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Apa2 jang soedah dioesahakan Peme

rintah oentoek mempertahankan 
ekonomi Hindia. 

Politiek }.lemasoe:rnn beras sampai sekarang ba
ik akibatnja, penghasilan ke}:Jerloean makanan nai k 
djoemlahnja seperti beloem pernah tersoea dahm I 
waktoe Jang ::.ependek itoe dcngan bantoe.an Peme
rinh.h; distributie (pembahagian) makanan, bau~ 
kedaerah-daerah dalam lingkoengan kepoelauan in·. 
maoe-poen dalam lingkoengan daerah itoe masin~·
masing, sangat dimadjoekan dan diperbaiki: dima1rn 
ternjata kekoerangan makanan, diberi bantoean sc
tjepat-tjepa:nja; perwatasan teh. kina dan ka1 e: 
roepanja baik hasilnja bagi segala golongan jang 
bersangkoetan dengan itoe; u.toeran goela jang di
adakan bertoeroet-toeroet telah mendatangkan ah:- , 
bat jang sangat perloe, jait0e meratakan keadain 
dan menahan djatoeh ~ang terlampau keras dalam 
peroesahan goela jang tiada boleh tidak haroes di
ketjilkan. Contingenteering ~enegeri-senegeri mem-
bawa keoentoengan uagi export kita, jang djaoeh . . 
lebih besar artinja bagi e:;:onemi pergaoelan kita se-1 -·· ™ w-
loeroehnja dari pada koerban-koerban jang diberi- a· d k t b 
k b t k't c · · a·k t ia a an poengoe an an ean jang mestl oentoek 

k
an ;t esarI7 ,;:potr 1t a.tap! JOt~a~oen Jartng·t 1 aba')- mengongkosi propaganda t i, karet dan kopi; expo.rt 
an oean .~ers ens en anb ar mJa expo i oe, - b'b't d b"d ·· t t b t h k · k' 1 

leh kita katakan tiada beroebah; alat distributie 1
1
1 di~n .1 l 1t.kanamant 

1 
oe, ed ! opki, inat: 0 iecr · · · d t a· t h 1 k d · b pa m. pernen i an oen o' men Jaga epen mgan 

'megen mtei atpa ipker a ~nd.rnn; pe er J~anB 1ers~L- pertanian; oleh oesaha mehgatoer peroesahan, maka 
ma-sama n ang e onom1 engan neger1 e anua . 1 . d t · · t 1 '+'k , b t 
l b t 1 b t b h t . b · k d ·h k aa am rn oes n s1gare , ~"'reve , es, arang enoen 
am a aoen er am a pen mg ag1 e oea pi a - d b · · b 11 h k d · b ik h. · · ' k d d k ff di d l k d · b an es1 tim oe a, ea aan Jang a , se mgga pet -

nJa aan e .0 e oe an m a a am pe ~r. J~an. er- saingan jang sengit terta an· oleh ordonantie pe-
sama-sama itoe dalam waktoe Jang ach1r rn1 dJaoeh · d' tl h a·t· h r 
l b'h b ·k · d t · l' t' ,J 't t 'h - ngawasan pe an ma ~ apa · a. 1 Jega o ang 
e 1 . ai ; m us n~ isa ie - 1..:an ·eroe ama pi g,K menaikkan erlebih-lebihan dalam keadaan 

Boenupoetera - madJoe bertambah lama bertamba.1 , · 1 d ka.n 
tjepat dengan bantoean dan andjoeran Pemerintah j~ng. loeal ~ 8.a; bng~nkCLtJJ.aabaanngmneJ.nagamaaka dappeant~ 
d k t . t a· · k · · t' l b'h OJagaan Jang anJa , 
an .e .Jepa an ma JOenJa ~e arang mi pas 1 . e 1, lah dikoe ngkan sedapat-ctapamja keberatan-kebe-

meleb1h1 masa mana sekalipoen dalam sedJar<:1.n t d b h · b h · t'ngente r· 00 
Hindia ini; penerangan tenfang perdagangan kita ra an a~ a. aJ.a~ a a~a c• 1 . e m.1'>· . 
diloear dan didafam negeri diperloeas; pertanian . . Sek.al nn;a iru hanJa. £ ·b_aha.~·1an dan pada Jan&' 
I-o.jil da:tJ., m.ngalahkan kcsoek1ran11ja jang moe d.lkerdjaZi.rl...:oleh. ~e~e.rP d1 :i~. n.,.an 0nom1 
la-moela; peroesailian kapoek dan kopi mendapat d~lam _wak~oe. ~ns.1s im: Ha.roes dungatkan, bahwa 
bantoean atau bantoean itoe segera akan diberikan; d1sekal1~nnJa llli d1kerdJaka!1 ~alam zaman pen.ghe
orang diandjoerkan menanam djagoeng; keadaan matan Jang h~bat dan. mesti dilakoekan, seperti be-
export kita selaloe diperkoeat dengan djalan menga- loem pernah k1ta alann. . 
dakan perdjandjian-perdjandjian baroe, dan dimana Benarkah, bahwa oleh sebab kesombongannJa, 
dapat diperbaiki poela; proefstation-proefstation ki- maka Pemerintah menjeboetkan sekaliannja itoe 
ta jang termasjhoer seloeroeh doenia tidak oesah satoe-persatoe dan menjatakan, bahwa ia dengan 
ma ti oleh sebab Pemerintah tjampoer tangan; telai1 ha ti jang tenang menantikan kata sedjarah tentanJ 

kebidjaksanaannja tentang ekonomi dalam beberapa 
tahoen ini? 

Boekankah tidak demikian, jang dikemoekakan 
Pemerintah itoe tidak lain dari pada, bahwa ia telall 
melakoekan atau mentjoba melakoekan apa jang 
terbaik menoeroet pikirannja dengan pengetahoean
nja dan ketjakapannja jang sebaik-baiknja, sebagai 
manoesia jang tiada sempoerna dan bersifat chilaf. 

Tetapi Pemerintah terpaksa memberi inventari!:I 
jang ringkas tentang persiapan ekonomi jang diada
kannja terhadap kepada oetjapan-oetjapan beberapa 
anggota jang terhormat, seperti toean Thamrin, jang 
mengatakan, bahwa kebidjaksanaan ekonomi Peme
rintah meleset seloeroehnja. Lain dari pada itoe in
ventaris jang demikian berg-oeina djoega oentoek 
menetap >: • bertoekara.n: pikiran dellg6ln n~'g .. 
gota jang lain, seperti misalnja toean Kerstens, jang. 
telah selajaknja dengan soeara jang lain dan dengan 
penghargaan jang tinggi terhadap segala jang da
pat ditolong, berkata, bahwa kita tidak berani, bah
wa kita hanja mengeritik sadja, tetapi terlampau 
sedikit bekerdja melakoekan sesoeatoe. 

Balai Pnestaka. 

~ ·- -------~------------ -------------..-----

SOESOE 
''TJAP 

,NONNA'' 
Soesoe "Tjap Nonna" 
makanan anak-anak ~ang 
ter baik dise~oeroeh docnia. 
Toean poenja anak jong 
masih baji ataupoen jang 
telah dapat moelai berdjo:lan, 
sampai oemoer lima taoenan, 
berilah minoem~n Soesoe 
"T. ..., " 1ap .,,.onna . 
Sebab: ada doea kekoeatan 
darj itoe Soesoe "Tjap Nonna", 
jaitoe: 

1. Anak toean tinggal .gemoek dan sehat. 
2. Anak toean tidak moedah kena penjakit. 

lnilah kekoeatan Soesoe "Tjap Nonna" itoe tadi. 



PEMBOEKAAN 
Koningin Wilhelmina Ziekeohui1. 

Pada hari Djoema'at pagi; 28/8-'36 itoe roemah 
sakit digoenoeng Wenang telah diboeka dengan opi
sil. Dari sekian banjak oendangan jang menghadiri 
oepatjara itoe ada terlihat antara lain2, resident 
.\\anado, ass -res., burgemeester, Dr. Tumbelaka dari 
D.V.G., korps ambtenaar B.B. Eropah dan lndonesier 
Kapite1n T1onghoa pembesad rrnliter, semoea dokter2 
jang ada di .V\1nahasa, leden gemeente dan 1\1inaha
saraad, pemoek:12 perdagangan dan i badat dan ba
njak lag1 njonja? dan toean, tidak diloepa pers 
.V\anado lengkap. Sepertt diketahoei, roemah sak1t 
terseboet, walaupoen beloem siap, soedah sedjak 
beberapa tempo telah d1pergoenakan dan ditempati 
orang~ sak1r, dan sesoedah selesainja maka kemc.rin 
tel;ih Jiada1<a11 oep qar1 pemboekaan sebagtmana 
l<lll rnnja. 

Pada djam jan,.: d1tentoekan. res1detit ;\\;nado, 
·e.Jagat Voo(zttter dari college van Regenten. celah 
oero1dato, memberi selamat datang kepada lladlmn 
se ·al1an. ter1st1mewa oada wakil lJ V.G. lJr. Tum
belaka J3erhad1rnja wal·il dienst kesehatan 1tof', kata 
spreker, ada menandakan perhatian besar dari pihak 
0 V.G atas segaia apa jang bersangkoet dengan 
k-!sehatan kita d1sini, serra memberikan kepast1an 
akan terdapatnja toendjangan seperloenja dari d1enst 
terseboet. Laloe soreker meriwajatkan dengan pendck 
betapa hibjatnja pendirian Wilhelmina ziekenhuis 
ini. sehingga s1apnja sekarang ini. Siapnja roemah 
sakit terseboet spreker namakan satoe rustpunt da
lam oesaha goena kesehatan se \'\mahasa dan seki 
ternja. dan dari rustount inilah dengan segala ke
koeatan renaga dilandjoetkan oesaha goena kesehatan 
itoe D1peringat1 oleh spreker beberapa pengerdja 
jang berdjasa daiam pend1rian roemah sak1t ini, da11 
pada opz1cl!ter Coene diterimakan beslu11 tevreden
heidsbetu1g111g dari directeur departement BOW. se
dang burgemeester Brune dan ir. Rozario r'oen tidak 
diloep~. malan lebih dahoel0e celah mendjadi seboe
tan dalam ooedji-poedj1an itoe Spreker mengharap
kan k1ranja roemah sa ·it ini akan mendjadi berkat 

• bagi pendoedoek keres1denan 1111. 
Lalol-' Dr. Fisher, gewestelijk arts, merr.perdengar

kan oebera[la kata tentang riwajatnja roemah sakit 
ini, jang adaiah s1toe prmberian dari bangsa Belan
da kepada bangsa V\inahasa Poen spreker ini t1dak 
loepa mettgketengahkan namanja orang2 jang ber
djasa dalam pembikinan"roemah sakit ini. Sesoedah 
memberitahoekan bahwa akan ada kesempatan me 
l1hat2 roeangan2 roemah sakil, !aloe datang gilirannja 
toean D. E. Dengah boeat berbitjara atas namanja 
Gerneenteraad 1\\anado. 

:-)preker jang beri kotQja adalah toean A.H. 8.Sup1 t, 
ata~ nama \\inahasaraad Spreker in1 meriwajatkan 
sedikit rentang goenoeng Wenang, tempatnja h0spi
taal se ·arang ini d1dirika11, jang kata pembitjara in1 
dtzaman poerba adaiah satoe tempat menindjau dari 
mana Nang mengin[lp 'gerakannja perahod perom · 
pak dari .\'\1nrtanao, jang banjak pernahnja datang 
kemari Dengan bersemangar spreker ini menjatakan 
rasa terimakasihnja bangsa Minahasa kepada bangsa 
Belanda tentang hadia jang beroepakan roemah sa
kit ini, disamprng sanatorium Noongan jang terkenal 
itoe Bianah Wilhelmina ziekenhuis ini mendjadi 
boekti jang kesekiannja dar! eratnja perhoeboengan 
persobatan antara Nederland dan Minahasa !aloe 
dengan perantaraannja resident spreker memohon 
kiranja disampaikan oetja')an terimakasih se Minahasa 
kepada Baginda Ratoe dan G.G. serta bangsa Be
landa s~~~naonja akan penghad1aan rocmah sakit itoe 

Majoor Toulour, toean Lumanauw, atas nama 
korps B. B. V\rnahasa, mendapat giliran berb1tjara. 
Dengan .. singkat pemb1tjara ini memperdengarkan 
oetjapan tenmakasih korps B.B. dan rajat Minahasa. 
akan pemberian roemah sakit ini Sebagai pembitjara 
jang berikotnja adalah dokter Peeters jang atas nama 
verplegend pe,rsoneel menjatakan sjoekoernja dengan 
adanja roemah sakit baroc ini. Wakil D.V.G. Dr. 
Tumbelaka adalah pembitjara jang terachir, jang 
sesoedah berbitjara dengan singkat, !aloe atas nama 
D.V G. diboekanjalah Wilhelmina Ziekenhuis itoe. 
Champagne \aloe diedarkan dan sesoedah itoe, di
bawah pimpinan toean2 dokter dan administrateur 
roemah sakit, oendangan2 itoe terbagi dalam bebe
rapa rombongan, mendapat kesemoatan h~ri<eliling 
melihat lihat roemah sakit baroe itoe. 

Tidak disangkal, apa jang telah dilihat dan di
saksikan d~ngan mata sendiri didalam Roemah Sakit 
itoe, ada s1ngat menjenangkan. 

Dari zaal sampai kepada kamar kamar boeat klas 
tiga dan klas doea (T1dak ada klas satoe, tetapi kamar 
klas doea dipakai djoega ~elakoe klas satoe) semoea
nja teratoer dengan bagoes dan rapih menoeroet 
keadaan zaman (naar de eischen des tijds). 

Tempat masak, tempat tjoetji, tempat menginap 
boeat pegawai-pegawai Roemah Sakit (Verplegers 
dan Verpleegsters) nampak kebersihan semata-mata. 

Djam 10.30, semoea tamoe poelang dengan pe
rasaan senang dan poeas. 

Pendoedoek Minahasa dan bandar Manado teroe
tama, boleh merasa bangga dengan actanja KONING IN 
WILHELMINA Z!EKENHUIS jang modern ini, jang 
mana boekannja sadja mendjadi satoe sieraad, satoe 
hiasan jang indah boeat lboe-Kota dari Residentie 
ini. tetapi djoega mendjadi satoe tempat ctimana 
kaoem boleh mendapat pertoeloengan jang diperloei
nja dengan sepantasnja. 

DoKTER PEETERS 
AFWEZIG van af 1 t!m 15 Sept. '36. 

ITOE KERIBOETAN DI SPANJOL 

Perang soedara sedang berkobor 
kobar {)a/am knta kota f)ertem
poeran antara nationalisten dan 
communisten rJanf! memihak pe
merintah) ada saban sant Gum· 
bar diatas ini kelrhatan keadaan 
d1salah satoe straat dikota Bar· 
celona. 

Gambar dibawah dJ<:eS!a kedJa 
dian Jang menJed1n an di Burce
lona, Jaitoe pada gambar ha{!ian 
atas: bangkai2 kneaa Jan{: kena 
pelor distraat dan bawah : ser
dadoe loeka sedang diangkoet 
oleh perawat Roode Kruis. 

ROEPA-ROEPA 
Oeang palsoe 

Soerat-soerat kabar di Java haroe 1111 ada mewarta
kan tentang tersiarnja oeang kertas pill oe dari f 10.
jang sangat ba1k boeatannja. 

Kemarin Djoernat, pada kassier Escompto disini te
lah kedaµatan seleu1bar wang kertas palsoe dari f 10.
jang bolch dibilang amat baik bekinannja 

Oeang palsoe ini ada mernakai serienummer f. E. 
08439- 10 Augustus 1929, dan ada distort oleh satoe 
toko etjeran mar.ufacturen jang terkePal diini tempat. 

Oleh Bank terseboet oeang ini lantas diserahkan ke-
pada politie. I 

Publiek haroes berhati-hati dan awas boeat oeang 
jang sebegini. 

Nona W. Ratnlaogie t. 
Dengan sedih kami menerima warta kedoekaan jang 

1 tidak terdoega, jaitoe wafatnja jang moelia nona W. Ra
tulangie, saudara poeteri dari Dr. Ratulangie jang terke
nal, sernasa hidoepnja mendjadi onderwijzeres pada 2e 

, Europ. Lagereschool dikota ini. 
Berhoeboeng dengan kesehatannja jang terganggoe, 

scwaktoe vacantie baroe2 ini almarhoem Nona W. R. 
terseboet soedah pergi ketanah Djawa boeat berobat 
pada specialisten disana. Sampai habisnja boelan vacan
tie roepanja beloern djoega didapat kesernboelrnn, malah 
sekonjong2 pada 31 Augustus baroe2 ini datanglah kabar 
dengan kawat, jg rnemberitakan berpoelangnja kerach
rnat'oellah dari pendekar poeteri itoe. 

Nona Woelan Ratulangie ada seorang poetri ketoe
roenan bangsawan Minahasa (Toulour) dan adalah salah 
satoe antara poeteri2 ketoeroenan Toar dan Loemimoeoet 
jang pertarna2 mendjadi goeroe perempoean boeat seko
lah Belanda Dalam djabatan onderwijzeres itoe berkali2 
beliau dipekerdjakan ditanah airnja Minahasa, dan setiap 
kali beliau bekerdja disini didapatnja ternpoh boeat mem 
berikan djoega tenaganja goena oeroesan sociaal, rna
oepoen jang langsoeng, maoepoen jang tidak lantas ber 
tali dengan onderwijs. Beberapa tahoen misalnja beliau 
pernah doedoek dalam hoofdbestuur PIKAT dan sewak
toe wafatnja, adalah beliau rnernegang pimpinan lang
soeng dalarn vereeniging terseboet, sebagai ketoeanja. 

Meninggalnja poeteri Minahasa itoe bererti satoe ke
roegian jang beekan ketjil bagi tan ah airnja pad a choe · 
soesnja dan bagi Indonesia seoemoernnja. 

Kiranja arwahnja mendapat tempat senang. 

Kertas zegel baroe. 

Pernakai2 kertas zegel, hanjak kali mengeloeh oleh 
i<arena tebalnja kertas itoe sel1ingga sedikit soekar hoeat 
mengadakan doorslagen Begi!oe djoega boeat pengiri
man dengan post terkbih lagi dengan post oedara, oleh 
karena beratnja ada memakan banjak ongkos. 

Boeat 1r.eringankan keberatan2 dalam ha! ini, maka 
sekarang in1, p;.da ka11tor2 pos jang besar ada disedia
kan kertas zegel baroe jang lebih ringan, jaitoe jang di 
namakan ,,mail z e g e I pap i er'' dan boeat sementara 
waktoe bisa didapat jang dari harga f J.50 dan f 2.
Kertas zegel jang baroe ini, meskipoen ada banjak lebih 
tip1s dan ringan, tctapi kwaliteitnja ada lebih bail-. 
· Kertas zegel baroe ini, jang dari harga f 1 50, ke

tjoeali oekoeran jang biasa jaitoe dubbele vellen dari 
297 x 420 rn.rn., djoega bisa didapat dalam oekoeran j~ 
lebih ketjil (enkele vel\en dari 210 X 297 rn.m. 

Pendjoealan kertas zegel rnatjarn baroe ini, tjoema 
boeat pertjobaan sadja. Bilamana kernoedian hari ternjata 
bahwa kertas zegel ini memenoehkan keperloean, maka 
akan ditimbang boeat rnelakoekan itoe dengan oemoern 
djoega boeat kertas zegel jang dari lain harga. 

Auiustus boelan ramaiao. 

Boelan Augustus jang baroe silam ini, boleh di
katakan ada boelan jang paling ramai boeat pendoe
doek Kota Manado. 

Dari tanggal 19 20-21 .dan 22 hb. pendoedoek 
bertoempah roeah kelapang voetbal Sario melihat 
djoearah djoearah sepak bola Makassar jang berta
masja kemari melakoekau pertandingan-pertandingan 
jang menarik dengan elftal elftal voetbalclubs diini 
tern pat. 

Dari tanggal 29 sampai 30 Pasar-Malam Sam 
Kauw Hwee d1 Clubgebouw vereeniging Tjeng Lian 
Hwee. 

Tanggal 29-30 dan 31, telah diadakan perloem
baan koeda dirace terrein Sario oleh Bond van Paar
deneigenaren disin1. 

Tanggal 31 ada openbaar gehoor diro mah Ke
residenan berhoeboeng dengan hari lahirnja Baginda 
Maharadja Wilhelmina, dan pada malamn-ja }Jest:i 
dansa dalam societeit Minahasa. 

R1boean roepiah oeang pendoedoek mengalir 
keloear sakoe selama hari hari pesta itoe. 



Sembabjaog Barampas (Tjio-Ko) 

Sepert1 kebiasaan, maka saban tahoen tanggal 15 
dari boelan jang ketoedjoeh, menoeroet hitoengan 
Tionghoa, disini telah dilakoekan sembahjang Re
boetan (tjio ko) atau jang diini tempat biasa dina
makan sembahjang Barampas. 

Kali ini, tidak koerang ramainja dan perhatian 
orang sepe~ti djoega pada tahoen tahoen jang soedah 

Tidak ada incident apa apa jang terdjadi. Pen
djagaan politie tjoekoep baik. 

Pasar M~lam Sam Kauw Hwee. 
Seperti soedah diwartakan dalam s k. ini, pacia 

tanggal 29 dan :10 hb !aloe oleh Sam Kauw Hwee 
Man ... do tdah diadakan Pasar Malam dalam C!ubge
bouw Vereeniging Tjeng Lian Hwee d1 Toapekong- 1 

straat disini. 
Pasar Malam ini telah mendapat perhatian oe

noeh cia•i segenap pendoedoek ifionghoa d1ini tempat. 
pt. Kapitein Lie Goan Oan telah memboeka Pasar

,\\alam ini dengan Oepatjara. 
Pendaratt•n Bruto k.1. f 800.-

Hari Besar 1937. 
Menoeroet besluit Goebernoer Djenderel tanggal 

18 J'.ugustus 1936 No. 25, bahwa hari besai jang 
d1maksoed pasal 171a dan 229h bis dari Kitab Oen
dang-oendang Perniagaan bagi Hindia Belanda, boeat 
tahoen 1937 soedah ditetapkan seperti jang dibawah 
ini: 

1. Tahoen baroe, Djoem'at I Januari; 
2. Tahoen baroe T1onghoa, Kamis 11 Februari; 
3. ldoe'l Koerban, ..\had 21 Februan; 
4. 'Asjoera, Selasa 23 Maart; 
5. Goede Vrijdag. Djoem'at 26 Maart; 
6 Han Paschen kedo-=a, Sen in 29 Maart; 
7. Wafat Sang Boediman Kong Hoe Tjoe, Selasa 

30 \\aart : 
8. !'sing-bing, Senin 5 April: 
9. I Ian lalm s. p. j. m. Prinses Juliana, Djoem'at 

30 April : 
10 \\1'radj nabi Isa, Kamis 6 ,\\ei; 
11. Hari Pinksteren kedoea, Senin 17 Mei~ 
12 .. \\aulo d, Allad 23 Mei; 
13. Han lahir s. b. m Ratoe Wilhelmina, Selasa 31 

Augustus: 
14. Hari lalm Sang Boediman Kong Yoe Tjoe, 

Djoem'at 1 October; 
15. M1'radj nabi :v\oehamad s.a.w., Ahad 3 October; 
16. Hari raja ldoe'I fitri, Ahad;Senin 5 6 December; 
17. Hari lahir 11ab1 Isa. Sabtoe/Ahad 25 26 December. 

Muta ties. 

B i n n e n I a n d s c h B e s t u u r. 

Benoemd tot Controleur bij het Binnenlandsch 
Bestuur en toegevoegd aan den Resident van Manado 
ten behoeve van werkzaamheden op agrarisch gebiea, 
A. 1 Lute y n. Ambtenaar van buitenlandsch verlof 
terugverwach t. 

0 n d e r w ij s e n E e r e d i e n s t. 
Benoemd tot Europeesch Onderwijzeres voor de 

eerste tweede schooltijden, geplaatst aan de Open
bare Europeesche Lagere Sch"ol te Gorontalo, Mej. 
W. L. War o k a, particulier te Amoerang. 

Marine. 
Benoemd tot le Werktuigkundige bij de Gouver

nements Marine en geplaatst aan boord van het 
Gouvernementsmotorschip "Fazant" H. Bakker, 
ambtenaar van buitenlandsch verlof terugverwacht. 

vergeplaats van het Gouvernementsmotorschip 
,,Fazant" te Manad'J naar het idem ,,Reiger" te Am
boina den 2e Werktuigkundige, J. H. Bek kc r. 

Seoraog dagang Tionghoa di Benteoan, 
hampir meodjadi korban belati, 

Pada tgl 10 Augustus j.t. precies kena hari pasar 
di Bentenan, telah kedjadian soeatoe hal jang ham· 
pir membawa korban seorang saudagar Tionghoa 
di negeri terseboet. 

Seorang bernama A. Soleman asal dari ncgeri 
Kakas jang datang ke Bentenan, telah menoesoek 
pada itoe saudagar Tionghoa dengan sebilah pisau. 
Beroentoeng itoe saudagar Tionghoa dapat menang
kisnja dan ada orang2 jang datang menolong, se
hingga si saudagar Tionghoa terloepoet dari bahaja 
maoet. Hal ini soedah ada ditangan politie, akan 
tetapi kita merasa heran sekali, sebab sampai ini 
hari itoe bekas toekang toesoek masih tinggal dibiar
kan sadja. Apa maoe toenggoeh bilamana socdah 
terdjadi pemboenoehan baroe itoe orang boleh ditahan. 

Kita menoelis ini sekedar memberikan pemanda
ngan pada jang berwadjib maoepoen pada oemoem, 
sebab dengan mata kita dan telinga kita sendiri te
lah melihat keadaan dan dengar toetoeran dari itoe 
saudagar Tionghoa. Ia hampir tidak sempat oeroes 
lagi perdagangannja, karena selama moesoehnja ma
sih ada . di Ben ten an ia soedah tidak tega tinggal 
dinegeri itoe, sebab disegala waktoe dirinja ada 
terantjam. 

Dihadapan politie negeri A. Soleman soedah 
boeang perkataan : ,,Sebeloemnja ia boenoeh si sau
dagar Tionghoa • terseboet beloemlah ia merasa poeas 
hati" dan perkara hoekoeman ia soedah tidak asing 
lagi karena memang ia soedah biasa mengeram di 
hotel r.rodeo. Apa orang sebegini masjh beloem 
boleh ditahan? Atau apa orang ini tidak lebih baik 
di;,.elo..;arkan sadja dari negeri terseboet? 

Keterangan jang lebih djelas kita nanti toelis 
lagi, sebab kita pikir ada goenanja boeat bangsa 
Tionghoa jang ada bertinggal di oedik atau dtsa2 
jang hanja dibawah perlindoengan dari politic negeri 
seperti Hoekoemtoea dll. Bel. 

• 

DJ A NGAN BA TJA ??? 
--------------------------------------

EENIGE IMPORTEURS 

lVlICH"" El~ §"JrEPHEN§ & Co. LTo 

• 

0 IT JAR I, boeat bisa lantas bekerdja pada 

.,WIJKVERPLEGING - GORONTALO" 
Satoe Manieri verpleger atau verpleegster jang 

berdiploma. 
Dapat roemah tinggal dan makan vrij. Gadjih sc

boelan f 25.-, dapat penggantian poelang onkos 
pelajaran (overtocht). 

-----
Sa:oe Vroe<\,vrouw (bidan) jang berdiploma. 

Ditanggoeng bisa mendapat praktijk sendiri jg besar. 
Oipinta me la mar dengan soerat kepada "WiJK

VERPLEGING GORONT \LO" p!a L. E. AN l S, 
Secretaris .,Wijkverpleging Oorontalo". 

Gatal Koelit. 
Gatal koelit jang hebat membekin 
orang sakit hilang aka! dan poetoes 
asa. Gatal itoe biasanja rasa dibagian 
badan dibawah, diantara djari dan 
djari kaki. diketiak. tetapi djoega 
dilain' tern pat poen. Ditempat2 jang 
kena penjakit itoe terkelihatan bin
tat' atau lepoeh' jang warnanja lebih 
toea daripada warna koelit. Si sakit 
biasanja maoe gosok' atau garoek' 
soepaja gatal iroe djadi koerang, akan 
tetapi loeka2 ketjil 1ang terdjadi oleh 
itoe boleh menjebahkan barah berba
haja dan djoega kesoedahan tjilaka. 
Djagalah biar bersih beroel, djangan 
pakai kain pelanel d1atas koelit te
landjang, dan makanlah makanan 
jang gampang tertjema. Dan sebe
loemn1a pergi tidoer pakailah Purol, 
obat adjaib serta mcestadjab boeat 
koeht. Sedari paka1 pertama kali gatal 
poen d1adi koerang dan moelai djadi 
semboeh. Pada waktoe pagi hari 
boeboehkanlah pada tempat' jang 
kena sakit itoe Bedak Purol dengan 
kelempahan. Itoelah boekan sahadja 
membekin koelit tinggal sedjoek dan 
kenng, melainkan menjemboehkan 
poen dalam tempo pendek sakit itoe 
oleh dia poenja bagian2 jang menje-
hatkan. • 

Dlsegala roemah obat 
dan toko2: Purol r 0.10 
atau f0.75sedoos, Bedak 
Purol f 0.90 atau f 1.5U 

1NGA1'LAB ! 
Soeka memba~j,, s. k. berarti 

soeka 1nembajar. 

MAN ADO • 

GEBOREN: 

HENDRIK CHARLES ALBERT 

ZooR van: 

A. f. F. Tielung 
en 

A. C. Th. Tielung - Baku. 

PENDJOEALAN DIHADAPAN BANJAK 
ORANG. 

Pada hari SENEN tanggal 28 SEPTEMBER 1936 
kira~ djam 10 pagi akan didjoeal dengan perantara
an Padoeka toean Ged. Vendumeester di Ternate I 
perceel memakai hak eigendom Verp. No. 220, terle
tak di Kota Ternate, Wijk C, Sectie A/3 No. 183 
menoeroet soerat2 eigendom ddis 18 Oct0ber 1899, 
22 November 1902dan 25 Juli 1903 Nos 16, 26dan 
28 terseboet I ebih djaoeh dalam meet brief ddo. 9 
juni 1902 No. 58, loeas 395 M2, atas nama jauw 
Gowan Loen. 
Harga verponding boeat tahoen2 1933 - 1937 f 3300.-

Pendjoealan ini terdjadi atas permintaan Wees
kamer \l\akassar sebagai Curatrice dalam faillissement 
Jauw Gowan Loen terseboet menoer0et vonnis Raad 
van Justitie Makassar ddo. 13 Juni 1930. 

Keterangan lebih djaoeh boleh dapat di kantor 
dari Padoeka toean Ged. Vendumeester terseboet. 

• 

De fJ. Weeskamer-agent te Ternate, 

J. AW UY. 

Djikalau pada moesim griep tanda2 

jong pertama kelihatan pada toean, 
bahwa koeman2 griep telah bersarang 
dalam hidoeng, · kerongkongan don 
dado toean, - djikalau toean moelai 
batoek, gigil don berdemam, halau
kanlah dengan lekas segala kotoron 
jong mendjadikan griep doripado 
dado toean itoe, serta tjegohkanloh 
kotoran itoe bersangkoet pado po
roe2toean don menjebabkan radong. 
Abdijsiroop tahankan djadinjo don 
rambatnja serangan griep, dengan 
mengeloearkan lendir gajol jong 
penoeh badi itoe. Abdijsiroop me
ngoerangkan sakitnja kerongkongan, 
menjemboehkan batoek toeon, me
nrioeatkan perkakas2 nafas toeon. 
Tak terlawan oentoek: 

Batoel<.-G,iep-8,onchitis·Asthmfi'. 

~~~.~~~S~~~O~Q:!:...'P 
L .. -

LELA NG 
pada tgl. 10 September 1936 sebab berpindah. 

Diroemahnja njonja DINA MARKOES di Kemaweg 
No. 7 (kpg. Kodo) 1\1\anado dari perkakas2 roemah 
jang terpelihara baik, diantaranja ada satoe dames
viool dan gramaphoon dengan roepa-roepa grama
phoonplaten. 



• 
IENG HWA POO 
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BAK BERSIDiKG D11' IERIOEIIPOEL. 

( Disotsotn oleh : G. E. D.). 

2. 

Dinegeri kita terdapat djoega ini grondrechten, 
tetapi kita beloem bisa mendjalankan hak-hak ini 
seloeas-loeasnja, dan segala atoeran-atoeran tentang 
ini hal beloem menjempoernakan perasaan ra'jat ki
ta. Tidak hairan djoega bahwa teroetama hak ke
merdekaan politiek ini, jang terdapat dalam hak 
berkoempoel dan bersidang (recht van vereeniging 
en _vergadering) lama sekali baroe diberikan kepada 
ra'jat Indonesia, dan melihat keadaan sekarang ada 
berbeda banjak dengan hak berkoempoel dan bersi
dang jang terdapat dinegeri Belanda sendiri. 

Grondrechten tadi, seperti soedah diterangkan, 
acialah hak-hak jang paling penting bagi ra'jat dan 
tentoelah berhoeboeng dengan pentingnja, grond
rechten ini mendapat perlind0engan didalam wet-wet 
negeri jang tertinggi sebagai hak di:tsar pendoedoek. 
Sepandjang pengetahoean kita, dalam negeri-negeri 
jang medern, maka hak-dasar terseboet dimoeat da
lam Grond-wet atau wet jang tertinggi. 

Bagi ra'jat Indonesia, grondrechten tadi terd;,i.
pat dalam wet ,,atoeran pemerentahan Hindia Belan
da" jang clinamakan ,,Indische Staatsregeling", doe
loe nama ,,Regeeringsreglement", jang berdjalan 
pada tahoen 1855 (wet 2 September 1854). Akan 
tetapi hak berkoempoel dan bersidang (recht van 
vereeniging en vergadering) pada waktoe itoe be:
loem diberikan kepada pendoedoek, sebaliknja dalam 
fatsal 111 Regeeringsreglement kita dapatkan pela
rangan hagi segala perkoempoelan jang berazas po
litiek dan jang dianggap menjerang ketentraman 
dan ketertiban oemoem (Vereenigingen en vergade
ringen van Staatskundigen aard of waardoor de 
openbare orde wordt bereigd, zijn in Ned Indie ver
boden). 

Sebabnja apa diberikan pelarangan ini? Tidak 
iain ja-lah karena pemerintah berpendapatan bah
wa ta' perloelah pendoedoek tjampoer dalam politiek, 
sebab hanja pemerintah senciiri jang akan menetap
kan apa jangba ik boeat oemoem, lagi djoega sebab 
hak-hak tadi ta' dikenali oleh ra'jat. Pada hal da
lam hoekoem adat Indonesia dari doeloe kala soe
dah terdapat perkoempoelan· jang berazas politiek 
dan berdasar democratie, jaitoe jang diseboetkan 
oleh Prof. van Vollenhoven (Adatrecht van Ned. 
In die I) ,,massaprotest". Ini protest jang diadjoe
kan bersama-sama, banjak dilakoekan oentoek mem
bantah tindakannja pemerintah atau pembesar jang 
koerang menjenangkan hati pendoedoek. Djadi ber
tentangan keras dengan keadaan di Indonesia djika 
sekarang hal perkoempoelan dan persidangan ini da
pat pelarangan, karena soedah semestinja hak-hak 
ini diakoei · dan dilindoengi dengan sebaik-baiknja. 

Kemoedian pada tahoen 1903 Regeeringsregle
ment dapat perobahan, jaitoe berhoeboeng dengau 
adanja decentralisatiewet (stb. 1903 No. 33). Ini wet 
mengadakan raad-raad boeat gewest dan· bagian da
r1 gewest soepaja roemah-taugganja bisa d.ioeroe::i 
senairi d.engan mengasih hak kepada raad-raad tadi 
boe;at bikin atoeran sjah bagi pendoedoek. Tentoe 
seKarang bernoeboeng dengan adanja ini Raad, 
tJerk.oempoel dan oersidang tidak dapat dilarang, 
,naka d]uega menoeroet fatsai 68 c. R.lt., peiarangan 
terseooet dalam fatsal 111 ta· berdjalan bagi per
koempoelan dan persidangan oentoek memilih ata.u 
memadjoekan kandidaat nagi lokale raden (fatsal 
tio ~ . .K..rL : Het in art. lll van dit reglement vervat 
vu-oou tegen vereenigingen en vergaderingen van 
staatkuncilgen aard is met toepasselijk op vereeni
gingen en vergaderingen, uit.:ilwtend strekkende tot 

• het aanbevelen van personen voor het lidmaatschap 
dezer-locale-raden). 

Mendjadi keterangan boeat berkoempoel dan 
bersidang misih djalan teroes dan baroe pada ta
hoen 1915 datanglah perobahan jang memberi hak 
kepada pendoedoek boeat berkoempoel dan bersi
dang. Dalam perobahan itoe diterangkan djoega ba-
gaimana didjalankannja ini hak nanti akan diatoer 

lebih djaoeh dalam algemeene verordening menoe
roet kepentmgan oemoem (fasal 111 R.R. baroe: 
Het recht der ingezetenen tot vereeniging en verga
dering wordt erkend. De 'uitoefening van dat recht 
wordt in het belang der opencare orde bij algemee:µe 
verordening geregeld) . 

Sekarang ini hak berkoempoel dan bersidang di
atoer lebih djaoeh dalam algemeene verorG. .1ing jg 
termoeat di Stb. 1919 No. '27. (Bepalingen betref
f~nde de uitoefening van het recht van vereenigingen 
en vergaderingen in Ned. Indie) dan boleh dikata
kan bahwa baroe pada tahoen 1919 (1 September) 
Ra'jat Indonesia bisa mendjalankan haknja ber
koempoel dan bersidang goena politiek jang dibe
rikan me11oeroet fasal 111 R.R. tadi. Tjoema sadja 
a.pakah dapat mendjalankan dengan seloeas-loeas
nja seperti dinegeri Belanda atau dilain negeri, ini
lah d:::rn diterangkan lebih djaoeh. 

Atoeran termoeat dalam Stb. 1919 No. 27 ini ti
dak tinggal demikian sadja, tetapi kemoedian diro
bah dan ditambah beberapa kali, ja'itoe menoeroet: 

1. Stb. 1919 No. 562; 
2. Stb. 1923 No. 452/453; 
3. Stb. 1925 No. 67/68; 
4. · Stb. 1925 No. 582; 
5. Stb. 1926 No. 228; 
6. Stb. 1927 No. 49, dan penghabisan 
7. Stb. 1935 No. 85 jang berdjalan moelai tgl. 

1 J anuari 1936. 
Tidak perloe diterangkan disini apakah jang d1-

robah dan ditambah didalam waktoe 1919 sampai 
1936, tjoema sadja haroes dibitjarakan bagaiman~ 
lrnadaan sekarang ini tentang itoe hak berkoempoel 
dan bersidang jang diberikan kepada kita. Ini se
moea terdapat dalam Stb. 1935 No. 85 terseboet. 

Stb. 1935 jang dinamakan ,,vereeniging en verga,
dering-verordening" terbagi dalam tiga bagian atau 

Bermillioen-millioen orang dari segala bangsa, dise
loeroe doenia soedah kasi poedjian tentang moesta
djabnja 

OBAT BALSEM TJAP MAT JAN 
BOEAT MENOELOENG ROEPA-ROEPA PENJAKIT. 

Selamanja sedia 

BALSEM TJAP MATJAN 
DALAM ROEMAH ATAWA DALAM PERD)ALANAN. 

Toko Obat Tjap Matjan : 

ENG AUN TONG KOW KIE 
Molenvliet West Tel. 1090 Batavia 

Bisa dapat beli disegala Roemah Obat dan toko-toko. 

A~OTHEEK "~ANDU". . '. 

ROEMAH SAKIT DAN ROEMAH OBAT 

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

Djam bitjara : 

DJAM 10 - 12 PAGI I saban bari, ketjoeali hari-hari minggoe daa raja. 
,. 1 - 6 SO&E 

Ongkos pm~ksa dan ·hftrga obat2 moerah, utapi: a OONTANT. 

FILIAAL2: AMOERANG, TONDANO, AIRMADIDI, LANGOAN, dan KOTAMOBAGOE. 

paragraaf ja'itoe: Patah 1elera dan tidak tidoer2, kedoeanja. 
1ama sebabnja. 

I 

I. hal perkoempoelan 
II. hal persidangan 
III. hal hoekoeman. 

Segala kekoeatan datangnja dari makanan djoega, 
sedang masing-masing orang perloe sekali tidocr 
tjoekoep. 

SPAARBANK MINAHASSA. 
Diakoe sah dengan besluit Goebernemen 

tertang~al 11 Juli 1894. 

Tempat mtnjimpan oeang simpanan jg paling aman I 

Oeang simpanan jang tertjatat dalam boekocnja 
semasing penjimpan, paJa oemoemnja boleh diminta 
kcmbali saban-saban sa'at, dengan tidak oesah ka
sih tahoe lebih doeloc. 

Boenga (rente) oeang jang didapat boeat taltoen 
jani telah !aloe, saban tahoen kira2 dalam boclan 
Mei, ditcntoekan oleh Dircctie. 

Dirtctit. 

Patah selcra dan tidak tidocr2 biasanja sedjalan. 
Kedoea penjakit itoe sama sebab: jaitoe kelcmahan 
oerat-oerat saraf. 

Sanatogen membangkitkan soenggoch selera dan 
menghilangkan nafsoe koerang tidoer. Lagi poela ia 
berisi oensoer·oensoer jang perloe sekali bocat ba
dan, dan pentjernaannja teroes memasocki toeboeh. 

Djikalau toean maoe terhindar dari bahaja patah 
sclcra dan kekocrangan tidoer, pakailah Sanatogen 
dan dalam tempo jang singkat toean aka~ mcrasa 
scmboeh dan lebih moeda dari pada persangkacn 
toean sekarang. 

Batjalah KENG HWA POO 



... 
No. 10 Lembar kedooa Tahoen ke 18 I sar pada pihak pemberontak dari pada dipihak pe· 
......................................... __ merl.lltah. 

Keng Hwa Poo 
Sabtoe 5 September 1936 = 20 l'jiet Gwe 2487 

LOEAR NEGERI. 
SEPANJOL. 

~g soeda:ra '>emingkiin he~t. 
Keadaan di Spanjol, dimana seperti diketahoei 

sedjak beberapa tempo ada berkorbar perang .se
ban~sa, .beloem djoega dapat keberesannja, malah 
semmgkm mengganas. Kalau kabar-kabar jang sa
n?3:'t bertentangan satoe sama lain itoe dapat diper
t~aJa, m8:ka oleh kedoea p1hak jang bertempoer ma
smg-masmg telah berkali-kali dilakoekan kekedja
man dan keganasan jang t.id.ak dapat diidzinkan 
oleh pri kemanoesiaan. Pemboenoehan pada dirinJa 
orang-orang jang tersangka menganoet isme dari. 
partij lawan, ja, pembakaran hidoep-hidoep pada 
b.eberapa orang jang dianggap moesoeh, soenggoeh 
tidak menambruhkan sympathienja doenia kepada 
pemegang-pemegang kendali kekoeasaan di Spanjol 
itoe. 

ITALIA ME.NGA.lUBIL SlKAP. 

Berh~eboeng dengan keadaan di Spanjol itoe, pi
ha.H: Italia, menoeroet kabar-kabar dari Koma, tela.h 
dlpoetoes pada menarik sebanagian besar dari ten
te1·anja jang ada di Atrika 11'1moer (Abessinia), Tri
poli aan Li1:1ye, mengembalikannja ke Italia. 'l'inda
Kan ini dirasa sangat perloe bernoe'o,oeng dengan an 
tJaman perang di 1!4ropah itoe. Kalau kabar itoe be
toel, dan tentera di .!;!,t.hiopia dikoerangi banjak, 
maka bagi negerinja ke.iser Selassie, ada!ah ini sR
toe kes.empatan jang baik pada mentjoba oentoeng
nja poela. Memang sehingga kini keadaan dineger.:.
llJa Negus itoe masih djaoeh dari pada menJenang
kan bagi Mussolini. Roesoeh diseloeroeh negeri, 
perlawanan dikanan kiri, sampai iboe negeri Addi.::1 
Abeba terantjam akan direboet kembali oleh orang 
.h.'t.hiopier, boekannja keadaan jang membesarkan 
ha ti. 

TIONGKOK. 

1.'awar-meai.awaa:. 
Politiek tawar-menawar antara pemerintah Cen

traal dan pembesar-pembesar Kwangsi mas1h dite
roeskan, dan kalau melihat gelagat, pada ach.1rnj1, 
baik dengan djalan d.amai a.tau dengan djalan kek1;:
rasan, Nanglting akan dapat menetapkan kekoeasa
an dipodjok Selatan Barat itoe. Generaal Chianb· 
Jang tidak ingin menoempahkan <,larah soedara, ten
toe djika mesti, tidak akan ragoe-ragoe· toeroen 

Doenia tidak he;nda.k mem.tjampoeri. dan menetapkan kekoeasaannja dengan kekoeatan 
Pemerintah-pemerintah Inggeris dan Prantjis sendj!!-ta. Sementara podjok Selatan moelai teratoer 

sa.ma.sepakat mengandj_oer_kan ~epada negeri-negeri dipocijok Oetara negeri jang besar itoe, mbentjoel 
lam~J8:, pad~ men~a~bil s1~~p Jang .s~a ter~adap beberapa kedjadian Jang mengoeatirkan. Kaoem me
kedJ'.ldian di Span~ol i~.oe, Jaitoe pohtiek non-mter- rah moelai memperlihatkan lagi moekanja disana. 
ventie. Satoe perdJaL.dJ1an (p11.ct) goena mendjalan-
kan politiek tidak mentjampoeri itoe, telah dioesoel- I 

. Poen bahaja kelaparan _mengantjam 15 district 
d1 Kansu. Keadaan di Chahar poen tidak menje
nangkan. Kesana oleh Japan telah dikirimkan pa
soekan jang koeat, hal mana sangat meragoe-ragoe
kan pihak Tionghoa. Didjoeroesan Mongolia sana 
roepanja keadaan masih dj_aoelh dari pada memoe
askan. 

JAPAN. 

Politi.ek nas~ ~ 

Ada dikabarkan, bahwa kabinetsra.ad Japan te
lah atau akan meneuima baili politiek nasional ba
roe jang telah disetoedjoei plen premier, minister
memster dalam dan loear negeri, peperanga:µ, mari
ne, pertanian dan perniagaan. Politiek nasional ba
roe jang loeas boeat penghidoepan nasional dan 
peroesanaan nasional, ada terdiri dari 13 pas.al, 
antara lain-lain jalah: 

mengaaakan tambahan defensie (pembelaan) na
sional, sebegitoe djaoeh .mengenai tentera d.arat dan 
laoet; 

perobahan atoeran padjak; 
memadjoekan peroesahaan dengan mendjalan

kan politiek baroe boeat barang bakal, brandstof, 
samboek, tenoenan dan besi; 

penilikan negeri pada peroesahan waterkracht; 
memadjoekan penerbangan preman; 
industrialisatie ilmoe pendapatan baroe; 
menetapkan penghidoepa.n nasional jang terbag1 

lagi dengan perbaikan onde~wijs dan memandjang
kan tempo leerplicht, jaitoe kewadjiban anak-a.nak 
Japan beladjar disekolah, dengan 2 tahoen; 

perbaikan kesehatan ra'jat; 
menetapkan hoetang pertanian; 
saling toendjang waktoe terbit bentj.ana besar 

dan mengatoer politiek baroe tentang pemindahan 
raj at. 

kan pada negeri-negeri lainnja, dan pihak Roes te-
1 

lah mengakoeinja, sedang Italia dan Djermanpoeu 
telah men.iatakan tidah. keberatan, walaupoen masih 
beloem mengambil sikap jang tentoe. Negeri-negeri 
Amerika-selatan tengah rr..enJoesoen aksi bersama 
goena mendamaikan perang soedara di Spanjol itoe, 
sedang Amerika-Serikat dengan tegas telah .menja
takan sama sekali tidak soeka tjampoer dalam oe
roesan Eropah, dus djoega dalam oeroesan Spanjol 
itoe, uncle Sam tidak soeka tjampoer tangan. Biar
lah mereka boenoeh memboenoeh satoe sama lain. 
sampai ada jang beroleh kemenangan, bagitoelah 
roepanja pendoedoek negeri dollar itoe pikir. 

Pesnandangan di Madrid. 

Bentroka.n d~ Djen:mtlll? 
Kedoedoekan pemerintah Spanjol jang sekarang 

agaknja sangat soekarnja, biarpoen kalau mesti di
pertjaja kabar-kabar jang disiarkannja, adadikata
kan, bahwa barisan-barisan tentera kaoem pembc
rcntak !.'Oedah moe5ma. Kebanjakan kebengisan jang 
dilakoel:an adalah atas debamj::t kaoem Pcmerintah, 
seperti pembcenoehan dengan tjara kedjam pada 
di:!'inja orang-orang jang dianggap berpihak pada 
pemberontak d!s. Poen sepak terdjangnja pemerin
tah Spanjol terhadap negeri loear sangat meroepa
kan keadaan koetjing jang tersesat, makanja melo
tjat-Iotjat tidak keroean. Penahanan kapal dagang 
Djerman bernama ,,Kamerun" dilaoetan terboeka, 
jaitoe kira-kira 71,:! mijl dari daratan, dus diloear 
batasan tiga mijl jang terkenal, hampir sadja me
nimboelkan kerewelan dengan negerinja Hitler itoe. 
Prates keras dari pihak Djerman tidak soedah ke
tinggalan dan tiga boeah kapal perang telah dikirbn 
kelaoetan Spanjol, katanja goena mengganti kapal
kapal perang jang ada disana pada masa ini. Perda
maian doenia bergantoeng sadja pada seoetas ram
boet. bagitoelah dikatakan orang pada soeatoe saat, 
sewaktoe terdjadinja penahanan kapal Djerman itoe, 
tetapi pada achirnja keadaan mendjadi agak djernih 
djoega sehingga walaupoen masib terantjam, per
damaian doenia sehingga kini masih terpelihara. 

~ris tidak sooka newrel. 
'findakan kapal pemerintab. Spanjol terhadap ka

pal dagang Inggeris ja.ng hendak diperlakoekannja 
sebagai kapal Djerrnan itoe dan ditahannja djoega. 
Oleh kapal perang pemerintah Spanjol ,,Miguel Cer
vantes" telah ditahan kapal dagang Inggeris ,,Gibel
jerzon" disatoe tempat lo dari Melila. Dengan tidak 
banjak rewel commandant kripal perang Inggeris 
,,Codrington" laloe naik kekapal Spanjol itoe serta 
menoentoet dari kapitein kapal perang it()e <:oepaja 
menghabiskan perboeatannja jang tidak pantas itoo. 
Entahkah sebab mengingat meriam-meriam kapal 
perang Inggeris ,,Repulse" iang ditoedjoekan pada 
kapalnja, entahkah memang merasa sO'edah berboe
at salah, si commandant kapal Spanjol itoe pada, 
saat itoe djoega lantas men~hatoerkan maaf, dan 
menjoeroeh lepaskan kapal dagang Inggeris jang 
di ta han itor. Boe at mentjegah terdjadinja pengoe .. 
langan hal-hal jang tidak diingin dari pihak kapal 
peran q Spanjol itoe, kapal Inggens ,,Repulse" de
ngan keadaan ,,siap boeat bertempoer" selandjoetnja 
berada tidak djaoeh dari kapal perang Spanjol itoe. 

Dari medain pertemp®.m)n, 

oleh kedoea pihak disiarkan kabar-kabar jang sanga~ 
bertentangan. satoe sama lain. Oemoemnja partij-par-

1 

tij jang sedang berperang memangnja sadja soeka 
tahoe dengan kemenangannja sadja, sedang keka
lahan sedapatnja disangkal. Bagitoe djoega keadaan 
di Spanjol itoe. Pihak pemerintah dikatakan terda
patpja kemenangan besar serlang pihak pemberon
tak tidak ketinggalan menjiarkan kabar-kabar ke
me:rnngan djoega. Kalau diambil kesimpoelan, dima
na doea-doea menang disitoe djoega doea-doea te
lah mengalami kekalahan. Melihat gelagat, keadaaa 
semingkin hari semingkin soekarnja boeat pihak pe
merintah. Rasanja kita tidak salah raba kalau kita 
meramalkan, ba;hwa kans kemenangan ada lebih be-

Djoega kaoem poeteri tidak ketinggalan dan toeroet rr!emanggoel bedil boeat bertempoer. Gambar ini 
adalah s~pasoekan amazonen berbaris menoedjoe '!1edan perang. 

~"i 

lnspectie dilakoekan oleh radja dikapal kruiser Jnggeris ,,Apollo" jang valing baroe itoe, 
sedoelornja kapal itoe melakoekan pelajarannja jang pertama kali. 

'ti 



.Memotoog kenter sapi dihoekoem 1 tahoen. 

Pada tanggal 2 September 1936 pengadilan Landraad 
Manado telah memeriksa perkara dari 2 lelaki bernama 
Lego dan Mangala asal negeri Woelaoean jang telah 
memotong kenter sapi kepoenjaannja orang negeri itoe 
djoega. 

Pengadtlan Landraad telah membrikan poetoesan ma
sing2 1 tahoen pendjara dalam perkara ini. 

Selama perboealan kedjam ini berlakoe di-Tondano, 
baharoe kint politie beroentoeng menangkap si·pendja
hat. Pembesar Veldpolitie Manado t. V. telah pernah 
tinggal satoe boelan di-Tondano, special oentoek me
nangkap pendjahat kenter sapi, tetapi beliau ta' beroen
toeng menangkapnja, sehingga olehnja pad a waktoe itoe, 
djikalau kita ta salah ingat, P.t. Oberman Assistent-Re
sident V1anado, sewaktoe lagi disini telah prentakan dan 
berdjandji, barang siapa dari politie menangkap pendja
hat kenter sapi, akan mendapat premie. 

1\foedah2an perdjandjian P. t. Oberman, akan didja
lankan, serta toean Raranta, Mantri Veldpolitie akan 
mendapat premie, agar soepaja politie2 ·Tondano akan 
bertambah lebih giat oentoek mentjahari dan menang
kap pendjahat kenter binatang jang telah dilakoekan 
pada hari~ jang soedah dan jang akan datang. Pemb. 

Geredja mardeka P.M.S. 

Mendapat rechtspersoon. 

Seperti pernah diwartakan, di Siaoe selang beberapa 
tempo ada terdapat satoe organisatie jang berdasarkan 
,,selfhelp", jaitoe ,,Pendidikan Masehi Siaoe", leb1h di
kenal dengan nama pendekan ,,P.M.S." 

P.M.S. ada satoe organisatie geredja Protestant jang 
memegang tegoeh azas igama terseboet, sebagai man a 
itoe telah diadjarkan oleh Zending . Dalam oeroesan roe
mah tangganja, P.M.S. tidak ada sangkoetan apa2 lagi 
dengan zending, melainkan ia berdiri sendiri, mempoe
njai kemerdekaan sepenoeh mengatoernja, sebagaimana 
kehendaknja dengan tak oesah menantikan bantoean dan 
atau pengambilan baik atau penolakan dari siapapoen. 
Walaupoen dari pelbagai pihak P.M.S. sedari moela ber
dirinja telah dirintangi dengan pelbagai daja dan oepaja, 
sehingga pernah ada satoe waktoe organisatie itoe men
dapat tjap "oengroesak" keamanan, toh dengan pelahan 
tapi pasti P M.S. toemboeh dan semingkin meloeaskan 
pengaroehnja. Pada mengenjahkan sama sekali segala 
pengiraan salah ten tang organisatie itoe, maka oleh pe
ngoeroesnja telag dioesahkan terdapatnia pengakoean 
sail dari pihak Pemerintah. Baroe-baroe ini P.M.S. telah 
menerima kabar te11tang permoho:iannja itoe, jaitoe 
soedah berhasil kaboel, dan dengan besluit Goebernoer 
Ojenderal tertanggal 25 Juli 1936, No 39, P.M.S. telah 
diakoe sebagai satoe ,,Rechtspersoon''. 

Hari 'l'ondano. 
Medewerker kami toelis: 

Keloeh kesah pegawai2 Goebernemeo. 

Kita mendapat b1sikan bahwa gadji boelan Sep
tember 1 !:136 dart pegawai Gouvernement 1 C1ndano, 
telah ditahan oleh Conctabl1teit Makassar, disebabkan 
katanja beloem meloenaskan padjak lnkornsten tahoen 
1932 dan 1933. 

Pegawai2 jang ditahan gadjinja jani: Mevr: Wa
rouw goeroe H.l.S., Toean2 J. Kawengian Pinolong
lndjil, Mongi, Gosa!, Lasut, Mangowal dan Pakasi 
semoeanja goeroe. (Ada banjak Jagi pegawai2 dan 
gepensioneerden, namanja kita tida seboetkan disini, 
gadjinja ditahan, lantaran katanja beloem meloenas
kan padjak tahoen 1932 dan 1933, tetapi sebenarnja 
padjaknja soedah Joenas). 

Tetap1 roepanja dalam hal menahan gadji itoe 
tidak lagi d1sel1diki, apakah padjaknja soedah loenas 
ataukah beloem. Sebab pegawai2 jang kita seboetkan 
diatas, gadjinja masih ditahan djoega, walaupoen 
padjaknja soedah loenas, hal mana menjebabkan 
tertahannja sebahagian besar dari gadjinja itoe. 

Pegawai2 tsb. diatas tanggal 1 September 1936 
telah menghadap p. t. Adj. lnspecteur van Financien, 
serta menerangkan pada beliau, bahwa padjak Ink: 
1932-1933 soedah loenas, tetapi beliau menerangkan 
bahwa padjak tahoen2 tsb . dalam regisier beliau 
beloem loenas. 

Djikalau benar keterangan p. t. Adj. Insp. van 1 

Financien; D1manakah wang padjak dari pegawai 
tsb. diatas tertahan ·.i? Kita harap kiranja p.t. Adj. 
Inspecteur van Financien, jang soedah mengatahoei 
kelelaian dan kealpaan ini akan lekas menjelidiki 
lebih djaoeh; tanggal penenmaan padjak dari pega
wai dan tanggal stort kt s'Landskas Manado, djangan 
sampai tattek gali dan toetoep lo bang ada didjalankan. 

Oleh karena itoelah maka disini kita moeatkan 
berita ini, agar j.ang berkewadjiban dalam hal ini 
mengambil perhatian penoeh, karena kebanjakan dari 
pegawai itoe, gadjinja tidak hesar dan perloe boeat 
memelihara roemah tangganja. 

Moedah:.'.an ha! ini segera mendjadi perhatian 
adanja teroetama oleh p.t. Hoot d van Pl a at s e
l ij k Best u u r Manado, akan soedilah kiranja be
liau memberikan pertolongan Voorschot, sekedar 
oentoek keperloean roemah tangga pegawai2 tsb. 
terlebih poela penahanan padjak, boekan kesalahan 
dan kealpaan mereka. Kita harap ! ! ! 

Pas o~tvangen: 

EUROPEESCHE KINDERWAGENS 

N. V. Liem Oei Tiong & Co's, Handelmij. 
Manado Tel. No. 43. 

Maoe ditoebroek dengao auto. 
Beloem habis terbajang dimata kita kedjadian 

pada tanggal 15 Juli 1936 d1roemahnja toean H. 
Maukar dinegeri Wengkol. sehingga banjak orang 
berkoempoel, jang mana keriboetan itoe telah diboeat 
oleh Belanda W., sehingga Mantripolitie dan 3 Veld
pol'itie haroes mendjaga itoe roemah. [Kedjadian ini 
telah dikatahoei oleh pembesar Veldpolitie dan Ma-. 

Ontvangen: ·----------

KLEURBOEKEN 
PRENTENBOEKEN 

gistraat Manado]. · POEZIE ALBUMS 
Sekarang datang berita sampai pada k1ta, bahwa 

pada tanggal 29 Augustus 1936 djam setengah 6 
petang, ketika toean2 P. P. Panc(eiroot lid M.R. Tou
liang, Supit dan Koemendong kedoeanja Penolong
lndjil, berdjalan-djallln mentjahari angin, sekoenjoeng
koenjoeng datang satoe auto akan menoebroek me
reka, welak!npoen ke 3 toean tsb. soedah berdiri 
d.ipinggir. Beroentoeng baik ke 3 toean tsb. dengan 
t1e~at melontjat lebih kepinggir, sehingga tidak ada 
ket1elakllan terdjadi. Njata jang mengernoedi auto 
itoe, tidak lain dari Belanda W. 

!•11 Boekhandel en Drukkerij 

LIEM OEI TlONG & Co., 
Manado - Tel. No. 43. 

fatsal toebroekan ini , kini dalam tangan dan oeroe 
san politie, baiklah kita menoenggoe kesoedahannja. 

VRl 1 CJ-ITEN Y8WAFELS 

Keloeal'an ,. Ysfabi•iek Minahasa 

ENAK dan MENJEGARJ1.AN. 

• • 

Bisa minoern bisa gosok bisa oeroet 
• 
Kemandjoeran ini minjak obat soedah dapat diploma2 dan soedah dipoe Ji dari padoeka2 

toean2 ambtenaar dari bal'lgsa Europa dan lndonesier seperti: Radja2, Regent, Hoofdagent van 
Pol1tie bij de afdeeling Generaal Controle Soerabaja, Adjunct Hoofd Djaksa I ste klasse pada 
Landraad .'v\akassar, kepala::l District, Wijkmeester dan Luitenant Tionghoa, Hm. toea2, kepala2 

goeroe, Voorzittet2 dan oerkoempoelan2, serta pendoecfoek2 dan bangsa2 asing dari seloeroeh 
tanah Hindia Be Ian da jang soedah pernah pakai ini ,,Ban Leng" , dibawah ini ada doea soerat 
dari antaranja. 

Soerabaja, 7 September 1935. 

VER KLAR i NG. 

Jang bertanda dibawah ini . Ch W de! 1{1ter . Hoofdagent van Politie pada afdeeling Gene
rale Controle d1s1ni, menerangkan dis1n1, bahwa ia soedah tahoe pakai minjak Ban Leng boeat 
mengobati loeka2, 8akit peroet dan beringoes, boeat penjakit-penjakit mana obat terseboet sa-
ngat baik adanja. Jang bertanda 

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

V ER K L A R I N G. 
lang bertanda dibawah ini, L. J J. v. Anen, bertinggal di Soerabaja. menerangkan dengan 

int, bahwa minjak ,,Ban Leng", jan'g dibikin oleh Sie Ka Tje merk Tjeh She Tong, sangat ter
poedji goena roepa c penjakit, seperti: sakit tel111ga, demam, loeka teristimewa loeka2 angoes. 

Sesoedah pakai sedikit sadja rasa sakit soedah hilang sama sekali. 

Soerabaja 24 - 11 - '35 Jang bertanda 

lni tempo jang baik 

Kepada siapa pertjaja 

Boekan omong kosong 

Baik, tjoba pakai ini 

Asal toean p e r t j a j a 

Toehan jaog koewasa 

Bisa djaga kasehatan 

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

Haroes toeloeng menoeloeng 

Bisa kasihkan boekti penoeh 

Kalau penjakit toean lama 

Taoggoeng, bisa be r h as i I 
A kanmenoloog peojakit toean 

Poeoja kedataogan didoenia 

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

Didalam pemboengkoes deri ini obat, bisa dilihat'bermatjarn2 penjakit seperti, salah oerat, djatoeh 
terpoekoel, badan rasa titla 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, 
to=I;:ing2 sakit, belakang sakit, digigit binatang berbisa dan lain-lain, semoea bisa digosok Lian boleh 
diminoem, terlebih orar.ig oerempoean j?ng baroe beroentoeng anak. Lebih djaoeh saban pemboeng
koes botol deri ini obat ada njatakan. 

Min j a k t j a p D ja g o, bisa nenoeloeng djoega t .... oan poenja aja:n k 1Iau sakit , bisa tetes 3 tetes 
tjampoer air panas, dan kasih rrnnoern I hari 3 kali asal b:!rsihkan dengan boeloenja dahoeloe keda
larn moeloet; djangan lepas toean haroes koeroeng, bisa toean sat{Sikan sendirt. Min j a k 0 bat t j a p 
D jag o, s >~d ,1h beroleh b:111jak poedjian dari berbagai~ bangsa. 

M in j a k o ~>at Dew 1, l>isa dipa ;cai djoega boeat roepa2 penjakit, kalau siapa beloem pakai deri 
!l!rgan~goe. tjoba saksik an sendiri, boeat t j a ij o e, bersikan dahoeloe sama kapas, dan toeangkan ini 
obat k=dalam telingc1, asal djangan makan teloer sama bakasang tanggoeng berhasil. Sedia extra 
m i n j a K O b a t t j a p D jag o, dan Mi 11 j a k 0 bat Dew 1, tetapi sedikit mahal harga deri boe
kan extra. Sedia djoega, Z a If Teng go dan Z a If Yoko, boeat loeka~. Balsam Dew i , Mi
n j a k O bat Ma 11 a l) e w i, Ob at Ta n Yo, 0 b a t As i k b o e at g at a 12, 0 bat Ba toe 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 l o e a r a 11 n e g e r i B o e r o e 
No. I. Mi n j a k 0 bat Her an, boeat tersirarti a i r pan as , tanggoeng baik. Mi 11 j a k o bat Ber
s e d j o e d, tanggoeng boeat bere-bere bangka. 

Di Poelau2 Sangi er bisa pesan sama toean The T j e n g Hae en toean Thi o Ho Go an, jang 
biasa toeroet kapal S·rngier. Bisa pesan teroes kepada si pembeikin T j i a Bok Eng, Toapekong
straat No. 36 d1 1, \ 111ado. Terima Agent dimana2 tempat, akan tetapi berdamai dengan soerat lebih 
lebih dahoeloe, serta terima pesanan dengan post rem b o u ro1. 

Minjak 1jap D/AGO, Agent 
Firma Thay Hoo & Co. Gurontalo-Tominibocht. 
Toko Kho e Eng Hien, Tagoelandang. 
T j i a T j i e n Ta e, Ko ta Mobagoe. 
Kw e e So en H i en, Amoerang. 

Memoedjikan dengan Rormat. 

TJIA BOK ENG 

Toapekong straat No 3e Manado. 
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