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DARI VOLKS . ~AD. 
Djawaban Pemerintah dal11m pemandaogan 

oemoem. 
Dalam Memorie van Antwoord dari Pemerintah 

terbatja djawaban2 seperti berikoet dibawah ini atas 
oetjapan anggota2 dalam pemandangan oemoern : 

Kebidjaksanaan Pemerintah 
t e r h a d a p b e r b a g a i2 g o I o n g an 
r a ' j a t. 

Tentang kebidjaksanaan Pemerintah terhadap ke 
pada berbagai2 golongan ra'jat, rIJaka Pemerintah 
sebahagian besar dapat menjertai pendapat toean 
Sosrohadikoesoemo, jaitoe bahwa kemaoean hendak , 
bersama2 bekerdja melakoekan pekerdjaan jang ber- I 
sifat membangoenkan , terlebih dahoeloe haroes di 
madioekan didalam golongan itoe sendiri. 

Perasaan jang tidak pada tempatnja, jaito,e jang 
dikeloearkan dengan kata2 ,,ra'jat kelas doea" dan 
dengan kata2 lain jang sematjam itoe, hanja akan 
meroesakkan pekerdjaan bersama2 itoe sadja. 

K e d o e d o e k an b a n g s a T i o n g h o a. 
Dengan perhatian Pemerintah rnendengarkan oe

raian toean Loa Sek Hie jang pandjang lebar itoe 
ten tang kedoedoekan golongan bangsa . Tionghoa. 
Dalam oeraian itoe dikoepasnja poela dengan teliti 
dan tepat ,,keadaan setengah2 (ambivolentie)" , jang 
mengoeasai perasaan golongan itoe. Pertimbangan 
perasaan jang termakan oleh pikiran, jang ternjata 
mendjadi dasar oeraian toean Loa Sek Hie itoe, bagi 
Pemerintih tidaklah mendjadi sebab akan meman
dang soal itoe dengan menjisikan kesadaran dan ke
tenangan seperti semestinja. Menjam boeng apa jang 
dikatakan oleh Directeur Djoestitie pada pembitjar.?an 
afdeeling kedoea pada tanggal 26 boelan ini , dapat
lah sekarang saja katakan berhoeboeng dengan pasal 
ini sebagai berikoet : 

Pada boelan Juli 1935 Pemerintah telah menoen
djoekkan- jaitoe berhoeboeng dengan pertanjaan to. 
Kan tgl. 15 Maart sebeloem itoe bahwa kedoedoekan 
hoekoem golongan bang!a Tionghoa disini hanja da
lam beberapa pasal sadja berbeda dengan kedoedoe-
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kan hoekoem bangsa Belanda. Ketjoeali bebe rapa 
pasal, hoekoem sip il, hoekoem dagang dan hoekoem 
berperkara sipil bagi bangsa Tionghoa sama dengan 
bagi bangsa Eropah, sedang hoekoem hoekoeman 
dan pengadilan dihadapan Landgerecht sama bagi 
segala golongan bangsa. Lagi poela ditoendjoekkan 
oleh Pemerintah, bahwa telah dilakoekan soeatoe 
langkang jang penting menoedjoe kearah 
pengadilan jang sama sedapat-dapatnja bagi 
segala golongan bangsa dengan menetapkan ordonansi 
14 September 1934 (Staatsblad No. 558), jang mengan
doeng peroebahan perkara soemir pada landraad dipoe
tau Djawa dan Madve . Kalau kita ingatkan poela, 
bahwa tiap-tiap tahoen beratoes-ratoes orang Tionghoa 
dengan kerabatnja masoek hoekoem Eropah, dan bahwa 
Pemerintah sedang menimbang soenggoeh-soenggoeh 

! akan memeriksa kembali hoekoem berperkara sipil maka 
bertanjalah Pemerintah, masih adakah alasan jang dapat 
diterima, merasa diri koerang diperhatikan, scperti ter
njata pada pemandangan toean Loa Sek Hie. 

Soal pengad il an berbagai-bagai gol~ngan pcndoedoek 
bagi Pemerintah ialah soal jang sangat pentinr, tetapi 
oleh pentingnja a io~ran jang moengkin diadakan kelak 
itoelah jang menjebabkan ia berhati-hati benar, tiada 
sekali-kali hendak bergesa-gesa. Toean Loa Sek Hie 
menjeboet-njeboet djandji, tetapi pada tanrgal 25 Juli 
1930 Pemerintah telah menerangkan dengan perantaraan 
wakil Pemerintah ketika itoe, bahwa ia tidak pcrnah 
mengeloearkan djandji tentang waktoe melakoekan mak
soed menjamakan hoekoem itoe. Pertanjaan toean Loa 
Sek Hie tentang benar atau tidaknja, bahwa Pemerintah 
hendak meniadakan djandjinja, dapat didjawap Peme · 
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rintah dengan pasti: tidak, jaitoe kalau diingatkan, I 
bahwa djandji Pemerintah itoe tidak menetapkan se- I 
soeatoe waktoe jang tentoe, dan bahwa soesoenan hoe
koem bagi bangsa Tionghoa itoe tidak dapat dioebah I 
dengan tidal< mengoebah poela soesoenan hoekoem I 
bagi bangsa Boemipoetera. 

kan golongan Arab itoe mendjadi golongan pemilih 
jang terasing. 

Toean Voorzitter, kita tidak oesah dalam segala hal 
setoedjoe dengan golongan orang jang sangat berpe
gang kepada perdjalanar. sedjauh, kalau diketahoei, 
bahwa hoekoem sesoeatoe rajat itoe toemboeh sedjadjar 
ctengan kemactjoean rajat itoe, bahwa ada perhoeboe- I 
ngan jang rapat antara hoekoem dan oendang-oen- , 
dang sesoeatoe rajat itoe dengan asas-asas jang hidoep 
dalam keinsafan boekoem rajat itoe tentang keadilan 

Lain dari pada itoe toean Alatas mendesak poela 
soepaja or<mg Arab jang masoek kenegeri ini lebih 
lekas diakoei pendoedoek (ingezetene), kalau ada 
mentjoekoepi sjarat jang soedah ditetapkan. Dalam 
memperloeas peroesahaannja mereka itoe merasa 
teralang, dalam masa jang sepoeloeh tahoen itoe, 
selama mereka itoe beloem mendapat soerat izin ber~ 
tempat tinggal (acte van vestiging). 

Toean voorzitter, Pemerintah tidak ada mengeta
hoei tentang kedjadian jang dapat memboektikan ke
terangan toean Alatas itoe. Lain dari pada itoe hak 
pendoedoek banjak akibatnja dalam ha! hoekoem, 
sehingga sesoenggoehnja ada sebab-sebabnja soepa
ja soerat izin bertempat tinggal itqe baroe diberikan , 
djika waktoe jang ditentoekan soedah habis. Ter
ketjoeali beberapa hal misalnja bagi orang, jang 
oleh pekerdjaannja perloe soerat berhak sebagai 
pendoedoek itoe maka waktoe jang sepoeloeh ta
hoen itoe dipegang dengan keras bagi semoea go
longan bangsa jang masoek dinegeri ini. Pada pen
dapatan Pemerintah, tidak ada sebabnja, memper
timbangkan soepaja orang Arab jang masoek negeri 
ini diketjoealikan dari atoeran itoe. 

dan dalam soesoenan masjarakatnja. 
Dalam pertanjaannja kepada Pemerintah pada 6 Fe

bruari 1935 petanjaan itoe didjawab dengan soerat 
Gouvernements-Secretaris pertama tanggal 4 Mei jl. 

. No. 938 toean Kan sendiri berkata, bahwa dalam peng
hidoepan sehari-hari atoeran-atoeran hoekoem perkawi
nan Eropah itoe teristimewa tidak ditoeroet oleh orang2 
Tionghoa di Borneo Barat, ,,roepa-roepanja oleh karena 
hoekoem perkawinan Eropah itoe tidak hidoep dalam 
keinsafan hoekoem mereka jang bersangkoetan itoe". 
Oalam djawabnja Pemerintah haroes mengakoei ha! itoe 
dan dikatakannja poeia, bahwa akan diadakan pemerik
saan tentang tjara bekerdjanja boekoem kerabat dian
t r~g~orang Tiongboa dibahagian Hindia jang lain. 
Pe riksaan toe sekarang beloem diselesai, tetapi oleh 
pertanjaan itoe serta dengan djawabnja telah terangkan
ah kepada kita, bahwa kita haroes berhati-hati benar 
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- - --. __._ ___ 4!,.-

Permainan tjatoer. 
S i m u I t a an d i Ma n go e n i e. 

mempertimbangkan keadaan hak dan pengadilan btrl:ag c. i Pada hari minggoe !aloe, 8 hb. ini, tli societeit 
Mangoenie, atas andjoerannja schaakbond ,, Minahasa", 
telah diadakan satoe simultaan partij oleh toear. W. A. 
Kansil. Sajang sekali perhatian kal i ini sangat tipisnja. 
Jang toeroet main sadja 6 orang, sedang penonton 
terdiri sadja dari ..... redacteur klta I 

bagai golongan itGe. 
Toean Loa Sek Hie membitjarakan beberapa soal 

pengadjaran, jang dikemoekakannja seolah-olah men
djad1 boekti, babwa teristimewa golongan bangsa Tiong
boa dibelakangkan. 

Toean Voorzitter, dengan rela hati Pemerintah 
soeka mengakoei, bahwa pengadjaran bagi orang 
Tionghoa ada kesoekaran-kesoekarannja sendiri, dan 
haroes menempoeh zaman jang tidak memenoehi 
kehendak mereka jang berkepentingan - poen djoega 
tidak kehendak Pemerintah. Akan tetapi tidak benar 
djika dari hal itoe ditarik kesimpoelan jang lebih 
oemoem. Pengadjaran bagi orang Tionghoa itoe me
lekat djoega pada hati Pemerintah, tidak bedanja 
dengan pengadjaran bagi golongan pendoedoek lain 
lainnja, dan Pemerintah merasa boleh mengoetjapkan 
pengharapan, bahwa zaman jang akan datang akan 
membcri kesempatan kepadanja memboektikan jang 
demikian itoe. Ten tang segala pengadoean itoe sen
diri, Pemerintah memberi pertimbangan kepada tn 
Loa Sek Hie, soepaja dibitjarakan dengan Directeur 
Onderwijs en Eeredienst. 

Sekedar perloenja, tentoe akan terang kepadanja 
bahwa Pemerintah soeka memperhatikan sekalian 
keberatan golongan orang Tionghoa tentang perkara 
pengadjaran dan selamanja soeka bericht1ar meng
hilangkan keberatan jang ada alasannja. 

K e d o e d o e k a n o r a n g I n d o. 
Dalam pemandangan tentang perkara jang menge

nai kebidjaksanaan Pemcrintah terhadap bermatjam2 
golongan pendoedoek itoe, patoet djoega lagi dioe
tjapkan sepatah kata kesenangan hati, banwa ang
gota toean de Hoag jang terhormat atas nama lndo
Europeesch Verbond, dapat dengan sebenarnja meng 
hargai keterangan Pemerintah dalam Memorie van 
Antwoord tentang perhatian Pemerintah akan segala 
perkara jang mengenai golongan itoe. Dalam rr>emoe
toeskan perkara jang penting-penting, jang bersang
koetan dengan keadaan pendoedoek bergolongan2 
seperti jang ada pada masa ini, Pemerintah selamanja 
mengingati, bahwa kemadjoean dan kemoendoeran. 
haK dan kewadjiban semoea pendoedoek sama berat
nja bagi Pemerintah. Djika dipandang dengan demi
kian maka soenggoeh soedah beralasanlah penghara
pan jang ditoetjapkan oleh anggota toean Soangkoe
poen jang terhormat, soepaja kepentingan Boemipoe
tera hendaklah diperlindoeugi, dalam mengadakan 
atoeran oentoek keperloean golongan lndo, akan tetapi 
sebaliknja toean van Baalen djang:inlah kiranja 
menaroeh sjak Jagi, karena kf'adaan kehidoepan orang 
Indo dan Eropah jang akan tetap tinggal dinegeri 
ini, diperhatikan oleh Pemerintah dengan sepenoeh
penoehnja. 

~ e d o e d o e k a n o r a n g A r a b. 

Toean Alatas membitjarakan kedoedoekan golo
ngan pendoedoek orang Arab, serta, oentoek kepen
tingan golongan itoc, mendesak membagi2 golon:an 
pemilih pendoedoek asing jang boekan Belanda. 

Seperti soedah didjandjikan oleh Pemerintah da
lam tahoen 1935, maka soal itoe soedah dibitjarakan 
oleh komisi hak memilih dengan pandjang lebarnja. 

Pemerintah sependapatan dengan komisi itoe ber
dasar kepada keterangan jang dikemoekakan oleh 
komisi itoe, bahwa tidak tjoekoep sebabnja akan 
membagi seperti jang terseboet itoe . Djika diingati 
djoemlah koersi jang ada oentoek golongan Timoer 
Asing itoe, maka sekalipoen ada atoeran berban
dingan (evenredigheidsstelsel) itoe, itoelah jang se
baik2nja bagi golongan jang ketji12 maka golongan 
pendoedoek bangsa Arab biasanja tidak akan mendapat 
koersi djoega bagl wakilnja. Hal itoe ternjata dari 
statistiek tjatjah djiwa. Menoeroet stastistiek tahoen 
1934, maka djoemlah tjatjah djiwa ,, Timoer Asing 
jang lain" oentoek memoedahkan sekaliannja itoe 
biarlah kita anggap orang Arab belaka di Soerabaja 
Betawi, Tjeribon, Teg2!, Semarang dan Pekalongan 
ada 5629, 7469, 1568, 1260, 2329 dan 2730, sedang 
djoemlah semoea tjatjah djiwa orang Timoer Asing 
dikota itoe 4'4500, 86284, 9759, 4537, 29752, dan 8137. 
Djadi pada pendapatan Pemerintah melihat perban
dingannja, njata tidak ada alasannja, akan memisah · 

Partij itoe soedah berachir dengan 5:1 boeat keme
nangannja toean K. Jang menang jalah toean A. Pat
tynama. 

Mapanget koerang aman. 
Sopiratax dipoekoeli. 

Hari Kem is 5 Augustus, . waktoe a tax D. t3 . 718 se
soedah mengantar penoempangnja hendak poelang 
dari Mapanget, sekonjong2, waktoe kebetoelan berada 
didepan roemahnja toean W, sopirnja telah dipoekoeli · 
oleh orang jang tidak diketahoei, dengan sebatang 
niboeng. Alas teriakan sopir itoe, toean W. lantas 
keloear dad roemahnja dataag melihat, tetapi tidak bisa 
dipastikan dimana orangnja jang memoekoel itoe. 
Entahkah kaloe toean W. tidak lantas kelibatan, barang
lcali soedah terdjadi hal2 jang lebih djelek atas dirinja 
sopir itoe. 

Kedjadian itoe soedah _iberitahoekan pada eldpo
litie. Oidjoeroesan Kolongan-Mapanget dll. sitoe memang 
sering terdjadi hal2 seba~ai jang dialami oleh sopir 
terseboet. Sopir2 auto atax dan taxi kebanjakan soedah 
soempab boeat pergi kesana, sebab mereka soedah 
mengetahoei tern pat2 terseboet sang at tidak a man bagi
nja. Beberapa hal pemoekoelan atau pelemparan batoe 

1 pada auto, jang pernahnja d!rapportkan pada pem besar 
kampoeng, tidak satoe jang djadi terang. Apakah lan
taran koerang pahamnja politie negeri jang tersangkoet 
ataukah di ..... diamkan sadja? Tjobalah veldpolitie 
mengintjer2 kesitoe, cntahkah ada jang bisa didapatnja I 

Jang mints gratie, dihoekoem. 
J a n g ti d a k m i n ta, b e bas ? 

Pada boelan December tahoen silam di Serei, sewak
toe ramai2 tanam padi, telah terdjadi perkelahian antara 
beberapa orang jang ada dalam k~ramaian itoe. Oleh 
hoekoemtoea ha! itoe dibawa lebih djaoeh sehingga 
djadi oeroesan Magistraat. {Apakah tidak bisa dioeroes 

1 
dalam kampoeng sadja? Red.) Orang2 jang berkelahi 

' itoe dihoekoem denda. Dari 8 orang jang dihoekoem , I 
enam orang telah masoekkan permintaan gratie dan 
baroe2 ini mendapat balasan, hoekoemannja dikoerang
kan, jaitoe kalau tidak bisa bajar denda mereka dihoe- I 
koem hechtenis, jang tadinja di pones 15 hari dikoerang
kan djadi 8 hari dan jang lO hari djadi 5 hari. Dari 
itoe doea orang, jang seorang telah bajar dendanja, 

, Anehnja, itoe satoe orang (jang kedelapan}, jang ti d a k 
mi n ta gratie, dan djoega beloem membajar dendanja 

1 Jacob Sabalang namanja. sehingga kini masih beloem 
\ menerima hoekoemannja. Po~n orang itoe tidak di pang.git \ 
I tempo hari sama2 dengan ttoe 6 orang boeat mend1a-
I lankan vonnisnja. Bagaimana itoe? 

I 
I Pembelaan Indonesia. 

Dan kegentingan di Timoer Djaoeh. 
Mendjawab pemandangan oemoem dalam Volksraad. 
bagitoe Anip-Aneta-Men . Bull. kabarkan, tentang de
partement peperangan, koeasa Pemerintah Legercom
mandant generaal Boerstra telah menerangkan. bahwa 
pada saat ini, lebih dari dilain waktoe jang soedah2, 

didapat lantarannja pada memperbatikan dasar ke 8 
dari pembelaan negeri ini. Menoeroet pembesar ten
tara terseboet' moelai kelihatan, bahwa p e r b a n -
dingan2 di Timoer Djaoeh akan dja
di bagitoe roepa, sehingga pengoe
a t a n p e m b e I a a n H i n d i a B e I a n d a, b o e a t 
s e k a r a n g a d a s a n g a t t e r m i n t a. B er h o e
b o e n g d e n g a n m i I i t i e B o e m i p o e t e r a, 
h a r o e s d i p i k i r, b a h w a b o e k a n d i n i a t
k an pad a mengganti tentara jang ada 
( b e r 0 e p s 1 e g e r) a d a s e b a h a g i a n n j a, t e-

1 

t a p i a d a b o e a t Ill e n d a p a t k a n s a t ·a e o r-
g a n i s a t i e d i s a m p i n g t e n t a r a j a n g s o e
d a h a d a. P e m e r i n t a h b e r m a k s o e d k a n j 
m en j e di a k a n2 p e m as o e k an t e n a g a o-
r a n g p e r e m p o e a n d j o e g a d a I a m o e r o e s-

I an pembelaan negeri. 
Diterangkan lebih djaoeh, bahwa penambahan te 

naga boeat tentara oedara tidak mendapat kesoekar
an jang berarti, sedang tentara ada lengkap dengan 
a lat pelawan bahaja gas dan koeman 2 penjakit. Pem
belandjaan goena staf· muziek korps Pemenntah ang
gap tidak dapat ditanggoeng. 

Leziog tentaog penjakit T .B.C . . 
Nan ti pada hari Sen in, 23 Augustus j.d. ini , dalam 

societeit ,,Minahasa" oleh pemimpin ~natori um 
Koningin Emma dt Noongan, dr Tilaar, akan diada
kan lezing tentang penjakit t.b c. dan tjara2 pem
basmiannja. Lezing itoe boleh dikoendjoengi oleh 
semoea orang dengan pembajaran f 0 20 goena Em
mabloem-collecte Kesempatan dapat penerangan 
tentang penjakit jang berbahaja itoe, disambilkan 
berboeat amal goena pembasmiannja, kita pertjaja 
pasti akan dipergoenakan oleh banjak orang. 

Rapat terboeka jani& pertama . 
Dari part ·i ,,0 er aka n Raj at 
I n done s i a". 

Menoeroet kawat Aneta jang terbatja dalarn 
,,Men Bull ", pada had minggoe !aloe, 8 hb. ini, 
itoe persatoean politiek Indonesia jang beloem Jama 
dilahi.rkan ,,Oerindo". telah mengadakan vergadering 
oemoemnja jang pertama kali. Rapat itoe dikoen
djoeng i oleh kira~ 1000 orang, aotaranja 50 kaoern 
poeteri. Sebagai pembitjaran2 antara lain2 telah 
berpidato ketoea partai , Dr A. K. Gani , jang mene
rangkan, bahwa Oerindo akan rnemerangi segala 
gerakan anti -democratis, dan akan ichtiarkan terla
hirnja parlementarisme lrn gkap serta staatsexploita
tie. Mr Moh. Yamin menerangkan bahwa Oerindo 
membelakangi politiek non -cooperatie. 

CONGBES VOLKENBOND. 

Di Bandoeng 
Moelai pada 3 hb. ini di Bandoeng sedang dia

dakan congres oleh volkenbond, jaitoe apa jang 
diseboet ., Rural Hygiene Congres, jang berdjalan 
sampai 13 hb. Augustus ini. Dalam congres itoe ada 
toeroet 7 wakil Volkenbond, 70 orang oetoesan dari 
berbagaiZ negeri di Timoer, jang dibantoe oleh 38 
orang ahli atau djoeroe nasehat dan dj ocroe soerat. 
Dari Hindia Belanda send1ri toeroet 12 orang oetoe
san dibantoe oleh sekian banjak ahli dan 15 orang 
pembantoe lainnja, seperti djoeroe basa, djoeroe satin 
dll., serta 10 orang goena pekerdjaan administratie. 
Jang mendjadi voorzitter konperentie itoe jalah Dr. 
J. Offringa, kepala DVG disini sedang secretaris 
oemoemnja Dr. L. Rachman, kepala afdeeling kese
hatan volkenbond. Oetoesan Hindia berada dibawah 
pimpinan Dr. W. f. Theunissen . onderhoofd DVO. 

Konperentie itoe terdjadi dari lima bahagia jaitoe: 
1 e. oen toek perkara pengobatan dan kesehatan; 
2e. oentoek memadjoekan kesehatan didalam negeri 

(landelykc reconstructie) dan tentang pemban
toeannja anak negeri; 

3e. oentoek pe"erdjaan kesehatan; 
4e oentoek peri hal makanan; 
5e oentoek atoeran 2 tentang penjegahan penjakit 
didesa-desa; 

Raoat2 dari congres itoe diadakan dalam gedong 
sekolah Insinjoer di Bandoeng dari gedong mana 
ada IO roeangan dioentoekan goena congres tsb. 
Pemboekaan congres telah dilakoekan oleh Wali 
negeri dengan pidato dan bertempat dalam aula dari 
sekola terseboet . 

Moeloet jang 
paling tj r.mtik 
diwaktoe pesta dansa 

Ta' lain clan ta'boekan, soedah 
tentoe moeloet jong dirawat 
dengan Pasto! I 

Poetih bersinar giginja, bagoes 
clan sehat. Dengan Pasto! tertjapai 
r:wksoed toean, obat gigi jung 
ta ·ada bandingan, boeatan 
Nederland 

T oean moesti tjoba Pasto! da
hod oe, s1.1toe tube soeda h ljoekoep 
boeat mendapat bockti, 1 agai 
mana warna gigi tocan me! diad1 
poetih bersih bersinar-sinar 

.. 



NOTARISKANTOOR TE MANADO· 

PE.NOJOEALAN OIMOEKA OEMOEM 
dari satoe r.oemah dan kintal di Maagoeni11tra·at 

No. 17, Mauado. 

Pada hari Sabtoe 11 SEPTEMBER 1937, djam 
9.30 pagi persis atas permintaan jang berkepenti
ngan akan didjoeal dimoeRa orang banjak dalam kan
toor Notans di Manado: 

Kintal hak eigendom, verponding no. 501 terdoe
doek di Manado, 

MANGOENISTRAAT No.17 

(dekat Apotheek Dr. Andu) KampoNg Kodok, dengan 
roemah kajoe tian2 metsel jang terdapat atasnja, pa
kai atap roembia dan bijgebouwen beratap zink. 

Kinta! ini besarnja 925 M2 menoeroet meetbrief 
ttgl. 4 April 1842 no. 175 dan menoeroet akte ttgl. 
29 juni 1895 no. 31 tertoelis atas nama dari Nona 
H.F. Tambajong. 

Dikasih sewah per boelan boeat f 14.50. 
Lantas boleh dimiliki sesoedah dibeli. 
Ketcrangan lebih djaoeh boleh didapat dikantoor 

Notaris. 

Namens de le hypotheekhoudster, 
Notari& F. W. de Beste . 

Boeat dapatkan crediet, baiklah lebih dahoeloe be
remboek dengan Vendukantoor. 

:IOTABISKANTOOR TE MANADO. 

PENDJOEALAN DI MOE KA OEMOEM 
dari eatoe 'edong terdoedoek pada Havenstraat 

No. 7 dan 9 di Manado. 

Pada hari SABTOE 11 SEPTEMBER 1937 djarn 
9.30 betoel2 atas permintaan jang berkepentingan 
akan didjoeal dimoeka orang banjak, dalam kantoor 
Notaris di Manado: 

Satoe gedong, terdiri dari 2 r€leangan boeat 
toko, 1 hotel dan 5 pintoe, beserta tanah
tanah atas mana kesemoeanja itoe ada ber
diri, terdoedoek di Manado) pada 

HA VENSTRAA T No. 7 dan 9 
1. perceel hak eigendom, verponding no. 23, ter

doedoek di Manado, Havenstraat no. 7 dan 9, 
atas mana ada terdapat 2 roeangan toko pakai 
loteng, lima pintoe. 
Perceel ini besarnja 621 M2 seperti njata dalam 
rneetbrief ttgl 28 Maart 1906 No. 43 dan menoe
roet soerat eigendom ttgl. 27 ]uni l 929 No. 80, 
ada tcrdiri atas nama dari Ong Kae Tjian. 
!toe 2 tokolocalen ada disewahkan boeat f 50.
satoe a tau sama2 f 100. - per boelan. 
!toe lima pintoe sebahagian dikasih sewah boeat 
f 5. - sampai f 7.50 satoe pin toe per boelan. 

2. Satoe kintal eigendom, verponding No. 945, ter
letak dibelakang perceel No. 1 terseboet diatas 
dengan roemah dari kajoe atasnja. 
Perceel ini besarnja 271 M2 menoeroet meetbrief 1 

ttgl. 28 Maart 1906 No. 44 dan menoeroet ke
koeatan soerat eigendom ttgl. 27 juni 1929 No. 
81 terdiri atas nama dari ONG KAE TJIAN. 
Boleh lantas dimiliki sesoedah dibeli. Keterangan 

lebih djaoeh dan djocga tentang hypotheek, boleh 
diminta pada kantoor Notaris. 

Pembeli2 jang soeka dapat Crediet baiklah lebih 
dahoeloe beremboek dengan kantoor Letang. 

Atas nama dari I e hypotheekhoudster, 
N otaris F. W. de Beste. 

NOTARISKANTOOR TE MANADO· 

PENDJOEALAN OIMOEKA OEMOEM 
dari satoe kintal dan roemah2, terdoedoek disiai 

pantai. 

Pada hari Sabtoe 11 September 1937, djam 9.30 
pagi persis, akan didjoeal dalam kantor N otaris di 
Manado dimoeka orang banjak, atas permintaan 
jang berkepentingan: 

Kinta! eigendom verponding No. 600, terletak 
di Manado, kampoeng Pondol, dengan roemah2 jang 
terdapat atasnja, disini terkenal 

PO"DOLWEG No. 7 
roemah mana mempoenjai 3 kamar, gandaria moeka, 
tengah dan belakang dan bijgebouwen, dan satoe 
roemah boeloeh. 

Roemah tinggal terseboet disewahkan seboelan 
f 25.-; roemah boeloeh ada dipakai sendin. 

Kintal terscboet besarnja 1114 M2 ternjata di 
meetbrief ttgl 15 Februari 1909 No. 9, dan terdiri 
atas narna dari toean J.J. KUITERT, menoeroet ke
kocatan akte eigendorn ttgl. 14 April 1909 No. 20. 

Lantas boleh dimiliki sesoedah dibeli. 
Keterangan lebih djaoeh dan djoega tentang hy 

potheek goena siapa jang soeka beli, boleh dapat 
dari kantor Notaris. 

Pembeli-pembeli jang soeka dapat crediet, dipin
ta lebih dahoeloe beremboek dengan vendukantoor. 

Atas nama sipemegang hypotheek, 
Notari• F.W. de Beste, 

FLORA 'l"'HE.A.TER ' ... . .. . 

Attvris I Tjatet tanggal mainnja ! 

20 21 - 22 - 23 - 24 AUGUSTUS 1937. 
FLASH GORDON 

Hoofdrol: BUSTER GRABE. 
Satoe film loear biasa bagoes, penoeh dengan hal-hal jang galib, seperti astana dioedara 

dibawah air, manoesia terbang, binatang· binatang raksasa dll. 

AW AS! FLASO GORDON PRIJSVRAAG. 
Siapa jang bisa bade dengan djitoe atau paling dekat kebanjakan penonton dari film Flash 

Gordon, selama itoe 4 ma lam, maka directie ,, Flora-Theater" hadiahkan vrijkaart J orang boeat 
1 boelan lamanja, dalam boelan Seplember '37, ertinja penonton jang masoekkan duplicaat kaartjes 
(controle-strook) balcon atau loge, dapat prijs satoe kaartje balcon atau loge, jang masoekkan 
duplicaat kaartje klas I dapat prijs kaartje klas I, jang masoekkan dupl. kaartje klas II dapat 
prijs kaartjes klas II dan jang masoekkan dupl. klas Ill dapat prijs kaartjes klas 111. 

Penonton jang hendak toeroet berlomba dalam ini prijsvraag, haroes masoekkan soerat di
sertai dengan duplicaat kaartjes dari tanggal 20, 21, 22 maoepoen 23 Augustus '37 speciaal dari 
pertoendjoekan film ,,Flash Gordon". 

Soerat-soerat ditoengg6e paling laat tgl. 24 - 8 - 1937 diloket Flora-theater djam 8 rnalam . 
Satoe commissie nanti menentoekan siapa jang IT'enang. Poetoesan commissie tidak boleh di
bantah . Kaloe boeat tiap kelas ada lebih dari satoe orang jang bade betoel, nanti tarik Jot. 

J 

ada besar 

kekoeatan 

itoc ga.mpaag sekali antjoernja. Lan

tar an membikinja ada gampang sekali, 

se\vaki:oe vvaktoe orang bisa dapetken 

rasanja dan 

R EC E PT. 

S f-:d ikH Ovom altine (3 a 4 sendok tehJ 

~,·,' ·-.:/,l'.':· -~ Setcngah gelas soesoe dingin ataw. 

.~.f ··'.·>\ _Af {~:::;; : aer ijs. 

.:·+::x: Goela m enoeroet sesoekaknja. Semoea 
..:.-:.,:: 
'·:··.::, itoe di kotjok d idalem shaker (gelas) 

selamn 1 minuut dan itoe minoeman 

/J* soeda <l.iadi oentoek dhainoem. 
. .r.:!ti 

Verteg~nw: Kf; RKHOFF & Co. Chir&£.Jsche Voorstraat 2!,Soerabaia. 
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Dari Doloni ( T. Bocht ). 

S e k o t j i 8 a n g k a t e r b a I i k. 

Pada tgl. 28 Juli 1937 m. b. Bangka (CekumijJ ma
soek di Dolong salah seboeah sekotjinja soedah terbalik. 

Kedjadiannja kita ringkaskan begini : Ketika ini mo
torboat soedah berlaboeh, sebagai biasa sekotji ditoe
roenkan segera. Optie2, passagiers dan barang2 pada 
dimocat. Dcmikian, sebeloem ini sekotji bertolak dari 
samping Motor mcndadak tcrbalik teroes. Maoe de~gan 
tidak terpaksa kesemoeanja pada mandi. Sernentara 
barang2 scmoea masoek kcdalam laoet. 

Diantara itoe passagiers, ada toeroet t. A. Mokoginta 
[Abmtenaar ter Beschikking der Grondoccupaties Af
deeling Posso). 

Bcliau ini kchilangan 1 kaleng besar bcrisi bundels 
zcgels perkara okoepasi. 

Beberapa boeah Actentasch berisi oeang dari t.t. 
dagang toeroet lenjap terdjoen. Djika menoeroet toetoe
ran sendiri t. t. dagang, dapat ditaksir keroegian k I. f 500. 
terhitoeng dengan oeang contant, barang2 dagang dan 
passagiers. 

Seorang passagiers perempoean lndonesier Gorontalo 
tinggal pakaian dan jang ada. Doea boeah petinja penoeh 
berisi pakaian soedah tenggelam. 

Karena memang orang melarat, ini perempoean nam
pak teroes roesak fikirannja hinfga ia tidak maoe toeroen 
dari motor kalau i toe peti dan pakaiannja tidak kembali. 

Toean Kaptain bajar contant f 100. kepada ini pe
rempoean sedang menoeroet taksiran sesoedah ditjatat 
utoe persatoe itoe barang2 pakaiannja hilang k.l se
harga f 180. 
Sjoekoer tidak ada ketjilakaan manoesia. Sebabnja ini 
kedjadian, tidak lain dari hanja itoe moeatan sekotji 
soedah melanggar batas. 

Perloe dihoeboengkan disini, selang 1 hari dari ba- ! 
haja terdjadi, orang datang beri tahoe pada kita itoe ' 
kaleng berisi bundels zegels dari t. A. Mokoginta soedah 
didapat. Dan l Actentasch (poenja siapa? "T. "] bel'isi I 
oeang kira2 f 18. I 

Kedoea barang ini kini ada ditangan Kampoen~ I 
hoofd van Dolong. 

• Titian". 

Assurantie diri - Tarief moerah. 

Vertegenwoordiger~voor de llinahassa: 

w. 0 E 8 E s T E. TEL. 187. 
A ctieve A gen ten gevraagd. 

J ulianalaan I~ 
telf. 187. 

llena.do. 

Maandag, 16 Augustus 1937 
WelEd Heer E • .Katuuk 

Oud Hoek. toea te Talawaan (Tonsea). 

Dinsdag 17 Augustus 1937. 
WelEdele Heer M. T, Kaligis 

Jnlandsch Leeraar te Tombasian atas (Kawangkoan) . 

Woensdag 18 Augustus 1937 
COMMISSIE VENDUTIE 

i lh Tokolokaal Julianalaan 12 Mana do. 

Donderdag 19 A~~ustus 1937 
WelEdGeb. Heer J. Broekhuy1en 

Vert. Jacobson v.d. Ber§t & Co. 
Kemawe~ 10 - Manado. 

Vrijdag 20 Au~ustus 1937 
WelEd. Heer E. Tumondo te Kassar. 

Zaterdag 28 Augustus l 937 
Belangrijke Vee vendutie 

WelEdHeer Sie Lae Hoeat te Amoerang. 

Maandag 30 Au~ustus 1937 
WelEdGeb. Heer G. R. Paatouw 
Procureur, julianalaan 10 Manado. 

Maandag 6 September 1937 
WelEd . Heer A . X. Tumeuikol, te Kauditan. 

Vrijdag 10 September 1937 
We!Ed. Heer E. Lonikutoij te Sander. 

Vrijdag 17 September 1937 
WelEdG. Heer K. P . Vos 

Hoofdagent v Politic - Kemaweg Manado. 

Donderdag 23 September 1937 
WelEdGeb. Heer D. E. de la Fosse 

2de Werktuigk. Gouvern. Marine 
Tondanoweg-Manado. 

ODJJ teweden publiek ia ~ :recl&JDI. 

Tanjalab harga pada agent2 di 

Manado, A.moerang, Langoan~ To

mohon dan Kotamobagoe. Nama 

nama agent lihat lain minggoe. 

NOTARiSKANTOOR TE MANAOO. I SPAARBANK MINAHASSA. 

PENDJOEALAN DIMOEKA OEMOEM 
Dari 3 roemah dan kintal di kpg Arab 25 dan 

27 dan kpg Djiko no. 8 . 

Pada hari SABTOE, 11 SEPTEMBER 1937, djam 
9,30 pagi precies atas permintaan jang berkepenti
ngan akan didjoeal dimoeka orang banjak, dalam kan
toor Notaris di Manado: 
1. Perceel hak eigendom, verponding no. 1909 ter

qoedoek di Manado 

KAMPONG ARAB No. 27 

dengan roemah tinggal, bijgebouwen dan satoe 
warong jang terdapat atasnja. 
Ini perceel besarnja 263 M2 menoeroet meet brief 
ttgl. 22 Augustus 1929 no. 57 dan menoeroet 
gerechtelijke acte ttgl 5 November 1929 no . 140 
ada terdiri atas nama dari SECH APDRAP BIN 
SAID AL WIN, jang djoega menjeboet di-rinja , 
SECH ABDOERAB BIN SAID ALOEWENI. 

2. Perceel hak eigendom, verponding no. 1910, ter
doedoek di 

1'AMPONG ARAB No. 25 

dengan roemah dan bijgebouwen atasnja. 
Perceel ini besarnja 222 M2 menoeroet meetbrief 
ttgl 22 Augustus 1929 no. 58 dan menoeroet acte 
tl~l 5 November 1929 no. 141 terdiri atas nama 
dari Sech Apdrap bin Said Alwin, djoega menje
boet dirinja Sech Abdoerab bin Said Aloeweni. 
Dikasih sewah f 8.- per boelan. 

3 Perceel hak eigendom, verponding no . 1011 ter
doedoek di Manado, 

KAMPONG DJIKO No. 8 

dengan roemah tinggal dan bijgebouwen atasnja. 
Perceel ini besarnja 433 M2 menoeroet meetbrief 
ttgl 30 juni 1904 dan menoeroet gerechtelijke 
akte ttgl. 29 Mei 1908 no. 53 terdiri atas nama 
dari Sech Apdrap bin Said Alwin , djoega me
njeboet dirinja Sech Abdoerab bin Said Aloeweni 
Dikasih sewah boeat f 15.- per boelan . 
Lantas boleh dimil iki sesoedah dibeli . 
Keterangan lebih djaoeh dan tentang hijpotheek 
boleh didapat dikantor Notaris. 

Namens de le hijpotheekhoudster 
Notaris F.W. de Beste. 

Boeat dapatkan crediet bai kl ah sehari sedoeloe
nja !clang orang datang beremboek dikantor Notaris. 

Diakoe sah dengan besluit Goebernemen 
tertang1al 11 Juli 1894. 

TEMPAT MEMPEllBOENGAIAN ORANG 
SIMPANAN JANG KOE.KOEH. 

Oeang simpanan jang tertjat<tt dalam boekoe 
selamanja boleh diminta kembali dengan tidak oesah 
kasih tahoe lebih dahoeloe. 

Boenga (rente) oeang jan: didapat boeat tahoen 
jang telah !aloe, sabao taheen eelaat-laatoja pada 
boelaa Maart ditentoekan elell Directie. 

Boenga 1936 3.6%. 
Penjimpan2 jang beloem soeroeh masoekkan boe

nga tahoen 1936, dipinta dengan sangat soe
paja soeroeh lakoekan itoe. 

Di rec tie. 

' 1~-- . 
~/.~~, / ~,,,. 

Seml>o~lrkanlah Grif'p toe°" 
Djikalau pada moesim griep tcmdo• 
jang pertoma kelihatan pada toean, 
bahwa koeman2 griep telah benorong 
dalam hidoeng, kerongkongan dan 
dada toean, - djikalau toean moelal 
batoek, gigil don berdemam, halau
kanlah dengan lekas segala kotoran 
jang mendjadikan griep daripada 
dado toean itoe, serta tjegahkanlah 
kotoran itoe berson~koet pada pa
roe2 toean don menjeoabkan radang. 
Abdijsiroop tahankan djadinja don 
rambatnja serangan griep, dengan 
mengeloearkan lendir gojal jong 
penoeh badi itoe. Abdijsiroop me
ngoerangkan sakitnja kerongkongan, 
menjemboehkan batoek toeon, me
ngoeotkan perkakas2 nafcis toean. 
Tak terlawan oentoek: 

Batoek .a,;ep-BrondJilis·A~ 
AKKU'• ~ lROO/I: 
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Keng Hwa Poo 
Sabtoe 14 Augustus 1937 = 9 Tjiet Gwe 2488 

PERANG TIONUKOK-.JAPAN. 
Bantoean djoeroe2 terbang 
Amerika? 

Keadaan di Tiongkok masih tetap : ,,keadaan pe
rang jang boekan perang". Persediaan dari kedoea 
pihak teroes meneroes diperlengkapkan. Satoe ka
bar jang menarik sekali, disiarkan dari soember 
jap<rn, tentang bantoean djoeroe2 terbang bangsa 
Amerika. 

Oleh pers dikabark:an dari Los Angeles, bagitoe 
berita Aneta Men. Bull. Domei dari Tokio, bahwa 
bekas adviseurnja marhoem Chang 'l'so Lin, Russel 
Hearn, ada mengandoeng niatan mengorganiseer 
satoe pasoekan terbang terdiri dari 182 djoeroe ter
bang bangsa Amerika, jang masing2 teriring oleh 1 
atau 2 mecanicien. Pasoekan itoe akan dikirimnja 
ke Tiongkok boeat djad1 anak boeah dari mesin2 
terbang peperangan di Tiongkok Pihak pemerintah 
Japan roepanja memperhatikan penoeh kabaran itoe, 
dan mengandoeng niatan akan memorotes dengan 
formeel pada pemerintah Amerika, terhadap mak
soednja Hearn itoe. Katanja niatan itoe ada berten
tangan dengan perhoeboengan manis antara japan 
dan Amerika-serekat dan berlawanan dengan tinda
kan2 Amerika baroe2 ini goena pemberesan damai 
soal Tiongkok Oetara itoe, lagi poela bertentangan 
dengan sikap neutraal dari Amerika. 

Gezantschapsraad Japan di Washington telah 
menemoei chef dari afdeeling ,,Timoer-djaoeh" dari 
Amerika, Stanley Hornbeck bcrhoeboeng dengan 
oeroesan djoeroe2 terbang Amerika itoe. 

P e m b e 1 i a n m e s i n t e r ban ~· 
Menoeroet soember jang sama, pers di Shanghai 

ramai membitjarakan pembelian mesin2 terbang oleh 
Tiongkok, di Amerika, seharga 5 milioen dollar. 
Kata kabar itoe, wakil dari North America Aviation 
di Shanghai telah kawat kepaberik2 di Amerika atas 
nama pemerintah Tiongkok, boeat meminta mesin2 
terbang itoe. Bagitoe djoega wakil dari kongsi kapal 
Oveanic and Oriental Navigation Cy" telah telepon 
pada maskapeinja meminta soepaja semoea tempat2 
kosong dalam kapal2 jang ditawarkan, lantas diborong. 

Ra n k o w d j k o e r o e n g, a c h i r n i a 
d i t i n g g a I k an. 

Pihak japan mengabarkan, bahwa 10.000 serda
doe Tionghoa telah mengoeroeng concessie japan 
di Hankow. Dikoeatirkan akan terdjadi pertempoeran 
Tiongkok-japan djoega disitoe. Sementara tentara 
dari kedoea pihak berhadapan dengan sendjata di
tangan, pada orang orang Japan, bagitoe djoega 
orang2 asing lainnja, oleh pembesar Japan dikasih 
perintah boeat meninggalkan concessie itoe, sebab 
keadaan sangat berbahaja. 

Menoeroet kabar paling belakang, japan telah 
mengambil ketetapan boeat melepaskan Hankow. 
Pembesar Tionghoa akan ambil over concessie itoe, 
sedang pendoedoek bangsa japan semoeanja telah 
dikeloearkan dari sitoe. Pengoveran itoe pada pem
besar Tionghoa, boekan bererti concessie itoe di
poelangkan boeat selamanja pada Tiongkok, tetapi 
lantaran kepentingan militer Japan memintanja. (Dus 
kalau soedah tidak perloe, nanti diambil poelang 
la~i ? Terlaloe bodoh kalau pembesar Tiongkok 
melepaskannja poela ! Red. KHP). 

Pihak Japan merasa poeas? 

Menoeroet satoe hoofdartikel dari ,,Japan Adver
tieser", jang menoel is tentang itoe pertengkaran 
Tiongkok-japan, pihak Japan soedah merasa poeas, 
sebab bagian pertama dari itoe pertengkaran soedah 
ditoetoep dengan pacificatie (penetapan keadaan 

dan ma lam 
Sikatlah g1g1 same Colgate's Tandpasta lni tjara memakai Colgate jang 
Gigi jang sebelah atas disikat mod ai b · y 5 • h ·1 rnem en oean mafJam asr • 
dari goes1 toeroen kebawah dw 
g1gi jang sebelah bawah dari • <,ici djadi bagoc•. llag1ao 1ang 

goesi naik kcatas. Bagian gig1 .,,·ngg!lapkao gig! didalamnja Col-

iang dipakai boeat gigit dan ute, 1ai1oe ouac jang di ega 

me ng oc n i ah, disikat Jigocnakan oloh dokter g11;1, 

dengan gerakan orang bikinpoculig1gidaume11 Ki lap 

h1km boenderan. Kemoe· I. l-_,.. • Gigi djadi hmih <emoca. 

dian tar oh T.a? d ~a~ I a ~ '~ 3. Oleb karena gosukan make 

Co I gate sed1kir d1 lidah · ~ocoil djadi kocat Jan •chat. 
dan amb!l aer 5etegoek. Dan ~ , ~" . 4- Scmoca beka; makana D di 

koemoerlah sama aer dan tand- , ·. /-'° ·· lobang - lobong duo diantara gigi 

pasta 1toe akan mentjoe~ji moeloet.~~ ="':: .v dihifangkan sama sckah 

teroernma dumtara g1g1, soedah 1toc > Rasani~ Colgate menjegarkao moeloct 

koemoer'lah lag1 dengao aer bcrsih. aan mcnjc<lapkau napa. 

Oipoedjikan oleh dokter gigi di seloeroeh doenia 

------·---------------- - ----------------
La g i k e m a o e a n J a p a n. kekoeasaan japan) didistrict2 Peiping/Tientsin. Te- ' 

ta pi sajaug, bagitoe s.k. Nippon itoe tambahkan lagi, · Sebab roepanja Nangking tidak menolak perem-
roepanJ~ in~ident itoe beloem berachir disit,>e djoe- boekan, Kawagoe soedah tiba disana dengan satoe 
ga mas1h d1toenggoe lagi rampoengnja persediaan2 
tentara japan dan 1 ionghoa dan keadaan semincr- daftar kemaoean pihaK Japan. Menoeroet Havas, ada-
kin hari, semingkin berbahaja Dimana Nanaki;g 11h verlanglijstje d2ri Tokio itoe mengandoeng ke-
agak tidak soeka boeat beremboek dan teroe; me- maoean2 Japan ini: 
n~roes_ mengirimkan tentara ke Oetara, sedikit sadja j A. Nangking akan meloe~kan dengan tidak kata apa2, 
b~sa diharap, .ba~wa pertempoeran bisa ditjega. Sa- pendiri~n pemerintahan autonoo~ di Ch_ahar·Hopei. 
dJa s.ato~ ked1ad1an gaib bisa mentjegah terdjadinja ( B. japan tidak akan mende sak lag1. soepaJa T1ongkok 
conflict Jang maha besar. mengakoei pemerintahan autonoom itoe. 

I C. Hopei-Chahar akan didemilitariseer (tidak boleh 
Pers e d i a a n2 pi ha k Ti on g k o k. · ditempati serdadoe) dengan penarikan semoea 

tentara Tionghoa dari sitoe. Warta2 pers dari Nangking, bagitoe Domei ka
barkan, memb_eritakan, bahwa mas1h teroes sadja 
tentara . pemenntah Centraal mengalir ke Oetara, 
menoed1oe ke Peiping·Tientsin. Correspondent dari 
,,Asahi ::ihimbun" kabarkan bahwa tentara Centraal 
d~ngan ke.ras mendesak kearah Petping/Tientsin, dan 
dJoemlahnJ~ tentara !toe di Hopei-Chahar oleh pem· 
ban toe hanan japan itoe ditaksir ada 20 divisie lebih 
terhitoeng djoega 20.000 serdadoe diantara Huanal 
dan Hsuanhua, 15000 didekat Kalgan, 10.000 di Ma
cilang, lebih 20.00 l didekat Ting Hsing, lebih 35.000 
dekat Pao Ting Fu, kira2 30.000 diantara Cheng 
Chow dan Cheng Ting, 50.000 diantara Chao Chow 
dan Shu Lu, 20.000 diantara Shun Te dan Tze Chow 
sedang sepasoekan besarnja 80.000 serdadoe sedjak 
4 boelan ini mendesak ke Oetara menafkoet djalanan 
kereta i T~entsin-P.ukov., dengan m~ksoed hendak 
merampas. poelang district Peiping-Tientsin, dengan 
bantoeann1a. t_e~tara di Paoting jang djoemlahnja ada 
150 000. D1V1s1e ke 84 dan 89 atas perintah Nang
king, sedang madjol' ke Peiping dari Ka!aan boeat 
menggaboengkan diri dalam gerakan ters~boet di
atas. Correspondent itoe menoetoep kabarnja dengan 
menerangkan, bahwa di Hsu Chow, Chen Chow dan 
Lo Yang ada terdapat 250.000 orang tentara Centraal. 

,,Nichi-nichi" kabarkan dari Nanakina bahwa 
Chiang Kai Shek soedah titahkan : A. 0 pad~· gouver
neur Shantung, Han Fu Chu, boeat lantas makloem
kan p~rang pada japan, kalau tentara japan d1darat
kan dt Tsmg Tao, B: pada gouverneur Shansi Yen 
H_si S_h~n, ~?eat . mengepoeng sajap tentara japan 
d1 Pe1prng-l 1entsin, dari Shansi dan Sui Yuat-~; c. 
pada gouverneur Sze Chuan, Liuh Siana boeat ma
djoe dengan 2 divisie ke soengai Ya;g Tsze: D 
pada pacificatie commissans Kwantung, Yu Han Mot:, 
boeat membela pantai2 Selatan Tiongkok; F .. gou
verneur Kwangsi, Lit Sung Jen, boeat melindoengi 
perhoeboengan !aloe laiang dencran kereta api dan 
djalanan2 raja; F. pada gouvern~ur Yun Nan dan 
Sze Chua_n, Lung Xun boeat melindoengi garis pem
belaan T1ongkok Jang penghabisan: Yun Nan dan 
Sze Chuan. (Ka bar japan ini sangat meragoe· ragoekan. 
Manakah bisa gen. Chiang mengoemnemkan lebih 
dahoeloe plan pembelaannja? Red. KHP). 

JI./ 
• 

Toelor nglah' sa)il mi 
dan pen1ak1t enttok. 

Sel<oedjoer baclan 
mendjadi kakoc .. 

Kaki rasanja 
ll@ert1 <:N roe~ 

sgek1 deng<in 
pisau 1an~1 

rad1am J 
~ 

D. Tentara Japan djoega dengan sendirinja akan 
menjingkir dari Tiongk k Oetara ke Manchukwo, 
boeat memboektikan, bahwa japan tidak ada mak
soed menggan,,,goe hak-hak daerah Tiongkok. 
Lain dari itoe Kawagoe akan menoentoet djoega 

dari T1L>ngkok, soeµaja T1ongkok·Japan mengadakan 
vatoe front anti-kominis. Tiongkok mengakoei ke
doedoekan spesial dari japan di Tiongkok Oetara 
dan menindas segala gerakan anti-japan. 

CUTEX ARTIKELEN 
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Semi n g kin gent in g. 

Pengoendjuekan2 tentang bertambah gentingnja 
keadaan, ternjata dari poetoesan pemerintah Centraal, 
boeat memanggil poelang semoea orang Tionghoa 
jang berada di Japan. Seperti diketahoei, pihak ja
pan djoega soedah mendjalankan tindakan seroepa 
itoe. Tindakan gen. Chiang boeat memanggil poelang 
pada minister financien Kung, jang berada di Eropah, 
boeat diangkat djadi premier, soepaja Chiang sen
diri bo!eh kasihkan segenap r.enaganja goena oeroe
san militer, poen satoe pertandaan soekar teraapatnja 
pengoepasan damai. Bagitoe djoega pihak japan 
orang poenja pengharapan soedah tipis sekali. Hi
rota telah katakan antara lain2 · ,.Soekar sekali dapat 
dioendjoekan sedikitpoen sinar pengharapan akan 
terdapatnja pemberesan jang memoeaskan dari itoe 
oeroesan japan-Tiongkok di Tiongkok Oetara, serta 
pada mendapatkan kepertjajaan tentang tindakan2 
Japan dengan militernja goena menaroeh dasar per· 
hoeboengan jang baik." Mobilisatie oemoem dari 
tentara Tionghoa soedah ctimoelaikan. Semoea orang 
lelaki dari oemoer 18 sampai 45 tahoen diperingati 
boeat melakoekan kewadjibannja, memanggoel sen
djata goena pem belaan negeri. 

Ke k o eat an m i I it er japan di 
T i o n g k o k 0 e t a r a. 

Satoe pasoekan ter.tara besarnja 3000 bajonet 
telah masoek di Peiping, dibawah komando dari 
gen. majoor Kawabe. Pembesar militer ini telah me-
ngeloearkan satoe ma'loemat, dalam mana sesiapa 
jang mengganggoe ketentreman diantjam dengan 
hoekoeman berat. 

Satoe pasoekan besarnja 25.000 orang dikoem
poelkan didekat Nankow. Pihak Tionghoa kabarkan, 
bahwa tentara itoe hendak mendesak masoek me
ngikoet lembah Nankow, liwatkan Ban Lie Tiang Sie, 
masoek ke Chahar Djoemlah kekoeatan militer Japan 
jang sekarang soedah ada di Tiongkok Oetara di
taksir ada 45.000 orang. 

~ E L I D I A N T E R 0 T E M P A T. ~" 

Pasoekan Tionghoa besarnja 80.000 orang dan 3 
d ivisie jang lain, jang didekat Kalgan, telah boeroe2 



madjoe ke lembah Nankow. Ada dikira 50 tanks dan 1 

30 mesin terbang japan akan serang Nankow tidak 1 

lama lagi. 

I n g g e r i s - P e r a n ti i s m e n o I a k. 
Oleh pembesar militer japan di Tientsin telah 

ditoentoet soepaja diadakan kantor pemeriksaan 
(censor-offices) dalam daerah concessie2 lnggeris 
dan Perantjis dikota itoe, soepaja dapat dilakoekan 
penilikan at:is pos dan telegram masoek keloear. 
Satoe memorandum japan pada pembesar2 concessie 
terseboet telah dikirim, dalam mana dinjatakan bah
wa penili~2 tcensors) Japanakan dikirim ke concessie2 
itoe boeat melakoekan censuur. Oesoel pihak lnggeris
Perantjis boeat melakoekan penilikan itoe bersama2 
dengan cnesor tjampoeran, telah ditolak oleh pem
tiesar japan. Seterimanja memorandum japan itoe 
pe111besar2 concessie2 lnggeris-Perantjis !aloe mem
bikin peremboekan, jang mengambil kepoetoesan 
akan menolak kemaoean2 japan itoe I 

Incident baroe di Shanghai. 

Di Hung jao, dekat Shanghai telah terdjadi satoe 
incident baroe. Doea orang japan dan satoe orang 
T1onghoa telah mati dalam kekaloetan jang terdjadi. 
Kata pihak japan, onderluitenant japan jang mati 
i oe tidak bersendjata, sedang sopir auto, satoe ma
tros, betoel memooenjai pistol tapi tidak bisa mem
pergoenakan sendjatanja itoe. Waktoe majat kedoea 
orang 1toe d1peri1<sa, ternjata mereka telah dapatkan 
loeka2 bekas ti kaman bajonet. 

E k o r n j a i t o e i n c i d e n t d i H u n g J a o. 
Satoe pribahasa mengatakan: Kaloe orang hendak 

lempar andjing, memang gampang dapat batoe. ,,Bagi
toe roepanja taktiek Japan di Tiongkok. Moela2 di Shang
hai seorang marinier japan ,,hilang" ditjoelik orang 
katanja. Belakangan marinier itoe, Miyazaki namanja, 
diketemoekan oleh orang Tionghoa dalam keadaan nja
man boekan sadja, malah tersangka rnelakoekan peker
djaan sepioen I Orang ilang itoe soedah diserahkan 
pada pembesarnja. Laloe terdjadi poela itoe Hung jao 
incident, dalam mana doea orang Japan dan satoe orang 
Tiongboa tiwas djiwanja. Sebagai ekornja kedjadian 
itoe, sekarang pelaboehan Shanghai soedah penoeh de
ngan kapal2 perang Japan, sedang dikota itoe poen 
telah didarat tentara, sehingga disitoe soedah ada satoe 
pasoekan darat besarnja 4000 orang. Pasoekan pertama 
dari armada laoet Japan, terdiri dari 20 kapal perang, 
telab sampai di Shanghai pada 11 hb. ini, dengan me
riamnja jang soedah ,,siap boeat bertempoer", semen tar a 
disana soedah memang ada 12 kapal perang dari eskader 
ke 3. 

Oipihak Tionghoa orang djoega tidak doedoek diam 
dan soedah mengadakan persediaan seperloenja. Dalam 
kota sendiri, ada 10.000 serdadoe burgerwacht, sedang 
disekeliling Shanghai terdapat 80.000 &erdadoe. Dengan 

Sesoedah diserang malaria mendapat 
tenaga baroe. 

.,Kesehatan saja boeroek badan saja roesak sama 
sekali dan tiada bertenaga sedikit djoega, setelah men
dapat serangan malaria jang hebat. 

Ketika itoe salah seorang sehabat saja menase
hatkan saja memakai Sanatogen. Sesoedah saja me
makai Sanatogen, maka semendjak tiga minggoe, 
itoelah moelanja baroe saja dapat tidoer kembali. 

Sesoedah beberapa minggoe terasa pada saja 
kelemahan badan saja hilang dan dengan segera 

djoega setelah itoe sajapoen seakan akan telah mendjadi 
seorang-orang lain. Hidoep sajapoen riang kembali, 
demikian djoega berkeliling saja dan saja menger
djakan pekerdjaan dengan senang hati kembali. 

lni dialamkan oleh seorang pemakai Sanatogen 
jang tahoe berterima kasih. Tjontohlah dia dan 
djempoetlah hari ini djoega Sanatogen pada Pandai 
obat Toean atau toean toko. 

pelahan tetapi pasti roepanja diseloeroeh Tionj?kOk 
bakal berkobar pertempoeran mati-matian antara Tiong• 
kok dan japan ! 

Perang oemoem soedah moelai? 
Kabar2 tentang pen2oempoelan tentara dari kedoea 

pihak didjoeroesan Nankow soedah moelai terboekti 
kebenarannja dengan dimoelaikannja pertempeeran di· 
dekat sitoe. Nankow lctaknja 40 K.M. disebelah Oetara 
Barat Peiping. Menoeroet kawat Aneta-Reuter, ttgl 11 
bb. ini dari Shanghai, disekeliling Nankow, boeat per
tama kali terdjadi pertempoeran antara tentara Centraal 
dan tentara japan. Pasoekan Japan jan~ menjerang 
Nankow telah menemoei perlawanan jang seroeh dari 
pasoekan divisie ke 89 dari tentara Shangsi. Kata pihak 
Japan mereka mendapat beberapa kemenangan dan 
bisa mendesak sampai kedekat kota itoe, sedang kota 
terbakar dibanjak tempat lantaran born api jang dilem
parkan. Pada tiga bagian, djalanan kereta api Peiping 
Sui Yuan telah diboRgkar oleh tentara Tionghoa boeat 
mentjegah mendesaknja tentara japan. Apakah dengan 
pertempoeran di Nankow itoe perang oemoem soedah 
dimoelai? Itoe nan ti kabar2 dihari2 besok dan seteroes
nja dapat menentoekannja. 

Pi n d ah k e Ha n k ow. 
Kabar pihak Japan mengatakan, bahwa pemerintah 

Nangking berniat boeat memindahkan kedoedoekan 
pemerintahan ke Hankow sebab kota ini letaknja lebih 
baik boeat pembelaan jang lama, berhoeboeng djoega 
dengan doedoeknja dekat lapangan penerbangan cen -
traal di Nan Chang dan djoega sebab tentara Centraal 
dengan gampang dapat diangkoet dengan kereta api 
Hankow-Peiping. Boeat menjegah serangan dari kapal2 

MODE REVUE1 

Tidak lama lagi disini bakal diadakan pertandingan tennis . ltoelah scbab11ja disini kita sadjikan loe
kisan tennis-pak boeat kaoem poetri. Seperti diketahoei, boeat pakaian tennis ada doea ha! jan: 
penting, jaitoe: haroes loeas, sehingga tidak mengganggoe gerakan badan dan bagoes serta koeat. 
Dalam pertandingan2 besar di Wimbledon banjak terlihat dipakai ,,hemd-blouse'' jang tidak pakai 
tangan. Tjobalah perhatikan digambar ini bagaimana bangoennja pakaian itoe . 

perang, disoengai bisa ditaroeh parit2 laoet ;mijnen) .. , po~lang divisie ke-88 it-oe ~ari sitoe, dan membilang 
Katanja pemerintab Nangking soedah sewah 10 kapal baiklah bitjara dengan Nangking tentang itoe. 
goena maksoed itoe. Keadaan dikota terseboet &angat berbahaja dan sc-

p er an g di I em bah Na n k ow. tiap saat bisa meletoes pertempoeran hebat disitoe. Pi-
Dari soember Japan dikabarkan, bahwa kota Nankow hak orang asing telah diadakan tindakan2 seperloenja 

soedah dirampas oleh serdadoe Japan, dan tentara i iong- goena melindoengi daerah2 concessie asing itoe. Se
hoa soedah moendoer kelembah Nan kow menoedjoe l<1:innja tentara Inggeris, Amerjka dll. jang soedah ada 
Chu Yung Kwan, kira2 8 KM. dari kota itoe. Kekoeatan dJoega pasoekan2 vrijwilligers soedah dirnobiliseer dan 

LELA NG BES LAG. 
Pada hari Djoemat tanggal 27 Augustus 1937, 

djam 10 pagi, akan dilelangkan dinegeri Airmadidi 
bawah, district Tonsea, dengan perantaraan kantoor 
lelang di Manado. 
a. Satoe kintal dengan roemah diatasnja atap zink, 
jang bersipat pada fihak: Oetara dan Timoer dengan 
djalan negeri, Selatan dengan kin ta I dari Johan Mum
bunan, Barat dengan kintal dari Andries Mantiri; 
b. Satoe keboen di ,,Kadimbatoe'', kepoelisian Air
madidi - bawah, loeasnja -r l 1/2 tektek, dengan + 
80 pohon kelapa berboeah, dan bersipat pada fihak: 
Oetara dengan keboen2 dari Gerard Kaseger dan 
Lambertus Mengko, Timoer dengan keboen2 dari 
Carolus Luntungan dan Tangka Sundah, Selatan de
ngan keboen dari Barnetje Moningka, Barat dengan 
keboen2 dari Gerard Kaseger dan Frederik Kaunang; 
c. Satoe keboen di ,,Kajawoe",kepoelisian Airmadidi
bawah, loeasnja + 2 tektek, dengan + 100 pohon 
kelapa berboeah, dan bersipat pada fihak : Oetara 
dengan keboen' dari Wilhelmus Kadengkian dan 
Djoromus Runtuwene, Ti moer dengan serokan Ina
doekan, Sela tan dengan keboenz dari Ojoromus Run
tuwene dan Lefinus Tanod, Barat dengan djalan raja 
Airmadidi - Tondano. 

Kinta! dan keboen9 terseboet telah dibeslag me
noeroet kekoeatan soerat hoetang ( Obligatie - akte) 
dari jusoph Tinaweng dan isterinja Elisabet Kambeij, 
tinggal di Airmadidi - bawah, geexecuteerden, atas 
permintaan dari firma Liem Boen Djien en Co, di 
Manado, executante, jang dalam ha! ini memilih tem
pat tinggal ( domicilie) ·di Makassar verlengde Wil
helminastraat Nos 80 - ~2 dikantoor dari toean Ad~ 
vocaat dan procureur Meester J. van Hoeve. 

De buitengewoon deurwaarder 
m,d. executie belast. 

J. F. TANOD. 

Tionghoa ada 4 divisie dan sesoedah berkelahi dengan 
seroc:h satot hari lamanja, lembah Nank.ow masih ber
ada dalam tangan Tionghoa, biarpoen tembakan me
riam dan born dari oedara sangat hebatnja. 

Djoega disebelah Selatan Tientsin, didjalanan kereta 
api Tientsin ·Pukow, terdjadi pertempoeran sengit dan 
tentara Tionghoa berhasil mereboet kembali Tu Liu Chen, 
28 KM dari Tientsin. Sesoedah kemenangan itoe ten
tara Tionghoa mendesak teroes ke Oetara menoedjoe 
Liang Wang Chuang, 5 KM lebih keoetara. 

Di Sh an g ha i temp at k et e n toe an n as i b. 
Divisie ke 88 dari tentaranja Chiang Kai Shek sen

diri, jang semoelanja berkoempoel dimana djalai;ian 
kereta api Shanghai Nangking sekarang soedab men
desak ke Shanghai. Barisan moeka tentara itoe, pakui 
helm wadja dan pernahnja bertaroen~ di Shanghai pada 
tahoen \932, soedah mendoedoeki Noorderstation kota 
terseboet, jang diperkoeatnja tegoeh2, bagitoe djoega 
lapangan balapan koeda di Kiang Wan, jang terletak 
4 KM dari hoofdkwartier japan di Shanghai; burgemeester 
Ok Yui telah menolak permintaan Japan boeat menarik 

dari Manila dan Saigon didatangkan bala bantoean. Ba-
hagian2 kota jang berbahaja telah dikosongkan dan 
semoea orang asing telah dikoempoelkan dalam daerah 
internationaal, sedang banjak jang poelang ke Hongkong 
dll. Dipelaboehan terdapat 21 kapal perang Japan, 2 
kapal perang Inggeris, 3 kapal perang Perantjis dan 2 
kapal perang Amerika. 

Kalau kabar2 jang tersiar dapat dipertjaja. sedari 
kemarin Djoemaat 13 hb. ini tentara Tionghoa dan 
Japan di Shanghai soedah moelai bertempoer. 

Ban t o e a n o e ang l o e a r n e g e r i . 
Satoe kawat Hawas dari Parijs memerangkan, 

bahwa betoel satoe koempoelan bank-bank Perantjis 
telah kasih pindjaman pada Tiongkok sedjoemlah 
200.000.000. francs. Pemeritah Tiongkok akan per
goenakan oeang terseboet boeat beli alat perang, 
teroetama mesin2 terbang. Dalam koempoelan bank2 
itoe terdapat: Banque l'lndo Chine, Banque de Paris 
et Pays Bas, Banque France-Chinoise dan Lazard 
Bros. 

TONTONAN. 
Tarzan di Bernhard-theater. 

Nanti moelai besok Senin, 16 hb. ini di Bernhard-thea
ter akan di poetar "Tarzan's escape" a tau "Pelariannja 
Tai zan ", diam bi! dari tjeritera Tarzan jang terkenal. 

Jang pegang hoofdrol jalah johnny Weissmuller, se
bagai Tarzan, dan Maureen O'Sullivan, sebagai Jane. 

Film ini menga5ih penonton penglihatan hebat dite
ngah hoetan, binatang liar, manoes1a boeas dlsnja, di
antaranja hidoep Tarzan dan isterinja Jane. Jane ada 
seorang ahli waris dari satoe kekajaan besar, makanja 
ia ditjari oleh sesama ahli warisnja. 

Mereka perloe datang menemoei Jane dalam hoetan 
rimba1 tetapi sesoedah mendengar rnaksoed kedatangan 
mereka itoe, Jane laloe . . , . . menolak kekajaan sebesar 
itoe ..... lebih soeka diam dalam rimba berserta sobat2-
nja, gadja2, mojet2 besar, harimau, singa dan Iain-lain 
binatang boeas, disisi Tarzan, kekasihnja. 

The Great Ziep::feld. 
Satoe film, dalam mana toeroet main tidak koerang 

dari 50 bintang film jang tersohor dan 300 gadis2 
molek, djoega akan main di ,,Bernhard" nanti · pada 
tanggal 20 sampai 23 boelan ini. 

Muziek, dansi2, pemandangan elok dan hebat, tidak 
dapat diloekiskan dengan perkataan, melainkan orang 
mesti melihatnja sendiri pada memboektikan kebagoesan, 
kemerdoean dan kehebatannjal 

Flash Gordon. 
Di Flora Theater. 

Nanti pada malam 20, 21, 22, dan 23 boelan ini 
di ,,Flora" akan dimainkan itoe film besar jang ter
kenal: .,Flash GordonH. Tentang tjeriteranja, bagi 
pembatja2 s k. ,,De 'Orient", itoe madjallah minggoean 
jang bergambar, tidak asing lagi. film itoe mengoen
djoekkan penglihatan jang betoel2 mengagoemkan 
sebab hebatnja pertempoeran pengetahoean techniek, 
seperti lampoe2 dan lain perkakas wasiat, pepera
ngan antara bangsa2 manoesia dari lain doenia 
(planeetJ dus boekan manoesia seperti kita orang 
d ls nja. 

Pada menambah perhatian publik oleh direcite 
,,Flora" diadakan satoe badean (prijsvraag) boeat 
penonton2 film ini. Lengkapnja atoeran prijsvraag 
itoe seperti njata dalam advertentie dilain bahagian 
dari ini nomer. 



• 

DARI TOULOUR. 
{Oleh FredSar) 

Mohon perhatian P. T Voorzitter M. R. 
M a s i h b a n j a k H o e k o e m t o e a)! b e I o e m 
m e n e r i m a C o l l e c t e l o o n B. A. 

Dengan singh<it pernah k1ta wartal,an didalam s.k. I 
ini bahwa bertic·eboeng dengan perrnnjaai: toea11 P. I 
anggaut:.i ,'\.\ R. Touliang Tond<ino, dalam ~i d ang M. R. I 
tc;nggal 30 Juni 1937, maka P. t. Voorzittcr M. R. telah I 
berdjandji akan berikan coll: B. A l·epada Hoekoemtoeai, 
apabila njata dalarn keperiksaan bahwa marel-;a beloem 
menerimanja. 

Boeat memboektikan sebenar2nja masih ada Hoe· 
koemtoea beloem menerima Coll. B. A da n djoega boeat 
menggampa11gkan keperiksaan P. T. Voorzitter , disini 
kita sadjikan sebahagian namaz negeri dari Hoekoem-

. toea-tioekoemtoea jang beloem menerima Coll: 8 . A, 
Hoekoemtoea2 negeri, l. Rerer, 2. Kolongan , 3. Sa

wangan, 4. Kombi, 5. Makalisoeng Toulour, 6. Touliang
ketjil, 7 dll. 

Demikian djoega bekas Hoekoemtoea Rerer sampai 
kini beloem menerima ongkost soerat paksa jang di
djalankan sendiri oleh Hoekoemtoea, jang mana wang 
ongkost soerat paksa jang didjalankan sendiri oleh 
Hoekoerntoea, jang mana wang ongkost tsb. soedah 
distort dikantoor district Toulour. 

Kita tidak menoetoep oeraian ini dengan csnclusie. 
Kita serahkan sadja kepada jang lebih dekat kewadji
bannja boeat mengoeroes soal ini. Kita hanja sekecar 
menghidangkan stof. 

Nasib rajat ketjil. 
Masi h ban j a k r a k j at k et j Ii be- j 
Io em d a pat b a j a ran d a r i M. R. 1 

Dibawab ini disadjikan oeraian beberapa orani I 
pendoedoek dari district Toulour, bahwa mareka pada 
tahoen !aloe telah bekerdja pada M. R., tetapi sampai 
kini beloem mendapat bajaran. 

Mareka telah mendoega bahwa padjak djalan rnareka 
soedab loenas sebab diteboes dengan pekerdjaan, tetapi 
doegaan mareka meleset adanja, sebab pada tahoen 
ini Deurwaarder telah mengoendjoengi roemah~nj a 
serta mendjalankan beslag. 

Kedjadian ini soedah dirapportkan kepada jang ber
wadjib meniliknja tetapi ta' berhasil apa:I, melainkan 
mendapat djawaban: ,,Kamoe minta soedah telaat" atau 
dengan kata lain soedah n Ver j a a rd" ta• boleh minta 
bajaran lagi pada M. R. 

Djika oeraiannja itoe betoel seharoesnja bal ini men
dapat perbatian sepenoeh2nja dari jang berwadjib (P. T. 
Voorzitter M. R.) jaitoe soepaja rakjat ketjil dapat ter
belah dari perboeatan sewenang2 ini, sebab kita tahoe 
ada masih banjak keringet rakjat ketjil itoc bertambah 
koeat pada M. R. 

Dengan sengadja sebahagian dari nama2 jang ber
sangkoetan diseboet dengan terang, jaitoc goena meng
gampangkan oeroesan jang berwadjib. 

Negeri Kolongan : 
le. Bodewijn Rontinsulu, 2e. Rumampuk Korompis, 

3e. Mogot Korompis, 4e. Mais Oowa dll. 
Negeri Seretan : 

le. Frederik Pandob, 2e. Albert Rorin2, 3e. Paulus 
Limpele, 4e. Alfonsus Mongi, dll. 

Negeri Kajoeroja: 
le. Paul Lompilioe, Hendrik Korua, dll. 

Negeri Kasoeratan (Kakas). 
te.Jahja Menemboe, 2e. Petroes Menemboe, 3e. Huib 

Mamahit, 4e. Wern Mamabit, Se. Djidon Rantung, 6e. 
jahja Sangari, 7e. Willem Mamanua, Se. Meindert La~ 

ngi, dll. 
Negeri Karor: 

le. Jacobus Paoki, 2e. Oionesius Mandey, di!. . 1 

Marcka telah membanting toelang keloear kennget 
boeat ke~oenaannja meloen•skan padjak djalan tetapi 
kesoedahannja mareka tidak dibajar, itoe soenggoeh 
telaloe. . 

Boekhandel &: Drukkerij 
LIEM OEI TIONO &: Co. 

Mana do. 

Orang memang gampang mengatakan bahwa orang2 
bekerdja pada M. R., semoeanja soedah mendapat baja
ran, itoe perkataan hanja dibelakang medja toelis, tetapi 
bagaimana keadaan pikoelan hidoep itoe rakjat ketjil. 
barangkali hanja Toehan jang tahoe l 

Kita tahoe bahwa kedjadian ini , soedah dichabarkan 
serta minta pertolongan anggauta2 M. R dari bahagiannja 
masing2, tetapi kita heran beliau2 boengkem diam 
in a 11 e ta I en oentoek memadjoekan [voorbrengen) 
kepada P. T. Voorzitter, sekedar soepaja mendapat per
hatian. Bolch djadi mareka koeatiar akan bertentangan 
l:iengan fibak Voorzitter atau koeatir poela kalau diang-

fl' Ir T; ~Ji l: mi iW 
~' ~~ " Al. ~O. 

Dr. A. B. A N D U : 

-

Speciaal boeat penjakit anak-anak. 

Djam bitjara: 10 - 12 pagi 
4 - 6 soreb. 

Ketjoeali hari-hari minggoe dan raja . 

Vroedvrouw: Adeleida Katianda,bo. 

Djam bitjara : 8 - 10 paii 

4 - 6 soreh 

di Paviljoen: Kliniek. 
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POLIKLINIEK : boeat orang miskin dan tidak marnpoe. Djam 7 - 8 pagi 
Ketjoea li hari raja dan hari minggoe. 

TEL. 51 en 81. MANADO, Julianalaan 6. 

OR. A. B. ANDU. 

---------------------~,_ _, .. ________________ _ 

DJANOAN _BATJA ??? 

EENIGE IMPORTEURS 
MICH EL srrEPHENS & Co. LTD 

MA.CASSE R MANA.DO. 

gap tegenstander dari T . D ., sehingga djangan sampai 
dikedjar oleh personeelnja. 

Sebeloemnja pilihan M . R. !3eliau2 masoek kampoeng 
keloear kampoeng, merapatkan diri kepada rakjat katjil , 
serta mempropagandakan bahwa beliau2 ada ,,Djagong" 
eh pardon ,,Djago" dan sempat menolong dan memberi 
oenerangan dalam segala2nja, tetapi boektinja, pada 
~aat ini rakj at ketjil memboetoehkan pertolongan beliau 
tidak kelihatan hidoengnia dalam kampoeng2 dan 
djoega meroepakan boeta toeli dan wowo. 

lni ad•lah satoe peladjaran kepada rakjat ketjil, 
apabila akan memilih wakilnja dalam M. R. pada tahoen 
1938, djangan hanja mendengar sioelan manis dari 

• ·Ai++ ;+ef!P' 

propaganda2, sebab ini amat berbahaja, ingatlah wak
toc Hawa masoek dalam dosa, tiada lain oleh sioelan 
jang manis dari oelar. 

Para pembatja tentoelah dapat memfikirkan bagai
rnana keloeh kesah mareka, rnerasakan panas waktoe 
bekerdja dan keringetnja tiada dibajar oleh M . R 

Oh, rakjat ketjil dan jang lemah, Jang djaoeh tern pat 
tinggalnja dari kota Manado, siapakah jang hendak 
memnela dan memperlindoenginja. 

Com men taar Jebih landjoet dalam kedjadian ini, 
kia t serahkan pada rakjat oemoem. 



Trucks 

TOEAN TJOBA TANJA PADANJA . . .. . . . 
Ia ten toe akan bilang pada t~an, bahoea sebagian besar dari auto-auto di pake 

oleh peroesahan-peroesahan dan jang ia perna ketemoekan, saben hari, adalah 

CHEVROLET. la bi Jang begitoe ada mempoenjai banjak alasan jang tegoeh. 

CHEVROLET dan bestelwagen CHEVROLET soeda bilang poeloean taon terkenal lantaran ke· 

himatannja, kekoeatannja, dan harga jang rendah. Model-model dari taon 1937 soeda diroba banjak 

sekali: Tenaga menarik dari 6 cylinder kopklep jang terkenal telah diperbaekin banjak sekali (sekarang 

.ol kali ,,gelagerd"), tempat moeatan dibikin lebi Ioeas dan pembagian timbangan telah dibikin djaoe lebi 

baik, rem-rem hydrauliach dibikin sempoerna, veer-veer diperbaekin, achteras gojang merdika, chasisnja 

lebi tegoeh dan paling pengabisan carrosserie-carrosserie bisa dipake boeat segala keperloean ..... CHEVROLET ,,commercial panel" satoe bestel
wagen model stroomlijn jang eilok dengan pake 
badan wadja seloerocnja; wielbasis 112 inches. 

CHEVROLET ,,Commercial pick-up" ada 
satoe vrachtauto boeat moeat perkakas 
jang sempoerna dan menggampangken 
pekerdja'an; wielbasis 1J2 inches. 

Ce 1 e bes Motor Co., Makasser 

CHEVROLET l1/2 dan 21/2 Tons Trucks, wielbasis 
1131/i dan 157 inches dengan 80 p.k. motor. Lebi 
djaoe bisa didapet djoega satoe speciaal 185 inches 
omni bus-chasis. 

Gf\ER,\L 
\IOTORS 

Mana do Gorontalo. 

I 
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SATOE BRIGADIER datang dari Sigarenfabriek ,,AROMA'' Magelang. ! 

fang soedah tentoe tida asing lagi bagai penzisap2. Sroetoe2 dari ,,AROMA" jong soedah terkenal. 

,.R 0 0 D K A P J E". 

0 

Dalam peti jang moengil terisi 25 stuks per peti : 
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Roodkapje f 1.80 
Doomroosje 
Asschepoetster 

1.50 
1.30 

ASSCHEPOET"TER 

( B e s a r n j a s r o et o e p e r c i e s d e n g a n g a m b a r ~ i a t a s. ) 

IllPOR'l'EURS: N. V. Liem Oei 'fiong & Co's Handelmij Manado. 

KANTOOR O. T. M. 
Telegram adres: OPTEMA Manado. 

Auteur H. A. SAERANG. 

Soeatoe dienst Civiel membantoe membataskan, 
mengoekoer dan bekin kaart oentoek eigenaars pada 
alasan erfelijk individueele bezitsrecht, atau tjara 
angkaran hak pasini, boedel, pembagian jang betoel, 
perombakan sendiri penoekaran, permintaan vrijlands
domein pendjagaan harta tanah2 kemoedian hasi12 
datang keamanan, membantoe gariskan dengan oe
koeran jang officieel diregisterkan dinegeri-negeri 
menoeroet atoeran tanggoengan wet dan adatrech t 
jang lembaga. Onkost2 dipikoel oleh eigenaars. 

Djangan loepa I 

Pelarfaunja T A R Z A N 
Akan mai'! tanggal: 16, 17, 18 Auiustus 1937. 

TfATE1 IN/: 

THE GREAT ZIEGFELD 
main tanggal 20, 21, 22 dan 23 Augustus 1937. 

I Atau perloe reparatie auto, 
vulcaniseer band dalam dan loear, 

gan ti onderdeelen dan lain-lain?? 

Tjoba poetar telefoon No. 83 l ! 
Atau soeroeh datang tanja di 

HA RIMA & Co. 
Autoverhuurderij en Reparatieatelier 

dekat Benteng - Manado. 

~ 

Penjakitan Koelit. I 
Penjakit koelit boekan djelek sa
hadja, melainkan mengganggoe se
kali djoega oleh sakit dan gatal jang 
senantiasa itoe. Penjakit' itoe tak 
baik boeat kesenangan hati dan afiat 

I 
toean. Kerap kali penjakit ini tak 
maoe semboeh dan dia melawani 

; segala matjam' ilmoe mengobat. 
Akan tetapi Purol, obat koelit jang 
tiada bandingnja, memberikan toe
loengan. Purol, terbekin daripada 
zat' jang terserasi jang diketahoei 
ilmoe, memboeangkan toelar dari
pada tempat' jang barah itoe. Pada 
pertama kali toean memakainja meng
hilangkan gatal, mengoerangkan sa
kit serta menjemboehkan dengan 
lckas. Tida ada obat jang lebih baik 
boeat koreng, locka, koerap, kedal 
gadjah, dampa, gigitan blnatang, boe
doeg, bisoel, panau, pendjangkitan 
koelit d.l.l. 

Karena harganja moerah maka itoe 
' toean boleh selamanja sedia diroe

mah satoe doos boeat pakai kalau 
ada loeka potong, loeka kebakar, pe

dihan dsb. Sehari1 ~iii'ei'l!'"-

Disemoea roe
mah obat dan 
tolrn2, tiap2 
rloos f 0.40 atau 
f 0.75 
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