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Memadjoekan basil negeri sendiri 

Menµangkat deradjat bangsa sendiri. 
Koerang lebih 20 tahoen berselang, maka kata 

,.boykot" itoe mendjadi satoe sendjata jang berbahaja 
dari kita bangsa Tionghoa. 

Apalagi da\am doenia perekonomian, sendjata ini 
mendjadi satoe genggaman jang maha hehat. 

Orang ingat sadja akan pemboycotan atas barang
barang Japan, oempamanja. 

Tetapi waktoe telah !aloe djaoeh dari kita . !toe 
waktoe, dimana seloeroeh tusschenhandel tergenggam 

onghoa mesti djoeal barang Japan, kalau tirlak soeka 
lenjap sama sekali dari doenia pcrdagangan. 

Tetapi ini beloem berarti satoe kekalahan dari 
bangsa kita dalaln doenia perdagangan dan economie . 

Dalam perdjalanannja ke Tiongkok pada tahoen 
doeloe, Mr. HART, Dir. Ee . Zaken pernah katakan 
bahwa dalarn waktoe jang tidak lama lagi Tiongkok 
akan bisa soesoel Japan dalam oeroesan Industrie. 
Tenaga-tenaga moeda diitoe negeri raksasa bekerdja 
siang rnalarn dengan efficiency. 

Boekti dari pada penoetoeran Mr. Hart ini, seka
rang kita bisa lihat dengan njata. 

dagar-saudagar kita pada mendjalankan barang2 da· 
gangan ini . 

Apa Hoakiau di Indonesia ini, tjoekoep mempoe
njai kegiatan dan initiatief pada bekerdja soepaja 
barang-barang hasil negeri sendiri ini bisa mendapat 
tempat dipasar Indonesia? 

Tentoonstelling jang dibekin di Manila dari ini 
barang-barang Tiongkok, telah membawa hasil jang 
sangat memoeaskan. Hoakiau disana lantas menga
toer satoe organisatie dengan kapitaal dari f 500.000 
dollar pada memboeat pesanan atas barang-barang 
lndustrie Tiongkok ini. 

dalam t111gan bangsa kita . Seperti kita sama tahoe, beloem lama ini satoe 
_ Doenia berpoetar, zanan berobah, dan segala apa ' missie dagang Tiongkok telah tiba di Java, dan di
dalam doenia ini poen toeroel berobah djoega. I Soerabaia dan Batavia telah diadakan expositie dari 

Perdr:gangan tusschenhandel itoe tidak tinggal itoe berdjenis2 barang dagangan boeatan pabrik Ti-
teroes mendjadi ,,rnonopolie" bangsa Tionghoa, te- onghoa sendiri, jang dibawa oleh ini delegatie sen
tapi soedagar2 Jain ba r::_:rsapoen banjak rnendesak ke diri. 

Begitoe djoega di Soerabaja, banjak soedagar te
lah mengatoer pesanan. 

Apakah tidak baik, djikalau kita poenja Siang
Hwee di Manado sini, meminta soepaja tjonto barang 
barang dagangan itoe jang sekarang ini ada di Ba
tavia, dikirim djoega ke Manado? 

itoe kalangan . 
Uenga.n perlahan tetapi dengan tentoe soedagar2 

Japan. Arab dan lndonesiers mendapat tempat jang 
djedjak dalarn lingkoengan dagang perantaraan 1toe. 
Kalau soedagar2 fiungho a tidak maoe djoeal barang 
Japan oempamanja, oleh sebab sikap jang t1ongkak 
dari ini bangsa di Tiongkok atau di lain tempat terhadap 
bangsa T1onghoa, itoe. tidak djadi apa. 

Sekarang soedah banjak soedagar Japan sendiri 
atau saudagar la in bangsa jang nan!J berboeat itoe . 

Dµs dengan larnbat laoen, sendjata ,.boycot" dari 
bangsa T10nghoa jang begitoe herbahaja itoe, tid::ik 
ditakoeti lagi oleh lain bangsa, terlebih poela oleh 
anak-anaknja Dai Nipon. 

Uan itoe boekan sadja, tetap1 barang-barang Japan 
sekarang i 1.i membandjir masoek seloeroeh pasar 
doenia dengan saingan harga jg tidak bisa terlawan 
oleh negeri jang mana djoega dalam doenia ini. 

Dus terpaksa, maoe tidak maoe, soedagar :Z Ti-

• 

Barang- barang jang dipertoendjoekan itoe, ada 
hasil dari 40 fabrikanten di Tiongkok antara mana 
jang paling teroetama ada: T HE CHINA A.B.C. UN
DERWEAR, WE..\ VINO AN D DYENG MILL Ltd., 
THE MAYER SILK MILL Ltd ., WAH SON Co, ELEC 
TRlC FACTORY, THE GRE AT CHINA CELLULOID 
Co Ltd., THE TA CHUNG HWA RUBBER INDUS
TRY Co Ltd. dll. 

Tjonto-tjonto dari barang-barang ini, tidak akan 
d1bawa kembali ke Tiongkok, tetapi akan ditinggal
kan di Batavia, dimana orang berniat akan mendiri
kan satce museum pada menem;>atkannja, soepaja 
pada segala waktoe masing-masing soedagar Tiong
hoa disini mendapat kesempatan boeat menjaksi
kannja. 

Barang-barang jang ditontonkan ini, ada barang2 
jang lakoe dipasar sini (Indonesia), dus sel<arang 
tjoema tinggal mendjadi satoe kewadjiban dari sau-

• 

Semakin banjak orang Tionghoa di Indonesia ini 
dapat menonton barang-barang boeatan leloehoernja 
semakin baik adanja, karena tidak disangkal suggestie 
jang sedemikian, akan menarik perhatian bangsa sen 
diri kepada barang-barang keloearan negeri sendiri. 

Dan djikalau dipoekoel ratakan, saban orang Ti-
011ghoa disini, saban tahoen membeli barang keloe
aran Tiongkok f 1.- sadja, ini ada bererti 1 stengah 
millioen roepiah dalam tiap tahoen atau koerang le
bih ada 3 millioen dollar boeat Tiongkok. 

lni ada baik sekali djikalau diperhatikan oleh se 
soeatoe Hoakiau diini negeri, karena dengan mema
djoekan hasil negeri sendiri, bererti memadjoekan 
perdagangan dan menambahkan ke 
nomie negeri sendiri. 

·ni semoea bererti mengang a 
sa sendiri. 

- soesoe pem1noem 
oentoeng 
ketjakepan 

mend a pet 
kebagoesan dan 

roman. 

Minoernlah 

Soesoe entjer ,, T j a p 
kebagoesan jang dateng 

N·o N NA" mengasi 

dari kesehatan dan 
oerat-oerat darah ketjakepan roman dari 

berdjalan dengen . 
1ang 

Soesoe en.tjer ,,Tjap N 0 N NA" 
selamanja gampang dipake: Bi kin 
doea lobang dibagian atesnja ka
leng dan ditoeangken ketjangkir 

atawa glas. 

tetap. 

Soesoe entjer JJAP ONNA' 
Etiket-etiket dari soesoe entjer tjap Nonna boleh datang bawa pada N. V. J.l:Coluksche Handels Vennoot

schap di Manado. Keterangan lebi djaoe boleh dapat pada firma ilI. H. V. te1"seboet. 
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Di maleman- maf eman 

pesto orang tjoema mi
noem: 

~KLOSTER 
~ BIER 

Detailprijs satoe botol F 0.50 

ROEPA-ROEPA KABAR 
KET JELAKAAN AUTO HEBA T. 

Kemarin Raboe tgl. 23 boelan ini sore djam 6.30 
disini diterima kabar dari Kotamobagoe, bahwa pada 
kira2 djam 4.30, · disana telah terdjadi satoe ketjela
kaan auto jang sangat hebat, dimana 2 antara pe
noempangnja jaitoe toean:3 Karstenz, Hoofdcom. van 
Politic dan Rombouts wegopziener t<otamobagoe te
lah mendapat kematian. 

Tentang ketjelakaan ini, lebih dja0eh kami men
dapat kabar pada keesokan harinja, seperti berikoet: 

Auto jang mendapat tjelaka itoe ada auto DB 10 
kepoenjaan toean Karstenz. Sesoedahnja selesai dari 
pada pekerdjaannja meng-inspectie satoe polit1e ka
zerne di lnobonto, satoe pelaboehan ketjil di Bolaang 
Mongondow, toean Karstenz maoe balik kembali .ke 
Kotamobagoe. Oidalam auto terseboet ada doe<ioek 
p. t. Radja Bolaang Mongondow L. Manopo dibela
kang dan disebelah kirinja toean Karstenz. Dibelakang 
ada doedoek toean Rombouts dan chaffeurnja toean 
Karstenz. 

Auto ini roepa2nja telah dilarikan dengan agak 
kentjang, sehing~a pada betoelan djalanan K M. 6 
dari Kotamobagoe teiah menoebroek metselwerk dari 
seboeah djembatan disitoe dan memboeat salto ·mor
tale kedalam djoerang disitoe jg tidak herapa dalam 

Sampai sebegitoe djaoeh, tidak ada satoe orang 
jan~ mengetahoei kedjad1an ini, djikalau tidak satoe 
vrachtauto dari Kotamobagoe jang maoe ke Manado 
pada soreh itoe telah menampak auto itoe jang ber
ada dibawah djembatan. 

Vrachtauto itoe lantas diperhentikan, dan orang 
melakoekan keperiksaan lebih djaoeh, ternjata jang 
dalam auto jang moekanja soedah terpoetar balik 
men~hadap !<edjalan Manado, kedapatan toean Kar
tenz jang soedah tidak bernjawa lagi, tergantoeng 
diantara stuurrad dan voorruit. Sementara lain-lain 
penoempang soedah terlempar keloear auto, jai toe 
p. t. radja Bolaang-Mongondow berada dalam tiga 
perampat mati, chauffeur patah tangannja dan toean 
Rombouts waktoe diangkat ada menoendjoekan tan
da jang masih hidoep, tapi tidak lama kemoedian 
lantas menarik napasnja j:rng penghabisan. 

P. t. Radja, toean Rombouts dan chauffeur lantas 
dibawil ke Kotamobagoe, sementara majatnja toean 
Karstenz dibawa ke Ameerang dan dari sitoe diam
bil oleh lijkauto gemeente dari Manado. 

Kemarin Kemis sore djam 4.30 dikoeboerkan di
sini dengan oepatjara. 

Menoeroet kabar kcadaan p. t radja sampai hari 
ini ada lebih baik. 

l'erajaan 25 De('ember. 
Ada dikabarkan, bahwa oleh Prat. Gemeente di Mana

do, telah dibentoek satoe commissie goena perajaan 
hari Raja, peringatan kelahirannja Toehan Isa. 

Orang mengandoeng niatan akan mengadakan tiga 
matjam pesta perajaan : 

le boeat anak2 dibawah oemoer 10 tahoen 
2e boeat anak2 dari 10 sampai 15 tahoen. Pada 

pesta ini antara lain2 akan mengambil bahagian 
semoea moerid2 sckolah2 dimana ada diberikan 
catechisatie. 

3e boeat anggota2 perserikatan2 Pemotda ~hristen 
dan moerid2 Mulo. Pesta ini terboeka djocga 
boeat sesiapa jang mengoendjoekan perhatiannja. 

Commissie terseboet akan beroeasaha mendapatkan oeang 
goena maksoedz ini d~n5an mengadakan lijst, jang 
pada kepalanja ada terba tja seroean seperti herikot : 

Dengan ini, sebagaimana ditahoen2 doeloe, disam
paikan kepada toean inteekenlijst ini, soepaja toean 
memperoleh kesempatan pada memberil<an sokongan 
goena Kerstfeest jang akan datang. Kami harap toean 
akan berhati soeka kasih. Ini ada lijst satoe2nja jang 
diedarkan goena perajaan Prat. Kerstfeest th. '36. 

Kami harapkan perajaan Kerstfeest bersama2 dengan 
800 anak2 dan pemoeda2 dari Gemeente jang berbitjara 
Belanda. 

Lain dari itoe, sebahagian dari oeang jang didapat 
akan diberikan pada djoemaat2 Titiwoengen, Tikala 
dan Singkil. 

Pada dapat merajakan Kerstfeest goena banjak orang, 
kami haroes bekerdja oanjak, ha! mana dengan senang 
kami lakoekan, ta pi kami per Io e d j o e g a ban j a k 
o ea n g. 

Tolonglah akan kami dengan pemberiar. . . . . 
Penjahoetan dan perhitoenja oeang2 ini nanti pada 

18- 23 januari 1937 bisa dilihat diKantoor Geredja di 
Manado. 

Voetbalboad Manado en Omstreken, 
Oleh Bestuur dari beberapa perkoempoelan voetbal 

disini, pada tanggal 19 hb. ini telah diboeat vergadering 
dimana telah didapat ketjotjokan pada membentoek satce 
voetbalbond jang dinamakan ,, Voetbalbond Manado En 
Omstreken" atau dipen dekkan: V.M.O. 

Voetbal2club jang telah mempersatoekan dirinja di
dalam lingkoengan V.M 0. ini, ialah Luna, Naealaut , 
Vias, Velocitas, Blauw-wit, Thor, Tionghoa, Wilhelmina, 
Oetara dan M. 4..S. 

Kepada ;>.t Burgemeester telah d1beritahoekan tentan!} 
berdirinja Bond ini, dan lebih djaoeh telah dimadjoe
kan permintaan, soepaja diatoer pembehagian hari main 
(speeldagen) kepada voetbalclub2 terseboet diatas pada 
tanah lapang Gemeente di Sario itoe. 

Kami dari K.H.P. mengoetjap selamat atas pendirian 
Voetbal - Bond ini jang mana ada sangat urgent boeat 
Manado, serta berharap moedah2an tjita-tjita Bond pada 
memadjoekan sport di Minahasa akan tertjapai kelak. 

Jang kami terima. 

Nasihat Dokter. 

Hampir seloeroeh soerat2 kabar meiajoe di Indonesia 
pada ti p kali terbitnja ada memoeat rub'riek serta 
nasehat2 dokter tentang keschatan oemoern dan lain2 
jang berhoehoeng dengan ini. Tetapi sampai sebegitoe 
djaoeh beloern ada satoe rnadjallah djangan dikata hari
an jang speciaal diterbitkan oe'ltoek membitjarakan 
tentang hygenisch atau nasehat2 pada .mendjaga kewa~ 
rasan oemoem. 

Baroe ini sampai kedalam tangan kami seboeah ma
djallah boelanan jang bertitel seperti diatas ini, NASE
HAT DOKTEH dimana isinja tiada lain dari pada 
propaganda tentang kesehatan .dan kebersihan Ra'jat 
(Medisch hygienisch propaganda). 

Membitjarakan tentang roepa2 penjakit serta tjara 
hagaimana memelibarakan anggota2 toeboeh soepaja 
djaoeh dari pada dihin~gapi penjakit. 

I idak disangkal, madjallah jang moeda ini ada men
djadi Balai Kesehatan oentoek ra'jat Indonesia seoemoem 
nja. 

Terisimewa poela karena pimpinannja terse rah dalaJTJ 
tangan ahli kesehatan da11 perobatan, jaitoe toean R. 

Soeharto, Arts, selakoe redacteurnja dan tidak koerang 
dari pada 4 medewerkersnja jaitoe toean2 R. Hendarmin 
Moerwadi, R. M. Slamat Sudibyo, dan H. Latip kese
moeanja Arisen . 

Harga langi;anan jang diatoer begitoe moerah, jaitoe 
f 1.50 setahoe11, ada tjoekoep ~in gan hingga masing2 
orang mamooe membajarnja. 

11adjallah jang sangat berfaeda ll ini sellaroesnja 
mesti berada pada tiapj tempat batjaan Leesgeselschap) 
sert:i dalam masing2 roemah tangga. 

Tjetakannj.:i atas kertas tebal tlan b;;goes, tlihiasi 
tlenga11 gambar:l jar.g intlah. 

Alamat Redactie - Adm1ni.-;tratie, K\\ itang 7, Batavia 
Centrum. 

Wasi lab . 
Madjalah setenga!J botlanan, jang diterbitkan "oleh 

Party Tiongl10a Isl:tm Indonesia di ;v\akassar didaktoeri 
oleh toean2 Tjia Goan Lien dan Tan Kim Peng kedoe
anja soedara Tionghoa Islam d.i Makassar. 

lsinja, berazas lgama Islam tlan Economi 

Muta tie. 

D e p a r t e m e n t v a n 0 & E. 
Overplaatsing van de Europeesche onderwijs voor 

de eerste twee schooltijden me j. Portie r van de 
Europeesche 2e Lagere school te Semarang naar de 
Openbare Europeesche 2de Lagere school te Manado is 
ingetrokken. 

·-~--

Meminta perhatian. 
Seperti maloem diseloeroeh Minahasa telah dikeloear

kan peratoeran, bahwa bagi sesiapa jang n'ar.ih berhoc
tang wang verkeers, haroes Jiteboes dengan bekerdja 
sendiri didjalan jang ditentoe1<an 

Dibahagian Tikala orang2 jang menoenggak dipe
kerdjakan didjalan Koka. masing2 dengan gadji f 0.35 
sehari dan menerima kasbon i:>-itoe f 0.25 dipotong oen
toek membajar toenggakan -.erkeersbelast ing dan f 0.10 
wang makan. Heran sekali menoeroet warta jang kita 
peroleh, wang makan jang mereka bekerdja sedari btie· 
Ian Aug;u::.tus beloem didapat. Hal ini oleh mcreka soe
dah beberapa kali meminta keterangan p~da jang ber
sangkoetan, tetapi hanj3. disorong2 sadja. 

Harap hal ini mendapat perhatian dengan lekas oleh 
jang berwadjib, ' goena kesenangan doea pehak. 

DARI TONDANO. 

Medewcrker kami : 

Mondapat perhatian. 

Berhoeboeng den~an toelisan kita di K.H.P. ' tgl 
18 Juli •36 No. 3 dan tang~al .... 1936 No ... 
jang bortoeroet2 berkepala. ,,Nasi bnja Hoekoemtoea2 
district Toulour dan Keloeh kesah Hoek0emtoea dis
trict Toulour" sekarang dapat dikabarkan bahwa wang 
Commissieaanslag 1984 toean2 Commissie soedah 
dapat prentah dari P.T. Majoor boeat menerima wang· 
nja di kantoor district Tondano tanggal 14 Septem
ber 1936; jani toean2 Commissie pegawai negeri 
menerima f2. dan boekan pegawai negeri f2.50 wang 
Commissieaanslag 1935 dan 1936 kini baharoe di
aanvraag. 

Jang mendjadi kcheranan kita, PT. Majoor tidak 
soeka serahkan i toe wang commissi pada Hoekoemtoea 
walakinpocn dalam tangannja Hoekoemtoea, ada soerat 
koeasa dan kwitantie dari hak menerimanja Maoenja 
P. T. Majoor soepaja itoe wang, toean2 commissie 
haroes menerima sendiri dikantoor district Tondano 
Apakah Hoekoemtoea jang membawa soerat koeasa 
dan kwitantie dari toean2 commissie, tidak dipertjaja 
boeat menerima itoe wang f 2. 

Waktoe kita bertanja apakah sebabnja toean2 com
missie tidak soeka pergi menerima sendiri itoe wang 
dikantoor district; kita dapat djawaban; Peratoeran 
itoe baik didjalankan dibendar Tondano, sebab me
reka itoe ta mengeloearkan ongkost setengah cent, 
tetapi kami jang tinggal dincgeri:? pantai Tondano 
haroes mengeloearkan ongkost jaitoc oentoek auto 
f 1. makan f 0,50 dan sisanja 0,50 Jang mana wang 
f 0,50 itoe saja telah memboeang tempo 1 hari c,en
toek mengambilnja. Djadi oepah kami selakoe Com
miessieaanslag hanja .f 0,50 nctto dalam 1 tahoen. 

Mendeniar djawaban jang bcgini ini, maka kita 
sekedar bcrkata dalam hati "So e d ah t er I a Io e" 

Pl.KAT. 
Menoeroet keterangan jang kita dapat bahwa oleh 

Bestuur Pikat afdeeling Tondano, disertai oleh toean 
Supit lid M.R. Toulimambot, besok tanggal 27 Sept. '36 
akan diadakan propahanda - Vergadering, oentoek mcn
dirikan afdceling Pikat di R ERE R. 

Kita harap sadja, kiranja maksoed ini akan tcrtjapai 
di Rerer akan berdiri afdetling Pikat djoega scperti di
lain2 tempat. 

Djoega mendapat perhatian. 
Menjameoeng pehabaran kita di K.H.P. tanggal 29 

Augustus 1936 No. 9. berkepala ,,Dimakan tikoeskah? 
maka kini dapat pozla dichabarkan, bahwa sedjaknja 
itoe 6 kasboek hilang tanggal 31 Maart '36 baharoe 
kini Kapaladjaga No 2 negeri Papakelan bernama M. 
telah dititahkan menghadap P.T. Majoor tanggal 11 
Sc ptember 1936. 

Moela2 kita menaroe doegaan bahwa tentoe P.T. 
Majoor akan memeriksa, siapakah jang soedah mcnc
hilangkan itoe 6 kasboek, diantara itoe 2 Ma triebelas· 
M.R (toean2 T. dan I.) dan Kepaladjaga tsb. akan 
diperiksa sclakoe saksi . akan .tetapi menjesal a..nat .:oe
gaan kita melesct adanja, sebab Kepaladjaga tsb. boekan 
diperiksa, mclainkan datang mendengar poctoesan dari 
P.T. Majoor. Beliau teroes berkata: Kepaladjaga, 1nglcau 
soedah bi kin hiiang itoe 6 kasboek, lekas engkau tjehari 
dan dalam tempo 2 hari itoe 6 kasboek engkau soedah 



GADOEH niLAM GEDONG VOLKENBOND. 

Waktoe keiser Haile Selassie berpidato dalam gedong Volkenbond, djornalis-djorna1is Italia jang toeroet 
hadir, telah mengadakan demonstratie sehingga ;;iereka terpaksa d1keloearkan dengan kentja11g dari sitoe. 

serahkan kepada kita, mergerti. Jang mendjadi kehera
nan kita, PT. Majoor t1ada kasih kesempatan kepada 
Kepaladjaga tsb . oentoek mempertahankan dirinja serta 
menerangkan bagaimana loed(eknja kehilaq~~;n tile 6 
kasboek, melainkan kepalaujaga tsb. disoeroeh keloear 
dengan segerah . 

Poetoesan jang soedah didjatothkan oleh P.T Majoor 
pada kepaladjaga tsb . kita ta akan masoek tjampoer, 
akan tetapi dengan ini sekedar kita bertanja sadja le 
Apak3h soedah ada boekt1 atau saksi jang boleh me 
nerangkan dengan soempah jang itoe 6 kasboek soedah I 
diserahkan kembali oleh Mantriebelasting MR pada 
itoe Kepaladjaga?? dan 2e. Apakah toean2 Mantrie Be
lasting M.R. berani rnenerangkan dengan soernpah, bahwa 
itoe 6 kasboek soedah diserahkannja sendiri pad a Ke· 
paladjaga tsb. 

Kita harap sadja soepaja jang berwadjib di MANA DO 
soeka memperhatikan toelisan ini dan dengan segerah 
diselidiki akan kebenarannja 

KOT A.Y\OB:\GOE. 

Bahaja maoet jang mengibahkan hati . 

Doea meninggal doenia dan doea 
dalam keadaan pajah. 

Tentang ketjelakaan auto ja11g hebat di Kotamoba
goe, kami menerima warta lebih djaoeh sebagai ini: 

Pada tanggal 23 September 1936 jang baroesan 
laloe hari Rebo Jepas tengah hari, telah ber:mgkat 
dari laboean lnobonto ke Kotamobagoe satoe auto 

kapoer itoe berfaedah . 
sekali, karena itoelah oen

ketjil kleur merah jang dikenderai oleh empat toean 
kesemue;anja ambtenaren dau beamb.ten. 

. Te_rked1oetlah pendoedoek Kotamobagoe dan se
k1tarn1a setelah menerima satoe warta, bahwa satoe 
auto ketjil ada beroleh ketjelakaan di kilometer 6 
deka.t negeri. tv1ongkonai dima11a den~an segerah 
bers1mpang s1oer manoesia cian kenderaan teroetama 
toean2 pemerintah menoedjoe kedjoeroesan itoe. 
Setelah keadaan jang mengedjoetkan 1toe scmangk1n 
~emoekoel .hati, I.aloe kita ambil tindakan jang loear 
b1asa meng1nngn1a, d1mana kami dapatin dengan 
sangat tertjengang auto jang tjelaka itoe soedah 
san~at roesaknja didalam satoe djoerang jang sem
pit dalamnja kl. 12 meter. 

Dan jang lebih mengedjoetkan hati, ialah doea 
toean bangsa Europa toean2 Karstenz Commissaris 
technische· l eider dari veldpolitie dan Rom bouts 
~egopzienner. Kotamobagoe telah menarik napas 
1ang penghab1san serta tc;ean Radja L. C. Manoppo 
dan satoe veldpolitie biasa didalam keadaan pajah. 

Sepandjang keterangan dari orang<:l jang lebih 
dahoeloe ditempat itoe, bahasa toean~ jang lantas 
meninggal doenia itoe masih tertinggal dalam auto, 
dan kedoea toean jang lain terpelanting keloear, 
jang mana apa jang didalam auto masih lagi berna
pas sekali sekali, lcemoed1an ta' antara berapa lama 
menarik napas jang penghabisan. Disini lantas orang2 
teroetama toean2 Gezaghebber. Dokter, Adspirant 
Controleur, Penghoeloe Mongondow dll. repot dan 
sibottk pada memelihara toean Radja jang kita Jihat 
soedah dalam keadaan lemah lemboet poen berloe-

soer jang teroetama perloe boeat 
1boe dan anak. 
Anak jang sedang hendak besar mengisap dari 
keadaan badan iboe semoea kapoer, jang perloe 
baginja boeat pendjadikan toelang2nja, oerat2, 

oerat2 saraf dan bagian lain2 jang hidoep. Boe
kankah banjak kali kita melihat pada mereka 
jang akan melahirkan anak dan pada iboe 
jang masih moeda pemandangan mata jang le
mah, jang menjatakan kekoerangan kapoer. 

Obat Kalzan dari Professor Loew jang terna
ma itoe, memberikan kapoer tjoekoep boeat 
pemelihara gigi, toelang2 dan bagian2 jang 
hidoep, dengan sampai tjoeko.::p sisa boeat 
penghidoepi anak bagi se ::, ~iia keperloeannja, 
soepaja ia djadi besar. 

Kesoedahannja kita dapat anak jang koeat dan sehat dan 
iboe jang beroentoeng dan sehat, jang baginja hidoep 
sebagai iboe satoe kesoekaan adanja. 

Terdapat disegala roemah 2 obat clan toko 2 
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• 

moeran darah (lengan beliau sebelah kanan. 
Sctelah itoc korban2 itoe diangkoet dengan auto 

kehospitaal Kotamobagoc, mengetjoealikan majitnja 
toean Rombouts diiring orang keroe1nahnja sendiri 
menoeroet peri n tah dari Dokter. 

Walaupoen soedah waktoe malam dihospitaal 
datanglah mengoendjoengi beratoes manoesia dari 
s.egala golongan bangsa dengan masing2 merrtper-
11hatkan kesedihan hati, jang ta' dikira2 lantaran 
mana baroesan kali in1 di Kotamobagoe kedjadian 
bahaja mendadak jang begitoe roepa. ,Vialam itoe 
djoeg.J kiraJ djam I 0 majitnja toean Karstenz di
t)awa dengan auto Saigon ke Manado d1iring oleh 
5 v. p. 

Dari pada satoe soember jang boleh dipertjaja, 
bahasa toean2 1n1 pagi hari itoe dari Kotamobagoe 
ke laboean lnobonto laloe mamp1r di kilometer 30 
Ll1tempat orang2 rante < Kaija ' l. Sesoedahnja teroes 
ke Inobonto !aloe bermain bola {biljarten) sedikit 
tempo disalah satoe kamar bola disana Kira2 djam 
2 lepas tengah hari !aloe berangkat dari sana kem
bali ke K~tamobagoe, dtmana jang pegang stuurnja 
toean Radla; dan sert~ sampai ditempat itoe dengan 
k~adaan tjepat auton1a seolall2 terbang menoedjoe 
djoerang. 

Kata soember itoe kira2 seperampat djam beg • r 1 

langgar satoe motorfiets jang dikendera1 oleh bet e 
rapa veldpolitie menoedjoe ke Kotamobagoe dj oe~ a 
laloe veldpolitie jang ada dalam kepajahan telal 
sadar lantas berteriak dengan sajoepnja, tetap1 ~ e · 
ngenderai motorfiets tiada dengar poen mereka tiada 
lihat lantaran ada dibawah sekali. Kemoedian tiada 
antara berapa lamanja datang satoe autovracht dari 
Kotamobagoe ke Inobonto si tjelaka jang sadar tjo
ba lagi berteriak, tetapi mereka dalam autovracht 
tiada dengar djoega, Oentoeng beroentoeng salah 
satoe dari penoempang autovracht itoe menengok 
k.ebawah lal.oe .dapat melihat benda berkilap <iipan
t1ar oleh t1aha1a matahari, dimana lantas dengan 
scgera orang itoe minta auto distop. 

Djikalau kita menaroeh kira tempat ketjelakaan 
itoe, tidak akan diimpi jang tempat itoe ada berba
haja boeat kenderaan auto dan lain2. Alhasil socdah 
begitoe kekoeasaan dan kemoerahan maoet dan tjc
laka, satoe moestahil memberi chabar lebih dahoeloe. 
. Dengan sedih hati kita sampaikan arwah kepada 
J~ng w~fat, serta satoe do'a oentoek toean2 jang 
t]~laka 1toe t~roetama terhadap toean Ra~ja djoen
d]oengan kam1, moedah2an loepoetlah dari marah 
bahaja jang sangat itoe. Mas. 

Pcrnjataan toeroct berdoeka. 
Berhoeboeng dengan ketjelakaan auto jg berlakoe tgl. 

23 hb. ini didjalaRan antara lnobonto - Kotamobagoe, 
maka p. t. Resident Manado pada tanggal 25 hb. ini 
menerima telegram dari Algemeen Secretaris, jang min ta 
disampaikan kepada achliwaris dari jang rneninggal, b.e· 
gitoe djoega kepada p. t. Zelfbestuurder Bolaang Mo
ngondow pernjataan toeroet berdoeka dari Seri padoeka 
toean besar Goebernoer Djendera!. 

SPAARBANK MINAHASSA. 
Diakoe sah dengan besluit Goebernemen 

tertangial 11 Juli 1894. 

Ttmpat menjimpan oeang simpanan jg paling amen / 

Oeang simpanan jang tertjatat dalam boekoenja 
semasing penjimpan, pa.la oemoemnja boleh diminta 

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

Blienga lrente) oeang jang didapat boeat tahoen 
jang telah taloe, saban tahoen kira2 dalam boelan 
Mei, ditentoekan oleh Directie . 

Dbectie. 

Oahak ltoe haro@s dlkeloearkan 
N :ifm soesoh i1·oe, botoek j.png tak 
berhenti2 itoe, lidos dolom kcrong
konga.1 i toe semoeo itoe men ? ingati · 
toeon bahwo lendir don bad i' ler
sangko.?t poda dodo toear~. Djaoeh
konlah sebob2 dari pen1o ::lf ciodo 
jong hebat itoe, dengan Abdl j, i;oop 
jong m }ngoerangkon log i mc:-iem
boehkan sakit itoe don jong r. .:rnq· 
hantjoerkan serto mend !a .:J~P>wn 
lendir itoe, oieh sebc ~.)11 :1 toean 
dopat angin don djadi njanicn poela 
Den~on 1l\bdijsiroop toea;·, menolongi 
alam serta opa jang sakit itoe men
djadi njaman poela. Abdiisiroop itoe 
telah dibekin teroetama oentoek per
kakas2 napas daripada pati2 toem
boeh2an jong segar. Mengoeatkan 
serta menjemboehkan dado don 
poroe2. Tok terlawan oentoek · 

Batoek-Oriep-8ronchiti~-Aslhma 

11am. ,$l,D 
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BAK BERSID.llf G DAN IERIOEllPOEL. 

( Disoesoen oleh: G E. D.). 

4. 

§ I. DARI HAL PERKOEMPOELAN. 

Seperti soedah dikatakan tabiat dari fasal 1 ja'lah 
,,vooruitstrevend" dan apakah sekarang dapat .didirikan 
segala perkoempoelan? Tidak; pembatasan kedoea kita 
dapatkan di fasal 3 jang melarang perkoe]Tl poelan ; 
1. jang peli1d1riannja atau toedjoeannja dirahasiakan. 
2. jang oleh Gouverneur Generaal ditetapkan berlawa

nan atau bertentangan dengan keamanan atau keten 
traman oemoem (in strijd met de openbare orde). 
Bagaimana djalannja penetapan ini? lni ha! diatoer 

dalam fasal 4: 
a. 0.0. haroes menetapkan lebih docloe bahwa adalah 

tjoekoep boekti2 boeat mendjatoehkan besluit ber
tentangan keamanan oemoem kepada perkoempoelan 
itoe. 

b. sekarang poetoesan ini selekas2nja diberitahockan 
kepada pemoeka2 dari perkoempoelan Hoe, djoega 
dioemoemkan dalam javasche Courant, i toe couran t 
officicel dari pemerintah jang diterbitkan o\eh peme- I 
rintah sendiri di jakatra Moelai satoe hari sesoedah-
nja poetoesan itoe dioemoemkan dalam javasche
Courant perkoempoelan itoe ta' dapat bergerak lagi, 
dan lagi ta' boleh menuima anggota baroe. 

c. lantas pcmoeka2 dari perkoempoelan itoe diperiksa 
tentang ini atau setidak2n.ja dipanggil dengan opisil 
boeat didengar tentang oeroesan ini. 

d. Segala soerat-socrat selandjoetnja disampaikan kepada 
Raad van lndie boeat menerima adviesnja. 

e. Sekarang djika mcnoeroet pendapatan 0.0. ada tjoe
koep keterangan lantas didjatoehkan itoe besluit jg 
menerangkan bahwa perkoempoelan tadi bertentangan 
dengan keamanan oemoem. 

f. Ini poetoesan disertai alasan alasan jang tjoekoep 
dan selekas2nja dengan djalan deurwaarder diberikan 
tahoe kepada pemoeka2 perkoempoclan tadi, djoega 
dioemoemkan di Javaschc Courant. 

g. Moelai satoe hari sesoedahnja dimoeat di Javasche 
Courant atau hari jang ditentoekan, besluit G. G. ini 
berdjalan, mendjadi perkoempoelan ini diboebarkan, 
terlarang. 
Tentoe pertanjaan jg teroetama dalam ini ha! jalah: 

apakah artinja berlawanan dengan keamanan oemoem? 
(in strijd met de openbare orde) . 

Seperti perkataan politiek djoega dalam peratoeran 
ini ataupoen dalam Gendang2 dilain negeri tidak dite
ran~kan apa jang dimaksoedkan dengan keamanan oe
moem ini. 

Dalam boekoenja Mr. Noyon kita dapatkan soeatoe 
definitie jaitoe segala perboeatan jang mengantjam per 
gaoelan hidoep dan ketentraman alam (gevaar opleveren 
voor het maatschappelijk !even en de natuurlijke orde 
dcr maatschappij verstorenJ, tetapi djoega keterangan 
ini belocm dapat memoeaskan hati kita dan kita sebe
toelnja hanja sadja takloek pada pengertian jang dibe
rikan olell jang berkoeasa. 

Djoega tentang keamanan oemoem ini nanti dalam 
persidangan terboekti lebih hebat artinja (fasal 7a, Sa, 
Sb, dan 9). 

Atoeran terseboet diatas jalah peroba11an baroe jai
t~e jang berdjalan 1 )anuari 1936 (Stbl. 1935 No. S5) dan 
sebeloemnja boekan G.G. jang menetapkan, bahwa soe
atoe perkoempoelan jang bertentangan dengan keama
nan oemoem, tetapi dahoeloe Hoogerechtshof-lah 1itoe 
hakim jang paling tinggi) jang haroes memoetoeskan 
tentang ini ha!. 

Menoeroet kelerangan jang diberikan oleh wakil pe
merentah dalam sidang Volksraad waktoe membitjarakan 
perobahan ini [handelingen Volksraad ddo. 19 februari 
1935 biz. 1639 vlg.) jalah boekan tempatnja djika hakim 
[Hogerechtshof] ambil poetoesan tentang ketetapan tsb, 
karcna ini boekan soal kehakiman (rechtspraak). Jang 
haroes diperiksa dalam ini oeroesan jalah sama dengan 
apa jang diperiksa boeat mendjalankan exoreitanterech
ten terhadap kepada pendoedoek. Tentang ini exorbi· 
tanterechten, diadakan penjelidikan apa si pendoedoek ' 
berbahaja bagi ketertiban oemoem dan sekarang diada
kan penjelidikan djoega, tetapi terhadap kepada per
koempoelan dan tentoe ini boekan pekerdjaan dari ha
kim, tetapi haroes dikerdjakan oleh pemcrentah sendiri. 

Apalagi djika hakim jang akan ambil poetoesan, se
karang depan Hoogerechtshof beradoe doea f1hak jailoe 
Procoreur Generaal selakoe wakil pemerintah, jg men
dakwa dan perkoempoelan jang didakwa. Mendjadi da 
lam persidangan ini pemerintah diadoe dengan si pem
berontak [rebel] dan Hogerechtshof haroes poetoeskan 
dalam ini hal siapa jang dimenangkan, jaitoe pemeren
tah atau i;i pemberontak. Keadaan demikian ini tentoe 
boekan semestinja. Oleh karena itoe hak boeat mene
tapkan berlawanan dengan keamanan oemoem atau ti
dal<, se~<arang diberikan kepada Gouverneur Generaal. 

Oidalam sidang Volksraad banjak hoedjan pemtata
han dari beberapa anggota terhadap keterangan ini 

Mereka berpendapatan bahwa djoega pemerentah ha
roes takloek kepada hakim jg tertinggi (Hogerechtshof1 
dan dengan djalan ini kepentinj!an dari perkoempoelan 
rajat seoemoemnja, baroe dapat perlindoengan seloeas 
loeasnja. 

Akan tetapi segala perdebatan ta' berhasil dan l<e
kemoedian rentjana atoeran ini djoega disjahkan oleh 
Volkraad dengan ta' dapat merobah sedikit djoega. 

VRDCEITEN YSWAFELS 

Keloearan ,, Ysfabtt"iek Minahasa 

EN.AK dan MENJEGA.RJLfN. 

KENG 

Bermillioen-millioen orang dari segala bangsa dise
loeroe doenia socdah kasi poedjian tentang moesra
djabnja 

OBAT BALSEM TJAP MATJAN 
BOEAT MENOELOENG ROEPA-ROEl?A PENJAKIT. 

Selamanja sedia 

BALSEM TJAP MATJ,AN 
DALAM ROEMAH ATAWA DALAM PERDJALANAN. 

Toko Obat Tjap Matjan : 

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

Bisa dapat beli disegala Roemah Obat dan toko-toko. 

AJ?.OTHEEK "ANDU" 

I __:r 
~p. 

j 
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f 

ROEMAH SAK IT DAN ROEMAH Oi3AT ~---- --

Djani b,itjara: 

DJAM 
,. 

10 
4 

12 PAGI 
6 SORE 

SPECIAAL BOEAT PENJAKIT ANAK-ANAK. 
DJOEGA BOEAT PENJAKIT 0 EM 0 EM. 

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

Ongkos periksa dan luo~ga obat2 1nom·ah, tetapi: it CONTANT. 

FILIAAL2: AMOERANO, T,ONDANO, AIRMAD1Di, LANGOAN, dan KOTAMOBAGQE, 

DJ ANG AN BA T J A ? ·? ? 
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2. 

Departement van Econonische 
Zak en 

Adviseur voor de cooperatie. 

10. Perihal atoeran::l per1<oempoelan HJe dalam s~e· 
rat ini ta• perloe kami terangkan seloek-beloekn1a. 
Sekarang hanjalah kami ingin dapat tahoe ~pakah 
foean:l dapat menjetoedjoei tjita2 ini. Maka dan sebab 
itoe tjoekoeplah dibawah i1ii diterangkan seoemoem· 
nja sahadja. 
11. Menoeroet keadaan sekarang maka banjaknja 
wang kas dari semoeanja .centr~le dan ~ooper~t1.e:.: 
jang tidak tergaboeng leb1h dan _wang 1ang d1p1~
di~m oleh lainnja Centrale. ~aga1arnn~ . se?enarn1a 
keadaan kekajaan dan oetang 1toe kam1 1~g~n ~en 
dapat kabar . Maka oleh karena itoe soerat m1 d1la~
piri roepa2 pertanjaan dengan penghar~pan soed1h.
l lh toean::l mengisi dan mengembal1kann1a pada kam1. 
Sepandjang pengetahoean kami, maka pada tt: 31 
l)ecember 193f sedjoemlah ada wang f 840011,1ang 
disimpan Dada Algemeene Volkscredietbank, Post
spaarLank dan Cent1a 1es d<in f 16.000, dipindjam 
dan Alaemeene Volkscred1etbank . 

"' 12. Wang jang ter'>eboer per t 1ma sebag1a~1 men-
dapat rente 3°/o, seb gian ~ 4% sebag1an ~Yo. at~u 
sama seka!1 tidak Oentoek p1ndjaman di baJarnJa 
rente 5°/") atau 6°/ 0 e.tau barangkall 1e_bii1. 1\ilenoeroet 
perhitoengan jang s..!m..: 1tara. maka nJAtalah perta~a 
bahwa dengan djalan mempersatoekan seinoean1a 
wan a rnodaC sebacrian be '"r dart kekajaan oemoem 
dapatlah di 1mpa11"'pada Algemeene Volkscred1etbank 
dencran rente 3 i 0 Lacr1 pnela wang jang dipindjamkan 
seb:njaknja t 16.000'- dengan r~nte 5 a 60 u 1toe 
boeat pem1 ndjam berart1. toeroenn1a rente da!1 boe~t 
penjimpan berart1 dapatnia keoentoengan ren,e l~?1h 
besar. Apab1la oleh v\oedercentrale kepada penjlm
pan d1berinja rente menoeroet rat~2~j~ pendapat~n 
dalam sesoeatoe tahoen, maka nist1a1a semoean1a 
Cooperatie, baik jang menjirnpan maoepoen memin· 
djam. dapatlah keoentoengan. 
13 Dan Algemeene Volkscredietbank kami t.~lah 
dapat keterangan bahwa ia t.erhadap hepada t11te2 
menaadakan V\oedercentrale 1toe menaroeh symra
tie. fa sanggoep membatoe dengan memberi kesem
batan epaja nntara Centrale d~n \i\oeder~e~trale 
diadakan sematjam clearing. Baga1mana ha\2 m1 a_kan 
didjalankan didalam praktijknja beloem dapat d1da
maikan, sebeloem kami tahoe jang Toean2 menjetoe
djoei adanja Moedercentrale ini. 
14 Oentoek primaire cooperatie jang belqem dapat 
menggaboengkan dirinja pada centrale, sebaiknja tidak 
masoek mendjadi lid dari .\i\oedercentrale, tetap1 boleh 
menitipkan kelebihan modal peroesahaannja pada 
Moedercentrale dan dengan perantaraannja boleh men
dapat pindjaman wang, djika keperloeannja telah 
njata Jang boleh mendJad1 anggauta .\foederoentral.e 
1toe: Centrale jang sekarang telah ada dan 1ang d1· 
kemoedian didirikan. Adapoen modal peroesahaan
nja Moedercentrale ~erdja,di da_ri w~ng simpanan 
dari semoea coooerat1e2. Sepert1 tern1ata dar1 angka 
terseboet diatas · maka wang itoe soedah tjoekoep 
oentoek memenoeh1 oerm111taan2 cooperatie2 jang 
memboeioehi crediet 
10. Adapoen hal jang amat pen ting ja 'ni keoastian 
bahwa semoea wang jang dipindjamkan benar akan 
dibajar kembali sehingga kaoecr1 penjimpan ta ' kan 
menderita roegi. 

fentang hal in1 tidak lama lagi akan terb1tlah 
kelonggaran jang baik. Sedik1t hari lagi ole_h .t?ean 
Directeur van Economische Zaken akan d1dmkan 
stichting"fonds voor de kleine nijverheid" _Ini.fonds 
akan daoat memberi ga antie oentoek p1ndJaman 
dari primaire co'lperatie dan Centrale jang berhoe-
poena dencran "kie111e ni1·verheid''. Lagi poela boleh 

"' ~ b d1harap. bahwa oentoek pindjaman goena mene oes 
hoetang di kalangan oerta111an pertania n ~ pohon 
mangga, randoe, klapa .. sawah) akan .dapat garantie 
dari Pemerintah. Mend1ad1 oentoek d]alan2 baharoe 
goena Coopertie jang telah k~m1 seboetkan. tadi 
akan sokongan jang koeat dart p1hak Pemermtah. 
Tentoe sahadja. pada memberinja piudjaman wang 
itoe boeat seteroesnja akan diatoer dengan hati2 
sekali setjara jang soedah dan jang mendadi alasan, 
bahwa cooperatie d:ilam tahoen2 jang soekarpoen 
daoat memenoehi kewadjiban:foja. Lebih2 kami te
ran:Oirn11 disini, bahwa Moedercentrale jang akan 
bekerdja dengan wangnja co0per~tie2 sendiri, ha
roeslah memperhatikan dan mend1aga snenggoeh~ 
djangan sampai meroeg1kan kepad~ kemadjoeannja 
pergerakan coeperatie seoemoemnJa lantaran me
mindjam wang dengan tidak ditimbang benar2 

16. Apabila dengan djalan jang berarti memberi 
pertolongan dengan tjepat dan ringan ka1au terasa 
perloe, pindjaman wang mf'ndjadi moedah, maka 
V\oedercentrale akan berfaedah besar goena kema· 
djo<.:an pergerakan cooperatie di Hindia Belanda. 

17. lni atoeran boekan baroe lagi. Di Britsch-lndie 
jang boleh diseboet tanah kelahiran ?a.ri. peratoe~an 
cooperatie jang sekarang berlakoe d1s1111 (Regel1ng 
Inlandsche Cooperatieve VereePigingen), maka d1an
tara centrale2 terdirilah centrale lagi, jang dinamakan 
Provinciale Bank. Ten.tang keadaan Provinciale Bank 
di Bombay, seorang dari pembesar dienst cooperatie 

Ethiopia. 

S o e a r a d i p a n d a n g t i a h. 
Negus Hada Selassie, jang sesoedah berpidato di 

Vulkenbond, oleh pidato mana semoea pendengarnja 
sama terharoe, dalam beberapa tempo tidat moentjoel2, 
sebab roepanja beliau maloe akan perasaan terharoe dari 
Eropah itoe. Baroe2 ini Negus berseroe poela pada doenia 
dan mengatakan bahwa doea pertiga bahagian dari 
Abessinia mas1h beloem dikoeasai oleh Italia, dan masih 
mempoenjai pemerintahan asali. jang didjalankan atas 
namanja keiser. Negus an tare lain2 mengatakan djoega, 
bahwa militer Italia jang dikoempoelkan ditempat2 jang 
di pertegoehkan dapat memegang kekoeasaannja hanja 
dengan menggoenakan pesawat2 terbang dan menjirami 
pendoedoek, djoega jang boekan serdadoe, dengan gas 
beratjoen! 

Apakah soeroean ~egus pada doenia ini didengari 
kelak atau tetap djadi satoe soeara dipadang tiah, itoe 
beloem dapat dikatakan. 

Dapat dikabarkan lagi, bahwa itoe pemerintahan 
Ethiopia jang mas1h ada, dan seperti diketahoei ada 
bertempat disebelah Barat negeri itoe, disatoe kota narna 
Gore, ada me!ingkoengi kira~ 2.000.000 tdoea joeta) 
djiwa, jaitoe mereka jang sekali2 tak soeka taaloek pada 
Italia. Pada beberapa negeri telah diwartakan mandaat 
atas daerah2 Ethiopia jang masih merdeka itoe. 

Portugal. 
Kedjangkita 
noelar? 

penjaki me-

TOE.A.N BOMOELO OLII i·. 

Telah berlakoe dari antara kita seorang Pernimpin 
Jang Oetama, saudara dan seorang Gembala, jang de
ngan sepakat dan memang seharoesnja dangan sepakat 
L i m bot to - Go r on ta 1 o, Go r on t a Io - L i m _ 
bot to, telah diberi gelaran: 

. . Ta Lo Poenoe To Lipoe 
art1n1a, se<>rang tjinta kepada Tanah Air demikianlah 
permoelannja pidatonja saudara K, Kaloek~e, ketika me
m~kamkan djenazahnja Padoeka toean Boemoelo OJ ii, 
D1.ogoegoe Kwandang Almarhoem, ja'ni pada hari Ka
m1s tgl 3 hb September 1936 djam 10 pagi dipekoe
boeran Mesdjid Kotta. 

. Sesa.at kita termenoeng, baik chefnj, baik kami raiat 
dJelata Jang diperintahnja, teman sedjawatnj, sobat dan 
kenalan, maoepoen asing a tau tidak, sanak saudara jang 
de:kat dan jang djaoeh, dengan pendek segala lapisan 
r~1~t, dan teroetama raiat jang djelata, sesaat berdiam 
dm, ketika mendengar berita wafatnja. 

Terasa ada jang poetoes didalam hati - Petjah! 
Hantjoer! .... . . .. .. If ! I I Doenia akan roeboeh rasa-
nja, menghantjoerkan segala jang didalamnja, toeroen 
gelap goelita menghitarnkan pemandangan ma ta. Penoeh 
da1fa denian kedoekaan, penoeh hati degnan sesalan, 
tidak ditahan -. tahan. Soeara hendak naik mendjerit, me
mekik oentoek melepaskan sesak jang memenoehi dada, 
air mata menghamboer keloear djatoeh berlinang-linang 
. · ... . ......... Kesedaran soeroet kembali ......... . 

Kinna lillaahi wainna ilaihi radjioen ". 
Almarhoem p. t. B. Olii" gelar Ta lo ponoe to Iipoe 

dilahirkan di 6orontalo (!lada ... . .... tahoen 1~88 . 
Di Portugal, jang bersipatan dengan Spanjol itoe, Beliau berasal dari pada ketoeroenan Radja-radja Me-

roepanja or.ang ketoelaran penjakit soeka menoempahkan ngoendjoengi Europeesche • Lagerescool dengan baik , 
darah, sebab baroe2 ini telah dapat diketahoei, hahwa lalo;l beladjar teroes ke Hoofdenschoel Tondano. Seliba 
heberapa kapal 1 erang telah berontak Oentocng ada beliau di derde klasse, ditilik mendjadi moerid S. t. o. v. i. a. 
b~berapa cadetten atau moerid2 sekolah marine jang ada Walaupoenpoen berotak tadjam dan tjepat rnemikir, ta ' 
d1kapal:! itoe dapat melarikan diri dengan berenang dapat beliau meneroeskan peladjaran disekolah terse
kedarat, !aloe rnerapr ortka1 i hal itoe pada pembesar, boet. Ketadjaman otak dan pikiran itoe dapat disaksi
jang !aloe menitahkan pa a komendan benteng, boeat kan oleh teman2 sekolahnja p t Dr. Pesik. 
menembaki kapal~ itoe. Op:>ier2 dan anak2 boeah seba- Ajah Boendanja memanggil beliau kembali ke Go
wahan dari kapal2 itoe !aloe menjerah dan dipendja- rontalo sekira2 pada tahoen 1908, kar-ena dichawatirkan 
rakan menantikan perkaranja dihoe:..oernkan . sedang djangan2 beliau masoelc Officiersschool. 
ketentrarran dalam r:iegeri soedah berbalik poela. Ada Tahoen 1909 menempoeh Kleinambtenaar examen di 
d1Kata pemberontakan orang2 kapal itoe terdjadi lantaran Manado dengan mendapat soerat l d j a z ah; dalam 
aksinja kaoem mer ah, sehingga 1toe orang2 jang berontak t<1hoen itoe djoega beliau mendjabat Kepala Kampoeng 
bermaksoed akan menggaboengkan dirinja dengan ka- lpilo !Kotta), rahoen 1910 bekerdja sebagai klerk di
pal2 pemerintah Spanjol. Seperti diketahoei pemerintah Douane-kantoor Gorotalo. 
jang sekarang di Spanjol ada comministisch, makanja Dalam tahoen 1917 diangkat mendjadi klerk diResiden-
itoe sympathie dari kaoem rnerah di Portugal-. 1' tiekantoor ditempatkan di afdeeling Archief.-Sekira2 da· 

lam tahoen 1918 beliau mendapat kepertjajaan jang se-
Sovjet Roes. besar2nja dari p.t. Ph. Sigar Hoofdcommies, sehiugga 

Teran t jam per pet j ah an? afdeeling Geheim-archief dipertj:1jakan kepadanja, dan 

Lam bat laoen sem ngkin rrenetes keloear roera2 kabar 
tentang keadaan dalam .iegtri Beroeang-merah ijoe. 
Ada kabar tentang keonaran2 ant?ra barisan tentera 
merah iang hendak melawan, telah tersiar di Parijs 
sehingga koran "Le Jour" bertanjakan: "Apakah jang 
sedang terdjadi di Sovjet Rusland?" 

Lain2 s.k Perantjis dapat mewartakan ten tang adanja 
penangkapan poeloehan pemoeka2 jang ditoedoeh me
nerbitkan keonaran . Di seantero Roeslan ada terdapat 
kehiboekan besar dan dibeberapa bahagian jang penting2 
terbit kekoerangan makanan , sedang sebaliknja dibebe
rapa kota berjoeta - joeta ton gandoem tertoempoek dan 
dan terantjam akan boesoek sebab kekoerangan goedang 
boeat menjimpannja! Dalam s.k. Prawda, jang opisil, 
!eider dari commissie penjatatan gandoem, Kleiner telah 
mengeritiek beleid pemerintah sampai habis habisan. 
Organisatie technisch goena pertanian misalnja, roepanja 
tak ada jang rnemoeaskan . Mesiri2 jang dipakai ternjata 
tidak memcnoehi keperloean sehingga hasil pertarian 
banjak roesak oleh karenanja. Meli hat kabar2 jg mt>ntes 
keloear batas r:egeri itoe, keadaan dalain ,,heilstaat" 
Roeslan itoe roepanja toh ada mas1h djaoeh dari ,,sjorga 
doenia", sebagaimana d1bajang2 kan oleh kaoem komi
nis, kalau mempergandakan pendiriannja diloear negerinja. 

Djerman. 

kerap kali dipertjajakan memimpin sesoetoe afdeeling 
jang lain, djika chef atau commies deri afdeeling itoe 
beralangan 

Boelan januari 1919 beliau dipindakan kegorontalo, 
doea tahoen kemoedian ja'ni pada waktoe perobahan 
Keperintahan di Gorontalo boelan Maart 1921 beliau 
dilantik mendjadi Marsaeleh Pagoeat.-Dalam permoelaan 
tahoen 1925 dipindahkan keOnderdistrict 8one-Pantai.
Waktoe kakanda beliau P.T. joesoef Olil I.ii la11tik men
djadi Ojogoegoe Limbotto damlam boelan Juli 1925, be
liau di pindah kan keOnderdistrict Kotta -Setahoen lamanja 
beliau memangkoe Marsaoleh terbeschikkine;, laloe beli
au ditoendjoekan menoentoet peladjaran diBestuurs
school. 

Pada waktoe Pembrontakan Comminist ditanah Dja
wa, beliau ditilik memeriksa [memproces-Verbaal] bebe
rapa orang comminist, pekerdjaan man a dapat dilakoekan 
oleh beliau dengan baik dan olehnja itoe beliau dipoe
dji dan diterima kasih atas pemeriksaan beliau.-Tahoen 
1928 selesai lah peladjaran beliau diBestuursschool dan 

mendapat soerat ldjazah dengan ,,GOFD ', laloe ditempat
kan diOnderdistrict Kabila. - Pada penghabisan tahoen itoe 
djoega, P.T.A. Wartebone, Djogoegoe Limboto sekarang, 
dilantik medjadi Djogoegoe Bone. - Jang Oetama P.t.B. Olil 
diangkat mendjadi Marsaoleh Terbeschikk ing dari PT. 
Djogoegoe Goron talo. 

Ketika P.T.R. Monoarfa Djogoegoe Gorontalo verlof 
Hit I er d an Nazi - n i a · 1 kerena sakit keManado dalam tahoen 1931 maka beliau 

Dalarn congres Nazi jang ke8, dilakoekan di Neuren- jang oetarna mendjadi wd.Djogoegoe Gorontalo; koerang 
berg, telah dinjatakan dalam pidato2 bahwa ,.Bols1ewisme 1l le1Jih 3 boelan beliau memegang kendali keperintahan 
itoe ada moesoeh doenia", dengan oetjapan2 mana ke- kedjogoegoean Gorontalo, dalam masa itoe pagar mesdjit 
sekian kalinja dinjatakan, bahwa pendirian Nazi itoe J baital rahim diganti dengan tembok, tahoen 1933 beliau 
ada tentangannja kimin isme. Pertentangan kedoea pen- ! dipindahkan lagi keonderdistrict Kabila, boelan januari 
dirian ini terlihat njata di Spanjol pada masa ini Ada- I 1935 tleliau dipindahkan keonderdistrict Batoedaa -baha
lah kaoem Sovjet Roes berpihak pada pemerintah Spano! roe sebilan boelan beliau mendjabat pangkat Djogoegoe 
jang merat: itoe, Djerman dan Nazinja dengan njata2 Kwandang, ketika adjalnja tiba. 

' rnenoendjang kaoem pemberontak, roepanja boekan Demikianlah rin~kasannja Loopbaan beliau jang dapat 
sebab apa, tetapi semata2 pacta dapat meroegikan com- kami peroleh. Pada he mat kami beloemlah diatas kertas 
munisme itoe. Sementara itoe paham kominis telah 1 jang selembar ini tern pat jangseloea52nja oentoek rnem
melebarkan pengaroehnja, sehingga Perantjis djoega bentangkan djasa dan p<lhala beliau jang telah dirasai 
telah ketoelaran, bagitoe djoega Spanjol, dimana aki- oleh kami kaoem pendoedoek tanah Gorontalo, lnsja 
batnja adalah perang soedara jang sekarang sedang Allah akan terbit satoe boekoe ,,Peringatan" tentang 
berkobar-kabar itoe . I beliau sedjak ketjilnja hingga Jang Oetama itoe telah 

menoeroet verslag Prof Boeke, menerangkan demikian: 
,,Provinciale Bank 1toe mendjadi satoe perkoem
,,poelan jang paling berfaedah dalam pergeraka~ 
,.cooperatie d1 tiap2 provincie, dan kami rasa d1 
,,seloeroeh India. Ta· ada soeatoe matjam kema
,,djoean atau pertjobaan jang berda~ar koperasi, 
,,baik hal keoewangan, propaganda atau controle, 
,,jang Provinciale Bank tidak toeroet tjampoer. 

I~. Kewadjiban jang sebanjak dan penting itoe 
boeat sekarang beloem dapat dipikirkan boeat Moe
dercentrale di tanah ini; misalnja ia ta' akan diserahi 
pirnpinan dari Centrale atau primaire cooperatie. 
Moedercentrale itoe pekerdjaannja hanjalah doea 
roepa: menerima simpanan dan memberi pindjaman. 

berlaloe dari hadapan kita. Sepintas !aloe sadja kami 
oendjoekkan dan biarlah jang berikoet ini mendjadi tjonto 
dan tauladan bagi kita sekaliannja bahkan teroetama 
kepada coilega2 beliau jang telah ditinggalkannja. Tiap2 
pekerdjaan jang beloem selesai dikerdjakan oleh jang 
digantinja, selamanja dengan ichlas hati beliau beroesaha 
meneroeskan pekerdjaan itoe. Lihatlah misalnja Mesdjid 
Batoedaa dan Mesdjid Kwandang. Di Onderdistriect 
Batoedaa telah bcrtahoen2 tidak bersawah lagi, sedjak 
berangkatnja P.T.M. Hipi ke Tilamoeta mendjadi Djo
goegoe Boalemo pad a tahoen 1929; seti ba be Ii au di 
Batoedaa dalam tahoen 1935 baharoelah djalan2 air di
perbaiki. Tentang penagihan Belasting ta pernah beliau 
berlakoe ganas, beliau tidak soeka berlari2 tjepat seperti 
koeda Tomijahoe Pohalaa, oentoek mendapat nummer 
satoe dan prijs Bendera. 

Akan di Sam boeng. 



Chabar - cbabar dari Tikala. 

Berhoeboeng dengan zaman depress1e sekc1rang 
int, dimana rajat negeri T1kala sarna dj,iega merasa 
pahit-getirnja, maka oleh pendoecloek dis1roe toea
moeda telal1 diperdirikan llt>berap£i p<1rtij marial(les 
oentoek memadjoekan pertanian, agar soepaja mereka 
teroetama kaoem moeda terle~·as dari seboetan la
poengoe dan rjengkeramannja maleset. 

Oentoek itoe. seperti soedah mendjadi adat ke
biasaan diranah .\i\inahasa, soeatoe trad1tie dari zaman 
poerba, apabila hendak mernbangot>nkan ternan se
mapaloes dari tidoernja oentoek hers1ap. maka d1-
pergoenakanlah orang si:matjam boenji:.'an seperti 
koelintang dll. iang biasanja diboenjikan saban harnpir 
s1ang selakoe sein. Hal ini dinegeri T-ikala (kamp. Baroe) 
soedah mendjad1 ramai poeia, atas oesahanja rakjat 
sendiri. 

Saja"ng, dalam waktoe belak:>ngan ini mapaloes tani 
itoe selaloe mendapat rintangan oleh seornng Talaud 
bernama M . G jang ada bertinggal d1sit0e, dan soedah 
diangkat rnendjacti 1i1eweteng, oengan tjara dan tingka
Jakoe jang brutaal. 

Hal i11i soedah rnentjoerigakan pendoedoek asli disi
tue sambil merasa heran akan rnentalite1tnja, karena 
mapaloes jang soedah sekian lama berdjalan, na11t1 M. 
G. diangkat mendjadi meweteng kira2 bar<,w doea boe
lan lamanja, baroelal1 terdjadi hal-hal jang tida k dii1 .gi11 
sebagai sekarang. 
Dala111 hal 1ni timboellah pertanjaan, apakah ia L1erboeat 
begitoe sebaga1 seorang asing jg beloem rnengetalio ei 
adat kebiasaan orang M1nahasa didalam hal itoe? A tau 
kJ.h hendak menoendjoekkan kekoeasaannja karena ia 
soedal1 diangkat oleh Hm. toea N. i'v\. J1ad1 meweteng? 

Harnpir seti&.p waktoe pemerintah disini mengandjoer 
kan kepada rajat Minahasa, soepaja madjoe didalam per 
tanian oentoek kemadjoean tanah dan rajat, karena de
ngan .pertanianlah sesoeatoe bangsa boleh berada dida
lam tingkat kemadjoean. Dan djikalau penghidoepan dan 
kemadjoean rajat itoe dirintangi oleh manoesia sematjam 
M. G., mengertilah kita sampai dimana ia boleh dipakai 
didalam masjarakat. 

Tidak adakah pendoedoek aslt disitoe jang boleh di 
angkat mendjadi mewetenl! dli ., sehingga o1eh Hm. toea 
N. M. mesti angkat orang2 semf\tjam itoe? 

Kita mengharap kiranja jang berwadj1b terlebih p. t. 
Hm. Besar JV\anado, akan mernperhatikan dan menjeli
diki ini sambil mengambil tindakan pada membatalkan 
atau menjepak ia dari pangkat itoc, karena memang 
kelakoeannja jang boeroek itoe, djika dibandingkan de
ngan djaoatan i toe tiada sepadan. 

Perboeatan pengetjoet. 
Lantaran M.G. beloem merasa poeas merintangi orang 

mapaloes itoe dengan apa jang ia sering berboeat, se· 
perti rnt:nakoet2kan mereka maoe bawa dipolitie rol dan 
merampas ini itoe, tetapi mapaloes djalan teroes menoe
roet kebiasaan, maka ia laloe mendawa pada Hm. toea. 
Hm. toea tentoe tidak gila bila hendak mendengar akan 
dawaannja, senab dalam segenap pedoedoek sitoe hanja 
ia jang mempoenjai Jain soeara. 

Olehnja itoe, M.G. teroes beritahoef<an hal ini pada 
st ads po Ii tie. Satoe perboeatan gila karena orang2 
mapaloes berada di Io ear grens gemeente, moestahil 
haroes didawa pada stadspolitie. 

Hari ini djam -4.30 pagi, 3 stadspolitie antaranja No. 
3 telah datang oentoek menangkap mere'ka dan dengan 
zonder pardon lantas maoe merampas tamboer jang se
dang dipoekoel, en itoe hamba2 politie soedah loepa 
kewadjibannja dimana mereka berada. Setelah mende
np;ar keterangan2 dan mengetahoei bahwa ini ada ma
paloes, boekan bcrmain2 oento :: k rnengganggoe keama
nan kampong seperti dawaan M.G. pada politie, mereka 
Jaloe poelang dengan harnpa tangan, dan mentjela per
boeatannja M. G. 

Kita berta ja: Aoakah perboeatannja M. G. itoe cte
ngan memanggil stadspolitie, tidak merendahkan korp~ 
pemerintah negeri dimana ia djoega ada mendjadi se
lakoe rneweteng dan diangkat oleh Hm. toea N.M.? 

Apakah stadspolitie tidak boleh menoenloet padanja 
Jebih djaoeh berhoeboeng dengan dawaannja jang tak 
benar 7 

Teroes dirasoek setan? 

Sepoelangnja stadpolitie M.G. maoe lagi oendjoek
kan kekoeasaannja ctengan memakai kantjing W. (pada 
hal ia beioem berhak) sehingga teroes terdjadi perteng· 
karan moeloet dengan orang~ karnpong jang ada didja
lanan jang hampir mempoenjai ahbat. 

Lantaran apa barangkali M.G. lantas naik setan, clan 
berteriak-teriak, memaki2 didjalanan sambil memanggil 
orang2 jang soeka berkelahi dengan dia, jang tentoe 
tidak ada orang jang soeka meladeni kelakoeannja jang 
boeroek itoe. 

Sekonjong2 kira2 djam 5.30 pagi toean Hm. Kedoea 
L<isut tiba ditempat itoe dan lantas mengoesoet segala 
kedjadian jang terdjadi. 

Dalam keperiksaan jang dilakoe;<an oleh toean Hm. 
Kedoea dapat ditarik keslmpoelan, bahwa diloear M.G. 
ada main rol penting seorang bernama S. S. jang meng
gelarkan dirinja kepala djaga, akan tetapi soedah di
ontslag oleh p. t. Hm. Besar Manado ditahden 1928. 

M. G. c. s. oleb S. S. didjadikan toekang pantjing, 
lantaran ia soeka djadi .ditactor disitoe. 

Kita mengharap l<eperiksaan jang men1enangkan pa- ,' 
da pehak rajat jang telah diloekai hatinja lantaran ga .. 
ra-garanja M. G. c.s. 

Pas ontvangen : 

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

Manado Tel. No. 43. 

KABAR BOEOL. 
D1hadiahi.binta11g rmedallie J . 

Baroe~ ini tgl 19 September 1936, hadirlah P.t t. 
HP B [t11 Ebling! Radja , dan sebahagian pegawai2 
Goebernemen dan La11d~cliap, diroemah P.t HG Turung
ku, itoe Marsaoleh district Biaoe di Boeol, karena jang 
berwadjib mema'loemkan bal1wa H G.Turungku terseboet 
akan dianoegerahi tanda kesenangan dari Pemerinta!J A
goeng ia'ni bintang rerak dan toean O.Hanggi itoe Ke
pala karnpoeng diPadjel,o kiraz 7krn dari Leok 1 mt:dali 
dari brons. Sekianlah boenji telegram jang dirna'loemkan 
itoe, Kalau kami menaroe ki ra madJalah K.H.P. beberapa 
boel·an jang ]aloe, maka dalam soeatoe lembaran acta me 
njatakan, bahwa berhoenoeng ctengan djalan baroe poela, 
toean H.G. furungku Marsaol eh jang soedah lama dienst
nja, hendaknja dianoegerahi ::;oeatoe tandah pembalasan 
djasanja Kini berlakotlah! L) isin i kami mengoetjapkan 
selamat! Pena Mas. 

dibahagian Onderafd Boeol bersama P t.rf.P.B. cs hingga 
kedistrict Palele, mengubati dan menjoentik orang berpe
njakit. Bal1wasanja men9eroet chabar bahwa P.t. Dr 
Fleischer ini hendak verlof ke Eropah dart inilah peng· 
liabisan datang di Boeol.-Atas nama kaoern kita dan pen

doedoek Boeol denga11 pelantaran K.H.P. ini kami me·· 
ngoetjap terima kasih atas boedinja ini toean Dokter 
jang soedah berlelah banjak 'oentoek rnenolong kaoem 
dalam bahagian kesehatan. 

Sela mat djalan ketanah tinggi! (Toean Dokter ini moe
la datang masanja P.t. Hofstee H.P.B di Boeol, hingga 
kami H.P.B. Ebling). 

Leeriooierij ,.HO SOEN HO''. 
Se!amanja ada sedia : 

KOE LIT ZOOL 
P . t. Dokter Fleischer. prima kwaliteit. 

Dalam boelan September ini, telah memboeat perdja
lanan tourne P.t. Dr D Fle ischer off. van Gez. Toli 2, Tanja ha·rga ! 

'.( 

Kernandjoeran in i minjak obat soedah dapat diploma2 dan soedah dipoedji dari padocka2 

toean:2 ambtenaar dari bangsa Europa dan fndonesier seperti: Radja2, Re~ent. Hoofdagent van 
Po\ttie hij de ::ifdeelin g Oe1eraai Controle Soerabaja , Adjunct Hoofd Djaksa lste klasse pada 

Landraad V\akassar, kepa\a ] D istrict. Wijkmeester dan Luitenant Tionghoa, Hm. toea2, kepala2 

goeroe. Voorzitter2 dari ocrkoempoelan2, serta pendoedoek2 dan bangsa2 asrng dari seloeroeh 
ranah Hindia Beian da j ang so edah pernah pakai ini ,,Ban Leng". dtbawah ini ada doea soerat 

dari antaranja. 

Soerabaja, 7 September 1935. 

VER KLAR 1 N 0. 

Jang benanda dib awah ini, Ch. W de Kater, Hoofdagent van Politie pada afdeeling Oene
rale (Jn:r0le d1s1ni l'J~nerangkan d1s1ni, bahwa ia saed;ih 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. 

VER KLARIN 0. 

Jang bertanda d\hawah ini, L. J ]. v. Anen, bertinggal di Soerabaja, menerangkan dengan 
int, bahwa minjak , Ban Leng " , jang d1bikin oleh Sie Ka Tje merk Tjeh She Tong, sangat ter
poedji goena roepa J penjakit, seperti: sakit telinga, demam, loeka teristimewa loeka2 angoes. 

Sesoedah oakai sedikit sadja rasa sakit soedah hilang sama sekali . 

S0erabaja 24 - 11 - 35 . Jang bertanda 

Ini tempo jang 9aik 

Kepada siapa percjaja 

Boekan omong kosong 

Baik, tjoba pakai in i • 

Asal toean p e r t j a j a 

Toehan. jang keewasa 

Bisa djaga kasehata n 

\S. b.) L. j. J. v. Anen. 

Haroes toeloeng menoeloeng 

Bjsa kasibkan boekt1 penoeh 

Kalau penjakit toean lama 

Tanggoeng, bisa be r h a s i I 

A kunmenoloog penjakit toean 

Poenja kedatangan didoenia 

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

Didalam pemboengkoes deri ini obat, bisa dil ihat berma tja ,n2 penjaki t seperti, salall oerat, djatoeh 
terpoekoel, badan rasa tida koeat, loesiang lama dan baroe , kok eh e baroe dan larna, telinga sakit, 
tjaij tH!, teher sakit, pecoe t sak1t, u.:!ra-bera. peroet rasa m:! nggigi, bera darah, b1soel di gargantang, 
toelang2 sakit, bela1<a11g sakit, digigi t binatang berbisa dan la i n-lain, semoea bisa digosok c.lao bol t h 
dirninoem, terlebih oraqg o~rempoean j.1 11g baroe beroentoeng anak. Lebih djaoeh saban pemboeng
kocs botol deri in i ob at ada njatakan 

Min j a k t j a p D jag o. bisa nenoeloeng djoega t .... oan poenja aj 1m k 1lau srrk it , bisa tetes 3 t~tes 

tjarnpoer air panas, dan i· asih minoem 1 lrnri 3 kal1 I'> ii Jcr s:h l.:an de11gan lrneloenja dahoeloe keda. 
Jam rnoeloet; djangan lepas toean haroes koeroeng. bisa toean sai<sikan sendir1. Min .i a k ob at t j a p 
D jag o, soedJh berokh hanjak poedjian dari berbagai:2 oangsa. 

Mi 11 j a k oh at Dew i, nisa dipakai djoega boeat roepai penjakit, kalau siapa beloem pal<ai deri 
terganggoe. tjoba saksikan sendiri, boeat t j a ij o e, busikan dahoeloe sama i<ap~ s . dan toeangkan ini 
obat kedalam telinga, asal djangan makan teloer sama bakasang tanggoeng berhasil. _ Sedia extra 
min j a k Ob at t j a p D jag o, dan Mi n j a k 0 bat Dew i, tetapi sedil<it mah al harga deri boe
kan extra. Sedia djoega, Z a If Teng go dan Z a If Yoko, boeat loeka2, 8 al s am Dew i , Mi
n j a k Qbat Mana Oewi, Obat Tan Yo, Obat Asik boeat gatal2, Obat Batoek Sa 
t o e d a n B a t o e k D o e a, s e d i a m i n j a k Kai 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 baik. Mi 11 j a k ob at Ber
s e d j o e ct, tanggoeng boeat bere-bere bangka. 

Di Poeiau2 Sangier bisa pesan sama toean The T j en g Hae en toean Th i o Ho G o an, jang 
biasa toeroef kapal S tngier. Bisa pesan teroes kepada si pembeikin T j i a Bok Eng, Toapeko.ng
straat No. 36 .I i \b11ado Terima Agent dimana2 tempat, akan tetapi berdamai dengan soerat lebih 
Jebih dahoeloe, serta terima pesanan dengan post rem b o u r-i. 

Minjak 1jap D/AGO, .Agent 
_ firma Thay Hoo & Co. Gorontalo-Tominibocht. 

Toko Kho e Eng Hi c n, Tagoelandang. 
T j i a T j i e n Ta e, Kota Mobagoe. 
Kwee Sotn Hien, Amoerang. 

Memoedjikan dengan Aormat. 

TJIA BOK ENG 

Toapekong straat No 3S Manado. 
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