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Perwakiian radja Siaoe. 
Jang mengetjewakan rajat. 

Dalam toelisankoe jang mengenai soal pengang-, 
katail radja Siaoe, beberapa tempo !aloe, soedahlah 
k1ta mengemoekakan, betapa ketjewanja perasaan ra
jat dengan adanja K:epoetoesan Resident Manado ten 
tang penoetoepan lowongan zelfbestuurder itoe. Poen 
kita tetah nengakoei betapa lantaran salahnja peng
and1ou-pengandjoer rajat sendiri, sehingga jang ber
wadjib telah memetjaiI n soal radja itoe dengan 
tjara jang tidak memoeas n perasaan rajat dari se
genap tapisan masjaralrnt di Siaoe. 

Pan dangan kita itoe, pengakoean kech1lafan dan 
kekeliroean pemikir dari kaoem pengandjoer atau 
nerekaitoe jang menggelarkan dirinja sebagitoe itoe, 
jang kita telah ketengahkan atas nama golongan tsb. 
seloeroehnja, roepanja memang ada pada tempatnja 
djoega. Dari pihak itoe sedari moentjoelnja toelisan· 
koe itoe sehingga kini, pertjoema sadja kita toeng
goe1 barang perlawanan. atau sangkalan terhadap zelf· 
critiek kita itoe. Entahkah ,.berdiam" ini bolehlah di 
anggap sebagai pengakoean kebenarannja apa jang 
kita telah kerengahkan. 

Setainnja menoenggoe reactie terhadap toelisankoe 
itoe dari oihak sesama pemoeka kaoem Siaoe, kita 
poen dengan sengadja telah menahan samboengan 
ini agar soepaja segala apa jang ditoenggoei ram
poenglah soedah, teristimewa tindakan pemerintah 
pad3 memenoehi kepoetoesan resident Manado ten
tang peng-wakilan radja itoe. 

Baroe baroe ini wakii radja jg didjandjikan oleh 
pemerintah itoe telah tiba di Siaoe serta mendoedoeki 
tempat jang dioentoekkan baginja, sesoedah disam
boet oleh manterU 1rijksgrooten) dari zelfbestuur 
Sia'Je dengan .,permintaan rnaat dan pengakoean ~a
lah serra pengharapan keampoenan akan segala apri 
1ang telah diboeatnja"1!? !\ . Permintaan maaf, dima· 
na tak ada soeatoe aoa jang per'oe dimaafkan. pe
ngakoe1n salah, dilakoekan kesalahan serta permin: 
taan ampoen dimana tak ada jang haroes diampoem 
ini, dengan terketjoeali kalau ada dimaksoedkan 
goena segala ara jang .... tidak pernah dib..,eatnja, 

oleh manteri2 itoe, baiklah dipandang lebih dari se 
matjam, apa jang di Manad'' namakan ,,boengang 
bitjara" sadja atau kalau kita mengingat zaman po
litiek dalam mana kita berada, sebagai satoe moes~ 
lihat politiek. 

M e n g e t j e \\ a k a n a t a u t i d a k. 

Oengan tak samad, pihak kita telah mengatakan 
bahwa beleid jang diambil ialam pemetjahan soal 
pergantian radja itoe ada sangat mengetjewakan se
bab tidak memberi kepoeasa 1 bagi perasaan Ra·jat. 
Bagi sesiapa jang mengenal ~rilakoe dan mengeta
hoei seloek beloeknja kebathir an rajat Siaoe, memang 
itoe boekannja satoe resia, b, hwa djoega pada saat 
ini, sesoedahnja soal itoe, de.1gan adanja kepoetoe
san pemerintah itoe dan tibanja wakil radja jang di 
tentoekan oleh pemerintah itoe di Siaoe, sebenarnja 
soedah sampa1 ke saat penghabisannja sebagai soal, 
dalam sanoebari .rajat masih djuega berkobar·kobar 
perasaan tidak poeas dan ket.1ewa itoe. 

Dilihat dikoelitnja sadja memang orang moedah 
dikeliroekan dengan adanja ke ridlaan rajat jang me 
njerah kalah dan memangnja tak berrnaksoed sedi
kitpoen akan merintangi kem aoean pemerintah itoe 

1 dengan tidak menoeroetinja , sebab itoe memang 
boekan prilakoe (aard) bangsa Siaoe jang penoeroet 
perintah seatasn·ja sertapoen tidak soekakan perko
saan atau kekerasan. 

Disamping tabiat soeka me1 jerah pada kekoeasaan 
jang ada, rajat Siaoe mengetahoei poela adanja ke
adilan serta soedah sedar dan :nsiafkan kerajatannja 
serta hak:!nja sebagai ra'jat. Diketahoeinja, bahwa 
diloear dan diatas pembesar jang tertinggi dalam 
daerah ini, masih ada kekoez.saan jang lebih tinggi 
lagi, kemana dapat diarahkar nja permchonannja dan 
dari mana diharapkannja ak, ·1 didapat kepoetoesan 
jang memoeaskan perasaa ,adilannja. Sebagimana 
kita mengenal ban·gsa Siaoe. oekan ke .V\anado lagi 

engeloel'annja diiOP,:~· ek;.J.r:• .d ce]3r:djoetnja, Sebab 
diloear Manado telah diketahoeinja adanja Bogor 
dan Dewan Rajat ! Baiklah kita menoenggoe terboek
tinja ramalan kita ini. 

J a n g m e n g e t j e w a k a r a j a t, . 
dan mendjadikan ra'jat t1dak merasa poeas dengan 

pemetjahan soal radja itoe, adalah bahwa: 
pertama, perwakilan radja itoe dilakoekan dengan 

tjara jang boekan tjaranja adat itoe, kalau 
tidak dap1t dikatakan bertentangan dengan 
adat tanah Siaoe; 

kedoea, jang diangkat mendjadi wakil radja ada 
seorang -pegawai negeri jang setjara kepang
katan, tidak sederadjat dengan pangkat satoe 
radja. Boekankah ketinggian pangkat radja 
itoe, djika dioekoer dengan oekoeran ke-

\ ketiga, 

pangkatan goebernemen ada sedjedjer dengan 
satoe assistent resident ? 
pengoendjoekan bakal radja (itoe doea po.e
tera radja)' jang mendjadikan hilangnja hak 
dari lain2 ketoeroenan radja atas kerosi ke
radjaan itoe ; 

keempat, penoendaan µengangkatan radja sekian la
ma tahoen , sehingga selama waktoe me· 
noenggoe radja itoe, walaupoen ra'jat ada 
diperintah oleh satoe wakil radja, ra'jat te
tap berada dalam keadaan rasa piatoe, ke
tiadaan bapa, pendidiknja jang sedjati. 

Adapoen keketjewaan jang pertama itoe dapat 
dierti kalau diingat, bahwa menoeroet adat kebiasaan 
didalam tanah Adat Siaoe, jang oleh gouvernement 
diperoentoengkan dengan zelfbestuur jang bersen
dihkan adat istiadat, perwakilan satoe radja haroes 
terserah dalam tanganrija seorang President Peng
ganti Radja, jang dipilih dari antara pembesar2 
keradjaan man teri2) a tau ketoeroenan radja radja 
jang berhak atasnja. Punt kedoea jang mengenai 
kederadjatan pangkat, kedautatan keradjaan, poen 
tak soekar dapat diikoeti, kalau diingat betapa radja
radja Siaoe pernahnja menggelar resident Manado, 
sebagai ,,Sobatkoe Petor" dalam soerat2 dienstnja; 
kedatangannja radja Siaoe di Manado beloem sete
ngah abad !aloe disamb0et dengan letoesan meriam 
(saluutschotenJ . ltoelah waktoe pangkat radja boeat 
sementara diwakilkan pada seorang controleur. pihak 
adat ttctak bagitoe herkeberatan, sebab dipandang 
seorang oegawai koelit poetih jang berpangkat con
troleur dapat diterima sedjedjer dengan radja dalam 
kepangkatan. Tambahan poela wHkil 1adja jang di
oendjoekkan itoe dimata ra·jat adat, setjara persoo11, 
ketjerdasannja (ontwikkeling ) ·tidak sebagaimana 

Soesoe ada terken al sebagi 
baek. jahg paling 

• 
m1noeman 
Terlebih lagi soesoe entjer ,,Tjap NONNA., ada paling 
baek dan segar rasanja dari pada laen-laen minoeman. 

Soesoe entjer ,, Tjap NONNA" selamanja gampang di

goenaken jaitoe: bi kin doea lob~.ng diates kalengnja dan 

sesoedanja itoe laloe di.toeangken ketjangkir atawa glas. 

Minoemlah 
Soesoe entjer 

JAP 

Etlket-etiket dari soesoe en(jer tjap Nonna boleh datang bawa pada N. V. Holnk.'1ch~ Ha;id~ls Ven14-oot
schap di Manado. Keterangan lebi djaoe boleh dapat pada firma J.'tI. H. V. terseboet. 

• 

..... . <(! 



diharap-harapnja, sampai ada jang berani bertanjakan: 
Apakal1 di v\1nahasa kel11bisa11 orang terpeladjarkah, 
sehingga kami d11<irimi satoe wakil radja sebagini 
illl? P~ l~ lendjoekan candidaat radja oleh pemerin
tah dari satoe doea tjabang ketoeroenan radja jang 
tertentoe, dus dengan sendirinja haknja k:etoeroenan 
radja2 jang lainnja, dimatikan oleh pengoendjoekan 
itoe, dian'!gap mengetjewakan sebab mempersempit
kan pemilihan bakal radja dari golongan jang loeas. 

Pemilihan jang dipersernpitkan itoe tbeperkte keus) 
dianggap tidak mempertinggi kwaliteitnja bakal2 
radja, sebab dengan adanja perwatasan itoe adanja 
ketoeroenan radja jang diloear gelanggang jang di· 
tentoekan itoe, jang lebih tjakap djadi tak dapat 
dipergoenakan. Oitanah Djawa poen orang sedang 
beroesaha lenjapnja ervelijke opvolging dalam pangkat 
regent, sedang disini, dimana itoe tidak ada, orang 
hendak memoelaikannja. 

. Pen(')endaan pengangkatan radja jang sebenarnja 
terasa meroegikan ra'jat, sebab bagimana djoega 
diseboeah k:apal jang ketiadaan djoeragannja ( kaptein). 

Sekianlah kependekan hasil pengoesoetan jang 
kita telah lakoekan selama kediamankoe di Siaoe. 
Dapat dierti, bahwa pihak pemerintah keresidenan 
telah bertindak sebagimana telah diperboeatnja itoe, 
ad!llah sebab tidak terdapatnja ketjotjokan antara 
pemoeka2 tanah adat ini sendiri, jang sebagimana 
pernah kita katakan dalam toelisankoe jang doeloe, 
seorang demi seorang tak soeka mengalah, malah 
atas mengatasi dan hina menghina satoe akan jang 
lain. !toe datangnja dari perfikiran beliau2 itoe jang 
m en j a m b i I k an k e p e n t i n g a n R a' j a t k e
p ad a k e pent in g an di r in j a ganti menjisipkan 
kepentingan diri sendiri itoe kepada kepentingan 
Ra'jat. Selama kita menganoet isme Ra'jat boeat 
pengandjoernja dan borkan pengandjoer goena Ra'jat, 
rasanja taklah kita dapat harapkan pengllargaan se
bagai pengandjoer. lnsjaf dan sedarlah kita ! 

Corphar. 

ROEPA-ROEPA K~~BAR 
Telegram-teleiram boeat 

S p a n j e, M a r o k k o d j a d j a h a n 
Sp a n j e, p o e l a u2 Ke n a r i d a n 
C o de- t e I e g r a m b o e a t S p an j e 

Kepala kantor Post dan Telegraaf disini minta kami 
wartakan, bahwa: 

Telegram2 jang dikirim via Eastern ke Spanje, ke
Marokko djadjahan Spanje dan kepoelau Kenari, bisa 
mendapat kelambatan aan vertvaging onderhevigJ maka 
tjoema boleh diterima diatas tanggoengan dari sipengi
rim. 

Lebih djaoeh diwartakan, menoeroet kabar kawat jg 
diterima pada 25 hb. Juli, bahwa semoea code-telegram
men via Eastern boeat seloeroeh tanah Spanje, tidak di 
bolehkan. 

Kantor Notari• berpindah. 
Kantor Notaris jang seperti diketahoei, tadinja ada 

bertempat di Chineescheweg sekarang telah berpindah 
di Passerstraat, sebelah roemah gambar Yau San. 

Peratoeran aodjinl gila. 
d i Bo 1 a a n g Mo n g o n d o w. 

Kepala pemerintah daerah di Kotamobagoe mewar
takan, bahwa moelai 14 Maart 1936 dalam onderafdee
ling Bolaang Mongondow tidak kedapatan andjing gila 
(rabies) lagi, olehnja peratoeran andjing gila moelai 
tgl 14 hb. Juli 1936 tidak berlakoe lagi dalam daerah 
itoe. 

DARI TONSEA. 

Balai pendidikan anak2 perempoean. 
Alas oesahanja kaoem iboe sarikat .,Darnai" Aerma 

didi, dapat dibangoenkan comite oentoek mendirikan 
sekolah anal< perempoean (sematjam meisjesko1'schonl) 
jang akan dinamakan ,,Balai pendid1kan anak2 perem- I, 

poean". . 
Djikalau tiada mendapat alangan soeatoe apapoen, 

sekolah terseboet, akan d1 boeka tanggal 12 Augustus 1936 
serta bertem )at di roemah polikliniektoea di Aermadidi 
bawah. · 

Kita mendapat chabar bahwa P. t. Plv:Inspecter In!: 
Ond: ada berdjandji pada comite akan memberikan 
subsidi djika sekolah itoe mendarat banjak moerid 
dan madjoe peladjarannja. 

Memang sepatoetnja Kandjeng Goebernemen akan 
perdir!kan meisjeskopschool Goebernemen jang Neutraal 
di Aermadidi, sebab didalam 6 district ditanah Minat1asa, 
hanja district Tonsea tiada mempoenjai meisjeskopschool. 

Moedah-moedahan maksoed comite jang moelia itoe 
dapat lekas tertjapai dan dapat sokongan dan perhatian 
dari segala fihak teroetama dari pendoedoek Tonsea. 

Djembatao °Koewil. 

Mo hon a:· an diperhatikan. 

kan melainkan kita !)ersilahkan sadja dengan hormat 
pada jang berwadjib meniliknja menjaksikan dengan 
mata sendiri keadaan disitoe. 

Soengoetan selaloe kedatangan dari rakjat negeri 
Kawangkoan Koewil, Kaleosan dan Sampiri serta 1~1areka 
itoe berkata: ,.Saban tahoen bajar padjak verkeerst, 
ditagih dengan kentjang dan pembeslagan, tetapi soedah 
7 tahoen djalan kami tia<la diµerbaiki, dan kini djem
batan jang memperhoeboengkan negeri kami; soedah 4 
boelan dihanjoetkan oleh bandjir, beloem djoeia diper
baiki oleh M.R" 

Maka dari sebab i toelah deng&n djalan ini sangat 
diharap, moedah-moedahan djembatan Koewil itoe akan 
perhatian oleh jang berwadjib meniliknja serta akan 
dengan segerah diperbaiki oleh M. R. 

Dari KAKAS Medewerker kami toelis: 

Toenggakan padjak baroes dibajar 
dengan a jam, padi dll. 

Oleh sebab bertoeroet toeroet pada boelan !aloe 
feroetama pad a tang gal 29 Jun i 1936 koeran ~ be· 
lasting dimasoekan oleh Hoekoemtoea2 dikantoor 
onderdistrict Kakas, maka toean Hmkedoea dengan 
soerat tanggal S Juli 1936, soedah prentahkan pada 
semoea Hmtoea2, soepaja menoentoet ajam, padi 
dll. "pada rajat oentoek pembajar toenggakan be!as· 
tingnja. 

Memang berhoeboeng dengan kesoekaran oeang, 
walaupoen Hmtoea2 soedah menoentoet belasting 
dengan kentjang, tiadalah seorangpoen jang meloe
nasi toenggakan belastingnja itoe, disebabkan djoe
ga oleh keadaan penghidoepan rajat jang telah serba 
soesa in i. 

Dengan prentah dan peratoeran jang tsh. dia:as, 
penoentoetan belasting tentoe klak akan madjoe. 
Tetapi bagaimana keadaan rajat jang sebetoelnja?? 

Pengbatsilan sawah tahoen 1936 
amat berkoerang. 

Orang kabarkan pada ktta bahwa sebahagian be
sar keboen sawah kepoenjaannja pendoedoek negeri 
Passo ditempat bernama Winoentoean ada kena 
penjakit, sehingga menjebabkan padi djadi binasa. 

Kebanjakan sawah 2 ditempat itoe soedah men
djadi kering. 

Soember makanan ini dipandang sitani sekarang 
dengan perasaan hilang-timboel. 

Ta' oesah diterangkan, bahwa basil sawahnja 
tentoe moendoer sangat, sehingga lantaran itoe me
reka tidak bisa meloenaskan padjaknja. Bahkan bisa 
djadi akibatnja lebih besar lagi [Bahaja kelaparan]. 
Hal ini orang2 tani soedah meraportkan kepada 
Hoekoemtoeanja, tetapi sampai kini beloem ada se 
orang dari pegawai La n~bouw datang memerircsa 
sawah sawah tsb 

Kita harap pada jang berwadjib teroetama pada 
Jiembesar negcri jang lebih atas, soeka akan mela
koekan penjelidikan lebih djaoeh, jang kalau perloe 
hendaknja !aloe diberikan pertolongan semest'nja, 
soepaja penjakit itoe, tidak mendjalar lebih loeas 
behkanpoen djoega oentoek kepentingan taksiran 
padjak tahoen 1937. 

CoJJecteloon. 

Moh on akan di perhatikan oleh jang berwadjib: 

Waktoe kita berdjalan djalan dionderdistrict Kakas, 
kita mendapat chabar tentang satoe kedjadian jang 
tidak bisa didiamkan. Apalagi ada mengenai dj0ega 
oepahnja toean2 Hockoemtoea. 

Kedj1dian itoe demikianlah adanja. 
Sedjaknja toean Mogot mendjabat Hoekoem

Kedot!a dionderdistrict Kakas, Beliau prentahkan 
pada semoea Hoekoemtoea2, memasoekan dikantoor 
onderdistrict satoe daftar nama2 dari pegawai dan 
gepensioneerden didalam kampoengnja masing2 serta 
berapa djoemlah belasting lnk: dan Verkeerst haroe:.>i 
dibajarnja, sebab djoemlah belastmg itoe, akan di
potong mentjitjil rada tia p2 penerimaan gadji 

Hal ini soedah di djalankan tetapi amat menjesal 
Collecteloon dari wang2 jang ditahan? (diterirna ?) 
oleh toean Hoekoem-Kedoea, Hoekoerntoea2 tiada 
menerima. 

Waktoe toean Lalamentik mendjabat Hoekoem
Kedoea dionderdistrict Kakas, peratoeran tsb. diatas 
telah didjalankan oleh Beliau. akan tetapi collecteloon 
Beliau serahkan kepada jang berhak menerima jani 
Hoekoemtoea2. 

Seperti maloem kepada kita ~emoea, pegawai2 
dan gepensioneerden, tidak bekerdja pinontol sawang 
pada Hoekoemtoea~, jang diharapkan hanjalah col .. 
lecteloon jang sedjoemlah 8 %. tetapi menjesal amat, 
collecteloon dari belasting pegawai2 dan gepensio
neerden jang dipotong waktoe penerimaan gadji 
dikantoor onderdistrict Kakas, kini tiada diterima 
oleh Hoekoemtoea2. 

Apakah peratoeran jang didjalankan kini oleh 
Hoekoem Kedoea Kakas, ada peratoeran baroe, itoe 
kita beloem tahoe. 

Seperti maloem pada jang berwadjib, oleh kekoeasaan 
bandjir boelan Maart 1936 rnaka djembatan Koewil jang 
memperhoeboengkan negeri2 Koewil dan Kolongan 
soedall diroesakan, sehingga perhoeboengan djalan I 
mendjadi terhalang. 

Beratoes ratoes pikoel copra saban boelan diangkoet 
1 

dengan soesah pajah. Penghidoepan orang negeri disebelah 
soengai itoe tergangoe, serta djalan mentjari oeang j 
padjaK Ink: dan Verkeerst, mendapat rintangan karen.a 

Bagaimanakah kiranja lani;!kah pemerintah terha
ciap penehanan Cotlecteloon jang tsb. diatas ?? Kita 
tinggal liat sadja. 

Noot Red. Kabar jang diatas ini ada ,,at as tang
g o en g an'' dari medewerker kami rtoe. Te
tapi toch kami moeat dengan banjak reserve 
.V\enoeroet kesimpoelan kami. ada baik sekali 
djikalau didalam hal ini orang memboeat ke
periksaan atau penjelidikan lebih saksama: 
,,Apa betoelkah ,,collecteloon" oentoek Hmtoea
Hmtoea itoe s o e d ah <1itahan atau diterima 
oleh toean Hmkedoea ?" ketiadaan djembatan itoe. 1

1 

Bagimana soesah dan bahajanja melaloei soengai 
jang dalam serta berboeaja itoe terlebih poela waktoe 
bandjir, degan pedati, ta sempat kalam kita menoetoer 1 

,,Seandainja ada betoel begitoe, dan oeang-oeang 
itoe masih beloem diserahkan oleh toean Hm
kedoea kepada Hmtoea2 tersangkoet, boekan· 

ISI PODJOK. 

Bahasa Melajoe gampang 
dipeladjari. 

Diantara RITJA dan BOLEJOEGA boekan djarang 
terbit pertengkaran dalam oenesan bahasa . 

,.Loe, BOLEJOE.GA mesti lebih giat tambah be
ladjar bahasa Melajoe, sebab loe poenja bahasa jang 
sekarang, masih ..... alles behalve." Begitoe, sering 
kita dengar RITJA sesalkan BOLE, kalau kebetoelan 
ia ini ada dikantor. 

Tapi BOLE. jang memang sedari lahirnja soedah 
eigenwijs, tidak maoe menjerah mentah mentah, kalau 
ditegoer RITJA atau c:iapa sadja. 

,,Bahasa Melajoe. tidak oesah dipelad}?ri," Katanja. 
,,Dird"emah, didjalan djalan, ditoko, dipasar, di 

roemah kopi, sampe disosteit tidak bahasa lain jang 
dipake dari pada Melajoe sadja". 

lni tjjawaban banjak kali bekin RITJA djadi gemas. 
,,Apa loe bilang, BOLE?" Kata RITJ A dengan sengi t. 
,,Kita sendiri, beladjar bahasa Melajoe enam ta-

hoen dalam S€lrnlah dan soedah bekin praktek boleh 
dibilang belasan tahoen diloearan, tapi waktoe me 
lamar kerdja di KHP, dan kita poenja bahasa M lajoe 
dioedji oleh Hopdaktoer, kita tjoema boleh apat 
tempat di ..... Podjok, dan hingga sekarang masih 
tetap disitoe." 

,.Kaloe tjoema otak Joe sendiri sadja jang dogol. 
masa loe maoe amkan djoega lain orang poenja 
otak". Djawab BOL& 

,, A pa loe soedah batja ini ??" la sodorkan RITJA 
selembar .,Soeara Oemoem" jang baroesan diterima 
dengan post Java, dima11a antara lain lain ada ter
toelis berikoet ini : .,T o e C\ n Mr Hart. Dire c
t e u r Dept. v. Eco n om is ch e Z a ken, t e
l a h m e m b o e k a S t e 11 i n R o e m a h T a n g
g a di Betawi dengan soeatoe pedato 
jang tersoesoen 6alam bahasa Indo
nesia jang rapi" 

,,:-Joedah lihat? Soedah batja ?" menjindir BO 

1 LEJO EGA, apatah soesahnja beladjilr bahasa Melajoe?" 

,,Baroe setahoen laloe, waktoe pt. Mr. Hart datang 
disini, beliau beloem bisa omong Melajoe, ,,kata 
8("\LE lebih djaoeh," tetapi sekarang sotdah boleh 
speech dengan lantjar dalam ini bahasa." 

Omongan BOLEJOEGA ini memang masoek aka!. 
Kita teringat kembali kepada kedatangan p.t. Direc
teur E. z. ini disini, pada tahoen !aloe bersama be
berapa kopstukken dari doenia pelajaran. 

Dalam itoe Volksvergadering jang begitoe pen ting 
jang diadakan dalam ji!Cdoeng Minahasaraad waktoe 
itoe, di man a beliau [ i\1r. Hart] sendiri jang mendja
di promotornja, seorang dari pada itoe Ho~koemtoea
hoekoemtoea jang had1r, kalau tidak salah t. Hmtoea 
Wangke dari Sawangan 1 bermohon, kalau boleh i'v\r. 
Hart berpidato dalam bahasa Melajoe. karena 9/iO 
dari pada jang hadir tidak mengerti bahasa Belanda. 

Tetapi Mr. Hart mendjawab, beliau tidak paharn 
bahasa Me"lajoe, sehingga pedato beliau diboeat 
dalam bahasa Belanda. 

Se1<arang ini, baroe Jiwat satoe tahoen, p.t. Mr. 
Hart soedah bisa nampil kemoeka oemoem berpidato 
dalam bahasa Melajoe jang tersoesoen rapi. 

,,Ach, dasar otaknja satoe Meester, rnemang ber
lainan dengan otaknja satoe RLTJA." menengik 
BOLEJOEGA. 

SAPATAOE. 

kah bisa djadi, oleh sebab p.t. Hmkedoea masih 
beloem ada kesempatan boeat mengverreke11d 
djoemlah djoemlah terseboet? 
Kami dari p1hak pers, seberapa bisa mengha
rapkan satoe pekerdjaan bersama, satoe samen
werking boeat kebaikan masjarakat. 

TOND.l\NO. 

Sportclub Toodano. 
P. t. Maj o or t jam po er tang an. 

Menjamboengpechabaran kita tentangsportclub Ton
dano di KHP. tgl. 18 Juli '36 No. 3 lembar kedoea, maka 
disini dapat poela dikabarkan bahwa ada satoe ex bes
tuur, minta pada p. t. Majoor, soepaja tjampoer tangan 
dalam sportclub tsb., permintaan mana p. t. i\l\ajoor te
lah terima baik, sehingga soedah kirim soerat pada 
voorzitter S19ortclub boeat diadakan vergadering anggota 
oemoem, serta akan dikoendjoerigi oleh p.'t. Majoor 
!evens beschermheer sportclub tsb. 

PermiAtaan p. t. Majoor telah ditolak oleh Voorzitter 
dengan alasannja, bahwa kini bestuur lagi sementara 
boeat statuten dan huishoudelijk reglement. Djika statu
ten soedah selesai, baharoelah itoe diboeat vergadering 
maloemlah sportclub tsb. sampai kini tiada mempoenjai 
statuten. 

Serta permintaan dan keterangan voorzitter terdengar 
oleh ex bestuur, maka dengan segerah mengoendjoengi 
roemah dari ex secretc:.ris jang kebetoelan berada dikota 
Tondcno sebab vacar:tie, serta dengan roepa2 djalan 
rnemboedjoek dengan perkataan lemah lemboet, menga
djak pada ex Secretaris tsb. boeat bekaskan tangan 
dalam satoe verklaring, jang memang sengadja soedah 
disediakan oleh ex Bestuur, ja:1g mana dalamnja -menja
takan bahwa sportclub Tondano sedjaknja tahoen 1931 
moedah2, oleh Algemeene vergadering soedah d1ooeat 
statuten, menoeroet statuten dan huishoudelijk-reglement 
dari sportclub vooruit Manado. 

Adjakan, boedjoekan dan permintaan ex Bes!uur, 

l 
tiada diterima baik, oleh ex Secretaris, sebab <"X Secre
taris tsb. tahoe dengan sebenar benarnja sportclub 



KIRIMAN. 

P.G.H R.ll. seko.rang ini djadi langganan 
ja.ng setfa dikantut:>r landr&ad. 

Kepala karangan ciiatas ini dapat dibatja di K.H.Poo 
11 Juli '3q No 2. 

Dapat dibatja djoega di Menara 4 Juni j.l. berkepafa 
P.G.G R.M bergontjang. 

Kedoea karangan itoe sama maksoednja. Persoonlyk, 
boeat diri sendiri 100 pCt, boekan goena perserikatan. 

Terpaksa saja riJembalas kedoea karaogan diatas ini 
boeat oemoem soepaja semoea !eden P.G.G.R.M. dapat 
tahoe, asal oesoelnja ha.I ini. 

l\~enoeroet pendapatankoe 1eden P.G.G.R.M. seka
rang ini tel?h terbahagi 2 pattij. Partij setia dan partij 
boebar. 

Partij setia, jaitoe bilangannja besar, sangat tersetia 
kepada H.B. sekarang, sebab 80 pCt nja, Iida ada oetang 
setengah. cent pada kas perser:katan; dan selafoe ber
hamba pCi.da kewadjibannja dengan keadilan. 

Partij boetar, 1aitoe bilangannja ketjil, marah karena 
dirinja. atau sahabatnja didakwa di Landraad, karena 
enggan membajar oetangnja, bersama2 beriboe roepiah 
pada kas perse-ri katan. 

Apakah akalnja soepaja terlepas dari oetang itoe? 
Boebarkan P G.G.R.M. boebarkan H.B. 's !eden dan !eden 
jang setia, itoelah akalnja jang djahat. 

Partij boebar inilah, jang djadi langganan jang setia 
di kantoor Landraad. 

Karena oetang, mereka itoe mempersalahkan banjak 
H.B. sekarang. Digoentjangnja PG.GR M soepaja ter
lepas dari oetang. fni schandaal betoel. 

Bolehkah 0:.:tang ta' oesah dibajar? Moestahil ! 11 
Neen, djika soedah meloenaskan oetang, tida nanti di
masoekkan di Landraad. Awas I djika oetang tida ma
soek, nanti menghadap medja biroe, !aloe barangnja 
dibeslag, dirinja di ,,g~jzelen". 

Medja biroe sadja, jang dapat memasoekkan banjak 
oetang, ke kas perserikatan. 

Menagih oetang dengan moeloet manis dari tahoen 
1917 hingga 1934, hampir ta berhasil 

Dengan tangan besi (streng optreden,J oetang banjak 
telah masoek kepeti besi PG GR M Slam at ! Dengan 
tangan lemah lemboet oetang akan lenjap Partij boe
bar, berhip2 hoera 

Neen partij setia jang akan nanti berhip2 hoera, 
karena tangan besi akan diteroeskan, hingga tida ada 
lagi oetang satoe cent jang tersisa. 

Ini tentoe dan pasti adanja 
Een man, ecr. man, een woord eeo woord. 
Achirnja dengan sengadja, hampir tiap2 kalimat diatas 

ini ditoelisi perkataan oetang Karena inilah pokoknja 
perselisihan itoe. Lain, tida Dan diharap, soepaja orang 
jang beroetang itoe djangan menjorong2 waktoe · me
ngangsoer :<arena rrakin di sorong makin bertambah 
besar rentenja. Dan selakoe tambahan, diharap !eden 
akan tetap membajar contributie. soepaja Iida akan 
dipetjatkan sebab contributie, !toelah njawa perserikatan. 

Oikoentfikan dengan pengharapan besar, soepaja 
langganan jang setia di kantoor Landraad itoe ak.;in 
berkoerang2, hingga habis sama sekali. 

Horm.;it dari hamba. 
E. Sumampouw. 

Lid P.G.G R.M. No 40. 

Tondano dari dahoeloe sampai kini beloem ada statuten, 
sehingga ex Best1mr itoe kembali ke roemahnja dengan 
tangan kosong. 

Apakah maksoednja ex Bestuur tsb. berboeat sede· 
rnikian, menoeroet bisikan soepaja sportclub Tondano 
diboebarkan serta akan diperdirikan sportclub jang 
baharoe 

Kasihan ! ! djangan roesakan oesaha jang telah ber
diri. Kalau ta' soeka lagi pada ·sportclub sekarang, per
boeatlab sportclub jang lebih baik, men0eroet model 
kesoekaan toean kalau memang itoe jang diingini. 

Di Tondano ada masih tjoekoep lapang oentoek 
tempat mendirikan baan jang baroe. 

Sangat tidak adil, kalau sportclub Tondano jang 
te!ah ada dir6esakan toean lantaran sadja toean P.P.P. 
mendjadi Voorzitter. 

Voorstel kita kepada Bestuur sportclub 1 ondano, 
soepaja anggauta2 jang tidak maoe taaloek peratoeran 
vergadering anggauta oemoem, ada lebih baik disoeroeh 
keloear sadja meni nggalkan sportclub. 

Lebih lekas, lebib baik 11 Medewerker. 

Garam gelap di Indonesia. 

Ratoesan riboe kati. 

Boelan November 1935 di Java dan Madoera te
lah dilakoekan 4.985 pen.1hanan garam gelap dan 
113.000 kati dibeslag. 

Boelan December 3.205 penahanan dan 71.500 
kati garam gelap. 

Ditanah Seberang dalam doea boelan belakangan 
ini telah ditangkap 71 smokkelaar garam dengan ~a
ram dioeslag 23.331 kati. 

Boelan januari 2.221 penahanan dengan 42.261 
kati, boelan Februari 2.223 pernahanan dengan 30.0 
00 kati garam gelap di Java dan Madoera. 

Ditanah Seberang 18 penahanan dalam boelan 
januari dan 37 dalam boelan Februari. 

Dala!T' empat boelan soedah dibeslag 14.594 ga
ram gelap. Kalau dihitoeng sadja hanja 30 pct di
tangL.::p. nah, orang bisa mendoega berapa besar 
djoemlahnja garam gelap jang tidak tertangkap be
gitoelah toelis Het Nieuws. 

Tentang pembikinan garam ielap boekan koerang 
djoega pendoedoek disini mendjadi korban. 
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Bek.endmaking. 

Ver k i e z i n g r a ad slid. 

begitoe lekas hilang, bilamana 
toean memakai Bedak Purol. Dia 
boekan sadja koeat menghisapkan 
basah, membekin koelit tinggal 
njaman dan kering, melainkan 
dia obat pota jang menjemboeh
kan djoega oleh zat2 jang men-
jemboehkan jang 
terdapgt didalam
nja. Dia menghi
langkan sebab dari 
toean poenja 
penjakit. 

De Loco Burgemeester maakt bekend, dat op Dins* 
dag 18 i\ugustus 1936 eene. tusschentijdsche verkiezing 
zal worden gehoudet1 ter vervulling van de vacature, 
ontstaan door het aftreden van den heer G. L. J. de 
Se n er p o n t Do m is, behoorende tot de groep o n
d e r d a n e n N e d e r I a n d e r s. 

Disegala roemeh obat d21n 
toko2 I 0. 90 atau I 1 .50 
sekoe~I. 

W. ~AVELKOUL · ~00rabaia 
Coupeur gelog-eerd in het Wilhelmina 

Hotel I m 7. 

Ruime Keuze in Palmbeach Costuums Prijzen 
vanaf F 19.50 t/m F 55.-

Smoking Cost: vanaf F 72.50 

Rok Cost: ,, F 82.50 
jaquette Cost: 

" F 87.50 

Rembours 5 % Korting. 

DI T JAR I, boeat bisa lantas· bekerdja pada 

,,WIJKVERPLEGING - GORONTALO'' 
Satoe Manteri verpleger atau verpleegster jang 

berdiploma. 
Dapat roemah tinggal dan makan vrij. Gadjih se

boelan f 25.-, dapat penggantian poelang onkos 
pelajaran (overtocht). 

Satoe Vroedvrouw (brdan) jang berdiploma. 
Ditanggoen~ bisa mendapat praktijk sendiri jang 

besar. 

Dipinta melamar dengan soerat kepada "WIJK
VERPLEGING GORONTALO" p/a L. E. ANIS, Se
cretaris ,,Wijkverpleging Gorontalo. 

Op den dag der verkiezing kunnen ten kantore van 
den Loco Burgerneester o pg ave n van can d i d ate n 
worden ingeleverd van des voormiddags 8 uur tot des 
namiddags 1 uur. 

De f o r·m u I i e re n voor de opgaven van candida
ten z ij n v erk r ij g b a a r ten kan tore van den Loco 
Burgemeester. 

Deze opgaven mo~ten voldoen aan de eischen, ver
meld in artikel 28 der Kiesordonnantie gemeenteraden. 

Deze stemming voor deze verkiezing zal zoo noodig 
plaats hebben op Dinsdag I September 1936 en de 
eventueele herstemming op Dinsdag 15 September 1936. 

Man ado, 27 Juli 1936. 
De Lo.Go Burgemeester. 

Peno•lo•ng Paroe2 
Koeasa menjemboekhan dari Akker's 
Abdijsiroop adalah begitoe besar, 
sehingga kadang-kadang obat iloe 
boleh dibilang obat adjaib boeot 
segalo penjokit dodo, paroe-poroe 
dan penjokit perkokos-kakas napes. 
Sedori sendok jong pertamo dla 
menjenangkan paroe-parae, meng · 
hontjoerkan lendir itoe, jong kemoe
dian dapot diloedahkan dengon 
gampang. Zat-zat serasi dari Abdijsi
roop 14 kali lebih koeat daripada 
segala bekinan lain jong dipakai. 
Dia bikin ,,masak" selesma itoe, 
dalam 48 djam. 
Sesoenggoehnja karena itoelah, 
make dia dinamakan ,,Penoeloeng 
Paroe-Paroe". Tida terlawan boeat: r Batoelc .Q,iep-81'1H1Chitis-Asl111n0 l 

I AKK~•·s ~SIROOP i 
Sekarong f.'t.3 5 
donf. 2 50 " sesaroeng 

. s~saroetig besar 

SEKARANG SAJA SEHAT DAN 
KOEA T KEM BALI SEPERTI DAHOELOE. 

Dalam beberapa waktoe jang telah laloe, saja m.erasa badan 
saja selaloe lelah. Saja tiada mempoenjai kekoeatan oentoek 
merasai kelazatan hidoep. Ketika itoe seorang sahabat eaja 
menasehati saja, soepaja memakai Sanatogen - dan tjob~a~ 
lihat aekarang. Saja rnerasa koeat dan gembiradan dapat 
meraaai kelazatan hidoep dengan tepenoehnja kembali. 

,.Saja Mah. m.emberi kepa.da oran& sakit Sa1\dtogen mom 
m.inggoe beTtoeroet-toeroet dan sesoedah n.a.f soe makannja 
dan n.af.soe tidoern;a timbod kembali, maka naf $Oe sjahc. 
watnja po.in datane dengan kehoeatan jang p~oeh" 

~lllalll Dr. Me~aJw ~ ..... 
ma11fboer ltoe •-eella. 

Apabila Toean merasa tidak koeat, apabila Toean berlt.e
hendak- tjobalah Toean moelai memakai Sanatogen. Tiapl 
apoteker dan toean toko mendjoeal Sanatogen dan sesoe· 
dah beberapa minggoe Toean akan merasa koeat betoel dan 
sehat kernbali. 

Sanatogen diperoleh 
pada segala aporeker dan toko2• 
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Pertjobaan rnenjerang pada Ra
dja Edward VIII 

Radja Edward Vl/l . 
. 

Menoeroet kawat Aneta Reuter, jang kami batja da
lam ,,Siang Po" di Londen telah terdjadi satoe incident 
jang menggemparkan tatkala Baginda Edward sedang 
1Jer1<endaraan, diwaktoe mana seorang dari publiek telah 
mendesak kedepan dan tjaboet revolver, akan tetapi ke
boeroe dibikin djatoeb sendjatanja oleh seorang perem
poean dan seorang politie sebeloemnja ia bisa berboeat 
apa-apa. 

Kabar lebih djaoeh tentang itoe incident seperti be
rikoet ; 

Orang2 jang menjaksikan dengan mata sendiri se-
moeanja menerangkan bahwa Radja tinggal sangat kalm. 
Ia tidak djalan lebih pelahan ataupoen lebib tjepat dan 
ia selaloe menengok kesebelah kiri dimana pergoeletan 
itoe terdjadi waktoe itoe orang politie dan itoe orang 
perempoean berbareng poekoel tangannja itoe orang 
hingga revolvernja djatoeh. 

Mobon ditoetoep dalam tahanan boeat lamanja delapan 
hari 

!toe pertjobaan menjerang atas dirinja Radja telah 
menerbitkan kagemparan diseloeroeh Engeland. Roepa 
roepanja orang lebih banjak merasa heran dari pada 
goesar bahwa itoe penjerangan kedjadian atas dirinja 
satoe Radja jang rnalah di hari hari pertama dari peme
rintah:rnnja telah mendapat perindahan besar dari ra'jat 
sedang berbareng ia poenja populariteit jang tida ada 
bandingannja sebagi Prince of Wales telah djadi se
mingkin bertambah. 

Ini perasaan perasaan pertama dari rahajat sigera 
terganti dengan itoe pangoetaraan bersoekoer bahwa 
Baginda soedah terloepo~t dari bahaja jang djoega telah 
dialamkan oleh ia overgrootmoeder Ratoe Victoria da
lam tahoen 1862, akan t~tapi jang, :,esoedahnja itoe, 

tida pernah dialamkan lagi oleh lain lain Radja lnggrls. 
Satoe perkara kebetoelan adalah, satoe antara itoe 

lima pertjobaan menjerang jlng doeloe kedjadian atas 
dirinja Ratoe Victoria boleh dibilang kedjadian diitoe 
tempat djoega dimana penjerangan sekarang telah tet
djadi. 

Begitoe lekas kabaran tentang ini perkara tersiar, 
banjak orang berkoempoel depan astana dan ingin oe
tarakan itoe perasaan setia pada Baginda, sedang di 
waktoe lohor banjak orang term1ma telah datang me· 
ngoendjoengi. 

Kabar kabar dari Amerika Sarikat dan ibee iboe 
kota loear negeri mengoendjoek, seperti djoeia diiboe
iboe kota Empire. disi toe ada terdapat perhatian besar 
boeat ini kedjadian, sekalian perasaan bersoekoer jang 
itoe perkara telah berkesoedahan baik. 

ROEMAH SAKIT DAN ROEMAH OBAT 

DR A... E. ANDU · 
SPECIAAL BOEAT PENJAKIT ANAK·ANAK. 
DJOEGA BOEAT PENJAKIT 0 EM 0 EM. 

Djani bitjar;·a ~· 

DJAM 1 
,. 4 

12 PAGI 
6 SORE 

·I saban hari. ketjoeali hari-bari minggoe dan raja. 

Ongkos periksn dan h<irga, obrtt2 moerah, tetapi: a CONT ANT. 

FILIAAL2: A.Y\OERANU, TON DANO, AlRMADIDI, LANGOAN, dan KOTAMOBAGOE. 
Seorang jang menjaksikan ini kedjadian menerangkan 

bahwa koedanja satoe agent poli tie roe pan ja soedah .! iiiA~~~~:~iiciAA:;~::~-~-~~~~~~~~~:!!"™:3!'!e;:::..,,...:'!,!":;::!.p;~~~s~• ~~*~~~~~~~=~=~~~~~~=~~===~· 
halangi pemandangannja itoe orang. lni orang sangsi, 

• lantas itoe revolver terlempar ka djoeroesan Baginda. 
,,Saja libat", menerangkan itoe orang jang menjak

sikan, .,Baginda kelihatannja djadi berparas soenggoe2 
dan menoleh kedjoeroesan itoe orang. Baginda keliha
tannja bitjara dengan ia poenja stalmeester sir john t-1ird 
jang berkoeda dibelakangnja bersama2 generaa!-majoor 
Se-rgison-Brooke. Sir John Aird lantas balikan koedanja 
dan menoedjoe ke itoe tempat dimana pergorletan itoe 
terdjadi serta bitjara dengan itoe orang politie. 

Seorang perempoean, jang berdiri dekatnja itoe orang 
menerangkan: .,ltoe oiang roepanja datang dari bala
kang kita, jaitoe dari derekan ke empat, dan menobros 
sampai dipinggir trottoir. Saja dengar ada jang berireah· 
,,Pegang padanja, pegang padanja". Seorang perampoean 
kedjar padanja waktoe ia rjoba trobos pendjagaan po
litie. S'eorang politie dan itoe orang perampoean ber
bareng poekoel tangannja itoe orang hingga ia poenja 
revolver djatoe di straat." 

Lain orang menerangkan: ,,Sebegitoe lekas itoe orang 
tjaboet revolver, orang banjak pada seroehkan padanja 
dan datang memboeroe. Seorang pol!tie poekoel keatas 
lengannja itoe orang sebeloem ia bisa mendjoedjoe de
ngan itoe sendjata. Belakangan itoe orang di serang dari 
scgala fihak hingga djatoe ditanah. 

Duke of York, jang toeroet pada Baginda telah sak
sikan ini antero incident jang tida mengg,inggoe Baginda 
poenja program. Setelah beruiam sedikit waktoe di 
Buckingham Palace, Baginda menoempang auto ke St. 
James Palae.e akan bersantap lohor dan bereskan oe
roesan negri. Seabis bersantap Radja menoempang mo 
biel dari York House ke Coombenill Golf Club dimana 
ia telah main golf dan ia poenja permainan keliatan 
ada ~eperti biasa sadja. 

lni ada bersetoedjoean dengan plan jang telah diatocr 
dari bermoela, sebab di waktoe lohor tida ada kedjadian 
perkoendjorngan perkoendjoengan officieel. 

Malamnja Baginda kembali ke as tan a St. James boeat 
bereskan oeroesan oeroesan negeri. 

Si panjerang adalah George Andre'Y Mohon, jang 
mengakoeh ada satoe journalist, .dan telali. dihadapkdn 
sebagi terdakwa dalam kantor politie di Bow Straat, 
dtpersalahKan mernpoenjai sendjata api tida sah dengan 
niatan mengantjam djiwa orang. 

Satoe d~tectief inenerangkan, Mahon telah bilang 
pacfanja, bahwa semDeanja ada salahnja sir John Simon. 
Mohon menerangkan tida maoe apa apa Radja, ia hanja 
hendak madjoekan protest. Pembelanja Mahon mene
rangkan, ia poenja client hendak bilang bahwa tidak 
ada kedjadian penjerangan atau pertjobaan penjerangan. 

Etiket 2 dari 

''BEA BRAND'' 
berharga I 

BISA DAP AT PERTJOEMA (PRESEN). 
DJIKA MENGIRIMKAN : 

6 ETIKETTEN: .I 50 ETIKETTEN: 
1 VulpoUood 1 Permainan anak-anak 

12 ETIKETTEN: I (Teddybeer) 
1 Gelas soesoe 1 Boekoe boeat anak-

(Melkglas) an.ak bahasa Belanda 
1 Boekoe anak2, pertan

daan tahoen-tahoen 
pert am a 

25 ETIKETTEN: 
1 Bl. Boeah aer atau s-a-

joeran 

100 ETmETTEN: 
1 Album ,~foepoe2 dari 

Java" dari Prof. 
W. Roepke 

Etiket-Etiket dari setengah kaleng djoega berharga 
akan tetapi hal'oes dikirimka.n doea kali lebih banjak. 

Ini pena war an ( aanbieding) berlakoe sam pai tanggal 
31 Aug. 1936. 
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l AFDEELING RECLAME MANADO. 

ATAU 
N. v. LIEM OEI TIONG & Co's,, 

HANDEL MIJ. MANADO. 

·. 



Sportclu u-'l'ondano. 
{Diloear tanggoengan Redactie} 

Medewerker deri Keng Hwa Poo, soedah menoe tis 
pada 18 luli 1936, hal Sportclub Tondano, bahoea toelisan 
itoe adalah dongengang sadja, sebab tentoe ia soedah 
mendapat dongengan deri lain orang jang djoega men
dongeng atau maksoednja mentjoetji moeka sabeloem 
moekanja djadi keemoes, karena hal itoe tiada betoel. 
Menjesal sekali ia soedah dongengkan sebagitoe di Keng 
Hwa Poo jang telah dibatja oleh kebanjakan orang, 
kalau tiada tentoe saja akan tiada oeraikan atau terang
kan disini kedjadiannja jang betoel jaitoe: 

Pada 16 Mei laloe maka toean President lama soedab 
terpaksa lakoekan pemelihan bestuur tahoenan di Ale: 
vergadering, sebab soedah doea kali dilakoekan pemilihan 
itoe divergadering, tetapi tiada kedjadian, oleh sebab 
aandeelhouder2 jang hadlir, tiada menjoekoepi keharoesan 
pemilihan menoeroet Statuten dan Huishoudelijk Reg
lement atikel 23: Pada pemilihan ini toean President 
lama telah lebih dahoeloe soedah mohon dan maloem
kan, soepaja ia kali ini djangan dahoeloe dipili di 
kabesturan, sebab oleh kaperl~eannja jang penting 
banjak kaii menin=galkan Tondano ke Mongondouw, 
jang mana telah kedjadian, dan olehnja ia digelarkan 
,,Ee re Lid". 

Kesemoeanja ini ada dinjatakan di Notulen, dan 
boekannja dongengan 1;adja seperti medewerke: soedah 
menoelts di Keng Hwa Poo. Adapoen hal Sportclub 
Tondano sekarang adalah tergoentjang, oleh sel'ab pada 
perlombaan laloe dd 5 dan 6 Juni, ha! pendapatan dan 
pengaloearan wang adalah ternjata di proces- verbaal 
deri 2 toean vernficatie-commissie kedapatan hal entere 
koeda2 ada jang tiada d1masoekan dalarn kasboek, djoega 
ini tiada d1bajar vermaakelijkheid belasting Minahassa 
Raad. Oisini saja tanja apa ini tiada ontdui1,ing be lasting 
1\\1n:Raad? Oleh hal vergadering t~rseboet, sehingga 
kedapatan d;:in nauti pada :! Juli bela~t1ng itoe dibajar 
pada kemcedian µerlomba;:in 27 hart, t1ada soedah di
bajar lebii1 dailoeloe sesama belas11ng lain 

Sala1nnja ma a ada roepa:l hal pema:>oekan dan 
pengeloearan wang, toean2 verrificatie. comni1ss1e itoe 
tiada boleh landioetkan pema11ksaan11ja sebab voorzitter 
dan pen111gmmeester tiada maoe kas1h ketrangan. Njata 
lebih terang di aglemeene vergadering dd l Juli ini, sebab 
itoe telah d1bitjarakan dan djoega di toentoet oleh aandeel 
houders boeat perlihatkan kasboek itoe, tetapi tiada 
d1 oerdoeli kan. Bero en toeng pad a vergadering itoe, toe an 
Manteri Politie ada mengoendjoengi. 

Vergadering terseboet sengadja ditoetoep lekas oleh 
toean voorzitter. welakin banjak aandeehouders mohon 
b1tjara, tapi kasthan tiada diloeaskan. Ojoega dipinta 
beroelang2 pemariksaan verrificatie-commiessi ha! 
kasboek di teroeskan sopaja terperiksa dengan betoel, 
tapi voorzitter tiada ioeaskan. Boleh djadi toean voor
z1tter ini tiada biasa rnendjadi voorzitter. 

Oleh hal2 terseboet, mengingat keamanan sportclub 
Tondano sahingga aandeelhouder soedah moehoen satoe 
buiten gewone alg: vergadering, djoega dengan permin
taan aandeelhouders kepada padoeka toean Beschermheer 
Majoor Toulour moehoen kepada bestuur sportclub 
Tondano satoe buiten gewone alg: vergadering, t~tapi 
hingga sekarang beloem dikaboelkan, dan ini ada me
ltwat Statuten dan Huishoudelijk Reglement artikel 22. 

Oleh sebab terseboet diatas, maka aandelhouders2 
soedah masoekan dawaan kepada jamg berwadjib. Dan 
dawaan ini terpaksa diboeat aandeelhouder2 boekannja 
sadja satoe orang, boeat keamanan Sportclub, dan 
hoekannja seperti dongengan ternjata di Keng Hwa Poo 
,,mengasoet boeat menentanf kepada voorzitter baroe,,. 
Achirnja akan lahir akibetnja. 

Andee!houder. 

SPAARBANK MINAHASSA. 

Diakoe sah dengan be'sluit Goebernemen 
tertanggal 11 Juli 1894. 

Temoat meniimoan oeang simpanan jg paling aman I 

Oeang simpanan jang tertjatat dalam boekoenja 
semasing penjimpan, patia oemoemnja boleh diminta 

kembali saban-saban sa'at, dengan tidak oesah ka
sih tahoe lebih doeloe. 

Boenga (rente) oeang jang didapat boeat tahoen 

jang telah !aloe, saban tahoen kira2 dalam boelan 

Mei, ditentoekan oleh Directie. 
Directie. 

KEDOEDOEK.A.N INDONESIA. 

0 e s o e I t. S o e t a r d j o d i V o I k s r a a d. 

Voorstel t. Soetardjo tentang kedoedoekan Indonesia 
telah dimadjoekan pada Volksraad, diteeken selainnja 
oleh toean Soetardjo, djoega oleh toean2 Dr. Ratulangie, 
Kasi mo, Oatoek Toemenggoeng, Mr. Ko Kw at Tiong dan 
Al alas. 

Boenjinja voorstel itoe begini: 
Dengan men~oenakan kekoeasaannja, menreroet 

fatsal 68 dari staatsregeling. Volksraad mohon pada pe· 
menntah agoeng di Nederland dan Staten General Eerste 
dan Tweede Kamer soepaja diperboeat begitoe roepa, 
hingga bisa diadakan conferentie antara wakil2 dari 
Nederland dan Indonesia, jang dengan hak sama r;ita 
mengatoer satoe rentjana, soepaja dengan djalan pero 
bahan jang beroentoeng dalam tempo Ia tahoen, sedikit-

. nja dalarn tempo jang dianggap conferentie bisa didja
lankan, Indonesia dapat hak berdiri (zelfstandigheidJ 
dalam batas2 dari fatsal I dari grondwet Nederland. 

Oesoel ini diberikoeti dengan rentjana soerat-soerat 
permohonan pada Sri Ratoe, pada Kamer dan pada 

• 

Kemandjoeran ini minjak obat soedah dapat diploma2 dan soedah dipoedji dari padoeka2 
toean2 ambtenaar dari bangsa Europa dan lndonesier seperti: Radja2, Regent, Hoofdagent van 
Politie bij de afdeeling Generaal Controle Soerabaja, Adjunct Hoofd Djaksa tste klasse pada 
Landraad Makassar, kepala2 District, Wijkmeester dan Luitenant Tionghoa, Hm. toea2, kepala2 
goeroe, Voorzitter2 dari perkoemooelan2, serta pendoedoek2 dan bangsa2 asing dari seloerr')eh 
tanah Hindia Belanda jang soedah pernah pakai ini ,,Ban Leng", dib'!-wah ini ada doea soerat 
dari antaranja. 

Soerabaja, 7 September 1935. 

VER KLARIN G. 
Jang bertanda dibawah ini, Ch W. de Kater, Hoofdagent van Politie pada afdeeling Gene

rate Controle disini, menerangkan disini, bahwa ia soedah tahoe pakai minjak Ban Leng boeat 
mengobati loeka2, sakit peroet dan beringoes, boeat penjakit penjakit mana obat terseboet sa-

ngat baik adanja. Jang bertanda 
(s. b.) Ch. W. de Kater. 

V E R KL A R I NG. 

Jang bertanda dibawah ini, L. J J. v. Anen, bertinggal di Soerabaja, menerangkan dengan 
ini, bahwa minjak , Ban Len~", jang d1bikin oleh Sie Ka Tje merk Tjeh She Tong, sangat ter
poedji goena roepa 3 penjakit, seperti: sakit telinga, demam, loeka teristimewa loeka::i angoes. 

Se.soedah pakai sedikit sadja rasa sakit soedah hilang sama sekali. 

Soerabaja 24 - 11 - '35 Jang bertanda 

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

........................ ._ ................................ . 

lni tempo jang l:taik 

Kepada siapa pertjaja 

Boekan omong kosong 

Baik, tjoba pakai ini 

Asal toean p e r t j a j d 

Toehan jang koewasa 

Bisa djaga kasehatan 

Haroes toeloeni menoeloen«i 

Bisa kaaihkan boekti penoeh 

Kalau penjakit toean lama 

Tangcoeng, bisa be r h a s i I 

A kanmenolong penjakit toean 

Poenja kedatangan didoenia 

.I: e p a d a s i a p a p o e n. 

Oidalam. pemboengkoes deri ini obat, bisa dilihat bermatjam2 penjakit seperti, salah oerat, djatoeh 
terpoekoel, badan rasa tida koeat, loesiang lama dan baroe, kokehe baroe dan lama, telinga sakit, 
tjaijoe, leher sakit, peroet sakit, bera-bera, peroet rasa menggigi, bera darah, bisoel di gargantang, 
toelangZ sakit, belakang sakit, digigit binatang berbisa dan lain-lain, semoea bisa digosok dan boleh 
diminoem, terlebih oragg oerempoean jcing baroe beroentoeng anak. Lebih djaoeh saban pemboeng
koes bolo! deri ini obat ada njatakan. 

Minjak tjap Ojago, bisa 'll~noeloeng djoe~1 t..J:>ln o::ienjaaja11 k1lausakit, bisa tetes3 tetes 
tjampoer air panas, dan kasih minoem I hari 3 kali a;;al b:::rsihkan dengan boeloenja dahoeloe keda
lam moeloet; djangan lepas toean haroes koeroeng, bisa toean saksikan sendiri. Min j a k o bat t j a p 
D jag o, soedah beroleh banjak poedjian dari berbagai2 bangsa. 

Min j a k oh at Dew 1, bisa d1pakai djoega boeat roepa2 penjakit, kalau siapa beloem pakai deri 
terganggoe, tjoba saksikan sendiri, boeat t j a ij o e, bersikan dahoeloe sama kapas, dan toeangkan ini 
obat kedalam telinga, asal djangan makan teloer sama bakasang tanggoeng berhasil. Sedia extra 
min j a k 0 bat t j a p D jag o, dan Mi n j a k 0 bat Dew i, tetap1 sedikit mahal harga deri boe
kan extra. Sedia djoega, Z a If Teng go dan Z al f Yoko, boeat loeka;J, Balsam 0 e w i, M i
n j a k 0 b at M an a De w i, 0 b at T a n Yo, 0 b a t As i k b o e a t g a t a 12, 0 b a t Ba t o e k Sa 
t o e d a n B a t o e k D o· e a, s e d i a m i n j a k K a j o e P o e t i h k e I o e a r a n n e g e r i B o e r o e 
No. 1. Min j a k 0 bat Her an, boeat tersiram air pan as, tanggoeng baik. Mi 11 j a k ob at Ber
s e d j o e d, tanggoeng boeat bere-bere bangka. 

Di Poeiau~ Sangi er bisa pesan sama toean The T j en g Hae en toeH Th i o Ho G o a n, jang 
biasa toeroet kapal Sangier. Bisa pesan teroes kepada si pembeikin T j 1 a Bok E 11 g, roapekong
straat No. 36 di Manado. Terima Agent d1mana2 tempat, akan tetapi berdamai deng·an soerat lebih 
lebih dahoeloe, serta terima pesanan dengan post r e m b o u r .c. 

Minjak Tjap D/AGO, Agent 
Firma Thay Hoo & Co. Gorontalo-Tominibocht. 
Toko K h o e Eng H i e n, Tagoelandang. 
T j i a T j i e n Ta e, Kota Mobagoe. 
Kw e e So en Hien, Amoerang. 

Tweede Kamer di Nederland. 
Dalam Memorie van Toelichting antara lain2 dioen

djoek, bahwa dalam tahoen2 jang belakangan bagian 
jang bisa berpikir dari orang2 Indonesier merasa tidak 
begitoe senang, tjapai dan tidak begitoe rnemperdocli 
kan oeroesan politiek. 

Pelahan2 perasaan itoe dirasakan djoega oleh millioe
nan orang banjak, jang djadi le mah sernangatnja, sedang 
sl!mangat ini perloe boeat pembangoenan (kemakmoeran) 
Indonesia, dan semangat ini tjoema dapat dibangoenkan 
lagi dengan satoe atoeran jang teratoer betoel lebih 
doeloe boeat perhoeboengan antara Indonesia dan Ne
derland Jang bisa 111entjoekoepi keperloean national, 
cultureel dan econemisch, bagi doea bangsa itoe, jang 
menerima baik kerdja bersama, sehagaimana diangsoer
kan oleh riwajat. 

,,Aneta" dapat kabar bahwa fractie P. E. B. dalarn 
Volksraad telah rnemadjoekan satoe oesoel akan diang
kat satoe cornrnissie negeri Belanda, dimana doedoek 
djoega wak1l-wakil dari golongan golongan pendoedoek 
lndonesia,jaitoe pertama, akan mengatoer rentjana boeat 

Memoedjikan dengan Hormat. 

TJIA BOK ENG 

Toapekong straat No 36 Manado 

mendjalankaa hak kerajatan lndosesia dalam Ned. lndisch 
Staatsrecht dengan tidak ada perbedaan bangsa; kedoea, 
haroeslah boeat ini ditetapkan beberapa waktoe, dan 
ketiga, memahamkan dan mengatoer lain peratoeran jang 
oerloe akan mendjalankan hak kerajatan itoe. S. 0. 

Rectificatie. 

Oidalam pekabaran "Nasi bnja Toean2 Hoei<oem toe a 
didi:>trict Tonlour" di K.H.P. tanggal l8Jul1 1936 No 3, 
ada terselip satoe kesalahan, jang agaknja dapat 11 t ll'• 

bingoenkan pernbatja, ialah dalam baris ke- 10, I I dan 
12 dari atas, dirnana tertjetak: 

,,Jang disebabkan pehananan dari collecteloon se· 
djoemlah f 2000 - dari kasbon" 

Mestrnja: 
,, jang d1sebahkan penahanan wang collectt>loo1h1ja 

1ari sedjoe111lah k sbon f 2000.- jang t0!:1h' 111 ~· tf an 
oleh Hoekoemtoea~ Makal1so::'.rj.' l r f« it 1 1 i ai 

di!. pada boelan Juni I 9 3 5 • 
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