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Perhoetangan voorschot copra. 
Dan oesaha peneboesannja di Minahasa, 

(Penoetoep). 

B e I e i d d a n ta c t. 
Tertjapainja succes jang pertama itoe, terdapatnja 

kesama-samaan diantara debiteur-tani dan cred i teur 
pedagang copra, adalah boeat sebahagian terbesar 
oesahanja controleur agrarische zaken, toean Luteyn . 
Dengan teliti dan bidjaksana, dengan mendj oen
djoeng tinggi prihal ,,weten te nemen doch ook te 
geven", dapatlah toean Luteyn mempertemoekan 
debiteur. dan crediteur disatoe punt, sehingga bagi 
kedoean1a laba roegi sedapat 2nja berimbangan. Boe
kankah logi~che gang van zaken dalam voorschot 
transacties seperti didoenia perdagangan ada mem
bawa sertanja pertentangan kepentingan antara debi
teur dan crediteur? Segala apa jang mengoentoengkan 
debiteur, jang meringankan bebannja, bererti keroe
gian bagi si criditeur, dan begitoe sebaliknja. Dalam 
menghindarkan rintangan jang diroepakan oleh per
ten tangan ke pen ti ngan an tar a de bi teur dan crediteur 
i toe toean Lu teyn be toel2 telah me m per! i hatkan 
k~.bidjaksanaan jang loea~ biasa. Teristimewa kalau I 
d1mgat, bahwa paksaan , Jang langsoeng atau jang 
. ~apat diselipkan (bedekt) sama sekali tidak dapat 
dan boleh dipergoenakan, dengan ketiadaan antjaman 
oendang2 jang dapat memaksa jang berkepent111gan 
pada menoeroeti barang oesoel atau be rtaaloek diba· 
wah sesoeatoe per intah Sadja dalam ha! ada terda 
pat onwettige occupatie, sebagaimana termaktoeb 
dalam oendang2 itoe, baroe lah kekoeatan wet men
djadi sebagai tongkat, jang djika per loe; dapat diper 
goenakan sebagaimana mestinja . Sehingga k ini beloem 
terdjadi bahwa tongkat itoe perloe dikeloearkan dari 
belakang pintoe . 

Dan melihat arif dan bidjaksananja toean Luteyn, 
rasania tidak akan perloe memakai tongkat itoe Orang 
mesti soedah menjaksikannja sendiri bagimana toean 
Luteyn in actie seperti kita te\ah saksikan di Batoe, 
sehingga kita tak dapat menahan mengatakan pada 
beliau: U had koopman moeten worden, inplaats van 

B.B. ambtenaar, pada dapat menaikoti kita dalam 
. h 

optim1sme kita ini. 

Agrarische zaken-A.V B. 
/Ver k. Ce n tr a I e 

Trio inilah jang sekarang sedang beroesaha me
l~paskan tani Minahasa dari bebanan perhoetangan 
nJa. Dalam mengoesoet masallah onwettige ocupatie, 
Agraria menemoei adanja perhoeboengan l [verhoudi
gen ) jang agak pintjang diantara tani debiteur dan 
geldschieter-crediteurnja. i"edoea pihak dinasihati, 
pada sedapatnja menjingkirkan kepintjangan itoe dan 
djika keadaan itoe beloem bagitoe hopeloos sehingga 
masih dapat dioeroes dengan tjara jang memoeaskan 
kedoea pihak, !aloe A.V.8. diserahi penjelidikan dapat 
tidaknja si tani debitieur dikasih bantoean. Sedari 
saat ini djoega Verkoop Centrale moelai mentjarnpoeri 
oeroesan. lni dengan dan tas permintaan A.V.B . 

Sesoedah selesai penjel d ikan AVB/VC itoe !aloe 
si tani debiteur menandatrngani credietverbandnja 
dengan AVB dengan disamping itoe satoe akte pe
nambahan, dalam mana ·i tani berdjandji akan 
mendjoeal copranja sadja pada V .C. dan badan ini 
berkewadjiban memotong uari harga copra si tani 
it?e djoemlah ja1g di oesah goena penjitjilan hoetang
n1a pada AVB Oeang pindjaman si tani itoe tidak 
dibajar padanja, tetapi de1 gan langsoeng kepada si 
pedagang crediteur oleh AVB, sesoedah pada hari 
penandaan credietverband )leh si tani, dengan peran 
taraan Agraria telah diterina dengan ditanda tangani 
boeat ,,voldaan" oleh si cred i teur segala soerat-soerat 
perhoetangan si tani , dari tangan crediieurnja. Djika 
si creditsur ada memegani,! kebon2 kelapa kepoe
njaan si tani. moe lai sehati itoe, atau moelai disatot 
hari jang telah ditentoekar lebi h dahoeloe, kebon2 
itoe dikembalikan kepada ang poenja, dus si tani. 

Verkoop ~ entrale mendapat 
g i l i r a n n i -;i. 

Sedari hari pengembal an kebon itoe pada sitani, 
ia ini berkewadjibkan !Jlem oelckan segala hasil kebon 
itoe pada V .C. dan badan ini moelai hari itoe djoega 
mendjalankan kewadjibannja, jang seperti directeurnja 
toean Mononoetoe ielah katakan dalam pidatonja di 

Satoe familie 

Batoe, adalah seperti kewadjiban politie. ,. 
Politie dari V. C ini moelai &ehari itoe d~1 

tertib mendjalankan penjelidikan tentang p'ftika 
boeah kelapa sitani sampai pada pengleverannja dalan 
goedangnja V.C. Dan disinilah kita, seperti lrtbih da· 
hoeloe dalam toelisan ini kita telah katakan, tak da
pat mengkesampingkan keragoe2an dan kesangsian 
kita, jang kita berikan bentoeknja satoe pertanjaan: 
Dapatkah sitani itoe memenuehi kewadjibannja itoe 
dengan setia sampai pada achirnja? Seperti soedah 
kita katakan djoega, biarlah dalam praktijk nanti ter
boekti apakah kita keliwat pessimistis dalam ini. 
Goena kebaikan sitani haraplah pandangan kita ke
liwat gelapnja. 

Oentoeng roeg1n1a pene
b o e s a n i t o e. 

Toelisan kita ten tang peneboesan hoetang voorschot
copra ini tidak akan djelas, kalau tidak kita membitja
rakan djoega balansnja oesaha peneboesan itoe. Laba
roegi bagi partijen jang tersangkoet ten toe ada. Besar 
ketjilnja, terserah padanja menentoekannja. Hanjalah 
jang kita hendak kemoekakan dimana kira~ menoeroet 
pandangan kita tertetak laba atau roegi itoe. Boeat si 
tani) dalam hakekatnfa, oesaha i toe meloeloe mengoen
toengkan. Oleh sebab, selainnja ia terlepas dari kemoes· 
nahan harta-miliknja, ia poe11 terloepoet dari ikatan 
perhoetangan jang dalam banjak hal keliwat membe
ratkan pereconomiannja. Sekiranja moraal- perecenomian· 
nja beloem roesak sama sekali, maka oesaha itoe berer ti 
satoe didikan kearah perbaikan boedi pekerti: bersrt1a 
kepada djandji2 jang telah diboeat, baginja. Boek.?nkah 
dalam ha! ia moengkir djandji, antjaman kehtlangan 
harta miliknja tetap ada, jaitoe pembeslaghan dan pen
djoealan harta milik itoe oleh AVB. lnschakeling 
perdjandjian pengleveran semoea copra pada V. C. 
mendjadi rem pada si tani tidak dapat moengkir djandji 
lagi. Terhadap keoentoengan2 jang didapatnja, terdapat 
keh langan kemerdekaannj_a mempergoenakan hasil ke
bonn1a {coprantaJ meno-eroet soekanja senmn. Vrije 
beschikkingsrechtnja itoe boeat sementara hilang, tetapi 
kehilangan itoe rasanja tjoekoep terbajar dengan keoen-

. 
Jang beroentoeng 

moesti mempoenjai atiak-anak 
jang sehat dan gesit . Djalan 
. 
Jang 
a.nak 

baik boeat bikin anak
mendjadi sehat dan gesit, . 

ialah moesti hati-hati sekali wak
toe pilih makanan boeat marika. 
Soedah lebih dari setengah 
abad lamanja, soesoe manis 
,, Tjap Nonna" terkenal sebagi 
makanan jang paling baik boeat 

anak-anak. 
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toengan2 jang kita telah seboetkan itoe. Terlebih kalau 
diingat kehilangan vrije beschikkingsrecht itoe sekedar 
boeat sementara sadja. 

Ba~i si pedagang copra, jang tadinja mendjadi cre
diteurnja si tani, oesaha peneboesan itoe poen boekan 
tidak ada oentoengnja. Ingatlah sadja pada post oninbere 
vorderingen terhadap tani2 jang moengkir djandji atau 
boleh djadi djoega overbelast, lantaran kotrang teliti 
dalam pemberian voorschot padanja. Oeang jang mati 
ini boeat sebahagian djadi hidcep kembali. Kepoenjaan 
si tani jang lantaran alpa dalarn djandjiannja !aloe 
diperkarakan dan d•beslag, sebitoe djaoeh beloem 
diexecutie, dapat lagi menghasilkan oeang bagi si 
crediteur dengan djalan memoelangkannja pada si tani 
jang dengan bantoean AVB dapat meloenaskan hoetang
nja itoe, sehiogga tidak oesah dilelang dengan keten
'-0ean lakoenja toh tidak akan seberapa, ja dalam banjak 
ha\ tambah meroegikan sac:lja. Poen kebon2 jang telah 
diexecutie, dan dibeli sendiri oleh creditrnr, dapat lagi 
dikembµlikan pada si tani jang i;;dinja berhak atasnja 
dengan djalan djalan tebccrnn itoe. Kebon2 jang si 
cred:teur terpaksa pega11g sendiri, soehalah ia mendapal 
kembali, biar sebahagian, oeangnja, dengan pemegang 
kebon mana si crediteur itoe, kalau ia boekan Indenesier, 
dapat ditoedoeh melakoekan onwettige occupatie, pen
deknj:t n!>.po.t unnjdlo. µues111g kcpala, dcngd!J u~saha 

peneboesan, sekarang dapat djoega menghasilkan oeang 
bagi si crediteur jang dapat memoelangkannja pada si 
tani. Dan keoentoengan menerima djoemlah oeang toe
nai, alias oeang contant, bagi si pedagang poen boekan 
ketjil ertinja. Boekankah dipandang dari soedoet per
dagangan ada perbedaannja menerima misalnja f 10.000 
_sekali goes, dengan menerima djoemlah itoe dengan 
berdikit-dikit ? 

Terhadap keoentoengan2 ini terlihat keroegian2 bagi 
si pedagang jang kita tidak hendak toetoepi Misalnja 
ia, soekalah itoe memoedahkan oeroesan dan memper
lekaskan terdjadinja transactie drngan debiteurnja iroe, 
lantaran keadaan memaksa djadinja, terpaksa een veer
tje te laten : ia haroes mengafschrijf sebahagia11 dari 
vordering2nja. Dengan perpindahan perhoetangan dari 
tangannja ke AVB, si pedagang itoe kehi Iangan lang
ganannja, ha! mana bererti kehilangan sekian banjak 
copra, atas mana ia biasanja mendapat sekian banjak 
atau sedikit laba; omzet copranja djadi soeroet. Seki
anlah dalam garis2 besar balans laba roegi peneboesan 
hoetang voorschot copra itoe. Pada jang tersangkoet 
terserah menentoekan sikapnja terhadap masallah ini. 

Bagi pereconomian Minahasa seoernoernnja, den~an 
berbaliknja kebon pada si tani dan oeang contant pada 
si pedagang, peneboesan hoe tang- copra itoe boekan 
ketjil faedahnja . Corphar. 

PENJAKIT LEPRA. 
Mendjalaroja, berdjanaikitoja dan tjara• 

tjara membasminja. 

/. 

,,Penghidoepan doeniawi ltoe tidak 
,,Ioepoet dari penderitaan; pada ma
,,noesia terserah kewadjiban boeat 
,,meringankan derita itoe, dan di
,,mana dapat, pada mengobati dan 
,,mentjegahnja." 

Bagitoelah kira2 permoelaan lezingnja dokter 
Tielung jang pada awal boelan ini diperdengarkan 
dalam Prot. bondsgebouw. Lezing jang pen ting itoe 
telah diadakan atas andjoerannja persatoean kaoem 
lboe Stiva, dikota ini, dan berhoeboeng dengan 
pemboekaan pasar rralam pada malam itoe djoega, 
sangat kita kesalkan tak dapat menghadirinja, se
hingga oleh karenanja tak dapat menjadjikan verslag 
terlebih siang pada pembatja. Mengingat kepentingan 
pokoknja pembitjaraan jang mengenai penjakit lepra 
dan tjara2 pembasmiannja, kita soedah perloekan 
tjara keterangan selengkapnja, dengan memeriksai 
verslag dilain2 soerat kabar, dari mana kita koetip 
seperloenja seperti jang kita berikotkan dibawah ini: 

Pe r m o e I a a n p e m b a s m i an n j a. 
Dokter Tielung menerangkan moela2, bagimana 

waktoe ditanah Djawa orang moelaikan dengan pem
basmian penjakit Iep1a, djoega dilain2 tempat di-

KENG HWA POO -
man a banjak terdapat penjakit terseboet di Indonesia 
sini S'"'Perti di Bali, Ambon dan Minahasa, poen di
loepakan. Dokter2 spesial boeat itoe lal0e dididik. 
Memang sedari tahoen 1926 di Manado sini telah 
terasa keperloean adanja satoe leprozerie, sehingga 
atas oesaha dan andjoerannja perkoempoelan Tjeng 
Liang Hwee, !aloe dilakoekan pengoempoelan oeang 
goena itoe, jang bagitoe lekas dan baik hasilnja, 
sehingga dalam tempo pendek sadja soedah ter
koempoel sedjoemlah f8000.- LeprozerieTocmoempah 
!aloe diperdirikannja, tapi berhoeboeng dengan le
taknja jarg menjoesahkan pengoesahaannja dengan 
baik, !aloe pada tahoen 1929 dipindahkan ke Ma 1a
lajang. Waktoe Wali negeri berkoe.ndjoeng kemari 
pada tahoen 1934, leprozerie Malalajang itoe di 
boeka oleh G.G. dan Njonja de Jonge-Wassenaar 
~emendjak itoe pembasmian lepra di Minaha~a di
lakoekan dengan lebih giat. 

Berapa banjaknja jang menderita 
lepra? 

Kewadj1bannja dokter Tielung jang dioendjoekkan 
mendjadi le1der dari oesaha pembasmian penjakit 
lepra di Minahasa, dalam pada mengorganiseer Ie
prozerie Malalajang seba1knja mo ngkin dan disam
ping itoe rnemeriksai dengan teliti, berapakah se
betoelnja orang2 jang diserang penjakit itoe disini. 

Menoeroet tjatetan Dr. Kundig jang diboeat da
lam boelan Februari 1933 disini ada terdapat 207 
orang jang berpenjakit lepra, tetapi menoeroet pe 
njelidikan dokter Tielung, djcemlah orang jang kena 
le_Pra ada djaoeh lebih besar dari itoe. Sehingga kini 
b1arpo.e1~ dok.ter T, masih bel?em selasai dengan 
pen1el1d1kann1a soedah ada tert1atet 387 orang jang 
mengandoeng penjakit itoe. Seandainja orang2 sakit 
jang dapat diketemoekan hanja itoe 387, maka me
noeroet perhitoengan Prof. Dr. Muir, satoe autoriteit 
prihal penjakit lepra jang terkenal, djoemlah terse
boet haroes digandakan dengan 3, sehingga menoe
r 'et perhitoengan itoe di t'v\inahasa ada terdapat 
koerang lebih 1161 orang sakit lepra, atau kaloe 
dihitoeng dengan banjaknja ~endoedoek ada terda
pat 3 orang jang sakit Jepra diantara 'setiap 1000 
orang disini. Melihat djoemlah ini, boleh dikata le
pra itoe ada penjakit rajat disini. Sehingga perloe 
sekali kita disini denga11 segala kekoeatan tenaga, 
bersama2 memperperangi penjakit ini. 

S a t o e P e n j a k it t o e a, t e rs i a r s e Io e
r o e h d o e n i a. 

Soedah berabad-abad penjakit lepra itoe terdapat 
didoenia sedari zamannja rarlja2 Firon di Mesir dan 
bangsa2 Jahoedi jang toea itoe, Iepra itoe. pernahnja 
diperangi oleh manoesia. Djoega pada bangsa Grika 
dan persia_ lepra itoe sotdah terkenal. Penjakit itoe 
terdapat d1seloeroeh doenia dan djoemlah orang jg 
!'"~ngan~oe~g penjakit it.oe ada kira2 2000.000 djiwa, 
1a1toe d1 T1ongkok 1 mi<'.lioen, di Hindia belakang 
beberapa ratoes riboe, Philipina, Japan, Amerika se
latan dan Afrika beberapa poeloeh riboe dan di 
Indonesia djoega !)oeloehan riboe, antaranja di Mi
nahasa .~ira2 l 161 orang, terdiri dari bangsa2 Mina
~asa, 110ng~oa, Gorontalo dan Sangihe. Penjakit 
1toe boleh d1ka'a soedah dapat dienjahkan dari Ero
pah- ba_rat dan ten~ah berhoeboeng dengan pendjagaan 
~ebers1ha_n d~n t1~ra pengobatan serta pengasingan 
Jang semmgkm d1perbaik. Kaloe tidak salah kata 
dr. T. di .Nederland pada masa ini sadja te~dapat 
40 orang Jang mengandoeng penjakit Iepra. 

Roe pa d an m a t j a m n j a I e pr a. 
. Lepra. ada salah satoe diantara penjakit2 jang paling 

t1:laka, Jang d~p~t ?1enghinggapi manoesia, ja boleh 
d1kata ada pen1ak1t Jang palin~ terkoetoek. Ia tidak 
m.embedakan kaja, mi&kin, kedoea doeanja dihinggapi
nJa dan terdapat paling banjak pada manoesia jang 
keadaan kebersihannja masih sangat d]eleknja. Pada 
tahoen 1874, bacil, koeman jang menjebabkan penjakit 
lepra itoe diketahoei oleh Armauer Hansen. Koeman 
lepra itoe roepanja mirip banjak pada koeman tuber
c~lose (t?c>. Djoega bacil lepra menjebabkan terdapat
n1a bengi<ak2 (knobbels), le""ra-knobbels namanja, pada 
badan manoesia jang dihinggapinja. 

Ada dikenal doea matjarn lepra: 
1. lepra koelit, kalau knobbels itoe terdapat dalam 

koelit; 
2. lepra zenuw (soemsoem) kalau khobbels itoe ter

dapat dalam zenuw rnanoesia. 
Terdapat djoega kedoeanja berbarengan, jaitoe satoe 

orang mendapat itoe doea matjam lepra bersama-sama. 

L e pr a - k o e I i t, 
gemar sekali bertempat den£an knobbelsnja dihidoeng, 
telinga, kening, jang lantaian itoe ramboetnja rontok, 
dan di bibir, sehingga bahagian2 toeboeh ini kelihatan 
djadi bengkak. Kalau knobbelsnja terdapat dalam koe
lit, maka koelit itoe djadi tertarik (taspan) sehingga 
bangoen moeka djadi berobah dengan hilangnja garis2 
(ploolen] jang mamberikan bentoeknja. Moeka djadi 
djelek roepanja sehingga orang merasa ngerih melihatnja. 

Le p r a - z e n u w, 
knobbelsnja bertempat dalam zenuw. Anjaman zenuw 
diramas oleh knobbels itoe sehingga matilah zenuw 
itoe Iambat laoen dan mendjadikan bahagian toeboeh 
jang dihinggapinja hilang perasanja (verl.amming). Jang 
banjak dihinggapinja adal a11 zenuw di betis kaki, Ie
ngan tangan dibawah sikoe dan moeka. Oisamping itoe 
bahagian2 toeboeh itoe djadi tidak merasai Iagi panas 
atau dingin poen kehilangan rasa sakit dan pengrabah. 
Orang jang berpenjakit sebagitoe banjak kali dapat 
loeka atau hangoes badannja dengan tidal: merasa, se
bab memang tidak terasa lagi kesakitan atau kepanasan 
olehnja. 

Disamboeng. 

\ 
' 

dart soeatoe club . . . . 

Soedah tentoe moeloet jong dirawcn 
dengan Pasto! I Doea leret gigi bell' 

warna poetih-moetiara menjinari toean. 
karena Pasto!. obat pemoetih gigi 
boeatan Nederland. 

Tjampoeran jong sehaloes-haloesnja, 
dan loear biasa chasiatnja. BolehPastol 
fang haloes masoek kedalam tjelah· 
tjelah gigi, memboeang semoea karat· 
karat don kotoran serta menjepoeh 
kilatnja gtgi, jong mana tiada meng
ganggoe kesehatan. 
!jobalah doeloe merawat gigi dengan 
Pasto!. don persaksikan bagaimana 
gigi mendjadi tambah lebih poetih. 

ltoe Pasar Malam Roode Kruis 
Dan djasa-djasanja jaog berdjasa. 

Pasar malam Tjin Tjae Yoe Tzesoedah berachir 
dengan memoeaskan Mernoeaskan olrh pen.iapatan 
financieelnja jang melebil.i dari jang diharap2, memoe
askan, sebah selama keramaian itoe tidak soedah ter
djadi barang hal jang daµat 11.engoerangkan keramaian
nja dan atau mengganggoe ketertiban. Memoeaskan 
teristimewa, oleh sebab berhasilnja pasar malam itoe 
memboektikan bahwa dalam hal2 atau oesaha jang 
mengenai kepentingan oemoem !;langsa Tionghoa, maka 
orang Tionghoa dapat mengkesampingkan Stf:<ia i:er
selis1han paham persoonlyk antara seorang dengan 
seorang atau segolongan dengan segolongan, dengan 
mengkebelakangkan doeloe kepentingan diri sendiri2, 
dan bersepakat, ser-0ekoen dan se1a-seka1a dalam oesa
ha-oemoemnja I 

Sifat lebih soeka mementingkan kepentingan oernoem 
diatas hepent 1 t,an diri inilah mendjadikan sehingga 
isteri dan soeami, iboe dan anak~, siotjia dan hoedjin 
Tionghoa seakan-ak:in berlomba lornba selama 4 malam 
bertoeroet:l itoe mengal·di dengan 1enaganja l,erada 
dan goena manoesia sebangsanja ditanah Ieloehoer, 
jang ditimpah malapetaka dan goeua siapa diadakan 
gerakan amal iloe Kesemoeanja itoe tentoe tidak akan 
besar hasilnja, diika sekiranja gerakan itoe tidak soedah 
diambil ove1 dan di ban toe oleh lain golongan dari Ioear 
masjarakat Tionghoa sendiri, jaitoe golongan boekan 
Tionghoa. lni ba1klah diakoei dan dikewoekakar. disini. 

Siapa2 jang berdjasa? 
S9ekar bangat mendjawab pertanjaan ini. Sedjoe-

1 djoer-djoedjoernja maksoed djawaban itoe, tidak 
moengkin djoega djawaban itoe dapat memoeaskan 
semoea orang jang merasa dirinja tersangkoet dan atau 
berkepentingan dalam djawaban itoe. ltoelah sebabnja, 
sedapat-dapatnja kit a bataskan, sadja seboetan pad a 
beberapa nama jang ta' dapat kita singkirkan menje
boetnja. Dan moelailah kita dengan mengatahan bahwa 
boeat golongan Tionghoa tidaklah kita akan memper• 
pandjangkan daftar djasa ini. Sebab boekankah memang 
soedah selajaknja juist orang Tionghoa, jang dalam 
ini memang betoel2 telah membanting toelang dalam 
oesaha pasar malamnja, dengan terketjoeali sedikit 
:.adja antatanja jang bersikap agak dingin terhadap 
oesahanja itoe, ki ta oelangi, boekankah soedah selajak· 
nja orang Tionghoa pada oemoemnja, berbakti, dus 
berdjasa dalam oesaha ini? Dari golongan2 boekan 
Tionghoa, dapat diseboet moela2 itoe sokongan pem
besar2 negeri disini jang telah rnemberikan keloeasan 
boeat dilakoekannja pasar malam itoe, itoe toendjangan 
Gemeente Manado, pada membebaskan pasar malam 
dari segala belastrng tontonan dlsnja, dan poeblik Ma· 
nado dan seloeroeh Minahasa jang telah memerloehan 
meugoendjoengi pasar malam itoe sehingga dengan 
bagitoe menjempoernakan succesnja. Boeat menjeboet 
narna, kita moelai dengan Gas Ma at sch a pp y, jang 
betoel tidak ketjil djasanja, dengan pemberiannja jang 
besar harga dan goenanja, jalah: pen er an g an Ii s
t r i k j a 1 g gratis, moelai dari pembikinan (aanleg) 
penerangan itoe, sehingga sampai pada pohon2 ditaroehi 
Iampoe2 jang beraneka warn a, sam pai pada stroom 

I Jistrik, kepala2 lampoe dll. jang dipakai selama 4 malam 
itoe, semo_anja tidak dibajar ! lusters dari Zusters
school disini, dimoeka pasar rnalam telah berkata 
kepada moerid2nja: Anak2, pergoenakanlah oeang 
jang biasanja kamoe pakai oentoek belikan persenan 
boeat zustersmoe (goeroe2moe) , boeatb e I i k an 
bar an g2 goena didjoeal dipasar malam Roode Kruis 
Tiongkok itoe l Ba£itoe 



djoega itoe raad-dan werptent kaoem Katholielf, di
pimpin oleh toean Pastoor persoonlyk, salah sat0e dari 
atractie:l pasar malam jang soenggoeh menarik; itoe 
moerid dan goeroe sekolah melajoe dikampoeng Kodo, 
jang telah persenkan garnbar boeat didjoeal goena 
roode Kruis; itoe soembangan2 jang beroepa ,,hawaian-

. band" dan "IJamboe-orchest" jang telah diberikan dengan 
tidak diminta, masing2 dari Langoan dan Bcngkol; itoe 
sekian banjak kembang2 jang menghiasi pasar malam 
soembangan Njonja Pande-Irot-Warouw; dan the last, 
but not least itoe standhouders jang telah menjewah 
stand2 d<m selain itoe rnengadakan pelbaRai mainan 
(lempar tjintjin, Mohrmann, tebak banjaknja kaleng 
soeso~ Moloukscl'e, dll.] jang mana telah mendjadikan 
pasar malam 1toe betoel2 meroepakan satoe pasar I 
Dari golongan Tionghoa. seperti soedah dikata, boleh 
dibilang oemoea orang laki· pereir.poean sampai anak2 
sama berdjasa boekan ketjil. Dengan rnengambil resico, 
entahkah k1ta nan ti kena diomeli, oleh jang kebetoelan 
kita tidak seboet namanja, taklah kita dapat !lnggalkan 
disini toh mengemoekakan beberapa nama njoaja2 dan 
toeanZ ja.ig tida kita dapat diamkan. Misa salnja Njonja 
Tjia-Loemintang, seorang njonja boekan oran Tiong 
hoa, jang telah bekerdja keras selama 4 ma am, me
masak makanan dan lain ctjoed1oealan; itoe tiga Njonja 
sekeliling siapa kesemoennja jang dapat diseboet ma
kanan ada berpoetar, 

jaito~: Njonja ..:oei Kha Lok, Njonja Liem Soei 
Hok dan Njonja Lie Soe Hae. Ketiga lboe int, se
doeloenja pasar malam telah berkelilin'g kampoeng 
Tionghoa memintakan derma goena pas11r malam, 
mempropagandakan perkoendjoengan kesitoe dlsnja, 
dan selama pasar malam aengan ban toe an Njonja' 
Nona2 Bestuur Kie Lok Po aan Fu Ni, antaranja 
kita seboet Nona Tjia Ki em Ko dan Njona S1et Tjie 
Hian dan banjak jang lain2 lagi;-telah mendjaga soe
paja dipasar malam orang jang datang tidak oesah 
kelaparan; ijsfabriek ,,Minahassa" dengan ijscream
nja jang didjoealkan dan pendapatannja 100% bruto 
boeat Roode kruis; it0e toean mendermakan saban 
hari 1 ekor babi dan itoe toekang2 potong jang der
makan daging; toko Ban Hong Liong jang dermakan 
40 band auto, di lelang dapat f 800. semoeanja boeat 
comite; itoe Nona2 dan toean2 goeroe dari H.C.S. 
dengan tentnja tersendiri, dimana moerid 2nja men
djoea\kan hasil kerdja tangannja jang telah diboeat 
dibawah p1mpinan goeroe2 itoe; 1toe Nona2 dan 
Toean2 goeroe serta moerid 211ja sekolah Yok Tjae 
C·1ung Hwa, jang selainnja telah menjoembang de
ngan hasil 2 pekerdjaan tangan moerid~, poen beker
dja keras menolong comite pasar malam dalam men
djaga ketentraman menjelidik1 pelbagai sport dll; 
toeaa Kapitein Tionghoa, -Lie Goan Oan. jang sela
ma 4 malam bertoeroet2 t1dak mangker, selaloe ada 
d1pasar malam, dengan perboeatan apa beliau sea· 
kan akan mernberi tjonto dan te adan soepaja ra
jatnja datang djoega kepasar derma itoe, pendeknja 
Siahwee T1onghoa !>eloeruehn}a te\ah mengoe11djoek
kan sikapnja jang rermoelia soeka menjokong gera
kan arnal dan ini semoeanja d!l1ngkoengi dan de
ngan tidak drrasa dipengaroeh1 oleh tjonto jang 
moelia dari itoe anggota2 comite rassa r malam dan 
H_,ofdcomite Roude Kruis disini jang telah bekerdja 
dengan keras, antaranja l<ita sebo~r toean Oey Pek 
Yong, ex kapitein jang betoel2 telah mendjadi djiwa· 
nja pasar malam. sekeliling siapa semoeanja berr0e
tar dengan rapih sererti satoe klok, dan toean jo 
Yong Tjoh jang sebaga1 anggota hoofd comlie sa · 
ngat ban.iak membantoe col ega2nja dari pasar ma
lam comite . Dan, poela last but not lf'ast: itoe toe
ka11g mas Tionghoa, denga11 pendjoea an madall1ons
njd jang betoel:.l ada soember emasnja rasar malam 
selama 4 malam itoe, seperti njata pendapatannja, 
jaitoe lebih f 4000. dari t!oe djoemlah semoeanja jg 
besar k1ra f 12.500. roepiah itoe. 

Dengan ini kita toetoep peroendingan kita ten·: 
tang pasar malam itoe, sambil meminta maaf. seki
ranja ada jang namanja kita tida seboet. Pertjajalah, 
kalau itoe tidak soedah terdjadi, adalah lantaran ke 
loepaan atau lebih tegas, sebab matanja satoe orang 
moestahil dapat mf'lihat semoea moeanja, sehingga 
moedah ada jang ketinggalan dipandangannja . Se
kianlah 

NOTARISKANTOOR DI MANADO. 

Pendjoealan Dimoeka Oemoem 
Dari satoe roemah dan kiotal terdoedoek di 

Mao ado. 

Pada hari SABTOE 15 JANUARI 1938, djam 
9 11

2 persis, atas permintaan jang berkepentingan, akan 
didjoeat dimoeka orang banjak, dalam l<antor Notaris 
di Manado: 

Percee\ hak eigendom verponding No 242 seba
hagian, sekarang verponding No. 1757, terdoedoek 
di Manado, negeri Tikala kampoeng Aris. 

Dengan roemah kajoe jang terdapat atasnja, disini 
terkenal. 

BANDJERWEG No. 15. 
Dimoel<a djalan Tikala 1. 
Perceet ini besarnja ada 798 M2 menoeroet split

singsmeetbrief tertanggal 13 Augustus 1924 menoe
roet gerechtelijke akte ttgl. 26 Ftbruari 1925 No. 15, 
terdiri, atas nama dari Coroelis Coroea. 

Lantas boleh d1miliki sesoedah dibeli 
Keterangan lebih djaoeh boteh didapat dari kan

toor Notaris. 
Boeat dapatkan crediet baiklah orang beremboek 

sehari lebih doeloeh dari pendjoealan dengan Kantoor 
Letang. 

Atas nama pemegang hypotheek. 
Notariskantoor F. W. De BESTE. 

moerah; t>esar ket.edahannfa boeat mempelihara koelit; 

tebab MADY ROYAL mengandoeng semoea obal' janz: dapat membersihkan dan men&· 
llatoeshn tfahja koettt. SaboeA MADY ROYAL memberi rasa seojoek. OemploeknJa 

haloes: wanti. Awet dipakainja. Saboen MADY ROYAL selaloe didjaga kwallteitnjal 

l.-M chtri itoe, semoea pemakai saboen MADY ROYAL ada harapan mendapat satoe 

P•~ Set Jang indah, seharga f 27 150, aaban hari. Oidafamnja saban pak MADY ROYAL. 

ade t9rftpa.I Mtoe formulier. KeteFan&an• let>ih djaoeh. dapat minta pada toko-toko. 

-.waho' h1rtu 4iali11111llllft Jadl: MADY. ROYAL Pos!bo1 60, Batnla-C:. 

llBY ROYAL SABOEN JANG TtNTet MEMBER! NJOftJA KEPOEASAN Sf PEfiDEHNJA. 

Bali dapat zelfbestunr. 
M o e I a i 1 J a n u a r i 1 9 3 8. 

Seperti telah diketahoei, waktoe Wali negeri berkoen
djoeng kepoelau Bali, dalam pidato beliau didepan ke
pala2 pemerintah bangsa Bali, G.G soedah menerang
kan, bahwa Goebernemen telah mengambil kepoetoe
san pada mengembalikan zelfbestuur di Bali. Tjoema 
temponja tidak ditrntoekan dalam pidato itoe. Seka· 
rang dapat dikabarkan, jang menoeroet berita pem
bantoe ,,A 1.0." di Betawi pada s.k.nja perdi n goena 

pengadilan zelfbestuur di Bali itoe soedah begitoe 
roe pa, sehingga dapat didoega, jang ordonnantie goena 
itoe akan dimadjoekan pada Volksraad dalam boelan 
januari j ad Pendirian zelfbestuur itoe dikira akan 
berlakoe pada l januari. Menoeroet keterangan 
pemerintah dalam Volksraad tempo hari, maka alasan! 
boeat peadirian zelfbestuur dalam sesoeatoe daerah 
keperintahan. kalau soesoenan pemerintahan tjara 
zelfbestuur Boemipoe!era itoe tebih baik daripada djika 
pemerintahan didjalankan setjara democratie Barat. 



I 

NOT ARISKANTOOR di MANADO. i 

Pendjoealan dimoeka oemoem 
di Amoerang 

Dari satoe Roemah dan Kintal di Amoeraog. 

Pada hari SABTOE 8 JANUARI 1938, djam 
9 L/~ pagi persis atas permintaan jang berkepenti
ngan, akan didjoeal dtmoeka orang, banjak, dalam 
gedongnja Concordia Bioscoop di Amoerang. 

Satoe perceel, hak eigendom, verpondings No. 513. 
terdoedoek pada satoe djalan besar di Amoerang. 

Dengan roemah tinggal jang terdapat atasnja 
sesama bijgebouwen, dalam roemah mana sekarapg 
ada bertempat Agentschap dari N. V. Handels-en 
Cultuur Compagnie ,, Noord Celebes". 

l'erceel terseboet, menoeroet gerechtelijk.e akte 
tertanggal 25 Augustus 1894 No. 40. ada terdiri atas 
nama dari Marhoem toean JAN NICOLAA~ TAM
BAJONO. bekas Hockoembesar, meninggal di Amoe· 
rang pada 30 November 1936. 

Perceel itoe diserahkan pada pe mbelinja satoe 
boelan sesoedah pembelian, dalam keadaan tidak 
ditempati. 

Keterangan lebih djaoeh dan djoega pasal hypo
theek boeat jang berkeperloean boleh tanja dikantoor 
Notaris. 

Boeat dapatkan crediet jang diocsah baiklah orang 
beremboek satoe hari lebih doeloe dari pendjoealan, 
dengan kantoor lelang. 

Atas nama pemegang hypotheek 
Notaris F. W. d• BESTE 

SESOEDAH 8ERTJOEKOER 
sesoedah mandi, sebeloem pergi 
menoenggang koeda, naik kreta 
angin, bermain sepak raga, tennis 
cl.I.I., djikalau pakai sedikit Bedak 
Purol koelit tinggal njaman dan 
segar. T eta pi toean djoega mene
gahkan sakit djanggoet, pantat 
tidak kena loeka, kaki tinggal 
sehat, pedih dan sarap dihilang
kan poela. Kalau pakai Bedak 

• 

Purol satoe kali, 
maoe pakai sela
manja. 
Dlseg1l1 roem1h obit din 
toko2 I 0.90 1t1u I 1.50 
1ekoepl. 

BEDAK PUROL 

LELANG BESLAG. 
Pada hari Selasa tanggal 21 December 1937, djam 

10 pagi, akan didjoeal dihadapan orang banjak dine
geri Woesa, district Tonsea, dengan peranlaraan kan
toor lelang di Manado. 
a. Satoe kintal dinegeri Woesa bersesama dengan 
15 pohon kelapa berboeah diatasnja, jang bersipat 
pada fihak: Oetara dengan djalan negeri, Timoer 
dengan kintal dari Elia Pusung, Selatan dengan 
keboen2 dari Carel Karundeng dan Soleman Watugigir 
Barat dengan kintal dari Emil Umboh; 
b. Satoe keboen dengan 5 Telaga ikan ditempat 
bernama ,,Kedauan", kepoelistan Woesa, loeasnja 
+ 50 tektek, dengan + 500 pohon kelapa berboeah 
dan + 200 pohcn kelapa jang hampir berboeah, 
dan bersipat pada fihak: Oetara dengan keboen2 
dari Elias Kaunang, Abraham Dondok, Frans Dondok 
Bastiaan Sajangbati dan Sem Lumewan, Timoer de 
ngan keboen dari Opo ni Pingkan di Kolo11gan, 
Selatan dengan keboen2 dari Gerzon Dumais, Tang
kilisan Punuh, Philip Pongoh dan Magda Posumah, 
Barat dengan keboen2 dari Christoffel Pangau, Benja
min Moningka dan Elisa Di~n; 

c. Satoe keboen ditempat bernama ,. Kajoebesi ", 
kepoelisian Woesa, loeasnja + 4 tektek, dengan + 
140 pohon kelapa berboeah, dan bersipat pada fihak: 
Oetara dengan kebo_n dari Arnoldus Kembi, Timoer 
dan Selatan dengan keboen dari Frans Dondok, 
Barat dengan keboen dari Elias Kaunang. 

Kinta! dan keboen2 terseboet telah dibeslag me
noeroet kekoeatan soerat hoetang (Obligati-akte) dari 
Zadrak Dondok, berkeboen dan tinggal dinegeri Woe
sa terseboet, geexecuteerde, atas permintaannja toean 
Que Hoat Kiem, berdagang dan tinggal di Manado, 
djoeroe-koeasanja toean Lie Hoo Djie, berdagang 
dan tinggal di Manado, executant, jang dalam ha! 
1n1 memilih tempat tinggal di Makassar, verlengdc 
Wilhelminastraat Nos 80 82, dikantoor dari toean 
advocaat dan procureur Raad justitie Makassar, 
Meester N. H. Leepel. 

De buitengewoon deurwaarder 
m d executie belast, 

J. F. TANOD. 

PEMBERITAHOEAN. 
Dengan hormat dikasih taoe, bahwa kita poenja 

koeasa kepada YO TJENG SOEN tinggal di Ma
nado, moelai tanggal 15 hb. December 1937 acte 
No. 3, soedah k1ta tarik kombali. 

Maka moelai tanggal terseboet apabila Yo Tjeng 
Soen berboeat apa2 atas namakoe tiada ditanggoeng. 

Hormat dari kita, 
TAN BAN EK alias TAN BOEN EK. 

.... d an 
ii-Amat 

diadi 
sehat dan koeat 

Adapoen anak2 kadang2 merasa lapar dao tiada lngiD 

bermain-main atau bersenam. ltoe tiadalah bol•h 

dibiarkan demikian, sedang goenanjapoen ta' ada. 

Sebab badan jeng lemah dan oerat2 jang kendoer dapat 

dikoeatkan dengan Kalzau. 

Djika anak Toean tiada ingin ikoet dengan kawan

kawannja, tjobalah beri dia Kalzan dan 

Toean akan lekas djoega melihat, bagaimana 

lekasnja anak Toean koeat dan sehat. 

OBAT MAKANAN KA POER 
Boleh dapat beli disemoea roemah obat dan toko2. 

I 

Bari mioggoe. 
Hari Minggoe ..... 

Inilan jang kita semoea saban kali menoenggoe. 
Djika hari minggoe soedah dekat, lebth girang hati 
kita. Sebab didepan mata kita soedab ada berbajang
bajang banjak kesenangan, jang kita hendak dapat di 
itoe hari. Kita hendak 13ergi ketempat-tempat jang ramai 
oentoek menghiboerkan hati kita; kita bendak bertemoe 
pada teman dan saudara kita oentoek mengadjak me
reka beramai-ramai berpelesi1an: Pendek kata; kita 
selamanja bcrgirang hati, djika hari minggoe soedah 
datang. 

Akan tetapi ini kegirangan bisa dilebihi, djikalau 
kita ada djoega satoe alat oantoek membikin peringatan 
ini ketika kegirangan dalam kita poenja penghldoeµan. 
Ini alat ada dalam diri ketika kegirangan dalam kita 
poenja penghidoepan Ini alat tidak lain dari satoe 
perkakas portret, oentoek memotret segala apa jang 
berharga boeat kita, jang selamanja ada so ea toe per
ingatan dari apa jang kita soedah lihat dan hendak 
simpan dalam kita poenja boekoe peringetan . 

Dan ini po1tret jang di bi kin, selamanja moesti tinggal 
bagoes dan terang, baroelah ini tanda2 peri nga 'an ada 
berharga. 

Dari itoe, kita djangan bikin portret kita diatas ker
tas jang koerang sempoerna. Djoega fototoestel apa 
jang bisa mcwoedjoetkan tjita2 kita, inilah hendak 
orang menimbang doeloe. 

Agfa fotoartikelen itoe~ah alat2 portret jang scmpoer
na dan bisa memoeaskan hati kita: Pertama itoe foto
toestel jang bcrnama AGF A BOX No. 24 jang soedah 
begitoe terkenal tentang kwaliteitnja dan . , ... , harganja 
tjoema f 3 sadja Moerah sekali boekan? 

Ini toestel dengan memakai djoega film Jsochrom, 
jaitoe satoe film jang bisa bikin portret jang tadjam 
dan terang biarpoen siang atau malam, oekoeran 6X9 
CM. oekoeran jang paling gampang dan digemari oleh 
semoea ac'1li2 portret, inilah perkakas jang kita mesti 
pilih. 

Inilah perkakas bisa mewoedjoetkan apa jang kita 
bertjita-tjita. 

Dan ini semoea bisa tertjapai dengan ongkos, . ...• 
jang amat sederhana. 

Kita rasa jang hampir tidak ada satoe pembatja 
bisa sangkal, jang socsah sekali ada lain perkakas 
jang begitoe sempoerna dan begitoe moerah, jang bisa 
kesih kesenangan begitoe banjak seperti ini AGFA-BOX 
dan ISOCHROMFILM. 

MAOE DJOEAL. 
MOTOR dari 10 PK merk ,,AVANCE", bikinan 

Zweden, masih baroe, baik boeat gili
ngan padi. 

MASINA boeat bikin (giling) getah (goro). 
Keterangan lebih djaoeh boleh tanja pada toean : 

TAN TJIOE HONG 
• Kan aka Manado. 

p ~ 
i:L w I 

Sinar bagl Batoek Redjan 
Masing 2 orang, jang anaknja sakit 
batoek redian, patoet memakai 
Akker's Abdi1siraop, dibekin dengan 
djalan loear biasa dengan memakai 
zot2, jong longsaeng melawani seran· 
gan batoek redjon. Abdijsiroop be
kerdja dengon sempoernjo, korena 
la membeboskon perkokas2 napas 
doripoda dohok don koeman2 loin 
jong melahirkan penjakit. Akker's 
Abdijsiroap melaeaskan napes, meng· 
hilangkan kesesokan, dan batoek, 
menjemboehkon tempat2 jang diper
sokiti. Sebegitoe berikanlah dengan 
sepenoeh2 harap Abdijsiroop kepada 
anok2 toean ketjil don besor boeat: 

Baloek.-<iriep-Bl'Ollchilis-Astltm · 

~ 1/IOO/I 

,,.. Baroe teri1~a: 
• KUNSTKALENDER 1938 
Filmkalender, Kinderscheurkalender, Voetbal

kalend er, Sportkalender, Schilderkunstkalender 
enz. 

• KANTOORAGENDA'S 1938 

• ZAKALMANAK 1938 

• OMLEGKALENDER 1938 

Boekhaodel & Drukkerij 

LIEM OEI TIONG & Go. . ~ 
Mana do ... 
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Perang Tiongkok- Japan. 
Ka 1 o e N a n g k 1 n g so e d ah d i ram pas. 

P e p e r a 11 g a 11 t 1 d a k a k a n d i b r c n t i k a n. 

M'11ister-Raad dan departement pembelaan· Japan 
sesoedah bervergaderi ng pad a 9-12 telah mengeloearkan 
poetoesan, bahwa biarpoen kalau Nangki11g soedah da
pat direboet, penjerangan pada Tiongkok tidak akan 
dibrentikan, sampai tcntara Tio11ghoa dapat dikalahkan 
da11 pemeri 11 tah Cen traal menjerah. 

Minister2 loear negeri dan fina11cien menerangkan 
bahwa baik perhoeboengan diplomatiek dengan loear 
negeri, baikpoen keadaan peroeangan, tidak mendjadi 
rintangan boeat meneroeskan ,,pekerdjaan•' di Tiong
kok Pada 10-12 persida11gan kabinet telah memoetoes
kan, bahwa tindakan.2 militer di Tiongkok akan dite
roeskan. 

Gen. MATSUI 

Panglima µerang be
sar tentara japan jg 
telah mereboet Shan 
ghai dan sekarang 
mengalahkan Nang
king. Generaal ini 
mempoenjai panda
ngan jg tadjam se
kali tentang djalan
nja µeperangan ten
teranja Beberapaha
ri 5ebeloem Shanghai 
djatoeh telah dira
malkannja dengan 
djitoe pereboetan ko 
ta itoe. Poen diram
pasnja Nangking da
pat ditaksirnja lebih 

f doeloe. 

Tidak mengakoei Chiang 
Kai Shek lagi. 

Sclain dari itoe, pemerintah japan seteroesnja tidal< 
a' an -nengakoei lagi pada eneralisimo Chiang Kai Shek 
jang ada pena11ggoeng djawab dalam itoe semoea ke
djadian sekarang. Pemerintah japan tidal< akan menga
daka 1 peremboekan lagi dengan maarschalk Chiang, 
tetapi akan menoendjang gerakan boeat berdirikan pe
merintahan baroe di Tiongkok-tengah dan oetara. 
(Dengan lain perkataan hari2: pemerintah Japan akan 
mendirikan pemerintahan boneka di Tiongkok-oetara 
dan t~ngah - Shanghai/Nangking-, jang a1<an dikasih 
perlindoengan penoeh dan akan ditoendjang memerangi 
pemerintahan gen. Chiang, politiek memetjah- be!ahkan 
scdari doeloe memang ternjata paling berhasil bagoes 
di Tiongkok. Red.KHP). 

D j a n g a n t a k o e t s a rn a I n g g e r i s. 
Kalangan dagang Japan tidak akan merasakan poeas 

dengan dirampaskan Nangking dan mendesak soepaja 
diteroeskan penghoekoeman pada Tiongkok sampai ia 
ini keok teroes, soepaja dengan begitoc tidak nanti la
gi gerakan anti Japan. Menoeroet ,,Osaka Mainichi" 
president dari Kanega Fuchi Spinning Cy, Tsuda poe
nja pikiran ada seperti brikot: Dirampasnja Nan king be 
toel ada satoe kemenangan militer jang boleh dibang
gakan, tetapi dilihat dari soedoet economi, kedjadian 
itoe masih djaoeh betoel memberi kepoetoesan kepada 
japan. Kaoem kapitaal Japan ada inginkan soepaja tin
dakan2 militer itoe diteroeskan dan dapat menjaboet 
segala kedjahatan jang m2sih berakar di Hankow .aan 
Canton. Perloe sekali Hankow dipisahkan dari Sovjet 
-Roes dan Canton dAri lnggeris. Inggeris tentoe akan 
protes di Tokio, tetapi Japan ti d a k o e s ah ta -
koet sama lnggeri s". 

Murata, president dari kongsie kapal O.<;.K. berpcn
dapatan: ,,Kita tidak oesah merasa poeas dengan di
rampasnja Nangking. Selainnja Tiongkok, kita Ii hat ma
sih banjak lagi moesoch kita dibelakang !ajar. Boeat 
dapat memoesnakan mereka itoe kita memperloekan 
kekoeasaan militer dan economiel" 

Pernjataanz orang2 terkemoeka dari kalangan dagang 
Japan ini memperingati kita pada Tanaka-memorial jg 
meagatakan: Doeloe Mantsjoeria, !aloe Mongolia dan 
berikoet Tiongkok haroes dikasih taaloek. Sesoedah 
Tiongkok baroe doenia I Sekarang tindakan2 militer Ja
pan betoel berhasil bagoes di Tiongkok. Sesoedah Pei
ping -Tientsin, laloe Shanghai-Nangking. Kaloe djoega 
Hankow-Canton dapat direboetnja . berapa soe5ah me
ngambil Hongkong jang bagitoe rapat? 

Satoe kali t>agitoe djaoeh program ma Tanaka maoe 
,,Taaloekkan doenia" soedah dimoelaikan I 

Tidak harapkan ban to ean lagi. 
Pemerintal:l Tiongkok insjafkan betoel2 akan berba

hajanja keadaan pada saat ini. Kemoengkinan bahwa 
inggeris dan Perantjis akan mendjalankan barang tin
dakan tidak dibitjarakan lagi dalam kalangan pembesar2 
Tionghoa. Poen djoega tidak bisa diharap Jagi bantoe-

an jang lekas dari pihak Roes, sebab ia ini masih koe
atirkan serangan dari pihak Eropah. Italia dimata Tiong -

Sekarang saja 

B GGA 
sama senjoem 

saja sendiri 

Serenta 
saja pakai Col· 
gate's Tand. 
pasta - glgl 
saja sekarang 
poetih. berslh. 
men1kllat 

Toean djoega tentoe akan dapat gigi koeat, berslh 
dan mengk1lat. djika toean pakai Colgate's Tandpasta, 
menoeroet atoerannja Colgale's Tandpasta ada mem
beri 2 matjem keoentoengan 
Ke satoe: membikin ber~th moeloet. gigl dan sebagalnja 
Ke ~oea: Men:bikin glgl jang soedah koenlng djadl 
rioet1h. mengkllat Obat• Jang ada didalamnja, bisa 
polijst gigl. dan Iida ganggoe apa-apa 
Ookter' gigi semoea bilang. kalau hawa djelek dan 
_,aoe dari moeloet itoe terdjadi. lantaran moeloet dan 
r_igi koeran_g bersih D1agalah toean poenja moeloet, 
s1katJah g1g1 toean dengan Colgate's Tandpasta, 
"'1enoeroe1 atoeran Colgale Atoeran pakainja bisa 
llibatia di lembaran Jang selaloe ada pada tiap' doos. 

kok terr.jata seanteroenja memihak Japan, sedang Djerman 
kelihatannja soeka bersobat dengan doea sebelah De
ngan dipindahkannja kedoedoekan pemerinlahan ke 
Chung King, djalannja keperintahan sangat mend jadi 
lemah. Makanja oleh hoofdkwartier militer tel ah diada · 
kan satoe organisatie militer Djadinja akan didjalankan 
pemerintahan mililer, sedang itoe !eiders dari bekas ten
tara ko·ninis (pasoek<}n ke 8) akan mendapat bahagian 
lebih loeas llalam pemcrintahan Djaloehnja Nangki11g 
sadja bererti sebagai satoe babakan baroe dalam per
tempoeran antara 1iongkok dan Japan, dan pihak Tiong
hoa soedah mengambil poetoesan pasti akan melawan 
teroes sampai disaat penghabisan. 

Bo m d a n gr a n a a t J a pa n, p r o t es 
lnggeris! 

Semingkin loetjoe kelihatannja iloe permainan tikoes 
dan koetjing diantara Kate dan Albion. Semingkin ba
njaknja born japan menimpah rajat, milik dan atau ka
pal2 lnggeris, semingkin poela banjaknja hoedjan ker
tas, ja11g mengandoeng protes lnggeris jang djatoeh di
atas medjanja minister Hirota. Sasa kali born, granaat 
atau pelor japan kena dibelakangnja Jhon Bull jg lebar 
itoe, ia !aloe bilang: Djang ngo11i bakoe sedoe eh, sa
bantar goea... . dan dengan lantas Nippon balas:Djang 
ngoni mara2 djo, kita sedoe2 noh! Boetoer2 so tra oe
rang2 ragi ..... Dan besok paginja kembali terdengar 
born Japan makan kapal lnggeris. Bagitoe seteroesnja 
soedab sedari moelainja perang di Shanghai, sekarang 
sampai di Nangking! 

Beberapa hari !aloe satoe barkas lnggeris di Shang
hai telah dibeslag oleh jar''!, bendera lnggeris ditoe
roenkannja dan kapalnja dibawa pergi setaoe kemana. 
lnggeris protes· Beloem lagi tinta soerat protes itoe ke
ring betoel, doea kapal lnggeris oi Wuhu, jaitoe kapa12 
meriam ,,Lady Bird" dan ,,Bee" ditembaki oleh meriam2 
dan senapang2 mesin japan, sampai beberapa orang 
kapal kena pelor, antaranja kapitein kapal ,,Lady Bird". 

Seboeah kapal penarik dimana ada menoempang 
consul lnggeris di Nangking dan mi liter attache lngge
ris dan overste bangsa lnggeris, ditembaki djoega. lni 
kali pihak lnggeris beloem riki pegang pena, dilain ba
gian soedah tersoesoel kedjadian baroe lagi Jaitoe ka
pal2 meriam lnggeri& nama ,,Scarab" dan ,,Cricket" men
djadi seperti S€kip (schijf) pada ocbcrapa mesin terbang 
japan I3eroentocng roepanja bomnja salah! Bahwa pe
nembakan2 itoe boekan sebab tersalah, njata dari tele
gram2 Reuter tgl 12-12 dari Shanghai dimana ada di· 
bilang, jg kapal ,,Lady Bird'' ada berlaboeh dimana in
stallatienja Asiatic Petr. Cy. Dari sitoe kapal itoe wak
toe hendak pindah, !aloe dihoedjani granaat, dan nanti 
brenti tembaka112 itoe, waktoe kapal itoe soedah berada 
diloear kekoeatannja meriam2 jg menembakinja Kapa! 
,,Bee", vlag~eschip lnggens di Yantze, .baroe datang 
dari oedik Wubu dan disamboet demgan tembakan. [Sa
luutschoten barangkali?1 

lnggeris teroes meneroes ... prates 
Pe re b o e t an Na n g k i n g. 

Soepaja gampang bagi pembatja, baiklah kita toe-
!-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

sedikit 2 kall, ke dokter qlgl, 

toerkan dengan ringkas, tapi menoeroet datumnja, bagi 
mana keadaan di Nangkin: itoe moelai pada: 
11-12-'37 Pada hari ini Nangking masi dalam tangan 
tentara Tionghoa. Satoe kawat dari gen. Tang, pembela 
Nangking, mengatakan, bahwa betoel hari ini serdadoe2 
Jdpan berhasil menobros masoek dipintoe2 kota. Tetapi 
masoeknja teroes kedalam sangat dipersoekarkan oleh 
tentara Tionghoa. 
12 - 12-'37. Sesoedah berkelahi seanteroe. hari, tentara 
Tionghoa masih dapat mempertahankan kedotdoekan
nja. Pada kedoea pihak diderita keroegian djiwa ma
noesia jang besar sekali . Tentara Tionghoa, selainnja 
mes ti la wan dengan darah dan claging sadja wadja dan 
besi Japan, tam bah dlpersoekar lagi dengan hoedjan born 

Dr. WELLINGTON 

Jang sangat terkenal 
itoe, sebagai wakil 
diplomatiek dari n
ongkok dalam segala 
peremboekan inter
nationaal. Bawe2 ini 
Dr. Wellington Koo 
mewakili negerinja 
dalam conferentie 
Brussel jang gaga! 
itoe. Seorang diplo
maat jan tadjam pe 
mikirnja dan fasih 
!idanja. 

dari oedara dar. pelor dan granaat dari boekit Woe
ngoe, dimana batterij2 Japan dengan tidak brentinja 
memoentahkan temhakannja. Berkali kali hari ini tenta
ra Tionghoa melakoekan serangan2 membalas tetapi da
pat dipoekoel moendoer oleh tanks dan alat perang 
japan jang pakai motor. Generaal Tang Sheng Chi de .. 
ngan naik tank berkeliling dist::pandjang garisan pem
belaan Tionghoa , dan sedari Nangking terkepoeng boleh 
dikata beloem pernah tidoerl 

Sorehnja hari ini bahagian selatan kota dapat didoe
doeki oleh tentara Japan. Diseberang kali sementara 
itoe sedari kemarinnja satoe pasoekan tentara Japan, 
jang telah berhasil menjeberang Yantze kesebelah oe
tara, sambil berkelahi, sedari kemarinnja beroesaha hen
dak mereboet kota Pukow, jang letaknja berhadapan 
dengan Nangking disebelah kali Kalau tentara Japan 
itoe dapat mendoedoeki Pukow, maka nasib te_ntara 
Tionghoa di Nangking mendjadi lebih soekar, sebab 
semoea djalan keloear dengan didoedoe~inja Pukow, a 
kan terkoentji. Djoega pasoekan belakang dari tentara 
Tionghoa di Nangking akan menderita serangan. 

Wet per an g j an g be n g is. Boeat mentjegah ter
djadinja chianat, didistrict Wu Han, dalam mana terle
tak ko a2 clankow, Hanyang dan Wuchang telah dima'-

~DOf J/./ 

OJSA OAPJ:T OELI 

• 
Toeloenglah saja 1nl 

dan pen1akit ent1ek.' 
Sekoedjoer badan 

mendjadi kakoe ... 
Kakl rasanja 

•perti di toe
aoek2 dengan 

ptsau jang 

tadjam ./ 



WAKTOE BEREBOETAN SHANGHAI. 
Pemandangan dibelakang garisan perlindoengan Japan. Serdadoe-serdadoe Japan sedang asjik menem

baki moesoehnja.-

loemkan wet perang jang bengis oleh pemerintah Tiong
boa. Segala vergadering dan atau perarakan jang tidak 
mendapat izin lebih dahoeloe, ada terlarang, perampo·· 
kan, propaganda pro-Japan, menjoesahkan laloe lalang 
dan melakoekan pekerdjaan spion [mata2] goena moe
soeh terantjam dengan hoekoeman lantas ditembak ma· 
ti. Di Eropah dengan opisil Ttalia soedah menjatakan 
telah keloear dari Vol ken bond. Konon keloearnja Italia 
itoe ada lantaran desakan Japan. 

12-12-'37 Serikat Tiongkok-Roes? Di Shang
hai tersiar kabar2 angin ten tang akan a tau soedah di
toetoepnja perserikatan militer diantara Roes dan Tiong 
kok. Kabar2 itoe dapat dipertjaja, melihat sikap Tiong· 
kok jang beberapa · hari !aloe agaknja soedah soeka 
damai dan sekarang sekonjong2 sama sekali tidak maoe 
tahoe dengan perdamean. 

Paso e k an bes a 1 Io e poet. Nangking masih dita
ngan tentara Tionghoa sampai ini hari soreh 12-12 dan 
tentara jang membela ada sadja pasoekan belakang, 
sedang pasoekan kepala dapat disingkirkan. Itoe pagar 
metsel sekeliling Nangking ternjata dapat menahan pe
lor meriam jang paling modern. Pada pagi hari ming· 
ioe kantor pos kena granaat, sebingga semoea perhoe
boengan kawat dll. djadi poetoes. !toe sebabnja dikira 
Nangking soedah djatoeh sehari itoe. Dikira kota itoe 
nanH beberapa hari lagi baroe bisa didoedoeki seloeroeh
nja oleh tentara Japan. 
I 3-12-'37 S i k a p j a n g d i n g i n. 

Kabar2 tentang tcnggelamnja kapal perang Amerika 
.Panay" dan 3 kapal tank dari Standaard Oil Cy, jan~ 
dibom oleh mesin terbang japan, baik oleh kalangan 
pemerintah, baik oleb kalangan Congres, di Amerika 
diterima dengan iikap ,,dingin". uikira Amerika akan 
sadja mengirimkan protes jang keras ke Tokio dan 
habis sampai disitoe sadja, biarpoen sementara itoe 
oleh president Roosevelt soedab dinjatakan pada Mika
do, jang tenggelamnja ,,Panay" sangat mengoeatirkan. 
Protest Amer1ka itoe menoentoet dari japan soepaja 
membajar semoea keroegian, meminta maaf dan kasih
kan garantie agar ha! sebagitoe tidak akan teroelang. 
[Kalau oelang prates lagi I Red. KHP] 
,,Men j at aka n pen j es al an. Seterimanja kabar2 . 
tentang tenggalamnja kapal ,,Panay" oleh born Japan, 
minister Hirota, hari ini pada djam 3 siang telah me
ngoendjoengi ambassadeur Amer1ka di Tokio, Grew, 
pada siapa dinjatakan penjesalan pihak Japan dan per
mintaan maaf jang djoedjoer tentang kedjadian itoe. 
Ojoega ministerli peperangan dan marine Japan menja
takan permintaan maafnja pada minister2 peperangan 
dan marine Amerika, sedang admiraal Hasegawa, pang
lima armada di Shanghai, menemoei admiraal Yarnell, 
panglima armada Amerika, boeat menawarkan peng
gantian keroegian sepenoehnja berhoeboeng dengan 
tenggelamnja ,,Panay". 

Minister Hirota hari i 1i telah mengoendjoengi djoe 
ga ambassadeur lnggeris di Tokio, Craigie, pada siapa 
dinjatakan kemenjesalan besar berhoeboeng dengan 
kedjadian dengan kapal perang ,,Lady Bird" itoe. lKe
napa pada lnggeris. sadja dinjatakan ,,menjesal" dan 
tidak diminta maaf dJoega? Poen dan hal penggantian 
Keroegian tidak diseboet sama sekali l Red. KHPJ. 
So e d ah s e par oh. Hoofdkwartier japan mengabar
kan siang hari ini djam 3 bahagian2 penting dari Nang
king soedah didoedoeki oleh tentara japan. Tentara 
Tionghoa jang masi h dalam kota, soedah terkoeroeng 
dibahagian kota SPbelah Oetara dan dikira tidak akan 
loepoet lagi. Matsui mengoemoemkan, bahwa nanti ini 
malam (13 12) seloeroeh Nangking akan didoedoeki oleh 
japan. Satoe kabar dari Hongkong katakan, bahwa 
menoeroet soember Japan dt Nangking telah mati 12.000 
serdadoe Tionghoa lantaran gas beratjoen. Gas ratjoen 
itoe katanja dilepaskan oleh orang Tionghoa boeat 
membinasakan tentara Japan, tetapi Iantaran angin ber
balik, telah m1matikan serdadoe Tionghoa sendiri. 

ke Timoer djaoeh Ambassadeur lnggeris di Washington 
soedah mengoendjoengi Cordel Hull berhoeboeng de
ngan pembitjaraan maksoed itoe. Ada dikira jang Ame
rika akan setoedjoe dan dalam ha! itoe Inageris akan 
kirim kapal2nja jang be.sar2, biarpoen keso:karan pada 
mengoerangkan kapal2 di Eropah , masih sangat merin 
tangi gerakan lnggeris . Dengan Djerman akan diadakan 
perdjandjian tentang serangan2 oedara, sementara de
ngan . lt~lia . akan di tjari perhoeboengan lebih rapat , 
soepa1a. 1to_e kapal ~ . perang besar di Laoet Tengah 
dapat d1tarik Pengtrtman kapal2 perang itoe sadja se
b.agai d_er~onstratie • dan protest belaka, sebab Jnggeris 
ttdak p1k1rkan sama sekali boeat lakoekan tindakan2 
jang lebih keras, antaranja tidak akan panggil poelang 
ambassadeurnja di Tokio! (Apakah diki1a Japan dapat 
dibikin takoet dengan kapal2 perang besar? Red. KHI:'). 

I 3-1 2. Re p u b l i e k T i o n g k o k 0 e t a r a. 

Menoeroet kabar dari Peiping, a1<an diperdirikan 
satoe pemerintaban baroe jg akan dikasih nama , Re
publiek Tiongkok Oetara". Jang akan djadi president 
jaitoe bekas premier Wang Ko Min, dan sebagai vice
president Wu Pei Fu sedang Chi Hsieh Yuan djadi pre
mier !evens minister p perangan. Dioendjoekan bahwa 
berhoeboeng dengan aksi Japan di Tiongkok tidak boleh 
tidak pemerintahan sebagitoe mesti drdirikan dan akan 
berada dibawah lindoengan dan oenilikan japan. (Man· 
chukwo II, dus] lboe negeri republiek baroe itoe jalah 
Peiping dan selantasnja Nangking djatoeh pendirian 
republiek baroe itoe akan dioemoemkan. !toe commissie 
perdamean di Peiping sedang atoer perhiasan2 kota 
boeat rame-rame merajakan berairinja pemenntahan ba
roe itoe, jang diharap akan mempengaroehi seloeroeh 
Tiongkok dan jang bentoek pemerintahannja seperti pe
merintahan di Manchukwo. [Dus Manchukwo namer 2 
soedah atau tidak lama lag1 akan bcrdiri Tentoe kaloc 
Hankow soedah djatoeh djoega akan terlahir Manchuk
wo nomer 3 dengan Nangking scbagai iboe kota. Red. 
KHPJ 

Dr. A. B. A N D U : 
Speciaal boeat penjakit anak2 . . 

Djam bitjara : 10 - 12 pagi 
4 - 6 soreh 

Ketjoeali hari2 minggoe dan raja. 

. . 14-12-· 37. M a s i h b e r e b o e t a n. 
Bra~poen pthak .Japan kabarkan jang segenap kota 

Nangkmg soedah d1doedoekinja, tapi sampai hari ini 
masih datang kabar2 jang masill terdjadi perkelah ian2 
he?at d1djalan2 raja dalam kota. Didaerah pelaboehan 
Hsia Kwan, terletak diantara tembok kola dan kali 
Yangtze, masih dikoeasai oleh tentara Tionghoa. Ten
tara ini terantjam akan terkoeroeng sama sekali sebab 
dari darat dikeli l ingi tentara japan , sedang da(i kapal 
kapal perang menoetoep djalan keloear Berhoeboeng 
dengan kemet~a~gan di Nank1ng, tentarajapan di Shang· 
ha1 soedah b ~ ktn pesta dan parade di Hongkew. 

l\.eterangan Chiang Kai Shek . ' 
Jang _d1oemoemkan kemarin, mengatakan jang tenta-
ra T1onghoa telah dikasih p1intah moendoer dari 
dari Nanking, sebab mengingat politiek jang tidak 
bermaksoedkan memboroskan djiwa manoesia goena 
tempaU jg. tidak besar harganja bagi kedoedoekan 
militer. LJjato ehnja Nanking sama sekali tidak berer
ti jang politiek Tiongkok boeat melawan teroes akan 
d1robah. •'erlawanan tentara Tionahoa akan dit~roes
kan sampai disaat penghabisan."' 

Ten tang i~oe rep.oeblik boneka di Peiping dikabar
kan leb1h dJaoeh, 1ang pemerintah ada terdiri dari 
2 bekas president, 3 bekas premier, 5 bekas minis
t~r keoe angan dan 4 bekas menisters van staat. Ada 
d1~eboet nama2 dari Dr. Tan Ge Lho, Wang Ko 
Min, Tsao I<un, Hsu Shih Chang Wu Pei Fu. Pi
hak Twnghoa dis~ngsikan bahwa orang~ terke 
moeka 1ang naman1a diseboet itoe soeka mendjadi 
anggota pemerintahan baroe itoe. MisalnJa Wu Pei 
Fu. beloem berapa lama !aloe menemoei generaal 
Chiang Kat Shek, boeat menjatakan kesetiaannja, 
sedang 1 roe do ea bekas predisent soedah lari dari 
Hopei sebab mereka kwatir, djangan ia d1paksa oleh 
japan boeat maksoed sebagitoe. Repoeblik baroe 
itoe a_kan pakai bendera lama (tjorak lima) dan iboe 
neg~nnja Peking, jalah Peiping dikaslh kembali na
m.ania .. 1ang doeloe. Segala tanggoengan2 dan pu
dJand11an pemerintah Centraal, diambil over oleh 
pemerintah baroe itoe. 

Lag~ prote s t. Selainnja lnggeris dan Amerika, djoe
ga Dierman memprotes pada Japan, berhoeboeng de
ngan penembakan kapal Inggeris ,,Wang Tu", dalam 
ma_na ~da ~enoem~ang wakil2 ambassade Djerman. 
Baik dt T?k10, ba1k dt London ganti berganti diplomaten 
berkoend1oengan berhoeboeng dengan kedjadian2 de
n~a_n kapal kapal Inggeris dll. itoe. Dar i pihak Amerika 
dtnJafakan, bahwa president Roosevelt tidak akan me
rasa poeas dengan pengakoean salah dari pihak Japan 
kalau Mikado sendiri tidak mintakan maaf dan kasih 
perdjandjian, bahwa hal2 sebagitoe tidak akan teroelang 
lagi I (Kalau Amerika berkeras dengan toentoetannja ini 
hal i~i .sangat membahajakan, sebab adat japan sama 
sekah t1d~k i:ieJoeaskan Mikado .. tjampoer tangan, oleh 
sebah Keiser 1toe teranggap soet]l makanja di· ilah· ilah
kan ~leh _rajatnja. Red . ~HP). Lain dari itoe, didoega 
Amerika t1dak akan men1etoedjoei suggestie Jnggeris 
b?eat mengadakan ~cmonstratie kapal2 besar di Timoer 
dJaoeh. Dengan bag1toe Inggeris dan Amerika masing2 
akan bertindak sendiri2. 

15-12-'.37. ~a bis Nang.king,kemana? Bagitoel.ah 
pertan1aan 1ang sedang d1pikir2 oleh pimpinan tentara 
Japan sekarang. Oikira ada doea roepa toedjoean an
tara mana akan dipilih satoe, jaitoe ke Canton atau ke 
Hank~w. ~esoedah 14 hari mendoedoeki Nangking ba
roe d1amb1l poetoesan keman~ akan menoedjoe .. Didoe
ga akan terlebih doeloe kearah Canton. Kawat2 dari 
Hongkong mewartakan tentang kehiboekan pasoekan 
laoet Japan dilaoet Selatan Tiongkok. Poen telah terli
hat 12 kapal pengangkoet ten tar a dan kabar2 angi n 
mengatakan jang 50.000 tentara Japan soedah ada dalam 
pet djalanan keselatan dengan maksoed hendak mendoe
doeki provincie Kuang Tung dalam mana terletak Canton. 

.. . NDU'" 
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Vroedvrouw: Adeleida Katiandagho. 

Djam bitjara : 8 

4 

10 pqi 

6 soreh 

di Paviljoen: Kliniek. 

I 

POLIKLINIEK : boeat orang miskin dan tidak mampoe. Djam 7 - 8 pagi 
Ketjoeali hari raja danhari minggoe. 

TEL. 51 en 81. MANADO, Julianalaan 6. 

T job a bi kin ta k o et ? Korban2 born Japan ada 96 
orang Amerika mati dikapal2 jang di born itoe. Selain
nja ,,Panay" jang mempoenjai 72 orang anak boeah, 
antara siapa 16 orang tidak diketahoei nasibnja, kapal2 
kepotnjaan Socony jang tenggelam ialah: ,,Mei Ping", 
,,Mei Hsia", dan ,,Mei An". Ada dikabarkan bahwa ber
hoebeeng dengan penembakan2 pada kapal lnggeris dan 
Amerika it~e. kalangan pemerintah lnggeris roepanja Q A B A N Q U 

·sctoedjoe dengan niatan akan kirim kapal2 perang ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~-·~~·~~· ~~~~~~~~~~ 
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ROEPA·ROEPA KA BAR 
Kalau oran~ jang poenja perkara. 

H e n d a k p a k a i p o k r o l b a m b o e. 
Oleh resident Manado, dengan perantaran pers, 

disiarkan ma'loemat jani salinannja kira2 seperti 
berikot boenjinja: 

Berhoeboenu dengan hal, bahwa kalau orang ada 
poenja perkarab didepan I.:.a11_dra~d atau Resi.dentie
rechter di Manado, oemoemnJa 1a mengambil satoe 
zaakwaarnemer (pokrolbamboe), jang tentoe dengan 
terketioeali jang baik2, dalam banjak hal menawar
kan pertolongannia dengan tjara mendesak kepada 
partijn jang tersangkoet, dan sem~t.a-mata dengan ~e: 
ngingatkan kepentingannja sendm, maka bersama 1n1 
kita minta soepaja toean soeka me.ngoe~oemkan ~a.
lam soerat kabar toean, jang berikot d1bawah 101, 
agar soepaja pendoedoek i~ina~assa .sedapat-dapat
nja terloepoet dari keroeg1an f1nanc1eel dan proce
sue el : 

Kalau orang, sebagai eischer, gedaagde atau bek
laagde haroes menghadap Landraad atau Residentie
rechter maka dalam banjak hal ia t i d a k p e r I o e 
mempo

1

enjai djoeroe koeasa, jang selamanja mesti 
memakan onkos. Dalam perkara civiel, d i m o e k a 
a tau semen tar a sidang, orang bisa dapatkan 
ban toe an pert j o em a dari Voorzitter Landraad 
atau Residentierechter. 

Djikalau orang masih lebih soeka djoega memin· 
ta bantoeannja satoe djoeroekoeasa, maka dengan 
berbitjara atau dengan soerat biasa, dapatl.ah oran" 
menjatakan keinginannja itoe kepada Voomtter Lan
draad atau Residentierechter, jang selamanja sedia 
pada memberikan adres atau mengoendjoekan orang• 
dari siapa dapat diharapkan, bahwa ia dengan se
awan dan kedjoedjoeran akan mementingkan perka 
ra jang diserahkan dalam tangannja, dan bahwa, l 
kalau orang datang berhadap sidang be rs ll ma 
djoeroekoeasanja, didepan sidang orang b?leh me
nerangkan [pada Voorzitter], bahwa. orang. 1ang ber
sama ia itoe adalah djoeroekoeasan1a, sehmgga d e· 
n g an bag it o e segala onkos' boeat membikin 
soerat koeasa, djadinja tidak oesah dikeloearkan . 

Atas nama resident Manado. 
Oezaghebber ter beschikking, 

H.A.J. Hostee. 
Sekalianlah siaran pemerintah keresidenan itoe. 

Seperti pembatja soedah tahoe, dalam roeangan KHP 
ini, pernah djoega, sekali, doea, kita kemoekaka~ 
masaal\ah pokrolbamboe, ,, die zicfl meestal nog btJ 
partijen opdringen en uitsluiten~ op ei.gen baat b~
dacht zijn". Ditempat ini poen p1hak k1ta telah d1-
kemoekakan seperti djoega oleh pemerintah dengan 
pengoemoeman diatas ini, dengan terketjoeali pokrol"' 
bamboe jang baik~ dan djoedjoer, bahwa zaakwaar
nemerschap di Manado sini perloe penjelidikan, 
althans perhatian, pada dapat menqegah praktiika ig 

lebih banjak meroegikan, dari pada mengoentoe~g
kan jaRg p-oenja perkara Sekarang pihak peme~m
tah roepanja merasa djoega keperloean ,,men a p 1 s" 
pokrol~ bamboe itoe, soepaja orang' jang mempoe
njai perkara dapat dihindarkan dari tangannja pokrol 11 

bamboe jang mata doeitan semata ·mata. (C) 

Benalinnja 'Ioean Poeteri Juliana. 

K i r a2 d i a n t a r a 1 d a n 1 5 J a n u a r i 1 9 3 8. 
Dari Oewestel ijk kantoor disini k1ta terima kabar, 

bahwa menoeroet kabar dari Bogor, maka hari per 
tama, berikoet dari hari penerimaan kabar kesoekaan 
te:itang kedjadian dalam lstana Keradjaan , jang diki 
ra bisa dinanti diantara t dan 15 januari 1938, akan 
dianggap sebagai hari raja nasional Kalau ~ari it~e 
djatoeh d i har i .V\inggoe, maka disorong sampa1 Senm 
besoknja, sedang djika menoeroet feest programma 
dari setempat2, maka djoega hari berikotnja segala 
kantoor goebernemen boleh ditoeto~p, kalau peker
djaan2 mengizinkannja. Wali Negeri menjatakan djoega 
tidak berkeberatan kalau pada orang2 pengerdja di · 
kasih pembajaran boeat itoe hari raja dan hari beri 
kotnja, biarpoen pengerdja~ itoe tidak dikasih beker
dja pada hari2 itoe . 

Lampiran kota. 
Selebearan Coli-tanpasta 

Dalarn momer ini eahagian kota, pembatja akan 
selebaran dari COLI tandpasta, terbikin oleh Dralle 
fabrieken jang terkenal. Dari selebar an itoe akan 
njata bagi pernbatja, bahwa boeat saban tube Coli 
pasta jang meninggalkan fabriek, oleh Dralle fa
brieken akan dikasih satoe sen goena <lerma arnal 
Tiongkok. Djadinja setiap orang jang membeli satoe 
tube pasta gigi Coli, dengan itoe bererti menoen
djang gerakan arnal boeat Tiongkok dengan satoe 
sen. Tjobalah pembatja sendiri pt:riksa selebaran 
itoe. 

Consulat Japan. 
A k a n d i b o e k a d i M an a d o. 

Moelai pada 1 januari 1938 j.a.d. dikota ini akan 
diboeka satoe consulaat japan. Ooena itoe dengan 
,,van Heemskerk" baroe2 ini soedah tiba disini 
toean Tagaki, jang datang lebih dahoeloe boeat ke
perloean oeroesan jang mendahoeloei pemboekaan 
conulaat itoe, seperti mentjari gedong kediaman 
consul, kantoor dlsnja. Jang bakal mendjadi consul 
japan · disini jaitoe Mr. Nonomura, pada masa ini 
mendjad1 consul japan di Calcutta. Toean kira' pa
da achir januari 38 akan tiba disini. 

Boeat sementara, selama consul beloem ada, 
toean Tagaki mendjabat pekerdjaan itoe sebagai 
wd. consul. 

Gerindo Tjabang Manado. 
Besok minggoe ddo 19 hb. ini Gerindo tjabang 

Manado bakal mengadakan rapat terboeka dengan ber· 
tempat digedong Bernhard Theater. 

Boeat anak-anak boek:tn s:d;a ma
kanan moest1 mc!engke pin kombali 
tanaga 1ang terpakc - d ;:i r br:ip:i 

banjak ten aga iang terpake pada 
anak 1ang gesit - tapi djoega maka· 
nan moest1 briken bahan boeat 
toemboehnja sang anak 
Maka 1toe kasi pada U poenja anak 
1- 2 kali sahan satoe glas soesoe 
dengen Ovomaltine. Ovo satoe sen
dok makan satengah dalem satoe 
gl as soesoe menambahken harga 
makanan dari 1toe soesoe dengen 
kira-kira 70%. 

LELANG BESLAG. 
Pada hari D]oema't tanggal 31 December 1937, 

djam 10 pagi, akan didjoeal dihadapan orang banjak 
dinegeri Kawileij, district Tonsca, dengan perantaraan 

I kantoor lelang di Manado. 
A. Satoe kcbuen di tern pat bernama ,, Rerinteken ", ke -

1 poelisan Treman, loeasnja kira2 2 tektek, dengan kira2 
I 110 pohon kelapa berboeah , dan bersipat pada pihak: 

Oetara dengan keboen dari Frederik Tuwaidan, 
Timoer dan Selatan dengan keboen dari Hendrikus 

Tasiam, 
Barat dengan keboen dari Tanod Mekel; 

B. Satoe keboen ditempat bernama ,,Rerinteken", 
kepoelisian Treman, loeasnja kira2 11 ~ tektek, dengan 
kira2 80 pohon kelapa berboeah. dan bt>rsipat pada 

I pihak; 
I Oetara dengan keboen dari Tanod Mekel, 

Tirnoer dengan keboen dari Hendrikus Tasiam, 
Sela tan dan tlarat dengan keboen dari Elisa Rom pis; 

c. Satoe keboen ditempat bernama ,,Lalan Oere", 
kepoelisian Treman, loeasnja kira2 L/2 tektek, dengan 
kira2 30 pohon kelapa berboeah, dan bersipat pada 
pihak: 
Oetara dengan keboen qari Eduard Mawuntu, 
Timoer dengan keboen dari Hendrik Paulus, 
Selatan dengan djalan toea Airmadidi-Kawileij, 
Barat dengan keboen dari Salmon Tangkudung 

Keboen2 terseboet telah dibeslag menoeroet kekoea
tan soerat-hoetang (Obligatie-akte] dari Bertha Tang
kudung, berkebocn dan tinggal di Kawileij, district 
Tonsea, geexecuteerde, atas permintaannja toean Que 
Hoat Ki em, berdagang dan tinggal di Manado, djoeroe
koeasanja 1oean Lie Hoo Djie, berdagang dan tinggal 
di Manado, executant, jang dalam ha! ini memilih tern pat 
tinggal di Makasar, verlengde Wilhelmina straat N0s 
80 82, dikantoor dari toean advocaat dan procureur 
Raad justitie Makassar Meester N. H. Leepel. 

De buitengewoon deuwaarder 
m.d. executie belast, 

J. P. Tanod. 

Samboengan peranz 1iongkok • fapan. 

Pembesar Roes di Wladiwostock sedang hiboek 
memperkoeat kola itoe. Teroetama tempat2 perlindoe
ngan dibawah tanah diperlengkapkan betoel, sedang 
satoe hangar rnesin terbang boeat 150 pesawat semen
tara dibikin. Besarnja tentara dikota itoe ada 85.000, 
terhitoeng djoega serdadoe laoet. Beberapa hari lebih 
doeloe, didaerah sitoe djoega telah diadakan main perang 

.... . .. ... 

Ovomaltine adalah ot>M ,,. •• , 
ken jang paling baek boeat 
sakit dan orang lemah, boac 
anak iang masi moesti djadl ..... 
dan . boeat sasoeatoe e111na, 
1ekas merasa tjapeh dan lemab. 
Selaennja 1toe - ba jak enng 
uda bisa makan soesoe, Cfadl 
ka sekali mlnoem ~o~ .
Ovomaltine. 
Ovomaltine ada sarih dari bar-.ng .. 
makanan paling baek, jang terpls h 
dart 1apoen1a bahan-bahan jang tldt 
bergoena. 
Ma:..a rt.oe C!Jad1 menperkoe~~en. 
Tjobalah m_oelai. 

. :.. ... 

! 

dengan mesin2 terbang, dibawah pirnpinan gen Bluecher 
sendiri. 

Bertinda k sendir i-sendiri. 
Eden memberitahoekan dalam sidang kabinet hari 

ini bahwa berhoeboeng dengan penolakan Amerika 
boeat melakoekan tindakan bersama2 Inggeris akan 
bertindak sendiri di Tokio, tetapi sewentara itoe mem
perhatikan dengan teliti tindak an2 Amerika. Dalam 
satoe nota dari pemerintah japan diterangkan dengan 
djelas terdjadinja penembakan2 pada kapal'l Inggeris 
dan Amerika itoe. Diterangkan bahwa it"e serangan2 
soedah tentoe boekan disengadjakan tetapi semata mata 
kef etoelan. Pembesar japan soedah melakoekan segala 
apa jang perloe boeat mentjegah; teroelangnja. Djoeroe2 
terbang jang bersalah soedah dihoekoem sedang jang 
lainnja dikirim poelang ke japan. Kalangan berkoeasa 
di Amerika berpendapatan, bahwa biarpoen itoe nota 
dari japan soedah mengasih pengaroeh jang baik sekali 
dan memboektikan maksoed baik dari Japan, tetapi 
dalamnja tidak terdapat djawaban alas nota protes 
dari Amerika. Permintaan ampoen dan pemberian pem
bajaraa keroegian oleh Japan rasanja dapat diterima 
oleh Amerika, tetapi bahagian nota tentang tanggoengan 
soepaja kedjadian 2 sebagitoe tidak akan teroelang lagi, 
dirasa tidak tjoekeep memoeaskan. 

(Membatja kabar2 sampai hari ini orang boleh me
rasa legah, sebab melihat gelagat, awan peperangan 
semingkin diterbangkan oleh soeara2 soeka damai. 
Biarpoen keadaan masih sangat gentingnja, dan perda 
maian doenia selaloe bisa roesak ditiap saat jang tidak 
terdoega, tetapi keadaan sehingga hari ini memberi 
harapan lebih besar kansnja terpelihara derdamean 
itoe. Red KHP] 

~ ~~ S~ S~ ~ ~ 
TANDARTS (Dokter Gigi). 

Dipl~ma dari Universiteit Utrecht (Holland). 

Sekarang boeka pekerdjaan di satoe lokaal di 
Toko Ambon, Kemaweg No. 60. 

Djam bitjara: 

pagi djam 8 - 10 
soreh ,, 

Hari Sabtoe pagi ,, 
4 - 6 
8 - 10. 

Hari .V\inggoe dan hari Raja, tida bekin peker
djaan. 
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Assurantie diri - Tarief moerah. 

\' ertegen WOOl'diger VOOr de Jlinalrnssa : 

w. D E 8 E s T E. TEL. 187. 
Actieve Ageuten gevraagd. 

Julianalaan 12 

telf. 187. 

llenado. 

Maandag, 20 December 1937 
WelEdele Heer, C . Pinontoan 

te Karegesan (Tonsea.) 

Dinsdag, 21 December 1937. 
We!Edele Heer, Liem Sen~ Tjae 

Em pl f1rma Ledeboer & Co 
Wawonassa No. 2, S111gk1I - Nanado. 

Woensdag, 22 December 1937 . 
Wc lEdele Heer, G. Sumampouw 

ln land sch leer<Ja r te Airmad id i. 

Donderda g, 23 December 1937 
W~IEJr !e 1 e Heer, J. D. Voege 
· j v l i an r.!~<' n No. lG · ,\1c.1:a.'o. 

l'\a ~ nda!?;. 27 t >ecem ber 1937 
Mevr. de Ved . J . Wnlandouw geb. Sumaijkoe 

te !<: '-:as . 
;· Di · ~.dag . 28 Ui::ccm 0e r 1931. 

Mevr. M. C. Laog geb. vau Swocen te Tateli 

Wuen dag, 29 S' e ce : :-: ~ : r ~ 937. 
WelEdele Heer, A. S. Pinontoan 
Gouvt. Onderwijzer te Airmadidi. 

Ounderdag, 30 December 1937 
We\Ede\Geo. Heer, F. J. van Kregten 

Vertegenw. Lindeteves Stokvis 
Renbaanweg No. 65 - Manado. 

Maandag, 3 Januari 1938. 
boedel rrfgenamen wijlen Mevr. M. Frederik 

geb. Waworuntu te Tondano. 

Donderdag, 6 januari 1938 
We!Edele Heer, P. P. Moemoeh te Langoan. 

Dinsdag, l l januari 1938. 
WelEdelGeb. Heer, G. A. J . van Munster 

Directeur Celebes Kustvaart My. 
Renbaanweg No. 2, t o de Pikat, Manado. 

Vrijdag, 21 Januari 1938 
WelEdele Heer F. Siwu, Monteur 

te Kolongan alas, Sonder. 

Zaterdag, 22 januari 1938 
WelEdele Heer H . Dengab, Landbouwer 

te Sager at (Tonsea). 

Donderdag, 3 Februari 1938 
WelEdelGeb. Heer, H. D. Canoe 

Agent v d javasche Bank 
Handelsweg No. 28 - Manado. 

Donderdag, l 0 Februari 1938 ' 
WelEdele Heer Christiaan Mandagie te Langoan. 

Mevr. de Wed . S. Bochner geb. Holtzhuizer 
UITGESTELD 

Residentielaan 7, Manado . 

Ons revreden publiek is onze reclame. 

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 !aloe, saban tahoen selaat-laatnja pads 
boelan Maart ditentoekan oleh Directie. 

Boenga 1936 3.6"/o. 

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

Directie 
Peratoeran aodjiug gila. 

Dari kepala pemerintah daerah kita menerima 
• warta, bahwa oleh karena dinegeri Walewangko, on

district Langoan, distirict Kawangkoan, ada kedapa
tan andjing gila, maka peratoeran andjing gila di
pandjangkan sampai 7 April 1938. 

KENG HWA POO -

Nenek-Mojang · 
terlebih tahoe! 

. 
Baoe wangi dari boenga, jang 
baroe dipetik, jang terbawa 
oleh Boldoot lavendel, itoe 
terpilih lebih dari pada air 
wangi lain. Maka baoe wangi 
terseboet jang membirahikan 
hati nenek-mojang, sekarang ia 
djoega bertemoe kepadamoe 
keloear dari tiap-tiap botol 
Boldoot lavendel dan dvi 
bar ang dadah Lavendel 
jang terbikin oleh Bolda~ Boidoot .. ~· 

L A 9, . ~~ ~ :J "C" I " ,' 
~ b~ ~ J;;, ,_, '-., 

'A.VENDEL TOILETZEE:-i. LAVEN DEL BRILLANTINI.\" 
_,.,,- --~.,,. 1 
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SFB-A.GENTS 

M \ ~ \.DO: H tLl'llllJ. & Oo., Ue ltijzende 
Zon, Han H Witt Liong, ran 
!Coen He en lfan T,joe Lfong. 

AllOEltANG : lfan Shin~ Li .mg, K.wtte 
~oen Hien. 

'110 ltO llON: Yamata & Co. 

LA.N60AN: 'l1omoyo & Vo . 

K 011 
• • ti 0 1L\ GOE : Tjia 'l'j in 'l'ae. 

AGENT 
NANYO BOYEt\I KAISHA LTD., 

N.B. K 
- , .. 

.·~ ~,.. . . 
.. , 
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