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Sikap politie terhadap publiek. Siapakah tidak pernah batja dalam s.s.k., tentang 
sikap dan tindakan jg sewcnan~2 jang begitoe se
ring dilakoeka~ oleh politie terhadap publiek? 

Oibitjarakan dalam Volk&raad 
dengan tidak senang. Kedjadian-kedjadian jang diloekiskan diatas ini, 

berlakoe di Java, pada tempat-tempat mana djikalau 
dibandingkan dengan Manado, djat1eh lebih dekat 
kepada Bogor, tempat semajam p. t. Besar Goeber
noer-Djenderal jang memegang kendali atas seloeroeh 

Dari berbagai-bagai pehal< dalam Volksraad telah 
dimadjoekan klacht bahwa politie sering bersil<ap 
tidaK benar dan menjakitkan hati. 

Waktoe pemeriksaan dalam perkara regent Bo
djonegoro jang soedah dischorst, politie telah amb1l 
sikap boekan sadja menjakitkan hati regent terseboet 
tetapi semoea regent. 

Lebih djaoeh politie telah berlakoe tjerobo dalam 
penahanan toean Tan Joe Kong dari Loemadjang dan 
toean Lie Sing Hien dNi Pasoeroean. 

\ 

keperintahan d1 kepoelauan Indonesia raja ini, jang 
dengan sead i l adi I nja itoe. 

Tetapi toch, masih bisa kedjadian hal-hal jang 
tidak benar, jang ·nenja~itk hati, nleh karena sikap 
politie, sikap pegawai2 S ri padoeka toean Besar 

1 itoe tertndao rakjatnja. 

Bagaimanatah poela nanti terdjadinja dengan ne
geri-negeri ketjil jang terp ntjil djaoeh diseberang 

Dari perkara2 ini ternjata bagaimana sikap politie sini, jang djaoeh dari pada pengawasan Pemerintah 
berani menahan orang jg tiJak bersangkoetan apa2, jang lebih tinggi? 
tjoema lantaran dengar kabar angin jang sajoep -sa- Herankah kita akan hal-hal jang sewenang-wenang 
joep sadja. I jang begitoe seringkali ked adian atas dirinja pen-

Lebih djaoeh dimadjo1..kan klacht terhadap pada doedoek baik-baik ditempat2 itoe? 
grebekan digedoeng koei:ipoelan Hoo Hap ?i Ban- Orang tentoe masih ingat, akan incident itoe, jg 
?oeng lantaran sangkaan png .;;alah bahwa d1gedong · berlakoe atas ciirinja sato edagang ketjil dinegeri 
1toe ada arak gelap. , \ Bitoeng Tonsea jang belo berapa lama ini. Toean 

Orang ingin tahoe apa Pemerintah bisa memberi 1 ~ei. i:jong •Bie .• itoe pedag ng jang dimaksoedkan, 
keterarigan tentang sikap tangan lantjang ciari mJre- mst1a1a ak~n t1dak beg1toe gampang melo~pakan be
chause dibilangan Krawang soal mana soedah dima- loenggoe 1an_g d1kenakan leh Veldpolttle Rompas 
djoekan di Volksraad. pada tangann1a. 

Diandjoerkan soepaja didirikan roemah-roemah 
dimana perempoean dan gadis-gadis bisa beridam 
selama pemeriksaan politie berlal<oe. Penoetoepan 
perempoean baik dalam roeangan politiehuis atau 
tempat preventief dianggap tidak pantas. 

Dan ini tjoema oleh karena oeroesan tetek-be
ngek, tjoema perkara jang sederhana sekali, jg bisa 
dioeroes dengan baik, dengan tidak o~sah menggoe 
nakan boei, kalau~ sadja orang maoe. 

Rasanja tidak perloe lag1 kita loekiskan dengan 
detailnja akan satoe-satoe kedjadian tentang sikap 

Tahoen '27, seorang desa dari Kraksaan telah politie terhadap publiek d1 .mpat kita ini, karena ha! 
ditembak mati oleh seorang employe, toean Ledeboer itoe tjoekoep soedah ditoelis dalam madjallah ini. 
di Yangplateau. P~rkara diketaho~i oleh politie, tapi Koesir-koesir bendv ia .., +·oema oleh karena sa
lantaran e.mPl?ye 1t~e. telah µerg_1 ke. Holland, ma.Ka toe dan lam pelanggaran jaPg ketjil, jang tidak de
sekarang 1n1 tidak ?1ct1alankan . D1tanJa ap.a Pemerm- \ ngan sengadja, a tau abang2 sopir jang koerang ingat 
tah soeka memben keterangan dan ambil tindakan. memperhentikan autonja pada tempat jang boekan 

Soal-soal jang kita bentangkan diatas ini, jang I dioentoekkan baginja, deng<in tidak pardon lantas di 
mana kita koetib dari harian Soeara Oemoem, ada perbal dan achirnja dihoekoem dan atau didenda. 
soal-soal jang Jama , tetapi toch selaloe tinggal IJarce Dengan menoelis hal-hal jang diatas ini, boekan 
tinggal hangat boeat dibitjarakan didepan oemoem. kami maoe katakan bahwa segala verbaal dan hoe-

koem denda i toe ada perboeatan sewenang ·wenang 
dui p.)iitie, tetapi sekadar kami m:ioe mengoendjoek 
kan betapa baiknja djikalau koesir-koesir dan sopir2 
jang !t!rsangkoet itoe, sekati-doea kali diperingati 
sadja doeloe dengan tidak oesah main perbal sadja. 

Dalam soerat-soerat Dr. Soetomo jang dikirimnja 
dari j1. ,H 'l d.rn dioem'.lem :<an dalam Soeara Oemoem 
antara lai 112 D;! liau n~ 1tjeriterakan, bagaimana pada 
soeatoe l)ari selagi beliau berauto, ketika h ::: ndak 
menjeberang satoe straat jang ra:nai, tiba-tiba auto 
itoe d1stop oleh pGl1tie jang mendjaga djalanan di
sitoe. 

Sopir disoeroeh toeroen, agent politie mengeloe
arkan dari dalam sakoen1a sehelai kaart jang diben
tangnja didepan sopir itoe. Dengan gerakan dan 
perKataan perkataan agent itoe mengoendjoekan apa
apa diata'> kaart itoe kepada sopir. 

Semoea perboeatan agent itoe dilakoekannja de
ngan tjara dan sikap jang sederhana. 

Sesoedahnja itoe sopir memberi hormat dan auto 
djalan teroes. 

Waktoe kembali kehotel, toean jang mendjadi ge
leide Dr So~tomo itoe mentjeriterakan kepada beliau 
bahwa rn'!rei<a tadi ditahan itoe, oleh sebab sopirnja 
memboeat kesalahan dengan mengambii djalan salah. 

,,Sopir itoe tentoe dihoekoem," kata Dr. Soetomo. 
,,Tidak," djawab toean jang mendjadi pandoenja 

itoe ra'jat k:ami d1didik begitoe roepa, sehingga ta-• 
hoe dan mengerti kewadjiban masing masing.'' 

Dus klacht jang dimadjoekan oleh beberapa 
anggota didalam sidang Dewan Ra'iat baroe ini 
tentang sikap politie terhadap publiek, memang pada 
tempatnja. 

Pemerintah sering sering haroes diperingati, lebih 
sering lebih baik, tentang sikap jang tidak menje 
nangkan dari satoe atau lain ambtenaar sebawahan 
terhadap p~ndoedoek, jang sebeoarnja sangat mem
boetoehkan perlindoengan dari ini pendjaga keamanan. 

Diharap, Pemerintah, berhoeboeng dengan klacht 
jang di madjoekan dalam Volksraad itoe. akan me
ngambil tindakan tindakan jang seperloer:ja, soepaja 
perboeatan perboeatan jang tidak menjenangl<an dan 
menjakitk-an hati ra'jat itoe dapat disingkirkan. 

, 

Soesoe-entjer "Tjap Nonna". 
Soesoe-entjer tempatnja dalam 
blik, tinggal minoem sadja. 
Diboeat dari soesoe sapi toelen. 
l(ekoeatannja menjehatkan 
badan, lebih-lebih dapat disim
pan lama, tidak beroebah apa
apanja. 

B ik se·kali 

orang toea-toea. 

Soesoe-entjer 

"TJAP NONNA" 

• 

Etiket-etiket dari soesoe entjer ~jap Nonna, boleh datang bawa pada N. V. Moluksche Handcls Vennoot
schap di Manado. Keterangan lebi djaoe boleh dripat pada flt·rna .1.~. H. V. terseboet. 



.. 
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ROEPA-ROEPA KA.BAR 
Emmabloem collecte. 

I 

Dari Comite terseboet karni rnenerima warta sebagai 
berikoet: 

Comite oentoek Emmabloern atoerkan soekoer diper
banjak akan toendjangan jang telah didapatnja pada 
waktoe collecte didjalankan pada tanggal 3 hb. ini. 
l. kepada njonja2 jang tf:'lah rnemboeang waktoe dan 

menjiarkan Emmabloern dan mendjoeal11ja; 
2 kepada sekalian jang telah mengadakan pemberian 

pada waktoe collecte didjalankan. 
Dibawah ini dioemoernka.n hasil jang didapat: 

bus 1 f 4.71 bus 28 f 11.88 

" 2 " 6 20 29 " 11.875 
" 3 2 85 30 " 1.375 
" 4 " 8 085 " 31 " 3.09 

5 1.35 " 32 " 1.-
JI 6 3.565 1' 33 II 0.75 

7 3225 " 34 II 0.466 
8 1.55~ II 35 0 625 

" 
g 1.09 II 36 '> 0.46 

II 10 ll 2.285 " 37 o. 11 
p l 1 3.02 38 II 0 615 

12 2.12 " 39 " 0.605 
" J 3 " 5 45 40 " 0.455 

14 4.025 41 0 56 
II 15 7.77 42 " 0.625 

16 ll 3.625 ll 43 II 0 .235 
ll 17 ll 15.385 II 44 ll 

Bond Makassar dataog. 

Besok Raboe tgl. 19 hb. ini, ditoenggoe datangnja 
elftal dari 1\i\akassar jang akan melakoekan beberapa 
pertandingan dikota ini. 

Kali ini Bond datang dengan spelers jg lebih tanokas 
dari jang dahoeloe itoe. b 

Diharap publiek, teristimewa voetbalenthusiasten 
diinl tempat akan tidak kasih liwat ini kesempatan jang 
baik. 

Datang menonton, djangan menjesal memboeang se
dikit oeang, dapat menjaksikan permainan2 djempolan 
dari djoeara2 voetbal jang kenamaan, apalagi karena 
pendanatan2 netto oentoek rnaksoed amal, goena ,,Wijk
verpleging" kita disini. 

Koningin Wilhelmina Ziekenhuis. 

Pemboekaan opisil. 

Kita mendapat warta bahwa nanti tgl. 28 h.b. ini 
kena hari Djoemaat, oleh College van Regenten van 
de Minahasa jubileum Stichting akan mengadakan pem
boekaan Jpisil atas roemah sakit baroe jg tel ah rampoeng. 

Oepatjara pemboekaan itoe bakal dilakoekan di zaal 
bahagian atas (bovenzaal) dari roemah sakit itoe moelai 
djam 9.30 pagi. 

Pada malamnja moelai djam 8.30 sampai djam 9 30 
oleh college van Regenten akan memboeat receptie dan 
bertempat disocieteit Minahasa. 

Cursus Electro· tecbniek. 

" 18 2.06 p 45 II 4.865 
4.17 
1.255 
2.065 
1.355 
1.58 
2.825 
J.14 
2.855 
6.53 

. I Soember dipertjaja kita mendapat warta, bahwa moe
lai 1 hb. September j.a d., toean Tax pegawai N. l. G. 
M. disini bakal memboeka soeatoe cursus oentoek mem
beri peladjaran tentang electro-techniek. 

" 19 " 2.-485 " 46 " 
JI 20 " 2.235 47 
" 21 " 48 

22 " 49 
" 23 " 41.56 50 
" 24 2.44 JI 51 
II 25 H 10.70 II 52 
" 26 " 9.76 " 53 
" 27 3.30 54 

f 150.85 

Totaal 

" 
II 

" 
" 

n 

63.36 
" 150.85 

214.21 

Sedang maboek pegang stuur. 
Pada hari Senin 10 hb. ini, pendoedoek kampong2 

Singkil dan l§lam jang bertingga1 pada Woriweg, soedah 
sama gempar berhoeboeng dengan perboeatan seorang2 
pengantar auto Jang sangat membahajakan djalan terse
boet. Auto D. B. 1730 disetuur oleh satoe Belanda jang 
ada dalam keadaan mabok, roepanja toeroet rnabok djoega 
sehingga kendaraan iroe beroelang2 menoebroek pagar 
dan atau djatoeh dalarn got disisi djalan. 

Begitoelah moela~ digoenoeng,, potong hidoengnj<i 
auto itoe berkenalan dengan tanahnja goenoeng 1toe, 
!aloe auto itoe masoek got. Sesoedah dikeloearl<an, oleh 
sopir jang mabok itoe auto itoe didjalankan poela liwat 
kg. Islam dan djalannja auto seperti oelar boeta. Seorang 
Belanda lain jang doedoek sama2 dalam kendaraan itoe 
beroelang2 rnemboedjoek pada Belanda·maook itoe soe
paja ia menjerahkan stuur padanja, tapi dasar orang 
mabok. ia ini tak soeka tahoe, melainkan rnaoe stuur 
sendiri. Pada achirnja didjembatan dioedjoeng kampong 
Islam, dimana persipatan gemeente, auto itoe soedah 
menoebroek ternboknja djembatan itoe sebingga petjah 
dan !aloe djatoeh dalam g1:1t jang disebelahnja dodokoe 
itee, jang dalamnja kira2 lebih doea meter. 

Denge.n banjak soesah orang kampong menolong 
rnengeloearkan auto itoe, dan sangat beroentoeng Be
landa mabok dan temannja tidak mendapat tjelaka apa'2 
selain autonja kehihngan bolanja sebelah kiri rnoel<a. 

tv\enoeroet tjeritera dari orang2 kamponp- jang rneli
hat terdjadinja ket1elakaan itoe, itoe toean jang sering 

, kendarakan auto DB 1730, ada bekerdja dionderneming 
di djoeroesan Wori, dan memang soedah beroelang2 
rnembahajakan djalan raja dengan perboeatannja mela
rikan auto keliwat ladjoe. 

Jang boleh mengoendjoengi cursus tsb, ada di toen
toet hanjalah mereka jang rnenamatkan sekolah Belanda 
rendah. 

Rectifica tie. 

Oalam toelisan kami minggoe !aloe tentang minjak 
tanah Hongkong. terda t kesalahan jang perloe diper
baiki; antara lain2, nama kapal boekan Dansing, tetapi 
Dashing. 1'1\injak tanah jang dimoeat dalam m/s Ho
nen Maru itoe boekan bestemd boeat Oena-oena, tapi 
W a jab o e I a (Hal mah era). 

* 
Tentang boekoenja ctr. Nainggolan ada keloepaan 

harganja jaitoe seboeah f 0.35. 

Mendapat perhatian. 
Toelisan kami dalam ~oerat kabar ini, tentang pene

rangan jang kelap-kelip di noodbrug v. d. Welering, 
roe pa~ nja tel ah menda pat perhatian da;i gemeente. 

Sekarang orang t\d· k nampak lagi lentera minjak 
tanah, tetapi lentera listrik jang terang-benderang ter- 1 
gantoeng pada tiangnja didekat kedoea oedioeng djem- / 
batan itoe sebelah-menjebelah, sehingga djalanan disi-
toe tidak gelap ge!ita lag i sebagai doeloe. 

1 

Terima kasih ! 

Disoeroeh menghoekoem diri sendiri. 
Se orang lelak1 di Serei jang soedah mem poenjai 

isteri, sering dihinggapi djoega penjakit soeka2 main 
/ pe.rlip2an dengan gad1:;,2 dan atau peremp~ean isteri 

lam orang. P crboea tan 11 J a 1 toe sangat menJolok mat a 
sesama sekampoengnja sehingga pemerintah kampoeng 
toeroen tangan Si ielaki itoe !aloe dihoekoem oleh Hoe
koerntoea soepaja berdjalan berkel ling kampoeng sam
bil plakaatkan perboeatan kegemarannja itot dengcin 
mengatakan joega soepaja lain lelaki dj<!f'gan meniroe 
kelakoeannja Hoekoeman jang loetjoe tetapi rasanja 
tidak akan memperbaiki.. zedelyk moraal sehagitoe seba
iknja tidak didjadika:; kebiasaan sebab djangan2 pena 
war itoe mertdjadi lebih berbahaja dari pada penjakit. 

Hampir mendjad1 korban mobil. 

Berhoeboeng dengah kedjadian jang penghabisan itoe 
kita rninta perhatiannja H.P.B. atas seorang2 pemegang 
rijbewijs jang berkelakoean begitoe, sambil bertanja a
pakah beloem tem ponja rijbewijs jang berada dalam I 
tangan jang membahajakan lair.i orang itoe, ditarik ; 
poelang. . . • 

Dikampong Singkil Woriweg, djoega pada kemari11 
Senin liampir terdjadi satoe drama. 

Satoe anak ketjil jang maoe menjeber~wg djalanan 
karena koerar'g hati llati, soedah tidak rnelihat jg dari 
lain djoeroesan ada datang satoe auto jang dilarikan 
dengan kentjang djoega 

Beroentoer.g si pengandar auto masih pada waktoe
nja jang betoe! bisa meng re•n, sehingga anak itoe ti
dak terrnasoek dalarn auto tapi tjoema mentjioem spart 
bord dan rnendapat loeka ketjil dikepalanja. 

Jang kami t~riina. 
Dari Boekhandel 11 K art ti Dhar ma" Toeloenga

goeng, k::i.mi menerima satoe b0ekoe ,,Peratoeran mem
bekin kembang goela permen" serta lain2 djenis kem
bang goela. 

Dalam boekoe jang ketjil itoe diterangkan dengan 
ringkas bagaimdlna tjara mernbekin matjam2 Kernbang 
goela jang baik boeat diperdagangkan. 

Tidak dapat disangkal, boekoe ini besar goenanja 
terleb1h dalam moesim rnaleset ini rnendjadi penambah 
satoe so ember pentjaharian dala ni pengh i doe pan. 

Uengan sedikit kapitaal, orang boleh memperdirikan 
satoe peroesahan ketjil jang moedah2an bisa memberi
kan hasil jang loemajan. 

6urgemee1ter Botimipoetera. 
Selakoe pertjobaan akan 
d i m o e i a i k a n m o e 1 a2 b o e a t 
Manado dan Arnbon. 

Dal am afdeel ingsverslag begrooting B. B. ada di per
i ngatkan djandji Pemerintah akan mengangkat Burge
meester Boemipoetera di Manado dan Ambon selakoe· 
pertjobaan. 

Beberapa anggota Dewan Rajat beranggapan bahwa 
sckoerang2nja separoeh dari pada segenap djoemlah 
Burgemeester di Indonesia haroeslah orang Boernipoetra. 

Dengan auto itoe djoega anak jang malang itoe di
bawa keroemah sakit, dan sesoedahnja diverband lantas 
dibawa kembali kmoemahnja. 

Pelemparan batoe, 
Senin malam, selagi beberapa siotjia2 dan pemoeda2 

~ionghoa ramai berdansa diroemahnja sianseng S.T.H. 
dikampong Tjalatja sini, orang telah melempar roemah 
itoe dengan batoe. 

Satoe perb0eatan pengetjoet jang tidak boleh dibi
arkan begitoe sadja. 

Kita harap sadja jang toean pesta, ta' dapat tiada 
soedah rapportkan hal ini kepada politie, soepaja lain 
kali ramaian dansa jang sebegitoe akan tidak terga .g
goe lagi. 

Perkaranja motorboot Joesren. 
Seorang Tiongboa jang 
p i k o e I tan g go e n g an. 

Raad Pelajaran telah rnelakoekan keperiksaan pada 
rnoesnahnja motorboot ,,) o es re n" doeloean didekat 
Manado. lni motorboot soedah bentoer batoekarang dan , 
tenggelam. I 

TJA BE- RA WIT. 

Mendapat perhatian. 
Mernperhatikan segala sesoeatoe jang terdjadi seke

lil1ngnja, !aloe rnengketengahJ,an dimoeka oemoern, itoe 
n~~rnang ada wadjibnja pers dat'. oersman, djadi dengan 
t1dak mengoerangkan kehargaan pengoetjapan sjoekoer 
dari toean ]. M. l<aunang, atas perhatian kita pacia ke
pentingan geredja N1inahasa dengan toelisan l<iia jang 
beralamat ,,MOGOK" itoe, rasanja tak selajaknja kita 
menerimanja. Bagi kita tjoekoepla:J, bahwa apa jg kita 
minta diperhatikan oleh jang wadjib memperhatikannja 
telah berhasil menarik perhatian itoe. Tentoe toean J. 
M. K. soeka menerim .. kalau kita menerangka disini, 
b<thwa !J:l,aksoed perkataan2 ,,antjaman" dao ,,mogok" 
itoe tidak lebih, tidal< koerang dari pada apa jang di
maksoedkan oleh dan dalam ma'nanja kata2 itoe, dan 
boekannja kita mempergoenakannja pada memperlihatkan 
kekoerangan penghormatankoe kepada kerl<eraad, dalam 
mana toean f!ernah doedoek. 

Bahwa kerkeraad tidak pernah me~eloearkan an
tjaman" itoe, tetapi menoeroet keterang'an toean J.M K. 
beberapa perserikatan, diloear pengetahoean kerkeraad, 
itoe tidak mengoerangkan pengertian per:kataan terseboet, 
dan sesoedah membatja keterangan toean itoe, engan 
senang hati disini kita rnengakoei kekeliroean sambil 
menerangkan bahwa kerkeraad tidak pernah meno1'loe
arkan perkataan antjaman itoe. Pada itoe perserikatan2 
jang pernah mengantjam sebagitoe disini kita soeka 
bertanja, apakah sekarang diboeatnja, sedaug Ds. N. 
sekarang toh dipindahkan djoega ! 

Tentang itoe perkataan ,.rnogok", jang eperti soe
dah kita terangkan diatas, kali:i boekan11ja l<ita tela· 
pakai dengan maksoed merendahkan atau mengetjilkan 
kerkeraad, kita terangkao disini, bahwa penggoenaan· 
kata itoe adalah sekedar meloekiskan apa j11ng telah ter 
djadi itoe, jaitoe anggota ker eraad telah keloear dari 
badan itoe, dus rneletakka djabatannja, wa!aupoen ang
gota-anggota itoe, sebenarn]a tidak pe-. ah berniat hen
dak keloear dari bad;i,n itoe dan djoega tidak disoeroeh 
oleh lain orang pada berhenti. lni namanja ,,mogok"·. 
Deradjat l<erkeraad serta kedoedoekan anggota~nja se
kali2 tidak tersinggoeng dan boekan poela kita menjing
goengnja dengaq kata itoe walaupoen mesti diakoei, 
bahwa perkataan itoe tidak sedap kedengarannja . 

Sekarang teranglah soedah rnaksoed penggoenaarr 
kata itoe, dengan segala senang hati kita 'menggantinja 
dengan ,,berhenti", dus kerkeraad telah berhenti. 

. Senangkah ? 

* * * 

Roti kami sehari-hari. 
Collega kita di ,,Menara" dengan djenaka mentjeri

terakan satoe kedjadian di l\.irmadidi, dimana satoe njo
nja pendeta pernahnja pidatokan, bahwa 'kemakmoeran 
economie di Minahasa tidak bergantoeng- pada harga 
atau penghasilan copra, tetapi pada ... sembahjangan. 

Dus maknanja, dengan bersembahjang ,,berilah roti 
kami sehari2" orang soedah mesti mendapat kekenjangan 
peroet, begitoelah agaknja maksoed njonja jang terhor
mat itoe. Kebenaran kedjadian itoe Kita perserah pada 
collega kita di Menara itoe. 

Tetapi tjeritera itoe mendjadikan kita teringat satoe 
kedjadian sematjam itoe djoega. some where disalah 
satoe poelau dioetara Minahasa, pada beberapa poeloeh 
tahoen berselang. PendoE"doek poelau itoe semasa masih 
primitief. Datanglah d sana seorang perdeta jg hendak 
menjebarkan agarnanja, dan dengan giatnja pen de ta itoe 
memperdalam ertinja bersemhabjang itoe pada domba2-
nja. Pada soeatoe hari toean pengchotbail itoe telah 
bersembahjang djoega antara lain:? katania: .... 
,,berilah roti liarn1 sehari-hari" . · 

Pendengar2nja jang primitief itoe, jang soedah men-· 
dengar, bahwa Toehan sangat penjajang dan pengasih, 
dalam kesederhanaannja soedah mengira bahwa pasti 
permintaan dengan sernbahjang itoe bakal berhasil ka
boel, djadi pada besok paginja, kesemoeanja telah da
tall'g ke kependetaau, masing2 denga 1 bakoelnja. 

Waktoe ditanja boeat apakah mereka membawa ba-
koel itoe, katanja boeat tempat mengisi . . rotinja 
jang dipinta dengan sembahjang itoe .... ! 

RIT/A. 

Seorang Tionghoa jang pikoel 1anggoengan boeat 
moesnahnja itoe motorboo!, tidak lama lagi ·akan diha
dapkan depan Raad-Pelajaran, toelis Siang Po. 

Seperti pcmbatja masih ingat, motorboot Joe s re n 
ada kepoe11jaan scorang saudagar ArJb di Goront<!lo, 
dan telah kandas dekat Kora2 baai, saioe tempat ketjil 
kira kira 20 rnijl sebelah Barnt dari pelaboeha'1 IV\anado. 

Jm1g mendjadi ~a1~voerder dari motorboot terseboet 
ada satoe pemoeda Tionghoa dengan diplomci lndische
Vaart. 

Pasar Malam 
Pada hari Sabtoe dan Minggoe tanggal 29- dan 30 

hb. ini perkoernpoelan ,,Sa rn Ka u w Hwee" Manado 
akan mernboeat pasar malam, jang mana pendapatan 
netto· akan dipergoenakan boeat pembeli boekoe-boekoe. 
kebathinan dari djenisZ bahasa. 

Perkoempoelan terseboet bermaksoed boeat menga
dakan satoe tempat·batjaan (zaal) dimana publik men
dapat kese1npatan boeat membatja boekoe2 kebathinan 
itoe. 

,,Pas a r Ma I am" itoe akan diboeat dalam Glub
gebouw dan erf Vereeniging Tjeng Lian H~ee- di 
Toapekongstraat disini. 

Toendjangla'1 maksoed moelia ini ! 



Tionghoa cont1·a Bonll .tl.akassa.1·. 

Loesa Raboe tanggal 19 hb. ini, elftal Bond 
Makassar akan tiba disini, dan perdjoeangan jang 
pert~.ma ·akan dilakoebn dengan sebelasan ,,Tiong
Hoa . 

Satoe r:ehormatan, boeat voetbalclub Tionghoa 
jang baroe beberapa boelan ini sadja didirikan. 

,\i\esk1poen menoeroet programma jang telah di
s1arK.an, nama ,, l'10nghoa" itoe tertjantoem selakoe 
Ex Kampioen, tetap1 speler speler jang sekarang 
hampir semoea terdlfi dari pada orang orang baroe, 
dengan rnengerjoeatikan wean Tan Soer Tiong, itoe 
sp1l jang kenamaan dari Tionghoa toea, Tionghoa 
kampioen itoe. 

Apa i111 speler-speler moeda bisa meme~ang tegoeh 
nama perkoempoelannja itoe 1 ada satoe ha! jang 
masih disangsikan. 

Tet<ipi rnelihat resultaat jang paling achir ini, 
jang d1dapatnja didalam pertandingan terhadap Naga
Laoet, kita masih ada harapan, ,,Tionghoa" tidak 
akan dimakan menlah mentah oleh Bond i\\akassar. 
l:lalam penandingan 1erhadap N;iga jang k1ta mak
soedkan d atas ini, meskipoen voor halftime Naga 
soedah mempoenjai voorsprong 4 U, tetapi sesoedal1· 
nj<i pauze TionglnJa masih bisa soesoel kekalahannja, 
malahan bisa bekin lagi sehingga stand mendj:idi 
8--4 boeat kemenangannja. 

Tetapi meskipoen dengan adanja kemenangan ini, 
kita akan tidak begiroe tjerobo boeat maamalkan 
apa apa jang masih ada diawan awan . 

Tjoema satoe hal jang perioe sekali d1peringat
kan ke~ada irii speler-speler moeda, soepaja rnereka 
djangan terlaloe meu~ntingkan kemenangan atau 
kekalahan, tetapi jang paling oetama ialah satoe 
permainan jang fair. 

Jang per! oe di kemoe kakan ial ah s'portivi tei t. 
Wiener Sportclub Jaiam koendjoengannja baroe 

ini di Java telah mendap;-t kernenangan hampir pada 
semoea voecbalclubs disana, ketjoeali H.B.S. Soera

aja. 
Tetapi toch, waktoe meninggalkan Java, perkoem

poelan Oestria ini tidak meninggalkan indruk jang 
boleh d1poedji 

ja, malahan banjak tjelahan telah ditimpahkan 
. orang, oleh karena banjak mainannja jang unfair, 

jang tidak sportief itoe. 
Dus kepada speler-speler moeda dari ,,Tionghoa," 

kita berharap akan mernegang tegoeh sportiviteit 
dan fair-play. 

Biar kalah, tetapi kalah dengan hormat op 't veld 
van eer 

Dan disamping ini, djangan loepa ben~eng awak, 
benteng sendiri haroes dibelah mati matian. Ber-

djoeang sampai pada achirnja tot op 't \aatstenippertje, 
soepaja bilamana ini tamoe dari tanah Toradja balik 
kenegerinja, mereka masih bisa mentjerilerakan di
sana, v c. Tionghoa Manado telah melakoekan ke
wadjibannja selakoe prawira sedjati diatas lapang 
peperangan. • 

Pedih dan panau dileher disemboeh
kan sama sekali oleh Bedak Purol. 
Berlempah2 kekoeatan menjemboehkan, 

tl•Jt#I•Wt!\llJJ1•Ji~~Jtl4QI 

Padjak tidak bisa diberatkan la~i. 

Dalam afdeelingsverslag tentang begrooting Depar
tement van Financien 1937, beberapa !eden telah oen
djoekkan, bahwa begrooting dalam taoen2 jg blakangan 
bertambah-tambah ber~ifat fiscaal, sehingga sekarang 
kira2 80 pCt .dari penghasilan didapatkan dari padjak?. 

Dalam ini keadaan terang jang padjak tid11k bisa 
diberatkan Iagi clan pendapatan negeri tidak bisa dibekin 
lebih tinggi. 

INDISCH.E BURGERSCHAP. 
Petit i e - v o o rs e I d a r i P. I!. B. 

Aneta dapat kabar, fractie dari P.E.B. di Volksraad 
telah madjoekan petitie-voortsel goena angkat satoe 
staatscommissie Nederland, dalam mana ada l<edapat 
djoega wakil2 dari golongan2 pendoedoek di Indonesia. 
I. Bceat bikin persediaan goena kasih berlakoe lndi

sche Burgerschap dalam Ned. Ind. Staatsrecht dengan 
tidak kedapatan ras-eriterium (perbedaan bangsa); 

2. Kasihkan batas dan oekoeran jang perloe boeat itoe; 
3. Pahamkan d~n bikin persediaan pada Iain2 tidakan 
jang djoestroe perloe boeat kasih berlakoe itoe lndische
burgerschap. (Aneta S.P.) 

kapoer itoe berfaedah . 
sekali, karena itoelah oen· 
soer jang teroetama perloe boeat 
1boe dan anak. ·· 
Anak jang sedang hendak besar mengisap dari 
keadaan badan iboe semoea kapoer, jang perloe 
baginja boeat pendjadikan toelang2nja, oerat2, 

oerat2 saraf clan bagian lain2 jang hidoep. Boe
kankah banjak kali kita melihat pada mereka 
jang akan melahirkan anak dan pada iboe 
jang masih moeda pemandangan mata jang le
mah, jang menjatakan kekoerangan kapoer. 

Obac Kalzan dari Professor Loew jang tema
ma itoe, memberikan kapoer tjoekoep boeat 
pemelil~ara gigi, toelang2 dan bagi~n2 

• jang 
hidoep, dengan sampai tjoekoep sisa boeat 
penghidoepi anak bagi segala keperloeannja, 
soepaja ia djadi besar. 

~ 

Kesoedahannia kita dapat anak jang koeat dan sehat dan ' ' . ' 
iboe iang beroentoeng dan sehar, Jang baginja Wdoep 
sebagai iboe satoe kesoekaan adanja. 

roemah2 obat clan toko2 

,, 
Tenal sebab Batoek 

Toean botoek, lendir itoe lebih lama 
lebih menjesakkan toean. Djangan
lah nanti, esok djoega toean boleh 
dapat sakit bronchitis. Ambillah se
karang djoega Akker's Abdijsiroop, 
termasjhoer karena sifat2-nja boeat 
menghantjoerkan dahak gojol don 
menjemboehkan batoek. Boroelah 
pakai satoe sendok maka kerdjanjo 
peen terasoloh serta sebentar malom 
tidoer toean poen sedjoek serta men
jegarkan dengon tida ado kesesokon. 
Abdijsiroop menghantjoerkan dahak 
itoe don memperhentikan batoek. 
Perkakas2 napas toean peen men
djadi bingkas poela. Obat jong ter
boik don lemboet kerdjonja boeat: 

Sekarang r1,3 ~ 
don f. 2 5!:f ~, ""' sesorceng 

. · .,: sesarceng besor 

Notaris kantoor Manado 

EXECUTORIALE·VERKOOPING. 
Pada hari Selasa, tgl. l September 1936 djam 1· 

9.30 pagi akan didjoeal dihadapan or'ang banjak 
dengan perantaraan dan didalam kantor lelang di 
Mana.do: 
a. satoe keboen dengan semoea peroesahan2 dan 

tatanaman2 jang terdapat diatasnja, dimana kira
kira 6000 pohon kelapa terdo'edoek dilempat 
bernama ,,MAKETA'·, politie Sarani Matani ter
toelis dalam garisan tanah2 negeri Sarani Matani 
No. 619, loeas kira-kira 130 tek-tek, bersipat: 
sebelah Oetara den·~an koeala Maketa; 
sebelah Timoer dengan si pat dairah Mokoepa
Sarani-Matani; 
sebelah Selata11 dengan keboen2 dari B. Andries 
dan B. Modomboba (Modimboba); 
sebelah Barat dengan pantei (strand) 

b. satoe keboen dengan semoea peroesahan2 dan 
tatanaman2 jang terdapat diatasnja, dimana kira2 
300 pohon kelapa, terdoedoek di pinggir negeri 
Mokoepa politie Mokoepa, tertoelis dalam garisan 
tanah2 negeri Mokoepa No. 391, loeas kira2 
27 tek-tek, bersipat: 
&ebelah Oetara dengan koeala Mokoepa; 

sebelah Timoer dengan tanah dari A. Kaligis, 
F. Pande1 dan negeri Mokoepa; 
sebelah Selatan dengan koeala Maketa dan ke
boen dari famili e Kui tert; 
sebelah Barat dengan keboen dari familie Kuitert. 

c. satoe keboen dengan semoea peroesahan2 dan 
tatanaman2 jang terda8at diatasnja dimana kira2 
2000 pohon kelapa terdoedoek di ~okoepa politie : 
Mokoepa, tertoelis dalam garisan tanah2 negeri 
,v\okoepa No. 392, loeas kira2 32 tek-tek, bersipat: 
sebelah Oetara dan Timoer dengan kebuen dari 
familie Kuitert; 
sebelah Selalan dengan koeala Maketa; 
sebelah Baral dengan panlei (strand) 

d. satoe keboen dengan semoea peroesahan2 dan 
talanaman2 jang terdapat diatasnja, dimana kira2 
5000 po)10n kelapa, terdoedoek ditempat bern;
ma ,,Paa! 4 toea" (N1aralrnan) Joeas kiraJ 80 
tek-tek bersipat: 
sebelah Oetara dengan tanah2 dari T. S. Tan, Poli"i 
dan Awuij; 
sebelah Timoer dengan koeala Sario; 
sebelah Selatan dengan ta.nah-tanah dari Lawid 
Kaunartg dan Lentji Lumoindong; 
sebelafl Baral dengan djalan raja Manado-Tomo· 
hon, dan keboen2 ~ari Awuij, Walewangko dan 
A. Kaadouw. 

-Keboen2 mana menoeroet kekoeatan soerat obli
gatie soedah diambil beslag oleij saja b.g Deur· 
waarder pada tgl. 16 Mei 1936 kepoenjaan dari 
Lao Tek Kang dan isterinja Anna Maria Pomantouw, 
berkeboen tinggal di Manado atas permintaan dari 
firma: Tae Seng & Co. di Manado dengan ini pilih 
tempat tinggal (domicilie) di Makassar di kantor dari 
Ad'vocaat dan procureur Mr. A. W. SCHOL TENS. 

De buitengewoon deurwaarder 
met de executie belast, 

A. KAUNANG. 

en 
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LOEAR NEGERI. 

Nasibnja Abessinia. 
Keadilan dibelakangkan pada 
k e k o ~as a an. 

Orang sama soeka mengetahoei betapakah nasibnja 
Haila Selassi dengan negerinja jang malang itoe. Seperti 
diketahoei, goena pembelaan kebenaran negeri dan 
Ra·jatnja, Negus selang beberapa tempo berada di Eropah 
dan pernahnja berpectato di Volkenbond mempertahankan 
kemerdekaan negerinja. Tetapi alhasilnja pembelaan 
Haila Selassie itoe sangat mengetjewakan beliau boekan 
sadja, tetapi perasaan keadil:rn doenia se'oemoemnja. 
Ganti memperoleh kebenaran dan diperbenarkan, Negus 
haroes meni:alami, betapa negeri Volkenbond rnenolak 
segala permintaanja akan perlindoengan. Tambahan 
poela tindasan pada Italia janr didjalankan oleh Vol
kenbond, !aloe ditjaboetnja, sedang1 sedari sekarang 
soedah moelai terdengar soeara2 jang bermaksoedkan 
rnengakori ,,pen-tjaplokan" Italia akan Ethiopoia itoe. 
Negus boleh gigit djari l 

Perrnintaan Negus pada membantoe padanja dengan 
pindjaman oeang boeat rnengonkosi peperangan goena 
kemerdekakan negerinja, oleh Volkenbond roepanja lebih 
takoet pada Italia dengan Djerman disampingnja dari 
pada berbelas kasihan pada bangsa hitam di Afrika itoe, 
jang datang kepadanja merninta keadilan. Nasibnja si 
Iemah agaknja didoenia ini. Pelandoek Abessinia itoe 
roepanja tidak berniat menjerah mentah-mentah sadJa. 
Menoeroet kabar2 jang terachir, di Ethiopia sekarang 
moelai terdjadi poela. 

per t em po er an-pert em po er an n e k at, 

an tat a pasoekan2 Abcssinia jang teratoer dengan tentara 
Italia. Perhoeboengan kereta api antara Diredewa dan 
Addis Abeba terantjam akan poetoes sebab serangan2 
serdadoc Ethiopia dibawah pirnpinan Ras Hawariate, 
doeloe oetoesan Abessinia di Parijs, sedang keadaan 
disekiter Gondar sangat mengoeatirkan berhoeboeng 
aksinja pasoekan Ras Kassa dibawah pimpinan anaknja 
djenderal 1ni. Di djoeroesan Dessie Ras Syum moelai 
memperilhatkan aksinja, sedang dari oihak Gore, iboe 
negeri Abessina jang baroe disebelah baratnja Addis 
Abeba orang memperlenggapkan satoe pasoekan jang 
besar dan koeat pada menjerang menem boes ke iboe 
kota. Perlawanan nekat-nekatan dari pihak tentaranja 
Negus ini, tidak boleh dikesarnpingkan sadja, dan kalau 
bagini naga-naganja, itoe 400.000 serdadoe Italia jang 
berada di Ethiopia soekar rasanja dapat ditarik poelang, 
dus teroes meneroes memenoekan onkos jang boekan 
main beratnja bagi negerinja Mussolini. Kalau tentaranja 
Negus bisa tahan lama dengan perlawanannja itoe, 
rasanja bagi Italia rampasannja di Afrika itoe soekar 
akan mendjadi soeatoe Firdaus, sebagaimana diharapkan 
nja mala mirip kepada seboeah lobang besar dalarn 
mana Italia sendiri moengkin bisa terdjeroemoes ! 
Baiklah kita nanti achirnja. 

Spanjol kalang li:aboet. 

P er a n g so e d a r a m e r a d j a I e I a. 

Sesoedah bertahoen-tahoen bertoeroetan mengalami 
kekaloetan pemerintahan, I ;;da achirnja di Spanjol telah 
petjah revolutie, perang socdara, jang sehingga kini soedah 
meminta korban poeloehan nboe djiwa poetera . . ... 
Spanjol sendiri Entahkah kefadaan lawan lain bangsa, 

0
dan maar soedara bersocdara perang-memerangi ! Menoe
ro •t kabar2 jang Jiterlma, adalah perang soedara itoe 
d1scbabr:an oleh adanja pemerintahan korninis jang se 
karang .ne.npoenjai Kedoedoekan disana. Kaoem kanan 
dari golongan fasci'-'ten tidak menjoekai pemerintahan 
republiek jang bedasarkan kominis itoe, laloe moelaikan 
pemberontakan, moela2 di .\faroko, djadjahan Spanje, 
dan sekarang mendjalar ke Spanje sendiri. Kaoem pem 
brontak, sehingga kini roepanja berada pada pihak jang 
menang. althans menoeroet warta pihak pemerintah 
Spanjol, soedah lebih separoeh dari 42 provincie, telah 
d1doedoeki oleh pembero!'lt'lk. Kaoem pemerintah jang 
sepaham dengan pemerintah kaoem kiri di Perantjis 
sekarang, konon mendapat bantoean sendjata dari negeri 
Mariane itoe sedang kaoem pemberontak jang fascist 
itoe dibantoe dengan sendjata Italia, dengan Djerman 
samar-samar dibelakangnja. Di Eropah orang sama 
mengoeatirkan terpetjahnja benoea toea itoe dalam 
doea golongan. jaitoe golongan fascist, dengan ltalia 
dan Djerrnan ·dibaris depannja dan golongan Kominis 
socialis dikepalai oleh Roes dan Perantjis d1st:belalinja. 
Ada poelah ioeara jang meramalkan, bahwa sesoedah 
Perantjis dan Spanjol, akan datang gilinannja Inggeris 
dan Amerika pada didjangkiti penjakit dari Moskou itoe. 
Dengan lambat laoen doenia akan djatoeh dalam tjang
kerarnan kimiiisme, bagitoelah pendapatan orang jang 
agaknja memandang keadaan sekarang keliwat dari 
katja mata jang kehitam-hitaman. Walaupoen bo.ekan 
ketjil kem(}engkinannja, haraplah kita docnia masih 
tjoe!<0ep nuchter pada dapat mentjegah menoelarnja 
denjakit merah itoe. 

SPAARBANK MINAHASSA. 
Diakoe sah dengan besluit Goebernemen 

tertanggal 11 Juli 1894. 

Tempat menjimpan oeang simpanan jg paling aman I 

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

kcmbali 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. 

Bermillioen-millioerr orang dari segala bangsa dise
loeroe doenia soedah kasi poedjian tentang moesta
djabnja 

OBAT BALSEM TJAP MATJAN 
BOEAT MENOELOENG ROEPA-ROEPA PENJAKIT. 

Selamanja sedia 

BALSEM TJA.P MATJAN 
DALAM ROEMAH ATAWA DALAM PERDJALANAN. 

Toko Obat Tjap Matjan : 

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

Bisa dapat beli di3egala Roemah Obat dan toko-toko. 

APOTHEEl 'ANOU" 

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

DR A_. E. ANDU 
SPECIAAL BOEAT PENJAKIT A AK·ANAK. 
OJOEGA BOEAT PENJAKIT 0 EM 0 EM. 

Djarn bitjara : 

DJAM 
,. 

10 - 12 PAGI 
4 - 6 SORE 

( saban hari, ketjoeali hari-hari minggoe dan raja. 

Ongkps periksa, clan hfi·rga obat2 m•erah. t~tapi: a OONTANT. 

FILIAAL2: AMOERANG, TONDANO, AIRMADIDI, LANGOAN, dan KOTAMOBAGOE. 

JONGENS- J:N MBIJESBOEKEN 

PRENTENBOEIEN 

KL:IURBOEKEB. 

POESIE ALBUMS 

PHOTO ALBUMS 

POSTZEGELSALBUM 

• 

EUROPEESCHE ACTE:NTASSCHEN 

BOEKHANDEL & DRUKKERIJ 

LIEM OEI TIONG & Co. 
MAN ADO. 
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t<ORA - KORA DARI SIAOE. 
(O!eh: CORPHAR). 

Samboengan. 

Bolehkah? 

Bagitoelah orang ber.t.anja sama kita sambil men
tjeriterakan, betapa orang2 beerendienst dipekerdjakan 
menghantar orang partitrnelier denga11 seboeah pe
rahoe dari Siaoe ke Tagoelandang. Mendengar tjerita 
jang agak aneh ini kita lantas mengoesoetnja laloe 
men,'.1apatlrnn keterangan seperti berikot: 
Seonng penoempang motor .~Aleida", jaitoe poete
ranja radja Talaoed, bernama Adolf T. sewaktoe 
motorboat terseboet singgah di Siaoe, soedah men· 
darat disini mengoendjoengi sahabat kenalannja. 
Pt>rte noe n itoe telah dibasahi dengan ,,Tikoes" se-

erloenja. ehingga pas,agier motor itoe !oepa motor
nj , .<:d d ).:ran! ementara itoe motorboof sesoedah 
menJe·1gg•)eh btbera~ a I manja, berangkatlah ke Ma 
n'.ldo, sin,'!;gai1 l agoelandang. Si prins tinggal tidor 
njenja dan nanti rahoe diri sorehnja djam 9. la Jantas 
perg1 sama dj0guegoe Oeloe minta pertolongan, tetapi 
oleh pe nbesar terseboet tidak diberikan, sebab beliau 
in1 meng-etahoei bahwa nengerdja2 heerendienst tidak 
b•> _, d s a-s1akan. sedang memang disini tak perloe 
d1benkan pertolon~an, sebab jang memintainja tidak 
d" toeh tjelaka dj1k~ tak ditolong. Laloe toean Adolf 
pergi sama wakil radja, dan oleh pembesar ini dibe
Kan o· dr cht oada djogoegoe, pada mengeloearkan 
orang he-'!rend1enst semalam itoe djoega boeat 
me ig!nntar si A. 1--e Tagoelandang menjoesoel 
,,Aleida''. 
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Djawab ~akii Pemefin.ah dalam pemandangan oemoem 
dis1dang l olksraad. 

Sikap Pemerintah terhadap pergerakan rajat. _~ 

f Rasanja ta' ada ~aedahnja sedikit. djoeapoen bagi 

Wakil Pernerintah dalam hal perkara kepolisihan 
so::dah ditentoekan oentoek rnembitjarakan perkara
perkara jaPg sernatjam itoe didala:n Madjelis ini 
dan dimana perloe akan membetoelkannja didalam 

I 
oemoem membe~i ketetap.a~ hak 1ang lebih besar 
kepada rnereka Jang dem1k1an, sebab mereka itoe 
tiad.1 mempol!!njai maksoed jang baik, jang dimana
mana djoega dalam hoekoem mesti dipentingkan 

At a 5 per int ah. dienstnja itoe. Djadi ten tang perkara ini, jang ada 
dikemoekakan oleh beberapa orang anggota, saja 
tidak akan membftjarakannja sampai kepada jang 
berketjil kerjil. Akan te tapi berhoeboengan dengan 
oeraian saja ini, saja mesti djoega mengemoekakan 
pertanjaan, apakah hal hal tindakan poiitie jang 
salah itoekah dimisalkan betoel, apa jang dikemoe
kakan itoe jang barangkali mendatangkan pengaroeh 
jang sangat melemahkan atas hidoepnja pergerakan 
Boemipoetera jang berhak hidoep itoe '? 

dalam ha\ menetapkan watas ketetapan hak. L'an 
djika sesoenggot"hnja benar ada seorang doea dian
ta:a mereka itoe jang bermaksoed baik, Pemerintah 
akan bermoerah hati kepadanja dan ia akan diberi 
peringatan. Tetapi bagi jang lain, jang dengan se
ngadja mentjahari tjahari, tidak sekali kali masjara
kat boleh me.m1koel akibat perboeatannja, sedang 
mereka sendm takoet menanggoeng akibat perboea
tannja itee. 

Dtngan ala5an sekedar mendjalankan perintah 
seatasnja, djogoegoe !aloe menitahkan kepala kam
po g Bahoe pada m!!nge\oearkan orang heerendienst 
11 orang, semalam itoe djoega pada djam 12 malam ! 
Poela dengan perfikiran ,.atas perintah" si kapten 
laoet mendjalankan opdrachtnja itoe. Djadi kalau 
dilihat dengan sepintas la\oe sadja, dan djika dalam 
ha! ini haroes ditjari dimana doedoeknja salah, maka 
orang akan menoendjoekan pada siapa jang menge
loearkan oerintah itoe dus disini toean wakil radja 
Siaoe. Tetapi kalau diingat, wakil radja ini b;uoe 
sadja seminggoe doea disini, persalahan ini tidak 
adil djika dipikoelkan seloeroehnja pada beliau. 
.Sebao dala:n ha! tidak mengetahoei dengan sebenar
nja apa jang d.ibolehkan dan aoa jang tidak dibo 
lehkan di Siaoe, wakil radja soedah keliroe memberi 
kan opdrachtnja kepada djogoegoenja. Disinilah 
terletak zwaartepunt dari ha! ini. Djogoegoe, jang 
ada menten pertama alias tangan kanannja radja, 
setelah menerima perintah jang memang diketahoei 
nja tidak · pada tempatnja itoe, sedikik-sedikitnja 
soedah mesti menegoer sepnja itoe serta mengoen
djoekkan kekeliroeannja. Kalau kita tidak keliroe, 
,,bekerdja sama·sama"' antar djogoegoe dan wakil 
radja ada kewadiban kedoea-doeadja dus dalam hal 
hat ini soedah sewadjibnja dj1ka djogoegoe, sedoe
loenja mendjalankan opdrachtnja itoe telah mempe
ringati sepnja sambil menerangkan padanja me~ga 
pakah s1 wakil soedah keliroe bagitoe. Djka sesoedah 
ditegoer, laloe si wakil rad a berietap dan berkeras 
tialam pe·1diriannja, nah, apa ooleh boeat, perkara 
dibelakang. Tetapi dalam ilal ini orang bertanja: 
So e d ah k ah d j o·g o ego e m en e pat i w a -
d j i b n j a, er t i n j a m e m per 1 n g a t i s e p n j a 
dengan setjara djoedjoer sedehoe
loenja melal,oekan opdracht a tau titah 
s e p n 'j a i t o e ? 

Dan seteroesnja, apakah si kapteinlaoet djoega 
telah memberi ingat pada sepnja djogoegoe, bahwa 
orang2 heerendienst tidak sepantasnja dipakai djadi 
koeiinja sembarang orang jang memintainja? 

Perl0e rasanja ki ta mengketengahka11 kedjad1an 
diatas ini, sebab kita insjafkan betapa berbahajanja 
'adat itoe disatoe tanah 'Adat seperti Siaoe. 'Adat 
jang bag1toe bagoes itoe, djika mendjadi pcrkakas 
dalam tangan jang lemah, san~at membahajai per
gaoelan. dan si Ra•jat ketjillah selamanja jang 
membawa rol si pelandoek ! Bajangkanlah pembatja 
betapa perasaan si ra'jat 12 orang itoe waktoe 
d1bangoenkan pada waktoe tengah malam, diperintall 
kan la 11a<> mesti berangkat, dalam moesim Selata11, 
ke Jaguelandang, boekan boeat oeroesan keperinta
han. ooekan ~oela sel-iah menolong barang" bahaja 
jang mellg ·ntjam, ta pi s:.idja boeat mengh.:m ar seorang 
pe 1J~ n:Ja11g jang lantara11 soedah rninoem mabok, 
telah d1tinggalkan oleh kapal toempangannja ! · 

Pergantian courroieur 
Toean Venema, asp. controleur di Siaoe, sesoedah 

dian?;kat djadi controleur, konon hendak dipindahkan 
ke fo 1-toli. Boeat penggantinja akan datang seorang 
co itroleur, s,eorang kctoeroenan bangsawan negeri 
Belanda, jaitoe Jhr de Kock. Bagi orang Siaoe, jang 
bagitoe mengoetamakan pemerintah toeroenan bang
sawan, tentoe penempatan toean Jhr. (jonkheer) de 
Ko-::k ini. sa.igat memoeaskan ! 

J'"Rl;fJ.l:lTE:N Y8WAEL8 

Keloearan ,, Ysfltbriek Mina.hasa 

ENAK d<:tn JIENJEGAR1-\AN. 

Akan djadi pedoman oentoek mendjawab perta
njaan ini, akan kita ambil satoe tjontoh, jang dise· 
boetkan oleh toean lskandar di Nata, jang mene 
rangkan pengalamannjL. sendiri, jaitoe jang menje
babkan bagian bagian pergerakan ra'jat jang ,,gema
tigd" kadang kadaug 'Uera.sa dapat rintangan dari 
tindakan kakinngan Pemerintah itoe. Maka dise
boetnjalah beberapa kedjadian; diantara lain lain 
ini: pada tjabang Tjibadak dari Perhimpoenannja, 
Pasoendan, sehabis sesoeatoe pertoendjoekan, politie 
menanjai tiga orang gadis, siapa jang menjoeroeh 
mereka menjanjikan lagoe IndoneEia Raja, dan se
soedah itoe pemimpinnja, mengapa dia mengadakan 
perajaan itoe, dan kemoedian pengarang Jagoe jang 
dinjanjikan pemboeka pertemoean itoe. Nah, ditanjai 
itoelah, bagi jang diperiksa, jang mendatangkan pe
rasaan jang tidak ena~; tetapi toean Voorzittcr, me
ngapa hal jang sematjam itoe akan dapat berpenga
roeh jang besar dan tidak baik atas soeatoe per
koempoelan jang sebesar dan sesoeboer itoe hidoep
nja. jang mempoenjai berpoeloeh-poeloeh tjabang, 
seperti Pasoendan, jang diketoeai oleh toean lskan
dar di Nata itoe, atas anggota jang sebanjak 1toe 
araupoen atas kaoem terpeladjar jang la111. 

Dengan perkataan lain, Toean Voorzitter, perkaia
perkara jang sematjam itoe, sekalipoen soedah se
benarnja kedjad an seperti jang sampai ketelin5a 
pembitjara-pembitjara jang terhormat, djanganlah 
dilebih lebihkan arti dan akibatnja; saja beloem akan 
membandingkannja dengan kedjadtan kedjadian oiatas 
doenia, hanja dengan ha! keadaan dinegeri jang loeas 
ini sadjalah, negeri jang berpoeloeh djoeta pendoe
doeknja jang banjak berperhimpoenan jang berang
gota berpoeloeh riboe itoe. Soeatoe pergerakan jang 
koeat isinja dan dasarnja, dan jang tahoe menghar 
gai diri sendi1 i, tidak akan poetoes asa karena ke
djadian jang ketjil itoe jang dalam pada itoe tidak 
ada poela akibatnja. Baik sekali rasanja kalau orang 
djangan terlaloe memandang berat kedjadian jang 
SPmatjam itoe. 

Tetapi, toean Voorzitter, adakah barangkali hal 
jang lain, jang menjebabkan, maka sesoeatoe baba
gian dari pada pergerakan bangsa Boemipoetera jang 
hak, merasa dirinja teralang. Jang saja maksoedi 
disini ialah. kalau kalau ada beherapa Mang atau 
golongan jang tidak tahoe betoel sampai kemana 
mereka boleh bergerak, dan takoet ka\au kalau besok 
atau loesa aksi politiknja itoe akan membahajakan 
dirinja. Adakah ha! jang demikian sesoenggoehnja 
terdjadi 7 Dan ha! ha! jang demikian dan dimaksoed 
oleh beberapa anggota jang terhormat? Kalau benar 
demikian, toean Voorzitter, menoeroet anggapan Pe
merintah tiadalah mengapa benar, mereka atau go
longan jang demikian mendjadi lesoe dan tjabar 
dalam pergerakannja, sebab mereka atau golongan 
jang seroepa itoe boekanlah oraug orang atau golo
ngan golongan jang berharga oentoek pergerakan 
Boemipoetera dan oentoek mendirikan masjarakat 
ini. Mereka jang demikian kebanjakan dapat kita 
namakan ,,mereka jang melantjang ditepi pagar ka
waf berdoeri", mereka jang sehagai oleh besi · berani 
tertarik hendak melakoekan hal jang terlarang, tetapi 

. jang sebenarnja tiada berani menjatakan maksoednja 
jang sesoenggoehnja dan memikoel segala akibatnja. 

Dan menoeroet pemandangan Pemerintah dalam 
keadaan zaman seperti sekarang ini pasti tidak ada 
alasan oentoek meloeaskan watas antara jang boleh 
dilakoekan dengan jang teriarang, hanja oleh sebab
sebab jang demikian. Hal ini mengenai jang dise
boet pergeraka11 pemoeda, jang dibitjarakan oleh 
toean toean lsk~ndar .di Nata, Thamrin dan Soang
koepon. SengadJa saia mengatakan ,,jang disebcet 
pergerakan pemoeda", toean Voorzitter, sebab dibe

. lakang r.erka_taan itoe bersemboenji sesoeatoe jang 
berbahagia, Jang tidak sesoeai dengan pengertian 
pemoeda dan pergerakan pemoeda. Apa jang ter
djadi sebenar-benarnja agaknja Jebih baik dinamakan: 
,.mela~oekan paksaan politik kepada golongan-golo
ngan 1ang tenteram dengan memakai alat pergerakan 
pemoeda'". 

Roepa roepanja anggota anggota jang trrhormat 
iroe tidak tahoe benar, bahwa ha! hal jang terdjadi 
sekarang ini, soedah diramalkan dalam tahoen 1933: 
salah satoe oesaha perkoempoelan perkoempoel•m 
extremistis. jaug dikenakan perwatasan berapat, oen
toek memakai pergerakan pemoeda, agar dapat de
ngan tersemboenji meneroeskan aksinja toean Soang
koepon agaknja masih ingat, bahwa di Tapanoeli 
ha! jang demik1an segera dilakoekan oleh Permi 
jang dengan njata benar dapat memakai seboeah 
pergerakan pemoeda -\\oeslimin oentoek maksoednja. 
sehingga pergerakan pemoeda itoepoen haroes di
kenakan perwatasan berapat Perlahan lahan hal jana 
demikian ditjobakan djoega pada Indonesia Moed~ 
dipoelau 'Djawa ini Perkoempoelan itoe djatoeh 
sepenoeh penoehnja kedalam tangan Partindo. Hal 
iroe njata benar terboekti pada madjallahnja Indo

,nesia Moeda d:rn pada aksinja; dalam waktoe jang 
achir iri sekaliannja itoe demikian hebatnja, sehingga 
Pemerintah tidak boleh tidak mesti tjampoer tangan. 
Meskipoen bertambah kerasnja aksi Indonesia Moe
da itoe agak tiba tiba datangnja, tetapi apa jancr 
terdjadi itoe sesoeai benar dengan jang diramalkan~ 
Orang soedah bersedia, bahwa sekaliannja itoe akan 
menoedjoe kesana dan orangpoen soedah bersedia 
djoega, bahwa SO{'ara madjallah perkoempoelan stoe
den Boemipoetera P.P.P.I. akan mendjadi lebih ta
djam. Bahwa orang soedah bersedia sedia akan se
kaliannja itoe·, tidaktah sekali kali oleh kepandaian 
merarnalkan jang loear biasa, tetapi hanjalah semata
mata berdasarkan perdjalanan kedjadian kedjadian 
pada pergerakan politik dibeberapa negeri di Eropah 
dan ditempat lain; tentang pengaroeh kedjadian
kedjadian itoe dinegeri ini, aka.n saja bitjarakan nanti 
berhoeboeng dengan pasal jang lain. 

SPORTCLUB TONDANO. 
Kiri man. 

Adapoen samboengan medewerker di Keng Hwa Poo 
dd. l Augustus 1936, kembali mendjadi dongengan, sebab 
boekannja sadja satoe ex bestuur jang minta pada P.T. 
Majoor boeat tjampoer tangan, tapi oleh banjak aaii
deelhouders jang moehoen pad.a P.T. Beschermheer 
dan boekan Majoor Toulour moehoen toeloeng tjampoer, 
bermaksoed ~oepaja kekoesoetan terlebih kasboek 
sportclub boleh diatoer dengan damei, sehingga P.T . 
Beschermheer menoelis pada toean2 bestuur soepaja 
adakan satoe buitengewone algemeene vergadering Akan 



tetapi oerat itoe soedah tiada dioendjoekan oleh 
voorzit r kepada toean'.l mede bestuur jang lain, 
s~1hin~ga voorz1tter sadja soedah tolak permintaan P. T 
Beschermheer, dengan mengambil alasan sementara 
boeat Statuten dan lluishoudelijke reglement, pada ha! 
statuten dan Huishoudelijke reglement memang ada, 
telah dipakai atoerannja tempo memilih padanja dan 
lain. bestuur pada tanggal 16 hb. Mei 1936 Akan tetapi 
Statuten dan Huishoudelijke Reglement itoe tiada perloe 
llipalrni dimana vergadering jang d1pinta oleh'P.T. Be
sc~errnl1eer, s 'bab jang akan dibitja~akan tjoema ha! 
f111ancien (kasboek) jaug berkakoesoetan 

Hal .3tatuten dan Huishoudelijke Reglement, tempo 
alg. verg:iderrng dd. 16 l1b. Mei, af;;chrifrnja telah 
dioendjoekan o!eh voorzitter lama, memvoorzitttri 6 
tahoen lamanja, dan lebih dahoeloe deri itoe 2 tahoen 
secreLuis pen11ingmeester, maka toean inilah jang rnem
boeat itoe, tet1pi voorzitter sekarang tiada maoe akoe, 
welakinpoen ia baroe seboelan mendjadi aandeelhouder 
memp"oenjai L/ 2 aandeel sadja. 

Menoeroet penglihatan, bahoea toean voorzitter 
sekarang sengadjakan maoe matikan Statuten d n 
Huishoudelijke reglement, welakin tiada boleh kedjadian 
karena ia takoet akan tiada mendapat stem jang ter
banjak boeat menjetem, sebab banjak aandeelhouders 
memberi soerat koeasa kep:ida voorzitter lama, boeat 
mengstem barang hal distemkan. Tapi toear.i voorzitter 
sekar:rng loepa bal10ea tempo pemilihan padanja dan 
bestuurs lain2 pada tanggal 16 \1ei peratoeran ini adalah 
dipakai, Jang mana ini ada ternjata di Notulen, tetapi 
boleh tjol:Ja. • 

Lebih djaoel1 bahoea jang d1maksoedi oleh med.e~ 
werker l!al soerat pengalrnean oleh ex secretaris memang 
ada da!a n tangan jang bertanda tertanggai 1 Mei 1931 
dan ini kaloi! µer lo<! nanti d10endjoei<an kepada hakim 
sebab ha! >:ci...:oe;;oetan sportcluo jaitoe ha! kasboek 
soedah diserahkan kepada jang berwadjib, dan menoeroet 
ctrnbar ini mendjadt perkara Justitie. 

Dan akibatnja kita semoea akan mendapat tahoe 
pada hari2 jang datang. . 

Lebih djaoeh menoeroet chabar, bahoea satoe antara 
deri bestuur deri sportclub ini, soedah mentjoba soe
mokelkan satoe toean boekan bestuur, masoekan salakoe 
bestuur di perlombaan di Tomohon jang baroe !aloe, 
akan tetapi tertjega oleh toean2 commissie di pintoe, 
sebab mareka tahoe dan kenal siapa::l .Jestuur di Ton
dano. 

Oisini saja menanja, apa djoega hal sebegini ber
maksoed mengontduiking belasting Minahassa-Raad 
atau tida? 
Djikaloe betoel ha! terseboet, boekankah ini adalah 
satoe perboeatan jang bina dan terrendah, terhadap 
satoe bestuur deri :.atoe sportclub? Sedangkan saja 
mendengar hal itoe, merasa maloe dan hina, sebab saja 
ada aandeelhouder dari sportclub jang dibestuurinja. 

Aandeelhouder 

Noot Red. Sampai disini kanii toetoep polemiek antara 
toean aandeelhouder dan medewerker kami. 

Kiranja kedoea pehak merasa poeas dan akan saling 
mengerti. 

P ASSO - KAKAS. 
Medewerker kami toelis. 

Comite van Plaatselijk Belangen. 
Oleh sebab di-negeri Passo ada wang negeri, maka 

atas voorstelnja Hoekoemtoea K. tel ah didihkan Comite 
van Plaatselijk Belangen serta lengkap dengan bestuur
nja jani Voorzitter, Secretaris, Penningmeester dan be
berapa Commis.5arisen. 

fetapi menjesal amat Comite terseb. hanja namanja 
sadja dan tiada berkoeasa apa2, semoea kekoeasaan ada 
terletak diatas kemaoeannja Hoekoemtoea. Wang kas 
Hoekoemtoea tidak maoe serahkan pada penningmees-
ter. · 

Apakah madsoednja Hoekoemtoea mendirikan Comite 
boeboeneka ini, l<ita tidak bisa mendoega. 

Kita menoelis ini boekan maksoed kita bekin tjelaka 
atau bermoesoeh, melainkan minta dengan hormat satoe 
peroebahan pada toean:l jang tersangkoet, serta haroes 
mengambil perhatian dengan setjoekoepnja, sebeloem 
kedjadian jang . ta diingini. 

Apakah tinggal djandji sadja?? ?. 

Seperti maloem pada kita semoea pada tiap2 10 
Januari, adalah soeatoe hari jang "moelia jang tidak 
boleh diliwat begitoe sadja, bagi orang2 Mina.esa, sebab 
pada bari itoe adalah soeatoe bari peringatan persaha
batan an tara Nederland dan Minaesa. 

Pada tanggal 10 januari 1936 soedah diboeat kera
mean loear biasa di Manado, sebab ditiap2 Pakesaan 
ada dikirim beberapa oetoesan. 

Ongkost Perdjalanan oetoesan2 ini akan ditanggoeng 
katanja oleh kas M.R. Dari Pakesaan Kakas Rembokken 
ada 5 oetoesan jang menghadiri keramean itoe tetapi 
sampai kini ongkost:l perdjalanan mareka tiada (beloem) 
diteri ma (di kembalikan). 

Mucdal1 moedahan perdjandjian M.R. akan tidak 
tinggal djandji sadja, melainkan dengan segera akan 
mengembalikan ongkost2 perdjalanan dari oetoesan2 itoe 

Kita hara!"! l ! . 

BA TOE - TONSEA. 

Hasil pekerdjaan B. A. 
Tentang pekerdjaan jang sedang dilakoekan di Batoe, 

sehingga kelak moengkin dilaloei dengan auto hingga 
ice Sereij. 

Kita mendapat chabar bahwa pekerdjaan bahagian 
Kokoleh Batoe Werot dan Maliambao soedah hampir 
selesai, koerang maoe dialas dengan batG.le. 

Jang sedang dikerdjakan sekarang ialah bahagian 
dari. Likoepang Sarawet Koealabatoe dan Batoe; Werot 

Palaes dan Koeloe; Maliambao Papoetoengan Sereij 
Moente Sarawet; Koeloe Lansa Boelo Warisa Woesa 
dan Mapanget. 

Hoekoemtoea2 berasap, maka ten toe madjoe pekerdjaan 
nja, itoe kita semoea tahoe. 

Kita poedji sikap toean Kairoepan HoekoernKedoea 
Tateloe jang soedah perhatian djalan2 rajat, jang setiap 
hari d1pergoenaka11nja oentoek mengangkoet hatsil keboen 
nja, serta didjaga dan diatoer oleh Beliau sendiri dan 
dibantoe oleh Hoekoerntoea2nja, meskipoen soedah agak 
telaat. 

Moedah-moedahan peratoeran jang telah didjalankan 
tsb diatas, tidak hanja berlakoe dionderdistriet Tateloe, 
melainkan akan berlakoe diseloeroeh Minahassa, t.eroeta 
ma didistrict Touloru . 

BOLANG I'f ANG. 
Cursus masak-masakan. 

Hoekoemtoea djoega mendapat oepah. Lagi2 satoe oesaba dari Bok i t. P Rad j a Kaid. 

Orang2 jang bekerdja d idjalan Ba toe mendapat oepah 
35 cent sehari; 25 cent dibajarnja me tjitjil oentoek 
toenggakan padjak djalan dan io cent oentock wang 
makan Hoekoemtoea2 jang toeroet inendjaga orang 
kerdjadidjalan mendapatoepah djoega selakoe voorwerker 
dan dit1mbati lagi dengan 8 pCt. Djikalau orang2 jang 
didjaga oleh Hoekoemtoea ada lebih 50 orang, maka 
Hoekoemtoea berhak mernbawa 2 Kepaladjaga atau 
Meweteng sesamanja, serta akan mendapat oepah djoega 
dari M. R. 

Besar goena dan oentoek keperloean serta kemadjoean 
rajatnja, jalah pada tt. 25 hb. Juli jb!, dikebonnja t.P 
Radja Boki terseboet soedah perdirik?-n poela soeatoe 
badan vereeniging jang namanja tertjamtoem diatas ini, 
diantara boki2 sampai pada rajat djelata seloeroeh 
Keradjaan Kaid.Besar. [oesalJa jg patoet dipoedji ... pen..) 

Vereeniging mana tiada lain maksoednja, hanja men
didik kaoem i'Joe dalam ha! masak-masakan R>eroesan 
dapoerJ. 

Selakoe pengoeroesnja soedah diangkat boea J u -
l i an a Ponto h dan Goeroenja Pa u Ii en Pape o, 

Tindakan dari M. R. jang memperhatikan nasibnja keloearan Normaalschool Sasarang. ' 

• 

Bisa minoem bisa gosok bisa oeroet 

Kemandjoeran lilt 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 l ste k"1asse pada 
Landraad Makassar, kepala~ District, Wijkmeester dan Luitenant Tionghoa, Hm. toea2, kepala2 

goeroe, Voorzitter2 dari oerk.Jemooelan:.\, serta pend .Jed 'Jck2 dan bangsa2 asing dari seloeroeh 
tanah Hindia Belanda jang S·)edah pernah pakai ini ,,Ban Leng", dibawah ini ada doea soerat 
dari antaranja. 

Soerabaja, 7 September 1935. 

VI! R KLAR i N 0. 
Jang bertanda dibawah ini, Ch. W. de Kater , Hoofdagent van Politie pada afdeeling Gene

rale Controle disini, menerangkan disini, bahwa ia soedah tahoe pakai minjak Ban Leng boeat 
mengobati loeka2, saki . peroet dan beringoes, bJeat 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 Soerabaja, menerangkan dengan 
1111, bahwa minjak , Ban Leng", jang dibikin oleh Sie Ka Tje merk Tjeh She Tong, sangat ter
poedji goena roepa ~ penjakit, seperti: sakit te!inga, demam, loeka teristimewa loeka2 angoes. 

Sesoedah pakai sedikit sadja rasa sakit soedah hilang sama seka!i. 

Soerabaja 24 - 11 - '35 Jang bertanda 

Ini tempo jang baik 

Kepada siapa pertjaja 

Boekan omong kosong 

Baik, tjoha paka! ini 

Asal toean p e r t j a j a 

Toehan jang koewasa 

Bisa djaga kasehatan 

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

Haroes toeloeng menoeloeng 

Bisa kasihkan boekti penoeh 

Kalau penjakit toean lama 

Tanggoeng, bisa be r h a s i ] 

A kanmenolong penjakit toean 

Poenja kedatangan didoenia 

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

Didalam 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 111~ngg1gi, bera darah. bisoel di gargantang, 
toelang2 sakit, belakang sakit. digigit binatang berbisa dan lain-lain , semoea bisa d;gosok tlan boleh 
diminoem, terlebih orar.ig oerempoean jcing baroe [)eroentoeng anak. Lebih djaoeh Saban pemboeng
koes botol deri ini obat ada njatakan. 

• 

Minjak tjap Djago, bisa menoeloeng djo~ga t-.10111 :::>0~;1jaajan lnlaus.;kit, l11sa tetes3 tetes 
tjampoer air panas, dan kasih minoem 1 hari 3 kali asal b~rs1hkan dengan-boeloenja dahoeloe keda- I 
lam moeloet; djangan lepas toean haroes koeroeng, bisa toean saksikan sendiri. Min j a k ob a i t j a p 
D jag o, soedah beroleh banjak poedjian dari berbagai2 bangsa. 

Min j a k ob at Dew i, bisa dipakai djoega boeat roepa2 penja!dt, kalau siapa beloem pakai deri 
11 terganggoe, tjoba saksikan sendiri, boeat t j a ij o e, bersikan dahoeloe sama kap<•.s, dan toeangkan ini ~ 

obat kedalam telinga, asal djangan makan teloer sa,na 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 0 e w i, tetapi sedikit mahal harr::a deri boe-
kan extra. Sedia djoega, Z al f Te n g go dan Z al f Yoko, boeat !oeka~, 8 a Is am Dew i, M i-
n j a k 0 bat Man a De w i, 0 bat Tan Yo, 0 bat As i k b o ed. t g at a 12, 0 bat Bat o e k Sa 
toe d a n Ba t o e k D o e a, s e d i a rn i n j a k K aj o e P o et i h k e I o e a r a n n e g e r i Bo e r o e 
No. l. Min j a k 0 bat Her an, boeat tersiram air pan as, tanggoeng baik. Mi n j"a k ob at Ber-
s e d j o e d, tanggoeng boeat bere-bere bangka. 

Di Poefau2 Sangier bisa pesan sama toean The T j en g Hae en toean Thi o Ho Go an, jang 
biasa toeroet kapal Sangi er. Bisa pesan teroes kepada si pembeikin T j i a Bok Eng, Toapekong 
straat No_. 36 1. li \fanado Terima Agent 91mana2 tempat, akan tetapi berdamai dengan soerat lebih 
lebih dahoeloe, serta te_rima pesanan dengan post rem b o u r•5. 

Minjak 1jap D/AGO, Agent 
Firma Thay Hoo & Co. Gorontalo-Tominibocbt. 
Toko Kho e Eng Hie n, Tagoelandang. 
T j i a T j i en Ta e, Kota Mobagoe. 
Kw e e So en Hi en, Amoerang. 

Memoedjikan dengan Flormat. 

TJIA BOK ENG 

Toapekong straat No 3fi Manado 
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