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OranJ· e _ feesten nanja, djika pesta2 itoe tictak bersitat 'oemoem, se-
oemoem-oemoemnja. ltoelah sebabnja oleh comite 
telah disampaikan permintaan kepada vereeniging2 

Dan Gemeente • vererderiogen. 
dan societeiten, pada soepaja perkoempoelan2 itoe 

Seperti dikerahoei pada 8 Sertember j.l. bakal atas belandjanja sendiri, djoega toeroet merajakan 
Ratoe Nederland, Poeteri Mahkota Juliana, tel.ah pesta Oranje itoe, dengan mengadakan tontonan dis· 
bertoenangan dengan Prins Bernhard von Lippe nja dan djoega dengan memboeka roemah2 perhim· 
Biesterfe\d. Walaupoen kabar pertoenangan itoe poenannja itoe goena orang banjak, selama hari2 
soedah diterima dengan sekonjong·konjong, sehing- pesta itoe. Kita tidak oesah katakan disini, bahwa 
g11 goena perajaannja tidak soedah dapat diadakan permintaan comite itoe soedah diterima dengan se
persediaan sebagimana mestinja, toh orang tidak gala kegembiraan dan walaupoen dalam waktoe jang 
oesah mesti ketjewa dengan segala apa jang telah serba soelit ini, menjelenggarakan sesoeatoe kera
diperboeat goena perajaan hari jang loear biasa bagi maian ada boekan satoe hat jang gampang, toh se
negeri Belanda dan daerah taaloeknja itoe. Dimana- moea roemah2 bola dan perkoempoelan telah me
mana tempat jang ada dibawah lindoengan bendera njatakan persetoedjoeannja, dan memang, sekiranja 
Bel"nda orang telah merajo.kan pesta-pesta pertoe- permintaan itoe tidak soedab disampaikan padanja, 
nangan bakal radjanja itoe dengan riang dan ber-1 perhimpoenan2 dan societeiten itoe dengan sendiri
soeka. Poen di Manado sini segala perkoempoelan::! nja d1hari-hari perpestaan ja g datang itoe akan 
jang telah dipintai pekerdjaan bersama sama, t elah mengadakan keramaian djoega 
soedah ichtiarkan perpestaan2 jang ramai dalam Sekarcing dipinta soepaja bekerdja sama sama, 
gedong2nja (socideiten) sedang dikampong kampong, terlebih poela bertambah kegiatan perhimpoenan2 
d~sa jan doesoen tidak ketinggalan diadakan djoe- itoe. Dalam hal bekerdja sama sama itoe, tentoe 
ga pesta·pesta, dimana rajat toea·moeda, laki·perem· perhimpoenan2 itoe dapat mettgharapkan sokongan, 
poean bergirangan dan bersoeka soekaan mengoen- teristimewa dari pihak atasan. dalam roepanja pel
djoekkan kesetiaannja pada Roemah Oranje. Pendek-1 bagai keringanan (faciliteitenJ, misalnja pembebasan 
nja, pesta2 perajaan pertoenangan Padoeka Poeteri dari roepa2 pikoelan jang beroepa belasting, seperti: 
itoe telah soedah berdjalan dengan memoeaskan. 1 bea pendjoealan minoeman bagi societeiten, selama 
Seperti soedah dikata, kesemoeanja 1toe soedah hari2 pesta itoe, bea tontonan boeat perlombaan 
berlakoe dengan tak ada barang persediaan goena itoe. koeda, toneel dllnja. Tetapi menoeroet warta jang 

Goena merajakan hari nikahnja ?rinses Juliana, tersiar. pihak gemeente Mana o, misalnja tidak di
maka dimana-mana tempat di Hindia Belanda orang loeaskan memberikan kebeba an belasting minoe
telah membentoek satoe comite, ,,Oranje·comite·' man dan tontonan itoe, oleh s •bab ada bertentangan 
namanja. Maksoed comite ini, jang boeat di Manado dengan verordening. '.:'ikap ini angat mengetjewakan 
sini ada dip1mpin oleh toean burgemeester, adalah bestuur2 beberapa vereeniging n, jang berpendapatan 
boeat mengadakan persediaan seperloenja goena bahwa dengan penolakan er intaan kebebasan itoe, 
pesta2 Oranie 1toe. Bag1toelah Oranje-Comite dis1n1, maka pesta pe"Sta 11Qe, tiagian jang diada
dalam mana ada doedoek wakil segala golongan dan kan di societeit2 akan koerang ramainja, lantaran 
bangsa, sekarang sedang asik memperlengkapkan ketiadaan opwekkertjes. Boeat membajar vergunning 
segala-galanja goena perpestaan jang seramai-ramai (belasting pendjoealan minoeman) bagi mereka ada 
nja. Keramaian itoe tidak akan sesempoerna-sempoer· satoe pikoelan jang berat, sebab menoeroet peratoe-

ran, maka sekoerang2nja haroes dibajar belasting 
boeat tiga boelan [sekwartaal] walaupoen sadja boeat 
berdjoealan minoeman selama beberapa hari sadja, 
hat mana bererti satoe pembelandjaan dari f 25,• 
bagi satoe societeit. 

Bahwa pihak gemeente orang mempertahankan 
peratoeran2 jang ada, itoe memang sewadjarnja Pe
ratoeran2 itoe ada, boeat ditoeroeti, dan bockan 
boeat disampingkan. 

Tetapi dengan mengincat diadakannja pesta2 
itoe, jang dalam bentoek dan sifatnja ada loear biasa, 
!Sebab ada satoe pesta-radja, merajakan hari nikah
nja bakal-radja, Poeteri Sri Ratoe, apakah tidak se
wadjarnja djoega djika diambil sikap ,,lain'' dari 
biasa? Djika sekiranja verordeni ng itoe tak dapat 
dibuitenwerking sama sekali, seperti ada dikatakan, 

• apakah sedikit kclonggaran dalam pernzkaiannja, 
tidak dapat dilakockan? 

Misalnja kalau bea pendjoealan minoeman itoc 
sadja ditoentoet boeat, kata, seboelan, ertinja socic
teit jang tcrsangkoet disoeroeh sadja membajar, 
sepcrtiga dari f 25.- itoe, rasanja kekoeatan pera
toeran itoe tidak dilonggarkan karenanja. Pihak jang 
mempertahankannja tidak oesah melepaskan pera
toeran itoe, sedang pihak jang dimcstikan membajar 
bea itoe terberi keentengan jang boekan sedikit, 
keentengan mana ada boekan boeat societeit itoe 
sendiri, tetapi pada dapat meramaikan pesta2 Oranje 
itoe soepaja djadi seramai-ramainja, scbagimana 
dimaksocdkctn. 

Orang meminta kita berpesta, kita sama beriang
riang karena Poeteri Radja akan ditcgoehkan dalam 
ha! nikah, tetapi orang loepa, bahwa boeat segala 
sesoeatoe ; toe, boeat segala festifiteiten itoe ada 
dioesah belandja jang tida boleh dikatakan ketjil, 
dan tjoema dengan pekerdjaan bersama, dan bantoean 
dari pihak atasan, belandja-belandja ini boleh diri
ngankan. 

,,Hoof ct Com it e 0 ran j e fees t", soeka 
kiranja mengambil toelisan kami ini dalam perhatian. 

Soesoe ada 
dan dj ega 

sebagi 
sebagi 

makanan 
• 

m1noeman. 
Soesoe entjer ,,Tjap NONNA" aken menghilang
ken rasa dahaga (aoes) dan menambah darah 
daging di badan Toean. Dalem segala waktoe 
gampang digoenaken dehgen tjoema bikin doea 
lobang diates kalengnja dan sesoedanja 
itoe ditoeangken ketjangkir atawa glas. 

inoemlah 
oesoe entjer 

,JJAP 

Etiket-etiket dari soesoe entjer tjap Nonna boleh datang bawa pada N. V. Koluksch~ Handel• Vennoot
schap di Manado. Keterangan lebi djaoe boltJh dapat pada firma J.H. H. JT. te'f•seboet. 



ROEPA-ROEP~J\ KABA.R 
Persembahan oeotoek j. m. Prinses Juliana 

pada hari kawionja. 
Uitvoerend Comite jang akan mempersembahka'1 

barang persembahan Hindia-Belanda kepada j 111. Prin
ses Juliana pada ketika nikahnja nanti dengan· Prins 
Bernhard Leopold von Lippe Biesterfeld, sekali lagi 
meminta kepada kami akan memperingatkan, bahwa 
pada ketika ini soedah didjalankan µernoengoetan oeang 
oentoek keperloean itoe. Memoengoet oeang itoe, ter
ketjoeali dibeberapa bagian poelau Djawa, oleh karena 
soedah lebih doeloe dipoengoet oea11g disitoe, maka 
boleh dikatakan diseloeroeh poelau Djawa itoe dilakoe
kan pada minggoe pertama boelau November ini. 

Oeang itoe dipoengoet dengan lijst, taboeng dan 
formulier2, jang dengan sengadja disediakan oleh Post
spaarbank oentoek maksoed itoe 

Soembangan jang ta' besar djoemlahnja, bolehlah 
ditoeliskan pada lijst. 

Formulier2 jang ada disediakan Postspaarbank itoe, 
boleh didapat pada segala Agent Postspaarbank, dan 
ada jang berharga f 5- , f 2,50, f 1- , f 0,50 dan f 0,25. 

Lagi poela bolehlah disampaikan soembangan oeang 
kepada segala kantor 

Javasche Bank, 
N.V. Nederlandsche Handel Maatschappij 
N.V. Ned. lnd. Handelsbank dan 
Ned. Ind. Escompto Maatschappij. 

jaitoe bank jang soedah menjatakan soedi akan mem
bantoe menjampaikan soembangan dengan tiada oesah 
dikenakan bajaran, jaitoe soembangan dari Komite 
maoepoen dari orang loear kapada Uitvoerend Comite 
itoe. 

Kursu1 kleinhandel. 

Pada 31 October l 936, sesoedah curs us 10 boe
lan lamanja telah tammat dan mendapat ,, G e tu i g -
sch rift" dari Leider Cursus di Manado ( t. ·A. 
B. Dauhan ), toean2 jang terseboet dtbawah ini: 

I. L. F. Poli'i dari Senduk 
2. J. S. Lewan Kapataran 
3 N. Mahundingan ,, Kaloewatoe 
4. H. Podung ,, Ma\alajang 
5. Ch. Jacobus Siaoe 
6 Tan Kie Liem ,, Manado 

Keenam toean2 ini ada ,,aflevering" jang ketiga dari 
cursus Kleiohandel di Manado. 

fiap-tiap cursus lamanja 9 atau JO boelan. 
Voertaal dalam cursus ini bahasa Indonesia. 
Jang diadjarkan jaitoe: 

A Handelskennis, pengatahoean dagang rendah 
B Handelsrekencn, perhitoengan dagang rendah plaat

selijke usances, enz. 
C Boekhouden, (Eenvoudig) 

Cursuo& ini ada cursus dagang satoe-satoenja dalam 
Residentie Manado. Pembajaran sekolahnja peen moerah. 

Moelai I December 1936 akan moelai poela boeat 
aflevering jang keempat. 

bestuurdienst belast met de funct1e van lnlandsch 
Officier van justit1e met den titel van Adjunct -
Djaksa bij den Landraad te Gorontalo ( Manado ), 
I. V\. I I ah o e de. 

Peratoeran andjiog gila 

Kepala daerah Manado, memberitahoekan, bahwa me
noeroet soeratnja dokter hewan disini tgl 16 November 
No. 1940/ll, pada seekor andjing jg datangnja dari Ka
manga onderdis dan district l<awangkoan ada terdapat 
penjakit andjing gila, olehnja berhoeboeng dengan iroe, 
maka peratoeran andjing gila boeat seloeroeh Minahasa 
sepert_i soedah diberitakan tgl 20 juni jl dan 21 Augus
tus !936 diberi berlakoe sampai tgl. 16 Maart J937, 
boekan 20 Oecember 1936. 

Lagi hioscoop baree. 

Soember dipertjaja kita mendapat kabar, bahwa da
lam permoelaan tahoen depan, disini bal<al berada lagi 
satoe bioscoop [talky] jang didatangkan oleh beberapa 
saudagar Tiongh a disini. 

Persediaan2 seperti machine, sekarang soedah moelai 
diatoer dan bakal dipoetar dalam gedong gemeente bi
oscoop. 

Pemba~ian keresidenan Maloekoe 
jang baroe. 

Bal a i Poe st a k a memberitakan kepada kita, 
bah wa soedah dioernoemkan Staatsblac 1936 No. 566 
jang memoeatkan _ beslit Ooebernoer Ojenderal tanggal 
19 October 1936 No 14, akan mengoebah pembagian 
keresidenan Maloekoe dan akan memperbanjak a\at 
pemerintahan dan alat polisi di gewest itoe 

Ba I a 1 Poe st aka mengoetip jang seperloenja 
diketahoei oleh oemoem Keresidenan Maloekoe dibagi-

1 bagi djadi l i ma afdeeling, 1alah afdeeling Amboina, 

[ 
afdeeling Toeal , rernate, Nieuw~Ouinea Oetara, Nieuw
Ou1nea Barat dan Selatan, mas1ng2 beriboe negeri di
Amboina, Toeal, Ternate, Manokwari dan Fakfak . 

Adeeling Amboina dibagi poela djadi toedjoeh onder
afdeeling, ialah poelau Amboina, Boeroe, Saparoea, Ban
da, Ceram Barat , Wahai , dan Ceram Timoer, Ceram
Laoet dan Goram. 

Afdeeling Toeal terbagi djadi empat onaerafdeeling: 
poelauz Kei, Poelau2 Aroe, poelauz Tanimbar, poelau2 
Barat Daja. 

Adeelmg Ternate djadi enam onderafdeeling: Ternate, 
Batjan, Djailolo, Weda, Tobelo, poelau2 Soela. 

i-lfdeeling Nie .tw Guinea Oetara, terbagi djadi lima 
1 

onderafdeeiing: ,\1anokwari, Sorong, Vogelkop Tengah, 
Seroei, Holandia. 

Afdeeling Nie w-Guinea Selatan dan Barat, terbagi 
djadi lima ondee ling: Fakfak, Inanwatan, Mimika, 130-
ven Oigoel, Nieu\ Guinea Selatan 

Oleh karena b tam bah satoe afdeeling, maka djoem. 
!ah assistent-residentpoen bertambah seorang. Dahoeloe 
ada s e po e Io eh bestuurs assistent, maka sekarang 
diperbanjak mendjadi em pat be I as orang. 

• 

I>l PODJOH .. 

Pindah nama .. . . 

Kapa! perang ,,Z even Prov i 11 c i l:J n," di
rnana doeloe telah t1mboel muiterij (keriboetan oleh 
anak ka_palnja sendiri sekarang telah berpindah 
nama, d1ganti mendjadi ,, So er ab a i a". 

Berhoeboeng dengan oerpindahan nama ini, ,,0 e 
Vo I ks t em·• ddo 24 October 1936, membanjol se- • 
ba~ai berikoet: 

.,Zeven Provincien zal thans Soerabaia worden 
,,genoemd Als ze weer eens mee gaan muiten, 

,,wordt ie ~edegradeerd tot Bandoeng en als het 
,,nog eens gebeurt tot Boven Digoet. 

INonesianja: 

,,Zeven Provincien, sekarang akan diseboet Soe
,,rabaia. 
Kalau lagi sekali dia berontak, maka akan di'
toeroenkan pangkatnja mendjadi Bandoeng, dan 
kalau berikoetnja kedjadiaP lagi, maka akan di
namakan B o v e n D i g o e l. 
Dan kalau meskipoen soedah didegradeerd sam

pai 3X masih ada muiterij lagi, maka boeng ,,Sapa" 
porstelkan, soepaja didjadikan kawan· sepaham dari 
Van der Wijck . 

Bolejoega. 

doeknja terdiri dari ,. Nie ts doe n er~" soedah 
tentoe bahwa negeri jang demiki"ln itoe tak boleh 
tidak akan ,. r o es o eh " karena peri kelakoean 
pemoed_a2 tsb. Akibatnja jang moengkin inilah se
l_ekas2111a Ho:koemtoea~, mentjahari Jjalan jang ba-
1k akan ment1egah itoe. 

Pekerdjaan jang ki ta seboetkan ta di , tampaknja 
koerang berharga, tetapi kalau diperiksa dalam2 
harga itoe kelak mahal kelihatan. Tentoe poela P.t. 
Kapalad_istrict di Minahasa haroes dan sepatoetnja 
membE'nkan pertolongan atau penoendjoek djalan 
kepada Hoekoemtoea2 didalam oeroesan ini karena 
tanggoeng djawab oesaha itoe terletak diat;s bahoe 
dan tangan P.t t. Kepaladistrict. 

Sek1an tentang itoe.! 

Patjoean Kenikir. 
Soedah ~ boelan lamanja perm:iinan patjoean 

ke111k1r, telah d1adakan setiap hari di Wawalintouan. 
~ita sangat kagoem melihatnja, sebab jang bermain 
1toe boekan anak:-l, melainkan orng2 toea jang mana 
ada beberapa orang terhisap intjelek. 
. Patjoean kanikir ini, tidak bedanja dengan pa

t1oean koeda . jaitoe beli nummer dan betaroe. Per
mainan ini digemari sangat oleh ;:iendoedoek Tonda
no. 

Kita mendapat bisikan bahwa toean Raranta 
Mantri _Yeldpolite soedah melarang permainan ini, 
tetar1 t1dak berhasil, sebab sampai kini tidak ada 
peroebahan. 

Lain dari pada itoe, seperti jang soedah dinjatakan 
oleh seboetan beslit ini, banjaknja pegawai polisi di-

Atoeran ini minta di periksa. ! perbanjak. 

Pada tanggal 8 September 1936 waktoe terima pen- 1 

sioen di kantoor Volksbank Tondano di mana kami I 
soedah toenggoe dari djam 8 pagi sampai djam -4 petang 
baharoe pegawai Volksbank dengan toean H . .. datang, 
waktoe mareka itoe datang teroes kasih keloear satoe 

DARI 10NDANO. 

Menoeroet bisikan, ada banjak sekali pendoedoek 
, jang soedah mendjadi korban permainan itoe. Per

mainan itoe menjebabkan tambahnja kesoekaran hi
doep mareka. 

papan dimana ada tertoelis jang VB. tidak kirim lagi 
sisa pensioen dengan postw'issel. 

Hal ini kami soedah tanja kepada toean H . .. teta 
pi tjoema mendapat djawaban begini: ,,Mana jang lebih 
oentoeng, kalau kami V. B. bawa sendiri wang c!isini 
tjoema onkost 5 cent; kalau kami kirim dengan post
wissel onkost 15 sent. Lebih djaoeh lagi toean itoe 
soedah katakan: Kalau karnoe tidak bajar 1toe 5 cent 
dan kamoe pergi sendir i terima di Airmadidi . (VB ba
jar itoe onkost auto dll. ataukah si pemindjam??? 

Sekarang kami tanja, apa soesi Post setoedjoe 
dengan peratoeran gandjil ini ? ? ? 

Sebab saksi2 ada tjoekoep, sebab ada beratoes2 
gepensioneerden soeka sisa pensioennja dikirim dengan 
postwissel. 

Een lid 

MUTATIES, 

Depart em en t van Fin an c i en. 
Overgeplaatst van Semarang naar Goronta!o den 

ambtenaar 4e klasse, ontvanger der ln- en Uitvoerrechten 
en Accijnzen, F. Hoof f. 

Departement van Onderwijs 
en Eeredienst. 

Benoemd tot Eur Schoolhoofd en geplaatst aan de 
Openbare Europeesche Lagere School te Tondano, P. 
Z o n de r van. Ambtenaar van buitenland~ch verlof te
rugvetwacht. 

Geplaatst in hetvaccine-district Manado met stand
plaats Manado, den tijd. wd. Candida;;it Vaccinateur 
T. Manoedoe. • ' 

Oepartement van Binnen
landsch Bestuur. 

Ingetrokken de aanwijzing als Technisch Leider 
der Veldpolitie in de Residentie Manado met stand
plaats \i\anado den Commissaris van Poli tie I e. klasse, 
W. G. Eybergen. 

Benoemd tot Commissaris van Pulitie le. klasse 
en aangewezen als technisch Leider der Veldpolitie 
in de residentie Manado met standplaats Manado en 
als Hoofd van de Stadpolitie te Manado, Harten. 

Beooemd 

D e p a r t e m e n t v a n J u s t i t i e. 
tot ambtenaar bij den lnlandschen 

Medewerker kami toelis: 

Pemoeda sekarang. 

Djikalau kita perhatikan pemoeda sekarang, maka 
kebanjakan mareka oleh desakan meleset ini, tiada 
mempoenjai pekerdjaan, sehingga mareka bergelan
dangan kesana kemari, dengan tidak mempoenjai 
soeatoe oesaha s dikitpoen . Kebanjakan diantara me· 
reka ,,bergan toen g" kepada kaki tjelana orang toea
nja a tau puen ka i n saroeng 1boenja. 

Pemoeda2 jang sedemikian mi, istimewa kalau 
soedah dewasa dan soedah sepatoetnja berdiri atas 
kaki sendiri, tiadalah baik dibiarkan sedemikian sa
dja. Mareka haroes diberikan djalan, atauppen se
tidaknja ditoendjoek oleh orang toeanj3, handai tau
la~, sa?ak keloearga, jang mengatahoei djalan2 jang 
ba1k d1lakoekan o leh pemoeda itoe dari bergelen
dangan tiada tentoe menentoe. 

Oleh jang berkewadjiban dalam daerah, kota 
ataupoen kampoeng, jang mempoenjai kewadjiban 
memakmoerkan kehidoepan masjarakat althans anak 
negeri._ Djangan 1biarkan mareka tiada mempoenjai 
pekerdJaan sehard , seh111gga lambat laoennja, bila 
tiada ditjahari rla j a oepaja kedjoeroesan ini nistjaja
lah pen kelakoea n mareka itoe akan meliwati batas 
didalam kampoen g2. 

Sepatoetnja p ndjawat negeri di Minahasa, akan 
beroesaha sebera pa dapat, membentoek soeatoe sa
rikat Mapaloes, terdiri dari pemoeda2 disitoe jang 
ketiadaan pekerdpan. Sebenarnja pekerdjaan Mara
loes it0e, tidak as1ng lagi pada pendoedoek V\ina
hasa, akan tetapi sajang pemoeda jang tahoe ber· 
bahasa Belanda dan pemoeda jang bergaoel dengan 
mareka, merasa maloe pegang gagang patjoel, jang 
sebenarnja pekerdjaan itoe mendatangkan hasil. 

Tiada dapat di sangkal lagi, djikalau Hoekoemtoea 
beroesaha memperdirikan Mapaloes dll. sebagainja 
dalam negerinja, 1toe adalah soeatoe tindakan jang 
terpoedji. Satoe Hoekoemtoea haroes tahoe bahwa 
didalam negeri jang diperentahnja itoe, ia mempoe
njai tanggoengan jang berat. Boekan sadja tanggoe-

' ngan jang berat baginja beroepa menjelesaikan oe
roesan pengoetipan oeang padjak, tetapi ia merasa, 
bahasa kewadji ban jang teroetama dari pada itoe, 
adalah oesaha memakmoerkan negerinja serta me
ngamankan masjarakat dalam negeri itoe, baik be
roepa lahir, ma epoen bathin anak negeri jang di
perentahinja. 

Soeatoe negeri jang mcmpoenjai banjak pendoe-

. Kesoekaran soedah hampir sampai dipoentjaknja, 
d1tambah poela dengan adanja permainan itoe. 

Berhoeboeng dengan ini sangat diharap dan di
poedjikan soepaja jang berwadjib mengambil perha
tian dan kalau dapat melarang sama sekali adanjoi 
permainan patjoean kenikir itoe. 

Saboeah - dibakar. 
Pada malam tgl. J l dan 12 October 1936 saboeahnja 

L. Nender, masoek kepoelitiean Toulian Ketjil soedah 
dibakar oleh orangZ djahat. 

Oleh keactievannja toean Raranta Mantri Veldpolitie 
Tond, no, orang djahat jang meml;iakar saboeah tsb. 
telah dibekoek batang Iehernja dan nama2nja A.RR dan W. 

Dalam keperiksaan, kedoeanja mengakoe teroes 
terang, isinja atau barang2 jang terdapat didalam sa
boeah diangkatnja semoea, baharoe itoe saboeah diba
kar 

Kini kedoeanja sementara menoenggoe perhitoengan 
dimoeka medja hidjau. 

Poekoelan malaise? 
Pada malam an tar a J dan 2 November 1936, pendoe

doek negeri Taler [Tondano] dikedjoetkan dengan teria
kan roemah terbakar, dan pada waktoe itoe djoega 
mareka pergi menolong api sedang bernjala-njala. Oleh 
banjak orang datang menolong sehingga roemah tsb. 
hanja sebahagian ketjil terbakar. 

Jang poenja roemah itoe adalah seorang Belanda 
bernama v.H.v.S, bert!nggal dinegeri Taler <Tondano). 

Kita mendapat bisikan pada waktoe toean terseboet 
diperiksa oleh pembesar Veldpolitie , toean tsb. teroes 
terang mengakoe bahwa ia sendiril membakar itoe roe. 
mah, disebabkan soedah 15 tahoen ia soedah memakai 
segala akal moeslihat oentoek "memerangi" malaise, 
mendjaoehkan hantoe itoe dari roemah tangganja jang 
besar, tetapi sampai kini ia tinggal tetap tidak mem
poenjai pekerdjaan. Oleh tidak tertahan ia memikoel 
kesoesahan jang menimpah roemah tangganja, kehabisan 
akal dan pada malam itoe membakar roemahnja 
sendiri. 

DARI PASO. 

Sekedar mohon diperhatikan 
Pada boelan laloe roemahnja Dekker S. di passo di

hoedjani dengan batoe. Pada malam itoe djoega D.S. 
takoet kelocar roemah, sehingga minta tolong pada 
burmannja, soepaja pelemparan ini dikasih tahoe pada 



Hoekoemtoea serta minta pertolongan Hoekoemtoea, 
soepaja pada malam itoe patroli negeri tolong mendjaga I 
roemahnja. 

Permintaan D.S. tidak diindahkan oleh Hoekoemtoea '1 
sehingga sidjahanan teroes melakoekan kedjahatannja, 
sampai katja roemah hantjoer. 

Menoeroet pendapatan kita Hoekoetoea Passo tidak 
faham memimpin kepoelitiean atau setidak tidaknja ia 
tidak neut r a a I mendjalankan kewadjibannja. 

Kita katakan demikian sebab pada malam antara 8 
dan 9 November, atas mintaannja adviseurnja Hoekoem 
toea Jani ja .• g terhormat toean B.S goeroe djoemawa 
eh maaf goeroe djoernaat Passo soepaja kareta majet 
disoeroeh patroli negeri djaga dan moesti tidoer diitoe 
tempat (roemah baas). Oleh sebab goeroe djoemaat 
barangkali tidak ada wang boeat membajar sisanja 1 

sedjoemlah f 40. [harga kareta f 85. soedah diterima 
vvorschot oleh baas f 45], sehingga baas t1dak maoe 
serahkan itoe kareta majat djikalau beloe1n ada wang 
contant, sehingga olehnja patroli moesti mendjaga itoe 
kar•ta. 

Dis•ni kita sckedar bertanja: 
le. Dimanakah lebih penting haroes didjaga oleh 

patroli negeri, itoe kareta majat jang t idak ada perkara 
apa2, awu roemahnja D S jang dihoedjani dengan ba 
toe, seh1ngga katja roemah hantjoer? [Sampai kin i si 
djahanam beloem •ertangkap. Djikalau Hoekoemtoea 
indahkan permintaannjn D S. maka ten toe katja rcemah
nja tidak hantjoer.) 

2e. Apakah baas itoe melanggar hoekoem negeri, 
sehingga roemahnja moesti didjaga eleh patroli. atau 
hanja maksoed memperlihatkan kekoeasaan Hoekoem 
toea kepada pendoedoek Passo ? 

Je. Apakah Hoekoetoea Passo, berboeat sedemikian 
tidak melanggar kewadjibnnnja? 

Moedah2an keajadian ini akan terbisik ditelinganja 
jan~ herwadjib serta atas pertolongan dan kekoeasaan
nja, hoekoemtoea Passo akan diberi tegoran sekedar 
perloenja. 

BERTENTANGAN DENGAN ADAT. 

Minggoean "Timoer Besar" jang diredactoeri oleh 
djornalis terkeual, toean J.Manoppo, membitjaraka n 
djoega itoe pengisian lowongan radja di Siaoe. 

Seperti diketahoei, boeat sementara kerosi radja 
Siaoe itoe, sebagai tijdelijke voorziening, oleh peme
ri ntah gewest, disoeroeh doedoeki oleh seorang peg a· 
wai goepernemen, seorang bestuur-assist1nt, jang ber -
asal dari lain golongan bangsa, dus b o e k an orang 
Siaoe. Tijdelyke voorziening itoe ada boeat satee tem
po jang tidak koerang dari ... 10 tahoen. 

Dalam minggoean kita ini, sedari moelanja telah ' 
beroelang kali kita kemoekakan. bahwa apa ja11g di
perboeat oleh pemerintah keresidenan di Siaoe itoe 
ada herlawanan dengan adat tanah itoe, satoe tanah 
adat iang, scperti kata ,,Tim Besar", soedah berabad
abad terikat dengan kelojalan pada Keradjaan Belanda. 

Seoagai seorang poetera tanah adat, toean J.Manop
po, jang mengetahoei selo_k-beloexnja adat, dus rne
rasai sedalamnja rasa sesoeatoe kedjadian jang me
njinggoeng kesoetjian adat itoe, poen sependapatan 
dengan kita, bahwa apa jang diperboeat di Siaoe itoe 
ada "in strijd met de adat~ jang terpakai, althas masih 
dihormati, dalam tanah zelfbestuur itoe. Tanah adat 
Siaoe, jang sedari poerbakala berada dibawah kepe
rintahan radja-radjanja jang berasal dan !Jerdarah Siaoe 
dus orang Siaoe, sedari ditoetoepnja contract antara 
radja Xaferius Uctovianus Ba ta hi dan V. O.C. dalam 
tahoen 1677, baroe kali ini mengalami, betapa ternpat 
jang tertinggi dalam masjarakat Siaoe itoe, tempat per
poetjoekan adat istiadat negeri 1toe, didoedoeki oleh 
seornng orang jang boekan orang atau asal Siaoe. 

. Bahwa pihak rajat Siaoe, jang djoega tentoe mera
sa1 sedalam-dalarnnja seperti kita pelanggaran adatnja 
itoe, tidak soedah diperdengarkan barang bantahan 
{protest) terhadap perwakilan radja oleb lain orang dari 
orang Siaoe jang berhak atas martabat itoe, itoe ada 
disebabkan oleh lembaganja raj at itoe, jang memangnja 
penoeroet dan tidak soeka bergembar-gernbor, kata 
"Tim.Besar", tetapi dalam hatinja rajat seoemoemnja 
memang orang tidak menjetoedjoei tindakan pembesar 
itoe. Ini memang benar, althans apa jang mengenai 
sikap jang terlihat keloear dari ra'jat itoe, sebab me
mang orang Siaoe tidak dojan bergandrengan atau main 
mosi-mosian, tetapi apa jang ,,Tim. Besar" tidak ke
tahoei, jaitoelah bahwa dengan soerat2 kepada perne
rintah agoeng keloehan rajat soedah disampaikan. Apa~ 
kah pengeloehan2 itoe akan berhasil, itoe tak dapat 
dikatakan, tetapi bersama ,,Tim. Besar" kita toeroet 
memintakan perhatian peme1intah agoeng, pada selekas
nja menglikwideer apa jang tel ah diboeat oleh pembesar 
gewest di Siaoe itoe. Kita harapkan, bahwa toelisan 
dalam ,,Tim. Besar" itoe jang dalam bahasa Belanda, 
lagi poela ditoelis oleh satoe minggoean jang diterbit
kan didekat poesat pemerintahan Indonesia, di Djakarta 
akan menarik perhatian jang mesti memperhatikan ma
salah itoe, akan lebih diperhatikan dari pada toelisan2 
sematjam itoe sehing~a kini. 

Corphar 

BEKENDMAKING. 

De Voorzitter van den Minahasaraad, maakt be
kend, dat de 1 e wijziging van de Begrooting van 
den Minahasaraad voor het dienstjaar 1936 goedge

k::!urd is bij besluit van den Resident van Manado 
ddo. 14 November 1936 No. R. 12/2/6. ' 

De Voorzitter Vd. 

alzan · itoe menjebatkan 
perempoea . 

Penjakit2 perempoean seperti 
haid sakit, keloearan darah ter
laloe banjak, datang boelan jang 
tak tetap meroegikan besar akan 
kesehatan masing2 perempoean, 
jang sebab itoe terlaloe lekas 
mendjadi toea clan gampang 
djadi lemah. 

Akar penjakit itoe jaitoe kekoerang
an kapoer dalam badan. Hal pakai 
Kalzan dengan tetap clan beratoeran. 
4 sampai 8 tablet sehari, sementara · 
beberapa minggoe lamanja.telah nja
takan, bahwa ia obat jang baik clan 
lekas ho eat mengembalikan kesehatan. 

Djoega Kalzan baik oentoek penjakit2 

lain, jang diketahoei masing2 perem· 
poean, seperti sakit oerat saraf, beng- · 
keng, ramboet roeroet, jang kese
moeanja berhoeboeng rapat dengan 
kekoerangan kapoer. Sebab itoeKaLzan 
inilah obat jang terbaik. 

Selama hamil dan menjoesoei anak, bagi 
perempoean2 banjak sekali bergoena kapoer 
boeat iboe dan anak. Kalzan dipoedjikan oleh 
lebih d ari pada 7000 tabib2, karena ia ber
goena bagi keperloean itoe. 

Kalzan bisa dibeli disegala roemah obat dan toko2. 

Beatjana ,,Van der Wijk". lahan ini, jang sekarang soedah nampak dimata 

5 e b a b n j a ten g gel am . oemoem 
Menoeroet ,,Bat. NiJld,' dalam penjelidike1n oentoek Oemoem jang soedah menjaksikannja, akan tetapi 

mengetahoei apa sebabnja kapal ,,Van der Wijk" itoe ! A~lah S?ebhanahoe Wataalah, jang memberikan gan-
tenggelam, soedah didapatkan gegevens tjoekoep. , d1arann1a kepada toean2 Comite jang telah melang-

Dari keterangan2 jang didapatkan, dapat dikabarkan soengkan selesainja pekerdjaan sekolahan ini. 

seperti herikoet: 
Pada esok harinja waktoe kapal ,,Van 

d er W ij k " d i S o e r a b a ia, s o e d a h d i p e r i n -
t a h k a n k e p a d a s e o r a n g t o e k a n g ka j g e 
(sekarang soedah mati tenggelam ) dan 
kepada seorang djoeroemo~di (dapat 
di to Ion g) o e n toe k m cm b o e k aka n pat r ij s- 1 

p o o r t e n d a r i d j e n d e I a 2 d a n 4. 
P a t r ij s p o o r t e n i n i t i d a k d i t o e t o e p I a -

g i, h i n g g a k a p a I a p i j a n g m a 1 an g i t o e b e- ' 
r a n g k a t d a ri S o e r a b a i a d e n g an p at r ij s -
poor ten jang terboeka pada doe a boeah ' 
djendela tad i. 

Meskipoen ini barangkali tidak boleh dipastikan jang 
menjebabkan tenggelamnja kapal itoe, akan tetapi ada
lah soeatoe factor jana terpenting dalam bentjana itoe, 
sebab boleh djadi dengan patrijspoor~n jang terboeka 
t~rseboet'. pada waktoe kapal ini miring, dapat diboeat 'I 

djalan air masoek kedalam kapal, hingga kapal itoe 
terpaksa tenggelam. j 

Boleh djadi oran~ loepa akan menoetoep djendela I 
itoe, poen poela boleh djadi orang sengadja memboe - 1' 
kanja oentoek mendapat angin jang bergoena bagi moe
atan sinaasappelen. 

Soerat kabar itoe mentjari keterangan kepada orang 
jang bevoegd dalam perkara ini, akan tetapi beloern . 
dapat penetapan a tau penjangkalan kepada apa i ang 1 

soedah di kabarkan itoe. ' 

GORONTALO. 

Perajaan pemboekaan Sekolah Moeham· 
madijah dikampoeng Boegis (Gorontalo). 

Pad.a hari Ahad tanggal 1 November 1936 ini, 
telah d1adakan perajaan pemboekaan sekolah Moe
hammadijah dikampoeng Boegis . 

Koendjoengan adalah kl dari 200 orang lelaki 
per.~mp?ean, sehingga sekolahan jang 3 tiga petak 
kft~ll2 .1toe_, soedah penoeh' sesak oleh koendjoengan 
tad1. P1mp1nan oleh toean K. Doengga, sedang djam 
soedah menoendjoek kan djam 8.30, maka lantas di
~ersilahkan kepada toean I. Taha, oentoek memba
t1akan Al Qoer'an. 
. Spr dengan pan djang lebar, soedah menafsirkan 

a_Jat2 Al Qoer'an tadi, dengan keterangannja jang 
~1oekoep djelas. K ..:)Jnjakkan sekali ajat2 Al Qoer'an 
Jang soedah dibatjakannja itoe, ialah jang semata 
mata berhoeboengan dengan kepentingannja berdiri
nja sekolah2 dimana tempat 
. Sesoedahnja spr tadi dengan memakan tempoh 
1ang a_gak lama, maka dipersilahkannja beberapa spre
k~r:., Jang namanja tidak oesah lagi kita noekilkan 
d1sin1, o~eh sebab memakan tempat; Akan tetapi ke
semo~an1a spr2 tadi tidak lain maksoednja, dari me
ngoet1apkan diperbanjak2 terima kasih kepada soe
atoe ,,Comite" jang moentjoel memperdirikan seko-

... . 
~-~c, arahan Koelit, 

loebi koelit atau goedig itoelah 
ganggoean senantiasa. Soedah ter· 
fa.mp au banjak kali penjakit ini tidak 
diindahkan dan sebegitoe dapatlah 
dia meroewak. Adapoen sesoeng
goelrnja ada begitoe gampang dan 
lehs boeal menghilangkan penjakit' 
koeli t itoe. 

K 1ren .1 sesoenggoehnja Purol soedah 
m en1 .. t<1kan obat serasi boeat loeka 
;mgoes, loeka potong, loeka kena 
pnraag, loeka tersebab djatoeh, atau 
leks, letjetan, kaki bertjelah, tjalar, 
bintjoet, poeroe dan segala matjam2 

r enjakit koelit. 
• Ba;;i<m1 jang menjemboehkan dari 

Purol masoek sampaldjaoehkadalam 
koelit, membersihkan, memboeang
kan toelar danmenjemboehkan.Tiap2 

p enjakit koelit lekas semboeh, kalau 
sadja dipakai Purol. 

Harganja begitoe moerah serta ke
goenaannja begitoe besar. Sediakan
lah selamanja 
sedoos diroe-



~ 

r.f;i~ 
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Oesirlah Batoek. itoe 
Memperhentikanlah dengan lekas 
batoek 1an9 ngeri itoe, ambillah 
Akker's Abdi1siroop. Deng an sebentar 
djoega toean okan merasai, bahwa 
toean mempoenja"i toeloengan aka11 .~ 
mengoesirkan batoek jang terdegit J 
Sedari sendok jong pertama maka 
njatalah kerdjanja jang menjenanlt' 
kan, jong mengoerangkan sakit, dan ., 
jong melepaskan dahak itoe. Dahak 
jong terlekat itoe terlepastah serta 
toean akan bernapas poela dengan 
moedahnja. Abdijsiroop membekin 
nanti malam toean tidoer n1enjak 
dengan senangn1a serta dalam 24 
djam toean poen akan loepa sama 
sekali batoek sesak itoe. Sedemikian 
ambillah Akker's Abdijsiroop boeot 

Bafoek-01itp-8'onchitis-Aslltmti · 

1J~ ~ OOP 

LELANG SEBAB HENDAK BERLAJAR. 
Pada tanggal 30 November 1936 diroemahnja toean 

Z. E. A. P A TT I N A J A 
(Tondanoweg No. 28). 

Dari segala perkakas roemah (dapcer) jang tcrpeli
hara baik, jang mana masing-masing boleh bersak
sikan sendiri. 

LES PEKERDJA ~N 1 TANGAN. 

Mevrouw T. SAT 0 (Yamata) kasih Jes dalam 
pekerdjaan tangan seperti : breien, borduren, 
vlechtwerk printex dll. 

Bertempat dirnemahnja toean S. K. LIEM, Resi- · . 
dentielaan No. 35. 

Keterangan2 boleh didapar pada adres terseboet 
saban hari KEMIS djam 8 - 11 pagi. 

DAM- EN SCHAAKSTUKKEN 

KWARTETSPELEN 

HALMA 

KLEURBOEKEN 

1111 

P 0 E Z I E' A L B U .M S 

Ill 
BOEKHANDEL & DRUKKERij 
LIEM OEI 'TIONG & Co. 
MANADO TEL. 43 

SPAARBANK MINAHASSA. 
Diakoe sah dengan besluit Goebernemen 

tertanggal 11 Juli 1894. 

Tempat menjimoan oeang simpanan jg paling aman ! 

Oeang simpanan jang tertjatc;t dalam boelrnenja 
semasing penjimpan, paua oemoemnja boleh diminta 
kembali saban-saban sa'at, dengan tidak oesah ka
sih tahoe lebih doeloe. 

Boenga (rente) oeang jang didapat boeat taltoen 
jang telah lal0e, sa~an tahoen kira2 dalam b9elan 
Mei, ditentoekan 0!eh Oirectie. 

Directie. 

llatjalah: .KENG HWA POO. 

0 BAT SAK IT KEP AL A T J AP 
MATJAN 

SOEDAH termasjhoer paling mandjoer 

/ 
dan tjepat sekall boeat 

ilangkan 

/ 
TOKO OBAT TJAP MATJAN 

ENG AUl\I TONG KOW KIE 
Molenvliet West Batavia. 

Bisa dapat beli disemoea roemah obat dan toko-toko diantero tempat 

A~OTHE_EK 

.. """ 

BAROE DIBOEKA: 
POLIKLINIEK BAROE 

da i Dr. · A.~B. ANDU. 
KABAHWEG·- SEBELAH GEREDJA PROTESTANT. 

BA TJA ??? 

EENIGE IMPORTEURS 

MICHAEL STEPHENS & Co. LTo 

MACASSER MAN ADO. 



Tahoen ke 18 per' lisihan paltam n (\ra Italia dan Djerrnan sehingga -----------------------! beb rapa wai<I ie !al , telah didapat dioega keakoran, 
No. l l Lembar kedoea 

beg1toe djocga oeroe ,an Laoetan Tengah, satoe soal 

K H P mati-hidocp bagi ltali mendapl't pemetjahan jang me-eng Wa 00 1110 ',1:;!,an .• tlthans ba i kedoea pil1ak jang tersangkoet. 

I 
Sebagaimana laz1mnJ, didoenia jang tjelc1ka ini, segala 
apa jang rnernoeasl,a satoe golongan, hampir selama-
nja mendjadi pangkal e~oesarnn, sedikit11ja kekoeatiran 

Sabtoe 21 N ovember 1936 30 Kao Gwe 2487 dari golongan png Jai . Begitoelah persetot:djoean antara 

LOEAR NEGERI. 
FASCISM"?. contra COMMUNISME. 

It a I i a - D j er man be rs at o e. 
Kedoca negeri ini, jang sekian lama berkoketcer sa

toe sama lain, sekarang sesoedah koendjoengan graaf 
Ciano pada Berlijn, telah mendapat ketjotjokan sepe
noeh.1ja. Fascis dan Nazi jang bersamaan dasar, ber
gandengan tangan menentang kominis. Nasib jang sama 
dan kepentingan jang sedjalan, m1rndjadikan Mussolini 
dan Hitler memerloekan seorang akan jang lain. 

Akibat2 jang didapat sehingga kini dari persetoedjoean 
itoe jani: Djerman mengakoei hak-hak Italia di Ethiopia 
sedang sebaliknja Italia akan rnenoendjang Djerman pada 
mendapajkan djadjahan. Tentang'Oestria, satoe pangkal 

TIONGKOK - JAPAN. 

Pada gambar ini jang diatas, 

kita lihat demonstratie dari 

studenten Tionghoa sebagai 

pro1es atas perboeatan2 Jaran 

didalam negerinja . 

Beberapa tempo !aloe ada ter

kabar, bahwa barisan- barisan 

japan mendoedoeki poela be

berapa wijk cti;Shanghay, seper

ti Chapei dll. Dislni terlihat 

satoe ·pasoekan serdadoe laoet 

j apan sedang parade. 

kedoea negen fascis i sangal mengkoeat1rkan lain2 
ncgeri, anlaranja Per ntjis dan lnggcris, jang merasa 
kedoedcekan nja teran am Pe ran tjis sebab 1 erdjepi tan
tara Djerrnan dan ltalla dan lnggeris lantaran perhoe
bo ngan dengan djadj hannja terantjam di Laoetan Te
ngah terseboet, bertarr bah tegoehnja kedocdoekan Italia 
disitoe itoe, sedang ihak Roes orang sama gempar 
sambil bersembojan b hwa: 

F a s c s 111 e i t o e b a h a j a d o e n i a, 

jang mengantjarn pri-k manoesiaan ! 
Bahwa jang dimaks edkan oleh Moscou teristimewa 

adalah doenia-nja, ertinja doenia korninis, jg terantjam 
1toe, dapatlah dierti dari pelbagai kabar2 jang dapat 
n,enetes keloear dari negeri itoe, jang mengatakan, be
tapa dalam .rnlangan kominis pada masa ini terdapat 
perpetjahan 1ang sang'.lt mengcrernparkan. Pihak fascis 
orang iJfr, nagapan djoega bahwa kominis itoepoen sa-

PERANG SOEDA
RA DI SPANJOL. 

Dari peta ini orang 
bisa lihat (gambar kiri) 
betapa keadaan di
Spanjol itoe. Sahagian 
jang poetih itoc dae
rah jang masih dikoe
asai oleh pemerintah 
sekarang, sedang jang 
bergaris tjoreng jalah 
daerah jang telah dja

to-eh dalam tangan 
nationalisten. 

\ 

toe antjaman bagi keselamatan doenia, maka itoe juist 
adalah itoe oertentangan paham seperti jang terdapat 
diantara Moskou disatoe pihak dan BerlijnlRoma dilain 
pihak. Setelah kedoea paham itoe berbentoek satoe sama 
iain, sebagimana sekaran~ ini dengan adanja pro dan 
contra·nja terhc.dap perang soedara di Spanjol itoe, 
maka besar kemoengkinan Eropah seloeroehnja tertarik 
dalam perter:gkaran itoc. Fascis mengoendjoekan sym
pathienja terhadap kaoem nationalist (pemberontak) di 
Spanjol itoe, kominis sebaliknja menoendjang pemerin· 
tahan jang ada sehingga sekarang, hingga dari kedoea 
pehak didaja-oepajakan bantoean oentoek jang berpe
rang itoe. Apakah kesoedahannja kalau kedoea-doeanja 
sama berkeras kepala dalam itoe ? 

P e r a n t j i s t e rd j e p i t, l n g g e
ris koeatir. 

Dengan adanja doea aliran jang bertentangan itoe, 
jang mendjadikan Eropah terbagi dalam doea bahagian 
jang bermoesoehan, althans berbedaan paham satoe sa
ma lam, perdamaian doenia tidak diperbesarkan'kansnja 
akan tetap tidak mendapat ganggoean. Apa sebabnja? 
Besar kemoengkinan, bahwa salah satoe dari negeri2 
jang merasa dirinja terdjepit dan akan berbahaja kedoe
doekannja sebagai negeri jang merdeka, dalam kekoe
atirnnnja nanti mentjari keselamatannja dengan ..... 
kekoeatan sendjata. Kalau satoe kaii satoe soedah moe
lai, siapa dapat mentjegah jang lainnja dapat mengadoe 
oentoeng? 

Kedoedoekan Perantjis misalja, dcngan adanja itoe 
pakatannja dengan Roes, pada saat ini tak dapat dika
takan sangat beroentoeng. Terlebih poela sekarang Bel
gie, jg telah memperdengarkan keinginannja lebih soeka 
doedoek sama-tengah (neutraal) sebagai sedoeloenja pe-

' rang doenia, agaknja ketoelaran facisr.ne dengan adanja 
gerakan kaoem ,,Rexisten" dibawah pimpinan Leon De
grelle, dan dengan begitoe agaknja lebih pro Berlijn dari 
pada Parijs ! 

Hilangnja Belgie sebagai kawan, bagi Perantjis ber
erti satoe kedoedoekan jg terpentjil: dari Oetara, Belgi 
jang nentraal, dl!s tidak membolehkan tentara Perantjis 
meliwati daerahnja djika perte;npoeran dengan Djerman 
dari Timoer dan Selatan - Timoer segenap kekoeatan 
Djerman - Italia jang bersatoe sedang dari Selatan-Barat 
kalau sebentar nationalisten jang fascist itoe memega11g 
kendali kekoeasaan, satoe Spanjol jang sedikitnja pro
ltalia dan atau Djerman. lnggeris, jang sangat perloe 
kekoeatan Perantjis goena kepentingannja di Laoet Te
ngah, dus dapat diharap akan membantoenja, kalau me
lihat kedoedoekan kawannja sedjelek itoe, boleh djadi 
akan berpikir lebih mateng sedoeloenja berpihak, sedang 
etente ketjil, terdiri dari Roemenia, Yoego Slavia dan 
Tchechoslowakia jang sangat takoetkan Roes, sedjak 
adanja pakatan RoesfPerantjis, roepanja mengoendoer
kan diri dari Mariane, tir'ak bisa diharap lagi, sedang 
sobat satoe2nja: Roes terlaloe djaoeh dari Rijn I Sebab 
insjafkan kedoedoekannja jang berbahaja itoe, maka a
liran anti korninis di Perantjis roepanja semingkin koe
atnja. Apakah beloem kasip? 

B a g a i m a n a d e n g a n N e d e r-
1 and? 

Kedoedoekan Nederland, jang tetap masih sama te
ngah sedari doeloe itoe, boeat di Eropah, agaknja tidak 
mer imboelkan kekoeatiran. Lain keadaannja di Timoer
djaoeh, batja Indonesia. 

Baroe2 ini kita toeliskan tentang kedjadian2 dalam 
negeri dinegeri Matahari itoe, dirnana kaoem militer 
sedang beroesaha memperbesarkan kekocasaannja. 

Djika maksoed hendak mengadakan militaire ditac
tuur itoe tertjapai, maka ha! itoe boekan tidak ada pe
ngaroehnja boeat negeri2 sekelilingnja. Seperti diketa
hoei Japan sangat boetoehkan pengloeasan tern pat boeat 
rajatnja. Disamping desakan kearah daratan Asia, lihat 
sadja Manchukwo, poen ada plannja expansie ke Nanyo. 
Ada doea kemoengkinan jang dapat dikira2kan Jang 
satoe jalah, bahwa Nippon berhasil mendapat kedoedoe
kan tegoeh didaratan Asia, seboet: Tiongkok. Pada masa 
ini seperti kita sering dapat batja, Japan sedang asjik 
mentjari ketegoehan kedoedoekannj<l dinegeri tetangga 
itoe. Te ta pi pihak Tiongkok orang djoega tidak doedoek 
diam. Semingkin lama, semingkin tegoeh, sebab seming
kin didapat ketjotjokan antara Tionghoa dan Tionghoa 
dalam negeri. Djika maksoed Japan di Tiongkok itoe 
t1dak kesampaian sebab terhalan~ oleh kekoeatan Ti
ongkok atau oleh adanja keakoran antara kedoeanja, 
kemanakah Japan haroes menoedjoekan expansienja? 
Nanyo jang loeas ini ada boekan satoe object jang ti
dak menarik I 

Bersiap dan sediakan pa
j o en g. 

Di Indonesia sini orang mengerti akan kedoedoekan· 
nja. Segala ichtiar pembclaan baik ()!eh golongan par
tikoelir, maoepoen oleh pemerintah tidak diabaikan. Itoe 
kita dapat saksikan sendiri dari kerepotan memperleng
kapi wcermacht disini sedapatnja moengkin. Poen ne
geri-negeri besar jang mcmpoenjai kepentingan di Pa
cific sama memperhatikan aliran2 di Timocr djaoeh sini. 

lngger is dengan Singapoera-basisnja dan Amerika 
sama mempertegothkan armada2nja dilaoetan tedoeh. 
Dalam pers tersiar kabar tentang bakal diadakannja 
pertemoean armada2 di Singapore pada achir boelan 
ini. Disitoe akan bertemoe kapal-kapa l perang kepoe
njaannja Amerika, Inggeris dan Nederland. Rendes-vous 
itoe ada terlaloe mahal, pada dapat diadakan semata2 
goena kesenangannja serdadoe2 laoet sadja, terlebih 
sebab konon, dari pehak Belanda sadja akan dikirim 
kesana tidak koerang dari 7 boeah kapal perang. 

Roes jang ditakoeti. 

Negeri merah, jang oleh Eropah begitoe ditakoeti 
sebab membahajai doenia, rasanja boeat di Timoer dja·· 
oeh boleh di pan dang sebagai satoe rem bagi scsiapa jg 
dihinggapi demam expansie. Seandainja misalnja Nippon 
bertindak ke Selatan, kita djangan loepa bahwa dari 



sebelah Oetara ada imbangannja. Moskou boekannja 
sobat Tokio, dan selama antjaman dari Oetara, dari 
pthak Roes itoe tetap ada taklah oesah di Selatan orang 
terlaloe koeatirkan datangnja bahaja dari Oetara ini I 
lni perloe rasanja dikemoekakan, soepaja orang tidak 
keliw it nerveus, berhoeboeng dengan adanja segala apa 
jang sekarang terlihat sekelilingnja, jang ada pertalian 
nja dengan pembelaan negeri. 

Mengantjamkah perang? begitoelah orang bertanja. 
Penjahoetan atas pertanjaan sebegini boekan moedah 
memberikannja, tetapi melihat gelagat, rasanja oraRg 
keliwat lebih2kan kalau pada sekarang ini hendak me
ngatakan bahwa antjaman perang ada lebih dari jang 
soedah2. Pendeknja: keadaan ada mengoeatirkan, tetapi 
ti d a k I e b i h mengoeatirkan seperti ditahoen2 jan~ 
telah !aloe. Djadi bagi kita tak ada jang menjebabkan 
pada lebih membesarkan ketakoetan kita. Pikiran dingin 
hati tetap, itoelah jang sebaik2nja boeat masa ini ! 

TJ AHA .ME~ .ARA. 

(Oleh: CORPHAR). 

,, ....•. d1~anti tempatnja oleh lain bangsa" 
,,jang d a I am k e ban j a k an n j a hanja" 
,,hidoep disini dengan kasih menjaboeng" 
,,ajam, menjanji sampai siang, . minoem'.' 
,,alcohol sampai tersoedah-soedah 1ang baik' 
,,tentoe kita ketjoealikan .•...... " 

Oalam minggoean ,,Menara'· tgl. 12 November 
1936 No. 45, lembar doea, terbatja satoe toelisan 
beralamat "Meninggalkan tanah air", jang dalam 
oedjoednja bermaksoedkan memperdengarkan tegoran 
kepada ptmoeda2 Minahasa jang masoek serdadJe, 
soepaja mereka insjatkan, bahwa hal meninggalk11n 
tanah air oleh pemoeda2 terpilih dari satoe bangsa 
ada mengandueng bahajanja bagi bangsa ttoe. 

Satot' m1nggoean .\\1nahasa jang mtntjegah ke
moendoerannjil ba11gsa i\\inahasa, memperlihatkan 
p1mp111an mmggoean 1toe mengeni akanhwadjiban
nja, dan dj1Ka se.oranja dalam mengedJar maksoed 
ba1k seoa,;1toe. p1mp111an mtnggoean 1toe soedah 
berlaKOe leo1h tjermat dengan kat;i katanja. dan t1dak 
kel1wat mengemoekak;;n nerf1k1ran .. maks,)ed me-
11joetj1kan tjara ·. tentoe lebih tin~~1 poela penghar
gaan orang akan toe! san 1toe 

Oiatas int k1ta 1erakan sebahagian kalimat jang 
terbatja oalam toelisan 1toe. jaitoe bahagtan kalimat 
jang mengenai bangsa Sangihe dan ·r alaoed jang 
oerdiam dttanah Toar int Dari bahagian kalimat 
jang kita oelangi d1atas itoe, dapa·t ditarik kesim
poelan. bahwa.... ,.bangsa Sangi he dan Talaoed 
jang berada di ,V\inahasa, hanja meliwati pengh1doe
pannja boeat bahagian jang terbesar, dengan me
njaboeng ajam, m~njanji dan minoem rnabok". 

Kalau kita beloem mengenal ,.tjara-menara", ten-
10e k1ta akan marah dengan adanja ,,poedjian Menara'· 
terhadap bangsakoe 1toe, tetapi lantaran memang 
tjaranja collega kita di Menara 1toe tid~k asing lagi 
bagi kita. maka kita sadja kesalkan oet1apan Menara 
jang koerang taktis itoe. ,, V\e?ara" ko_eatirkan per
tjampoeran darah antara Sang1a dan "'.1111ahasa,. koe
atirkan ini soesi diperisterikan oleh s1anoe. 1111 ada 
haknja sebagai soeara bangsa Minahasa. Pimpinan 
Menara sebaga1 orang Minahasa 10 '10 tentoe ber
hak mempertahankan ke-toelen-an darah bangsanja, 
soepaja djangan dikotori dengan darah-alcohol jang 
soeka~ menjanji dan menjaboeng ajam itoe Tidak
kah disini kekoeatiran itoe mengkaboerkan kedjer
nihan pandangan collega kita itoe, sehingga bahaja 
pertjampoeran itoe dil1hatnja sadja datang .,juist" 
dari pihak Sangia dan Taloda? Collega itoe loepa 
roepanja itoe sekian nboe ,,bini dapoer". jang pada 
k1ra2 20 tahoen silam pernahnja mendjadi pangkal 
pertjakaran kalam jang bagitoe ser?enja. Apakah per
tjampoeran ini tidak ada bahaia? Althans t1d.ak 
mengoeran~kan kebersihan darah bangsa .~olle~a ktta 
itoe? !ngat sadja bahwa ,,boeah-boeah dart per-· 
hoeboen~an itoe terbanjak mendjadi ,.lain bangsa", 
djadi tanah Toar ini bisa kekoerangan pendoedoek 
asli jang 100% dalam segala-galanja, sebab nanti 
jang ada, sadja: ketoeroenan afkeran serdadoe, ke
toeroenan pemabok-penjaboeng dan boeah2 perhoe
boengan jang pintjang, seba-b terdjadi karena doro
ngan materieel semata-mata ! 

Adapoen ha! pertjampoeran darah Mirahasa de
ngan Sangia-Taloda itoe, rasanja kekoeatiran co!lega 
kita itoe keliwat dilebih-lebihkan. Menoeroet dJalan 
perfikirannja Meuara, maka noni-noni jang ke!eb!han 
disini, ditinggalkan oleh pemoeda pe.moeda _Jan_g 
gagah perkasa itoe, kembang ba~gsanJa, nant1 dt
pinang oleh itoe anoe-anoe dan seberang laoet 
Diloepanja pertanjaan: .,apakah anoe nanti soeka 
meminangnja? ,,Dan lagi : ,, apa sinoni nan ti soeka 
menerima pasangan sedemikian ?" Collega kita toh 
tidak begitoe nakal, pada mengira bahwa perem-
poean bangsanja nanti soe~a hidoep dengan l~la~~ 
pemabok, penjalrnen~ dan Jang semalaman me111an11 
teroes sampai siang? Rasanja perbedaan lembaga 
menoeroet oekoeran collega kita itoe sendiri. jaitoe: 
disatoe pihak anoe jang lembaganja sangat rendahnja, 
dan noni jang toelen-setoelen-toelennja itoe, poeteri 
soeatoe bangsa jang gagah perkasa, ada satoe tem
bok jang tjoekoep tinggi dan koeat pa_da dapat me
njegah pertjampoeran anoe dan soes1. Tambahan 
poela, urang2 Sangihe dan Talaoed jang datang k~ 
Minahasa, selang kira2 stengah abad mereka moela1 
beralih kemari,-biasanja tetap dalam lingkoengan 
kebangsaannja sendiri2 sebab mereka memperdirik~n 
kampongnja sendiri, kawin-mawin antara sesaman1a, 
sehing~a antara itoe 40.000 djiwa ~da lebih separ?~ 
jang terlahir di Minahasa dengan t1dak mempoen1a1 
setetespoen darah Toar-Loemimoeoet ! 

Oran~ Sangihe-Talaoed memang ada jang gemar 
alcohol dan soeka menjaboeng ajam, tetapi itoe be
loem bererti bahwa kebanjakan antaranja menjoekai 

:::sac: rww z 

Bisa minoern bisa gosok bisa oeroet 

Kemandjoeran ini minjak obat soedah dapat diploma2 dan soedah dipoedji dari padoeka2 
toean2 ambtenaar dari bangsa Europa dan lndonesier seperti: Radja2, Regent, Hoofdagent van 
Poli tie bij de afdeeling Generaal Controle Soerabaja, Adjunct Hoofd Djaksa 1 ste klasse pada 
Landraad Makassar, kepala2 District, Wijkmeester dan Luitenant Tionghoa, Hm. toea2, kepala2 
goeroe, Voorzitter2 dari perkoempoelan2, serta pendoedoek2 dan bangsa2 asing dari seloeroeh 
tanah Hindia Be Ian fa jang soedah pernah pakai ini ,,Ban Leng", dibawah ini ada doea soerat 
dari antaranja. 

Soerabaja, 7 September 1935. 
VER KLARIN G. 

Jang bertanda .dibawah in i , Cll .. "'(-,de Kater_. Hoofdagent van Poli.tie _P?da afdeeling Gene
rale C 1'1tmle d sin1 ·nc:nera'lgkan d1s1n1, fnhwa ta soedah tahoe paka1 min1ak Ban Leng boeat 
mengobati loeka'2, saktt oeroet dan beringoes, boeat penjakit-penjakit mana obat terseboet sa-
ngat. baik adanja. Jang bertanda 

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

VER KLARIN G. 

Jang bertanda d!bawah ini, .L. j J v. !\nen, b~rtinggal .di Soerab?ja, menerangkan dengan 
i111, bahwa m njak . Bil'! Leng". png d ,b1k111 oleh S1e Ka Tje merk Tjeh She Tong, sangat ter
poedj1 ~oena roepa ' O" nj1kit. seperti: sakit tel1n;!a. demam. loeka teristimewa loeka2 angoes. 

Sesoedah oakai sed1kit sadja rasa sal<it soedah hilang sama sekali . 

~· erabaja '.24 - 11 - '35 

itoe, seb2g1mana jjoega t1dak dapat d1katakan, bahwa 
orang .\linahasa kebanjakan ada soeka::! menjaboeng 
manoesia. sebab gemar djadi se:-dadoe ! Anoe dan 
momo menjanji sampai siang, kalo clan soesi dansa . . 
.... sampai s1ang djoega ! Dimana perbedaannja? 
Dalam mP.mpertahankan ketoelenan bangsanja, collega 
kita d1 Menara loepa, bahwa setiap bangsa ada aibnja 
dan ada poela baikn_ja, tetap1 dalam hal mengoekoer 
bangsa jang satoe dengan bangsa jang lain, ba1klah 
kita djangan meloepai, bah a kalau bangsa Sangihe 
gemar menjaboeng ajam atau minoem sopi. itoe 
beloem boleh diambil sebagai oekoeran, jang bangsa 
itoe sebagai bangsa ada lebih koerang (minderwaar
dig) dari bangsanja penoelis · dalarr> 1~\enara itoe I 
Kalau si Sangia tidak bagttoe gemar djoeal kepala 
seperti si Minahasa, apakah itoe ber~rti satoe ke
koeranaan Sancria kalau dibanding dengan ban!lsa b ~ 

Minahasa? Sekianlah 

GORO NT A LO. 

Openbare propaganda .,Persatoean hlam". 
Pada rnalam minggoe tertanggal antara 31 October 

dan I November 1936 ini, saed2h diadakan Openbare 
propaganda vergadenng dari ,,Persatoean Islam" Cen
trum Bandoeng di Gorontalo, dengan mendapat koen
djoengan kl 400 orang le)aki , perempoean, bertempat 
digedong sekolahan Al Wath an ijah. 

Pada djam 8.30 rapat soedah diboeka oleh toea 
Hadi Addaba sebagai v9orzittern ja dan sesoedahnja di
mintai wakil2 per s: ialah .,Adil", Soeara rajat d1 Go
rontalo, Pedoman Masjarakat dan wakil pers Ken ,.. Hoa 
Po. 

Wakil pemerintah, adalah djoega menghadirinja; se
dang wakil2 perkoempoelan ialah: Moehammadijah Tja
bang Gorontalo dengan jang dari Groep2 jang berde
katannja, P.S.1.1. Gorontalo d1oega. 

Sesoedahnja toean voorz1 tter mem boeka dengan 
mengadakan beberapa keterangan jar.g dengan moen
tjoel.1ja ,,Persatoean Islam" di Gorontalo, maka lantas 
mempersilahkan kepada toean Mohammad Addaba, oen
toek membatja Al Qoer'an dengan ditafsirkannja keda
lam bahasa Indonesia dengan terang dan djelas. 

Publiek adalah tjoekoep mengerti poela. 
Toean Noh o Kamb a, lantas bergantian poela 

dengan spr jg !aloe, oentoek menerangkan Azas dan 
toedjoean Persatoean Islam. Spr dengan pandjang le bar 
mengoeraikan dan menerangkan Azas dan toedjoean 
Persatoea:i Islam tadi, jang berkesoehannja orang2 pen
dengar adalah menerima keterangan2 tadi dengan terang 
poela. Kemoediannja, sedang agenda berhoeboeng den
gan ,.Masaalh Poeasa". dan spr jang soedah diserahi 
agenda terseboet. lantaran ada terganggoe kesehatannja 
(Raden Himam), maka oleh voorzitter pimpinan, soedah 
dioemoemkannja oleh halangan terseboet. Maka oleh 
memenoehi agenda jang soedah disiarkan itoe, maka 
) !eh voorzitter soedah ditcrangkannja ,,Masaalah Poeasa" 
terseboet, walaupOC'll drngan disingkatannja. 

Keterangannja u1tentang masaalah terseboet, poen 
adalah memoeaskan kepada pnbliek djoega. 

Sesoedahnja diadakannja pauze (kata voorzitter, 
walauµoen pauze zonder iseng2, pen maka !aloe diper
silahkannja kepada toean dari wakil J.1.B. Tjabang Go
rontalo ialah 'Tani Lamato. Spr soedah dengan begitoe 
gembira oentoek memberi terima kasihnja, ke~a~a. ke
datangannja Persatoean Islam di Gorontalo s1111, 1ang 
moedah2an dengan kedatangannja terseboet, oleh raiat 

Jang bertanda 

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

fJoront;ilo akan soeka poela memasoeki dirinja kepada 
pergerakan itoe. 

Demikianlah poela d~ngan beberapa spr2, jg soedah 
meminta berbitjara pada ini ma!am ialah toean2 Moha
mad Doenggio wakil Moehammadijah Tjabang Gorontalo 
Abdullah Toemoe wakil P.S.1.1. Gorontalo, Karim Mo
noarfa wakil Pemoeda Moehammadijah Gorontalo, Kobis 
Laya wakil Moehammadijah Dehoewalolo, Hadji Bakari 
Oesman wakil propaganda sekolahnja Al Wathanija, 
Hoesain Akase, dan toean Antoe Haroen wakil Moe
hammadijah Groep Potanga. 

(Noot,pen: Diantara wakil2 perkoempoelan terseboet, 
hanjalah wakil toean Abdullah Toernoe jang sedikitnja 
mendapat beberapa kritikan dari perkoempoelan2 jang 
lalll; kritikan mana ialah, dart sebab azas PS l I jang 
semata2 mementingkan keagarnaan (Islam, pen), akan 
tetapi tiada sot:ka sekali mengerdjakan apa2 jang di 
soeroeh oleh agama Islam Akan tetapi, kritikan terse
boet tidak akan dibantras oleh toean itoe.) 

Dengan beberapa terima kas1h jang dioetjapkan olth 
beberaoa sor~ terseboet, maka oleh voorzitter ta' loepa 
poela dibalasnja , dan sebagai penghabisan, sµr soedah 
memberikan pemendangan 2nja, d1tentang tt>ntangan o· 
rang2 jang tidak menjoeka1 akan oerdi 1nja ,,Pcrsatoear. 
Islam" ini. 

Voorzitter amat menjesal sekali, kepada orangi jg 
membentji itoe, tidak akan soeka datang bermoekaz 
pada ini malam. Akan tetapi mesk1poen pemb1tjarac.n2 
meskipoen ada sed 1kit panas2, tetap1 vergadern .g ada 
!ah langsoeng dengan sel 1P1at dan an1an. 

Sesoedahnja mengo tja L kan ter1111a has1h. teroetarr a 
keoada orang jang soedah 111em111dj mkan gedongnja 
maka rapat d1toetoe p djam I I 35 men it. 

De ver~laggever 

Diloear tanggoengan Redactie. 
~--- -------------

Beraoi kerena benar Takoet kerena salah. 
Didalam kampoeng di Onder Oistr. di Hoofd Distr. 

dan di ciap2 Afdeling, maka adalah pemerentah jang 
ditentoekan oleh Goebernement, soepaja mendjaga ke· 
amanan kaoem dan mengoeroes segala keberatan jang 
patoet dioeroes, dengan ta memandang moeka dan 
bangsa menoeroet atoeran dan kewadjiban pemarentah, 

Tentang atoeran jang demikian, maka teringatlah 
akan roemah saja dibakar orang bersama2 beberapa tan· 
da kesetiaan dalam dienst militair jang di berikan oieh 
Seri Baginda Maha Radja, soedah dirnakan api; semoe
anja ditaksir kira2 lebih f 2000, (doea riboe roepiah) 
Hal ini soedah dipenksa oleh wakil Hoekoem Kedoea 
di Kema. Sesoedah dipe.riksa, maka sal<si2 disoeroeh 
poelang nanti lain kali dipanggil akan diperiksa poela. 
Kini telah 2 boelan lebih maka ta ada barang chabar 
ten tang ha! itoe; terlebih poela saja berani kata~an hal 
keperiksaan itoe tida adil adanja. Oleh sebab itoe ma
ka saja minta pertolongan pada Engkoe Redactie tolong 
njatakan ini dalam soerat chabar soepaja moedah moed~· 
han jang berwadjib ketahoei tentang seloek-beloeknJa 
keperiksaan jang malang ini. 

Madidir 18 November ~36 . 

c. s i w ij 
Gepensionneerd Sergeant 

der infanterie. 
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