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J:~(}.EPA-ROEPA KABAR 
Lakoenja besi toea, 

Sepe r1 i pis an g gore n g. 
Berhoeboeng dengan keras lakoenja besi toea, 

pentjoerian2 lo~am ini sangat menghiboekan politie, 
teristimewa ditanah Djawa. Apa sadja jang nama 
besi, tidak ada jang aman, sampai pada pagar hck 
didepan roemah ditjoeri orang l Bagi toe djoega per- I 
kaka:::2 djalanan kereta api, perhoeboengan talipon 
d\snja, sama kena ditjoeri. I<ongsi minjak B.P.:v\. 
di Tjepoe jang semoelanja djoega kehilangan banjak 
besi tuea jang terhamboer dihqetan2, sekarnng telah 
mendapat aka! mentjegah pentjoerian kepoenjaannja 
itoe. Pada orang2 desa seke\iling tempat concessie
nic. dikasih tahoe, bahwa B.P.M. djoega membeli 
b~si to ca dan dengan bagi toe segala besi2 toea ke
poenjaan :Congsi minjak itoe jang terdapat ~ihoetan2 
sama ditjari oleh orang2 desa, jang mend1oealkan
•ija pada B.P.M. Dengan bagitoe kongsi ini malah 
mendapat k-'oentoengan jang loemajan dari besi 
toea itoe jang didjoealnja poela kepada pedagang2. 

Poen disini terdjadi banjak perdagangan besi 
toea, dengan partij2 besar. Besi2 toea dari bekas 
tambang2 emas di Totok dan Soemalata t~lah dibo
rong o\eh pembeli bangsa Japan dan sedang diang
koet ke Manado boeat dimoeat dalam kapal jang 
pergi kenegerinja. Perlombaan persendjat~an d?enia, 
dipandang dari soedoet jni, ada goenan1a dJoega 
Besi2 toea jang tadinja dibiarkan, sekarang m!lndjadi 
oeang. 

Perboeatan pengetjoet. 

T i g a I a w a n s a t o e. 

Beberapa hari \aloe, didekat pertigaan djalan v.d. 
Weteringweg Wawonasa, soedah terdjadi perkelahian, 
atau lebih teg.as pengerojokan oJeh tiga orang law:rn 
seorang. Sorehnja hari itoe seorang pemoeda jang 
liwat disitoe soedah dimelindoeng oleh tiga pemoe
da lain, dikerojok bersama-sama. Kalau tidak lekas 

soesoe 

A:tJakah IE§llA\~JJA\17 
3egitoe banjak prempoean tjantik? 
Marika pake saboen Palmolive, boekan 
sadja boeai moeka, fapi djoega boeat 
mandi. Bikinlah ia-orang poenJa resia 
ini djadi njonja poenja resla djoega, ::· • ~ 
pakela saboen Paln101ive. 

ada beberapa orang jang ke?et_oelan li~at dis!toe I 
soedah memisahkan, boleh djad1 pengero1okan 1toe 
soedah berachir tidak enak bagi si pemoeda jang 
sendirian lawan tiga itoe. Perkara itoe sekarang 
soedah dirapportkan oleh jang tersangkoet pada 
politie dan sedang dioesoet seperloenja. 

Permintaan gratie dari kiezers. 
G o e n a D r. R a t u L a n g i e. 

Seperti diketah@ei, baik dari Minahasa, baik dari 
loearnja, mlsalnja oleh pend0edoek Minahasa dikota 
Betawi, orang telah madjoekan satoe permohonan pada 
Wali Negeri, soepaja diberikan satoe gr at i e kepada 
toean Dr. RL. Kiasoja permohonan itoe menoeroet ,,Tj. T." 
ada kira2 sebagai berlkoet : 

a. Dengan mengb'.lrmati, al<an poetoesannja dan ke
adilannja pengadilan jang terting"i disini, pemohon2 
tidak akan mel'lgatakan apa2 terhadap vonnis itoe. 
Tetapi meski diterangk· n m~reka toeroet mcrasai 
hoekoeman jang didjatoe:1kan kepada toean dr. R.L. 
terseboet, sebagai k i e:.:. er s 

b. Pemohon2 tidak akan bitjarakan hoekoeman 
pertama jang bcrboenji empat boelan tahanan, 
kepada toean dr. R.L., -,ebab ini ada hak da11 ke
wadjiban sesoeatoe ha!ci . Dan l<arena mereka 
poen tidak hendak kesalahan atau tidak ada sa·· 
lahnja toean dr. R.L., maka hockoeman 4 boelan 

itoe mereka tidak akan bitjarakan dalam gr at i e 
re k est n j a. Mcreka berserah sadja pada pertim
bangan 1oean Besar Goebernoer Djenderal. 

c. Tetapi toean dr. R.L. ada seorang l i d p i l i h a n 
orang M i-n ah as a, jang ternjata memcnoehi 
pengharapan mereka sebagai wakil di Volksraad. 
Maka sesoedah beberapa tahoen Iamanja mereka 
memberi perwakilan kepadanja deng1n menerang
kan, terrasalah kepada mercka socatoe hoekoeman 
berat, me le pa s k an wakilnja dengan tidak ke
soekaan mcreka. 
Djasa dari toean dr. R.L. kepada tanah Minaha
sa, jang diwakilinja ada sedemikian besar dan 
djasanja diantara pergaoclan bangsa dinegeri ini, 
baikpoen pekerdjaannja, membawa nama Mina
hasa haroem dan semerbak, didalam ertian jang 
lebih loeas. 
Maka mengingatkan akan segala itoe, biarpoen 
toeaR dr. R L. dihoekoem 4 boelan itoe, mereka 
insjaf akan harganja sesoeatoe hoekoeman artinja 
djika mesti, merekapoen tldak akan berkata apa2 
pasar itoe, tetapi gebabis beliau mendjalani hoe
koemannja, mere k a be r hara p sang at a o e
p a j a pa d a d r R.L. m a s i h t er b o e k a k e
s e Pl pat an o-e n toe k mew a k i l i bangs a
n j a s e b a g a i m a n a b i a s a. 

Djantoeng-Hati jang ketjil, dari waktoe masih 
baji sampe besar tida keloepaan dapet soesoe man1s 
,,Tjap Nonna", biar tida keloepaan satoe 
hari. 

Soesoe Manis ,, Tjap Nonna", ada terdiri dari 
qualiteit jang baik dan sanget bersih. Dia mem
bikin si Djantoeng-Hati jang ketjil, mendjadi 

sehat dan pinter. Djoe
ga dia menolong men
ghindarken dari segala 
matjem penjakit baji. 

Baik boeat Anak-anak baji. 
Potong inl coupon dan kl-rim pada N. v. Moluksche Handels Ve.nnootschap berikoet franco 10 cent nantl blaa dapat. 
1 boekoe soesoe •• Tjap Nonna" jana sangat berfaedah bagi kaoem lboe oentoek meacQaga atau menJoeaoel anaknJa. 
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PIKIRAN PEM:BATJA. 

PEMOEDA INDO TIONGHOA. 
Haro es s e la lo e di toe k o e I, 
s e p e r t i b e s i p a n as. 

Hoofdartikel Keng Hwa Poo tt. 17-24 April '37, te
lah menarik perhatian dan perasaan saja, sehingga da· 
tangtah saja dengan gagang pena, pada melahirkan be
berapa kalimat diroeangan soerat kabar ini. 

Poen besarlah pengharapan saja, biartah Keng Hwa 
Poo satoe2nja soerat kabar Tionghoa disini, ajangan 
merasa bosen, saban2 soeka memberikan pengoeraian 
jang berfaedan goena bangsa kita Tionghoa apalagi boeat 
golongan kita Tionghoa peranakan jang soedah tidak 
asing lagi dalam keadaan waktoe sekarang, telah djaoeh 
terdesak didalam ha! pereconomian, dan bisa didoega 
djikalau keadaan berdjalan teroes sebegini 1 kedoedoekan 
darl Tionghoa pranakan akan djatoeh serendah2nja, le
bih rendah dari kaoem marhaen jang sebenarnja. 

Bilamana soedah kedjadian sampai begini, kita boe
kan lagi seoempama: ,,besi diantara martil dan landasan" 
tapi kita akan hidoep sebagai: ,.pohon2 jang soedah 
ron tok daoennja". 

Seandainja kita soedah tiba diitoe generatie, apa kita 
masih ada poenja itoe keangkoean menghadap bangsa2 
jang ada bernaoeng sekitar kita diini negeri? Dan apa 
kita ada poenja kesoetjian bath in dihadapan medja aboe 
Jetoehoer ki ta, jang man a ptrnah memegang rol pen ting 
dalam pereconomian diini negeri? 

Demikian saja seroehkan kepada bangsakoe maoepoen 
golongankoe Tionghoa pranakan, kawan sepaham, sau
dara-saudara senas1bkoe, marilah kita sama2 tjoba pe
tjahkan soal jang serba soelit ini, hrena soal jang be
gitoe pentine- adanja, katau kita tinggal diamkan sadja, 
ja boekan akan mendjadi sempoerna, tapi soedah tentoe 
akan djadi roesak sama st::kali. Keadaan jg serba roesak 
ini jang telah memboengkoes hampir antero badan dan 
njawa kita, sekalipoen tidak tidak tertampak njata de
ngan kedoea bidji mata kita, akan tetapi dengan kalboe 
kila atau dengan kita poenja perasaan haloes, kita mesti 
akoe kebenarannja. 

Bangsa Tionghoa ada satoe bangsa jang terkenal di 
dalam pergerakan amal, moerah ha ti, soeka menoendjang 
satoe sama jang lain didalam hat kesoekaran atau ke
doekaan ada poenja itoe soemangat jang soetji jg haroes 
dipelihara elama didoenia. Boektinja saja bisa oendjoe
kan deng;an adanja bangsa Tionghoa hidoep disegala 
plosok, bisa bergaoel dan hidoep roekoen, dengan !Jangsa 
bangsa dalam negeri jang didoedoekinja. 

Olehnja saja merasa heran sekali, sedang penghidoe
pan atan perekonomian kita sementara hanjoet kemoeara 
kemelaratan atau kesoekaran, dan kita mesti tinggal diam 

Partij Sjarikat Islam Indone•ia. 
M e n g a d a k a n a l g e m e e n e a ct i e. 

Besok Minggoe 9 Mei, moelai djam 9 pagi de
ngan bertempat di Flora Theater disini, Ladjnah Afd. 
P.S.l.l. Manado akan mengadakan openbare verga
dering. Menoeroet agenda jang disiarkan maka akan 
di bitjarakan : 
1. Qoer-an Lezing. 
2. Pemboekaan 
3. Pernikahan 
4. Sikap Hidjrah P.S.1.1. 
5. Pemandangan Oemoem 
6. Kesoekaran penghidoepan dan Keberatan2 Ra'iat 
7. Persilahan kepada Hadlirin melahirkan peman

dangannja. 

,,Kedjabatan2 dinegeri Poigar". 
Minta diperhatikan oleh 
j a n g b e r w a d j i b. 

M. menoelis kepada kami: 
Soedah beberapa kali didalam beberapa soerat 

chabar jang terbit di Manado, orang telah menoelis 
halnja terdjadi kedjahatan2 di Poigar, seperti me
lempar batoe pada malam hari diroernah orang, me
moekoel orang, memboenoeh dan meloekai sapi d.1.1., 
tetapi hingga hari ini oleh politie negeri Poigar, 
beloem dapat dibasmi. 

Dengan demikian kedjahatan2 di Poigar makin 
hari makin bertambah dan diboeat dengan seming
kin berani, karena hampir setiap malam terdjadi 
pelemparan batoe di beberapa roemah orang~ di 
Poigar dan diberikoetkan dengan soerat2 antjaman 
hendak masoek roesoeh didalam roernah jang ter
sangkoet. 

Toeroet dengar, bahwa soerat antjaman baroe2 
ini, jang diselebarkan oleh itoe orang2 djahat, me
reka mengantjam semoea orang jang berasing di 
Poi gar, Belanda, Tionghoa dan kawanoea sekalipoen. 

Penoelis pikir, dj1kalau kedjahatan2 itoe ta' da
pat dibasmi lekas oleh polttie negeri Poigar, senis
tjaja achirnja kedjahatan2 di Poigar akan djadi lebih 
hebat diboeatnja. 

Menoelis sampai disini, penoelis dapat dengar, 
bahwa hari ini tt. 29 April, oleh hoekoemtoea Poigar, 
telah dapat ditangkap 4 orang jang biasa berboeat 
kedjahatan terseboet, jang oleh toean Hmtoea, lantas 
dikirim ke Amoerang. diperhadapkan kepada toean 
Hmkedoea. 

Kiranja dengan penangkapan ini, akan membawa 
basil jang menjenangkan, serta akan dapat djoega 
menerangkan akan segala perboeatan2 dari mereka 
atas sapi~ dari toean goeroe Mintjeloengan jang di
boenoeh dan sapi2 dari lain orang2 jang diloekakan 
d I.I, jang telah diperboeat oleh mereka d.p. tahoen2 
jang !aloe! Kepada toean Hmtoea Poi gar jang actief, 
penoelis oetjapkan sjoekoer adanja. 
(Dari Red: Permintaan toean kami akan lakoekan se

keloearnja no mer jang memoeat kabaran ini.) 

sadja tidak maoe tjari·daja boeat mempertahankan atau 
mernperbatkinja. Poen bangsa l'ionghoa ada satoe bangsa 
jg terkenal ati-ati, he mat didalam pentjahariannj<'I, soeka 
ingat toeroenan agar dapatkan 1-'.edoedoekan jg bagoes; 
boektinja saja bisa oendjoekau, bahwa soedah lama itoe 
orang toea2 jg telah beradoe didatam liang pekoeboeran 
ta pi namanja masih ada tertjantoem sebagai merk toko
nja sampai sekarang. Apa itoe soemangat jang berada 
pada leloehoer kita, pemoeda2 kita sekarang tidak bo
leh ambtl tjontohnja? 

Pada djaman kita sekarang ini, boekan sedikit pe
moeda-pemoeda kita ada poenja peladjaran tinggi, hingga 
ada soedah bertitel Mr., Or. dll., apa intellectueelen 
kita tidak ada poenja hati atau soemangat boeat djadi 
pemoeka atau pemimpin kita goena perbaikan penghi
doepan kita? Saja boekan boekan bermohon agar intel
lectueelen kita soeka bi kin pengo1 banan seperti apa in
tellectueelen lndonesier pernah berboeat goena bangsa
nja, akan tetapi saja dan beriboe2 per:oeda Tionghoa 

I 
jang sefaham dan senasib, inginkan intellectueelen kita 
poenja boeah2 pikiran jg berharga, goena memperbaiki 
Shiahwee Kita jang keadaannja sekarang seperti kapal 
kandas diatas karang. 

Keliwat modern boekan dj~di rintangan pada kita 
mentjari kemadjoean hidoep, tapi arti kata modern jang 
petloe sekal l<ita pahamkan sarinja. Bangsa Europa men
djadi pesaikemadjoeannja boekan karena modern, sedang 
leloehoer kita bisa pegang rol penti11g dalam perecono
mian diini negeri boekan karena koenonja. Saja berpen
dapatan, keactiefa11 1 bersoemangat kerdja jang keras, 
lahoe pergoenakan waktoe, tidak mengenal tjape, berani I 
menghadapi pekerdjaan jang soekar adalah rnendjadi 
sendjata jang paling modern boeat membantras segala 
rintangan jang menghalangi perd1oeanga11 hidoep kita. 

Sesoeatoe manoesia iang hidoep diatas doenia ini, 
semoeanja tidak maoe ketinggalan boeat boeat men~m 
poeh kemakmoeran hidoep, demikian djoega dengan se 
soeatoe pemoeda indo Tior ghoa, hanja bedanja kel:Jia
saan sesoeatoe bangsa maoepoen golongan. 

S0edah mendjadi darah-daging dari golongan Tiong
hoa :J ranakan ialah menerima peninggalan orang toeanja, 
sedang semangat boeat tjari sendiri hampir tidal< ada 
la6i d1~a .1ocbarin ja·. Olehnja saja berani bila11g, pemoeda 
Tionghoa prnnakan haroes boeang itoe tabiat djelek, 
maka perloelah pemoeda2 ki ta ditoekoel Jagi seperti besi 
panas diatas landasan. 

Tidak ada satoe perboeatan jang terpandang tingg1 
dan moelia dari p..:r boeatan jang mengagoemka11 goena 
bangsa dan tanah air. Saja pertjaja diantara ba ngsak oe 
di Manado ada itoe orang jang boleb diharap boeat 
membela atau memperbaiki kepentii1gan ba11gsa kita. 

Moedah2an mereka na ti soeka lantas moelai beker-
dja, bekerdja sebeloemnja kasep. T. Y. F. 

Doenia penerbangan. 
L ij n K. N. l. L. rVL k e M a n i 11 a. 
Tidak djadi diboeka 

Soedah pernah diVJartakan, bahwa iloe kongsi 
penerbangan Belanda KN. I L.M. ada kandoeng niatan 
boeat membo~ka perhoeboengan oedara antcra In
donesia dan Philipina. Perhoeboe:igan oedara ttoe 
ada sebagai peneroesan lijn Java-Tarakan, jang sedari 
beberapa tempo soedah dipakai . Persediaan goena 
peneroesan lijn oedara itoe semoea soedah siap dan 
jang ditoenggoe lagi sadja kabar baik dari toean 
Nieuwenhuis jang bersama dengan toean2 Plesman 
dan Rensdorp, berada di Washington, boeat pem
bitjaraan seperloenja dengan pembesar2 dari Pan 
American Airways dan pemerintah Amerika. Menoe
roet berita jang semoelanja ada pengoendjoekan2, ' 
bahwa akibat pembitjaraan itoe agak baik. Tetapi 
sekonjong2 sekarang, menoeroet beritanja ,.H.N." 
itoe rentjana2 jang te1ah dibikin, boeat sementara 
tidak bisa didjalankan. Poetoesan jang dikeloearkan 
oleh pemerintah Amerika ada bertentangan dengan 
apa jang diharap kan. Djadi itoe soal meloeaskan di en st 
oedara sampai ke Manilla. masih tinggal impian be
laka Apa sebabnja kesoedahan pembitjaraan2 itoe 
berlainan sekali dengan apa jang diharap2, tidak 
dapat diketahoei 

Penerbaugao Java - Tiongkok· 
Oleh toean Khouw Khe Hien. 

ltoe directeur dari paberik2 ,,Merbaboe" jang 
terkenal, toean Khouw Khe Hien, jang seperti pernah 
dikabarkan, tempo hari soedah lakoekan penerbangan 
kc Nederland bersesama luitenant Terluin dengan ia 
poenja mesin sport ,,Walraven Il", selang beberapa 
tempo mengandoeng niatan akan membikin pener
bangan Indonesia - Tiongkok. Niat;in itoe sekarang 
hampir akan berlakoe. Kati ini toean l<houw dite
mani oleh seorang bangsanja, jaitoe toean Tan Oie 
Gan, jang beloem lama balik dari lnggeris dengan 
membawa brevet penerbangan jang didapatnja disana 

Pada achirnja April awal Mei toean Khouw akan 
btrangkat dari Betawi menoedjoe ke Singapore. 
Laloe ke Alor Star - Bangkok ; Bangkok - Hanoi ; Ha
noi - Hongkong dan Hongkong - Shanghai Dari 
Shanghai akan dibikin beberapa penerbangan kebe
berapa bagian dari Tiongkok antara lain2 djoega ke 
Nanking. Bagitoelah ,,V. S." kabarkan. 

Seperti diketahoei, toean Khouw ada satoe Indo 
Tionghoa sedang mesin terbangnja ada boeatan In
donesia, bikinannja sendiri dalam paberiknja 

Gara-garanja Sin Po. 
"Pemandangan" tocroet di 
boyco t. ' 

Tempo hari soedah kita wartakan tentang pemoe
toesan perhoeboengan antara s.s k. Indonesia dengan 
,, Sin Po", dengan tcrketjoeali ,, Pemandangan '.' di 
Betawi, jang dikemoediakan oleh toean Tabrani. Sikap 

tersendiri dari toean Tabrani ini, mendJadikan perhim
poenan djornalist Indonesia ,, Perdi" sesoedah mem
berikan kesempatan pada toean Tabrani dan ,, Peman
dangan" •nja hoeat mengorectie pendiriannja, bertindak 
lebih djaoeh, kan mengadjoerkan kepada sekalian s.s.k. 
Indonesia pada memoetoeskan ~joega perhoeboengan 
dengan Pemandangan. Begitoelah moelai 26 hb. jl. 
pertoekaran ruilnummer antara s.s.k. lndonesier dengan 
,, Pemandangan" telah distop. 

DARI BOEOL. 
Koendjoengan armada. 

Van Ga I en d an Witte de With. 

L:ahoeloe beberapa hari dari kedoea kapc. tor'
pedojager ini akan mas0ek disini, ramai benar orang 
memperkatakannja. Diroemah2, dikantor, disekolah, 
didjalan2, dipasar, dilapang bola dimana2 tempat 
kedengaran orang menjeboet2nja bagai ta' sabar. 
Soenggoehpoen hari 14-4-'37 itoe boekan hari armada 
,, Vlootdag" bagai di Betawi pada boelan September 
'36, tetapi karena disini beloem pernah masoek ka
pal sebegini ketjoeali kapal K.P.M. atau Fazant da;n 
sedjenisnja, maka soenggoehpoen hari itoe ada hoe· 
djan dan oedara mendoeng, ta' koerang perhatian 
orang. Banjak berkeroemoen ditepi pantai. Dari oedik2, 
dari pesisir dan sekitar Boeol-Leok banjak jang 
menghentikan pekerdjaannja datang menontonnja. 
Dalam pada itoe penoelis terkenang dimasa lt'foe, 
dimasa perang tahoen 14-18, ada masoek di Palele 
bergantian kapal Tromp d.1.1. ketika disana ada se
boeah kapaJ !ajar seorang hartawan Duitsch berl oeh. 
Tetapi ja, masa itoe soedah !aloe kapal itoe seolah2 
tel11h pada zaman koena, dan ini kapal masa sekarang 
masa bar0e lebih ,, modern" kata orang, hatipo 
tertarik akan melihatnja boekan Jari djaoeh sadja, 
tapi perkakasnja jang modernpoen maoenj1 hendak 
diraba dengan tangan sendiri 1 ta' maoe rasanja hanja 
mendengar tjeritera orang. 

Kita sama tahoe, bahwa dahoeloe lain; sekarang 
melihat2 kapal perang sebegitoe terboeka oentoek 
oemoem. Pagi + djam 7 1 ~ kedoea kapal itoe telah 
ada dipelaboehan, dan tampak amat hebat. Dari 
djaoeh tampak letter VO dan WW ha! mana bagi 
orang ahli historie [tambo] dapat mengenangkan lak
samana Belanda dahoeloe, jang perkasa2. 

Moela2 tampak sekotji toean2 Pembesar neceri 
menoedjoe kedoea kapal itoe, dan teroes ke WW 
jang berlaboeh lebih djaoeh dari Leok. Sedjoeroes 
pandjang sekotji tadi ditarik o!Elh motor kapal WW 
menoedjoe darat, dan disamb~et sebaris serdadoe 
dengan hormat, akan toean2 pembesar kedoea kapal 
itoe, bersama P.t t. Controleur dan Radja c.s. lang
soeng ke Controleurswoning. Barisan anak2 sekolah 
Boeol seloeroehnja jang lebih dari 400, dan 8 goeroe
nja tampak berbaris dengan <!loeran, dan 3 pasoekan 
muzieknja dimoeka, ditengah, dan di elakang ber
gantian menioepkan lagoe bermatjam2 march 

Tempat dimoeka tangga, diperdrngarkan lagoe 
,, W1lhelmus 11

• Setetah Kepala sekolah Vervolg berem
boek sebentar dengan Pembesar kapal dan P.t. Con
troleur, goeroe2 dan moerid klas tinggi diizinkan 
kekapal menoempang sekotji Landschap ,,Srie 8oeol". 
Oisekotji tampak berasak2 dan setelah djaoeh kelaoet 
gelombargpoen besar2 hampir ada bahaja. Oentoeng
lah setelah motor dari darat dan diperlihatkan soerat, 
lantas sekotji Srie Boeol ditarik ..... And .. 
What joy l What pleasure! What a pity! etc .... 

Dikapal van Galen. 
Setelah soerat dari darat ditoendjoekkan kepada 

Co1nmand. jang djaga, !aloe goeroe2 dan moerid2 
diterima dengan ramah, tamah. Laloe dibagi2 atas 
beberapa groep dan tiap groep dihentar seorang 
pegawai kapal melihat2 segala ala! perkakas kapal 
perang jang hebat2 itoe. Dengan ringkas sedikit di
toetoerkan disini. Kapal2 perang modern ini mem
poenjai kelebihan banjak dari kapal2 daboeloe, baik 
tentang alat dan keadaan j.1.1. Pandjang kapal v.G. 
ini + 100 m. Boleh ditentoekan sa'atnja tiba pada 
soeatoe pelaboehan. Oempamanja Manado Soerabaja 
kalau dikehendaki dapatlah sehari semalam dilajari. 
Ta' djaoeh dari tangga pada sama tengah ada 1 
tempat torpedo poetar 3 loQp. Kalau ditembakkan 
ketempat jang + 10 km. Dari kapal ia melompat + 
10 m !aloe masoek air. Dalamnja masoek air boleh 
d1stel. Ditepi kapal ada 4 poela perkakas penembak 
kapal terbang moeloetnja boleh ditoeroen naikkan 
dan dapat dipoetar dengan ta' lelah hanja menekan 
knoopen bertoeroet sekali 25 pelor jang 40 mm, bo
leh ditembakkan dalam sekedjap [op 't oogen blik]. 
Oentoek mengelokkan mijn dalam laoet jang mem
bahajakan kapal2, ada satoe perkakas besi boelat 
matjam kapal silam ketjil berdjalan dimoeka kapal, 
pekerdjaannja wenggoenting (menggergadji) tali2 
mijn, dan kapal dapat !aloe dengan ta' chawatir apa2. 
Dengan begitoe kapat boleh bebas dari itoe visch
schuit op zee. 

Selain 1ja ada 4 mitrailleur jang dalam satoe menit 
dapat memoentakan 100 pelor, meladeni moesoeh 
Dihaloean, ada meriam besar seolah2 nenek dari 
sekalian meriam dikapal atau meriam raksasa jang 
hebat roepanja, sangat mengagoemkan benar2. 

Ada kompas besar rnemakai kekoeatan electrisch 
dan besi berani terdapat dihatoean, tempat menge
moedi. Ada tertoelis 1 t .i m 600 slag. jani, boelang 
baling kapal dapat berpoetar hingga 600 kali semen it, 
dan nistjaja ladjoenja sebagai taxi jang berlari ken
tjang. Pada djaroem (wijzer) dapat tahoe seinnja 
haroes tjepat, langzaam a tau stop. Lain dari itoe ada 
zoeklicht jang besar dan ketjil, lampoe pada~ hidoep, 
ada kijker oentoek melihat moesoeh digelap goelita, 
redding vloot memakai riemen, zwem vesten, bom
drager, al at penembak dan pemeleh dsb. Keterangan2 
jang diseboetkan ini hanja sedikit2 dan tentoe rah· 
sianja masih ada lagi. Ahli techniek soenggoeh mem
boeat apa jang mengagoemkan, mendahsjatkan, men-



ta'djoebkan, mengherankan. . . Inilah pendapatan 
sekarang. Entah apa lagi jang depan ini. Demikian
lah alat perang itoe. Satoe dan lainnja pintar sama 
pintar, tjerdik sama tjerd1k, loear biasa chabarnja 
konon kapal torpedojager sekawan ini akan menge
lilingi Celebes dalam 2 boelan tempoh. lnilah kapal 
diantara jang lain2 jang akan mendjaga Hindia kita. 
~' elai.nnja ada pasoekan oedara, dan kapal silamnja 
poela. Kita ta' oesah takoet dan djadi pengetjoet. 

[Pena Mas]. 

IENG HWA POO 

boeat variatie dalam actie berkata dthadapan wilajak 
sebaliknin seba1iagian orang Moehammadijah memoetar 
ini oedjaran dengan: 

,,Sedikit bekerdja, banjak bitjara". lni sijsteem narn
pak l<elihatan dihalaman sendirt Pilihlah diantara em pat 
kalimut ini, mana titik pendirian kita ialah: 

,,sedikit bitjara banjak bekerdja'' 
,,sedikit bekerdja banjak bitjara" 
,,sedikit bitjara sedikit bekerdja" 
,,banjak bitjara banjak bekerdja". 

Sebagai soeatoe badean kita djawan sendiri2. 

DAL.I SOEMALATA. .Berita Nirom. 

NAHNOE toelis: Lain dari pada pembitjaraan~ tentang atoeran 
Bibliotheek Moehammadijah. programm;.~ siaran radio Barat dan Timoer, jang 

Bergandengan dengan rnoelai berdirinja Aisjijahpoen, soedah ujata tjoekoep dipentingkan berhoeboeng 
Mohamadijah, bhg. Taman Poestaka telah dib-:rd!rikan. dengan hari raja jang akan datang itoe, ketjoeali 

BanJak kitab2 jang pen ting disediakan (rnilik Tm. Ps.) pe rkara2 choesoes jang dibitjarakan, terseboetlah 
boeat dipindjamkan bagi oemoem. peri hal oemoem 

Djoega Taman Poestaka ini ada mengambil langga- Bermoela sebagaimana njatalah dari pada oeraian 
nan beberapa soerat2 kabar besar dari Djawa (en dan jang telah diser~hkan oleh Nirorn maka pad~ tanggal 
Keng Hoa Poo, djangan keloepaan pen:) teroetama Dag- l .'v\aart l 937 djoemlah pende11gar terbahag1 m.enoe-
blad National Soea a 0 0 " b . 0 , ro et golon gan2 bangsa adalah beroepa sepert1 ter -

" r . em em soera aJ~· engan I tjitak dibawah ini: 
m1::m~erloeaskan satoe2n1a T. Poestaka berert1 memper-

1 

Bangsa Barat 65 .17% 
dalamkan soema~~at lectuur ~an menambahkan lapangan Boemipetera 18 gJo/

0 

pengetahoean ra11at Indonesia. Bang~a Tirnoer loearan (asing) 15 90pCt 
Menoeroet doegaan kita bibolio1hek ini sangat boe- j D" k d'b 1· k d ct· · 2 · t h d . . . 11 a 1 anc 1ng an engan peroen 1ngan iang 

o.e. pa .a s.s.k. maka penoel1s k1ra dart . ~eberapa Ad- dahoeloe maka tampaklah bahwa angka percent 
rn1n1stratt.e soerat kabar ~wak soeka mengmmkan proef- penliengar ban gsa Baral adalah tetap be ru bah ja'ni 
nummern1a pada adres diatas. mengalih ke pada golongan2 lain. Demikian itoe pada 

Moehammdijah Dome I tanggal l :V\aart I 936 angka2 terseboet masing2 ada-
M end at an g k an goeroe? !ah beroepa 6852, 16.28 dan 15 20. 

Kabar tersiar M. D. Deme I, jaitoe wilajak .M. groep Kemoedia11 berhoeboeng dengan kaberatan2 jang 
Soemalata, akan mendatangkan seorang goeroe Mocham- relah dikemoekakan oleh beberapa an gg auta pasal 

berita soerc1t ka bar dari pada siaran radio itoe di madijah (Dinijahschooli. oeraikan dengan segala ha1 ichwalnja. Sebab per-
Gebou·.v bakal sekolah, baroe2 ini (tgl. 21/2) telah djandjian baroe antara Nirom dengan Aneta , jang 

dirajakan, herhoeboengan hari ljdul adha. soedah berlakoe moelai ke pada satoe hari boelan 
Moehammadijab Deme I banjak mendapat andjocran ini, Raad itoe meuaroeh harap soepaja tjara pecha

dari Gr Soemalata, berboekti dalam banjak hal tampak baran itne cliperbaiki kelak. 
kcmadjoeannia, apabila di banding dengan lain2 wilajak. · i\daouen ,, soeara actz3n" itoe biasanja pada 

Boleh djadi kita poenja doegaan bi la wilajak Deme I I tiap ~ hari terloekis dalarn programma lagoe2 Tirnoer 
telah dewasa dnn sanggoep memikoel kewadjiban, tidak oen w ek tanah djawa rimoer dan Tengah: maka 
moengkin akan. berdiri sendiri biar hari ini mnsih ,,bo- perihal ini telah dapat tjelaan dari pada pihak pen
\eh dikata" Candidaat Groep Deme I. de11gar2 bangsa Timoer Oleh karena itoe. lagi dengan 

Dengan kenjataan2 ini (dalam doeniaMoehammadij- nasihat anggauta2 achli jang doedoek dalam Raad 
ah) lajaknja mempoenjai motto: ,,Sedikit bitjara. banjak 1 itoe, maka moelai dari pada sekarang ini soeara adzan 
bekerdja". Tapi awas hoor I Djangan sembojan ini di / itoe akan diperdengarkan hanja pada malam Djoe

ma,at adanja. 

BELOEr~ PERNAH DALAM RIWAJATNJA 
automobiel pada toean dikasihkan tawarao jang begitoe mengoentoengkao, seperti 
sekarang oleh CHEVROLET-itoe auto jang paling lenAkap dalam golongan jang 

harga moerab. Chevrolet ada satoe auto jang gagah dan koeat, serta mempoenjai 
nama soedah bertaboen-tahoen kareoa kehematan dan kepertjajaao. Bangoennja 

jani indah, bentoeknja jaog modern, dao roeaogan dalamnja jaog loeas serta leng-
kap deogan segala kasenangannja memberi pada CHEVROLET satoe tjap sebagai 

auto luxe dari kelas jang tioggi. Mesinnja. jaitoe kopkleppenmutor dari 6 
cylender jaog koeat, berdirinja jang paling tegoeh diatas djalan kehematan 

CE\ERAL 
MOTORS 

besar dalam pemakaian dan pemeliharaannja dan teroetama djoega kesela
matan kesemoeanja karena itoe Fisher-carrosserie dari wadja sertd hydarau

lische remmen jang paling koekoeh, mendjadikan CHEVROLET paling tjotjok 
boeat dipakai dalam pekerdjaan2 berat. 

Pertoekaran hawa 
dari CHEVROLET 
jang tidak men
djadikan orang di 
dalamnja digang
goe angin, mendja 
dikan adanja ha
wa jan~ segar dan 
enak dalam auto 
dan memberi tang 
goengan orang ti-

dak d1ganggoe a- -------------:"'Pl!~Jld~ 
ngin. 

1111: 1 UIJlJ1~ 
satoe-saioenja kereta jang moe
rah jang toean boleb !Janggakan . . 

• 

CELEEES ]Y[ 0 
MAKASSER MANA DO 

OR Co~ 
OORONTALO 

T oean mentjegahkan kedjadian jang 
soesah dari peloeh seperti sarap 
dan pedih dengan Bedak Purol. 
Berlempah2 kekoeatan menjemboehkan. 

~E•liif..UIA1•M~~M*11 

OLEH·OLEH DARI AMPANA . 

Seorang Pemberita toe I is: 

3 

TjeKtjok moeloet antara 
rad j a d an g o er o e. 

Tanggal 12 April '37, slang, soedah terdjadi bentro
kan moeloet antara toean Tandjombulu Zelfbestuu• der) 
dengan toean M. Pandey Kepala sekolah goebernemen 
kl. 2 di Ampana, ha! mana terdjadi lantaran perbedaan 
faham ( pendirian) antara i ni kepala rajat dan itoe pen
d id i k bakal rajat. 

Sebabnja: sekoempoelan kanak! sekolah diwaktoe 
uitspann ing, bermain klereng didepan roemah sekolah, 
kebetoelan poela toean T. liwat; entah bagimana sebab 
nja, kanak2 bermain klereng itoe disoeroeh berhenti oleh 
beliau, dan dilarangnja tidak boleh bermain klereng. 

Ketika itoe toean M. selakoe goeroe !aloe kelotar dan 
menerangkan pada toean T. bahwa permainan sematjam 
itoe ta' boleh dilarar:ig sebab itoe ada sebagai soeatoe 
soeatoe sport bagi anak2. Oisini laloe djadi debat jang 
seroe. Toean M. mengoesoelkan pendiriannja dengan 
dasar mere Ka poenja paedc.gogie, sement ara toean T. 
berkeras sadja melarang .... tidak boleh sebab kata 
beliau permainan sematjam itoe hanja mernbikin .... 
doengoe anak2. 

Saking sengitnja perdebatan ini - ditengah - djalan di 
man a tidak loepoet di ton ton pnbliek - toean T. !aloe 
mengoentjikan debat itoe dengan tangan digenggarn dan 
menghardik sang goe1oe ... apa kamoe ... be.rani I 

Oentoenglah t. 1\1. dengan sikap adem mejahoet ti
dak berani, sehingga satoe serieboks jang moengkin ter 
djadi disaat itoe dapat tertjegah. 

Kita toel is oer.toeng- althans gelukkig tidak sarnpai 
djadi goelet-goeletan lantaran perkara .... klereng. 

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 
kas1h tahoe lebih dahoeloe. 

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

Boenga 1936 3.6%. 
Penjimpan2 jang beloem soeroeh masoekkan boe

nga tahoen 1936, dipinta dengan sangat soe
paja soeroeh lakoekan itoe. 

Directie. 

DARI l:AlDIP A.jG BESA R. 

Jubileum, peringatan 30 tahoen dienst. 
Dir a j aka n pad a 26 jun i 1937. 

Seperti soedah pernah dipaparkan dalam K.H.P. 
ini. bahasa pada tahoen berdjalan ini P.t. R. S. Pontoh, 
akan merajakan kegenapan dienst dari beliau 30 
ta h o e n selakoe Radja [ Z e ! f b e s t u u r d e r l 
dalam Keradjaan Kaid. Besar. 

Kini dapat dikabarkan poela, bahasa hari pera
jaan terseboet, soedah ditentoekan oleh bangsawan 
Resident Manado jani pada 2 6 h. b. J u n i l 9 3 7 
jad. (selamat .... pen.1 

Peraagangan katoe. 
Berhoeboeng dengan soekarnja masoeknja lw la!:> 

ting di Keradjaan K 1:3. maka atas 1111t1ar :tf1 j il ll>t <it 
Pad Radja Kaid. Besar, dit)antoe oleh ::i<n1gao , se 
moea penanggoeng2 belast1ng jang t1ada ker otnjaan 
apa2 diadjak boeat djahit katoe (atap) dart daoen 
roewbia dan ditransport ke Minahasa boeat didjoeal. 

OPZICHTER KOFF'IEO N DERN EJ.Vlll\ G 
Wordt gevraagd voor de koffieonderneming Mo· 

dajac een opzichter bekend met de koffte - cultuur 
Javaansch kunnt>nde spreken. Brieven met cop1e 
getuigschriften te zenden aan C. A. Broekhuizen 
postadres f omohon. 



Het kanteor is 
verplaatst naar 

J ulhmalaan 11 

teJf. 187. 

llenado. 

VRIJDAG, 14 Mei 
Vendutie ten lrnizc WelEd.Geb. Heer A. SOENDAH 

te Ka1sar (Tonsea) 

HALF MEI 
Commissie Vendutie te Manado. 

WOENSDAG, 19 Mei 
Vendutie ten buize We!Ed.G. Heer L. W. SCHRAMM 

gep. adjudant. 
Kamp. Pondolweg No. 9, Mcnado. 

ZATERDAO, 22 Mei 
Commissie Vendutic te Amoerang. 

DONDERDAG, 27 MEI 1937 
We!Edelgcb. Heer P. KAINDEH, 

tc Lolah-Tanahwangko. 
VENDUTIE, 8 JUNI '37 

We!EdGeb. Heer G. R. LEENARl, tste geempl. K.P.M. 
· Residenticlaa.n - Manado. 

VRIJDAG, 25 JUN! 
Vendutie ten huize We!Ede!Geb. Heer 

F. Tb. FISSER 
Tondanoweg 140 Menado. -Ons tcvrcden publick is onze reclamc. 

BE'.LILAH LAM POE LISTRIC T JAP 

MASCOT'' '' . 
bikinan dari fabriek Nedel'landsch lndie 

HAROAN/A: 

i op. 

10 ,. 
15 
25 { 
40 l 

f 0.30 

watt 

TERANG SEKALI. 
Bisa dapat beli dimana-rnana. 

DISTRIBUTEURS 

JACOBSON VAN DEN BERG & Co. 

PAS ONTVANGEN: 

KENG HWA POO 

Batjal~h dibirmh ini apa jang 
6i.toel:s oleh seorang sipe
makai Saiiatogen: 

,,Sw.:.1.togen adalah bantoean 
jang am1,t bc:.ik bagi segala 
f..:aocm-keloeart1a saja. /sleri saja 
kelii;atan moeda dan tjantik 
kcmbalf, anak2 $aja sehal dan 
'afial serla bemiair:-main dengan 
soekanja, scdana saja sendiri 
tegap dan koeat dau sekalipoen 
se/1abis pekerdjaan sehari-hari, 
peen saja masih segar." 

Djadik nlah keloearga toean 
sesehat itoe dan rasailah kela
zabn hidcep perkawinan jang 
herbahagia ! Ambillah dari 
hari ini d.ioega Sanatogen dan 
letapkanlah memakainja ! 
Tiapz pc.ndai oiJat dan toean 
toko memakainja. 

15 

an o n atas 

i 

A~bila soea i d-an i6t-eri ~ • 
doeanja sama2 mer&sa k-0eat , 
dan sehat, maka INdoep pert.a· 
winan tid~k akan digelapi oleh . 
kesoesahan. Dari mereka a.kan .. 
lahir anak2 jang tegap. ', 

;. 

Akan tetapi apabila sang snea- . 
mi lemah dan sang isteri mera
sa lemah poela, tak dapat tiada 
hidoep perkawinan akan sa-
ngat terganggoe olehnja. 

Oleh sebab itoe kalau ada keloehan2 tentang kele
mahan dan kelesoean, teiaplah memakai Sanatogen I 
Adapoen Sanatogen ialah sesoenggoehnja beriai 
benda2, jaug mendjadikan darah baroe dan memberi 
tenaga pada scloeroeh toeboeh. Sanatogen menihe
rikan perasaan moeda kepada orang, sehingga 
soeami-isteri dapat rnerasa'i kesenangan hidoep jang 
sempoerna kembali. Djagaiah, soepaja isteri toean 
riang dan tjantik, dan toean, sebagai soeami, tetap 
tinggal koeat dan tegap. 

OBAT KOEAT JANG PALING BAIK 

Terdapat pada segala roemah2 obat dan toko2. 

EUROP. ACTENTASSCHEN Sl_TB-AENTS 

~:::_ DAM-''EN SCHAAKSTUKKEN 

DAM- EN SCHAAKBORDEN 

HALMASPEL 
KWARTETSPELEN 

BOEKHANDEL & DRUKKERij 
LIEM OEI TIONG & Co., 

MANADO. 

MAN.ADO: Harima & Co., De Rijzende 
Zon, Ba.n Hwat Liong, ran 
Boen He en Ban 'rjoe Liong. 

A.MOERANG: Ban ~bing Liong, Kwee 
~oen Hien. 

TOll.OHON: Yamata & Co. 

LANGO.AN: 1'omoyo & Vo, 

KO'l' . ltlOBAGOE: 'J'jia Tjin ·J'ae. 

AGENT 
NANYO BOYEl\I t\AISHA LTD .. 

N.B. K 

--



No. 45 Lemhar kedoea Taboen ke 18 

Keng Hwa PoO 
Sabtoe 8 ~foi 1937 = 28 Sa Gwe 2488 

Pranakan Tionghoa maoe lari 
kemana 1 
Kalau tida maoe berdjabatan 
dengan lndonesier? 

Berhoeboeng dengan serie-artikelen tpean Achsien 
redacteur ,,Djawa-Tengah", dalam mana diandjoerkan 
soepaja I n d o n e s i e r - T i o n g h o a b c rs a to e 
diba.wah ,,Soeara Pembatja" penoelis A. B. C. toelis 
dalam ,,Siang Po" sebagai berikoet: 

So'.:!dah lama saja lihat bajangan-bajangan dari 
k e doe doe k an kit a jang bakal terantjam; setin
dak dengan setindak roepanja seminakin lama se
m.ing~in renggang kaloe t~dak maoe dibllang seming
k111 dpoeh. Peranakan 1 ionahoa jana terdidik baik 
[Barat] k.e~anjakan soedah ~aoe aslngkan dirinja, 
mereka p1k1r lantaran kemadjoean lndonesier dalam 
roepa roepa kalaRgan membekin hatinja bertambah 
kewatir, boekan bertambah rapat. 
. Kalau ki!a bajangkan, roepanja boeat be kin hilang 
1toe kekwat1ran mereka soedah rapatkan dirinja sama 
cli.:b I.EV., mesk1 mereka tahoe dari sitoe boekan 
keoentoengan j1ng na11ti mereka dapat, toch mereka 
soedah lakoekan itoe persobatan jang gandjil. 

Ampi! disemoea Raad, orang Tionghoa kebanjakan 
soedah t1oba oesap-oesap belakangnja 1.E.V.; dari 
merekJ ia so,ed.ah dapatkan sed1kit pengrasaan girang, 
sebab oepahnJa boeat uesap-oesap itoe soedah di
djandji dengan kedoedoekan jang moeloek,-padahal 

itoe sebetoelnja ada boeat toesoek hidoengnja dan 
".litoentoen kekanan-kiri. 

Orang-orang Tionghoa Peranakan jang terl,emoe
ka soedah salah oahamkan kedoedoekannja dengan 
ambii hatinja lndonesier sama pe ·garoehnja oewang; 
ada banjak Tionghoa Per:rnakan soedah tida berdaja, 
oewangnja bilang riboe tida bisa didaJat lagi. Itoe 
perkara, roepanja mereka hoekan mendoesin, dan 
sebal1knja pad:i tertawa! Orang Tionghoa jang tijoe
djoer tenroe merasa bawa 1toe pi:rs.lbatan tida bisa 
mendiadi kekai; satoe persob itan karena oewang, 
satoe · temoo mendjadi moesoeh. Oewang tida me
ngenal kasian, berbeda djao~h sa·~ia persobatan jang 
djoedjoer, jan ~ efficieu: ! 

Oalam soerat kabar fion:;(hOa Melajoe dan soerat 
kabar Melajoe lndn. esier, m<1s111g masing ada ambil 
over t elisanaja t iean A.A .\chsien, Redacteur dag
blad ,,Ojawa· i-eng1h·' 'v\enoeroet saja poenja piki
ran ada pentinz. dan tnnjak f;iedahnja boeat: ,,Ind o~ 
n e s i e r d a n P e r a n « k a n T i o n g h o a". Se
soeatoe orang Tionglloa jang berpengalaman, tentoe 
maoe akoei itoe, sat )e sama lain perloe samboeng 
boeat lahirkan itoe soemangat Dalam toelisan itoe 
toean jang ke5atoe, ada akoeh: 

,,Orang tentoe masih ingat, dengan sembojan, jang 
beloem berselang lama dikeloearkan oleh seantero 
pers Tionghoa Melajoe jalah: Hi ct o e p d an k a· 
s i h hi ct o e p. 

Jni ada sehat sekali jang Inctonesier haroes sarn
boet dengan tida oesah keragoean". 

Bagimana djaoeh itoe Redactie poenja pengliatan, 
pembatja Siang Po jang djoedjoer nanti taroe per
hatian, kita pertjaja bahwa Hoe ptkiran jan~ tersa· 
ring oleh pikiran jang djernih dan soemangat hidoep 
bisa memboeka pikiran seanteroenja Peranakan 
Tionghoa di Indonesia. 

Toelisan toelisan toean A. A Achsien, ada baik 
!<al e dibatja lagi sekali oleh sekalian pembatja Siang 
Po, sebab itoe toellsan ada berharga mahal, terlebih 
lagi kaloe maoe diambil sarinja,-nanti pelahan-pela
han sebeloemnja kasep kita soedah mendoesin. 

Dalam toelisan jang kedoea dan seteroesnja, baik 
dioelangkan apa jang dirasa penting, maka saja minta 
pada pembatja Siang Po jang terhormat, zin-zin jg 

Tandpasta Colgate mengasih boesa jang wangi, jang masoek sampe 

c:{i lobang-lobang paling keljil diantara gigi dan bikin antjoer serta 

tjoetji bersih segala sisa makanan, jang mendjadi sebab dari baoenja 

napas jang tida enak dan dari roesaknja gigi. 

Tjara palcenia 
terdaoeJ da/em 

Co/gale acla 

saja petik maoe diperhatikan dengarr sepenoeh-pe
noehnja soemangat: 

,.Lan ta s, sat o e v r a a gt eek en j an g b e
s a r s e k a I i mo en t j o e l d i d e pan k i ta, k e
n a pa d a I am p er o es ah a'a n bat i k d an 
k r e t e k, a n t a r a i n i d o ea g o I o n g a n m a
s i h beloem bisa dipersatoekan? Oi 
I< o e d o es, o em p am a n j a ad a Koe does -
s ch e S t r o o t j e s B o n d, j a n g t i d a t e r i m a 
l i d b a n g s a T i o 11 g h o a. D i B I i ta r a d a O o s t 
Java S tr o o t j es Bon d, d a I a m m a n a k al o e 
k i t a t i d a k e l i r o e, t i ct a a d a I i d b a 11 g s a 
l n d o n es i e r. 
Zin jang lain: 

,.Bangs~ Tionghoa datang disini, toeroen temoe 
roen disini. jalah tida lain. mereka tjoema he:idak 

DOf J.1./ 
• 

Toek>englah saja lnl 
dan penjaklt entiok.' 

Se'koedjoer bedan 
mim~ kakai ... 

Kali.t ruanja 
9li!pel'ti di coe

leek' .dengan 
puau jang 

~., 

hidoep meloeloe. Bangsa Indonesier tida oesah 
mempoenjai kekoeatiran, tida bisa hidoep kaloe ter
laloe banjak orang Tionghoa ada disini. 

Kaloe kita sama-sama mempoenjai sembojan : 
Hi doe p d an k as i h hi ct o e p, meloeloe memen
tingkan kita poenja soal mangkoe nasi, orang nanti 
bisa dapat U it we g, oentoek bergandengan tangan 
bekerdja sama· sama hllangkan djaoeh-djaoeh itoe 

perasa'an San gs i a an k o eat i r. 
Zm dari toelisan jang ketiga: 

,,B a g i m a n a s e p a k - t e r d j a n g n j a s o e
d a r a k i r a T i o n g ho a in i, d a I am l a p a
n g an politiek? 

Soedah tentoe sadja, dalam ini soal memang ada 
ketjoealiannja. Bangsa Tionghoa jang berdiam disini, 
boekan semoea pendita jang soetji hatinja, begitoe 
poen bangsa kita, teroetama pem!mpin kita indone
sier, boekan semoea bergerak dengan hatinja jang 
toeloes, oentoek rajat djelata. Kaloe oempamanja ada 
satoe of doea orang Tionghoa meroesak masjarakat 
kt ta, ini sekali-kali tida boleh di pandang, bangsa 
Tionghoa seoemoemnja ada pengroesak masjarakat 
kita. Sebab tindakan dari itoe orang Tionghoa, tida 
disctoedjoei oleh segolnn~an bangsanja sendiri jang 
insjaf dan mengerti. 

Baik Tionghoa, maoe poen Indonesier, kalau ia 
meroesak masjarakat kita, kita Tionghoa dan lndo
nesier jang insjap ada hak. Hoek o emit o e orang 
dan moesnakan itoe pengroesak dari 
go Ion g an be ram e, perloenja oentoek mendja
ga kesentosa'an persatoe'1n, jang soedah tertanam 
sedari ratoes:m tahoen ini 

Z i n. d a l a m t o e I i s a n k e I i m a : 
,,Dan bolelllah kita tambah, kalau mereka Tiona

hoa peranakan tida maoe bergandengan tangan d~
' ngan lndonesier, mereka nanti akan merasa ,,k e

d j e pit", sebab katanja toean Bakrie ke Tiongkok 
terang tida, kemana lagi, kalau tida ke Indonesia? 

Kalau dalam dc.ja·oepaja kita Indonesia dalam 
pergerakan apa sadja, kalau nanti sampai temponja 
Indonesia merdeka, kita akan merasa sangat berte
rima kasih sekali pada bangsa Tionghoa, teroetama 
peranakan, sebab mereka telah membantoe kita Iida 
sedikit. Soedah tentoe sadja, kita nanti akan kasih 
tempat spec i a a I pada soedara kita ini. 

Apakah be Io em sampai temponja, oentoek pe
mimpin kita Indonesier dan Tionghoa, moelai se
karang bergandengan tangan dan berdirikan lagi sa
toe partij jang terbesar, seperti doeloe di Soerabaja, 
jalah Persatoean Bangsa Asia? 

Paling achir, toean Achsien ada toelis sebagai 
penoetoepnja: 

,,Orang boleh bantah kita poenja pikiran ini, dan 
itoe pembanrahan tentoenja ke\oear dari pikirannja 
orang jang ego t s ti sch, dan tentoenja maoe ,,me
nang sendiri". Sebab, pokok, dari kita poenja toe
lisan ini, jalah tjoema tiga patah perkata'an: Ind o
nes i er T ion g ho a b er sat o e. 

Disamboeng. 

KLINII<~I{ K4L\L rrl'(J(JR, l'H ABIB KlNG LIN 
'I'babib dari C _1 ~TO~ ba.roe koend_joengin ini kota. Djalanken praktijk dan 

kasih obat dengen tida trima bajaran. 

Pemimpin ini Kliniek perna djalanken practijk di KONG TONG 10 taoen lebih sekaraRg sampe disini 
kasi obat doewa boelan pertjoema boeat bikin terkenal kemandjoerannja. 

lngat ! Goenaken obat selakoe pimpinan pasoekan balatentara, kaloe djitoe obatnja kendatipoen soedah 
mati bisa hidoep kornbali, tetapi kaloe kliroe sebaliknja penjakit tambah berat, maka djangan gegaba. 

Pemimpin dari ini Kliniek, toean LEW CHEE MING goenaken 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 
sesak dan segala matjem penjakit dalem peparoe, bengkak lantaran angin atawa dari bacil, penjakit dalem 
toelang dan oerat, penjakit kotor (syphilis) arnbeien, kentjing manis tanggoeng baek betoel dan sebagainja 
pcnjakit loear dan dalem serta mengobatkan dengan pake injectie (djaroem). Pendeknja tida ada penjakit 
jang soesah boeat Sinshe LEW CHEE MING. 

Sinshe LEW CHEE .\i\INO sekarang lnro~ -< ).!lljjoengin ini kota soepaja pubiek bisa herkenalan dengan 
iapoenia ilmoe I n J ~ .c ;tl11·J. b1'1, ·n t'<a J j ·111 1 ke'1 1"1ractijk doe a bod an dengen tida tri ma bajaran sama sekali. 

Haroes· dibilang sebagi penoeloeng jang besar bagi publiek. 

Minta lantas preksa datang sendiri ongkos f 1.-
Dateng diroe'llah didalem kota ongkos . • . . . . . , f 2.50 
Loear kola bisa beremboek. 

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 
MAN AD 0. 

l Thio Kim Hien, 
Soerabaia: 

Tjioe Teng Tin, 

Batavia : Oey Siauw Kin, 

Khoe Yauw Lim, 

Soen Tjhing Ting. 

Liong Toeng Wie. 



ROE PA - ROE PA DARI PALESTINA. 

Gethsemane - Koeboeran Jezus - Goenoeng 
Penggoda - Laoet Mati. 

Oleh : Dr. Soetomo. 
Sesoedah mengoendjoengi tembok peratapan kita 

laloc menoedjoe kckeboen Get h s em a n e akan meli
hat tern pat persembahjangan Jezus oentoek penghabisan 
kalinja, tempat ia ditjioem o!eh Judas, dichianati dan 
diserahkan kepada serdadoc2. Dalam keboen ini terdapat 
pohon2 toea jang menoeroet anggapan orang djoega 
toeroct mengalami zaman nabi Isa itoe. Ditempat ini, 
dengan memandang kepada Tempel orang jahoedi jang 
disabdakan kemoed1an akan binasa dan dalam malam 
hari jang tiada dapat diloepakan itoe, maka jezus ber
soedjoed mendo'akan pengorbanan dirinja, sebagaimana 
jang tentoenja soedah dikenal olch saudara2 kit a kaoem 
Kristen, jang antara lain berboenji begini: 

,.Apabilah moengkin, biarlah piala minoeman bi liwat 
dari padakoe; tiada sebagai jang saja hendakkan, tet<1pi 
sebagai jang Toehan hendakkan. (Matth 26 vrrs 39). 

Soeatoe doa jang tentoe akan dimoefakati oleh tiap 
orang jang pertjaja dan berfikir haloes, tiada memandang 
pl'ngikoet agama apa djoea 01ang itoe 

Orang2 pandai soedah semoefakat akan tempat dan 
tanah toempah darah, tanah tern pat ke!ahiran Jezus, akan 
tetapi mereka belocm sependapat tentang tempat Nabi 
Isa disalib dan dikoeboer. Demikianlah dijeroesalem ada 
terdapat doea koeboeran soctji, pekoeboeran jezus Chris
tus, jani : 

I> The Church of the Holy Sepulchre. Jang pernah 
saja toe!is. ,,l<oentji" geredja ini disimpan oleh kaoem 
Moeslimin, dan 2] The Garden Tomb, keboen tempat 
akan pekoeboeran jezus Christus dan didekat sini tem
rat ia disalib. Tatkala dilakoekan penggalian disini 
didapatkan koeboeran, jang bersamaan keadaannja seba
gai iang ditoe!iskan dalam kitab Bybel sebagai koeboer
an Jesus Chistus. 

Tentang koeboeran jang pertama lebih menjeroepai 
dengan apa jang ditinggalkan oieh traditie kepada kita 
sebagai ,,hadiah", sedang koeboeran jang kedoea soea
toe hasil dari pada penjelidikan wetenschappelijk, tetapi 
jang beloem djoega ditetapkan kebenarannja oleh orang
orang pandai . 

Dari sini kita pergi kesoember zaman nabi Soelaiman 
jang dialirkan kepada keboen dari pada radja2 dan lebih 
djaoeh kita pergi menengok tembok kota Radja Dawoed 

Waktoe soedah tengah hari kita teroes naik auto 
menoedjoc ke Jaricho dan Laoet Mali, dan dalam wak
toe satoe djam kendaraan jang kita naiki menoeroen 
dari tern pat jang ting gin j a 800 meter dari moeka air 
laoet sehrngga sampai ditempat jang letaknja 400 meter 
di b aw ah moeka air !aoet, ja'ni tern pat jang serendah
rendahnja didoenia. Di jcruzalem keadaan oedara masih 
sedjoek, sed:rng dalam permoelaan moesim lente, tetapi 
di jaricho, jang hanja terpisah kira2 40 km dari jeruza
lem, saja 1apatkan pcmandangan tropisch dengan pisang2 
pcpaja dan njio:?r [palmen), demikian djoega daoen
daoenan serta boenga2 dan keboen2 jang penoeh dengan 
riboean limau manis jang matang2, hingga menimboel·· 
kan air selera orang jang me!ihatnja I 

Djalan a11tara Jeruzalem dan Jericho itoe sepandjang 
deretan boekit2 jang tiada tanamannja, menojemoekan 
pemandangan. 

Disini kita lihat goenoeng Penggoda, tempat nabi 
Ju dahoe!oe berpoeasa dan digoda oleh Sjaithan dan 
sesoedah itoe kita teroes menoedjoe ke Laoet Mati. 

Laoet Mati ini mendapat airnja dari soengai jordaan 
jang loear biasa.._dilaoetan dalam negeri ini jalah bahwa 
disj.toe tiada didapatkan seekor ikan djoea dan tiada 
poela dapat hidoep disitoe binatang air lainnja, karena 
air laoet itoe terlaloe banjak mengandoeng garam ber
matjam:i djenis. S.G. air itoe karenanja begitoe beratnja, 
sehingga orang ti ad a dapat tenggelam dalam laoet ini. 
Oleh be rat air itoe orang ditoendjangnja Disana tcrda -
pat seboeah kongsi kepoenjaan bangsa jahoedi jang 
mengoesahakan air Laoet Mati itoe oentock didjadikan 
garam, dengan tjara sebagai jang kita dapatkan ditanah 
Madocra, ja'ni dengan mengeringkan air laoet itoe dida
lam petak2, kemoedian diambil garamnja. Demikianlah 
dikerdjakan dengan setjara loeas. 

Lebih djaoeh sekarang dipantai laoet itoe terdapat 
restaurai:it j;ing modern, bcberapa tempat pemandian, 
radio, muziek dan sebagainja. Pendeknja, dasar te!ah 
t~lah dileiakkan oentoek penghidoepan pantai jang kelak 
akan terdjadi, barangkali djoega goena moesjafir2 dari 
loear negeri jang menderita satoe atau lain penjakit, 
mentjari obatnja disini. Pendirian sanatoria jang dikoe
atkan o!eh orangl achli jang ternama didoega akan Iekas 
dimoelai dan tentang kedatangan patienten disitoe, ten toe 
akan dapat poe!a ditjapai dengan reclame. 

Laoet dalam negeri itoe sebagaimana soedah dise
boetkan diatas, terlctak 400 meter dibawah moeka air 
laoetan Tengah serta dikelilingi aleh beberapa padang2 
pasir jang banjak, loeat ta2i berboekit-coekit, mendje
moekan, tiada tanamannja, oleh karena dalam dae1 ah 
ini sedikit &ekali toeroen hoedjan. Kini ada ditjita-tjita
kan oleh beberapa orang Inggeris akan membelah laoe~ 
sehingca air laoet itoe dapat mengalir kembali kepada 
tanah2 jang rcndah letaknja ini. Dengan tjara demikian 
maka tanah disitoe akan mendapat air tjoekoep sehing
&A daerah itge akan mendjadi ,,tanah jang makmoer". 

Tjakap angin? Tetapi ingatlah poela pada permoe
laan abad kesetnbilan betas akan hal2 jang dibajang
bajangkan oleb ahli pengctaboean jang dianggap oleh 
publilc sebl?gai fantasic bclaka. Tiadakah kita sekarang 
mempoenjai ,,Luchtkastee!en" Jang modern, kapa!2 se!am, 
radio diensten dan radio muziek jan& menghoeboengkan 
kita dalam beberapa detik sadja dengan berbagai-bagai 
bagian doenia ini, merasakan kenjamanan hasi!2 pera
daban jang schaloesnja, boenji2an, njanji2an dan seba
cainja. Biarlah kita toeroet mengharad, kiranja goeroen 
pasir di Arabia itoe pada soeatoe kc.tika akan mendjadi 
ladang jang makmoer. 

DJANOAN BATJA ??? 
-------------------------------------
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EENIGE IMPORTEURS 
MICHAEL sr"rEPHENS & Co. LTD 
MA.CAS§ER MAN ADO. 

Wat een patiP-nt noodig heeft: 

I. Goede verzorging 
2. Liefderijlrn Yerpleging 
3. Goede ligging 
4. Uusthrn omgeving 
f>. De kundige bebandeling. 

TEL. 51 en 81. MANADO, Juliaoalaan 6. 

DR. A. B. A ND U. 

Bis~ rninoem bisa gosok bisa oeroet 

Kemandjoeran ini minjak obat s o~dah d1 pat di oloma2 dan soedah dipoedji dari padoeka2 
toean2 ambtenaar dari bangsa Eurooa dan ln donesier seperti: Radja2, Regent, Hoofdagent van 
Poli tie bij de afdeeling Generaal Contro le Soerabaja, Adjunct Hoofd Djaksa 1 ste klassc pada 
Landraad Makassar, kepala2 District, Wij kmee stcr dan Luitenant Tionghoa, Hm. toea2, kcpala2 
goeroe, Voorzitter2 dari oerkoe ·npoelan'/,, serta 'len<loedoek2 dan bangsa2 asing dari seloeroeh 
tanah Hindia Belanda jang soedah pernah pa kai ini ,,Ban Leng", dibawah ini ada doea soerat 
dari antaranja. 

Soerabaja, 7 September 1935. 

V E R K LA RI N 0. 
Jang bertanda dibawah ini, Ch. W. de K1ter, Hoofdagent van Politie pada afdeeling Gene

rate Contro!e disini, menerangkan disini , bahwa i;i soedah tahoe pakai minjak Ban Leng bocat 
mengobati loeka2, sakit peroet dan berin goes , boeat penjakit-penjakit mana obat terseboet sa-
ngat baik adanja. Jang bertanda 

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

V E R K LA R l N 0. 
Jang bertanda dibawah ini, L. J J. v. Anen, bertinggal di Soerabaja, menerangkan dengan 

1111, bahwa minjak ,,Ban Leng", jang dibikin oleh Sie Ka Tje merk Tjeh She Tong, sangat ter
poedji goena roepa1 penjakit, seperti: sakit te i inga, demam, !oeka teristimewa loeka2 angoes. 

Sesoedah pakai sedikit sadja rasa sakit soedah hilang sama sekali. 

Soerabaja 24 - 11 - '35 . Jang bertanda 

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