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Kedoedoekan copra genting. 

Sokongain Pemerintah perloe. 

PERMINTAAN sokongan oleh kaoem dagang 
goena copra, jang sekarang terantjam akan ketiada
an pasarnja itoe, telah mendorong kita pada minggoe 
laloe memoelaikan poela pembitjaraan keadaan co
pra di Selebes Oetara sini oemoemnja, dan di Mina
hasa-.Sangihe choesoesnja. Beberapa tempo laloe, di
bawah. ,,Tembako Loemadjang, dan Copra Selebea
Oetara" pernah kita andjoerkan agar soepaja pihak 
Pemerintah ber.boeat sesoeatoe apa jang perloe goena 
m njokong copra kita. Dan pad.a minggoe laloe de
ngan berkepala: ,,Penghasilan copraproducenten", 
soedahlah kita bitjarakan andjoeran Exporteurs 
Vereeniging dikota ini, berikot alasan2nja, jang di
madjoekan pada Pemerintah goena toendjangan ba
gi perdagangan copra: pelompong perekonomhlm da.
erab. ini. 

Bahwa soal copra kita pada saat ini boekan sadja 
mendjadi poesat perhatian dari kita jang tersan6-
koet langsoeng sadja, njata dari banjak toelisan da
lam achbar jang membitjarakannja djoega. Bagitoe- I 
lah dalam harian ,,Locomotief" kita dapatkan satoe 
intervieuw jang diadakan oleh s.k. itoe dengan toean 
Dr. Stokhuyzen, ketoea dari Ned. Indische Vereeni-
ging van Importeurs-Groothandelaren, jang djoega 
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djadi voorzitter dari Centrale Export Commissie, dus 
1 

seorang jang me_-:. :::2njai pemandangan tjoekoep mati" dlsnja. Ini disebabkan oleh MATINJA copra. jakin, bahwa Pemerintah, dengan tidak diketahoei 
loeas prihal masalah im. Membitjarakan tentang ex- l Bahwa antjaman ketiadaan pasar sama sekali, boeat oemoem memang sedang beroesaha dengan koeat 
port Indonesia, Dr. Stokhuyzen, antara lain2 menga- . copra ada boekan semata-mata disiarkan pada me- oen~o~k keselamatan daerah2 copra, sebagaimana 
takan tentang copra, jang diseboetnja satoe ,,zorgen-

1

1 ngedjar sensatie, teranglah bagi kita kaloe kita me- k~bidJa:rsanaan Pemerintah ditoedjoekan djoega ke
kind", seperti berikoet: ngoelangi lagi pembilangan golongan jang tahoe me- la1n2 dJoeroesan dan arah. Dalam pada itoe keadaan 

,,Disamping koffie, djoega copra selamanja men- I nah<_>e kead~an jan~ sebe:iarnja, sekedar peroes~ha- telah tambah gentingnja bagi kedoedoekan copra. 
,,djadi satoe zorgenkind. Harga hasil ini di Ce-! annJa poenJa ternunta, Jal.~~ kaoem dagan&" Jang Walaupoen diketahoei, bahwa oleh Pemerintah me
,,lebes soedah toeroen sampai rendah sekali, ki- ~ sesama Exporteurs Vereemgmg telah memadJoekan n:angnja sedang dioesahakan pemetjahan seal ini, 
,,ra2 f 1,25 (p. picol, Red) ,,hari-hari" di Mana-! :e~e~. itoe. Oleh golongan jang paling ta~oe tentang p1hak pedagang2 disini, dan kita harap dibelakangnja 
,,do. Djoega boeat hasil boemi ini Scandinavia m1 dikatakan dalam soerat pr:.rmohonannJa: se~oeroeh pendoedoek daerah ini, memadjoekan per-
,,dan N~derland a~a pasar ~tama. Pertanjaa~ ,,Melihat jang SEMOEA pasar pada masa ini nuntaan pada Pemerintah pada menolong daerah 
,,moen~Joel, apa la1n2 pem~eh besar2, seperb ,,soedah tertoetoep, ( djoega dengan Amerika copra ini atas satoe dan lain tjara. Betapa tjaranja 
,,Amerika-se~ekat d'.1-n Mexico sa~g~oep menoe- ,,tidak dapat dilakoekan perdagangan) boeat ~enolon% itoe, Pi?ak exporteurs cs. itoe, bagitoepoen 
,,t~p k:r?e~1an kehilang~n pas~r 1ru. ,,copra Red. dapatlah Pemerintah bertindak se- p1hak kita, menJera?kan pengo~pasannja pada Pe-
,,DJika i~ t1dak moengkm, sa}a . berpe;asa~n, ,,bagai pembeli, dengan harga minimum jang da- merintah. J !1'ng pasti sekarang Jalah bahwa: perto-
"~wa t'~dak;a;1:12 ~gatoern.J3: .fang tJookOep ,,pat ditentoekan ( ditaksir) . Bilamana pembe- l<>ngrun pasti ha.roes daJil mesti dibe~ 
.. ~h djala.naja., ti?ak boleh titl.ak h.aro~ di- ,,lian ini dapat ditentoekan boeat satoe procen- Berh~boe~g dengan sokongan bagi ,,Tembako 
,,~, agar S®pa.Ja satoe .d:aerah ~t.eroh- · ,,tage dari banjaknja productie jang normaal Loema~Jang" it?e per~ah kita. m~djoekan _djoeg:a 
,,.DJa;, JSJtoe Groote ~ost terhin4r dari kemo.es-1 ,,dan pembelian itoe dilakoekan disemoea daerah ! sugg~sbe,. soepaJa ba~ copra ~benkan toe;IldJangan. 
,.naan~ ~tar'.a.n ketiadaan s>0-em~r ke~IOO- ,,copra, dibagi2 menoeroet kepentingannja, ma-1 Sekal1 la~1 sekarang k1ta madJoekan perrruntaan so-
,,ranDJa Ja.ng terbesar, beloem lagi maoe diseboet j ,,ka baik pendoedoek baik pedagang dapat me- kongan itoe dan bersesama kaoem Exporteurs cs. 
,,Soematra Bar~t dan Pontianak. • ,,ngetjap kegoenaannja dengan berimbang ...... " 

1 
itoe kita soedahkan toelisan ini dengan mengoelangi 

,,~erdagangan 1:filport, . s~toe pengoekoe~ graad 1 Dari kaoem exporteurs kita disini, jang export- doea kalimat penghabisan. dalam. rekest ~toe, jai:u: 
,,Jang bagoes d1tanah m1, soedah ~oela.i mera- productnja teroetama adalah copra, tidak dapat di- ,,Oleh s~ba~ boeat la1n2 ~asil b'?em1 ~perti an-
,,sakan amat sanga~ b~en~oet2 dar1 kekoerang- katakan, jang mereka tidak tahoe djalan-djalannja ,,tara ll7mnJa tembako. DJawa Timoer itoe, oleh 
,,an tenaga membeh d1 T1moe.r Besar, berhoe- pengeloearan hasil boemi itoe. Tidak dapat di.terima ,,Pemermtah soedah di~ango~n~a~ oesaha pem-
,,boeng dengan keadaan copra Ja~? boeroek har- oleh akal bahwa mereka tidak tahoe dimana adanja ,,bantoean,. ~an dalam itoe dJadinJa ~emenntah 
,,ga rendah, poengoetan ~oerang . . . . . pasar copra itoe, pendeknja, dimana mereka dapat ,,me~poenJa1 pengalaman, ras.a kam1, dapatlah 

Sekian Dr. Stokhuyzen. Pembilangan ah11 iru dikoe- mendjoealkan copra. Sebab mendjoeal copra, baginja ,,kam~ se:ahkan pada. Pemermtah mengatoer 
atkan oleh kaoem dagang diini kota, jang antara la- bererti hidoep, tidak mendjoealnja, mati. Djadilah, ,,~e~ail2nJa ?ant~an itoe dan pada. pertoekar_an 
in2 telah menerangkan dalam soerat permohonan kalau kaoem exporteurs soedah mengakoei kehabi- ,,fikir~n lebih d~aoeh antara kanu dengan m-
pada Pemerintah itoe, bahwa: san djalan, anggaplah pembilangan itoe memang ti- ,,stanti~2 Pemermtah. . 

,,tidak oesah dikata lagi, bahwa keadaan dimasa dak dapat dibantah lagi. Dus pertjajalah, bahwa co- ,,r:t:erlebih doe~oe dei:gan se~ang se~al1 mengoe-
,,ini sangat menjoekarkan dagang import dan pra itoe memang betoel2 genting kedoedoekannja, ,,tJapkan kami poenJa. pernJataan,, sJoekoer atas 
,,dagang beras, jang mempoenjai stock besar2. terantjam ketiadaan pasar sama sekali alias tidak .,Padoeka Toean poenJa bantoean . 
,,Kepentingan2 mereka ini tersangkoet paoet dapat didjoeal. Corphar. 
,,dengan tetap adanja kesempatan mengexport Soedah pernah kita kemoekakan, bahwa oleh 
,,copra. Seperti .soedah dikata, kami jang bertan- Voedingsmiddelenfonds pernah dikasihkan bantoean 
,,da dibawah ini berpendapatan bahwa koodaan jang besar sekali harganja bagi copra kita. Bantoean 
,,ada bagitoe genting, sehingga mtoe perminta- itoe telah berachir dengan didoedoekinja Nederland 
,,an goena sok001gaai pada Pemerinta.h ada Ille- oleh tentara Djerman. Semendjak itoe seakan-akan 
,,toel2 pada temp~tnja." oleh pihak pemerintah, althans pihak Voedingsmid-

Kaloe orang berdjalan sepandjang pasar2, tenda2 dan delenfonds, telah diberentikan pemberian bantoean 
toko2, dimana2 orang mendengar keloehan: ,,pasar goena copra itoe seakan-akan, kata kita, sebab kita 

fabr.A. S.WATSON ~ CO.LTD. 
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NATIONALE BETOOGING. 

Dan pwulpoociek Tionghota. 

Atas initiatief dari toean Ang Seng Lie, wijkmee
.iter-wakil kapitang dan toean Ung 'l'ong Soei, wijk
meester Tionghoa disini, pada kemarin H.ebo malam 
Kemis, digedong Chunghwa soedah diadakan perte
moean antara wakil2 perkoempoelan2 Tionghoa, boe. 
at membitjarakan hal toeroet atau tidak pada Natio
nale Betooging-perarakan pernjataan sympathie dan 
setia- jang nanti diadakan pada 5 Augustus depan. 

iSedikit liwat djam jang ditentoekan, soedah ha
dir wakil2 dari kira2 doea poeloeh perkoempoelan 
Tionghoa diini kota, antaranja tiga Poeteri. Toean 
Ang memboeka pertemoean dengan oetjapan selamat 
datang dan terima kasih atas perhatian jang dioen
djoekkan. Laloe dipersilahkan toean Ong menerang
kan maksoed pertemoean jang ringkasnja jalah mem
bitjarakan toeroet-tidak pada Nationale betooging 
terseboet. Diterangkan bahwa pada 19 Juli soedah 
diadakan pertemoean oleh comite betooging itoe dan 
kepada kepala2 bangsa Tiongho.a jang toeroet hadir 
waktoe itoe diminta oleh comite boeat menerangkan 
pada kaoem Tionghoa tentang maksoed itoe. Laloe 
dikemoekakan dengan ringkas apa dan bagimana 
betooging itoe, jaitoe pernjataan sympathie dan setia 
kepada Pemerintah Belanda, mengingat dalam kea
daan apa sekarang Nederland berada. 

1 Atas pertanjaan voo.rzitter siapa ada barang oe· 



~oel, oleh Mr. ~e di~emoekakan soepaja sesiapa 
Ja~g toeroet amb1l bagian dalam betooging itoe, soe
paJa semoea pakai pakaian poetih dan sjerp oranje. 
Vo ors tel ini menim boelkan pertoekaran fikiran jang 
ramai, sampai pada achirnja dirobah ganti sjerp, pa
kai strikjes oranje jang didjoeal dengan harga 5 sen 
goena amal. Ketika pembitjaraan soedah hendak ke
loear rail, laloe orang teringat, bahwa sedari tadi be
loemlah ditanjakan apa jang hadir semoea setoedjoe 
akan toeroet dalam itoe betooging apa tidak. Toean 
Ong madjoekan voorstel menanjakan pada hadirin 
apa accoord apa tidak boeat toeroet. 

Bagitoelah semoea wakil2 perkoempoelan jang 
hadir sama menjatakan accoord maoe toeroet, laloe I 

voorzitter pertemoean mendjelaskan, bahwa siapa 
soeka toeroet djoega diminta haroes pakai strikjes I 
oranje, jang nanti diberikan dengan pertjoema. 
Strikjes itoe dionkosi oleh Tjeng Lian Hwee dan cli
bikin oleh Damesclub Fu Ni dll. 

Bagitoelah pertemoean itoe soedah mengambil 
kepoetoesan jang kaoem Tionghoa akan toeroet djoe
ga dalam itoe betooging. Siaran lengkap nanti akan 
dihamboerkan lagi dan sesiapa jang hendak toeroet, 
hendaklah mengingati bahwa betooging itoe akan 
moelai djam 4 soreh tgl. 5 Augustus dan semoeanja 
haroes berkoempoel dimoeka benteng, sementara 
strikjes bisa didapat di Tjeng Lian Hwee. 

PERTANJAAN DALAM VOLKSRAAD. 
Tenta.ng bantoean boeiat oop11a. 

Wakil Selebes di Volksraad, toean B. W. Lapian, 
telah madjoekan pertanjaan seperti berikot, berhoe
boeng dengan keadaan copra sekarang: 

,Menoeroet keterangan jang didapat dari Seri
,,kat Penanam Kelapa Indonesia di Betawi, ke
,,adaan pendoedoek Selebes Oetara ada serba 
,,soekar disebabkan oleh: 

1) berkoerangnja penghasilan dari copra. 
2) naiknja onkos hidoep hari2, 
3) penoeroenan minimum jang dapat dibebani I 

boeat Inkomsten Belasting jang dikasih 
berlakoe pada 1 Januari j.l. I 

.,Oleh sebab roemah tangga rajat di Selebes Oe
,,tara boeat sebahagian terbesar bersandar pada 
,,copra, itoe product export jang terpenting, 
,,penanja mengambil kemerdekaan bertanjakan 
,,pada Pemerintah, apakah Ia sedia pada dalam 
,,tempo jang pendek, mengadakan . tindakan2 
,,goena penjokongan pada penanam kelapa dan 
,,pada menjelidiki kembali aanslag boeat Ink. 
,,Belasting goena tahoen berdjalan ini". 

Sekian pertanjaan wakil kita ini. Maoe dari pihak 
rajat, maoe dari pihak pers, sebagai pembawa soea
ra rajat, maoepoen dari pihak dagang, telah diper
dengarkan soeara meminta bantoean goena copra 
ki.ta. Selrn.rirng t.erHP.rah pada kebidjaksanaan Peme
rintah mentjari koepasan memoeaskan oentoek soal 
ini. 

Dari MalalaJn.ng. 

KENG HWA POO 

·:·. 

~· 

Tiap-tiap bintang film tahoe, bahwa jang 

paling perloe oentoek merawat koelir, adalah 

memake saboen jang lemboet. Mareka dapat 

tahoe dari pengalaman, bahwa SABOEN 

WANGI LUX paling oetama oentoek mem

peroleh koelit jang litjin dan haloes. Maka 

itoe 9 antara Io bintang-bintang film senan-

tiasa pake saboen Lux boeat mendjaga 

koelit mareka djangan sampe diroesakkan 
' 

oleh hawa jang panas dari lampoe-lampoe 

studio. Djoega sinarnja matahari dipoelau 

ini tida kala panasnja sama sorotnja lampoe-

j lampoe itoe. Karena itoe Njonja-njonja jang 

:;/i~~ tinggal dinegeri panas im, perloe sekali 

·:•<,}~-- memelihara koelitnja, soepaja selaloe tinggal 

,:' ';~),& ~aloes. Ambillah tjonto dari bintang-bintang 
~ .,,,,.,_ film jang koelitnja selaloe tinggal litjin, 

\il~188'.~~-,-~ f!rfj sebab mareka selamanja memake 

dibikin 

PERTEMOEAN PEMOEDA. 
Jang da.pat ganggo\ealL 

1 

clan bisa didapet 

toko. 

I 
Orang kabarkan bahwa ketika pada 21 hb. ini 

digeredja Malalajang diadakan pertemoean pemoe
da Masehi (pertandingan penjanji2) soedah kedja
dian'ha12 jang tidak menjenangkan. Segala-galanja 
soedah diatoer beres terlebih doeloe dengan instan
tie2 jang tersangkoet, dus djoega dengan pembesar 
r.egeri di Malalajang. Pada hari pertemoean, jang di
tentoekan moelai pada djam 3 petang, tatkala tem
ponja soedah tiba, roemah geredja ternjata masih 
terkoentji dan anak koentjinja disimpan oleh hoe
koemtoea. Nanti soedah poekoel 4 baroe geredja di- tie dikoempoelkan sekalian orang jang hendak me
boeka dan selama sedjam lebih oendangan2 semoea- ngirimkan wang kepada kaoem keloearganja jang 
nja terpaksa berdiri diloear geredja. Setelah perte- ada ditanah Soetji itoe. Wang itoe dikirimkan dengan 
moean dapat langsoeng, ketika orang sedang beri- I satoe telegram sadja, sehingga karena itoe djadi en
badat, soedah datang doea kepala djaga jang hen- teng ongkosnja, karena terbagi atas beberapa orang. 
dak membeslag bus2 dalam mana ditaroehkan oeang2 Soedah tentoe tiap-tiap orang jang hendak mengi
derma pendjoealan kembang dll., katanja hendak di- rimkan wang dengan perantaraan amtenar bestuur 
djadikan boekti perkara. Dengan bagitoe kebaktian itoe haroes djoega menerangkan selain dari pada na
terganggoe djalannja dan hadirin sama koerang se- ma orang jang hendak dikirimi itoe, poen djoega ne
nang karenanja. geri asalnja ) ditanah Hindia ini) dan nama sjech 

Betapa landjoetnja kedjadian ini. kaloe perloe djam'ahnja. 
nantilah kita wartakan lagi. 

~IENGffiIMKAN WANG KE MEKAH. 
Ten toe sadja kita semoea soedah ma 'loem, bahwa 

dimasa jang genting ini banjak orang bertanjakan 
pada dirinja sendiri, bagaimana hendaknja mesti di
boeatnja, djika dia hendak mengirimkan wang keka
oem keloearganja jang sekarang masih ada di Tanah 
Soetji. 

Hal itoepoen soedah mendjadi perhatian Pemerin
tah, dan berhoeboeng dengan itoepoen Pemerintah 
soedah memerintahkan kepada Adviseur van In
landsche Zaken, soepaja mengirimkan soerat edaran 
kepada sekalian resident dan asistent-resident di Hin
dia Belanda; Dalam soerat itoe diminta soepaja am
tenar-amtenar terseboet hendaklah menolong pen
doedoek didalam hal mengirimkan wang kepada ka
oem keloearganja jang ada di Mekah. 

Menoeroet soerat edaran itoe, didalam masa seka
rang ini memang masih bisa dikirimkan wang kepa
da ra'jat Nederland jang masih ada ditanah Arab
Saoedi. Kiriman wang kesana boleh dilakoekan de
ngan perantaraan bank-bank Nederland jang ada 
mempoenjai kantor di Djedah jaitoe: Nederlandsche 
Handel Maatscbappij (Factorij) dan Nederlandsch
Indische Handelsbank, jang mempoenjai correspon
dent di Djedah. 

Oleh karena perdjalanan kapal dan mesin ter
bang tidak tentoe dimasa sekarang ini, maka sebaik
baiknja kiriman itoe dilakoekan dengan kawat. Dji
ka mengirimkan wang dengan kawat sendiri-sendiri 
tentoelah akan mahal sekali ongkosnja. Sebab itoe 
diminta kepada amtenar-amtenar jang terseboet tadi 
soepaja menolong pendoedoek didalam perkara ini, 
jaitoe seperti berikoet: didalarn satoe-satoe residen-

PERHOEBOENGAN POST SAOEDI-ARABIE. 
Adviseur voor Inlandsche Zaken menerima tele

gram dari wakil negeri Belanda di Djedah. jang boe
njinja sebagai berikoet: 

Perhoeboengan post negeri Arab-Saoedi dengan 
loear negeri terpoetoes sedjak 10 Juni; sekarang a
tas oesaha pemerintah Araib-Saoedi perhoeboengan 
post itoe soedah ada poela kembali. Mail keloear dan I 
masoek dikirim dan disampaikan melaloei djalan 
Djeddah - Mekkah - Riyaad - Koweit - Basrah. 

PEMBOEKAAN ,,BERNHARD-WEG. 
Goena laloe lalang. 

Seperti soedah diketahoei. semendjak beberapa 
tempo oleh Gemeente dikerdjakan satoe djalan baroe, 
jang rnenghoeboengkan Tondanoweg dan Tikala
plein. Bagi perhoeboengan Titiwoengen-Tikala dja-1 
lan baroe ini sangat memendekkan djalan, sebab ka
loe sampai kini orang dari bahagian kota terseboet 
pertama, kaloe hendak pergi ke jang terseboet ke-1 
doea, haroes mengedari Kemaweg-Komoweg datang 
ke Tikala, sedang sesoedah adanja perhoeboengan 
baroe, dari Mahakeret orang dapat datang dengan I 
langsoeng ke Tikalaplein. 

Nanti besok 5 Augustus djalan baroe ini akan di
boeka boeat laloe-lalang dan moelai hari itoe soedah 
boleh dipakai oleh oemoem. Pemboekaan djalan ini, 
jang diberi nama ,,Bernhard-weg'' akan dilakoekan 
dengan tidak diadakan oepatjara, mengingat waktoe 
soekar dalam mana kita berada. 

Bagi laloe lalang dikota ini djalan baroe itoe ada 
satoe keoentoengan. 

ERRES RADIOTOESTELLEN. 
Dapat dilever t.eroes. 

Kita mendengar berita, bahwa pengleveren 
radiotoestellen merk ,,Erres" jang terkenal, boeat 
tempo2 mendatang dapat dilakoekan teroes seperti 
biasa. Radio itoe doeloe dibikin di Nederland. Seka
rang pembikinannja dilakoekan dipaberik diloear 
negeri. Banjak pemegang2 radio Erres dan sesiapa 
jang ada niatan hendak membeli toestel terseboet, 
tentoe akan menerima berita ini dengan girang, se
dang hal itoe bererti djoega jang perdagangan radio 
dapat toemboeh landjoet dengan djalan normaal. 

PEMBDUNAN KERTAS. 
Dari saboet kelapa (gonofoe). 

Dalam ,,Celebes-stemmen" terbatja satoe koeti
pan dari ,.Sinar Deli" jang kiasnja kira2 sebagai ber
ikoet: 

.,Di Ceylon orang sekarang sedang mendirikan 

.,satoe paberik kertas, jang akan mengerdjakan 
,.sebagai bahan boeat kertas itoe, saboet kelapa. 
Ceylon Research Board (kantor pemeriksaan in
.,dusterie) selama beberapa boelan telah membi
,,kin experimenten tentang pembikinan kertas 
.,dari saboet kelapa. Menoeroet madjallah ,,The 
..paper market & Printing technique", maka kan
,,tor terseboet dalam rapportnja jang pertama 
.,dapat memastikan, bahwa akibat2 pemeriksaan 
.,dalam lapangan ini melebihi segala pengharap
,,an. Oleh sebab sekarang telah njata, bahwa pem
,,bikinan kertas dan pulp-kertas dari gonofoe d 
,,pat dilakoekan, orang soedah moelaikan perse 
.,diaan2 soepaja dengan lantas dapat dimoelaikan 
.,pembangoenan satoe paberik goena itoe. Menoe-
,,roet keterangan2 jang dapat diketahoei, onko::r........:.:::=== 
.,pembikinan kertas dari saboet kelapa banjak le-
,,bih rendah dari pada kalau dipakai lain bahan. 
,,Kertas jang dibikin dari saboet kelapa, boleh di-
,.pakai goena kertas toelis dan kertas tjetak." 
Berita jang dikoetip diatas ini soenggoeh satoe 

berita jang sangat menggirangkan, istimewa bagi ki
ta disini. Pada masa ini orang sedang beroesaba 
membangoenkan pelbagai peroesahaan di Indonesia, 
dan djoega pembikinan kertas mendjadi satoe soal 
jang sedang dikoepas. ~etoel soedah ada doea pabe-
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