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Hari Raja Tiongltoa. -
Berd·i::inja Republiek Tionghoa, membawa sertanja 

banjak perorahan, baik kepada penghidoepan, maoe
poen kepada adat istiadat bangsa itoe seoemoemnja. 

Baik ra'jat jang berada di T1ongkok sendiri, atau 
Hoakiaoe's jang bertinggal diseberang laoetan, seperti 
Indonesia ini oempamanja sama mcngalami peroba-
han ·itoe. ' 

Diantara lain lain, kita seboetkan sadja perobahan 
tentang .,hari raja". 

Soal ini, sebenarnja ta' oesah kita roendingkan 
lagi. karena sedjak oeberapa tahoen !aloe telah men
djadi perdebatan jang rama1 diantara soerat-soerat 
kabar Tionghoa-Melajoe diini negeri. 

Tetap1 oleh karena roepa-roepanja waktoe itoe 
tidak didapatkan oploss111gnja jang memoeaskan, 
maka hal itoe tinggal didiamkan dengan begitoe 
sadja sehingga kini. 

2 K ao-Gwe 24 7 

saban hari Sabtoe ketJ eali hari aja 
PENTJETAI< : 

HANOELSDRUI< .' LIEM OEI TIONG & Co. MANADO 

Tahoen ke 18 

HARGA LANGGANAN: 
Boeat Hindia 3 boelan F UO 
Loear Hindia 6 ,. F 5.
Tiada boleh berlangganan 

koerang dari 3 boelan. 
S a j a ran I e bi h d o e I o e. 

HARGA ADVERTENTI!: 
I eat 1 sampai 10 perkataan 
f 0.50. Sekoerang2nja f t .

sekali tempatkan. 
Berlangganan lain harga. 

Agenten voorNED. {NDIE, P!ibliciteitskantoor .,DE GLOBE" RYSWYK 78., BATAVIA c. 

Kami tidak akan menoelis ini. dan djoega boekan 
mendjadi maksoed kami pada mengoesik kembali 
oeroesan jan~ telah mend1adi bas:i itoe, djikalau be· I 
lcem lama ini, Tiong Hoa Tjong Siang Hwee disini nja tertanggal 18 Augustus 1936 No. 25 dart soedah maoe bekin kita pertjaja, tetapi ada voorstel dari 
tidak merewelkan pocla oeroe an "hari-raja" itoe. dioemoemkan, baroelah vergadering terseboet di Siang Lian Hwee Sumatra sadja. 

Dengan mengoendanu hampir semoea perkoem- schorst, boeat mem inta ket rangan jang lcbih djelas Pemerintah Tiongkok tjoema menetapkan hari 
poelan Tionghoa diini tempat , pada tanggal '.:l8 Sep- 1 lagi kepada Li an Ha P H w ee di Batavia itoe. Sin t j i a baroe itoe. Peratoeran ini tentoe sekali ada 
tember jang baroe !aloe ini. ini perkoempoelan da- I Kita disini. tentoe akan me noenirnoe dengan sa- boeat rajat Tionghoa jang berada di Tiongkok. 
gan~ te1ah mengorg,m1 eer satoe combinatie-verga- I bar sadja, apa dan baga1ma11 kepoetoesan dari Li an Boeat kita bangsa Tionghoa jang berdiam diini 
dering, dimana telah dibatjakan soerat dari Ho Ir: Hap Hwee Batavia itoe cl jikalau tidak baroe ini, negeri, dus jang terhisab Nederlandsch-onderdaan, 
Tio n g Ho a Si an g Hwee Li an Hap Hwee dalam Si an g Po ddo. 9 September j.b.l. kita ten toe sekali tjoema merajakan hari raja kita dengan 
di Batavia, jang mem1nta soepaja semoea bangsa menampa.c Notulen dari Alge meene-leden-vergadering opisil menoeroet sebagaimana jang telah ditetapkan 
Tionghoa dtini negeri merajakan hari-rajanja. sebagai dari ~ o In Tio n g Ho a Si an g Hwee Li an, oleh Regeering ini negeri 
jang telah diatoer oleh Li an 11 a p Hwee itoe, Hap H w c e di Batavia itoe jang dilakoekan pada Boeat orang Tionghoa disini, jang soeka meraja-
jaitoe antara lain lain, merajakan Sin t j i a pada tanggal 26 September 1916 kan hari s i 11 t j i a baroe sebagaimana telah ditetap-
tanggal 1, 2 dan 3 hb. Januari. Dalam fasal 9 ada ter toelis: kan oleh Pemerintah Tiongkok itoe, tidak ada oranc 

lni katanja ada atas perintah dari Pemerintah , ,,Siang Lian Hwe Sumatra poenja voorstel soe- jang nanti boleh melarangnja. 
Nanking, dan diharap semoea jang hadir akan se- .. paja Si an g Li an H e e dan consulaat-ge- Tetapi boeat pegawai pegawai bangsa Tionghoa 
toedjoe. soepaja pada esok harinja hal itoe djoega .,nernal Tjongkok d' ~tavia siarkan perintah jang ada bekerdja pada peroesahan peroesahan bang-
lantas. d_imadj?e.k~n kepa?a. Europeesche Handels.- \ ,,pada orang orang Tionghoa d1 Hindia Belanda I sa Eropa atau pada kantor kantor Goebernemen, 
vereen_1g1ng d1s1ni_ da~ d1_o111t~ merek~ men~ambtl ,,bceat rajakan Sin t_i i a ba:oe jang soedah di- pada hari hari itoe tidak berhak boeat mendapat v r ij. 
perhatian atas han han ra1a T1onghoa 1ang dttetap- ,,tetapka11 oleh Pemenntal1 T1nngkok , dan adakan T 1 - b eat arakah rnaka s i a 11 a Li an Hwee 
kan oleh L-i an Hap Hwee di Batavia itoe. ·.,hari besar boeat 3 han laman1_· a: Peri hal ini soedah 1 e ap 1 0 

" ? Sumatra begitoe rewelkan hari raja Sin t j i a itoe. 
Tjoema dengan pengoendjoeka11 dari beberapa I "diberi tahoe pa.da semue~ Si~ngh~~e_"- Dan mengapakah H 0 I 11 Ti 0 11 g Ho a Si an g 

wakil Jain perkoemooelan jang ada hadir dalam Dus sekarang n1ata k.epaaa k1ta d1s1nt <Manado) Hwee Li an Ha P Hwee Bata' ia lantas begitoe 
combinatie vergadering terseboet, bahwa hari-hari b~hwa re~atoeran. soepa1~ se?l_oea .orang T1onghoa hibcekan voorstel voorstel jang sematjam itoe? 
raja boeat bangsa Tionghoa jang berdiam di lndo- d1 lndone~1a mera1akan S 1ntJ_1 an J a pada ta.nggal 
nesia ini boeat tahoen 1937 telah ditetapkan oleh I, 2 dan 3 januan boekan penntah atau permmtaan Apakah tidak ada lain pekerdjaan atau voorstel· 
Pemerintah (Regeering) diini negeri dengan Besluit- I jang keloear direct dari Nanking sebagaimana orang VO()rstel jang lebih bergoena jang boleh keloear dari 

Baji bisa lekas soeboer djikalau didjaga dengan 
Gan1bar jang terloekis di.atas ada . . 

te 1t1. 

menerangkan bagaimana memegang anak 

baji bila maoe dimandikan. Perhatikan 

bagaimana iboe poenja lengan (tangan) 
boeat mendjaga ·baji poenja kepala dan 

badan. 

eta pi i. gat; jang paling perloe 
sekali jaitoe dia 
nan. Dj angan 
bosen al .... an kasih 
dia makan: 

• poenJa maka-



itoe perkoempoelan besar di Batavia jan~ mana ada 
mendjad1 Centraalnja semoea perkoempoelan dagang 
diseloeroeh lndonesia ini ? 

Apakah tidak lebih baik djikalau Li an H a p 
Hwee Batavia berdaja oepaja soepaja itoe barang
barang has1l lndustrie Tiongkok jang baroe ini di
bawa oleh itoe missie dagang Tionghoa ke Java, 
dikirim djoega kepada Sianghwee-Sianghwee jang 
di Buitenbezitting soepaja disana, dimasing masing 
poenja tempat boleh diadakan Expositie dari itoe 
barang barang keloearan negeri sendiri? 

Barang-barang itoe toch sekarang ini ada tersim
pan dalam gedong dari Sianghwee Batavia? 

Tentoonstelling jang sebagaimana telah dilakoe
kan dibeberapa negeri besar di Java seperti Soera
baia, Semarang dan Batavia dengan itoe barang-ba
rang, djikalau diboeat djoega pada beberapa temdat 
penting ditana Seberang ta' dapat tiada akan mem
bahwa hasil jang memoeaskan. 

Soedagar-soedagar jbng export tentang itoe ma
tjam barang, pada itoe tompat-tempat terseboet se
pern Makasar atau Manado dan lain-lain oempama
nja, dengan beg1toe mendapat kesempatan pada me
ngoendjoekan barang barang apa, dan model model 
jang bagaimana jang baik dan bisa lakoe dipasar 
dari itoe masing masinl! tempat. 

lnilah menoeroet kita ada satoe pekerdjaan jang 
banjak lebih bergoena dan nanti membawa hasil jg 
menjenangkan boeat satoe perkoempoelan seperti 
Ho 111 T1ong Hoa Siang Hwee Lian Hap 
H we e Batavia bisa kerdjakan. dari pada maoe me
rewelkan segala hari hari raja. 

.· t>geri ,jn.n!: pada kita memberi rezPld, 
jala.ll negeri ,ja.ng hitroes kita lindoengi. 

Toean-toean sesama pendoedoek, 
Berhoeboeng dengan petitionnement jang oleh 

Komite oemoem Pendjagaan Negeri doeloean dioe
moemkan, m-ika bolehlah disini kiikoetkan perkataan 
persoonlijk pendek. 

Keradjaan Belanda, sebagai kekoeatan doenia 
berd1r1 arau djatoeh dengan Hindia-Belanda ! Tidak 
ITI)engkin d1lam pikiran adanja zonder moetiara jang 
endah dltam b1gian kedoea Keradjaan itoe, jang 
diseboet Nederland Raja diroepakan oleh Negeri 
Belanda dan Hindia kedoeanja. 

Negeri B!landa oentoek Hindia, apa jang Hinsia 
oentoek Negen B;!ianda: adalah satoe poesat-Kera
djaan tcrn1dap po:!koelan dari banjak oesoel oen
toek meroepakan pasangan doenia baroe. Negeri 
Belanda adalah sebagai djangkar penoeloeng dalam 
gelomoang internationaal jang mengantjam. 

Hindia adalah bailagian Keradjaan jang nilai, 
batin dan lah1r, ada harganja oentoek dibelakan. 
Aliran air jang memoawa kesedjahtera'an di Negeri 
Belanda soemoernja ada di sin i ! 

Djeritan ada terdengar dari tanah-tanah di Timoer 
Djeritan minta perlindoengan, minta hak ! Apakah 
djeritan 1toe akan berhasil hanja seolah-illah soeara 
di padang pasir? 

D1awabnja tni pertanjaan, terletak pada toean ! 
Hindia adalah negeri jang miskin kapital dan 

bebannja ada berat. Meskipoen begitoe ia soedah 
memberi banjak korban dalam lingkoengan bangsa
bangsa berdjenis, sehingga banjak, jang telah ber
diri pada garis moengkin kehidoepan, tidak bisa 
memberi apa-apa la~i selaiu dari paling sedikit se
kali. Tetapi, kita toch minta pada mereka jang masih 
mempoenjai agak tjoekoep, poen pada mereka djoega 
jang hanja bisa mem;:ieri sedikit itoe: Berilah sebisa 
toean memberi, selainnja hanja meminta ! Berilah 
sadja. Berilah, soepaja Negeri Selanda mengetahoei 
bahwa tidak hanja di perkataan sadja. 8erilah, soe
paja toean mendapatkan apa jang mendjad1 hak 
toean ! 

Apakah toean tidak pilih mempoenjai sikap se
bagi pemberi jang bangga dari pada sikap pengemis 
jang belingasan? 

Oendjoekkanlah boekti atas perkataan toean: 
bahwa keselamatannja ini negeri sangat dekat pada 
hati toean, dengan oentoek oewang. Toendjoekanlah 
toean poenja ketjintaan pada negeri dimana toean 
dapatkan pekerdjaan, oleh sebagian ketjil dari pen
djagaan jang toean inginkan, meskipoen bagian toean 
itoe ibarat hanja satoe titik didalam timba, bajarlah 
sendiri. 

Biarlah ini petitie boekan hanja satoe laga jang 
kosong! Koeatkanlah permintaan toean oentoek adaka~ 
pendjagaan Hindia-Belanda itoe aengan memberi 
derma sesoekanja sendiri ! .. 

Apakah Negeri Belanda zonder Hindia? Apakah 
akan djadinja Hindia zonder Negeri Belanda? Apa
kah akan djadinja dengan toean dan anak-anak toean 
zonder hasil jang toean dapatkan dari ini negeri? 

Singkirkanlah oentoek satoe saat segala pikiran 
1ang memisahkan toean dari orang lain orang: po
litiek, soemangat-~artij: dan perbedaan bangsa ! 

Berkoempoellah sekoeliling jang rneroepakan 
lingkoengan toean, tidak tegantoeng kebangsaan ?~n 
pnrtij : Toedjoean toean oentoek kesalamatan dm I 

Djangan bingoeng, djangan ajal ! Lontjeng ini 
djaman tidak diatoer lagi pada tahoenan atau boe
lanan. totapi harian dan djam. 

Oendjoekkanlah pada Pemerintah, bahwa oentoek 
toean betoel soenggoeh-soenggoeh. Kasilah tjontoh ! 
Rogohlah kantong ! Dan orang aka n den g an 
poenja soeara! 

Hanja rajat, jang menjoesoen dirinja sendiri, ada 
hak boeat hidoep. 

Hanja rajat, jang bisa belakan dirinja sendiri, 
mempoenjai kepertjajaan atas diri sendiri. 

Hanja rajat, jang poenja pendjagaan atas milik 
jang ditjintai. mengenal tjita-tjita. 

-

PER.ANG SOEDARA DI 
SPANJOL. 

Pemandangan dalam lapang 
peperangan Delara dian iara 
tentara nationalist don pemerin 
tah, dimana telah mengambil 
jg boekan sedikit dari kedoea 
pehak seperti njata dlllam gam
bar i~i. 

Kita mempoenjai mi ltk. Besar hati. Bertjita-tj1ta I penakal itoe telah djalan ,,ambil" orang poenja ajam, 
tingg1 ! Belakanlah dji kalau moesti ! jang konon telah dimasaknja semalam itoe djoega dan 

!{amoe setanah air, dj::ioeh dari po esat pergaoelan 1 d!makannja dipantai, picnik malam-malam. 
ramai bangsa Europa. Kamoe pemimpin - oamimpin Pendoedoek kampoeng Bitoeng ketjil sekarang, kalau 
peroesahaan besar di Hindia. Kamoe sesama pen- soedah malam sama tasiboe, ada jang menjimpan koeda, 
doedoek, kaja atau miskin, tin~gt dan rendah. takoet diambil, ada jang menjimpan ajam soepaja tidak 

Kamoe doedoek de pan s1niapan kebesaran , atau I d1masak oleh kawanan anak2 nakal itoe. Bagiteelah 
hanja me.1_sadapi hidan gan orang jang tidak mampoe. keadaan diBitoeng ketjil dalam hati2 jang belakangan 

.\pakah toean bergoelang -goemilang dalam ke- ini. Apakah jang berwadjib tidak perloe mengambil 
pangkatan, a tau ker lja pekerdjaan tangan jang rendah. tindakan, pada mentjegah soepaja kawanan anaY.2 nakal 

Apakah ajoenan toean adanja di pasisir Barat, itoe tidak mendjelma djadi kawanan perampok? 
atau dinegeri poehoen kelapa. 

Apakah koelit toean poetih atau sawo-mateng.. .Mentabiskan Gebouw baroe dari Chung 
Toean sekalian, poe tra-poetra berbakti dari satoe Hua School disioi. 

Keradjaan sama, mengakoei dalam ini waktoe besar 
dari pada pembangoer11n dan pengroesakkan toe- Kami mendapat oendangan dari Bestuur Chung 
djoean sama: Toean poenja negei: jalah Nederland- Hua Hak Tong disini pada Sabtoe tanggal .10 boe-
Raja, jaitoe doea jang mendjadi satoe Negeri Belanda- Ian ini, boeat mengambil bagian dal11m perajaan 

,,n a i k roe mah bar o e·· dari sekolah terseboet Hindia, jalah Hindia, dimana toean dapatkan kese-
lamatan ... _ .. men,;abd 1 dln b~rdiri disarnpingnja ! Pada hari Sedikit liwat djam 9, kami masoek 

Tahoelah toean poenja kewadjiban dan mengab- kedalam hoofdgebouw dari roemah baroe jang ter
dilah pada toean poenja Negeri, menoeroet kekoeatan letak di Bartelstraat, dimana kami didjempoet dengan 
dan kemampoean, dari kemaoean merdeka, oleh ke- manis lloedi oleh beberapa anggota Pengoeroes dari 
pertjaan paksaan jang diterima ! Chung Hua Hak Tong itoe. 

Pendoedoek Hindia Belanda: D jag al ah k e - Meskipoen hari masih pagi, tetapi didalamnja 
pent i 11 ga 11 k am 0 e ! kami lihat soedah banjak tamoe jang hadir, diantara 

siapa ada p.t. Burgemeester Kapteijn Oewestelijk-

1 

Comite Oemoeai Pendjagaan Negeri. Secrelaris, serla beberapa amblenaar jang lain. 
Dari doenia perdagangan, ada hadir antara lain·lain, 

I 
RO EPA-RO EP _,_;,\_ KABA R toean Schotel Agent K.P.M. serta hamoir semoea 

chef dari firma-firma Eropa. 
. . . Djam 9.30, toean Joe Jong Tjo Voorzitter dari 

B1toeng ketpl koerang aman. Chuno Hua school itoe naik keatas podium sesoe-
Sebagaimana di lain-lain kampong dikota ini dan J dahnj~ mengoetjap selamat datang kepada 'semoea 

djoega dilain kota, besar ketjil, djoega dikampong Bi- jang hadir, laloe menoetoerkan dengan ringkas ten
toeng ketj1l, daerah Sindoelang, Noord Manado, ada tang keadaan roemah sekolah Chung Hua itoe. 
terdapat anakS nakal. Itoe memang soedah tabiat doe- Sesoedahnja toean Joe jong Tjo, !aloe p.t. Lie 
nia, dimana ada terdapat apak2 atau orang2 moeda. Goan Oan Kapitein Tionghoa, berpidato menoetoer
Kenakalan anak2 di Bitoeng-k.etjil itoe pada rnoelanja kan bagaimana hingga terdjadinja Oebouw baroe 
sadjalah misalnja menangkapi koeda2 bendij jang ber- jang indah itoe. Dan djoega mengoetjapkan banjak 

I keliaran dileoaskan oleh toeannja dalam kampong, terima kasih kepada toean toean jang telah beroesaha 
I koeda2 mana· dinaikinja dan atau dilepaskannja didja- dan memata matai pendirian gebouw baroe ito~, 
I Ian raja. Mengingat ha! melepaskan koeda ada terla- antara lain lain adalah toean Lapian, Rooimeester 

rang, djadinja kenakalan itoe adalah sematjam pendja·- Oemeente disini. 
gaan kampong, sebab s\ toean koeda, satoe kali koeda- Pembitjara jang Jain ada p.t. Burierneester Kap
nja ditangkapi begitoe roepa, binsanja !aloe bertobat teijn dan toean Broeder atas nama dari Europeesche 
melepaskan koedanja begitoe poela. Kalau kenakalan Hande:svereeniging disini. 
anak2 Bitoeng-ketjil itoe sampai disitoe sadja. tidaklah Sesoedahnja semoea tamoe diambil gambarnja 
kita memerloekan mewartakannja disini, tetapi dalam didepan hoofdgebouw jang baroe itoe, !aloe diboeat 
tempo2 belakangan ini, roepanja kenakalan itoe moelai rondgang dimana semoea tamoe mendapat kesem
meroepakan kedjahatan. Itoe sebabnja perloe rasanja patan boeat melihat-lihat lokaal-lokaal jang bagoes 
diketengahk:rn disini soepaja jang wadjib dapat mentje- dan loeas dari roPmah sekolah jang baroe itoe. 
gahnja dengan tempo, sedoeloenja kedjahatan . itoe men · Sama sekali ada terdapat 10 lokalen, jang tera
djadi kebiasaan dalam kampong terseboet. Apa soedah toer dengan netjis dan modern, begitoe djoega w.c., 
terdjadi? semoea teratoer dengan rapih dan bersih. 

!\dalah semoelanja anak2 nakal itoe sadja menang- Tidak disangkal, Oebouw jang baroe dari Chung 
kap koeda2 jang terlepas atau dilepaskan, pada bebe- Hua School ini, ada mendjadi satoe sieraad dari 
rapa hari berselang, mereka boekan sadja menangkap Oemeente-Manado. 
koeda jang berkeliaran itoe, tetapi soedah mentjoeri Satoe kepoedjian boeat toean Joe Jong Tjo voor
koeda2 dari dalam kandangnja si toean koeda, !aloe zitter dari schoolvereeniging terseboet, jang dengan 
menaikinja. Kita ::.eboetkan itoe ada kedjahatan, sebab begitoe djiatsiem soedah beroesaha sehingga sekolah 
itoe ada perboeatan pentjoerian: mengambil binatangnja terseboet bisa mempoenjai satoe Oebouw jang be
erang dari kandang atau tempat penjimpanannja. Pada gitoe bagoes darv modern. 
satoe malam beloem lama !aloe, kira2 poekoel I 1 ma- Beliau ada satoe organisator jang pantas diboeat 
lam, beberapa orang jang empoenja koeda, soedah da- tjontoh oleh lain lain Hoakiaoe diini negeri. 
tang mengadoekan pada hoekoemtoea Sindoelang, bah-
wa koedanja ditjoeri orang dan beberapa antara pen
tjoerinja telah dapat dikenalnja. Tetapi scbab perkara 
itoe koerang terang, ma.ka ha! itoe habis sarr.pai disitoe 
sadja. Ganti anak2 nakal itoe, sekarang mereka pindah 
programa. Ia tidak ambil koeda lagi tetapi, beberapa 
malam !aloe "club anak2 nakal" itoe telah mentjoeri 
beberapa tandan pisang Jipekarangan orang kampoeng 
!aloe dibikinnja ,,kola" dimakannja bersama2 beberapa 
orang dipantai Bitoeng ketjil. Barangkali soedah poeas 
makan kola, beberapa malam dibelakang dari itoe club 

Dari Tondano medewerker kami toelis. 

Commissieaanslag 1933. 
Kita mendapat chabar bahwa wang Coinrnissie

aanslag 1933 toean2 Commissie dibendar Tondano 
soedah menerima, tctapi toean2 Commissieaansla~ 
dinegeri pantai Tondaro sampei kini bcloem diteri
manja. 

Djika benar chabar itoe, dimanakah itoe wang 
sekarang tertahan ??? · 



LELANG BESLAG. 
Pada hari SELASA tanggal 20 0 ct o b e r 1936. 

djam 10 pagi, akan didjoeal dihadapan orang banjak 
di Teteij, district Tonsea, diroemahnja 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 Tc.ma/ea, Selatan dengan djalan Te 
tij- fat loe , Baral dengan kintal2 dari Petrus Tirajoh 
dan Esau Singal; 
b. Satoe keboen di ,,Lalan ne Kolongan", kepoeli
s1an Teteij, loeasnja + 2 te~tek. didalarnn~a terdapal 
+ 80 pohon kelapa berboeah, dan bersipat pada 
fihak: Oetara dengan serokan Meras . Timoer denga11 
keboen dari jacubus Luntungan, Selatan dengan dja
lan Tete·ij -Kolongan . Baral dengan keboen dari Fre
derik fambarii; 
c. Satoe keboen di Teteij, loeasnja _t- 3 tektek. di 
dalamnja terdapat + 40 pohon kelapa berboeah, dan 
bersipat pada iihak: Oetara dengan kintal-kintal dari 
jacub fumundoh , Fra11s Wullur dan Frederik 1 arn
bani, T imoer dengan keboen dari Alexanderina Su 
rnampouw dan pekoeboeran negeri, Selatan dengan 
keboen dan Jacob Tumundoh, Baral Llengan keboen 
dari W1 lhelmus Tambani; 

d. Satoe keboen, sebehagian keboen kelapa dan jang 
lain keboen sawah. d1 ,,Doud Kerab'', kepoelisian 
Teteij, loeasnja + 3 telrtek, didalamnja terdapat + 
60 pohon kelapa berboeah, dan bersipat pada fihak : 
Oetara rtengan 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 teklek. didalar.1nja terdapat + 140 
pohon kelapa berboeah, dan bersipat pada fihak: 
Oetara rlengan keboen2 dari Frans Wullur dan Me
rijam Koloaij, T imoer dengan keboe11~ dari Gerrit 
Ronk dan Gerzon Rondonuwu. Selatan dengan ke
boen dari Fredenk Ta,nbarn, Barat dengan keboen 
dari Frans Wull ur ; 
f, Satoe keboen dengan 4 telaga ikan di ,,Pinamin
toe", kepoelisian Teteij, loeasnja + 3 tektek, dida
lamnja terdapat + I tektek tanah sawah dan + 80 
pohon kclapa berboeah, .dan bersipat pada fihak: 
Oetara dengan keboen dari Paulina Umboh, Timoer 
dengan keboen2 dari Paulus Koloaij dan Merijam Ku
loaij, Selata.1 dengan keboen2 dari Frans Wullur dan 
Merijam Koloaij, Barat dengan keboen dari Frans 
Wullur; 

jang soedah dibeslag menoeroet kekoeatan soerat 
hoetang (ob!Jgatie akte) dari Frans Wullur, berkeboen 
dan tinggal di Teteij, district Tonsea, geexecuteerde, 
atas permintaan dari toean Lie Hoo Djie, berdagang 
dan tingga! di Manado, executant, jang dalam hal 
ini memilih tempat tinggal di Makassar, vcrlengde 
Wilhelminastraat 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. 

Kita harap sadja soepaja jang berwadjib soeka 
memperhatikan toelisan ini dan dengan segerah 
diselidiki alrnn kebenarannja. 

Ada harapan boeat hidoep kembali?? 
Seperti maloem pada pendoedoek Tondano bahwa 

di Tondano telah diperdirikan Perserikatan Dagang 
Toulour [P. D. T.] jang kini roepa2nja SO("dah dikoe
boerkan. Apakah ta ada 01ang lagi oentoek kembali 1 

membangoenkan P. D. T . tsb ??. Sajang sekali, djika 
P. O. T. boeat selama2nja dikoeboerkan. Roepanja 
masih ada harapan lagi, oleh karena sekarang ada 
jang ingin membangoenkan lagi. 

Kita pertjaja toean2 Kand o u dan Pan d e i root 
9crtoeroet2 ex - dan Voorzitter Sportclub Tondano, 
bahwa Biliau2 akan menggoeloengkan tangan badjoe
nja, oentoek melahirkan itoe P. D. T. 

Kita rasa Biliau2 inilah jang tjoekoep faham 
oentoek memimpin P . D. T. 

Moedah-moedahan P. D. T. bisa dihidoepkan kem
bali. 

Politie dan oeroesan pendjagaaa laloe liotas. 
Ojika kita perhatikan bagaimana ramainja didjalan 

raja dikampoeng Tjina (Tondano] terlebih poela pada 
waktoe pasar besar, sehingga bendij2 berhenti berdje
djer ditengah2 djalan raja dan olehnja itoc menghala
ngi kendaraan dan orang2 jang !aloe lintas. Tidak 
hanja itoe, tetapi toebroekan bendij contra bendij se
ringkali terdjadi. 

Kita amat heran di tern pat jang ramai tiada kcdapatan 
poltieagent boeat mendjaga keamanan oran~2 dan 
kendaraan jang !aloe lintas. 

Apa:;ah politie agent Tondano hanja diwadjibkan 
oentoek mendjaga kantoor district Tondano? Serta 
.nengh~ntar soerat2 dan memanggil pada Hoekoemtoea? 

Sepateetnja pada tiapi simpang djalan jan2 ramai, 
ditempatkan seorang politieagent oentoek mengamat
amati kendaraan jang !aloe lintas. 

Oaja oepaja jang seperti itoe, sesoenggoehnja akan 
berbasil, sebab auto, bendij, roda dan fieti, mcmang 

... .. lzan itoe menjebatkan 
perempoean. 

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

Akar pe11jakit itoe jaitoe kekoerang
an kapoer dalam badan. Hal pakai 
Kalzan dengan tetap dan beratoeran, 
4 sampai 8 tablet sehari, sementara · 
beberapa minggoe lamanja_telah nja
takan, bahwa ia obat jang baik dan 
lekas boeat mengembalikan kesehatan. 

Djoega Kalzan baik oentoek penjakit2 

lain, jang diketahoei masing3 perem· 
paean, seperti sakit oerat saraf, beng- ' 
keng, ramboet roeroet, jang kese· 

; moeanja berhoeboeng rapat dengan 
kekoerangan kapoer. Sebab itoeKalsaft 
milah oba.t jang terbaik. 

Selauia ~ daa menjoeooei auak, bagi 
erompoean> banju •ekaH ~rgoene kapoer 

boe.at iboe <lUD 41Dak. Kalzan dipoedjikaa oleh 
lebih dari pada 7000 tabib:l, karena ia bes
goeii,a ·btJgi. Jte_perlo~ it_o.e. 

IC.alzan bisa dibeli disegala woemah obat dan tolo'. 

takoet melihat politie. Kala u disimpang djalan ada 
pegawai politie berdiri, maka kendaraan itoe mendjaga 
djalan masing2 soepaja . . . .. . manis dan indah keli-
hatan semoeanja. 

Tetapi kalau politie tidak ada, semoeanja kelihatan 
nakal. orang jang berdjalan kaki sekalipoen bangkit 
nakalnja, main fosctrot ditengah djalan raja . 

Soepaja soenggoeh terhindar dari ketjilakaan didja
lan raja ada patoet ha! ini mendjadi perhatian jang 
berwadjib serta atas pertolongan dan kekoeasaan jang 
berwadjib disimpang2 djalan, ditempatkan seorang 
politieagcnt boeat mendjaga kearna11an orang2 dan ken
daraan jang !aloe lintas. 

PASO. 

Cbabar doesta, fitnahan dan soerat boeta. 

Djikalau kita perhatikan bagimana pergaoelan di 
Passo, soenggoeh amat menjedihkan teroetama dikala
ngan kaoem lboe. 

Kerenggangan pergaoelan itoe, disebabkan tYdak 
laen oleh orang djahanan jang menjiarkan chbar 
doesta dan fitnahan, maksoednja oentoek memper
silahkan kedoea belah pihak. Tidak hanja itoe, tetapi 
soerat boeta tidak ketmggalan d1siarkannja didjalan
djalan. Mareka jang me mboeat perboeatan jang 
sedemikian, mempoenjai hati jang koerang loeroes 
roepanja atau maoe mendjelekkan seorang jang dia 
bentj i. 

Perboeatan membawa chabar doesta, fitnahan dan 
dan memboeat soerat boeta, mendjadi kebiasaan 
dibahagian besar pendoedoek Passo, perboeatan 
mana boekan kita poedji, malahan kita tidak sueka 
melihat. 

Djika sekiranja ada seorang iboe mernboeat 
kesalahan dll. haroeslah dengan terang dan berani 
datangi padanja, serta mentjeritrakan dan menegor 
kesalahannja. 

Tetapi djangan berani dibelakang !ajar, sampei 
nama itoe lboe mendjadi boeroek dimata oemoem. 
Haroeslah kita berani karena benar. Apa jang kita 
andjoerkan ini, itoe soenggoeh moelia dan moga2 
mendapat perhatian dari pihak pendoedoek Passo 
teroetama kaoem lboe. 

Maka oleh karena itoe pendapatan kita, boeat 
mentjegahkan perboeatan jang sedemikian dan boeat 
mendjaga keamanan pendoedoek, jang berwadji b di 
Tondano Kakas sepatoetnja akan tjampoer tangan 
serta akan menjoeroeh palakaat di negeri2, mempe
ringatkan suta melarang pada pendoedoek dengan 
keras, soepaja oran!!2 jang menjiarkan chabar doesta, 
fitnahan dan soerat boeta haroes dengan segerah 
diperhentikan. 

Bila peratoeran ini tidak diindahkannja,hendaklab 
diselidiki siapa 1ang membawa chabar doesta, fitna
han dan memboeat itoe soerat hoeta jang meloekai 
hati dan toentoet dia didepan hakim, agar soepaja 
dia dapat dibalas poela kedjahatannja itoe, tidak 
lain boeat peladjaran bagi dia dan bagi mareka 
jang akan memboeat lagi soerat demikian itoe. 

Moesim penjakit, di Tikala? 
Dinegeri Tikala pada masa ini roepa-roepanja 

ada dalam keadaan koerang aman. Dalam waktoe jg 
achir achir ini menoeroet penglihatan kita, barani
kali oleh karena keadaan koerang baik, banjaklah 
jang telah masoek keliang koeboer dengan bertoeroet
toeroetan dan teroetama anak-anak. 

Oleh karena kebanjakkan anak anak itoe mening
gal diroemah sakit, maka hal ini telah menarik per· 
hatian dokter. Demikianlah kemarin Rebo, toean 
dokter Peeterz telab rnenjoeroeh satoe mantri ke 
kampoeng Baroe (Tikala) oentoek memeriksa keadaan 
disitoe teroetama tentang air. Menoeroet kabar jang 
kita peroleh, ditempat terseboet roepa-roepanja ada 
bertjaboel wabah-malaria. Dan oleh karena pendoe
doek disitoe kebanjakan memakai air parit boeat 
keperloeannja, maka beberapa diantara parit- parit 
i toe telah diafkeur goena kesehatan. 

Satoe hal jang sangat kita sesalkan Hmtoea di 
kampo11g terseboet roepa roepanja tidak mengetahoei 
atau tidak memperhatikan [?] keamanan pendoedoek 
dikampongnja itoe sehingga tidak soedah merapport
kan keadaan disitoe kepada jang berwadjib, soepaja 
diambil tindakan jang seperloenja. 

Hoekoeman berllt terhadap pernaikan harga 
jang keterlaloean. 

Pada Volksraad dimadjoekan satoe rentjana or
donnantie boeat bantras pernaikkan harga. 

Dalam Memorie van Toelichtin~ antara lain-lain 
ada dibilang. bahwa pelanggaran pada ketentoean 
bisa dihoekoem denda 500 roepiah subsidair 3 boelan 
pendjara. 

Kalau itoe pelanggaran dilakoekan oleh Rechts
persoon bisa dihoekoem denda 6000 roepiah. 

(Aneta·Siang Po] . 

SPAARBANK MINAHASSA. 
Diakoe sa.h dengan besluit Goebernemen 

tertanggal 11 Juli 1894. 

Tempat menjimpan oeang simpanan jg paling aman I 

Oeang simpanan jang tertjatat dalam boekoenja 
semasing penjimpan, paJa oemoemnja boleh diminta 

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

Boenga (rente) oeang jang didapat boeat tahoen 
jang telah !aloe, saban tahoen kira2 dalam boelan 
Mei, ditentoekan eleh Dircctie. 

Directie. 

VR~CHTEN YSWAFELS 

Keloearan ,, Ysfabriek Minahasa 

EN.AK dan MENJEGARJ(~N. 



NOTARISKANTOOR MANADO. 

De P•r 24 October a. s. aangekondigde open
bare Terkooping van een klappertuin met woon
huis in de buurt 

WAWONASA, 

Manado verp. no. 265 zal geen voortgang vinden. 

Notari1 F. W. de BESTE. 

BEKENDMAKING. 
De Voorzitter van den Minahasaraad maakt be

kend, dat de begrootingsrekening van Uitgaven en 
Ontvangsten van het dienstjaar 1935 gereed is en 
gedurende de werkdagen voor een ieder ter lezing 
is neergelegd ter Secretarie van den Minahasaraad 
vanaf den 14den t/m den 28sten October 1936. 

-De Voorzitter v. d. Minahasaraad vd. 

NOTARISKANTOOR MANADO. 
Pada hari Sabtoe tanggal 24 October, 1936, moelai 

djam 9.30 pagi , a tas permintaan dari eerste hypo
theekhouder, akan didjoeal dihadapa n orang banjak 
didalam kantoor Notaris di Manado: 

Satoe rocmah ti nggal jang loeas dengan garage 
dan bij gebouwen, d1 b~ lakangn j a te rdapat satoe 
kintal kosong dengan stookp laa ts. terd oedoek d iban
dar Manado pacla 

SEMETWEG - No. 12, 

beserta dengan kintal r1ge ndom verpondi ngsnummer 
1202, besarnja 1329 M2, terd iri atas nama dari Tj in 
Ek Tan c.s .. menoeroet eigendomsacte tertanggal 7 
Maart 1923 no. 17. 

Atas nama dari 1 e hypotheekhouder, 

Notari• F. W . de BESTE. 

NOTARISKANTOOR MANADO 
Pada hari Sabtoe tan ggal 24 Octo ber 1936, pagi 

djam 9.30 betoel akan did joe<I dimoeka o ran g ha
njak, atas permin taan dari eerste hypoth ee khouders 
didal.am kantoor Notar is di Manado : 

Satoe roemah batoe terdiri dari 8 pintoe boeat 
toko, terdoedoek d i bandar Manado pad a 

RORINGSTRAAT 41 sampai 53. dan 
SlNGKILWEG no. 1, 

dibelakang politiepos t, bersama tanah eigen dom ver
ponding no. 1629, besarnja 738 M2, terdi ri alas na
ma dari Tjin Ek Tan c .s. menoeroet eigendo msacte 
tertanggal 13 September 1922 No. 109. 

Lebih dahoeloe dari tcko~ itoe didjoeal sama 
sekali, maka akan d idjoeal sebahagian-sebahagian 
seperti berikoet: 
I). 2 toko nos. 4 1143 \p ensewahnja f 90 seboelan). 
2). 2 toko nos. 45/•7 (kosong. 
3). 2 toko nos. 49 (ko s ~mg) dan 5 f1 53 (sewahnja 

f 22.50 seboelan). 
4). 2 toko masing-masing pakai no. 1 (sewahnja 

f 22.50 seboelan) . 

Atas nama dari 1 e hypotheekhouders , 

Notaris F. W. de BESTE. 

LES PEKERDJAAN TANGAN. 

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

Bertempat dirctemahnja toean S. K. LIEM, Resi
dentielaan No. 35. 

Keterangan2 boleh didapat pada adres terseboet 
saban hari K~MIS djam 8 - 11 pagi. 

T oean mengetahoei akan gatal 
dan sakitnja tjilaka itoe dan toean 
mengetahoei djoega betapa soe
kar menjemboehkannja . Akan 
tetapi apa toean djoega menge
tahoei betapa pota Bedak Purol 
menoeloengi menegahkan penja
kit ini'? Sebab kerdjanja Bedak 
Purol boekan sadja mengering
kan dan menjegarkan, melainkan 
menjemboehkan betoel djoega, 
oleh zat2 jang menjemboehkan 

jang terda
pat didalam~ 
nja. Tjoba~ 
lah sahadja. 

Disegala roe· 
mah obat den 
toko2 I 0 .90 
atau f 1.50 
sekoepi. 

I 

. l 

ROEMAH SAKIT DAN ~ROE MAH OBAT 

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

Djam bitjara : 

DJAM 10 - 12 PAGI I sabaa hari, ketjoesli hari-hari miqgoe daa raja. ,. 4 - 6 SORE 

Ongkos periksa dan hwrga ooot2 moerah, utapi: a OONTANT. 

FILIA.A.L2: AMOERANG, TONDANO, AIRMADID!, LANGOAN, dart KOTAMOBAGOE. 

DJANGAN BA TJA ??? 

EENIGE IMPORTEURS 

MICHAEL STEPHENS & Co. LTo 
MACASSER MANA.DO. 
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STANDAARD MAS DILEPASKAN. 

Peng<11·oeh ato.~ i 1nport dan ('',)'_·port. 

Toean Kh. toelis dalam M a ta h a r i : 
D.:;~am beberapa hari paling belakang banjak kedja

dian pent.ing telah terdjadi dengan beroentoen. 
Devaluatie dari oeang Franc Fransch jang soedah iama 

didoega akan terdjadi, betoel djoega dioemoemkan da
lam m!nggoe jang !aloe akan tida iler; 1 ~1a lagi diberikoet 
kan oleh djatoehnja oeang Frank Zwitserland. Kemoe
dian Nederland djoega leplilskan standaard J11as, jalah 
den~an adak J.n larangan atas µengiriman mas keloear 
negeri jang berlakoe boear Nederland dan lndone~ia. 

Kendatipoen Pemerintah Franl,tijk dan directir dari 
Banque de Frarct! dengan pasti menerangkan, bahwa 
oea11 franc Fransch Iida akan d1toeroenkan harganja, toll 
sebagaima1 . .? soedah lebih doeloe didoega olell bnnjal; 
achii oeang. oe<1:!g Franc Fransch Iida bisa teroes me
roepakan tiang toendjangan dari ,,goud bloc" jang ter
diri dar i Frankrij k, Zwitsetland dan Nederlaru Sebe 
loemnja ttrdjadi iloe devaluatie Frankrijk malahan ada
kan inflalie bancoean, jaitoe l,eloeari-<ii1 lebiil banjak 
oeang dengan tida liwatkan wata:; terlaloe banjak, soe
paja Pemerintah bisa dapat lebih l>anjak oeang. Dalam 
.. 1inggoc iang !aloe Pemerintah Fransch sesoedahnja ber
damai dengan Londen d11 New York telah toeroenkan 
harganja oeang Franc Fransch dengan kira:2 25 pct, hal 
rnana berarti, bahwa harganja oea11g Franc mendjadi 
koerang de11gan itoe percentage djoega. 

Barangkali ,idak ada lain devaluJtie telah diterima di 
Nectcrland dengan begitoe adem •' an ienterarn seperti 
devaluatie oeang Franc Fransch Pemerintah Nederland 
doega, bahwa--Zwitserland akan teroes anoet seroepa 
politiek sebagai Nederland dan l'lermoela Pemerintah 
Zwi tserland mernang roeoa2nja akan tidak robah poli
tieknja. Tetapi pemerintah z'witserland robab pikirannja 
dan toeroenkan harganja oeang Franc Zwitserland de
ngan kira2 25 sarnpai 30 pct. 

Sebagaimana minister Colijn dalam ia poenja pidato 
depan radio pada tanggal 28 September soedah oeraikan 
ini poetoesan dari Zwitserland menjebabkan Pemerintah 
Nederland akan kem bal 1 bi tjarak an stand pun tnja. Kesoe
dahan nja soedah oemoem diketahoei: Neuerland djoega 
mesti lepaskan standaard mas. Persediaanja mas dari 
Nederlandsche Bank akan bisa djadi banjak berkoerang 
lantaran pubhel( akan beli banjak mas akan dikirirn ke
loear negeri, hingga dlkoeatirkan nan ti terbit kekaloefan 
oeang dengafl sebagai boentoet: devaluatie. Dari i!oe 
per11erintah Nederland berlal{(le sangat tjtrdik dengan 
sedari bermoela Soedah hapoeskan standaard mas. 

Lantaran Frankrijk dan Zwitserlar:d <1daka11 devalu 
at1e. dan Nederland larang export mas keloear negeri, 
maka standaard toeroet h1lang. lni waktoe sama sekali 
soeuah tida ada s tandaard mas 1agi l 

* 
Sebeloemnja iJitjarai,an uoentoet2nja peggf-ia.poes>n 

da1i standaard mas oleh Nederland dan Indonesia, maka 
ada b~iknja djoega boeat rnengoendjoekkan atas satoe 
perbedaan jang terdapat antara Nederland disatoe fihak 
dan Frankrijk dan Zwitserland dilain fihak. !toe doea 
negeri jang terseboet belakangan dengan segera telah 
tetapkan harganja mereka poenja oeang, ja1toe dikoera
ngi dengan Kira2 25 sampai 30 pct. Ned er I and ti
d a b e r b o eat b e g i to e, s e b a g i m a n a ad a t e r 
n j a t a tl a r i p i d a t o n j a m i n i s t e r C o l ij n. 

Ln1 waktoe koers baroe dari oeang roipiah dengan 
drnandingkan dengan oeang Frans dan Zwitseriand, be
loem ketahoean. Koers ini sama sekali akan tergantoeng 
dari keadaan dipasar, jaitoe dari permintaan dan tawa
ran dan oeang roepiah. 

Pemerentah Nederland tidak peloek tangan, tetapi 
berdaja boeat tetapkan koers. la tel ah adakan satoe fonds 
jang berdjoemlat1 300 millioen roepiah boeat btsa d!la
lwel<an tindakan2 dimana uirasa perloe. Dengan ban
toeannja itoe fond-s Pemenutah saban kall bisa koerang
rangkan dan tarnbahkan djoemblallnja oeang. Demik1an 
Jah Pemerintah bisa tetap!<an koers rnenocroet peman
dangannja. 

lui politik sama pada polit1ek jang dianoet oleh E
ngeland. D1 itoe negeri harganja oeallg pond sterling 
djoega ttda d1tetapha11, leta~, i l;isa be1 obah meno~roet 
pe111<t"ndangann1a dan kehoeasaau mereka jang oeroes itoe 
eligat1tfunt1s . 

l11i politiek ada baik, lantaran orang ada leloeasa 
boeat tjotjokan 1\C;ers ueang pada Kebo. toehannja neisen 
send1ri i itoe koers IJisa nail1 toeroen. retapi bag1ar1 Jang 
tidak uaik c.Jari itoe politiek adalah, bahwa seperti seka
rang i111 orang sama sekali t1da tahoe ternang hargan1a 
oeang roepiah d1banding1.an dengan lain:.! oeang, dengan 
Jam perkataan sekarang llli orang tida bisa bikin hitoe
ngan apa2 dalam perdagangan. Bel>e1apa hari lagi, dji
kalau sesoedahnja beurs-beurs diboeka lag1 dan µerda 
gangan berdjalan sebagai biasa, orang akan mengetahoei 
atas koers mana oeang roepiah ada ditetapkan. Tetapi 

orang tida bisa dapat kepastian jg itoe koers tida akan 
berobah, kendati Pemerentah Nederland, seperti djoega 
Pemerintah d1 Engeland, akan berdaja soepaja koers dja
n ,, , berJbah terlaloe banjak. Berhoeboeng dengan ke
terangannja Niinister Colijn dalam ia poenja pidato de
pan radio, bahwa Nederland ada bersedia boeat berdaja 
socpaja diada.kan stabilisatie [penetapan harga oeang] 
maka sangat bisa djadi koers oeang roepiah bisa tetap; 

PEMBERITAHOEAN. 
Diberitahoekan, bahwa 2 h.b. November j a.d. 1n1, 

akan diedarkan soerat edaran (inteekenlijstenl boeat 
111engoe111poelkan oeang goena pera]aan ha r i n i k ah 
Poeteri Juliana. 

Soepaja pengoempoelan oeang ini bisa berla irne cte
ngan tjepat, maka dipinta den gan hormat, pada waktoe 
inteekenlijst itoe d1o_e11djoekan, sebe:rnpa boleh lautas 
dibajar contant. 

Djoega ornng bole!i mem~iajar dengan langsoeng ke· 
pada Java Bank pada t;ap hari moelai djam 8, sampai 
djam 12 tengah hari. 

Het Oranje Comite 
sub Comite Financien. 

tjoema sadja orang tida talioc ll crapa linggi adanja itoe 
koers 

Boentoet2nja dari dilepaska nnja standaard mas bagi 
Indonesia ada banjak dan berma tjam2. 

Dengan tida sangsi lagi oran g bisa harap jg export 
Indonesia akan alamkan pengaroeh baik dari itoe ke
djadian. Sebab oeang roe pi a 11 sekarang soedah djad i 
mo er ah dan orang d i loear negeri sepf rlr di cdjoerkan 
boeat be I i I e bi h b a n j a k d a r i t 11 d ones i a, ha! 
maoa berarti lebih b a 11 .i a t, k e o e 11toenga11 h a g i 
in i neg er i. Te ta . i bisa djoega loear 11egen tida akan 
beli lebih banjak barang. Dala rn keadaan begitoe lndo
nes a uisa 11aikan harga barang exportnja. Bagi loear 
negeri itoe kenaii;an t1da b~1 a rl1 apa-aoa, sebab oeang 
roepiah toch rnendjac.i 1110 rnh. Tetap1 bagi lndunesi;1 
itoe berarn. balnva lebih banjak oeang mengalir J •. eda 
lam negeri. 

Dilain pehak orang djoega haroes pe r i;at1kci11 import. 
lni perdagangan akan na1k dengan seroetJa procenr se
µerti djoega harga oeang roe pi ah ada nL rosot. Se bab 
oeang asing dengari mana ora ng haroes bajar pad<1 pen 
djoeal asing, ada iebitJ mahal djikalau dihidoeng ualam 
oean~ roep1ah. Joi Kenaikan harga soedah tentoe kaoem 
importeur clan kaoem µedagang perantaraan akan soe
roeh bajar oleh sipembel1. Ba rang2 impot tentoc akaJ1 
djadi nail-; harganja. Sebahag1a n besar dari bara1;g2 jang 
di import oleh Indonesia ada terd 1n dar i barang~ jang 
sangat perloe bagi penghidoe~'a n dis ;r. , seperti l.iarang 
makanan dan manufacturen, Dj i kalau itoe bara1 g2 naik 
harganja, Indonesia moesti menanggoeng berat, teta pi 
dengan gampang bisa dipi1w el Jantaran perdagangan 
export memu1ki11 leb1h banja1, oeang mengalir dalam irii 
negeri. 

Bagi mereka jang tidak ters angkoet apa2 dalarn per
dagangan export, seperti am b t en a a r2 dan lain~ p e
g aw a i, rnerosotnja harga oeang roepioh aJ a koerang 
enak. 

Sebab rnereka tjoema dapat gadji tetap, sedang me
rek<t terpaksa keloearkan ong Kos lebih banjak, Iantaran 
barang2 djoega na1k hargan1 a. Maka bisa dimengarti, 
b l hwa ambtenaar2 diini negen segera telah kirim tele
gram pada Waii Ne~er1 soepaja mereka poenja gadjih 
din a i k an, hlngga tida oesah rasakan boentoet2 djika 
t1da ena!{ da.n naiknJa hilrga barang2 import. 

Djoega barang2 jang Iida di import akan nai k har
ganja, tetapi tidak :>eimbang dengan merosotnia harga 
oeang. N1101ster ColiJn maiahan auggap henaikan harga 
dari barangt demikian tlda perloe. lni sikap ada sedikit 
sedikit optimist1sch, sebab n1 ata setcali j<:ng merosotnja 
harga oeang moesti menjebaukan harga-harga barang 
naek. Tetapi Minister Colijn ada benar, dimana ia bilang 
bahwa itoe oeroesan ada tergantoeng dari publiek sendiri. 
Djikalau publiek djangan d]adi brngoeng kalang-kaboet, 
jaitQe dengan doega jang nanti bakal kedjadian laen
laen ha! lagi jang beloem tentoe, lantas maen beli 
sadja barang- barang seberaha banjak bisa, kenaekan 
harga tidak akan bisa naek begitoe tinggi. Maka kita 
bi:;a setoedjoe den1an Minister Colijn, tatkala ia nasi
hatkan pada rajat boeat berlakoe tenteram dan djangan 
koeatlr jang nanti harga-harga b'1rant: akan naek ter
laloe tingg1. Si:lain dari itoe Pemerintah telah ber
djandji akan. menjegah ked;ad1an aemikian dengau 

SOESOEN'AN LA. P.SI.I. MANADO. 

Pimpinan harian L.A. P. S. I. I. Manado minta 
kami wartakan jang berikoet ini. 

Diperma'loemkan dengan hormat, bahwa kami 

berlakoe atas nama dan oentoek keperlannja per

koem poelan Part ij S jar i k at Isl a m Ind one

s i a A f d e e I i n g M a n a d o teroetama oentoek 
memoedahkan perhoehoengan antara perkoempoelan 
kami dengan segala pihak dan segenap golongan, 
maka menoeroet kepoetoesan dalam Algemeene 

Leden vergadering P S. I. i. Afdeeling Manado jang 
berlakoe pada hari Sabtoe tt. 15 h. b. Augustus 1936, 
L a d j n a h A f d e e 1 i n g P a r t ij S j a r i k a t I s I a m 
l s I a m I n d on es i a Ma n a d o adalah sebagai 
dibawah ini: 

I Oj o N. Pakaja Voorzitter. 
2. Soemaila Palamani Vice Voorzitter. 

3. Jakin I Parmata Secretaris, merangkap Ketoea 
Madjeli s Ond Departement Economie Partij Sja
rii< at Islam Indonesia [MODOOPSll]. 

4 \hmad Palamani Ketoea Mdj Ond. Depart. Oerne
san Oean g Partij S. I Indonesia [MODOOPSllJ . 

5 Oesman Hadjoe Ketoea Madj . Ond . Deprt. Penga

djaran dan Pendidikan Ra ' iat Partij S. I Indonesia 
( ,\>\O D- PPR-PS II). 

6. f' oeloe. W . Laoemar Ketoea Mdj. Ond. Depart. 
Sjari 'at w;,I 'lbadat P. S. I. l l MOD-SJAR'IL 

7. I~ Soebari Ketoea 1\>\adj . Ond . Depar. Pergerakan 
Pemoeda P.S.11. [MOD-PP-PSll]. 

8. Hami Padaa Ketoea M. 0 D Pergerakan lsteri 
(MO!JPI- PSJI). 

9. 'v\oehammad Tahir l\etoea M. 0 D. Statistiek PSI! 
I 0. Laso mo Soe 'ai b Ke toe a Madjelis Woefoed (Dewan 

Afdeeling). 

Demikianlah soesoenan Best u u r d an Ag go ta 
\Pengoeroes) L.A. P. S. l. I. Manado menl)eroet kepoe· 
toesan Vergaderi1ig jang terseboet 

Bagi toean toean dan saudara -saudara serta pe

moeda Poetera dan Poeteri, bahkan segala pihak 
dan segenap gol ongan jang mempoenjai keperloean 
dan hendak memboeat perhoeboengan dengan 
perkoempoelan kami teroetama jang berkenaan dan 

jang bersangkoetan deng,m pekerdjaan-pekerdjaan 
jang terseboet diata~ ini, hendaklah berhoeboengan 
langsoeng dengan Ketoea M 0. D. dari tiap- tiap 
pekerdjaan jang bersangkoetan itoe atau dengan 
perantaraan L.A. P. S. I. I.Man ado, Kamp o en g 

segala kekoeasaan Jang ada dalam 1Gngannja. 
Kita tjoema akan perhatikan pengaroenja depreciatie 

dari oewan g roepiah atas perdag~gan export dan im
port, Ian tar an in i doe a factor masi h ada_ sangat pent ing 
dalam penghidoepan econl:lmie diini negeri. Sebagai
mana kita soedah bilang, import akan djadi lebih ma
hal. Tetapi sebaliknja dangan export Indonesia akan 
dapai lebih banjak oeang dan diharap sadja sebagai 
mana soedah doega oleh banjak orang, bahwa kefae

dahannja ini poeroesan ada. lebih besar dari pada hal2, 
jang tidak bailc Dj1kalau beg;itoe penghapoesan standaard 
mas jang oleh pemerintah Nederland tjoema dilandjoet
kan lantaran keadaan memaksa, akan bisa kasih ber
katnja jang diharap dengan begitoe sangat oleh banjak 
orang. 

Dalam in i art1kel kita seberapa bisa tidak lepaskan 
critiel<, lantaran crit1ek bisa terbitkan kekoeatiran dan 
dan • menoeroet kita poenja pendapatan masing-masing 
ada berwadjib boeat lenjapkan itoe kekoeatiran dalam 
ini djaman jang bergontjang. 

- ·-- ... <; - -.:a-, _________ _ 

1.NGA l'LA.H ! 
Soeka, niernbatja s. k. berct'rU 

soeka rnmn.bajarr. 

PERANG SOEDARA DI SPANJOL. 
Bahwa pertempoeran sebangsa d1 Spanjol itoe sangat menjed ihkan akibatnja, terlihat digambar ini, betapa 
perempoean2 sambil rnenangis herdjalan mengoesoeng majat seorang kekasil111ja jang telah djatoeh dilapa 
ngan kehormatan. 



,,_--------------------------------------------------------------·~--.............. ----............ --~--.... ----------------------------------------
DARI GORONTALO. 

Madjallah ,,Bintang Go
rontalo". 

Madjallah ,,Bintang Gorontalo", adalah salah satoe 
soerat kabar jang terbit di Oorontalo. Kita mendengar 
kabar (sebab saja beloem batjal bahwa s. k. terseboet 
soedah terbit sam µai kini soedah 3 nomor. 

Tapi anehnja, orang2 di Gorontalo send1ri, teroetama 
dikota Gorontalo, hampir sama sekali tidak ketemoe de
ngan s. k. terseboet; hanja sadja kt>banjakan menerima 
kabar, bahwa isinja soerat kabar itoe begini, enz. 

Kita mengira bahwa kalau tidak keliroe, hanja di
Gorontalo sadja jang mempoenjai soerat kabar sebef!ini, 
jaitoe rnadjallah Bi n tang Go r o n ta lo. 

Meskipoen beberapa soerat kabar jang !aloe soedah 
mati, tapi kita memang tahoe, lebih dahoeloe di Goron
talo jang mernbatja kabar jang termoeat disitoe, baroe 
dilain2 ternpat. Barangkali der.gan tjara jang sebegini, 

. soerat kabar terseboet akan langsoeng hidoepnja. 
Tapi kalau soeka ini rnadjallah akan hidoep teroes, 

biarlah dia ditalkinkan soepaja bernjawa. 

Madjallah jg bakal terbit. 

Roepa2nja di Gorontalo sini, moelai ramai poela de
ngan persoerat kabaran . Kita menerima ma'loemat, jang 
ada satoe Comite poela akan beroesaha menerbitkan 
soerat kabar ,,Soeara Raiat". Oisitoe kita dapat memba
tja jang pengemoedinja ia\ah saudara K. Kaloekoe . 

Sesoedahnja maloemat itoe keloear jang kini hampir 
seboelan, kita menoenggoe2 kapan keloearnja s. k. tsb.; 
tetapi harapan tertambah dengan toenggoe2, hinggi kini I 
beloem djoega keloear. 

Meskipoen begitoe, kita tetap berdoa sadja, moedah- 1 

moedahan soerat kabar terseboet, apalagi kalau mengi
ngat namanja jang sangat dihadjatkan oleh raiat, akan 
lekas terbit poela. 

Dru k k er ij ,,A n n as s er G o -
r on ta lo. 

Sebeloemnja ini drukkerij tiba disini, kita soedah me
nerima kabar poela, bahwa segafa peratoeran2nja, akan 
diatoernja dengan setjara Islam betoel. lni kita pertjaja 
karena eigenaarnja ada seorang Arab Islam jang toelzn. 

Akan tetapi lantaran apa, maksoeJ apa, maka pada 
hari-hari 01oernaat ialah hari2 jang dimoeliakan oleh 
lslarn seoemoemnja, drukkerij terseboet teroes terboeka 
sadja dan bekerdja. 

lni soepaja mendjadi perbandingan sadja, bagaimana 
kalau orang2 kristen mernpoenjai drukkerij dan diboeka 
saban hari iV\inggoe. 

Ba I a i k es eh at an (P. K. 0.) 
Mo eh am m ad ij a h. 

Kita ada sangat memperhatikan tentang pekerdjaan
nja toeao2 Bestuur dari ini Balai Kesebatari (P. K 0.) 
Moehamrnadijab tjabang Gorontalo, tertambah denli:an 
keactifannja toean dokter Soenarjo jg memang semata2 
menambah madjoenja oesaha terseboet, jang kini ada 
sangat madjoenja. 

Pertolongan2 toean dokter ad al ah sangat menjenang · 
kan kepada orang2 jang ditolongnja, sehilJgga kini na
manja hampir saban hari dipoedji orang. 

Orang2 Tionghoa jang doeloe soedah ada dokternja 
seodiri, sekaraang soedah sebahagiannja jg datan~ ber
obat dan soedah mengalami poela kemoestadjaban obatnja 

Moedah2an atas oesaha, jang memang Moehamrna
dijah adakan boeat oemoem. i fidak memilih ang2ota 
Moebammadijah atau boekan, rajat Gorontalo atau Ti
onghoa, peR) akan landjoet serta tertambah poela alat2 
nja, sehingga oemoemnja pendoedoek Gorontalo, bisa 
tertoeloeng denean semestinja. 

A n g g o t a A s s ij a h j a n g p a l · 
so e. 

Dari doeloe memang kita akan soeka moeat di
mana soerat kabar tentang seorang perempoean jang 
mengakoe mendjadi anggota perkoemlan Aisjijah 
tjaban~ Gorontalo dan kini memang soedah mema
kai seloeboeng sebagaimana lain2 Aisjijah disini. 
Kalau hanja melihatkan moeka dan seloeboengnja , 
memang njata tidak keliroe kalau dikatakan Aisjijah; 
tapi kalau diselidiki dan diperhatikan dan kalau dt
dengar bahasa perkataannja, maka perempoean ter· 
seboet boekan sama sekali mendjadi saroe ;rnggota 
Aisjijah. tapi satoe anggota perempoean jang mem· 
bawa f1tnah, didalarn kalangan Aisjijah. 

Kiri kanan dipropagandakannja. si Ai~j jah ini 
berroenangan dengan si pemoeda sana, si l\1oeham· 
madijah itoe bersentoek dengan si Tileij S ..... ini; 
beginilah propagandanja dari doeloe sampai sekarang, 
sehingga sekarang soedah berboekti kepadanja, jang 
ariaknja adalah sangat dipermandjakannja kini soedah 
tahoe ........ tahoe send1r1. Ha1ap mendjadi perha-
tian. All Ready. 

Ket an g 89, di Man ado Adapoen hal-hal jang 
tipak teseboet dalam pekerdjaan tiap-tiap M. 0 . D 
diatas tadi, adalah dimasoekkan mendjad1 oeroesan 
oemoem. jang dioeroes oleh Pimpinan Harian LAPSll 
Man ado . 

Terhadap kepada toean· toean Pengemoedi soerat 
chabar ini jang telah soedi menerima dan menjiarkan 
toelisan dan permaloeman kami diroeangan soerat 
chabarnja, dengan ini kami men~atoerkan banjak 
sjoekoer dan terima kas1h. 

Bagi soerat-soerat chabar lain jan~ terbit ditanah 
Minahasa ci1oesoes11ja , djika merasa perloe mengoetip 
permaloeman ini, maka dengan ini poela kami njq
takan kami ta ada keberatan atasnja. 

Sekianlah toelisan ini, moedah-moedahan dapatlah 
dipergoenakan sekedar perloenja. 

Samboengan kabar Tondano. 

Lain diltrict lain peratoerannja. 

ga aka11 mendapat oepah, djikalau peratoeran tsb . te
lah berlakoe oentoek stloeroeh Minahasa . 

Seperti pernah telah dichabarkan disoerat chabar ini 
bahwa Hoekoemtoe di district Tonsea mendjaga o·ang 
bekerdja B A didjalan antara Kokoleh dan Paloe. Kaoe
ditan dan Mancmbo· nembo, mendapat oepah selakoe 
voorwerker ditambah lagi dengan 8 pCt collecteloon. 

Djikalau x 300 orang bekerdja hanja didjaga oleh 
2 mandoer M.R., maka tentoe pekerdjaannja tiada ter
atoer. 

Kita amat heran Hoekoemtoe2 di district To lour jang 
mendjaga orang2 bekerdja B A didjalan antara Eris dan 
Watoelaneij, Kaweng dan Karor, Tonliang dan Sindoran 
tiada mendapat oepah. 

Kita tahoe bahwa Hoekoemtoea2 district Tonsea dan 
Toulour sama2 menanggoeng resico dalam pekerdjaan
nja, djad i haroesr sama2 mendapat oepah. 

Apakah peratoeran gadji ini hanja berlakoe sadja 
didistrict Tonsea? Dj ika tidak demikian maka tentoe 
Hoofdrna11door M R tidak merapportkan pada toean op
zichter Tondano, bahwa Hoekoemtoea2 ada toeroet d1aga 
orang2 bekerdja Kita kenal pada toean Opzichter, dji
kalau Biliau tahoe jang HoekGemtoea2 ada toeroet dja
ia orang2 bekerdja Kita henal pada toean Opziehter, 
djikalau Bilian tahoe jang Hoekoemtoea2 ada toeroet 
djaga orang bekerdja, maka tentoe Hoekoemtoea2 djoe-

Moedah2an toelis:in kita akan dapat perhatian oleh 
oleh P. t. Voorzitter MR. serta atas pertolongan dan 
kekoeasaan Beliau, menjoeroeh bekin pemeriksaan jang 
teliti. 

Leeriooierij ,.HO SOEN HO''. 

Selami.1nja ada stdfo· : 

KOE LIT ZOOL 
prima kwalittit. 

T nja ha1rga ! 

Bisa minoem bisa gosok bisp oeroet 

I<emandjoe ran ini minjak obat SJedah daoat diploma2 dan soedah dipoedji dar ~ padoeka2 
toean2 ambtenaar dari b:ingsa Europa da11 lndonesier seperti : Radja2, Regent, Hoofdagent van 
Politie bij de 'liJ~~ling Ge 1craal Controle Soerabaja, Adjunct Hoofd Djaksa Iste kla~se pada 
Landraad .\o\akassar, kepala1 District, Wijkmeester dan Luitenant Tionghoa, Hm. toea2, kepala2 
goeroe, Voorz1tter2 dari peikoempoelan2, sena pendoedoek2 dan bangsa2 asing dari seloeroeh 
tanah Hindia Bclanja jang soi!d:ih pw1ah 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 Gene

rate Controle d i sini, nenerangkan d1sini, bahwa ia soedah tahoe pakai minjak Ban Leng boeat 
mengobati loeka2. sakit peroet dan beringoes, boeat penjakit·penjakit mana obat terseboet sa-
ngat baik adan1a. Jang bertanda 

(s. b.) Ch. W. d~ Kater. 

VER KLARIN G. 
Jang bertanda dibawah ini, L. ] j. v. Ane11, bertinggal di Soerabaja, menerangkan dengan 

ln1, bahwa minjak , Ban Leng", jang dibikin oleh Sie Ka Tje merk Tjeh She Tong, san~at ter
poedji goena roepa 3 penjakit, seperti: sakit telinga, demam, loeka teristimewa loeka2 angoes. 

Sesoedah pakai sedikit sadja rasa sakit soedah hilang sama sekali. 

Soerabaja 24 - 11 - '35 Jang bertanda 

lni tempo i••C baik 

Kepada siapa pertjaja 

Boekan omoni ko1en1l 

Baik, tjoba pakai iai 

Asal toean p e r t j a j A 

Toehan jan11 k•ewasa 

Bisa djaga ka1ehatan 

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

Hare.a teelo•nll meaoel••nll 

Bita k111ihkan boekti penoell 

Kalau peniakit toeao lama 

Tan,.oen11, bisa b e r h a s i I 

.A kanmenolonll penjakit toean 

Poenja kedatantan didoenia 

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

Didalam pemboengkoes deri ini obat, bisa dilihat bermatjam2 penjakit seperti, salah oerat, djatoeh 
terpoekoel, badan rasa tida koeat, loesiang lama dan baroe, kokehe baroe dan lama, telinga sakit, 
tjaijoe, leher sakit, peroet sakit, bera-bera, peroet rasa menggigi, bera darah, bisoel di gargantang, 
toelang2 sakit, belakang sakit, digigit binatang berbisa dan lain-lain, semoea bisa digosok dan boleh 
diminoem, terlebih o.rar.1g perempoean jCJng baroe beroentoeng anak . Lebih djaoeh saban pernboeng
koes botol deri ini obat ada njatakan. 

Min j a k t j a p D jag o, bisa menoeloeng djoega tvoan poenja ajam k tlau sakit, bisa tetes 3 tetes 
tjampoer air panas, dan kasih rninoem l hari 3 kali asal bersihkan dengan boeloenja dahoeloe keda
lam moeloet; djangan lepas toean haroes koeroeng, bisa toean saksikan sendiri. Min j a k ob at t j a p 
D jag o, soedah beroleh banjak poedjian dari berbagaiz bangsa. 

Min j a k ob at Dew i, bisa dipakai djoega boeat roepa2 penjakit, kalau siapa beloem pakai deri 
terganggoe, tjoba saksikan sendiri, boeat t j a ij o e, bersikan dahoeloe sama kap~s. dan toeangkan ini 
obat kedalam telinga, asal djangan makan teloer s1ma bakasang tanggoeng berhasil. Sedia extra 
min j a k 0 bat t j a p D jag o, dan Mi n j a k Oo at Dew i, tetapi sedikit mabal harga deri boe
kan extra. Sedia djoega, Z al f Teng go dan Z a If Yoko, boeat loeka2, Ba Is am Dew i, Mi
n j a k Ob at Man a Dew i, Ob at Tan Yo, 0 b a t As i k b o e at g at a 12; 0 bat Bat o e k Sa 
t o e d a n B a t o e k D o e a, s e d i a m i n j a k Ka j o e P o e t i h k e I o e a r a n n e g e r i B o e r o e 
No. J. Mi n j a k 0 bat Her an, boeat tersiram air pan as, tanggoeng baik. M in j a k ob at Ber
s e d j o e d, tanggoeng boeat bere-bere bangka. 

Di Poeiau2 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 E 11 g, Toapekoni
straat No. 36 di Manado. Terima Agent dimana2 tempat, akan tetapi berdamai dengan soerat lebih 
lebih dahoeloe, serta terima pesanan dengan post rem b o u r.s. 

Minjak 1jap DJ AGO, .Agent 
Firma Thay Hoo & Co. Gorontalo-Tominibocht. 
Toko K h o e Eng H i en, Tagoelandang. 
T j i a T j i en Ta e, Ko ta Mobagoe. 
Kw e e So e 11 H i en, Amoerang. 

Memoedjikan dengan Rornu1t. 

TJIA BOK ENG 

Toapekon2 straat No JS Manado. 
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