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LAIN. SOEARA . .. . . . -------
Di dalarn vergadering dari N.S.B. beloem lama 

ini di Soerabaja, pemimpinnja, L's. van Duy!, telah 
mengeloearkan perkataan-perkataan jang djaoeh dari 1 

pada boleh dikatakan enak terhadap adresnja kita I 
bangsa Tionghoa diini negeri. 

Soe·ua Oemoem, baroesan ini mengkabarkan bah-
wa dalam harian Belanda ,, 'v1ataram" tanggal 24 hb. 1 · 
Augustus j.b.I., ada dimoeat verslag tentang pedato 
Os \an Duy! itoe antara lain-lain, bahwa : 

,.Bangsa Tionghoa di negeri ini t1dak boleh toe
,,roet tjampoer tangan, (De Chineezen hebben 
,.niks temaken) dan bangsa Be!anda disin1 mem
.,pot>njai hak-haknja. Kepentingan mereka itoelah 
,.jang 1st1mewa. Tetapi kepentingan bangsa 
,.T1onghoa <Cnineezen) bar0e berada dalam ting
,,kat jang nomor sera'.oes. Djoega hal in1 telah 
,,menctjadi perhatian pimpinan." 

Tidak oesah d1kata lagi, bahwa oetjapan-oetja
pan jang sebeg111i. boeka11.'ia sadja tidak enak dide
ngar oleh piha'c jang tersangkoet, tetapi tentoe se
:Cal1 mcnjinggoeng perasaan kehormatan dari bangsa 
Tionghoa seoemoemnja. 

Perkoempoelan N S.B. tloe, ada satoe perkoem
poelan politiek bangsa Belanda jang poesatnja dita
nah Belanda dan pada masa 111i, ba1k disana (tanah 
Belanda) atau di Indonesia ini, ada menarik perha
tian bangsa itoe. 

Pemimpin-pemimpin dari partij-partij besar se
bagai N.S.8. itoe, seharoesnja dalam serak terdjang
nja mesti berlakoe hati-hati teriebih didalam ber
propaganda d1dalam saroe tanah djadjahan sebagai 
Indonesia ini jang masjarakatnja tersoesoen dari pada 
pelbagai djen!s golongan bangsa jang mempoenjai 
keperloeannja sendiri sendiri. 

Sikap Os. van Duyl itoe tentoe sekali menggon
tjangkan kal:ingan T;onghoa di Indonesia in1. ha! 
mana menjebabkan rnaka baroe ini, toean Jo Heng 
Karr. memadjoekan pertanjaan drngan soerat kepada 
Pemenntah. dalam mana dipinta pertimtangan Pe
merintah, apakah oetjaoan-oetjapan dari satoe Pe
m1nipin N.S B. jang sedemikian di Hindia Belanda, 
tidak menibahajakan. 

.. Apabila benar begitoe. apakah Pemenntah tidak 
bersependapatan de11gan penanja, soepaja toean Ds. 
van Duyl itoe dengan segera dikeloearkan dari ln
do!1esia, oentoek mendjaga soepaja kententeraman 

negeri djangan terganggoe karenanja, jang mana 
pendoedoeknja tersoesoen dari bermatjam matjam 
bangsa ?" 

Leb1h djaoeh, k"ta beloem dengar bagaimana 
djawaban Pemerintah atas pertanjaan-pertan.iaan toean 
Jo Heng Karri ini. 

Tetapi beroentoeng sadja, Pemerintah mempoe
njai lain ke111sjafan tentang bangsa Tiong!Joa diini 
negeri, dus tenroe seka!t rnempoenjai djoega lain 
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pemandangan terh dap bangsa k1ta. 
Pada Raboe maiam tanggal 9 hb. ini, ketika da

lam Clubgehouw Ver~eniging I jeng Lian Hwee di
sini diadaKan ramai-rama1an oeat merajakan hari 
Bertoenangannja Prinses ju ana, p.t. Bangsawan 
Resident van Rhijn jang m lgoendjoengi societeit 
terseboet, telah memperd-.!ngar an p1dafo-p1aato 1an., 
berlainan hoenjinja dengan pidato Ds. van Ouyl di 
So era baja i toe. 

An Iara lain-lain, Resident van Rhijn mengatakan: 
,,Dimana· mana tern pat di H111dia-Belanda 1ni jang 
,,kita koendjoengi k1ta ketemoe dengan bangsa 
,,Tiongho.1. ,V\ereka ada mendjadi sehagian pen
.,doedoek dan ini tanah djadjahan, jang selaloe 
,,bekerdja dengan giat dan radjin. jang membe
,,rikan samenwerkingnja oentoek memadjoekan 

,,economie dan cultuur dari ini negeri. Mercka 
,,ada mendjadi pendoedoek jang loyaal terhadap 
,,Pemerintah .... :' 
Oetjapan-oetjapan jang dikeloearkan oleh Resi

dent van ~hijn ini, mengoendjoekan bahwa bangsa 
kita, bangsa T1onghoa d1ini ta.nah djadjahan boekan· 
nja bangsa jang berbahaja dan jang mesti disingkir 
kan sebagaimana ~ehendaknja toean van Duyl 

Poen Pemerintah Agoeng saban-saban menjatakan 
kesenangan hatinja terhadap kita bangsa Tionghoa 
sebagai pendoedoek dari ini negeri. 

SIANO PO dd. l hb. ini, antara lain-lain me-
wartakan : 

,,Oalam persidangan Volksraad dari '27 Juli, koe 
,,asa Pemerintah boeat oeroesan oemoem pernah 
,,ka a. 41uJara lain-lain ten ~ng golongan pendoe
,,doek T1onghoa jang aman, radjin dan pintar. 
,,Mereka djadi salah satoe tiang besar dari kea· 
,,daan economie dari Hindia-Belanda tHand elingen 
,,Volksraad 1936 1937 katja 830.) 
,,Dan hari Sabtoe baroesan, 29 Augustus, waktoe 
,,memberi selamat kepada tc,ean Jo Heng Kam, 
.,jang dianoegerahi officierskruis Oranje Nassau 
,,Orde, Voorzitter Volksraad telah berkata: 
,,Toean Jo Heng Kam! lni anoegerahan Radja, 
,,menoendjoekan lebih dari njatjl, pada siapajang 

Ini gambar menera~gkan bagaimana 
endoedoekkan baji jang soedah sedikit 

toea oemoernja dan tjara menahan kepala
nja. Dan perhatikan djoega bagaimana 
iboe menarok tangannja dibawah tangan 
si baji boeat menahandia poenja belakang. 

Tetapi ingat; jang paling perloe 

sekali jaitoe dia poenja makanan: 

Djangan bosen 

kasih ia maka11: 
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,,masih belocm tahoe, bahwa H1ndia 13elanda 
,,tidak sadja memberi ternpat pada ia poenja Ra ' jat 
,,Tionghoa, akan tetapi djoega rnemberi tempat 
,,jang terhormat pada s1apa jang cernjata pantas 
,,mendapat tempat itoe 

,,Karena adanja keinsjafan boeat bekerdja sama
,,sama dengan berbagai-bagai go Ion ~an pendoe
,,doek dalam negeri, keinsjafan mana ada terdapat 
,,dalam ini Volksraad tidak sadja pada fracr1e 
,.toean, malca Volksraad seenteronja tentoe akan 
,,merasa girang, jang toean mendapat kehormatan 
,,ini. Kelakoean toean dalam ini Raad, biasanja 
,,diwatasi sampai pada pengalaman toean sadja, 
,,selaloe menoendjoekan p1kiran jang anteng dan 
,,sabar, tidak soeka dengan tingka-lakoc jang 
,,dibekin-bekin bagoes dan dimaksoedkan boeat 
,,menarik perhatian orang .... '' 

Sekianlah soerat kabar dari Stadhuisplein itoe, 
dan ini ada menoendjoekan bagaimana s1kap dari 
orang-orang besar dari dalam kalangan Pemerintahan 
diini negeri terhadap kita bangsa Tionghoa. 

Maka icoelah sebabnja, oetjapan·oetjapan jang 
telah dikeloearkan oleh sattle pem1mpin N S.B. se
bagai Os. van Duyl itoe di Soerabaja, seharoesnja 
ta' oesah diladeni oleh kita bangsa Tionghoa. 

Tak oesah kita menarik oerat lebih djaoeh, ka 
rena kita insjaf, bahwa diloear dari satoe pendeta 
van Duyl, masih ban1ak sekali bangsa Belanda jang 
mempoenjai lalll soeara . , lain anggapan, anggapan 
anggapan mana ada didasarl<an atas pikiran jang 
senat terhadap kita bangsa Tionghoa selakoe pen
doedoek, selakoe mede-burgers dari ini negeri . 

Begitoe djoega kita pertjaja, bahwa boekan sa 
dja dari p1hak Pemerintah, tetapi dari Pihak parti· 
koelier, dari pihak partij N.S.B. sendiri masih ada 
banjak orang-orangnja, masih ada banjak leidernja 
dengan pik:iran jang lebih nuchter dan tahoe serta 
bisa mengharj!akan Chineezen lebih ba1k dari pada 
satoe pendeta van Duyl. 

Ter'alang akan datang mengambil pertjeraijan 

D. J. W. HAGEMANN 
LU!T. - KOL. DER INF. l(.N.l.L. 

d/k. van Cloon, 19 - 9- 1936. 

LOEAR NEGERI. 
TIONGKOK. 

Kwangsi dan Chengtu. 
So'al Kwangs1, jang bagitoe mengoeatirkan akan 

djadi lantaran berkobarnja perang soedara di Tiongkok, 
soedah daµat d1bereskan, dank zij itoe djei:deral diplomaat 
Chiang Kai Shek poenja ketjerdikan dan kesabaran. 
Orang Tionghoa oemoemnja jang soedah harapkan pe
metjahan soal itoe dengan tidak terdjadi penoempahan 
darah, tidak soedah diketjewakan dalam pengharapannja 
itoe. Kesekian kalinja Chiang memperlihatkan keoeletan
nja. poen memboektikan ketabahan hati soeka pegang 
tegoeh kajakinannja, jaitoe sadja dengan dan dalam 
perdamaian Tiongkok dapet berkembang dan mendjadi 
koeat, kedalam dan keloear. 

Pemberesan soal Kwangis itoe soedah tertjapai 
dengan tjara soeka arnbil haroes tahoe kasih, jaitoe 
Li Chung Jen, jang telah menjatakan lebih soeka tetap 
tinggal memerintah Kwangsi ditetapkan memegang 
djabatan dalam provincie itoe, dus disini Chiang me
noeroeti kemaoean Kwangsi, dan di lain pihak Pai Chung 
Hsi, diharoeskan ke Nangking boeat djadi anggota 
ctagelijksch b~stuUi dari commissie oeroesan militu 
disana, dus disini Kwangsi menoeroeti kemaoean Chiang, 
sedang Huang Sliao Hsiung tetap pangkoe djabatan 
voJrzitter pemerintahan Chekiang. 

Keberesan jang tidak rnembawa penoempahan darah 
soedara ini, oleh kaoem Tionghoa dipandang dengan 
bergir ng, sedan~ oleh sesiapa jang soeka melihat 
1"iongkok tewetjah belah ten toe sangat d1sesalkan I 

Bertambah poela kegirangan orang dengan beresnja 
soal Kwangsi, djika diingat betapa sewaktoe orang 
masih hi~oek dengan itoe dipodjok Oetara dari Tiongkok, 
jaitoe didjoeroesan Hopeh dan Chahar, lebih terkenal 

I dengan seboetan : 

Soal Chengtu. 

Pihak jang soeka perpetjahan Tiongkok beloem 
djoega poeas roepanja dengan dirobeknja Manchuria 
dan jehol dari negeri itoe, dengan melindoengi gerakan 
Yin Yu Keng di Hopeh, sekarang sedrni?; pemerintah 

1 Centraal, batja Chiang Kai Shek, masih hiboek dengan 
oeroesan Kwangsi, soed ah mendesak poela soepaja ter-

1 djadi incident Che'lglu itoe: Hopeh dan Chabar haroes 

Abessinea masih roesoeh. 

I , 
ISi POJ)J.OK. 

Akibat dari satoe tabiat djelek. 

Satoe arnbtenaar tinggi di Japan, onderminister dari 
Binnenlandsche Zaken toean Y., mernpoenjai satoe ta
biat djikalau soedah banjak mincem air kata-kata, soeka 
mendjilat moeka sahabat2nja seperli seekor andjing. 

Ketika beliau diangkat kepada djabatannja jang tinggi 
itoe, sahab'at2nja itoe menasehatkan padanja soepaja 
ia memboeang tabiat djelek itoe jang mana roepa2nja 
telah mendjadi satoe penjakit padanja. 

Tetapi djikalau toean Y. ini didalam satoe perdja
moean makan atau pesta berada kembali dalam keadaan 
maboek, maka ,,k e i n g- i nan mend j i I at" (lik nei
ging; itoe timboel kembali dengan keras, dan orang me
lihat ia rr.cndjilat-djilat ~angannja sendiri. 

Dalam hal jang sedemikian, sahabat2nja itoe pergi 
djaoeh-djaoeh dari padanja, dan kepada lain-lain orang 
jang tidak mengenal onderminister itoe, dipinta boeat 
membiarkan padanja Cengan seorang diri sadja. Saha
bat-sahabatnja itoe takoet kepada akibat jg kelak akan 
djadi djikalau maboek onderminister itot: semakin ber
tamoah. 

Beloem lama ini, poeteri beliau menikah, dan didalam 
perajaan jang sebegini, tentoe sekali tidak ada seorang 
dari pada sahabat2nja itoe boleh mengambil goesar dji
kalau toean Y. dengan soekatjita besar berada kembali 
dalam keadaan maboek. 

Dan dengan sangat terperandjat, sekalian tamoe jg 
dioendang itoe melihat onderrninistcr Y. boekannja me
ngoetjoepi Bruid, jaitoe poeterinja itoe, tetapi lantas 
menangkap kepala Bruidegom menantoenja dan moelai 
mendjilat kepala itoe dengan sepoeas-poeasrja. 

Didoega, ambtenaar ini se'.)eloemnja diangkat kepada 
martabatnja jang tinggi itoe. biasanja mendjilat semoea 
orang jang sebelah atasannja, tabiat rnana sekarang te
lah meRdjadi soeatoe penjakit padanja jang pada seg;ala 
waktoe lantas timboel kemba.Jj-1jikalau ia berada dalam 
keadaan ma bock. 

Sekianlah toelisan jang kami koetib dari Minggoean 
,,VRIJMAN" di Ba.tavi::i.-Centrum. Collega dari Laan Ra
den Saleh ini, jang telah mengoetib tjeritera jang diatas 
ini dari ,,Nichi-Nichi", salah satoe soerat kabar jang 
terbesar di japan, menoelis lebih djaoeh : 

,,Di Indonesia, dengan radjin !Janjak terdjadi pendji
latan. Sekarang ini, orang soedah tahoe, akibat apa 
jang bisa terdjadi dari pada tabiat jg djelek ini". 

SAPATAOE. 

djatoeh dibawah pemerintahan terpisah'idati Tiongkok, 
dan Prins Teh di Mongolia. Dalam didesak soepaja 
mendirikan pemerintahan sendiri. Lakon Manchuria roe
panja dioelangi poela disini. Keriboetan ,,anti-Japan" 
soedah berachir dengan terboenoehnja doea orang ra'jat 
negeri Matahari 1toe. 

Keriboetan itoe asal rnoelanja adalah permintaan 
pihak japan hendak memboeka satoe Consulaat di 
Chengtu, keinginan m211a tidak disetoedjoei pihak 
Tionghoa, ja1~g berpengalaman tidak enak dengan adanja 
satoe consulaat japan d1mana-mana. 

Biarpoen tidak diingin, pihak japan mengirimkan 
djoega seorang tijdelijke consul ke Chengtu, ha! niana 
me11djadikan kegoesaran pihak Tionghoa semingkin 
bertambah dan berachir dengan diadakannja satoe 
meeting sebagai protes dan sedang darah naik dan 
panas soedah terdjadi itoe keonaran jang ditoetoep 
dengan diboenoehnja doea orang japan itoe. Adanja 
itoe pemboenoehan, roepa-roepanja, kalau dilihat dja
lannja hal, akan dipakai sebagai lantaran pada men
desak soepaja Tiongkok pada achirnja melocaskan con-

\ sulaat J<1pan di Chengtu. 

EROPAH BERSIAP. 

I 
Serdadoe Italia sedang berdjaga2. 
Seoerti d1ketahoe1 keadaan di Abes
sinia mas1h ctjaoeh tfari pada aman. I 

- I 

Perang soedara di Spanjol itoe, jang sehingga kini 
masih beloem :ida kesoedahannja, walaupoen dcngan 
tjara langsoeng tidak soedah mendjadi lantaran timbocl
n.ja perang Eropah seoernoemnja, tetapi dengan adanja 
pro dan contra pada salah satoe pihak dari jang sedang 
bertempoer di Spanjol itoe, Eropah bolch dikata terba
hagi doea. Eropah jang scdari tadinja mcmang soedah 

DISEKITER SPANJE. 

Oambar atas: Gibraltar itoe pin toe Laoetan Tengah jang terkenal. Oambar bawah: Kapa! perang Djer

man jang berada di Laoetan-Tengah berhoeboeng dengan keriboetan-keriboetan di Spanjol itoe. 

berada dalam doea bahagian jang terpisah boekan sadja 
satoe dari jang lain, tetapi djoega tak mempertjajai, se
karang se111ingkin njata pertent;111gannja. Akibatnja .... 
persendjataan masing:.> semingkin diperkoeat. Djerman 
berlengkap diri, katanja sebab bersedia terhadap Roes, 
dan Perantjis ti::lak soeka ketinggalan, menambah kc· 
koeatan militernja, dengan alasan sebab brrdjaga - djaga 
terhadap ..... Djerman dan bagitoelah seteroesnja. Ma
sing2 negeri memperlengkapkan diri sebab rnengoeatiri 
persediaan. tetangganja I Melihat gelagat, doenia tidak 
nerloe lagi dengan ramalan dari itoe satoe Njonja, jang 
mengatakan, l'ahwa perang doenia akan berkobar dita
hoen depan, sebab sesiapa jang memperhat1kan persicip
an di Eropah pa,,a masa ini, biarpol'n boekan ahli noe
djoem, dapat djoega meramalkan kesoedahan jang tidak 
diinginkan dihari2 jang mendatang. 

Biarlah k1ta sama harapkan, bahwa juist itoe per
lombaan sendjata bisa mendjadi penehalang petjah ~ja 
perang, sebab sekiranja jang satoe takoetkan jang lain. 
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Boeat menjempoer· 
nakan kesehatan: ,,KALZAN" 
kata tabib 

Toeboeh kita asalnja dari berjoeta 2 bagian 
teramat ketjil. {eel), jang hatinja teroetama 
terdjadi dari Calcium. 

Djikalau hati eel itoe tjoekoep berisi tjebakan (mine
ralen), maka badan poen akan koeat clan bebas claripa
cla penjakit2

, seperti: kelemahan oemoem, bengkeng, 
kekoerangan clarah, keboesoekan gigi, tekanan kera& 
clari darah, penjakit koelit, ganggoean2 pada waktoe 
datang boelan clan penjakit toelang (rachitis). 

Kalzan menambah kekoeatan pentjegah penjakit
menoelar, serta teroetama dipoecljikan oleh tabib1 

boeat batoek kering clan boeat QTilDg· j~~ ~ang. 
semboeh dari penjakit. 

Dengan djalan ilmoe dan alam Kalzan beriken pada bac:l~ 
rjebakan jang perloe sekali - calcium - dengan demiki• "-" 
menghilangkan kelemahan dan penjakic serta poela f.a. JDt,1111t 

bangoenkan kesehatan dan kekoeatan. 

Kalzan bisa dibeli disegela roemah obat dan tokol 

DARI TONOANO. 

Medewerker kami toelis: 

Ha1il keboen th. '36 amat koerani. 
,,Di Onderdistrict Kakas dan ditempat bernama 

Tombeke (Tondano) hasil padi disana pada tahoen 
ini amat berkoerang. Menoeroet tj~rita pa' tani, ba · 
njak padi jang tidak disabit lag1 karena boeahnja 
sot>dah moesnah, Pendoedoek negeri merasa tjemas 
mengenangkan koerangnja hasi I pa di pada tahoen 
ini (1936)." 

~ajang sekali, pengirim kabar jang diatas ini, 
tidak memberikan angka2 dan perh1toengan jang 
djelas kepada kita dalam ha! 101, sampai berapa be
sar keroesakan tanaman padi rajat, dan sampai be
rapa besar bahaja jang mengchawatirkan didaerah 
jang ditimpa keroesakan padi itoe. 

Dalam pada itoe sesoenggoenja tidaklah moedah 
akan mengemoekakan perhitoengan. Aqalah perhi
toengan menghendaki pemeriksaan jang saksama, 
Hanjalah pihak Bestuur jang mempoenjai kekoeasaan 
dan kesempatan jang banjak akan melakoekan peme
riksaan, hingga kelak diperoleh keterangan jang 
officieel. 

Perhitoengan jang djelas dalam ha! ini, akan 
mendjadi dasar, sampai berapa djaoeh pertolongan 
dapat diberikan, dan sampai berapa besar adanja 
bahaja jang mengantjam. Dengan djalan demikian, 
maka dapatlah diatoer sikap oentoek mendjaga, soe
paja pada masa jang akan datang djangan sampai 
kedjadian perkara2 jang tidak diingini. 

Oleh sebab itoe, pemeriksaan jang teliti dan se
tjepat tjepatnja, sangatlah perloe dilakoekan, oentoek 
mendjaga hal2 jang mengantjam 

Pemeriksaan dan pendjagaan jang seperti ini, 
boekan di District Toulour, ditempat bahaja jang 
mengantjam itoe sadja, perloe dilakoekan tetapi sa
ngatlah perloenja ada pengawasan oemoem, diber
bagai bagai district di Minahasa. 

Barang makanan tidak boleh koerang. Kekoera
ngan beras .. akan menjebabkan kita menantikan beras 
dari negeri asing. Beras negeri asing, akan berarti 
harga jang mahal. Harga jang mahal, akan berarti 
tidak ianggoep kita membeli. 

Kita ambil dengan poekoel rata, dengan mem
per~oeralcan perkataan ringkas, dapatlah kita se
boetkan : P e n g h a s i 1 a n p e n d o e d o e k s a
n -g at J ah k et j i In j a. 

Kesoesahan dalam hal ini, boekan sadja rnenge
nai kaoem miskin, kaoem koeli atau kaoem tani, 
tetapi Jebih2 mengenai djoega pada kaoem pemakan 
gadji pada pendjabatan Gouvernernent, lebih amb
tenaar ketjil, soedah sampai kepada dasar ketjil jang 

Allen hier ter plaatse, die bevoegd zijn tot het 
geven van Lager Onderwijs en genegen zijn in voor 
komende gevallen tijdelijk <tlS daggelder of daggeld
ster waar te nemcn worden verzocht zich aan te 
melden bij ondergetcekende. 

De Voorzitter der Europeeschc 
::'choolcommissic te Manado. 

paling ketjil, hingga mcreka itoe, terpaksa moesti 
hati2 betoel mengeloearkan oeang dengan pembaha
gian belandja jang tidak boleh tersalah agak sedikit. 

Soeatoe pengawasan jang sangat teliti haroes 
didjalankan dengan soenggoeh2, OPntoek mendjaga 
harga makanan dan barang2 moesti sesoeai dengan 
penghasilan pendoedoek, teroetama ambtenaar gadji2 
ketjil. Oj1ka tidak demikian, maka moengkin akan 
kedjadian ketimpangan didalam perdjalanan peng
hidoepan, jani: ,,Peng has i 1 an at au gad j i 
d i p erk et j i I, s e d an g ha r g a b a ran g d a n 
ma k an an dip er mah a I''. 

Penghasilan jang ketjil ini ~angat berbahaja se
kali bagi kemamoeran negeri, nianakala harga ma
kanan sangat mahalnja. Kemahalan makanan dan 
barang2, pada beberapa lapisan pendoedoek, dan 
pada beberapa daerah, akan berarti : ,,Ke sen gs a· 
r a an dan Ke I e par an''. 

Kaoem tani ketjil dikampoeng pada masa ini, 
hanjalah bekerdja menanam barang makanan jang 
perloe oentoek dimakannja. Hasil pertanian oentoek 
memperoleh mata oeang, pembajar padjak lnkomsten 
dan Verkeerst, tidaklah dapat diharap benar. 

Bestuursambtenaren dan !eden M.R. perloe sekali 
memperhati kan perkara in i, goena keamanan dan 
kema'moeran. 

Pauo-Kaku 
Nekatmenggantoeng diri. 

Dari soembcr jang boleh dipertjaja telah dapat 
diwartakan, bahwa baroe2 ini (tanggal 8 September 
1 ~36) dinegeri Passo telah terdjadi seorang btrnama 
Philep Sumarandak, telah nekat mentjoba meng~an
toeng dirinja den~Cln 1kat lehernja, den5an maksoed 
menghabiskan djiwanja. 

Ia melakoekan perboeatan nekat i toe menoeroet 
doegaan orang. adalah berhoeboeng dengan keadaan 
hidocpnja jang serba soesah, sedang ia kini soedah 
beberapa hari dalam tempat tidoer dengan keadaan 
sakit. 

Tapi oentoeng perboeatannja nekat itoe, telah 
diketahoei, hingga maksoednja djadi terhalang. 

Kini ia mendjadi tamoe dari roemah sakit Be
thesda Tondari.o. 

NOTARISKANTOOR MANADO. 
Pada hari Sabtoe tanggal 2-4 October 1936, moe· 

lai djam 9.30 pagi akan didjoeal dihadapan orang 
banjak atas permintaan dari eerste hypotheekhoud
ster didalam kantor Notaris di Manado, Passerweg 9: 

Satoe keboen kelapa, terdoedoek disebelah Oetara 
dan Selatan dari djalan kc Kajoeragi beserta satoe 
roemah tincgal jang loeas dan bijgebouwen, dalam 
buurt 

WAWONASA, 
district Mana.do, besarnja menoeroet akte eigendom 
282.340 el persegi, mempoenjai hak eigendom ver
pondingsnuMmer 265, terdiri atas nama dari Tjin 
Ek Tan c.s. menoeroet eigendomsacte tertanggal 13 
September 1922 no. 106. 

Atas nama dari 1 e hypotheekhoudster, 
N otari1 F. W. de BESTE. 

N.B. Djoega buekan Boemipoetra boleh beli ini keboen. 

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

djam 9.30 pagi, atas permintaan dari eerste hypo
theekhouder, akan didjoeal dihadapan orang banjak 
didalan kantoor Notaris di Manado : 

Satoe roemah tinggal jang loeas dengan garage 
dan bijgebouwen, dibelakangnja terdapat satoe 
kintal kosong dengan stookplaats, terdoedoek diban
dar Manado pada 

SEMETWEG No. 12, 

beserta dengan kintal eigendom verpondingsnummer 
1202, besarnj 1329 M2, terdiri atas nama dari Tjin 
Ek Tan c.s., menoeroet eigendomsacte tertanggal 7 
Maart 1923 no. 17. 

Atas nama dari 1 e hypotheekhouder, 
Notari• F. W. de BESTE. 

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

djam 9.30 betoel akan didjoeal dimoeka orang ba
njak, atas permintaan dari eerste hypotheekhouders 
didalam kantoor Notaris di Manado: 

Satoe roemah batoe terdiri dari 8 pintoe boeat 
toko, terdoedoek di bandar Manado pada 

RORINGSTR.AAT 41 1ampai 53, dan 
SING.KIL WEG no. 1, 

dibelakang politiepost, bersama tanah eigendom ver
ponding no. 1629, besarnja 738 M2, terdiri atas na
ma dari Tjin Ek Tan c.s. menoeroet eigendomsacte 
tertanggal 13 September 1922 No. 109. 

Lebih dahoeloe dari toko2 itoe didjoeal sama 
sekali, maka akan didjoeal sebahagian-sebahagian 
seperti berikoet : 
I). 2 toko nos. 41/43 (pensewahnja f 90 seboelan. 
2). 2 toko nos. 45[47 (lrnsong). 
3). 2 toko nos. 49 (kosong) dan 51 53 (sewahnja 

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

f 22.50 seboelan). 

Atas nama dari le hypotheekhouders, 
Notau1 F. W. de BESTE. 

G:IMEE.NT.E MAN.1DO 
Be ken dmaking. 

V'ergadering van den Gemeenteraad van Manado, 
te houden op Dinsdag 22 September 1936, des 
avonds om zeven uur in het gemeentehuis. 

Dagorde: 
Punt I.· Vaststelling van de notulen der vergade-

ringen ddo. 24 Juli en 28 Augustus 1936. 
Punt 2.- Toelating nieuw Raadslid. 
Punt 3.- Benoeming van een Commies-boekhouder. 
Punt 4.- Afschaffing en verkoop dienstauto voor den 

Burgemcester. 
Punt 5.- Tijdelijke onderstand uitkeering aan den 

heer Storm. 
Punt 6.- Regcli 1~ verhuur Burgemeesterswoning. 
Punt 7.- Verkiezing van een lid in de Technische 

Commissie [vacature Heer G.L.J.deSenerpont 
Do mis]. 

Punt 8.- lngekomen stukken. 
Punt 9.- Mededeelingen en Rondvraag. 

Man ado, 18 September 1936. 
De Burgemeester. 

GEM.EE.STE ll!' A 00. 
Bekendmaking. 

De Burgemeester maak bekend, dat de verorde
ning tot wijziging van de verordeninf tot hefting 
eener be lasting op rijwielen in de gemeente Manado 
goedgekeurd is bij Gouvernementsbesluit van 4 
September 1936 No. 33. 

Man ado, 19 September 1936. 
De Burgemeester. 



PENDJOEALAN DIHADAPAN BANJAK 
ORANG. 

Pada hari SENEN tanggal 28 SEPTEMBER 1936 
kira~ djam 10 pa~i akan didjoeal dengan perantara
an Padoeka toean Ged . Vendumeester di Ternate 1 
perceel mem:ikai 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 1902 dan 25 Juli 1903 Nos 16. 26 dan 
28 terseboet I ebih djaoch dalam meetbrief ddo. 9 
Juni 1902 No. 58, loea 395 M2, atas nama Jauw 
Gowan Lotn. 
Harga verponding boeat tahoen2 1933 - 1937 f 3300.-

Pendjoealan ini terdjadi atas permintaan Wees
kamer :\1akassar sebagai Curatrice dalam faillissement 
Jauw Gowan Loen terseboet menoeroet vonnis Raad 
van justitie Makassar ddo. 13 Juni 1930 

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

De f .... Weeskamer-agent te Ternate, 

J. A WUY. 

begitoe djoega loeka potong, 
pedih, lelas, letjetan, barah, gatal 
koelit, sarap, dan segala penja
kif koelit lekas dibersihkan, di
boeangkan toelarnja dan disem
boehkan oleh Purol jang oetama. 
Siapa jang soedah 
satoe kali memakai ~ 
obat koelit ini, ting- I ,r. 

gal memakainja _' ~ -,., 
lain kali . Tjo-~\ { ~ ~ F\ 
balah pakai ~ \_f;) Y, , · 
sahadja. -..... V 

D;segala rnemeh ( /. ~ ~)~) ~ 
obat dan toko2 (( ' t I I 
I 0.40 ateu 10.75 
sedooss 

SPAARBANK MINAHASSA. 
Diakoe sah dengan besluit Goebernemen 

tertanggal 11 Juli 1894. 

Tempat menjimf)an oeang simpanan jg paling aman I 

Oeang simpanan jang tertjatat dalam boeko.enja 
semasing penjimpan , pa..ia oernoemnja boleh diminta 
kembali saban-saban sa'at. dengan tidak oesah ka
sih tah()e lebih doeloe. 

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

Directie. 

VRDCHTEN YSWAFELS 

Keloearan ,, Ysfabriek Minahasa 

EN.AK dan MENJEGAR1\.AN. 

Selesma jong moelai itoe boleh, 
sebeloemnja toean ingot akan itoe, 
beroebah mendjadi bronchitis jong 
beroelang 2 datang serta berbahaja. 
Djanganlah toean alpakan batoek 
itoe, ambillah sekarang ini djoega 
Akker's Abdijsiroop, obat serasi jong 
bersifat loear bima boeat menjem
boehkan sakit, membinasakan badi2 

don menghilangkan batoek Bagai
mana seroet dado, bagaimana sakit 
batoek djoega, Abdijsiroop mengoe
rangkonnja don menjemboekannja 
dengan lekas. Pohon penjakit dimoes
nakan, batoek toean hilang serta 
toean tida menegahkan bronchitis sa
hadja, melainkan toean memberikan 
bingkas baroe pada perkakas2 nafas 
toean peen. Tida terlawan boeat: 

,.... Batoek. .a,iep-8'onthitis-Aslhma 

US/ROOP 

01semoe• roemah ob.9t dan tolco2 

Batjalah KENG HWA POO 

- • 

ROE 

lermillioen-millioen orang dari segala ban:sa dise
loeroe doenia socdah kasi poedjian t~ntang moesta
djabnja 

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

Selamanja sect ia 

BALSEM TJAP MATJ,AN 
DALAM ROEMAH ATAWA DALAM PERDJALANAN. 

Toko Obat Tjap Matjan : 

ENG AUN TONG KOW KIE 
Molenvliet West Batavia 

Bisa dapat beli dise~ala Roemah Obat dan toko-toko. 

APOTH££K 

AH SAKIT DAN ROEMAH OBAT 

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

Djani bifjara : 

DJAM 10 - 12 PAGI I saha.o hari, keti•eali hari-bari mingg•e llaa raja. 
,. 4 - 9 SO.R.E 

Ongkos periksa dan harga obat2 moerah, tetapi: 3 00$TANT. 

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

OJA GAN BATJA??? 
---------------------------------

EENIGE IMPORTEURS 

MICHAEL STEPHENS & Co. LTD 

MACASSER MANA.DO. 
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Departement van Econonische 
Zaken. 

Adviseur voor de coeperatie. 

1. Dengan tambah madjoenja pergerakan cooperatie 
ditanah ini, maka lama-Kelamaan timboellah bebera
pa so::i.12 jang sampai pada saat ini beloem dapat 
diperhatikan benar2. Kemadjoean tadi boekan sadja 
terhadap pada banjaknja tetapi djoega ha! sifat2nja. 
Pada oencrabisan tahoen 1935 adalah 299 perkoem
poelan c;operat1e jang ditjatat dalam register oe
moe.n. diantaranja adalah 257 credietcooperaties dan 
10 cent:-alc dari cooperatie2. 

2. Dalam cooperatic dan Centrale itoe menoeroet 
keterangan2 jang terdapat adalah 19.064 orang ang-

auta jang tergaboeng; banjaknja wang jang disim
pan pada Algemeenc Vo\kscredietbank, Postspaarbank 
atau Centrale f !.9J4, drnntaranja ada f :37.979, 
miliknja cooperatie di Buitengewesten; kekajaan ber
sih, aandeel dan simpanan dari anggauta~ itoe se
moea ada f 412.773 .. Aoabila dibandingkan dengan 
5 tahoen kebelakang maka keadaan ini menandakan 
kemadjoean jang menggembirakan. djoega dalam 
tahoen2 malaise jang telah !aloe. 

3. Kemadjoeannja pergerakan cooperatle jang di
seboetkan mengenai sifatnja itoe njatalah dan sebab 
semangkin lama semangkin tambahlah pe~sekoet_oean 
cooperatie itoe dipergoenakan orang seljara . dJalan 
oentoek memperhaiki pembikinan atau pendJoealan 
atau kwaliteitnja se; -oeatoe barang a tau boeat mem 
beri mojaJ keoada producenten atau oentoek mem
bcbaskan orang itoe dari kewad]iban jang berat 
terasanja sebab rentcnja atau lain8 perdjandj1an . 

BaranO'kali dalam daerah tiapi Centra1e poen 
te\ah ad; jang lagi mengerdjakan atau bertj ta2 
oentoek menoedjoe kc-arah kemadjoean itoe. 

4. Kemadjoean ini memang menggembir~k~n benar 
dan terbitnja setelah kantor Adviseur d1p1ndahkan 
ke Departement van Economische Zaken. sehingga 
kantor itoe selaloe dapat berhoeboengan dengan 
Afdeeling Nijverheid. Landbouw dan Binnenlandsche 
Handelsvoorlichtingsdienst. Dari pihak orang :! pro
ducenten sendiri atau dari ambtenaren B B. dan 
welvaartsdiensten poen semangkin t ~ mtah actienja 
sebab lama kelamaan semangkin besar kepertjajaan · 
nja kepada atoeran Cooperatie itoe 

5. Kemadjoean itoe membawa p ela kesoek4rannja 
Pertama maka pertolongan jang moestadjab menoe
roet djalan jang terseboet dalam ajat k3_ x, .ta' dapa 
diberikan apabila tida dengan membeTJ p1nd1aman 
wancr, sedang kekajaan atau keoentoengannja ang
gaut~ dari primaire coop_erati: ito~ ta' sampai oen
tock dipertanggoengkann1a. 111saln]a: Pohon mang
ga di regentschap lndramajoe iioe baharoe. dapat 
moelai diteboes lantaran ada pertolongan daTJ p1hak 
regentschap jang kami hargai seka\1. Selainnja dari 
itoe. meskipoen Algemeene Volkscred1etbank selama
nja seberapa boleh soeka membantoe ._ ti~a moedah 
boeat mernenoehi keboetoehan wang ptndpman atau 
dengan tjepat dan atoeran jang ringan . 

6. Sebal!knja boeat perkoempoelan cooperatie dan 
Centrale jang soedah lama b~rdjalan dai: mempoe
njai sisa wang banjak, agakn]a ' esah a1oega ne~ 
toek menjimpan kelebihan wang kas da11 reserverqa 
agar daoat rent e j an g pant as. I<ami tahoe 
ballasa · brberapa Centrale hanja mendapat rente 
jang rendah sekali. 
7. Pada waktoe memikirkan soepaja kedoea hal 
jang koerang sehat ini dapat diperbaik1~j~, maka 
njatalah bahwa perkoempoelan2 kope_ras; 1toe d~
patlah diperhoeboengkan dengan hast! Jang batk 
ja'ni dengan adanja Centrale. Meskipoen perkoem
poelan2 jang bertempat didaerah sesoeat?e ~entra~e 
beloem semoeanja menggaboengkan dirinJa paaa 
Centrale tadi, dan meskipoen diantara perkoempoe
lan coooeratie masih ada jang menjimpan wangnja 
teroes sadja pada Algemeene Volkscrediet ank, d a ~ 
patlah kami njatakan, bahasa semangat Koperas1 
antara perkoempoelan2 itoe satoe sama lain telah 
berbancrkitlah. Akan tetapi diantara Centrales itoe 
satoe s"ama lain sajanglah beloem ada ha! bekerdja 
bersama sama itoe. 

Sesoeatoe Centrale kekoerangan modal dan jang 
lainnja ada kelebihan, tetapi hal tolong- menolong 
antaranja jang berarti memberi pindjaman dan me 
njimp1n wang, beloemlah dipentingkan. 
8. Ta' moengkin lagi bahwa keadaan sematjam ini 
boekan pendorong oentoek kemadjoednnja pergera· 
kan koperasi. Sepatoetnja maka diantara Centrales 
satoe sama lain poen haroeslah ada semangat jang 
lebih dalam, sehingga oentoek maksoed satoe jang 
ditoedjoe oleh semoea~ja itoe disediakanlah semo~a 
modal jang terdapat d1dalam pergerakan cooperat1e 
Adanja maksoed jang sama itoe ja'lah dengan. djalan 
koperasi memberi perbantoean oentoek mend Joe n
d j o en g martabat pereconomian bang
s a B o e m i p o e t e r a. 
9 . Berhoeboeng dengan hal itoe maka timboellah 
tjita-tjita oentoek mendirikan soeatoe persatoean 
a:.tara centrale2, persatoean mana boeat moeciahnja 
kami seboetkan ,,Moeder-Centrale". lni perkoempoe
lan akan bekerdja oentoek menerima simpanan re
serve atau wang kas jang ta' dipergoenakan. tetapi 
djocga oentock memberi pindjaman. Disamboeng. 

KOR ·KORA DARI SIAOE. 
(Oleh Corphar). 

ujalan jang boekan djalan, 

a tau , ~bagaimana kita soedah pe.rnah toe I is, seperti kata 
toean Wenas. se\ aktoe kami bcrtamsja, berdjalan dari 
Oelo T.1iaw1d Ondong, ,.een 'weg, die geen weg is" 
di Siaoe 1toe, boekannja djalan sirnpangan atau djalan 
kebon, tetapi ada apa jang di Siaoe digelar ,,djalan ra
ja" pt:rhceboengan satoe satoenja antara satoe dan lain 
negeri disana. 
Pandjang jadjalan raja jang boekan itoe, dus jang se
mestinja djalan, ada kira2 40 KM, alth1p1s beeat sekepan
djangan ini sepanta-;nja mesti ada djalan raja 1ang, se
pantasnja poela_, dapat digelar dan memangnja menjeroe
pai djalan besar Kalau di ingat bahwa di Siaoe 

S t e r k h e e r e n d i 11 s t ada 4 0 0 0 o r a n g , 
djad111ja 40 Km djalanan 1toe, kalau dibahagi pada pe
nanggoeng heerendienst itoe, seorang hanja rnenanggoeng 
10, sepoeloeh meter djalan. Dalam keadaaan djalanan 
jang sekarang ini, iang perloe <;ekali diperbaiki, 10 me
ter boeat seorang itoe aga k berat boeat dikerdjakan se
kali goes, tetapi kalau sadja pemeliaranja tentoe itoe 
10 meter tidak bcrerti. Pada sepoeloeh tahoen berselang 
kita meninggalkan Siaoe, sekarang kita dapati djalan2 
itoe rnasih tetap dalarn keadaannja jang sidiakala, dan 
keadaan djalan2 itoe setahoe kit soedah sedari doeloe 
ada bag1toe. Kapankah ada pemerinta jangdapat melihat 
tjatjat beleid pemcrintahan jaug senjatanja itoe? Orang 
tentoe akan mengatakan bahwa penaggoeng2 heeren
dinst , boekan sadja rnen gerdjakan djalan ptkerdjaan, 
tapi ada lagi seratoes satoe kewadjibannja jang lain 
lni rnemang bcnar, tetapi kalau sekiranja penggoenaan 

' kekoeatan itoe dilakoeka 11 dengan tertib, pasti keadaan 
djalanan tidak bagitoe boeroeknja. 

PemakaiCJn kekoeatan jang salah. 
Baroe2 ini telah ditabiskan satoe pangkalan fdjernbatan) 

I dipanta1 Pos0 di Oeloeh. Djembatan itoe telah dikerdjakan 
. oleh orang2 heerendienst dalarn setahoen sadja larnanja. 

Selainnja bahwa kegoenaannja djemb'3tan itoe haroes 
rlisan~sikan, malah rasanj a <'Ida mendjadi satoe ,,sta in 
weg' dipelaboehan Poso dimoeka boom, rasanja peng· 
goe~aan ter,..iga goena pembikinannja, sedikitnja boleh 
d;seboet: kel1roe, sebab dj ika sekiranja tenaga sebnjak 
ito<.! klah dioentoekkdn goena perbaikan djalan2, tentoe 
ada lebih pada tempatnj a. Boekankah itoe djalan2 ada 
diaoeh lebih penting dar i i toe djernbatan? 
Banjak tenaga heerendienst djoega terboeang dengan 
itoe ,,diense-systerrn", jai toe orang2 heerend1ent disoe
roe djaga dikantoor dan roemah radja dan rnenteri2. 
Soedah djadi kebiasaan, bahwa orang djaga diroemah 
radja, disoeroeh djoega mengerdjakan lain2 pekerdjaan 
jang sebetoelnja boekan seharoesnja d kcrdj;;i,anrja. ja
itoe menimbah (mengan gkoet) .,simokole dareno (air 
mandi dan paKai diroemah tangga dlsnja. 

Berilah kepada radja apa 
j a n g r a d j a p o e n j a, 

aa1toelah tentoe oran akan PJ nngatkan pada kita, se
bab ha! melajani radja sebagitoe adalah sekedar kebia
saan, katanja Boekan djoega maKsoed kita hendak mem
bantah itoe emolumenten adat dari radja, tetapi apakah 
c!engan membalikan misalnja satoe roda koeda lengkap 
dengan koedanja dan dalamnja satoe pi pa air, pernborosan 
sekian banja tenaga heerendienst tak dapat disingkir
kan sed1kitnja d1Koera11gkan? Kalau ada oeang, apa 
salahnja kalau diboeat pantjoeran air [waterleiding ke
roemah radja]? Jengan adanja pengangkoet air atau 
leiding banjalrnja orang djaga a tau dienst diroerr.ah radja 
da;)at dikoerangKan, a tau d1hapoeskan sama sekali. Sebab 
djaga itoe, rnengingat radja ada poenja doea oppas, 
rasanja memang overbodig. 

Lain pemborosan tenaga heerendienst kita seboet 
djoega ·toe penghentar2 radja a tau manteri kalau pergi 
tournee dengan peraLoe. Djika pembesar jang bertour
nee sedapat2nja 1koet djalan da:at, tenaga sebanjak itoe 
tak I rl1oea11g dan da pat dipergoenakan oentoek rer
baiki djalan jang diikoeti itoe. Betoel ada gampang dan 
sena11g sekali doedoek atau goeling dalam perahoe di 
kajoe oleh sek1a ~ banjak pendajoeng, memang ada dja 
oeh lebih enak dari mendaki goenoeng, seperti itoe di 
belakang negeri Biaoe misalnja, tetapi toh ada lebih 
baik kalau ini sedikit kesenangan dikorbankan goena 
kepengan orang banjak atau rajat. 

P e r 1 o e d i p i n d a h k a .n . 
Siaoe soedah pada t dengan pendoedoeknja, walau

poen pada masa ini soedcth ada kira2 20 000 djiwa Si
aoe bertinggal tetap di Minabasa. Kesoekaran hidoep 
sem1ngkin bertambah , sebab banjak orang soedah tak 
poenja penghidoepan lagi djadinja menjoesahkan jang 
masih poenja. Kolonisatie ,. Tg. Flesko" jang gaga I itoe 
itoe tidak mernbesarkan hati pada mengoelang: oesaha 
goena itoe. Tapi masih sadja soal itoe masih dipeladjari. 
Dipesisir Minahasa, dimana itoe kampong2 orang Siaoc 
masih banjak tetnpat, djadi kalau orang dipind.ihkan ke 
sana, didapatnja tempat jang loeas, dimana soedah ada 
sebangsanja, ja, barangkali k~elawarganja. Konon soal 
pemindahan seJang d1peladjari. 

PRINS BERNAD VON LIPPE BISTERFELD. 
Sebagaimana telah dikabarkan, Poeteri Juliana seka

rang ini telah bertoenangan dengan Prins Bernard 
Zur Lippe Biesterfeld. 

Tentang Poetera toenangan ini, kita batja dalam 
•• soeara Oemoem" jang berikoet : 

Prins Bernard Von Lippe Biesterfeld dilahirkan di 
Jena pada hari 29juni 1911. 
Sesoedah tammat dari Gymnasium di Berlijn dalarn 
ilmoe Hoekoem, pada tahoen jang !aloe telah menem
poeh Candidaatsexamen. 

Prins Bernard seorang pernoeda jang sportief. 
Prinses Juliana dan Prins Bernard kerap bertemoe, 

djoega waktoe vacantie baroe ini di Zwitserland. 
Prins Bernard sekarang ini berternpat tinggal di 

Nederland. Selasa jang laloe ia berangkat ke Den Haag 

UITJABOET KEMBALI. 
r e 11 t a n g I a r a n g a n s i a r k a 11 

g e r a k a n t e n t a r a. 

Menoeroet besluit Goebtrnoer Ujenderal tanggal I 
September 1936, rnat,a besluit tanggal 29 April 1936 No. 
3, jang mclar;i11g orang menj1arkan kabar2 dengan pe
rantaraan perstentang pergerakan Balate111ara Darat atau 
Laoer Hi11d1a Belanda ditj alJoet kemh<d1 sa111f'ai ada pe 
rintah jang lain. 

DARI RERER. 

Oentoek pendirian roemah 
s e k o I ah B. V. S. 

Oleh oesahanja toean2 Johan Gerungan dan Karel 
Gerungan, kedoeanja Oep. Sergeand dan k1ni ber
toeroet2 toean2 tsb. mendjabat Goeroe Djoema'at 
dan Hoekoemtoea Rerer, telah dibentoek satoe badan 
comtte. oentoek mengadakar pertandingan penjanji , 
Muz1ek, Voetbal, Scherrnen, Dansa dll jang akan 
diadakan di Rerer pada tanggai 25 dan 26 Septem 
ber 1936. 

2endapatan oersih ( 100°/o) dari oertandingan ini 
akan dipergoenakan oentoek pendirian roemah se
kolah B.V.S. 

.\l\oedahJan maksoed comite jang moelia itoe akan 
dapat lekas tertjapai dan akan dapat sokongan dan 
hat1an dari segala fihak, teroetama dari pendoedoek 
district Toulour, serta keramaian in1 akan disamboet 
dengan gembira poela. 

, Toendjanglah maksoed moelia ini !! 

SOERAT KIRIMAN. 

SEROEAN. 

Assalamoc alaekoem w.w. 
Maka segala poedji itoe poelang kepada Allah 

jang telah rnernberi pimpinan kepada kita, dan selawat 
serta malarn itoe ada djoendjoengan kita, Sayjidina 
Mohamad s.a w . beserta sekalian sehabat dan pengi
koetnja. 

Kami mengoetjap sjeekokoer kepada Allah jang te
lah rnenghimpoenkan k1ta dengan bersandar kepada 
kali111ah: laa ilaaha illallaah, Moehamadoer-rasoellah, 
hingga di Stoviaweg no 4A, Batavia-Centrum, dapat 
diadakan seboeah lernbaga .Roemah-Piatoe· Moeslimin", 
jalah seboeah miskin oentoek merawat, mengasoeh dan 
mendidik kepada anak-anak jatim, piatoe, miskin dan 
mereka-itoe jang terlai:itar. 

Sebenarnja bagai oemoem nama ,,R.P M." itoe soe
dah ta asing poela, tetapi karni rasa mernang telah ber
kepatoetaulah bila ini kali kami tjongtengkan tentang 
keadaan itoe lernbaga. 

Maka pada masa ini adalah merawat 76 orang anak 
laki dan perempoean, oemoeenja dari 5 boelan hingga 
14 tahoen, dan mareka-i toe berasal dari Betawi, Ke
bajoran, Mr.Corneles. Tj i kam pek, Poerwakarta, Cheri
bon, Pekalongan, Soerabaja, Djasinga, Laboean, Dj•k
djakarta, Larnpoeng, Fort-de-Kock dan Tapanoeli; anta
ra mana ada 5 orang anak Tiong Hoa 

Maka tiap2 kaoem iboe nistjaja telah mengerti, be
tapa soesah dan berat bagai rnereka itoe, apa poela 
bila orang SQeka mernperhatikan, bahwa mereka-itoe 
terdapat dari rnatjam-matjarP golongan, matjam-rnatjam 
dasar dan rnatjam-rnatjam tingkatan. 

Oentoek mentjoekoepi sjarat-sjarat tentang rawatan, 
rnaka ,,R.P.M." sekarang telah mernakai person eel: 
2 orang goeroe boeat ,,Madrasatoelaitaam", jaitoe H.l.S. 
kepoenjaan ,,R.P.M." sediri, 2 orang verpleegster, 2 o
rang goeroe mendjadi, seorang toekang masak nasi, se
orang baboe, 2 orang baboe tjoetji, seorang toekang 
kebon, seorang looper dan seorang baboe mendjahit. 

!toe oeang lelah bagai personeel, bila ditambah be
rapa boeat sewa roemah, berapa boeat waterleiding dan 
lestrik serta gas, dan berapa boeat malrnn serta pembe
pakaian, rnaka pembatja tentoe soedah dapat menggam
bar berapa besar djoemlah oeangnja, walaupoen kami 
ta perloe menoendjakan dengan angka-angka. 

Ajat-ajat dan alqoran dan hadith-hadith rasanja ta 
perloe kami seboet poela, kerefla saudara-saudara nis
tjaja telah insjaflah, bahasa ten tang merawat, mengasoeh 

• serta mendidik bagai rnereka itoe adalah mendjadi ke
wadjibannja tiap2 pemmat Islam chocsoesnja, Indonesier 
oemoemnja, terboekti pasal hidoepnja itoe .,R. P M. ·• 
memang dari matjam2 derma jang diterima dari rnatjam2 
golongan dan bangsa, teroetama sekali atas derma boe
larian . Akan tetapi seKarang karni merasa kepaksa me
ngeloearkan perasaan, bahwa adanja derrna boelanan. 
Akan tetapi sakarang karn! rnerasa kepaksa rnengc
loearkan perasaan, bahwa adanja derma boelanan itoe 
selaloe makin berkoerangan, boleh djadi disebabkan da
ri zaman malaise. hingga merasa sedih dan piloe di da
lam hati, sedangkan itoe 76 orang anak setiap hari 
rnesti makan. 

Walaupoen demikian kamipoen masih manaroe ke
pertjajaan kepada l\llah, bahwa diar.itara toean-toean, 
njonjah-njon}ah dan saudara-saudara masih banjak jang 
berhati dermawan jang sekira dapat 111engarbaka11 oeang 
barang f 25 setiap boelannja, keadaan rnana jang djoe
ga ta bakal mengganggoe oeroesan roemah tangga. 

Oemikianlah fikiran kami, insjaflah barang siapa maoe 
insjaf tentang kewadjlban di dalam Islam terhadnp kepa-
da ank-anak jatim ............................... . 

Wassalarn bi'lrna'af 
Atas nama Stichting ,,Roe

mah-Piatoe-Moeslimin", 
njonjah S.Z.Goenawan, 

Presidentc 

njonjah R,Abdul Chalik, 
Seer. Penn ingrneesteres 



BERIT A POST. 

Perangko dsb.nja jang tidak lakoe lagi. 

Menoeroet berita jang diterima dari pada Kepala 
Pedjapatan Post, Telegraaf dan telefoon, perangko I 
d. s. b. nja jang terscboet dibawah ini akan tiada lakoe I 
Iagi sesoedah: tanggal 31 December 1935, djadi tidak 
bolih dipakai lagi akan membajar port dan beja. jang I 
dipoengoet oleh Pedjabatan Post. 

Sampai tanggal 31 December 1935, masih ada ke
sempatan akan menoekar segala perangko d. s. b. nja 
jang terspboet dibawah ini, pada sernoea kantor post, 
kantor post tjabang dan kantor post penolong. Perang
ko d. s. b. nja itoe tidak boleh ditoekar dengan zegel 
atau dengan oewang. 

Lepas tanggal 31 December 1935 semoea soerat dan 
jang seroepa itoe jang ada diketemoekan didalam bus 
soerat dan jang ada memakai peranko d. s. b. nja jang 
dimaksoedkan itoe akan dipandang djadi seolah-olah 
tidak berperangko atau koerang perangkonja . 
A. Peranko. 
I. Jang di!!iarkan dalam tahoen 1912 djenis angka, 

angka ditemoatkan didalam londjongan jang tidak 
ber Marna: 
jang harga I sen, hidjau salada; 

,, ,, 2 ,, , merah toea; 
,, 2 ,, , kelaboe; 

" n 21f9" 'merah; 
" n 3 n 'koening warna sawo mateng; 
,, ,, 4 .. , hidjau; 
,, ,, 4 11 , koening; 
,, ,, 5 ,. , biroe; 
,, ,. 1112 .. , merah toea; 

2. Jan£! disiarkan dalam tahoen 1913. Loekisan Seri 
Baginda memandang kekanan , dibelakangnja Jaoet 
dengan seboeah kapal: 
jang harga 12112 sen, merah; 

" 20 n 'biroe; 
,, .. 25 ,, , woengoe; 

3 Jang disiarkan dalam tahoen 1928, perangko post 
oedara, (jang sekarang dipakai djadi perangko jang 
biasa] : 
jang harga 10 sen , lila; 

,, 20 ,, , biroe selada; 
,. ,, 40 ,, , merah anggoer; 
,. 75 ,, , hidjau; 

n 150 ,, I djingga; 
4, Jang disiarkan dalam tahoen 1931. Perangko post 

oedara jang sekarang dipakai djadi perangko biasa): 
jang harga 30 sen , lila toea; 

5. Tjetakan jang kalinja: 
ja'.lg haq~a 2 sen, dengan warna hitam peda pe
rangko post oedara, 
jang harga 10 sen, jang disiarkan dalam tahoen 1928; 
jang harga 2 sen, dengan warna hitam pada perang· 
ko post oedar.a; 
jang harga 20 sen, jang disiarkan dalam tahoen 1931; 
jang harga 2 sen, dengan warna hitam pada perang
ko post oedara: 
harga 30 sen jang disiarkan dalam tahoen 1913, biroe; 
jang harga 3 0 sen, dengan warn a hi tam dan dengan 
pada warna hidjau perangko post oedara harga 40 
sen (jang dtsiarkan dalam tahoen 1928); 
jang harga 42setengah sen, dengan warna hitam 
pada perangko post oedara harga 75 sen, jang disi
arkan dalam tahoen tahoen 1928; 
harga 42setengah sen, dengan warna hitam pada 
perangko post oedara harga 150 sen, jang disiarkan 
dalam tahoen 1928; 
harga 50 sen, warna biroe pada perangko post oe
dara haq~a 150 sen, jang disiarkan dalam tahoen 
1928; 

6. Jang disiarkan dalam tahoen 1933. 
Loekisan Seri Baginda Willem van Oranje, 
jang harga 12setengah sen, djingga. 

B. S a m p o e I s o e r a t. 
jang harga 12setengah sen, merah jang disiarkan da
lam tahoen 1916, loekisan Seri Bagit1da memandang 
kekana11 dipasang dalam seboeah boendaran pa l< ai 
makotah, diloekiskan dengan beberapa empat perse
gi ; 
jang harga 12setengah sen, tjetakan dengan kedoea 
kali dengan warna hitam atas sampoel soerat jang 
harga 20 sen, hidjau dan bi roe, jang disiarkan dalam 
tahoen 1925. 

C. Kart o e p o s t. 
jang harga 5 sen, biroe jang satoe lembar S!'idja, 
jang disiarkan dalarn tahoen 1913, djenis angka; 
jang harga 5 sen, merah jang satoe lembar sadja, 
dan jang kembar doea, tjetakan kedoea kalinja de
ngan warna hitam pada 12setengah sen, jang disi
arkan dalam tahoen 1922, loekisan Seri Baginda 
mamandang kekanan, d!belakannja laoet seboeah 
kapal; 
jang harga 5 sen, biroe jang satoe lembar sadja 
dan jang kernbar doea, tjetakan kedoea kalinja 
dengan warna djingga, dan merah pada 7setengah 
sen, jang disiarkan dalam tahoen 1913, djenis angka 

D Kart o e Pin d a h. 
jang harga 2 sen, merah, jang disiarkan dalam ta
hoen l 913, djenis angka. 

E. P o st b I a p. 
jang harga 12setengah sen, merah, jang disiarkan 
dalam tahoen 1922, loekisan Seri Baginda meman
dang kekanan, dibelakangnja laoet dengan se?oeah 
kapal. 

Pas ontvangen : 

EUROPEESCHE KINDERWAGENS 
N. V. Liem Oei Tiong « Co's, Handelmij. 

Manado Tel. No. 43. 

• • 
••• 

Bisa minoem bisa gosok bisa oeroet 

Kemandjoeran int minjak obat soedah dapat diploma2 dan soedah dipoedji dari padoek112 
toean2 ambtenaar dari bangsa Europa dan lndonesier seperti: Radja2, Regent, Hoofdagent van 
Politie bij de afdeeling Generaal Contro\e Soerabaja, Adjunct Hoofd Djaksa I ste klaitse pada 
Landraad Makassar, kepala2 Qistrict, Wijkmeester dan Luitenant Tionghoa, Hm. toea2, kepala2 
goeroe, Voorzitter2 dari perkoempoelan2, serta pendoedoek2 dan bangsa2 asing dari seloeroeh 
tanah Hindi a Belan da jang soedah pernah pakai ini ,,Ban Leng", dibawah ini ada doea SC' f rat 
dari antaranja. 

Soerabaja, 7 September 1935. 

VER KLARIN G. 

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

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

VERKLARING. 

Jang bertanda di bawah ini, L. J . J. v. An en, bertinggal di Soerabaja, mener~ngkan dengan 
m1, bahwa mfnjak ,,Ban Leng", jang dibikin oleh Sic Ka Tje merk Tjeh She Tong, sangat ter
poedji goena roep;d penjakit, seperti: sakit telinga, demam, loeka teristimewa loeka2 angoes. 

Sesoedah pakai sedikit sadja rasa sakit soedah hilang sama sekali. 

Soerabaja 24 - 11 - '35. Jang bertanda 

(s. b.) L. J. J. v. Anen. • --------------------------
lni tempo jang baik 

Kepada siapa pertjaja 

Boekan omong kosong 

Baik, tjoba pakai ini 

Asal toean p e rt j a j a 

Toehan jang keewa1a 

Bisa djaga kasehatan 

Haroes toeloeng menoeloeag 

Bisa kuihkan bookti penoeh 

Kalau penjakit toean lama 

Tanfgoeng, bisa be r h a s i I 

A kanmenolong penjakit toean 

Poenja kedatangan didoenia 

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

Didalam pemboengkoes deri ini obat, bisa dilihat bermatjam2 penjakit seperti, salah oerat, djatoeh 
terpoekoel, badan rasa tida koeat, loesiang lama dan baroe, kokehe baroe dan lama, telinga sakit, 
tjaijoe, leher sakit, peroet sakit, bera-bera, peroet rasa menggigi, bera darah, bisoel di gar1antang, 
toelang2 sakit, belakang sakit, digigit binatang berbisa dan lain-lain, semoea bisa digosok dan boleh 
diminoem, terlebih orai;ig oerernpoean 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 tooan poenja a jam kalau sakit, bisa tetes 3 tetcs 
tjampoer air panas, dan kasih minoem 1 hari 3 kali, asal bersihkan dengan boeloenja dahoeloe keda
lam moeloet; djangan le pas toean haroes koeroeng, bisa toean saksikan sendiri. Min j a k ob at t j a p 
D jag o, soedah beroleh banjak poedjian dari berbagai2 bangsa. 

M in j a k oh at Dew i, bisa dipakai djoega boeat roepai penjakit, kalau siapa beloem pakai deri 
terganggoe, tjoba saks1kan sendiri, boeat t j a ij o e, bersikan dahoeloe sama kap2s, dan toeangkan ini 
obat kedalam telinga, asal djangan makan teloer sama bakasang tanggoeng berhasil. Sedia extra 
min j a k 0 b a t t j a p D jag o, dan Mi n j a k 0 bat Dew i, tetapi sedikit mahal harga deri boc
kan extra. Sedia djoega, Z a If Teng go dan Z a If Yoko, boeat loeka2, Ba Is am Dew i, Mi
n j a k 0 bat Ma n a D e w i, 0 b at Ta n Yo, 0 b a t As i k b o e at g a t a 12, 0 b at 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 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. l. Min j a k 0 bat Her an, boeat ters1ram a i r pan as, tangg0en g baik . Mi n j a k ob at B c r
s e di o e d, tanggoeng boeat bere-bere bangka. 

Di Poefau2 Sangier bisa pesan sama toean The T j en g Hae en toean Th i o Ho G o a 11, jang 
biasa toeroet kapal Sangi er. Bisa pesan teroes kepada si pembeikin T j i a 8 o k Eng, Toapekong
straat No. 35 di Manado . Terima Agent dimana2 tempat, akan tetapi berdamai dengan soerat Jeb ih 
lebih dahoeloe, serta terima pesanan dengan post rem b our,. 

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

Memoedjikan dengan Hormat. 

TJIA BOK ENG 

Toapekong straat No 36 Man ado . 

Makalisoeng Toulour. hadir berdiri serta menjanj i ,,Beri Hormat" dan se
soedahnja itoe, djam 9 persis toean Yoekoemtoea 
!aloe mengatoerkan selamat datang dan tenma kas ih 
pada jang berhadir, serta sangat mengharga kan ke
datangannja, maksoed ta· lain oentoek men oendjoekan 
kehormatan dan kesetiaan pendoedoek Maka lisoeng 
Tr. pada pemerintah Hindia Belanda . di bawa p1m
pinan dan perlindoengan dari Se ri Bag inda Maha
radja Wilhelmina di Nederland. Ben koet dj oe!!a tn 
Hoekoemtoea menerangkan apa maksoed kesoe l< aan 
dan keramaian jang teloih sengadja diadakan ini mal am. 

Negeri oedik djoega toeroet 
b e rs o e k a t j i t a. 

Sebagaimana soedah diketahoei oleh pendoedoek 
Minaesa, bahwa H.K.H. Pnnses Juliana, Poetri Seri 
Baginda Maharadja soedah bertoenangan, sehingga 
di bendar Manado soedah r.tiadakan roepa2 knamaian. 
Dinegeri oedik2 di Minaesa, tidak ketinggalan toe
roet bersoekatjita dan beramai2 serta mendengar 
chabar kesoekaan ini, diantaranja negeri Makalisoeng 
Toulour, jang djaoeh tersakoe dari bendar Tonda.no, 
serta pendoedoe'kPja hanja + 300 orang. 

Moelai pada tanggal 9 sampai 12 September 1936 
sitjorak 3 berkibar2 ditiap2 roemah. 

Pada malam antara 12-13 September 1936 semoea 
pendoedoek Makalisoeng Tr. telah berkoempoel di
roemah toean Hoekoemtoea, jang soedah dihiasi 
dengan indah. Djoemlahnja orang jang hadir diroe
mahnja toean Hoekoemtoea itoe, tjoekoep banjak. 

Sebeloemnja toean Hoekoemtoea mengatoerkan 
selamat datang di!. pada jang hadir, semeea jaog 

Sehabisnja toean Hoekoemtoea berpidato, te lah 
disamboet dengan segala kegembiraan da r kebesa
ran hati dan denga11 dibaringi tepoek tan gan jang 
sangat ramai. 

Sesoedahnja soeara tepokan tangan tidak kede
ngaran, la Joe sekalian jang hadir perdengarkan~ nj a
njian jang merdoe jani: ,,Wilhelmos" dan sesoej ah 
nja itoe, kesoekaan dan keramaian ini disamboeng 
dengan dansi2. 

Djam 1 persis keramaian dan kesoekaan in i ber
achir dengan slarriat. 

.. 
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