kedapatan tempat penibakaran orang beJpenjakit
koesta.
Dari sini penjakic itoe teltlll menoelar keseloeroeh
Europa dan Afrika,dan kira Jcira 700 tahotn dimoeka
Christus penjakit ini terdapa.t ditepi kali Ganges dan
dari sini telah ~nendjalar .lraseloeroeh India dan Azia.
.Menoeroet verslag dari Lepra-Congres di Bergen
pada taho.en 1909 ba~jak docter docter- telah mene·
ra.ngkan jang hal ini djadi karena memakan :sematjam
ika.n (ikan kering, ika.n garam) jang mengandoeng
bibit penjakit ini.
Dari pada kebanjakan orang berpenjakit ini cliseloe·
roeh doenja, menoeroet verslag dari Geele Kruis:
di benoea Europa 3510 orang, Columbia 30000 orang,
Pilipynen 6000 sekaraug 2300, N Caleijonie 5000,
Fransch ludo China 25.000, Hindia Inggeris 135.000,
Japan 120.000 .Madagaskar 8000 dan India Nederland
di taksir 10.000.
Dari pada tjatetan tjatetan diatas ini ternjatalah
orang onrng dari bagian Azia jang lebih banjak di
serang· penjakit lepra, maka dari pada illi perban·
dinga.n n1emberi keterangan pada kita, bahwa ichtiar
dan pendjagaan di Europa oleh ilmoe kepandean soe·
dah bisa tjegah pelahan pelahan berdjangkitnja itoe
penjakit jang a.mat berbahaja; moedah moedahan
i:emoedian hari ini penjak,it terindar dari Europa.
Kita orang jang ada. berlindoeng dibawah penei·anga.n Pandji Nederland berhai'ap soepaja dengan
itoe penerangan sebagitoe lekas djoega kita nanti
dapat· perlindoengan, perlindoengan mana menerangkan soeatoe tempat ROE MAH SA KIT LEPRA dimana
orarig. jang berpenjakit itoe misti dipisahkan dari
pergaoelan orang banjak.

Hiriman
Diloear tanggoeryJan Redactie.

Lid volk8raad ,,GorontaloH f ! !
Pemillhan lid volksraad bpeat kabem Gorontalo
jang telah dila.k:oekan pa.da tanggal 27 J mii j. 1. di
Telaga, 8oenggoeh menjoekakan ha.ti kami bangsa.
Goronta.lo, walaupoen k:eangkatan dari lid·lid jang
dipilih itoe, beloem diperoleh chabar jang tentoe dari
pada pemerentah agoeng adanja.
Maksoed sipenoelis pada memakai beberapa canda
tinjaan ·di belakang · alamat (opsohrift) karangan ini,
boekan dAfl sebab menanja diri., benarkah atau tiada
keperloean lid sedemikian oentoek kaoem kita Go·
rontalo, ataupoen ta'soeka akan keangkatannja, ka·
rena hal 2 jang ta'serµpat direntjanakan dbini, akan
tetapi tanda-tanda · tanjaan itoe disebabkan oleh
,,tentoenja" atau 11 tiadanja" dari pada chabar ke·
angkatan itoe, sebab pada fikiran sipenoelis ta'rnoedah
atau hampir moestahil roepanja memboeu.t kira 2 an
ataupo~n oriti~k atas chabari jang hanja dari pada
angin datangnja. itoe.
Soenggoehpoen demikian, lantaran bersoeka, ja
seakan1 diasoet oleh kesoekaan lagipoen kekoeatctn
hati jang ta'sempat d1kira-.k:irakan la.gi, beranilab saja
oerfl.ikan boeah- boea.h fikiran saja moedah-moedahan
a.kan mendjadi tjotjok dengan pendapatan toean·toean
terlebih toean2 pembatja jang diseboet pengandjoer
kaoem Gorontalo.
Bagi keangkatan lid volksraad Gorontalo saja
berseroeh ,,per!Oe" dan ,,wadjib" .
Diseboet ,,perloe" karena keaogkatan lid volkraad
itoe, sebagaimana telah mafhoem kepada masing2
segala ada soeatoe pemburian jang baik sertapoen
moelia kepada kaoem dan diseboet "wadjib" oleh
kar{3na seroehllan Jraoem jang telah merasa dan
melihat ,,keperloean'' jang akan nanti dmdakan oleh
keangkatan lid jang sebegitoe.
Menengok keadaan Jan kegerakan zaman Gorontalo sek:arang, maka antara beberapa golongan kaoem
timboellah fikiran dan pembitjaraan, bahwa keangkalan lid vJlksraad Gorontalo beloem perloe adanja,
artinja menoeroet timbangan mereka, bahwa baik:
pada golongan ambtenaar boemi poetera, maoepoen
particulier beloem ada seorang Jang dira:sa patoet
pada bersaingan dengan lid-lid sedjawatnja (seperti
toean 1 bangsa Djawa, Soematra, Minahassa d. 1. 1.)
menghentar dan memperdenga.rkan soeara kaoem
atau melahirkan fikirannja dengan peri bahasa jang
patoet adanja.
Pihak saja, maka fikiran jang sede1nikan, djoega
tiada ada barang ai bnja.
Kem bali · poela kita pada menengok keadaan Go
rontalo sekarang, maka seperti soedah saja. IJjatakall'
diatas ini, jaitoe ,,perloe'' dan ,, wadjib'' ellab k~toe
toetan
iseorang lid volksraad Gorontalo i toe
ha.roes diS'.lffic•kan dengan keada.an tanah Gorontalo
sekarang, sebab ditanah kita Gorontalo beloem ber·
oesall lagipoen, beloem terdapat pengandjoer 2 kaoem
jang sepandai dengan toean2 Achmad DJajadiningrat,
Tjokroaminoto, Abdoelri vai, Abdoel Moeis d.Ll.
Kita haroes memakai perkakas jang t.ersedia
sekarang.
Wij hebben thans te rMien met de riemen, die
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· kekoe1angan. Kaloe orang tanja, apa sebab itoe wak·
to~ tida ada beras toeroen dari oedik? In1 tanjaan
kita boleh djawab atas beberapa djalan penjahoetan,
keternnian, ntaoe ::iebab sebab:
1
Boleh djadi, sebab dengan maximum pr~js f 20
sepicol baroe ini, orang rasa i toe harga ada moerah ~
tetapi ka1oe kit.a pikir bagini, boleh djadi djoegaini
pikiran ada keliroe, sebab 1 dari se'beloem ada ini
atoeran baroe, hurga beras tida tentoe, sebentar naik,
sebentar toeroen, sarnpei dibawah harga (20 sepfool,
dan berets tida berhenti suban hari datang. Lain
--------- ~-----,----sebab boleh djadi dJOtlga, sebab ini waktoe banjak
Nona
hoedjan orang tida boltlh djemoer padi. Lain sebal.>
poela, baAJak...autara orang orang dagang poenja pipenjanJi keden~·aran 11ebq.1tagian
kll'an, beras dari goenoeng (oedik) tida.k toeroen, sebab
be~ar tana.b Europah.
disana orang speculatie main koempoel palli.
Malam 15 Juni j.1. nona Melba seorang penjanji
INI ·p1k1ran, orang speculatie padi, kaloe sebenartelah mei1j,mji dengan telefoon oedara oE-nroek selJa- nja ada tiegitoe~ dalam ini tempo jang soesah oraug
hagfan beisar tanah Europ 1h; s k. D. Mail min ta nona
nNioe tjan oentoeng dengan djalan sebagitoe, kita raitoe soepaja nona itoe men,i anji dalam k:antoor clari
sa ada salah sekali; tidaoesah Pemerintah tjampoer daMy kawat oeaata di Chelmskord.
lam ini perkara itoe speculant speculant soedah mist1
Njanjian tiada sadja didengaT oleb setiap orang jang
tahoe timbang dan IaSa sendiri, tetapi djikaloe ltOd
at1a telefoon ditanah Inggeris 1 tetapi djoega oleh
perkara ada benar, Pemerintah haroes tjari tahoa dan
kapal-kapal .tang ada di Jaoet dikota·kota Parys,
mi::;ti oeroes keperloean dari orang banjak rata.-rata.
Rome, Warshuu, Madrid, ' Berlyn, Stockholm da.n
Amara itoe speculant speculant padi, orang ad_a
Christiania.
seboet namanja toean toean N AJOAN, MAN1'1K dan
Di Londen rljanji itoe t~rang soenggoeb didengar.
LUCAS, ini toean oean kita sa.mpai kenal baik dan
Alangkah merdoenja.
ktta. tahoe iaorang ada PEM:IMPIN PEM.IMPlN kaum
DJANGAN DIPAKSA.
jang sampe terang pikiran, ini toean toe~1 djoega ada
Dengan ini alamat. 1 kita keprngin bertindak kemedan djad1 Lid dari Minaha!:>Sa Raad.
pertandingan pertjintaan orang orang lelaki dan pe·
DJadi lid dari Mrnahassa Rastd,, ja, ini perkataan
rempoean moeda moe-Oa rnasa kiQi.
::;oedah tarik kit a poenja pikiran nistjaja akan pertjaja
Telah banjak ka!J J.iatli buhwu doedoeknja roemah itoe tjerita, tentoe, sebab itoe toean toean ada djadi
tangga orang, lantaran sadja dipaksa, salah dari wakildan mistt oeroeskepentingan ba.ngsanja seb-0leh
1
pihak orang toea si perempoea11, ertrnja kemoediannja bolehnja ia misti bekin oenweng orang orang dimana
djadi Jantaran dip a ks ttl
ia ada djadi wakilnja; dJadi deugan itoe sebab orang
Peri demikian ad~nJa, kita berani katakan dengan tida boleh heran kaloe itoe tiga toean t-0ean soedah
terang itoelah djalan·djalannja koeno, boekan? karena
Speculatie padi pada ini w::i.ktoe doenia a.da da.lam
banjak1ah boektinja ada mernperlihatkan boekannja,
keadaan sebagini.
sadja tjara berbantah moeloet, main peloe~1g koedan
Pada beberapa boolan !aloe ada beberapa soedagar
tendan antara lak.i bini dj · Lng~n dikata lagi dimana
Tiong Hoa disini maoe tjari oentoeng dari beras kirim
, kerap kali djadi b1ar nikah sekalir,oen, terpaksa ber·
ka p. p. Sangir.
tjerai. Denga.n hal sebegiui ada mendjarli satoe tjonto
Jia.reka itoe tahoe di Sangir aroat kekoerangan
soepaja baik orang d.iangan memakct1 peri demikia.n
beras,
disana har~ beras sepicol f 45 sedang dbim
boeat djadi pemirnpin anp.k-anak taroena terlebih
sadja
(30""§eplcJi7'bisa
o~ntoeng besar, tetapi Pen e·
galiis dalam mercka poenja. djalan bertjin ta.
Hai memaksa se 11Pnan;1ja tidak d1larang pada rintah soedah Iara pg kiri man bents keloear negeri.
barang hal. selainuJa dari a.pa. jang k1ta seboetkan apa akal, bAras iaorang isi didalarn karoeng karoeng
tadi, dirnana ten toe sekalI · ibne bapa kelak tidak trigoe,. d:dalam kas kas goela enz. dan kirim itoe sa·
nanti selaloe tjampoc:r mengoeroes kehtdoepan mere- perti itoe barang barang tiroean, tf>tapi itoe ketjerdikan, itoe perboeatan smckkelJ politie dapat tahoe, itoe
ka itoe jang tdah beroemah tangga.
beras semoewa dibeslag, dirampas, dan mereka itoe
Olehnja i toe, bai klah k1 &a hapoeskan segala atoeran
itoe matjam (semacjam mernaksa) tetapi kita naroes dihoekoem denda. Ini perboeatan' dari itoe be berapa
serahkan itoe djalan-djalun pert.iintaan atn.s si poenja 1oedagar Tiong Hoa jang melangka atoPran £emerindiri sendiri (jang meminang dan jang dipinang,) tah, lmroes ditjelah, tetapi ini perboeatan maski de·
soepaja barang jang rnereka. berpikir itoelah djadi ngan niat tjari oeu toeng send iri deu gan djalan smok kel
boekannja dlloear kehendak dari pada Bapa kami hendak kinm itoe beras kesatoe tempat dimana pe·
doedoeknja sedang terant.]arn oleh kelaparan boleh J1
jang d1 soerga !
Ingatlah apa Toehnn soedah katakan kepada. bJlang ada soeatoe perboeatan baik jang di boeat
moerid moeridnja 1 bahwa sehelai ra.m!ioet tidakan dengan tida sengadja ada mevgentengkan itoe per·
goegoer dari kepalamoe diloear dari padn. kehendak kara en toch manka i~oe misti dihoekoem. Djikalo
kita bandingkan ini perkara sama itoe hal speculatit>
Allab l
Demikiai1lah kebilnjakan pikiran itoe berlakoe padi, tahan itoe padi padi1 soepaja tida ada bera- oi
ditanah kami Minahassa 111i jang mengenakan taroena kirim ka M.enado, satoe negeri iboe kota kereside111d1,
satoe kota. dagang jang sama sekali tida ada poe11Ja
dan gadis karena sebagitoe.
Akan menernngkall lebih tegoeb da1am hal jang kebon kebon tanamai1 barang makanan, soepaja itoe
demikian ingatlah kami akan roemah tan~gunja neg~ri terantjam oleh kelaparan, dengan C:jalan mnna
Prinses Alexaudra telah tjerni n1kahuja. dengan selakoe paksaan kepada Pemerintah soepaja bera~
Prins August, anak : wg keempat dari bekas ke1zer holeh dap<tt harga lebih tinggi; dan ini djoega ada
Djer111an 1 dimana ia fa· tas kawin dengan Fritz Meijer, perboeatan boeat keoeutoengan beberapa orang sadja,
Cl:auffeur duri I\. H.
..rnenernngkan: babwa ketjin- sedang membikin soesah beriboe riboe orang.
Sepandjang kita poenja pikiran, kuloe benar ada
taannja ada ltlhih senali~ sebagai njo11janj<t Chauffeur
sebe~itoe, (Pemeriutah haroes tjari tahoe ini) d~n
dari pada tinggal mendjadi njonja seoraug Pnns dan
tidak kesenuuga1rnja.
Pemeri11tah haroes ad~kan atoeran TJEGAH INl
Nasih;i.t jan1s njata diatas ini Sf'lakoe soeloeh atau PERBOEATAN JANG MENGANTJAMKESANTAl'·
teges1 inih1h selakoe tjermin jang tera11g menerangkan SAAN.
Mana 1ebih baik atau mana lebih salah 1 SMOK·
dengan sesoenggoehnja kepada kami sernoea apabila
perloekan kesena11gauuja toeroen-te1noeroennja kami 1 KEL TOELOJ;~NG KELAPARAN atau SPECl'LA'I'IE
poenja bangsa akan mengham at kem~1djoean j?ng BEldN KELAPARAN.
Baroe sadja kita hal:lis menoelis ini, 23 Augustu!-'
sempoerna, asal djangan melawan wata.,;nja kesupa.
19:20
kita dapat kabar itoe beras heras dari goenoPJJg
nan pada atoerau11ju. masing masing.
J
(oedik) berhen ti dibawa ke Menado sebab dapat P<l·
t. o., Johta1eran
- - - - - - - -- ---- - - - - - - - - - rintah dari satoe doea Kapala district antaran_;:L
Kapala district Kakas-Remboken melarang orang ba wa
:tlenado kekoerangan beras
toeroen beras ke Menado.
Beberapa hari dalam minggoe jang baroe laloe,
Kita p1k1r iui perintah soedah diertikan salah.
disi!Ji ada kekoeranga.n be1 as, bellerapa toko2 jung itoe toean toean Kapala di:;;triet soedah djalankan 1u1
biasa djc1enl beras, soedah._kt>habisa.n ini barang m:.i.
atoern.n menoeroet parintah dari atas tetapi masakah
k::inan. lni kekoerangan boekHn dari seba~ di.Mrnaha- j Kapala. Negen misti kasih atoeran · djangan kirim
sa soedah kehabisan berns; beras di negeri2 di oedik beras· ke Menado, s1;dang Pemerintah S!:lndiri tahoe,
rnasih ada Jimpah, saperti kita soedah , beroelang2 Meuado tida ada voorraad beras ,dan Kena.do selama·
toelis di ini soerat cbabar, ja g boeat kita poen.ia nja. ber~antoeng ltiriman beras dari goenoeng (oedik)
pakei sendiri dalam negeri, ada tjoekoep sarnpe pada
Kuloe dari goenoeng (oedik) tida dik1rim beras
penoeweian jang berikoet.
ke Menado 1 .Menado misLi kelaparan.
'l'etapi Be11ab dnlam itoe beberapa bari ada koe·
Kiriman atau pembawaan beras dari satoe negeri
rang beras dibawa. toeroen dari oedik serta. t1da ada kelain .negen di koeliling :Minahassa TIDA 'fERLA·
persediuan dbini rnaka soedah kedjadian itoe sed1kit RA.NG, ini atoeran memang dari tahoon Joeloe soedah

wij hebben.

Lid jang pa.ntas dan jang pandai akan nanti diperan akan lagi.
Zooals ik bet iu meerdere Maleische bladen meen
te moetPn op merken, 'is het ·bier een -kwestie van
volhouden, volharden en bet vertrouwen in eigen
kunnen en nimmer hebben wij ons te bekommeren
om praatjes van derden, die meestal er op u1t z~n,
ons te dwaarsboomen.
En verder, flink aanpakken man, dat is de
boodschap !
A. Wartebone.
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Radjin.. Bar<>; ini Politie soed&h adakan atoeran
segala perahoe j&ng hendak berlajar keloear da.ri
Meuado MOESTI bet'henti deboeloe -dimoeka t-empa.t
pendjagaan Politie pabeah akan diperiksa dan se·
moea perahoe . tida ooleh moeat- barang b;nang di
loe-ar dari kalangan pabean dimana tempat jang telah
ditentoekan. Satoe per.a.hoe
pan dengan moeatan
11/ 2 picol beras 'bendak .diba
ke Menado-toea S<>e·
dah d1paremah kasih toeroen mbali itoe beru epaja
tida kena besiag. Orang haros mengarti botat bawa
beras ka poelau 2 d~kat ~ini goena. pai$i sandiri orana
" boleh dapat soetat keloeasan dart Padoe)ta • toean
•
Asistent Resident.
Beberapa luui laloe seorang perempoeaJl dari Kakas
hendak djoeal 3 picol beras pada toean- Tan Hoen
Lian tapi sebab ia maoe f23 sepicol k~ksa politie
soeda.h datang tjampoe1· dan kasih mengerti sama. itoe
perempoean jang sekarang ini menoeroetatoeran baroe
soedah ditentoekan beras tida boleh didjoeal lebih
dari f 20 sepicol; dengan sebagitoe l toe hal djoeal~li
~oedab djadi dengan damai.
Ini semoea m~njatakan poliUe poenja tert-ip
radjil1 dan kesopanan.
'fot.api itoe opas opas. jang saba.n malam dja.p. di
Bioseoop apabila ganti gambar s~ doedoei menonton sam-pe djaoeb..malam kitis. kh'a ttoe ~b
ooekan le.gi kawadjiha.n; sebab karoe bergaei,mg sal!l]>e
djaoeb mtlam tentoe menginfu&i pelrerdjaan thla
keoeroesan'"flan kaloe politie tinggal-menonto8'Plllbar
kerapkali ada batoe datang diatas W'96Woengan baogsal
bioscoop bekin ttrkedjoet penontou raruei ramei.

Ke HoUaad.
Dengan s.s , van Rees'' baroe ini tel&b t>erafitl't
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