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DEVALUATIE. 
Dan Pemerintah jang awas. 

Tersebab beloem diterima kabaran jang pasti 
ten!ang soal iang mendjadi kepa 1a to;;lisan ini. pada 
saat kita mcnoel1snja, maka b•)ekannja maksoed k1ta 
dengan ini hendak memperbitjang massalah itoe kalt. 
ini. t:ntah ·ah dilain kesempatan. 

Tapi apa jang kita hendak ketengahkan, jalah 
h ii IHI J,t is bJ e~1 J ~>dndan6 seo·16ai boentoet-boen
toetnja k bara11 tentang devaluatie itoe, boentoeU 
mana :>an~at pandjangnja bahkanpoen menggempar
kan sampa1 kekarnpong-kampong, desa dan doesoen. 
sehingga perloelah rasanja mengo pa ·nja sedjelasn1a. 

Adap en masjarakat kita jang ma 1h sangat pri
mitiefnja itoe, bagimana seaerhananja djoega sekal1-
poen. ada soedah tjoekoep sedar padd dapat mem · 
bedakan se~ala apa jang ter lengar disekelilingnja, 
teristimewapoen, djikalau apa jang d1dengarnja itoe 
dengan Iangsoeng ada bersangkoetan dengan peng
hidoepannja sehari hari Setel-ah tersiar kabar ten-

PENTJETAK: 

HANOELSDRUK LIEM OEI TIONG & Co, MANADO 

Agenten voor NED. tNOIE, Publiciteitskantoor ,,DE GLOBE" RYSWYK 78., BATAVIA c. 

tang devaluat e jang oleh dan atau kepada masjara- ,,akoe 1111. Harga roepiah soedah atau akan to~1oen. walaupoen bahan2 itoe tadinja masih dibeli dengan 
k"t k1ta diertikan dengan sinaka, sebagai: ,.harga ,.Djadinja dari gadjihkoe jang sekian poeloeh roe- moerahnja. Sampai pada ritja tamale harganja soe-
roepiah toerJen'' (ditoeroenkan) jang maknanja ada- 1 ptah djoemlahnja akoe akan sadja terima nanti, dah naik, dan djika tak lekas dibatasi. penaikan itoe 
lah: harga barang3 akan naik", maka seperti dapat I '.'.sekian Oll, neta

1

nKah Je dapat mentjoekoepi akan melampaui kemestian. Berhoeboeng dengan 
dierti, w.:tlaupoen de 11~an pelahan tapi deng n pasti I ,,keperloean roemah tanggae<oe?" hal2 diatas ini maka ada baiknja, pada pengoentji 
m 1soe ·Iah kl!se,1Jeb.1ri per5ao~la ja•1g sederhana Ini ada salah satoe · ~djadian jang loetjoe lt)elisan ini kita dapat k barkan, bahwa dari pihak 
itoe 1~)~)k k~.;:)e.1tira1.1ak:m,,n'l.1k·11.1 iir~a se;ala: \ jang ma nl<SJed • .;:an,aJt,\ 11a poen djalannja per- pemerintah orang ada berawas awasdanmengawas-
g1I~ lJa )all;! d1pe~,oe1n}a _g0.!na ~e i,,,r1 oepa _1 sehan f i< ran 1a L~ ~:i 1jjil it Jc, d:t n m11a terselip keloe- kan kenaikan harga segala barang, teroetama barang:2 
hm··. ::>.!..:anlah 1ndru:-c 1a1g pcrtan1-tam1 Jang d1-1 tjoe1n, toh d1:nrnja tidak bagitoe salah. Betoelboe- bahan makanan Dengan pemberian tahoe dari pe-
rasai d:kampoeng, desa dan doe.;oen. Sj::>ckoerlah, kannja si jang bergadjih itoe, kalau misalnja ia biasa merlntah, tertanggal 30 September j.b !. jang kita 
bahwa walaupoen deng.:m lebih pclaha 1 lagi dari · menerima 3J roep1ah. d:!ngan toeroennja roepiah tempatkan dilain bagian dari nommer ini. dapatlah 
jang diatas, pengertian tentang , t eroen·1ja harga itoe ia akan nanti menerint 1 sadja m1salnja 20 roe- kita kepastian tentang pengawasan pihak pemerintah 
oeang d1n n1iknja harga barang' 1toe poen me.na piah, seperti d1pikirnja itoe. dengan apa ia ada ke- itoe . .::iep~rti orang dapat batja sendiri dalam circu-
soeki djoega masjarakat kita da1arn erttan jang boe- 1iroe, tetapi, kebenaran jang tersel1p daiamnja adalah, laire pemerintah itoe, maka berhoeboeng dengan 
kan sedikit, telah mengl'terangkan kekoea iran ten- bahwa. kalau kena1kan h rga baran,;2 jang pada kekoeatiran akan dinaikkannja harga barang hal 
tang kemahalan itoe, jaitoe, bah :va djika au harga masa ini betoel soedah d1moelai ,an, teroes meneroes, mana betoel ada berdasar. maka oleh pemerintah 
seg la_ bar<:na akan. naik. poen haraa producten kita, jan~ rg dj i e t r akan ak dapat mem- telah ct;ambil keooetuesan pada memberi berlakoe 
sepertt: copra dsn1a, tak boleh t1dak a~<an toeroet bajar sekalian keperloeannja dengan gadjinja jang onteigeningsordonnantie, jaitoe satoe peratoeran jang 
naik djoega. Keinsjafan adanja ,,tegenwicht" ini se- tetapi berdjocmlah dan d1terimanja dalam badan dan membolehkan, djika perloe, pemerintah membeslag 
perti soedah dikata, tidak sedikit telah mengoerang- banjaknja 30 (tigapoeloehJ it,Je. segala barang makanan dan bahan makanan, jang 
kan kekoeatiran ! Sebab kalau harga barang2 naik misalnja dengan, harga:ija dinaikkan dengan melanggar batas oleh si 

Tapi sementara itoe tak koerang koeranglah soe- kata, :?5 pCt, boekankah 30 roepiah itoe soedah tidak jang mendjoealnja. lni ada satoe tindakan _jang betoel 
dah terdjadi kedjadian2 jang loetjoe, djoega jang tjockoep boeat memba!ar barang jang diperloei itoe perloe dan pada saat ini, pada tempatn1a. Dengan 
koerang menjenangkan, berhoeboeng dengan deva- dan tadinja berharga sebagitoe itoe? adanja peratoeran itoe tertjegahlah pernaikan harga2 
luatie itoe. Misalnja ada orang bcraadjih, jang agak- Tentang apa jang kita katakan tidak menjenang- jang keliwat batas, ten koste van het algemeen. 
nja telah dikelir0ekan dengan kabaran tentang .,toe- kan itoe, jalah terdjadinja penaikan harga2 pelbagai Pada oemoem diseroekan disini, baiklah orang 
roennja" harga oeang roepiah itoe, dengan sedih bahan makanan, misalnja beras dlsnja sampai di- tetap kepala dingin dan pik1ran waras, sebab,. · . 
telah menghitoeng hitoeng .,wah soenggoeh tjelaka kampong2, setelah kabaran devaluatie itoe tersiar, Regeering ada awas. 

------~_;;;--__;;;....~---------------------------

Perhatikan gambar diatas; inilah 
sebetoelnja tjara menggendong 
membawak baji soepaja kepala 
lehernja ditahan dengan rapi. 

• Jang 
dan 
dan 

Tetapi ingat; jang paJing.perloe 

sekali jaitoe dia poenja makanan: 

Djangan loepa 

kasih dia makan: 
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PENG~NGKATAN G. G. BAROE. 

'alinan beslit Radja. 
KAMI WILHELMINA 

atas rah mat l'oeI1an, Maharadja Nederlanden, Prinses 
Ornnje Nassau, dsll. 

Karena bernet1endak akan mengisi tempat jang ter
boeka dalam pernerintahan oemoem Hindia Belanda, se
bab sOPdah mernperhentikan dengan hormat Goebernoer 
Djenderal Kami, j hr. Mr. Bonifacius Corne Ii s 
de J on g e, 

Dan karena Kami soedah menaroeh kepertjajaan atas 
keset1aan, pengetahoean dan keradjinan Toean 

J h r. i'v\ r .. \ I id i us \Vo rm o Id us La 111 be rt us 
T j a rd a van St a r ken b o r g h S tac ho u we r, 

Kamerlleer karni dalam Ojabatan Loear Biasa, Gezant 
Loear B1asa dan Minister jang djadi Wakil Moetlak di 
isiana d1 Brussel dan Luxemburj!, Ridder in de Orde 
v1rn den Nederlandschen Leeuw, Offtcier in de Orde van 
het Le~ioc-n van Eer van Frankrijk, Officier in de Orde 
van St. ,\\auritius en St. Lazarus van Italia, Eere-ridder 
van de joha11r1iter-Ordc; 

Socdah mengangkat dia djadi Goe be r n o er D j en· 
de r a I Kami d t Hindi a Be I and a dan djadi La k 
s a 111 a n a A n g k a t a n Lao e t dan P an g 1 i m a p e
r a n g A 11 g k a t a n D a r at j a n g ad a d i s i toe, de
ngan l-.oeasa jang dimestikan, sebagai Wakil Kami dida
erah it 'le, alrnn mendjalankan pemerintahan oemoem 
mcnoeroet Atoeran Pemerintahan Hindia; 

Oleh sebab itoe Kami memerintahkan sekalian amte
nar tinggi dan rendah, baik jang sipil, maoepoen jang 
militer, dan pada oemoemnja sekalian rajat Kami di Hin
dia Belanda, dengan tidak ada ketjoealinja, akan me
ngakoei dan menghormati dan menoeroet perintahnja 
dan seberapa dapatnja akan membantoe Toean j hr. Mr. 
Alidius Wormoldus Laml>erus Tjardavan 
St ark e n b or g h St a ch o u we r terseboet diatas se
bagai Goebernoer Djenderal Hindia Belanda dan Laksa
mana Angkatan Laoet dan Panglima perang Angkatan 
Darat Kami jang ada disitoe. 

Termaktoeb di lstana het Loo, 30 juni 1936. 
(get.) Wilhelmina. 

De Minister van Staat, 
Minister van Kolonien, 

(get.) H. Colijn . 

Salinan Besluit Goehernoer Djenderal 
Hindia Belanda. 

No. I. fStaatsblad No. 475). 

Betawi, 16 September 1936. 

Soedah memperhatikan beslit tancgal 17 Juni 1936 
No. 11 ; 

Telah membatja soerat Minister van Staat, Minister 
van Kolonien tanggal 6 Juli 1936, Afdeeling Kabinet, 
No. 13j55Q, jan~ bersama2 de11gan itoe memberikan sa
linan soerat2 terboeka jang disahkan ctleh Seri Ba2inda 
Raioe tangga l 30 juni 1936 dan jang diserahkan kepada 
Goebernoer Djenderal Hindia Belanda jang baroe diang
kat, Jhr. Mr. A. W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachou
wer jang dimaksoed beslit Seri Baginda tanggal 8 Juni 
1936 No . I I da.n dimoeatka dalam Staatsblad Hindia 
Belanda tahoen itoe No. 322; 

memohonkan kepada Minister melakoekan seperloe
nja soepaja mengoemoemkan seperloenja soerat2 terboeka 
ini pada ketika Wali Negeri jang baroe itoe moelai me· 
rnangkoe djabatannja; 

Telah berkenan dan setoedjoe: 
Akan menetapkan, beslit Radja tanggal 30 juni 1936, 

jang memoeatkan soerat2 terboeka, jang diberikan oleh 
Seri Baginda Ratoe kepada Goebernoer Djenderal Hin
dia Belanda jang diangkat, jhr. A.W.L. Tjarda van Star
kenborgh Stachouwer, akan dioemoemkan dengan djalan 
memoeatkannja dalam Staatsblad Hindia Belanda. 

Salinan beslit ini akan dikirimkan kepada Raad van 
Nederlandsch-Indie, oentoek memberi keterangan. 

Sama boenjlnja dengan Beslit terseboet. 
De Gouvernements Secretaris, 

Proclamatie. 

Oleh karena Seri Baginda Maharadja Ratoe, sepan
djang Firman Baginda tanggal 8 juni 1936 No. 4 jang 
dioernoemkan dengan tanggal 19 juni 1936 dengan Staats 
blad Hindia Belanda tahoen ini No. 322, berkenan me
ngangkat saja mendjadi Goebernoer Djenderal Hindia 
Belanda, moelai haci jhr. Mr. B.C. de jonge menjerahkan 
kewadjibannja djadi Goebernoer Djenderal kepada saja; 

dan oleh karena jhr. de Jong~ jang terseboet itoe 
soedah menjerahkan kewadjibannja djadi Goebernoer 
Djenderal kepada saja didalam sidang Volksraad pada 
hari ini; 

maka moelai sa at itoe djoega saja soedah moelai 
melakoekan kewadjiban martabat Goebernoer Djenderal 
Hindia 13elanda dan Laksamana Angkatan Laoet dan 
Panilima Perang Angkatan Darat Seri Baginda jang ada 
disana; 

dan serta dengan ini dinjatakan dimoeka oemoem 
akan ha! itoe soepaja sernoea departement, pembesar 
negeri, badan pernerintahan, pegawai iipil dan militer, 
dan semoea pendoedtek dengan tiada bedanja; 

dan soepaja djangan ada orang beralih tiada tahoe 
akan ha! ini, proclamatie ini akan dioemoemkan dan 
akan ditempelkan diseloeroeh Hindia Belanda ini dengan 
bahasa Belanda, Hindia dan Tionguoa dengan tjara bi
asanja. 
Termaktoeb di Betawi, pada tanggal 16 September '36. 

Goebernoer Djenderal Hindia Be)anda. 

, 

Starkenborgh. 
Sekertaris Djenderal, 

j . M. Kiveron. 

PEMILIHAN SOEDAH DEKAT. 

Di Amerika Serikat sedari beberapa tempo orang sedang asjik berpropaganda goena pemilihan Presi
dent baroe, jang bakal dilangsoengkan dalam boelan November depan . Gambar ini meloekiskan keadaan 
dikota Philadelphia, dimana seorang propagandist dari president jang sekarang, Roosevelt, telah berpidato 

dimoeka dan disoraki oleh U0.000 orang pendengarnja. 

NASIB DOENIA DITAHOEN 1937. 
Menoeroet ramalao 1eoraog 
ojooja toelrnog tenoeng. Ma
dame T e r f e n L a i l a. 

Waktoe belakangan mi, soerat soerat kabar ramai 
membitjarakan tentang ramalan .\l\adame TERFREN 
LAILA, jang dioetarakannja kepada wakil soerat ka
bar .,St r a i ts Ti me s", waktoe beliau berada di 
Singapore beloem lama ini. 

Njonja toekang tenoeng ini, sekarang mt berada 
di Batavia dan menginap dalam Hotel des lndes, 
dimana oleh wakil B.N telah diinterview. 

Tentang pembitjaraan diantara wakil soerat ka
bar Belanda itoe dengan njonja LAILA, dalam SIA NG 
PO antara lain lain kami koetib jang benkoet ini: 

,,Wakil B.N., soedah bekin pembitjaraan sama 
ini Njonja jang terkenal di Eropa berhoeboeng de
ngan ia poenja ramalan jang beberapa ar:taranja ada 
djitoe. Seperti doeloe kita soedah kabarkan, itoe ra
malan ia keloearkan kalau ia djoestroe kesoeroepan. 

Madame Lai I a tjeriterakan, bahwa ia hampir 
selaloe berada dalam perdjalanan. la kebanjakan pergi 
dari satoe kelain tempat, dalam mana ia teroetama 
ada taroeh banjak perhatian pada adat-istiadat dari 
pendoedoek diberbagai2 negeri . 

Hasil dari ini pemahaman ia ada toelis dalam 
madjallah2 dan djoega ia menoelis boekoe tentang 
itoe. 

Tentang dirinja sendiri Madame Lai I a tjeritera
kan, bahwa ia poenja ajah ada seorang Si k h dari 
Lahore, sedang ia poenja iboe ada seorang Hongaar. 
Tapi ia sendiri ada rajat Roemenie dan tinggal Ji
Parijs. 

Tentang itoe interview dengan ,,Straits Times" 
dalam mana ia ramalkan djoega bakal terbitnja pe
rana doenia dalam tahoen 1937, iebih djelas ia toe
toe;kan, bahwa itoe perang doenia sebahagian akan 
kedjadian di Eropa sementara sebahagian lagi akan 
kedjadian di Asia. ' 

Dal am ini perang doenia, A merika dan Rusland 
berserikat melawan Japan. japan akan alarnkan ke
kalahan dan dapatkan poekoelan hebat, ieroetama 
Japan dikalahkan oleh Rusland . lni hal menjebabkan 
jang japan akan djadi negeri communistisch. 

Setelah itoe japan akan alamkan berbagai2 kesoe
karan besar. 

Djoega Ouitschland akan tersangkoet dalam itoe 
perang doenia. Di Duitschland akan terbit. revolutie 
besar. Barisan kiri dari Nationaal-Social1sme akan 
berontak melawan Hitler dengan dakwakan Hitler 
soedah tidak penoehkan ia poenja perdjandjian2. 

Inilah akan meroepakan J:Jerang soedara jang he
bat di Duitschland jang akan bekin berachir Peme
rintahan dan penghidoepan dari Hitler. 

Siapa jang akan kepalakan itoe pemberontakan, 
Madame Lail a tiada oeraikan dengan djelas, ta pi 
ia bilang, itoelah ada satoe orang jang boeat seka
rang ada sangat diloear doe~ahan, ia jang kepala~an 

· itoe pemberontakan dan mamkan rol beg1toe pentmg 
di Duitschland dalam tahoen l 937. 

Madame Laila tidak maoe kasihkan penge>endjoe
kan tenta11g ini orang jang akan mainkan rol penting 
di Duitschland dalam tahoen jang mendatang. Tjoema 
ia bilang, ini orang sekarang sedang bekin perdjala
nan di Timoer Djaoeh dan siapa poenja nama ada 
terkenal dalam beberapa kalangan politiek dan eco
nomie. Ini Ieide( di Duitschland dalam tahoen 1937, 
dalam tempo doea minggoe lagi akan berada di Ba
tavia. 

Akan tetapi kekoeasaan dari ini orang akan ber-

sifat boeat sementara waktoe, sebab ia akan kasihkan 
bantoean boeat bekin Duitschland mendjadi negeri 
monarchie. Duitschland akan terpetjah mendjadi tiga 
bahagian. Pruizen akan dikepalakan oleh satoe poe
tera dari bekas kroonprins, Beieren akan dikepala
kan oleh Prins Ruprecht, sementara Duitschland Se
latan akan dikepalakan oleh Prins Karl von Erbach. 
lni radja jang terseboet belakangan boeat sebagian 
dapatkan pendidikan di Frankrijk dan ia ada pro
f rar1krij k. 

Begitoelah Nationaal-socialisme akan lenjap dari 
Eropa, akan tetapi Facisme boeat sekoetika bisa ke
dapatan teroes di Italia. 

Sesoedahnja itoe perang doen ia, R•1sland akan 
mainkan rol besar dalam hikajat doenia. Communisme 
dalam keadaan sekarang al<"an lenjap, hanja itoe com
munisme ::ikan gedemocratiseerd. Kendati begitoe, toh 
ini cornmunisme mesti mentjotjokan kepada keper
loean-keper1oean economisch dari itoe negeri, djadi 
ia titiak dotrinair. 

Beleid dari Pemerintah di Nederland akan ada 
bagoes sekali dan lantaran ini, maka diperang doe
nia jang mendatang, ia bisa neutraal lagi. Indonesia 
akan hadapkan tempo kemakmoeran, sebagian lanta
ran itoe perang doenia jang mendatang sebab per
mintaan pada Rubber ada besar sekali, jang mana 
boeat scbagian besar dibeli dari lnd<rnesia. 

Djoega exoort koffie dan cacao dari Indonesia 
akan ada besar sekali berhoeboeng dengan hakal 
terdjadinja kekaloetan dinegeri2 dari Amerika-Selatan 
hingga uitvoer kotfie dan cacao dari itoe negeri2 
akan ada ketj i I sekal i . . . . . . . 

Begitoelah beberapa ramalan dari Madame Laila . 
itoe so il2 jang bakal kedjadian , ia soedah oetjapkan 
dengan perkataan dan sikap jang soenggoeh2. Ma
dame Laila roepanja pertjaja benar jang ramalannja 
benar akan berboekti. 

Tetapi tentoe sadja kita sendiri tidak berani bi
lang apa ·apa, sebab kita sendiri tidak pertjaja sama 
segala ramalan . 

Baik orang menoenggoe sadja datangnja tahoen 
1937 dengan tentram, dimana orang tentoe bakal 
mengetahoei benar-tidaknja ramalan dari Mad am e 
La i I a itoe. 

Sebagai penoetoep baik kita tjeriterakan djoega 
bahwa Madame Laila ada pakai sorban, sebagimana 
oemoemnja ;;da dipakai oleh toekang2 tenoeng. 

PENDJOEALAN DIHADAPAN Oil.ANG 
BANJAK. 

Pada hari Sabtoe, tanggal 17 (toedjoehblas) Oc
tober 1936 pagi djam 9.30, dengan perantaraan dan 
didalam kantoor lelang di M.anado, akan didjoeal di 
hadapan banjak orang: 

Satoe perceel dengan hak eigendom verponding 
No. ·681, terdoedoek didalam residentie-bestuursaf
deeling- dan district Manado, Kampong Kodok, di
bandar Manado, Kadastrale afdeeling Manado, Sectie 
A No. 1089, meetbrief dd. 26 September 1912 No. 
60. Loeasnja 1012 M2. 

Keterangan lebih djaoeh boleh didapat pada jang 
bertanda. 

Pendjoealan ini terdjadi menoeroet kekoe an he
schikking dari Raad van justitie di Makassar dd. 10 
januari 1936 No, 210. 1935. 

Mr. J. KREEMER. 



ROEPA-ROEPA KA.BAR 
...-----

Perhatikanlah. 

Dari dd. Resident kami menerima satoe pembe- 1 

ritahoean sebagai be•ikoet: 
Kita dd. Resident Manado memberi tahoe kepada 

sekalian pendoedoek dalam keres1denan ini, bersam
boeng dengan segala pekabaran jang diterima dari 
segala tempat mengenai halnja meninggikan harga 
makanan sepert1 beras, minjak klappa, trigoe, men
tega, goela d.1.1. .naka pemerintah Agoeng merasa 
sampailah waktoenja boeat mendjalankan peratoeran 
terseboet dalam artikel 88 dari Onteigeningsordon
nanti~ (Stbld. 1920 No. 574 jo. 1925 No. 433). 

Oengan alasan ini maka diberilah kot>asa seen
teroenja kepada kapala kapala keresidenan seperti 
terseboet dalam artikel itoe. 

Artik~I 88 dari staatsblad terseboet berboenji: 
(1) Bilamana sepandjang timbangan S.p.t. Gouber
nor DjenC:eral adalah alasan alasan jang mengoeatir
kan halnja r.:enaikan segala segala harga makanan, 
hasil tanah oentoek makanan atau segala barang2 
keperloean dalam roemah tangga, ba1kp0en dalam 
segenap atau calam sebahaaian djadjahan tanah Hin
dia Uelanda, bolehlah sesoedah mendapat koeasa 
dari S.p.t. Goebernor Djencteral barang2 jang ada 
kedapatan dalam daerah keresidenan itoe diambil 
beslag oleh atau atas perentahnja kapala kapala 
kere~idenan. 

(2) Ba.rang- barang jang diam bi I beslag rnenoeroet 
ajat terseboet pada bab l itoe disediakan oleh Ka
pala keresidenan oentoek pendoedoek dengen harga
harga jang akan ditetapkan oleh Directeur dari 
Landbouw Nijverheid en Handel sesoedah bermoe
fakat dengan Kapala kere ... idenan, ketjoeali djika Di
recteur terseboet ada berpendapatan lain tentang 
hal itoe. 
(3) Djika oentoek baran~ barang jang diambil bes
Iag itoe oleh pemerintah Agoeng ada menetapkan 
harga-harga jang tertinggi (maximumprijs), maka 
djoemlah keroegian dari barar.g-barang itoe haroes 
distort pada kas Negeri, serta harga ini ditetapkan 
pada harga jang tertinggi (maximumprijs) seperti 
soedah ditetapkan oentoek daerah dimana barang
barang terseboet ada diambil beslag. 
(4) Djikalau tida ada ditetapkan harga jang terting
gi [maximumprijs} maka djoemlah keroegian itoe 
akan ditetapkan menoeroet taxiran dari 2 toean jang 
ditoendjoek oleh kapala keresidenan [schatters} jang 
akan mendjalankan taxiran sendiri sendiri serta olt>h 
Kapala keresidenan kemoedian akan menentoekan 
keroegian itoe dengan mengambil djoemlah antara 
dari djoemlah2 taxiran kedoea toean [schatters] ter
seboet. 
(5) Djoemlah keroegian ini dengan sigera akan di
bajar oleh Kas Negeri pada toean dari siapa barang
barang terseboet ada diambi\ beslag. (Artikel) 86 
haroes didjalankan). 
(16> Makanan oentoek hewan itoe terhisab djoega 
makanan jang nanti boleh dibeslag. 

Dengan am maka perdagangan barang barang 
jang perloe dalam roemah tangga seperti terseboet 
diatas dirnana terhisab Jagi barang barang pakaian 
(k_leeiding) itoe sekalian masoek dalam controle pe
merintah. 

Dari pihak Pemerintah Agoeng dimaloemkaR lagi 
bahwa kaoem tida ocsah koeatir dari fatsal keadaan 
makanan sebab ditanah Djawa pada waktoe sekarang 
ada tjoekoep padi dan lain lain hasil makanan. 

Ketjelakaan ngeri. 

Kemarin Rebo ddo. 30 hb. September kira2 djam l 
siang di Kemaweg (moeka Ambonsche Broodbakkerij) 
telah terdjadi soeatoe ketjelakaan m9torfiets jang ngeri. 

Satoe motorfiets jang datangnja dari djoeroesan ti
moer jang dilarikan dengan amat tjepat dan dikendara
kan oleh satoe pemoeda Tionghoa nama Kho Ka Tong 
dengan sekonjong2 barangkali lantaran koerang awas 
memegang stuur, telah menoebroek satoe tiang jang 
berada disitoe. Pengandarnja telah djatoeb terpelanting 
dan kepalanja telah terbentoer diatas satoe batoe. 

Pada saat itoe djoega lantaran mendapat loeka jang 
berat dibagian kepala, ia lantas menghemboes naoas 
jang penghabisan meninggalkan doenia ini. 

Sesoenggoehnja hidoep manoesia selangkah sadja 
dari maoet, olehnja bagi penggemar2 motor kedjadian2 
sebeginilah boleh mendjadi tjermin, jaitoe djanganlah 
melarikan kendaraan terlaloe tjepat karena berbahaja. 

Beberapa roepa bea telegram ditoeroenkan. 
Diadakan matjam telegram 
bar o e. 

Moelai tanggal l October bea telegram dan telepon 
akan ditoeroenkan banjak. 

Beja oentoek t e I e gram mat jam bar o e jang di 
namakan telegram nasional (nat1, bejanja 20 sen tiap2 
kata, dengan sekoerang2nja f 4.- setiap kali mengirim 
telegram itoe. Matjam telegram baroe itoe hanja diki
rimkan dengan djalan radio (dengan jvr). 

Lain dari pada itoe dibolehkan djoega mengirimkan 
telegram jang dipertanggoehkan (uitgestelde) ke Singa
poera dengan Eastern dan ke Penang dan Malaka me
laloei kawat darat Singapoera, dengan beja jang banjak 
nja 50 pct dari pada beja jang sekaran2. 

Kemoedian akan dibolehkan poela mengirimkan t e
l e gram j a n g dip e rt a n g go e h k an didalarn da
erah Hindia Belanda dengan beja 10 sen setiap-tiap 
perkataan (den g an ti ad .ii d i ha r o es k an be j a 
t et a p oentoek setiap kali rnengirim telegram). Keteta· 
pan ini berlakoe bagi seloeroeh Hindia Belanda. 

leja bertjakap dengan telepon radio jang tiga minit 
lamanja dari poelau Djawa (terhitoeng djoega poelau 
Madoera dan poelau Bali) dengan negcri Belanda akan 

Pakailab KA L ZAN 
oentoek penghilangkan 

ganggoean gatal 
Gata1 jang paling banjak terdjadi disebabkan oleh 
darah kotor. 

Boenoehlah indoek penjakit itoe, obatilah darah 
itoe dengan memakai Kalzan, maka gatal'itoepoen 
akan segera hilang. 

Kalzan mengandoeng zat-zat, jang menjehatkan clan 
mengoeatkan darah, sehingga ganggoean gatal itoe 
akan lekas hilang. 

Tidak sahadja darah Toean akan bertambah sehet 
karena Kalzan- Kalzan memperkoeat seloeroeh toe
boeh, sehingga Toean akan merasa djaoeh bertambah 
·koeat dan Toean poenja kekoeatan - penrjegah, 
boeat pelawan bermatjam-matjam penjakit, akan 
bertambah. 

Tetapkanlah hari ini djoega memoelai memakai 
Kalzan. Tiap2 apoteker dan toean2 toko men
djoealnja. 

ditoeroenkan dari f 33.- djadi f 15.- Bea ini ditambah 
dengan f 1.- setiap2 mint!, b!la bertjakap dari Soematra 
Oetara kenegeri Belanda dan dari Makasar Kenegeri Be-
landa. . 

Banjak lagi beja telepon radio kenegeri loear jang 
ditoeroenkan, sedang bea t e 1 e po n inter Io k a I ada 
ditoeroenkan arnat banjak. 

Soedah te'ltoe keterar.gan lebih landjoet boleh did<!.
pat pada kantor Post dan Telegram dan pada kantoor 
Telepon. 

Wijkverpleging Manado. 

Op 1 October jl. is .\1anado een nuttige soc1ale in
stelling rijker geworden. 

Het gebouw van genoemde vereeniging, aan de Ro
daweg gelegen, werd op dien dag officieel in gebruik 
genomen. 

Als verpleegster werd in dienst genomen van de 
,, Wijkverpleging" Zr. Schrader, die voor het bijzondere 
w::rk van wijkverpleging een spt!ciale cnrsus op Java 
heeft gevolgd, eveneens heeft zij de bevoegdheid om als 
accoucheuse op te treden. 

Het bestuur is doende om in het gebouw van de 
wijkverpleging een polikliniek te vestigen eveneens zal 
huisbezoek van zieken in de kampongs zoo intensief 
mogelijk geschieden, waardoor veel leed verzacht kan I 
worden. I 

Zeer dankbaar is hct bestuur voor de reeds onder- I 
vonden steun en medewerking van autoriteite11, H. H. , 
medici !eden en contribuanten. Wit dit mooie en nuttige 
werk in stand blijven dan zal meer dan tot nu toe de 
burger ij van ,,Manado" het werk moeten steunen. 

Het bestuur van de Wijkverpleging rekent op de 
burgerij van Manado. 

Dari Tondano med ewer k er kami toelis : 

Pilihan Hoekoemtoea Wewelen. 
Pada tgl 23 September 1936 telah diadakan pemili

han oleh pendaedoek negeri Wewelen oentoek menen
toekan siapa jang paling disoekai oleh raj at boeat men -
djadi kepalanja diitoe tempat. 

Oiantara 7 kandidaten menang soeara jang terbanjak 
jaitoe j. Kaseger. 

Sedjaknja toean G. Samola berhenti dari djawatan 
Hoekoemtoea jaitoe tgl 3 September 1935 koerang lebih 
I tahoen soedah 3 kali dengan ini diadakan pemilihan 
Hockoemtoea jan i: 
I. Penggantinja toean U.Samola jaitoe toean J. Tambariki 
pilihan tgl 17 September 1935 [mendapat eesluit]; 
2. Penggantinja toean J. fambariki jaitoe toean N. Pesik 
pilihan tgl. 4 Juli 1936 (tiada mendapat btsluit dan) 
3. P.:!:1ggantinja toean N. Pesik jaitoe toean J. Kaseger, 
pil1han tgl. 23 September 1936 (beloem mendapat besluit.] 

Meskipoen toean J. Kase~er menang soeara jang terba
njak, beloem djoega ketentoean siapa jang diangkat oleh 
jang berwadjib. Sebab pilihan2 itoe hanja mentjoekoepi 
kehendak traditie, sedang oemoemnja berlakoe di ron
dano, jang teroetama masih bergantoeng dengan kehendak 
jani: berwadjib djoega artinja pilihan jang berwadjib. 

LELANG BESLAG. 
Pada hari Djoem'at tanggal 16 0 ct ob er 1936, 

djam 10 pagi, akan didjoeal dihadapan orang banjak 
di Tikala (."v\anado), dengan perantaraan kantoor Ie
lang di Manado : 

a. Satoe kintal loeasnja + 3 waleleng ( 3/ 10 tektek) 
letaknja dikampong Baroe (T1kala), dengan seboeah 
roemah kajoe atap zink, dan satoe dapoer dan wa
roeng djoega atap zink, dan bersifat pada fihak: 
Oetara dengan djalan ke Sawangan, Timoer dengan 
djalan negeri, Selatan dengan kintal dari familie La
nes, Barat dengan kintal dari Alanus Paat ; 
b Satoe keboen ditempat bernama ,,Kaili", kepoe
lisian Tikala, loeasnja + 2 tektek, dengan + 100 
pohon kelapa berboeah, dan bersipat pada fihak: 
Oetara dan Timoer dengan soengai Tikala, Selatan 
dengan djalan Manado-Sawangan, Barat dengan ke
boen dari Ha,ssan ; 

c. Satoe keboen ditempat bernama ,,Pahinkiriwang", 
kepoelisian Tikala, loeasnja ± 6 tektek, dengan + 
65 pohon kelapa berboeah, dan bersipat pada fihak: 
Oetara dengan djalan Manado - Sawangan, Timoer 
dengan keboen dari Johan Paat, Selatan dengan ke
born dari Joesof Pinontoan, Barat dengan keboen 
dafr Djidon Pondaag; 

d. Satoe keboen ditempat bernama ,,Tome-tome", 
kepoelisian Tikala, loeasnja -t 6 tektek, dengan + 
100 pohon Kelapa berboeah, dan bersipat pada fihak: 
Oetara dengan keboen dari joesof Pinontoan, Timoer 
dengan keboen dari Bastiaan Paat, Selatan dengan 
keboen dari familie Kapojos, Barat dengan keboen 
dari familie josep Sirap; 

e. : atoe keboen dinegeri Sawangan (Manado), loeas
nja + 3 tektek, dengan + 115 pohon kelapa ber
boeah, dan bersipat pada fihak: Oetara dengan dja
lan toea negeri Sawangan, Timoer dengan keboen 
dari P. Mandagi, Selatan dengan tanah sawah dari 
negeri Sawangan, Barat dengan keboen dari Hein 
Kapojos. 

Kesemoeanja telah dibeslag menoeroet kekoeatan 
soerat hoetang dari warits-waritsnja almarhoem 
joesof Pinontoan, dalam hidoepnja berkeboen dan 
tinggal di Manado, geexecuteerden atas permintaan 
dari firma Tae Seng & Co di Manado, executante, 
jang dalam ha! ini memilih tempat tinggal di Makassar, 
verlengde Wilhelminastraat Nos 80-82, dikantoornja 
Meester ]. van Hoeve, advocaat dan procureur Raad 
j us ti tie Makassar. 

De Buitengewoon deurwaarder m d. 
executie belast, 

J. F. TAN 0 D. 

Batjallth KENG HWA POO 



Memperhentikanlah dengan lekas 
batoek 1an9 ngeri itoe, ombillah 
Akker's Abditsiroop. Dengan sebentor 
djoego toean akan merasa·i, bahwo 
toean mempoenjoi" toeloengan akan 
mengoesirkan batoek 1ang terdegil. 
Sedari sendok jong pertamo moka 
njotaloh kerdjonja jong menjenang· 
kan, jong mengoerongkan sakit, dan 
iong meleposkan dohok itoe. Dohak 
1ang terlekat itoe terleposloh serta 
toean akan bernopas poela dengan 
moedahnja. Abdijsiroop membekin 
nanti malam toean tidoer n1enjok 
dengan senan9n1a serta dalam 24 
djam toean poen akan loepa soma 
sekali batoek sesak itoe. Sedemikian 
ombilloh Akker's Abdijsiroop boeat 

Batoek -Gri~p-81-oncllitis-Aslhma 

o.i a 

SPAARBANK M~NAHASSA. 
Diakoe sah dengan besluit Goebernemen 

tertang~al 11 Juli 1894. 

Tempat menjimpan oeang simpanan jg paling aman ! 

Oeang simpanan jang tertjatat dalam boekoenja 
semas ing penjimpan, paJa oernoemnja boleh diminta 
kembali saban-saban sa'at, dengan tidak oesah ka
sih tahoe lebih doeloe. 

B6enga (rente) oeang jang didapat boeat tahoen 
jang telah !aloe, saban tahoen kira2 dalam boelan 
Mei, ditentoekan oleh Directie. 

Dalam tiap2 almari 
obat 

haroes acla saroe cloos Purol. Karena 
berapa banjak kali riclak rercljaclilah 
geroeh gerah seperti loeka potong, 
lelas, loeka angoes, letjetan, pedih, 
tjalar,loeka cljatoeh, loeka clikaki d.1.1. 
Toean haroes memperhatikan loeka2 

ketjil itoe, jang roepanja tak berba
haja. Ada begitoe gampang kotoran 
termasoek kedalam loeka ketjil iroe 
dan menjebabkan barah. Boeat apa 
mengadoekan oendi tak baik, djika
lau sesoenggoehnja Purol begitoe 
sedap mengoerangkan sakit serta 
menjemboehkan, clan djoega begitoe 
moerah harganja ! 
Bagian jang menjemboehkan clari 
Purol masoek sampai djaoeh kedalam 
koelit clan disitoe dia mengerdjakan 
kerdja memboeangkan toelar dan 
menjehatkan. Loeka' iang kena kotor 
poen tida djadi barah, manakali toean 
boeboehi loeka2 itoe selipis tebal 
Purol. Soenggoeh benar, tida ada 
palit jang lebih baik, clan dia bol eh 
dibilang ter
pakai sehari'. 

Disegala roe
rnah obat dan 
toko 2, tiap2 
doos f 0.10 atau 
f0.75. 

Dilectie. 

VRfJCHTEN YSWAFELS 

Keloearan 9' Ysfab·riek Miriahasa 

EN.AK dan MENJEGARK.AN. 

I 

.. 
A P T EEK A ou" 

'' 

.. 

ROEMAH SAKIT DAN . ROE.MAH OBAT 

DR A. E. ANDU 

Djam bitja1·a : 

DJAM 
,. 

10 - 12 PAGI 
4 - (t SOllE 

SPECIAAL BOEAT PENJAKIT ANAK·ANAt<. 
DJOEGA BOEAT PENJAKIT 0 EM 0 EM. 

I saban hari, ketjoeali hari-hari inggoe daa raja, 

Ongkos peri ksa dan hfirga obat2 moorah, t~tapi,: 8. CONTANT. 
. 

FILIAAL2: AMOE"ANO, TONDANO, AIR,.,\ADIDI, LANOOAN, cfan KOTAMOBAGOE. 

DJANGAN BA TJA ??? 
-------------------------------------

EENIGE IMPORTEURS 

MICHAEL STEPHENS & Co. LTD 

MACASSER MAN ADO. 
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SABDA RADJA 
waktoe memboeka sidang Staten· 
geueraal tanggal 15 September. 

l'oean-toean anggota StJten-Generaal, 
Apabtla saja sekar•ing 1111 berada poela di.tengah 

ten~ah toean -toean sekaltan, pertama se kal i saja me
rasa perloe mengoetjapkan kegir;rngan hatt saia jang 
merasa· tentang pernawman jani;: airnn dilangsoeng
kan oleh poeten saia. l<antjan~an-ranqangan oendang 
oendang jang perloe berhoeboeng dengan i toe ttada 
berapa lama tagt aKan dikemoekakan kepada toean2. 
Boekti-boe t1 rmnar ra'jat ja11~ sangat oaniaknja 
waktot pertoenangan 1m, memenoeht hat1 saja de
hgan perasaau tenma sjoekoer. 

!'v\eskipo n zaman kita masih sangat soekar, 
de1~gan perasaan terima sjoekoer saja menjatakan, 
bahwa rajat saia dalam tahoen 1ang !aloe dapat mem
pertahankan tenaga battnnja tlan bahwa ta mas1h 
teroes berdjoeang oentoek melep11skan dtrtnja dan 
kesoekaran-K~soekaran kit• sekalian. -~1oeU1oerlah 
dapat d1katakan, oahwa oesaha dan soesah pajah 
itoe t1ada sta-sta. Pad.a bebl'rapa tjabang keradjinan 
oesaha menjesoeatKan d1ri akan xeadaan jang rdah 
sangat 0an1ak beroebah 1ni, suedah mend?tangkan 
has1l, iang memoer1 pengharapan, bahwa kesoekaran 
mi aKan pert han-la111n teroes berkoerang, djii<a 
oes1h itoe teroes oerpengaroeh. Selama keadaan 
ekonom1, djoega dinegen loearan, masth memaksa, 
maka pajatJlah Pemer111tah hendak menghent1kan 
tjampoer tangannja dalam llal ekonom1 seperti se
karang int d:rn meng11ent1kan bantoeannja dalam 
berbaga1 bagai pasal. fetap1 1a akan mendjaga, soe· 
paja dilenjapkan ikatan ikatan jang terlampau erat 
didoenia peroesahaan. 

Keadaan wang Pemenntah masih senantiasa soe
kar. Demik1anlah baiK bag1 Negeri maoepoen bagi 
Gemeente satoe persatoe kebidjaksanaan ten tang hal 
wang haroes diiakoekan dengan sehati l!atinja. 

Djika oesaha menjesoeaikan diri itoe dan keba
ngoenan d:alam doenia peroesahaan jang dihasilkan
nja teroes berlakoe, maka boiehlah ktta berharap, 
bahwa pengaroehnja akan baik atas ke•daan wang 
1'1egeri. sehingga lambat laoen harapan tentang kea
daan wang akan koeranglah geiapnja. 

Oaiam tahoen persidangan jang akan datangpoen 
minat Pemerintah akan se.1enoeh-penoehnja d1minta 
oleh oesaha membantera penganggoeran dan ak1bat· 
akibatnja. Pemerintah akan beroesaha memakai wang 
jang teroentoek boeat itoe seadtl-adilnja dan sebaik
ba1knja. Pemerintah akan ttroes tiada iwerang dari 
sediakala melandjoetkan membanteras penganggoeran 
dikalangan pemoeda. 

Pcrhoeboengan dengan negeri negeri lain selaloe 
baik. Menilik kepada senngnja sekarang tni disana 
sini perhoeboengan 111ternasional mendjadi sangat 
soekar, ha! itoe amatlah menggirangkan nati. Pedo
man jang dipakai Pemerintah ~ediakala mengatoer 
perhoeboengannja dengan negeri neg;eri loearan. 
tiadalah akan d1oebah Lain dari pada membitjarakan 
rentjana oendang-oendang jang soedah dimadjoekan 
alrnn diminta poela bantoean toean toean akan me
ngadakan oendang-oendang soepaja moengkinlah 
menjatakan sjah atau tiada sjah atoeran dalam per
djandjian boeroeh jang diadakan bersama-sama (col
lectieve arbeidsovereenkomsten), oendang-oendang 
akan mengoebah hoekoem sipi I anak anak dan akan 
mengadakan beberapa atoeran tentang pendirian amal. 
Kemoedian akan disampaikan kepada toean:.' rentjana 
akan mengoebah beberapa atoeran oendang-oendang 

pengadjaran rendah tahoen 19~0 dan oendang2 dienst
plicht rentjana akan mendjaga soepaja djangan men
dirikan roemah sepandjang djalan. akan mempe1batki 
djalan djalan kelas tiga, akan mengambil akoean hoe
tang Hindia Belanda 25 djoeta banjahja, lagi poela 
rentjana tentang oesalla menjediakan lestrik. 

Terketjoeali Curacao, jang keadaannja boleh di
pandang menjenangkan, maka keadaan ekonomi dan 
peroeangan daerah'2 diloear negeri Belanda ini, masih 
tetap mendjadi pikiran Pemerintah. Pada beberapa 1 

peroesahaan orang Eropah di Hindia Belanda ada 
kelthatan keadaan agak mendjadi baik, terapi keadaan 
didalam kalangan pendoedoek boemipoetera dipoelau 
Djawa, meskipoen soedah banjak daja oepaja peme 
rintah H1rd1a Belanda. masih tiada menjenangkan 
djoega. Tiada berhenti2nja ditjari akan djalan2 jang 
terpakai akan memadjof'kan oesa!Ja bekerdja bersama2 
dalam hal ekonomi diantara bagian2 Keradjaan. 

Keadaan rantjangan oeang negen Hindia Belanda 
ada mengandoeng llarapan, bahwa akan terdjaga djoe 
ga oetang tiada bertambah dalam tahoen I 937. 

Dengan berterima sjoeko~r saja njatakan hal se
tianja angkatan darat dan angkatan laoet dan pegawa1 
negeri dalam setiap pedjabatan tetap melakoekan ke 
wadjibannja diseloeroeh Keradjaan 

Tahoen persidangan jang akan datang ini akan 
memerloekan banjak tenaga badan perwakilan dan 
Pemerintah. ,'v,eskipoen banjak jang tetap masih per
\oe dipikirkan, O"saha bekerdja bersama2 diantara 
badan perwakilan ra.iat dan Pemerintah, bertopang 
kepada semangat rajat jang seia sekata itoe, moga~ 
kita melakoekan kewadjtban kita, dengan oertolongan 
To~han jang malia koeasa, jar:g- moedah2an akan 
memberi kita ketegoehan dan aka! boedi. Serta de 
ngan in. saja boekalah sidang biasa Staten Generaal. 

Soerat chabar Masehi Minahasa 
Sadan Pengoeroes Synode G. M. l.1\1. minta kami 

wartakan kabar jang cibawah ini: 
Badan Pengoeroes Synode tDag. Bestuur Synode) 

Geredja Maseh1 lndjtli ,\l\inahasa merasa akan wa
djibnja memberitahoekan kepada djoem'at2 Masehi 
lndjili .\,inahasa seoemoemnja, bahwa pada boelan 
achtr tahoen ini, Synode G. M. I. M., akan keloearkan 
soeatoe soerat-chabar bernama: 

,, SOERAT CHABAR MASEHI MINAHASA '' 
l'Iada oesah .Kami terangkan dtbawah ini, akan 

go en an j a soeatoe soerat-chabar Masehi kepada 
Ueredja Minahasa. 

r1oekoep kalau kami memperin~atkan kebenaran 
ini: Gered1a N\aseh1 lndjilt Minahasa p e r Io e 
mempoenja1 soeatoe soerat·chabar. 

Kami 1aktn, tj1ta-tj1ta akan memiliki soeatoe 
soerat-chabar Maseh1 'oemoem, telah lama terkan
doeng dalam hat1 ktta orang Masehi lndjili Minahasa, 
seoab 1toe djoega menant1-nant1kan kelahirannja de
ngan kesoekaan. 

Hai orang Maselli lndJili Minahasa, boektikanlah 
tjita tjita dan kesoekaan jang terseboet diatas ini 
denga11 moela1 menjediakan tempat baginja dalam 
roemah dan hati k1ta, lagipoen moelai menentoekan 
~edjoemlah ketjil wang \soerat-chabar janc akan 
keloear itoe moerah harganjaJ, oentoek pemberi, pe
nahan hidoep dan kesoeooerannja. Dengan berboeat 
demikian k:ita mempersembahkan poela soeatoe derma 
oentoek ketetapan dan ketegoehan Geredja di tanah 
k1ta Minahasa. 

Memperleeaa daera Nirom. 
Moelai tanggal 30 September dimasoekkan dalam 

daerah Nirom : 
a. Afdeeltng Atjen Besar dari keresidenan Atjeh dan 

daerah ta'loeknja; 
b. Onderafdeeling: Padang, Painan, Oud Agam, 

Manindjau, Batipoeh dan X Koto serta Pariaman 
dari keresidenan Soematera Barat. 

Segala soerat izrn jang diberikan sampai tanggal 
terseboet kepada oran&-orang jang mempoenjai per
kakas penerima radio dalam lingkoengan daerah
daerah itoe, berhoeboeng dengan itoe akan hilang 
kekoeatannja. 

iv\ereka jan~ mempoenjai perkakas penerima radio 
daerah daerah terseboet hanja boleh teroes memakai 
perkakas rad1onja, apabila mereka meminta soerat 
izin mendengar jang baroe pada hulp-atau postkan
toor jang terdapat ditempat mereka. Oentoek itoe 
diberi kesempatan sampat pada 31 October 1936. 

Mereka jang wadj1b. meminta soerat izin baroe 
1toe, tetapi selambat2nja tanggal 31 October itoe 
beloem memintanja, dapat ditoentoet. 

M.A.DRID MAOE DISERANG. 

Berhoeboeng dengan tersiar kabar bahwa Madrid akan diserang ote·h kaoem pemberontak, maka dari 
pehak pemerentah telah mernboeat pendjagaan. Disin1 gambarnja serdadoe2 berkoeda jang 

ditempatkan di straat-straat dikota Madrid. 

Baroe-baroe in1 telah ditanda tangani verdrag baroe antara 
Inggeris dan Mesir. Penandaan tangan itoe didahoeloei oleh 
pertoekaran fikiran antara Nahas Pascha, minister president 
Mesir dan Sir Miles Lampson, commi~saris agoeng lnggeris 

Demonstratie disalah satoe kota Tionghoa d1 Tiongkok, terhadap Japan 
berhoeboeng dengan itoe soal Chengtu, jang pada masa ini 

di Egypte. masih sedang dibereskan dengan djalan damai. 



Mereboet apa? 
Departement v. Econonische Zaken ToNuANo. K.A.BAR BOEOL. 

• AdTi1eur Yoor de cooperatie. 
Pcnoetoep). 

19. Akan tetapi apabila kedoea kcwadjiban ini da
pat didjalankan dcngan soenggoeh2, djika semoea 
modal peroesahaan koperasi bisa dikoempoelkan di 
dalam satoc badan kalau perloe ditambah dengan 
pindjaman dari Aliemeene Volkscredietbank dapat 
dipergoenakan dengan dasar persaudaraan oentoek 
memberi moial kepada kaoem producenten Boemi
poetera atau poela oentoek membebaskan kaoem tani 
dari genggaman woeker, maka nistjaja Moedercentrale 
itoe dalam pereconomian Boemipoetera akan men
djadi badan jang di boetoehi sekali. 
20. Adapoen matjam re c h ts v o rm n j a dari 
Moedcrcentrale itoe nistjaja kita ta' ocsah ragoe2 
Ia:i. Memandang kepada practischnja dan mengingat 
sifatnja ini perkoempoelan maka atoeran Stbl. 1927 
No. 91 meman, sebaik2nja. 
21. Sebagai lapang pekerdjaannja tidak akan mele
bihi dari cooperatie jang disjahkan, sedang hanja 
Centrale sadja jang diperkenankan mendjadi lid. 
22. A dapoen tjaranja !:>ekerdja dapatlah diatoer 
demikian: 

Meskipoen Moedercentrale dalam pekerdjaannja 
sama dengan bank biasa, maka oentoek melakoekan
nja boeat sementara tidak perloe memakai speciaal 
personeel, sebab Algemeene Volkscredietbank seba
gaimana diatas telah diberitahoekan, soedah sanggoep 
memberi pembantoean. Dalam practijknja pemban
toean itoe berarti meloeaskan pekerdjaan jang seka
rang dilakoekannja goena Cooperatiedienst terhadap 
kepada pemegangao wang dari Pemerintah oentoek 
memadjoekan cooperatie. 
23. Djika berdiri Moedercentrale maka simpanan 
dan pindjaman dari anggota2 (Centrales) diovcr dan 
ditoelis atas namanja. Adapoen sisa dari simpanan 
sesoedah dikoerangi pindjaman laloe disimpan pada 
Algemeene Volkscredietbank atas nama Moedercen
trale Kepada cooperatie jang ti dak tergaboeng dalam 
centrale (masih berdiri sendiri) akan dipersilahkan 
soepaja mereka poen seeerapa boleh menjimpan 
modal peroesahaannja pada Moedercentrale. 
2~. Oentoek keperloean kantor2nja maka Algemeene 
Volkscredietbank dan demikian poela Centrale dan 
cooperatie lain2nja jan' ada perhoeboen=:an, nistjaja 
harocslah mempoenjai keterangan perihal sisa2 sim
panan atau oetan~ ataupoen batasnja oetang jan~ 
diberikan dengan setjara rekcning c•urant. Storan 
atau pengambilan wang akan ditoclis atas nama 
Moedcrcentralc, tetapi dilakoekannja pada masing2 
plaatselijk kantoor dari Algemeene Volkscredietbank. 

Tentang perobahan2 dari simpanan atau hoetang 
maka setiap2 waktoe jang telah ditetapkan diberikan
lah kabar oleh Algemeene Yolkscredietbank pada 
Moedercentrale, sehingga ia tiap2 toetoep tahoen 
boekoe dapatlah menetapkan berapa masing2 sisanja 
8tau tambahan rentenja. dan l.i.al ini diberitahoekan
nja pada Algemeene Volkscredietbank dan coopera
tie2nja sendiri. 

25. Dengan djalan dimikian maka antara coo,peratie2 
dan Algemeene Volkscredietbank, meskipoen dimana 
practijknja ant;ua kedoea pihak ini selaloe ada per
hoeboengan (stor dan ambil wang) sebenarnja tidak 
ada p e r h o e b o P. n g a n a to e r a n b a n k b i a s a, 
sebab perhoet>oengan ini hanjalah terdjadi antara 
Moedercentrale dan Algemeene Volkscredietbank dan 
antara Moedcrcentrale dan cooperatie2. Pembantoean 
jang sematjam itoe sampai sekarang diberikannja 
poela oleh plaatselijk kantoor Algemeene Volkscre
dietb:mk di Soemedang kepada credietcooperatie 
,,Bodjong-Seungit" di Tjiloeloek (Tandjoengsari
Soemedang). 
26. Adapoen Bestuur perkoempoelan ini menocroet 

"pikiran kami sebaiknja terdjadi dari wakil2 dari 
Centrale jang tergaboeng, seorang dari West-Midden 
(teritoeng poela Vorstenlanden) Oost-Java dan ta' 
lama lagi dari Buitengewesten, scdang Voorzitternja 
akan ditoendjoekkan oleh Adviseur. Boeat pertama 
kali kami akan menetapkan Toean R. M. Margono 
LJjojohadikoesoemo, Inspecteur Algemeene Volkscre
dietbank jang di pekerdjakan pada kantoor kami 
27. Berhoeboeng dengan hal ini dan djoega me
ngingat kehematan (kami teroetama sekaJi memikir
kan kepada kantoorkosten dan perhoeboengan ajoe
ga dengan Departement van Ekonomische Zaken 
dan Directie A!gemeene Yolkscredietbank) tempat 
tempat kedoedoekannja haroeslah di Betaw1. Ada
poen admin;stratienja boleh diserahkan kepacia seo
rang Klerk dengan pimpinan V•·o.zitter. Keoada 
Moedercentrale akan dil1erikan poela subsidie jang 
berhoeboeng dengan maksoednja boeat sebag1an 
besar akan di oergoenakan oentoek reserve. 
28. Semoestinja pendirian Centrale ini baharoe bo
Jeh dilangsoengkan abilah Centrale jang akan toeroet 
maoek lid tjoekoep. maka oleh karena itoelah diha
rap soed1lah Toean~ memberi tahoekan perrnndangan 
penhal ini. Apa jang telah dioeraikan dalam ajat ke 
22 samoa1 26 ttoe haroeslah dianggap perbintjangan 
jaug seoerloenja sadja. Kami mengharap toe2n soe
kalah menjamµaikan pendapatan dan oesoel2 Toean 
perihal ini kepada kami. 
29. Agar dapat kami menimbang roela perihal ke 
oeangan soal ini, diharap soepaja kami dapat ke 
terangan2 jang terloekis dalam lampiran ini Kete
rangan2 itoe nistjaja ta' berhoeboengan dengan 
pen"ctirian Bestuur terhadap kepada bedirinja Moe
dercentrale, mendjadi sekarang poen soedah boleh 
dikoempeelkan dan laloe dikirim kepada kami. 
30. Atas pembantoean Toean dalam hal ini kami 
lebih dahocloe men~oetjap diperbanjak terima kasih. 
Soepaja Totan2 anggauta Bestuur lekas dapat me
ngetahoei hal ini, maka bersama ini mengirimkan 
beberapa lembar dari soerat ini. 

Pada malam antara 23 clan 24 September 1936 se
orang lelaki bernama J.P telah menikam dengan pisau 
pada lelaki bernama A.W. k.edoeanja asal negeri We
welen. 

A.W. ta' dapat memberikan perlawanan, sehingga 
mendapat loeka2 dib2dan dan sikorban pada m1:1lam 
itoe djoega teroes diangkat dan dirawat diroemah sakit 
Bethesda Tondano. 

Sebab2nja terdjadi penikaman itoe, menoeroet doe
gaan orang2, karena oeroesan konde litjin. 

Leeriooierij ,.HO SOEN HO'". 
Selamanja ada stdia : 

KOE LIT ZOOL 
prima kwaliteit. 

Tanja harga ! 

Pemoedah Boeol digelanggang sport 

Dapat dima'loemkan tersiar chaba.r, bahwa kctika 
Oranjefeest pada boelan laloe doea orang pemoeda bang
sa Boeol telah mentjapai le en 2e prijs di Toli-toli. Jang 
1, D.M.N. Talanggai, dalam berlari kira2 7 km dari Ka
langkangan ke Kp Baroe dengan kira2 30 saingannja di
antaranja beberapa orang militer. ia mentjapai le prijs 
dengan kira2 berantara 200 m dengan jang 2e prljs. Se
orang Fadloen Aitan lari 100 m dengan mentjapai 2e 
prijs karena dekat tali ia djatoeh tergelintji:. Jang I tadi 
pernah djoega berlari kira-kira IO km. pada beberapa 
tahoen I aloe di Manado, denga 1 mentjapai 5e prijs, 
diantaranja kira-kira 180 orang. Pena Mas, poedjikan 
benar kepada D.M.N. Talanggai, karena ia mempoenjai 
kemaoean (wil) dan tetap hati, hingga dengan oesaha
nja sendiri ~berapa tahoen !aloe berangkat '!lari Boeol 
dari sekolah satoe gobang hingga kini ia dapat bertja
kap-tjakap dalam bahasa Belanda. 

\ 

a 

Bisa minoem bisa gosok bisa oeroet 

Kem.andjoeran 101 minjak obat soedah dapat diploma2 dan soedah dipoedji dari padpeka2 
toean2 ambtenaar dari bangsa Europa dan lndonesier seperti: Radja2, Regent, Hoofdagent van 
Politie bij de afdeeling Generaal Controle Soerabaja, Adjunct Hoofd Djaksa lste klasse pada 
Landraad Makassar, kepala2 District, Wijkmeester dan Luitenant Tionghoa, Hm. toea2, kepala2 
goeroe, Voorzitter2 dari perkoempoelan2, serta pend~edoek2 dan bangsa2 asing dari seloeroeh 
tanah Hindia Belanda jang soedah pernah pakai ini ,,Ban Leng", dibawah .ini ada don soerat 
dari antaranja. 

Soera baja, 7 September 1935. 

VER KLARIN G. 

Jang bertanda dibawah ini, Ch. W. de Kater, Hoofdagent van Politic pada afdeeling Gene
rale Controle disini, menerangkan disini, bahwa ia S6edah tahoe pakai minjak Ban Leng boeat 
mengobati loeka2, sakit peroet dan beringoes, boeat penjakit-penjakit mana obat terseboet sa-
ngat baik ada.nja. Jang bertanda 

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

VER KLARIN G. 
Jang bertanda dibawah ini, L. J J. v. Anen, bertinggal di Soerabaja, menerangkan dengan 

101, bahwa minjak ,,Ban Leng", jang dibikin oleh Sie Ka Tje merk Tjeh She Tong, san~at t~r
poedji goena roepa~ penjakit, seperti: sakit telinga, demam, loeka teristimewa loeka2 angocs. 

Sesoedah pakai sedikit sadja rasa sakit soedah hilang sama sekali. 

Soerabaja 24 - 11 - '35. 

lni tempo jaag baik 

Kepada siapa perrjaja 

Boekan omong kosong 

Baik, tjoba pakai ioi 

Asal toean p e r t j a j a 

Toehan jane koewasa 

Bi!la djaga ka1ehatan 

Jang bertanda 

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

Haroo1 toeloent m~aooleeng 

Biu ka1ihkan boekti penoela 

i:alau penjakit toean lama 

Tanggoeng. bisa b e r h a s i I 

A kanmenolont penjakit toean 

Poenja kedatanian didoenia 

1' e p a d a s i a p a p o e n. 

Didalam pemboengkoes deri ini obat, bisa dilihat b~rnutjam2 penjakit scperti, salah oerat, djatoeh 
terpoekoel, badan rasa tida koeat, loesiang lama dan barne, kokehe baroe dan lama, telinga sakit, 
tjaijoe, leher sakit, peroet sakit, bera-bera, peroet rasa menggigi, bera darah, bisoel di gargantang, 
toelang2 -;akit, belakang sakit, digigit binatang berbi,,<;a dan lain-lain, semoea bisa digosok tlan bol~h 
dirninoem, terlebih orar;ig oerernpoean j<'ng baroe beroentoeng anak. Lebih djaoeh saban pernboeng
koes botol deri ini ohat ada njatakan. 

1\' in j a k t j a p D jag o, bisa menoeioeng djoega t.J ,nn p0e11ja aja n k1lau 31kit, hisa tetes 3 tetes 
tja•npoer air panas, dan k~sih miooern 1 lnri 3 kali aHl t1;:r;;il1:~arJ d:11gan boeloenj:i ctaho:"IOe !;eJa
lam rnoeloet; djangan lepas toean haroes koeroeng, bisa toean sa1,sika11 sendiri. Min J a k o ll ai t 1 jar 
D jag o, soedah be;olel1 banjak poeJjian dari berbagai:2 bangsa. 

Min j a k o ~;at Dew i, bisa d1pakai djuega boeat r1)~)3~ n~·1ja:<it, kalau s1apa belo~.11 p<ikdi deri 
t~rgan:;goe. tjo~:ia saks11rn11 sendiri, boea1 t j a ij u e, b.:rsit,an dahoeloe S'1 1na "a·1~,;. d;rn tt.ieangka 1 ini 
obat kedala111 telinga, asal djangan rnaki'n telot r s 1rr1.1 oakasa11g tang;~oeng berhasi1. :,edi;1 extra 
111 in j a k 0 bat t j a p D jag o, dan Mi 11 j a k Ob at U e w i, teta,Ji :;edikit. '11aiB! har~a deri boe
kan extra. Sedia ctjoega, Zalf Tehggr' Lian Z alf Yoko, boe;at lueka~. Balsam Dew1. Mi
n j a i( 0 bat Ma n a O e w i, Ob at T n Yo, 'lb a t ,-\ 5 i i,: L' o e a t ~a t a I'.~. 0 b '1 1 Ba r 1; e k Sa 
to e d a n Ba to e k D o e a, s e d i a 111 i n j a k Ka i o e P o et i h k e I o e 61 r a 11 neg e r i 8 o e r o e 
No. L Minjak Ob at He ran, boeJttersi1a111 <Jir p,1nas. l'lll:;!.;oeng bail(. Minjak ob at Ber
s e d j o e d, tanggoeng boeat bere-bere banglrn 

Di Poe!au2 Sangicr bisa pesan sama toean Th t' T j e fl g Hae en toean T h i o Ho G o an, jang 
biasa toeroet kapal Sangier. Bisa pesrn t;roes kepada si uembeikin T j i a Bok Eng, Toapekong
straat No. 36 di Manado. Terima Agent cl 1mana2 temp:-it, akan tetei.pi berdamai dengan soerat lebih 
lebih dahoeloe, serta terirna pesanan dengan post rem b o u r•li. 

Minjak 1jap DJ AGO, Agent 
firma Thay Hoo & Co. Gorontalo-Tominibocht. 
Toko K h o e Eng Hie n, Tagoelandang. 
T j i a T j i e n T a e, Kota Mobagoc. 
Kw e e So en H i en, Amoerang. 

Memoedjikan den:an fllormat~ 

TJIA BOK KNG 

THpek:on: strut No 31 Manado. 


	0079
	0080
	0081
	0082
	0083
	0084

