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I . 
adalah rnemberi kepastian, bahwa banjaknja jang 
d1has1lkan tidak akan rnelebihi jang dapat didjoeal 
dan bahw1 jang dilnsilkan akan pasti terdjoeal. 

Tetapi soenggoehpoen dernikian d~rah jang 
mendenta kesoekaran besar ada djoega. Selain dan 
poelau Madoera dan Ban'oemas, Cheribon dan ln
dramajoe soesah sekali p0ela. Disitoe pegawai B.B. 
Eropah dan pegawai S. B. Boemipoetera soedah 

SebaD 1toe sekaliannja itoe sekarang bergantoeng memoantoe deagan s )eng;}oeh soenggoeh dengan 
sama sekali pada has1l sawah. Kalau has1l sawah tjara jang DJ1k sekali. Boeat puelau Madoera jang 
'Jaik, kesoekaran Jang b1asa dapar djoega d1h1ndar- .nengalam1 kesJ..:karan besar djoega, sekarang se
kan, akan retap1 kalau pad11rnerang has11 nja, seperti j i 1~ di ~ ;1!11,rn 1 n~ n J J at rantjangan kema'moeran · 
terdjadt pada beberapa rem pat dalam ranoen 1935 jang Ioeas, berhoeboen~ engan reorganisasi peroe. 
oleh karena moesirn p:rnas, ma ca [ldak beberapa sahaan garam. Pekerdjaar itoe lekas akan dilakoekan 
lama datangla 1 bahaja Kekoerangan makanan dan ke- Ongkosnia tahoen 1937 3 ton; koerban itoe soedah 
koe~anl7an kekoeatan aengan sega a d;<1bat-akibatnja. patoet, rnengingat hasil j ng akan didapat dari ke-

Pemerintah soedah lama memperhat1kan kesoe- madjoean dasar penghidoepan ekonomi pendoedoek 
karan 1toe dengan s1 1 e11gg0eh soenggoeh, Dersama- poelau Madoera itoe. t(olonisatie pendoedoek p0elau 
sama dengan Deyartement Econo:nrsche Zaken dan Ujawa ketanah Seberarg teroes didjalankan dan 
Djabacan 1\:esehatan Ra·jat. t\'\endjaga keadaan ma- ' artinja makin lama makin penting. Didalam ha\ itoe 
kanan b~loem oernan d la we11an seJJ1k sekarang; Pe,nerintah sedapat dapat11ja membantoe mengadakan 
makanan dan o..:Jng :5el; oe d1sed1a1<an boeat mem- ~ keperloean jang penting penting. Se\ain dari itoe 
bantoe d1ir.ana p ... rtoe. fl!rap1 oesaha icoe tjoema t1dak perloe lagi diseboetkan bahwa bantoean jang 
dapat menangkis ketjelaKa"'n, tidak menimboelkan akan diberikan pemerintah negeri Belanda, banjaknja 
kerna'moeran terleb1h lebih d1negert, jang kema·- :35 milioen dapat ooela dipakai oentoek memadjoekan 
moerannja rapat sekali pertaliannja tjoema dengan ekonomt didalam berbag1i bagai ha!. 
satoe peroesahaan sadja, seperti dibahagtan jang Soenggoehpoen demi.cian hal itoe tidak dapat 
bes,. d1tanah Djawa dengan peroesahaan goela mendjaga, soepa1a orang jang miskin serniskin-mis
jang djato ... n itoe. kinnja dan orang jang menderita sengsara besar 

Keadaan ditanah Seberang oemoemnja lebih baik djangan makin lama ma in banjak, ja ni dalam pe
karena peri hal jang sematjam itoe tidak ada. Kea ngertian seorang2 Dalart kebanjakan ha! masjarakat 
daan itoe oedah saja I1hat sendiri, penghabisan desa sendiri tidak koeat hgi akan membantoe orang
waktoe saja mengoendjoengi Soematera, sebeloem orang desa jang miskin Berhoeboeng dengan ini 
itoe soedah djoega, ja'ni tatkala saja pergi kepoelau pekerdjaan A.' .l.B patolt dipoedji dan terima kasih 
poelau ,\1eloekoe. Drtanah Seberang diamb1l seloe- dioetjapkan kepada sek lian mereka jan;; toeroet 
roehnja, ada lebih banjak keadaan pokok kema'moe- membantoe mentjapai h 'ii jang didapat, lebih lebih 
ran. Kalau karet, copra; palm-olie naik harganja, kepada pihak Boemipoe ra. atas pertolongan jang 
ja·ni sepem sekarang, dan kopi mendapat bantoean ta· diminta dan sangat b •rhar a itoe. 
dari ne2en Belanda, kesoekaran itoe dapat tlawan. 'oal penganggoeran · r tn c;ih senanti;is;i minta 

1seoabkan pembatasan karet iang dilakoekan pada \ perhatian soenggoeh soenggoeh. Menoeroet rasa saja 
seorang2, sesoedah b::isisquotum boeat Hindia Be- banjak orang jang sesoenggoeh soenggoehnja tjakap 
landa ditambah besarnja, dalam berbagai bagai ge- ' jang telah mendapat pekerdjaan poela atau seg'era 
west oeang akan lebih banjak berpoetar. akan mendapat pekerdjaan. Ramainja dan siboeknja 

Keadaan ditanah Ojawa sekarang ada menggirang kead;;ian dilapangan indoestri, jang bertambah lama 
kan. karena hasil goela akan benarr.bah, walaupoen bertambah tjepat dan loeas djoega. telah memperli· 
hasil itoe beloem Jag! separoeh dari has1l jang da- hatkan akibatnja jang baik d::ilam ha! ini. ,.Crisis
hoeloe; atoeran atoeran goela jang baroe diboeat ordonnant·e Vreemdelingenarbeid" jang melindoengi 

I 
• 

pasar pekerdjaan disini mentjegah kcadaan sekarang 
mendjadi lebih soelit oleh persaingan kaoem boeroeh 
jang datang dari negeri lain. Tetapi bagi pemoeda· 
pemoeda jang tiada berpekerdjaan· dan bagi mereka 
jang sekarang tidak mendapat pekerdjaan, jang se
dianja dizaman biasa ada akan dapat, baik oleh 
karena ti nggi oesianja maoepoen oleh karena koerang 
ketjakapannja, keadaan itoe tetap masih sockar. 
Sepcnoeh penoehnja minat ditoedjoekan kepada peri 
keadaan ini. Sekarang sedang disiapkan rantjangan
ran tjangan selandjoetnja oentoek memerangi pengang
goeran pemoeda pemueda. Sementara itoe dioesaha· 
kan seper\oenja mengadakan tempat tempat bekerdja 
(werkkamp) dan mendirikan poesat poesat pekerdjaan 
werkcentrale). Rantjangan memerangi penganggoe· 

ran dilakoekan dengan bantoean tenaga jang sepe
noehnja dari Ind1sche maatschappij voor lndividueele 
Werkverschaffing dan Centraal Comite voor Steun 
aan Werkloozen. 

Saja tidak sekali kali mengetjilkan sckalian ke
soekaran itoe dan kesempatan ini saja pakai oentoek 
menjatakan sekali lagi perasaan toeroet merasa dan 
kasihan jang sesoenggoeh soenggoehnja kepada me· 
reka jang telah dan masih menderita kesoekaran za· 

·man dinegeri jang sekaja ini dan jan~ sekoeat ini 
tenaga hidoep11ja. Oleh kekajaan dan olch tenaganja 
itoelah, maka saja tiada dapat menjeboet negeri ini 
negeri jang semiskin miskinnja, seperti pernah di
katakan orang. Penderitaan manoesia seorang seorang, 
segolongan segolongan, malahan sedaerah-sedaerah
poen, tiada boleh mempengaroehi pikiran kita apa· 
bila kita hendak menjoesoen pemandangan tentang 
keadaan seloeroehnja. Dan meskipoen masih banjak 
k:eadaan jang soekar sekarang ini, keadaan seloeroeh 
Hindia Belanda ini kelihatan kepada saja lebih baik 
dari dahoeloe. 

Teroetama sekali hal ini disebabkan oleh keten
traman dan kebangoenan jan~ tiada dapat disan~ka 
!agi, jang sedang ter!a11gsceng : :e,rj 

loearan, ketentraman dan kebangoenan jang sangat 
dilarnbatkan oleh kekatjauan dan kekaloetan, tetapi 
jang tiada tertahan oleh sekaliannja itoe Hal itoe 
di-sebabkan djoega oleh keamanan dan ketertiban jg 
sempoerna dalam negeri kita ini, jang dalam tahoen 
jang \aloe ini dapat poela didjaga Tiap tiap kesem 
patan oentoek madjoe dinegeri ini, meski bagaimana 
sekalipoen ketjilnja, dapat dipakai, sebab ta' ada 
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Penoetoepan Pelaboehan. 
I). 

Sekian lamanja soal penoetoepan pelaboehan di 
Indonesia ini, tinggal mendjadi satoe probleem ter
istimewa kepada pendoedoek Celebes Oetara dan 
negeri2 sekiternja, sehingga beloem lama ini oleh 
s.s.k. diwartakan tentang tinda1<an jg _ akan diamb1l 
Pemerintah tentang oeroesan ini 

Bagaimanakah poetoesan Pemerintah tentang ini. 
sedari dimoeka soedah bise1 dibade . Kedatangan Di
recteur Economische Zaken Mr Hart, dan pemoeka2 
dalam doenia perlajaran di Manado pada tahoen !a
loe, serta tindakan2 jang telah diambil berhr.ieboeng 
dengan kedatangan ini, orang tentoe tidak gampang 
meloepakannja. 

Orangpoen tentoe djoega masih ingat, itoe ver
gadering jang menggcmparkan digedoeng Minahasa 
Raad, dimana boekan sadja telah dioendang peda
gang-peda:ang Export ban~sa Eropah drin Tionghoa 
tetapi djoega sekebanjak:an Hoekoem2 toea jg sama 
sekali ttdak mengerti sepatah kata bahasa Belanda, 
sedang pembitjaraan didalam perhimpoenan itoe te
lah dilakoekan dalam bahasa terseboet. 

Mengingat ini semoea kecijadian, orang tentoe 
lantas bisa mengerti kemana parannja, kemana toe
djoea.nnja vergadering waktoe itoe. 

Tentang kesoedahan dari pada vergadering tsb. 
tak oesah kita 1111engoelangkannja lagi disini, kita kira 
tjoekoep soedah K.H.P. menggoegatnja waktoe itoe. 

Dus probleem tentang penoetoepan pelaboehan 
itoe memang tidak terlaloe soesah oplossingnja, se
bagaimana itoe ternjata dalam berita2 jg dioemoem
kan oleh s. s. k. 

Dalam Java Bode ddo. 25 Mei j I. ini kita dapat 
batja kabar jang berikoet ini : 

Z e c h a v e n R e g i e m. 

,,Anip-Aneta meldt uit Den Haag, dat een 
nota is verschenen, naar aanleiding van de her
ziening van het lndische Zeehaven-Regiem, onder
tee\cend door de ministers Colijn, Gelissen e11 de 
Graeff. waarin wordt vermeldt dat volledige pu
blicatie van de ontwerp-uitvoeringsvoorschriften 
nog niet mogelijk is, daar het overleg met de 
Indische Regeering nog niet is beeindigd. 
Vertrouwd mag worden, dat de lndische Regee
ring er op zal toezien, dat een eventueele ver
sterking van de positie der K.P.M. niet voert tot 
ongewenschte consequenties". 

Indonesianja: 
,,Menoeroet Anip-Aneta kabarkan dari Den Haag, 
bahwa berhoeboeng dengan penjelidikan ten tang 
pelatoeran pelaboehan di Indonesia, maka telah 
dikeloearkan satoe nota jang ditanda tangani oleh 
ministers Colijn, Gelissen dan de Graeff dalam 
mana diwartakan bahwa pengoemoeman tentana 
didjalankannja pelatoeran itoe masih bel"em boleh 
dilakoekan, oleh karena permoesjawaratan dengan 
Pemerintah Hindia - Belanda (Indonesia) beloem 
selesai. 
Diharap Pemerintah Hindia Belenda akan meng
amat-amati soepaja,djikalau oleh karena oeroesan 
ini kedoedoekan [positie] K.P.M. itoe diperkoeat· 
kan, maka ini tidak nanti membawa kepada hal2 
jang tidak diin~inkan". 
Du~ dengan lain kata maoe dibilang, kepada Pe

merintah Indonesia dipinta djikalau oleh karena di· 
djalankannja peratoeran pelaboehan ini ada satoe 
pehak jang mendjadi k6eat, maka kekoeatan pehak 
ini tidak nanti meroegikan kepada pehak jang lain. 

Apakah didalam oeroesan ini, Pemerintah akan 
berlakoe consequent, itoe kami beloem boleh bilang 
apa-apa boeat sekarang ini. 

.Tjoe~a )ang menarik perhatian, adalah kabar jang 
benkoet m1 dalam Java-Bode dd9. 28 Mei jl.: 

V r a c h t e n k w e s t i e. 
,,Er is heel wat deining in de wereld van den 
coprah-handel in Zuid-Celebes l?) sinds door een 
Chinees h exporteur wilde schepen voor den af 
voer worden gecharterd, waardoor hij, ten gevol
ge der lage vrachten, zeer in bet verdeel is bij 
de Europeesche exporteurs. 
Zelfs schijnt gevaar te dreigen, dat de export zich 
grootendeels van de Europeesche naar de Chinee
sche handelaren zal verplaatsen. 
Dus hoopt men van eerst genoemde zijde, op een 
spoedige invoering der kustvaartregeling. 
Over dit onderwerp zijn in de laatsten tijd her
haarde besprekingen gevoerd. 
Wij vernemen dat het onderwerp kustvaartregeling 
nog bij den Minister in Holland zit. 
Men weet hier niet beter of van Engelsche zijde 
bestaan nog zeker bezwaren, minder tegen de 
uitvoering. Hieraan heeft vermoedelijk ook bijge
dragen een minder tactvol optreden van de K. P. 
M. tegen het concern Burns Philips, dat deze 
zaak in Enge land heeft voorgebracht. Vandaar ze
ker bezwaren tegen de uitvoering der regeling. 
Daar deze echter geheel binnen de grenzen onzer 
hoogheidsrechten valt, verwacht men dat zij over 
niet te langen tijd zal afkomen". 

minat dan tenaga jang terboeang oentoek perdjoea
ngan antara sesama. Masjarakat disini berdiri, baik 
dencan semangat itoelah jang menjokong kita dita
hoen tahoen jang silam. Tertarik hati saja selama 
perdjalanan saja di Soematera selaloe mendengar 
orang berkata, bahwa sebab sebabnja maka anak 
negeri dapat melawan kesoekaran zaman sekarang 
ini ialah oleh karena dapat mendjaga keamanan dan 
ketertiban negeri. Oleh keamanan dan ketertiban 
itoe poela, maka seloeroeh minat dapat dipakai oen-

DINEGERI DOLLAR SE.MORA BISA DJADI. VORST STARHEMBERG. 

Djembatan jg plling besar dan pandjang didoenia adalah djem
batan baroe di San Francisco (Amerika) jang menghoeboengkan 

kota itoe dengan daerah Oakland. Pandjangnja ada 8 mijl 
lnggeris dan onkosnja membikin 77 joeta dollar sama 

dengan 77 millioen ringgit kita. 

!toe pemoeka partij ,,P©mbela 
Negeri" (Heimwehr) di Oestria
jg mengoendoerkan dirinja dan 
pemerintahan dalam mana ia rer-

nah djadi vice-kanselie1. 

toek pemerintahan dan oentoek mendjaga keperloean 
masjarakat. 

Semangat itoe djoega mendjadi djaminan bagi 
masa jang akan datang . .A pabila datang poela kesoe 
karan selaloe ia akan dapat dilawan; apabila keadaan 
mendjadi baik, maka orang akan dapat memperoleh 
faedah sepenoeh penoehnja dari padanja. Selama 
krisis ini banjaklah lenjap segala jang berkeleb1han, 
jang tiada bergoena, jang tiada berpaedah. Marilah 
kita mengakoei kebaikan hal ini disisi segala kese
dihan dan keroegian jang kita deritai lJan disam
pingnja poela. marilah kita menoedjoekan perhatian 
kita kepada keoentoengan·keoentoengan j;rng njata 
jang kita peroleh, jaitoe perasaan persatoean jang 
bertambah besar, perasaan tolong menolong dan sifat 
berteroes terang (zakelijkheid) . Boetalah kita, apabila 
kita masih hendak mempertahankan djoega, bahwa 
dalam tahoen tahoen soekar jang terachir ini, di 
Hindia ini tidak ada jang beroebah, boekan teroeta 
ma dimaksoedi tentang kedjadian2 sadja, tetapi ter
istimewa tentang ha! tebatinan. 

Dengan semangat inilah kita dapat teroes bekerdja 
oentoek mempertahankan dan oentoek memperbaiki per
siapan masjata Sl'karu g kita mempotnjai angkatan 
darat dan angkatan laoet jang leb1h siap persediaannja 
dan sekaliannja itoE senantiasa masih diperbaiki djoega. 

Peroebahan soesoenan pemerint<!han rr.adjoe teroes, 
baik ditanah Seberang maoepoen dipoelat1 Djawa dan 
Madoera Pemerintah mengadakan rantjangan tentang 
penjerahan bahagian pekerdjaannja jang penting-penting. 

Pemboekaan Nieuw-Guinea dan oesaha pembesarkan 
minat pemerintahan disana, memboeka memboeka djalan 
kemadjoean bagi daerah itoe; permoelaan kemadjoean 
itoe telah kelihatan dalam perdjandjian2 oentoek men
tjari dan memperoesahakan minjak tanah, sedangkan ada 
djoega jang hendak mentjari mas. Oleh soesoenannja 
jang lebih bersahadja onderwijs sekarang ini telah siap 
poela oentoek madjoe. baik tentang n. q1perbaiki tjara2 
mengadjar maoepoen ten tang menjesoeai an dirinja akan 
keperloean masjarakat jang s,ebenarZnja. Saja disini de 
ngan choesoes hendak menghargai keradjinan dan ke
soenggoehan hati goeroe-goeroe dan pegawai inspectie 
melakoekan pekerdjaan mereka jang bertambah berat. 
hati jang tetap maoepoen dengan s1fat menerima, oentoek 
menjamboet dan menjelesaikan bermatjam2 kesoekaran 

1 

zaman. 
Pekerdjaan2 oentoek kema'moeran rajat sena'1tiasa 

dapat dilakoekan; didaerah2 jang menghasilkan karet, I 
oleh bia keloear jang di poengoet dari karet anak negeri 
oentoek sementara itoe, dapatlah orang makin giat I 
melakoekan pekerdjaan2 oemoem. Oleh wang bia karet 
itoe djoega, dapatlah di sana diloeaskan bahagian2 pen-
djagaan kesehatan rajat jang sangat perloe. • 

Senantiasa djoega mi nat ditoedjoekan kepada atoeran 
kepentingan sosial. Komisi hak tan ah bangsa Indo te!ah 
selesai pekerdjaannja. Da lam Volksraad akan dibitjarakan 
berbagai bagai rantjangan jang penting tentang mem
perlindoengi kepentingan kaoem boeroeh dengan oendang 
Algemeene Plantersregeli ng; peroebahan Koelieordonan
tie jang k2doea oentoek melandjoetkan oesaha meng
hapoeskan poenale sanctie itoe dengan berangsoer;2 dan 
atoeran hari vrij jang ditentoekan dalam_ Burgerlijk Wet
boek. 

Disini soedah saja loekiskan kepada toean2 oesaha2 
dan pekerdjaan2 dan dalam waktoe jang soekar ini dapat 
dilandjoetkan dan diselesaikan, oleh kerena orang dine 
geri ini seia sehati, oleh kerena keadaan disini aman 
dan tertib dan oleh ke rena bertam bah besarnja rasa 
persatoean dalam waktoe in i. 

Moedah moedahanlah dalam satoe pasal - hal inilah 
jang penghabisan hendak saja toendjoekkan - peroebahan 
sikap dan semangat dal am waktoe jang !aloe itoe akan 
ternjata benar; rnaksoed saja ialah ten tang perasaan orang 
disini terhadap kepada Negeri Belanda. ' Disini saja tiada 
hendak menjatakan pikiran tentang soal: adakah pada 
tempatnja atau tiada, perasaan tiada senaJ:Jg, jang keli~ 
hatan disana disini. Kita sekarang berhadapan dengan 
boekti2 jang menggirangkan tentang perasaan Negeri 
Belanda terhadap kepada negeri ini. Kepada kita dioe
loerkan tanggan; kita menjamboetnja dengan tiada 
bertanggoeh lagi dan dengan perasaan terima kasih, 
dengan kejakinan jang pasti, bahwa kedoea tangan itoe 
telah semestinja benar bersatoe. 

Toean voorzitter, anggota Volksraad. 
Dengan doa moedah2an pekerdjaan Toean amat 

banjak hasilnja berkat rachmat jg Maha Koeasa, maka saja 
njatakan, sidang V.R. ini soedah diboeka. B. Poestaka. 

LELANG PEMBORO GAN 
Pada hari Senin tangga 14 hari boelan Septem

ber 1936, pada diam sepoeloeb pag1, kita Resident 
Manado akan mengadakan di li: antor kita di Manado 
soewatoe lelang pembo ong2n , jaini hal memasoek
kan barang makanan mateng akan tuemah pendjara 
di Manado sementa1a tahoen 1937. 

Taksiran f 6000.-

Adapoen akan segala perdjandjian pemborongan 
mt dan taksirannja dan lain-lain halnja i oe boleh 
diperiksa oleh segala orang jang soeka begitoe di
kantor kita jang memegang pemborongan pada tiap
tiap hari - ketjoewali hari Minggoe dan hari Raja -
moelai djam 8 pagi sampai djam 12 tengah hari , 
maka di tempat itoe orang · boleh mendapat segala 
ketrangan jang disoekainja. 

Soerat menawar haroes disampaikan dikantor kita 
jang memegang pemborongan mi, ta' boleh !aloe dari 
paqa djam sepoeloeh pagi pada waktoe pemborongan 
ini. 

Kita Resident Manado, 
Atas titah: 

Gewestelijk Secretaris, 

·LOEKA2 KETJm 
i."t : -~.:. • \ - • ' , ·.: ~ -

menjebabkan, djikalau dialpakan, 
begitoe banjak kali barah berba
haja. Dalam hal jang sedemikian 
orang2 isi roemah jang boediman 
berkata ,,Taroelah Purol". Karena 
Purol sedap mengoerangkan, men
jemboehkan dan 
menawari sega
la loeka2 koelit, 
kebarahan dan 
penjakit koelit. 

, ...... 

ROEPA-ROEPA KABAR 

Hondsdolheid ordonnantie. 
Het fd. Hoofd van Plaatselijk Bestuur te Manado 

maakt bekend, dat volgens het schrijven van den 
Gouvernements Veearts alhier ddo 30 Juni j. l. No. 
1096 II D, vermoedelijk een geval van hondsdolheid 
is geconstateerd bij een hond te Serani - Matani 
district Manado, in verband waarmede de bepalin: 
.ge_n der hondsdolheidordonrantie voor de geheele 
Mmahasa, zooals deze van kracht zijn verklaard bij 
dezerzijdsche bekendmaking van 20 Juni j. I., van 
kracht zijn tot 30 Octoher 1936, instede van 17 
October 1936 

Mulo Tondano. 
Dari pehak opisil diwartakan bahwa menoeroet 

poetoesan Pemerintah maka Op-enbare Muloschool 
di Tondano, selama cursusjaar 1936/1937 diteroes
kan. 

Kedatangan A. R. baroe. 
Kemarin Rebo ddo. 8 h.b. ini dengan kapa· 

K. P. M. ,,van Cloon" telah tiba disini Assistent 
Resident baroe toean U. J. Weg. 

Beliau disamboet dikapal oleh A. R. Stuurman, 
Gewestelijk secretaris, Loco Burgemeester, Pl. Militair 
Commandant, kepala district Manado dan lain-lain 
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[Kiriman lo~ar tanggo~ngan redactie]. 

P.G.O.R. tt. sekarnug ini djadi langga
mm jang setia. dikantoor landraad. 

Oalam Menara kita batj;i soeatoe perboeatan sewe
nang-wenaag dari Hoofdbestuurnja P.G G.R.M. terhadap 
tjabangnja di Tondano. Roepanja segala perboeatan jg 
koerang ajii dari H.B. soedah dapat lobe dari tjabang2 
P G.G .R.M., tetapi karena maloe salah, tiada maoe bi
tjara. Akan tetapi sub bestuur tjabang Tondano, jang 
soedah tak bisa t1han melihat sikap Hoofdbestuur di 
M;cnado jang bersifat maharadjalela sadja berboeat hal2 
jang berlawanan dengan toedjoean P. G. G. RM. maka 
mereka roepa2nja soedah p~ringatkan sedikit kepada 
Hoofdbestuur, olehnja H. 8. jang maha moelia merasa 
chawatir djangan2 roesia~nja terboeka oleh sub. bestuur 
Tondano (jang kebanjakan djoega bekas !eden H.B. Ton 
dano dan djoega oprichters P.G.G R.M.) rnaka denga~ 
segera soedahlah H.B. Manado itoe, soeroeh tangan be
sinja jai~oe toean S .... jang maha gagah berani akan 
memoesnakan sub. bestuurs tjabang Tondano, dengan 
djalan haloes jaitoe matikan tjabang Tondano, dengan 
d".:ilan haloes jaitoe matikan tjabang Tondano soepaja 
sub bestunr ~ampang dlganti. 

Begitoe tjaban~ Tondano dimatikan oleh t. S .... 
pada 19 Mei 1935, dan dihidoepkannja pada besok ha
rinja djoega. Apa djadi? Siar bagimana sekalipoen aka! 
moeslihatnja toean S. hendak berikan pangkat sub bes
tuur pada lain orang, tetapi akibatnja pilihan dari alg. 
vergadering ketika itoe ialah toean sub. bestuur jang 
lobe itoe djoega. 

Chabarnja banjak orang antara anggota2 tidak se
toedjoe t:engan p~ratoeran dan poetoesan H.B. sekarang 
jang meml:>eri uitkeering wang bantoean ada kalanja 
sadja memilih orang jar.6 rapat baginja, ha! mana toean 
S. Thesaurier sendiri toeroet katanja, ia soedah tjaka
lele didalam vergadering akan melawan voorstelnja 
voorzitter H tetap1 poela karena maloe salah, sebab 
orang jang d1voorstelkan .. cta ...... dari voorzitter 
hingga kebanj<ikan !eden jang hadir dalam algemeene 
vergadering itoe berdiam sadja atau ja ja sadja. 

Adjaib benar ha! ini. Terlebih2 banjak sangat antara 
!eden merasa ketjewa akan perboeatan H. B. jang beri 
koeasa se loeas2 kepada Thesauriernja pada mcnjoesahi 
!eder. dengan perkara Landraad, itoepoen dengan me
milih sadja scperti perbahasa Melajoe: ,,Tiba diperoet 
dikempiskan"; karena lain orang beroetang hanja dita
~ih pokoknja sadja, tetapi lain orang haroes bajar pokok 
dengan rente beratoes pcrsen; oempama bcloem lama 
toean S. dakwa scorang lid jang beroetang + f 200 
haroes bajar harnpir f 800; djadi rentenja hampir 300 pct 

Hal jan~ tak adil ini poela hendak di protest oleh 
tjaban~ Tondano dalam Buiten!;ewoon Ali!. Vcrgadering 
kira2 boelan vacantie ini, karena tjabang ini rasa kalau 
ha! sebegini berikoet sadja dilakoekan H.B. sekarane 
jang mempoenjai djoeroe lrneasa bertangan besi (gelaran 
toean S. sendiri pakai bagi dirinja) maka benarlah kata 
orang bahwa toedjoean P.O.G.R.M. akan tersoengsong, 
karena perboeatan sebagini melawan soenggoeh2 mak
soed P.G.G.R.M. setoeroet boenji Statutennja jaitoe hen 
dak menolong goeroe2 dan mernperbaiki nasibnja. 

Tidak he ran toean S. seradjin i toe memasoekkan 
goeroe2 kesidang Landraad karena toeroet kabar ia da
pat beberapa pCt dari pada oeang2 jang ia menang da 
lam perkara. Dan meskipoen kalah berperkara, belandja 
belandja poen d1tanggoeng oleh perserikatan. Wah be
tapa beroentoeng toean S. dapat bijbaantje. Tentoe 
perserikatan diperoentoengkan, mana pocla sewa pokrol 

0 tempora ! Seorang lid. 

ambtenaar Eropa. 
Kira2 djam 10 toeroen kedarat, dan disamboet 

oleh satoe club muziek mtmang telah sedia. Sesoe
dahnja itoe oleh A. R. Stuurman' diperkenalkan beliau 
dengan toean - toean kepala district di Minaha~a, 
Kapitein Tionghoa dan Luitenant Arab jang me
noenggoe beliau didarat. 

Sesoedahnja itoe mereka laloe menoedjoe ke
roemah keresidenan. 

Mereka jang tilta disini. 
Selainnja dari assistent res. U. J. We g jang tiba 

disini dengan kapal "Van Cloon" antara lain2 djoega 
toean2 Ds. J. Beers jang bakal mengganti Os. Nieuw
poort, dan Dr. M. C. Slotemaker de Bruine, voorzit
ter algemeene Synode di Betawi dan Rector dari 
Theologische School di Bogor. 

Tocroet kabar Dr. Bruine bakal berdiam bebe
rapa waktoe disini oentoek menjelidiki dan mempe
ladjari keadaan djoemat Protestant Minahasa. 

Tgl 15 hb. ini beliau mengoendjoengi jeugdcon 
ferentie di Kasoeratan. 

Bakal burgemeester Manado? 
Ada tersiar kabar, bahwa Secretaris dari gemeen· 

teraad 1\i\adioen toean Kap t e y n ada mempoenjai 
kans besar akan mendjadi burgemeester Manado. 

Overgave overname digedong M. R. 
Hari Kamis petang moelai djam 6.30, Minahasa 

Raad telah mengadakan vergadering oentoek pengo
veran dan penerimaan voorzitter baroe dari raad 
terseboet. 

Perhatian publiek besar djoega. 
T0ean Stuurman memboeka persidangan dengan 

memberi selamat datang pada bangsawan resident, 
loco-burgemeester, !eden, pers dan pubiiek. 

Seteroesnja dikatakan bahwa keadaan peroeangan 
dari raad tsb sernentara voorzitterschap dipegangnja, 
ada berbeda dengan dahoeloe I toe adalah Jantaran 
adanja samenwerking antara kepala2 disini dan Jain 

Staat van uitkeeringen en schenkingen der geldeltjke bezittingen ten bedrage van f 2343.84 van dt 
ontbonden vereeniging begrafenisfonds ,,HEVEGEED" te Manado, vastgesteld in de Algemeene vergade
ring op 2-4 ]uni 1936. 

Oprichtsters en !eden van verdienste 
Prot Hollandsch sprekende gemeente: 

Nieuwbouw Prot. kerk Manado 
Prot jcugdgebouw ,, 
Diaconiefonds ,, 
Eeredienst 

" 
Prot. \i\al. sprekende gemeente : 

kerk te Singkel 
,, " Titiwoengen 
,, ,, Tikala 

Kerapatan Geredja Prot. Minahassa: 
kerk te Mahakeret 

,, ,. Singkil 

Min. Jubileum Stichting . 
Vereeniging Leprozerie te Manado 
Verg. Wijkverpleging Manado 

,, Roode Kruis 
Het Leger des Hei ls 
Ellafonds I. E V. 
Verg. Kindervatantie Koionie 

,, Weest Getrouw 

" 
" 
" 

" ,, 

" 

Stichting Oranje Nassau (Papa v. d. Steur Magelang) 
Ziekenhuis te Sonder 

,, ,, Amoerang 
Verg. Wijkverpleging Tondano 
Het Weeshuis te Tomohon 
Bandjirram te Kema 

350.-
150.-
50.-
50.-

50-
50.-
50.-

50.-
25.-

Diverse Onkosten, porti, zegels, advertenties enz. 

TOTAAL 

f 450.-

" 
600.-

" 150.-

" 
75.-

" 100.-

" 
100.-

" 
100.-

,, 50.-

" 50.-

" 75.-

" 
100.-

" 
100.-

" 
50.-

" 
60.-

• 60.-

" 
60.-

" 
50.-

" 
50.-

f 2280.-

" 
-42.91 

f 2322.91 
De gelden zijn reeds alle door rechthebbenden ontvangen. Het saldo ad. f 20.93 zal worden afge

dragen aan de Prot. Holl. sprekende gemeente ten behoeve van de openbare Eeredienst. Aan de overige 
bezittingen der verceniging (een lijkwagen met toebehooren en een lijkwagenhuisje) is nog geen be
stemming ~egeven. 

De gemachtigde van de ontbonden vereeniging ,,HEVEGEED" 
H. WINTER - DENGAH. 

Jang sebaik baiknja bagi 
orang2 jang kelemahan 

oerat saraf 

Bagian2 teroetama dari Sanatogen jaitoe melk
eiwit (poetih teloer soesoe) clan phosphorus. Melkeiwit 
o.entoek pengadakan banjak clarah baroe, lagi inem
perbaiki pentjernaan, clan phosphorus oentoek mem· 
beri-makanan pada otak clan oentoek penambah kekoe
atan. Sanatogen gampang tjerna serta peroet besar 
jang terlemah peen dapat menahannja. Djanganlah 
toean soesah hati tentang kelemahan, asal sadja toean 
langsoengpakai Sana to gen. Obat itoe akan menoeloeng 
toean mendjadi koeat. Sanatogen terbaik boeat oerat 
saraf jang lemah (zenuwzwakte), koerang darah, sakit 
ifse-pala clan koerang tidoer. 

Batjalab apa jang ditoelis oleb toean Sjam· 
soeddin dikota Soerabaia: 

,, . . • bahwa sesoedah pakai Sanatogen 
doea boelan lamanja penjakit koerang 
tidoer poen hilang sama sekali. Djoega 
saja tidak dapat ganggoean lagi dari 
oerat sa.Taf saja." 

Tjobalah langsoeng pakai Sanatogen ! Se.soedah pakai 
beberapa minggoe lamanja toean poen akan heran 
tentang hasil jang boekan main itoe. 

SA~~!Q.~.~" 
Terdapat disegala roemah2 obat dan toko2• 

anggota raad. Olehnja itoe pada penggantinja ia 
harapkan sedemikian, goena kepentingan raad tsb., 
sambil meng-over martil dan kerosi voorzitter ke· 
pada toean Weg. 

Antara lain Iain jang te lah mengambil bahagian 
berpidato adalah anggota2 Pelenkahu, Supit, loco 
burgemeester dan bangsawan resident jang meng· 

harapkan kiranja voorzitter baroe sempat meneroes· 
kan semangat dari penggantinja 

Kemoediannja toean Weg berpidato jang me·ng 
harapkan samenwerking goena kerentrngan tc;nc:h 
dan rajat kt:pada kemamoeran. 



.Notariska•toor .\ianado. 

Pendjoealan dihadapan orang ba
njak dari satoe roemah tinggal 

di Toapekongstraa i 26 
Pada hari Sabtoe pagi 18 hb. Juli 1936, djam 

stengah iepoeloeh, dengan perantaraan dan didalam 
kantoor lelang di Manado, akan didjoeal dihadapan 
banjak orang: 

Itoe perceel dengan hak eigendom verponding 
No. 439, terdoedoek dibendar Manado, ·ternjata de
ngan soerat eigendom tertan ggal 31 Januari 1888 
No . 8 terdiri atas nama dari Toean TAN KOK TJENG 
(soedah meninggal). 

Keterangan lebih djaoeh boleh didapat pada jang 
bertanda. 

Pendjoealan ini terdjadi menoeroet kekoeatan 
soerat soerat koeasa jang tidak boleh ditarik kem
bali, jang telah diberikan pada pemegang eerste 
hypotheek. 

Atas namanja, 

Notaris F. W. de BESTE, Manado. 

N otariskantoor Man ado. 

LELANG BESLAG. 
Pendjoealan dihadapan orang banjak dari 

roemah toko, terdiri dari tiga petak boeat toko, 
serta lotengnja dan 1 roemah dibahagian belakang 
disini terkenal dengan nomer Chineesche weg 
53- 55 - 57. 59. 

Pada hari Sabtoe, 18 hb . Juli 1936, pagi djam 
9:30 didalam dan dengan perantaraan kantoor lelang 
di Manado, akan didjoeal dimoeka orang banjak: 

a. satoe perceel , hak eigendom verponding num
mer 134 serta segala apa jang terd rri atau ter
tanam atasnja , terdoedoek dalam residentiebes
tuursafdeeling dan district Manado. kampong 
Tionghoa, diiboe kota Manado, ternjata lebih 
djaoeh dalam meetbrief tertanggal 3 April 1843 
No. 352, terkenal dalam soerat eigendom tertang
gal 31 October 1898 No. 50. dan terdiri atas 
nama dari Soei Poeat. 

b satoe perceel, hak eigendom verponding nummer 
1478 dengan segala apa jang terdiri dan terta
nam atasnja, terdoedoek dalam residentiebestuurs 
afdeeli ng dan district ,\i\anado, kampong Tionghoa, 
dalam iboe kota Manado, ternjata lebih djaoeh 
dalam meetbrief tertanggal 11 Januari 1913 No.1 , 
terkenal dengan acte eigendom tertanggal 4 Sep
tember 1914 No. 70 terdiri atas nama dari Soei 
Po eat. 
Jang mana lantaran kekoeatan obligatie-acte, de

ngan proces-verbaal dari saja , buitengewoon deur
waarder tertanggal 7 ,\,e i 1936 soedah diambil dalam 
executoriaal beslag dar i : 

ahl i waris2 dan jang 'berhak , dari Soei Poeat, 
geexecuteerden, atas permintaan dari Ong Teng Tj iang 
di Goronta lo, executanten, dalam hal ini mengambil 
domicilie di Makasser dikantoornja Advocaat dan 
procureur Mr. A. W. Scholtens . 

Buitengewoon deurwaarder jang 
diwadjibkan dengan execut1e, 

A. KAUNANG. 

ANAK Al\IPIR TIDA MAKAN, SERTA 
SELA, IANJA BATOEK SAHADJA . 

.. Anak kami diserangi batoek len dir 
dengan hebatnja. Anak itoe lebih hari 
lemah. ampir tidak makan a pa'. serta 
selamanja batoek sahadja. Dia begitoe 
kescsakan. sel:ingga kami sering kali 
k::·a. bahwc. ia akan mati pada waktoe 
ia t erbatock·. Tir.da sa toe obat jang da
pat menjemboehkannj a, sehingga datang 
pi":.i::0 11 berorntccr.g akan mentjoba Ab
dijsircop. SesoeC:ah paka i sat oe botol, 
maka ban ja!{ len dir poon terlepaslah, 
jang melapang sekali. serta sesoedah 
memakai 3 botol Abdijsiroop, maka anak 
kami jang manis ' itoe poen njaman 
poela". Begit oelah njonj a F . v. L. toelis. 

Djika anak toean berbatoek redjan, 
maka dengan Abdijsiroop dapat men
goerangkan kesesakan , melebihkan han
tjoeran lendir . dan menggampangkan 
n apa.s. Dengan itoe toean memerangi dan 
men egahk:tn mengah' itoe, ser ta batoek 
semboeh. Akker's Abdij sir oop menjem
bcehka~1 pen jakit' n apas seperti Batoek, 
Bron ch1t1s, Asthma, Batoek lendir dan 
re~~. • 

Terdapat. p~ ), raemah obat dan toko. 
Tiap' l, 2 bo ol f 1.;}5. tiap' 1/ 1 botol 
f 2.50, terbocngkoes dalam saroeng. 

MOESIM PANAS?? 

YSFABRIEK .,MIN AH AS A", 

BEK I N DIN GIN. 

Se I am an j a s e d i a: YSLOLLIES dan YSW A
F ELS, VRUCHTENYS, KOFFIE, CHOCOLADE, 
MELK, ENZ. 

Bekinan ditanggoeng resik dan bersih. 
Rasanja ditanggoeng tnak. 

Pesanan dikirim Franco roemah. 

• 

AP,OTHEEK 

j 

ROEMAH SAKIT DAN ROEMAH OBAT 

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

Djam bitja1·a : 

DJAM 10 - 12 PAGI 
sabao hari, ketjoeali hari-bari minggoe dan raja. 

4 - 6 SORE ,. 

Ongkos per··iksa dan ha1·oa obat2 moerah, tetapi: a CON T ANT 

FILIAAL2: AMOERANG, TONDANO, AIRMl\0101 , LANGOAN, dan KOTAMOBAGOE. 

TRANSPORT ONDERNEMING 

,,CELEBE~" 
Hnenatraat 34 - ~elefoon No. 177 

MAN ADO. 

Mengoeroes boeat menerima dan mengirim 
(in- en uitklaren) barang2 dari boom, 
baik barang dagang atau passagiers. 
Mengatoer boeat boengkoesan barang2 
servies, kristaal, porcelein, schilderijen di!. 
Mengoeroes barang2 orang jang berpin
dah roemah. 

Pengiriman dengan Vrnchtautos kescloeroeh tempat 
di Minahasa. 

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

Beheerder: RA.RES B. SAMBCAGA, 

SPAARBANK MINAHASSA. 
Diakoe sah dengan besluit Goebernemen 

tertanggal 11 Juli 1894. 

Tempat menjimpan oeang simpanan jg paling am11n I 

Oeang simpanan jang tertjatat dalam boekoenja 
semasing penjimpan , pada oemoemnja boleh diminta 
kembali saban-saban sa'at, dengan tidak oesah ka
sih tahoe lebih doeloe. 

Boenga (rente) oeang jang didapat bo&dt tahoen 
jang telah !aloe, saban tahoen kira2 dalam boelan 
Mei, ditentoekan oleh Directie. 

Directie. 

Batjala.h KENG HWA POO 
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LO EAR NEGERI. 

Pakatan Djerman-Tiongkok r 
Adalah di Eropah-barat Perantjis i lngge~s se

mingkin dekat satoe safia lain dan disamping ter
dapat Roes jang terikat dengan perdjandjian tidak 
saling menjerang dengan Perantjis, ui Eropa-tengah 
dengan berpoesat pada Oestria, diroepakan safoe 
blok terdiri dari Djerman - Oestria - Italia. Negeri2 
Eropa sama mentjari k~koeatan dengan berteman 

I 

satoe dan lain terikat oleh pakatan2 toendjang-
menoendjang dlsnja. Beloem lagi merasa tjoekoep 
tcgoeh dengan adanja teman disamping, roepanja 
masih didaja-oepajakan terdapatnja ketambahan ka
wan dari djaoeh lagi. Bagitoelah baroe2 ini tersiar 
kabar tentang hendak ditoetoepnja perdjandjian 
antara Djerman. dan Tiongkok tcntang penockaran 
sendjata, pelor dll. dari Djerman dan barang bahan, 
teroetama rninjak toemboehan dari Tiongkok. Roe
panja perdjandjian itoe ada lebih dari perdjandjian 
penoekaran barang dagangan semata - mata, sebab 
pihak japan banjak membitjarakannja dengan tjara 
jang menandakan ketjoerigaan Apakah Nippon koeatir 
bakcll ada satoe blok Djerman - Tiongkok? Ataukah 
ditakoetinja sadja pengaroeh industrte Djerman di 
pasar Tiogkok de.igan itoe pengleveran bahan:! pe
perangan? Seperti baroe:! ini, waktoe Canton hendak 
mentjari tori dengan Nanking, ternjata menoeroet 
pengakoean Japan sendiri, bahwa negeri ,\1atahari 
itoe mendjadi leverarcier sendjata dan pelor dari 
tentera Selatan-Barat l 

Conferentie - Dardanellen. 

Wakt12 dari 10 negeri, jaitoe: Toerki, ln~geris, 
Ferantjis, Japan, Roes, Italia, Bulgaria, Grika, Roe
menia dan Yu~o Slavia, sedang berkoempoel di 
Monteax baeat bermoesjawarat tentang penghapoesan 
verdrag Lausanne dari tahoen 1923, dalam mana 
ditentoekan, bahwa selat Dardanellen dan Bosporus, 
itoe seiat2 laoetan jang rnenghoeboengkan Laoet 
Tengah dengan laoet Hitam, tidak boleh diperkoeatkan 
dengan benteng2 dan djoega tidak boleh ditaroehi 
militer oleh Toerki. Negeri ini jang merasa pada 
masa ini soedah tidak selajaknja dirinja diikat dengan 
satoe verdrag jang mengoeasai oeroesan dalam ne
gerinja sebagai verdrag Dardanel\j!n itoe, soedah 
mengoesoelkan penghapoesannja perdjandjian itoe 
dan diganrikan dengan jang lain. Kemaoean Toerki 
hendak djadi ,,baas" dalam roemahnja sendiri dapat 
d1erti dan oleh negeri2 tersangkoet roepanja dihar
gakan djoega. Menoeroet kabad paling belakang, 
semoea negeri dalam oedjoetnja setoedjoe dengan 
oesoel Toerki itoe, terketjoeali Italia jang lebih soe
ka pertahankan verdrag lama itoe. Melihat gelagat 
gelagat, dengan ata.u tidak dengan perietoedjoean 
lain negeri, Toerki toh berniat hendak perkoeatkan 
L>ardanellen dan mendoedoeki.1ja dengan serdadoe 
poela. !toe memang haknja, sebab selat itoe ada 
dalam daerahnja. 

Inggeris T akoet ? 
Gara2nja daerah Rijn. 

Berhoebocng dengan satoe motie partij Labour pada 
Lagerhuis lnggeris, moue mana soedah ditolak, lid dewan 
itoe, Evans dari partij conservatief, telah menerangkan, 
bahwa hal tentera Djerman mendoedoeki poelah daera 
Rijn lebih banjak mempengaroehi kepentingan 1nggeris 
dari pada ltalia merampas Ethiopia. 

Jni memang dapat dierti. Perobahan sikap Inggeris 
itoe terhadap ltalia kaliwat menjolok mata, pada tidak 
dapat menarik perhatian. Jang d1koeatirkan oleh Albion 1 

jalah bersatoenja 1talia dan D1crman, dan kepentingan 
lnggeris ada Jebih banjak ditepi soengai Rijn dari pada 
d1pegoenoengan Tigre di Abessinia. lsjarat jang njata2 
dari Mussolini kepada Hitler mendjadikan lnggeris toe
kar haloean dan mciepaskan Negus pada nasibnja, 
laioe membiloekkan senjoemannja ke Italia. 

Apakah perobahan sikap itoe beloem kasip, berhoe
boeng dengan perhoeboengan Italia- Djerman jang se
mingkin lama semingkin eratnja, tatkala dapat dika
takan. Apa jang bagi kita sadjalah, bahwa 1talia 
semingkin lama semingkin berkeras dalam sikapnja ti
dal< perdoeli. Sekarang Italia t1dak soeka doedoek lagi 
dalam Volkenbond, walaupoen ia masih lid, katanja 
sebab sancties mas1h beloem ditjaboet. Nah, kalau 
sanc<;c;; soedah d1haµoeskau, nanti ada sebab Jain lagi, 
misalnja sebab Ethiopia ada wal<ilnja dalam V.B. Djika 
djoega itoe soedah disingkirkan, entahkah lag1 sebab 
Ethiopia beloem di;;i.l<oei seb;tgai djadjahan ltalia dlsnja. 

Semingkin Jemoeknja sikap disatoe µihak, semingkin 
banjak kein2inan dan besar kepalanja lain pihak! 

Palestina teroes gadoeh. 

Keriboetan di Palestina masih teroes berdjalan. Se-
1--erti diketahoei, orang Arab disitoe sama tidak senang 
dengan sikapnja pemerintah mandaat, jaitoe Inggeris 

1ang memasoekan poela orang2 Jahoedi ke Palestina. 
Orang2 jahoedi ini, .?ntaranja banjak jang kaja-kaja 

dan mempoenjai modal serta radjin, sangat mendesak 
pendoedoek Aralil asali. Be~:10eboeng dengan kedjadian2 
jang terkebelakaug itoe, bangsa Arab disekeliling Pa
lestina roepanja gempar dan sama bermaksoed hendak 

• 
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Kemandjoeran in1 minjak obat soedah dapat diploma2 dan soedah dipoedji dari padoeka2 
toean2 ambtenaar dari bangsa Europa dan Indonesier seperti: Radja2, Regent, HoofcJagent van 
Politie bij de afdeeling Generaal Controle Soerabaja, Adjunct Hoofd Djaksa tste klasse pads 
Landraad Makassar, kepata:; District, Wijkmeester dan Luitenant Tionghoa, Hm. toea2, kepala2 
goeroe, Voorzitte12 dari perkoempoelan2, serta pendoedoek2 dan bangsa2 asing dan seloeroeh 
tanah Hindia Belanda jang soedah pernah pakai ini ,,Ban Leng", dibawah ini ada doea soerat 
dari antaranja. 

Soerabaja, 7 September 1935. 
V E R !( L A R i N G. 

Jang bertanda dibawah ini, Ch W de Kater. iloofdagent van Politie pada afdeeling Gene
rale Controle dis 11i. mtnerangkan disini. bahwa ia soedah tahoe pakai minjak Ban Leng hoeat 
mengobati loeka2, !>akit peroet dau beringoes, boeat penjakit·penjakit mana obat terseboet sa 
ngat baik adanja. Jang bertanda 

(s. b.) Ch. W. de Kater. 

v ERK L MR ING. 

Jang bertanda dibawah ini, L. J J. v. Anen, bertinggai di Soerabaja, menerangkan dengan 
ini, bahwa minjak ,.Ban Leng", jang d1bik1n oleh Sie Ka Tje merk Tjeh She Tong, sangat ter
poedj1 goena roepa,_, penjakit, seperti: sakit telinga, demam, loeka teristimewa lor.ka2 angoes. 

Sesoedah pakai sedikit sadja rasa sakit soedah hllang sama sekali. 

Soerabaja 24 - 11 - '35 Jang bertanda 

(s. b.) L. J. J. van Anen. 
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menolong soedara2n ja di tan ah Kanaan i t0e. £3angsa2 
Arab di fransjordania, djoega mandaat lnggens jang 
bersifat dengan Palest1na soedah bersedia akan mene 
boes rnasoek ke daerah Palestina goena membantoe 
bangsanja disitoe, atau dengan lain kata, boeat berpe
rang dengan orang lnggeris disana. Dikabarkan bahwa 
ada 60.000 orang dadoer jang bersendjata lengkap soe
dah berkoernpoel disatoe tempat boeat 1:iadjoe ke Pa
lest1na P1l1aK lnggen~ otang t1da>1 keungalah mengadakan 
persediat1n seperloenja. 

Tape! watas Palestina rransjordania soedah didjaga 
keras olell serdadoe~ Inggeris janf;! dengan bagitoe 
mentjegah maS07knja sendjata dan orangnja ke Palestina. 

Na1ibnja Negu1 Negestie. 

Haile Selassie, 1toe radja dan segala radja dari 
Ethopia, sebaf;!ai diketahoe1, sekaran~ ada Eropah 
goena membela kemt:rdekaan negennja jang telah 
ditjaplok oleh Mussolir11. Oesahanja Negus itoe 
roepanja sedoeloenja didjalankan soedah memper
lihatkan nasib jang t1dak menjenangKan bagi baginda, 
sebab jang diharapkan b1sa memberikan keadilan 
bagi Ethopia jalah volkenbond dan melihat serikat 
bangsa2 itoe dalam keadaannja sekarang, soenggoeh 
koerang sekali harapan kaiser Selassie bisa dapatkan 
bantoe•n jang diperl9enja itoe. N1atan menghapoeskan 
sancties oleh Volkenbond semingkin beroepa jang 
pasti, sedang volkenbond pada seloeroehnja bergon-

TOERKI DA 

tjang sampai kedasarnja. Anggota2 bond dari Amerika 
Selatan sam~ ~iendak minta diri ! lnggeris, negeri 
satoe satoenia Jang meroepakan toelang poenggoeng
nja v?lk~nbond adalah jang moela2 mengakoei tidak 
berda1an1a bond terseboet pada memaksa Italia soe
paja bernntikan ganggoearrnja terhadap Ethopia. 
Di~?inja tak oesah dia.m.b1I heran kalau negeri2 
ketjllan sama tJdak pert1a1a lagi kekoeatan serikat 
bangsa2 itoe selakoe badan pemisah. Seperti kita 
soedah pernah toelis, meng-Jiq...yideer volkenbond 
roepanja ada lebih gampang dan pada me1Pperdi
nkannja ! Menoeroet Kepoetoesa11 pert:rnboelrnn an
tara minister2 Inggeris dan Perantjis, penghapoesan 
sancties soedah past1 didjalankan, t:ipi disamping 
1toe perampasan Ethop1a oleh italia tidak akan di
akoei oleh V. B. Rasanja hal tidak mer.gakoei anne
xatie Ethopia oleh. Ital.ia itoe tidak besar padanja 
bag1 Negus dan ra1atnp. sebab dengan itoe Italia 
masih tetap mendoedoeki negerinja ! 

\1evr. Catenius van der Meijden 

GROOT NIEUW VOLLEDIG OOST • 
INDISCH KOOKBOEK. 

DARDANELLEN. 

Boekhandel en Drukkerij 
LIEM OEI TIONG & Co., 
Manado - Tel. No. 43. 

Roepanja kabar-kabar tentang didoedoekinja se-lat Dardanellen oleh militer Toerki, ad.a keliwat di-
1ebih-l.ebihkan, sebab ternjata hal itoe agak beloemberlakoe. Hanja Toerki soedah kirimkan memora11-
dum11ja kesegala negeri ~ang bersangkoetan dengans.o'al Dardanellen itoe. bahwa ia berniat memperte· 
goehkan poela sclat itoe serta menempatkan serda-doenja disitoe. Pihak Inggeris dan Perantjis telah 
clJperdengarkan soearq. ~etoedjoe dengan niatan Ke-mal Ataturk itoe, bagi.toc djoega Grika dan Bulga
ria. Jang lain-lainnja masih ragoe-ragoe, tapi rasa-nja, sedang Albion dan Mariane tidak ada keberat~ 
an, jang lain-lainnja akan acc. djoega.-



MICHAEL STEPHENS Be CO., LTD., 
MACASSAR, MENADO, 

SOLE IMPORTERS, CELEBES. 

Ook aodere soorteo 

\ erkrijgbaar bij: 

LIEM OEI TIONG & Co's Manado 

HOK GOAN " I 
KWEE SOEN HIEN f_moeraog 
LIE MOEN MOY Tondano en Tomoboo 

Pemberitaboeao dari pada Raad van Advies 
tentang siaran radio-Nirom. 

Hal b;tjaraan2 waktoe perhimpoenan pada tanggal 
25 boelan ini maka dima'loemkan seper:i jang terseboet 
dibawah ini: 

Bermoela Nirom soedah lama mengoesahakan dirinja 
men~adakan Derita sahari-hari dengan bahasa Belanda 
oentoek pendengar2 di tanah Hindia-Belanda tentang 
.Otympische Spelen" (ja'ni perloembaan2 besar roepa2 
sport jang akan datang di kotta Berlijn jang mahabe
sar itoe . 

• 'v\aka bolehlah menaroh pengharaµan bahwa peroe-
sahaan2 ini a· 11 h~rJ.~11 m 1Kmednja djoega, dan lagi 
pelbagai berita2 saksi (ooggetuige-verslag) itoe moedah
moedahan dapat d1sampaikan ke tanah ini seperti ke 
ta;inh Belanda baik tentang maksoednja maoepoen 
t~ntang landjoetnja. 

Kemoedian dari pada itoe setengah pendengar di 
Poelau Soematra oetara soedah mengoendjoekkan per
mintaan soepaja penjiaran berita2 soerat kabar jang 
dimoeatkan didalam program ma waktoe makanan tengah 
han (lunch) Nirom soedilah mengemoediankan iadjam. 

Pada p<:!ndapatan Raad oeratoeran jang demikian 
itoe nistjaja akan melanggarkan hak pendengar di goegoes 
poelau jang sisa itoe. Maka berhoeboeng dengan ini 
penjiaran jang terseboet akan tetapkan dari pada djam 
l3 20 da~ang kepada djam 13 30. Tetapi begitoe djoega 
oentoek meloeloeska permintaan2 itoe, penjiaran berita2 
soerat kabar akan dioelangkan dari pada djam 14 20 
datang kepada djam 14.30. Maka agaknja peratoeran 
jang sekian ini boleh djoega memberi paedah kepada 
pendengar2 lain jaitoelah pendengar2 jang tiada berke· 
sempatan mendengarkan 11engiriman peetama. 

AdaQoen akan meni!oelangkan beri ta itoe tiada be
berapa lamanja (kira2 10 menit) lagi poela pada kesoe 
dahannja program ma, maka demikian pada sangka Raad 
itoe pendengar2 jang berkesempatan mendengarkan 
pengiriman atawa tablig pertama tiada akan mendawa 
poela. 

Sahadan Raad itoe soedah terima beberapa permintaan 
daripada orang2 pendeniar ,ditanah Djawa soepaja 
Nirom pagi hari Ah:td s:i~dilah kiranja mengirimkan 
programma lai!oe~ boenj1-boenjian dengan zender2 lokal 
oesahakan pengiriman kebaktian gredja, dan lagi soepaja 
penjiaran kebaktian ini hingga dengan archipelzender 
sahadja. 

Akan tetapi adalah permintaan daripada pihak pen
dengar2 di djadjahan2 loearan (Buitengcwesten] soepaja 
Nirom soedl•ah mengirimkan lagoe2 boenji-boenjian 
dengan archipelzender akan ganti kebaktian gredja itoe. 

Dengan demikian permintaan itoe tidak dapat di
loeloeskan melainkan dengan mengirimkan programma 
lain dengan sepasang arch i pe"l lain. 

Lain daripada kesoekaran2 berhoeboeng dengan pe
rihal ini oleh sebab alangan2 ha! techniek, maka pada 
pemandangan Raad pengiriman programma berangkap 
di moeka seloeroeh goegoes poelau ini, seperti didja
dikan Sl!karang ini di Betawi, Bandoeng dan Soerabaja 
pagi hari Ahad, tiada djoega dengan sepatoetnja oleh 
set:Jab melaratkan goenanJa penjiaran kebaktian gredja 
bagi siaran radio saoemoemnja. Sebab itoe maka peri 
hal ini tiadalah akan diobahkan adanja. 

Dan pada pihak pendengar2 bangsa Timoer soedah 
dioendjoekkan permiataan soepaja µidato2 dan barang 
sabagainja jang penting didalam programrna lagoe2 
Timoer jang dis1arkan d1 Betawi moeda h-moedahan 
d1alihkan pada malam agar soepaja didjad1kan pengiri
man denga11 arch1pelzender di Tandjoeng Prioek. 

MaKa Nirom tengah beroesaha peri hal itoe dan 
pcrmintaan itoe a';an disoedahi kelak. 

Adapoen akan pemeriksaan tentang terangnja pengi
riman:! N1ro111 di kotta .\\edan beloemlah selesai. P.T.T.
dienst telah mengoetoeskan seorang ahli dari pada 
I3andoeng ka Me.dan dengan perintah menglioekoemkan 
sekali lagi hal terangnja peng1rima112 itoe, de gan tiada 
menimbang pengoekoeran2 dan pemeriksaan2 jang lama. 

Akan p~meriksaan itoe dilakoekan dengan memakai 
pelbagai alat2 radio dan antenne2. 

Bolaang-/tang. 

Zelfbestunrder Kaid. Besar 30 taboen dienst . 
Perna diketahoei, maka pada tahoen depan ini 1937, 

moeda2, genaplah 3 0 ta hoe n lamanja P.t. R. S. Pon-

Etiket 2 dari 

''BEAR· BRAND'' 
berharga I 

BISA DAPAT PER'.rJOEMA (PRESEN), 
DJIKA MENGIRl1\1KAN: 

6 ETIKET.l'EN: 50 ETIKETTEN: 
1 Vulpotlood 

12 ETIKETTEN: 
1 Gelas soesoe 

(Melkgfas) 
1 Boekoe anak2, pertan

daan tahoen-tahoen 
pert a ma 

:~5 ETIKETTEN: 
1 Bl. Boeah aer atau sa-

joeran 

1 Permainan anak-'anak 
tTeddybeer) 

1 Boekoe boeat anak
anak bahasa Belanda 

l 00 ETIKETTEN: 
1 Album ,,Koepoe2 dari 

Java" dari Prof. 
W. Roepke 

Etiket-Etiket dari setengah kaleng djoega berharga 
akan tetapi haroes dikirimkan doea kali lebih banjak. 

Ini penawaran(aanbieding)berlakoe sampai tanggal 
31 Aug. 1936. 

Kiriman-kiriman haroes di adreskan pada: 
HANDELMAATSCHAPPIJ E.~DUNLOP & CO N. V

AfoEELING RECLAME MANADO. 
ATAU 

N ..• V .• LIEM OEI, TIONG &_Co's,, 
HANDEL MIJ. "MANADO. 

lni tempo jang b k 

Kepada siapa percjaja 

Boekao omong kosong 

Baik, tjoba pakai ini 

Asal toean p e r t j a j a 

Toeban jaog koewasa 

Bisa djaga kasebatan 

~MIN.JAK OB~T MAD.JO~ 

~ "l.r l.O!;; SJ Q 

~~a~~~'* t;'<o~~ll 
. .\-4-

TJ'AP~ DJ AGO 

TAAqqO~ _... --~pJOER 
'TERB~KEN OL.EH TOEAN 

..,.. TJIA BOK ENG 
TOAPF.l<ONGI STRAAT NO 36 

Haroes tofllloeng menoeloen1& 

Bisa kasihkan boekti penoeh 

Kalau penjakit toeao lama 

Taoggoeng, bisa be r h a s i I 

A kanmeooloog penjakit toean 

Poenja kedatangan didoenia 

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

Didalam pernboengkoes deri 1ni obat, bisa dilihat bermatjarn2 penjakit seperti, salah oerat, djatoeh 
terpoekoel, badan rasa tida koeat, loesiang lama dan baroe, lrnkehe baroe dan lama, t~linga sakit, 
tjaijoe, leher sakit, peroet sakit, b-:ra-bera, peroet rasa mengg1gi, bera darah, bisoel di gargantang, 
to~lang2 sakit, belakang sakit, digigit binatang berbisa dan lain-lain, semoea bisa digosok dan boleh 
dirninoern, terlebih orai;iR oerempoean j<>ng baroe beroentoeng anak. Lebih djaoeh saban pemboeng
koes botol deri ini obat ada njatakan. 

Minjak tjap Djago, bisa rnenoeloeng djoega· t.Joan ooe1j1aja11 i<liaus1kit, bis3. tetes3 tetes 
tjampoer air panas, dan kasih rninoem I hari 3 kali asal bersihkan dengan boeloenja dahoeloe keda
lam moeloet; djangan le pas toean haroes koeroeng, bisa toean sai<si kan sendiri. Mi 11 j a k o bat t j a p 
D jag o, soedah beroleh banjak poedjian dari berbagaiz ,bangsa. 

M in j a k ob at Dew i, bisa dipakai djoega boeat roepa2 pen1akit, kalau siapa !Jeloem pakai deri 
terganggoe, tjoba saksikan sendiri, boeat t j a ij o e, bersikan dahoeloe sama kapas, dan toeangkan ini 
obat kedalam telinga, asal djangan makan teloer sama bakasang tanggoeng berhasil. Sedia extra 
min j a i< 0 bat t j a p D jag o, dan Min j a k Ob at Dew i, tetapi sedikit mahal harga deri boe
kan extra. Sedia djoega, Z a If Teng go dan Z a If Yoko, boeat loeka:l, Ba Is am Dew i, Mi
n j a k 0 b a t Man a D e w i, O b a t Ta n Yo, ( 1 b a t As i k b o.e a t g a t a 12. 0 b a t B a t o e k S a 
toe d a n Ba to e k Doe a, s e d i a m i n j a k K a j o e P o e ti h k e 1 o e a r a n n e g e r i Boe r o e 
No. I. Min j a k 0 bat Her an, boeat tersirarn air' pan as, tanggoeng bai1;. JV\ i 1 j a k 0 bat Re r
s e d j o e d, tanggoeng boeat bcr..:-bere bangka. 

Di Poelau2 Sangier bis'l pe::;an sama toean The ·;- j en g Hae en toea.i Th• o 11 o Go an, jang 
bi1sa toeroet kapal S1ngier. Risa pesan teroes 1,, p3da si p;;111beiki11 T j i a Bok Eng, Toapekong
straat No. 36 di \l\anado . · L:ri na iqe·1t d·rnana2 temp:it, akan tetaoi l1erd<1111a1 drngan soerat lebih 
leb1h dahoeloe, serta terima pesanan dengan post rem b our·'· 

Minjak Tjap Of AGO, Agent 
F1rma Thay H 1>0"& Co. Guro11talo·fotn11111l<1cht. 
Toko I< hoe Eng Hien, Tagoelandang. 
T j i a T j 1 e n Ta e, l~ota Mobagoe. 
Kw e e So en H i en, Arnoerang. 

,'v\emoellj1kan ~engan Hormat. 

TJIA BOK ENG 

Toapekong straat No ::Hi ,\i\anado. 

to h, selakoe Radja dalam Kerndjaan Kaidipang Besar 
Tahoen dan hari jang moelia itoe, jang bakal men 

djadi kena11g2an antara pendoedoei< heradjaan Kaid. B. 
oemoemnja, behkan seloe1oeh Onderafdeel1ng Bolaang 
Mongondow choesoesnja tidda sadja dilaloei dengan 
sendirinja. 

maka di Boroko sini, sedjak boeian Mei j .b.l.. djoega 
soedah moelai mengoempoel wang 1 - 1 cent tiap2 hari 
senin dari sekalian anak2 se clah, oenroek ; enjokong 
memerangi penjakit te be cc. 

Akan tetapi, terhadap hari jang moella itoe, h1ta 
raj at ha roes ho rm ;pi. serta re noel is madjoe k.;rn so ea toe 
oesoel, kiranja I-< ;.,..:11apan 30 tahoen d1enst dari Pt. 
R.S.Pontoh dalam djabatan terseboet, kita haroes peri
ngati, sambil memperdirikan satoe badan Comite goe11a 
merajakannja. 

Maandag-Cent! 
Atas initiatiefnja, Boea ju Ii an a Ponto h poetri 

makota t.P. Radja Kaid Besar, d1bantoe oleh toean2 
goeroe seloeroeh Keradjaan terseboet, oentoek meneroes
kan oesahanja j.m. Njonja C.j. jongejans-v.Ophuijsen, 

Goedang K.P.M Lab Boroko. 
Oemoem tt:lah ketahoci, sedjak tahoen ini moeda2, 

ka e em, agaknja hertindak lebih madjoe, serta mele
barkan sajapnJa d1sel1)erueh koetoe~, oetara pcielau Celebes 
1111, sambil ;11e111percl1ril<an goedanh2 dq t- '. ab0ehan2 ka
palnja, misal111a di Kcma, lnollonto, dan Lab. Boroko. 

Pe'aboehan belakangan in1 penoelii tidak l'ta.his2 
memikiri, S..'rta timboel pertanjaan dafam hati: Apai<ah 
setiabnja goedang jang semo'eK 1toe, sadja diperd1 an 
di poelau D•unar, dimoe1<a Lat). Boroico, dan tiada di 
mana pa11ta1 (vaste!and) ? 

Apakah maksoed dan toedjoeannja?I 
Noerdjalal. 
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