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jang soedah ada disini ito . Denga bagitoe di per- , kasih pada toean2 Best~tu_rsleden jang mengo. ~--:;._ 
dirikanlah itoe vrijwilliger korpsen dan barisan2 ini saja datang bersama sm1, boeat oendangan~-~~--'~ 

dan pembelaan Indonesia. satoe kali diperdirikan, a n tetap berdiri, sehingga kita amat indahkan dan hargakan. 
denian adanja barisan2 itoe, .\1anado selamanja siap Atas toean poenja permintaan boeat memboeka 

Dilain 1-iagian dari nomer ini, pem_batja _akan 
dapatkan verslag lengkap dari kita poenia pett]~ka
pan dengan luitenant kolonel Hagemann iang 
selana beberapa tempo berada disini berhoeboeng 
dena:n n1atan2 pendirian pasoekan'.2 vrijwilligers. 
Niat~n2 itoe sekarang soedah berwoedjoet, dengan 
lain kata, vrijwilligers-korps soedah diperd_irikan, 
maka pembesar militer itoe pada 19 hb . m1 akan 
berangkat poelang ke Java. 

Kalau ada asap, mesti ada api, bagitoelah kata 
perbahasaan, dan dengan rnengingat pribahasa ter · 
seboet, tentoe sesama kita orang akan mengira, bah
wa denc. an adanja persediaan pembelaan itoe, poen 
ada djo~ga barang ant1aman jang n:iendorong o_r~ng 
menaadakan perlengkaran itoe . Pengiraan sedem1k1an 
ternj~t2. sedikitnja boleh dibilang keliwat dilebih
lebihkan, sebab walaupoen keadaan internationaal 
dalam waktoe ini al! ... sangat gentingnja, toh dapat 
dikatakan, bahwa antja'.11an lantas tidak ada, ~r is 
geen direct gevaar ! 

Pendirian vrijwilligerskorrsen di ·Minahasa sini 
itoe adalah semata-mata persediaan belaka, pada 
me~boelatkan systeem pembelaan jang telah dikira
kirakan goena Indonesia, dan kedoedoekan kota 
Manado sebagai salah satoc dari pintoe ~intoc m~e~ 
ka ciari Indonesia, mendjadikan perloen1a kota 1_n1 
mendapat dan mempoenjai barisan pembelaann1a. 
Dalam bahasa kemiliteran, Manado ini ada salah 
satoe dari ,,strategische punten", tempat jang pen.
ting goena pembelaan, djadinja perloe diperlengkap1. 
Persediaan sebagini, seperti soedah dikatakan diatas, 
tidak sekali kali bererti atau Iantas bererti: ,,soedah 
hampir perang'', sebagimana oemoemnja, pada tempo2 
belakangan ini oran: disini soeka pertjaja dan mem
pertjajakan. Kependekannja, kota M~n.ado se_ba~ ke
doedoenr.nja penting, djika seandain1a tertt1ad. 'J'e
perangan, perloe dipertahankan, menginiat pem_be
laan Indonesia seanterohnja. Goena oembelaan 1toe 
haroes didatangkan barisan2 dari lo~ar kota ini, 
djika sekiranja disini tidak ada bahan Jang d1per~oe 
itoe. Tapi disini kebetoelan ~da terdapat. ban1ak 
oudgedienden, bekas2 militer, 1ang mas1h !Joekoep 
tanggoeh pada memanggoel senapang, dus or~ng 
mendapat pikiran, pada mempergoenakal' mater1aal 

mempertahankan dirinja ..... . kalau seandainja ini Pasar Malam saja menjamboet dengan senang 
terbit peperangan 1 hati saja akan mempenoehkan itoe. 

Jang diatas ini perloe rasanja dikemoekakan, se- Saja harap toean2 Bestuur poenja maksoed dan 
bab selang adanja persediaan pendirian barisan2 oesaha akan dapat diberkati, tentang hal Pasar Ma-
vrijwilligers itoe, d1s111i hanjak orang berada dalam lam ini, soepaja dari pendapatan bersih dari ini Pasar 
kekoeatiran, katanja .,tantoe lekas akan perang, se- Malam bisa dapat dibeli Boekoe2 kebatinan boeat 
bab tjoba lihat, sampai serdadoe2 toea dipanggil ka0em Tionghoa. 
bikin dienst kembali !" Saja harap maksoed ini jang indah akan tida 

Sebagimana dengan ringkas kita soedah terang- mendjadi sia2 melamkan membawah kegoenaan be
kan, pengiraan sebagin1 ini ada t1dak berdasar dan sar kepada sekalian kita kaoem Tionghoa, dan Boe
ba1klah orang djangan keliwat melebih-lebthkan soe- koe2 itoe akan mengkoeatkan iman kita, serta meng
paja keadaa.n jang memangnja soedah soekar seperti tinggikan kepertjajaan kita kepada Allah dan mem-
sekarang ini, berhoeboen~ dengan maleset, tidak bawa sekalian kita pada djalan jang selamat dan 
tambah disoekarkan lagi den~an pelbagai otjehan sentosa. 
jang tidak berdasar sama sekali dan sepantas dire- Njonja2, Nona2 dan sekalian toean2 kaloe seben-
tour kenegeri dongengan Keadaan doenia ada sangat tar Boekoe:2 itoe soedah tiba ditangan Bestuur kita 
roewetnja, dus semasing negeri ada berawas ·awas harap semoea akan radjin batja itoe dengan ha ti dan 
serta berlengkap, pada, dji ka perloe, dapat memper- fikiran jang soetji serta lebih djaoeh memperhatikan 
tahaokan tempatnja dibawah sinar_nja mat~hari. Kalau dan menghargakan segala pengadjaran dalam Boe
dalam moesim hoedjan orang sed1akan pa1oeng, pada, koe2 itoe. 
djilca berpergian. kalau _di t mpah ~~edjan, tidak basa~ Pada sekalian njonja2, nona2 dan toean2 jang 
koejoep, bagitoelah se~~ap negen 1a~~ menghon:iati soedah toendjang ini Pasar Malam kita sampaikan 
dirinja sendiri sew~dj1bnla memb1k111 persed1aan kita poenja waardeering jang t~rtinggi. 
pembelaan seperloenJa goena daera~·daerah ke~oe- Njonja2, nona2 dan toean:2 dengan perkataan ini, 
njaannja. Manado ada salah satoe dan pada bahag1an_2 mak:a kita boekakan Pasar Malam ini. 
.. p~j~eng _pem~elaan" ln~lon_es1a, itoel~~ sebab~Ja Toean Oey Pek Yong, Voorzitter Sam Kauw Hwee 
~1sm1 terlJhat 1toe_ kerepotan ia,ng berertJ t1dak lebth, membalas pedato p.t. Lie Goan Oan ini. 
tidak koerang dan ·. · · · pe,-s;ed1aan belaka. Beliau mengoetjap banjak terima kasih kepada 

PASAll MALAU S. M KAVW HWEE. 
Seperti telah diwartal, n dalam s.k. ini, pada 

hari Sabtoe dan Minggoe tanggal 29 dan 30 hb. 
Augustus j.b.I. mi oleh ereeniging SAM KAUW 
HWEE-MANADO, telah d",,dakan satoe Pa-sar- alam 
Q.a.la.m clubgeb.ouw dan pP;.., • g.<m \ eree11iging jeng 
Lian Hwee disini. 

Pasar Malam ini, diboeka oleh p.t. Lie Goan Oan 
Kapitein Tiori:hoa dengan satoe pidato pendek jang 
kami terakan berikoet ini: . 

Toean Loco Burgemee'iter dan Njonja, serta 
Toean2 Bestuursleden dari Sam Kauw Hwee jang 
terhormat, 

Lebiil dahoeioe kita membliang oanjak tenma 

t. Lie Goan Oan selakoe kapitein Tionghoa telah 
mengaboelkan permintaan Sam Kauw ~wee boeat 
memboeka Pasar Malam ini. 

Begitoe djoega kepada p.t. Locoburgemeester Dr. 
A. B. Andu serta Njonja jang telah mengoendjoengi 
Pasar Malam ini. 

Leoih djaoeh dio ... tjapkan terima kasih kepada 
semoea Njonja2 Nona2 dan toean2 jang telah sama 
membantoe, apa lagi kepada pendoedoek Tionghoa 
jang memberikan derma dengan beroepa oeang, ba
rang makanan serta barang b;uang. 

Sekali lagi toean Oei Pek Yong mengoetjapkan 
terima kasih kepada p.t. Locoburge-meester Andu, 
jang telah membebaskan Pasar Mal.am Sam Kauw 
Hwee 1toe dari pada vermakelijkheidsbelasting. 

~Mad pergi beli 2 blik Soesoe Entjer .,TJAP 
~NA: 

Tempo dia kel()ear dari toko dengaa bawa 11oc 
2 blik Soesoe Entjcr.:rJAP NO:"\NAjangdia beli. 
dia moesti djahn djaoh sekali boeat sampcken 
Toem;rhnja. dan "·aktoe itoe hari ada pana> 

Berocntoeng dia lckas sampe diwaroeng <ljoea[ 

ijs. Bocat satoc cent <lia dapct ijs paroet sege[as. 

Dcngan pis.o saltoc, ciia bi.kin 2 lobal\ll diW*.~ 
salah satoe il.0.e Socsoe E11tier ,;r:IAP NONNA: 
·dan lecangk~n isil)ja rloe lmk kc ;get.G .... 
berisi ijs. 

~B ~ 9.qjini, dia dapclken minocman 
-'t.. ~ dao mcnjege.kcn, jang hasiatAja 

&aek. sama djoega dengan makan. 

l)t..n S&k• ·ang A.dimad dcngan riang landjoct· 

ken J11Cr~a1Nnnja poelung kcrocmah. 

Blik Soc,oe Entjcr,;rJAP. ·9N1 ~ (jang be!oem 
dibocka, cha ka~kcn pada 1stcrmia ian~ mas(n 
moeda, Chantck binti Bungah, 1sten mana 
djadi bcgitoe girnng adanja, sebab .il:a iahoc 
jan;s itoc Soe_.,oe Entjcr,TJAP NONNA, ada b~ek 
bo~at dia, bocat uwetkcn lacschatan dan ket1an
tjkan11ia. 

Dcngan bcgitoe, or:rng bisa naschatken pa4a 
semoc'I orang, minocmlah Soesoe EACjer .TJAP 
NO Ni',( minoeman mana mendjadiken m:wil-.,. 
ittJe kocat, schat <lan penoeh rasall rianog. 

Etiket-etiket dari soesoe. enf;je1• ~jap Nonna boleh datany bnwa, pada N: V. Moluksche Handels Vennoot
schap di Mancido. Ketet•angan lebi djao~ boleh dapat pada firma .i.tf. H. V. terseboet. 



Vrijwiiligerskorp·s di Minahassa. 

lntervieuw dengan It. kolonel H •••• 

kalau di Minahasa ada militie Boemipoetera, dilain-lain gemeente dan Minahasaraad, orang2 janf;! meroepakan 
bahagian dari Indonesia poen nanti perloe mengadakan club-club menggali liang perlindoengannJa dengan onkos 
nja djoe~a, misalnja di Djawa, Ambon dsbnja. Dan ka- sedikit dan selainnja goenoeng wenang, disekiter Mana-
lau diadakan rnilitie oemoem disini, tentoe belandjanja do ada terdapat banjak kesempatan membikin tempat 

Berhoeboeng dengan pelbagai doegaan dan pengiraan 
pengiraan jang boekan2 sebagai boentoetnja kabar2 ten
tang pendirian barisan2 vrijwilligers disini, kita soedah 
perloekan tjari, dan dapat djoega kesempatan pada men
dapatkan keterangan djelas tentang itoe. 

tidak terpikoel. perl.indoe~gan . Particulter initiatief perloe goena itoe, 
Biarpoen seandainja dapat djoega pendidikannja di- beg1toe dJoega goena ,,Manado- digelapkan". Orang ba

onkosi, dari rnana mes ti diarnbil begitoe banjak sendjata gika.n kota ini mis.alnja dalam '..Jeberapa bagian (secties) 
dan pakaian goena milicie11s sebanjak itoe, jang haroes mas1ng~ berada d1bawah satoe pemimpin. Pada malam 
selamanja disediakan digeedang2 negeri, soeoaja djika jang ditentoekan goena penggelap:in itoe, !eider ini dja
perloe, semasing milicien jang dipanggil memanggoel Ian sekeliling wijknja melihat apa dimana2 tida ada lagi 
sendjata, lantas dapat diberikan djoega pakaian dan sen- 1 sina.r terang lamp?e kelihatan dari loear roemah. Dengan 
djatanja selengkapnja? Laloe diterangkan sedik-it ten- beg1toe, boleh d1kata dengan sendirinja pada soeatoe 
tang persediaan sendjata dan pakaian itoe, jg menelan I ketika jang perloe, seloeroeh Manado berada dalam ge-

Begitoelah kemarin Minggoe tgl. 6 hb. ini kami soe
dah memperoleh kesempatan pada mengadakan inter
vieuw dengan overste H. jang sengadja didatangkan ke 
Minahasa goena pendirian vrijwilligerskorps itoe, dan 
selang beberapa tempo berada disini. 

Waktoe kami ti ba di hotel, dimana toean H. selama 
berada disini telah berdiam, beliau soedah lengkap rne
nantikan kedatangan kami, dan sesoedah bersalamin, 
1hoela2 karni memberi selamat padanja berhoeboeng de
ngan perbintangannja baroe2 ini pada hari maoelid Sri 
Ratoe. Atas pertanjaan kami tentang kedatangannja ke 
Minahasa, l:Jeliau menerangkan, bahwa datangnja kemari 
itoe ada speciaal boeat persediaan goena, dan pendirian 
vrijwi1ligerskorps jang terdiri dari oudstrijders disini. 

Penoeh enthousiasme ten
t a n g t a n a h M i n a h as a. 

Beliau mendahoeloekafl penerangannja tentang mak
soed kedatangannja itoe dengan menjatakan kegirangan 
telah memperoleh kesempatan pada dapat berkenalan 
lebih rapat dengan tanah dan bangsa Minahasa, jang 
bagi beliau, jang soedah hampir 25 tahoen bekerdja dan 
diantara militer Minahasa, memangnja tidak begitoe a
sing lagi. Toean J;;I. pendeknja sangat bergembira de
ngan tanah Toar dan pendoedoeknja pada oemoemnja, 
teristimewa beliau sangat bersoeka dapat mengatakan 
bahwa kediamannja selama beberapa boelan itoe disini, 
walaupoen tinggal dalam satoe kamar hotel, jang oe
moernnja boekan satoe tempat dimana orang mendapat 
perasaan ~huizelijk" atau sebagai dalam roemah sendiri 
tidak begitoe rnendjemoekan, oleh sebab pendoedoek 
disini, baik Minahasa, baik Belanda, ambtenaar dan boe
kan ambtenaar, seakan2 berlomba2 pada mendjadikan 
beliau loepakan karnar hotelnja jang sepih itoe. 

Dalam oeroesan pekerdjaannja moela2 dipoedjinja 
kepala2 district, opderdistrict dan kampeng disini, ter
istimewa hoekoem2 kedoea dan hoekoem2 toea, dengan 
siapa beliau soedah bekerdja dengan tjar.a langsoeng, 
dan dari siapa beliau soedah mendapar sokongan sepe
noeh-penoehnja, sehingga oesahanja sangatlah dipermoe
dahkan, sedang diloear dienst beliau banjak didjamoe 
oleh orang2 terkemoeka disini, sehingga taklah beliau 
pernah merasa kesepihan ! 

B a r i s a n v r ij w i I I i g e r s. 
Atas pertanjaan kami, dengan ringkas beliau mene

rangkan tentang vrijwilligerskorps itoe. Seperti soedah 
dikatakan, kedatangan be\iau kc Minahasa ada disenga
djakan boeat maksoed itoe, dus tidak ada sangkoetan
nja dengan barisan tentera jang ada disini. Pada masa 
ini soedah ada satoe compagnie vrijwilligers jang soe
dah berdiri, sedang pemeriksaan oudgedienden jg telah 
ditanjai dan menjatakan soeka mendjadi vrijwilliger, 
rnasih berdjalan teroes. Ada dikira bahwa kalau peme
riksaan itoe soedah selesai, disini akan didapat 4 com
pagnien vrijwilligers, dan biarpoen beloem ada keten
toeannja, sebab pembenoeman mesti datang dari G. G., 
tetapi boekan tidak boleh djadi, majoor Walangitan, 
akan mendjadi pemimpin korps itoe (komandannja). 
Tentang apa dan bP,tapanja barisan vrijwill1gers itoe, 
dilain bagian pembatja b1sa dapatkan ~. enerangan lebih 
djelao;, sebagaimana itoe telah diterangkan oleh luitenant 
kolonel pada kami dengan toelisan. 

A p a k a h M a n a d o d e n g a n s e k o n j o n g2 
d j ad i beg i t o e p e n t i n g, s e h i fl g g a p e r Io e 
dido e doe k i m i liter? begitoelah kami bertanj<>, 
~ebaga1 leek jang memangnja tidak tahoe meflahoe. ten- 1 
tang oeroesan kemiliteran. 

1::3eliau tersenjo<::m sim poel mendengarkan pertanjaan 
kami sebeg1toe itoe !aloe menerangkan dengan meng
ambil kiasan, sambil mefldahoeloeinja deflgan rnengata
kan. banwa .V\anado boekan baroe ini mendjadi penting 
tapi memang selama waktoe ada penting goefla pem
belaan. ,.Kita andaikan toean ada poenja satoe roemah 

1 

besar", t,iegitoe beliau katakan selandjoetnja, ,,jang mem
poenjai beberapa atau banjak pintoe. Ada pin toe moeka, 
pintoe samping dari pintoe belakang, jaflg kesemoeanja 
perloe ditaroeh koentjinja (slot). Nah, dimanakah toeafl , 
perloe boeboehi slotnja terdahof.loe? Tentue dipintoe 
moeka boekan, sebab djika ada orang jang liwat dan 
hendak memasoeki roemah itoe, tcntoe moela-moela ia 
datang dari moeka, dus jang perloe ada koentjinja doe
loe, jaitoe pintoe depan. Sebab orang jang datang dari 
moeka itoe barangkali tidak tahoe jang dibelakang atau 
disamping djoega ada pintoe, makanja pintoe moeka jg 
lebih doeloe perloe pakai slot." 

Begitoelah, berhoeboeng dengan oeroesan belandja, 
begitoe kita ambil kesimpoelan penerar.gan beliau leb1h 
d1ao<::l1, p1fltoe Manado baroe sekarang diboeboehi koen
tjinja, walaupoen soedah selama waktoe orang berniat 

adakan itoe. 

onkos poeloehan millioen roepiah ,,oeang mati", dalam lap go~lita, sesoed.ahnja diper~en~arkan sein goena itoe. 
roepanj1 sendjata dan pakaian jang bertoempoek2 dalam Beg1toelah banJak suggest1e 1ang bel1au madjoekan 
goedang2 dan sering2 perloe dibaharoei . goena pendidikan pendoedoek boekan militer dari se-

A pa ti d a k per 1 o e, pendoedoek jang boekan mi soeatoe 1'-0ta jg pada mnesim perang teraetjam serangan 
liter djoega dididik dan diperbiasakan wengambil baha- moesoeh. Suggesties itoe dilain kesempatan nanti kita 
gian dalarn p mbelaan negeri, misalnja dengan memper rangkaikan dalam satoe toelisan speciaal boeat itoe. 
biasakan dan mengadjarnja betapa 41aroes dip'erboeat Sesoedah bertjakap2 lagi tentang mesin terbang jang 
djika ada serangan dart oedara dis.? dirasa perloe ada di Manado, hal mana boeat sementara 

Pertanjaan ini kami kemoekakan berhoeboeng dengan beloem dapat dilakoekan berhoeboeng denge:tn ketiadaan 
hal sekarang Manado soedah terhisab kota2 jang ada lapangan terbang misalnja di Manadc, Kotamobagoe, 
pembelaannja, dus pada waktoe perang terantjam sera- Donggala, Makasser dll. goena djemhatan mesin terbani 
ngan. Poen kita tanjakan perloe tidaknja memperbiasa- itoe dari Java kemari. Kita mengoetjapkan terimakasih 
kan pendoedoek Manado dengan oefening ,,manado- atas keredl:i.annja menerima dan mend;awab seg.ala- per .. 

tanjaan kami itoe, !aloe kami meminta diri pad ;: toean 
dalam-gelap-goelita", seperti misalnja baroe-baroe ini di 
Soerabaja. ~· dengan siapa kami soedah bertjakap2 dengan tjara 

Selakoe djawab atas pertanjaan ini beliau I aloe mem- 1ang memoeaskan beberapa tempo lamanja. 

berikan beberapa penerangan berhoeboeng dengan apa -· 
jang ?erloe diperboeat, djika seandainja kota Manado R<) EP A-R() EP ~\ KA BAR 
terantiam serangan moeso ~ h, teroetama serangan dari \- --- -
oedara dengan gas beratjoen . Tentang serangan dari Pember' I t t t · 
laoet, itoe ada wadjibnja pasoekan laoet. ian se ama 

8 ;~l:l~e;angannJa 
Adapoen hal serangan dengan mosterdgas misalnja, I seri poeteri · 

diterangkan bahwa ratjoen itoe biasanja disemprot de- Berhoeboeng dengan kabar kesoekaan tentang 
ngan sematjam spuit, dan seg.ala tempat jg kena sem- pertoenangannja Poeteri Juliana dengan Poetera 
protan ratjoen itoe moedah dikenali. Goena menjingkir Bernard Zur Lipoe Bisterfeld maka pada hari SENIN, 
kan bahajanja gas itoe, d1perloekan korps pembasmi gas SELASA dan RABOE (14-1 dan 16 hb. ini) moelai 
jaitoe pasoekan jang terdidik goena itoe lengkap dengan 0jam 9 pagi sampai I~. ' tengah hari dan djam 5 
saroeng tangan dan sepatoe laars tinggi , dan dengan sore sampai 6.30 malam, diroemah ;;i .t . Bangsawan 
spuit terisi kalkpoeder, menjemprot poela segala tempat ~~esident, diberikan kesempatan kepada masing-

pohon, tanah dan daoen~ jang kena mosterdgas itoe ~:~~~~ pd~~~~~o~~t~~e~e~~snt!~~e:e~:~~~pt~~~~n~~~ 
dengan kalkpoeder, serta belakangan membongkar tanah ngoetjapan selamat dan terima kasih diatas pertoe-
itoe soepaja bahagian2 jang kena gas terpendam dalarn nangan Agoeng itoe. 
tanah. Korps sebegitoe boleh dididik dari burgerbevol
king dan sedapatnja antaranja sebagai pemirnpin haroes 
terdapat seorang ahli l<imia, althans orang jang berpe
ngertian tjoekoep tentang soal r erobatan dan ratjoen!! 
dsbnja. Jang diperloe adalah fonds goena pembeli pa
kaian dan peraboet semprot itoe . 

Prihal serangan born dari oedara, kota Manado ada 
tempat jang kaja dengan kesempatan mernb1kin liang 
perlindoengan, misaln]a boekit \Veflang ditengah2 kota, 
dengan sedikit sekali onkost dapat dibikin tempat ber
lindoeng. Dibawah p: ptnannja beberapa ahli. seperti 
ada banjak terdapat disini, misaltija opzichter2 pada 

Pendapatan pedjabatan P. T. T. 
Pendapata pos dari januari sampai Juli '36 besarnja 

f 7188.717. Taligram f 2.451.399. Talipon f 3.917.891. 
Djoemlah sernoea f 13.558.007 

Pendapatan2 dari Januari sampai Juli '35, boeat pos 
f 7.220.281. taligram f 2.699.206, talipon f 3.917.891. 
Djoemlah semoea f 14 244415. 

Djika rnemperbandingkan pendapatan dalam tahoen 
1936 ini dengan pendapatan tahoen 1935 haroes diingat 
bahwa dalam tahoen 1936 boekoe kas so dah ditoetoep 
pada tanggal 25. 

Perang sebangsa di Spanjol. 

Seboeah mesin tubang; dari :rehak jpemerintah jang semalam telah melakoekan bombardemtnt pada 
kaoem pemberontak. 

D e fl g a 11 a d a 11 j a 11 :\ r i s a 11 v r ij w i I I i g e r s 1 • 

toe disini, apakah t1eloe:n tein ponja d1Mi 
nahasa diadaka11 militie? be~11oe kami lJert.a
nja poela, sambil rnendjelaskan, bahwa rasa kailii de111~afl 
adanja korps vrijwill1gers itoe d1s1111 . il10ed d1lah soedalt 
memdsoekkan militie disi111 derigan onl-.os sedtkit, sebab 
soedah ada kernnia. Bockankrtb kader Jan sebagainja 

1· 

soedah ada, dus t1dak perloe didatangkan lilg t Jang kami 
maksoedkan jaitoe militie boeat orang Minahasa. 

Atas pertanjaan 1ni pada kami diterangkan, bahwa 
pendidikan militie itoe sangat rnernak.an onkos, a.lthans 
memperloekan fonds lebih besa~ da.n pada pend1.d1.k~11 
oudstrijders, jang pada hakekatn1a t1dak perloe d1d1d1k 
lagi· tapi soedah siap dan pandai goena pekerdjaan mi
lite;. Tarnbahan poela, mengingat kepantasan, tcntoe Satoe pasoekan jang diperlengkapi dengarr tank2 telah bombardeer safoe dtsa di Guadaramma. 



Pa1ar Malam Sam Kauw Hwee tanggal 
29 dan 30 Augustus 1936. 

Dari bestuur ,,Sam Kauw Hwee" Manado, kami 
terima jang berikoet: 

Pendapatan : 

pendjoealan kartjis f 126.75 
terima derma wang con taut,, 76.35 
terima pensewah reclame ,, 5.-
wang tontonan 36.45 
dari pendjoealan makanan, 
minoeman, ys, boenga2, 

barang2, d.I l. ,, 482.--;-

0nkosten: 

pen.,ewah gebouw Tjeng 
Lian Hwee 

air Tjeng Lian Hwee 
lampoe " 

" beli 2 zegel vergunning ,, 
sewah muziek ,, 
rekening drukkerij 

" beli boeloe d.l.I. keper
loean seboeah,, 

01ang kerdja berdirikan dan 

10.-
2.-

17.15 
3.-

17.50 
23.35 

19.72 

romb;ik seboeah ,, 17.25 
sew;ih orang djaga malam ,, 4.50 
koeli dan jongos ,, ~1.55 
onkost ketjil~ ,, 18.92 f 15-4.94 
tambah beli makanan ,, 21.90 
~ambah beli barang2 ,, 38.70 
beli Bier ,, 20.25 

f 726.55 

beli champagne ,, 7 -
beli roko ,, 13:66 f 101.51 f 256.45 

keoentoenran bersih f 470.10 

Pendapatan bersih dari ini Pasar Malam boeat 
kas Sam Kauw Hwee. 

Pilihan Hmtoea di Tewasen. 
Pada 25 hb. August·is 1936 soedah dilakoekan 

pilihan Hmt-:iea, jang mana dihadiri oleh toean Hm. 
Resar Amoerang. 

Candidaat2 jaitoe: Pilihan I. Pilihan IL 
1. · T. Rondonoewoe 2 soeara 2 soeara 
2. j. Tampemawa 13 ,, 10 11 

3 . j. Tambingon 16 ,, 18 11 

4. J. Toemewoe 22 ,, ?I ,, 
5. D. Roentoewailan l ,, 1 ,, 
6. M. Taloemepa !5 ,, 1-4 ,, 
7. H. Wineroengan 13 ,, 14 ,, 
8. H. Taloemepa 8 ,, 8 ,, 
9 A. Rintjap 2 ,, 2 ,, 
10. A. Rempowatoe 74 ,, 85 ,, 

Jang mana menoeroet kebiasaan kaoem Minahasa 
dari dahoeloe, siapa jang mendapat soeara banjak 
ialah jang ditetapkan djadi Hmtoea. Sedang serta 
habis peir.ilihan, maka toean Hm. Besar jang men
djadi wakil pemerintah waktoe itoe telah berdjandji 
pada kaoem, kamoe bernanti sadja dapat chabar, 
sekarang kamoe boleh poelang sadja diroemah 
masing2. 

pengeloehan toean2 tida teroes disampaikan kepada 
P. T. Majoor.??? Astaga, apakah barangkali toean tida 
tahoe, lihat tjontohnja ex Hoekoemtoea Wewelen 0. S.; 
barang s1a~a jang berani menjampaikan pengeloehan 
tentang oepahnja Hockoemtoea2, tentoe pasti klak ia 
(Hoekoemtoea) dipandan~ (ditjap) engkar, kemoedian 
mendjadi orang jang merah, seteroesnja toedoe'1an merah 
itoe akan diberi pengertian jang loeas dari seboetan 
extremist mendjadi.. . . Comminist 111 

Ojikalau sekiranja benar keloeb kesah Hoekoemtoca2 
tsb. diatas dengan penoeh pengharapan kita. jang ber
wadjib di Manado akan mcnjelidiki ha! in~ dan dengan 
pertolongan dan kekoeasaannja, percn tahkan dengan 
segerah kepada toean Kepaladistrict Tondano dan 
Kakas, soer·aja wang Commisieaanslag 1934 dan Collec· 
teloon, diserahkan dengan selekas·lekasnja pada Hm toea 
dan tidak boleh ditahan dan ditjaboet bagaimana djoega 
keadaan memaksa. 

Papan penoendjoek djalan. 
Seboeah papan penoendjoek djalan diperampatan a

tau didjalan simpangan memang perloe. Seorang pelan
tjongan tak akan kesasar, karenah ada jang menoendjoe
kan djalan. Dengan itoelah agaknja, maka pihak atas 
akan parentakan kepada Hoekoemtoea2 a tau pad a Afdee
ling L.W.M.R. agar semoea djalan simpangan dipasang 
papan penoendjoekan djalan dengan diterangkan, ,,auto 
begaan of onbegaanbaar". Oentoek mendjaga soepaja 
tiang itoe dapat 11ma adznja, rnaka dasarnja [funda
mentnja] akan diadakan metselwerk. 

Batjalah KE.NG HWA POO 
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~ 8 u. n.m. ~ 

~ Tondano 2 Sept. '36. i(t 
~ ~ 
~~**~~~~~~~~~~~~~~~~ 

GEBOREN: 
CORNELIA, JOHANNA, CLARA, 

ADRIANA 

DOCHTER VAN 

ING. J. A. TAX. 

A. C. TAX D.: BONT 

MANADO. N.O.i. 9•9•1936. 

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

EENIGE IMPORTEURS 

MICHAEL STEPHENS & Co. LTD 

Sekira2 tidak salah kaoem pilih pada toean ter- • 
seboet, sebab njata toean itoe tjoekoep gagah per
kasa dalam penghidoepannja dalam negeri bahkan 
toean terseboet soedah bekerdja sampai sekarang 

MACASSER MANA.DO. 

6 tahoen selakoe President kas negeri Tewassen, 
jang mana soedah menggerakkan banjak kerr.adjoean 
dalam banjak ha! sampai sekarang. 

Haraplah kiranja soeara kaoem pendoedoek Te
wassen akan mendapat keharg'.lan adanja. 

Anak Tewasen. 

DARl TONOANO. 

1\1edewerker kami toelis: 

K~loeh kesah Hm.toea2 distriet Toulour, 
Pada soeatoe hari kita didatangi oleh beberapa Hoe

koemtoea dan memberi tahoekar, nasibnja kaoem mare
ka. Dengan hati penoeh kejakinan dan kepertjajaan ke
pada kita dia moelat membitjarakan, bagaimanakah na
sibnja mareka pada zaman sekarang. Teroes dipoedji2 
soerat chabar kita jang selamanja rnembela kaoem ma
reka (Hoekoemtoea) seoemoemnja. Kita tidak akan dja
wab atas itoe poedjian hanja tersenjoem sahadja. Apa 
jang kita oeraikan didalam soerat chabar "K.H P." tidak 
laen hanja kewadjiban kita membela bahagian kaoem 
mareka, jang ada didalam keadaan gelap goelita jang 
haroes ditolong oleh jang berwadjib. 

Octjapan dan perkataannja membikin hati kita ber
gontjang, karena nasibnja mercka jang tidak boleh di
seboet lagi baik. 

Setcroesnja mareka mengeloe bahwa oepahnja tidak 
diperhatikan oleh jang berwadjib, sehingga sampai kini: 

le. Collecteloon dari sedjoemlah wang kasbon f 200. 
dari boelan Juli 1935, sampai kini beloem diterima oleh 
Hoekoemtoea2 Tondano. 

2e. Collecteloon dari padjak pegawai dan gepen
sioneerden jang dipotong waktoe penerimaan gadji 
dikantoor onderdistrict Kakas, sampai kini beloem 
diterima oleh Hoekoemtoea Kakas. 

3e. Commissieaanslag tahoen 1935 dan 1936 menoe
roet keterangan personeel kantoor district Toulour 
baharoe diaanvraag, tetapi wang commissieaanslag 1934, 
man d a at n j a k at a 11 j a so e d ah 11 i I a 11 g bara11g 
kali dimakan tikoes. (Apa benar keterangan ini kita 
ta bisa pastikan, tetapi jang berwadjib sellaroesnja 
menjclidiki lebih djaoeh dimana tertahannja wang 
cornrnissieaanslag t'!hoen 1934, sehingga sarnpei kini 
beloem diterima oleh Hoekoemtoea2 district Toulour). 

Keloeh kesah Hoekoemtoea tsb. diatas soedah pernah 
kita toelis dalam K. H.P. tgl. 18 Juli 1936 No. 3 berkepala 
Nasibnja Hoekoemtoea district Toulour dan tanggal 
I Augustus 1936 No. 5 berkepala Collectcloon. 

Kita tclah bertanja pada i toe toean2, apakah se bab nja 

Kalzan itoe menjebatkan 
perempoean. 

Penjakit2 -perempoean seperti 
haid sakit, keloearan darah ter
laloe banjak, datang boelan jang 
tak tetap meroegikan besar akan 
kesehatan masing 2 perempoean, 
jang sebab itoe terlaloe lekas 
mendjadi toea · dan gainpang 
djadi Iemah. 

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

Ojoega Kalzan baik oentoek penjakit2 

lain, jang diketahoei masing3 perem· 
poean, seperti sakit oerat saraf, beng- ' 
keng, ramboet roeroet, jang kese• 
moeania berhoeboeng rapat dengan 
kekoerangan kapoer. Sebab itoeKalzan 
inilah obat jang teTbaik. 

Salama 'hamil dan menjoesoei anak, bagi 
perempoean2 banjak sekali bergoena kapoer 
boeat iboe dan anak. Kalzan dipoedjikan oleh 
lebfu dari pada 7000 tabib:i, karena ia bet· 
goena bagi keperloean itoe. 

Kalzan bisa dibeli disegala roemah obat dah toko1• 
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PENDJOEALAN DIMOEKA BANJAK ORANG. 

Pada hari Sabtoe, tanggal (19) sembilanblas 
September 1936, pagi djam stengah sepoeloeh de
ngan perantaraan dari dan didalam satoe bilik dad 
kantoor lelang Klas doea di Manado, akan didjoeal : 

a. dari 5/16 (lima/sepoeloeh enam) bahagian janb 
beloem dibahagi dalam kintal jang mempoenjai 
hak eigendom, terdoedoek dalam Resident.~, 
Bestuursafdeeling Manado, negorij Wenang, 
buurt Komo dibandar Manado, verpondingsnum
mer 109, menoeroet soerat eigendom ddis. 24 
Juli 1918 No. 69, 16 October 1918 No. 100 dan 
17 November 1920 No. 70, tertoelis boeat seba
hagian-sebahagian 1/32, 1/16 dan 147/672 atau 
sama-sama 5/16 bahagian jang beloem dibahagi 
diatas nama dari Que Diong Hoei (Huy), soe
rat-oekoeran ddo. 28 Februari 1920 No.15, ja
itoe loeasnja dari \egenap kintal terseboet 
15610 M2. 
Verpondingswaarde 1933-1937 besarnja f 4740.-

b. pada salah satoe dari kintal eigendom terseboet, 
verpondingsnummer 109, terdapat satoe roemah 
dari kajoe diatas tiang metsel dengan memakai 
dinding papan dan tertoetoep denga.n katoe zink, 
kepoenjaan dari Que Diong Hoei (Huy) terse
boet. 

Maka pendjoealan ini berlakoe menoeroet per
mintaan dari W eeskamer di Makassar dalam kewa
djibannja selakoe pengoeroes dalam faillissement 
dari Que Diong Hoei (Huy), saudagar bertinggal di 
Ke ma. 

Keterangan lebih djaoeh dapa.t diperoleh pada 
djoeroe-koea,sa disini, 

Mr. J. KREEMER. 

Bedak 
PUROL 

'OOed Oelbn ~ -
tit f;V1 rlrt/7 f' do;t, 

~~ 
Mentjegahkan dan menjehatkan ec
zeem, tjempak, goedig dan roewam. 
Berlempah2 kekoeatan menjemboehkan. 

fl•X#l•V fJllJJ1•Ji4 :M~al 

Ontvangen : 

KLEURBOEKEN 

PRENTENBOEKEN 

POEZIE ALBUMS 

Boekhandel en Drukkerij 
LIEM OEI TIONO & Co., 
M•rnado - Tel. No. 43. 

VR(JCHTEN YSWAFELS 

Keloearan ,, Ysfabriek JJiinultasa 

ENAK dan JfENJEGARK.4N. 

IA TELAH LAMA MENGIDAP KARENA 
I EKOEI\INJA AKAN TETAPI AKKER'S 
,~ImIJSIROOP MENJEMBOEHKANNJA. 

,,Saja merasa berwadjib mengabarkan 
toean pikirankoe tentang Abdijsiroop 
L,ean jang sekali' tida akan .sampai 
tjc:::koep dipoedji itoe. Telah lama le
kocmkoe sakit, tabib soedah berikan 
saja berdjenis' obat, akan tetapi tida 
ada jang menoeloengi saja, sampai pada 
socatoe hari jang baik saja moelai pakai 
Abdijsiroop, jang langsoeng telah berha
sil. Saja sekarang selaloe pakai Abdij
siroop. serta berdjaga;· selamanja ada 
satoe botol dekat padakoe, manakala saja 
berbatoek kering, biarpoen sedikit". Be
gitoelah nona K. di-L. toelis pada kami. 

Akker's Abdijsiroop baik sekali akan 
menghantjoerkan dahak, mengoerangkan 
sakit, meloeaskan napas toean serta 
memerangi batoek toean pada pohon
nja, mendjaoehkan lahirnja lendir ber
nanah dan sakit radang. Dengan me
makai Abdijsiroop, maka toean ada obat 
sesoeatoe jang loear biasa boeat dada 
dan lekoem. 

Terdapat pada roemah obat dan toko. 
Tiap' 1 2 botol f 1.35, tiap' 1/1 botol 
f 2.50, terboengkoes dalam saroeng. 

Bermillioen-millioen orang dari segala bangsa diie
loeroe doenia soedah kasi poedjian tentang moesta
djabnja · 

OBAT BALSEM TJAP MATJAN 
BOEAT MENOELOENG ROEPA-ROEPA PENJAKIT. 

Selamanja sedia 

BALSEM TJAP MATJj\N 
DALAM ROEMAH ATAWA DALAM PERD]ALANAN. 

Toko Obat Tjap Matjan : 

ENG AUN TONG KOW KIE 
Molenvliet West Tel. 10!0 Batavia 

Bisa dapat bel1 disegala Roemah Obat dan toko-toko. 

.. 

. ' 
' . 

{ . .. 
, 

R 0 E M A H s A K I T D A N ' R o:E M A H lo 8 A T 

DR A... E. AN DU 
SPECIAAL BOEAT PENJAKIT ANAK-ANAK. 
DJOEGA BOEAT PENJAKIT 0 EM 0 EM. 

Djam bitja1·a : 

DJAM 10 - 12 PAGI 
4 - 6 SORE 

I sabao hari, ketjoeali hari-hari minggoe dan raja. ,. 

Ongkos periksa dan hflrga obat2 M~rah, utapi: a CON11ANT. 

FILIA.&L2: AMOERANG, TONDANO, AIRMADIDI, LANOOAN, dan KOTAMOBAGOE. 

PENDJOEALAN DIMOEKA BANJAK ORANG. I 

Pada hari SaJbtoe, tanggal (19) sembilanblas 
September 1936 pagi djam stengah sepoeloelh dengar 
perantaraan dari dan didalam satoe bilik dari kan-
toor lelang Klas doea di Manado akan didjoeal : i 

satoe kintal jang mempoenjai hak eigendom, 
verponding No. 560, terdapat dalam kpg. Islam 
di!bandar Manado, menoeroet soerat eigendom 
ddo. 30 Januari 1924 No. 3 tertoelis diatas n.ama 
dari Tan Keng Djie, soerat-oekoeran ddo. 3 Fe
bruari 1884 No. 247. 
Harga verponding 1928 -1932 besarnja f 2100,· 
Maka pend!joealan ini berlakoe atas permintaan 

dari W eeskamer di Makassar dalam kewadjibannja 
selakoe pengoeroes dalam faillissementJ dari Tau 
Keng Djie terseboet, saudagar, bertinggal di Kota
mobagoe. 

Keterangan le.bih djaoeh dapat diperoleh pada 
djoeroe-koeasa disini, 

Mr. J. KREEMER. 

SPAARBANK MINAHASSA. 
Diakoe sah dengan besluit Goebernemen 

tertang~al 11 Juli 1894. 

Tempat menjimpan oeang simpanan jg paling aman ! 

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

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

!)irtctit. 

DoKTER PEETERS 
AFWEZIG van af 1 tlm 15 Sept. '36. 



No. 11 Lembar kedaea Tahoen ke 18 

Keng Hwa Poo 
Sabtoe 12 September 1936 = 27 ·rjiet Gwe 2487 

POETERI JULIANA BERTOENANGAN. 
0 I e h s e g e n a p r a j a t d i s a m
b o et d e n g a n so e k a - r i ah. 

Ketika selasa malam tanggal 8 h. b. ini, Radio me
njiarkan warta bahwa poetcri Juliana telah mendapat 
pasangannja Poetera Bernard Zur Lippe Bilsterfeld, olt:h 
disini pada keesokan harinja lantas dibentoek satoe 
Comite oentoek mengatoer perajaan oemoem. 

Sorenja, \Raboe 9-9-'36) banjak pendoedoek oerkoem
poel dilapang moeka Bente11g, sedang moerid-rnoerid 
sekolah berhimpoen dipekarangan Geredja Protestan. 

Djam 6, semoea menoedjoe keroemah Keresidenan, 
dimana wakil-wakil dari semoea golongan ra'jat serta 
pemoeka-pemoeka kaoem dan pendoedoek-pendoedoek 
ternama diini tempat dengan perantaraan p.t bangsawan 
Resident mendapat kesempatan pada mengoetjapkan 
selamat bahagia kepada Seri Baginda Wilhelmina dan 
Poeteri Juliana atas pertoenangan itoe. 

Dari Roemah keresidenan diboeat optocht keliling 
negeri. 

Pada malamnja, semoea roemah perkoempoelan 
dan societeit -societeit jang sedan t•di siang telah di 
hiasi dengan indahnja, dilakoekan rarnai -ramaian seperti 
Muziek, dansa dll. 

p. t. Bangsawan Resident pada malam itoe mengoen 
djoengi roemahl perkoempoelan dan Societeit2 terse '-oet. 

Hari ini [Sabtoe ~ 2-9) kantoor -kantoor Goebernemen 
dan Dagang ser 'a Bak-bank ditoetoep. 

Dari semoea roemah-roemah pendoedoek, !Jerkibar 
s1 ,, T j or a k Ti g .... 

VRIJWILLIGERSKORPS DI MINAHASA. 

Menjamboeng toelisan kami berhoeboeng dengan in
terview pada Kolonel H., jang kami tempatkan pada lain 
bahagian dari ini nomor, maka lain2 jang penting ten· 
tang vrijwilligers di Minahasa, kami sempat kabark1in 
jang berikol'!t ini : 

Kolonel H., telah tiba disini pada tanggal 19 hb. 
Mei '36 dengan maksoed pada membangoenkan vrijwil
ligerskorps di Minahasa, jang terdiri dari pada bekas 
militer. 

Ternjata, besar sekali perhat1an orang atas ha! ini. 
Oinegeri ini terdapat tidak koerang dari pada 2800 bekas 
militer. dari antara siapa 2000 telah masoek pada vrij
willigers itoe. Oesia mereka paling tinggi 55 tahoen. 

O:Ham oesia jang setinggi ini, bekas pendekar Mina 
hasa ini terbanjak masih berada aalam keadaan jang 
sehat, ual mana ada menjatakan bahwa kehidoepan da
lam militer ada tjoekoep ba1k. 

Dengan sangat bersoeka Kolonel H. masih bisa ke
temoe poela dengan banjak kenalan lama, kesoekaan 
mana bertambah besar poela oleh karena kenalan2 ini 
berada dalam sehat wa'lafait. 

Sebagaimana kami soedah toelis dalam interview 
kami itoe, Kolonel H. dalam memperdirikan barisan vrij 
willigers itoe telah mendapat banjak toendjangan dari 
pihak Pemerintah disini, teroetama dari toean2 Hoekoem 
kedotta dan hoekoemtoea. 

Begitoe djoega toendjangan dari lain pehak, antara 
siapa jang teroetama &ekali dari bekas collega kita, p.t. 
B. Th. Walangitang Majoor lnfanterie dari K.N.1.L jang 
banjak membantoe dalam memberi advies2 jg berharga 
kata kolonel H. lebih djaoeh. 

Achirnja Kolonel H, dengan perantaraan Keng Hwa 
Poo ini, mengoetjapkan banjak terima kasih kepada 
familie2 bangsa Eropa dan Minahasa jg telah menerima 
dan mendjamoe beltau . 

,,De Minahasa is een mooi land, ik heb er zeer vele 
,,prettige, behulpzame en hartelijke menschen ont-

moet · ik zal dan ook met zeer veel genoegen steeds 
:'.terugdenken aan mijn hoogst aangenaam verblijf 
. ,alhier". 
Dengan perkataan2 ini, Kolonel H. koentjikan per· 

temoean dan pertjakapan kami dengan beliau itoe. 

DITOLONG DILAOET AN. 
Dalam Siang Po, kami batja jang berikoet ini: Ke

marin doeloe di Tg Perak Soerabaja telah datang satoe 
kapal Djepang ,,Canada Maru" dan diantara penoem
pangnja kedapatan 7 orang pendoedoek Siaoe eilanden 
(Celebes) diantaranja seorang perempoean dan anak. 

Orang-orang tadi, jang telah alamkan satoe bahaja 
besar dilaoetan pada tgl. 16 Juii menoempang perahoe 
maoe membikin perdjalanan ke Manado 

Kl:!lika itoe djoemlahnja orang ada 9 orang, 5 orang 
lelaki dan 4 orang perempoean. 

Tiba2 datang typhoon, dan 11 hari lamanja mereka 
itoe teroembang-ambing ditengah laoetan. Mereka me
ngalami kelaparan dan 2 orang mati karena itoe. 

Mereka soedah poetoes asa, akan tctapi para tgl. 
27 Juli beroentoeng mereka itoe kelihatan oleh kapal 
Djepang ,,Narita Maru", jang membawa mereka ke For
mosa. Oisana mereka dioeroes oleh consul Belanda dan 
dan selandjoetnja mereka dibawa o!eh kapal ,,Canada
Maru" ke Soerabaia . Sekarang mereka menoenggoe boeat 
diantarkan ke Manado. 

Nama2 mereka adalah: Jacob Barie!, Jareb Matahari, 
Johan dan Jacob Mangerongkonda, Melki Mahanis, Mar
tha Kanine, dan Martina Longton. Oentoek sementara 
mereka menginap di Jmmigranten verblijf. 

GJiJMEEN1'E llA~!.00. 

Bekcndmaking. 

De Burgemeester geeft mits deze kennis aan 
al le Sportvereenigingen en Organisaties, dat met in
trekking van bestaande regelingen een nieuwe rege
ling zal worden gemaakt voor h!!t gebruik der on
derscheidene gemeentelijke sportterreinen op Sario, 
Tikala en Wawonasa. 

Oegadigden word en verzocht zich v66r den 1 en 
October a.s. schriftelijk aan te melden ter Oemeen
tesecretari e. 

Man ado, 11 September 1936. 

De Burgemeester, 

DOKTER p E ET E R s 
tanggal 15 - 9 - IH36 moelai spreek uur 

seperti biasa. 

MUTA TIE. 
D e p a r t e m e n t 0 n d c r w ij s 
en Ee red i e n st. 

Overgcplaats van de openbare Europeesche 2de La
gcre School te Semarang naar de Openbare Europee
sche 2de Lagere School te Manado de Europeesche 
onderwijzeres v.d. le twee schooltijden Mej . f. PORTIER. 

Benoemd tot tijd. Europ. onderwijzeres v. d. eerste 
twee schooltijden, geplaats aan de Openbare Europee
sche 2de Lagere School te Manado Me j L. J. van 
SLUYS. 

KE'fERANGAN JANG TA' BENAR. 
Tahoen 1912 itoelah tahoen Conversie ditanah 

Minahasa, toean toean ambtenaar igama hendak 
memperzendingkan semoea sekolah Ooebernement 
ditanah Minahasa, lanraran katanja goeroe-goeroe 
Goebernement tiada beragama. Keterangan itJe ta· 
benar adanja sehingga goeroe2 Ooebernement telah 
menjerang sekoeat-koeatnja tenaga. 

Keterangan jang benar, njata sekarang ini bahwa 
Pemoeka2 dan Pem •mpin2 agama Masehi lndjil jang 
djempolan ialah toean toean bekas goeroe Ooeber
nement jang bekerdja dalam djoema'at Masehi lndjil. 

Disini kita atoerkan nama toean2 jang maloem 
jang bekerdja oentoek kemadjoean igama Masehi 
Jndjil Minahasa ialah: 
Toean Warouw Gep. Schoolopziener 

" Kar.dou Gep. ,, 
,, Adam Oew. ,, 
,, Toembel Gep. H .i.S. Onderwijzer 
,, Soemampouw Oep. H l.S. ,, 

Toean-toean ini jang bekerdja di H. 8. dalam 
oernesan Zelfstandigheid Oeredja Masehi Minahasa 
(K O.P.M.). 

Toean Awoeij Oep. Schoolopziener bekerdja se
perti Rasoel Allah di Airmadidi selakoe zendeling 
di ressoort Airmadidi , dibantoe oleh to€an2 Pelen
kahoe toean Lurnowa dan toean Sumual. Sebaliknja 
kita ~enengar chabar bahwa kebanjakan goeroe2 
Zending sekaranf telah minta lepas ?a!i djabatan 
goeroe djoerna'at lantaran soeatoe ha! 1a1toe : oeng
hargaan dari pihak ambtenaar geredja p~da mereka, 
tida diindahkan ... . . (ada pada tempatn1al. 

Geredja Padang. 

Menoeroet chabar 4 October jd. oemat Masehi 
lndjil Minahasa (K.0 .P.M .) Manado akan adakan 
geredja Padang bertempat diperceel Po Keng !lo 
djalan Manado Tomohon tepi djalan. Pemb. 

Polikliniek Toelap. 

Baroe2 ini dineger i Toelap diadakan pertandingan 
Penjanji, musik, bal ddl. Pendapatannja bersih oentoek 
rnengadakan polikliniek ·disana jang dipegang oleh se
orang Verpleger (ster) De,nikian djoega dibendar Ton-' 
dano diadakan pasar malam dan pendapatan bersih di
dipergoenakan roemah sakit Bethesda Tondano. Mak
soed baik haroes dapat perhatian baik djoega. 

Pemberitahoean dari Raad van Advies tentang 
siara n radio N irom. 

Bermoela atoeran2 penjiaran2 Olympiade jang teroeta
ma itoe Raad van Advis diingatkan dengan segala 
poedji-poedjian. Adalah penjiaran2 terseboet itoe telah 
didengarkan dan sangat digemari oleh orang2 pende
ngar jang tiada tepermenai djoernlahnja. 

Toean Algemeen Omroepleidcr Niram menanggoeng 
menjampaikan terima kasih pendengar2 di Hindia-Belanda 
ini kepada toean Scheurleer bagi berita2 saksi atas pe
rinja jang baik dan terang, karena berita2 itoelah ke
tjoeali didalam bahagian jang kedoea c!ari-pada Olym
piade oleh pendengar2 amat sangat dihargakannja. 

Maka toean Algemeen Omroepleider !aloe memberi 
segala hormat kapada P.T.T. dienst jang telah meme
liharakan penerimaan zender2 Zeesen ja'itoe zender2 
temµat penjiaran berita2 saksi itoe dengan tjara jang 
teroetama. 

Kemoedian dari-pada itoe Raad itoe telah berdjoem
pa beberapa perkara jang boekan krpalang dan sangat 
diindahkannja terloekis didalam rentjana programa la ·· 
goe Barat jang akan diperiksai dan dimainkan dari 
pada tanggal 13 September datang kepada 10 October. 
Begitoe djoega soedah tampaklah bahwa pograma2 pe
ngiriman2 lal'loe2 Timoer makin lama makin baiklah. 

Oentoek meloeloeskan permintaan dari pada Ned.
Indiche Plantersbond terkadang-kadang programa akan 
bermoeat tabligh2 sjair atawa karangan2 jang indah2. 

Agaknja pengirimant terseboet akan diahlikan dengan 
pidato2 tentang kitab-kitab ja11g diselidiki (boekbespre
kingen] . 

Beberapa pendengar soedah mengoendjoekkan per
mintaan soepaja Nirom soedilah kiranja memoclai 
programmanja lebih dahoeloe pada hari raja orang 
Islam, kerena pada waktoe itoe pendengar2 bangsa 
Belanda poen kabanjakannja idjin dan diminta djoega 
soepaja tjara biasa pada hari :> bekerdja diobah k n pa
da hari biasa tersetioet i toe. 

Maka Nir,imlah akan meloeloeskan pt' rmintaan itor 
dengan so~ka hati asal djangan timboellah halang;1.11 2 
hai oeroesau programa. 

Sahadan mareka so ~dah mengemoekakan kaberatan2 
tentang pasal Tjeritera2 terdjempoet dari pada Kitab 
Soetji orang rnasehi l"Bijbelvertellingen"), bahwa o
rang rnoetlah2 seri ngkali koerang paham akan Tjeritera2 
itoe, katanja itoelah sebabnja maka tiada bena2 di
hargakan oleh orang: moeda2 itoe. 

Maka Nicro akan memperhat i kan ;perihal itoe. 
Menimbang soerat2 pangadoean jang soedah dite 

eima dari bada pendengar2 hal pengiriman2 terganggoe 
maka pada pendapatn Raad ganggoean2 terseboet bia 
sanja sebab pesawat penerimaan mareka salah mentla 
atau antenne penerimaan. {ontvangantene) terlaloe be
sarpoen 

Maka P.T. T.-dienst telah rnengoeraikan ha! itoe di
dalam sepoetjoek soerat ma'loemat jang soedah dila
jangkan kepada soerat2 kabar akan di tjitak oentoek 
orang2 pendengar, bahwa pada galibnja boekannja 
zender2 jang bersalah karena pandjangnja ombak2 me
mang dipilih d::nirnn tjermat2 sampai bolelah pende
ngar2 dengarkan pengiriman2 itoe dengan pesawat2 
penerimaan jang sedang. 

Adapoen akan pemeriksaanll jang dilakoekan di 
Medan dan di daerahnja ten tang terangnja pengirirnan2 
Nirom maka dima'loernkan bahwa kedoea orang ahli 
pegawai P. T.T. itoelah jang telah dioetoeskan dari pada 
tanah Djawa ini ka Medan, soedah mtnerangkan bah
wa djadjahan terseeoet soedah termasoek d1dalam daerah 
Nirom dengan patoet. Adalah beberapa pengadoean itoe 
pertarna-tama tentang beberaµa bahagian dari pada pro
grama waktoe loehoer dan waktoe matahari terbenam 
[mapribJ jang koerang terang. Oleh sebab stralings
diagramnja zender PMN soedah diloeaskan lagi poela 
dengan memakai seboe"ah zender lain dengan 19,8 M 
oentoek Pasisir Bara! Poelau Soematra peri keadaan 
itoe telah dapat diperba iki. Dan itoclah dari sebab 
adalah zender jang achir ini melengkapkan dengan 
sempoerna barang jang koerang pada zender PMM 
[ja,itoe zc nder oentoek sebelah oetara Poelau Soema
tra] senjaru~angnja ketika terseboet di atas itoe. 

Di beberapa kotta2 jang ketjil mereka mengadoekan 
poela ha! ketiadaan aliran atau kekoeatan listrik waktoe 
siang hari [dagstroom] sementara di tempat2 lain pene
rimaan2 itoe diganggoe oieh karena kekoeatan listrik 
moeatan kawat2 penerangan listrik tiada tetap. Tetapi 
perkara itoe tiada tertanggoenglah atas Nirom. 

Memanglah penerimaan dengan pesa wat2 penerima -
an jang bersahadja sahadja dan tidak tjakap menghi
langkan ganggoean 2 ha! koerang terang (fading] lepih 
bergantoeng kepada pengaroeh2 oedara [atmosferische) 
invloeden dari pad a pesawat2 jaug dinamai "super". 
Sesoenggoehnja ganggoean fading itoe di tanah Djawa
poen dapat dengan selang sedikit dari pada zender, 
dan tiada terdajakan rnelainkan dengan mempergoe
nakan zender lokl jang tiada terbilang djoemlahnjah. 
Poen ini memang moestahillah. 

Soepaja djangan beroleh ketjiwa maka masing~ 
pembeli alat radio jang ada berdiam di loear djadjahan 
jang ta'loek kepada pengaroehnja salah seboeah zender 
(,,directe werkingssfeef), hendaklah ia ingat baik 2. 

Achirnja programma Nirom pada galipnja oleh pen
dengar2 jang doedoek di Poelau Soematra sangat d1in
dahkan adanja. 

0 IT J AF( I, boeat bisa lantas bekerdja pada 

,,WIJKVERPLEGING - GORONTALO" 
Satoe Manteri Terpleger atau verpleegster jang 

berdiploma. 

Dapat roemah tinggal dan makan vrij. Oadjih se
boelan f 25. - , dapat penggantian poelang onkos 
pelajaran (overtocht) . 

Sa!oe Vroedvrouw (bidan) jang berdiploma. 
Ditanggoeng bisa mendapat praktijk sendiri jg besar. 

Dipinta melamar dengan soerat kepada "WiJK
\T.ERPLEOING OORONTALO" p /a L. E. ANIS, 
Secretaris ,, Wijkverpleging Oorontalo". 

ING..4.1.'LAH I 
Soeka membatja s. k. bera1rti 

so'3ka membajar. 

Leeriooierij ,~HO SOEN HO.'. 
Stlamanja ada stdia : 

KOELIT ZOOL 
prim a kwaliteit. 

Tanja harga! 

Wollen Vlaggedoek 
N. V. LIEM OEI TIONG & Co't Handelmij 
M.A.NADO TSL. 43 • .i 
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§ I DARI HAL PEkl<Olil\1POELAN. 

Teroetama tentoe terbit pertanjaan apakah jang 
-i:::;eboetkan at.au artinja hak berkoempoel dan ber
!"idang. Dalam oendang-oendang ini, begitoe djoeg:: 
dil, in vet-wet tidak diterangkan apa jang dimak
soedkan dengan perkoempoelan dan persidangan ini. 

Prof.- Buys, seorang pendekar Belanda dalam 
ilmoe staatsrecht, menjipatkan hak berkoempoel dan 
b i·sidang seperti berikoet: 
a. Rak berkoempoel ialah mE:mang ,.hak-manoesiil" 
soepaja dapat menjatoekan tenaga, oentoek bebera
pa waktoe akan mentjapai sesoeatoe maksoed ber
sama-sama. (,,Het recht van vereeniging is u be
Yoegdheid om zich met anderen duurzaam te ver
binden ter bereiking van eenig gemeenschappelijk 
doel.") 
b. Hak bersidang ialah .. ~iak-manoesia" oentoek 
datang bersama-sama boeat beremboek atau ber
mo fakat.- (,,Het recht van vergadering is de be
voegdheid om met anderen samen te nomen ter ge
meenschappelijke beraadslaging of behandeling".) 

Prof. de Louter mengasih definitie jang I n1h 
pendek j11itoe boeat perkoempoelan een aan ee11slui
ti11g [l)t duurzame sa111e11w~rking [rnenjatoekan te
naga oerHo k hekerdja ber. ama sama dalam tempo 
lama! da!1 ooeat p,•rs1da11< an een tijdelijke bijeen
komst voor een bepaa1d doel datang ber-arna boeat 
sernentara waktoe oentoek soeatoe maksoed) . 

. 'v\enoeroet s;fat keterangan atau definitie ini, 
kedo a hak hak ini haroeslah dipisahkan satoe sa
ma lain. oleh karena koeat maksoednja. Dan djoega 
dalam pengertian hak bersidang, haroeslah dikemoe· 
kakan, orang datang bersama sama, soepaja dapat 
mengambil barang poetoesan poetoesan, tjara ber
moefakat. 

Actalah beberapa matjam perkoempoelan jaitoe 
sebaga1 terseboet dalam karangannja Dr. Haga 
[,,lndonesische en lndische democratic"], jang me
nerangkan bahwa dalam lingkoengan pergerakan 
Indonesia ada tiga matjam 'perkoempoelan: 
a. bekerdja bersama sama oentoek toeloeng rr:e

noeloeng, jang berdasar kejakinan kerdja bersa
maan, misalnja: perkoempoelan keroekoenan ka
oem keloearga, sinoman, mapaloes (Minahasa), 
sekaha [Bali) dsb; 

b. perlcoempoelan atas kemaoean hendak meninggi
kan deradjad per-ekonomian, mitsalnja: perkoem
ftOelan cooperatie, dan sebagainja, jang memakai 
soesoenan dan atoeran jang modern; 

c. perkoempoelan jang disoesoen dan diatoer me
noeroet model parlementair Barat, seperti jang 
djoega teratoer dalam ,,privaatrecht'• Eropah, 
mitsalnja: perkoempoelan B. 0., P. N. l., dan 
sebagainja. 
Lagi djoega didapatkan perbedaan antara per

kocmpoelan politiek (Staatkundige vereenigingenJ 
dan perkoempoelan: boekan politiek. Meskipoen 
soesah didapatkan artinja politiek scdjelas djclasnja, 
kita haroes mengetahoei perbedaan ini karena Stb. 
1935 No. 85 terseboet mementingkan ha! ini. 

Sekarang dalam atoeran Stb. 1935 No. 85 (fasal 1) 
ditetapkan bahwa oentoek soeatoe perkoempoelan 
tidak perloc meminta idzin pemerintah Jebih dahoc-
1 e, mendjadi bolch dikatakan Stb. terseboet ada 
bertabiat ,.liberal", karena fasal 1 tidak rnembatasi 
orang akan mendirikan perkoempoelan. Akan tetapi 
i.lli tabiat "vooruitstreven" ta' dapat dihargai sedikit 
poen djoega berhoeboeng dengan fasal fasal lain, 
jan~ moela moelanja berdasarkan "repressief", se
karang soedah mendjadi ,,preventief", artinja Stb. 
soedah membatasi sebcloem ada kedjadian soeatoe 
apa. Boleh dikatakan djocga bahwa hak berkoem
poel dan bersidang jang diakoei sjah oleh LS. [fasal 
165) doeloe R.R. fasal 111, hampir ditarik kembali 
dengan Stb. 1935 No. 85 terseboet. 

Pembatasan pertama kita dapatkan di fasal 2, jang 
men€tapkan bahwa hanja Nederlandsch onderdaan 
jang beroemoer 18 tahoen atau lebih boleh mendja
di anggauta dari perkoernpoelan politiek (Staatkun
dige vereenigingen). 

Siapa jang dinamakan Nederlandsch ondcrdaan 
inilah bolch kita dapatkan di Stb. 1910 No 296 (wet 
op het Nederlaodsch-Onderdaanschap). Boekankah 
tempatnja disini mengasib kcterangan tentang wet 
tcrseboet. Tjoekoep bagi kita boeat men~etahoei 
bahwa discboetkan selakoe Ned. Onderdaan jaitoe 
antara mana: 
1. Nederlander, oran: Belanda menoeroet wet op 

het Nederlander en ingezetenschap (wet 12 Sep
tember 1892). 

2. Jang lahir dari orang toea jan= bertempat ting
gal di Indonesia, Suriname atau Curacao, atau 
dari mamanja, bi la mana bapaknja tidak terkena!. 

3. Jang Jahir di Indonesia, Suriname dan Curacao 
dari orang toca jang tidak terkena!. 
Tentang pembatasan oemoer [18 tahoen] bagai 

negcri dimana terdapat Burgerlijke Stand gampang 
diboektikannja, tetapi boeat Indonesia soesah mem
boektikan oemoer ini. Betoel moelai tanggal 1 Ja
nuari I 928 telah berlakoe soeatoe burgerlijke stand 
{St bl. 1920 - 751) tetapi ini hanja boeat bebcrapa 
groep sadja, jaitoe antara nama jang bertitcl, kc· 
tjocali titel ,,mas", kaoem ambtenaar dengan gadjih 
paling sedikit f 100.- seboelannja, kaoem kristen; 
la~i ini atoeran djocga hanja boeat poelau Djawa 
dan Madoera, mendjadi boeat Rajat Indonesia seoe
moemnja soesah didapatkan dengan tentoe oemocrnja. 
Im tidak lain jalah mendatangkan kesoekaran, bila
mana didalam soeatoe hal pemerintah menganggap 
oemoer bcloem sampai 18 tahoen, pada hal menoe-

, roet taksiran dari bertuur pcrkoempoelan soedah 

• • 
• 

Bisa minoem bisa gosok bisa oeroet 
' 

Kemandjoeran ini minjak obat soedah dapat diploma2 dan soedah dipoedji dari padoeka2 
toean2 ambtenaar dari bangsa Europa dan lndonesier seperti: Radja2, Regent, Hoofdagent van 
Politie bij de afdeeling Oeneraal Controle Soerabaja, Adjunct Hoofd Djaksa Jste .klasse pada 
Landraad Makassar, kepala:3 District, Wijkmeester dan Luitenant Tionghoa, Hm. toea2, kepala2 
goeroe, Voorz1tter2 dari perkoempoelan2, serta pendoedoek2 dan bangsa2 asing dari seloeroeh 
tanah Hind ta Belan ja jang soedah pernah pakai ini ,,Ban Leng", dibawah ini ada doea soerat 
dari antaranja. 

Soerabaja, 7 September 1935. 
VER KLAR i N 0. 

Jang bertanda dibawah ini, Ch. W. de Kater. Hoofdagent van Politie pada afdeelinu Gene
rate Controle disini. n-::nerangkan dtsini, b:ihwa ia s )ed:ih tahoe pakai minjak Ban Len"u boeat 
mengobati loeka2, sakit peroet dan beringoes, boeat penjakit · penjakit mana obat terseb~et sa -
ngat baik adanja. Jang bertanda 

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

VER K LA. R I N 0. 

Jang bertanda dibawah ini, L. J j . v. Anen, bertinggal di Soerabaja, menercrngkan dengan 
int, bahwa minjak ,,Ban Len~", jang dibikin oleh Sie Ka Tje merk Tjeh She Tong, sangat ter
poedji goena roepa~ penjakit, seperti: sakit telinga, demam, loeka teristimewa loeka2 angoes. 

Sesoedah pakai sedikit sadja rasa sakit soedah hilang sama sekali. 

I 

Soerabaja 24 - 11 - '35 

lni tempo jang baik 

Kepada siapa pertjaja 

Boekan .omoag kosong 

Baik, tjoba pakai ini 

Asal toean p e r t i a j a 

Toehan jaog koewa1a 

Bisa djaga kasehatan 
'TE.RBEKEH Ol....EH TOEAN 

_.. TJIA BO~ ENG 
---roA l<ONQ 5TRAA T NG 36 

Jang bertanda 

(s . t;.) L. J. J. v. Anen. 

Haroes toeloeng monooloenf 

Bisa kasihkan boekti penooh 

Kalau penjakit toean lama 

Tanggoeng, bisa be r h as i I 

A kanmenolong penjakit toean 

Poenja kedatangan didoeni.a 

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, kokel1e baroe dan lama, telinga sakit, 
tjaijoe, leher saKit, peroet sakit, bera-bera, peroet rasa menggigi, bera darah, bisoel di gargantang, 
toelang2 sakit, b~la ·ang sakit, digigit binatang berbisa dan lain-Jain, semoea bisa digosok tlan boleh 
diminoem, terlebih orai;ig o.::rempoean 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 jag o, bisa menoeloeng djoe~a t.Joan poenja aja'll k 1lau sakit, bisa tetes 3 tetes 
tjampoer air panas, dan kasih minoem l hari 3 kalt asal bersihkan dengan boeloenja dahoeloe keda
lam moeloet; djangan lepas toean haroes koeroeng, bisa toean saksi kan sendiri. Min j a k 0 bat t j a p 
D jag o, soedah beroleh banjak poedjian dart berbagai2 bangsa. 

Min j a k oh at Dew i, b1sa dipakai djoega boeat roepa2 penjakit, kalau siapa beloem pakai deri 
tergan~goe, tjoba saksiKan sendiri, boeat t j a ij o e, bersikan dahoeloe sa ina kapas, gpn toeangkan ini 
obat ;,edala:n tclinga, asal djangan makan teloer sama bakasang tanggoeng berhasil. Sedia extra 
min j a k 0 bat t j a p D jag o, dan Mi n j a k 0 bat Dew i, tetaµi sedikit mahal harga deri boe
kan extra. Sedia djoega, Z al f Teng go dan Z al f Yoko, boeat loeKa2, Balsam Dew i, •Mi
n j a k 0 bat ;\i\ an a De w i, 0 bat Tan Yo, 0 b a t As i K b o e at g at a 12, O b at Bat o e k Sa 
t a e d a n B a t o i: k D o e a, s e d i a m i n i 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. 1. Min j a k 0 bat Her an, boeat tersiram air pan as, tanggoeng ba1k. Min j a k ob at B c r
s e d j o e d, tanggoeng boeat bere-bere bangka. 

Di Poefau2 Sangi er ~ i sa pesan sama toean Th e T j e n g Hae en toean T h i o H o G o a 11 , jang 
biasa toeroet kapal Sangier. Bisa pesan teroes ke pada si pe,nbeikin T j i a Bok E 1 g, Toapekong
straat No. 36 di Manado. Terima Agent dimana2 te.npat, akan tetapi berdamai dengan soerat Jebih 
lebih dahoeloe, serta terima pesanan dengan post rem b o u r>5. 

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

tvlemoedjikan dengan Hormat. 

TJIA BOK ENG 

Tgapekong straat No JS Manado 

• 

18 tahoen lebih. Lebih penting lagi hal oemoer ini 
nanti dalam persidangan, karena boeat persidangan 
politiek djoega jang beroemocr koerang dari 18 
tahoen tidak dapat mengoendjoenginja (fasal /a) 

Pertanjaan jang paling soekar didjawabnja jalah: 
apakah jang dinamakan perkoempoelan politiek? 

Oiciendang oend::ing ini (Stbl. 1935 No. 85), be
gitoe djoega dilain oendang oendang ne~eri tidak 
diterangkan •apa artinja dan maksoednja perkataan 
pol i tie k in i. 

tang segala perkoempcelan jang berazas polit1ek . 
Didalam pelarangan ini kita dapat menjaksikan koeat
nja kedoedoekan dari pemenntah karena dj1ka pe
merintah memandang soeatoe perkoempoelan haroes 
linjap dari doenia, pemerintah hanja men etapkan 
sadja bahwa itoe perkoempoelan bernas politiek, 
!aloe didjatoehkan pelarangan. 

Cohen Stuart Franken didalam karangannja ,,Oe
schidenis en beginselen der Hollandsche politieke 
partijen" mengata i •. n p<1litiek 1toe jalah peri kepan 
daian oentoek mcmerintah soeatoe negeri [de kunst 
om de staat te besturen]. Tentoe definite terseboet 
diatas bcloem dapat memoeaskan perasaan kita dan 
kita dapat katakan sadja bahwa artinja politiek itoe 
fidak dapat ditentoekan serta isinja (strekking keli
lebarnja. Demikian pcndapatan djocga Prof. de Lou 
ter terseboet. 

Djoega hal perartian politiek in1 lebih penting 
lagi nanti dalam persidangan karena boeat vergade
ring polit1ek haroeslah menjoekoepi beberara sjarat 
sjarat seperti terseboet dalam fasal 5a, fasal 6 dan 
fasal 7a. 

Pas ontvangen : 

EUROPEESCHE KINDERWAGE~S 

Kita telah mengetahoei bahwa didalarn Rcgeerings· 
reglement pertama tama didapatkan pelarangan ten-

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