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Consul generaal Sung. 

Pindall dari Bet aw i. \ 

Consul-generaal Tiongkok, toean F. T . $uni;, jang 
1 

boelan laloe telah berangkat ke Tiongkok, mer1oeroet I 
pemberitaan ,,Sin Po" aka11 tidak kembali lagi l,e Beta
wi sebagai consul, tet<Ipi oleh pemerintah Centraal telah 

1 
dipekerdjakan pada deparrement Buitenland~clJe zaken. I 

Toean Sung akan doedoek dalam satoe commissie 
penjelidikan pelbagai perdjandjian dengan Joear negeri, 
dari dep:irtement terseboet dan boleh djadi sedoeloenja 
mendjabat pekerdjaan baroe itce akan kembali boeat 
sedikit waktoe lagi ke Betawi Siapa penggantinja tn. 
Sung sebaga1 consul-generaal boeat Tiongkok di Indo
nesia, beloem dapat diwarrakan. Boeat sementara con
sulaat generaal dipirnpin olelJ vice-consul toean Lin Ting 
Ci1eng sebagai wakil consul-generaai. 

S.V.B. meugoendang team Japan. 
Bo e a t d a t a n g k e I n d o n e s i a. 

Soerabaja Voetbal Bond, dengan p~rantaraan !apan 
sche Vereeniging dikota itoe, telah min1a pada consul 

Roepa Jang maniF 
dan koelit jang haloes 
bisa didapat dengan tjoetji doea kali 2 
minuut saban harinja dengan menoeroet 
atoeran Palmolive-ilmoe-ketjantikan. 
Saboen Palmolive 1toe dibikin dari tjam· 
poeran minjak olijf dan lain2 minjak dari 
tetaneman. 
Boesa jang begitoe banjak masoek 
didalam lo bang~ koelit; karena inl, koelit 
djadi haloes dan seger, 
Pakailah saboen Palmolive, djoega boeat 

At eran pake Palmolive-ilmoe-ketjan· 
t!kan saban hari 2 kali 2 minuut 

C-<>soklah moeka, leher dan poendak, 
dengan boesa saboen Palmolive. Biar. 
k nlah ini boesa masoek di lobang' koelit, 
s epaja koelit djadi haloes dan bersih ! 
l\alau boesa soedah menjerep, tjoetjilah 

ngan aer biasa. Njonja nanti akan 
enjaksikan sendirt, bagaimana kesoe· 
hannja. Paras djadi tjantik, koelit segar 
loes. 

man di. Harganja moerah 
hasilnja besar. 

(H PALMOUVl TIDA HRISI G[MOfK BIUTAMG 

Japan toean Aneha, boeat mengatoer soepaja satoe elftal - -----, ---------------------
jang k~eat dari. regeri Matahar~ bisa didata_ngkan k~ ' Tega! atiu P_ekolonga1 1 kali serta extra (di Betawi j sangat terkenal Iantaran keberaniannja waktoe perang 
lndooes1a sebaga1 oendangan dart S.V.B., beg1toelah d1 atau Soerabi1Ja 1. di Shanghai dalam tahoen 1932 melawan Japan, dengan 
wartak .. n oleh ,,Nichiran Shogyo". Sesoedah diadakan 5. Hari-hari bertanding j~ ah setiap Rebo, Sabtoe dan pasoekan ke XIX jang terkenal itoe. Poen dalam pem-
pembitjaraan antara toean Aneha dan japansche veree- .\1inggoe. I berontakan Jan~ penghabisan di Selatan, generaal Tsai 
niging, !aloe dipoetoeskan, bahwa permintaan itoe haroes 6. Ongkos2 ditanggoeng Jleh S.V.B. ada main nl penting. Maksoed perkoendjoengan ke 
dioeroes oleh vereeniging terseboet Oleh vereeniging ~al_au oendangan itoe diterima, penggemar2 bola j Java itoe adalah pada datang menjatakan rasa terima 
itoe, dengan lekas djoega niatan b011d Soerabaja itoe l<~ki di Java akan menjaL •kan pertandingan2 jang loear kas1hnja pad a pendoedoek Tionghoa di ini negeri boeat 
akan disampaikan kepada Japansche Voetbal Bond di biasa. . I segala toendjangan jang telah diberikan pada nq.~er1 
Tokyo, permintaan rnana soedah dikirim dengan pos Bagaimana voetballer, \anado. Apa tidak boleh itoe leloehoer. Generaal Tsai soedah berangkat dari HonE!-
oedara. Djandji2 jang diikatkan adalah: extra main satoe i<ali di 1 inta boeat disini sadja? Bo- l<ong ke Manilla dengan maksoed seroepa dan dari sana 
I. Elftal jang paling koeat di Japan. leh. tjoba, toh t oeladjar dari S.V.B. tempo didoega ia akan melandjoetkan perdjalanannja kema ' 

...,.....,.....-......J R han I Generaal Tionghoa itoe setjara diri, sangat membe1 

ners (!eiders). 
3. Main disini lamanja 6 minggoe, diantara 1 Septem

ber dan 30 Nov0mber. 
4. Akan main disini: di Makasser 1 kali, Bandoeng 3 

kali; Semarang 2 kali ; Djokja I kali; Soerabaja 3 
kali; Betawi 3 kali; Solo 2 kali; Malang 1 kali dan 

Generaal Tsai Ting Kai. 
Ba k a I m e n go e n d j o e n g i J a v a. 

Menoeroet ,,Bat. Nwsbl." sangoit boleh djadi itoe 
pertaroengan Shanghai generaal Tsai Ting Kai , akan 
berkoendjoeng ke Java. Seperti diketahoei generaal Tsai 

tji tiangsa apan. erka11 a ia p. na a 
dapatannja, jalah, bahwa Tiongkok nanti sentousa se
soedahnja membikin perhitoengan sedjelasnja dengan 
Japan. 

Soesoe ada er ken al sebagi 
baek • 

m1no man jang paling 
Terlebih lagi soesoe -entjer .,Tjap NONNA" ada paling 

baek dan segar rasanja dari pada laen-laen minoeman. 

Soesoe entjer ,, Tjap NONNA" selamanja gampang di· 

goenaken ja.itoe: bi kin doea lobang diates kalengnja dan 

sesoedanja itoe laloe ditoeangken ketjangkir atawa glas. 

Minoemlah 
Soesoe entjer 
,J'. AP 

ETIKET-ETIKET DARI SOESOE ENTJER TJAP NONNA BOLEH DATANG BAWA DAN TOEKAR PERSENAN PADA N. V. MOLUKSCHE HANDELS 
VENNOOTSCHAP DI MANADO. KETERANGAN LEBI DJAOE BOLEH DAPAT PADA FIRMA M. H. V. TERSEBOET. 
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Terlaloe pertjaja tacbjoel. 
H a m p i r m e n i m b o e l k a n gar a2. 

Dalam abad jang kedoea poeloeh ini, sedang 
segala-galanja soedah serba modern ada satoe hal 
jang tetap tidak berobah dan masih tegoeh dalam 
kekolotannja, jalah kepertjajaan kepada ketachjoelan 
Bagitoelah baik disini, baik dimana2 di Indonesia 
raja ini, kepertjajaan pada adanja tjoelik jang mentja 
ri kepala anak2 boeat didjadikan ,,obat" pengoeat 
barang pembangoenan besar2, seperti djembatan dls
nja, !Jlasih sangat berpengaroeh bagi massa. 

Bagitoelah di Soerabaja baroe ini hampir2 sadja 
terdjadi pemboenoehan lantaran gara2nja tjoelih Poen 
disini,, dikampoeng Bitoeng besar (Sindoelang) pada 
seminggoe-doea !aloe hampir2 sadja terdjadi onar 
lanlaran gara2nja tachjoel. Kedjadian itoe seperri 
berikot: 

Pada kira2 doea minggo~ berselang telah mening
gal seorang anak ketjil anaknja pendoedoek kampoeng 
terseboet. Sesoedah dikoeboer beberapa hari tersi
arlah kabar, bahwa majatnja anak itoe telah ditjoeri 
orang. Jang ditoedoeh berboeat itoe ada seorang 
perempoean dalam kampoeng itoe djoega, jg sering 
mengobati orang sakit, dus sematjam doekoen. Kata 
orang, doekoen itoe soedah qoeri majat anak terse
boet, boeat diam bi! lidahnja .goena didjadikan obat ! 
Keloear.ganja iboe anak jang 6oedan mat itoe o -
lai memperdengarkan pelbaga1 sindiran ~pada alamat
nja perempoean jang disangka. Oentoeng sadja pe
merintah kampoeng lantas mehgoeroes hal itoe, jang 
ternjata tidak berdasar sama sekali, se,bab majat 
anak itoe masih ada dalam liang koeboernja I Konon 
sekarang perempoean jang ditoedoeh boekan2 itoe 
itoe balik menoedoeh sebab merasa dirinja diperma
loekan dengan tidak ada barang lantarannja. Entahkah 
hikajat pentjoerian lida-anak itoe nanti berboentoet ! 
Tidak lama lagi orang moelaikan pembikinan dodo
koe Singkil. Pasti nanti akan tersiar kabaran ten tang 
orang potong2 kepala ! Baik I ah sedari sekarang orang 
diperi.1gati pada djangan mempertjajai segala do
ngengan sebagitoe. Poen baiklah orang ingat, bahwa 
menjiarkan kabaran jang menggemparkan ada ter
antjam hoekoem ! 

Perajaan perkawinao jang rarnai. 
0 a pat p e no e h per h at i an. 

Penikahan sepasang penganten jang sangat ramainja 
telah berlakoe baroe2 ini dia11tara doea pemoeda Mina
hasa terpeladjar dikota ir,i, jaitoe non a E. C. C. Winter, 
onderwijzeres pada le E. L. S. disini dan toean A.G. ]. 
Kandouw, seorang dokter moeda. 

Waktoe pada 7 hb ini soreh, sepasang merpati itoe 
menerima tetamoe, ternjata perhatian dari handai tolan 
dan sobat kenalan ada sangat loear biasa besarnja, 

,,Oh I 
T entoe sadja 
Ankerpils!" 

,, . . . . limoen • • 

blanda .... sirop 
wa ini Ankerpils? 

,, . . . 

Ankerpils ada minoeman 

jang sekarang sanget dige· 

marken oleh sesoeatoe orang. 

Saban roemah-tangga haroes 

selaloe sedia Ankerpils boeat 

disoegoeken pada sobat-sobat 

atawa tetamoe, soepaja bisa 

menambaken kegoembirahan. 

sehingga boekan dilebih-lebihkan kalau kita katakan===:--:;----::;;;:;:::-:.:.:::~;..-:-::=;:. 
· ·oetoem pe;na menjaksikan pesta perkawinan seramai 

itoe Diantara tetamoe tertampak notabelen, antara p.t. 
van Rhijn serta ketoewarga, poen toean2 sedjawatnja 
dokter Kandouw, jalah dokter2 diseloeroeh Minahasa 
hampir semoea telah m.enentoekan datang meramaikan 
pesta colleganja itoe . Perhatian sebesar itor tambah 
poela loeasnja dengan adanja persenan pfringatan pada 
kemanten · baroe itoe jang beroepa kembang dari anel<a 
warna dan pelbagai barang perhiasan dan J..eperloean 
roemah tangga. 

Baik njonja dan toean Kandouw-Winter; baik sobat 
kenalan, tetamoe jang perloekan toeroet berhadir, tentoe 
tidak akan moedah meloepakan malam pesla perkawi
nan itoe. 

Peogeloehan diperhatikan 
Toelisan kita dalam s .k. ini tentang keroesakan dja

lan antara kamp. Bandjer dan kampoeng Baroe jang 
mengganggoe kendaraan dan manoesia laloe-lalang di
sitoe telah mendapat perhatian gemeente. Kini djalan 
terseboet sedang diperbaiki Tet ima kasih 

Satoe hal lagi jang perlor kita meminta perhaiian 
jaitoe tentang soal penerangan ditempat itoe 
jang oleh karena gelapnja djalan terseboet sehingga 
sering-sering terdjadi hal-hal jang tidak diingin. Seba
gaimana djoega di!oeroeng-loeroeng dilain2 kampoeng 
oleh gemeente ada dil· eri penerangan electrisch, maka 
kita rasa pada djalan itoe jang soedah sekian lamanja 
meminta penerangan, diberi penerangan dengan-selekas 
moengkin. Ongkos penerangan didjalan terseboet tidak 
seberapa harganja dus tidak mendjadi halangan pada 
gemeente, apalagi oleh Gas Mij telah dipasang tiang2. 

Injector 

Trekkingslijst Sweepstake. 
Vereeniging TjengLian Hwee 
a f d. Sport en Mu z i e k. 

1 ste Prijs No. 252 
2de 237 
3 ., 857 
4 I) " 6!;9 
5 " " 318 
6 ,, " " 148 
7 " " 336 
8ste ,, 003 
9de ,, ,, 178 

Troostprijzen 

024 028 D72 089 104 135 152 190 191 194 
208 268 343 388 441 498 564 608 695 709 
748 811 897 940 

Kepala dari Crisis lnvoerhureau 
Se.ora11g pembesar dari kantoor Economische Zaken, 

jaitoe kepala dari dari Crisis lnvoerbureau, toean Polak, 
dengan kapal baroe2 dari Java telah tiba disini dalam 
perdjalanan dienst. Konon toean terseboet dengan kapal 
hari ini akan berangkat kembali poelang ke Java. 

Soal Hoekoemtoea Tikala. 
Tidak diadakan pemilihan? 

Hari Sabtoe ddo. 3 hb. ini oleh toean controleur 
Manado telah diadakan perhimpoenan dengan orangz 
toea dan kepala2 djaga di Tikala dengan bertempat di
district kantoor 1~anado. 

Maksoed perhimpoenan itoe jalah membitjarakan , 
soal Hm.toea di Tikala, jang menoeroet anggapan pe- 1 

merintah disini, pada kali ini akan ditjoba dengan tiada , 
dilakoekan pemilihan seperti kebiasaan , dan nanti akan 
diangkat seorang2 pendoedork asli jang boleh diharap 
sanggoep mernimpin negeri terseboet [jang sekarang 
telah koetjar katjir, pen .] kalau voorstel itoe mendapat 
persetoedjoean. 

Perhimpoenan dipihak jang terbanjak setoedjoe mak· 
soed itoe dan hanjalah sedikit membingoengkan ja lah 
tentang apakah Hoekoem toea itoe akan diangkat sen 
diri oleh jang berwadjib , ataukah akan dimadjoekan 
candidaat (siapakah jang a kan madjoekan candidaat: 
candidaat sendirikah atau kaoem ataukah orang2 toea 
dan kepala2 djaga? pen]. 

Akibatnja poetoesan dari perhimpoenan, akan .disam
paikan pada instantie jan g berwadjib atasan . 

SekianlalJ kependekan warta jang kita dapat lentang 
maksoed perhimpoenan itoe. Tindakan pemerintah jang 
bakal diambil, dan berdasar atas hal2 jang njala 5eperti 
apa jang telah ditera1igkan dalam perhi ·: poenan itoe 
memang pada tempatnja. Asal sadja pem-benoeman 
jang bakal dilakoekan itoe, tidak menjinggoeng kema
oean rakjat disitoe, jang soedah sekian lama ingin 
mendapat satoe Hm toea a lias bapa kaoem dalam arti 
jang sebenar-benarnja. 

Negeri Tikala walaupoe n telah didiami oleh roepa 2 
golongan bangsa tetapi masih bersendi \00 pCt pada 
adat kebiasaan Minahassa . Olehnja itoe membenoernd 
seorang Hm.toea baroe di Tikala, haroeslah ia seorang 
orang jang se-paralel dengan rajat dalam segal a hal, 
boekan sadja tetapi seorang-orang jang tahoe pengh idoe
pan dan keadaan kaoem Seorang jang tidak moedah 
lilipengaroehi. Economienja koeat. 

Mereka jang ingin djadi Hm.toea haroeslah me ma
d j o e k a n d i r i n j a p a d a j a n g b e r w ad j i b seba
gai candidaat dan boekan seperti jang kita dengar 
diloearan haroes dimadjoekan oleh orang toe<2 dan ke 
pala2 djaga, jang mana ini gampang dipenga1oehi oleh 
familie en vrindjes sijsteen. 

Candidaten jang dalam dadanja masih mengandoeng 
autocraatisme baiklah djangan diangka ~ . kerena dengan 
anggapan itoe bolehlah mentjeraikan ia dari pergaoelan 
massa. 

Te11toelah djika pemilihan oemoem boeat Hm.toea 
tiada djadi, maka banjaklah candidaat jang mengharap 
harap akan dihinggapi dewi fortuna, mesti makan ba
wang Terlebih2 bagi mereka jang soedah moelai pakai 
aka! lain. 

Sekian doeloe. Injector. 

UAHI TO~DA~O. 
(Oleh FredSar) . 

Serikat kaoem .iboe holeh menjelidiki. 
Seperti telah maloem dinegeri2 didistrict Tolour, 

ada club2 pejanji pemoeda. Kebanjakan club penjanji, 
beladjar menjanji pada waktoe malam , disebabkan 
pada siang hari mareka pergi ke keboen. 

Kita dengar dibeberapa negeri [maaf pada negeri 
dan pengoeroes jang tidak] bahwa satoe, doea dari 
pengoeroes penjanji, toekang mengaboei mata pada 
poetri jang soetji. Lebih tegas lagi ialah toekang 
mengondol para poetri oent0ek ditjemarkan nama 
serta k<:!hormatannja . 

Matjam orang jang demikian, haroeslah dilenjap
kan dari mata doenia hidoep bersama. 

Orang2 jang soenggoeh2 tergolong manoesia 
sedjati jang berfikiran adil serta takoet, haroeslah 
berrame2, bersama2 mengh!langkan perboeatan jang 
adjar itoe. lni betoel2 soeatoe pekerdjaan soetji, ka
rena dengan ini kita menolong kaoem lemah para 
poeteri itoe adanja. 

Terhadap pada orang2 jang koerang adjar itoe, 
dengan hormat kita serahkan atas penjelidikan: 

le. Sarikat kaoem Iboe choesoesnja, 
2e. Kerkraad dibawah pimpinan In!: Leeraar, 
3e . Pegawai negeri dibawah pimpinan Hoe• 

koemtoea dan, 
4e. Pendoedoek negeri seloeroehnja. 

i<alau penjelidikan2 itoe semoeanja nanti gaga! 
oempama nja baroelah kelak kita beberkan dimoeka 
oemoem. 

Tetapi diantaranja oen toek rnemoedahkan penje
lidikan itoe baiklah roepanja kalau kita sed1kit ber
teriak kepada : 

Para pengoeroes serta segenap anggauta pemoeda. 
Kamoe sekalian haroes awas . haroes hati21 Seorang 

doea nona 2 dari anggauta perkoempoelanmoe telah 
ada jang djadi korban dari perboeatan jang koerang 
adjar itoe, selidikiiah ! 

Sekarang pada pendoedoek seloeroehnja! Saja 
pertjaja dengan sepenoeh2 kepertjajaan, kalau toean2 
semoeanja sama berfikiran sehat serta berkemanoe
siaan tinggl jang berarti selaloe senang akan membela 
kesoetjian dan ,, Kebe n a ran "!. Silahkanlah toean 
berramai2, bersama ~ menjelidiki soal jang maha pen~ 

. ting, tetapi amboi doerhaka ini. 
Ingatlah toean2 kita mengerdjakan ha! ini, soeng

goeh betoel mengingati keperloean oemoem voor hct 
algemeen belang, voor de goede gang zaken en last 
not least: ,, Vor de eer van de vrouwen (dames)" . 

Maka achiroelkalam: ,, Selidikilah betoel2". 
Moga2 berhatsil bagoes , dan linjaplah rerboeatan 

koerang adjar itoe dari moe ka doenia hidoep bersamal l 



Dari negeri Tewassen. 

H a I P e n a t o e a d a n G o e r o e d j e
m a at contra Hm. toca; 

Hm toea berkata : Kalau tidak maoe bersatoe, lebih 
baik bertjerai; begitoelah soeara Hm. toea dalam perhim
poenan kaoem. Serangan perkataan Hm. terseboet ada 
mengenai Penatoea dan Goeroe djemaat. Soeara kaoem 
atau djernaat tidak setoedjoe dari pemasoekan bidat2 
lain, melainkan pernimpin agama jang perboeatannja 
boesoek haroes dihoekoem dengan ontslag selakoe 
pengadjoer agama. Pada sementara sekarang djemaat 
ada da1am kebimbangan lantaran pertjetjokan Kepala ne
geri dan kepala Agama. Kalau kedoea pihak ta' ada 
jang maoe kaTah, dan penoelis bertanja manakah jang 
kaoem soeka: kafir, ,,K.G.P.M." ,,Adventist" ,,Pinkster 
Gemeente" ,,Katholiek"? Kalau djadi sampai disitoe, 
pilihlah sadja jang djempolan. Dalam fikiran penoelis 
lebih baik tahan sadja mana jang soedah ada. 

Kemadjoean jang tidak 
menjenangkan. 

Pendoedoek negeri Tewassen dalam pemandangan 
penoelis ada terhisap orang2 jang dengar- dengaran oen
tol!k bersatoe menoentoet kemadjoean. Begitoelah kali i
ni p~.lldoedotk djoega soedah bersatoe, boeat bekerdja 
mem · ooikan straat2, dtrnana kaoem sekira-kira 10 ba
ri be :(Oeroet-toer9et angkoet batoe boeat alas distraat
straat, tetapi apa jang penoelis rasa gandjil sekali jaitoe 
straatnja negeri tcrsehoet bagoes soedah Jitjin ditindis 
dengan stoomwals dari M.R. Pekerdjaan sebegini ta lain 
dan ta boekan, melainkan melandjoetkan nama pemerin
ta1111ja, dimana penoelis rasa sekira-kira kemadjoean itoe 
ada terhisap djoega dalam perkataan melajoe : Sapi 
poenja soesoe, kerbau poenja mama? 

Veldpolitie, 

Pada permoelaan boelan ini datanglah sahabat dari 
crimineel jaitoe 2 politie agent jang dihentar oleh djoe
roetoelis, 2 kepala dja2;a dan Hm.toeanja rnemeriksa 
kintal2 kotor masoek keloear kintal2. Siapa kedapatan 
kintalnja kotor haroes menghadap Hm.toea dl?n ho€koe· 
man selaloe denda misti bajar belasting, penoelis rasa 
ada patoet djoega. Penagihan belasting sematjam ini 
penoelis rasa I soedah patah bisa, habis daja. Barangkali 
maoe ~'leroet model Atjeh, tjoema bersalahan disana 
soldadoe, disini veld politie. Maloelah kita kaoern Te
wassen, sebab tadinja penoelis katakan dengar-dengaran, 
sehabisnja terhisap orang djahat, sebab rnenagih belas
ting disertai dengan 2 senapan dan 2 klewang, penoelis 
kira boekan orang baik, melainkan orang djahat. 

Hak kintal2 

Diantara orang2 dari beberapa kintal dinegeri ini ada 
timboel banjak pertengkaran dengan kepala negeri, 
karena atas perintah dan koeasa dari kepala negeri, de
ngan tida ada pembitjaraan damai dengan jang berhak 
beberapa pagar kintal2 dibongkar dan disorong tiang2 
pagarnja artinja dioendoerkan. Boleh djadi jang berhak 
ta meminta keroegian, asal ada pembitjaraan damai 
lebih dahoeloe, djangan diambil begitoe sadja. Achirnja 
saja mohon perhmjaan pada jang berwadjib terlebih pa
da pembatja, patoetkah perboeatan sedemikian atau tida 

penoelis 
A. Tewassen 

MOL TON- EN WOLLEN DE KENS 

FLANEL 
(EUROP. FABRICAAT) 

w i t, g e k I e u r d en g est re e p t. 

N. V. LIEM OEI TIONG & Co's 
Handelmij Man ado. 

Dari 'rondan9 pantai. 

Doea hal jang sama. 

Poe to es a n n j a be r 1 a i nan. 
Dalam Keng Hwa Pe>, 3 rninggoe !aloe, schrijvet 

dapat batja perkara tanah di Bitoeng, jang ham9ir sama 
dengan jang terdjadi di kepolitiean Ranowangko II, jang 
berlakoe pada beberapa boelan jang !aloe. Doe a perkara 
tanah itoe ditempat jang bernama Rapa. Satoenja, soe· 
dah dipoetoes dari 4 boelan !aloe, jang mendoedoeki 
dtpoctoes kalah, sebab namanja tidak ternjata dalam 
register negeri selakoe eigenaar tanah itoe, maka jang 
dipoetoes menang jaitoe jang boekan mendoedoeki 
tapi namanja ternjata di register negeri sela!<oe eigenaar 

Banjak orang heran hal ini, sebab ada satoe perkara 
lain lagi di tern pat itoe djoega, setelah be r b o e 1 a n2 
di ta ha n d a n d i per i ks a 2 oleh negorijbestuur 
dengan dibantoe oleh Hm.kedoea, tidak djoega dipoetoes 
melainkaR Hm.kedoea mohon pelantaraan magistraat 
ketika habis rol, boeat memerintahkan jang mendakwa 
sampaikan dakwaannja kepada Jandraad z on de r 
d a pat k e poet o c s a n dari negorijbestuur. 

Kenapa perkara kedoea ini, dilainkan ocroesannja 
dari perkara pertama? Orang sangka. sebab pad2 per
kara II ini, jang namanja di register selakoe eigenaar, 
adalah t e gens tan de r d a r i bu u r en an n j a Hm. II 
t/b. Tondano. [Goela2 buurman ?) 

Orang sangka lagi, bahwa perkara I, am at lekas 
kepriksaan dan kepoetoesannja, sebab jang diperme
nangkan disitoe, adalah b a pa pi a r a dan anaknja 
Hm,toea Ranowangko II itoe. 

Jang lebih aneh lagi, ketika dihadapan magistraat 
habis rol, maka wakil dari tegenstar.der buurman Hm. 
kedoea vd., bertanjakan toean Controleur. ,,Mengapa 
perkara dari ...•. (I), jang 100 pCt scdjalan perkara ini 

. . . :· \. .. · ... · . :" . ~. . ."'- ' ..... ~~ .-, . "-... , 

GROOT NIEUW VOLLEDIG 
OOST- INDISCH KOOKBOEK 
door Mevr. Catenius van der Meyden. 

Mej M. KEYNER'S 

KOOKBOEK 
voor Hollandsche, Chineesche en lnlandsche 

Gerechten. 

KITAB MASAK- MASAKAN 
oleh njonja H. G. van der Kolff- Nooij. 

MEVROUW KOOKT 
door Alice feijn - van Smaeck, 

200 MAALTIJDEN 
Complele menu's en rect>pten. Met afbeeldingen 

van alle schotels in de natuurlijke kleuren. 

door M. J. Krabbe. 

ET A-KOOKBOEK 
Ruim 600 beproefde recep!cn. 

VLEESCHRECEPTEN 
Bereid uit soepvleesch en hoofdschotel. 

HUIZELIJKE DINEETJES EN PARTIJTJES 

----BOEKHANDEL & DRUKKERIJ---

LIEM OEI TIONG & Co. MANADO 

mendapat djoega kepoetoesan dari negorijbestuur Ran . 2 
tidak disoeroegkan ke laniraad? Maka pertanjaan ini 
segera didjawab oleh Hm.toea 2 katanja: .,Ito e d j o e -
g a be Io e m d i po e toes'· . Banjak orang jang 
mendengarnja tettawakan djawabnja toean Hm II itoe, 
sebab orang2 taoe, perkara 1 itoe, memang soedah di
poetoes oleh negorijbestuur Ran. 2 dibantoe oleh Hm. 2, 
pada tanggal 15 Maart 19'37. Sehingga sekarang poetoe-

llARGA OAlll f 20.70 
SAHPE f ~&.20 

.I. 

Meninggal dinegeri Tanggari - Tonsea pa
da malam antara 2 dan 3 Juli 1937, sesoedah 
menanggoeng sakit satoe hari lamanja dan dikoe 

boerkan tanggal 3 Juli poekoel 5 petang: 

DORKAS W ALAN DA geb. RUNTUKAHU 

oemoer 70 tahoen dan 42 tahoen lamanja men 
djabat pekerdjaan selakoe sjamasit djoem'at 
Masehi lndjili Tanggari. 

Sangat ditangisi oleh anak-anak, tjoetjoe2 
dan tjetje-tjetje-nja. 

Terimakasih banjak dioetjapkan kepada njo

nja-njonja, nona-nona dan toean-toean jang te
lah datang mengambil bahagian dalam kedoeka
an kami itoe. 

Jang berdoeka. 

Fa mil ie Walanda-Runtukahu I 
-~-------~-a:.:-·""'33+"""""'·--~~=== .. =--

Bedak 
PUROL 

&eat Oek:n ~-
tit fiVJr1r1n~ ~ 
~~ 

Toean mentjegahkan kedjadian jang 
soesah dari peloeh seperti sarap 
dan pedih dengan Bedak Purol. 
Berlempah 2 kekoeatan menjemboehkan. 

t@I•Ml f2\ij1J!9l•Ji~:Y•NQI 
san itoe tt:tap. 1----------------------

Menoeroet kabar, · wakil tsb. rada perkara 2 telah 
menjampaikan hal itoe pada padoeka toean Assisfent
Resident soepaja perkara ke 2 itoe djoega mrndapat 
kepoetoesan dari negorijbestuur seperti perl<aia I. 

Toean Assistent·resident soedah am bi I not a dan djan
dji akan menjoeroeh periksakan perkara itoe kepada tn. 
Majoor Toulour, dari 26·4 '37, tapi sehingga sel<arang, 
beloem. Fr. 

Ir. Soekarno. 

Dibolehkan poelang? 

!toe pemimp1n pergerakan jang terkenal, Jr.Soekarno 
jang selang beberapa lama ada diinterneer di Flores, 
menoeroet berita ,, Tjaja Timoer,, jang terbatja dalam 
harian ,,Soeara Oemoem", oleh Pemerintah bakal dibo
lehkan poelang ketanah Djawa. Sekiranja kabar itoe 
benar, itoe bererti bahwa interneeringnja Ir. Soekarno 
bakal berachir. Dengan adanja pernjataan2 soeka ber
cooperatie dari pihak pergeral<an2 notionaal di )ndone
sia pada waktoe2 belakangan ini, pihak perrnemintah roe
panja beranggapan, bahwa pengasingan pemimpin2 per .. 
gerakan tidak bagitoe terasa µerloe lagi, sehingga bakal 
poelang. 

Kalau djoega lain2 pemimpin seperti Dr. Tjipto, Moh. 
Hatta dll. djoega dibolehkan meninggalkan tempat pem 
boeangannja, pada achianja Bever. digoel djoega akan 
dihapoeskan. Moga-moga. 

Remboken, 

L i n t a2 d a r a t j a n g k e t a n g k a p 
Oleh toean lnsp. van financien di Manado, telah 

dipergoki toean j. T. dan H S. jang mengambil keoen
toengan melanggar atoetan pemerintah dan djoega ba
njak soerat2an jang senjata- r.ijata palsoe. Moedah2an 
oleh jang wadjib nan ti timbang dan kembalikan oeang2 
renten jang soedah diangkoet oleh si Iinta2 ini pada 
beberapa tahoen jang laloe dan nanti berikan hoekoe
man setimpal dcngan perboeatannja. 

Langoan. 

Meisjesvakles darijuf. 
Tan Ll n Ni o. 

Selang beberapa tahoen sampai sekarang ini soedah 
bcberapa nona2 jang dapat peladjaran dari roepa2 pe
kerdjaan tangan goen 1 kepentingannja seperti: meng• 
borduur, menghaak. mengprikken, menggimpen, meng
vijen, schilderenkunst, bloemencor&age, enz., dan st:ka
rang ada beberapa nona2 sementara beladjar ada jang 
datang dari negeri'l djaoeh Menoeroet keterangan dari 
nona Tan pemimpin cursus tsb., selamanja segala wak
toe ia menerima nona2 dari nl'.'geri djaoeh atau dekat 
soeka datang beladjar. Adresnja nona fan jaitoe: Juff. 
Tan Oien Nio p/a Tan Soen Sioe Langowan. Moga2 
nanti diambil perhatian oleh nona2 diseloeroeh Mir.a
hasa, begitoe djo.;ga pada studie r.ommissie di Bogor. 

Pemberita. 
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Assurantie diri - Tarief moerah. 

SllAHKANlAH t\EPADA A<iENTg KITA 0£NTOEK 
MENERAN6KAH, BA6AIHA.NAKAH,KlOEMTOENGA°t4JA 
tOEROET MENJIMPEN DI SPAARKAS. DENIS. 

Vertegenwoordiger voor de llinahnssaf: 

w. D E B E s T E. TEL. 187." 

Actieve Agenten gevraagd. 

Julianalaan 12 
telf. 187. 

llenado. 

Com.missie Vendutie 
17 JULI te Amoe rang. 

Maandag, 12 Juli 1937 
WelEdHeer F. Assah, oud onderwijzer 

te Kolongan - Mapanget. 

Maandag, 19 Juli 1937 
lnboedel van wijlen WelEdele Heer S. Runtupalit 

te Soewaan. 

Dinsdag 20 Juli 1937 
ten huize van WelEdHeer A. W. Montung 

te Kawangkoan (Tonsta). 

Woensdag 21 Juli 1937 
Vrouwe M. Rotti, wed. Joh. Rumbajan 

te Kolongan Maoembi. 

DONDERDAU 22 Juli 1937 
WelEdGeb. Heer H.J . A. Hoogveld 

inspecteur B. P. M. 
Residentielaan 39 - Manado. 

Dinsdag, 27 Juli 1937 
WelEdele Heer R. Ticoalu, te Langoan . 

woensdag 28 Juli 1937 
WelEd. Heer L. J. Sigarlaki 

te Maoembi (Tonsea). 

Donderdag 29 Juli 1937 
WelEd. Heer R. P. Paaseki 

te Liwoetoeng (Ratahan). 

Vrijdag 30 Juli 1937 
WelEdelGeb. Heer G. Vlasveld 

Procuratiehouder Geo Wehry & Co. 
Tikalaplein 1 - Manado. 

Zaierdag, 31 JULI 1937 
Vendutie ten huize van Vrouwe A. Manueke 

Wed. H. Bengi. te 1 ondano. 

Maandag 9 Augustus 1937 
WelEd. Heer A. X. Tumengkol, te Kauditan . 

Ons fovreden publiek is onze reclame. 

Moelai trima moerid-moerid baroe boeat cursus 1937 i 1938 

H.V.S. Handels-Vakscbool Soerabala 
DAENDELSSTRAA T 1 - SOERABAIA. 
(Moelai taoggal 1 Augustus j.a,d. kita bertem· 

pat digedong jang· besar dan loeas : 
OENDAAN • Oost 29 S:>erabaia). 

Handelsdagscbool boeat 3 dan 5 taon. Didikan 
boeat Dagaag, Kantoor dan Praktijkex. 

Onderbouw 3 taoen dengan schakelklas boeat 
moerid2 kaloearan sekolah rendah (dari klas 7 dan 
klas 6): penerimaan masoek zonder examen tjoe
koep dengen oendjoek rapport sekolah jang paling 
blakang dan Bovenbouw dari 2 taon boeat moe 
rid-moerid kaloearan Mulo (soedah tamat klas 3). 
Oewang sekolah menoeroet besarnja gadjih, moe
lai f 7.50 seboelan (Onderbouw) dan f 10.- (Bo
venbouw). lnternaat jang ada dalem perhoeboengan 
den gen sekolah f 35 - seboelannja r lengan ten
toe-teritoe marika jang tamat beladjar dikasi pe
kerdjaan. Cursus baroe moelai: 2 Augustus j.a d. 
Prospectus dengan berbagi-bagi katrangan jang 
lengkap dikirimkan atas permintaan. Sekarang ADA 
350 ORANG MOERID LEBlH. 

Peratoeran beladjar bekerdja dapetken praktijk di 
kita poenja Proefkantoor moelai dengan pemboe
kaannja cursus baroe. 

filiaal di Malang: 
M. H. S. MALANGSCHE HANDELS ·SCHOOL 

Temanggoengstr. 6, MALANG. 
Koerang lebih 130 moerid-moerid. Peladjaran 

seperti H. V. S. 

Dahal< Del'!Jahaja itoe moestl keloearf 
Itoelah menjebabkan toean mengempoel clan batoek. 
ltoelah menjebabkan toean merasa tjilaka. 
Bahaja jang mengantjam itoe haroes cliperangi: 

Boeat itoe ambillah obat jang goena clan clioeclji, jang herisl 
bagtan3 loear biasa, jang langsoeng menjemboehkan penjakit2, 

memboeangkan toelarnja lenclir jang terlekat clan melepaskan 
lendir itoe dan membekin penjakit berhenti clan semboeh sekali. 

Boeat itoe ambillah Akker's Abclijsiroop jang terlaloe 
masjhoer clan jang seclari dahoeloe soedah clioecl1i 

per/j8J°olah akan l<eKoeatr1n me,Yem/Joehlen Jan· "8oetf a/Jat foedalt 

Sehab ittilah rahasia kerdja loear biasa dari Abclijsiroop, karena 
dia terbekin claripacla daoen2 obat lama serta maha, jang pada 
masa poerbakala telah terkenal pacla beberapa ,,orang serahasia". 
Daoen2 obat ini haroes Iebih disoekai daripada obat2 perboeatan 
pabrik pacla zaman achir,. seb~b melawan itoe dia .langsoeng 
clihisap oleh baden dan d11'len1ero1, clan sebeglloe d1terengkan 
kerdjenje jeng elem, sempoerne dan !ekes. Sembarang batoek, 
bronchitis, bengek dan semoea penjakit paroe' lekas hilang, sebab 

Sirop-hatoek terhaik didoenia 
AKKEN:S 'it i · 0. 

Sekarang f. J.35 sesaroeng clan f. 2.50 sesaroeng be::;ar. Disemoea roemah obat dan toko2
• 

SFB-A.GENTS 

M. N DO: Hitrima A Co., Ue Rijzende 
Zon, Ban Hwat Liong, Tan 
Boen Be en Ban l'joe Liong. 

AMOER.i.NG: Ban Shin~ Liong, Kwee 
Soen Hien. 

- 'l'O.ttOHON: Yamata & Co. 

LANGO AN: Tomoyo & Co. 

KO'l'A llOilA.GOE: 'l'jia 'l'jin 'J1ae. 

AGENT 
NANYO BOYEl\J KAISHA LTD .. 

N.B. K 
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Diwaktoe jang akan datang haroes diingat akan me
lenjapkan atoeran2 oendang2 jang dalam waktoe silam 
betoel soedah mentjegah peroesahaan2 mendjadi hantjoer j 
sama sekali, tetapi jang lain dari pada itoe menahan 
kemadjoean ekonorni. Sarnpai kemana akan dapat mele
njapkan itoe, itoe adalah soeatoe soal jang hanja dapat 
didjawab berhoeboeng dengan keadaan2 dimasa jang 
datang. Kalau t1dak njata perloe a tau keoentoengan jang 
terang akan diperoleh, maka Pernerintah lebili soeka 
membiarkan tenaga2 itoe timboel dengan sekehendaknja. 

Perbendaharaan negeri selaloe tjepat merasakan per
oebahan2 keadaan ekonomi dalam tahoen 1936 ia meme
noehi harapan jang lebih baik, jang lambat laoen dapat 
diharapkan dari padanja. Menoeroet perhitoengan semen
tara seloeroeh anggaran tahoen itoe tertoetoep dengan 
kelebihan 26,4 millioen roepiah. Tetapi angka ini tidak 
dapat dipakai begitoe sadja oentoek mempertimbangkan 
keadaan jang sebenarnja, sebab angka itoe dioengaroehi 1 

oleh basil bersih bia loear biasa jang <lipoengoet dari ' 
karet anak negeri, sedjoemlah 36,4 millioen jang moelai 
I Januari 1937 boleh dikatakan dimatikan sama sekali 
djoemlah itoe disediakan oentoek anggaran loear biasa 
dan di<aerangkan poela oleh 2 millioen oentoek angkatan 
perang dan belandjal! oentoek kerna'moeran jang dipikoel 
oleh Negeri Belanda. Kalau sekalian faktor itoe kita ti
adakan, maka kekoerangan dalam seloeroeh anggaran, 
diboelatkan, adalah 8 millioen roepiah. Djika dioeraikan 
lebih djaoeh, maka ternjatalah bahwa angka itoe perbe
daan antara kekoerangan anggaran biasa 19,2 milioen 
roepiah dengan kelebihan anggaran biasa 11,2 millioen 
roepian. 

Kekoerangan seloeroeh anggaran jang djoemlahnja 
8 millioen roepiah berarti, bahwa boekan sadja moengkin 
tahoen 1936 ditoetoep dengan tidak menambah oetang, 
tetapi djoega bahwa lain dari pada itoe oetang dapat 
disoesoeti lebih dari 13 millioen roepiah, sebab dalam 
anggaran biasa te1 masoek angsoeran oetang 21,1 millioen 
roepiah. Kedoea ternjata poela, bahwa dalam lingkoengan 
anggaran biasa dapat tertjapai sepenoeh-penoenja keada
an perbendaharaan jang tidak mernaksa menambah oe
tang lagi. Oleh sekaliannja ini dapat poelalah lambat 
laoen pirnpinan perbendaharaan negeri ditocdjoekan de
ngan tjara jang lebih teratoer kepada oekoeran2 jang 
biasa berhoeboeng dengan pendapatan negeri. 

Menoeroet harapan hingga sekarang, tahoen ini 
akan menetapkan kepoetoesan2 jang didasar pada per
hitoengan tahoen 1937. Menoeroet hara pan itoe anggaran 
biasa akan setimbang malahan akan dapat ditoetoep 
dengan sisa 0,5 millioen roepiah. Sisa itoe terdap1t 
sebab oentoek tahoen 1937 has ii negeri di hitoeng lebih 
51.8 millioenroepiah, sedang belandja negeri jang bersih 
10.5 millioen roepiah dari taksiran, sehingga akan men
dapat kelebihan 41.3 millioen roepiah. Dalam angka2 
ini telah diingatkan bahwa boleh djadi benar harga ba 
rang2 akan naik dan dihitoeng djoega pengaroeh duur
tetoeslag, jang telah diberikan dalam tahoen ini kepada 
sebahagian besar dari pada pegawai negeri. 

Diantara belandja biasa terhitoeng djoega 21.8 milli
oen roepiah angsoeran oetang tetap. Maka dalam tahoen 
ini akan selesai poelalah tingkat jang kedoea dari oesa
ha mernboeat sehat perbendaharaan negeri. jaitoe mem
bajar angsoeran oetang poela menoeroet djoemlah seperti 
ditetapkan oleh perdjandjian2 pindjaman jang masih 

djalan. 
Betotl anggaran loear biasa akan ditoetoep dengan 

kekoerangan 15.3 millioen roepiah, tetapi dalam djoemlah 
itoe terhitoeng ctjoega 25.5 millioen roepiah belandja 
oenk>ek memadjoekan kema'moeran dan oentoek ankatan 
perang, jang dipikoel oleh negeri Belanda, sehingga pada 
anggaran itoe sebenarnja diharapkan kelebihan 10.2 mil
lioen roepiah. Baik djqega dikatakan dengan choesoes 
disini, bahwa oentoek persediaan oentoeng pada peroe-

u DJANTOENG M;RAH· 

. ~~~l.~~:iJ.· ........ _~ • 

. ~· BOEAT MENDJAGA KASEHATAN 

A E R B LA N D A tJa p .. 
DJANTOENG MERAH 
soeda lama terkenal ada 
satoe minoeman jang paling 
dis o e k a i oleh sesoeatoe 
orang, sebab boekan sadja 
rasanja sanget en a k, tapl 
djoega bisa mengilangken 
aoes dan sanget bergoena 
boeat mendjaga kasehatan, 
kerna AER BLANDA tjap 
DJANTOENG MERAH 
didapetken dari soember jang 
sanget bersi pengasinja darl 
natuur. 

Apolllnaris 
=~~ 

sahan Timah Bangka soedah dikeloearkan menoeroet Tambahan pendapatan negeri teroetama srk;1li di~e 
perhitoengan sementara tahoen 19364 5 milliocn roepiah babkan oleh karena pendapatan dalam golongan belas· 
dan rnenoeroet hara pan dalam tahoen 1937 14.5 millioen ting dan peroesahaan2 l.B.W. bertambah; jang achir ini 
roepiah. hampir sekaliannja naik pendapatannja. 

Rantjangan anggaran 1938 jang dihadapkan kepada Bt!rtambanja kelebihan pendapatan Post Telegraaf 
njonja dan toean2 sekarang dalam beberapa ha! me- dan Telefo'rndiest, soedah djadi alasan bagi Pernerintah 
ngatakan, bahwa keadaan adalah menjennangkan. Di- akan menoeroenkan beberapa tarif jang boekan sedikit 
harakan moia2 kemadjoean jang telah kelihatan dalam dan jang oentoek tahoen 1938 akan 1.2 milloen roep ah 
perhitoengan tahoen 1936 dan jang menjebabkan harapan djoemlahnja. Maksoed Pemerintah akan menoeroenkan 
oentoek tahoen 1937 leoih baik dari taksiran2 moela2 tarif itoe dalam tahoen ini djoega. 
akan teroes sam pai kc pad a tahoen 1938. Taksiran2 oen~ Dian tar a padj ak2 teroetama menaikkan ta ksiran2 itoe 
toek tahoen itoe djaoeh lebih baik poela, djika diban- ialah vennootschapsbelasting, bia masoek dan bia keloear 
dingkan dengan harapan oentoek tahoen 1937. Hal itoe dan tjo~kai .. !~roetama naik golongan jang terseboet 
boekan tentang kelebihan anggara 11 biasa, jang, seperti kemoed1an Ill! Jang dapat dipakai sebagai oekoeran ke
dalam tahoen 1937 ditoetoep dengan bersisa o 5 millioen koeatan anak negeri· berbelandja, sangat rnenggirangkan 

roepiah, sesoedah oentoek angsoeran oetang tetap se- hati. 
djoemlah 22.7 millioen roepiah dapat disediakan sepe- Dibandingkan dengan ini angka2 taksiran padjak 
noenja: Perbaikannja itoe adalah demikian: anggaran penghasilan dan padjak oepah agak koerang; boekan 
jang setirnbang itoe diperoleh setelah tambahan belandja oleh karena pendapatan kedoeanja itoe tidal< nail< poela, 
jang tidak dapat tidak, soedah ditoetoep, dan setelah tetap1 oleh sebab menoeroet anggapan Pemerintah baik 
soedah poela dihitoeng belandja oentoek oesaha2 baroe bila beban beban itoe dikoerangkan dan jang demildan 
dan belandja oentoek meneroeskan oesaha memperkoeat itoe dalam keadaan seperti sekarang suedah dapat poe
angkatan perang. Lain dari pada itoe dapat poela diri- la .j· JIKJ'!I D1andjoerka11 oentoek mengoerangkan 
ngankan beberapa padjak oemoem dan ditoeroenkan djoemlah opcenten padjak pengha~ilan 20 ~;Ct oe1110ek 
beberapa tarif pengangkoetan. menoeroenkan padjak oepah dari 4pCt mendjadi 3pCt. 

Demikianlah, meskipoen sedapat2nja dioesahakan Pemerintah sengadja memilih kedoea padjak itoe soepaja 
berhemat dan hal itoe masih tetap perloe oentoek masa p~ngoerangan bt.t>an jang moengl<in dilakoekan itoe, akan 
jang akan datang, soedah ternjata bahwa anggaran be d1rasakan oleh golongan jang sebesarinja. Vorstel2 ini 
landjajang setimbang itoe diperoleh boekan dengan dja- berarti mengoerangkan pendapatan 7.5 milliotn roeriah 
Ian meneroeskan mengoeran~kan belandja. tetapi oleh tak- oentoek tahoen 1938. 
siran pendapatan negeri lebih tinggi adanja. Toeroennja pendapatan peroesahaan2 jarg bodan I. 

D t
. l'k L 'k B.W. dJ'ika diband1ngkan dengan t:>hO"ll 1~'37, r. "11·"'1"-

. engan menge 1oea 1 an ·~a1 nja post oentoek afschij- - '" ~ ~ ... "'c 
vrng peroesahaan2 l.B.W. Jang dirasa perloe oentc.ek ~ata dise~a.bkan oleh atoeran ja11g didjalan~an a1;1.s 

mendapat soesoenan jang lebih baik dan J. g b 'k garam. Disist penoeroenan harga ~ilr?tn J<il g H;co<.11 01-
, an en an seboet dala ho b · 1 · 

angka2 kotor, baik sebelah penerimaan, maoepoen sebelah I . m e oengan Jang a111, maka b:rpengarot'~ 
belandja lebih dari 12 millioen roepiah djika dibandin _ 1 dJoega peroebahan dan pengloeasan selandJOelnJa darr 
kan dengan tahoen 1937 dapatlah sai·a d' .

1 
. g alat pendJoealan garam serta oesaha mengada an brikat 

menoen JOt <h,,n . 1 b'I k 1 .. 1 d 
tambahan kotor dari taksiran pendapatan ne eri ·an garam Jang e 11 . ~ J1 engan harga rq1ie I sen dan 
hampir 83 millioen roepiah. menoeroet angk!~ b J ·~ t 2 sen· Atoer.an 1111 menoeroet anggapan Pemerintah 
tambahan itoe lebih dari 73 millioen roepiah. ersi sesoenggo:l!nJ~ oentoek kepcntingan anak negeri. 

BelandJa b1asa dalam angka<! bruto [kotor) menoen-

~DOf fl./ djoekkan, diloear boekingspost jang terseboet itoe ke
naikkan kira-kira 46 joeta roepiah dan aihitoeng menoeroet 
belandja Negeri biasa jang bersih bertambah banjak 
hampir 37 joeta roepiah. · 

• 
Toeloenglah saJa !nl 

dari pen1akit entiok.' 
Se'koedjoer badan 

mendjadi kakoe ... 
Kakl rasanja 

eeperti di toe
soek2 dengan 

plsau jang 

tadiam J .,. 

Teroetama kenaikkan itoe kerana belandja balatenta
ra, ba1k angkatan darat baikpoen angkatan laoet. Wa
laupnen akan lebih menjenangkan ha ti Pemerintah kalau 
sekiranja sf'bahagian oeang itoe dapat dipergoenakan 
oentoek keperloean jang langsoeng rnemadjoekan kema'
moeran anak negeri, tetapi rnemperbaiki angkalan perang 
itoe jang mesti disoesoel apa-apa jang soedah terkoera111 
dalarn hal itoe selama ini, adalah 1 epentingan jang ter· 
oetama sekali, sehingga perloe diadakan koerban. 

Ta' dapat dilaloei lagi, l:>ahwa beberapa atoeran rnesti 
diadakan dengan tjepat oentoek menambah kekoeatan 
balatentara, seperti rnenambah angkatan oedara, menga
dakan sendjata penangkis moesoeh dari oedara, menam
bah banjaknja sendjata jang bekerdja seudiri dan perse
diaan perang serta melengkapkan pegawai. jang haroes 
sama sedjalan dengan sekalian tambahan itoe. Lain dari 
pad a itoe ha roes poela dikabarkan bahwa di Bali socdah 
diadakan pasoekan Prajoda dan baik di Djawa dan Madoe 
ra baikpoen di Tanah Seberang so~dah diadakan poela 
pasoekan reserve dari pada bekas-bekas militer. 

Menambah kekoeatan angkatan laoet roepanja dengan 
menambah banjaknja pegawai militer dan perkakas poen 
menghendaki koerban poela; dari pada anggaran helan
dja akan bernjata kepada Dewan tocan, bahwa menam-



2 KENG HWA POO 

MOUlB~ REVUE. 
Dibawah ini kita sadjikan tiga matjam loekisan pakaian njonja (nona) di ini boelan vacantie rnoesirn panas. Biasanja orang soeka mempergoenakan boelan 

vacantie boeat pergi mandi dipinggir laoet. Nah, tjoba perhatikan gambar-gambar 1111 

Memperlihatkan Satoe pullover jang dianjam (gebreid) dengan tarwan warna marine-blauw beraantian poetih atau lain warna jang modern, boeat di-
paka~ kalau ~aoe kepantai he~dak mandi, atau dalam perdjalanan"' poelang keroemah. " 
Paka1an mand1 sesama mantelnJa Mantel dari pique poet"h s d ak · d. d · k · k b .· 1 • e ang P aian man 1 an am em ang (soetera atau lain matjam kain) dengan loekisan 
p~rahoe ?an boeroeng, k.epala d1to.etoep ~e~gan hoofddoekje jang diikat dengan talinia dileher. 
Kimono Jang elegant dan warna h1tam d1h1asi ornamente ·a t'h · d. •k · d · · · · _ . . ' n J ng poe 1 warnania, 1pa ai engan ljelanania Jang le bar sepoelanf!nJa diroemah sesoedah 
sehart bersenda-goerau d1a1r laoet. 

No. 1. 

No. 2. 

No. 3. 

bah banjaknja perkakas itoe diandjoerkan sesoeai dengan PE M 0 EDA 
rantjangan armada 1930. Soepaja kapal dan mesin ter- INDO TIONGHOA jang moerah itoe djadi mahal. Tjara hidoep 1angmahal 
bang selaloe dapat berdjaga:i diseloeroeh kepoelauan itoe, tidak dapat dibelandjai lagi dengan pendapatan 
ini demikian djoega soepaja dilengkapkan soeatoe tern pat Dao tjatjatoja jaot haroes dibaotras. dari perdagangan ketjil jang ti pis itoe, lantaran adanja 

pertahanan disebelahtimoer kepoelauan ini, teroetama ba- Kalau sadja kita soeka ambit perhatian, bagaimana persaingan · · · · ". 
Pedjabatan Marine, hal itoepoen menghendaki oeang sepak-terdjang dari kita poenja peranakan Tionghoa, ini semoe<inja memang mesti diakoe kebenarannja, 
poela. Kerena kapal perang ,,de Ruyter" telah soedah, didalam hal jang beroepa pentjahar1an dan pergaoelan, tapi selainnja ini, ada banjak ha! lagi jang mendjadi 
ma kin bertambah lengkaplah armada. Baroe-baroe ini demikian kita tjoba am bi I perhatian dengan membar.- 5 e b ab sehingga pemoeda kita lndo Tionghoa boleh 
soedah ditetapkan benar2, bahwa angkatan laoet Hindia dingkan kedoedoekan kita kira2 20 tahoen, jang telah dikata hampir djadi berantakan. Tidak bisa disangkal 

I. t h" lagi dan kita sama tahoe, bahwa sebahagian besar dari 
akan diterimab anak2 kapal bangsa Eropah; 674 anak 1wa se 1ngga sekarang ini, poela mana waktoe kita · 1· k d pemoeda2 kita ada terikat rapat dengan apa jang dise-
moedah lndo akan mendapat tempat disitoe. in Jer an mata pa a lain bangsa, baik Boemipoetra ma-

b 
boet 5 (lima) M, tapi jang mendjadi sobat jang paling 

Atoeran baroe, 1·ang lebih langsoeng bergoena bagi oepoen angsa asing jang te rhisab pengembara seperti ···t k T ken!al, jaitoe : d j o e di, mad on (pelatjoeran] dan a 1-
masjarakat anak negeri, teroetama mengenai departement " 1 a perana an ionghoa, dengan djitoe kita akan da-

tk I 
. co ho 1 (pemabok). lni beberapa perboeatan boekan 

justitie, Onderwijs en Eeredinst dan Verkeer dan Water- pa an cone us1e, bahwa kita peranakan Ti'ln~hoa telah 
kefngg t d. h k I 1· d k d't h d' 1 sadja mendatangkan keroegian besar, tapi bisa merosot-

staat, demikian djoega Pedjabatan Kesehatan Ra'jat. 1 a an 1aoe se a, a ras man e 1 enga 1a an 
l'alau t1'd k d'k t d tk k d kan deradjat bangsa kita. 

Ketika merantjangkan anggar2n jang akan dibitjarakan ' a maoe ' a a apa an emoen oeran. 
ini haroes diingat bcberapa hal, jang beloem dapat di- Benar masih ada jg poenja kedoedoekan serba men D j o e di ada satoe permainan jang paling di-
kira-kirakan benar pengaroenja bagi tahoen 1938, ter<ing, mendiami roemah jg diseboet villa, kian-keman gemar oleh pellloeda2 kita, permainan mana ada begi-

Satoe dari pada hal itoe ialah, bahwa taksiran belan· dengan auto sedan, toean tan ah dari onderneming, akan ioe berbahaja, sehingga boel<an sedikit jang mendjadi 
dja oentoek pcmbeli barang2 dalam beberapa bahagian, tetapi kalau kita maoe menghitoengnja berapa banjak- koerban, karena soedah begitoe berani pergoenakan oe
agaknja akan ternjata nanti beloem tjoekoep tingginja, nja · · ? · . ja tjoekoep ki ta hitoeng dengan djari-djari ang jang dipertjajakan padanja, sekalipoen ia tahoe 
jaitoe kalau harga barang itoe bertambah mahal djoega tangan. Dus djika dibandingkan dengan golongan gro- jang itoe boekan miliknja. Hampir disegala tern pat ki· 
nanti. bak terlaloe amat besar bedanja Tegasnja golongan rne- ta pernah saksikan , boekan sadja di roemah2 kesoe-

Hal kedoea jang heloem ada ketetapannja itoe ialah larat ada begitoe besar cljoemlahnja, golongan matfa kaan (pesta2) dan di roemah2 kedoekaan tapi roemah2 
atoeran gadji amtenar dan militer. Atoeran itoe sedang perloe sekali dapatkan penjoeloehan, agar tidak tersesat koempoelan poen mereka begitoe berani adakan per
dioebah. Soenggoepoen kepentingan nmtenarnja dan lebih djaoeh kedalam keadaan jang tidak diinginkan, djoedian. 
memandang bahwa gadji itoe sekali-kali tidak mengenai J biar oleh bangsa apa sekalipoer. Lebih tjelaka lagi kalau kita maoe l1hat nse2 dan 
begrooting semata-mata, tetapi Pemerintah tidak rlapat . Tidak ~e~ah saja. oeraikan seloeas2nja, saja rasa ntjim2 kita sehingga loepakan roemah tangga lanta
melepaskan diri dari kewadjibannja, apabila Pemerintah j t1oekoep b1krn sed1k1t pemandangan, ten tang bangsa ran tangkap koetjing diatas tikar. 
memperhatikan berapa beratnja gadji itoe haroes di tang- a:au ~olo1_1gan kita lndo Tionghoa di Man ado dan se- I Pe I at j o er an gelap jang mana terbanjak si In· 
goeng anggaran belandja jaitoe kewadjiban akan teroes kitern1a ditanah Minahasa ini. do Tionghoa jang menc.ljapi tauke, sedang jang mendja-
mengoesahakan kesederhanaan dalam pe1kara ini. Peroe· I Bila kita bikin pertanjaan, kenapa kedoedoekan kita dt langganan paling banjak si pemoeda lndo 1 ionghoa 
bahan jang sedang dikerdjakan itoe, jar.g dimaksoed, pemoeda Indo Tionghoa soedah djatoeh sampai begitoe djoega Perboeatan jang beg~toe moesoem boekan bi 
boekan oentoek sementarara sadja, melainkan haroes djelek keadaannja? ltoesemoeanja ta'dapat tiadamesri sa meroesakan moraal dari pemoeda2 kita, tapi bisa 
bersifat oentoek selamanja, menoeroet pengharapan ada j ang mendjadi sebab. Biarlah kita tjoba selidiki dan membawa bibit2 penjakit jang tidak baik boeat toeroe
Pemerintah akan selesai dikerdjakan sebeloem habis ta- oeraikan seada-adanja, apa jang pernah tertampak di- nan kita di kemoedian hari. Selainnja boekan djarang 
hoen ini. Moedah2an peroebahan sekali ini mendjadi mata kita. jang piara goendik di k·ampoeng2 di oedik2, apalagi di 
penoetoep peroebahan jang karena terpaksa telah ber- Keng Hwa Pao It. 24-4-'37 pernah toelis didalam l<akaskasen jang terkenal boeat pemoeda Indo Tionghoa 
oelang2 dilakoekan dan jg menjebabkan tidak menoeroet hoofdartikelnja, sebahagia1J saja koetib sebagai berikoet: sebagai Bandoeng van Java ..... walahoe' alaml Lekker
sjarat-sjarat i:enghidoepan amtenar. Dengan senanghati " .... sekiranja pemoeda Inda Tionghoa bertetap kost (soeka makan minoem enak) djoega pemoeda2 ki
Pemerintah soedah memberi kesempatan kepada Com mis- dalam kedoedoekan aselinja, jaitoe berdagang, kedoe- ta paling lihay kerongkongannja, karena sekalipoen sang 
sie van Georganiseerd Overleg, akan menjatakan pikiran- doekannja pad a masa ini poen soedah sangat soekarnja iboe a tau 1steri diroemah ,soedah sediakan makanan 
nja tentang voorstel jang sedang direntjanpkan itoe Ke- !an ta ran adanja desakan soedara2nja Tionghoa totok dan jang pantas, jang ditoenggoeh tidak djoega moentjoel 
tiga beloem ada lagi ketetapkan tentang keadaan pen• bangsa Japan. Soedara2 dari negeri leloehoer itoe, jang di roemah, sebab taoe2 telah mampir di restaurant. 
sioen. Menoeroet pikiran Pemerintah, patoet-patoetnja dalam sepak-terdjangnja masih tetap sederhana, dJadinja I Poen fatsal tontonan, seperti: bioscoop, oper.a, voet-

Sebagaimana telah dioeraikan beroelang-oelang Perne- dapat hidoep semoerah·mocrahnja , dapatlah bersaingan bal, perlombaan koeda dll, pemoeda2 kita jang paling 
rintah memandang ~erloe soepaja ditetapkan kesempatan dengan berhasil dengan Inda Tionghoa dalam perdaga- it-ho alias nomer wahat , sehingga banjak kali biarpoen 
seperti jang soedah dilakoekan, akan memotong pensioen ngan ketjil [tenda dan warong], jang penghasilan sangat taoe2 beloem le pas dari dienst pekerdjaan, tidak ambil 
jang telah diberikan menorroet patoetnja. Oleh sebab tipis, dus memerloekan kesederhanaan hidoep dari per· perdoeli tjao atau tinggalkan pekerdjaan. 
berhoeboeng den&'ln lamanja berlakoe oendang2 poto- oesahannja. Boekankah ini semoea ada meminta pengorbanan 
ngan itoe ditentoekan dari 2 April sampai I januari 1938 Pemoeda lndo Tionghoa jang kebanjakan terdidik financien jang sia2 belaka? Apa ini boekan meroe
sekarang haroes dibitjarakan poela perkara itoe oentoek setjara Barat, dus berpikir serta hidoep, dan bersifat lahir gikan golongan kita? Lihatlah saudara2 kita Tiong
masa jang akan datang; maka haroeslah diingat bahwa setjara Baral, dus apa jang kita seboet setjara modern hoa totok, mereka bekerdja begitue bersoernangat 
potangan jang dimaksoed itoe dihilangkan sama sekali jaitoe tjara hidoep jang mempoenjai toentoetannja, se- sehing;a hampir tinak djam boeat mereka menga
atau scbahagian. hingga jang menganoetnja melepaskan kesederhanaan soh. Akan tetapi boeat pemoeda lndo Tionghoa, 



lebih banjak soeka mengasoeh dan pleizier kanan 
kiri dengan tidak mengenal waktoe, sehingga segala 
galJnja jang h ~ roepa p )kok pentjaharian telantar ti 
dak keroean matjam . 

Kiranja pemoeda·l kita indo Tionghoa, bisa sedar 
dari tindakan2 jang keliroe, baroe boleh diharap 
kedoedoekan kita bisa mendjadi baik kembali. 

Boeat ini saja rasa perloe sekali perboeatan2 
jang keliroe dari pemoeda2 kita dapat oembantrasan 
jang serbah sengit, karena kalau maoe diandaikan 
roeoa penjakit , soedah mendalam sampai didalam 
soemsoe.n. 

Saja ada taroeh penoeh pengharapan, pemoeda2 
kita, intellectueelen kita, maoepoen kepala bangsa 
kita . aka11 soeka berlakoe Cl.Ctief tj oba berdaja, tjoe
tji bersih itoe segala perboeatan jang rendall dan 
sangat meroegikan dari remoedag kita . kiranja de 
ngan pembantrasan ja ng keras tapi djoedjoer, bisa 
membawa faeda goena kita bersam a. 

De ·nikian djoega antara kita poenja socia l -ver
eenig ing akan t idak t i nggal di am, !joba remed ji $a· 
ban2 adakan bertem oean , roendingkan sel oeas2nja. 
leclennja soeka siarkan itoe tjita2 dari moeloet ke 
moe'oet dari kampoeng ke kamooeng, modah2an se· 
dikit dan sedikit itoe segala tjatjat djelek jang me
lekat dikalboe dari pemoeda2 kita , bisa disapoe her 
sih seperti deboe disapoe oleh angin tofan. T .Y F. 

OA.1U KA.KA8. 

Pembatja K.H.P. toelis · 

Moh on perhatian jang berwadjib 

Dimasa b<:l.i.kangan i111 di Kakas amat banjak terdjadi 
pentjoerian dan kenter chewan2 jan~ telah dilakoekan 
i toe amat rnengheran kan benar, karena pentjoerian dan 
kenter terlalot: litjin, tidak dapat dibekoek sampaj se
karang. Soedah tentoe dalam hal ini orang2 berhadapan 
dengan orang2 pentjoeri jang litjin. 

Boeat menggampangkan heperiksaan jang berwadjib 
disi11i ki ta sadji kan sebah agian dari nama2 jang poenja 
chewan jang ditj oeri dan dikenter. 

Ditjoeri: 
I. Paul Sumiok negeri Paslaten, 
2. Luther Lomban ,, Paheleten, 
3. Arnt'ld Rantung • n 

4. Siroes Tagah ,, Sendangan, 
5. jusoef Senduk ,, Kalawiran, 
6. Loemi ,, Wasian, 
7. Johan Sumaiku ,, Tontimomor, 
8. Koemaling ,, ,, 

Dike n t er: 
I. Paul Watuseke negeri Paheletan, 
2. Willem ,, " ,, 
3. Johan Toerniwaang ,, ,, 
4. Rine! Porawouw ,, Talikoeran, 
5. Frits Pilander ,, Sendangan, 
6. Lefrand Walandou ,, Wasian, 
7 A.Tangkoeloeng • Touliang, 

Djika kita koempoel harga2 dari chewan jg ditjoeri 
dan dikenter, djoemlahnja ada lebih atau sama banjaknja 
dengan djoemlah wang jang ada didalam brandkast jg 
ditjoeri dikantoor onderdistrict Kak as. 

Kita mendapat chabar pentjoeri dan kenter hewan 
ini toean Majoor Toulour tiada mengatahoei. 

Soepaja soenggoeh terhindar dari keadaan jang se
dernik ian ada patoet bila jang berwadjib ambil tindakan 
menjoeroeh periksa pentjoerian dan kenter chewan ini. 

Keboen2 sawah tidak mewberikan 
has ii jang bail<. 

Pendoedoek negeri Kalawiran dan Wasian pada 
waktoe kini telah memoengoet padi dikeboen sawah 
ditt:rnpat bernama Sinoran. 

Dari pa' tani kita rnendapat chabar, bahwa sawah2 [ 
disitoe tiada memberikan hasil j<tng baik, welakinpoen 
mereka soedah toeroet nasihat toean Hoekoem -Kedoea I 
semoea sawah2 dikeringkan dan ditanarn miloe. 

Toean A.J. Gep. In!. Leeraar, rnentjeriterakan djoega 
pada kita bahwa keboen sawahnja ditempat terseboet . 
biasanja memoenggoet padi 85 gantang, kini hanja men- \ 
dapat 25 gantang. 

Bagaimana kesoesahan pendoedoek negeri tsb. akan 
menderita, itoe toean2 pembatja boleh terka sendiri . 

Makin lama makin njata 
kekoerangannja. 

Kalau kita iseng2 masoek kampoeng keloear kam 
poeng daerah onderdistrict Kakas ini, nant i kita tentoe 1

1 melihat dan mendengar beberapa orang pendoedoak jg I 
berkeloeh kesah karena kekoerangan makan 

Jang biasanja makan nasi sehari 2 kali, masih fer · I 
hitoeng oentoeng djika kini dapat makan sekali sadja . 

Beras miloe, oebi kajoe dan pisang sekarang rneng
ambil rol jang agak penting dikalangan hidoep mareka 
itoe. Jtoepoen masih oentoeng kalau memangnja ada 
oentoek membelinja, tapi kalau tidak? 

Moesim mengetam akan tiba kira2 doea boelan lagi 
inipoen kalau selamat oogst padi memberi hasil baik . 

I nasja Allah! 

CHABAR TENGA. 
Minta ditimbang . 

Dari Amoerang bertoeroet-toeroet kita dapat dinegeri: 
Tawaang-Radej-Tenga-Pakoeweroe. Ke 4 negeri ini ma
soek ond. district Tenga jang i.n. Tenga. Maar heran 
tjoema di Pakoeweroe ada sekolah. Tenga dan Tawaang 
kasihan ada sekolah tapi bergelar ,,sekolah liar dan I 
terbiar" . Soedah djangan menjamai ond. distr. Tomohon 
dan Langoan jang banjak sekolah sekolah baik2 tetapi 

1

. 

barang kali biar tjoema subsidie asal sadja sekedar 
menghiasi soeatoe Y.e ond . district-an. Sebab itoe kami 
pendoedoek Tenga bermohon kehadapan jang wadjib 
rnengoeroesnja. Dengan soerat chabar ini kiranja kedoe 
doekan sekolah bersubsidie diantara 4 negeri ini nan ti 
ditimbang. 
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EENIGE IMPORTEURS 
MICHAEL STEPHENS & Co. LTo 
MACAS§ER 

Adj. lnspeoteur van Financien, Kepala dari 

lnspectie Tan Financien Manado, memperingat

kan, babwa pembajaran Verponding oentoek 

setengah tahoen pertama dari taboen 1937 

tiada kena denda dibajar selambat·lambatnja 

pada hari Senin tanggal 2 Augustus 1937. 

Adj. ln!pecteur van Financien terseboet, 

MAN ADO. 

Dari Kaku . 
Pembikin penning palsoe 1937 
k et an g k a p. 

Baroe' ini alas keacti e1an toean Hm.kedoea Mogot, 
dan toean Hm.toea Passo , telah ketangkap seorang 
moeda nama E. I. t i nggal di Passo, knegt dari Letter· 
makerij A. Sanger Menado Sekarang orang terseboet 
jang selang beberapa boelan membikin penn ing palsoe, 
ada dalam tahanan preventief, semcntara menoenggoe 
poetoesan dari jang wadjib. 

Persakitan terseboet mengakoe semoea kesalahannja. 
Pemberj ta. 



PERTENGKARnN2 DALAM PERBOEROEHAN 
dalam peroesahan wadja dan automobiel di A merika-Serikat telah mendjadikan 
naiknja boekan sedi.kit dari oepah-oepah perboeroehan dau harga-harga segala 

barang bahan jang diperloe oleh peroesallan terseboet. 

Kalau maoe ganti apa2 I 
pada toean poenja au-
to haroes menoentoet 
ONDERDEEL 
CHEVROLET 
JANG TOELEN f 

Soedah sepantasnja. kalau orang mengira, jang djoega harga auto akan naik. 
1'api boeat sementara waktoe GENERAL MO'l'ORS masih bisa melindoengi 
publik pema.kai auto d<Llam hal ini dengan ia poenja organisasi-doenia ,jang 
besar dan naiknja productie jang mendjadikan '.Behingga ia , dalam keadaan 
sekarang djoega masib dapat menawarkan ha rga jang n EN o AH. 

• Koendjoengilah fabriek 
GENERAL MO• 
TORS di Tandjong-

Chevrolet memimpin pendjoealan ! 1 
Priok dan lihat bag!-1 
mana toean poen1a 
auto dibikin. 

Chevrolet mendjoeal diseloeroeh doenia dalam tahoen rn36 .•. l.168.&70 auto 
Chevrolet mendjoeal di Amerika-Serikat dalam tahoen 1936 •• . ~SO.'.?oO auto 

Saingannja jg pertama mendjoeal di Am. Serikat tahoen HJ36 • . 748.550 auto 
Saingannja jang .kedoea men~joeal di Am. Serika.t ta hoen Hl36 •. 4~~.li80 auto 

Chevrolet Pill Pl S harga dan kwaliteit boeat automobiel di Hindia-Belaoda 
auto-auto ja.ng paling rendah harganja dan lengkap sebenar2nja, didoenia ja\a.h: 

CHEVROLET MASTER SEDAN PAKAI EMPAT PINTOE 
DENGAN KOPER (DAN KATJA AMAN SEKELILINGNJA). 

I dengan harga NETTO dari 

F 2185.- C Franco Batavia) 

GENERAL 
MOTORS N. V. General - Motors Java H._ Mij. 

TANDJONG - PRIOK. 

CELEBES MOTOR COMPANY: MAKASSER - MANADO - GORONTALO. 

LELANG BESLAG. 
Pada hari Djoem'at tanggal 16 Juli 1937, djam 

10 pagi, akan dilelangkan dida\am dan dengan per
antaraan kantoor lelang di Manado : 
a. Satoe kintal di Manado-Toea, dengan seboeah 
roemah kajoe atap zink dan 4 pohon kelapa ber
boeah, dan jang bersipat pada fihak: Oetara dan 
Timoer dengan kintal dari Lucas Onsent, Selatan 
dengan djalan negeri , Barat dengan kintal dari Thi
motius Tompoh; 
b. Satoe keboen ditempat bernama ,,Totobang", 
kepoelisian Manado-Toea, Joeasnja + 21

12 tektek, 
dengan + 200 pohon kela pa berboeah, dan bersi
pat pada fihak : Oetara dengan keboen dari Abigael 
Onsent, Timoer dengan keboen dari Johanna Onsent, 
Selatan dengan pantai, Baral dengan kintal dari 

LELANG BESLAG. 
Pada hari Djoem'at tanggal 16 Juli 1937, djam 

9 lebih 30 minuut, pagi akan dilelangkan didalam 
dan dengan perantaraan kantoor lelang di Manado: 

112 [satoe/doea] bahagian dari satoe keboen di 
Mantehage, ditempat bernama ,,Tangkasi", kepoeli
sian Mantehage, loeasnja + 22 bouw, dengan se
moea peroesahan dan tetanaman didalamnja, ja itoe 
-+- 4000 pohon kelapa jang berboeah baik, dan ber
sipat pada fihak : Oelara dengan keboen2 dari Este
phanus Samada dan Hendrik Pontolosan dan pantai, 
Timoer dengan keboen dari Hendrik Pontolosan . 
Selalan dengan keboen dari Hendrik Pontolosan, 
sebidang tanah negeri dan pantai, Barat dengan 
panta1, dan jang telah dibeslag menoeroet kekoeatan 

I soerat hoetang [obligatie-akte dari warits2nja al-

l 
marhoem Gendoela Halim dan ljah, geexecuteerden , 

. . . 1 alas perminlaannja toean Sech Moehamad bin Taha 
c. Satoe keboen dtbelakang negeri ,\fanado-Toea, 1 8 h .d b d d 1· 1 d' ,. d 
familie Kokomore; 

. . ac mi , er agang an 10gga 1 1viana o, execu-
10 2asn1a + 1 tekte~, dengan ~ 1~0 pohon kelapa '. tant, jang dalam hal ini mernilih tempat tinggal 
berboeah, dan bersipai pada fi~ak - Oetara dengan : (domicilie) di i\'\akassar, verlengde Wilhelminastraat 
keb.oen dan Thomas Onsent, Timoer d.engan keboe~ Nos 80-82, dahoeloe kantoornja toean Meester M. R. 
dan Lucas Onsent, Selat~n ~engan k1ntal2 negen, . Rinkel sekarang Meester J. van Hoeve , advocaat dan 
Barat dengan keboe~ dan Ellas Onsent; " : procureur Raad justitie di Makassar. 
d. Satoe keboen d1tempal bernama ,,Darow , ke- : De buitengewoon deurwaarder 
poelisian Manado-Toea, loeasnja + 1 tektek , dengan m d execulie belast, 
+ 100 pohon kelapa sebahagian soedah dan jang j. F. TAN0D. 
iain beloern berboeah, dan bersipat pada fihak: 
Oetara dengan keboen dari Lucas Onsent, 1 imoer 
dengan keboen dari Thomas Onsent, Selatan dengan 
keboen dari Meentje Onsent, Baral dengan keboen2 
dari Daniel Onsent dan Thimotius Tompoh . 

Kinta] dan keboen2 terseboet telah dibeslag me
noeroel kekoeatan soerat hoetang (obligatie-akte) 
dari Carel Tamaweol, berkeboen dan tinggal di Ma
nado-Toea, geexecuteerde, atas permintaannja toean 
Meester j. Kreemer, selakoe procureur dari firma 
,,Gebroeders Bouvy" di Manado, executante, jang 
dalam hal ini mernilih tempat tinggal (domicile) di 
Makassar, verlengde Wilhelminastraat Nos 80-82, 
dikantoornja toean advoc?at dan procureur Raad 
justitie di Makassar Meester J. van Hoeve. 

!Je buitengewoon deurwaarder 
m/d executie belast, 

J. F. TANOD. 

SPAARBANK MINAHASSA. 
Diakoe sah dengan besluit Goebernemen 

tertanggal 11 Juli 1894. 

TEMPAT MEMPERBOENGAKAN OEANG 
SIMPANAN JANG KOEKOEH . 

Oeang simpanan jang tertjalat 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-laatoja pada 
boelan Maart ditentoekan oleh Directie. 

Boenila 1936 3.6°/o. 
Penjimpan2 jang beloem soeroeh masoekkan boe 

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

Di'rectie. 

1 
NEW-PERFECTION 

MET OVEN 

2 EN 3 PITS 

N. V. LIEM OEI TIO NC & Co's 
I Handelmij Manado. 

1- -
Vendukantoor W. de BESTE 

Julianalaan 12 Manado. 

LELA NG. 
Hari Selasa 20 Juli djam stengah 10 precies 

diroemahnja loean 

A. W. M 0 NT UN 0 
te Kawangkoan - Tonsea . 

Dari kehon2 kelapa dari Njonja B. Montung, wed . 
J oesoep Runtupalit. 
a. Satoe kebon kelapa, kira2: 2112 tek··fek, di Pa

kowa , negeri Koewil, terdapat kira2 67 pohon 
kelapa berboeah. 

b. Satoe kebon kelapa, kira2: 3 1/2 tektek, di Toe
hoenan-Tikala, negeri Koewil, kira2. 124 pohon 
kela pa berboeah. 

De Venduhouder W. de BES1E 
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