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Pers dan wartawan berwarna 
Tidak dibargai sepenoehnja. 

s,~~ ~tr1UUt&i 
SABOEN PALMOLiVE 

Sesoeafoe orang kagoemi tjahaja 
koelit jang dibikin oleh saboen 
Palmolive. 

Dilain bagian dari nomer ini kita moeatkan sia
ran ?e(di (Persatoean Djornalis Indonesia) seleng
kapnja dalam mana dipermaloemkan pada para warta· 
wan, betapa seorang sedjawat d1 Bandjermasin, se
orang djornalis Indonesier, jang dihoekoem lantaran 
per s de 1 i ct, sewaktoe dibawa dari gedong pe
ngadilan kependjara, tangannja telah diborgol. Ke
djadian sebagini soedahlah jang kesekian kalinja. 
Satoe diornalis Indonesier, jang melakoekan pelang-

n_ia diatas poendak masjarakat kita, tentang kedje· diloempoer. P<!nghargaan diri sendiri sebagai •••.• 
garan sebagai Jjornal is, setelah divonnis dan hen- lekan keadaan pers dan wartawan kita . Akan tetapi ,,penjoeloeh masjarakat" sering koerang diertinja, 
dak dihentar kekamar tikoes, !aloe diboei tangannja! perloe djoega dengan pendek dikemoekakan, bahwa sehingga dibiarkannja dirinja diperlakoekan sesoeka· 

Derhoeboeng dengan kedjadian sebagitoe itoe, kekoerangan penghargaan dari masjarakat itoe, men- soeka oleh siapa djoega. Sekiranja itoe rekan di 
jang teroelang-oelang, orang menanjakan apakah djadikan sehingga kedoedoekan pers dan persman- Borneo menginsjafi benar2 kedjornalisannja, masa
wartaw~n In.~on~~ier ada. dipandan~ sebagai pendja- nen kita soekar akan dapat n ik tingkatannja. Pers 1 kan satoe oppas dapat memperlakoekannja sebagi
hat, ,,m1sdaa1ger 'kalau ia ketela~dJ?eran ~e~a !aloe !ndonesia rata-rata, dengan seG1 kit sekali ketjoealian- mana telah d1deritanja? Ketilca rekan kita itoe, jang 
melakoekan pelanggar~n seba~a1 dJoern.al11•. _ , nja , boleh dikata, beloem darat membelandjai diri- mengetahoei, bahwa ia telah dihoekoem sebagai 

. s .ahwa perlakoean ~ekeras itoe, mest1 ada dasar nja sendiri, sehiogga terba 11 jak terpaksa mesti wartawan lantaran-persdelict, dus tidak sewadjarnja 
~Ja, 1toe tak dapat d1sang~al. Satoe antara alasan2 mengandel pada sokongan s ekasih-kasihnja dari dikenai gelang besi plus rantainja, apakah moeloet
Jang d1~oe~a tan~a.n, sehingga s_eora'1g war~awa.n sesiapa jang relah menjokongnja Sekiranja sokongan nja terkawep t>agitoe rapat, entahkah lantaran ka2et
lndones1er Jang d1t1rnpa? persdelict, tangannJa d1- jang beroepa ,,pembatja jang setia" dipergandakan, nja, sehingga tak dapat ia mentjari keadilan lebih 
b?rgol, setelah hendak d1bawa ketempat ~end~ lrnm- sehingga batjaan itoe dapat h doep serta pekerdja2 tinggi? Tak kah ia dapat menanjai misalnja kepada 
nJa, adalah bahwa penghargaan pada d1ornal1s se- nja. peil pers dan persmenscl:en kita, ten toe akan instantie jang lebih tinggi dari hambanja Hermandad 
bagitoe tida.k seb~gi_mana m~stinja, tidak ,,_p:noeh": tidak tetap diatas tanah selarranja. jang memboei padanja, apakah betoel2 perloe ia 
Boekan sadJa dari p1hak s1 Jang mem-boeinJa, tap1 Oilain pihak, telah berkali -kali ditempat ini kita mesti diborgol seoagitoe itoe? Kaoem wartawan oe
djoega dari pihak orang banjak. teroetama pembatja- kemoekakan ten tang korps djoeroe-djoeroe kabar kita, moemnja digelar ,,brutaal" dalam segala-galanja. Dan 
nja sendiri. Masjarakat kita, jang perloe disoeloehi Soekalah mereka mendapat penghargaan setimpal memang selajaknja satoe djornalis haroes tahoe ber
dan penjoeloehan, djika sekiranja tahoe dan soeka tanggoengan jang dipikoelnja, maka pada tempat tindak, desnoJds dengan agak sedikit liwat batas 
menghargai penjoeloeh2nja serta penjoeloehan2 jang jang pertama baiklah mereka ili sjaf-seinsjaf-insjafnja dalam ertian ,,indringerig"! Tapi roepanja sifat itoe 
didapatnja, rasanja keadaan penjoeloeh2 itoe serta akan kedoedoekannja sebagai wartawan itoe. Dalam tidak terdapat dalam korps djornalis k1ta, althans 
alat penjoeloehannja, ialah pers kita, tidak akan se- I banjak, ja, .erbanjak ha!, adalah wartawan kita sen- tak ada disenoebarinja rekan kita d1 Kalimantan itoe! 
enteng, sebab djeleknja. sekarang ini dipandangan diri masih keliwat enteng cia 'am anggapannja ten- Soekalah kita djornalis<l mer et tempat kita 
oemoem, teristimewa instanties pemermtah jang ter- tang ked1oerna\isannja itoe. Maia.1 itoe banjak hampah seoag1mana d1tentoeKan o\eh per oelan, hendaklah 
sangkoet. jang masih terdapat dalam gandoem wartawan itoe, kita moelai dengan tahoe menghargakan dan kehar-

Kita tidak hendak timpahkan persalahan segenap- tidak sedikit mendjadikan seloeroeh korpsnja diseret gaan kita send1ri I Corphar. 

Perhatikan gambar diatas, bagaimana 
tjara memandikan baji jang ada seclikit 

toea. Dengan satoe tangan iboe pegang 

si baji poenja tangan dengan rapi, goena

nja soepaja si. baji, tidak bisa tergelintjir 

atau menjepak clan mendjaga ia soepaja 

djangan termasoek dalam air. 

Tetapi irtgat; 
loe sekali 

jang paling per
jaitoe dia poenja 

makanan: Djangan bosen kasih 
dia makan: 

soesoe 

Potong ini coupon dan klrln1 pada N~ V. Moluksche Handels Vennootschap berlkoat francc 10 cent nantl blsa dapat 
1 boekoe sof:eoe " Tjap ~ionna" jana sangat berfaedah bagi kaoem iboe oent~ek mondJaga atau menJoe~I anaknJa. 
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Boeat menambahken ka
goembir ahanja tetamoe 
dalem medan pesta atawa 
tempat keramehan adalah 

jang paling menjotjokin. 

-Aj.u.:t ~ .. '1/~ ; ~ 

.Pondjoediaa ditempat Oemoem. 
Perloe dibasmi dengan 
I e k as I 

Kalau orang berdjalan sekeliling kora ini, begitoe 
seorang pernoerita spesial, bertjerira pada kita, di be
berapa tempat kita melihat toernpoekan'3 orang ber
keroemoem seakan~ ada barang tontonan jg menarik. 
Ta pi sesoedah mendekaHnJa keroemoenan orang orang 
seoagitoe, ternjata boekan apa jang rerlihat d1sitoe, 
1nela1nKan orang~ Jang asjik beradoe oentoeng dengan 
berdjoedi. Beg1coe hamp1r saban hari terlihat misalnja 
di Havenstraat, d1marta belakang pabean, dipasar 
sajoeran kepoenjaan gemeente didekat pelelangan 
ikan, dioedjoeng kedoea sebelah dari bckas djem~ 
batan sing1c1l, kawanan pendjoedi jang terdiri dan 
kaoem ooeroe \lrneii 2 pe1aboehan, orang2 tambangan, 
pendjoeaU ikan dlsnja.) asj1K mengadoe oentoeng 
dengan pelbaga1 mat1am perrnainan hazard. Begitoe
lah oeberapa nan oerroeroet..! temhat d1sisi djalan 
raja, d1seberang octara koeala Singkil dimana pang
kalan djembatan jang roesak itoe [dodokoe toea] 
orang bermain djoed1 dengan taroehan jang boekan 
beberapa sen sadja, tetap1 sampai belasan dan poe
loehan roepiah sekali pasang! Didekat sitoe se~ela~ 
kelaoet dipmggir kali poen ada toempoekan d1oed1 
jang lain. Apakah pendjoedian2 itoe, jang dllakoelcan 
dltcmpat tcrboeka, tidak menarik perhatian ham_b~2-
nja Hermandad jang sering berkeliaran se~ellltng 
kota? Begitoelah ten toe orang akan bertan1a. Ah! 
pendjoed12 itoe boekan dari kemarin, sebab sekall 
socdah terdjadi, waktoe dtpergok1 oleh scora~g agent, 
mereka !aloe poera2 membagi oeang, katan1a mem
bahagi oepah mcreka jang baroesan didapat dlsnja. 
Po en ten toe di pasangkannja se pioen2nja di tikoeng~n 
djalan soepaja mengas1h tanda kalaul3 ada po~1t1e 
datang. Lain dari pada itoe disatoe roemah d1 B10s
cooplaan, dekat roemah gade, hampir saba.n .han ada 
orang main ,, skop ". lni perloe d1selld1k1. Kalau 
dipasang djebak, masakan politie tak dapat me~
bekock pendjoedi2 itoe Bllgitoelah kependekan t1e
ritanja pemberita kita itoe. 

Kita kemockakan jang diatas ini soepaja jg ber 
wadjib memperhatikan seperloenja dan dimana bisa 
membasmi kedjelekan2 itoe. Toch soedah terlaloe, 
kalau dikota seketjilnja di Manado, orang berdj_ae~i 
disisi djalan raj a tidak dapat di bekoek I Sepert1 d1-
katakan diatas, pendjoedi2 itoe sebahagian be~ar 
terdiri dari kaoem bocroeh, jang dengan soesah pa1ah 
me dapat sepitjis, doea dalam seharinja, oeang mana 
sebab dojan berdjoedi dengan lantas diboros.kan poela, 
sedang tidak djarang entahkan bini anakn1a melapar 
diroemah, ketiadaan nasi I Orang2 sebegitoe haroes 
dllindoengi terhadap .•.. dirinja sendiri. 

Permainan tjatoer. 
P e r t a n d i n g a n d i Ma n g o e n i c. 

Pada hari Minggoe !aloe moelai djam 9.30 pagi, de
ngan bertempat di ,,Mangoenie" soedah diadakan per
tandingan schaak antara ,,Tionghoa" dan ,,Witte Looper" 

Kesoedahannja ada seperti berikoet: 
Tionghoa Witte Looper. 

Tan Tek San W. A. Kansil 
Sie Kha Tje H. M Run tu 
Ong Tjeng An Dr. A. B. Andu 
K. H. Liem A.8.H. Waworuntu 
Tan Tjin Tong Ch. Sumampow 
Jo Tian Lok R. Lapoelalang 
Oei A Kao F. Rumpesak 
Lie Boen Hong H. Sampelan 
Tan Tjeng Hien H. Sarnpouw 
Tan Tek Kam W. J Ratulangie 
Tjia Tjeng fiauw - S. L. Wakkarij 
Que Hok Beng J. Dengah 
Liem Sil< Po F. D. Kansil 
Tjia Bian Khe E. L. J. Lasut 
Mr. Lie Beng Tiok - C. A. Dengah 

Dr. Ratulan~ie dihoekoem. 
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Conform e is ch d a r i P. G. 
Tentang perkaranja toean ·Dr. Ratu Langie, harian 

,,Volksstern" tgl. 20 April mengabarkan: 
Mahkarnat-tinggi pagi in1 soedah mendjatoehkan poe

toesan dalam perkaranj1. anggota Volksraad dan anggota 
College van Gedelegecrden pada Raad terseboet Dr. R. 
terdakwa rnana tidak berhadir sendiri. 

Hof menganggap terboek ti dengan sah dan pasti, 
bahwa terdakwa bersalah melakoekan : 

le. pemalsoean soerat-soerat 
2e. melandjoetkan kedjahatan pemalsoean soerat2 
3e. dengan sengadja mempergoenakannja. 
Poctoesan boenjinja: 4 b o e I an pend jar a d an 

d i p e t j a t k an d a r i k ea n g go t a an p ad a Vo I ks 
raad dan Coll. van Gedelegeerden boeat 
I am an j a 3 .ta hoe n, sedang selama waktoe itoe di
am bi! haknja boeat dipilih dan memilib. 

Djadinja poetoesan itoe ada tjotjok dengan permin
taannja Procureur Generaal. Menoeroet pendengaran 
kami dari soember jang boleh dipertjaja, isterinja toean 
Dr. R. akan masoekkan permintaan gratie pada Wali 
negeri. Sekianlah warta itoe. 

Akan tiga matjam hoekoeman dalam satoe vonnis 
jang didjatoehkan atas dirinja Dr. R. itoe, soenggoeh 
arnat beratnia I 

Hoekoem Be11a r Mogot. 
Akan ke Pedjambon? 

Alhasilnja pemilihan Volksraad jang terachir, seperti 
diketahoei, boeat kieskring X adalab, bahwa toean N. 

Mogot, sekarang Hoekoembesar Ratahan , ada mendapat 
nomor tiga. Dus dengan berhentinja salah satoe dari 
doea anggota V.R. jang sekarang, toean itoe akan me
nempati kerosi jg terlowong itoe. Dengan terhoekoem 
nja Dr. R. jang dipetjatkan dari keanggotaannja di De · 
wan Rajat itoe, sekarang kerosi ~toe djadi terlowong . 
Djadi dengan begitoe Hoekoem be-sar Ratahan akan ke 
Pedjambon. 

Tentang Iowongan pada Vulksraad itoe, menoeroet 
,.Sg. P.", Aneta kabarkan lagi , bahwa sesoedahrja Dr. 
R. dihoekoem, dan sesoedahnja Voorzttter raad terseboet 
mengetahoei dengan opisi tentang penghoekoeman itoe, 
maka ketoea dewan itoe berkewadjiban boeat kasih tahoe 
pada pemerintah tentang lowongan itoe, sctel 21 b mana 
!aloe dikasih berlakoe artikel 55 l.S. Kemoedian stem
kantoor dari Volksraad akan berkoempoel .Qoeat angkat 
penggantinja Dr. R. Didoega jang akan gantikan Dr. R. 
adalah toean Mogot, sebagai wakil kieskring Celebes. 

Sebagai lid gedelegeerde, menoeroet lijst jang seka
rang, Dr. R. akan digantikan oleh toean Kartowisastro. 

Lebih djaoeh kita batja dalam s.k. terseboet , bahwa 
menoenggoe kesocdahannja permintaan gratie, althans 
selama 14 hari dalam mana terberi kesempatan merrpet 
goenakan djalan minta gratie itoe, Volksraad akan be
loem rnelakoekan tindakan2 jang tertoelis diatas itoe. 
Kalau Dr. R. mempergoenakan kesernpatan minta gratie 
itoe, tindakan2 Volksraad itoe akan ditoenda sampai ada 
ketentoean dari Wall Negeri tentang gratie itoe. 

Djalan Manado • Bailang. 

Ti d a k bis a did j al an i. 
Soedah sekian lamanja pendoedoek negeri Bailang 

dan seteroesnja, bagttoe djoega orangJ jang tingg 
diantara Bailang dan persipatan Gemeente M:i:1ado, 
mengeloeh2 tentang keroesakan djalanan dari Manado 
ke Bailang, teristimewa bahagian diantara perti{!aan 
djalan ke Boeha sampai di 13ailam .. Djalan2 itoe koe
rang boleh dikata djalan sebab disitoe ada bekas 
djalan raja. tetapi selain bekasnja itoe, soedah tidak 
ada tanda apa lagi jang dapat dipandang, djangankan · 
diseboet djalan boeat manoesia dan kendaraan. 

Dimoesim hoedjan, adalah djalanan atau jang 
seharoesnja diseboet djalan itoe, soeatoe selokan 
loempoer, jang lebarnja 3 meter dan dalamnja dipoe
koel rata setenga meter dengan disetempat2 sampai 
semeter lebih. Pada rnoesim begttoe, djangankan 
kendaraaau, manoesia, ja binatang poen tak dapat 
liwat didjalanan itoe. Datang moesim panas, jang 
tadinja bekas kolam2 loempoer, setelah kering me
roepakan lobang2, jang memberikan pemandangan 
seperti dimedan perang Verdun dengan granaattrec
tersnja itoe, jang pernahnja kita lihat gambarnja 

Berhoeboeng dengan keadaan djelek dari djalan 
jang soedah boekan djalan itoe, bebera?a pendoedoek, 
antaranja toean2 tanah eigendom jang ~rletak di
djalanan itoe, begitoe djoega pendoedoek Bailang 
dll. soedah memasoekkan soerat permohonan pada 
Minahasaraad, memintah dengan sangat, soepaja 
djalan itoe dengan lekas di perbaiki seperloenja. 
Biarpoen tidak diasphalt, asal kasiang bikin akang! 

Pihak kita, kita toeroet seroekan pada M. R . 
soepaja mata kesajangannja diarahkan keitoe djala
nan jang tinggal bekasnja. Tjoba pada moesim hoe
djan misalnja anggota2 M.R. mengadakan perlombaan 
mobiel disitoe . Pasti akan lantas pertjaja itoe djalan 
betoel2 soedah roesak 

Pekoeboeran negeri Sindoelang. 

Soedah penoeh a tau beloem? 
Tempo hari telah dikabarkan tentang penoctoepan 

pekoeboernn negeri Sindoelang atas perintahnja pern
besar gemeente, dengan alasan, bahwa kerkhof terseboet 
soedah penoeh . Pthak kepala kampoeng dan pendoedoek 
Sindoelang soedah dirnadjoekan keberatan terhadap pe
noetoepan itoe, sebab mereka berpendapatan, bahwa 
pekoeboeran itoe masih beloem penoeh . Mereka minta 
satoe cornmissie selidiki. 

Kemarin Kamis dikampoeng terseboet soedah 111e
ni11ggal seorang anak . Sesoedah merapportkan Ital itoe 
'pada gemeente, Hoekoemtoea Sindoelang !aloe kasih 
perintah boeat koeboerkan majat anak itoe dipekoeboe• 
ran Sindoelang, dimana rnasih ada tempat. Tindal<an 
apa sekarang maJe diam bi I dari pihak gemeente, beloem 
diketahoei . Perloe rasanja ha! itoe lekas dioeroes dengan 
~aksarna, soepaja dapat diketahoei dengan pasti pihak 
manakah jang benar, sebab sekarang gemeente bilang 
soedah penoeh, kepala dan p~ndoedoek kampoeng bi· 
lang masih loeas . 

Tahoen licentie kapoek. 
Diobah. 

Kepada College van Gedelegeerden soedah dimadjoe
kan rentjana ordonansi berhoeboengan dengan kapoek. 
Rentjana ordonansi ini maksoednja akan mengoebah 
,.Ordonansi Kepentingan Kapoek 1935". Menoeroet pasal 
I ordonansi terseboet, tahoen licentie oentoek mengirim
kan kapoek keloear negeri, berlakoe dari tanggal I Juli 
sampai tanggal 30 juni tiaµ2 tahoen. Pada waktoe hen
dak mengadakan atoeran kapoek itoe, atoeran ini di pan· 
dang perloe, sebeloem ada panen kapoek jang baroe. 
Panen kapoek itoe dipoelau Djawa moelai kira2 pada 
pertengahan boelan September dan di Selebes Selatan 
kira2 doea boelan kemoedian, begitoelah dikabarkan 
Bal a i po es ta k a. 

Sekarang soedah dapat mengambil tindakan j ng 
perloe, dalam waktoe jang lebih pendek, karenA lamb~t 
laoen soedah diketahoei keadaan l<apoek dengan leb1h 
djelas dari dahoeloe. Lag1 poela ada beberapa keberatan 
berhoeboeng dengan atoeran itoe. Oleh pihak pedagang 
jang mengeloearkar poepoek keloear negeri , aca dimei
djoekan permintaan soepaja tahoen licentie dimoelai 

I kira2 pada waktoe panen baroe dipoelau Djawa moelai. 



Karena jang terseboet diatas itoelah, maka dioesoel 
kan soepaja tahoen licentie oent~eli. mengeloearkan kapoek 
keloear negeri lebih disesoeaikan dengan tahoen panen. 
Dioesoelkan akan memoelai tahoen licentie itoe pada 
tanggal 1 September, sampai tanggal 31 Augustus. 

Menoeroet pasal 1 re'ltjana, jang dimadjoekan ini, 
taboen licentie kapoek ja'1g kedoea, jang moelai pada 
tanggal I Juli 1936, sekarang akan berlakoelah sampai 
tanggal 31 Augustus 1937. 

DARJ. TONDANO. 
(Oleh FredSar). 

Laii pengeloeban pegawai negeri Tondano. 

M o h o n p e r h a t i a n j a n g b e r w a d j i b. 

,, Voorwaarts-mars" 
Begitoelah Commando jang kita seringkali dengar 

dilapangan serdadoe. ,,Djalan teroes" mareka oe
tjapkan. 

Pengeloenan pegawai negeri moesti djalan teroes. 
Beloem sempor11a, sebeloemnja kita dapati semoea
nja rer,)endjoekan. Kita maoe menoedjoe kearah ke
gelapan sampai kearah jang penoeh tjoeatja, penoeh 
dengan keteranga'.1 jang ada boektinja, boeat dapati 
perba1 kan nasi b kaoem pegawai negeri. 

Sem0ea pegawai negeri Tondano berkata pada 

jaitoe rata2nja kenaikan barang2 boleh diambil 25%, 
sehingga olehnja itoe ada banjak sekali harapan di 
Tondano mendapat duurtetoeslag. 

Obat Wybert 
Moedah2an sadja keterangan kita ini disamboet 

oleh Pemerintah dengan segerah diberikan duurte
toeslag kepada pegawai Negeri Tondano di!. negeri. 

jang bisa toeloeng / 
Kaloekarrwemerasasakit di 
~~nggoTOkan it-Oe ertinja per
ingetan. Ambillah te.mpo
tempo Wybe.rt-tablet. &bab 
Wybert-tablet itoe toeloeng 
betoel boeat sakit tenggo
To kan, serak, batoek, sakit 
batoek dan aoes. Obat 
W:ybert itoe rasanja enak, 
dan membe-rsihken napas 
dan menjemboekken sakit 
tenggorokan, 

Itoelah harapan kita !I 
(Dari Red. Penoeroenan gadji doeloe itoe boekan 

disebabkan toeroennja harga barang2, bahan h1doep, 
tetapi lantaran keadaan perbendaharaan negen me
mintanja, Dan toeroennja harga sesoeatoe itoe mem
barengi penoeroenan gadji dengan tjara kebetoelan 
sadja). Wybert

tabletten 
menjehatken 
tenggvTOkan 

clan 
mengilanglun 

aoes. 

Pendjoeala.n <timoeka banjak orang. 
Pada hari SABTOE, tanggal 8 Mei 1937, djam 

9.30 pagi dengan perantaraan dan didalam kantoor 
lelang klas doea di Manado, akan didjoeal dimoeka 
orang banjak : 

WYBERT 
satoe kintal dengan hak eigendom verp. no. 63, 

terdoedoek dikampoeng Pondol pada Residentielaan 
No. 41, tertoelis diatas nama dari N. V, HANDEL 
.\'\Y CORRELE en Co., menoeroet soerat eigendom 
ddo. 10 Septemoer 1923 No. 85, tertoel1s lebih dja
oeh dalam soerat oekoeran dd. 17 December 1905 
No. H. Loeasnja 3472 M~. Hanja terdapat dalam doos2 biroe jang teelen 

a 25, 45, dan 65 ct. 

kita, bahwa ke~erangan kita di K.H.P. tentang ke
maha\an di Tondano ada sebenar-benarnia, serta 
mereka berdiri d1 belakang serta menghargai tindakan 
kita. 

Selandjoetnja mereka bertanja: ,,Apakah peme
rintah akan mengharga1 keterangan toean ?" 

Tentoe pcndjawaban kita, moestahillah pemerin
tah mendiamkan soeara Pers Indonesia jang memba· 
wa soeara pegawai negeri, tidak dihargai !I 

Pers Indonesia dihargai olch Pemerintah, djangan 
chawatir I! 

Selandjoetnja mereka bertanja: ,1Adakah harapan 
oentoek mendapar Duunetoeslag ?" 

Djika tergantoeng pada kita, seharoesnja peme
rintah memberikan duurtetoeslag, karena tjotjok de
ngan aanpassings-politiek jang dianoet oleh Peme
rintah sendiri. 

Tempo hari gadji ditoeroenkan, karena harga 
barang2 toeroen, sekarang harga barang2 naik, djad1 
seharoesnja gadji ikoet dinaikkan. 

Tetapi boekan kita jang berkoeasa, melainkan 
pernerintah. Maka oleh karena itoe, sambll menoeng
goe perbaikan nasib, kita moesti djalan teroes me
noendjoekkan kemahalan di Tondano di!. negeri. 

'.:egala poedjian, kita balikkan kepada Jang Maha 
Moelia. Toehan djoega tidak akan diamkan melihat 
hqrnbanja jang kebanjakan kena djeratan lintah darat, 
karena ada peratoeran gadji jang tidak sesoeai de
ngan keadaan zaman. 

Toehan djoega berfirrnan ,,Kaoem pegawai negeri 
tidak dapat melihat soeatoe peroebahan gadji, djika 
kaoem pegawai negeri sendiri hanja peloek dada dan 
toetoep moeloet dan tidak beroesaha mengindarkan 
kesoekaran jang diderita mereka." 

Kita akan memperlihatkan, apa jang terkandoeng 
dalam hati kaoem pegawai negeri. 

Peroendjoekan kita djoega maoe memboektikan. 
Djadi bersama-sama dengan penjelidikan pemerintah, 
kita djoega selidiki semoeanja. 

Boekti ada pada kita. Keterangan2 dari kemahalan 
di pasar Tondano soedah disampaikan oleh isteri2 
dari kaoem pegawai negeri pada kita, sehingga olehnja 
kita memb1lang diperbanjak terima kasih atas pe
ngiriman itoe. lni berarti kesadaran. Berarti tahoe 
arti zaman soesah. 

Boekan sadja di Tondano kita terima harga ba
rang2 naik harganja, tetapi dari semoea tempat. Tem
pat2 jang kita sangka, harga barang di~itoe ada 
moerah, ketjewa doegaan kita, karena sekarang ber
boektilah, bahwasanja soal harga barang soedah 
betoe12 naik. 

Dari kota jang besar sampai kota jang ketjil, dari 
kota samp?i doesoen2 kita dengar ratap tangisnja 
kaoern pegawai negeri . 

Menoeroet berita jang tersiar, berhoeboeng dengan 
toelisan kita dalam K.H.P., Padoeka toean Bangsawan 
Resident Manado telah perentahkan pada toean2 
Kcpala2 district di Minahasa, oentoek menjelidiki 
tcntang naiknja harga barang2 di pasar. Penjelidikan 

Wehry & Cv. 

toean Kepaladistrict Tondano soedah selesai dan te
lah dikirim kepada jang berwadji~ di Manado. Penje- 1 

lidikan beliau ada tjotjok dengan penjelidikan kita I 

l\eterangan lebih djaoeh boleh di peroleh pada 
jang bertanda : 

Djoeroe - koeasa : 
M r. J. KjR EE M ER. 

Toean R. S. Hardjadi
moelja, Brongtadinigratan, 
Baroe, Jogja, toelis: 
.. Saja merasa pasti, bahwa 
Sanatogen bagi saja ada 
satoe obat jang pertegoeh
kan .~oekma saja. Saja hen
dak artikan, dengan me
makai Sanatogen saja me· 
rasa lebih koeat. Dengan 
memakan Sanatogen baik 
di lahir maoepoen di batin 
saia djadi lebih koeat.'~,,.," 

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 sjahwat, kelemahan 
oerat2 saraf, tidoer gelisah (tidak enak) 
dan 'akibat lain2 disebabkan kelemahan. 
Moelallah hari ini djoega memakai Sana
togen soepaja lekas poela merasa:i se-

nangnja mempoenjal kekoeatan sebagai 
moeda dan kesehatan. 

Jang dibawah ini ditoeli.i ol.eh Dr. E. Ott, 
tabib dari almarhoem Seri Saginda Radja 
Inggeris: · 

,,Senang hati saja dapat menoelis, jang saja semendjak 
beberapa tahoen selaloe memakai Sanatogen dengan 
hasi/2 jang baik sekali. Hasi/Z ini sangat baik sekali bagi 
mereka jang baroe moelaf semboeh dari penjakif2 beraf 
dan djoega bagi orang2 lain, jang perloe menambah 
tenaganja, membangkitkan nafsoe bekerdja serta mem
perbaiki perdjalanan darah". 

Bilamana tabib dari istana radja Inggeris soedah mempoenja1 
pengalaman jang sebagoes itoe tentang Sanatogen, maka ta'oesah 
toean enggan lagi memakai Sanatogen. Sanatogen poen akan 
mengantarkan keschatan jang tegap hagi keadaan toean seperti 
ini dan Sanatogen aknn men
djadikan toean seorang ma
noesia jang sempoerna, jang 
merasai: pelbagai kelazatan 
hidoep. 

Sanatogen 1ekal1-kall tldak dipeoang dengan ta
ngan dan tidak menaroeh aocatoe bahagian dibega 
Jang tidak dllzlnkall oleb soeatoe agama. 

OBAT KOEAT JANG PALING BAIK 
Terdapat pada segala roemah2 obat dan toko2 • 
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B~LILAH LAM POE LISTRIC T JAP 

,,MASCOT" 
blkinan dari fabriek Nederlandsch Indie 

HARGANJA: 

s cp. f 0.30 

10 
I 15 watt 

25 \ •o ' 

" 0.32 lfo 

TERANG SEKA LI. 
Bisa dapat beli dirnana-mana. 

DISTRIBUTEURS 

JACOBSON VAN DEN BERG &Co. 

Barah Koelit. 
Sifat jang njata sekali dari Purol 
jaitoe bahwa Purol begitoe maha 
melawani dan menjemboehkan se
gala barah. Djoega poen kalau loeka 
oleh sebab kotor atau pendjangkit
an akan bemanah dan djadi barah 
hebat, maka djikalau pakai Purol, 
lekas mengoerangkan sakit dan ba
rah poen lekas semboeh. Tida oesah 
banjak kata lagi bahwa sifat ini her· 
harga sekali, sebab sesoenggoebnja 
pendjangkitan koelit itoe kesoedah· 
annja boleh berbahaja sekali. 

Sebab itoe pakailah Purol boeat 
loeka potong, angoes, loeka kena 
parang, loeka sebab djatoeh atau 
loeka lain poen. Toean poen akan 
heran akan kekoeatan menjemboeh
kan dari palet ini. Djoega boeat 
segala penjakit2 lain, seoempama 
koerap eczeem, roewam, bidoelan, 
dampa, letjetan, angoes matahari 
d.s.b. Purol dipakai dengan her· 
basil baik. 

Ambillah pada hari ini djoega satoe 
doos diroemah obat jang dekat dan 
toean njatalah sendiri. Toean akan 
menerima ka
sih pada kami 
boeat nasihat 
baik itoe. 

Dlsemoea roe
mah obat dan 
toko 2, tlap 2 
doos f 0.40 atau 
t 0.75 

P A.S ONT VANG EN: 

EEN PARTIJ 

KANTOORBOEK.EN 
Boekhandel & Drukkerij 
LIEM OE! TIONG & Co 
Manado Tel. 43. 

Tanjalah harga pada 'lgent2 di 

Manado, Amoerang, Langoan, To

mohon dan Kotamobagoe Nam 1 

nama agent lihat lain minggoe. 

I 
AGENT I 

! 

NANYO BOYEf(J 1£4lfl!A JE,i 

L--------------------------------------------------J 

KLINil~K KA. 1 r1'{)(YR ·r11 _.\BIB [(l~G LlN 
Thabib dari Cl ~ro ~ luroe k'rnndjoen~in ini lrnta. Djalanken praktijk dan 

.kasih obnt dengeu tida trima b:ijaran. 

Pemimpin ini Kliniek perna djalanken practijk di KONG TONG 10 taoen lebih sekaraijg sampe disini 
kasi oaat doewa boelan oertjoema boeat bikin terkenal kemandjoerannja. 

Ingat I G:>enaken oba t sela1<oe pimpinan pasoe:<an balatentara, kaloe djitoe obatnja kendatipoen soedah 
mati bisa (lidoep kombali, tetapi kaloe kliroe se Jaliknja penjakit tambah berat, maka djangan gegaba. 

Pemimpin dari ini Kliniek, toean LEW CHEE MING goenal<en ilmoe kethabiban dari toeroen-menoeroen 
dan tambah poela sendirinja soedah djalanken 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 penjaki t dalem peparoe, bengkak lantaran angin atawa dari bacil, penjakit dalem 
toelaflg dan oerat, penjakit kotor (syphilis) ambeien, kentjing manis 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 lnroe koendjoengin ini kota soepaja pubiek bisa berkenalan dengan 
iapoen1a ilmoe !lmJe 1<etl11b.0'111, m l><a ijaianken Practijk doea boelan dengen tida trima bajaran sama sekali. 

Haroes dibilang sebagi penoeloeng jang besar bag1 publiek. 

Minta lantas preksa datang sendiri ongkos f 1.
Dateng <liroernah didalem kota ongkos . . . . . . . . f 2.50 

Loear kota bisa beremboek. 

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

Memoedj iken den gen hormat dari kita 

ADRES: 
Bioscooplaan no. 27, moeka pak gadean 

MAN ADO. 

l
. Thio Kim Hien, 

Soerabaia: 
Tjioe Teng Tin, 

Khoc Yauw Lim, 
Soen Tjhing Ting. 

Batavia : Oey Siauw Kin, Liong Tocng Wie. 
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I 
Keng Hwa Poo 

ORANG LELAKI KAGOE.l\lIN 
ORANG PEREMPOEAN, 

Sabtoe 1 Mei 1937 = 21 Sa Gwe 2488 

jang mesemnja manis kerna giginja bagoes. T ?ea.n b~lon p7r~a.h 
liat seorang prempoean jang betoel-betoel tiantik, 1ang g1g1n1a 
boesoek. Orang prempoean jang tida brani ketawa besar, biasanja 
disebabkan oleh halnja marika maloe giginja diliat orang. 

D joernalis boekan pendjahat 

Maka itoe tiap·tiap orang prempoean moesti mempoenjai gigi jang 
bersih dan poetih. Djoega toean dan njonja poenja gigi bisa djadi 
bngoes dan menarik hati dengan tentoe-tentoe pa~e t~ndpast;t 
Colgate menoeroet tjara pakenja, jang terdapet dalem bap·t1ap doos. 

Perdi bertindak. 

Berhoeboeng dengan kedjadian di Bandjermasing, 
pa.da boelan jang !aloe, dalam mana po e 1 a seorang 
wart aw a n Ind on es i er jang dihoekoem lantaran 
per de Ii ct, telah diboei (diborgol) aktoe dibawa 
dari gedong landraad kependjara, maka Persatoean 
Djornalis Indonesia menjampaikan seroean jang dibawah 
.ini kepada para wartawan Indonesia; 

Harian Darm o Kondo hari Selasa 30 Maart 1937, 
angka 69, lembar besar Indonesia, halaman moeka, ko
loTP V, memoeat berita koet1 pan dari 0 et o es an K a· 

Ii man tan,tentangpemborgolan tanganseorang kawan i~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
di Bandjerfl'lasing. j 

Toean Mas j r i, seorang wartawan jang telah men- digoenakan sewaktoe perloe, beroeroesan dengan am
dapat hoekoeman pendjara, karena akibat toelisannja tenar dan atau pembesar jang tersangkoet, misalnja I 
dalam soerat kabar, waktoe akan mendjalani hoekoe- seperti jang pernah diperboeat oleh seorang kawan di I 
:nannja, dan dari kantor Landraad dibawah keroemah Loemadjang; 
pendjara, dihantar oleh seorang opas, tangannja telah ketiga: P. B. berrnaksoed akan mentjetakkan semoea 
diborgoL itoe diatas kertas tebal, d1boeat sebagai piaga111 ; terapi 

Sepa11djang berita tadi, toean Masjri telah bertanja P. B. tidak mempoenjai ocang sescnpoen djoega 
kepada opas, soedakah sen~estinja pemborgolan itoe. Kee mp at: oleh sebab itoe, adalah pada te111patnja, 
Opas n1endjawab: ,,ja, ini menoeroet seniestinja". apabila P. B. menjampaikan seroean terhoeka ini, Kepa-

Pengoeroes Besar Perdi amat menjajangkan kepada da para wartawan Indonesia, baik jang telah mendjadi 
rekan Masjri, bahasa rekan itoe tidak menjatakan pen- anggota, maoepoen masih berada diloear perhimpcenan, 
dapat:"lja kepada Djaksa atau Admin1strateur Huis van soepaja soeka memperhatikan nasib perhimf oeran dalc.111 
Bewaring, jang p<1da waktoe itocpoen berada dikantoor soal keoeangan dan memberi sokongan sekadar menoe 
Landraad, bahwa µerlakoean sematjarn i:oe, ad;ilah tidak roet kemarnpoean masing2. 
pada tewpatnja. Bahkan djika perloe, boleh meneroes- Ke Ii ma: lebih djaoeh, berhoeboeng dengan akan 
kan permintaan tidak diboric;ol, kepada ass. resident. dilangsoengkannja Kongres jang ketiga pada boelan Mei 

Lebih~ disajangkan oleh PB Perdi, sebab waktoe di Djakarta, beradalah P. B. didalam haknja, oentoek 
toean Masjri tclah mendengar djawaban opas jang beliau 1 min ta sokongan kepada para wartawan Indonesia, direk
tanja, beliau tidak m~oe beroeroesan lebih djao~_h he~ada I si achbar kita boekan sadja, poela kepada bangsa se
fihak jang boleh diadjak beremboek dan a tau tihak Jang oemoemnja, jang tidak dengan bant6ean achbar dan atau 
lebih atas. wartawan, tidak moengkin menempoeh ·kemadjoean de-

Tetapi, nasi soedah mendjadi boeboer. Pe ml orgolan ngan saksama. 
soedah terdjadi tlagii. Kasajangan P. B. Perdi didasarkan Kabar tentang tindakan jang akan diambil olen P. B. 
atas soeatoe kedjadian di Loemadjang dalam tahoen dalam perkara pemborgolan di Bandjarmasin itoe, akan 
jang !aloe. Waktoe seurang wirtawan akan dibor2ol dioemoemkan pada kemoedian hari. 
tangannja, ia menjatakan keberat<>nnja, dan mernperi- Siapa jang lebih doeloe akan memberi soV.ongan 
ngatkan, bahwa pemerintah soedah rnemboeat kesang- kepada P. B. Perdi? 
goepan mendjaga, soepaja pada kemoedian hari tidak Kami roene-goe I 
akan tedjadi poela wartawan diborgol poela tangann]a, Dengan selemah tenaga dan sependek Iangkah, kami 

d l.k acl · ni·a pemborgolan poen oeroeng akan bekerdja telah memenoehi kewadjiban jang dipi -karena pers e 1 . !'\ i1r , . 
Disamping tinjakan Pengoeroes Besar jang akan 

diambil l5erhoeboeng dengan pemborgolan wartawan 
di Bandjirmasing jang seperti terseboet diatas, P.B. 
merasa perloe mengoemoemkan poela kawat P.B. jg diki
rimkan kepada Wali Negeri (jhr. Mr. Dejonge), waktoe 
terdjad1 pemborgolan tangan pada diri rekan Saroehoem 
di Soerabaja p;ida boelao Ap1 ii 1934. 

Kawat itoe dikirimkan pada 12 April 1934, boenjinja 
sebagai beri koet : 

Gouverneur Generaal Buitenzorg. 

Met groot leedwezen vernemende in boeien slaan 
van col!ega Saroehoem Soerabaj;i voelt lndonesische 
]ournalistenbond Perdi het met de hoogheid der l11di1che 
Regeering om•ereenigbaar deze onnood·ge preventieve 
politiemaatregt:l verzoekt eerbiedig doch dringend om 
in den vervolge vrrschoond te blijven van zulk eene 
behandeling. 

Het Hoofdbcstuur 
So et op o Voorzitter 
S o e d a r i o Secretarls. 

koelkan dibahoe kami. 
Atas nama P. B. PERDI. 
Soetopo Wonobojo, Ketoea. 

Soedarjo Tjokrosiswuro. Penoelis. 

DARI SIAOE: 
Tagoelandang gandjil. 

Mohon perhatian jang berwadjib. 

Astaga toelis. 

Dari Tagoelandang kita mendapat chabat, bahwa 
oleh pemerentah Landschap disana, seorang bernama 
Ismael Mandri telah dihoekoem pendjara lamanja 
2 bo~lan lantaran mendjalankan soerat gratienja ke 
Bogor dengan zonder perantaraan pemerentah disana. 

Tapi satoe perkara adjaib jang kita sendiri mendapat 
chabar dari si terhoekoem t~b. , bahwa pada saban 
hari rninggoe ia tiada mendapat vrij, melainkan di· 
soeroeh kerdja sebagai hari1 biasa djoega. 

Se·karang terbit pertanjaan dalam hati. Apa pe
ratoHan vrij kerdja pada hari minggoe tjoema berlakoe 
pada pendjara2 diloear Land schap Tagoelandang? 

Communist? 
Pada tgl. 10 hb April 1987, pagi2 toean Contro

lenr jhr de Kock, toean F. P Parengkuan Wd Radja 
Siaoe dan toean Kawoeka Grittier lnh. R ~chtbank 
Tahoena, telah geledah roemanja toean Erenst di 
Salili kamp Kaloempang Ondong Siaoe karena orang 
tsb, tersangka kominis? Hasil penggeledahan nihi', 
dengan zonder apa2 jang boleh me 1djadi boekti, 
bahwa orang tsb. berbahaja. 

Amerika negeri Dollar. 
Dimana semoea moengkinl 

Negeri Amerika jang ki.lja raja itoe sering dise· 
boet negeri dimana tidak ada hal jang tak boleh 
djadi, het land van onbegre11sde tl'ogelijkheden I 

Nama djoelpekan ini memang boekannja keliwat 
dileb1h2kan. Apa sebab? Seorang anggota congres, 
Samuel B Petingkill namanja, telah menoelis ten tang 
beberara hal jang mengena1 perecononlah negerinja 
Uncle Sam itoe. D1bawah ini kita toeroenkan bebe
rapa angka sebagai 1toe terbatja dalam harian "Loe" 
jang telah memerloekan mengoetibnja: 

Negeri Amerika, satoe negeri dengan semangat 
peroesahaan jang merdeka, satoe negeri ,. Kapitalist" 
loeasnja ada 6pCt dari keloeasan boemi ini. 

Pendoedoeknja ada 7pCt dari djoemlah manoesia 
jang mengediami doenia. Adapoen 7pCt dari pendoe
doek doenia itoe ada mempoenjai: 

32pCt dari segenap djalanan kereta api didoenia; 
58pCt dari segenap telefoon jang terpakai 36pCt 

dari semoea air djatoeh jang kekoeatannja dipergoe· 
nakan oleh manoes1a {waterkrachtwerken]; 97pCt dari 
semoea auto jang dipakai didoenia, sehingga itoe 
130 millioen pendoedoek bisa disatoe saat sekali 
goes naik auto, tjoekoep tempat; band auto jang 
di pakai oleh sekian banjaknja auto itoe kalau dihoe
boengkan satoe sama lain, sama dengan pandjangnja 
lingkoengan doenia tambah lagi 6000 mijl; 44pCt 
dari semoea perkakas radio; 60pCt dari segenap 
minjak tanah; 48pCt tembaga; 43pCt besi; 47pCt 
wadja; 58pCt gandoem; 56µCt kapas; 25pCt goela 
dan 33pCt arang batoe. 

Dengan soerat tertar~~al 11 ,\·.ei 1934, Pengoeroes 
Besar ada menerim.., dj.iw;;ban alas kaV\ .t itoe, boe11ji 
nja seperti dibawah iu1; 

Djika sekiranja di Tagoelandang bersamaan pe
ratoerannja dengan pendjara2 jang lain ' diloear 
Landschap tsb. maka kita mohon kiranja jang ber· 
wadjib akan ·memperhatikan ha! ini, soepaja pada 
hari2 jang akan datang tiada lagi kedapatan peristiwa 
jang dipandang djanggal sebagai ini. 

Sekianlah jang dipoenjai oleh negerinja Oom Sam 
Dari beberapa roepa barang jang dibelinja dan per
loe didatangkan dari lain negeri, diseboet 50pCt dari 
segenap karet doenia, 50pCt dari koffie jang diha· 
silkan oleh doenia dan 75pCt dari soeteral Dus boeat 
karet dan koffie, keadaan economie di Amerika sangat 
berpengaroeh bagi lndo.nesia! !Cekajaan pendoedoek 
nja? Wei, 45pCt dari kekajaan doenia dipoenjai oleh 
Amerika sedang 64 Millioen dari pendoedoednja sama 
aiassuransi djiwanja boeat sedjoemlah 108,000,000, 
000, dollar, djoemlah mana ada lebih besar dari 

I totaalnja assurantie sedoenia diloear Amerika! 

Model 97a. 
Regeering van 

Nederlandsch fndie 
No. 1099/ A, 

Bijlagen = 

Buitenzorg, den 11 Mei 1934. 
Naar aa'1leiding van Uw telegram van 12 April jl. 

heb ik de eer, op last van den Gouverneur Generaal, 
Uw Hoofdbestuur mede te deelen, dat naar Zijne Ex
cellentie is gebleken, het aanleggen van de handboeien 
aan den veroordeelden jou·rnalist Saroehoem bij diens 
overbrenging van het IJndraadgebouw naar de gevange 
nis i n de rd a ad n i e t n o o d i g w as g e wee s t. 
M a a t r e g e l e 11 z ij n g e t r o ff e n t e n e i n d e h e r
h al i 11 g t e v o or le omen. 

De le Gouvernements Secretaris 
W. g. j. M. Ki v er on. 

Bo eat semen tara, soenggoeh po en toe an Masj ri boe
kan seorang anggota Perdi, Pcngorron: Besar baroe 
dapat berboeat sepcrt1 jang ternjata dengan ma'locmat 
ini. Tindakan lebih djaoeil akan diambil. M1ksoed Pe
ngoeroes Besar mengoemoernkan kembali kawat prates 
dan djawaban Pemerintah dahoeloe, sebagai jang tertera 
diatas itoe, ialah; 

pert am a: agar soepaja kesanggoepan Pemerintah 
jang doeloe (Jhr. Mr. Dejonge), diketahoei oleh Pe
merintah kini (Jhr Mr. Tjarda van Starkenborg Stahou
w~r), selandjoetnja diperintahkan kepada badan2 dan 
pemhesar2 jang bersangkoetan, oentoek mengoeatkan 
dan mengoendjoeng kesanggoepan itoe; 

k e doe a: hendaklah para wartawan memperhatikan 
baik2 kawat protes dan djawaban Pemerintah itoe, de
ngan pengharapan, soepaja para wartawan mengarnbil 
toeroenan dan 111enji m pan seterti b-tert ibnja, oen toek 
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LOEAR NEGERI. 
Riboet di India. 

Fa k i r I p i m e m b i k i n p e r I aw an an. 
KNi boetan pol i tiek, berhoeboeng dengan penola

kan grondwet oleh Congres-parrij, beloem Jagi ter
oeroes 1ang memoeaskan. Dari tape! watas. Oetara
Barat ada d1kabarkan tentang perlawanan kaoem 
fakir !pi. Pemoerontak itoe telah menaroehkan dje
bak pada satoe pasoekan serdadoe lnggeris jang 
dihwat disatoe lembah. Disttoe pasoekan 1toe de
ngan mendadak d1tembaki dengan hebatnja, sehingga 
beberapa opsir dan serdddoe lnggeris dan India matt, 
dan leb1h banjak lagt jang Joeka. ~atoe mesm ter
bang jang mengiring pasoekan itoe ditembak djatoeh. 

Bo eat menindas pem beron takan itoe, pemerin tah 
India soedah makloemkan akan mengoendjoengi born 
dari mesin terbang diatas satoe daerah jang dikira 
aaa didiami oleh pemberontak. Betoel djoega satoe 
Keloeasan besar telah dibom dan oedara, dan beta
pakah ak1barn1a tak dapat d1ketahoei. 01tapel watas 
s1roe dari India sekara11g soedah d1datangkan pasoe· 
kan bantoean besarnja 6 sampai 7000 serdadoe. 

Komintern d1belakang !ajar? 
Harian Djerman ,,Der Angnff'· mendapat kabar , 

bahwa KeuJacllan~ d1tapel wacas lnd ,a noe sangat 
d1perhat1kan oleh Moscou. ~oepanja ~ov1et Roes 
meng1Koer dengan saaga~ besar perhattan Kedjad1an:.. 
1toe. daroe2 1n1 .::>tal1n telah lllener ma koenctioengan 
nja oec0esan Kaoem KOm1111s lnJ1a, jang mt:mau1oe 
kan rat>1rnrr tenta11g keauaan d111egt:rin1a Uanuhy 11oe 

Kora.i Ou1ts llut: daf)dt meugkaoarKan lag1, uahwa 
gezant Roes dt Afgha111sran sangat repoUIJa beKer
dJa d1antara Kom1111s2 c.lltapel watas lloe. Se1anojuet
n1a d1Kaoarkan olt!b ,,Uer Ang11ft" ~g1, bahwa l]a 
bang Komrntern d1 lnd1a telah 01penegoehkan, ter 
oe1ama uengan persertKatan 1<aoem rnoeaa kom1nis 
lnd1er, :.edang Sovjet Roes mt:naroeh perhat1au loear 
b1asa aras seKotah boeat pend1d1kan propaganu1s1 
d1 rashkent. 
Japan. 

P e m e r 1 n a h c o n t r a µ a r t ij 2 p o i i t i e k. 
P a r t ij b a r o e d a r i p e m e r 1 11 1 a h ? 

Sepert1 telah d1 abarkan tempo h, ri par ement 
japan teta 1 d1ooebarkan oteh he1:,er, atas voorste BJ.i 

1111n1sted Pe,nooeoaran iroe d1seo._ibkan olth 1er 
djad1nja pertjetjoKan antara peme11ntah dau doea 
parcij polll1eK png terbesar, jauoe iv\111seito dan 
'.)e1yukai. P1hak pemenntah drn1atakan, bahwa kalau 
sesoedahnja pem1l1han baroe pada 00 April (kemann) 
itoe dan perlement baroe tetap berkeras kepala, ma
ka poela pemenntah akan boebarkan badan perwa
k1lan 1 toe. Kalau kedoea p1hak teroes berkeras per
selisian politiek, itoe !Jdak akan ada kesoedahannja 
Bahwa itoe doea panij polit1ek, betoel2 dapat mem
pengaroehi parlement se~oeka-soekanja, ternjata dari 
keieoihan kerosi jang d1tempatinja. Dalam parlement 
jang telah boebar 1toe, dan 466 kerosi, jang didoe
doeki oleh .Y\1nse1to t1dak koerang dari ·205, sedang 
Se1yukai mempoenja1 172 kerosi, dus totaal 3771 
La1n:J partij mempoenjai: Showakai 24; Kaoem me· 
Jarat 18; Nationale bond 11; Tohokai 9; Merdeka 18 
dan lain2 partij 7 kerosi. 

Dalam pemilihan pada 30 hb. j.l. Minseito me· 
madjoekan 250 candidaat dan mengharap bisa reboet 
210 kerosi sedang Seiyukai dengan candidaat seba
njak itoe djoega ada harapkan 180 kerosi. Meskipoen 
lain2 partij mendapat ketambahan boeat keroegiannja 
kedoea partij besar itoe, orang merasa satoe serikat 
antara Minseito dan Seiyukai masih bisa koemp<'el
kan sed1oemlah 380 anggota, dus tetap mempoeniai 
kelebihan dalam parlement. Pihak pemerintah dite
rangkan, bahwa sehabisnja pemilihan oemoem, ka· 
!au 1toe doea partij besar tetap menentang pemerin
tah, Rijksdag akan diboebarkan Jagi, sedang pihak 
kedoea partij itoe diterant:,kan tidak takoet parlement 
diboebarkan la~i dan tetap akan berdjoang teroes 
pada mempertahankan pemerintahan dengan grondwet. 

Lain dan itoe pihak pemerin!ah diniatkan pen
diriannja partij politiek baroe, entahkah dibawah 
bekas premier Hirota. Partij baroe itoe, jang pro
pemerintah dibentoek dengan maksoed mematikan 
pengaroehnja itoe doea serikat Minseito-Seiyuka1. 
Betapakah ach1rnja dinegeri Matahari itoe, baiklah 
kita menoenggoe. 

'fiongkok meminta perbatian 
Teran t j am bah a j a k e I a par an. 

Dalam tempo belakangan ini sering2 terbatja 
kabar2 tentang mengantjamnja bahaja kelaparan d1 
beberapa daerah Tiongkok. Oi daerah Honan misal
nja, menoeroet penoetoeran William Leo, wakil Na
tional Child Welfare Association, jang baroe kem
bali dari sana d1 Shanghay, ada kira2 tiga millioeo 
orang jang terantjam akan mati kelaparan. kalau tidak 
lekas mendapat pertolongan dari loear. Kesoesahan 
itoe berhoeboeng dengan moesim patjeklik, dalam 
mana hasil baroe dari sawah beloem dipetik sedang 
hasil tahoen depannja soedah habis. Tambahan poe· 
la didaerah2 Honan iroe soedah JO boelan tidak 
toeroen hoedjan. 

Didaerah district2 di Chengchaw malapetaka itoe 
bertamb< h hebatnja lagi lantaran adanja ang111 riboet 
jang menghamboerkan pas1r, seh?ngga sebahagian 
besar dari gandoem jang masih moeda sama roesak. 
Perhoeboengan telefoon, kereta api dan lain2nja di
daerah itoe terpoetoes semoeanja, sedang mesin2 
terbang dari Eurasion tidak dapat mendarat disitoe. 

Roepanja semoeanja itoe beloem tjoekoep lagi 
dikoeatirkan poela menoelarnja penjakit pest dari 
Anwei oetara ke Honan selatan . Boleh dihilang saban 
district disepandjang soengai Yangtse dan Huai ter
antjam akan ketoelaran penjakit pest. Seboeah roe
mah sakit Amerika di Huai-yuan telah berhasil me
nolong 2500 orang jang dilanggar penjakit pest bi
soel dan dirawat dalam roemah sakit itoe sehingga 
semboeh dengan sadja 140 orang mati. 

OPZICHTERKOFFIEONDERNEMING/ SPAARBANK MINAHASSA. 
Wordt gevraagd voor de koffieondernerning Mo

dajac een opzichter bekend met de koffie - cultuur 
javaansch kunnt>nde spreken. Brieven met copie 
getuigschriften te zenden aan C. A. Broekhuizen 
postadres Tomohon. 

SPOOR HO EL 
EN 

Transport- Onderneming ,.Kawanoea". 
Stationweg No. 4 

Tegenover Station SS. Soerabaja-Kotta Telf. 1310 Noord. 

Het beste en bet1·01.urba.wrste ad'res. 
Beleefd aanbevelend: 
W. J. PONGILATAN. 

Wat een patient nooclig heeft: 

Diakoe sah dengan besluit Goebernemen 
tertanggal 11 Juli 1894. 

TEMPAT MEMPERBOENGAKAN OEANG 
SIMPANAN JANG KOEKOEll. 

Oeang simpanan jang tertjata dalam boekoe 
selamanja boleh diminta kembali df: gan tidak oesah 
kasih tahoe lebih dahoeloe. 

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

Boenga 1936 3.6%. 
Penjimpan2 jang beloem soeroeh masoekkan bo 

nga tahoen I 936, dipinta den g an sang at soe· 
paja soeroeh akoekan i toe. 

DirecUe. 

l. Goede verzor~jng 
2. Liefderij ka yerplrging 
3. Goede li~gi1.g 
4. Hustig-e omgeving 
o. HP-skundige behandeling. 

TEL. 51 en 81. MANADO, Julianalaan 6. 

DR. A. 8. AND U. 

Bisa minoem blsa gosok bisa oeroet 

l<emandjoeran ini minjak oba! s )<!dah tLuat dip! 1 na'3 d:in soedah diooedji dari padoeka2 
toean2 amotenaar dari ba·1gsa Europa da'! "1 ionesier seoerti: Radja2, Re,!ent, Hoofdagent van 
Polltie bij de afdeeling Generaal Controle Soerabaja, Adjunct Hoofd Djaksa lste klasse pada 
Landraad \1akassar, kepala:.l District, Wijkmeester dan Luitenant Tion:zhoa, Hm. toea2, kenala2 
goeroe, Vo0rzitter2 dari per'·oe·no0elan:Z, serta oendoedoek2 dan b1ngsa2 asing dar1 seloeroeh 
tanah Hindia Belanda jang soedah pernah pakai ini ,,Ban Leng" , dibawah ini ada doea soerat 
dari antaranja. 

Soerahaja, 7 September 1935. 

VERKLAR 1NG 

jartg Denartda dibaw1h ini, Ch W d~ \ 1 ~r. H))f l qe lt Vl 1 P·1l1.ie q,1cia aLieeling Get e
rale C 1 ltr,1le d s1ni. nenera·1~ka11 d 'i1111. lnh .va ia SO<' i 111 tahlle t1ai<a· rn•ni">< Han Leng- hrw:" 

rnengob·1ti loeln'2, sai<it oer >et d 11 ber11 !'•e>. 11'1' ;Jc 1j1 < t !l '.1i.1 < t .n;in.i ohat terSl' 11net s 

ngat baik adanja. Ja·1g i'erta1·da 
(s. b.) Ch. W. de Kater. 

VER KLAR l NG. 

Jang bertanda dihawah 111i, L. J J. v. Anen, bertin~gal di Soenbaj1, menerangkan dengan 
int, bahwa minjak , Ban Leng", jang d bik1n olel1 Se l<a Tje merk Tjeh She Tong, sangat ter
poedji goe11a r ~pa~ oeuja. it, seoert1: 'iakit telin,;a , de1mm , Jr1e!i'1 teristimewa ioeka2 angoes. 

Sesoedah pakai sed1Kit sadja rasa sak1t soedah hilang sama sekali. 

Soerabaja 24 - 11 - '35 Jang bertanda 
(s. b.) L. j. j. v. Anen. 
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