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Pedato S.P:T.B. Goebernoer Djenderal 
pada pemboekaan Volksraad, 
tgl. 15 Juni, persidangan per
tama dalam tahoen ini. 

J'oean Voorzitter, anggora-anggota Volksraad ! 
Begroot1ng oentoek tahoen 193i. jang d1sadj1i<an 

kepada toean2 sekalian pada pe01boekaan sidang 11n, 
adalah koerang menjedihkan dari pada jang d1sang
kaka11 pada moelanja tad1. Bahwasanja peng!larapan 
tad\nja tidak beg1toe besar, soedah ternjata kepada 
toean2 oari soerat edaran tangga! 11 Dec. jg Jaloe, 
jani,so. dah terke l dan sedjak itoe soedah beroe 
lang_2~ drsel10et; boeki'nkah pada s1Jerat edaran Jfoe, 
kar~Jl.~ ·mengin~at keadaan financien p_ada masa itoe, 

• 4ijl~~r:gatkan bahwa a~at perloe sekal1 oentoek wem 
perl<eras penghematan 1toe. Memang soedah semes
t, ja soerat edararr jang t1dak dimaksoedkan boea~ 
d1oemoemkan itoe. boel.::an tempat oentoek memben 
pemandangafl jang mengg1rangkan hati sadja, tetapi 
tidak dapat disangkal lagi, bahwa sekarang harapan 
bCleat masa jang akan datang ini soedah koeraug 
menjedihkan dari pada waktoe itoe. 

Koerana menjedihkan; apakah arti perkataan ,, . 
itoe; banjakkah jang terkanooeng didalamn1a atau 
sediki ah? 

Hanja sedikit, kalau jang dikatakan pengharapan 
jang baik itoe teroetama terdapat karena .keada.an2 
jang. tenstimewa; bahwa jang akan tert]apa1 1toe 
beloemlagilebih dan pada oetang tidak akan 
be rt am bah I a g i ; bahwa padjak masih akan te
tap terlaloe tinggi djoega lag1 dan bahwa beloem 
dapat lagi kebebasan boeat bergerak; melainkan se 
baliknja, kita masih mesti leroes berhemat dan me
lakoekan segala sesoeatoenja dengan sederhana. 

Tetari_ soenggoehpoen begitoe, banjak djoega ar
.. uid µ:c10c:u1f,11d1J f'dng :.ed11<il itf'le, UJlna -na socuan 
boleh memandangnja sebagai oedah sampai 1 eba
tasnja 

Baroe sekali ini, sesoedah sedjak beberapa tahoen 
wang keloear jang dapat dihematkan itoe, tidak di
hilangkan oleh karena banjak soesoetnja wang ma-

lsoek itoe ! Angka2 anggaran ini beloem begitoe i rar:ig·I< erangnja f 1.- dalam satoe Ion min.i_ak, j.an,g 
menggembirakan hati, tetapi soedah menfatakan toe I uiperoJeh uHamo~ng3 jang dikenakan tjoekai. 
djoea~nja arah kepada ja~g ba_ik:. Boeat tahoen rn:n . Sebaliknj~ soedat\ ct11 ngat poela k~soesoetan hasH 
has1l 1ang. d1peroleh. dart p dJ~k2 m_enoeroet iraan 1 karena pembajaran wang sek_olah, tarief P. T.T. dan 
~da 4.5 dJoeta roepiah leb1hn1a dan pada taksn'a~ padjak potong d1toeroenkan; djoemlahnja ,ada f 2.2 
iang soedah d1perba1k1 oenl ell: dalam fahoen 193t>. djoe.ta. Djoega rente roemah gadai, tarief kerefa a.pi 

Peroesahaan Negeri Jang berdasar Bedrijven-wet \ dibeberapa bagian, sewa.1 berbagai2 pe"laboehan soc 
Hindia memberi hasil janf f 8.7 djoeta lebihnja; dah dan akan ditoeroenkan. · 
a1<an

1 
tetap1 sebal1knja k~o 'ntoengan jang akan- d!-' Pendeknja s&karang soedali ternjata dapat ditoe· 

pero1eh dan Peroesa?aa1 ' \!gen Jang la1.n, d1.aksa tOeP, kekoerangan jan,g f' 12 c.fJOe a ban1a1rnja, jaitoe 
akan ko.erang f 1.4 dJ_oeta Berbaga.1-bag<11 has'! a1.n djoemlah jang rl')enjebpbkan begrootin'g ta"t10en 1936 
dapat d1taks1r le~1h t1ngg1 _ ~.2 a1oeta, sedang bu1- djad1 terdjaoeh dari sjarat jang d1tjtta~kan, djangan 
tengewone d1ens, (belandJ Jang loear b1asa dapar m':!nambah oetan~ \ag1. :3jarat itde sei<arc!ng mes ti 
rpemberi keoentoengan t . dJoeta. tertjapa1, se.bab oentoek tahoen 1937· k1ta tidak bo-

Tentang perkara wang elc ar, soeda!J tentoe ti- 1eh: mengharapkan pentHHO. pan se erti Jang terdapat 
dak seoerapa dapat d11*n t :1 lagi se oedah pe- oerrroeR tatmen 1935 dan t93o: da am tahoe ~ itoe 
njoesoeran jang di!akoekar di am beberapa tahoen karena ada keleartian pug dl.' e 1eh clan belan ja 
jang laloe. lqear biasa i,buitengewone d1 ns) ctan oleh karena 

i Tapi soenggoehpoen d i~ « n, departement2 d- "Nedei1!1llnd mengambil mata w.,ng Deral! jang berle-
1 vie! masih dapat mentjari. ljor 30etan wang keloear b1h dinegen, irn, inaka tt;\mbah:rn oetahg itoc dapat 
II dari belandja biasa, jang f 8 ajoeca roepiah balllal{ d1tje.gah, jaog sed1anja at n •ne-nberatkan p1koelan 

nja, dengan tidak oesah gi mengadakan atoeran tltmasa Jai;ig akan datang. Beg100 :ng jang disadj1kan 
naroe datam ha! gadji da, tli , )ear jang 'diperoleh • kepada toean-toean sekarang soedan mem noeht sja· 
dari atoeran meneroest<an endjalankan atoeu~n ga- rat itoe. 

dj i jang soedOlh dipoetoeskG-11 dalam tahoen jg lfl~ve. Dengan kasarnja dapatlah dikatakan, bahwa wang 
Pen1oesoetan belandja jang d1 peroleh karena mene- keloear soedah dapat d-isesoeai kan pada' keaaaan jg 
roeskan mendjalankan atoe n ini ada f 2.5 ci.joeta. 'lsocdah beroebah 1ni 1 atas dasar f 300 djo ga, soe-

Pengeloearan wang ja11 inasoek belandja biasa dah seajak tempo harl dikira-kirakan, bahwa dasar 
itoe djadi bertambah besa: karena hendak memt:- itoelah jang akan rnemboeat belandja set1mbang de
noe-hi keperloean2 jang ma in rnendesak ooeat p~n- ngan penghasilan; bahkan menoeroec angirn-angka, 
djaga negen dari serangan , e~oeh, Jaitoe ada kira2 J perllitoe11,,an fahoen J\:!35, bahwa kita sebetoelnja 
f 3.5 djoeta; dalam paaa 1. e karena rente dan oe- soedah sam[Jai d1bawah iwe. Akan tetapi masrh amat 
tang tetap ai harapkan akan · bajar lebih njak, dan mengetjewaK:an djoega lagi, kai;ena penghasilan masih 
lagi karena rente peroesah a. tJegeri r .. u:• ,r akan f 50 djoeta_ di!b~~ah batas itoe. . . 
soesoet pnela berhoeboen Lr0::>bahan2 jang baroe i Kal~u hdak 1<1ta h1toeng wa~g jg d1pe'.goenaka~ 
didjalankan maka belandja 1i'tg berhoeboeng de gan pem?a1ar etang, maka sisariia 1ang f 30 1oeta lag1, 
ini akan naik f 4.5 dJoeta me~Joesaflkan. . 

l -S b_303j 511p;oitoe nenzl-' '11 i"-ar !! t '" Pb'll'; t 0 , ,;. I _T' ·.''' t• ~ ;in~. L'~1'·,., 't~n c- - .> ' "-".; 

r 
lam begrooting mengeloeafkan karet anak negeri jg [ mengadakan pemoengoetan jang koerang mejenang-
50/0 dinaikkan djadi 10°/:i, berhoeboeng dengan res- kan, dan kita mesti bcrhemat dan menjerdehanakan 
trictie karet jang akan didjalankan atas orang seo- segala sesoeatoenja, jg sesoenggoehi!Ja soedah dekat 
rang seora:ng; pembajaran jang loear biasa jang di- 1 sekali kepada batas 1ang moengkin dan boli:h diker~ 

I peroleh dari maskapai2 minjak tanah boeat tahoen 1 dJakan. 
11937 diganti dengan tjGekai jg ditanggoeng sekoe- Post pertama dalam perdjalanan menoedjoe ke-

• 
Peminoem - soesoe mendapet 

kebagoesan · dan 
pem1noe 
oentoeng 
ketja kepa I'.' roman. 

Minoe"'lah 

Soesoe entjer ,, Tj a p NONNA" meng~si 

dari kesehatan dan 
oerat-oerat darah 

. 
kebagoesan jang da.teng 
ketjakepan . roman dari 

berdjalan dengen jang 

Soesoe entjer ,.Tjap N o ·N NA" 
selamanja gampang dipake: Bikin 
doea iobang dibagiah atesnja ka
leng dan d itoeangken ketjangki r 

atawa glas. 

tetap. 

Soesoe enjerJJAP 
~R!P-~ 

Etiket-etiket dari soesoe entjm· tjap Nonna boleh d1itang baiva padri N. V. Moll.tksch~ Haridels Venuoot
schap di Mancido. Keterangan lebi djaoe boleh d11,prit pada fi·r11i ri ... ll. H. Vo terseboet. 



pada belanclja Negeri jang setimbang dengan peng
ha:1la s...:K rang soeda 1 tertjap<ii, berkat kesoeng
go an lJerJ saha, keweloesan oentoek bekerdja ban 
co U;!tnJa1H0e, dan k~betahan berbagai2 gotongan 
rajat. Djoega dalam perkara ini, pekerdjaan jang 
penghal1i:san itoelah jang seberat-beratnja; tetapi 
ada ·ah 1roe akan meinb11noang1<an hati kt ta? Boleh
kah negeri, seperti Hindta ini, jang qiempoenjai se 
k1an banjak sjarat2 jang baik boeat menghasilkan, -
1anall, hawa, dan tenaga,- negeri jang menghasilkan 
barang barang perniagaan jang selamanja perloe bagi 
keperloean doema, tidak bolehkah negeri jang sema· 
jam ttoe mengh rapkan, meskipoen tidak ada orang 

jang mengharaµKan kem:i'moeran jang docloe akan 
segera kembal1, akan mendapat keadaan Jg loemrah 
j< 1roe mempoenjai begrooting jang tidak berkekoe
ra i • n, s l11ngga akan tertjC1pai kembali dasar jang 
s h t boeat mendjalankan wang dan kemadjoean jg 
bol h d1pertjaja. 

Soedah saja katakan tadi, bahwa sekarang baroe 
pertama kati dapat dtharapkan kenaikkan penghasi
lan. Akan tetapi buekan satoe pasal itoe sadja jang 
h roes Kita perhatikan; keadaan sekarang ini mesti 
d1pandang dalam perhoeboengan jang Iebth Ioeas. 

VOLKENBOND. SPANJE. 

Dan la~t s:ija hendak mengatakan poela, bahwa 
k.!ad Ian er\ono ni H1nd1a tidak begitoe mengetjilkan 
h HI 1a~1. Ke.1daan itoe, sajang sekali, sebagian besar 
d p.!.1~1r >ehi oleh keadaan dinegeri loearan. Kita ada 
me .1rnoenjai hasil peroesahaan: tapi dapatkah kita 
m!11J1oealnja dan dengan harga berapa? 

Anthony Eden, itoe minister loear negeri !nggeris Jang tersohor, 
ditengah-tengah Sir Georg Clerk dan wakil Perantjis 

Minister presindent Azana, entah 
perdana mantri jg keberapa-kah 
di Spanje Jang kafoet itoe, fang di Volkenbond, Paul Boncour, sedang mem-

Exoort kita adalah mengandoeng beberapa ha! jg 
mendatangkan keg1rangan, begitoe djoega pelajaran; 

bitjarakan soaf.soal 'volke ll bond. 

kedoea-doeanja tetap banjaknja Walaupoen dernikian p K B R 
seperti pengalaman Kita dalam tahoen jg !aloe, disini RO EPA- () E ... :\. A. A 
djoega kedapatan kesoekaran jang besar2, jani jang 
kadang~ seakan al<ao tidak dapat dielakkan. Keadaan 
doenia oemoemnja sekali2 beloem baik. Perang dan APA H.C •• MESTI DITOETOEP r? 
bahaja perang, oesaha hendak rnenggoelingkan pc- · . . . . . 
merintah, kekaloetan politik, keadaan oeang jg tidak • Dalam w_akto .Jang pah~g. ~chtr mt, keba-
telap, jaitoe sekaliannja hal jang menggoentjang.kan n1akan moer~d .d~r1 ~.C.S. d1smt sangat soeroet: 
dasar perhoeboengan imernationaal; dalam hal 1toe l Tentang hal 101, .&:amt mendapat keteraogan dart 
oesaha kebanjakan keradjaan hendak menghasilkan pihak jaog saoget boleh dipertjaja, bahwa dji
barang keperloeannja sendiri sendiri serta bea peng kalau sampai habis boelan vacaotie didalam hal 
alangi barang masoek dimana2 mendatangkan keroe- ini tidak ada barang perobahan apa apa, ertinja 
gian dan rintangan poela. Soenggoehpoen demikian banjaknja moerid it'oe tidak bertambah, maka 
ekonomi. doenia ada rocpanj~ mentja~i dan ak.a~ men boekan moestahil balnva sek.olah ini djoega 
dapat dJalan ketempat pern1agaan btasa. Pol1t1k per • . , 
niagaan soedah beroesaha kembali dengao koeat paah akao dttoetoep. 
hendak toekar - menoekarkan barang dengan harga ----
jang patoet, biar didalam batas jg ketjil sekalipoen. 

Negeri Belanda dan Hindia cfalam hal itoe tidak 
tertinggal; karena kedoea ~nja bantoe membantoe 
dalam berbitjara dengan berbagai2 keradjaan, baha
gian baiang Hindia jang dikeloearkan b anja dj~d! 
bertamoah. Perdjandjian dengan Amenka baroe2 1111 
mendatangkan ketetapan jang lebih besar kepada 
·1ta akan mendjoeal tembakau kita kenegeri 1toe. 
Atoeran jang Jain dalam tahoen jang !aloe dilandjoet 
kan dengan berhasi 1, seperti pem batasan getah dan 
pembat-san teh, kapok centrale, pembatasan timah 
dan polttik contingenteering, jani jang menjebabkan 
banjaknja pembeli bertambah atau tidak mengoerang· 
kan pembeli jg soedah ada, katena barang2nja tidak 
kita alang-alangi didioeal dipasar kita. 

ltoe kerewelan dalam Technisehe Dienst 
Minahasaraad. 

Sesoeaahnja membitjarakan tentang lain2 oeroesan 
pada vergadering ddo. 2::1 juni jang baroe !aloe ini , de
ngan pintoe tertoetoep Minahasa-raad telah me r gambil 
kepoetoesan, memberi k~lepasan (ont~IagPn) kepada 
boekhouder dari Raad seboet toean S. L. K. 

Perlombaan koeda. 
Dari soember jang boleb dipertjaja kami mendapat 

kabar bahwa oleh ,.Bond van Paardeneigenaren" disini 
akan memboeat races pada tanggal 29 - 30 dan 31 hlJ. 
Augustus jang datang di Gemeente-racebaan Sario. 

Berpajoeng sebaloem hoedjan. 

Seperti toemboehnja djamoer dimoesim hoedjan, be
gitoelah pada waktoe belakangan ini banjak orang 
me·rboeat ijs ltlin disini. 

Mengingat kedjadian2 jang telah berlakoe di Soera
baia dan Semarang berhoeboeng dengan ij s l i Ii n ini, 
maka dirasa perloe sekali Hyg1enisch commissie dari 
Oemeente dis ini me.lakoekan controle jang seperloenj•, 
soepaja kesehatan oemoem tidak terganggoe olehnja. 

saban2 ada pemerintah baroe. 

ongkos ratoesan roepiah, te pi oleh karena keadaa 
memaksa maka pesta itoe bakal diadakan dengan tjara 
sederbana . sadja. 

Dalam perajaan itoe djoeg.:i akan diberikan t.anda 
kehormatan jang beroepa medail kepada anggota es
tuur jang sedari moela nja tetal' mendjadi oestuur hingga 
waktoe ini . 

Nasional lndonesiche Mulo. 

Di Soerakarta telah lama ada ~eboeah 
dengan nama Vol ks Ulo (Uitgebre id Lager 0 
oentoek moerid moerid keloearan sekolah k 
.iang diboeka waktoe soreh . 

sekolah 
derwijsJ 
as doea, 

Moelai I Augustus j.a.d. sekolah itoe akan di
boeka waktoe pa <?; i, dan didjadikan Mulo nasional 
diseloeroeh Indonesia dengan memakai bahasa (voer
taal) Indonesia, dan leerplannja sama dengan Mulo 
oemoem. 

Inilah ada satoe kesem,patan jang bagoes pada 
moerid2 jang tamat sekolah Melajoe rendah pada 
boleh mtnoentoet pengetahoean lebih djaoeh dengan 
memakai bahasanja sendiri, jang moedah-moedahan 
kaoem pendidik disini mengambil tjonter 

Akibat eiodexamen Mulo. 

Tentang examen penghabisan dari sekolah2 MU
LO di Minahasa kami mendapat kabar sebagai be
rikoet. 

Sekolah. Candidaat. Loeloes. 
R. K. Meisjes Mulo 19 18 
R. K. Jongens Mulo 29 22 
Tondano Mulo . 24 12 
Christelijk Mulo 30 14 

Apakah angka2 tnt mendjadi satoe pengoendjoe
kan kepada kita bahwa peladjaran dalam kedoea 
b0eah sekolah MULO R. K. itoe lebih memoeaskan 

I dari pada MULO Tondano dan MULO Christelijk ? 
I Banjak orang berharap soepaja lain tahoen doea 
1 boeah MULO jang terseboet belakangan ini, teris-

Ten tang perhoeboengan ekonomi dengan Djepang 
Pemertntah masih tetap beroesaha mentjari hast I jg 
memoeasKan kedoea belah p1hak, jani jang moeng
krn menoeroet pendapatan Pemerintah, kare11a boeat 
kedoea belah pehak peihoeboengan perdagangan jg 
sehat pen ting artinja,. apalagi karena sjarat2 hendak 
me11tjapai perhoeboengan !toe belaka Hindia Belanda 
selamanja akan djadt pasar barang2 peroesahaan 
Ojepang jang baik dao jg moerah, sedang Djepang 
selamanja poela akan perloe memakiii hasil tambang 
dan hasil boemi kita . Selain dari pada itoe Peme
!"intah t1dak berkeberatan seboeah djoega Ojepang 
bekerdja disini dalam oeroesan ekonomi, asal dida 
lam batas jang diadakan Pemerintah menoeroet bak 
dan kewad3ibannja, berhoeboeng dengan kepentingan 
pelajaran kebangsaan, penganggoeran kita, perdaga
nga11 dan peroesahaan ldta dan kewadjiban kita ter· 
hadap kepada politik perdagangan kita dengan ne
geri lain. Berhoeboeng dengan itoe kita bergirang 
hati bahwa pemlJ1tjaraan pelajaran baroe2 ini baik 
hasilnja. 

l timewa itoe Open bare - Mu lo sch o o I Ton -
Ds. Nieuwpoort bakal dipindahkan. i d an o akan bisa memberi hasil jang lebih menje-

Sekarang perhoebGeng:in doenia soedah baik se
dikit; akibatnja poen ada kelihatan dalam ekonomi 
didalam negeri Akan tetapi dalam pada itoe keliha 
tan poela aoea boeah keadaan jang bertentangan. 
Harga naik sed1kit. oesaha mengeloearkan barang 
m ktn madjoe, dalam beberapa hal keadaan ditetap
kan, tetapi sebaliknja crisis berdjalan teroes djoega, 
jang akibatnja kelihatan pada kemiskinan jang ter
dapat dimana-mana. 

Sebab itoe soekar sekali akan menjatakan pen. 
dapatan tentang k-eadaan didalam negeri, jang me
n,re n~u seloeroehnja. Kalau hal itoe hendak dinjata
takan djoega, maKa mengingat pengharapan jang 
patoet dibelakang hari, menoeroet perasaan saj~. 
timbangan itoepoen haroes berboenji: tidak begitoe 
menjedihkan hati. Demikianlah pendapatan saja, wa
Iaupoen ada kadang2 orang jang menjangka, bahwa 
Hindia sekarang baroe mengalami kesoekaran besar. 

Pendapatan ini sekali-kali tidak rnengenai tanah 
Djawa jang karena rapatnja pendoedoek negeri, se
laloe dalam keadaan jang gojang, sekalipoen ada 
djoega kedapatan peri hal jang baik baik, seperti 
akibat jang berfaedah dari pada peroesahaan2 jang 
menghasilkan barang keloear negeri. Ketika keadaan 
jang baik2 itoe lenjap, rajat masih ada djoega mem 
poenjai serap, tetapi serap itoepoen sekarani tidak 
ada lagi. 

Akan disamboeng. 

Djoemat Protest:.tnt Manado, terlebih2 jang ber- I nangkah dari pada sekarang ini. 
bahasa Belanda ramai sekarang memperbintjangkan. 
setelah mendapat kabar bahwa toean 1 is. Nieuwpoort I 
bakal dipindahkan dart sini ke Djokja, menoeroet 
kepoetoesan algemeene sijnode jang beloem lama J 
diadakan di Betawi. 

Berhoeboeng dengan itoe maka oleh djoemat di · 
sini telah beraksi dan menokok kawat pada Kerk
bestuur di Betawi memohon soepaja beliau djangan 
clahoeloe dipindahkan dari. sini. 

Kabarnja permohonan ini oleh Kerkbestuur tidak 
menerima baik dan toean Nieuwpoort mesti djoega 
dipindahkan. Setelah menerima djawaban sedemikian, 
maka didapat kabar djoemat akan beraksi teroes
teroesan dan menoeroet kabar mereka tetah menokok 
kawat pada G.G. oentoelt mempertahankan kepin
dahannja Os. Nieuwpoort. 

Dite~ima baik atau tidak permintaao djoemat jang 
tjinta dan gemar akan pimpinannja beliau, itoe ma
sih beloem dipastikan. 

Baka) meogoeodjoeogi l\lanado lagi? 

Warfa sampai pada kita mengatakan bahwa bisa 
djadi dalam boelan depan ., Bond Makassar" bakal 
mengoendjoengi Manado lagi, atas oendangan dari 
,,v.v. Tionghoa" Manado. 

Bila oendangan ini dikaboelkan, maka didapat 
kabar, pendapatan dari ini pertandingan bakal dise
rahkan pada perkoempoelan2 amal disini. 

Protestantlche Pinasoeogkoelan Tikala. 

Besok Minggoe ddo. 5 hb. ini oleh perkoempoelan 
jang terseboet diatas bakal mengadakan peujaan, ber
hoeboeng dengan telah 10 tahoen lamanja serikat itoc 
diperdirikan. 

Pada moelanja soedah diambil kepoetoesan pada 
mengadakan pesta jang loear biasa, jang bakal memakan 

Perkara Soember Bopong. 

M o n d t d i p e r i k s a. 
Pembatja ten toe beloem loepa tentang itoe kedjadian 

jang menjedihkan disatoe onderneming di Soember Bo
pong (Java) jang dilakoekan oleh ex administrateurnja 
H.J. Mondt. 

Sekarang perkara terseboet moelai diper iksa tanggal 
29 hb. Juni. 

la ditoedoeh telah melakoekan pemboenoehnn 2 kali, 
memoekoel orang sampai mati 2 kali dan memboedjoek 
orang oe11toek memhoenoeb. 

Sebagai saksi bakal didengar tidak koerang dari 50 
orang. Pembelanja jalah njoilja Mr. Adolfs. 

Pada 1 hb. juni 1936, dalam perdjalanan ke 
Java, diantara Manado - Makassar, telah meninggal 
doenia dalam kapal VAN CLOON anak kami jang 
tertjinta: 

HO BOEN TJl i:: 
Kepada Gezagvoerder serta anak boeah s/s ,,Van 

Cloon'' 
kepada toean2 Bestuur dan Leden . persarikatan 

,,SOE HONG HWEE" di Makassar 
serta kepada semoea toean2. sobat dan,.kenalan 

jang telah toeloeng mengoeroes, mengatoer dan meng
hentar majat anak kami itoe hingga ke peko'e ran 
di BANTOEDJANGAN, MAKASSAR, den:an djalan 
ini kami mengoetjap riboe terima kasih ! 

Manado, Juli 1936. 

HO TENG SOEI dan Familie. 





' 
KIRIMA,N. 

Geredja Masehi Iudjili ,ttinahasa 
(G.ll.l.11..) 

0 o e r o e d j o e 111 at d a n - - - - - roe p i ah. 

Artikel ini, mengoetamakan soal ,, goeroe djoemat". 
Artinja .. pernimpin djoemat ". Soal ini soekar dja

wabnja Di Minahasa, soal ini beloern berhenti datang2 
djawabnja. Jang memberati, itoelah sebab di Minahasa 
ada bermatjam-matjam · gelaran ,.pengantar djoemat". 

Semoeanja. dibahagi alas 2 bahagian. Jang pertama 
mendapat nafakah dari Goebernemen, jang Iain dari 
djoemat sendiri. 

Jang teroetama masoek isi artikel ini, itoelah ,,pe·· 
ngantar djoemat", jang dipiarakan kerdjanja oleh G.M. 
I.M. 

Kira2 13 tahoen !aloe, goeroet djoemat, jaitoe pe
ngantar djoemat djenis kedota jang terseboet diatas, 
d i r as aka n asin kerdjanja dengan 3 roepiah seboelan 

Koedian dari koemisie V dan Xlr bekerdja, datang 
moedjoer mendjadi 500 sen. Ta' berselang lama men -
djadi 5-1. Achirnja mendjadi 2. Selang beberaoa hari 
mendjadi 2+2. 

Sebeloem peng. lansoengkan artikel ini, peng ter
ingat akan njanjian Schrouder demikian: 

,,Ombak toeroen naik toeroen naik 
,,Hai teman begitoe nanti d I.I " 

Nah, sekarang soal jang soekar soelit itoe, didjawab 
poela dengan doea ( 2 ), koerang atau lebih, ada ada 
sadja. Ada goeroe djoernat jang ta pedoeli gelombang, 
tahoe berkata ,,Djangankan 2, 0 poen bergoena djoega" 

Met plezier ! 
Pengarang sama merengoet, kening terangkat angkat. 
Hati tertimbangZ karena berat anak timbangan ber-

bedat, angan2 hati membalikan actie mendjadikan 
reactie aliran seakan-akan aliran Labrador, sebentar 
panas sebentar dingin poela. Achirnja tiba kepokok 
aliran. Itoelah Centrale Ev.rn~elisatie Fonds (C.E.F). 

Djoemat Minahasa mempoenjai satoe fonds perte
ngahan. Dari mana dan bagaimana fonds itoe? 

Djawabnja sangat membimban~. Karena halnja se
perti mentjari djaroem ditengaht djerami. 

Oran~ jang pertjaja selamat, boleh hilang pertjajanja. 
Dari soeato~ Clasis didengar chabar bahwa fonds 

itoe ada, tetapi tempatnja tidak di Minahasa. 
Goeroe2 djoemat mesti bersabar. Fonds itoe beloem 

berbajang keloear. Dahoeloe diberi oempan ,,gobangs 
collecte". Tidak terpantjing. Blanco lijst tinggal ber
timboen timboen dengan nihil djawabnja. Goeroe-goeroe 
djoemat, sabar l Sabar sampai tobat. Toelage datang 
masa ja djadi 2+2. Lain mendjadi 1+3. Senistjaja jang 
lain boleh mendjadi 0, 10+3,90. Jang pertama terimanja 
teeken kwitantie, jang sisa teeken bon. Centra koetjar
kdtjir. Entah ha! im berlakoe sebab Centralisatie tenga
danja decentralisatie ? Wallahoealam! 

Baik Centra- - -, baik decentralisatie, peng. ta' pe
doeli apa-apa, sebab tahoe-tahoe fonds itoe ada dan 
soedah diadakan sebeloem dan sesoedah berdirinja 
O.M.1.M. 

Toelage goeroe2 mesti dibajar betoel. Djangan dengan 
2+2 jan~ bererti 2-2. Pakailah batas dan orde jang oe 
moem. Goeroe2 djoemat, adalah gembala2 di Minahasa. 

Djikalau goeroe~ djoemat ta beda dengan orang oe
pahan, djangan diloepa mereka itoepoen bernapas djoega 
sebagai toemboehan. Djangan terbit bahasa orang: 
Koeli boekan koeli, djem boekan djem ! Melainkan mereka 
itoe (goeroe-goeroe djocmat) poen manoesia djoega 

G.M.l.M. itoelah satoe Geredja jang soedah berdiri 
sendiri. Soenggoehpoen didalam bilik Oeredja Protestant 
Hindia Wolanda, tetapi djangan diloepa dan koerang 
priksa, bahwa djoemat Minahasa mesti sadarkan diri. 
Jang diatas memperanak, serta merindoe apa kehendak 
anak. Jang diatas soeka mendengar apa maksoed anak. 
Jang diatas memimpin anak, menjetoedjoei kehendak 
anak jan~ setoedjoe dengan hendak dan maoenja Geredja 
Masehi lndjili. Berkat datang dari atas dan slamat pergi 
dari bawah. Synode-Classis-Madjelis Oeredja itoelah 
ang~ota2 dari satoe badan sadja. ltoelah Geredja jang 
diroepakan menoeroet pesan Toehan Isa. Pool tinggal 
pool, synodaal tingga.I synodaal. Takoet kalau poetoes 
rantainja. Goeroe2 djoemat mendjaga persamboengan 
rantai itoe. Melihati, membetoeli, melitjini djangan ran
tai dimakan karat, soepaja ke esaan Masehi Minahasa 
sedjadjar ke Geredja Maha Toehan diatas boemi. 

Dengarkan apalah kiranja pengeloehan goeroe2 
djoemat jang sampai ke Classis, gerakkan oerat saraf 
keotak jang djernih. Djalankan dengan siasat, tetapi 
siasat jang boekan sebagai panas soepaja segenap hari 
menjapoe air peloeh atau seperti air hoedjan jang di
ngin dan menggentarkan, atau sebagai dahaga jang 
mengeloehkan dan kepala sakit jang membelisahkan. 

(,,lk bedwing mijn lichaam en breng het tot dienst 
baarheid zegt Paulus") peng. 

Biariah hal ini disadari. Siapa 1aadar, siapa beroen
toeng. Maka sadarkan ke Masehian djoemat Minahasa 
itoelah satoe djalan jang menegoeh kan Oeredja maha 
Toehan. 

Salam peng. 
Dank I 

Mevr. Catenius van der Meijden 

GROOT NIEUW VOLLEDIG OOST
INDISCH KOOKBOEK. 

Mevr . van der Kolff - Nooij 

K I TA 8 M A SA K - M A S A K A N. 

Boekhandel en Drukkerij 
LIEM OEI TIONG & Co., 
Manado - Tel. No. 43. 
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sahao hari, ketjoeali hari-hari minggoe dan raja. 
,. 

Ongkos periksa dan harga obat2 'ntoerah. tetapi: a OON11ANT. 

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

1RANSPORT ONDERNEMING 

,,CELEBE~" 
Havenstraat 34 Telefooo No. 177 

MAN AD 0. 

Mengoero~s boeat menerima dan mengirim 
(in- en uitklaren) barang2 dari boom, 
baik barang dagang atau passagiers. 
Mengatoer boeat boengkoesan barang2 
servies, kristaal, porcelein, schilderijen dll. 
Mengoeroes barang2 orang jang berpin

dah roemah. 

Pengiriman dengan Vrachtautos keseloeroeh tempat 
di Minahasa. 

Pekerdjaan ditanggoeng baik, tjepat, sentosa dan 
moerah. Boleh tjoba berlangganan. 

Beheerder: RARES B. SAMBVAGA • 

• 

SPAARBANK MNAHASSA. 
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, pa..ia 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 dala ::ioelan 

Mei, ditentoekan oleh Directie. 
Directie. 

Batjalah KENG HWA POO 
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Hindia dan Nederland 
baotoe membantoe dalam 
oeroesan ekonomi. 

Balai Poestaka mer>:3irimkan kepada kita salinan 
soerat Pemerintah tt. 5 Ju i 1936, kepada Voorzitter 
Volksraad, jang boenjinJa sebagai berrKoet: 

Berhoeboeng dengan perintah jang saja peroleh, saja 
minta dengin hormat kepada padoeka toean, soepaja 
jang dibawah ini diberihthoekan kepada anggota ang
gota Volksraad. 

Lebi -lebih sedjak perang doenia banjak keradjaan 
jang beroesaha dengan sendirinja menghasilkan barang2 
oahan serta hasil peroesaban dengan setjoekoep-tjoekoep
nja; ha! itoe tidak dapat tidak me1:iggentjet perniagaan 
jang bebas dan melanggar azas, mendatangkan barang2 
dari tempat barang-barang itoe sebaik-baiknja dan se
moerah-moerahnja dapat dihasilkan oranf. 

Dal am kebanjakan keradjaan, perdagangan in terna
sional jang bebas sekarang dialang-ala11gi dengan oen
dang-oendaag, ja'ni jang mendatangkan pengaroeh jang 
tidak baik atas penghasilan, pelajaran dan perniagaan 
Hi ndia-Bela nda. 

Soepaja penga5oeh itoe dapat dihilangkan atau di
koerangkan, maka Pemerintah negeri Belanda dan 
Pemertntah Hindi<f dalam beberapa tahoen jang peng
habisan ini ker"ip kali bermoepakat ai<an memadjoekan 
ekonomi Hindia-8elanda dengan negeri Belanda dengan 
djalan bantoe membantoe, soeatoe ha! jang tadinja 
tidak perioe dioesabakan benar. 

Dasar pekerdjaan itoe lain tidak melainkan ialah 
bantoe membantoe Jang seorang menolong jang lain 
dalam oeroesan ekonomi menoeroet kekoeatannja de· 
ngan tidak menimbang harga pertolongan itoe; politik 
,,:,aja beri engkau soepaja engkau memberi saja poela" 
berlawanan dengan oedjoed Persatoean Keradjaan. 

Tentang azas itoe baik disini maoepoen dinegeri 
Belanda tidak ada pertoekaran pi~iran jang berarti, akan 
tetapi walaupoen demikian tentang tjara mendjalankan
nja di H:ndia-Belanda ada timboel kekoeatiran, dari 
hal itoe tidak locpJet dari pemandangan pemerintah 
disini dan pe .n~rintah dinegeri Belanda. 

Kekoeatiran itoe datangnja dari perasaan, bahwa 
Hindia -Belanda dalam rnendjalankan azas bertolong
tolongan itoe akan rnendapat keroegian. 

Perasaan itoe kalau dialarn1 tidak dapat tidak akan 
sampai pada timbang menimba.ng banjak pertolongan 
rnasin:-masi ng. 

Akan rnenimbang-nimbang itoe pernerintah tidak 
soeka dan tidak dapat; tidak soeka, karena akan rne
langgar azas jang diseboetkan diatas; tidak dapat, 
karena pertolongan itoe kalau tidak semoeanja, banjak 
jang tidak dapa: dioekoer dengan oeang. 

Akan tetapi walaupoen demikian pernerintah ada 
mempoenjai aiasan akan meminta timbangan pemerintah 
dinegeri Belanda, adakah mendatangkan kesenangan 
tjara mendjalankan bantoean itoe dan tidakkah sampai 
waktoenja pertjobaan itoe diperhentikan, l<arena peker
djaan itoe soedah doe<t tahoen didjalankan dan 
tidakkah patoet rasa~1ja diadakan toedjoean jang tetap 
menoeroet pengalaman jang soedah didapat . 

Pemerintah dinegeri Belanda ternjata maoe bermoe
pakat dan berhoeboeng dengan itoe pemerintah disini 
soedah bertoe1rnr pikiran dengan pernerintah dinegeri 
Belanda dengan pandjang lebar, baik dengan soerat 
maoepoen dengan moeloet. Hasilnja boleh dikatakan 
rnenjenangkan hati kedoea belah pihak, sehing-g;;i kita 
tidak perloe lagi menaroeh koeatir. 

Hasil itoe sekarang soedah ditetadkan oleh pernerin
tall dinegeri Belanda dalam toedjoean, ja'ni seperti ter
seboet dalarn pedoman lampiran soerat ini dan tidak 
perloe lagi diterangkan lebih landjoet. 

Selain dari menetapkan dasar bantoe membantoe 
itoe dengan terang dan dengan koekoeh, ja'ni jang njata 
rnengin~at kepentin2an Hindia, walaupoen ada djoega 
berbagai-bagai kepentingan negeri Belanda d;atoer le
bih landjoet, pemerintah dir.egeri Belanda berpendapatan 
djoega akan menolong Hindia-Belanda dalam ha! jang 
lain-lain, karena dalam masa ini kedoea belah pihaknja 
boekan sedikit banjaknja menempoeh kesoekaran. 

Dari sebab ekonomi Hindia Belanda tidak sekoeat 
ekonomi negeri Belanda, maka ekonomi Hindia didalam 
beberapa hal telah rnendapat kesoekaran waktoe Ke
radjaan Belanda mendjalankan politik menjesoeaikan 
diri kedalam penghidoepan jang lebih rendah; ha! itoe 
djocga telah menjebabkan, bahwa masjarakat Hindia 
Belanda tidak sebanjak masjarakat negeri Belanda da13at 
men~entengkan dan menghilangkan akibat penjesoeaian 
jang soelit itoe. Peri hat itoe tidak dapat tidak mele
mahkan masjarakat dalam berbagai bagai tern pat di tan ah 
Hindia, ja'ni dalarn masa pemerintah terpaksa memba
tasi pendjagaan ekonomi, karena crisis dotnia sekarang 
ini 0al4!m hal itoe tambahan bilangan rajat serta ke
kakoerangan mata pentjaharian tentoe mendatangkan 
kesoekaran poela. 

Men2ingat azas Persatoean Keradjaan, ja'ni jang 
membawa kedoea belah pihak bertolong-tolongan dengan 
~tjara patoet dan menoeroet kekoeatan masing-masing, 
be~itoe djoega karena mentjapai penjesoedian jang di
djalankan di Hindia Belanda penting sekali artinja pada 
Keradjaan, pemerintah negeri Belanda telah mempor
stelkan kepada Staten-Generaal1 soepaja negeri Belanda 

membantoe Hindia Belanda 25 millioen dengan tidak 
oesah dibajar kembali, goenanja oentoek peringankan 
kan akibat crisis di man a dir· sa perloe atau oentoek 
penimboelkan sesoeatoe peroesahan baroe jang men
datangkan kema'moeran 

Oeang i toe akan u iangsoer- angsoer di berikan ke pa cl a 
pemerintah Hindia dalam tempoh tiga tahoen. 

Bantoean itoe soeclall terang mesti dipergoenakan 
djalan jang sebaik-baiknja serta dengan mengingat pa
edahnja, karena pertolongan itoe pada negeri Belanda 
ialah koerban jang penting berhoeboeng dengan kesoe
karan dalam oeroesan oeang clan dalam oeroesan eko
nomie. Memakai oean~ itoe tidak moedah, dari seba~ 
apa jang patoet di ban toe itoe mesti ditimbang lebih 
dahoeloe dengan teliti dengan ilmoe serta dengan rne
ngingat hasilnja dan akibatnja 

Pemeriksaan i toe soeda h dimoelai; jang mengerdjak an
nja, ja'ni kepala-kepal!l. dan departement jang bersang
koetan dengan itoe, dipimpin oleh toean C. van den 
Bussche, anggota Raad van Indie jang soedah disoeroeh 
djoega oleh pemerintah melakoekan pekerdjaan jang 
moela-moela. 

SemeQfara rnenoenggoe hasil pemeriksaan itoe pe
merintah dalam masa ini berpendapatan tidak akan me
nerangkan tjara rnemakai oeang itoe, tetapi dalam pada 
itoe diseboetkan djoega bahwa selain dari memadjoe
kan kolonisatie, irrigatie dan peroesahaan , kemadjoean 
pada satoe satoe ternpat dan rantjangan jang ketjil2 
tetapi penting boeat soeatoe tempat akan diperhatil<an 
djoega dengan soenggoeh: didalam ha! itoe oemerintah 
akan bekerdja bersama sama dengan be1 bagai badan 
pernerintah serta dengan kepala gewestelijk bestuur. 
Jang akan dibantoe soedah terang teroetama bahagian2 
Hindia jang sekeras kerasnja dipoekoel crisis. 

Dalam pada itoe beberapa pekerdjaan tidak perloe 
ditoenda melakoekannja sampai rantjangan jang lengkap 
selesai diboeat dan disahkan. 

Selandjoetnja haroes diingat, bahwa oeang itoe tidak 
boleh dipakai boeat keperloean jang tetap mernberatkan 
rantjangan Hindia, djadi apabila sekarang dapat ditak
sir belandja itoe ta' dapat dimasoekkan rantjangan 
Hindia fonasa jang akan datang 

Tidak bersangkoet paoet dengan jang diatas serta 
oentoek mentjoekoepkan keterangan ini dinjarakan bahwa 
pemerintn.h bermaksoed hendak menoendjang peroesa
haan "kopi Hindia dengan djaian mengadakan bia dine
geri Belanda, meno~roet Nederlandscbe Landbouw
Crisiswet 1933 pasal 11 (Staatsbla"dnegeri Be Janda No.261, 
kemoedian dioebah do.lam Staatsblact · negeri Belanda 
1934 No. 469). Bagaimana tjara jang se0aik-bail<nja 
memberi sokongan itoe, sekarang beloem dapat dite
rangkan, karena penasibat penasihat pemerintah masih 
bermoepakat djoega. 

De le. Gouv. Secretaris 
(wg.) RAMAER. 

LOEAR NEGERI. 

rriongkok. 

Pertentangan Canton-Nangking. 

Keadaan di Tiongkok jang bagitoe mengoeatir
kan dengan mengantjamnja perang soedara, oleh 
ketjerdikan generaal-diplomaat Chiang Kai Shek, 
dapat dikata soedah aman kembali, walaupoen pem
besar2 provincie Kwangsi masih berkeras kepala 
tak soeka kalah Seperti pernah dikabarkan, tentera 
Selatan-Barat telah madjoe mendesak ke Oetara, 
kataoja, boeat bertempoer dengan Japan Perboeatan 
pemimpin2 Canton . itoe sangat membahajai kedoe· 
doekan Tiongkok seoemoemnja, dan kedoedoekan 
Chiang Kai Shek choesoesnja, sebab menentang ke 
maoean Selatan-barat, sama ertinja dengan men en tang 
seloeroeh Tiongkok, berhoeboeng dengan kebenijian 
oemoern terhadap japan, sedang sebaliknja bertem
poer dengan japan bererti keroesakan negeri. 

Dalam kedoedoekan jang serba soelit itoe gene· 
raal Chiang berhasil djoe . a mentjapai keberesan 
dengan tidak menoempahkan darah. Kwantoeng dam, 
Kwangsi dapat ditjeraikannja, sedang sambil beker
dja sama2 dengan djenderal2 Feng Yu Hsiang dan 

Chang Hsueh Liang, dikirimkan tentera setjoekoep
nja ke Selatan, poen mesin terbang pelempar born 
tidak ketinggalan. Gerakan Centraal jang tidak s 1ngsi2 
itoe jang semoelanja dianggap oleh Canton sebagai 
gertakan semata in2ta, pada achirnja toh bagitoe 
berpengaroeh djoega, sehlngga pasoe an2 8elatan· 
barat ditarik moendoer. Roepanja generaal Chen Chi 
Tang, itoe pemimpin gerakan rniliter Canton, me
ngerti djoega, bahwa pemerintah Centraal tjdak soe
ka main2 dan dengan soenggoeh2 hendak basmi se· 
gala gerakan jang mengkaloetkan, mendjadi baoitoe 
ketakoetan, sehingga diperintahkannja tente~anja 
moe•1doer kembali, katanja toenggoe perintah dari 
Centraal doeloe, soepaja tidak rnenimboelkan saldh 
mengerti ! 

Pasoekan2 Kwan tung djadinja telah ditarik moen
doer, terpisah dari tentera Kwangsi, maka dengan 
bagitoe, biarpoen pemimpin2 Kwangsi masih teroes 
berkeras kepala, sekarang mereka terpentjil sendirian. 
Ada roepa2 doegaan dan sangkaan jang mengatakan, 
bahwa Japan tidak asing dalam gerakan Selatan-Ba
rat itoe. Pihak Japan poela mengatakan Roes ada 
dibelakang !ajar. Jang pasti jalah, bahwa Iantaran 
ketjerdikan pemimpin2 pemerintah Centraal, per
toempahan darah sekarang dapat ditjegah, sedang 
kedoedoekan pemeri1-r.tahan Nangking, dengan kesoe
dah:m itoe bertambah tegoehnja. Selatan-barat selama 
waktoe tidak bagitoe perdoelikan Nangking, tapi 
sekarang ternjata Nangking mempoenjai kekoeatan 
tjoekoep, pada djika perloe memaksa lain2 daerah 
dengan kekoeatan militer, boeat toendoek pada ke
maoeannja, persatoean jang bagitoe perloe boeat 
Tiongkok, dengan mengalahnja Canton, semingkin 
mendekati kesempoernaannja. Kalau Canton soedah 
mengakoei Nangking dengan sepenoehnja, rintangan 
persatoean sepenoehnja djadi ditiadakan. Hasil ini, 
jang soedah didapat dengan tidak terkira2, berhoe
boeng dengan gerakan Selatan-Barat jang bagitoe 
gegabah itoe, sangat memoeaskan bagi sesiapa jang 
inginkan Tiongkok jang satoe dan tegoeh, kedalam 
dan keloear. 

~ropab. 

Liquidatie Volkenbond? 

Pernjataan Inggeris pada memberentikan tindasan 
tindasan terhadap Italia, djika Volkenbond menje
toedjoei penjaboetan itoe, bagi anggota2 V.B. lainnja 
haroes dipandang sebagai satoe suggestie pada 
menghabiskan sadja ,:sancties itoe. Boekankah ba
ngoen djatoehnja aksi V.B terhadap Italia, sebaha
gian besar ada bergantoeng pada sikapnja Inggeris? 
Berhoeboeng dengan berpoetarnja compas politiek 
lnggeris itoe, jang tadinja sanga.t kerasnja terhadap 
Italia, dan sekarang sebaliknja sangat lembek, Pe
rantjis dan Belgie mendjadi tertjengan ! lni tidak 
heran, sebab tadinja kedoea negeri ini mengoesa
hakan sedapatnja pada menjabarkan lnggeris, jang 
berlqkoe sangat keras terhadap negerinja Mussolini, 
berhoeboeng dengan perang di Ethiopia itoe, dan 
lantaran desakan lnggeris kedoeanja sama memper
keraskan djoega sikapnja. Sekarang sebaliknja Ing· 
geris bertoekar boeloe sama sekali, dan biarpoen 
Italia boleh dikata soedah mempermainkan Volken
bond, maka pahlawan V.B. itoe, ganti memperke
raskan hoekoeman, menjetoedjoei dihapoeskannja 
sama sekali segala apa jang menghoekoemkan Italia 
itoe. Kita tidak terlaloe salah kalau kita rarnalkan, 
bahwa sikao lembek dari Albion itoe akan berke
soedahan dengan pengakoean sah oleh Eropah akan 
perampasan Italia di Afrika Timoer itoe. Melihat 
gelagat, Haile Selassie boleh gigit djari dan V .8. 
baiklah meng-liquidatie ! 

1-lpanje. 
Pe mo go k an. 

Selainnja di Perantjis dan Belgie telah timboel pe
rnogokan antara kaoem dalam berbaga.i2 peroesahaan, 
maka sekarang di Spanje, satoe negeri jang saban2 ada 
hoeroe hara, sekarang telah timboel pemogokan besar. 

Di Madrid ada 120.000 orang jang mogok antaranja 
ada 75.000 orang kaoem boeroeh dalam pendirian roe
mah. Pengaroeh kominis di Spanje ada sehingga negeri 
itoe saban2 bergontjang. 

Ba roe· baroe ini dikabarkan ten tang kemenangan Schmeling itoe djago boks bangsa Djerman dari 
Joe Louis. itoe kampioen doenia bangsa hitam. Djadi sekarang Joe mesti kasihkan titelnja sama 
djago Duits. Di kiri: Schmeling sedang train, kanan Joe Louis sedang omong2 dengan sobat2nja 

ketjil, pada siapa ia djandji akan kalahkan lawannja. 



Soerat ket~rangan. 

Jang bertanda tangan dibawah ini TH. A. Semen, 
pekerdjaan Schrijver 1 ste klasse op het onderaf 
dee!ingskantoor di Leok, meneran~kan serta ber
saksikan sendiri dan njata betoel-betoel, bahwa 
Minjak Ban Leng jani dibekin oleh toean Sie Ka 
fje di Man ado, ada berg )ena sekali boeat sasa
roemah tangga, karena obat Ban Leng ada soeatoe 
oblt jang moedjarab, karena jang bertanda soedah 
banjak kali pakai minjak Ban Leng seperti loeka 
jang kena barang tadjam serta pakai minjak Ban 
Leng baroe 2 a 3 hari teroes mendjadi kering 
loeka i toe, terlebih ada bergoena sekali boeat sa
kit peroet, karena waktoe anak saja oemoer 4 
tahoen mendapat sakit peroet jang badannja men
djadl le ma dan poetjat karena selaloe moen ta2 
dan kebelakang2 ditjarnpoer seperti ingoes, setelah 
saja kasih minoem Ban Leng rnenoeroet atoeran 
pakainja, maka baroe doea kali minoem anak saja 
terseboet teroes mendjadi semboeh dan minta 
rnakan tmeboer, djoega boeat penjakit gatal2 mi
njak Ban Leng ada bergoena dan tolongannja 
besar, djoega loeka (bengkak) jang kena digigit 
tawon (ofoe) atau binatang berbisah boleh pakai 
minjak Ban Leng terseboet. Penjakit-penjakit jang 
tc.rtoelis diatas ini, jang bertanda memang soedah 
njata dan b<!rsaksikan sendiri. Ojadi jang bertan
da boleh katakan minjak Ban Leng jang dibekin 
oleh toean Sie Ka Tje di Manado ad1 bergoena 
sekali boeat di simpan (sedia) flalarn sasa-roemah 
tangga, terlebihpoen dalam desa-desa jang tida 
oerternpat dokter, adalah bergoena sekali bila di
simpan minjak Ban Leng jang amat moedjarab 
itoe. Kepada toean Sie Ka Tje saja mernbilang 
banjak terirna kasih, karena soedah mendapat ke
pintaran tentang mengeloearkan minjak Ban Leng 
terseboet serta soedah memberi pertoeloengan ke
pada anak saja jang telah mendapat sakit peroet 
terseboet. 

Leok, 15 December 1935. 
Jang bertanda 

(w.g.) TH. A. Semen . 

Soernt verkl•ring. 

Jang bertanda tangan dibawah ini Tan Tiong 
Hie, bertinggal di negeri Kokoleh, district Tonsea, 
dan semantara waktoe di Manado, mengakoe deJ 
ngan kebenaran, rnemberi keterangan seperti ter
seboet dibawah ini jani : 

Bahwa anak saja bernama Tan Eng Boen, ber
tinggal dinegeri Kokoleh, telah menanggoeng 
kesakitan didalarn empat boelan larnanja dengan 
sakit Demam ,\falaria dan tetah pakai obat roepa
roepa :.ehingga jang harganja mahal, ta pi pertjoema 
sadja tida dapat rnemperoleh kesemboehan, dengan 
waktoe2 kamboeh poela. 

Bahwa dengan keadaannja soesah, soedah saja 
ambit poetoesan berikan saja poenja anak rninoem 
obat minjak Ban Leng tiapz hari tiga sendok thee 
jaitoe, pagi, tengah hari dan malam bilamana 
maoe tidoer, dan atas pemakean obat ini, diatoer 
dengan tetap, didalam satoe minggoe larnanja, 
anak saja telah semboeh dari sakitnja sehingga 
pada hari ini didalam njaman. 

Saja rnengoetjap riboe sjoekoer dan terima kasih 
kepada toean Sie Ka Tje jang soedah bekin dan 
keloearkan minjak obat Ban Leng terseboet, oen
toek kebaikannja oemoem, te1 lebihpoen mengingat 
pada waktoe ini doenia dalam kesernpitan dengan 
edikit oewang sadja bisa terloepoetlah dari sera
ngan serangan penjaki~ 

Manado 25 October 1935. 
Jang bertanda, 

(w.g.) Tan Tiong Hie. 

MICHAEL STEPHENS & CO .• LTD .• 
MACASSAR. MENADO, 

SOLE IMPORTERS, CELF.BES. 

Ook andere soorten 

'verkrijgbaar bij: 

LIEM OEI TIONG & Co's Manati8 

HOK GOAN " I 
KWEE SOEN HIEN Amoerang 
LIE MOEN MOY Tondano en Temeben 

Etiket 2 dari 
11BEAR BRAND11 

.berharga I 

BISA APAT PERTJOEMA (PRESEN), 
DJIKA MENGIRI.MliA.N: 

ETIKETTEN: I 50 ETIKETTEN: 
1 Vulpotlood 1 _'ermainan anak-anak 

l ~ ETIKET'l'EN: ll eddy beer) 
l. Gelas soesoe 1 Boekoe boeat anak-

(Melk;..~fas) a,!ak bahasa Belanda 
1 Boekoe anak:., pertan

daan tahoen-tahoen 
pertama 

~3.3 li:Tr U~T""EN: 
:i BL Boeah aer atau sa-

joeran 

._oo EI'iKETTEN: 
1-1..llmm .. Koepoe~ dari 
Java" da:·i Prof. 

W. Roepke 

l 'tiket-Ltiket dan setenga:: kaleng djoega berharga 
aka!l tchpi haroes dibrimka:1 doea kali leLih b:?.njak. 

Ini pcnawaran(aanbieding)berl::i.koe sampai tanggal 
81 Aug. 1936. 

:(iriman-kL:iman naroes di adreskan pada: 
HANDELMAATSCHAPr'IJ E .DUNLOP & Co N. V

AFDEELING RECLAME MANADO. 
ATAU 

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

Ini tempo jaog bi.-ik 

Kepada siapa percjaja 

Boekao omong kosoog 

Baik, tjoba pakai ioi 

Asal toean p e r t j a j a 

Toehan. jaog koewasa 

Bisa djaga kasehatan 

Haroes toeloeni menoeloeog 

Bisa kasihkan boekti ,enoeh 

Kalau penjakit toeao la.,ia 

Taoggoeng, bisa be r h a 1 i I 

A kaumenolong penjakit toeao · 

Poenja kedataagan didoenia 

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

Didatam pemboengkoes deri ini obat, bisa dillhat bermatjam2 penjakit seperti, salah oerat, djatoeh 
terpoekoel, badan rasa tida koeat, loesiang lama dan baroe, kokehe baroe dan lama, telinga sakit, 
tjaijoe, teher sakit, peroet :>Eit, bera-bera. peroet rasa rnenggigi, bera darah, bisoel di gargantang, 
toelang2 sakit, b~lakang S<tkit, digigit binatang berbisa dan lain-lain, semoea bisa digosok dan boleh 
dirninoem, terlebih oraQg oerempoean j?ng baroe beroentoeng anak. Lebih djaoeh saban pemboeng
koes botol deri ini obat ada njatakan. 

Minjak tjap Dja~o. !Jisa n:!ne>~loeng d;o~Ja tJo:in oJ~i1jaajan ktlau3~kit, bisa tetes3 tetes 
tjarnpoer air panas, dan kasih minoem 1 hari 3 kali. asal D;:rsihkan dengan boeloenja dahoeloe keda
lam moeloet; djangan lepas toean haroes koeroeng, bisa toean saksikan sendiri. Min j a k ob at 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 penjakit, kalau siapa betoem pakai deri 
terganggoe, tjoba saksikan sendiri, boeat t j a ij o e, bersikan dahoeloe sama kap~5, dan toeangkan ini 
obat kedatam telinga, asal djangan makan teloer sama bakasang tanggoeng berhasil. Sedia extra 
min j a k 0 bat t j a p D jag o, dan Min j a k 0 bat Dew i, tetapi sedikit mahal harga de.ri boe
kan extra. Sedia djcega, Z at f Teng go dan Z a If Yoko, boeat loeka:l, Ba Is am Dew i, ,\1 i
n 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 at g at a 12, 0 bat Bat o e k Sa 
t o e Id 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 l o e a r a n n e g e r i B o e r o e 
No. 1. Min j a k 0 bat Her an, boeat tersiram air pan as, tanggoeng ba1k. M i n j a k ob at Ber
s e d j o e d, tan2goeng boeat bere-bere bangka. 

Di Poefau2 Sangier bisa pesan sama toean The lj en g Hae en toean Th i o Ho O o an, jang 
biasa toeroet kapal Sangier. Bisa pesan teroes kepada si pembeikin T j i a Bok Eng, Toapekong
straat No. 36 di Manado. Terima Agent d1mana2 tempat, akan tetapi berdamai den~an soerat lebih 
lebih dahoeloe, serta terirna pesanan dengan post rem b o u r.s. 

Minjak 1jap D/AGd, Agent 
Firma Thay Hoo & Co. Oorontalo-Tominibocht. 
Toko K h o e Eng H i e n, Tagoetandang. 
T j i a T j i e n Ta e, Kota Mobagoe. 
Kw e e So en Hien, Amoerang. 

DARI BOEOL 

Tentang aekolah Belanda Particulier 
Seperti pernah dichabarkan daiam ini K H.P. tentang 

vergadering 10-3-36, membitjarakaa sekolah Betanda 
Particulier, maka pada 30-5-36, telah diboeat perte
moean poela membitjarakan tentang sekolah terseboet 
dikantor Keradjaan nncol, di Leok Jang hadir, P.t, t. 
Hoofd v. Pt. Bestuur, Zetfbestuurder, Schoolopziener Go
rontato IT [t.A.L.Tamalawe), G a.i.b. Marsaoleh2, Goeroe2, 
di Boeot, dan beberapa Kamponghoofden. Soal ini 
telah diperbintjangkan tebih rapih dan maksoed oentoek 
mendirikan sekotah Belanda terseboet_. tetah ada hara pan 
besar, segerah bertakoe, ja'ni dalam sedikit hari lagi 
nistj;ija telah terdiri walau moela2 pada tempat jang 
serba sederhana dahoeloe. Moerid2nja telah motlai di
adjar, asal goeroenja telah ada djoega. 

Memoedjikan dengan Hormat. 

TJIA BOK ENG 

Toapekong straat No 36 Manado. 

Bereboet beker, diperajaan Maulud Nabi 
i 'loehammad. 

Tahoen jang !aloe, dimoeatkan dalam K.H P. ini, 
tentang festa 1\1\aoetoed Nabi Moehammad diistana P.t. 
Radja Boeol di-Leok. Kali ini, disertai Pertaadingan 
voetbal, jang loear biasa dari 3 district, Biaoe, Boeno
bogoe, dan Patete, telah butaroeng mereboet satoe 
,,Beker", jang berharga f 50,-. Beker mana telah direboet 
olehbondelftal ,,Paleleh", ..:aptainnja toean M.A.Turungku 
Kepala district disana. Didalarn perajaan 30-4-36, 
Maulud K.P.Juliana, Paleleh poen jang le prijs diantara 
poeloehan voetbalclubs se-onderafdeeling Boeol. D J;iru 
sport voetbal, Paleleh sekarang ini, loear biasa tinda
kannja Selain dari beker ada lagi wang jang dibagi 
oento~k voetbal:l bond terseboet itoe, jaitoe hasil ciari 
penonton2. 
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