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Peogeloeban Pegawai Negeri Tondano. 

Fred Sar toelis: 

Mohon perhatian jang 
be r wad jib. 

Scperti soedah tersiar dalam s k. ini Pegawai Negeri 
mendapat 5 pCt. duurtetoeslag moelai I Maart 1937. 

t\1enoeroet keterangan2 jang kita peroleh, duurtetoe
slag itoe hanja berlakoe kepada pegawai2 negeri jang 
bertcmpat tinggal Manado dan Gorontalo. 

Ap1kah soedah diselidiki benar2 bahwa penghidoepan 
di Tondano, Amoerang, Airmadidi di!. negeri ada lebiu 
moerah dari Manado sehingga, pegawai negeri Tondano 
di~. negeri tiada mendapat duurtetoeslag? 

Apakah iang me'1jelidi'~ i itoe, loepa atau sengadja 
loepakan bahwa penghasilan sawah dari pak tani pada 
tahoen !aloe di Tondano tiada mendatangkan hasil, se
hingga pegawai negeri berharap sadj n beras toko jang 
mana hargarja tentoe lebih mahal dari Manado. 

Mengingat harga keboetoeh an hidoep jg perl0e oen
toek bahan hidoep hari2, maka menoeroet penjclidikan 
kita dan keterangan bon-bon jang telah kita terima dari 
p;}gawai negeri, ternjatalah seperti harganja beras kalau 
dibanding ctengan harga sedjak September keatas, di
banding . dengan harga ini wakt oe naik 20 pCt. 

Harga boemboe:.! naik 15 sa mpai 20 pct. djoega dan 
harga minjak kelapa naik 100 pct. Harga bakal pakaian 
(tjita) naik rata2 20 sampai 25 pct. Harga keperloean 
dapoer terhitoeng ikan dsb, naik 25 pct. Dengan begi
toe boleh diambil ratanja ken aikan itoe 25 pCt. 

Selarna devaluatie jang dii koet dengan seketika ke
naikan harga keb oetoehan hidoep itoe, sipegawai lebih2 
rendahan oentoek mentjoekocpkan begrooting roemah 

I tangganja jang mem .,oenjai si mpanan barang terpaksa 
menggadai dan Jang tidak poen ja, rnasoek dalam laoetan 
hoetang dengan rente jang sangat besar. 

Kita boekan seorang jang maoe oesik roemah tangga 
orang. Tidak sama sekali. Ki ta sendiri telah rasakan, 
bagaimana djadi kaoe111 pegawai negeri waktoe ini. 

Djangan kita berlakoe seperti hoeloebalang menje111- Kita tahoe keadaan roemah tangga kaoem pegawai 
bah pada Radja serta berkata: ,,Ja Toeankoe sjah alam negeri dan kita tahoe karena ki ta sering bergaoelan de
rajat senang sentosa, sawah rajat di!. perkebcienan djadi ngan l<aoern pegawai negeri, gaimana keloeh-kesahnja 
naik, sehingga pendjoealan dipasar terlaloe amat moerah isterinja kaoem pegawai neg i pada waktoe sekaraRg, 
di!." tetapi jang sebenar~nja tiada demikian . Maksoed karena kekoeran~an sadja, a i rnja mesti hidoep dengan 
hocloebalang berkata demikian , tiada lain, soepaja ia makan nasi zonder laoek pa knja. Pendek kata, huis
dipoedji oleh Radja, sebab tjakap mengatoer serta di- houding dari mereka boleh d ata mendjadi morat-marit 
perbatikan bcnar2 pertanian rajat, sehi r gga kel1mpahan dengan timboelnja kenaikan arga itoe. 
makanan dan soepaja dadanja dihiasi dengan bintang. 
Hoeloebalang sedern kian adalah mabok pangkat, jang Djikalau seorang poeteri . emberi keterangan begini 

roepa, persangl-:aan k ita soes1h tid;ik dipertjajai, karena 
tjoema mengedjar naiknja pa.1gkat , tetapi ia akan ke-
hilangan pengaroehnja pada rajat. Teranglah soedah kaocrn jang djadi seorang ch e f dalam prihal dapoer. 
bahwa hoeloebalang jg seperti itoe, soenggoeh ta' ada Maoe beekti lagi I .~daeha, djikalau ~ita rne.sti selidiki 
h · b · · t d e er'ntahni·a satoe per satoe peng111doepa. pegawa1 negerr tentoelah 

argan1a, agi raia an P 111 
•
1 · . . kita akan dapat banjak jang di ,,g ij z e Id", banjak di-

Pendek kata segala barang iang bergoena sehan-han d' t hk d · f · 11 . t" 
oleh kaoern bneroeh ketjil, sesoenggoehnja harganja soe- 1 Ja oe an pa anJa ,, a 1 1 e m en · 
dah memboemboeng tingg\, sehingga tiada bedanja de- \ Tjobalah j~ng berwaut1!... lidiki !agi te~toe ak~n 
noan harga di Manado, djikalau t idak boleh dikatakan dapat angka2 Jang betoel2 d]aoeh dan pada 1ang ba1k. 
le,,,bih mahal. Sesoenggoehnja. Menilik semoeanja itoe, kita heran dan 

Siapa jang tidak sengadja menoetoep mata dan koe- tidak rnengerti'. apakah sebabnja pegawai negeri Ton · 
ping rapat2- ten toe mengetahoei adanja kenaikan harga itoe. \ dano dlL ne~en t1ada n_ien~apat duurtetoeslag. . 

Apakah jang berwadjib maoe boekti? Seba1k2nJa lekas d1ber1 pertolongan, welakmpoen 

• • 

Ta perloe menoenggoc, kalau scbahagian pecawai 
Negeri soedah djatoeh dalam tjangkraman lintah da
rat, baik ini dan itoe, tidak loepa djoega roemah ga
dai, baharoelah itoe ditolong. 

Dengan tidak disengadja tindakan sedemikian mem
peringati kit a akan adanja peri bahas a: "Hoedjan soe
dah toeroen, pajocn~ baharoe ditjahari" atau dengan 
perkataan ,,als bet kalf verdronken is, dempt men den 
put" alias nasi soedah rnendjadi boeboer. 

Waktoe zaman moerat-marit, kaoem pcgawai negeri 
mengorbankan dari gadjinja dan waktoe kema'moeran 
tentoe kaoem pe ~awai negeri mesti diingat djoega. 

Waktoe negeri socsah, pegawai negeri mengikoetkan 
kesoesahan djoega, waktoe zaman kemadjoean seperti 
sekarang, masakah kaoem pegawai negeri diloepakan. 

Padoeka jang dipertoean I 
lnilah alasan kita tentang oesoel boeat memberikan 

duurtetoeslag pada pegawai negeri Tondano dll. negeri. 
Kita beritahoekan ini, sebab boekti ada dan kemahalan 
jang kita toetoerkan diatas, tentoe ta' akan disan&kal 

1 
oleh jang berwadjib di Tondano di!. 

Pengharapan kita pcnoeh, eahasa jang dipertocan 
tidak akan meloepakan nasibnja pe~awai negeri Ten
dano, Amoerang, Airmadidi di!. negeri, scrta diberikan 
djoega duurtetoeslag sedjak 1 Maart 1937. 

ltoelah harapan kita. 

Kenaikau iadji 

Pada K.P.M. 

Menoeroet ,,Bat. Nwsb." moelai pada 1 April 
ini oleh K.P.M. akan dinaikkan gadji boeat perso
neel rendahan: Bagitoelah boeat masnis kelima 1 jang 
gadji maximumnja sehingga kini ada f 108.- watas 
gadji itoe akan dinaikkan djadi f 143.-, d:Js bererti 
satoe kenaikan dari 33° 1

0 • Boeat masnis keempat, 
batas gadji itoe dinaikkan dari f 180.- djadi f 198.
atau sama dengan 10°/0 • 

Poen gadjinja stuurman ketiga d;rn keempat cii
naikkan 

Lain dari perobahan2 jang mengenai gadji, poen 
kehidopan pengerdja2 dikapal diperbaiki. Bagitoelah 

- soesoe pem1noem 
oentoeng 
ketjakepan 

mend.a pet 

Minoernlah 

kebagoesan dan 
roman. 

"Tjap Soesoe entjer 

kebagoesan jang dateng 

NONNA" mengasi 

dari kesehatan _ dan 

oerat-oerat darah ketjakepan roman dari 

berdjalara d.e.ngen jang 

Spesoe entjer ,,Tjap N.ON NA" 
selamanja gampang dipake: Bi kin 
doea lobang dlbagian atesnja ka
leng dan d itoeangken ketjangki r 

atawa glas. 

tetap. 

Soesoe entjer ,JJAP ONNA' 
ETIKET-ETIKET DARI SOESOE ENTJER TJAP NONNA BOLEH DATANG BAWA DAN TOEKAR PERSENAN PADA.N. V. MOLUKSCHE HANDELS 
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masnis kelima dikapa\2 ,,Cremer" dan ,,van Heutsz'• 
jang djalan ke 'l'iorgkok, jang sehingga kini dengan 
berdueaan meuempati satoe kamar, akan mendapat 
kamar sendiri2. Bagi wnd 2 kapitein dan stuurman 
ke satoe dstnja, akan diberikan premie jang seha
roesnja didapat oleh pangkat jang diwakilinja itoe. 
Hal rnana sebeg1toe djaoeh beloem kedjadian. 

Biarpoen perbai an:} moelai diadakan, kalangan 
pengerdja2 pada kapal2 KP.\.\ masih merasa beloem 
poeas, sebab perbaikan2 itoe be\oem mentjoekoepi. 

Seperti terlihat, KP.\1 soedah memperbaiki nasib 
pengerdjailnja, walaupoen menoeroet pendapatan 
mereka, perbaikan beloem mentjoekoepi. Tempo hari 
kita telah wartakan serba sedikit tentang penoeroe
nan gadji pada Ceknmy, anak kandoengnja KPM 
disini. .Kedjadian bertentangan antara doea peroesa
haan jang boleh dibilang ,,doea serangkai" atau 
,,iboe dan anak", ini, aneh ra anja. Si iboe (KPM) 
menambah gadji pegawainja, si anak (Cekumy) me
ngcieranginja I 

Pemasoekan Mentega 

A k an d i bat as i. 

Tersebab pemasoekan mentega Australia seming
kin terdesak oleh mentega Belanda, dan dengan 
mengingat, bahwa dengan bcrkoerangnja export 
Australia ke Indonesia, sebaliknja export Indonesia 
kesa11apoen nanti terdesak, maka pemerintah Hindia 
hendak rnembatasi pemasoekan mentega dari negeri 
Belanda Peroesahaan rnente~a ditanah Belanda rnen
dapat toendjangan crisis darf peinerintah sana, maka 
oleh karenanja dapat mendjoealkan hasilnja dengan 
harga dtbawah pokok (d1:1mpii1g) sehingga b~rhasil j 
dapat menjaingi mentega Australia Dalam tahoen 
1932 pemasoekan rnentega Belanda disini hanja 2,9% 
dari semoeanja mentega jang diimport di Indonesia. 
Lantaran adanja toendjangan pemerintah, dalam ta
hoen 1936 pemasoekan itoe soedah 24% dari totaal 
import rnentega di Indonesia. 

Saban tahoennia l11d1)ne ia mengexport thee ke 
Australia seharga f 8 millioen dciri djoemlah mana 
tanah Bela'lda dj )ega t eroet dapat Keoentoengan 
jang boekan sed1kit Kalau mentega \ustralia terde
sak sama gekali dari oasar Indonesia, maka thee 
Ind Jnesia poen nan ti di.enjahkan dari pasar Australia 
ha! mana bagi Indonesia (dan Nederland djoega) 
bererti keroegian jang boekan ketjil. Djadinja hal 
jang dapat mengoentoengkan Nederland. dalam ini 
meroegikan Indonesia. Baroesan pemerintah Hindia 
Belanda memperdengarkan niatan hendak mentjegah 
terdjadinja ha!J jang meroegikan Indonesia itoe, pi
hak negeri Belanda soedah marah2 dan Zuivelbond 
soedah memprotes ! 

Pendoedoek Tiooghoa Manado. 

Toeroet merasa bangga. 

Seorang pembatja toelis. 
Tentang perkawinannja Prinses Juliana dari Neder

land itoe, sehingga kini kedjadian mana masih anget 
rasanja. 

Pendoedoek Manado dari segala bangsa rata2 pada 
koetika itoe mengatoer ini dan itoe oentoek keramean
nja selakoe p~nghormatan rajat kepada djoendjoengannja. 

Semantara demiJ-ian ada terdjadi satoe tindakan jang 
tersakoe sendiri, jalah kitaorang poenja Kapitan Tiong
hoa toean Lie Goan Oan dengaP. pikiran jang begitoe 
djernih dan terang telah mendapat satoe ingatan jang 
bagoes boeat mengirimkan satoe bouquet jang besar 
seharga f 50 dengan perantarannja kantoor Gezant Ti
ongkok di Holland. 

Pada boelan jang !aloe, toean Kapiten Tionghoa te
lah terima satoe soerat balasan dengan bahasa Tionghoa 
dari kantoor Gezant Tiongkok di Holland, jang mana 1 

pembatja kita nanti dapat batja seperti dibawah ini jang 1 

soedah di salin dalam bahasa ,l\~elajoe. j 
Tentoe dengan tir.dakan toean Lie Goan Oan jang 

bcgitoe moelia terhadr.p H K.H. Prinses Juliana waktoe 1 
nikahnja, kita selal·oe penoelis begitoepoen djoega de- I 
ngan kaoem Tionghoa ;\\anado rnerasa goembira. 

Salinan soerat Tionghoa dari kantoor 1iot'/glwk. I 
[Legation de la Republique de Chine] di Holland. 

Dengan hormat. 
Toean poenja soerat tertanggal IO December 1936 

boeat minta sediakan satoe Bouquet waktoe nikahnja 
H.K H. Prinses dari Nederland, boeat kasih selamat atas 
nama dari pendoedoek kaoem Tionghoa di Manado, 
djoega toean poenja kiri man satoe wissel besarnja f 50. 
(lima poelot.h roepiah) semoea soedah terima dengan 
be toe!. 

Bouquet mana soedah dibe\i menoeroet djoemlah jang 
terseboet diatas dan di kirim ke Paleis, kwitantie peme
nerimaan f 50. lima poeloeh roepiah) dari toko kemnang 
ada soesoenkan disini harap akan terima dengan betoel. 

Kepada Toean Lie Goan Oan 
Kapitein l ionghoa Manado. 

Pentjoerian di kap~l. 
Dan politie jang actief. 

Hari Senin petang tg. 29-3 1937, waktoe kapal ,,Jo
horc 1\faru" berada dipelaboeltan sini, dari salah satoe 
kamar kelas satoe dalam ke1pal itoe, orang telah tjocri 
beberapa barang perhiasan dan pakaian kira~ seharga f!OO. 
antaranja seboe<1h arlodji tangan dari emas. Dengan 
lantas kedjadian itoe diraportkan pada politie . 

Pada pagi2 hari Selasa, politle lantas moelai oeroes 
Oibawah pimpinan hoofdagent O.W. beberapa sen•i ti
dak lama soedah berhasil membelrnek batang lchernja 
si pentjoeri. Barang2 jang ditjoerinja, jang sebahagian 
telah didjoealnja, kesemoeanja dapat ditangkap djoega, 
bagitoe djoega seorang pe1nbantoenja sipen1joeri itoe. 

Dengan succes ini, kita oetjapkan p.f. pada korps 
poll!ie keta ini. 

Permainan tjatoer. 

G o n g - w e d s t r ij d ct i M a n g o e n i. 

Sedjak berdirinja Schaakbond Minahasa, dengan 
tidak brenttnja teroes meJ1eroes beroesaha mempo
poelerkan permainan tjatoN ditanah Toar ini. Adalah 
semoelanja bond telah mengadahan simultaan partijen 
dibeberapa tempat. baroe'2 ini di soc1eteit ,,Mangoe
n1" disini telah diadakan gong-wedstrijden, jang 
ternjata sangat menarik perhatian. Pertandingan main 
tjatoer dengan gong itoe, dalam mana pema1n2 dt
wadjibkan melakoekan zetnja menoeroet pembotnjian 
gong jang terdengar sewaktue waktoe jang tertentoe 
(baroe2 ini, kalau kita tidak salah tiap2 20 seconde) 
masih beloem bagitoe banjak dilakoekan disini, ma 
!ah setahoe kita baroe kali ini diadakan dikota ini. 
Melihat banjaknja perhatian semalam itoe, rasanja 
gongwedsttijd itoe ada satoe ichtiar jang bagoes 
pada mendjodikan permainan tjatoer itoe tambah 
popo€ler lagi disini. 

Tentang gongwedstrijd di Mangoenie itoe, spe
ciaal medewerker kita wartakan seperti berikoet: 

Gongwedstrijd jang diadakan oleh Schaakbond 
M!nahasa itoe telah dilangsoengkan pada hari Sabtoe 
j.b.I. di societeit Mangoenie. Koendjoengan pengge
mar2 schaak loear biasa besarnja. Tidak koerang 
dari 62 pengikot2 ,,Caissa" dari dekat dan djaoeh 
telah datang menoeroeti panggilan itoe. Poen peng
gemar2 schaak jang tidak toeroet maiH banjak djoe
ga jang datang ntara beberapa pembesar dan orang 
terkemoeka, kita seboetkan toean2 Kapteijn, burge
meester, · Luteyn, controleur t b., Mr. Jonkers, com
missaris Harten, Kandou A. dan D. E. Dengah. 

Pada djam stengah delapan, ketoea bond Dr. Andu, 
memboeka malaman itoe dengan pidato oetjapan 
selamat datang kepada hadliran. Goenanja permainan 
schaak dikemoekakan dan diterangkan, serta spesiaal 
spreker mengarahkan perhatian pada mengaroehnja 
memainkan perma1nan tjatoer itoe atas karaktervor
ming (membentoek perangai). 

" f 

PANT JARAN CRITI EK. 
Oleh : M u I ta v i d i. 

Satoe kepindahan jang adjaib. 
Kepindahannja dr. P. dengan mendadak adalah soe

atot> kepindahan jang adjaib betc-el, oleh sebab kepin
dahan demikian beloem pernah kt-djadian diini kota, dan 
oleh sebab djoega dengan tidak diketahoe1 lebih doeloe 
dr. P. maka penggantinja Dr. K. soedah tiba di Ma
nado. lnilah boekan mengherankan sadja pada dr. P., 
rnaat itoe djoega ada mengherankan pada sekalian pen
doedoek Minahasa jang tjinta padanja. 

Heran dan adjaib jang tidak diberi kesempatan pa
danja voor' satoe atau doea boelan boeat meng(lfroes 
dahoeloe beliau empoenja particuliere aangelegenheden 
tetapi kep:ndahan itoe ilakoekan sadja i:Jengan men
dadak. 

Sesoeatoe kedjadian jang adjaib soedah tentoe misti 
ada sebabnja dan alasannja jang mana itoelah ada di
koedoengi dengan soeat e selimoet jang tidak bisa di 
lihat oleh sembarang orang lain dari pada ini, jaitoe M. 
Multatuli. 

Bagi pendoedoek Manado dari segala bangsa sama 
sekali tidak asing, dan beliau ada ditjintai betoel oleh 
itoe pendoedoek, karena sikapnja beliau selakoe tabib 
terhadap itoe pendoedoek ada terlaloe rnanis dan me
narik hatinja publiek en sama sekali boekan mata doeitan. 

Dr P. adalah soeatoe tabib jamg mempoenjai taRgan 
dingin dan soeatoe chirurg jang pandai dan bidjaksana 
betoel. Beliau mempoenjai apotheek sendiri dan prak
tijknja alla terlaloe besar, dan atoeran pembajara.n pa
danja ada terlaloe billijk sehingga menjenangkan hatinja 
publiek. !toe sebabnja sehingga oesahanja beliau ada 
berhasil bagoes, jg mana itoelah soedah mendjadi do~i 
dirnatanja salah satoe dari coJ..leganja, wiens bedrijf aan 
't kwijnen is. 

Roepanja ada satoe pengaroeh tersemboeni soedah 
berdaja boeat singkirkan dr. P. dari kota Manado hal 
mana soedah berhasil bagoes. Demikianl;i,h bisikannja 
soeatoe fihak jang berpengaroeh dan neutraal pada pe
ngarang ini. 

Tetapi itoe semoea djanganlah dr. mendjadi menje
sal atau ambil ferdoeli. Beliau mesti ingat sadja jang 
beliau pergi dari kota Manado selakoe sobat jg besar 
dan moelia jang akan tidak diloepai oleh pendoedoek 
kola ini. Moedah:?an sadja ilmoenja akan bertam.bah 
besar dan bertambah tinggi dan akan kembali lagi di
tanah Minah?Sa lnsja Allah I 

Lain soeara. 

Setelah teclrnische !cider toean W. A. Kansil se
lesai menerangkan tentang tjara main dll dalam 
satoe gongwedstrijd, terdengarlah gong diboenjikan 
pada pertama kalinja. Ti apoeloeh satoe pasang ke
pala !aloe toendvek, tanaan dioeloerkan pada mela
koekan zet pertama dari si poetih atau pada mem
balasnja. Lebih dari 800 ali boenjinja gong semalam 
itoe memperingati pengt ·ot2 ,,Caissa" pada mela· 
koekan zetnja jang baik atau .... salah. Kepala::l 
oeban terpaksa mengakoei kelebihan mai"n atau ke
beroentoengan lawannja jang djaoeh lebih moeda. 
Tangan2 jang gemetar memegang batoe tjatoer, dan 
bila ctikiranja telah dilakoekannja zet jang djitoe Demikianlah P.M. soedah mengadakan soeatoe open 
jang membawa kemenangan baginja, dengan pengor- lucht meeting di Sario pada tgl. 14 Maa1t, didalam mana 
banan jang tak tersangka Jawannja berhasil mem- perserikatan itoe soedah bekin pembitjaraan tentang 
balikkan kans !aloe beroleh kemenangan. Kasteelen. prae-advies dari Dr. Ratulangie. 
tersebab lontjatan koeda didjadikan mainan angin Kendatipoen hal2 demikian soedah pernah dibitjara-
(luchtkasteelen) djoero nasehat (raadsheer) seko· kan 20 tahoen berselang, toch dengan goembira ada 
njong2 memberentikan pemberian adviesnja, permai· begitoe banjak orang soeka dengar Iagi dengan peng-
soeri2 (koninginnen 1 peroleh kematian jang menje- harapan barangkali ini kali akan mengambil lain toedjoean 
dihkan dlsnja. Pemain2 jang koeat2, jang rnemang jang mempoenjai maksoed oentoek keamanannja rajat 
insjaf dan jakin kelebihan kekoeatannja, djadinja Minahasa. jalah, actie itoe ada menoedjoe pada kapi-
pada moelanja bermain setjara .... main main sadja, talistisch belang of politiek tjari2 moeka sadja, sebagai 
pada achirnja dengan moeka kemerah merahan, sam- mana djoega toean W. soedah oeraikan selakoe spreker 
bi! membela diri dengan mati matian, terpaksa me- jang pertama. 
njerah. Sekianlah akibat2nja gongwedstrijd, jang Perhimpoenan ada sangat setoedjoe ketika toean W. 
kita namakan sadja .. tjatoer kilat" itoe. Tidak dja- menanja pada toean voorzitter bahwa apa tidak lebih 
rang terdengar seroehan pertandaan keketjewaan dan itoe comlte menggerakan dahoeloe itoe economisch be-
di banjak moeka terlihat senjoeman tjelaan, kasian lang ditanah Minahasa, dari pada menegoehkan tanah 
dan atau keheranan. air sendiri? 

Sesoedah tiap2 ronde separoh pemain, jang kalah, Bagaimana kita bisa pikoel senapan djikal<iu peroet 
tidak toeroet lagi. Bagitoelah sernedah 5 djam ber- kosong katanja toean W? Toean W memperingatkan 
toeroet toeroet membikin combinatie, tidak djarang pada toean voorzitter didalam salah satoe perhimpoenan 
terajata ada dibikin combinatie jang ..... salah, da- jang dikoendjoengi oleh G b. de jonge didalam mana 
tanglah ronde jang ketoedjoeh, tapisan. Ternjata jang beliau soedah berkata jang ada lebih baik rajat lndo-
beroentoeng adalah: nesia mendjaga dahoeloe peroetnja dari pada main po-
l. toean B. A Supit; 2. Mevr. Pande !mot; 3. toean litiek. 
E. Matulandi; 4. toean E. Rumate; 5 toean L. Supit; Lebih djaoeh toean W. oeraikan jang itoe weerbaar 
6. toean L. Kalangie; 7. toean Dr. Andu; 8 toean actie apa jg sekarang dilakoekan oleh comite terseboet 
F. Rimporok; 9. toean G F. Rhebok; IO. toean P. L. 
Supit; 11 toean G. The dan !2 (prijs penglipoer) boleh sadja ~ipers~makan denga?. satoe pemb_ikinan 

d.b ·k d · · t d · h J p roemah baroe Jang t1dak mempoen1a1 fondamentn1a, dan 
1 en an pa a pema1111ang ermoe a Jonge eer . . d" 1 . t' d b · 1 k d' · 

Nelwan jang baroe oemoer l 2 tahoen 1 ' Jtka au ang1n 10ep, en~an_ eg1toe e as ioega 1toe 
' • •• 

1 roewah baroe akan mendJadt rata dengan tanah. 
Den?an perkataa.~2 Jang dJ~toe toean burgemees- l Dan kaloe toean W. menanja pada toean voorzitter 

te~. m~nierahkan prt~s~ pada iang. m~nan_g. Em pat 1 bahwa tjarn bagimana kita misti bekit koeat tan ah air 
prIJS 1ang oetama, 1a1toe 4 meda!1 d1bertkan oleh . . . . . 
bo d ct' •• 0 · 1 · · d'h d' hk 1 1 send1n, bel1au d1awab, bahwa 1toelah boleh menan1a n , se ang p111s~ Jang a111n1a I a 1a an u e 1 d" d D R t 1 · 
roko Kopa, Hok Goan, Rewachand, Sin Tjiong dan sa Ja pa a r .. a u a~g1. . . 
Kui Sang, Pada penderma2 itoe terima kasih I Sebab . P_oen v~oTZttter_ b1lang 1ang lnd?nes1a ada satoe 
soedah liwat djam satoe simultaan partij tidak djadi dJ_adJ_ahan 1ang paJah betoel, dan ra1atn1a ada sangat 
dilangsoengkan dan sesoedah ketoea bond mengoe- m1skrn dan_ melarat. . . 
tjapl\an terima kasih dan selamat djalan masing2 D1atas 1toe katania toean W. ad~ soeatoe ~oal J~ng 
poelang keroemahnja, kesemoeanja dengan perasaan b~rtent~ngan dengan pemand~.ngann1a Multatult. Beltau 
poeas, djoega jang tadinja kalah. SchaakborJd Mina- btlang 1ang I_ndones1a. boleh ~11baratkan dengan soeatoe 
hasa dengan girang dapat menrjatat malaman jang ~<along. moettar~, dan 1ndones1a adalah satoe pe_lompong 
betoel2 ,,geslaagd" itoe. Konon diclubgebouw PM Jan~ d1?o~doelo oleh Nederlan_d. En kalau ra1.at lndo-
poen bakal diadakan malaman sebaaitoe djoega. nes1a m1sk1n dan melarat katan1a toean W. perg1 kemana 
Antjoa Tjeng Lian Hwee? Mangoenie bsoedah men- d~n kekajaan~ja Indonesia, diatas. mana '.oean voorzitter 
dahoeloei djangan maloe memboentoet ! dJawab 1ang 1toelah boleh menan1ak sadJa pada Dr. Ra-

' tulangie. Dus semoea pertanjaan nanti Dr. Ratulangi 

Peratoeran aodjing gila 

Dipandjangkan lagi. I 
akan djawab. 

Djoega kita ada setoedjoe dengan pidatonja toean W. 
en kita heran sekali, bahwa sedang poct1 di Manado 
soedah diadakan soeatoe comite demikian jg dikepalai 
oleh toean Canne, toch P. M. soe1rn lagi berdaja oepaja 
bocat kemoekakan itoc ,,oude koek" jang soedah ham is. 

Menjamboeng pekabaran pada minggoe !aloe ten
tang pernandjangan tempo berlakoenja peratoeran an
djing gila di Minahassa, dapat diberitakan lagi bahwa 
oleh H.P.B . ada dikabarkan jang peratoeran itoe sel<a
rang dipandjangkan poela temponja, jaitoe sampai 23 -

Ada lebih moelia dan lebih seetji kalau P.M. soedah 
gerakan soeatoe actie tentang menegoehkan economie
nja tanah Minahasa lebih dahoeloe, dari pada itoe po

terdapatnja seekor andjing litiek weerbaaractie jang mana itoe adalah terhisab ke
wadjibannja Regeering. 

Juli j d. 
Ini, berhoeboeng dengan 

·gila di Soekoer. 

De Heer en Mevrouw PEETERS wenschen vritn
·den en kennissen het beste toe en zeggen mils deze 
dank aan alien. 

Dan selama P.M. tidak mempoenjai deskundigen dan 
strategen, baiklah perserikatan itoe djangan dahoeloe 
bekin pembitjaraan itoe ,,Indie weerbaar maken". En 
schoonmaker blijft dan bij je leest l 

I Tetapi P. M. ada ~ernpoenjai sampai banjak_ toean2 
S. S. v. CLOON. I jang faham dan panda1 betoel dalam gerakan soc1aal dan 



economisch politiek . Baiklah politiek demikian P.M. ma
djoekan kemoeka, karena itoelah ada terhisab volksbe -
lang dan ada soeatoe politieke fondament jang mesti di 
tegoehkan betoel2. 

Satoe kali rajat Minahasa soedah koeat dan tegoeh 
dalam economisch politiek, baroelah rajat itoe bisa di
djadikan perkakas dalarn ,,Minahasa weerbaar maken", 
didalam mana rajat itoe akan korbankan darabnja sam
pai sehabi&nja. Kalau tidak begitne dan tidak pantas 
djoega Minahasa dinamahan ,,de twaalfde proviencie 
van Nederland". 

Dalam perhimpoenan terseboet djoega ada bekin pem 
bitjaraan tentang militie jang aC:a berhoeboeng dengan 
itoe prae-advies dari Dr. Ratulangie . !toe djo&ga ada 
soea ~ oe ,,oLde k ')ck", oleh sebab Volksraad djoega soe
dah bekin pembitjaraan itoe ha!, en Regeer;ng sama 
sekali tidal< setoedjoe dengan itoe Inheemsche militie. 

Achiroelkalam, djikalau l<ita bekin pemandangan le
bih djaoeh sambil mengadakan pertanjaan bahwa apatah 
toedjoean dan maksoednja itoe cor1ite dari weerbaaractie 
jang soedah diad akan oleh P.M., maka diatas pertanjaan 
itoe P.M. sendir i akan tidak bisa ber i soeatoe djawaban 
jang bisa menjenangkan pada jang soedah koendjoengi 
itoe perhim poenan, apalagi publiek. 

Indie weerbaa1 maken, it0elah ada terhisab interna
tionale politiek, dan bagimana kita soedah katakan di
atas itoelah ada terhisab kewadjibannja Regeering dan 
boekan pada tempatnja dalam kalangan politiek dari P. 
M, oleh sebab politiek itoe ada terlaloe tinggi dan mem
poenjai zware kost. 

Baroe sadja toaan W. menanja pada toean voorzitter 
babwa tjara bagaimana kita meati mendjaga tanah air 
kita djikalau dapat penjerangan dari moesoeh loearan, 
toean voorzitter tidak bisa djawab, oleh sebab beloem 
tjoe1rnep faham apa ertinja strategie. 

Sedangpoen Hi tler, Mussulini, Stalin, Franco, di!. mo
derne dictators ada mempoenjai speciale strategen dan 
orang2 jang berilmoe tinggi dalam peperangan jang beri 
advies pada dictators terseboet en toch itoe politiek 
weerbaar-vraagstuk bagi mereka ada soeatoe soal jang 
tegitoe tinggi dan soesah adanja boeat digoenakan da· 
lam praktijk. Kalau tidak peperangan Europa soedah 
lama meletoes. Maar P.M. katanja sanggoep dan paham 
boeat oeroes politiek demikian, lantaran mana perseri-

1 
katan itoe soedah mengadakan itoe openlucht meeting. 

Apa barangkali P.M. tidak tahoe jang melawan moe- 1 
soeh dari Ioear dengan peroet kosong ada sama djoega 
dengan memboenoeh diri sendiri (zelfmoord plegen)? 1 

Apa barangkali P.M. tidak tahoe jg itoe prae-advies 
nja Dr. Ratulangie ten tang weeraaaractie jang begito e 
bagoes adanja, maar ada soeatoe theorie sadja en ter
laloe soesah boeat dilakoekan itoe oleh P. M. dalam 
praktijk ? 

Gevestigd: 

SIE TJOAN PO 
Arts 

.A lgemeen praktij k. 

SPREEKUUR: 7.30 - 9 u. v. m. 
5 - 6.30 u. n. m. 

BARTELSTRAAT No. 6 MANADO. 

Spaarbank Minahasa. 
Diakoe sjah dengan besluit Ooebernemen tertang-

11 Juli 1894, No. 7. 

Tempat memperboengakan oeang simpanan 
jang koekeeh. 

PEMBHRITAHOEAN. 
Boeat tahoen 1936, Spaarbank ,,Minahasa" akan 

kasih boenga 3,6% boeat oeang simpanan jang di
simpan padanja menoeroet boekoe simpanan. 

Boekoe2 simpanan boeat penjimpan-penjimpan 
di Manado moelai 1 April boleh dimasoekkan boeat 1 

di toelisi rentenja. 
Pada toean-toean Gedelegeerden (koeasa2) dari 

Spaarbank diloear kota Manado penoelisan boenga 
itoe moelai l Mei j .a.d. 

Berhoeboeng dengan perobahan2 pada adminis
tratie, pada penjimpan2 dipinta lekas memasoekkan 
boekotnja. 

DIRECTIE. 

• • • _5 ... 

BELAHAN :KOELIT 
- . ~ . 

loeka potong, djatoeh atau an
goes, koedis, betik2, djerawat, 
roeam, petjahan dan segala lain2 

penjakit koelit lekas diboeangkan 
toelarnja, dikoerangkan sakitnja 
dan disemboehkan oleh Purol, 
palet adjaib serta moestadjab. 
Ambillah apalah kiranja sedoos 
dan tjobalah pakai. T oean akan 
menerima kasih pada kami boeat 
nasehat 
baik itoe. 

Oisegale rO•· 
TI•h ob•t d•n 
toko2 I 0 .40 
•ut•u I 0 .75 
1edoo1. 

DJ A N G''.A N s: A T J A ? ? ? 
-------------------------------------

• 

EENIGE IMPORTEURS 

MICHAEL STEPHENS & Co. LTo 
MA.CASSER MA.NA.DO. 

~ ~ 
";~~~ 
-!r bergantoeng atas ~. 
~ ltuPJJ-~ 
~ 

Batjalah dihawah ini apa jang 
ditoelis oleh seorang sipe
makai Sanatogen: 

,.Sw1atogen adal.ah bantoean 
jang amat baik bagi segala 
kaoem-keloearga sa;a. Isteri saja 
kelihatan moeda dan tjantik 
kembali, anak2 saja sehat dan 
'afiat serta bermain-main dengan. 
soekanja, sedang saja sendiri 
tegap dan koeat dan sekalipoen 
sehabis pekerdjaan sehari-hari, 
poen saja masih segar." 

Djadikanlah keloearga toean 
sesehat itoe dan rasallah kela
zatan hidoep perkawinan jang 
berbahagia ! Ambillah dari 
hari ini djoega Sanatogen dan 
tetapkanlah memakainja ! 
Tiapz pandai obat d3n toean 
toko memakainja. 

Apabila soea.mi dan isteri ke
doeanja sama2 merasa koeat 
dan sehat, maka hidoep perka
winan tidak akan digelapi oleh 
kesoesahan. Dari mereka akan 
lahir anak2 jang tegap. 

l 
Akan tetapi apabila sang soea- ·· 
mi lemah dan sang isteri mera
sa lemah poela, tak dapat tiada 
hidoep perkawinan akan sa
ngat terganggoe olehnja. 

Oleh sebab itoe kalau ada keloehan2 ten.tang kele
mahan dan kelesoean, tetaplah memakai Sanatogen ! 
Adapoen Sanatogen ialah sesoenggoehnja berisi 
benda2, jang mendjadikan darah baroe dan memberi 
tenaga pada seloeroeh toeboeh. Sanatogen membe
rikan perasaan moeda kepada orang, sehingga 
soeami-isteri dapat merasa1 kesenangan hidoep jang 
sempoerna kembali. Djagalah, soepaja isteri toean 
riang dan tjantik, dan toean, sebagai soeami, tetap 
tinggal koeat dan tegap. 

Terdapat pada segala roemah2 obat dan toko2. 



B~LILAH LAM POE LISTRIC T JAP 

,,MASCOT" 
bikinan dari fabriek Nederla.ndsch I11die 

HARGANJA: 

5 cp. f 0.30 

10 
I 15 watt 0.32 1/2 .. 

25 \ 40 

TERANG SEKALI. 
Bisa dapat beU. dinianci-1naria. 

OISTR lBUTEURS 

JACOBSON VAN DEN BERG & Co. 

Memperhentikanloh dengan le; as 
batoek 1ang ngeri itoe, ambillah 
Akker's Abdijsiroop. Dengan sebentar 
djoega toean akan merasai·, bahwa 
toean mempoenja'i toeloengan akan 
mengoesirkan batoek 1ang terdegil. 
Sedari sendok jong pertama maka 
njatalah kerdjonja jong menjenang
kan, jang mengoerangkan sakit, dan 
iang melepaskan dahak itoe. Dahak 
1ang terlekat itoe terleposlah serta 
toean akan bernapas poela dengan 
moedahnja. Abdij;iroop membekin 
nanti malam toean tidoer n1enjak 
dengan senangn10 serto dclam 24 
djom toean peen akan loepo soma 
sekoli botoek sesok itoe. Se.:Jernikion 
ombilloh Akker's Abdijsiroop b::ieot 

Batoek-0,iep·Brcnchitis·Asthma 

KOEMPOELAN B. T, K. 

OENTOEK SEGALA ORANG: 

Hari Ahad pagi djam 9. Soreh djam 6.30. 
Hari Kemis soreh djam 6.30 

SPAARBANK MINAHASSA. 
Diakoe sah dengan besluit Goebernemen 

tertanggal 11 Juli 1894. 

TEMPAT MEMPERBOENGAKAN OEANG 
SIMPANAN JANG KOEKOEH. 

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

Boenga (rente) oeang jang didapat boeat tahoen 

jang telah I aloe, saban tahoen selaat-Iaatnja pada 
boelan Maart ditentoekan oleh Directie. 

Boenga 1936 3.6%. 

Penjimpan2 jang beloem soeroeh masoekkan boe
nga tahoen 1936, dipinta dengan sangat soe
paja soeroeh lakoekan itoe. 

Di1·ectie. 

KLINIEI{ KAN'TUOR 'rHABIB KING ~~JI~ 
l'habib dari C \ ~'ros ba.1·oe k.oendjoengin ini kota. Djalanken praktijk dan 

kasih obat dengen tida. t1·ima ba,jaran . 

Pemimpin ini Kliniek perna djalanken practijk di KONG TONG 10 taoen lebih sekarang sampe disini 
kasi obat doewa boelan pertjoerna boeat bikin terkenal kemandjouannja. 

lngat I Goenaken obat selakoe pimpinan pasoekan balatentara, kaloe djitoe obatnja kendatipoen suedah 
mati bisa hidoep kombali, tetapi kaloe kliroe sebaliknja penjakit tambah berat, maka djangan gegaba. 

Pemimpin dari ini l<liniek, toean LEW CHEE MING goenaken ilmoe kethabiban dari toeroen-menoeroen 
dan tambah poela sendirinja soedah djalanke11 practijk begitoe lama, maka kepandean haroes dipoedji. 

Teroetama prihal penjakit prampoean dan anak anak, sakit mata, kena angin, sakit dada, batoek, napas 
sesak dan segala matjem penjakit dalem peparoe, bengkak lantaran angin atawa dari bacil, penja it dalem 
toelang dan oerat, penjakit kotor (syphilis) ambeien, kentjing manis tanggoeng baek betoel dan sebagainja 
penjakit loear dan dalem serta mengobatkan dengan pake injectie (djaroem). Pendeknja tida ada penjakit 
jang soesah boeat Sinshe LEW CHEE MING. 

Sinshe LEW CHEE MING sekarang baroe koendjoengin ini kota soepaja pubiek bisa herkenalan dengan 
iapoe111a ilmoe ilmoe kethab1ban, maka djalanken Practijk doea boelan dengen tida trirna bajaran sama sekali. 

Haroes dibilang sebagi penoeloeng jang besar bagi publiek. 

Minta lantas prel, sa datang seudiri ongkos f 1.-
Dateng diroemah didalem kota ongkos . . . . . . . . f 2.50 
Loear kota bisa beremboek. 

Dja01 preksa vrij 
Pagi moelai djam 8 - 11. 

Sore moelai djam 6 - 8. 
Memoedjiken dengen hormat dari kita 

ADRES: l Thio Kim Hien, 
Soerabaia: 

Tjioe Teng Tin, 

Khoe Yauw Lim, 

Soen Tjhing Ting. 
Bioscooplaan no. 27, 01oeka pak gadean 

MAN AD 0. Batavia: Oey Siauw Kin, Liong Toeng Wie . 

Koeat bikinannja, dj adi tahan 
tlan lama diuakainja, 

TETAPI .... 

moorah har~anja dns rin~an 
onkos ba~i vemakainja~ 

AGENT 
NANYO BOYEI\ KAISHA LTD .. 

N.B. K 
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Bangsa Minahasa 
dan pembelaan Indonesia. 

Sekedar diminta, Dr. Ratu-Langie telah membe
r;kan praeadvies pada Voorl. sub-comite Weermachts
actie disini, advies mana dalam rapat terboeka tempo 
hari soedah dibatjakan selengkapnja oleh ketoea 
comite dokter Singal. 

Berhoeboeng dengan kepentingan masalah: pem
belaan negeri ini, kita perloekan mengoetip beberapa 
bahagian dari praeadvies terseboet, jang mana ke
simpoelannja boleh dikata adalah soeara bangsa 
Minahas;.. 

Sebagai pendahoeloean oleh praeadviseur dibi
tjarakan betapa pada beberapa tempoh !aloe satoe 
Comite jang terdiri dari wakil2 pelbagai golongan 
bangsa, telah mengadakan aksi jang loeas goena 
pengoempoelan adhcasibetuiging (pernjataan setoe
djoe) jang d1sampaikan kepada Pemerintah agoeng 
ditanah Belanda, dalam mana dipinta pertegoehan 
pembelaan Indonesia. Satoe hal jang menjolok, kata 
Dr. RL, adalah, bahwa dalam comite itoe tidak ter
dapat wakil bangsa Amborn dan Minahasa, sedang 
kedoea negeri ini sebetoelnjalah jang mempoenjai 
sematjam ,,traditic" dalam balatentara. 

D i m a n a a d a a s a p, a d a a p i. 

Berhoeboeng dcngan gerakan minta diperkoeat
nja pembelaan negeri ini itoe, oran~ akan bertanja 
apakah alat2 pembelaan jang ada tidak mentjoekoepi 
dan apa'.:ah ada alasannja orang berkoeatir. Gerakan 
itoe memperingatkan adanja gerakan Infilie Weerbaar 
pada kira2 20 tahoen silam jang telah mangirimkan 
deputatie ke Nederland pada mempropagandakan 
pengoeatan pembelaan Indonesia didepan ban~sa 
Belanda. Adakah pada saat ini sebab2 jang mendJa 
dikan orang memperlihatkan perhatian loear biasa 
atas pembelaan negeri? Toean R.L. mendjawab per
tanjaan ini dengan: JA ! sambil kesalkan bahwa ~a.
rangkali telah ka11ip baroe orang sedarkan hal 1111, 
mengingat bahwa biarpoen keadaan dal.am n.ege!i 
di Indonesia ada njaman dan aman, tetap1 sek1ran1a 
orang melihat keloear batas negeri ini, lantas sadja 
merasai, betapa katjaunja keadaan doenia pada masa 
ini. Laloe diperbintjangkan pandjang lebar tentang 
sebab2 dan alasan2nja negeri2 besar mcndjalankan 
politieknja, diperingati beta pa Ethiopia telah. di,,telan" 
oleh ltal-ia, betapa dengan kckoeatan send1ata japan 
pada doea tahoen !aloe di Asia Oetara-Timocr telah 
terlahir satoe negeri baroe (Manchukwo) jang mem
perlihatkan betapa penghargaan Japan akan yolk~n
bond, bagimana sehingga sekarang keadaan d1p?dJok 
doenia itoe masih djaoeh dari tentram, sehmgga 
dapatlah dikatakan, bahwa soal Asia Oetara-Ti.moer 
bagaikan satoe barah dalam politick doenia. D1o~ga 
perang sebangsa di Spanjol, jang sangat mengant1am 
perdamaian doenia roen diperi_nga!i, kedja~ian2 mana 
memboektikan betapa lemahnJa sebetoelnJa Volken· 
bond itoe, sehingga perantaraannja tidak memberikan 
harapan2 jang memoeaskan. 

K e I a p a r a n t a n a h d j a d j a h a n. 

Sebagai sebab2nja kekatjauan d.oenia.dan selakoe 
kerna dari politiek internationao.I d1ocnd1oekkan ke
iioedahanZ perang doenia l914 18 itoe. Sesoedah 
perang itoe, doenia boleh d1?ahagi dalam doea go
longan, si jang menang dan 1ang kalah per~ng. Jan~ 
tcrseboet doeloean !aloe membahagi-bahag1kan has1l 
kemenangannja jang beroepa ta~ah2 .djadjaha~, se
hingga djadjahan2 Ojerman dan .1 oerk1 sa.ma. ~1ram
pas dari kedoea negeri itoe. D1erman d_Jad1111a k:· 
tiad3an tanah djadjahan, jang sangat diboetoehnJa 
goena industrienja; bagitoe djoega japan dan ltal1a, 
jang wala 11poen sama toeroet menang. data~ p~rang, 
waktoe pembaha~ian tidak bebag_1an. djad)ahan, 
althans bahagiannja tidak sebesarn1a 1an.g d1dapat 
oleh lain2 negeri jang menang sama2 d1a. Ket1ga 
negeri ini, entahlah djoega Polania, dus berempat 
mereka sama ,,lapar" akan djadjahan, sehingga 
soenggoe boekan sat.oe _impian, bahwa pembaha~ian 
baroe dari tanah2 djad]ahan ada boekan hal 1ang 
moestahil. Keempat negeri jang lapar djadjahan itoe 
memangnja mendesak boeat pembah~gia~ baroe dari 
tanah2 kolonie, tersebab pembahag1an 1ang ada se
karang tidal< adil 1 Api j~ng m~njeba~ka~ asap di
maksoedkan diatas itoe 1alah: 1toe ke1ng111an pem
bahagian baroe dari .tanah2. djadjahan itoe. Dengan 
adanja api jang mas1h .ters1m~oel dalam bara~ ct.an 
baroe asapnja jang kel1hatan 1toe, poen negen k1ta 

l n d o n e s i a t o e r o e t t e ran t j a m, 
kena <11bahagi kembali. Indonesia sebagai kolonie 
d:iri Nederland, terantjam oleh keinginan pembaha
roean pembahagian itoe, ja11g dikeram dilo.e~r tahoe: 
11 ja Nederland dan .lndon~sia. Memang 1~1 negen 
jflng k:ija raja ta~< bisa t1dak mest1 menan~ ~erha
tiannja negeri2 1a11g la r ar akan tanah d]ad1ahan. 
Beloem lama bersela :1g dair1m rers pernahnja tersiar 
kabar tenta;1g verdrag Dj rman dan Japan. dalam 
mana selain!lja diset1akati pemba"m;an kominis. poen 
djoega dibitjarakan tent.wg pcm''ahagian Indonesia. 
Katar2 sematjam itre tentoe dis:Jilgkal dengan keras, 
baik oleh Djerman, ba1k oleh Ja1~an. Tetapi siapa
kah dapat mengetahoei ha! jang sebe1~arnja _? Sat~e 
hal jang njata, adalah, bah~a lndone~1a ~ering2 d1-
seboet2 dalam pembitjaraan2 internat1onaal. 

Ba n g s a .Mi n a h a s a d a n b a I a t e n ta r a. 

Terketjoeali bangsa Ambon, tidak ada satoe bang
sa di Indonesia , jang kalan dibandiug dengan djoem
lahnja mempoenjai bahagian bagitoe besar dalam 
pembelaan negeri ini, seperti bangsa Minahasa. 

Diantara 4 sampai 7000 anak Minahasa terdapat 
teroes meneroes dalam balatentara, dan sedjoemlah 
djiwa besarnja 300.000 ! Diperingati bahwa ditahoen 
1914 beri boe- ri boc anak M inahasa tel ah meni n ggal
kan tanah a1rnja boeat masoek tentara, dan hanjak 
antaranja jang telah poelang kenegernija tapi ba11jak 
poela jang soedah tinggal diperasingan . dar banjak 
lagi jang telah mengg;:ntikan jang poelan. 2 uoe. 

Tidak koerang dari 30.000 orang .\i\inahasa ber
ada dl\oear tanah airnja atau 10''10 dari bangsa ,\Iii 
nahasa berada diloear negeri kelahirannja. 

Boekan semoeanja itoe meroepakan serdadoe, 
tetapi sebahagian terbesar dari djoemlah itoe terdni 
dari militer, bekasnja atau toeroennja. Pemoeda2 
Minahasa jang djadi serdadoe beroemoer diantara 
18 dan 40 tahoen, ertinja disatoe masa mereka mesti 
mempoenjai roemah tangga mereka berada diloear 
!anah airnja Kekoeatan mereka itoe tidak dapat di
goenakan oentoek tanahnja sendiri hal mana bererti 
keroegian jang besar pengaroehnja 
bagi bangsa Minahasa. dan inilah: pen go r b a -
nan bangsa Minahasa goena pembe
l a an neg er i Diambil angka2 perbandingan ini, 
maka poelau Djawa dengan 40 joeta pendoedoeknja 
sekoerang2nja haroes mengadakan 500 000 pemoeda 
juist dalam oemoer jang paling baik dari penghi
doepannja, oentoek tentara. Djika hal sebagini, ta
hoen berikot tahoen berlakoe teroes menerocs, tak 
boleh tidak kekoeatan bangsa diperlemahkan oleh 
karenanja baik physiek, baik economisch. 

(Akan disamboeng) 

DARI POSSO. 

T o e k a n 1 e p a s o e a n g p a n a s. 
Si Katja-mata woeker jang 
ganas. 

Di Posso ada berdiam seora:-ig toekang lepas oeang 
panas jang sangat pintar mendjalankan rolnja, sehingga 
soekar terlihat dengan sepintas !aloe sadja. Jang 1eroe
ma mendjadi korbannja jalall siboeroeh ket]il. 

Praktijknja si Katja Mata, bagitoe nama djoeloekan 
si toekang lepas oeang itoe, didjalankannja seperti beri
koet: 

Seorang boeroeh jang mcmpoenjai gadji misalnja f 30 
sei,oelan, kalau minta dan dapat ,,pertolongan" dari 
si Katja Mata, maka ia boleh pindjam paling banjak 
f 10. (sepoeloe roepiah) ocang contant, atau barang se
harga djoemlah itoe. Kemoedian satoe boelan siboeroeh 

pemindjam itoe haroes bajar kembali sedjoemlah f 11. 
(sebelas roepiall) pada si Katja. 

Dus rente seboelannja 10 bi!ang dan toelis s e po e -
l o e h procent 111 

Kalau habis tempo beloem dibajar penoeh, djoemlah 
jang haroes dibajar dinaikkan 12,50 roepiah diboelan 
kedoea. Boleh djoe!!a saban boelan sadja bajar rente-

' nja. Boeat orang jang tidal< poenja gadji, boleh djoega 
pi11djam tapi pakai borg barang:.-i, perhiasan, mesin 
mendjahit, fiets dll. Borat barang2 borg sr:'harga f 50 
boleh rindjam f 15 dan habis seboelan mesti bajar kem
bali f 17,50, dus rentenja f 2.50, atau 16pCt lebih seboe
lan. Liwat sato.: bocla11 be!oem diteboes, lantas si Katja 
Mata berhak rnendjoeal barang2 itoe Bagitoclah tjara
nja si Katja Mata inelepaskq,n oeangnja, dik<sih makan 
re11te. Apakah rcnte t~ari lOµCt atau lebih seboelan, 
dus 120pCt setah,)Ctl, soedah tcrhisap wocker, itoe rer
serah, dan apakah orang sebegitoe tidak bisa didjerat 
dengan woeker ordonnanlie, itoe diperserah kepada jang 
berwadjib rnenj€lidiknja. Ganasnja perboeatan si Katja 
,\l\ata itoe IPbih lagi kalau diingat jang ia ada seorang 
terpeladjar. 

Lain dari lcpashan oeang, si Katja djoeal2 djoega 
spiritus bikin ,rn :\tau tjarnroeran sendiri, janh kelihatan
nja sama dengan spiritus biasa tapi toh kcpanasannja 
lebih koer211g kalau dibakar dan djoega lebih lekas ha
habis la djoega bi:..iwJ tjap tikoes tja!llpocran , jaitoe tjap 
tikoes biasa, jang harganja 3 gobang sebotol ditjampoer
nja dengan spiritus !aloe didjoealnja dengan harga -45 
sen ..... Apa ini boleh? Center teroes. 

nari K wand.lng. 
Ketjelakaan ogeri. 

Lantaran sembroRo? 
Si Pandjang jang biasanja banjak orang memanggil 

begitoelah nama salah seorang condectuur auto 
sijmpathie 2. Pada hari l<emis tgl 11 ini baelan + 
djam 3 siang sementara auto sijmpathie 2 toeroen 
goenoeng Pontolo antara K.M. 49-50 sekonjong
!rnnjong si Pandjang telah djatoeh dari auto ketanah; 
dilihat sitjelaka dalam keadaan pajah, bcroentoeng 
djoega ta meniwaskan djiwanja sekedjap. 

Kabar terdjadinja ketjelakaan, si pandjang boekan 
berada dalam auto melainkan ia tinggal diatas kap 
sementara auto djalan, dengan ta' diketahoei dirinja 
tersangkoet pada kawat telefoon lantas djatoeh ke
tanah. 

Harap jang berwadjib toean2 politie di Goron
talo akan ambil perhatian hal ini, dan diseroehkan 
kepada semoea Chauffuur auto, sebeloem auto di
djalankan haroes bekin penjelidikan soepaja semoea 
penoempang dan condectoer2nja didoedoekan pada 
tempat doedoek jar.g memang tersedia dalam auto. 

PERSENDJATAAN DJERMAN. 

Satoe pasoekan tentara motor sedang berbaris di Hamburg baroe-baroe ini, m~mperlihatkan pada doenia 
,,D1ermania siap? I'' 

J AP A N. 

Gambar kiri: Gedong Parlement baroe di Tokio. 

Gambar kanan: Mikado Hirohito, keizer imperium Japan jang 
sekarang. 



Meninggal loenja dengan irnan dan darnei da
lam oernoer 58 tahoen dinegeri Kasar (Tonsea) 
pada tgl. 30 hb. dan dikoeboerkan dine~eri terse
boet 31 Maart 1937 dipekoeboeran faniilie Kulli t: 
iboe kami jang kekasih : 

LEENlJI SARAPOENG KULLIT. 
Sjamaset (Kerkraad Kasar Karegesan) . 

Kepada toean Dr. Kisman , Zuste r, Verpl eegste rs 
dan Verplegers, dioetjap kan herl impah sjoekoer ka 
rena pcrawatannja . Sjoekoer dan terima kasih µada 
sekalian njonja2, nona 2 dan toean~ jang berpidato 
dan pada pemetintah dari ketjil sampai jaug besar 
dan sekalian jang soeciaii men goeroe snj a ~a m i ta ' 
sempat memb<tlasnj a, karni s e rnh~illl sad ja pada 
M.B T. jang ditinggi. 

Kami jang berdoei;a: 
WC. Sarapocng en fa: .ih' , !·~ c011;;~1i e s 

b.d. Gouv.' s kartoo r Semar ng 
Ch A. Sara poen g en fam'!i e emr loye 

H. Bank Bata via Centrurn . 
I. N. Pinontoan ~arapoen~'. Kassa r. 
R. A. Sarapoe ng, l\assar 
F. W. 1:3astians Sarapoe ng en fa m:li e 

Rambot Nloentok. 

Meniuggalkan pekerdjaan 

Sebab dalam kebingoengan? 

Dengan kapal van Cloon bertolak dart pelaboe
han Kwandang pada hari minggoe tt 7-3- '37 ini 
boelan, toean L. Bansareng, Douane-ambtenaar Kwan· 
dang, telah menoempan g berlajar dengan ta' dike 
tahuei kemana perginja. Hari itoe hampir segenap 
pendoedoek Kwandang baik orang2 dagang baik 
orang2 particulier, baikpoen jang berpangkat, se
moeanja ta ketinggalan pada mengoendjoekkan 
moeka sedih jang roepanja mengandoeng banjak 
penjesalan, karena pergi berlajarnja toean L. terseboet. 

Toean L. Bansareng terkenal baik kelakoeannja 
sampai ·kepada pergaoelannja moelai dari tingkat 
jang serendah-rendahnja sampai ketingkatan jang 
paling tinggi di Kwandang, ta' ada tjetjatnja. Tentang 
pekerdjaannja, menoeroet chabar jang boleh diper
tjaj,a, ketika sampai waktoe ia hendak toeroen ke
kapal, memang soedah dibekin beres semoeanja, 
baharoe ia serahkan semoea koer.tji kepada oppas 
Boom . 

Jang berwadjib, p.t. Djogoegoe Kwandang, hari 
itoe + djam 5 soreh lantas datang di Boom serta 
djoeroetoelis, serta teroes bekin pemeriksaan iebih 
djaoeh seperti banjaknja garam dan segala roepa 
barang jang beroepa wang jang ada teris i dalam 
brandkas kantoor Douane, ternjata tida koerang soe
atoe apa, semoeanja bersih seperti ada ternjata da 
lam soerat verklaring jang soedah diboeat dan di
serahkan oleh toean L. kepada oppas Boom. 

Berlajar dan berhentinja toean t. B. dari peker
djaan, soenggoeh banjak mengandoeng sedih dan 
penjesalan poen keheranan kepada siapa sadja jang 
berkenalan atau jang ta' berkenalan, tetapi boeat ia 
100% tjoekoep memoeaskan, tjoekoep menggoem
birakan hatinja karena angan2 dan tjita2nja telah 
kesampaian. 

Lebih. djaoeh dapat dikabarkan lagi, bahwa da
hoeloe dari toean Controleur Douane Manado da
tang be kin pemeriksaan pekerdjaan pada 22 Februari 
1937, toean L. Bansareng soedah kirim soerat per
mohonan minta veriof doea boelan berhoeboeng 
dengan kewarasan dirinja di ganggoe oleh penjakit 
malaria dan ia akan pergi dari Kwandang. Bari 
lnspectie toean co11troleur Oouane bilang ia haroes 
minta certeficaat Dokter baharoe bisa dapat verlof; 
tentoe ha! ini tida asing lagi bagi semoea pegawai 
jang berkewadjiban. Menoeroet keterangan Dokter, 
malaria soedah habis, dus tida dapat certeficaat; 
boleh djadi lantaran soedah bingoeng sedang tida 
dapat certeficaat berhoebGeng dengan maksoed ingin 
hendak berlajar, dengan soerat dan disoesoel dengan 
telegram kepada toean controleur Douane di Manado, 
ia minta diberhentikan dari pekerdjaan, kalau tida 
salah, permintaan diterima tetapi toenggoeh peng
ganti datang over pekerdjaan tgl 21 ini boelan. 

Apakah fikiran toean L. Bansareng tida beres 
lagi, karena ingin berlajar sadja atau ada lain mak 0 

soed dan toedjoean goena perbaikan hidoepnja lebih 
dari apa jang ada? I (Pen). 

Hingga pada achirnja kalau tida salah, ia kirim 
lagi telegram jang paling achir pada hari Sabtoe 
tgl 6 ini boelan jang boenjinja kira2: 

,,Kalau boleh minta pengganti dari Gorontalo 
. boeat sementara tgl 7 berangkat". 

Sampai tgl 7, hari berangkatnja, roe panja ia tida 
terima chabar apa2 lagi. 

DARI BOEOL. 

(Oleh : Pen<t Mas). 

Pe m imp i n P. S. l. I. 

Toean l<artosoewirjo itoe i;e-0rang diantara ketoea 
P.S.l.l. bhg Dewan dari Java sesoedah menghadiri pro· 
vincia!e Congres di Gorontalo, bei iau si nggah di Boeol 
dan atas permintaan t t. Bes tllur P.S 11. disi ni, tel a h diboeat 
Openbare Vergaderingen P.S LI. di I<ant anan tgl 28-1-'37 j 
dan di Boeol. tgl. 30 · l -'37. Setelah saja bertemoe dengan I 
beliau, sesama temannja t. Mahmoed Abas dari Goro n
talo, tampak oleh saja, tabi'at beliau jang gandjil, jaitoe : / 
sangat pendiam, dan t, Mahmoed Abas ini, soeka ber - i 
kata2 banjak, ka!au perloe, ia ielaloe men~eritiek sekali- J 

Wat een pa tient nooclig heeft: 

I. Goede verzorging 
2. Liefderijk3 Yerplegiug 
3. Goede ligghig 
4. Hustige om~evin~ 
5. Uesku11d1ge behaude1h1g. 

TEL. 51 en 81. MANADO, Julianalaan 6. 

DR. A. 8 . AN DU. 

Bisa minoem bisa gosok bisa oeroet 

Kemandjoe ran in i min jak obat soedah dapat dipbma2 dan soedah dipoe dji dari padoeka2 
toean2 a mbte naar dar i bangsa Europa dan lndonesier seperti : Radja2, Regen t, Hoofdagent van 
Politie bij de afdeel ing G eneraal Con trole Soerabaja, Adjunct Hoofd Djaksa lste klasse pada 
Landraad Makassar, kepala ~ Di stri ct, Wijkmeester dan Lu itenant Tionghoa, Hm. toea2, kepal a2 
goeroe, Voorzi tter2 dar i oerk0em poelanJ, serta pendoedoek2 dan bangsa2 asing da ri seloeroeh 
tanah Hindi a Belan ::la jang soedah pe rn ah pakai ini ,, Ban Leag", dibawail ini ada doea soerat 
dari antaranja. 

Soerabaja, 7 September 1935. 

V ERK LA R i N 0. 
Jang be rtan da dibawah ini, Ch W. de f{ater, Hoofdagent van Pol itie pada afdee lirig Gen e

rale Contro le disini, menerangkan dis ini, bahwa ia soedah tahoe pakai minjak Ban Leng boeat 
mengobati loeka2, saki t peroe t dan beringoes, boeat penjakit-pen jakit mana obat terseboet sa-
ngat baik adanja . Jang bertanda 

(s . b.) Ch . W. de Ka te r. 

V ER KL A~ l N G. 

Jang bertanda dibawah ini, L. J J. v. Ane11, bertinggal di Soerabaja, menerangkan dengan 
1111, bahwa min jak ,,Ban Leng", jang dibikin oleh Sie Ka Tje merk Tjeh She Tong, sangat ter
poedji goena roepa 1 penjak it, seperti: sakit tel1nga, demam, loeka teristimewa loeka2 angoes . 

Sesoedah pakai sedikit sadja rasa sakit soedah hilang sama sekali. 

Soerabaja 24 - 11 - '35 . 

poen jang dikeriti ek nja itoe, partynja send iri , dan orang 
dalam lingkoengan jang mcndjadi kawannja. Kalau orang 
baroe jang beloe rn mengcnal t. f( Soewirjo dikiranj3, 
beliau orang doe ngoe . Pada ha! pendiamuja itoe, penJiam 
alim. Bila ia berpidato dalam vergaderi ng, fasill lidanja 
seearanja keras me moeaskan , seben tar seperti masina, 
sebentar diseboet nja satoe2 pe rlahan2, dan setelah soedah 
asijk nafasnja ditahanuja, lama2 tero;;s meneroes, me
ngagoemkan se ka lian pende11 garn ja. lnilah egaknja jang 
dikatakan ,,diam itoe emas". 

iV\a atschappy Boekal. 

Dalam boeiati Februari jl. telah da tang seoran~ toea n 
Ingineur oentoek Mi1atschap1·y terseboet, dan telah mem
bawa 20 orang koeli keoedH: via NegerilamO! melaloei 
Biaoe, Moelat, lviopoe dan teroes ke tempat2 jang dirnak
soedkan. Jang pergi be rsam a~ t lngi nieur itoe, iaJ;:,h Abo 
Arnold Ponto!;, selak oe penoeLdjoek djalan karen~ Abo 
i toe soedah men getahoei keadaan disana. 

Djoega jang mendjadi kepala dari itoe koeli2 toeroe t 

Jang bertanda 

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

djoega bersarna2 anakn ja dari t. Marsaoleh Boen o bogoe 
Tahir Mentemas. Gadji koeli2 itoe, f 0,75 sehar i, boekan 
ketjil dibanding dengan nioesim sekarang in i.Saja Poe
djikan sikap toean !nsinjoer itoe, karena agaknja ia in
saf, mengingatkan bahwa t1arga · barang2 soedah naik 
ti nggi dan gadji2 patoet dinaikkan. Dalam oepah jang 
soedah besar itoe, dapat lagi makan vrij . 

Chabarnja l boelan laman ja dioedik itoe. Kalau I boe· 
Ian maka koeli2 itoe akar1 menerima f 22 50 di tam bah 
(l osgeld alias rantsoen) hampir f 30, kira2 tiga kal i ga
djinja satoe hulpkrac l! t (goeroe bantoei di Volkschoo l, 

1 atau kira2 lebih dari gadji satoe hoofdonder. di Vo lks
school jang berdierst 20 th. Tapi ,,gadjah mati mening
galkan be laiainja" M~nonoet pe111beritahoean ult im.O 
'36, tiga boea!J Maa·schappij jang ai<an memboeka ta m
bang dalam onderafdeeling Boeol, JC ni di B{•ek ·, Ma
nan dan Paleleh Lintidoe Bahwa rnenoercet kabar, ka
! al dari Makassar tgl. 4 April ,,kan datang chef Maat
schappij dan 120 orang koell poela. Barang2 , basil ta
naman, ternak an ak negeri nist jaja akan 11a1k harga. 
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