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Noord eelebes djoega perloe ... -
Apa dari itoe 200 plan, tidak 
ada satoe boeat kita disini ? 

Ocr~a jang 25 joeta itoe, jang dihadiahkan oleh 
Pemerintah ditanah Belanda kepada Indonesia, telah 
menarik perhatian dari Segala golongan rajat negeri 
ini seoemoemnja. 

Hampir semoea tempat di Java, teroetama kota2 
bt..>ar disana, sama mengemoekakan oe~oel tvoorstei) 
pada bo\eh mendapat bahagian dari pada derma jang 
maha besar itoe. goena perbaikan dan kepentingan 
tempat2 itoe masing-masing. 

Djakarta meminta satoe Museum jang lebih besar 
dan mod _rn karena gedoeng artjanja jang i:;ekarang 
tidak mentjoekoepi kererloean. 

Semarana memerlof'i satoe gedoeng jang baroe 
dan loeas g~ena sekolahan H.B.S. dan AMS, karena 
•edoengnja' jang sekarang soedah toea dan sempit, 
;ementara Soerabaia poen tidak maoe ketinggalan. · 

Di iboe kota dari prcwin ·e Djawa Timoer ini, 
orang membuetoehkan satoe gedoeng baroe dan mo· 

rn oentoek kantor Goebern'Jernja. 
Seperti ldta tahoe, boeat maksoed ini telah di

bentoek :,;atoe commissie jg akan memboeat advies 
bagaimanakah eeang 25 millioen itoe akan diper
goenakan. 

Menoeroet Java Bode jang kami petik dari Soe
ara Oemoem. beloem lama ini commissie tsb. telah 
memboeat vergaderingnja jang penghabisan tentang 
lijst pekerdjaan2 jang akan dilakoekan itoe. 

Sesoedahnja diboeat pemilihan dengan teliti, maka 
masih ada 200 plan jang dianggap tjotjok, antara 
plan mana ada terdapat djoega plan boeat memper
dirikan gedong Museum, jang meskipoen oleh seen
tero pers di indonesia ditjela, akan dilandjoetkan 
djoega ketjoeali djikalau minister van Kolonien meng 
hapoeskar. ini dari lijst terseboet, oleh sebab voor
stel-voorstel ini akan d1kirim kesana. 

Lebih djaoeh diwartakan, bahwa didalam oesoel 
definitief boeat membelandjakan oeang 25 millioen 
itoe oentoek Djawa Tengah adalah tertjatet soeatoe 
djoe_mblah l:>esar goena irrigatie, peretasan djalan 
dan pendiririan satoe gedoeng besar. 

Boeat kota Banjoemas dioesoelk;rn pada melakoe
kan ,,groote Kroja pian", jaitoe satoe pekerdjaan 

irrigatie dibagian paling miskin dari residentie tsb. 
Membatja segala berita ini, kita terkenang akan 

pemoeka2 kita baik jang disini, apalagi sekarang ini 
ada dalam Dewan Rajat. 

Apa dari pehak mereka df oega ada dikemoekakan 
barang oesoel soepaja Minahasa atau Noord Cele bes 
pada oemoemnja menda•)at bagian dari pada oeang 
hadiah dari tanah Beland ini? 

Meskipoen penoelis j a selakoe iseng-iseng 
pernah mengobrol dalam ,,Tjabe-rawitnja" pada me
minta satoe djembatan jg bandjirvast oentoek peng
ganti Singkibrug jang disapoeh bandjir Maart itoe, 
selakoe ba iagian boeat M;nahasa dari pada itoe 
25.000.000 roepiah, tetapi oada hakekatnja boekan 
itoe jang kita sangat perloekan disini. 

Boekan satoe Singkilbn g, djoega boekan satoe 
Gemeente Raadshuis sadja ·ang kita boetoehkan, te
tapi jang paling urgent, jg paling t er o et am a, 
adalah perbaikan irrigatie dinegeri kita ini. 

Saban boelan, ja saban kapal riboean karoeng 
beras jang dimasoekkan ke" ni, di import dari loear 
negeri didjoeal kepada kita pendoedoek dengan laba 
jang boek~n ketjil. 

Ra1oesan ri boe roe pi ah c eang raj at saban tahoen 
mengalir keloear negeri, s dang ha! ini tidak nanti 
terajadi d,iikalau · irrigatie c'alam negeri kita ini di
perbaiki pada mentjoekoepi keperloean. 

Sajang, orang tjoema sempat wartakan bahwa dt 
dalam rapport dari com mi ie jang meR1beki11 advies 
itoe hanja dimoeat soeatoe dari 300.000 roepiah goe
na perbaikan dan f 380.000 boeat assaineering boeat 
Soerabaja dll. 

Tetapi kita tidak nampak bahwa didalam rapport 
commissie itoe ada terdapat djoega s e k i an r i -
b o e roe pi ah, oentoek irrigatie di Minahasa dan 
atau peretasan djalan di R sidentie Manado. 

Kita harap, meskipoen rapport commissie itoe 
menoeroet kabar tidak lam lagi akan dimadjoekan 
kep da Pemerintah' boea. . :o. ang oleh Raad van 
lndie, masih beloem kasip kepada pemoeka kita da
lam aewest ini pada mengadjoekan oesoelnja kepada 
Pem~rintah Agoeng, bahwa kita diseberang sini, di 
Minahasa teroetama dan di Noord Celebes seoemoem 
nja djoega perloe mendapat bahagian dari pada der
ma 25 millioen itoe, oentoek kemakmoeran twel
vaart) negeri dan rajat ! 

ROEPA·ROEPA KABAR 

Minjak tanah Shun Fong Brand. 
Setiap kali bilamana kapal ,,DANSING" tiba disini 

dari Hongkong dengan moeatan minjak tanah, setiap 
kali djooga terdjadi revolutie dalam pasar minjak tanah 
disini. 

Pada tanggal 28 Juli jbl. ini, kapal terseboet telah 
tiba lagi disini dari Hongkong den:an memoeat antara 
lain-lain 250 kaleng minjak tanah boeat firma Bin Sech. 

Minjak tanah ini seperti orang bisa lihat diatas ka
lengnja, ada productie dari Standaard Vacuum Oil Coy, 
dengaR memakai merk Shun •pong Br and [Tjap 
kapal]. 

Sesoedahnja minjak tanah ini dibongkar, pada hari 
itoe djoega harga minjak CROWN dan SYLVAN (Panah) 
lantas mendadak dikasih toeroen dari harga f 2 50 per 
kaleng mendjadi f l.90. 

lni boekan ada satoe keoentoengan ketjil boeat pen 
docdoek disini rata2. Sajang tibanja kapal Dans in g 
disini tjoema satoe kali dalam tiap boelan dan minjak 
tanah jang di importnja ada .terlaloe sedikit boeat men
tjoekoepi keperlocan oemocm. 

Djoega bilamana minjak tanah Hongkong ini habis 
voorraadnja, maka lain-lain Kongsi minjak tanah disini 
lantas kasih naik harga lagi. 

S a I a h w i s s e I, a t a u k e b o d o h a n ? 
Minjak tanah ini, jg lazimnja terkenal dengan nama 

minjak tanah Hongkong, setibanja lantas dibagi2 pada 
beberapa tempat. Ada jang dikirim ke Amoerang, ada 
kepoelau2 Sangir dll. 

Pada m.s. ,,Hone n Mar u", jang ada berlaboeh di 
haven kali Singkil ada dimoeat 80 kaleng dengan be
stemmingsplaats Oena-oena, begitoe djoeroekabar kami 
mergkabarkan. 

Entah apakah sebabnja, maka pada hari Djoemaat 
tanggal 31 hb. Juli minjak tanah jang berada dalam 
i<apal Honen 1\\aru itoe tiba2 dibeslag oleh politic kota. 

Minjak tanah ini dibongkar dari Honen Maru dan 
dibawa pergi, entah kemana. 

Tetapi heran sekali pada keesol<an harinja, jaitoe 
pada hari Sabtoe tgl. l Augustus, minjak jang soedah 
dibeslag ini dikembalikan poela ke motorboot tsb. 
dengan termoeat dalam beberapa grobak jan: di 
tarik oleh beb~rapa orang hoekoeman (kettinggangers) 

SOESOE 
''TJAP 

NONNA'' 
Soesoe "Tjap Nonna" 
makanan anak-anak jong 
terbaik diseloeroeh doenia. 
Toean poenja anak jong 
masih baji ataupoen jang 
telah dapat moelai berdjalan, 
sampai oemoer lima taoenan, 
berilah minoeman Soesoe 
"T . .,., " Jap •~onna . 
Sebab: ada doea kekoeatan 
dari itoe Soesoe "Tjap Nonna", 
jaitoe: 

l Anak toean tinggal gemoek dan sehat. 
2. Anak toean tidak moedah kena penjakit. 

lnilah kekoeatan Soesoe "Tjap Nonna•• itoe tadi. 
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minjak tanah itoe dihentar sampai ke kade kali Singkil 
dan dirnoeat kedalam Honen Maru poela. 

K a b a r s e l e n t i n g a n m e w a r ta k a n, 
bahwa beheerder Reedery tsb. toean Abdoelrachrnan, se 
orang saudagar Arab jang terkenal disini, telab merap
portkan hal pernbeslagen rninjak ini kepada Havenmecs
ter, ambtenaar mana lantas mengoesoetnja lebih djaoeh, 
karena menoeroet kabar, dengan memoeat ini 80 kaleng 
minjak tan ah, m. s. ,,Honen Maru" sarna sekali beloem 
melangkah peratoeran Oendang2 Minjak tanah (Petro-
leum-Ordonnantie) , 

Dus politie kita kali ini soedah salah raba. 
Betoel, kekeliroean ini bisa dimaafkan, oleh sebab 

,.v erg is sing 1 s man o es i a", tetapi djoega tidak 
bisa disangkal, bahwa kedjadian ini rneloekiskan satoe 
figuur jang djaoeh dari pada boleh d1katakan bagoes 
kepada adresnja pembesar politie diini iboe kota. 

• 't ls gewoon treurig, hoor !" Ngomel boeng RI fJA. 
Pendjaga peratoeran, tidak ngerti Peratoeran. 

Keloehao Y sfabri kanten. 
Diantara peroesahan2 di ini negeri jang termasoek 

dalam lingkoengan Bedrijfsreli:lementeering, terhisab 
djoega Ysfabrieken. 

Maksocd F'emerintah didalam tindakannja ini, tiada 
lain dari pada sekedar mernberi perlindoengan kepada 
peroesahan2 diini negeti, soepaja dalam moesim crisis 
ini, masih boleh berdiri dengan djedjak 

PeiSaingan harga ja·ng mati-matian jang kerap kali 
terdjadi diantara peroeiiahan2 disini, dengan berakibat 
terdjoengkelnja peroesahan2 itoe sendiri, antara lain2 
disebabkan oleh karena overproductie. 

Pada rnentjegah kedjadian2 jg diatas ini, maka Pe
merintah mendjaga soepaja banjaknja pabrik2 es tidak 
bertambah lagi. Soepaja boleh mentjapai maksoednja 
ini, maka Pemerintah mengadakan licentie boea't pabrik 
es itoe. 

Selakoe tegen prestatie terhadap tindakan pemerin
tah ini, maka eigenaar2 p,abrik es diwadjibkan memba
jar extra boeat tiap2 M3 air jang dipakai boeat pabrik
nja, soeatoe djoemblah dari 5 sen. 

Ini, memang patoet sekali. 
Tetapi pada waktoe belakangan ini, disini banjak 

sekali di-import orang vriesidaires, sedjenis koelkasten 
jang dengan sendirinja bisa meng-fabriceer ijs, dus bo
leh dibilang vriesidaires ini ada satoe pabrik es minor. 

Kalau sadja vriesidaires2 ini digoenakan boeat ke
perloean roemah tangga (huizelijk gebruik> maka te1itoe 
ysfabrikanten itoe akan tidak bilang apa-apa. 

Tetapi disini, orang pergoenakan vriesidaires itoe 
selakoe sematjam lndustrie Ketjil, jang mana biarpoen 
tidak dengan langsoeng ada mendjadi satoe concurrentie 
jang agak berbahaja djoega terhadap pabrik2 es itoe. 

Menoeroet kabar, maka eigen:tar2 pabrik es disini, 
telah mernasoekkan permintaan kepada Pemerintah soe
paja diambil tindakan jang sepatoetnja terhadap perna
soekkan (import) vriesidaires ini disini. 

Pemeliharaan lboe ciao Baij. 
Pemeliharaan iboe dan baij dibangsa 

kita di Indonesia seoemoemnja adalah 
soeatoe soal jang am at penting ertinja 
p a d a b a n gs a k i t a. P e n g e r t i a n d a n p e n g a
t ah o ea n d a r i d o e k o e n2 d a n b i d a n2 k a m
p o ng k i t a, j a n g s e o e m o e m n j a s a m p a i s e
k a r a n g m e m b e r i p e r t o I o n g a n k e p a d a s e
s am an j a i b o e2 I n d o n es i a j an g be rs a I i n, 
keadaannja ada dalam keadaan dahoeloe 
k a I a. I t o e I a h s e b a b n j a m a k a p e r t o l o n g a n 
j a n g d i b e r i k a n o I e h d o e k o e n2 k a m p o n g 
i t o e a d a k o e r a n g s e m p o e r n a, d a n b a n j a k 
kali mengandoeng bahaja pada siiboe 
d a 11 a n a k n j a. 

Sekianlah ,,permoelaan kata" dari toean dr. 
F. ]. Na in g go I an dalam boekoenja jang bertitel se
perti tertjantoem diatas ini, jang kita terima barocsan 
ini. 

Dalam boekoenja ini, toean dr. Nainggolan mene
rangkan dalam bahasa Melajoe jang sederhana dan gam
pang dimengerti, bagaimana tjara memeliharakan iboe 
dan baij, serta mei.goendjoekan beberapa matjam penja
kit jang gampang dipcroleh seorang baij dan bagaimana 
tjara mentjegahnja. 

Lebih d;ui pada 30 matjam fatsal jang bertalian de· 
ngan pemeliharaan iboe dan baij, diteranghan dengan 
djelas dalam boekoe ini serta dihiasi dengan beberapa 
boeah gambar jang mcnoendjoekkan bagaimana ,,doe
d o e kn j a a 11 a k d a I am k and o c n g an" dan ,,pc r 
ta Ii an an a k j an i bar o e I ah i r, Memo to n g 
t a I i p o e s a t, M e m b e r s i h k a n i b o e j a n g b a
r o e be rs a I i n, Dar i h a I s o e soc i b o c" dll. 

Toean dr. Nainggolan, boekan asing kepada kita di 
Minahasa. Lama tahoen beliau mendjadi dokter di Ton
dano dan pernah memboeat lezing tentang penjakit 
Lepra dalam gebouw vereeniging Tjeng Lian Hwee di
sini. Sekarang beliau berada di Medan, selakoe dokter 
dan tengah rnemboeat studic lebih loeas tentang oelar 
dan bisa oelar. 

Boekoe ,,Pemeliharaan lboe dan Baij" (Moeder en 
Zuigelingen zorg) baroe diterbitkan pada I Juli 1936 
jbl. ini. 

Tak dapat disangkal, besar sekali faedahnja boekoe 
ini kepada masjarakat, teristimewa mendjadi penoentoen 
jang sangat berharga kepada iboe-bapa Indonesier dan 
Tionghoa, jang kebanjakan hingga sekarang ini masih 
lcbih mempertjajakan nasib seorang iboe jang maoe 
bersalin, atau baij jg baroe lahir kedalam tangan bidan2 
dan doekocn2 jang tiada mempoenjai penfi!ertian apa2 
tentang verloskunde, dan pemeliharaan anak baij. 

Kami poedjikan, boekoe ini haroes ada pada masing2 
roemah-tangga. 

Pesanan haroes dikirim teroes kepada alamat beliau: 
Dr. F.J. Nainggolan, MEDAN. 

KENG HWA POO 

Ojawab Wakii Pemerintah dalam pemandangan oemoem 
disidang Volksraad. 

Sikap Pemerintah terhadap pergerakan rajat. 

Dalam Sidang tangga! 27 Juli Wakil Pemerintah 
toean Peckema soedah mendjawab pembitjaraan 37 
sprelcers jang socdah berbitjaroi. dalam 30 djam de
ngan pedato jang soedah tentoe amat pandjang 
poela. Tidak koerang dari 2 djam lamanja toean 
Peekema mendjawab sekalian spreker itoe. Kita ti
dak akan mcnjalin semoea pedato toean Peekema 
itoe, dan djoega kita tidak akan mengambil ring
kasan pedato itor, karena menoeroet pendapat kami 
akan lebih berpaedah bagi pembatja. djika kita sa
lin dengan selengkapnja (tidak diringkaskan) bagian· 
bagian dari pedato itoe jang dirasa penting bagi 
kita. Sehab itoe disini akan kami moelai dengan 
bagian jang membitjarakan sikap Pemerintah terhadap 
pergerakan ra'jat itoe. 

Sekarang saja ~ampai kepada keadaan polit11< 
dalam negeri toean Voorzitter. Tahoen ini banjak 
poela anggota jang membitjarakan perkara itoe; saja 
seboet toean toean Moelia, Kartow1sastro, Soeria 
Nata Atmadja, Sosrohadikoesoemo, Soetardjo, Soang
koepon dan Thamrin. Akan mendjawab pemanda
ngan anggota anggota jang terhormat ini sedianja 
dapatlah Pemerintah sebagian besar mempergoena· 
kan apa jang soedah dikatakan tentang perkara ini 
dalam tahoen jang !aloe, pertama sebab keadaan 
politik dalam negeri hampir tidak ada peroebahannja 
jang njata, dan kedoea sebab Pemerintah dalam si
kapnja menentoekan djalan jang akan ditoeroet tidak 
ada poela beroebah, ketiga sebab beberapa dari 
pemandangan, jang dikemoekakan dari pihak Volks· 
raad itoe soedah ada dikemoekakan dengan roepa 
jang sert"tepa itoe djoega dan poen soedah diberi 
keterangannja oleh Pemedntah. Soenggoehpoen de· 
mikian Pemerintah masih soeka dengan segala soe
ka hati mempergoenakan kesempatan ini boeat me· 
nerangkan sikapnja dalarn ha! politik itoe, sekalipoen 
disini soedah mestinja terpaksa membalas oelangan 
dengan oelangan poela. Sebab kalau dibiarkan salah 
satoe perkara jang dikemoekakan dengan tidak ber
djawab, maka boleh djadi sekali, baik dalam Volks
raad maoepoen diloearnja, timboel persangkaan 
bahwa Pemerintah dalam perkara ini merasa dirinja 
koerang koeat, atau tidak sanggoep memboektikan 
bahwa apa jans soedah dikerdjakannja itoe memang 
sesoenggoehnja perkara jang soedah semestinja di
kerdjakan. Lain dari pada itoe pemandangan toean 
Moelia karena terang dan kepastian perkataannja 
menjebabkan kita djadi berkira kira; djoega karena 
dalam timbangannja tidak pernah dia menolak tim
bangan orang lain, sehingga ada terloeang tempat 
boeat pendapatan jang lain, dan lcarena itoe maka 
bertoekar pikir tentang perkara ini dengan pembi 
tjara jang terhormat ini djadi menarik hati. 

Kalau benar penglihatan Pemerintah, maka pada 
pembitjaraan inipoen jang teroetama dikemoekakan 
pertanjaan: tidakkah atoeran Pemerintah boeat me
nahan nahan aksi dihadapan otmoem beberapa per
koempoelan jang extremistis, atoeran jang diadakan 
dalam tahoen 1933, memberi akibat jang salah dan 
jang tidak dimaksoedkan boeat pergaoelan masjara
kat jang selebihnja dan teristimewa tidakkah atoeran 
atoeran itoe sangat mengikat kemerdekaan perhim
poenan.politik Boemipoetera jang lain lain bergerak? 
Anggota anggota jang berperasaan demikian, ber
pendapat bahwa itoelah sebagian sebabnja maka 
sekarang ada kelihatan kelesoean pada pihak sagian 
rajat Boemipoetera jang terpeladjar; dan sikap tidak 
pedoeli itoelah mendjadi sebab maka mereka tidak 
mentjampoerkan diri dalarn kalangan lain, jang oe
sahanja memang soedah sepatoet dipoedji, jaitoe 
oesaha bersama sama akan membangoenkan masja
rakat diini masa jang baik soedah datang kembali. 

Toean Voorzitter ! Orang akan wasih ingat dari 
p~rsoal-djawaban tahoen jang !aloe, dalam persoal
dJawaban itoe kedoea belah pihak soedah membi
tjarakan bagian psycnologienja perkara ini deng«n 
~mat dalamnja, bahwa Pemerintr h dengan alasan 
Jang tjoekoep dan benar tida dapat membenarkan. 
ra'jat, jang achiaknja memang soeka tertib senerti 
'.a'jat negeri k1ta ini, p3n dalam pada itoe bagi~111ja 
J~ng. terpeladjar poela lagi, akan moeugkin benar2 
dpd1 rag e ragoe dan bimbang tentang maksoed 
dan toedjoean batas batas jang diadakan dalam per
kara ini. Perdapat Pemerintat1 itoe dikoeatkan 1aa1 . ~ 

0leh berbaga t bagai pem beri taho'ean jang ti dak di 
tja_ri tjari, jang .dataugnj~ d~n pihak oran? ja11g ke
na1 akan negert dan ra1atn.1a, orang jang bekerdja 
sehari hari dalam lingkoengan ra'jat 1toe. rr:ere1<a 
mengatakan bahwa sampai kepelodjok pelocljok j 1g 
terdjaoeh di Hindia orang tahoe belaka dengan se
tahoe tahoenja apa jang dikehenda i Pemerintah, 
apa jang h(l!eh dibiarkanuja dan apa jang fidak 
boleh. Toedjoean perkataan ini boekan orang orang 
jang masoek golongan pegawai bestuur daQ poli ~e, 
rnelainkan ra'jat itoe sendiri. Dan tentang perkara 
kedjadian, selandjoetnja soedah tampak pergerakan 
Boemipoetera, poen perhimpoenan polltiek dalam 
keadun financieel cjan ekonomi seperti sekarang ini, 
masih hidoep dengan soeboernja. Toean Roep soe
dah menjeboetkan, berhoeb eng dengan in1, bebe
rapa perkoempoelan jang besar besar. Kedjadian 
jang lain jaitoe bahwa tida ada seorang djoega 
orang jang tinggal dalam batas ba1as jang soedah 
ditentoekan oendang ocndang, ditarik kemoeka pe
ngadilan atau dihoekoem oleh pengadilan itoe ka
rena kesalahan perkara politik, jan diterangkan 
dalam oendang oendang; dan selandjoetnja tidak 
ada satoe djoega per oempoelan, jang tidak berba
haja kepada keamanan oernoem dengan perkataan 
atau perboeatan, jang dapat rintangan dalam perge 
rakannja; begitoepoen tidak seorang djoeg orang 
jang beroeroesan dengan politie, djiha diati ak ada 
mendjalankan aksi jang moengkin m'engganggoe ke
amanan dan ketertiban oemoem. 

Toean Voorzitter ! Djika ditirnbang benar2, maka 
adalah alasan boeat memandjangkan bitjara tentang 
tindakan Pemerintah; tindakan jang pasti ridak ber
maksoed akan merintangi atau memboenoeh hidoep
nja pergerakan politik Boemipoetera, sebagaimana 
djoega terhadap kepada golongan ra'jat lain jang 
manapoen djoea Soedah tentoe mesti ada pertikaian 
paham tentang tempatnja dimana batas batas itoe 
seharoesnja direntangkan; tentang ini nanti saja 
bitjarakan. Pada sa'at ini jang perloe, jaitoe, bahwa 
menoeroet pendapat beberapa orang anggota, atoeran 
Pernerintah dalam ha! aksi politik itoe mendatang
kan akibat jang salah dan melamDaui batasnja, se
dang maksoednja hanja heQdak menrntong beberapa 
toenasnja jang tidak dikehendaki, agar soepaja dapat 
toemboehnja jang sehat. 

Apakah jang mesti dipikirkan orang tentang itoe 
dan bagaimana sikap Pemerintah terhadap pendapat 
jang demikian itoe? 

Pertama tama bolehlah kita bitjarakan bahwa 
memang moengkin ada terdjadi kesalahan waktoe 
mendjalankan atoeran itoe. jan,g dem ikian itoe sela
manja diakoei oleh Pemerintah dan begitoe djoega 
sekarang dalam Memorie van Antwoord. Dalam hal
hal ini Pernerintah tidak akan menghindarkan. diri
nja dari tanggoeng-djawabnja da.n djika ada kesala
han itoe tidak akan dibiarkannja djadi pikoelan 
ambtenarnja. 

Akan disamboeng. 

Tionghoa Manado bertambah satoe intellect. rapa orang passagier jang dari kota maoe ke Wawonasa 

Toean Ong Hok Lae disini menerima kabar dari ne: waktoe maoe mendaki dimana itoe gocnoeng dodokoe, 
~eri Belanda, bahwa anak beliau toean Ong Kim Hok soedah tergelintjir mo~ndoer, sehingga perkakas bendy 
jang ada meneroeskan peladjarannja di midrasah tinggi poetoes sama sekali. Beroentoeng sadja tidak soedah 
di Leiden, telah loeloes dalam examen arts dan speci- terdJadi ketjelakaan manoe&ia. 
alist boeat penjakit dalam trndan (interne ziekte). Berboeboeng dengan incident ini barangkali, maka 

Toean Ong Kiem Hok sesoedahnja loeloes dari NIAS pada hari itoe djoega noodbrug itoe lantas direparatie, 
selakoe Ind. arts, pada tahoen 1933 berangkat ke Ero- althans oedjoengnja jang sebelah sini, jang naik goe
pah, menoedjoe Weenen boeat meneroeskan peladjaran noeng itoe lantas diperbaiki. 
nja lebih djaoeh diitoe iboe kota Oe:1tria. Sagoes I Tijdig ingezien, scbeloemnja rnengawbil kor-

Tetapi berhoeboeng dengan satoe dan Iain sebab, ban lebih djaoeh. 
beliau hanja tinggal beberapa boelan sadja disana !aloe 
balik ketanah Belanda, dimana beliau masoek pad a itoe 
sekolah tinggi dikota Leiden. 

Kirn2 pada achir boelan November Dr. Ong Kim Hok 
akan soedah ada poela di Indonesia. 

MHih pada temponja jani betoel. 
Sabtoe !aloe kita menoelis ten tang noodbrug v. d. 

Wetering jang tidak soedah mendapat penerangan jang 
sepantasnja. St>lainnja soal penerangan ini, djoega pem
bekinan noodbrug terseboet ada sangat mengetjewakan. 

Kedoea ocdjoeng djembatan itoe be1 lain an sekali 
bentoeknja. Jani diseberang sana, jang disebelah Wa
wonasa, masih boleh djoega dikatakan baik, tetapi oe
djoeng jang disebelah sini, ada satoe goenoeng ketjil. 

Kendaraan2 jang dari sini maoe ke Wawonasa, dari 
djaoeh soedah mesti bekin aanloop, soepaja bisa liwat 
itoe oedjoe11g djembatan. 

Boeat bendy2 jang ada moeat pasisir, aanloop ini 
ada ·tidak begitoe enak, apalagi kalau koedanja koerang 
koeat, en waktoe hoedjan, gampang sckali terdjadi ke
tjelakaan. 

Kemarin Selasa, satoe bendy dengan memoeat bebe-

Kantoor Stadspolitie. 
OranJ.?; minta kami wartakan, bahwa kantoor stads

politie soedah dipindahkan dari Gewestelijk kantoor ke 
julianalaan 15. 

Ketjoeali boeat hal-hal jang loear biasa, maka djam 
bitjara diatoer seperti berikoet: Dari pa g i d jam 8 
sampai tengah hari djam 1. 

Proefrijdcn, examen boeat mendapat rijbewijzen serta 
bout memberi atau meng-overschrijf mimmerbewijzen, 
pada hari S en i n, K a rn i s dan Sa b t o e. 

Boeat oeroesan immi2ratie, hari Rab o e dan D j o e 
ma at. 

Boeat oeroesan sendjata api, hari Se I as a dan 
Sa b toe. 

Holl. Chinee1che I: weeksobool. 
Dalam Memorie van Antwoord tentang begrooting 

Onderwijs l 937, antara Jain lain Pemerintah telah 
oendjoek bahwa bovenbouw dari Holl. Chineesche 
Kweekschool Mr. Cornelis akan digaboeng djadi 
satoe dengan Holl. lnlandsche Kweekschool di Ban· 
doeng. 



Ketjelaktuin kereta api didekat Londen. 

Satoe k:etjelakaan kereta api jang hebat tempo hari telah terdjadi di Welwyn, Londen. Gambar ini me
ioekiskan keroesak.rn jang terdjadi. Disebelah kirinja itoe kereta express jang telah keloear 

dari railnja. Orang-orang sedang menjimpan bekas2 kereta-kereta dls.nja 

WaJdop, l•ablnefcrisi.~ fU Pe1·an(jis. 

Dari kiri ke kanan, dibarisan moeka antara lain-lain: Herriot, Flandin, Laval dan \:\aurin, jait Je em pat 
antara orang-orang terkemoeka dalam kalangan polit1ek Perantjis jang banjak diseboet semasa 

krisis pemerintahan dinegeri itoe, kira-kira pada pertengahan tahoen ini. 

DARI SIAOE. 

Oesaha kaoem iboe. 

G o e n a k a o e m i b <'> e p o e I a. 

Atas andjoerannja toean Scherer, zendeling disini, 
sedjak Jebih setahoen telah dibangoenl\an satc,e oe 
saha jang bermaksoedkan perbaikan nasib kaoem 
1boe jang hendak melahirkan anak. Sebagaimana 
diketahoei. d1mana mana tempat di Indonesia ini. 
dimana perawatan kesehatan masih berada pada 
tingkatan jang rendah, maka oemoemnja kaoem iboe 
jang melahirlcan anak dan sesoedah itoe, il.)oe _dan 
bajinja boleh dikata terbiar dengan nasibnja, seh1ng
ga boekan dilebih lebihkan kalau kita mengatakan, 
bahwa dari angka kematian dibanjak daerah, maka 
sebahagian terbesar ada atas rekeningnja kaoem iboe 
dan baji. Di Siaoe sini, sedjak belasan tahoen pe
rawatan iboe dan baji, jani tadinja terserah dalam 
tangannja seorang bidan· jang terdidik, telah dikem
balikan dalam keadaan asalnja. jaitoe dibiarkan dan 
tidak mendapat perhatian dari jang berwadjib. Bidan 
goepermen ticlak ditempatkan lagi disini. sehingga 
pe'tdoekoenan dan ketachjoelan mendapat mangsanja. 

Keadaan ini, dengan adanja oesaha jang kita 
maksoedkan diatas tadi, moelai memperoleh per
baikan. Sedjak lebih setahoen "tlisini telah dibeker
djakan satoe organisatie kaoem iboe jang mendirikan 
satoe roemah sakit kaoem iboe, dus satoe kraam
vrouwen verpleging. Satoe bidan jang terdidik men· 
djadi roemah beranak itoe; dan perwatan jang di
dapat disitoe, selainnja ada menoeroet ilmoe penge 
tahoean sebagimana mestinja, poen diberik~n dengan 
onkos jan~ semoerah moerahnja, jaitoe f 1.50 kata: 
tiga soekoe, boeat perawatan selama sepoeloeh hari, 
dus 15 sen sehari ! Djoemlah enam benggol ini da 
Jam ha! ini boekan ketjil harganja, sebab ib)e dan 
baji dengan oeang sedikit itoe mendapat perawatan 
ahli sertapoen diberi makanan jang mengoeatkan, 
seperti dikasih minoem soesoe dlsnja. Oesaha jang 
moelia ini, boekannja sadja dierti betoel kebaikannja 
oleh ra';at, tetapi djoega sangat dihargakan, hal mana 
ternjata dengan permintaan kaoem iboe jang hendak 
ber:sali11, boeat dirawat dalamnja. Pada masa ini 
dipoekoel rata dalam roemah beranak itoe terdapat 
tetap 3 sampai 5 patienten sehingga roemah jang 
boeat sementara dipakai goena maksoed itoe djaoeh 
tidak mentjoekoepi, oleh sebab pernah kedjadian 
diterima permintaan masoek dalam •sehari, dari sam
pai belasan patienten. Sedang ternjata, bahwa pera-

I watan kaoem iboe cian baji itoe ada pada tempatnja 
dan mem::ing diboetoehkan oleh raljat, maka badan 

1

1 

sementara itoe telah mendjelm~ s~t~e comit~, .iaitoe 
Comite kaoem lboe. Oleh ~om1te mt baroe2 1n1 telah 
diadakan pasar derma, pertandingan menjanji. mu-

j ziek dan bal, jang pendapatannja, boea'. moesim 
meleset, ada loemajan djoega. Dari oeang 1ang akan 
terlrnempoel comite hendak memperdirikan seboeah 
roemah spesiaal goena kraamvrouwen verpleging 1toe. 
Sekiranja dari perloemalaan ketjil ini nanti toemboeh 
satoe organ1satie jang besar jang melingkoengi dan 
melindoen-gi segala apa jang bersangkoetan dengan 
kesehatan dan perawatan Ra·jat se·oemoemnja ! 

DARI TONSEA. 
(Dari kami poenja Vaste-medewerker). 

.Polikliniek Laikit-Matoeogk&s. 
Dari salah seorang pengoeroesnja kita dikabarkan, 

bahwa pada tanggal 31 Augustus 1936 akan diadakan 
geredja padang,' oleh oesahanja kaoem iboe ,,Setia Se
hati" Laikit, Pendapatan bersih akan dipergoenakan oen
toek memperdirikan polikliniek. 

Maksoed dan rjita2 jang indah dan moelia ini soe
dah lama terkandoeng oleh kaoem iboe setia sehati, 
tetapi tini:gal tjita2 sadja, sampai kini beloem tertjapai, 
sebab beloem tjoekoep wang. Soenggoeh disesalkan 
kalau ini pendirian tidak disokong oleh wang djoemaat 
(diacoonfonds) dan ha11ja diserahkan sadja pada ke
koeatannja kaoem itoe. Apalagi kalau kita lihat bes
tuur dan anggautanja setia sehap itoe, semoeanja Pro
testant. 

Kita dari K.H.P. biarpoen tidak ada soeara datang 
pada kita boeat minta andjoerkan, tetapi sebab mengi
ngat memang ini pekerdjaan amat perloe dapat toen
djangan dari semoea pihak, djoega kita tahoe, bahwa 
ini soerat kabar 1.it" 111poenjai abones jang terbanjak di 
Minaesa, maka kita toeroet siarkan maksoed dan tjita2 
jang indah dan moelia ini, soepaja akan mendapat 
bantoe<ln dan sokongah sekoeasa koeasanja sampai 
selesai (tertjapai), oleh kaoem christen seoemoemnja. 
Siapa akan moelai ?? 

Apa jang dipindjam haroes dikembalikan. 
Seperti maloem pada pembesar Veldpolitie, bahwa 

pada bo'"lan Mei 1936, 2 Veldpolitie bernama K. dan T. 
bertoeroet toeroet No. 34 dan 71 pergi tournee ke on-

.PENDJOEALAN DIMOEKA BANJAK ORANG. 

Pada hari Sabtoe, tanggal (19) sembilan'blas 
September 1936, pagi djam stengah sepoeloeh de
ngan perantaraan dari dan didalam satoe bilik dad 
kantoor lelang Klas doea di Mana.do, akan didjoeal : 

a. ·dari 5/16 (lima/sepoeloeh enam) bahagian jang 
beloem dibahagi dalam kintal jang mempoenja.i 
hak eigendom, terdoedoek dalam Resident.e, 
Bestuursafdeeling Manado, negorij Wenaug, 
'buurt Komo dibandar Manado, verpondingsnum
mer 109, menoeroet soerat eigendom dd.is. 24 
Juli 1918 No. 69, 16 October 1918 No. 100 dan 
17 November 1920 No. 70, tertoelis boeat seba
hagian-sebahagian 1;32, 1/16 dan 147/672 atau 
sarna-sama 5/16 bahagian j,ang beloem dibahagi 
diatas nama dari Que Diong Hoei (Huy), soe
rat-oekoeran ddo. 28 Februari 1920 No.15, ja
itoe loeasnja dari segenap kintal terseboct 
15610 M2. 
Verpondingswaarde 1933-1937 besarnja f 4740.· 

b. pada salah satoe dari kintal eigendom tersoooet, 
verpondingsnummer 109, terdapat satoe ~·oemah 
dari kajoe diatas tiang metsel dengan memakai 
dinding pa pan dan tertoetoep dengan katoe zink, 
kepoenjaan dari Que Diong Hoei (Huy) terse
boet. 

Maka pend!joealan ini berlakoe menoeroet per
mintaan dari WeP-skamer di Makassar dalam kewa
djibannja selakoe pengoeroes dalam faillissement 
dari Que Diong Hoei (Huy), saudagar bertinggal di 
Kema. 

Keterangan lebih d;jaoeh dapat diperoleh pada 
djoeroe-koeasa d.isini, 

Mr. J. KREEMER. 

PENDJOEALAN DIMOEKA BANJAK ORANG. 

Pada hari SaJbtoe, tanggal (19) sembilainblas 
September 1936 pagi djam stengah sepoeloeh dengan 

1 
perantaraan dari dan didalam satoe bilik dari kan-

1 toor lelang Klas doea di Manado akan didjoeal : 
1 

satoe kintal jang mempoenjai hak eigendom, 
verponding No. 560, terdapat dalam kpg. Islam 
cli!bandar Manado, menoeroet soerat eigendom 
ddo. 30 Januari 1924 No. 3 tertoelis diatas nanu1, 
dari Tan Keng Djie, soerat-oekoeran ddo. 3 Fe
bruari 1884 No. 247. 
Harga verponding 1928 -1932 besarnja f 2100.
Maka pendijoealan ini berlakoe atas permintaan 

dari Weeskamer di Makassar dalam kewadjibannja 
selakoe pengoeroes dalam faillissement dari Tan 
Keng Djie terseboet, saudagar, bertinggal di Kota
mobagoe. 

Keterangan lebih djaoeh dapat diperoleh pada 
djoeroe-koeasa disini, 

Mr. J. KREEMER. 

PAG! HARi IA TAK DAPAT BEKERDJA 
SEBAB BATOEK BEGITOE MEl\ffiNAT

KANNJA PADA MALAM IIARI. 
,Oleh sema• jang saja alpakan, maka 

dadakoe sakit, olehnja saja terlampau 
keeesakan. Pada pagi hari saja tak dapat 
pergi ketempat kerdjakoe, lrnrena saja 
tak tidoer pada malam hari aebab kese
sakan. Sesoedah memakai Abdijs.1.roop 
ma.ka saja poen sama sekali mendjadi 
lain. Saja boleh bernapas pandjang serta. 
dengan senangnja, boleh lakoekan per
kerdjaankoe dan tidoer poela. Dahoeloe 
saja beloem pernan merasa baik sepertt 
sekarang ini, dan menoeroet pikirankoe 
itoelah telah terdjadi berkat Abdijsiroop". 
Begitoelah toean J. H. <li-B. toelis. 

Abdjjsiroop itoe · baik sekali akan 
m.enghantjoerkan lendir, mengoerangkan 

. sakit, meloeaskan napas toean serta 
memerangi batoek toea.n pada pob'Jnnja, 
mendjaoehkan lendir bernanah dan sa
kit radang. Dengan memak.ai Abd'!j.si.roop, 
maka toean ada obat sesoeatoe jang 
loear biasa boeat dada dan lekoem, serta 
pada sembarang oesia bolehlah toean 
memakai Akker's Abdijsiroop. 

Terdapat pada roemah obat dan toko. 
Tia.p2 112 botol f 1.35, tiap• 1/1 botoa 
I 2.50, terboengkoes dalam saroeng. 

derdistrict Tateloe. Pada malam antara 25 dan 26 Mei 
kedoea V.P. itoe, telah bermalam dinegeri Loempias 
dan oada malam itoe djoega, fiets kedoeanja telah di 
bekin roesak, serta dibawa lagi 2 lampoe, 2 penning 
dan 1 topi bamboe kepoenjaannja V.P. No. 71. Sia pa 
jang soedah berboeat perboeatan itoe, sampai kini be
loem diketahoei. 

Pad a besoknja tanggal 27 Mei 1936 kedoea V. P. i toe 
kembali ke Manado, akan tetapi oleh sebab jang satoe 
No. 71, tiada mempoenjai topi lagi, la.ntas pindjam topi 
bamboenja toean Ipoe Hoekoemtoea Loempias, serta 
berdjandji, sesampainja di Manado, topi itoe akan di
kembalikan dengan pelant.araan vrachtauto Likoepang. 

Heran sampai kini jani soedah 2 boelan lebih, topi 
itoe beloem djoega dikem balikan pad a jang poenja, jani 
toean lpoe Hoek•iemtoea Loempias. 

Moedah-moedahan ha! ini akan terbisik ditelinganja 
pembesar V.P., serta dengan pertolongan dan kekoea
saannja, menjoeroeh pada V.P. No. 71 akan mengernba
likan atau setidak tidaknja mengganti dengan topi 
bamboe jan2 baharoe. 

Mcvr. Catenius van der Meijden 

GROOT NIEUW VOLLEDIG OOST
INDISCH KOOKBOEK. 

Boekhandel en Drukkerij 
LIEM OEI TIONO & Co., 
Manado - Tel. No. 43. 
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Nasehatnja seorani sobat mendatan•k•n keaeha· 
tan dan kekoeatan. 

,,Beloem pernak saja dapat s bat jang lebih ba
ik - begitoelah seorang jang memakai Sanatogen 
jang tahoe menerimot kasih menoelis - daripada o
rang j ng me rnsehatkan dakoe memakai Sanatogen. 

,,W.alaupocn o~moer saja seperti oemoer orang2 
lain, jang berkekoeatan setjara laki2, pada saja tia
da lagi demikian halnja. 

,,Akan tetapi d•lam hal ini Sanatogen itoc mem
bawa pertoeloengan. Baroe sebentar sadja saja me
makai Sanatogen, terasalah angsoerannja, sampai 
dengan tiba2 timboellah kekoeatan saja seperti ber
moela." 

Toean djoega poen akan disehatkan dan dikoe
atka oleh Sanatogen . Baroe se.bentar sadja dipakai 
tnaka toean poen akan merasai angsoeran kesehatan 
toeboeh toean. 

.!ermillioen-millioen orang dari segala ban~sa dise
loeroe doenia soedah kasi poedjian tentang moesta
djabnja 

Masing-masing toeka.ng obat dan toean toko 
mend1oeal nja. OBAT BALSEM TJAP MAT JAN 
DI T JAR I. boeat bisa lantas bekerdja pada 

,,WIJKVERPLEGING- GORONTALO'' 

BOEAT MENOELOENG ROEPA-ROEPA PENJAKIT. 

Selamanja sedia 

Satoe Manteri verpteier atau ..-erpl•e•iter jang 
berdiploma. 

BALSEM TJAP MATJ,AN 
Dapat roemah tingr,al dan makan vrij. Gadjih se

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

DALAM ROEMAH ATAWA DALAM PERD]ALANAN. 

Toko Obat Tjap Matjan: 

ENG AUN TONG KOW KIE 
Molenvliet West Tel. 10~0 Batavia 

Satoe Vroedvrouw (bidan) jang berdiploma. 
Ditanggoeng bisa mendapat praktijk sendiri jang 

besar. 
Bisa dapat beli disegala Roemah Obat dan toko-toko. 

Dipinta melamar dengan soerat kepada ,, WIJK
VERPLEOING GORONTALOk p/a L. E. ANJS, Se
cretaris ,,Wijkverpleging Gorontalo. 

APOTHEE u" 
• 

R 0 E M A H S A:K I T D A N R 0 E M A H 0 B A T 

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

Djarn bitjarr·a : 

DJAM 10 - 12 PAGI I saban hari, ketjeeali hari-hari min~goe dan raja. 
,. 4 - 6 SORE 

Ongl~os periksri dan hflll'{}a obat2 m.erah. utapi: ~ OONTANT. 

FILIAAL2: AMOERANG, TON DANO, AIRMADIDI, LANGOAN, dan KOTAMOBAGOE. 

JONGENS- E .. MEIJESBOEKEN 

PRENTENBOEl'.EN 
KLJ:URBOEKEN 

PO ES I ALBUMS 

PHOTO ALBUMS 

POSTZEGELSALBUM 

EUROPEESCHE ACTE!iTASSCHEN 

BOEKHANDEL & DRUKKERIJ 

LI EM OEI TIONG & Co. 
MAN ADO. 

SPAARBANK MINAHASSA. 

Diakoe sah dengan besluit Goebernemen 
tertanggal 11 Juli 1894 . 

Tempqt menjimpan oeang simpanan jg paling aman ! 

Oeang simpanan jang tertjatat dalam boekoenja 
semasing penjimpan, paua 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. 

Penjakitan Koelit. 
Penjakit koelit boekan cljelek sa
haclja, melainkan mengganggoe se· 
kali cljoega oleh sakit clan gatal jang 
senantiasa itoe. Penjakit' itoe tak 
baik boeat kesenangan hati clan afiat 
toean. Kerap kali penjakit ini tak 
maoe semboeh clan clia melawani 
segala matjam2 ilmoe mengobat. 
Akan tetapi Purol, obat koelit jang 
tiacla banclingnja, memberikan toe
loengan. Purol, terbekin claripacla 
zat2 jang terserasi jang cliketahoei 
ilmoe, memboeangkan toelar clari
pacla tempat2 jang barah itoe. Pacla 
pertama kali toeanmemakainjameng
hilangkan gatal, mengoerangkan sa
kit serta menjemboehkan clengan 
Iekas. Ticla acla obat jang lebih baik 
boeat koreflg, loeka, koerap, keclal 
gacljah, clampa, gigitan hinatang, hoe· 
cloeg, bisoel, panau, pencljangkitan 
koelit cl.LI. 

Karena harganja moerah maka itoe 
toean boleh selamanja seclia diroe
mah satoe doos hoe.at pakai kalau 
ada loeka potong, Ioeka kehakar, pe· 
dihan dsb. Sehari' 

Disemoea roe
mah obat dan 
toko 2, tiap 2 

doos f 0.40 atau 
f 0.75 

Directie. 

• 
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KORA - KORA DARI SIAOE. 
(Oleh: CORPHAR). 

Samboengan. 
Pemandangan dan pende
n gar ~n di per d j a I an an. 

Sesinpa jang baroe datan: disini dan; beloem me
ngenal keadaan poelau dan pendoedoeknja, djika melihat 
sekelilingnja, ia akan tadjoeb dengan pemandangan jg. 
dili11atnja. Moelai dari tepi laoet sampai kepoentjak 
goenoeng2 dilemba dan dilereng, didjoerang dan dirata, 
maka boemi diseloeroeh poelau ini tak ada diloeas 
pekaranc:an seboeah roemah jang tak ditanart1i dengan 
tetanaman jang bergoena bagi manoesia. Begitoelah dalam 
perdjalanan kami mengedari pesisir Selatan Poelau Siaoe 
ini, kami liwati djoerang dan lereng jang ditanami 
penoeh sesak. Pohon2 kelapa dan pal<1., doea matjam 
tanaman jang hasilnja mendj-adi pelompong perecono
miao pendoedoek p0elau ini, terlihat sebagai tanaman 
oetama diantara hoetan tetanaman disekeliling kami itoe. 
Dilihat dikoelitnja sadja, soenggoeh pereconomian pen
doedoek poelau ini pesat madjoenja dan tinggi serta 
tegoeh kedoedoekannja, tetapi bagi sesiapa jang me
ngetahoei St!loek beloeknja penghidoepan orang Siaoe 
ada boet<an satoe resia lagi, bahwa koelit jang ba
goes serta agak koekoeh 1toe ada memboengkoes 
isi jang tjair dan tak dapat tahan lama dioedara 
terboeka lVluchtig), bagitoe tertampak, bagiioe me~ 
n~ilang didalam ketiadaan. Pereconomian seentjer 
int tak mengherankan .. djika dari poelau Siaoe dan 
dan pendo~doeknja kita mengatakan bahwa orano 
Siaoe ada orang kaja jang miskin atau boleh djoe~ 
ga dibalikkan: orang mbkin jang kaja. Pertanian 
jang semata-mata dioentoekan goena mendapat oe
ang itoe telah mendjadikan poelau s·iaoe kemiski
nan lapangan goena pertanaman bahan makanan. 
,'v\oelai dari beras sampa1 kepada ritja-tomatenja, 
semoea-moeanja haroes didatangkan dari Joear se
hingga oleh karenanja ada boekan resia lagi bagi 
pendoedoek, bahwa djika kapal K.P.M. tidak da
tang selama seboelan sadja, pendoedoek poelau ini 
soedah mati kelaoaran ditengah-tengah timboenan 
(Opra dan pala-foelinja. Penglihatan · disepandjang 
djalan jang diliwati ketiadaan variatienj.a jang di
roepakan oleh keboen m1loe atau oebi, batata serta 
sajoer-majoer seperti di Minahasa misalnja, dja
ngankan sawah padi ! Oitempat-tempat seperti Ta
lawid dan Laghaeng ja~g dizaman poerba mendjadi 
goedang makanan oa~i orang S1aoe lainnja, tidak 
terlihat 1ag1 keboen -keoofrn p1sang dan a tau batata 
jang tadinja mendjadi tanda kemakmoeran temp.at 
itoe. Sampai alam tjelah-tjel.lh batoe soedah diisi 
dan terisi pohon kelapa dan atau pala. Seorang 
antara kami memperdengarkan perfikirannja, bahwa 
kalau dilthat betapa sampai didjoerani-djoerang 
dan dilereng-lereng goenoeng jang miringnja dian
tara 60 dan 89- graad tanah-tanah disini ada dita
nami maka dapat d1ambil Kesimpoelan bahwa pen
doedoek disini ada djaoeh le01h radjin dari pen
doedoek lain-lain tempat. Kita sebaga1 anak Siaoe, 
kalau tak kita mengenal bangsa send1ri, tentoe soe
ka-soeka berbangga dengan pend;rpatan sedemikian, 
djika kedjuedjoeran rasa meng1Z1nkan. Sebab seta
noe hati koe ada boekan bagi toe keadaan bangsakoe, 
kita laloe menerangkan kepada teman semoesatir itoe. 
,,Pendapatan toean mcmang t1daK bag1toe keliroe, 
kalau toean maoe mengatakan bahwa oangsa Si:::oe 
boekan pemalas, althans boeKan tidak radJin. Sebagai 
anak Siaoe jang mengetahoei dan mengert1 adat lem
baga bangsanja, kita dapat menerangkan bahwa orang 
Siaoe tidak lebih radjin atau lebih malas dari orang 
Minahasa misalnja. Tetapi dengan adanja tanaman 
kel:ipa dan pala ja.ng soedah memenoehi se!oeroeh 
moeka tanah, datanglah saatnja orang Siaoe, maoe 
tak maoe Jambat laoen akan mendjadi satoe banasa 
jang pemalas. ja pada masa sekarang ini soedah 
moelai kentar01, bahwa orang Siaoe dari djeman 
sekarang, dalam hal keradjinan bertjotjol\ tanam, 
djika berdjedjer dengan soedaranja barigsa .viinahasa 
disana, ternjata ada djaoeh Jeb1h .... malas. Kita 
lihat dipesisir tanah Minahasa, dimana terdapat 
poelochan riboe orang Siaoe, betaµa anak2 Siaoe 
dari djemannja copra dan p~la kalah radjin den~an 
s~sama bangsanja dari djemannja batata dan bete 
dan boleh discboet malas kalau berdjedjer dengan 
tetangganja anak Minahasa dalam ha! bertjotjok 
tanam tancJman bakal hidoep sehari-hari. Bahwa 
di Siaoe sini sampai pada djoerang2 dan lereng2 
gocnoeng ditanami, ftoe boekan teristimewa lantaran 
kel1wat radjinnja orang Siaoe, tetapi semata-mata 
lantaran mereka terpaksa boeat mereka bertjotjok 
tanaml" · 

Z o n d e r v o r 111 v a n p r o c e s. 

Keadaan pemerintahan di Siaoe, lantaran ketidaan 
radja selang setahoen, seperti dapat dierti, ada tidak 
dapat dikatakan memoeaskan. Ma'loemlah kalau seboeah 
kapal jang ketiadaan kaptennjal Entahkah inilah sebab
nja, sehingga ada antara pemerintah sebawahan, jang 
soe~a2 main. radja2an dalam da~rah keperintahannja, 
Bag1toelah k1ta dapat mengetahoe1, betapa dikampong 
Tt di iboe negeri, perna kedjadian, doea orang, dengan 
zonder vorm van proces alias tak di pones lebih dahoeloe 
oleh kepa!a kampoengnja telah dibeloenggoeh kakinja. 
Membeloenggoe atau mem-boci itoe terdj1di memasoek
kan kakinja sipesakitan didalam sematjam beloenggoe 
jang disini lazim diseboet ,.mantoeng", jaitoe terdiri 

ari doe~ balok jang di '~rat b:i'1;ito' roepa, sehingga 
djika kedoea balok itoe diletakkan satoe diatas jg lain, 
keratan itoe meroepakan lobang jang boendar, besarnja 
tjoekoep padamemasoekkan betis seorang-orang dewasa 
dalamnja. Dalam keadaan dengan betisnja dalam lobang 
,.mantoeng" itoe, seorang pesakitan berada dalam kea
daan djaoeh dari pada enak, makanja beloenggoe sema
tjam itoe ada lebih mirip sebagai perkakas penjiksa 
martelwerktuig) dari pada sebagai perkakas penghoe· 

koemt Sebabnja satoe orang pernanja dibeloenggoe itoe, 
jalah lantaran ia tak mendjalankan kewadjibannja ber
heerendienst, walau13oen telah diperintahkan boeat itoe, 
sedang orang jang lainnja di-mantoeng sebab tak dapat 
memenoehi penjitjilan belastingnja! Menoeroet keterangan 
orang jang disiksa sebab tak mendjalankan heerendienst 
goena dirinja, ta pi entahkah sebab si kemanakannja tak 
memberi tahoekan hal itoe, ia dianggap telah melawan 
perintah. Orang jang ta.k membajar angsoeran belastingnja 
itoe, boekan sebab tak maoe, tetapi sebab ia dalam 
k eadaan koerang sehat, sehi ngga tak mem peroleh oeang 
Ma,loemlah dalam moesirn soekar ini! Satoe hal jang 
menjolok mata, jaitoe bahwa kedoea orang itoe telah 
dibeloenggoe, dus di boei, ertinja mendfalankan hoekoe
mannja dengan tidak di pones lebih dahoeloe! Ah, ditanah 
adat dengan adatnja, agaknja semoeanja boleh, jang 
tidak boleh sadjalah rnempertinggi adat itoe! 

Meli hat doedoeknja ha!, itoe doea orang agak benar 
telah bersalah, sebab tidak menoeroet perintah, tetapi 
bolehkah mereka itoe dihoekoem sebeloemnja dipones? 

Loep~et dari beloenggoe. 

Lebih menjolok mata lagi hal pembeloenggoean doea 
orang itoe, kalau kita mendengar tjerita tentang satoe 
kedjadian,dikampoeng D. jang berwatasan dengan kam
pong Tt. te;seboet. Dikampong D. roepanja pemer.ntah 
keliwat . , . lembeknja kalau dibandingkan dengan di 
kampoeng .Tt. sebab dalam kampoeng jang terseboet 
doeloean, pernahnja terdjadi beberapa boelan !aloe, beta pa 
s~orang orang benama Mangiloahe telah meloekai dengan 
sabel seorang gadis dibawah oemoer Gadis itoe oleh 
si lelaki djahanam itoe hendek diperkosanja, tetapi sebab 
dapat melarikan diri !aloe disabelnja, sehingga mendapat 
loeka dikepala dan dttangannja. Pembesar kampong jang 
d1beritah0ei kedjaJ ian 1toe, tidak soedah beroesaha 
menangkap si djahanam itoe sebagaimana mestinja, , 
tetapi walaupoen tidak boleh dir;atakan s kepala itoe 
membiarkan lelaki djahat 1toe leloeasa berdjalan, toch 
tidak djoega soedah diichtiark;;in dengan ·sedapat2nja 
penangkapannja, sehingga pada achirnja si lelaki itoe 
dapat melarikan dirinja ke Minahassa, dan konon se
karang berada di Bitoeng Ton sea. Doea kedjadian diatas 
ini, disatoe pihak persalahan ketjil hoekoemannja besar 
dan berat, jaitoe "mantoeng", dan dilain pihak persa
lahan besar tidak ada hoekoemannja. Kalau si M. soedah 
di mantoeng, nah, it.oe djoega masih boekan dalam 
zamannja, tetapi bolehlah sebab oepah perboeatannja 
Dalam zaman mesin ter ang dan kapal oedara ini, apa
kah beloem temponja mantoeng itoe disimpan dalam 
gedong barang2 koeno a1is museum? 

Kartjis pasar. 

Atau setjarik kertas jang haroes meroepakan kartjis 
pasar, jang di!Jakai dipasar Oeloe, rasa kita sangat me
njoekarl<an controle. Pada setjarik kertas itoe, jang 
tak diberi nomor bertoeroetan, poen tak ada barang 

, 

Eliket 2 dari 

"'BEAR BRAND'' 
berharga ( 

tanda bahwa itoe ada kertas o pisil. Controle atasnja 
poen tak dapat dilakoekan, sebab tak dapat diketahoei 
berapa baniak kartjis soedah dikeloearkan dlsnja. Di
pasar Paloe dan Dong11:ala d11nana kita pernah djoega 
melihat2, dipakai kartj is jang ditjetak, dus spesial dibi
kin goena itoe Wakil radja sekarang jang mempoenjai 
pengalaman dalam kebesturcn tentoe mengetahoei ba
g1ma1rn r,nengadakan perobahan seperloenja di Siaoe. -

Manado, 30 Juli 1936. 

Kepada 
roean Redacteur ,,Keng Hwa Poo" Man ado. 

Toean jang terhormat, 
Setelah saja membatja karangan didalam soerat 

chabar toean tertanggal 18 Juli '36, No. 3, jang ber
alamat ,,MOGOK" oleh toe an ,,Rl TJA" terhadap 
kepada Kerkeraad Manado, teradjaklah hati saja 
menoelis hal hal jang terseboet dibawah ini kepada 
toean, moedah moedahan semoeanja boleh mendjadi 
l<eterangan kepada toean sendiri, dan kepada pem
batja soerat chabar toean. 

Moela moela saja mengoetjap sjoekoer kepada 
penoelis ,,RI rjA" karena dengan toelisannja, saja 
dapat pemandangan, bahwa ia soeka memperhatikan 
kepentingan geredja Minahasa. 

Tentang toelisannja jang mengatakan bahwa: 
K e r k e r a a d m e n g a n t j a m a k a n m e m b e
b erk an s e g a l a a pa j an g s o e d ah t er d j a
d i dalam perbendaharaan geredja dj i· 
k a Ds. N. dip i.n d ah k an, pikir saja, bahwa si
penoelis soedah mendapat keterangan jang koerang 
benar. 

Sepandjang pendapat saja, didalam semoea ver
·gadering dart Kerkeraad Manado tHoil sprekende) 
jang diboeat oentoek itoe, tfada pernah badan 
Kerkeraad mengeloearkan perkataan antjaman sebe
gitoe, karena perkataan sebegitoe, boekannja sadja 
rendah dan sia sia didalam pemandangan sekalian 
jang berpikiran anggoen, tetapi teroetama hal sebe
gitoe sangat berdjaoehan dengan deradjat badan 
Kerkeraad dan dd1gan kedoedoekan anggota2nja. 

Barangkali penoelis maksoedkan telegram telegram 
jang dikirim oleh beberapa perserikatan, telegram 
mana, kesemoeanja dikirim tiada dengan ketahoean 
Kerkeraad. 

Boeat menerangkan iebih djelas, apa sebabnja 
maka 7 anggota Kerkeraad berhenti, saja persilahkan 
penoelis membatja dengan teliti artikel didalam 
laJtste nummer dari ONZE GIDS moeka 23 1·ana 

' 0 
beralamat Verantwoording aan de Ge-
m e e n t e, jang dibekaskan tangan oleh 7 anggota 
Kerkeraac,l jang berhenti jaitoe toean2: Dr. A. B. Andu, 
Mr. H. Doeve, S. Hamburg, J. M. Kaunang, H. Th. 
Lilipally, B. Maramis dan Dr. Ch. S. SingaL 

Tentang kata kata ,,antjaman" dan ,,mogok" jang 
dipergoenakan penoel1s didalam karangannja, dapat 
saja katakan: djikalau sipenoelis ketahoei akan asal 
oesoelnja hal hal jang mendjadi pokok kepindahan 
toean I)s. N., dan insaf akan derad'jat badan Kerke
raad serta kedoedoekan anggota anggotanja, atau 
djika sipenoelis mengetahoei dengan sebenarnja 
akan mana kedoea perkata-an itoe, maka pada pikiran 
saja, penoelis akan soedah sempat mengerti, bahwa 
kedoea perkataan itoe telah dipakainja boekan pada 
tempatnja. Limpah hormat 

]. M. Kaunang. 

BISA DAPAT PERTJOEMA (PRESEN), 
DJIKA MENGIRIMKAN : 

6 ETIKETTEN: . 50 ETIKETrEN: 
1 Vulpotlood 

12 ETIKETTEN: 
1 Gelas soesoe 

(Melkglas) 
1 Boekoe anak2, pertan

daan tahoen-tahoen 
pert am a 

25 ETIKETTEN: -
1 Bl. Boeah aer a tau sa-

joeran 

1 Pennainan anak-anak 
(Teddybeer) 

1 Boekoe hoeat anakI
anak bahasa Belanda 

100 ETIKETTEN: 
1 Album ,,~cpoe2 dari 

Java" dari Prof. 
W. Roepke 

Etiket-Etikef dari setengah kaleng djoega berharga 
akan tetapi haroes dikirimka.n doea ka.li lebih banjak. 

Ini pena waran ( aanbieding) berlakoe · sam pai tanggal 
31 Aug. 1936. . 

Kiriman-kiriman haroes di adreskan pada: 
HANDELMAATSCHAPPIJ E.llDUNLQP & Co N. v. ':;, 

AFDEELING RECLAME MANADO. 
ATAU 

N. v. LIEM OEI TIONG & Co's,, 
HANDEL MIJ. MANADO. 

.. 



lk ben in Holland geweest 
oleh ARY LADYKILLER. 

(penoetoep). 

Dengan sengadja klta ta bentangkan nama dari pe
moeda ,,kepiting tadi disini, sebab boekan maksoed kita, 
soepaja" persoon ,,dari pemoeda terseboet mendjadi 
boeah toetoeran dari sekalian pembatja. Tjoekoeplah 
kiranja kita oeraikan tindakan2nja, jang sangat tjang
goeng dimata perasaan Timoer, bilamana dipakai oe
koeran perasaan Timoer oentoek mengoekoernja. 

Barangkali dengan toelisan kita jang bersahadja ini, 
pemoeda kita agar bertiati2 serta dengan selekas2nja 
merobah sikapnja terhadap kaoem isteri didalam per
gaqclan hidoep sehari-hari, sikap mana bisa .menim
boelkan satoe reactie jang ta disangka2, jang bisa me
ngantiam nama jang baik dan diri pemoeda kita beserta 
dengan kaocm kerabatnja. 

, erlebihpoen dinegeri jang s2ketjil ini, jang didiami 
olel1 beberapa gol0ng3.n, masing2 dengan agama dan 
perasaannja, tindakan:) Ja ;g sedemikian bisa mereng
gangkan pergaoelan ramai antara golongan2 terseboet, 
achirnja menga.ntjam ke!entraman oemoem, jang bisa 
memoesingkan otak ddfi pemerintah, jang sebenarnja 
boekan dilantik oentoek mengoeroes perkara tetek 
bengek en ,,Don jean-isme" dari ,,koontjes liefhebbers". 

Boel,an poela kita bermaksoed hendak mentjela per
gaoelan merdeka antara kaoem perempoean dan lelaki 
Bar at jang di,, kera"- kan oleh "Si njo-Kepi ting" te1 seboet, 
sebab disana senda goerau mcnjapoe2 dan meraba2 dan 
lieve koontjes dari nona2 dipandang seperti satoe per
kara ketjil saa:ittja, boekan satoe ,,overtred1ng tegen de 
fatsoensormen" Het is toch maar ,,pour le. grap." 

Lain padang lain belalang, lain !::Jangsa poen lain 
perasaannja. Sekalipoen aliran djaman di Timoer telah 
meloeaskan pergaoelan antara nona2 .dan njong2 tetapi 
masih tetap ada batasnja, senda goerau jang sedemikian 
tetap tjanggoeng d1penglihatan dan perasaan penon
ton2nja. Perasaan inilah jang mendjadi ,,keurmeester", 
pemilih mana jang baik dan mana jang tidak baik, mana 1 

jang tjanggoeng dan mana jang diizinkan- perasaan 
mana ta mempoenjai bahasanja pada mengoeraikannja, 
dan tjoema bisa diterangkan dan dierti oleh bahasa 
perasaan sadja, jang tetap tersimpan dan tertjttak dalam 
hati sanoebari dari tiap2 bangsa jang memegang tegoeh 
se ala kehaloesan adat lembaganja 

Didikan Barat jang kita ketjap disini boekan ber .. 
maksoed oentoek merabah meni!gar.ti peri ketimoeran 
kita. Terimalah didikan ini oentoek menjempoernakan, 
segala sesoeatoe jang beloem sempoerna didalam kita, 
serta lebih menghaloesi dan memoeliakannja. Pendek 
kata: Kita ta boleh memboeang peri ket1moeran kita 
jang baik oentoek d1ganti dengan peri ke-Baratan . Se
lenggarakanlah baik2 semoea ini, sebab inilah kembang 
keelolckan satoe bangsa jang hidoep dan tetap berdiri 
diatas moeka boemi ini. 

Sekalipoen kita gila kebarat-baratan, kita t~tap boe
mipoetera belaka, dimata Barat ja, kita tetap 1n1 a j er 
saaatja. 

Bahasa menoendjoekan bangsa dirasa benar oleh 
toeroenan Nippon. Mendapat didikan Barat. Tetap me
reka mcmegang tegoeh ketimoeran mereka, serta me
ngabdinja dan mernoeliakannja oentoek ketinggian na
wa dan darad1at bangsa dan tanah airnja. 

Pemoeda2 lndonesiers: Berloemba2lah kita menge
djar segala ilmoe dan pengetahoean dari. Barat. Soeng
goeh berfaedah besar Tetapi tetapkanlah haloean kita 
dari Timoer ke-Barat dan kembali ke-Timoer oentoek 
tmggal selama2nja di· Timoer. Didiklah diri clan toe
roen temoeroen· kita boekan mendjadi V e r w e st e r -
sch t e - 0 o st er Ii n gen ,,tetafi mendjadi Wester s
on t w i k k el de Oosterl1ngen". 

ROEP,1-ROEPA K~\BltR 
Pemberitahoean dari pada Raad 

van Ad~Ties tentang Siaran Radio Nirom. 

Berhoeboeng dengan pembitjaraan2 dalam rapat 
pada tanggal :.:2 boelan Juli maka dima'loemkan 
seperti terseboet di bawah ini : 

Moel1i hari satoe boe~an Augustus oentoek pe 
njiaran Timoer akan disewa oleh Nirom zender PMH, 
koeatnja 11/2 KW dengan gelombang 44, 6 M, dari 
P.T.T. dienst. 

Sebagaimana njatalah dari pada pertjobaan2 jang 
soedah dilakoekan diseloeroeh tanah Djawa dan 
disebagian besar dari Tanah Seberang soearanja 
zender ini terang sekali. 

Kemoedian dari pada itoe maka sementara boe
lan September zender r,.irom oentoek penjiaran ra
dio Timoer jang bertempat di Betawi akan diganti 
dengan seboeab zender jang leb1h koeat dengan 
gelombang 106 M pandjangnja. 

uengan demikian moedah moedahan zender ini 
akan kedengaran di Djawa Barat dengan amat nja
ring soearanja. 

Berhoeboeng dengan atoeran2 jan~ soedah dila 
koekan dahoeloe di Soerabaja dan 8andoeng oen
toek memperbaiki z;ender2 maka kepoetoesan2 ter
seboet itoe amat pentinglah bagi meloeasl<an siaran 
radio Timoer. 

Kembali dari tan-ah Belanda. 

Dal am soerat kabar ini kami pernah ka bark an 
bahwa toean H H Kan berhoebo:::ng dengan oeroe
san hak Tanah boeat [ndo-Tionghoa telah berang
kat ke tanah belanda dengan menoempang pesawat 
terbang Kiviet. 

Sekarang kami sempat kabarkan menoeroet s s.k. 
di Java, pada tanggal 9 hb. Juli jang baroe laloe ini, 

.. 

toean Kan telah kembali lagi dari negeri Belanda 
dengan menoempang pesawat terbang Perkoetoet. 

Ditanah Belanda toean Kan telah berdjoempah 
dengan minister Colijn dan minister oeroesan loear 
Negeri Jhr. de Graef, ))erta Joea kali mengoendjoe
ngi Wali Negeri jang baroe Jhr Mr. Tjarda van Star
kenborgh Stachouwer 

lndonesier, bahwa dari itoe 20 boeah sekolah jang 
baroesan diseboet, departement bersedia boeat ada
kan teroes ia poenja kelas 4, djadi tjoema kelas 5 
jang dihapoeskan . 

Bagaimana aki Datnja ten tang oeroesan hak tanah 
itoe kami beloem de11gar lebih djaoeh. 

Kalau djoemlahnja moerid kelas 4 naik, itoe kelas 
5 akan diadaka11 lagi, sehingga dalam tahoen jang 
mendatang itoe keadaan jang sef}erti doeloe bisa 
kedapatan poela. SIANO PO. 

Tarief telegtam dalam negeri. 
Toean H. H. Kan akan beraudeentie dengan Wali 

Negeri di Bogor 

Penghapoesan Vervolgscholen. 

Dahoeloe soedah pernah dibitjarakan boeat menoe
roenkan tarip telegram, tetapi oleh Raad van lndie di
tolak. 

Sekoetil<a lama berselang dikabarkan, bahwa 
dept. v. Onderwijs dan Eered1enst telah menimbang 
akan menoetoep sedjoemlab besar Vervolgscholen. 

Sekarang dikabarkan lagi, bahwa tjoema keting
galan 20 boeah sekolah .iang bisa dihapoeskan. 

Menoeroet kabar, oleh Departement van Verkeer en 
Waterstaat sekarang telah dimadjoekan kembali voor
stel-voorstel itoe, soepaja erlakoe peratoeran ,,uitg -
steld binnenlandsch telegram" dengan pembajaran 10 
cent boeat tia~ -tiap perkataa,1 jang dikirim boeat seloe
roeh Indonesia. 

Departement terseboet soedah kasih tahoe kepada 
toean Soetardjo sebagai Voorzitier dari Comite boeat 
membelakan kepentingan Onderwijs pendoedoek 

Oleh karena dalam principe Raad van fndie tiada 
menolak voorstel ini, maka dirasa penoeroenan ini akan 
diterima baik, dan akan berlakoe pada tahoen dimoeka. 

• 

Bisa minoem bisa gosok bisa oeroet 

Kemandjoeran ini minjak obat soedah dapat diploma2 d3.n soedah dipoedji dari padoeka2 

toean2 ambtenaar dari angsa Europa dan Indonesier seperti: Radja2, Regent, Hoofdagent van 

Politie bij de afdeelin g Gen~raal Controle Soerabaja, Adjunct Hoofd Djaksa lste klasse pada 
Landraad Makassar, kepalaJ District, Wiikmeester dan Luitenant Tionghoa, Hm. toea2, kepala2 
goeroe, Voorzitter2 dari oerk )empoelan·3, serta pendoedoek2 dan bangsa2 asing dari seloeroeh 

tanah Hindia Belanda jang soedah pernah pakai ini ,,Ban Leng", dibawah ini ada doea soerat 
dari antaranja. 

Soerabaja, 7 September 1935. 

VER KLAR i NG. 

Jang bertanda dibawah ini, Ch. W. de Kater, Hoofdagent van Politic pada afdeeling Gene
rale Controle disini, menerangkan disini, bahwa ia soedah tahoe pa1':ai minjak Ban Leng boeat 
mengobati loeka2, saki . peroet dan beringoes, boeat penjakit·penjakit mana obat terseboet sa-

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

VER KLARIN G. 

Jang bertanda dibawah ini, L. J. J. v. Anen, bertinggal di Soernbaja, me11erangkan dengan 
101, bahwa minjak ,.Ban Leng", jang d~bikin oleh Sie Ka Tje merk Tjeh She Tong, sangat ter
poedji goena roepaJ penjakit, seperti: sakit telinga, demam, loeka teristimewa loeka2 angoes. 

Sesoedah pakai sedikit sadja rasa sakit soedah hilang sama sekali. 

Soerabaja 24 - 11 - '35 Jang ber·tanda 

• 
WWW! 5 

Ini tempo jang haik 

Ke;i.da siapa pertjaja 

Boekan omon~ kosong 

Baik, tjoba padai ioi 

Asal toean p e r t j a j a 

Toehan jaog koewasa 

Bisa djaga kasehatan 

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

Haro <:.s toe loeng menoeloeng 

Bisa ka§ihkan boektt penoeh 
• 

Kahrn penjakit toeao lama 

Tanggoeng, bisa be r has i I 

A kanmenolong penjakit toean 

Poenja kedatangan didoenia 

K e p a d a s i a p a p o e n. 

Didala~ pemooeng irnes deri ;ni oh::it, bisa dilihat bermatjam2 penjakit seperti, salah oerat, djatoeh 
terpoekoel, badan rasa tiJa koeat, loesiang lama dan ha roe, bkehe baroe da 1 !:lma, telinga sakit, 
tjaijoe, lehe1 s1~it, peroet s1kit, bera-bera, peroet rasa menggigi, oera darah, bi;;oel di gargantang, 
:0elangZ sakit, b~!Jkang sak1t, digigit binatang berbisa dan iain-la in, sernoea bisa digosok Jan boleh 
diminoem, terlebih orar.ig Derempoean j?a~ baroe beroentoeng anak. Lebih djaoeh saban pemboeng
koes botol deri ini obat ada njatakan. 

Min j a k' t j a p D jag o. J13a m:n::>~'.J.:!ng djo~::r1 tJHl J)~ .1ja 1ja n k 'lau sakit, bisa tetes 3 tetes 
tjampoer air panas, dan kasih 111;11J~,11 1 hari 3 kali. a:>al ncrsihka1t Jengan boeloenja dahoeloe keda
lam moeloet; djangan lepas toean haroes koeroeng, bisa toean saksikan sendirt. Min j a k ob at t j a p 
D jag o, so.2 i.1h IJ~roleh bailjak poedjian dari berbagai:l bangsa. 

Min j a k o ~at Dew i, tJisa dipakai djoega boeat roepa2 penjakit, kalau siapa beloem pakai deri 
terganggoe, tjoba saksika 11 sJndiri, boeat t j a ij o e, tJer;>ikan dahoeloe sama kap2s, dan toeangkan ini 
obat ked ilam telinga, a s 11 dj-angan makan teloer sama bakasang tanggoeng berhasi!. Sedia extra 
min j a I< Ob at t j a p D jag o, dan Mi n j a k 0 bat Dew i, tetapi sedikit mahal harga deri boe
kan extra. Sedia djoega, Z a If Teng go dan Z a If Yoko, boeat loeka2, 8 a Is am Dew i, Mi
ll j a k 0 bat Man.a 0 e w i, 0 bat Tan Yo, 0 b a t As i k b o e a t g at a 12, 0 bat Bat 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. I. Min j a k 0 bat Her an, boeat tersiram air pan as, tanggoeng baik. Min j a k ob at Ber
s e d j o e d, tanggoeng boeat bere-bere bangka. 

Di Poel.au2 Sangier bisa pesan sama toean The T j c n g Hae en toeaR Thi o Ho Go an, jang 
biasa toeroet kapal Sangier. Bisa pesan teroes kepada si pembeikin T j i a Bok Eng, Toapekong
straat No. 36 J i 'v\Jnado . Terima Agent dimana2 tempat, akan tetapi berdamai dengan soerat lebih 
lebih dahoeloe, serta terima pesanan dengan post re rn b o u f•I>. 

• 
Minjak 1jap D/AGO. Agent 

• 

Firma Thay Hoo & Co. Oorontalo-Tominibocht. 
Toko Kho e Eng Hien, Tagoelandang. 
T j i a Ti i en Ta e, Kota Mobagoe. 
Kwee Soen Hien, Amoerang. 

.Memoedjikan dengan Ronnat. ~ 

TJIA BOK ENG 

Toapekong straat No 36 Manado. 
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