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MOESIM DJ AJ A. 
Soedah moelai ? 

Melihat n'liknja b.arga sega!a sesoeatoe, sedjak 
terdjadinja devaluatie oeang roepiah, tidaklah heran, 
kalau orang lebih lekas soeka membenarkan dui 
pada menjangkalkan pertanjaan jang diatas in1. Ada· 
lah tadinja dikirakan, bahwa kenaikan harga itoe 
semata mata disebabkan oleh Jevaluatie itoe sadja, 
sehingga oleh karenanja keadaan jang ada tidak akan 
dipeagaroehi, ertinja maleset jang sedang meradjalela, 
tetap akan tinggal, maleset, sesoedah tiga boelan 
kemoedian dari terdjadinja penoeroenan harga roe· 
piah 'toe, kelihatannja pengiraan ini tidak akan ter
boekti, oleh seba b kenaikan harga segala sesoeatoe 
tidak lagi ~eimbang dengan perbedaannja harga roe
piah itoe, sedoeloe dan se.>oedahnja devaluatie. Kalau 
harga roepiah itoe kita bandingkan dengan harga 
valuta as:ng, sedoeloenja penoeroenan harga, dengan 
jang sesoedahnja penoeroenan itoe, terlihat bagi 
kita, bahwa ,,toeroennja" harga roepian itoe ada 
di an tara 25°/(' dan 30'j0 . Dari daftar wi ssel koersen 
pada tiga boelan lebih dal10eloe dan 3 I"' Jelan se
sot::dahnja terdjadi devaluatie, jang kita sadjikan 
dibawah ini, hal ini terlihat dengan njata, 

28-6-36 28-12-36 
Lon den , 7 ,36 8,94 
New York 1,46 1

/ 2 1,82 
Berlijn 59 1

, 4 733 / 4 

japan _ 43 1
/ 4 521

/ 4 

Australie . 5,89 7, 15 
Singapore 86 1.05 
Manilla . 73l/2 91 1

;, 

Tiga boelan sedoeloenja devaluatie, dus pada 
saat beloem ada orang mengimpi akan terdjadi de
valuatie itoe, harga satoe pound Inggeris dihitoeng 
dalam oeang roepiah kita, .a.da f 7,36 sedang tiga 
boelan sesoedahnia devaluatie itoe, dus pada saat 

pers?eculasian (speculatie) tidak mempengaroehi 
valuta itoe, satoe pound sterling harganja f 8.94, 
sedang harga dollar Amerika masing2 ada f 1.465 
dan f l.82; ma\k Duits f 0,59 1

/ 4 dan f 0,73a/4 dlsnja. 
Kalau kita menaroeh kira kenaikannja harga ba

rang2, !aloe membandingnja dengan perobahan valuta 
diatas ini, akan kita libat, bahwa kemahalan peng
hidoepan pada saat ini, boe 1~an semata mata lantaran 
gara2nja devaluatie itoe. a ambil sadja harga 
copra misalnja, pada templ ng bersamaan. dipasar 
Londen, maka kita lihat bahwa noteering itoe (boeat 
satoe ton dari 16 pico!) pada 28-6-36 ada £ 13/15/
dan pada 28-Ll-36 ada ~ :1312/6. Bandingkanlah 
hatga2 itoe sebagimana adanja, dan bandingkanlah 
ia djoega dengan menaroeh kira koersnja oeang 
pound sterling dan roepiah pada waktoe2 itoe i 

Harga producten dalam negeri, d_ipeisar Betawi 
m1salnja, poen memperliha kan kenaikan jang tidak 
sebanding lagi dengan toeroennja roepiah itoe. Kof
f1e robusta dari Palembang naik harganja dari f 6.15 
sepicol, doeloenja devaluatit' djadi f 14.- sesoedahnja 
itoe, lada hitarn dari f 5,70 djadi f 13.75, copra.dari 
f 4,25 djadi f 8.50, rninjak kelapa dari f 2,25 djadi 
f 3.78, karet dari f 0.23314 dj 1di f 0,43, tepoeng trigoe 
dari f 1,70 djadi f 2,30 dlsr ja. Dan kalau kita arnbil 
harga barang2 bahan pengh'ctoepan sehari hari dari 
kita disini, kenaikan itoe leb ih terasa lagi. Lihatlah 
antara lain lainnja, minjak l elapa jang tadinja 8 sen 
sebotol, sekarang soedah 25 sen, telor ajam dari 2 
sen naik djadi 4 sen, beras dari 4 sen djadi 6 sen 
sekati dan bagitoe :;eteroes1·ja. 

Melihat angka2 jang dia1as ini, orang tidak·akan 
soeka pertjaja lagi kalau c ikatakan, bahwa doenia 
masih teroes dalam keadaar crisis alias maleset, dan 
boeat sebahagian besar da i pendoedoek Indonesia, 
disini kita tering· akan I< ')em tani kelapa. koffie, 
Jada dlsnja itoe, erri - 1g i:eadaan telah rnendjadi 
banjak lebih ba '- kita mime katakan, moesim 
djaja -SOi?ciat'..:: -L.-:i ; ja . . Poch bcrgi kaoef11c 
modal, jang mernpoenjai aandeelen dalam pelbagai 

peroesahaan, melihat keadaan koersnja aandeelen 
itoe kelihatannja crisis soedah l3mpau. Walaupoen 
mesti diakoei, bahwa koersnja aandeelen sesoeatoe 
peroesahaah beloem boleh didjadikan oekoeran jang 
se!)aik baiknja tentang kemakmoerannja peroesahaan 
itoe, ·t0h . sebagai pengoendjoek tentang terlihatnja 
perbaikan dimata poeblik (kaoem modal), penjatatan 
koers itoe ada tjoekoep berharga djoega. Boeat be
berapa peroesahaan jang kita kenal disini, kita ambil 
sekenanja sadja, dja!a!"Jnja koers · aandeelennja, se
doeloe dan sesoedahnja devaluatie ada seperti beri
kot dibawah ini: 

11-3-36 ll-1-37 
Philips 1.91 3.21 
javasche bank . 2.33 1/2 2.99 
Escompto 75 1.071/2 
Handelsbank l.14l/~ 1.531/4 
K.P.M. 963/4 1.60 
J.C.J.L. 40 100 . 
Borsumy. 1.46 1.93 
Lindeteves 73l /2 1.55 
lnternatio 1.10 1.84 
Kon. Olie 2.36 1/4 4.163/4 

Satoe orang jang tadinja membeli satoe aandeel 
j.C.J.L. misalnja jang harga nominaalnja f 1000.
dengan f 400.-, dapat mendjoealnja sembilan boelan 
kemoedian dengan seharga f 1000. -, satoe Philips 
jang tadinja dibeli dengan f 1910.- kalau hendak 
didjoeal 9 boelan kemoedian, dapat harga f 3210. 

Djadinja bagi mereka itoe jang ,,main" dalam 
aandeelen, ini ada satoe tempo ke-emasan, althans 
ini beberapa boelan jang baroe silam. 

Walaupoen segala perbaikan jang diperlihatkan 
diatas ini, toh rasanja orang masih ragoe-ragoe lagi 
dengan ada atan soedah moelainja moesim djaja. 

Boeat kaoem modal, nanti sebentar sesoedahnja 
peng-oentjian boekoe, dari dividend iang dibajarkan 
baroe bisa terlihat menjenangkan tidaknja perbaikan 

Perhatikan ~ gambar-diatas·;·-in.ilah · ~ jang 
sebetoelnja tjara . menggendong clan 
membawak baji soepaja kepala dan 
lehernja ditahan dengan rapi. 

Tetapi-ingat"; ·jang paling'perloe 
> 

sekali jaitoe dia poenja makanan: 

Dj angan loepa 
kasih dia . makan: 
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Marschalk Chiang ·Kai Shck. dikiri, :se11ama 
tamoenja Kawagoe, oetoesan Japan. 

itoe. sedang bagi paman tani, kenaikan itoe setiap 
waktoe bisa berobah toeroen, seperti sekarang de
ugan harga copra disini. 

Adalah diatas ini k1ta perlihatkan keadaan jang 
menjenangkan, walaupoen sadja boeat hart hari jan~ 
lampau sedan devaluatie sehrngga kini, bag1 sego
longan manoesia dengan pengharapan2 jg moeloek, 
disamping itoe terdapat satoe golongan jang boekan 
ketjil poe;a di Indonesia sini, 1ang boekan sadja ti
d a k berada dalam perrnoelaan moesim djajanja, ma
lah baginja maleset rasanja semrngkin hebatnja. 

Tadinja sebeloem devaluatie, waktoe segala2nja 
moerah harganja, pendapatannja rnas1h menljoekoep1 
keperloeannja, sekarang harga segala sesoeatoe, se
perti terlihat diatas ini, telah naik bcg1toe banjak, 
golongan jang kita maksoedkan itoe masih sadja 
mempoenjai pendapatan jg sama seperti sedoeloenja 
devaluatie, makanja apa jang tad 1nja mentjoekoepi . 
sekarang, walaupoen dihemat. .>ehemat2rja. taklah 
lagi dapat menjingkirkan mereka dari laratan iroe ! 

Golongan jang kita maksoedkan disini, jalah ka
oem boeroeh, dari koeii sampai toean, jang hidoep 
dari oepah. harga tenaganja. 

Bagi mereka itoe, devaluatie atau tid.'.lk ada de
valuatie, pendapatannja tidalc bertambah atau ber
koerang. Sikoeli dengan gadjinja 35 sen sehari, ma
sih teroes menerima 3 ketib dan 2 benggol, sedang 
beras jang haroes dibelinja sehari2 sekatinja soedah 
naik dari 4 sen djadi 6 sen; si ambtel'!aar dengan 
gadji 100 raepiah. masih tetap menerirna l 000 pitjis 
tiap boelannja, sedang apa jang tadinja dapat dibe
linja dengan 100 sen sekarang sedikit dikitnja haroes 
dibaj<unja dengan 160 sen, bagitoe djoega si employe 
pada peroesahaan particulier, kese!'l1oeanja tiga go
longan ini, jang meroepakan golongan jang hidoep 
dari ,,gadji• jang tertentoe, sekarang ini sama dalam 
keadaan melarat selarat laratnja. Tadinja, waktoe 
harga segala galanja toeroen, gadji mereka poen 
ikoet toeroen, ha! mana tidak bagitoe menjoekarkan. 
sebab se1mbang masoek dan keloearnja sekarang 
jang dikeloearkan naik sekian tingginja, jang masoek 
tetap tidak pindah~. biiakah diadakan perimbangan 
seperti semasih moesim ,.toeroen'' tadi itae? 

Perimbangan haroes ada, dan perimbangan itoe 
sadja terdapat. sekiranja s1 boeroeh tadi diberikan 
djoega kenaikan penerimaanr1ja. agar dapat menja
ma1, sedikitnja mendekati pengeloearannja. Soedah 
ban jak soeara jang d 1 perden garkan ten tang ha! in i. 
Poen kita tidak hendak ketinggalan menjeroehkan 
seroean kaoem ,,pernakan" gadj1 itoe Teristimewa 
pada Pemerintah diseroehkan soedilah kiranja sele
kasnja memperbaiki nasib boeroehnja, sedoeloenja 
mereka tenggelam dalam Ioempoer kernelaratan, dan 
satoe kali Pemerintah telah memberi tjonto, pasti 
madjikan particul1er tidak akan ketinggalan. Haraplah ! 

Rt)EP_-\-ROEP.~ KAB~\R 

P. M. dan gemeenteraad. 

Dalam minggoean ini pernah terbatja kabaran ten
tang nialannja anggota2 lndonesier d1kota ini jang ke
semoeanja terdiri dari P. M.ers, dan jang, kata kabar 
itoe, hendak menarik diri satoe per satoe, dimoelai 
dengan toean Dengah. 

Penarikan diri dari fractie P. M. itoe dari raad, se
perti dapat dierti telah rnendjadi pangkal peroendin:an 
dipeloearan . Sementara itoe roepa-roepanja kabar itoe 
tidak berdasar sama sekali. 

Menoeroet penoetoeran seorang antara anggot.;i2 
fractieterseboet, dalam kalangan P.M.-fractie itoe, sama 
sekali tidak dikandoeng niatan sebagai jang dikabarkan 
itoe. Betoel toean Dengah, soedah minta berhenti dan 
oleh toean Tambajong djoega dikandoeng niatan hen
dak menarik diri, berhoeboeng 'dengan niatan toean ini 
hendak berdiam di Amocrang. Tetapi penarikan diri 
toean Dengah dan niatan boeat itoe dari toean Tam
bajong, a::la semata-mata berhoebof'ng dengan oeroesan 
diri masing2, dan fractie P. M. dalam raad sama sekali 
tidak tersangkoet dalam penarikan diri itoe, poen tidak 

pernah membitjarakannja. 
Sekianlah apa jang kita dengar dari pihak anggota2 

jang tersangkoet. 

I 
Dodokoe baroe. 1 

I 

Seperti pernah dikabarkan, ten tang pembikinan djem- j 
bat .111 baroe melintasi kalt Tondano, beloem didapat 
bara11g kepastian te11tant: oeang bantoean jang dipinta 
olclJ g • :1eenteraad dari Pemerintah, goena onkosnja. 

Seu'"- .. tara itoe soedah dapat di tentoekan dimana do
dokot• ttoe akan dibikin, jaitoe ditempatnja dodokoe 
~y11gkll jangdirombak itoe. Pekerdjaan:.! persediaan soe
dalt di1:1oelaikan. Barne· baroe ini kita batja dalam s.s k. 
ba11wa oleh Pemerintah telah diambil kepoetoesan pada 
meneiima baik permintaan gemeente itoe dan goena 
itoe akan diberikan subsidie sedjoemlah f 82.000.- De
ngan didapatnja oeang in1. tentoe tidak lama lagi pem 
b kinan dodokoe baroe itoe akan dilakoekan dengan 
tjl'pat, sehingga rasanja pada permoel11an tahoen moel,a 
k1ta akan soedah mempoe.1jai dJernbatan baroe poela. 

Tambab satoe 
Doenia pelajaran pesis1r disekiter Seiebes-oetara sini 

agak moelai bertambah ramai poela. Adalah pada satoe 
tempo, berhoeboeng dengan pemborongan segala rno
torbooten oleh Cekumy, tertinggal sadja satoe doea 
kongsi pelajaran pesisir disi11i. Lambat laoen lain pihak 
telah rnendatangkan poela perahoe2 motor jang baroe, 
seh i ngga sam pai beberar a mi nggoe I aloe disin i soedah 
terdapat poela empat atau lima peroesahaan motorboat. 

klan hara pan sekalian pendoedoek - atas padoeka j. 
m. m. dan Prins Bernhard von Lippe. Biesterfeld. 
Oetjapan selamat saja sendiri dan begitqe p~ela dari 
Njonja Tjarda van Starkenborgh serta poela diper
sembahkan bersama ini, 

STARl\ENBORGH 
Ooebernoer Ojenderal Hindia-Bclanda 

Oetjapan terima kasib. 

D~iri toean po t ri Juliana s. p. Toean Besar Goeber
noer Djenderal menerima kawat, jang salinannja diki
rimkao Balai Poestaka kepada kita. seperti berikoet 
boenjinja: 

Dengan sangat menerirna sjoekoer atas segala tanda 
toeroet bersoekatjita jang telah dilal1irkan di Hi-ndia 
Belanda karena bahagia besar jang telah terlimpah 
atas dir : kami dan atas oetjapan sela:i1a! jang di
sampaikan kepada kami alas narna Pemerintalt dan 
rajat Hindia, kami menjatakan sepenoeh2 terimakasilt 
kami kepada s. p Toean Besar. Begitoepoen atas 
oetjapan selamat s p. Toean Besar sendiri dan Njo
nja Tjarda van Starkenborgh. Sekali Iagi kami hen
dak menjatakan sepenoeh2 terima kas111 kami atas 

' gelang jang amat 111dah jang diberikan kepada ko.mi 
atas nanrn seloeroeh Hindia Belanda, dan tanda toe
roet bersoekatj1ta Jang dilahirkan deilgan berlimpa'12 
itoe; boeat sekaliannja itoe kami harap soedi apalah 
kiranja s. p. Toeat1 Besar menjampaikat1 terimakasih 
kami jang iclllas kepada ra'jat Hindia 

JULIANA. 

Pengampoenan orang hoekoeman. 

Karena pernikahan 
P '-l e t e r i m a h k o t a. 

Baroe2 ini dengan moelai dilajarkannja motorboat 
,,Harima Maru" oleh satoe kongsi diini kota, peroesa
haan pelajaran pesisir djadinja bert11mbah satoe, dus 
bertambah rantai lagi. lni bererti bertambahnja kesem
patan boeat berlajar bagi sesiapa jang gemar berpergian 
dan d1perbesarkannja kans boeat persaingan-. I Berhoeboeng dengan perni 1<ahannja j. m. 111. Poeteri 

I 
Juliana dengan j.m. Prins Bernhard, mal<a Seri Baginda 
Maharadja teiah mengeloearkan firman, dengan mana 
orang2 hoekoeman jang dihoekoem lantaran pemberon
takan pada marine tempohari, telah diberi ampoen dan 

Minggoean W arany. 

J'vlengalami crisi? 

Dari soember jang mengetahoeinja kita dikabarkan, 
t;ahwa toean~ G. R. Pat1touw dan N. Kanter, kedoeanja 
tadinja mendjad1 anggota stafredactie minggoean ,,Wa 
raney", soedah keloear dari pimpinan soerat kabar tsb. 

Dengan begitoe dalam hoofdredactie ,,Waraney" se
karang tinggal toean 0. H. Pantouv. sadja , jang teroes 
rnemegang pimpinan poetjoek dari minggoean terseboet. 

Perlakoean pegawai boom. 

J an g m en d j en g k e I k an p o e b I i k. 

Dalam kalangan importeurs dikota int sedjak bebe
rapa tempo terdapat perasaan tidak senang terhadap 
seorang pegawai pabean, ja111g diwadjibkan dengan ve
rificatie dan uitklaring barang2. Makanja disekeliling 
boom disini terdapat oedara jang agak hangat djoega 
antara kaoem boomklerken, jaitoe mereka jang saban 
hari mes ti beroeroesan dengan ambtenaar terseboe t. 

Pengeloehan penerima2 barang itoe teroetama, me
noeroet penoetoerannja ada mengenai ha!, mereka se
ring mesti bernanti sampai berhari2, ja sampai ber
minggoe, atas pembehandelan pas barangnja, jang bea 
masoeknja dls.n'ja soedah dibajar. 

Sebab sering diesok-loesakan itoe, pen@rima2 barang 
sampai djengkel, sedang lain dari pada itoe banjaknja 
barang2 diboom douane soeda.h bertimboen!, sehingga 
kekoero.ngan tempat. Barang2 jang dibongkar oleh ka· 
pal ,,Johore Maru" misalnja, sampai hari ini masih be
loem habis diuitslag, sedang tadi pagi soedah masoek 
lagi satoe J. C.J. L. jang djoega membongkar beberapa 
ratoes ton moeatan. Konon, kaoem importeurs akan 
memasoekkan keloehan pada instanties jg lebih atas. 

Oetjapan ae)amat kepada Seti Baginda Maha
radja Ratee dan Prin11e1 Juliana. 

Balai Poestaka mengabarkan kepada kita, bahwa Seri 
Padoeka Toean Besar Goebernoer Djenderal telah me
ngirimkan 2 kawat pada tg. 6 jauuari 1937 mengoet1ap
kan bahagia kehadirat Seri Baginda Maharadja Ratoe 
dan kepada Seri Padoeka j. rn. m. Prinses Juliana, jang 
maksoednja seperti dibawah ini: 

Kehadirat Seri Baginda Maharadja Ratoe; 

dibolehkan poelang keroemah masing2 , de11gan atau 
t1dak dengan perdjandji'ln. 

Djoega s p. t. Goebernoer Djenderal telah mengas!h 
amnestie pada orang:! hoekoeman di Indonesia, ada jang 
lantas d1bebaskan, ada poela jang dikoerangi hoekoe
mannja sampai enam boelan. 

Begitoelah dari pendjara Soekam1skin pada 7 )anuari 
telah· dikeloearkan 23 orang bangsa Eropah dan 40 
orang lndonesier. Tiga orang Eropah dan 2 orang lndo
nesier masih diam bi! politie sebab barangkali masih ada 
oeroesannja den~~n hermandad itoe. 

Antara itoe orang2 l11do"nesier kedapatan 5 orang 
hoekoeman politiek, jaiwe toean2: Horas Siregar, dari 
s.k Panggilan Waktoe alrnarhoem di Samarinda; Chatib 
Nasution dari B O.M. Pekolongan ; M.L. Sastrodimoeljo 
dan M. F. Poespoatmodjo dari P.S.U. Probolinggo dan 
hadji Baharoedin, goeroe agama dari Djambi. 

Djoega beroentoeng. 

Dengan adanja pesta itoe. 

Satoe golongan jang boekan ketjil melaba denji!an 
diadakannja pesta2 Oranje itoe adalah pedagang2 lam
poe dikota2 besar. Begitoelah di Betawi sendiri, goena 
penerangan extra bagi kola iloe sedoeloe dan selama 
hari-hari pesta telah didjoeal tidak koerang dari 100.000 
bola lampoe rnerk Philips dan 10.000 bidji bola lampoe 
dari lain matjam, dus totaal 110.000 bidji lampoe. 

Berhoeboeng den~an itoe tentoe fitting dlsnja poen 
banjak jang terdjoeal djoega. Hari2 baik bagi pedagang2 
lampoe. Poen lain-lain pedagang djoega toeroet dapat 
oentoeng dengan pendjoealan bahan pakaian di!. tetapi 
si soedagar Iampoelah jang pegang reccord. 

Pada hari jang arnat istimewa pentingnja ini ke
pada Keloearga Radja dan Keradjaan, dimohonkan
lah diperham!Ja mempersembahkan kepada hadirat 
Seri Baginda oetjapan bahagia dari Pemerintah dan 
pendoedoek Hindia-Belanda, jang karena setia tjinta ' 
kasih akan Seri 8aginda dan· Keloe.irga mengandoeng 
keinginan jang mesra, moga-moga mendapat sem
poernalah pernikahan jang m11ha moelia Prinses Ju
liana dengan jang moelia Prins Bernhard v, . .i1 Lippe 
Biesterfeld jang akan d1langsoengkan hari ini. Ber
sama2 ini sertalah dipersembahkan oetjapan bahagia 
diperhamba sendiri dan Njonja Tjarda van Starken
borgh. 

STARKENBORGH 
GoebernoH Djender Hindia Bel;rnda. • 

Kepada Seri Padoeka j.m.m. Prinses Juliana; 
Padocka j. m. m. mengizinkan saja apal~h kiranja 

saja menjampaikan oetjapan selamat kepada j. m. m. 
dari Pemerintah Hindia-Belanda dan rajat dinegeri 
ini pada waktoe kaboelnja nikah padoeka j.m.m. de
ngan padoeka j. rn. Prins Bernhard von Lippe Bies·
terfeld. Dalam geredja, mesdjid, kelenteng dll. dari 
berbagai2 agama diseloeroeh daerah keradjaan jang 
sebelah sini rajat pada memohonkan do'a jarTg ichlas 
bagi kesedjahteraan padoeka j.m.m. soeami isteri. 
Dimana2 segala lapisan dan golongan ra1at menjata
kan d<!ngan kegernbiraannja ketegoehan setianja ke
pada Keloearga Baginda, tjinta kasihnja pada d1rinja 
padoeka j. m. m. dan sockatjita jang sepenoeh2nja 
karena bahagia, jang akan terlimpah - moga2 demi-

George VI, Radja lnggeris jang baroe, (doelo Her
tog van York) jang seperti diketahoei menggantikan 
Radja Edward VIII ja11g telah toeroen dari ~tachta 
itoe sesama Permaisoeri dan doea poeterinja, jaitoe 

prinses Elisabeth dan Margaret Rose. 
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R. R· PAAT MATA G~LAP. 

Takoet memok diwaktoe 1iang? 

Sobatkoe manls R.R. di "Menara", lantaran gara-gara 
spookgeschiedenisnja Pietje, roepanja soedah djadi ka
lap betoel~. Ketakoetann1a akan momok jang telah 
memasoeki hof van Toar itoe, telah mendjadi penjakit 
baginja, sehingga bangven tidoer jang dipikirkannja 
sadjalah: "Awas ada momok I" 

Sebetoelnja kita tidak henclak meladeni lagi sobat 
man is itoe, melihat keadaannja jang agak ontoerekenbaar 
pad a sekarang ini. Terlebih poela, oleh sebab toh dalam 
toelisan2nja jang ach ir ia sadja mentjoetji maid kita 
dan ·Geda poenja persoon, dan tersebab kedoea 
kami tidak merasa dapat dihina oleh satoe R.R sadja, 
kit<t berniat tidak hendak mengambil nota dari apa jang 
ditoelisnja itoe. Poen maksoednJa kali ini tnekannja 
hendak membalas serangan11ja RR. jang kalap itoe, telapi 
sekedar hendak meng-signaleer sadja keadaannja jang 
abnormaal itoe, soepaja taklah ia membahajai sekeliling
nja; teroetama pembatja2 "Menua". 

Sebab di.>aban-saban toelisannja jang dimaksoedkan
nja sebagai peubangoenan bagi pembatjanja, tersebab 
rasa kelernahan diri sendiri, selaloe ditjarinja kekoeatan 
dengan membajangkan adar:ja momok itoe, seperti mi
salr1ja dalam toelisannja jang terachir, dalam "Mcnara" 
tanggal 21 hb ini. Sesoedah mengemoekakan bagaimana 
toean Parada dengan "Tjaja Timoer " nja seliwatnja 
setahoen soedah dapat mempoenjai drukkerij sendiri, 
sedang tadinja dalam ketiadaan "tiada" sama sekali, 
ia mengandjoerkan pada bangsa Minahasa soepaja ber
oesaha djoega, agar dapat membangoenkan peroesahaan 
sendiri , jang dapat diketengahka11. Memang dirasanja 
sendiri roepanja bahwa andjoeran satoe R,R. tidak akan 
begitoe dimakan rasa, djadinja ditjarinja kekoeatan de
ngan menghasoet bangsa Minahasa terhadap kita dan 
Geda. Kata R.R. dalam toe1i:sannja itoe : " Nanti kamoe 
iiat, kaloe kamoe tra dengar pa kita, zonder taoe kamoe 
soedah teroesir dari tanah airmoe oleh Harmanses dan 
Dauhan i' 

Kasi an Paat ! Soenggoe ti pis kepertjajaannja atas 
lesa'lggoepan sendiri ! Sampai tidak diinsjafinja lagi 
(ataukah memang disengadjakan ?) makna toeli:;annja, 
jang mengandot ng ratjoen bagi pergaoelan itoe. 

Apakah dikiranja bangsa Minahasa discloeroehnja 
bersemangat begitoe tipis seperti R.R. Paat, seh ingga 
dalam anggapannja ketoeroeran Toar jang nuchter itoe, 
dapat ditakoetkan dengan mengatakan sadja: 

"Awas, ada Harmanses dan Dauhan I" ? 
Teveel eer so bat ! Kalau ki ta tidak tahoe, bahwa 

memangnja Paat di "tvlenara" itoe berada dalarn angst
neurose, sehingga tak dapat diambil auserieux, rnaka 
k i ta boleh berbangga dengan... . . . . . . ketakoetannja 
R R.P. kepada kita itoe. Tetapi sebab tahoe, RR P. ada 
takoetkan momok disiang hari, djadi kita sadja merasa 
. . . .. kasiaaan dengan sobat manis itoe. Recept kita :" 
Perloe mengasQh sobat, selekasnja moengkin, soekalah 
sobat tidak kesasar ke Sario, sebab sport otak ternjata 

terlaloe berat botat kaoe " 
Corphar. 

De Heer en Mevrouw Kho Tjeng Hoei geven 
hierbij kennis van het voorgenomen huwelijk van 
hun dochter: 

~j· a~ Cio. Oien d2io. 
en 

de Aee1t 
- CJj:o.an 

CT 
oie Ciel 

dat p1aats zal hebben te Tondano op den 27 sten 
Januari 1937. 

Huwelijks inzegening te 4L/2 u. n.m. in de groote 
Prot . Kerk te Tondano. 

Ontvang uur te 7 t, ~ u. n.m. te Tondano ten huize 
v. d Bruid . 

Batoek kering Sebe9itoe 
Batoek menjalak, dan pekak serta 
dengan sakitnja itoe, batoek jong 
menjojak dada toean serta boekan 
pada siang hari sahadja, melainkan 
dan teroetama pada ma lam hari poen 
menjiksakan toean, batoek itoe dise· 
ba bkan oleh lendir 1ang telah terle
kat dan tak maoe melepas sendirinja. 
ltoe hilang dalam 24 djam, djikalau 
toean ambit Akker's Abdi js iroop Ab· 
dijsiroop melepaskan dahak ini serta 
membebaskan kerongkongan toean 
daripada badi 2 itoe. Abdiisiroop itoe 
memerangi dengan koeat hasilnja 
pen1akit kena d ingin itoe, serta me
negahkan penlakit2 jong lebih ber
bahaja itoe. Ambillah sekarang ini 
djoega Akker's Abdijsiraop boeat 

Batoelc-<iriep-Bronchilis-Aslhma \ 

tJ!JSIROOP 
Sekorong f.l.3 5 
danf. 2 so / sesaroeng 

· · sesaroeng besar 

Anaka jang lemah semendjak lahirnja dapat djoega 
djadi koeat. dan tegap, ikoet bermain dan bersenam, 
apabila mereka toean beri Sanatogen. 
Sanatogen mendatangkan nafsoe makan dan mengoeat
k"an toeboeh jang masih ketjil. Djikalau mereka koeroes, 
maka mereka lekas djadi bertoeboeh, roepa mereka 
lekas djadi bagoes, sedang penjakit2 tidak akan lekas 
menghinggapi mereka. 
Soerat jang dibawah ini ditoelis oleh toean Th. S., di H. 
seorang bapa jang berterima kasih, ketika anaknja laki2 
mendjadi tegap dan sehat kembali oleh Sanatogen: 

.,Anak sa;a laki2 , bu'oemoer 1! tahoen, roepanja 
diwaktoe jang achir ini sedikitpoen tidak menje
nangkan hati kami. Ketika itoe kami moelai membe
rinja Sanatogen. Setetah 10 minggoe bertoeroet
toeroet ia makan Sanatoqen , maka roepanl·a amat 
baik kembali dan ia gemb1ra seperfi sediaka a. Poen 
sementara itoe beratnja bertambah 7 pond". 

Djadikanlah anak2 toean sehat dan riang den oentqek mem: 
.peroleh ini tjobalah djempoet Sanatogen sebotol pada panda1 
obat atau t~n tC\ko 

SANATOGEN 
OBAT KOEAT JANG PALING BAIK 
Terdapat pada segala roemahl obat dan toko2 
Sanatogen sekali-kali tidak dipegans 
dengan tangan dan tidak menaroeh soeal?e 
bahagian djoega jang tidak diizinkan oleh 

sesoeatoe agama. 

Peratoeran andjing .lila. ~~~~~~:t.~~~1;tf9.*~~~~**~~ 

Menoeroet pemberitaan dokter hewan ttgl. 7 hb. ini, Algerneene kennisgeving 
di Kakaskasen ada kedapatan andjing gila. Oleh sebab 
itoe H.P.B. mempermaloemkan bahwa ketentoean2 per- G ETROUWD: 
atoeran andjing gila jang berlakoe sedjak 28 November 
1936 dan sebetoelnja akan ha bis pada 26 Maart '37, S IE TJOAN TEK 
sekarang dipandjangkan sampai 7 Mei 1937. 

Gatal keras dan sakit pedih dari 
roeam itoe hilang oleh Bedak Purol. 
Berlempah2 kekoeatan menjemboehkan. 

f 0.90 ATAU f1.50 SEKOEPI 

SPAARBANK MINAHASSA. 
Diakoe sah dengan besluit Goebernemen 

tertang~al 11 Juli 1894. 

Tempat menjimoan oeang simpanan jg paling aman ! 

Oeang simpanan jang tert jatat dalam boekoenja 
semasing penjimpan, pac.ia oernoemnja boleh diminta 

kembali saban-saban sa'at, dengan tidak oesah ka
sih tah•e lebih dahoeloe. 

loenia (rente) oeang jang didapat boeat tahoen 
jang telalt !aloe, saban tahoen aelaat-laatoja pada 
boolaa Mei, f.!itentoekan oleh Directie . 

Directie. 

Mana do 
T ondano 

EN 

K HO TIEN NIO 

20 - I - 1937. 

Huwelijksinzegening te Tondano 27 - I - '37 ten 
4.30 ure n. m. ______ ., ______________ _ 

DAM- EN SCHAAKSTUKKEN 

KWA~TETSPELEN 

HALMA 

KLEURBOEKEN 

POEZIEALBUMS 

11 

Ill 
BOEKHAN DEL & DRUKKERIJ 
LIEM OEI TIONG & Co. 
MANADO TEL. 43 

Muta ties. 
Overplaatsing van de Kasbeambte Mas Asma o en 

van Soerabaja naar Manado is ingetrokken. 

Benoemd tot Kasbeambte bij 's Landskas te Manado 
T i rtosoewarto 

landsdier.aar op wachtgeld laatstelijk hulpontvan,er v.d. 
perceptie le. klas te Keboemen. 



KOTAMOBAGOE. 

Pesta perkawinan agoeng antara Prinaes 
Juliana dan Prins Bernhard. 

Sebagaimana ma'loem dimana2 tern pat di Nederland 
poen di Indonesia ini telah diadakan berbagai2 keramaian 
beberapa hari lamanja dalam boelan moeda Januari jl. 
soeatoe oepatjara perkawinan jang maha koedoes antara I 
Prinses Juliana Poeteri Mahkota Nederlanda dan Prins 
Bernhard von Lippe Biesterfcld Germania. I 

Begitoe poela di Kotamobagoe landschap Bolaang
Mongondow orang tiada ketinggalan dalam hal itoe, 
dimaga dalam beberapa hari lebih ·dahoeloe dari pada 
festa perkawinan itoe dilangsoengkan, maka bendar ne
geri ini satoe kota jang satoe2nja kctjil di N. Celebes, 
telah dihiasi dengan begitoe moleknja, kentara gembira
nja pendoedoek waktoe mengadakannja, apapoela pasar 
tjita jang sebesar dan seloeas itoe diperhiasi dcngan 
locar biasa keadaannja 

Panggoeng2 arkoes2 dan bentoekan symbool je main 
tien draai ta' ketinggalan dibeberapa tern pat jang perloe. 
Segala permainan anak2 negeri, anak2 sekolah, muziek2 
njanjian2 sampai kepada gemelan Djawa telah diatoer 
begitoe rapih. Matjam pertoendjoekan, kebagoesan dan 
keheranan, perlombaan muziek dan njanjian poen lam
pion sampai kepada patjoean koeda dll. telah di°adakan 
dengan soengoeh memoeaskannja. Publiek siang dan 
malam berdoejoen2 dan berdesakan, jang mana boleh 
kita katakan pada masa itoe dari kalangan rendah dan 
tinggi seolah2 berada didepan astana di Noordeinde, 
hingga pendjagaan politie ada be~itoe tertib dan awas. 

Perloe djocga kita tjatet disini, ialah sewaktoe re
ceptie dihalaman roemahnja toean Gezaghebber, keli
hatan sekalian anak2 sekolah dari semoea negcri dirata 
Mongondow berdiri bersaf2 mempertoendjoekan dan 
memperdcngarkan tingkah lakoe dan Jagoe, dengan 
masing2 dibawah pimpinan goeroenja. Ketjoeali H.l.S. 
Kotamobagoe orang tidak nampak. I 

Kemoedian bergiliranlah orang mengadakan openbaar I 
gehoor dengan ringkas diatas mana tiada lain dp. memoe
dja dan menjelawati. memberkati dan sympathie terha
d;.p pekawinan itoe dan atas keloearga astana Oranje 
karena perkawinan agoeng itoe. Openbaar gehoor ini 
jang bermoela diantara anak2 sekolah Melajoe dan telah 
dtdengar oleh pul!lliek jang begitoe banjaknja, dimana 
sering2 disamboet oleh tn. Lasik Loboek Sarigadi Ko
pandakan dengan perkataan ,,0 j em Mang k o e bi". 

Setelah itoe bertoeroetan beberapa tt. dan patoet 
diperhatikan ialab pidatonja tn. L. T. Tian wakil dari 
sekalian kaoem T.H. negeri ini, pidato mana begitoe 
njaring dan terang jang ringkasnja seperti berikoet: 

,, .......... Sesoenggoehnja pada masa ini besarlah 
kegemaran dimana! soedoet dan podjok disegenap 
djadjahan Belanda. Demikianlah djoega kami bangsa 
Tiong Hwa negeri ini tiada maoe ketmggalan pada 
mengambil bahagian kegirangan, sebab kami djoega 
termasoek dalam naoengan Maha Radja keradjaan Be
landa jang memberi perlindoengan serta kcsentousaan 
dan perdamaian segala bangsa jang ada dalam koloninja. 

Ma'loem pada tahoen jl. astana Qranje beroleh ke
doekaan jang sangat, oleh kemangkatan jang moelia 
soeami Maha Radja jalah Prins Hendrik, jang pada 
sekarang ini kedoekaan itoe soedah terganti dengan 
satoe kesoekaan jang besar dan sentosa. Satoe tiang 
jang koekoeh pembantoe Maha Radja jang seolah2 soe
dah roeboeh, pada sekarang ini soedab berdiri poela, 
jaitoe soeaminja Prinses Juliana jaitoe Prins Bernhard 
pada sekarang ini. Sesoenggoehnja pada dewasa ini 
bersinarlah tjahaja kesoekaan· dalam astana di Nederland, 
karena tern pat jang telah kosong soedah ada: poela jang 
mendoedoekinja. Djikalau kami fikir bahasa berdjoeta2 
manoesia jang bakal rajatnja, jang bakal mareka pe
lihara dalam damai dan sentousa serta keadilann ja, 
nistjaja banjak soesah jang tentoe akan dipikoel olel; I 
mareka sebab sekiranja mareka itoelah jang bakal me· I 
megang astana keradjaan Belanda jang akan datang. 

Moedah2an berkat Allah tjoerahkan atas roemah 
tangga jang baharoc itoe, moga2 sehat wal'afiat berlakoe 
diatas kaoem keloearga Maha Radja, berkibaranlah 
segalah pandji2 Nederland, insaalah dengan selamat." 

Achirnja openbaar gehoor dan sympathie publiek 
jang datang mengoendjoekkan kegirangan dan kesoekaan 
pada hari itoe disamboet oleh toean Gezaghebber A. Hoff 
sclakoe wakil pemerintah agoeng dinegeri :ni dengan 
banjak terima kasih beliau, dengan ringkas: 

,,Njonja2, toean2 dan sekalian publiek jang ada, Se
bagai wakil pemerintah agoeng dinegeri ini, kami oetjap 
diperbanjak2 terima kasih jang ta' berkesoedahc>n karena 
kesoekaan dan kegirangannja hati kamoe sekalian pada 
datang mengambil bahagian diatas perkawinan agoeng ' 
dari poeteri Mahkota Prim.es Juliana dan Pr ins Bernhard 

Terima kasih berganda2 karena kamoe sekali3n soe
dah datang berkoempoel disini dengan girang hati oen- 1 

toek memberi selamat diatas perkawinan agoeng diistana 
Nederland itoe, karena sekarang iuilah keramaian jang 
dilakoekan ini ada satoe tanda peringatan jang ta' aapat 
kita loepakan. Selandjoetnja kata spr. bahwa soedah 
beberapa tahoen lamanja Nederland dan Hindia telah 
menoenggoeh2 ha! jang berlakoe pada sekarang ini dan 
baharoe sekarang telah soedah kedjadian. Hip hoera 3 kali. 

Mas. 

Maoe didjoeal: 
Satoe PIANO jang terpelihara baik, mer~: 

UEBEL UNO LECHLEITER. 
Keloearan dari : 

PIANOHANDEL W. j. KOK 
Batavia-Centrum. 

Boleh berbitjara dengan Handelsdrukkerij Liem 
Oei Tiong & Co., Manado. 

BERNHARD-THEATER 
GEMEENTE BIOSCOOP - MAN AD 0. 

Oentoek Kamoe, Oentoek Kami, Oentoek kita sekalian ! 
Maloemat jang penting dan besar harganja bagi semoea publiek dibandu Ma,ado dan Mi

nahasa oemoemnja. 

Kabar jang menjenangkan bagi sekalian kita , besar ketjil, toea·1noeda, dari jang tinggi 
sampai jang rendah, dari jang kaja sampai jang miskin sekalipoen. 

MOELAI PADA TANGO AL 18 FE 8 RU AR I jang datang ini, akan di ertoen
djoekkan di BERNHARD THEATER - MANADO: 

FILM PERK.._l\. w·INAN 
DARI 

H.K. H. PRI SES J UL I AN A DENGAN PRINS BERN HARO. 

Berpoeloeh-pocloeh riboe pendoedoek indonesia menoenggoe kedatangan film ini. 
Segenap raja t dari segala bangsa dan golongan tengah bernanti kesempatan jang loear biasa 

ini, kesempatan pada boleh menonton perkawinan dari POETERI MAHKOTANJA. 
Kemoeliaan satoe perkawinan sesama kehormatan2 jan~ tidak ada bandingannja bagi kita 

sekalian, satoe p e rkawinan jang tidak terbilang lagi ketinggian arti dan harganja bagi keradjaan 
Nederland, bagi Ned. Oost- da.n West-lndie. 

Pertjoema ki ta menerangkan lebih djaoeh disini, karena tjoekoep kalau kita ingat itoe ke
djadian ditanah Belanda, dimana orang soedah berani membajar tempat soepaja 1a boleh berdiri 
menonton akan perkawinan itoe sampai harga f 100 boeat satoe tempat sadja. 

Wakil·wakil jang tinggi2 dari hampir semo~a keradjaan besar di Ero ah sampai di Asia 
soedah pergi bersaksikan sama-sama hari jang moelia itoe, apalagi tamoe2 jang tinggi-tinggi 
jang ada berikatan dengan Roemah-Oranje. 

Kami dari BERNHARD THEATER bersjoekoer banjak, bahwa kami telah peroleh ini ke-
hormatan pada da pat mempertoendjoekkan film ini dalam waktoe jang begitoe lekas. · 

Dengan tidalc perdoelikan belandja jang mahal, kami soedah dapa1 sediakan ini kesempatan 
oentock MANADO, oentoek MINAHASA, oentoek semoea BANG.SA diini Negeri. 

H a 1· g a t e mp a t s e p e 1· t 'i b 1i a s a l 

Sedjoek! 
Sedjoek! 

Enak sedjoeknja! 

Seolah-olah baroe ini did inginkan dalam es se
goempal, demikianlah sedjoeknja Eau de c;:ologne
es boeatan Boldoot itoe. Minjak wangi ini mendja
dikan orang segar baC:lannja, soekatj ika hatinja, 
senang akan pekerdjaonnja. Biarlah panas sekali 
harinja, asal bawa Eau de Cologne-es boeatan 
Boldoot, jong menjedjoekkan koel it. Boekankah 
toean telah dGngar nasihat jong baik bagai orang 
dalam negeri jong panas hawanja : 

Sedioekkanlah di rimoe pakai 

~Eau de Cologne 

§ 0 001 
Tiga matjem besarnja, jong f 0.85 - f 1.30 atau f 1.90 sebotol. 
Hanjalah boeatan Boldoot sedjati kalau ditjap belah ketoepat merah l 
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Pemandangan Loear Negeri . 

Tjoeatja pOlitiek semiogkin mendoeng. 

Tahoen baroe membawa Jiarapan2 baroe. Bagit5e 
oran~ sedoenia sama mengharapkan keadaan doenia 
jang akan lebih mendinganr akan tetapi welihat ge
lagat, roepanja harapan sedemikian akan tinggal ha
rapan belaka. 1\\aoepoen di Eropah, maoepoen di 
Timoer keadaan politiek tidak memperlihatkan barang 
tjaja terang setitikpoen, melainkan awan gelap se
mingkin melipoeri tjoeatja perdamaian. Oesaha me
ngetjilkan persendjataan tidak berhasil boekan sadja, 
ma:ah mendjelma rnendjadi perlombaan sendjata jang 
lebih hebat d.ari pernahnja terdjadi. Menoeroet tja
tatan dari boekoe ,,Jane's Fighting Ships 1936" jang 
ditoeroenkan oleh ,,Java Bode", maka ketambahan 
kekoeatan laoet dari pelbagai negeri ada tidak koe
rang dari 1. 083, 4t3 ton, terdiri dari kapal2 perang 
slagschepen, kruisers, iboe mesin terbang dari kapal 
silaro, sedang kapal2 jang lebih ketjil beloem ter
hitoeng. Dari enam negeri besar2 jang mempoenjai 
armada laqet, terdapat Amerika-serekat dengan peng
loeasan sedjoemlah 32;}.5 J 5 ton, pada barisan jang 
paling atas, berikotnja ~nggeris dengan pengloeasan 
dari 32~.310 ton, sedang nomer tiga adalah Djerman 
dengan pengl6easan 175,366 ton. Jang mendoedoeki 
tempat jang keempat adalah Italia dengan 107,451 
ton, diikoeti sebagai jang kel1ma, oleh Perantjis de 
ngan 106,500 ton dan sebagai pengoentji daftar ad ~i 

lah namer enam Japan dengan pengloeasan 6:3,90 :.l 
ton. Tentang pengloeasan armada laoet negeri 'Roes, 
orang sekedar meraba raba sadja, tapi menoeroet 
taksiran pengloeasan armada laoet Sovjet itoe se
ketjil ketjilnja ada U7.492 ton. 

Sesoedah rampoengnja programma pengloeasan 
diatas ini, maka armada laoet dari keenam negeri 
terseboet ada sebagai berikot: 

Ing g eris. Djoemlah kekoeatan laoetnja Albion, 
dihitoeng kapal2 besarnja sadja ada 1.186.570 ton, 
dalam djoemlah mana ada termasoek 14 slagschepen 
besarnja totaal 438.250 ton, 3 slagkruisers totaal 
106. l 00 ton. J 8 kruisers be rat djoemlahnja _113 300 
ton, 46 kru1sers ringan dari ::::85.570 ton dan 9 kapal 
indoek mes1n terbang dari 181 350 ton. 

A m er i k a - S er i k at. Oekoeran totaal kapal2 -
nja jang besar ada J.015.900 ton. terdiri dari 17 
slagschepen dari 537.200 ton, l 8 kruisers berat dari 
171.700 ton, 1.9 kruisers ringan dari i60.500 ton 
dan 1 indoek mesin terbang dari 1±6.700 ton. 

Japan. Negeri Mikado masih tetap dinomer tiga 
dengan djoemlah kekoeatan armada laoet sebesar 
691.255 ton, terdiri dari 9 slagschepen dari 301.400 
ton, 12 kruisers klas satoe dari 107.800 ton, 25 krui
se1s dari kl as doea dari 141.~55 ton, 6 pan tserkrui
sers toea dari 53.330 ton dan 6 indoek mesin ter
bang dari 88.470 ton. 

Per an t j is. Dj~emlah totaal kapal2 besar ada 
468 879 ton, terdiri dari 11 sla~schepen dari 282.281 
ton, 1 kruisers berat dari 70.000 ton, 11 kruisers 
ringan dari 84.502 ton dan 2 indoek mesin terbang 

_ dari 32.146 ton. 
l tali a. Negerinja Mus~olini mempoenjai kapal2 

besar totaal 351.538 ton, terdiri dari 6 slagschepen 
dari 160.354 ton, 3 pantser kruisers toea dari 24.301 
ton, 7 kruisers berat dari 70.000 ton, 19 kruisers 
ringan dari 96.883 ton, sedang kapal silamnja ada 
83 boeah atau 1 lebih hanjak dari tetangganja Pe
rantjis, jang mempoeojai 82 duikbooten. 

D j er man. Armada laoet Djerman jang doelof', 
telah dimoesnakan sesoedahnja perang doenia, djadi 
Duitschland baroesan moelai memboeat jang baroe, 
dan akan mempoenjai totaal kapa\2 besar dari 295.538 
ton, terdiri dari 10 slagschepen dari 191.120 ton, 
3 kruisers berat dari 30.000 ton, 6 kruisers ringan 
dari 35.400 ton dan 2 indoek mesin terbang dari 
38.500 ton. 

Melihat daftar jang diatas ini, dan djika kekoea
tan laoet Djerman dan Italia, jan2' sekarang soedah 
djadi sobat digaboengkan djadi satoe, rnaka kedoea 
negeri fascist itoe bersama sama akan mempoenjai 
kapal2 besar dari totaal 646.558 ton, antaranja totaal 
16 slagschepen. Herankah kalau Perantjis dengan 
kekoeatan 468.879 ton, antaranja 11 slagschepen 
mendjadi koeatir? Poen Engeland, jang ragoe ragoe 
akan sikapnja Italia oleh karenanja tidak soeka me
lepaskan Perantjis, mengingat kepentingannja di 
Laoetan Tengah. Middellandsche zeepact jang ba
roesan ditoetoep antara Inggeris dan Italia roepanja 
ada salah satoe dari tindakan2 negeri Al bi on itoe 
pada n,elindoengi kepentingannja didjoeroesan itoe 
boekan sadja, tetapi djoega sobatnja Perantjis jang 
dilain pihak memang tak bisa tiada d1sampingnja 
dalam politiek Laoetan Tengahnja itoe. 

JRAB 

OBAT ~AKIT KEPALA 
TJAP MATJAN. 

Soedah termasjhoer paling mandjoer 
dan tjepat sekali boeat ilangken : 

0 SAKIT KEPAL A 

'-o SAKIT GIGI 

Lo SAKIT KOEPING 

'-o DAN L.L. 

TOKO OBAT T JAP MAT JAN 

Eng Aun Tong Kow Kie 
Molenvliet W. 212. Telf. 1090. 

B A T A V l A. 

Bisa dapat beli diantero tempat. 

"ANDU" 

BAROE DIBOEKA · 
KLINIEK BAROE DARI 

Dr. A. B. ANDu.· 
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PEMELIHARAAN KW ALITEIT 

Pa I a ct a n f o e 1 i e S i a o e. 
Pada melindoengi keadaan jang baik (kwaliteit) 

dari pala dan foelie dari daerah landschap Siaoe, 
maka oleh pemerintah landschap terseboet, dengan 
bersepakat dengan controleur Taroena Pad;i ach1r 
boelan Augustus 1936 telah dike\oearkan satoe pe
ratoeran, dalam ·nana ada iilarang pem<l.soekan pala 
dan foeli dari loear daerah landschar itoe ke Siaoc 

Pera toe ran terse boet lengka pr ja ada se peni 
herikoet: 

Pasal I 
Viemasoekkan kedalam daerah landschap Siaoe, 
mengempoenjai, membawa, menpmpan atau men
djoeal pala dan foelie jang berasal dari loear 
daerah landsch;,ip Siaoe ada di:arang. 

Pasal 2 
(1) Peianggaran alas peratoeran larangan diatas 
ini. boleh d1hoekoem dengan hoekoeman tahanan 
(hechtenis) setinggi t1ngginja tiga boelan atau 
dengan hoekveman denda wang seringgi tingginja 
seratoes roepiah. 
(2) Pala dan foelie dengan mana orang ada me
lakoekan pelanggaran jang ternjata diatas ini 
boleh diroesakkan, seberapa banjak itoe ada ke 
poenjl\an terdawa. 

Pasal 3 
Peratoeran ini moelai didjalankan 15 hari kemoe
dian dari pada tanggal pengoeatan peratoeran ini 
oleh Kepala Pemenntah Daerah. 
Sekianlah boenjinja peratoeran landschap itoe. 
Oleh kepala pemerintah daerah, jaitoe resident 

Manado, peraroeran landschap itoe telah dikoeatkan 
dengan satoe gewestelijke verordenir:g No. 64 jang 
telah dioemoemkan dalam javesche Courant No ~OJ 
ttgl I 8 December 1936. Moelai bekerl:ijanja veror.ie
ning itoe jaitoe 60 hari sesoedahnja pengoemoeman 
terseboet. 

Seperti pelllbatja ketahoei, perlindoengan kwa11-
teit product Siaoe itoe sekian lama waktoe ada men
djadt perhatiannja K.H.P. ini, jang kira:l sepoeloeh 
tahoen lamanja, sedari masanja resident Schmidt 
disini, denaan tidak berhentinja menoelis, mendesak, 

5 . 
meminta akan diadakan11ja peratoer;m sedemtkian. 
Lama kita telah beroesaha, pada achirnja berhasil 
djoega ! 

Sekarang peratoeran jang sekian lama !erasa per
ioenja itoe, telah ada. Moga mogahan tidak kasih 
datangnja, sebab besar kemoengkinannja, bahwa se
mentara itoe kwaliteit pala dan foelie Siaoe, lantaran 
kenoei jang telah diadakan sekian iama waktoe, 
dipasar doenia telah banjak roesak. Pada Pernerintah 
dan Ra'jat landschap Siaoe sekarang terserah, pada 
mendjaga agar soepaja peratoeran i_toe, jang bern:iak
soedk:an melindoeng1 kwaiiteit hast\ boemm1a iang 
teroetama, dari mana ada bergantoeng sebahag1an 
besar mati hidoepnja orang S1aoe, tidak mendjadi 
satoe peratoeran diatas kt:'rtas sadja, melatnkan b~r
lakoe djoega dalam praktijk pengilidoepan Ra'Jat 
sebagimana ada dimaksoedkan. Soekalah Ra'jat Siaoe 
memelihara dan atau mengembalikan, djika sekiranja 
soedah hilang, nama balk dar1 pala dan foelienja 
itoe, seperti soedah d1kata, pangkal penghidoepiit'.Il)a 
jang oetama, sekaran~lah terberi kes~mpatan bagin]a 
me111perlihatkan kesanggoepannja membela perioek 
nasinja. 

Oemoemnja pendoedoek Siaoe, dengan terke.tjoeali 
se(Jolonaan ketjil, jalah tengkoelak2; antaran1a ter
dapat dJoega tidak sedikit orang Siaoe sendiri, jang 
bA"asanja mendapat keoeatoengan dari perdaga~gan 
pala dan foelie d a r i Io ear Si a o e jang ditiam
poerkannja dengan pala Siaoe dan ct:djoealkan s ~
bag a i pa I a S i a o e djoega, jang dengan adan1_a 
peratoeran ini kehilangan pentjahariannja jang bag1-
toe meroegikan pendoedoek Siaoe seloeroehnja !toe, 
tentoe sama aembira dan senang serta berternna
kasih dengan °adanja perlindoengan pala foetie Siaoe 
itoe. 

Kita dari K.H.P poen tidak soeka ketinggalan 
serta toeroet bersjoekoer djoega dengan adanja pe
ratoeran itoe, jang bagitoe lama kita soedah pint~
kan, dan sekarang segoedah berdjoang oento~knJa 
sekian lamanj:;1., pada achirnja berhasil kaboe! d]oega 
angan angan itoe. Moga _moga!ah. peratoe;an 1toe 
membawa berkat bahag1a bagi Ra jat Jang tersangko2t. 

CHABA R DARI SIAOE. 

Agama petjab belah 

Siaoe satoe poe!au jg pendoedoeknja sangat jakin
kan agama. Protestant. Olenja di th2 .silam soekar lagi 
bidat2 jg lain bisa masoek dL poelau Siaoe oleh pen
doedoek karena katanja jg lain2 itoe ada menggenapkan 
riwajat elkitab bahwa agama nanti melawan agama duis 
jg lain2 itoe dianggap Kartoe atau Seitan mernbawa a-
gama jg tidak benar. . · 

Pada waktoe2 itoe Zending leloeasa sekal1 seh111gga 
pesat kemadjoeannja tetapi pada dewasa 

1
i11i rnep~nja 

merosot oleh karena anggota2 Djamaat pendocdoek S1aoe 
bermoelai tjere berai i1gama petjah belah; dengan adanja 
pengaroeh2 Agarna jang lain2 rnisalnja RK. darrislam 
soedah moelai mendalam apa lagi pengaroeh2nja K.A.P, 
dan P.M.S. (nama agarna merdeka di Siaoe) soedah 
meradja lelah, sangat menarik perhatian pendoedoek. 
Sehingga menoeroet pendapatan kita Geredja R.K. soe
dah terdiri dinegeri Ondong. Masigit lslam tengah ber
ichtiar, K.A P., di ,seong P.M S. di Oeloe, Nameng dan 
Boekit soedah beribue-1iboe angotanja Kita dengar lagi 
dari beberapa negeri misalnja dari Laghaeng, Talawid, 
Mala tengah beroereesan tjari perhoeboengan pada 
p MS dan KAP; dari Tagoelandang djoega .1oedah 
di Beong seorang oetoesan maoe berhoeboen~ lagi. 
Bestuur2 KAP dan P MS sekarctng ini roepanja leloea-

Bisa minoem bisa gosok bisa oeroet 

Kemandjoeran 1n1 minjak obat soedah dapat diplonta2 dan soedah ~i~oee!ji dari p~doeka2 

toean2 ambtenaar dari bangsa Europa dan lndonesier seperti: Radja2, Regent, Hoofdagent vut 

Poli tie bij de afdeeling Generaal Controle Soerabaja, Adjunct Hoofd Djaksa l ste klasse pad1 
Landraad Makassar, kepala:3 District, Wijkmeester dan Luitenant Tionghoa, Hm. toea2, kepala2 
goeroe, Voorzitter2 dari perkoempoelan2, serta pendoedoek2 dan bangsa2 asing dari seloe.roeh 
tanah H1ndia Belanda jang soedah pernah pakai ini ,,Ban Leng", dibawah ini ada doe:i soerat 
dari antaranja. 

Soerabaja, 7 Septembei 1935. 

VER KLARIN G. 

Jang bertanda dibawah ini, Ch. W. d~ Kater, Hoofdagent van Politie !Jada afdeeliAg Gene
rale Contr@le disini. menerangkan disini, bahwa ia soedah tahoe pakai minjak Ban Leng boeat 
mengobati loeka2, sakit peroet dan beringges, boeat penjakit-penjakit mana obat terseboet sa-
ngat baik adanja. Jang bertanda 

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

' V E R K L A R I N G. 
Jang bertanda dibawah ini, L. J J. v. Anen, bertinggal di Soerabaja, mt,>-nerangkan dengan 

int, bahwa minjak ,,Ban Leng", jang dib1kin oleh Sie Ka Tje merk Tjeh She Tons, sangat er
poedji goena roepa·J, penjakit, seperti: sakit telinga, demam, loeka teristimewa loek:ba2 angoes. 

Sesoedah pakai sedikit sadja rasa sakit soedah hilang sama sekali. 

Soerabaja 24 - 11 - '35. Jang bertanda 

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

BEKENDMAKING. 
De Resident van Manado maakt ingevolge artikel 9 der VUURWAPENORDONNANl lE Stbld. 1925 

No. 499 bekend : 
A. dat de herregistrntte van vuurwar>ens in de Minahasa voor ht:' jaar 1937 op de volgende data zal 

gehouden worden : 
Onderd~ Tateloe 
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" 

. 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

Kem a 
Amnadid1 
Tomoh 1; 

Tonda no 
Kakas 
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Ka wangkoan 
Ratahan 
Liwoetoeng 
Tanawangko 
Toempaan 
Amoerang 
Motoling 
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Man ado 

Reg. 
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" " ,, ,, ,, 
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" II 
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t " " ,, " 

B. dat: 
I. de registratie op dezelfde plaatsen als in het jaar 1936 zal plaats hebben 
II. Voor Manado ten kantore van de Stadspolitie Julian<1laan 
II. ieder met zijn eigen vuurwapen en bijbehoorende vergunningsbewijs moet verschijnen 
Ill. Jedereen bij de verschijning vour de registratie va'l hun vuurwapen (a) reeds voorzien moet zijn 

van zegel(s), verkrijgbaar aan de Post - en hulppostkantoren 
Vrijstelling van zegelrecht kan alleen worden toegestaan indien daarvoor een van het Hoofd van 
Plaatselij k Bestuur te Manado atgegeven verkl<rring kan worden voorgelegd. · 

IV. de bezitter: 
a van slechts een achterlaad. gladloop geweer, hetwelk hij in het bezit heeft voor de bewaking van 

aanplant in zijn tuinen, daarvoor geen zegelrecht verschuldigd is, doen wel voor de registratie ver
schijnen 

b. van meer dan een achterlaad gladloop geweer, ook al worden deze wapens voor het bovenemschre
ven doe! gebruikt, voor alle geweren zegelrecht verschuldigd is. 

c. van zoo'n achterlaad gladloop geweer, bedoeld in punt a. bij de registratie een verklaring va11 den 
Hoekoemtoea of wijkmeester moet overlegge11, vermeldende dat het wapen slechts voor het bovenom
schreven doe! wordt gebruikt. 
\Aile hoekoem-toea's en wijkmeesters moeten hierbij hun medewerking verleenen). 

v. alle eigenaren van vuurwapens die voor bet ja<Ir 1936 reeds op andere plaatsen zijn geregistreerd 
ook moeten verschijnen. De Resident voornoemd, ____ ...,::_, __________________________ _.. ____ ~· ~· ..... .-..~------~--~~~--------------..r...---

scllah memperi, andakan kebenarannja Geredja merdcka 
itoe, dan selaloe mendapat simpathie dari pendoedoek 
poelau Siaoe 

Kita sangat heran Siaoe sampai djadi petjah belah 
sedemikian, anggapan saja tjoema di Minahasa, c;da I< G.
P.M. pen. 

Apa pengaroeh zending soedah loentoerkah? Ataukah 
barangkali Siaoe soedah sampai lagi pada zamann1a 
kesadaran dan keinsjafan ? 

(Jnist, orang Siaoe soedah moelai sedar dan insjaf Red] 

Talawid ta' maoe ketinggalan 
Dari 7 Januari, segenap tanah Belanda dan Indonesia, 

ramaian besar, oleh perajaan hari nikahnja !-'rinses Juli~ 
ana dengan Prins Bernhard. 

Hari jang tertentoe di negeri Talawid agak. tidak 
rnemberi hormai pada perajaaw itoe, sehingga kelthatan 
·tjoema di Talawid, itoe hari, ta' ada tjorak tiga. Boleh 

djadi sebab ta' tahoe rne~ahoe. 
Oleh toean Kap laoet sekarang ini di Talawid ber

sed1a merajakan hari moelia itoe, nanti pada 31 Januari. 
Kita nanti to;;roet bersoeka meskipoen soedah tawar 
rasanja asi loch Talawid ta .maoe ketinggalan. MK. 

Vendu- & eommissiekantoor 

W. de BESTE 
TONDANOWEG 81 tel. No. 187. . 
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