat tekort dalarn belasting bantaian katanja 
6 a tau 8 roepiah banjaknja. lni hoekoemtoea teroes bajar 
itoe ketekoran, maar dengan mendadak ia dilepas dari 
djabatannja, en kesalahannja dihadapkan pada pengadi
lan landraad jang menghoekoemkan padanja dengan 6 
boelan pendjara. 

Salah satoe ametenaar dari golongan decentralisatie 
koetika la dipindahkan kelain negeri, ia soedah masoe
soekkan soeatoe declaratiestaat jang palsoe, maka per
kara demikian katanja tidak mempoenjai alasan boeat 
dilandjoetkan lebih djaoeh. Dus, ditoetoep sadja of masih 
ditindis lagi dengan itoe traditioneele loodje? 

Dan djikalau itoe semoea kita membandi1 gkan de-nja boeat diperiksa 

1 
ngan kesalahannja toean algemeene ontvanger W., maka 
bedanja ada seperti langit dan boemi. Weet U dat? 

DARI TIKALA. I ~- ~,.,.. ... .._ = =-- _ 
(Oleh '. Injector). j memboeroe itoe anak2 nakal. 

Soal pekoeboeran. Heran bin adjaib, kepala negeri disitoe jailoe Hm. toea 
T h · d 1 k · · 1 ct· t 1 \ didalarn ha\ ini tiada kelihatan mata hidoengnja. Pada 
em~o an a ams." int'. pern~ i twa.r aKan ten tang hal kedjadian2 ti ad a djaoeh dari rocmahnja. 

penggal1an pekoeboeran T1kala 1ang dtlakoekan oleh H .. .. h . . ... 
. · . arap mena1aa1 per at1an iang berwaa11b, sebab 

gemeente oentoek meloeroeskan d]alanan air. l"k k · d d · 1 1 t d I I · d · 
Oleu karena dalam pe nggalian itoe tel ah terdapat c J ld a sek I ra111a oorkken oor. zook, t1nd1 alt i a { a1n an 

. . . . . . pa a a an meroesa an masiara a 1s1 oe. 
beberapa pet1 maiat dar1 tonaas2 d1s1toe 1ang telah 
meninggel, maka pe11doedoek jang berhak alas pekoe
boeran itoe lantas tergerak hatinja, !aloe memadjoekan 
protest. 

Kedjadian ini oJeh rrareka tidak diboeat begitoe sadja, 
malah atas persellatian, telah memadjoekan soetoe rekest 

, prida G.G. rekest mana bermohon soepaja alas peng: 
j galian itoe jang .telah meroesakk~n perasaan adat kebi
: asaan marek;i, d1benkan pergant1an keroegian rschade-
11 vergoeding) dan dilakoekan penoentoetan lebih djaoeh 

berdasar atas wet. . 
Kini kita mendapat warta, bahwa rekest terseboet 

soedah berada da!am tangan jang berwadjib disini, 
oentoek diperiksa. 

Djika benar rev.est itoe soedah berada disini boeat 
diperiksa, maka harapan kita baiklah dilakoekan dengan 
selekas moengkin, agar soepaja pihak jang tersangkoei 
jaitoe rajat dapatlah djoega lekas mengetahoei bagaimana 
akibatnja. 

Koerang amao, 

Keadaan negeri Tikala sadjak m0elainja toean N. M. 
mendjadi Hoekoemtoea, ada sangat koerang aman. 

Pelemparan2 batoe diroemah orang, sampai pada 
roemah Hm. toea tempo hari, orang2 didjalanan berte· 
riak-teriak sampai djaoeh malam, dan saban2 ini kedja
dian adalah tidak djaoeh dari tempat kediamannja Hm. 
toea, tetapi sajang hal2 sebegini oleh Hm. toea roepa2nja 
ta' diperdoelikan. 

Benar, kedjadian2 sebegini ini soedahlah mendjadi 
tabiat kampoeng, tetapi tabiat kamroeng sematjam ini 
melihat gelagat, bakal mendjadi lebih hebat kalau tiada 
lekas dibasmi. Hal ini memang moelai njata. Beperapa 
hari berselang itoe anak2 nakal, soedah moelai lempar 
politic jang sedang meronda. Boekan itoe sadja, tetapi 
berteriak-teriak didjalanan dengan memoekoel ini dan 
itoe sampai djaoeh malam, mendjadikan sekawan stads
politie pada waktoe itoe moesti mengambil tindakan, 

D.UU TO.\ n ~NO. 
Oleh: FredSar. 

Tahoen baroe. 
Tahoen baharoe jang akan ditoelis ini boekan ,,Ta

hoen baharoe" oentoek pakai pakaian2 baharoe atau 
pemandangan dan kedjadian dari tahoen jang telah 
silam, tetapi ,,tahoeu baharoe deng:rn penning baharoe." 

Moelai tanggal 15 Maart 1937 fiets dan kendaraan 
lain jang beloem beli penning dapat ditangkap. 

Pegawai2 jang diwadjibkan menangkap kendaraan 
tiada mempoenjai penning sama hiboek mendjalankan 
kewadjibannja masing2. 

Bolekah kiia mengemoekakan soepaja pegawai2 ter
seboet diatas bertindak soepel ???. 

Peojakit hewan. 
Beberapa minggoe !aloe di Tondano, soedah timboel 

lagi penjakit hewan. 
Menoeroet tahoe kita bahwa disanalah selaloe tim~ 

boelnja penjakit tadi dalam an Iara waktoe tidak begitoe 
lama. 

Lantaran itoe tidak heran kalau rajat jang mempoenjai 
hewan disana selaloe mengeloeh ta pi apa hendak dikata 
Toehan poenja koeasa, oentoeng tidak ditimpahkan 
kepada manoesia. 

Berdiri tjabang P. G. I. 
Atas initiatiefnja toean2 D. Sitoemorang, D.F. Samo la 

dan E. Matulandi, ketiganja goeroe dari H.I.S. Tondano, 
pada hari Rebo tanggal 10 Maart 1937 djam 3 .,-oreh telah 
diadakan rapat tertoetoep, maksoednja mendirikan tjabang 
P.G.I., bertempat di Sociteit Tondano, dikoendjoengi oleh 
kira2 20 goeroe2 diantaranja 4 goeroe poetri. 

Poekoel 3 soreh rapat diboeka oleh toean a). Sitoe
morang dan seperti biasanja 111eng«toerkan kepada jacg 



berhadlir selamat datang. 
Spr. memberikan keterangan penting ringkasnja 

rnaksoed rapat ini, tiada lain oent0ek mendirikan tjabang 
P.6.l. 

Sesoedahnja i toe ketoea mern persilahkan toe an E. Ma
tulandi oentoek menerangkan tentang .,Vakbeweging". 

Toean Matulandi tampil ke111oeka !aloe memoelai 
pidatonja, serta menerangkan faedahnja vakbeweging 
dengan djelas sekali sehingga pendengar merasa potas. 

l\ernoedian diadakan rondvraag, siapa diantara jang 
hadlir setoedjoe, di Tondano didirikan tjabang P.G.l. 
Semoea jang hadliJ: sdoedjoe serta mareka memadjoe
kan narnanja menojadi anggouta P.G I. 

Sesoedah selesai maka lantr.s diadakan pilihan peng
oeroes, dan jang terpilih: 

D :3itoemorang Ketoea. P. f. Samola, E. Matulandi 
goeroe H. l.S. Tondano, 

H. Mongi dan Gosa! goeroe le. Vervelgschoel Tonda
no, !eden. 

Poekuel 5 soreh sesoedah tidak ada jang dibitjarakan 
lagi maka rapat lantas ditoetoPp dengan slamat. 

jallg s:ingat kita sajang1,an kebanjakan goeroe2 lain 
tidak kelihata:l moekanja. Sedangkan rapat seperti itoe, 
baik sekali keti1;anja oentoek mengadakan pertalian 
semangat dan tjita~ antara goeroe2 kita. 

Sajang, soe11ggoeh sajaiig, jang kesemputan sebaik 
itoe tidak digoenakan oleh kaoem goeroe lain. 

Kemoedian dari itoe jang haroes ditjatat jang nampak 
dalam rapat i toe hanja 4 kaoem g veroe poetri dan Iainnja 
tiada ke!ihatan. 

Zij schitteren door hun afwezigheid. 
Ada banjak goeroe2 jang tiada menghadiri rapat tsb. 

moefaKat bahwa di Tondano didirikan tjabang P.G.I., 
ta pi beloem njaring moefakatnja de:igan teroes terang l 
Boleh djadi tidak lama lagi mareka akan memadjoekan 
namanja mendjadi anggauta. 

Perkara setoedjoe, memang semoea goeroe2 setoedjoe 
pada P.G.I. 

Hanja kebanJakan mempoenjai sifat: ,,Mao e ma k an 
n a n g k a, ti d a k so e d i k e n a g e ta h n j a" tegasnja 
!Janjak jang bersemboenji dibelakang dan kalau soedah 
waktoenja memoengoet hasil, mareka mereboet maoe 
lebih doeloe. 

Kita harap moedah2an toean2 goeroe akan mengam
bil poetoesan meloepakan apa jang soedah2 dan ikoet 
beramait mewoedjoedkan oedara baroe, oedara jang 
membikin kita sekalian lebih giat dalarn mengabdikan 
diri goena kepentingan b.ersama, goena bangsa dan ta 
nah air jaitoe: jang ·diseboet penghidoepan baharoe. 

Moedah:2an P. G. RM. dan tjabang P. G. I. Tondano, 
dapat bersatoe dalam oesaha mempertinggi deradjat tanah 
air dan bangsa. 

Tentoenja pengoeroes P. G. I. nanti bekerdja dengan 
giat memadjoekan bondnja. 

Dari itoe dengan ichlas dan toeloes hati kita dapat 
ikoet menieroekan : 

Hidoep tjabang P. G. I. T on d an o 1 l ! 

GEMEENTE MANADO. 
Bekeodmaking. 

De Burgemeester maakt bekend, dat cvereen
komstig artikel 12 lid 1 der Kiesordonnantie Oe
meenteraden op Donderdag 25 dezer de vaststelling 
van de kiezerslijst heeft plaats gehad. 

De kiezerslijst I igt van den 26en Maart tot en 
met den l 5en April 1937 ten kantore van den Bur· 
gemeester van Manado ter inzage en is tegen be
ta.Jing der kosten, in afschrift of afdruk verkrijgbaar 
(lid 2). 

ot en met den l5en April is een ieder bevoegd 
bij de in artikel 12 genoemde commissie verbetering 
van de vastgestelde kiezerslijst te vragen op grond, 
dat hij zelf of een ander, in strijd met het bepaalde 
in deze ordonnantie, daarop voorkomt, niet voorkomt, 
of niet behoorlijk voorkomt. 

Zij wier naam niet op de kiezerslijst is gebracht, 
omdat zij niet in eene landsinkomstenbelasting zijn 
aangeslagen, doch die overigens voldoen aan de in 
artikel 2 lid 1 gestelde vereischten, kunnen op een 
door hen v66r I 0 Mei ingediend schriftelijk verzoek 
door de in artikel 12 dezer ordonnantie bedoelde 
commissie mede op de kiezerslijst warden gebracht, 
indien te harer beoordeeling het niet aangeslagen 
zijn in de belasting is te wijten aan omstandigheden 
onafhankelijk van den wil van den betrokkene, een 
en ander zooals is voorgeschreven bij artikel 13 der 
Kiesordonnantie Oemeenteraden. 

Manado, 27 Maart 1937. 
De Burgemeester van Manado, 

Kapteijn. 

Tjoba memboenoeh d iri. 

'l'api tidak mati. 

Minggoe !aloe ada dikabarkan tentang itoe gadis 
jang telah minoem ratjoen lantaran maloe ditoedoeh 
mentjoeri. Menoeroet pendengaran kita sewaktoe itoe, 
gadi11 tsb. soedah t1dak ketoeloengan lagi djiwanja 
dan soedah meninggal. Belakangan diter1ma kabar, 
bahwa orang berhasil djoega menolong gadis itoe 
dan dibawah keroemah sakit. Ada harapan gadis itoe 
akan semboeh dan sehingga kabar ini ditoelis, gadis 
tumaksoed masih hidoep dalam keadaan jang mem
beri harapan. Dengan ini kabar tentang kematiannja 
ditarik d'ln kesalahan dibetoelkan. 

Peratoeran audjiug gila 
Masih tetap berlakoe 

Lantaran terdapatnja seekor andjing gila di Ta
nahwangko oleh dokter chewan, maka ketentoean2 

1'oean R. S. Hardjadl
moelja, llrongtadinlgratan, 
Baroe, Jogja, toelis: 
..Saja merasa pasti, bahwa 
Sanatogen bagi saja ada 
satoe obat jang pertegoeh
kan soekma saja. Saja hen
dak artikan, dengan me
makai Sanatogen saija me· 
ra.rn lebih koeat. Dengan 
memakan Sanalogen baik 
di lahir maoepqen di batin 
saja djadi lebih koeat." 

~ I 

Mengapa maoe tinggal lemah kalau toean semoedah 
itoe dapat djadi koeat dan sehat kembali ! Sanatogen 
memberi kesehatan baroe dan hidoep riang jang sangat 
menj enangkan. : ' 

Ia menghindarkan toean dari penjakit2 
seperti kelemahan sj ahwat, kelemahan 
oerat2 saraf, tidoer gelisah (tidak enak) 
dan 'akibat lain2 disebabkan kelemahan. 
Moela'ilah hari ini djoega memakai Sana
togen soepaja lekas poela merasa1 se-

nangnja mempoenja1 kekoeatan sebagai 
moeda dan kesehatan. 

Jang dibawah ini ditoeli• oleh Dr. E. Ott, 
tabib dari almarhoem Seri Baginda Radja 
Inggeris: 

,,Senang hati saja dapat menoelis, jang saja semendjak 
beberapa tahoen selaloe memakai Sanatogen dengan 
hasi/2 jang baik sekali. Hasil2 ini sangat baik sekali bagi 
mereka jang baroe moe/a'i semboeh dari penjakif2 berat 
dan djoega bagi orang2 lain, jang perloe menambalz 
tenaganja, membangkifkan naf soe bekerdja serta mem
perbaiki perdjftlanan darah". 

Bilamana tabib dari istana radja Inggeris soedah mempoenja'i 
pengalarnan jang sebagoes itoe tentang Sanatogen, maka ta'oesah 
toean enggan lagi memakai Sanatogen. Sanatogen poen akan 
mengantarkan kesehatan jang tegap hagi keadaan toean seperti 

'"' eo:t2· -~ 

"' ~ ""' ..... ini dan Sanatogen akan men
dj adikan toean seorang ma
noesia jang sempoerna, · jang 
merasai' pelbagai kelazatan 
hidoep. 

Sanatogen sekali-kali tidak dipegang dengan ta
ngan dan tidak menaroeh soeatoe bahagian djOega 
fang tidak diizinkan oleh soeatoe agama. 

s~~~!QN~A~ N 
Terdapat pada segala roemah2 obat dan toko2 • 

DJ ANG AN BA TJ A??? 
--------------------------------------

• 

EENIGE IMPORTEURS 

MICHAEL STEPHENS & Co. LTD 

MACASSER 

SPAARBANK MINAHASSA. 
Diakoe sah dengan besluit Goebernemen 

tertanggal 11 Juli 1894. 

TEMPAT MEMPERBOENGAKAN OEANG 
SIMPANAN JANG KOEKOEH. 

Oeang simpanan jang tertjatat dalam boekoe 
selamanja boleh diminta kembali dengan tidak oesah 
kasih tahoe lebih dahoeloe. 

Boenga (rente) oeang jang didapat boeat tahoen 
jang telah lak1e, saban tahoen selaat-laatoja pada 
boelan Maart ditentoekan oleh Directie. 

Boenga 1936 3.6%. 

Penjimpan2 jang beloem soeroeh masoekkan boe
nga tahoen 1936, dipinta den g an sang at soe· 
paja soeroeh lakoekan itoe. 

Directie. 

tentang peratoeran andjing gila, sebagimana itoe 
dinjatakan berlakoe dengan pemberian tahoe tgl. 
20 juni 1936, jo. 15 januari 1937, tetap berlakoe 
sampai 17 Juli 1937. 

MANA.DO. 

-
GEMEENTE MANADO. 

Bekendmaking. 

V e r k i e z i n g r a a d s I i d. 

De Burgemeester maakt bekend, dat op D i n s~ 
d a g 6 A p r i I I 9 3 7 eene tusschentijdsche verkie
zing zal worden gehouden ter · vervulling van de 
vacature, ontstaan door het aftreden van den heer 
D. E. Dengah, behoorende tot de groep on de rd a
n e n n i e t - N e d e r I a n d e r s. 

Op den dag der verkiezing kunnen ten kantore 
van den Burgemeester o p g a v e n v a n ca 11 d i -
date n worden ingeleverd van des voormiddags 8 
uur tot des namiddags l uur. 

De formulieren voor de opgaven van candidaten 
zijn verkrijgbaar vanaf Maandag 22 Maart 1937 ten 
kantore van den Burgemeester. 

Deze opgaven moeten voldoen aan de eischen 
vermeld in artikel 28 der Kiesordonnantie gemeen~ 
teraden. 

De stemming voor deze verkiezing zal zoo noo
dig plaats hebben op Maandag 19 April 1937 en de 
eventueele herstemming op Donderdag 29 April 1937. 

Manado, 20 Maart 1937. 
De Burgemeester, 

Kapteijn 



BE'LILAH LAM POE LISTRIC T JAP 

,,MASCOT" 
bikinnn dari fabriek .Nederlandsch Judie 

HARGAN/A: 

s cp. f 0.30 

10 
I 15 watt 0 32 1/2 

25 ' 
.. 

40 

TERANG SEKALI. 
Bisa dapat beli dinian(t-1nana. 

DISTRIBUTEURS 

JACOBSON VAN DEN BERG & Co. 

-.......: 

Ke/oepoetan daripada Criep, 
Ojanganlah nanti sehingga demam 
f;!jadi lebih. keras, djikalau to~a!1 
batoek, berpeloeh, serta merasa g191I 
den seperti dipoekoel: sesoeng: 
goehnja inilah sa'at ak'!!". memaka1 
Abdijsiroop, karena Abd11s1roop be
kerdja dengan lekas serta de~gan 
sempoernanja. Sedari sendok. 1ang 
pertama toean akan bebos danpada 
dahak gojol itoe, jong meng~ndoeng 
berjoeta2 badi. Toean merasat lop~:mg 
loear biaso, batoek toean len1ap. 
Maka toean poen do pat menaloek~on 
demom itoe don tidoer dengan t1da 
diserangi batoek jong begitoe m~ne
natkon itoe. Sebab itoe pako1lah 
selamanja Akker's Abdijsiroop boeat: 

Batoek-Griep-Bronchitis-Asthma 

tJ!Jj OP 

Oisemoeo roemah obal dan toko2._ 

KOEMPOELAN B. T. K. 

OENTOEK SEGALA ORANG : 

Hari Ahad pagi djam 9. Soreh djam 6.30. 

Hari Kemis soreh djam 6.30. 

Tia ada obat lebih baik boeat 
roeam, gatal koelit atau eczeem, 
daripada Bedak Purol. Bedak ini 
membekin koelit toean tinggal 
njaman dan kering, menegahkan 
berpeloeh dan melawani dengan 
berhasil segala penjakit koelit 

seperti terse
boet diatas oleh 
bagian2 jan~ di
akoe meniem
boehkan, jang 
terdapat dalam 

- bedak itoe. Tjo-
~ balah sahadja I 

Disegala roemah obat 
dan toko2 f 0.90 atou 
f 1 .50 sekoep\. 

KLINIEK KANl'()OR 'rHABIB KlNG LI1T 
'l'habib dari C \~TO~ ba.roe k.oendjoengin ini kota. Djalanken praktijk dan 

kasih obat dengen tida trims bajaran. 

Pemimpin ini Kliniek perna djalanken practijk di KONG TONG 10 taosn lebih sekaraag sampe d1sini 
kasi obat doewa boelan pertjoema boeat bikin terkenal kemandjoerannja. 

Ingat ! Goenake n obat selakoe pimpinan pasoekan balatentara, kaloe djitoe obatnja kendatipoen soedah 
mati bisa hidoep kombali, tetapi kaloe kliroe sebaliknja penjakit tambah berat, maka djangan gegaba. 

Pernimpin dari ini Kliniek, toean LEW CHEE MING goenaken ilmoe kethabiban dari toeroen-menoeroen 
dan tambah poela sendirinja soedah djalankeu practijk begitoe lama, maka kepandean haroes dipoedji. 

Teroetama prihal penjakit prampoean dan anak.anak, sakit mata, kena angin, sakit dada, batoek, napas 

I 
sesak dan segala matjem penjakit dalem peparoe, bengkak Jantaran angin atawa dari bacil, penj kit dalem 
toelang dan oerat, penjakit kotor (syphilis) ambeien, kentjing rnanis tanggoeng baek betoel dan sebagainja 
penjakit loear dan dalem serta mengobatkan dengan pake injectie (djaroem). Pendeknja tida ada penjakit 
jang soesah boeat Sinshe LEW CHEE MING. 

Sinshe LEW CHEE MING sekarang baroe koendjocngin ini kola soepaja pubiek bisa berkenalan dengan 
iapoenja ilmoe ilrnoe kethabiban, maka djalanken Practijk doea boelan dengen tida trirna bajaran sama sekali. 

Haroes dibilang sebagi penoeloeng jang besar bag1 publiek. 

inta lantas preksa datang sendiri ongkos f l.--
Dateng diroe'llah didalem kota ongkos . . . . . f 2.50 
Loear kota bisa berernboek. 

Djam preksa vrij 
Pagi moelai djam 8 - 11. 
Sore moelai djam 6 - 8. 

Memoedjiken dengen hormat dari kita 

ADRES: 
Bioscooplaan no. 27, moeka pak gadean 

MANADO. 

Soerabaia: ) 
Thio Kim Hien, 

Tjioe Teng Tin, 

Oey Siauw Kin, 

Khoe Yauw Lim, 

Soen Tjhing Ting. 

Batavia: Liong Toeng Wie. 

APOTHEEK 

,, 

Wat een patient noodig heeft: 

I. Goede verzorging 
2. Liefderijke -rerpleging 
3. Goede ligging 
4. Rnstige omgeving 
o. Ueskundige behandeling. 

TEL. 51 en 81. 

? ... ? ? 

KEWADJIBAN JANG OETA1J'1A. 
dari semasing pembatja (langganan) soerat kabar, 
adalah memelihara hidoepnja batjaan itoe, dengan 
sewaktoe-waktoe jang tertentoe memberikan padanja 
nafakahnja. 

Soedahkah toean genapi kewadjiban itoe? 

MANADO, Julianalaan 6. 

DR. A. 8. AN DU. 

GCllC8tigd : 

SIE TJOAN PO 
Ar s 

.A lgerneen p'rakti.j k. 

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

Adrnini.~traUe. BARTELSTRAAT No. 6 MANA DO. 



P e r h o e b o e n g a n d c n g a n R o e s. 
Sementara itoe, perhoeboengan Japan -Roes barud 

ini telah menderita poela hal - l1al jang tidak mera
patkan kedoea negeri itoe. Satoe ambtenaar diplo
matiek japan, jang dipindah ke Moskou, oleh Roes 
tidak dtka,ih pas. Dalam ha\ ini antara Japan dan 
Roes masih dilakoekan pembitjaraan . 

Sesoeatoe pemerintah memangnja berhak menolak 
satoe ambasadeur atau gevolmachtigd minister dari 
lain negeri, kalau ia ini ttdak diinginnja masoek ke
dalam negerinja, tetapi penolakan satoe ambtenaar 
diplomatiek, jang lebih dibawah dari ambasadeur 
atau gezant, beloe11 pernah terdjadi . Ada diterangkan 
bahwa dip!omaat tersangk::let oleh pemerintah Roes 
pernahnja dikasthka n pas boeat pergi ke Petropaw. 
lowsk, tapi sekarang pada diplomaat itoe dj oega 
Sovjet tidak maoe kasih pas lagi ! 

Sebagai '.\lasan penolakan itoe, pemenntah Roes 
menerangk;rn, bahwa orang itoe t1dak diingin sebab 
ia ada berhoeboengan dengan orang2 jang tidak 
disoekai oleh Roes ketika ia bekerdja pada consulaat 
Japan di Harbin. Sewaktoe ;toe ternjata diplomaat 
Japan itoe. barangkali berhoeboeng dengan peker 
djaannja, adt. berhoeboengan dengan orang2 Roes 
poetih. Pihak Japan orang bertanjakan, apakah di
antara pengerdja2 ambasade Roes atau consulaat2 
Roes di Japan, tidak ada orang2 jang pernah mem
poenjai perhoehoengan dengan orang2 jang tidak 
diingini oleh Japan, sebeloemnja orang itoe datang 
ke Japan? 

Sementara itoe, pihak Roes dengan tidak brenti
nja memperkoeatkan lagi tenteranja di Timoer-djaoehl 
Boeat ketambahan serdadoe dari 10.000 orang djoem
lahnja, dibikinkan roemah2 di Timoer-djaoeh , soepaja 
djoega koelawarganja serdadoe2 itoe boleh toeroet 
sekali, boeat tinggal sama2 soeaminja . 

ll A DJ I K . .\ N DA~ PEG AW A 1. 

Maloemlah kepada pembatja, bahwa boeat sesoeatoe 
peroesahan tent0e ada jang memiliknja jang oleh oemoem 
diseboet mad j i k an . 

Bilamana peroesahan itoe tjoekoep sadja dioesahan 
atau dikerdjakan oleh jang memilikinja, maka madjikan 
itoe akan "esahakan peroesahan itoe dengan seorang 
diri. Akan tetapi djikalau peroesahannja itoe tidaklah 
ia sempat atau mampoe lakoekan seorang diri , ta dapat 
tiada ia soedah moesti perloe bantoeannja orang lain, 
sehingga peroesaha11nja itoe bisa didjalankan sebagai
mana moestinja. Pembantoe jang telah dipanggil boeat 
itoc peroesahan, soedah tentoe akan dibajar atau dibe
rikan oepahnja. Orang2 jang beroepa itoe, diaoranglah 
jang soedah loemrah diseboet peg aw a i. 

Begini ternjata kepada kita, bahwa sesoeatoe peroe
sahan, haroes dikerdjakan oleh orang banjak, jang di
kepalai oleh madjikannja. Tegasnja madjikan dan pe
gawainja sama beroesaha dan bekerdja boeat satoe 
peroesahan. 

Madjoenja sesoeatoe persoesahan hanja blsa tertja
pai, kalau kitaorang giat bekerdja dengan tidak mem
boeang tempoh pertjoema. ,, Tempo itoelah oeang, 
tempo itoe a mat mahal harganja." Akan tetapi tempo 
nan ti ada poenja hargaoja, kalau kita pergoenakan pada 
tetnpat jang benar atau kita bekerdja dengan ada hasil
nja. Madjoenja kira poenja barang pekerdjaan ada ber
arti keoentoengan dari peroesahan kita dan keoentoengan 
jan~ telali didapat itoe biar bagaimana ketjil sekalipoen 
kita (madjikan dan pegawai) djoega jang nanti tjitjip 
atau merasainja. 

Demikian sesoeat@e peroesahan haroes sama-sama 
dik rdjakan oleh madjikan dan pegawainja dan masing2 
ada poenja kewadjiban dan pertanggoengan jang ber
sama'an dan boekan enteng. Saja bilang sama2 berke
wadjiban dan bepertang!i!oengan, karena bilamana per
oesahan itoe djatoeh, masing2 tentoe akan kehilangan 
pekerdjaannja. Madjikan dan pegawai harots meroepa
kan satoe badan, dengan beroesaha sedapat-dapatnja 
agar peroesahannja bisa berdiri tegoeh boeat selandjoet
nja. Pandjang oesia dari peroesahan itoe ada berarti 
pandjang nafakah dari pengerdjanja, sebaliknja mandek 
dari peroesahan itoe meroepakan terbaliknja mangkok 
nasi dari pengerdjanja djoega. Kaoem madjikan dan pe
gawai haroes insjaf dan ingat hal ini, karena meloepa
kannja ada sama djoega dengan meloepakan penghidoe
pan boeat penghidoepan di kemoedian hari. 

Bahwa sesoenggoehnja dalam sesoetoe peroesahan, 
madjikan dan pegawai haroes meroepakan satoe badan 
jang teq~;aboeng, akan tetapi masing2 ada poenja ke
doedoekan dan kepentingan dan lain2 ha! jang sangat 
berbeda, tidak sama satoe sama lain, sekalipoen samall 
ada bcrkewadjiban dan pertanggoengan jang sama be
rat boeat sesoeatoe peroesahan. Kedoedoekan, dengan 
keadilan, menghormat dan menghargakan, mengenal 
adat-istiadat dan tahoe priboedi kemanoesiaan. 

Saja andjoekan bangsakoe, tjoba perhatikan andjoe
ran dari pemerintah Tiongkok dan oleh President Chiang 
Kai Sek tclah dikasih keloear perintah bahwa seanteroe 
rajat Tioni!hoa soeka perhatikan peladjaran LEE GIE 
LIAM TIE, jaitoe jang dikasih nama pen g hid o e pan 
bar o c. Pcntingnja peladjaran ini bisa memadjoekan 
anteroe negeri, olehnja boeat kemadjoean sesoeatoe per
oesahan jang terdiri sadja dari madjika dan pegawai
nja, dengan moedah kita bisa bandingkan dan berapa 
besar faedanja! 

5aja achirkan toelisan ini sampai disini, dan lain kali 
saja harap nanti dapat menjamboeng lagi apa jang ber
hoeboeng dengan toelisan ini. 

Belang-, Maart '37. T.Y.F. 

Serdadoe pemerintah jang ditangkap oleh kaoem pemberontak, jang dengan ter ikat tangannja, mereka 
di bawa dari medan perang Bilbao. 

Betapa sengitnja pereboetan 
kota Madrid, dapat di lihat di
sini, betapa sampai pada ka
oem i boe dan anak-anak sama • 
berkcmas membela iboe kota 

DARI KAKAS. 

Seorang pemberita toclis: 

Loeloea dalam cursus tani. 

Nona2 dan toean2 seperti jang ternjata disini: 
Richard Katang, Nicolaas Kaparang, Willem Tan, 

Jan Katang, Gerriet lngkiriwang, Marie Lengkoan, 
Emma Lengkoan. Penoelis mengoetjap slamat pada 
toean2 dan nona2 jang dapat idjazahnja, moeda2han 
benderang Landbouw nanti dapat perhatian dari pen
doedoek rajat tani Kakas . 

Ha11il tanaman hidoep . 
Ich t iar toean Hoeko em 
Kedoea Mogot. 

Atas andjoeran toean Hm kedoea Mogot habis ta 
nam padi teroes diganti tanam miloe. Biasanja pada 
permoelaan tahoen Kakas selaloe dalam kesoekaran 
tapi menoeroet pemandangan dan penglihatan penoe
lis ini, sekarang Kakas ada dalam keadaan lebih 
baik sedikit lantaran perlolongan hasil miloe men?e
roet perintah toean Mogot itoe. Diharap atoeran ini 
nanti ditetapkan selamanja. Moeda2han kaoem pen
doedoek rajat kita seonderdistrict ini nanti mengambil 
perhatian pendirian ini biar permoelaan beloem begitoe 
bagoes. Harap kemoedian lebih banjak menanam miloe. 

Pasar malam 
g o e n a w ij k v e r p I e g i n g. 

Disini telah diadakan passar malam goena mak
soed tcrseboet; pendapatan bersih f 113.931/2, sedang 
jang mendjadi selakoe promotors njonja2 Tambajong 
:soemaijkoe, Lalamentik, Kalalo, Wowor dan terban
toe oleh nona2 Lalamentik, Tambajong, Rottij. Terima 
kasih banjak dioetjapkan pada sekalian pendoedoek 
Kakas, jang soedah menderma pada maksoed ini, 
terlebih pada njonja Mogot jang atas ichtiarnja telah 
mendermakan sekoempoclan pekerdjaan tangan jang 
dikcrdjakan oleh nona2 disini goena ha\ oemoem 
ini. 

.~--

KRUPSKAJA LENIN, djandanja itoe ;pemimpin kominis 
jang terkenal. 

Dokter Soetomo. 
Soedah kembali dari 
p e r d j a I a n a n. 

Menoeroet pemberitaan harian ,,S. O." Dr. R. 
Soetomo akan soedah ti ba di Betawi pada 24 Maart 
j.b.l. datang dari Singapore dengan naik kapal .,Both" 
dari KPM. Menoeroet pendoegaan beliau beloem 
diketahoei kapan datangnja di Soerabaja, sebab Dr. 
::; 0 etomo berniat hendak tinggal beberapa hari lama 
nja di Ojakatra. Kabar2 jang doeloe tersiar, jang 
mengatakan bahwa Dr. Soetomo akan dipindahkan 
ke Betawi sebagai professor pada sekolah dokter 
tinggi , ternjata tidak bet~el , kata ,,,s.O." dan Dr. 
terseboet tctap tinggal d1 SoerabaJa. D~. S?et?Po, 
jang mewakili Dr. Soetomo s~lama keperg1ann1a 1toe, 
akan dipindahkan ke Betaw1 poela, oentoek meni
ganti professor Verbunt pada 11 Huidafdeeling'\ 



Taboen ke 18 f dimoeat. _Saudagar2 Dolong, antaranja personeel tocan ----------------------1 T.A.Lasah1do s gera ord r koeli2nja, ta pi apa jg terdjadi? 

No.I 39 Lemhr kedoea 

K H 
Kaoem boeroeh ini dikepalai oleh seorang datang 

eng Wa Poo berkoempoel sambil berh\ta: kalau \0 ce11t satoe zak I 
~ari goedan~ ke sckotji, k~tn~i angkat. (Biasanja 2 cent) 
Koerang dar1 10 cent kam1 t1dak maoe, dan kendati di 

Sabtoe 27 Maart 1937 = 15 Dji Gwe 2488 
keloearkai (dari pekerdjaan biasa. ,,t"J. Diboedioe dan I 
didamai, tapi tdap berkera::; hati pada 10 ce;1t serta 
lagak so ari !er i k s rajo1 soi ak. -----------=-------_..-...""""'""'· Apa daja? ~faoe dengan tidak, coprah sebanjak itoe 

Kembali p{~rksrn kelcpasan theau P. " 
Pandciroot Hm. K t>doea t.b. Toudan 

Dalam Keng Hwa Poo tanggal 2 Januari 1937 No. 27 
kita soedah oeraikan pandjang Jebar ten tang kelepasan 
toean P. P. Pandeiroot dan diantaranja kita menoelis: 

,,Berhoeboeng dengan i-erkawinan H.K.H. Prins es 
Ju Ii an a dengan Z D.K. Pr i R ~ Bernhard, pada boelan 
januari I937tanggal 7, kita n:ohon moedah2an padahari 

diangkat djoega ol h koeli2 dari k:ipal. dan soedah 
tentoe telah mengamb1l tempoh lebih ganda kali dari 
biasa. 

Kedjadian ini [sematjam ini] boekan sadja telah ber
lakoe di GJrontalo-T.Bocht maoepoen di Dolonp-, tapi 
I alau menoeroet warta soerau kabar, djoega daiam ini 
K.P.M., dibanjak negeri di Indonesia ini telah berlakoe. 

Olehnja, soedah menarik perhatian orang ramai oen
toek memikirkan seb:ib2nJa sehingga lahir di kalangan 
kaoem boeroeh marhoem ini tindakan . 

. itoe mendjadi soeatoe hari jang memberi kesempatan 
kepada pemerintah Agoeng oentoek mengampoeni orang 
jang wadjib diberi ampoen, maka diharap kiranja peme- Malam jang berbarga. 
rintah dalam fi!ewest ini menaroeh belas kasihan akan Hari petang, itoelah boeat banjak orang berarti satoe 
memberi ampoen pada toean P. P. Pandeiroot dan djika kesempatan oentoek mengaso dari pekerdjaan jang di-
1.da tempat terb•eka dikembalikan kepada djabatannja lakoekan dari pagi sampai soreh, Dan djoega ini berarti 
Kepala district". Satoe koetika oentoek menggirangkan haiti kita dengan 

Selandjoetnja kita toelis: pergi kemana-mana jang ada keramaian. Djoega banjak 
"Sebagaimana tel ah diketahoei bahwa tanggal g Maart pesta2 dalam roe mah dilakoekan waktoe hari petang 

1935, maka toean P.P.P. tsb. diperhentikan dari djaba- sampai rnalarn, sebab inilah waktoenja jang kita poenja 
tannja Hoekoem Kedoea tlb Tondano, disebabkan per. teman dan sanak saudara baroelah dapat kesernpatan 
selisihan faham antara P.T. Majoor dan toean P.P.P. tsb. oentoek mengoendjoengi pesta kita ..... pendek kata: 
dan dianggap tidak mer.oeroet perintah dan kemoedian malarn, itoelah soeatoe kesempatan baik oentoek meng-
toean tsb. !aloe mendapat onderstand sampai sekarang hiboeri diri. 
ini" • 1 Akan tetapi ........ menghiboeri diri, ini sernoea 

Kita amat heran sedjaknja toean P.P. Pandeiroot boeat sementara waktoe sadja. Djikalan teman2 kita 
mendapat directie chef bangsa Minahasa conduite staat soedah poelang lagi, djikalau kita soedah poelang dari , 
beliau terlaloe amat djelek, akan tetapi waktoe beliau i keramaian apapoen djoega, tidak lain jang masih tinggal ' 
mendapat directie chef bangsa Belanda, maka conduite dalam fikiran dan peringatan kita, impian belaka, dari 
staat beliau sangat boleh dibanggakan. Diantara toean2 itoe semoea kesenangan jang kita baroe lihat dan ikoet 
jang soedah memberi conduite staat dan verklarino merasa, i111pian kita tjepat sekali hilang, terdoro11g oleh 
bagoes pada beliau jang kini masih bekerdja pada BB,., kewadjiban kita esok harinja; dilinjapkan sama sekali 
jaitoe: , oleh pekerdjaan kita dan lain2 ha!. Boekankah sajang 

.. ? 
1 e. P. t. Dr. W. J. B e c k . .'\ssistent Resident Bcstuurs- 1111 · . . . . .. 

hervorming Batavia Centrum· Soedah tentoe kita semoea djoega 1ng1n sekalt 1ang 
2e. pt. stein Assis tent Re~ident Zuider en Ooster kita saban waktoe bis hidoepkan kombali ini peringatan 

afdeeling Borneo; dari ini kesenangan k1ta. Dan oentoek mewoedjoetkan 
3e pt. de B 0 er Assistent Resident· keinginan kita ini, tidaj{ ada lain djalan dari pada mem-
4e. P.t. J. B 1 u g gem an Assistent R~sident t/b Medan· bikin potret dari apa jang menggirangkan hati kita 
Se. P.t. J. v a 11 z w 0 I Controleur Studieverlof; ' ~kan tetapi. kita djoe c1 tidak poe~s dengan pot.rel jang 
6e. P.t. Coomans de Ruiter Controleur; tjepat mend1adl koerang terang atau koerang niata dan 

7e. P.t. Hee st er man Controleur dll. dan djika kita indah. . . . . 
seboet satoe per satoe ten toe perloe banjak kolom. ~ah . ··· ... ·. soe~a1a k1_ta d!~ngan m~niesal belak_a~g 

Tentang keadaan conduite staat toean P.P. Pande hari, beekankah lebth ba1_k dJ1kalau ktta lantas b1ktn 
iroot dari directie chef bangsa Minahasa dan Belanda potret dengan alaU_ potret Jan~ soedah ten toe sempoer?a 
jang mana nama2nja P.t dengan sengadja kita telah 1 dan memoeask~n ~1ta ~an lagt ..... mo~r~h ~ngkosn!a. 
oemoemkan diatas, kiranja diperbandingkan serta akan Oampang s_ekal! kt ta btsa ber~oeat ?eg1111, d]ikalau ktta 
ditilik mana jang sebenar2nja jang boleh dipertjaja. tetap ~aka~ _rerkakas ,~otret Ja~g dJempol dan moerah 

Selandjoetnja djoega kita torlis: hargan1a, 1a1toe . : .. t pkal~u k1ta p1l1h A 0 F A-8 0 X 
,,Dengan adanja hoekoeman ini (kalau di pan dang No. 24_Jang hargan~a i]oema t 3. atau AG F ~ - .c ADE T

soeatoe hoekoenan] maka soedahlah sangat berat rasanja, B 0 Xiang_ hargan1a ~ ~.45, dengan memai~at fi1~1 ISCPAN 
karena jang mendjadi sebab perkara tetek bengek belaka !·S.S. da:1 A~ F ~ 1a1toe satoe fltm dart fabrtk AG FA 
atau kesalahan jang ditjari sadja) djika dibandinganr<an Jang spec1aal d1sed1a oentoek memotret waktoe malam. 
dengan pcrkaranja bekas Kepala district Amoerang dan Tjobalah sendiri ini semoea, dan soedah ten toe moesti 
Tondano, maka hoekoeman, jang didjatoehkan pada toean memoeaskan Teean. 
P.P.P. terlaloe amat berat adanja), teristiniewa kalau 
diingat kepada sekalian djasa2 jang sangat besar ertinja 
jang telah diasoengkan oentoek keperloean Pemerintah 
dan rajatnja dari toean tsb. empoenja ketoeroenan moe-
lai dari tete, bapa sampai kepada anak mem;ingkoe 

LOEAR NEGERI. 
Japan daa tetangga-tetan.,anja. 

H i d o e p, d an k as i h h i d o e p. 

_Tempo hari kita telah kabarkan tentang suggestie 
da~1 seorang anggola partat Minseito dalam lager 
huts Japan, pada mengadakan satoe perdjandjian 
tidak serang-menjerang an ra Nederland dan Japan. 
Dan djoega te~tang keing1nan lid 1toe soepaja Japan 
mmta pacht N1euw Ouine dari 1ederland. Herhoe
boen~ d.engan oetjapan ini, seorang anggota lagerhui~ 
la1nn1a, 1a1toe wakil part<ii Sc1yukai, Kaju Nakamura 
telah meminta keterangan pa > minister loear negerl 
~atoh, tenrang djelasnja sikap Japan terhadap hal 
1to_e. ~V\enoeroet anggapan wakil Seiyukai itoe, soal 
ke1ng1nan Japan akan menjewah N1euw Gwnea bisa 
menerbitkan doegaan2 jang menakoeti diloear n~geri. 

Minister Satoh !aloe menerangt.ian, bahwa soal 
p~ch_t Nieu~ Guinea daerah Belanda selama lamanja 
dJadt soal Jang ttdak dapat didjalankan. japan, kata 
Satoh, in~in memadjoekan poelau2 Selatan (Nanyo) 
dengan d]alan damai dan manis, dengan memperha
_tikan betoel kedoedoekan dan keadaanz dari negeri2 
1ang ~ersangkoet. Minister Satoh menegaskan, pen ting 
sekal.1 Japan memegang keras azas ,,H i d o ~ p, t e
t a p 1 b 1 a r I a h I a i n o ran g d j o e g a h i do e p". 

Octjapan Satoh ini tentoe dimaksoedkan sebagai 
penawar hati loear negeri, jang pada waktoe bela
kangan ini sama berdebar2, berhoeboeng dengan 
kekoeatiran akan ,,invansie" japan jang di ira2kan 
akan terdjadi itoe. 

Vedrag dengan Djerman dikesali. 

Dalam satoe intervieuw dengan wakil minggoean 
,,A Neus La Liberte'', minister Satoh telah mene
rangk.an, bahwa s~moeanja Japan mesti tjoba d nr,an 
damat, sebeloemn1a peperangan dimoelai. 

,,Selama 10 tahoen jang datang ini~ kata Satoh. 
,,tidak boleh terbit perang antara Japan dan Sovjet 
,,Roes, sebab saja tidak ingin negeri menang
,,goeng risico, djikalau mesti moelai dengan 
,,peperangan." 

Satoh menerangkan lagi, bahwa ia akan menjegah, 
soepaja itoe verdrag Japan dengan Djerman boeat 
menentang Komintern, tidak mendjelma djadi satoe 
perserikatan militer. 

,.Saja ada orang pertama, kata minister itoe, jang 
,,menjatakan ketjewa boeat itoe persetoedjoean. 
,,Satoe pemberesan antara kedoedoekan Japan 
.dan Djerman dengan djalan politioneel, terhadap 
,,activiteit dari Komintern rasanja soedah tjoekoep." 

Tentang perhoeboengan dengan Tiongkok, mi-
nister Satoh menerangkaR, bahwa bangsa Japan se
loeroehnja akan berontak, kalau kemerdekaan Man
chukwo 1erantjam. Akan tetapi soal Tiongkok Oetara 
haroes dipetjahkan setjara jang tidak merendahkan 
Tiongk.ok. Bagitoelah pendapatan Satoh. 

Prihal perhoeboengan baik antara japan dan 
lnggeris dan Amerika minister Satoh menjatakan 
kest'ekaannja, sambil mengoetarakan pengharapannja, 
sopaja lnggeris akan batalkan pertjobaan2nja boeat 
desak japan dari pasar Tiongkok. Tentang perhoe
boengan Japan den~an P~rantjis, menoeroet perasaan 
Satoh, ada sangat baiknja, terlebih dimana Laval dan 
Delbes, katanja telah memastikan, bahwa itoe ver
drag Perantjis-Roes melainkan dimaksoedkan boeat 
di Eropah sadja, dan boekan boeat Timoer-djaoeh. 

I 

Kepala district, dengan tiada ketjewanja dan disoe~ ai 
oleh rajat. Djasa jang sangat besar, terlebih poela rne
ngingat dienstnja toean ts!J. membantoe dan bekerdja 
pada Bapa Gciebernemen moelai dari klerk sampai Hoe
koem Kedoea kira2 20 tahoen lamanja, inilah rasanja 
beloem setimbang kesalahan toean tsb. jang sekarang 
dirasakan hoekoemannja itoe I! 

Oleh sebab kini ada tempat terboeka oe11toek Kepa
Ia district, maka diharap kiranja pemerintah d::ilam gewest 
ini menaroeh belas kasihan akan memberi ampoen pada 
toean P.P. Pandeiroot serta pemerintah akan mengambil 
perhatian toean P.P.P. tsb dikembalikan kapada djala· 
tannja Kepala district. 

••• 
Moedah2an I ! I. 

FrcdSar. 

Boeroeh Pela hoehan 

Minta tambah gadji. 

Menjamboeng pekabaran tempo hari tentang pe
mogokan boeroeh pelaboehan di Gorontalo, lebih 
djaoeh diterima kabar dari sana, bahwa pangkal ti
dak soeka kerdja itoe adalah semata-mata oeroesan 
gadji. Menoeroet keterangan seorang pemberita, jang 
didapatnja dari stuurman dikapal, adal<h koeli2 jang 
tidak soeka toeroet bekerdja dikapal djalan keliling 
Tominibocht itoe, meminta ketamhahan oepah. dan 
setelah permintaannja ditolak, mereka !aloe tidak 
soeka toeroet bekerdja. · 

,,Titian" toelis tentang ha! itoe seperti berikoet 
lagi: 

Itoe pem.ogokan koeli K.P.M. 

S i k a p b o er o eh d a rat. 

Sebagai telah dikabarkan, ketika kapal (s.s. van Cloon) 
<lari Oorontalo ke Ton1inibocht hanja membawa koeli2 
+ 20 orang. 

Demikian, ketika tg. 1-3-1937 ini kapal rnasoek di 
Dolong, keadaan koeii2 tadi njata tidak sempat meng
angkoet coprah jang tidak koerang dari 1000 zak di 
goedang2 Dolong. 
· Toean2 Reizendhandelaren djoega toean Stuurman 
min ta koeli darat kepada toean2 dagang di Dolon~ ser
ta berkata: kalau tidak ada koeli2 disini, coprah tidak 

Bisa minoem bisa gosok bisa oeroet 

Kemandjoeran 1111 minjak obat soedah dapat diploma2 dan soedah dipoedji dari padoeka2 
toean2 ambtenaar dari bangsa Europa dan lndonesier seperti: Radja2, Regent, Hoofdagent van 
Poli tie bij de afdeeling Generaal Controle Soerabaja, Adjunct Hoofd Djaksa I ste klaise pada 
Landraad Makassar, kepala2 District, Wijkmeester dan Luitenant Tionghoa, Hm. toea2, kepala2 
goeroe, Voorzitter2 dari perkoempoela•12, serta pendoedoek2 dan bangsa2 asing dari seloeroeh 
tanah Hindia Belanda jang soedah pernah pakai ini ,,Ban Leng", dibawah ini ada doea sgerat 

dari antaranja . 

Soerabaja, 7 September 1935. 

V E R K LA RI N G. 

Jang bertanda dibawah ini, Ch. W. de Kater, Hoofdagent van Politic pada afdeeling Gene
rate Controle disini, menerangkan disini, bahwa ia soedah tahoe pakai minjak Ban Leng bout 
mengobati loeka2, sakit peroet dan beringoes, boeat penjakit·penjakit mana obat terseboet sa· 
ngat baik adanja. Jang bertanda 

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

VER KLARIN G. 

Jang bertanda dibawah ini, L. J j. v. Anen, bertinggal di Soerabaja, menerangkan dengan 
m1, bahwa minjak ,,Ban Leng", jang dibikin oleh Sie Ka Tje merk Tjeh She Tong, sangat ter
poedji goena roepa2 penjakit, seperti: sakit telinga, demam, loeka teristimewa loeka2 angGJ 

Sesoedah pakai sedikit sadja rasa sakit sGedah hilang sama sekali. 

Soerabaja 24 - 11 - '35. Jang bertanda 

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