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Penjerahan Pemerintahan. 

Balai P~estaka mengirimkan kepada kita salinan 
pidato jang di0'!tjapkan oleh Seri Padoeka Toean Besar 
Goebernoer Djenderal De jonge dihadapan sidang 
Volksraad jang loear biasa tg. 16 Sept. 1936, ketika 
menjerahkan djc::batannja kepada Seri Padoeka Toean 
Besar Goebernoer Djenderal Baroe, jang boenjinja se
perti berikoet: 

Toean Voorzitter, anggota-angota Volksraad. 
Sekarang karena kita soedah mengadakan sidang 

Joear biasa, soepaja kita dapat melangsoengkan penje
rahan pemerintahan negeri ini, maka soedah semesti
njalah pertama-tarna haroes dikemoekakan kedjadian 
jang sangat mejoeka-tjitakan itoe, jang dalam masa akan 
datang, ta' rftret<0es-poetoesnja, tetap akan djadi semarak 
uepatjara ini. Masih kedengaran sorak kegirangan jang 
bergemoeroeh ketika mene1 ima kabar jang menggirang
kan, rnemberitakan bahwa Jang Mahamoelia Prinses 
Juliana soedah bertoenangan, dan, soedah berkoempoel 
disini ini, kita masing-masing pasti akan insaf betapa 1 

penting artinj<' kedjadian itoe dan bersjoekocr sekali 
mengingat masa jang indah jang soedah terboeka bagi 
kaoem ke~abat Radja kita dan keradjaanjna. 

Soenggoehpoen de1111kian kita tidak boleh memaling
kan pikiran kita dari pada masa jang !aloe dan sedianja 
soedah ada segala a\asan boeat saja akan berdaja-oepaja 
menetapkan apa-apa has I pemerintahan dalam masa jang 
iOedah !aloe, djik2 sekiranja dalam sidang madjelis jang 
baroe ditoetoep ini, ketegakan Hindia Belanda itoe tidak 
dibitjarakan detnikian dalam, sehingga dari pada soal dja
wab jang soedah diadakan dalam madjelis itoe soedah 
didapat garnbar jang setjoekoepnja dc.n sedjetas-djelasnja 
dari apa jang soedah djadi dalam masjarakat ini. apa-apa 
keberatan ja.1g soedah dirasainja dan apa-apa kehendak
nja. 

Dalam sekalian pembitjaraan itoc orang tidak meman
dang hanja ke[ilada apa jang oedah terdjadi dalam ta
hoen j"l.ng !aloe, melainkan pemanjangan itoe soedah 
dilajangkan kepada masa jang pandjang, jaitoe masa, 
dihitoeng sedjak terdjatocnja Pond, ketika depressie a
mat sangat sekali, dan masa jang sedjalan dengan masa 
pemerintahan saja. Orang soedah memboeat perhitoengan, 

dan berbagai-bagai post debet dan post credit soedah sadja bila kita tidak atau koerang tjoekoep memenoehi 
dikemoekakan, achirnja soedah diboeat balans dari per- kewadjisan kita. 
hitoengan itoe boeat sementara, dan akan hasil balans Oentoenglah Hindia sampai sekaranr dapat berteroes 
itoe roepanja tidak memoeaskan hati orang benar. terang, dan sekali-kali boekanlah karena kita tidak me· 

Perasaan orang itoe t1dak dapat saja salahkan toean njingsin~kan lengan badjoe. Dengan sabar dan tawakkal, 
Voorzitter. masih banjak kesoesahan jang besar besar dengan berkoerban dan bertolong2an kita soedah dapat 
jang haroes dihadapi, beloem ada alasan boeat bersoeka bertahan ditengab2 angin topan jang nebat itoe. 
ria, akan tetapi soenggoepoen demikian tidak ada salah- Tidak seorang djoega jang akan memoengkiri, bahwa 
nja, kalau saja, pada penghabisan kali saja berbitjara b;rnjak jang mesti kita koerbankan, bahwa banjak ke
dihadapan toean-toean ini, memperingatkan d1angan- tjewa jang mesti kita terima dan bahwa banjak sengsara 
akan berpoetoes asa dan menjoeroehkan soepaja ber jang mesti kita derita. Akan jang demikian itoe selaloe 
oesaha teroes. Sekali kali tidak boleh diloepakan bahwa saja insaf, sebab dalam sekian tahoen saja disini, be
sesoenggoenja memperbaiki kema'moeran negeri kembali loemlah dapat saja mernboeat hati saja itoe djadi batoe. 
itoe bergantoeng pada berbagai-bagai keadaan, akan Sebab itoe rasanja adalah hak 1aja bocat mendapat per
tetapi djoega tidak akan moengkin tertjapai kalau tidak timbangan jang patoet, jaitoe jang tidak akan meng
ada dasar kekoerangan iang sehat Berhoeboeng dengan hendaki dari Pemerintah dinegeri ini sesoeatoe jang ti
ini, saja rasa, bahwa koerang sekali dihargai orang, bah dak dapat diberikan oleh Pernerintah lain, dimanapoen 
wa kita dapat mengadakan balans boeat sementara. djoea. Menjelamatkan sekalian dan semoea orang adalah 
Oleh karena orang telah merasa tanah tern pat herpidjak, pekerdjaan moestahil. Sesoenggoehnja kita soedah lebih 
maka orang djadi insaf bahwa ha! itoe tidak moesta- miskin, djaoeh lebih miskin, didalam beberapa tahoen 
hil adanja. Orang tidak akan mentjoba, kalau orang ini, seperti orang lain djoega, dinegeri jang manapoen 
beloem mendapat kejakinan, jang disadari ataupoen djoega, akan tetapi saja rasa saja bolehlah mengatakan 
tidak disadari, bahwa kita soedah sampai kedjoerang den(?;an gembira hati, bahwa soenggoehpoen soedah de
jang sedalam- dalamnja a tau boleh dikatakan soedah mikian halnja itoe, oeroesan roemah tangga negeri dan 
terseberang. Memang soedah njata kelihatan, bahwa masjarakat kita soedah djadi lcbih sehat dari jang soe-
soedah ada tanda2 ken1adjoean kembal; kemoendoeran dah-soedah. Bolch dikatakan dalam sekalian bagian pe· 
hasil negeri soedah berhenti adanja Tambahan poela kerdjaan negeri soedah ternjata, bahwa kita moengkin 
soedah terang sekali, bahwa dalam beberapa tahoen mendjalankan kewadjiban kita dengan belandja jg lebih 
jang belakangan ini tidak ada oetang bertambah lagi; sedikit dan dengan alat pimerintaltan jang soedah dise
djadi bahwa oesaha menjederhanakan keperloean nege- derhanakan; dalam ha! inj soedah terdapat djaminan, 
ri, mengoebah soesoenan, dan meneroeskan kedoea bahasa dimasa akan datang kita sanggoep bekerdja 
oesaha itoe, soedah memberi hasil jang beroepa. De- teroes dengan djalan sedemikian itoe. 
ngan dasar jang seroepa itoe tidak lagi kita akan poe- Balans boeat sementara jang saja katakan tadi, boleh 
toes asa, melainkan dengan penoeh pengharapan kita djadi ada memoerlihatkan kemiskinan kita dan karena 
akan berdjoeang menghadapi kesoesahan kesoesahan itoe tidak memoeaskan hati; akan tetapi soenggoehpoen 
itoe dan akan meneroeskan perdjoeangan itoe. I demikian diapoen ada djoega memperlihatkan boekl ke-

Mentjapai inilah dalam ma. a jang I aloe, sangat dioe- sehatan jang ada dalam badan toeboeh masjarakat kita 
tamakan benar diantara segaia ichtiar. Beroelang-oelang dan kcmaoean kita jang ichlas akan be r peg an g 
Pemerintah disa!akan ora!lg, C':' efaloe berr.ar.ti nan ti t 'go eh seperti terseboet dalam sembojan tameng 
atau menempoeh djalan jang moeda11 sadja. Jang demi- keradjaan kita. 
kian it()e sesoenggoenja akan moengkin, kalau tidak ada Toean Voorzitter. Akan memboeat pemandangan se
tindakan atau koerang keras tindakan jang dilakoekannja karang sekali lagi, oleh saja sendiri, mengapa dalam 
ataupoen dengan menghararkan sadj2 c-rang lain jang masa pemerintahan jang !aloe tidak ada diperoleh hasil 
akan rnernikoel oetang kita, atau akan bcrsenang hati I jang lebih memoeaskan hat!, pada rasa hati saja tidaklah 

Soesoe ada sebagi 
dan djoega· 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 dengen tjoema bikin doea 
lobang diates kalengnja dan sesoedanja 
itoe ditoeangken ketjangkir atawa glas. 

Minoemlah 
Soesoe entjer 
,JJAP 

Etiket-etiket dari soesoe entjer tjap Nonna boleh datang bau1a pada N. V. Moluksche Handels Vennoot
schap di Manrido K"terangan lebi djaoe boleh dapat pada firma M. H. V. terseboet. 



pada tempatnja, dan demikiandjoega halnja tentang mem
pertah:in.\an pimpinan saja; djika ta' dapat rnemperta
hankan diri sendiri djatoehlah soedah hoekoemnja. Bagi 
saja sendiri, soedah tentoe sadja ketika soedah dekat 
akan meletakkan djabat:in dan kewadjiban saja Jang 
mahaberat ini, saja atjap kali mengenangkan masa jang 
!aloe Dalarn keadaan jang demikian itoe maka timboel
lah ingatan akan perdjandjian saja pada ketika saja 
moelai memegang djabatan saja itoe, bahwa saja akan 
berichtiar mendjadi Wali Negeri jang baik. Perdjan
dj!an itoe soedah saja tepati dengan segala tenaga jang 
ada pada saja, meskipoen saja tahoe, bahwa banjak 
atoeran jang tidak enak 'akibatnja boeat banjak orang. 
Dalam ichtiar itoe soedah mestinja ha ti pengiba penga
sih barang seperloenja dis111gkirkan, sekalipoen hanja 
soepaja dapat berlakoe •ad i I ltoelah jang tcroetama sa
ja ichtiarkan dalam pertemoean saja dengan orang, go
longan, partij atau bangsa. 

Berhasil tidaknja ichtiar saja itoe, boekan sajalah jang 
haroes menimbangnja. Hanja jang dapat saja terangkan, 
bahwa saja berangkat dari sini dengan kesjoekoeran 
jang penoeh d:ilam hati saja, bahwa saja soedah 5 tahoen 
dapat rnelakoe ·an pekerdjaan jang begitoe besar, begi
toe banjak jang dilingkoenginja, banjak seloek beloek
nja dan demikian menarik perhatian. sehingga soedah 
setimoang rasanja de11gan koe; ban diri saja dan hal-hal 
jang melenjapkan kesenangan saja tidak masoek hitoen
gan lagi. S~landjoetnja saja amat bersjoekoer djoega, 
karena toendjangan jang soedah saja peroleh, poen atas 
toendjangan jang beroepa kritik. Perkataan ini teroeta
ma tcrhadap kepada madjelis jang terhorrnat. jang ka
dang2 kelihatan seperti bertentangan dengan Pemerintah 
sedang- jang sebetoelnja sama2 mementingkan keperloean 
dan keselamatan negeri seperti jang dioesahakan oleh 
Pernerintah djoega. 

Jang amat penting sekali dalam bekerdja bersama2 
antara Volksraad dan Pemerintah ialah memperhatihan 
dengan setjermat2nja oendang2 jang mengatoer perhoe
boengan antara kedoea badan itoe. Oendang2 itoe ada 
memberi kesempatan jang a mat memoeaskan sekali oen
toek mendjalankan pekerdjaan dan memberi pengaroeh 
kepada Volksraad lebih banjak dari pada jang roepanja 
disadari oleh madjelis itoe sendiri. 

Dengan terima kasih banjak2 selandjoetnja bolehlah 
saja seboetkan pertolongan dan bantoean jg amat ba
njak jang selaloe saja peroleh dari Hindia Belanda; ad
viesnja jang terang dan tepat tentang berbagai2 perkara 
jang soelit2 akan tinggal dalam kenang2an saja jg me
njenang{an hati dan begitoe djoega tentang perhoeboe
ngan jang toeloes ichlas, jang tidak poetoes2nja antara 
madjelis itoe dengan saja. 

Poen kepada pembantoe saja, kepala2 departement 
sipil dan militer dan kepala2 kantor dan djoega amtenar 
jang b::kerdja dibawah mereka itoe, begitoe djoega Al
gemeene Secretarie saja beroetang boedi be'lar, karena 
oesahar.ja dalam mendjalankan kewadjiban jang djadi 
tanggo~ngan kita bersama itoe. Kadang2 dikehendaki 
dari mereka itoe barang jang hampir tidak tekerdjakan 
oleh manoesia lagi, tetapi itoepoen dikerdjakan djoega. 

Pada achirnja saja oetjapkan terima kasih saja jang 
terbit dari hati sanoet>ari, kepada sebagian besar dari 
pendoedoek negeri ini, jang insjaf dan ma'loem, bahwa 
dalam beberapa tahoen jang !aloe ini banjak perkara 
penting2 jg mes ti diselesaikan lebih dahoeloe, dan karena 
itoe soedab menahan2 kehendak dan keinginan sendiri, 
sekalipoen sekaliannja itoe soedah pada tempatnja benar, 
dan melebihkan kepentingan oemoem; dengan berdiri 
berbaris dibelakang Pemerintajl, dengan menolong Pe
merintah dengan pekerdjaan jang tidak menghendaki 
balasan tiap2 kali aµabila pertolongan itoe diminta, de
ngan menoendjang kekoeasaan Pemerintah dan kadang
kadang dengan menjatakan sympatbienja jang toeloes 
ichlas terhadap Pemerintah itoe. 

Toean Voorzitter. Sekarang saja hendak mengoetjap
kan sepatah kata kepada pengganti saja, 

Excellentie, 
Dari apa jang soedah saja katakan tadi itoe, tentoe 

soedah ternjata pada Toean, saja dapat mengoetjapkan 
selamat atas angkatannja dengan setoeloes2 hati saja, 
kepada dia jang diserahi oleh Seri Baginda memikoel 
kewadjiban 1toe. Adalah satoe kehormatan dapat berbakti 
disoeatoe tempat dan dalam pangkat jang melipoeti ke 
pentingan negeri Belanda dan Hindia bersama2; berba
hagialah dia jang ditempatkan dalam soeatoe pekerdjaan 
jang mengehendaki seloeroeh manoesia itoe, jang meng
hendaki soepaja orang mempergoenalrnn segala kebaikan 
otak dan hatinja oentoek keselamatan negeri. 

Bahwa kewadjiban Toean soeatoe kewadjiban jang 
mahaberat, itoe soedah Toean ketahoei. Sekalipoen Toean 
beloem kenal akan Hmdia dengan pengalaman sendiri, 
perdebatan dalam sidang baroe2 ini diadakan dalam si
dang madjelis ini akan memberi µemandangan jang se
tjoekoepnja kepada Toean tentang berbagai2 perkara, 
sebagaimana perkara 1toe dipandang oleh Pemerintah, 
dan bagaimana oleh berbagai2 pembitjara, jang, bolehlah 
kita ':atakan amat tjoekoepnja telah mengoetjapkan ke
hendak dan keinginan dan telah memperingatkan kesoe
sahan-kesoesahan dan keadaan2 jang tidak baik. Dari 
barang sesoeatoenja tentoe soedah ternjata pada Toean 
bahwa kesoesahan bagi Hindia beloem lagi habis. Akan 

1 
tetapi, tentoe sadja Tocan tidak akan moendoer karena 
itoe; Toean soeda'1 siap akan berdjoeang dan mempoe
njai kemaoean jang tdap akan menjelesaikan perkara 
itoe sampai berachir jang baik. Bahwa toean ada mem
pocnjai tena~a, kepandaian, dan ketjakapan oentoek itoe 
ada kejakinan Hindia, dan kejakinan itoe berdasar pada 
alasan jang tegoeh; sebab itoe Hindia menjeroekan ke
pada Wali Negerinja jang baroe dengan toeloes ichlas
nja: selamat datang ! Saja sendiri akan menambahkan 
do'a saja, moga2 Toehan akan memimpin dan menolong 
dalam pekerdjaan loean, dan moga-moga Dia memberi 
Toean 'aka! boedi jang seperloenja. 

Dengan doa itoe sekarang saja serahkan pemerinta
han Hindia Belanda kepada Toean. 

Setelah Seripadoeka Toean Besar Goebernoer 
Djenderal jang berhenti, ]hr. Mr. B. C. de Jonge me
ngoe.japkan pidatonja menjerahkan pemerintahan 
itoe, maka pengganti :Senpadoeka itoe, ]hr. Mr. A.W.L. 
Tjarda van Starkenborgh Stachouwer mendjawab 
dengan pidato seperti berikoet: 

Excellentie, 
Toean2 Voorzitter dan Anggot-anggota Volksraad, 
Perkataan jang pertama jang hend.ak saja oetjap-

kan disin1, ialah menjatakan terima sjoekoer jang 
timboel dari sanoebari saja terhadap pada Seri Ba
ginda Maharadja Ratoe dan Penasihat-penasihat Ba
gi11da atas kepertjajaan jang soedah dilimpahkan 
pada diri saja dengan memliih saja oentoek djabatan 
jang hendak saja moelai pegang hari ini. Sebagai 
tanda kepertjajaan itoe, soedah terserah ketangan 
saja berbagai-bagai koeasa, jang mempergoenakannja 
menoeroet kej::ikinan jang sebail<-baiknja, bagi ke
perloean Keradjaan dan teristimewa bagian. ini dari 
Keradjaan itoe, akan djadi pekerdjaan dan kewadjiban 
saja. Barang siapa jang hendak mengerdjakan peker
djaan itoe dengan sebenarnja dan akan memenoehi 
kewadjibannja sebagaimana mestinja, haroeslah me
ngehendaki jang sebanjak-banjc.knja dari pada tena
ga pikirannja. Jang rlemikian itoe adalah saja insjaf, 
waktoe saja me i jatakan sedia boeat memegang d.ia
batan ini. Oentoek memegang djabatan itoe dengan 
tidak ada kalau dan tetapinja tersedia segala kemaoean 
dan tenaga boeat bekerdja jang dilimpahkan pada 
diri saja Kedjadian jang amat loear biasa itoe arti
nja bagi sedjarah, jang tersiar kabarnja minggoe jg 
baroe !aloe ini. jang menimboelkan kegembiraan dan 
soekaria diseloeroeh bagian Keradjaan, jaitoe pertoe
nangan jang mahamoelia Poetera Mahkota Nederland, 
memberi tjahaja jang terang pada gambar jang me
loekiskan masa jang akan datang bagi kebangsaan 
kita, menambah lagi kegembiraan hati bekerdja pada , 
sekalian jang telah menjerahkan tenaganja dengan 
kebaktian dan keset1aan bagi Radja dan Keradjaan. 
Dengan soeka tjita jang toeloes saja mengingat ke
p•)easan hati jang dit i mboelkan kedjadian jang meng
giran-kan ini dalam keloearga Seri Baginda. 

Kepada Excellent ie saja menjatakan terima sjoe
koer saja, bahwa Excellentie telah melimpahkan 
oetjapan selamat pada oepatjara penerimaan djabatan 
saja ini. Pikiran, jang dalam pidato toean terlajang 
pada saja, ornng jang menggantikan toean, sangat 
berharga tingg1 bagi saja, sebab adalah pikiran itoe, 
pikiran orang jang telah memenoehi kewadjibannja 
dengan nama kemoeliam1 sekali, jaitoe kewadjiban 
jang menanti saja Dengan tidak ada batas dan hing
ganja toean soedah menjerahkan seloeroeh tenaga 
dan soekma Toean kepada jang dikehendaki dari 
oada Toean oleh penjelenggaraan kepentingan negeri 
jang soedah dipertj-jakan kepada Toean, djoega 
dan awas dengan menentoekan haloean dalam kamar 
studie dan balai persidangan, bertopang pada kepan
daian memerintah, soedah berpengalaman dalam dja
batan pemerintahan jang lain. Besar hati saja, pada 
pertemoean jang singkat ini dapat membawa kabar 
pesan dari Seri Baginda bahwa akan djadi tanda 
pengakoean djasa Toean soedah diangkat djadi Groot
kruis in de Orde van Oranje Nassau. Arti Pemerin
tahan seseorang Wali itoe melampaui masa jang di· 
pergoenakannja oentoek mendjalankan pemerintahan 
itoe. Dalam medan tempat bekerdja jang akan Toean 
tinggalkan pada waktoe ini, akan tinggal dengan 
terang bekas-bekas djedjak kaki Toean. Akan masih 
banjak. soeara jang akan kedengaran membitjarakan 
pemerintahan Toean; soeara-soeara itoe akan menjc
boetkan apa jang soedah tertjapai atau jang tidak 
tertjapai, apa jang soedah dimadjoekannja atau apa 
jang soedah ditjegahnja. Orang jang berhak dan 
jaog tidak berhak akan menjatakan timbangannja 
tentang kebidjaksanaan Pemerintahan Toean, seperti 
soedah biasanja orang mengeloearkan timbangannja 
tentang perkara oemoem. Sementara itoe Toean soe
dah mengalami, bahwa kehidoepan toean jang lima 
tahoen jang penoeh dengan oesaha dan perboeatan 
telah menimboelkan penghargaan dan penghormatan 
dari lingkoengan jang besar. Apabila ,,Sibajak" nanti 
soedah bertolak dan pantai poelau Djawa makin 
mendjadi samar dalam pernandangan mata Toean, 
moedah-moedahan djika Toean melajangkan pikiran 
kepada masa jang !aloe Toean merasa kepoeasan 
dari keinsafan soedah memenoehi kewadjiban dengan 
sebaik-baiknja. 

Mereka. jang dalam sidang ini atau diloearnja 
menjangka sekarang ini akan mendengar dari saja 
sec;oeatoe 'pendirian tentang soal-soal jang njata, 
jang sedang mendapat minat Pemerintah, mereka 
jang demikian akan ketjewa. Saja mendjedjakkan 
kaki saja pertama kali dinegeri ini; sebeloem ini saja 
tiada pernah beroeroesan langsoeng dengan Hindia 
Belanda; pekerdjaan jang diserahkan kepada saja ini 
asing bagi saja; sangat sia-sialah, kalau saja menge
loearkan pikiran saja tentang keadaan keadaan jang 
tiada tjoekoep saja ketahoei. 

Saja haroes meminta keterangan seloeas loeasnja. 
Koeatlah rasa diri saja oleh sebab saja tahoe, bahwa 
saja akan dilingkoengi oleh penasehat penasehatjang 
terpiiih dalam Raad van lndie dan dikalangan pegawai 
negeri jang lain. Tetap1 sajapoen akan mentjahari 
nasehat dan penerangan dimana mana diloear ling
koengan mereka, jang pertarna sekali haroes mem
bantoe saja melakoekan kewadjiban saja sebaik-baik
nja, dengan keinginan jar.g sesoenggoeh -soenggoeh
nja oentoek mengetahoei seloek beloek segala se
soeatoe, 1ang dikandoeng oleh masjarakat Hindia 
Belanda jang amat banjak tjoraknja ini. Saja akan 
mempeladjari berbagai-bagai kepentingan jang amat 
rapat djalin-berdjalin, saja akan beroesaha soepaja 
mengerti penghidoepan golongan golongan rajat jang 
bermatjam matjam pekertinja, baik jang Boemipoe
tera, maoepoen jang datang dari tempat lain. Saja 
hendak mengerti akan keperloeannja dan keinginan-

• 

nja masing masing, mesk1 saja sendiripoen insaf 
bahwa banjak jang dalam keadaan biasa sedianj~ 
akan dapat dtoesahakan itoe, sekarang ini akan tidak 
dapat dilakoekan, apabila hal itoe menghendaki koer
ban wang. Selama kema'moeran negeri ini jang sa
ngat terganggoe, masih berat diimpit krisis, selama 
itoe tidak boleh tidak masih perloe mempertahankan 
dan memastikan kesetimbangan pendapatan dan be
landja negeri, jang diperoleh dengan oesaha dan 
tenaga jang mengagoemkan, dan selama itoe poela 
apa boleh boeat kita akan dipaksanja memakai per
bendaharaan negeri dengan hemat. Sementara itoe 
segala sesoeatoe jang dengan tiada memberatkan 
keadaan wang ternjata dapat dilakoekan oentoek 
menaikkan deradjat lahir dan batin, pasti lah akan 
mendapat minat saja sepenoeh-penoehnja dan se
soenggo~h·soenggoehnja. Apabila kemocndoeran eko
nomi itoe menghebat me_ndjadt kesengsaraan dan 
setempat setempat anak negeri tiada lagi mempoe
njai jang seperloe-perloenja baginja, tentoelah Peme
rintah akan mengoe!oerkan tangannja oentoek men· 
djaga mereka jang terantjam itoe. Moga-moga ti balah 
hendaknja masa kita dapat melapang an dada kem
bali, masa lenjapnja kesoesaban kita oleh kema'moeran 
jang baroe, masa timboel kembali pemandangan dan 
harapan-harapan jang Joeas Oleh sebab negeri ini 
teroes meneroes dengan sekoeat koeatnja tenaga telah 
menjesoeaikan dirinja dengan dera-.:jat ekonomi jang 
rendah, maka telah siaplah ia oentoek menjertai per
dagangan doenia dengan lebih loeas dan lebih ber
oentoertg, pada sa'at perdagangan doenia itoe kelak 
telah bebas poela menempoeh djalan jang lapang 
dan loeas. 

Kebebasan mengeloearkan pikiran s ·a pandan~ 
seperti barang jang berharQa. Akan tetapi soenggoeh
poen demikian saja mengakoei djoega, bahwa oentoek 
mendjaga kepentingan Negeri dan l:3angsa tidak dapat 
tidak W e djib dibedakan kata? dan pekerdjaan jang 
boleh dibiarkan dan jang tidak boleh di bi rkan. Se
perti goebernoer2 djenderal jang soedah2, saja djoe
ga akan berlakoe keras kepada mere:ta jang meroe
sakkan negeri karena melanggar pemerintahan dan 
keterti ban. -

Pekerdjaan jang. penting, toean Voorzitter, ja'ni 
jang dalam Pemerintahan negeri Hindia Belanda di
berikan kepada Dewan toean, teroes menghendaki 
soepaja Dewan toean senantiasa bertoekar pikiran 
dengan pemerintah negeri. Seberapa lama dapat ke
doea-doeanja hendaklah menempoeh djalan jang sama 
dan bila berlainan pendapatan mentjari djalan sepakat. 
Bersama sama beroesaha mentjari djalan jang demi
kian itoe dengan soenggoeh-soenggoeh, saja selaloe 
akan soeka. 

Dengan perkataan ini serta dengan pengharapan, 
bahwa moedah-moedahan pekerdjaan saja mendatang
kan bahagia kepada negeri ini, saja pangko !ah dja
batan Goebernoer-Djenderal Hindia- Be Janda. 

DARI KOTAMOBAGOE. 

ltoe ketjelakaao di kilometer eoam. 

Besok petangnja tt. 24 September jl. djenazahnja 
toean Rombouts dihentar oleh beratoes manoesia dari 
pelbagai kalangan dan agama kepekoeboeran, ja'ni me
noeroet keichlasan hati keloewarganja dikoeboerkan 
ditengah kebonnja tidak djaoeh kebelakang dari roe
mahnja sendiri. Didalam penghentaran ini sekalian 
autoriteiten dikota ini teroetama toean2 Gezaghebber 
dan Aspirant Controleur ada beserta mengambil bahagiaii, 
diatas mana toean Gezaghebber A. Hoff ada meriwajat
kan lebar pandjang ditepih koeboer tentang keadaan 
Rombouts semasah hidoepnja sampai kepada wafatnja. 

Kata warta, bersamaan dengan sa'at itoe djoega, 
djenazahnja toean Karstenz dikoeboerkan dipekoeboeran 
Europa di Manado. 

Kedoea harinja tt. 25 dengan keperloean karena itoe, 

l tibalah dikota ini dari Manado toean l\ssistent Resident 
disertakan oleh tona'as motorrijtuigen toean vjd Brink, 
dimana kedoea toean ini mampir sebentaran ditempat 

I 
marahbahaja itoe tadi disarnboet oleh ratoesan manoc
sia dikepalai oleh toean2 Penghoeloe Mongondow dan 

I Majoor Cadato Pasi Lolajan. 
. Malamnja toean A. R. Weg telah hendak melihat 

I toean Radja dihospitaal, serta beliau memboeat satoe 
keperiksaan kepada veldpoelisi jang bersesama itoe tje
laka, dimana keperiksaan dilakoekan didalam satoe bilik 
jang djaoeh sedikit dari mata dan koeping publiek jang 
ada disitoe. Apa jang diperiksa lebih landjoet kami ta' 
sempat mengira2kan. 

Ke d j a d i a n j a n g p c r i s t i w a i t o e. 
Setibahnja toean Commissaris Karstenz dikGta ini, 

!aloe besok paginja rhari ketjelakaan) berangkatlah ber
sesama dengan tQean Radja ketempat peranteian dikilo
meter 30 djalan Bolaang. Soeatoe mal:soed kata kabar 
terhadap seorang2 rante hoekoeman 18 tahoen jang te
lah melarikan diri, dan jang soedah makan tempoh 
banjak dari kalangan korps veldpolitie serta orang2 
kampoeng boeat mentjaharinja, tetapi hingga hari ini 
poelisi tinggal poelisi dan orang rante tinggal dalam 
pelarian. 

Toean Rombouts sendiri pagi hari itoe djoega ke
tempat itoe dengan menoempang motorfiets dari v.p. 

Dari sitoe ke Inobonto !aloe beriseng2 d1dalam satoe 
kamar bola, achirnja le pas tengah hari kembali ke Ko
tamobagoe sedang toean Rombouts soedah menoempang 
sesama, dimana Ian tas ketemoe dengan mahkamat maoet 
jang sangat dahsatnja itoe. 

A 'u ton j a s e'b a g a i er~ ;in g. 

Sepandjang penjelidikan kami dari keadaan djalan 
dan bagaimana auto mereboet kearah djoerang jang 
begitoe dalam, beranlah kita akan kedjadian jang begitoe 
roepa. Djikalau kira2 auto hanja memakai kekoeatan 
sederhana paling tinggi lari kekoeatan 40, nistjaja auto-
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Badan anak toean 
jang lekas 

djadi besar --· berkehendak kepada zat2 jang ter
tentoe bagi kesoeboerannja. Ke
koerangan zat2 ini dalam badan 
artinja: toelang2 anak toean toem
boeh koerang baik, 1ama2 baroe 
dapat gigi, serta tabiat toeboehnja 
gampang dapl't kaki bengkok, dsb. 

Kalzan itoe, pendapatan Pro
fessor Loew jang terkenal, 
sebetoelnja membawa zat2 ini 
kedalam badan kita. Kalzan 
soedah diselidiki oleh beri
boe2 tabib2 serta akan bekin 
koeat dan sehat anak toean 
itoe, dengan toe1ang2 jang 
koeat dan gigi sehat. 

Dloeca menka 11111& akao 
melahirluua anak teroeta
ma •aroes pakal Kalua. 

.. Sebeloem den suoedah 
anakkoe lahw, sa,jo. tel.ala 
pakai Kal.san dengan t.etap 
dan beTatoaan. seTta beT
hasil baik benar." be.gitoelah 
swrang ihoe ;a.'11& bmmak bcm-
1ak menoelis 

Kahan bisa choeli diinr
cala roemah obat daD 
toko1 • 

KALZAN .. 
.. . <.· OBAT MA-KANAN KAPOER . . . · . . . ' . . 

GltMEEN1'E MAN ADO. 

Bekendmaking. 

De Burgemeester van Manado maakt bekend, dat 
een ontwerp verordening tot intrekking van de ver
ordening tot hefting en invordering eener gemeen
telijke belasting van natuurijke personen, die zich in 
den loop van een jaar in de Gemeente vestigen en 
elders zijn of worden aangeslagen in de Landsin
komstenbelasting gereed is en voor een ieder ter 
inzage li~t op de Gemeentesecretarie. 

Hij acht met in achtneming van het bepaa:de in 
de- laatste zinsnede van art. 17 der Locale Raden 
Ordonnantie termen aanwezig af te wijken van de 
in het le lid van gemeld artikel gestelden termijn 
van vier weken. 

Man ado, 5 October 1936. 
De Burgemeester. 

LES PEKERDJA~N TANGAN. 

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

Bertempat dir@emahnja toean S. K. LIEM, Resi
dentielaan No. 35. 

Keterangan2 boleh didapat pada adres terseboet 
saban hari KEMlS djam 8 - 11 pagi. 

nja terbalik zonder pardon didjepitan djoerang dekat 
dasarnja beton, dan tentoe keadaan ada lebih berbabaja 
Jagi. 

Akan tetapi roepanja lari dencan kentjang, hingga 
auto seolah2 melontjat langgar daoen pohon2an jang 
toemboeh dekat dasarnja beton, datang dibentoeknja 
djoerang !aloe menggok lagi kedjepitan djoerang sebe
lah menjebelah. 

Toean Radja doedoek pegang stuur disampingnja 
toean Commissaris doedoek disebelah kiri. 

Dibelakang doedoek toean Rom bouts disebelah kanan 
dan satoe politie doedoek dis1belab kiri. 

Toean Radja dan politie terpelanteng keloear, sedang 
toean Commissaris dan toean Rombouts tertinggal da· 
lamnja, jang pada achirnja orang telah keloearkan dari 
dalam auto kedoea 1.toean itoe soedah mendjadi majet, 
dimana toean Radja dan poelisi loepoet dari bahaja maoet. 

Apa jang mendjadi aneh dalam fikiran kami pintoe 
auto tempat doedoeknja toean Radja (sebelah kanan 
moeka) dan pintoe tempat doedoeknja poelisi (sebelah 
kiri belakang) ada tertoetoep rapat, karena didjepit de
ngan spatbord jang soedah naik keatas, akan tetapi ke
doea toean itoe dapat terpelanteng l;eloear. Pintoe 
tempat doedoeknja toean Commissaris (sebelah kirt 
moeka) dan pintoe tempat doedoeknja t. Rombouts (se
belah kan~n belakang) terboeka sama sekali, boleh di 
kata tidak terhalang apa2, 1 tetapi kedoea toe an i toe 
tidak dapat terkeloear dari :ctalam auto. 

Besok tt. 26 autonja ditarik keloear dari djoerang 
!aloe dibawa kekota dengan keadaan jang sangat roe
saknja. Kata kabar auto itoe akan diperiksa lebih djaoeh. 

'Beginilah penjelidikan kami diatas malapetakah jang 
peristiwa itoe. Mas. 

LELANG BESLAG. 
Pada hari SELASA tanggal 20 0 c to b e r 1936, 

djam 10 pagi, akan didjoeal dihadapan orang banjak 
di Teteij, district Tonsea, d1roemahnja jang kena be
slag, dengan perantaraan kantoor lelang di Manado : 
a. Satoe keboen sawah dengan 2 telaga ikan di
,,Pondol Umbanua", kepoelisian Teteij, loeasnja + 
3 tektek, didalamnja terdapat + 40 pohon kelapa 
berboeah, dan bersipat pada fihak: Oetara dengan 
keboen dari Engelina Umboh, Timoer dengan keboen 
dari Anthonius Tamalea, Selatan dengan djalan Te
tij-Tateloe, Barat dengan kintal2 dari Petrus Tirajoh 
dan Esau Singal ; 
b. Satoe keboen di ,,Lalan 11e Kolongan", kepoeli
sian Teteij, loeasnja + 2 tektek. didalamnja terdapat 
+ 80 pohon kelapa berboeah, dan bersipat pada 
fihak: Oetara dengan serokan Meras, Timoer dengan 
keboen dari jacubus Luntungan, Selatan dengan dja
lan Teteij-Kolongan, Barat dengan keboen dari Fre
derik Tambani; 
c. Satoe keboen di Teteij, loeasnja ·.t 3 tektek, di
dalamnja terdapat + 40 pohon kelapa berboeah, dan 
bersipat pada fihak: Oetara dengan kintal- kintal dari 
Jacub Tumundoh, Fra11s Wullur dan Frederik Tam
bani, Timoer dengan keboen dari Alexanderina Su
mampouw dan pekoeboeran negeri, Selatan dengan 
keboen dari Jacob Tumundoh, Barat dengan keboen 
dari Wilhelmus Tambani; 
d. Satoe keboen, sebehagian keboen kelapa dan jang 
lain keboen sawah, d1 ,,Doud Kerab·-, kepoelisian 
Teteij, loeasnja + 3 tektek, didalamnja terdapat + 
60 pohon kelapa berboea h, dan bersipat pada fihak: 
Oetara dengan keboen dari Charlis Wagiuw, Timoer 
dengan keboen dari Djoromus S. Tumundoh, Selatan 
dengan keboen dari Gerard Umboh, Barat dengan 
keboen dari Arnold Kaunang; 
e Satoe keb()en di "Pinamintoe", kepoelisian Teteij, 
loeasnja + 3 tektek. didalamnja terdapat + 140 
pohon kelapa berboeah, dan bersipat pada fihak: 
Oetara dengan keboen2 dari Frans Wullur dan Me
rijam Koloaij, Timoer dengan keboe1J2 dari Gerrit 
Ronk dan Oerzon Rondonuwu, Selatan dengan ke
boen dari Frederik Tambani, Barat dengan keboen 
dari Frans Wullur; 
f, Satoe keboen dengan 4 telaga ikan di ,,Pinam111-
toe", kepoelisian Teteij, loeasnja + 3 tektek, dida
lamnja terdapat + I tektek tanah sawah dan + 80 
pohon kelapa berboeah, dan bersipat pada fihak: 
Oetara dengan keboen dari Paulina Umboh, Timoer 
dengan keboen2 dari Paulus Koloaij dan Merijam Ku
loaij, Selatan dengan keboen2 dari Frans Wullur dan 
Merijam Koloaij, Barat dengan keboen dari hans Wullur; 

jang soedah dibeslag menoeroet kekoeatan soerat 
hoetang (obligatie akte) dari Frans Wullur, berkeboen 
dan tinggal di Tct ij, district Tonsea, geexecuteerde, 
atas permintaan dari toean Lie Hoo Djie, berdagang 
dan tinggal di Manado, executant, jang dalam hal 
ini memilih tempat tinggal di fMakassar, verlengde 
Wtlhelminastraat Nos 80 - 82, dikantoor dari advo
caat dan procureur Raad justitie Makassar, Meester 
j. van Hoeve. 

De buitengewoon deurwaarder 
met de executie belast, 

J. F. TANOD. 

3 

PEMBERITAHOEAN. 
Kita dd. Resident Manado memberi tahoe kepada 

sekalian pendoedoek dalam keresidenan Manado, 
bahwa hak tentang memiliki barang2 ~oena penghi
doepan, ~hasil2 tanah oentoek makanan dan segala 
barang2 keperloean dalam roemah tangga, karena 
berhoeboeng dengan peratoeran jang ternjata dalam 
artikel 88 dari .Onteigeningsordonnantie" (Staats
blad 1920 1No. 574 juncto 1925 No. 433) hak mana 
lebih dahoeloe telah diberikan oleh Pemerintah A
goeng kepada kita dengan peratoeran jang telah di
njatakan dalam Staatsblad 1936 No. 50-4, terhitoeog 
moelai hari kemarin, telah dibesarkan oentoek segala 
barang2 lain, sehingga ~·sekarang semoea barang2 
jang harganja dinaikkan loear biasa, atas titah dari 
Kepala Pemerentah Keresidenan, barang2 itoe boleh 
dimiliki dan segala perdagangan barang2 masoek 
dalam controle Pemerentah. 

Man ado, 8 :octobed 1936. 
De dd. Resident van Manado, 

Op last!: 
De Gewestelijk Secretaris, 

PENDJOEALAN DIHADAPAN ORANG 
BANJAK. 

Pada hari Sabtoe, tanggal 17 (toedjoehblas) Oc
tober 1936 pagi djam 9.30, dengan perantaraan dan 
didalam kantoor lelang di Manado, 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, Kada<>trale 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 kekoeatan be
schikking dari Raad van Jjustitie di Makassar dd. 10 
januari 1936 No, 210/1935. 

Mr. J. KREEMER. 

G~M.KE~TE ll A_, A uo. 
Bekendmaking. 

De Burgemeester van Manado maakt bekend, dat 
een ontwerp verordening tot wijziging van de 
verordening tot heffin~ van opcenten op de hoofd · 
sommen der aanslagen in de Landsinkomsten
belasting in de gemeente Manado gereed is en voor 
een ieder ter inzage ligt op de Gemeentesecretarie. 

Hij acht met in achtnerning van hf"t bepaalde in 
de laaste zinsnede van art. 17 der Locale Raden 
Ordonnantie termen aanwez1g af te wijken van de 

in het le lid van gemeld; aitikel! gestelden termijn 
van vier weken. 

Man ado, 5 October 1935 
De Burgemeester. 

01'at perloe boeat 
pemelibaraan koellt. 
Sesoedah mandi, sesoedah bertjoe
koer, pada waktoe terlaloe panas 
dan terlaloe berpeloeh, boeat menje
gahkan petjahan kaki, boeat roeam, 
pendekn1a dalam banjak hal Bedak 
Purol obat jang memberahikan ha ti 
boeat dapat koelit sedjoek, kering 
serta djoega sama sekali tida bertjela. 
Karena Bedak Purol tida sadja men· 
ghilangkan segala peloehan jang 
mengganggoe,melainkaniapoenmen
goeatkan dan menjemboehkan djoega 
koelit jang dapat tjela. Sebab Bedak 
Purol berisi zat jang menjemboeh
kan, 1ang tak terdapat delam bedak 
lain. 
Diatas tiap2 medja berhias tak dapat 
tiada haroes ada 
se~epi Bedak 
Purol. Sesoedah 
pakai bedak ini 
satoe kali, toean 
poen tak maoe 
bedak lain lagi. 

Dlsegala. roemah 
oba.t dan toko2 da
la.m koepl darl 
f 0.90 dan f 1.50. 

BEDAK PUR.Ol 



LELANG BESLAG. 
Pada hari Djoem'at tanggal 16 0 ct o be r 1936, 

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

a . . Satoe kintal loeasnja + 3 waleleng l 3
/ 10 tektek) 

letaknja dikampong Baroe (Tikala), dengan seboeah 
roemah kajoe atap zink, dan satoe dapo er dan wa
roeng djoega atap zink, dan bersifat pada f1hak : 
Oetara dengan djalan ke Sawangan, Timoer dengan 
djalan negeri, Selatan dengan kintal dari farnilie La
nes, Barat dengan kintal dari Alan us Paat; 

b. Satoe keboen ditempat bernarna ,.Ko ili " , kepoe 
lisian Tikala, loeasnja + 2 tektek, dengan + 100 
pohon kelapa berboeah, dan bersipat pada fihak: 
Oetara dan Timoer dengan soengai Ti kala , Selatan 
de[!gan djalan Manado-Sawangan, Barat dengan ke
boen dari Hassan ; 

c. Satoe keboen ditempat bernama ,.Pahinkinwang", 
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 den:an ke· 
boen dari joesof Pinontoan , Barat dengan keboen 
dari 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 :j Bastiaan Paat, Selatan dengan 
keboen dari familie Kapojos , Barat dengan keboen 
dari familie Josep Sirap; 

e . ' atoe keboen dinegeri Sawangan (\l\anado), 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 .. V\ahdagi , Selatan dengan tanah sawah dari 
negeri Sawangan . Barat dengan keboen dari Hein 
Kapojos. 

Kesernoeanja telah dibeslag menoeroet kekoeatan 
soerat hoetang dar i warits-waritsnja almarhoern 
joesof P inontoan, dalarn hidoepnja berkeboen dan 
tinggal di Manad o, geexecuteerden atas permintaan 
dari firrna Tae Seng & Cc di \1anado, executante, 
jang dalam hal 1rn memil ih tempat tinggal di iv\akassar, 
verlengde W ilhelminastraat r;os 80-82, d1kantoornja 
Meester J. van Hoeve. advocaat dan procureur R:!ad 
Justitie \1akassar . 

De Buitengewoon deurwaarder rr. d . 
executi e belast, 

J. F. TA N 0 D. 

--~ ..__: 

Keloepoetan daripada Criep 
Djc n~o nlah nor.ti se l1 inggo demam 
djod id lebih keros, djikolou toean 
batoek, berpeloe.h, serto merasa gigil 
don seperti d1poekoel : sesoeng: 
goehnja iniloh sa'at ok~!1 . memaka1 
Abdi jsi roop, koreno Abdqs1roop be· 
kerdjo dengon lekos. serto dei;gon 
sempoe rnanjo. Sedan sendok 1ang 
pertamo toean akan bebas daripoda 
dahak gajal itoe, jong meng'!ndoeng 
berjoeta~ bod1. Toea n merasa1 lap~mg 
loear biosa, botoek toean len1ap. 
Maka toean ooe n d o pe r menaloekkan 
demam itcc ·don tidce r denga n tide 
diserang i batoek ia ~ g ):>egitoe rr~ne
natkan itoe. S .. bc ::i 1toe pakailah 
sela manja :\l.ker's ' d·:;i ·cop boeat: 

Batoek-Griep-8,onchitis-Asthma 

" 

SPAARBANK MINA h ASSA. 
Diakoe sah dengan besluit Goebernemen 

tertanggal 11 Juli 1894 

Tempat mtniimoan oeang simoanan }!Z paling aman I 

Oeang sirnpanan jang tertjatat da lam boekoenja 
semasing penjimpan, pa...ia oernoemnja boleh diminta 

kembali saban-saban sa 'at, dengan tidak oesah ka
sih tahoe lebih doeloe. 

Boenga (rente) oeang jang didapat boeat tah•en 
jan, telah !aloe. saban tahoen kira2 dalam bttelan 
Mei, ditentoekan oleh Directie . 

Dirtctit. 

Batjalah KENG HWA POO 

I 

E K ~At~ ou" 

OEMAH SAKIT DAN ROEMAH OBAT=== 

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

Djani bitjara : 

DJAM 10 - 12 PAGI 
4 - 6 SO.R.E 

I sabao hari, ketjoeali hari-hari minggoe &fan raja. 
,. 

Ongkos periksa dan hwrga obat2 nioe'rah, tetapi: a OONTANT. 

FILIA.AL2: AMOERANG, TONDANO, AIRMADIDI , LANGOAN, dan KOTAMOBAGOE. 

DJANOAN BA TJA ??? 

EENIGE IMPORTEURS 

MICHAEL STEPHENS & Co. LTo 

MACASSER MAN~DO. 
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LOEAR NEGERI. 
TIONGKOK. 

P e raj a a n h a r i r a j a K h o n g T j o e. 

Seperti pada taoen-taoen jang soedah , begitoe 
djoega pada tanggal 27 A gustus jang uaroe !aloe 
inf, dikeliling tempat di T1ongkok telah diadakan 
oepatjara peringatan hari lahir Khong Tjoe . 

Di Shanghay itoe oepatjara telah diadakan dalam 
Mass Education Building, dimana ada berhadlir 
kira-kira !COO orang lebih, sebahagian besar antara 
nja terdiri dari studenten colleges dan midrassa
midrasa, lebih d_iaoeh wakil dari pendirian-pendrian 
cultnreel di Shanghai Jan wakil-wakil negeri. 

lni taoen poenja perajaan, tidak dilakoekan dengan 
oepatjara ~embahjang seperti biasa. Orang-orang 
ji:lng hadir pada berdiri tegak tatkala Band dan 
Bureau of Public Safety kasih dengar Jagoe kebang
saan. Sesoedah dikas1h dengar lagi beberapa lagoe, 
oepatjara lantas dimoelai dengan d1batjakan11ja tes
taRJent Dr. Sun Yat Sen, setelah mana orang-orang 
jang hadir lantas manEigoet didepan bendera Natio
naal dan Kuomintang. Pengoendjoekan hormat pada 
Khong Tjoe telah dilakoekan dengan manggoet tiga 
kali dan berdiri diam tiga menit. 

Kemoedian Mr. Pang Kung Chan, Commissionair 
dari Bureau of Education and Social Affairs dari 
Greater Shanghay, jang kepalakan itoe oepatjara, ' 
telah angkat b1tjara dalam mana antara larn-lain ia 
telah oendjoek pentingnja Khong fjoe poenja doea 
pengadjaran, jaitoe tentang persoedaraan dan per
damaian oemoem, boeat diini waktoe. 
Sehabisnja i'v\r. Pan, telah berb1tjara I.on-lain sprekers 
lagr, antaranja i'v\r. Wang Hsiao Lai, president Siang 
Hwee dan Mr. Yin Yuan, oetoesan dari Greater 
Shan~hay Educat10nal Association, 

Lebib djaoeh oepatjara terseboet poen telah di
lakoekan d1 Chuf ou, Shantung, dimana ada terletak 
mak mnja Khong Tjoe. R1boean orang dari keliling 
tempat pada datang mengoendjoengi B1ong Khong 
l 1oe disitoe, dan hadiri i-toe oepatjara jang telah 
d1nadiri 01eh Generaal Han Fu Chu, President dari 
Pemerintah ~llantung, sebagai wakil dari Pemerintah 
Nationaal. 

Perajaan di l'lanking telah dilakoekan dalam Bio 
Khong Tjoe pada djam 8 pagi. Majoor Ma Chao 
Chun telah kepalalrnn oepata ocpatjara sembahjang 
den~an bantoean Mr. Cheng Chien ju, chief Bureau 
of Social Affairs. 

Didalam itoe oepatjara berhadir wakil · wakil dari 
itoe kelima Yuan, Centraal Kuomjntang, Bestuur 
Gemeente dan lain-lain pendirian oemoem. 

Dalam Bio Khoni Tjoe di Peipingpoen telah 
diad•kan oepatjara dibawah pimpinan dari Generaal 
Soong Che Yuan . Antara tetamoe-tetamoe jang hadir 
ada tampak djoega ambassadeur Amerikaan, Mr. 
Nelson T. Johnson. 

Oiitoe hari perin~atan, semoea peroesahan-per
oesahan Tionghoa dan kantoor-kantoor Goeberne
men d1toetoep. 

Perhoeboengan dagang de
n g an Turk ye. 

Generaal Ho Yao Tzu, Gezant Tiongkok di Angora, 
Turkije, baroe ini telah balik ke Tiongkok den~an 

:verlof dan telah madjoekan rapport pada Generaal 

Perawat Roode Kruis S pa n j o I sedang membabat 
loekanja seorang serdadoe pemberontak 

dimedan perang oetara. 

Chang Chun, Minister Loear negeri, tentang per
hoeboengan dagang antara Tiongkok dan Turkije. 

,V\enoeroet Generaal Ho, pembitjaraan boeat ada
kan verdrag dagang antara Tion~kok dan Turkije 
telah dimoelai antara Mr. Victor Ho, gezant Tiongkok 
di lwitserland, dan Turkije poenja oetoesan diplo
matik di Oeneve pada tahoen jang laloe, tatkala 
Tiongkok beloem memboeka Legatie d1 Angora. Se
lama ia poenja kediaman di Turkije, jaitoe satoe 
setengah tahoen lamanja, Generaal Ho, beberapa 
kali telah bertoekar pikiran dengan pembesar-pem
besar Pemerintah Turkije tentang ini soal, akan 
tetapi sampai sebegitoe djaoeh beloem ada tertjapai 
poetoesan pasti. Sesoedah ia kembali ke Tiongkok, 
kata Generaal Ho, Pembitjaraan itoe dioelangkan 
di Geneve. 

Perhoeboengan rapat antara Tiongkok dan Turkije, 
selama taoen-taoen paling belakang, kata Generaal 
Ho lagi, membekin perloe membikin perloe ditoe
toep satoe verdrag dagang. Generaal Ho oendjoek 
Tiongkok perloe tembako dan katoen dari Turkije, 
sebaliknja Turkije, perloe dengan thee dan rnetera 
dari Tiongkok. 

Dimana semoea peroesahaan dagang di Turkije 
sekarang berada dibawah penilikan dari Pemerintah 
Angora, menjatakan Generaal Ho, maka ia madjoekan 
suggestie soepaja Pemerintah Tiongkok poen me
ngadakan sematjam penilikan atas perhoeboengan 
dagang dengan Turkije. 

Lebih djaoeh menoeroet warta Centraal dalam 
,,China Press" Generaal Ho rapport djoega bahwa 
bahwa djoemlah Hoakiaoe di Turkije selama be
berapa taoen paling belak;mg telah mendjadi koe
rangan. 

Banjak orang Tionghoa di Turkije katanja telah 
minta dinaturaliseert mendjadi ra'jat Turkije jang 
mana, menoeroet Generaal Ho ada mendjadi kesoe
dahan dari satoe peratoeran jang baroe ini di terima 
baik oleh Pemerintah Turkije dan jang menetapkan 
bahwa hanja orang-orang rajat Turkije dipereenan
kan mengoesahakan perdagangan dengan oemoem. 
Djoega generaal Ho menerangkan, President Toerki 
Kemal Pasha, mtnaroeh perhatian besar pada kema 
djoean jang tertjapai oleh Tiongkok dalam waktoe 
paling k>elakang dan dengan perantaraan generaal Ho 
telah dikirim satoe Foto dari Mustapha Kemal. 

PERA G SOEDARA Ill 
Sl'ANJOL. 

Penglihatan dikota Barcelona 
dimana djoega ,,kaoem lemah" 
sama toeroet memanggoel se
napan, mengambil bahagian 
dalam penderitaan lelaki. 

Keg en ting an di Sh an g h a y. 
• Adalah di Barat, perhatian orang berpoetar sekeliling 

perang soedara di Spanjol itoe serta gara2nja sekeliling 
nja, di fimoer djaJeh kota Shanghaylah pada masa ini 
menarik perhatian d0enia, dengan adanja pengoempoe· 
Ian tentera T!onghoa disitoe. Menoeroet kabar dari soem 
ber Japan, disepandjang djalanan kereta api Nangkinc
Shanghay dan Shanghay-Hangchouw telah dikoempoel 
kan 75.000 serdadoe Tionghoa, sedang dikota Shanghay 
sendiri, dibahagian internationaal, antara rajat Jnggris 
serdadoe2 Japan telah kedjadian ha! ha! jg tidak enak. 
Hongkew berada dalam kekoeasaan Japan begitoe djoega 
sebehagian besar dari Chapei dan bahagian barat dari 
djalan kereta api Shanghay- Woosung. Menoeroet kabar 
pembesar militer Japan di Shanghay, dalam bahagian 
internationaal ada terdapat keadaan berbahaja (nood
toestand). 

l 

Gara2nja kegentingan antara Tiongkok dan Japan 
itoe jalah tentang pemboenoehan pada doea orang po
litie japan. 

SPANJOL. 
Perang soedara di Spanjol. 

Kedoedoekan pemerintah ja11g sah di Spanjol, srming 
kin hari semingkin soekar. Selainnja bahwa kaoem pem
berontak alias nationalisten dipelbagai medan pertem
poeran ada pada pehak jang menang, sehingga djatoehnja 
iboe kota Madrid bisa ditoenggoe tidak lama lagi, poen 
dalam kalangan sendiri pemerintah ada terpetjah belah. 
Kaoem anarchirsten dan communisten sama bertjakaran 
di Catalonia, entahkah bereboetan kekoeasaan, sedang 
dalam kalangan pemerintah tinggi, antara president dan 
premier poen timboel persalahan paham, sehingga pre
sident Azana terpaksa meletakkan djabatannja. 

Pengepoengan kota Madrid sementara itoe rnendekati 
kesempoernaanja. Melihat kemenangan2 nasionalisten di 
sekeliling iboe kota itoe, rasanja pemerintah tak akan 
lama mempertahankannja, dan biarpoen beloem dapat 
dikatakan, bahwa djatoehnja Madrid ada sama dengan 
kemenangan pasti dari kaoem nationalist toch itoe ada 
bererti, bahwa kalau pemerintah sekarang soedah die
njahkan dari iboe kota, kekoeasaannja poen banjak me
rosot, kalau ttdak dikata lenjap sama sekali Dihari2 jg 
tidak djaoeh lagi didepan, didjazirah Iberia itoe kelak 
terdjadi perobahan kekoeasaan jan~ boekan ketjil. 

Alphonsus maoe apa? 
Ada dikabarkan, bahwa bekas radja Spanjol, Alphons 

Xlll telah tiba di Gibraltar. Keaktipan bekas radja i1i 
pada tempo belakangan, mendjadikan orang teringat a
kan kabar! angin, jang mengatakan bahwa baginda ada 
berdiri dibelakang kaoem nationalisten. Seorang poetera 
radja itoe telah tewas djiwanja dalam perang soedara 
itoe, sementara ada toeroet berperang dalam barisan 
pemberontak. Apakah bekas radja Alphons akan pegang 
rol penting dalam negerinja kelak, sesoedahnja pemerin 
tah sekarang djatoeh, itoe 1eloem dapat dikatakan, te
tapi ada pengoendjoekan2 jang memberi anggapan kc 
arah itoe. 

ROEPA-ROEPA KA.BAR 
• MUTA TIE. 

D e pa r t e m e n t v a n 0 n d e r
w ij s e n E e r e d i e n s t. 

Benoem tot Eur. onderwijzer, geplaatst aan de Open
bare Europeesche 2de Lagere school te Manado, F. D. 
van Ge Ider. Ambtenaar van buitenlandsch verlof 
terugverwach t. 

Benoemd tot Europeesch schoolhoofd, geplaatst aan 
de Openbare Europeesche Lagere school te Gorontalo, 
C. J. de Witte. Ambtenaar van buitenlandsch verlof 
teru~verwach t. 

Melawan perintab ? 

Orang chabarkan pada kita, tempo hari pertoenang
annja dari ?rinses Juliana pada 8 September jl., dengan 
opisil Pemerintah soedah siarkan itoe kabar kesoekaan, 
serta memboeat ramai-ramaian. 

Pada hari itoe semoea roemah2 soedah dipasang 
bendera2, dan kantoor2 serta sekolah2 ditoetoep. 

Tjoema ada sat o e sekolah Zending di Peleloan, di 
pinggirtelaga Tondano, jang tida menoeroet itoe perin
tah dan teroes boeka sekolab, meskipoen Hoekoemtoea 
soedah datang kasih peringatan serta oendjoek soerat 
perintah dari toean Majoor Toulour 

!toe sekolah lending jang mengoetarnakan agarna, 
tapi goeroenja jg tidak maoe menoeroet perintah boeat 
kasih hormat dan oendjoek kesoekaan pada itoe hari 
bertoenangan dari kita poenja ?rinses Juliana, pantasnja 
dikasih tegoran soepaja ia tida teroe~ berkepala batoe. 

Gempa boemi. 
tfari Senin jl. ddo. 5 hb. ini kira-kira djam 6 petang 

disini telah dirasakan gem pa boemi jang agak keras 
djoega, jang lamanja kira2 1 menit. 

Karena ketakeetan, orang-orang sarna berlari dengan 
tidak karoean. 

Directeur Ooderwijs, 

Mao e pens i o en. 
Menoer.,et S. 0., Dr. A. A. de Kat Angelino, direc

teur dcp. Onderwijs en Eeredienst, dalam pertengahan 
pertama tahoen 1937 akan meminta pensioen dari dja
batannja. Sesoedahnja itoe beliau akan mempeladjari 
oeroesan2 keboedajaan (cultuur atau kesopanan) dibenoea 
Timoer sebagai orang particulier. 

Kemoedian ia akan rnemboeat perdjalanan diseloe
roeh indonesia dan oentoek keperloean itoe, akan pcrgi 
kc Philipina, Tiongkok, japan dll. tempat.1 
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PEl'l'rio, NEll~Nr PENUJAHA.A.N. 

EG RI. 
Comite Oemoem P.endjagaan Negeri bermaksoed akan 

madjoekan petitionnement sebagai dibawah ini kepada 
Staten Generaal dan Volk--sraad : 

Toean·toean, 

Kepada Staten Generaal 
Kepada Volksraad. 

Kekoeatiran besar pendoedoek tentang pendjagaan 
negeri Hindia Belanda menjebabkan merek memadjoe
kan ini permohonan.kepada Toean-toean. Bahwa dengan 
ini djalan loear biasa mereka dari djoemlah besar ber
koempoel langsoeng menoedjoekan diri pada badan 
perwakilan di Nederland dan Hindia Belanda, telah 
tjoekoep dari sendirinja memberi kejakinan bahwa jang 
mendjadikan sebabnja adalah satoe hal jang sangat 
pen}ing. 

Volksraad tanggal 27 Augustus ini tahoen telah oen
djoek boekti terang sekali tentang hidoepnja keinsjafan 
oentoek keperloeannja perbaikan pendjagaan negeri 

mite lagi toean2 Dunne, jaski dan van Wullften Palthe. 
Oentoek menerangkan dikatakan dibawah ini: 
!toe oeroenan haroes bersifat persoonlijk jann toelen; 

peroesahaan2 diminta djangan toeroet memberi derma. 
lni ada perloe, soepaja nampak njata, bahwa disini ter
boekti dermaan dari masing2 orang menjendiri. 

Jang dimaksoedkan d1sini boekan djoemlah-djoemlah 
besar. Pikiran, bahwa dari oeroenan orangZ menjendiri 

Jang dimaksoedkan disini boekan djoemblah2 besar. 
Pikiran, bahwa dari oeroenan orang2 menjendiri itoe 
bisa dipikoel beanja pengoeatan pendjagaan negeri mes
kipoen bagian seketjiinja, ada djaoeh dalam angan-angan 
Comite. MaKsoedr:ija hanja oendjoek hati soenggoeh2 
jang ada pada orang-orang jang menanda-tangan. Tiap2 
menentoekan sendiri !:>erapa ia sepantasnja memberinja. 
Satoe talenan dari orang jang tidak mampoe djoega se· 
lamat datang. 

Boeat jang bisa kasih banjak, tentoe sadja diharap 
djoemblah jang besar. 

Oentoek mendjaga salah faham, dioendjoek, bahwa 
di Djawa Timoer telah berkoeliling petitionnement se· 

matjam itoe. !toe gerakan tidak diberikoetkan dengan 
pengoempoelan oeang. 

Tanda2 tangan jang dikoempoelkan di Djawa Timoer, 
akan diboeboehkan pada Komite Oemoem Pendjagaan 
Negeri. 

VBDCHTEN YSWA..:!'ELS 

Keloearan ,, Ysfabriek Minahasa 

ENAK dan IffENJEGARl\~N. 

Leeriooierij ,.HO SOEN HO''. 
Selamanja ada sedia : 

KOELIT ZOOL 
prima kwaliteit. 

Tanjp, harga ! 

sampai pada tingkatan jang mirip dengan kepentingan- 1----------------------------------------....... ---
nja oentoek digoenakannja itoe pertahanan. 

Te ta pi poetoesan Vol ksraad, dalam man a 1ni kejaki
nan dioedjoedkan, sama sekali tidak bisa meroepakan 
tjermin kepentingan jang d1rasakan oleh masjarakat, 
begitoepoen tidak memenoehi pengharapan pendoedoek 
di lapisan loeassegala bangsajang diharapkan dioetjap
kan oleh Volksraad tentang keinginannja terhadap so'al 
pendjagaan Hindia Belanda. 

Oentoek oendjoek ini, oentoek rnemberi pemanda
ngan jang benar tentang kekoeatiran masjarakat terha
dap kesoekaran jang bisa mendjadi bahaja jang dapat 
ditolaknja har,ja dengan pendjagaan negeri koeat jang 
tjoekoep, bersama ini dilampirkan sedjoemlah banjak 
tanda-tanda tangan. Mereka oendjoek babwa Volksraad 
dengan poetoesannja tentang pendjagaan negeri benar 
mendjadi djoeroe-bahasanja kejakinan koeat jang hidoep 
dalam pergaoelan bersama. 

Banjak sekali bahaja bahaja jang mengantjam negeri 
pada· tahoen taboen jang telah !aloe. Semoea ini tertolak; 
rajat d1semoea lingkoengan masjarakat telah koempoel
kan semoea daja oepaja oentoek menolak kekoeatan 
jang ditoedjoe1<an oentoek mengantjoerkan. Djoega di 
hari kemoedian boleh diandelkan pada kesetiaan, kebe
ranian dan ketawe1<alan semoea orang, jang merasa 
berkewadjiban oentoek memoela negeri dari segala k~
soekaran, atau, memikoel bagiannja kesoesahan jang 
menimpa ini negeri. Tetapi ada bahaja jang haroes di
tjegab, dimana tidak tjoekoep hanja dengan tiap tiap 
orang kasihkan tenaganja sepenoehnja, bahaja jang 
mengantjam dari loear, dimana tidak bisa tertolong 
meskipoen orang berbareng seperti satoc orang atjoeng
kan tangannja oentoek mcnolak itoe bahaja, djikalau 
tangan itoe tidak tjoekoep bersendjata. 

Dari ini sebab, maka ada itoe kekoeatiran besar. 
Oedara mendoeng politiek nampak semakin gelap, pe
rimbangan politiek di Europa dan sekitar Laoeatan tedoch 
kelihatan semakin kaloct; semakin njata adanja kein
sjafan bahwa pertolongan dari loear tidak diandelkan, 
dan sekalian: bahwa kemadjoeannja bahaja itoe tidak 
berbareng dengan kemadjoeannja alat pendjaga•a!i negeri 
kita. Kita ikoeti dengan penoeh perhatian apa jang telah 
diperboeat tentang ini, tetapi dimana dari oesoel-oesoel 
jang dimadjoekan oleh Pemerintah terboekti bahwa di 
hari kemoedian jang dekat tidak akan didapatkan apa 
jang dianggap sangat perloe, maka kita tidak maoe poeng-
kir bahwa tentang ini kita merasa ketjele. Kita tidak 
loepakan bahwa keadaan keoewangan jan, menjebabkan 
Pemerintah terhalang oentoek madjoe dengan pesat pada 
pcrbaikannja alat pendjagaan negeri, dan bahwa telah 
banjak pengorbanan oewang digoenakan. 

Djoega pendoedoek di Hindia Belanda telah rrtem
bahwa pengorbanan jang telah sampai pada apa jang 
bisa diperbo;}at, dalam beberapa kedjadian: 
telah melangkahi, tetapi dj1kalau mengena1 soal jang 
mereka sangat tjintai, mereka bersedi oentoek berdja
lan lebih djaoeh. Boeat oendjoek ini, mereka akan koem
poelkan derma riboean rajat ini negeri, soepaja dengan 
djalan begitoe bisa lantas meroepakan dasar pertama 
sederhana oentoek perbaikannja kita poenja pendjagaan 
negeri. 

Kita insaf, bahwa oentoek mengoeatkan k1ta poenja 
pendjagaan negeri sampai sempoerna, ada perloe sedjoem 
!ah oeang, dimana djoemlah jg dikoempoelkan di Hin
dia Belanda itoe hanja meroepakan bagian jang seder
bana sekali. 

Dari sebab2 itoe, maka kita mohon dengan kerenda
han bahwa dengan ini djalan jang Pemerintah dengan 
permoefakatannja Perwakilan-rajat ang~ap boleh dan per· 
Joe, ambit atoeran2 oentoek bikin pendjagaan negeri 
Hindia Belanda dengan selekas moengkrn diimbangkan 
dengan loeasn1a dan ariinja kepentingan negeri Belanda 
dan Hindia Belanda, dan dcngan kedoedoekan interna
tionaal dari Keradjaan Nederlander.:. 

Co mi le Oemoem Pendjagaan Negeri. 

NOOT. Oentoek kepentingannja itoe gerakan, maka ten 
toe perloe bahwa ditiap2 gewest diadakan gewestelijke 
Comites, jang dalam daerahnja mengadakan cemite's 
setempat-setempat jang mengoempoelkan tanda-tangan 
dan oeang derma. 

Kita berseroe kepada orang·orang ditempat jg dapat 
batja ini pengoemoeman-petitie, menoeloeng kita boeat 
dirikan comite's. 

* * * 

Comite terseboet. 

Menjamboeng diatas itoe Comite memberi tahoe SP.· 

perti dibawah ini: 
Comite bermaksoed dengan sigera akan menerangkan 

tjaranja menaroeh tanda tangan dalam petitionnement 
itoe. 

Sementara itoe masoek mendjadi anggotoi dalam Co-

Bisa minoem bisa gosok bisa oeroet 

Kemandjoeran i i minjak obat soedah dapat diploma2 dan soedah dipoedji dari paaoeka2 
toean~ ambtenaar dari bangsa Europa dan lndonesier seperti : Radja2, Regent, Hoofdagent van 
Pol1tie bij de afdee l ing Generaal Controle Soerabaja, Adjunct Hoofd Djaksa tste klasse pada 
Landraad \i\akassar , kepala2 District, Wijkmeester dan Lui tenant Tiongh.oa, Hm. toea2, kepala2 
goeroe, Voorzitter2 dari perkoempoelani, serta pendoedoek2 dan bangsa2 asing dari seloeroeh 
tanah Hindia Belanda jang soedah pernah pakai ini ,,Ban Leng", dibawah ini ada doea soerat 
dari antaranja. 

Soerabaja, 7 September 1935. 

VER KLARIN G. 
Jang bertanda dibawah ini, Ch. W. de Kater, Hoofdagent van Politie pada afdeeling Gerre

rale Controle disini , menerangkan disini, bahwa ia soedah rahoe pakai minjak Ban Leng boeat 
mengobati loeka2, ~akit peroet dan beringoes, boeat penjakit-penjakit mana obat terseboet sa-
ngat baik adanja. Jang bertanda 

(s. b.) Ch. W. de Ka1er. 

VER KLAR I NG. 
Jang bertanda dibawah ini, L. J. J. v. Anen, bertinggal di Soerabaja, menerangkan dengan 

tn1, bahwa minjak . Ban Leng", jang dibikin oleh Sie Ka Tje merk Tjeh She Tong, sangat ter
poedji goena roepa3 penjakit, seperti: sakit telinga, demam, loeka teristimewa loeka2 angoes. 

Sesoed!lh pakai sedikit sadja rasa sakit soedah hilang sama sekali. 

Soerabaja 24 - 11 - '35 Jang bertanda 

Ini tempo isai l.aik 

Kepada siapa pertjaja 

Boekan omong koaeng 

Baik, tjoba p kai ini 

Asal toean p e r t j a j a 

Toeban jani keewaaa 

Biaa djaga kaaehataa 

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

Hareea teeloeng meaoeleeai 

Bisa ka1ihkan boekti .,enoela 

.lalau penjakit toean lama 

Tanggoeug, bisa be r has i I 

A kanmenulong penjakit toean 

Poenja kedatangan dideenia 

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

Didaram pemboengkoes deri ini obat, bisa dilihat bermatjam2 penjakit seperti, salah oerat, djatoeh 
terooekoel, badan rasa tida koeat, loesiang lama dan baroe, kokehe baroe dan lama, telinga sakit, 
tjaljoe, leher sakit, peroet sakit, bera-bera, peroet rasa menggigi, bera darah, bisoel di gargantang, 
toelang2 saki t, belaka~g saki t, digigi t binatang berbisa dan lain-lain, semoea bisa digosok dan boleh 
diminoem, terlebib oraf.lg perempoean j11ng baroe beroentoeng anak. Lebih djaoeh saban pemboeng
koes botol deri ini obat ada njatakan. 

Min j a k t j a p D jag o, bisa menoeloeng djoega tooan poenja ajam kalau sakit, bisa tetes 3 tetes 
tjampoer air panas, dan kasih minoem 1 hari 3 kali. asal bersihkan, ?engan boeloenja dahoeloe keda
lam moeloet; djangan le pas toean haroes koeroeng, bisa toean saksikan sendiri. Min j a k ob at t j a p 
D jag o, soedah- beroleh banjak poedjian dari berbagai2 bangsa. 

Min j a k oh at Dew i, bisa dipakai djoega boeat roepa2 penjakit, kalau siapa beloem pal<ai d~r~ 
tergan~goe, tjoba saksikan sendiri, boeat t j a ij o e, bersikan dahoeloe sama kapas, dan toeangkan 101 
obat kedalam telinga , asal djangan makan teloer sama bakasang tanggoeng berhasil. Sedia extra 
min j a k Ob at t j a p D jag o, dan Mi n j a k Ob at Dew i, tetapi sedikit mahal harga deri boe
kan extra. Sedia djoega, Z a If Teng go dan Z al f Yoko, boeat loeka2, Ba Is am Dew i, Mi
n j a k Ob a t Man a De w i, O b at Ta n Y o, 0 b a t As i k b o e a t g a t a 12, 0 b at Ba t o e k Sa 
toe d an Bat o e k Doe a, s e d i a m i n j a k Ka j o e P o et i h k e Io ear an neg e r i Boero e 
No. I. Min j a k Ob at Her an, boeat tersiram air pan as, tanggoeng baik. Mi n j a k ob at Ber
s e d j o e d, tanggoeng boeat bere-bere bangka. 

Di Poelau2 Sangier bisa pesan sama toean The T j en g Hae en toean Thi o Ho Go an, jang 
biasa toeroet kapal Sangier. Bisa pesan teroes kepada si pembeikin T j i a Bok Eng, Toapekong
straat No. 36 di Manado. Terima Agent dimana2 tempat, akan tetapi berdamai dengan soerat lebih 
Iebih dahoeloe, serta terima pesanan dengan post re m b o u r "· 

Minjak Tjap D/AGO, Agent 
Firma Thay Hoo & Co. Gorontalo-Tominibocht. 
Toko K h o e Eng H i e n, Tagoelandang. 
T j i a T j i en Ta e, Kota Mobagoe. 
Kw e e So en Hien, Amoerang. 

Memoedjikan dengan Ror~at. 

TJIA BOK ENG 

Toapekong straat No 36 Manado 
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