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PERHOEBOENGAN TIONGKOt\. 
Dengan loear nagari. 

II) K e k a I o e t a n d i T i o n g k o k. 

Sedjak roeboehnja kekoeasaan keiser jang rapoeh 
itoe, jang dapat dikata telah berachi r dengan ,,boxers 
opstand" jang terkenal, dan lenjap sama sekali de
ngan revolutie tahoen 191 l itoe, negeri raksasa itoe 
telah mengalamizaman perobahan (overgangstijdperk). 
Kekaloetan jang maha hebat telah mendjadikan ter
petjah belahnja Tiongkok itoe. Roepanja Ra'jat jang 
ratoesan joeta banjaknja itoe, sesocdah riboean ta
hoen berada dibawah kekoeasaan keiser2 jang ada 
absoluut itoe dan berpendirian ,,Raja! boeat keiser", 
seterdapatnja kemerdek::ian jang beroepa keperinta
han l~ajat itoe, tidak lantas dapat insjafkan dan er
tikan kesempatan memerintah diri sendiri itoe. De
ngan bagitoe dengan moedahnja, keiser jang tadinja 
hanja satoe itoe d1seloeroeh Tiongkok, dapat diganti 
oleh sekian banjak keiser jang telah menjia-njiakan 
Rajat, jang di pasangkannja di de pan kereta keboetoe-
han dirinja masing2. -

Dengan lambat laoen, sehingga kini soedah se
perempat abad lamanja, moelailah Rajat Tionghoa 
insjafkan hak-haknja dan desakan zaman mendjadi
kan fadjar sekarang moelai menjingsing: keadaan di 
Tiongkok moelailah meroepakan keadaan jang se· 
mestinja. Disamping ketidak tahoenja Rajat akan 
kekoeasaan dan hak2nja itoe, poen oesaha dibawah 
tan ah dari pel bagai pengaroeh jang bereboetan 
,,tempat jang pertama" dari loear Tiongkok, tidak 
sedikit soedah menambahkan kekaloetan dalam ne
geri itoe. Datang kepada pembitjaraan tentang per
hoeboengan antara Tiongkok dengan loear negeri, 
kita moelaikan dengan perhoeboeogan : 

T i o n g k o k - I n g g e r i s. 
Gara-garanja persaingan bereboetan tempat per

tama itoe, mendjadikan semasing negeri memperli
hatkan senjoemannja jang paling manis pada Tiong
kok. Bagitoe djoega Albion, tidak soeka terkebelakang 

dalam ha! memperlihatkan sikap manisnja, jang be
roepa dengan penge .nbalian beberapa concessie di 
pasisir dan pengembal1an Wei hawei, serta pengem
balian tarief-autonomie. P.enggoenaan pembajaran 
boxersopstard boeat beberapa maksoed baik boeat 
Tiongkok poen ad:i salah satoe dari perbadanannja 
,,sJeka-baik"nja 1ng~eris tcrhadap Tiongkok itoe. 
Tempo hari, entahkan sebagai reactie atas ditoetoep
nja verdrag antara Djerman dan japan, tersiar kabar, 
bahwa lnggeris te.ah me.nberi pindjaman oeang 
pada fiongkok goena pengoeatan persendjataannja. 
Kesemoeanja itoe adalah boekan sebab Albion ke
liwat tjintanja akan SI , C11i neman'', tetapi Sebab 
gara-garanja atas mengatasi , apa jang kita disini 
namakan ,,tjari moeka", soepaja perdagangannja 
lebih madjoe, dan saingan2nja jang lain2 itoe dibe
lakangkannja Selaloe kali disamping perlakoeannja 
jang manis itoe, Albion menjatakan pada Tiongkok, 
bahwa maksoed ln;geris sadjalah semata mata me
njoekai: perdamaian, kemakmoeran dan kekoeatan . 
membeli dari bangsa T1onghoa, serta mendjaoehkan 
s;egala apa jang dapat mtnjegah disampaikannja 
maksoed2 itoe. 

Roepanja Albion hendak memperbaiki segala apa 
jang salah, jang dizaman doel0e pernah diperboeat
nja terhadap Tiongkok, hendak menghilangkan sisa 
sisanja dendam hati, jang boleh djadi masih terda· 
pat disanoebarinja bangsa Tionghoa terhadap bang
sa Inggeris. Pendeknja, apa jang terlihat diwaktoe2 
belakangan ini dari sikap lnggeris terhadap Tiong
kok, tidak lain dari pada oesaha2 merapatkan dan 
mengeratkan persobatan an tara kedoea bangsa itoe. 

Tiongkok·Amerika 
poenja perhoeboengan soedah ada satoe stengah 
abad dan meroepakan satoe perhoeboengan perso
batan jang tak pernah berc bah-obah. Sebagai soem
ber ilmoe pengetahoean, di •nana poetera2 Tiongkok 
memoeaskan kehaoesannja ikan wetenschap, adalah 
Amerika dengan sekolah~ uH.,g1nja menempati salah 
satoe tern pat jang di de pan Se'ainnja poetera2 Tiong
kok pergi mendjadi studenten di Amerika, sekolah2 
Amerika didatangkan ke Tiongkok oleh missie2 

Keristen, jang memperdirikan pelbagai midrassa di
banjak kota2 di Tiongkok dan dengan bagitoe mem
bantoe mendidik anak2 Tionghoa soepaja mendjadi 
toelang poenggoeng kemadjoean bangsa dan kemak· 
moeran negerinja dihari2 datan~. Dalam tempo pa
ling belakang ini di Amerika terdapat doea aliran 
politiek terhadap sobat lawasnja Tiongkok. Ada sa
toe aliran baroe jang beranggapan, bahwa soedah 
temponja Amerika menarik diri sama sekali dari 
1 iongkok dan dalam kalangan ini orang tidak ma
bok dengan perasaan persobatan terhadap Tiongkok. 
Tetapi pihak Tionghoa, walaupoen mengetahoei 
adanja aliran2 sebagitoe, tidak pertjaja jang orang 
Amerika seloeroehnja atau sebahagian terbesar ada 
menjetoedjoeinja. Memang benar djoega, bahwa ali
ran jang mempertahankan perso batan lama itoe ma
sih lebih banjak terlihat, ha! mana ternjata dari pe
nerimaan Monetaire-m1ssie Tiongkok oleh president 
Roosevelt dan secretaris Morgenthau di!. pembesar 
Amerika tempo hari. Keridlaan Amerika pada toeroet 
mengoeroes ketetapan peroeangan Tiongkok serta 
bekerdja sama2 goena pembaharaean2 monetair itoe, 
adalah pertandaan:3 bahwa Amerika masih lebih soeka 
bersobat dari pada memoetoeskan perhoeboengan 
dengan Tiongkok. Keadaan perhoeboengan doea 
tetangga jang terdekat, jaitoe : 

T i on g k o k - J a p a n, 
pada tempo~ jang achir2 ini sangat membingoengkan, 
sebab maoe dibilang bersobat, ada bermoesoehan, 
althans seakan2 bermoesoehan satoe sama lain, maoe 
dibilang bermoesoeh, ada bersobatan, althans tidak 
memoetoeskan perhoeboengan persobatan dan diplo
matiek satoe sama lain. Siapa dari kedoea pihak jg 
main komidi taklah dapat dipastikan dengan sepin· 
tas !aloe. Selaloe dari pihak Japan diperdengarkan 
angan2 jang soenggoeh2 dari Nippon, jang katanja 
sangat soekakan dan inginkan soepaja Japan dan 
Tiongkok mendjadi ,,zuster naties", negeri sesoedara, 
jang i.>ergandengan tangan, mendjadi pemimpin bang
sa Asia kearah kemadjoean dan kesempornaan serta 
kemoeliaan. 

Keinginan menetapkan <fan mengekalkan persoe-
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Soedah lama tidak ada pPsta 

dengan djaman baek didepan. 

Pantes diminoem satoe bo

'tol extra. 

I I oetama dan terpenting ini bakal boekan tidak mem-
oengaroeht perhoeboengannja Tiongkok dan loear 
negeri dihari hari jang akan datang. Riwajat nanti 
akiln mcmperlihatkannja. Sekianlah tentang perhoe
boen~an Tionglrnk·Loear negeri itoe, jang baik djoega 
rasan1a k1ta kemoekakan, soepaja dapatlah pembatja 
satoe gambar tentang itoe, jang boleh djadi perloe 
dihari2 jang dekat, melihat keadaan disekeliling 
Laoetan Pacific pada masa ini, 

ROEP . .\-ROEPA KABAR 
Gedoog Oemeentebio1coop. 

Bak a I d i per bag o es. 

pakai satoe krani. Perobahan2 itoe moelai berlakoe 
pada 1 Maart ini. ~ag.itoelah kabar jang kita dengar. 
Kalau be~ar, rasa~Ja 1toe ada satoe poekoelan jang 
boekan nnga.n bag1 k~oem boeroeh jang tersangkoet. 
?egala. galan1a hargan1a sama naik, dan pada mereka 
1toe d1alami jang sebaliknja, jaitoe gadjinja naik ... 
. . . . • kebawah. 

Berlakoenja Wet pelajaran. 
M en i m b o e I k an k es o e k a ran. 

Sedjak 1 Februari j.l. seperti telah diwartakan 
soedah dikasih berlakoe scheepva"rtwet jang baroe, 
dalam mana antara la1112 pada kapal2 dari zeevaart 
(pelajaran laoetan besa:J tidak di bolehkan melakoe
kau . k~stvaa~t (pelajaran pesisirJ. Djadi kapal? se
dem1k1an, blla datang dari loear negeri membawa 
moeatan boeat berbagi2 pelaboehan disini, dan ke
betoel~n membongkar salah sebahagian rnoeatannja 
rn1saln1a moeatan boeat Makassar dibongkar di Be· 
tawi, tidak dibolehkan lagi mengangkoet rnoeatan 
itoe dari Be.~awi k~ Makassar, sebab itoe terhisap 
kustvaart. 11onton1a: Kapa! Anoe dari kongsi B. 
membon.gkar. salah. sebahagian moeatannja boeat 
SoerabaJa, dt. Betaw1, !aloe berangkat teroes. Seming
goe kemoed1an datang kapal C. di Betawi dari 
kongsi B. djoega dan hendak ke Soerabaja. S~epaja 
t!dak oesah. mengeloearkan onkos vracht, djadinja 
t1dak salahn1a kalau kapal C. memoeat moeatannja 
kapal Anoe jang ketinggalan tadi. Tapi itoe tidak 
boleh, sebab membawa moeatan dari Betawi ke Soe
rabaja terhisap kustvaart. Djadi kongsi B. haroes 
menjewa kapal lain, jang dari kongsi kustvaart boeat 
angkoet moeatan jang ketinggalan itoe ke Soerabaja. 

Berhoeboeng dengan keberatan2 sedemikian se· 
karang dienst van scheepv~art sedang menjelidiki 
djalan2 menghilangkannja. 

Terlebih lagi kalau di!ngat, bahwa perbedaan 
vracht antara laboehan Eropah ke laboehan Indone
sia satoe sama. lain, ad~ terlaloe besar, sehingga 
~oeat moeatan Jang ketmggalan sebagitoe, kongsi 
Jang tersangkoet mesti mengeloearkan onkos extra 
jang sama dengan separoh atau lebih dari djoemlah 
vracht jang didapatnja boeat mengangkoet barang 
itoe dari Eropah tadi. 

EXAMEN KLEINAMBTENAAR, 

Segala orang boleh toeroet menempoeh oedjian 
(examen) itoe ketjoeali jang, setengah tahoen sebe
loem diadakan examen itoe, masih mendjadi moerid 
pada sekolah rendah berbahasa Belanda Goeberne
men atau sekolah particulier jang disamakan dengan 
sekolah goebernemen itoe. Orang jang maoe toeroet 
examen itoe hendaklah sebeloem 1 M e i 1 9 3 7 
masoekkan soerat permohonan diatas zegel dengan 
disertai oeang examen f 2.50 kepada plv. Inspecteur 
van het lnlandsck onderwijs di Manado, dan amb
tenaar itoe kelak jang akan memberitahoekan dimana 
dan tanggal berapa examen itoe akan diadakan. 
Djika terlambat, soerat permohonan itoe tidak akan 
diterima. 

duaan it0e kelilntannja berlawanan dengan perboea
tan~ Japa~, .terist1mewa dalam lima tahoen jang be
lakangan rnL Mandsjuria dirobeknja dari Tiongkok, 
Shang'.1a.y-incident masih ada dipandangan mata, pada 
masa 1111 oeruesan Sui Yuan mas1h djaoeh dari pada 
?eres. B1gitoelah persobatan antara kedoea bangsa 
Jang seasal dan sekoeltoer itoe, sangat menjolok 
dengan adanja pertentangan2 jang terlihat setiap masa 
dan dewasa P1hak Tiongkok dinjatakan soeka sekali 
menjamboet persobatan japan itoe, tetapi hendak 
persobatan itoe djangan ditjari dengan paksaan dan 
perkosaan. Persobatan sedjati sadjalah d1dapat pera
saan djoedjoer jang diiringkan oleh perboeatan2 
persobatan. Pemoeka2 Tionghoa memang sedia me
nerima andjoeran2 persobatan pihak japan itoe djika 
itoe berdasarkan persamaan kedoedoekan dan bantoe 
membantoe, poen djoega tidak mendjadi rintangan 
bagi perhoeboengannja Tiongkok dengan la1n2 negeri. 
Mellhat perboeatan2 japan, adalah dimaksoedkannja 
memang boekannja penaaloekan Tiongkok, tetapi 
persobatan antara kedoea tetangga itoe, tetapi dalam 
pada itoe Nippon agak tidak soeka lihat lain bangsa 
disamping T1ongkok. Dus kedoea bangsa sesoedara 
itoe haroes berdjalan sama sama dencran sedapat
dapatnja t1dak sambil bergandengan ta~gan dencran 

Atas permintaan exploitant Bernhard theater, oleh 
burgemeester soedah dioesoelkan pada raad perobahan 
dan perbaikan2 seperti berikoet pada gedong bioscoop l----------------------

lain2 sobat ! b 

Pihak japan sendiri orang merasai, bahwa poliliek 
japan terhadap Tiongkok, sebagaimana itoe disepak 
terdjangkan pada tempo belakangan, ada idak ber
hasil boekan sadja, tetapi dapat dikata politiek jang 
salah tampa belaka japan jang telah minta pada 
Tiongkok, soepaja memperbaharoei sikap politieknja 
terhadap Nippon, poen sewadj1bnja djoega merohah 
sikapnja, soekalah japan mentjapaikan maksoednja, 
jaitoe bergandengan tangan dengan Tiongkck menem
pati barisan , paling depan diantara bangsa Asia, 
mendjadi pendekar perdarnaian di Timoer-djaoeh. 

Apakah boeah boeahnja perhoeboengan dengan 
loear negeri itoe bagi Tiongkok? Soedah dikatakan 
diatas tadi, bahwa kegiatan bangsa2 loear negeri 
itoe .,mengerdjakan" pasar doenia: Tiongkok itoe, 
nagi pemoeka~ Tionghoa soedah mendjadi peladjaran 
dan pembangoenan. pada djoega menjingsing lengan 
badjoenja. Bagiroelah toemboeh dan madjoenja in
dustrie Tionghoa pada waktoe2 belakangan ini adalah 
boeah2nja kegiatan loear negeri itoe. Persaingan 
antara sobat2nja itoe jang bereboetan tern pat pertama 
di Tiongkok oleh pemimpin2 Tionghoa poen dierti 
dan dipergoenakan dengan sebaik baiknja goena 
bangsa dan negerinja. Kesempatan tawar menawar 
jang baik itoe tidak soedah dikasih liwat oleh di
plomaat2 Tionghoa, maka dengan bagitoe, segala 
apa jang tad1nja tidak b1sa didapatnja dengan ke 
koeatan sendjata, sekarang diberikan padanja dengan 
pertjoema oleh negeri2 loearan itoe. Kelonggaran2 
jang telah diperoleh pada tahoen2 jang terbelakang 
ini adalah boeah2nja kesempatan tawar menawar 
jang telah dipergoenakan dengan sebaik baiknja itoe. 

Lain dari pada itoe, perboeatan salah satoe dari 
itoe tiga bangsa besar dan koeat jang bersaingan 
itoe, jaitoe japan, jang dengan paksaan roepanja 
hendak menar.ik hatin,la. o~ang \ionghoa, disamping 
segala keroeg1an, sepert1 hilangtl]a Manchuria dlsnja 
bagi Tiongkok, tidak sedikit poela membawa keoen
toengan bagi bangsa Tionghoa. jaitoe, dengan adanja 
bahaja akan ditelah itoe, bangsa Tionghoa jang pe
tjah belah soedah sedarkan nasibnja !aloe mendjadi 
satoe. Persatoean seloeroeh Tiongkok jang selama 
25 tahoen dioesahakan oleh pemoeka pemoekanja 
pada t~hoen jang !aloe telah tertjapai dengan ber~ 
satoen1a Canton dan Nangking. Tindakan jang ter· 

gemeente disini. 
Lantai bioscoop akan dialas dengan tela-kembang 

sedang disebelah barat dari gedong akan diadakan tem
pat fiets dan auto jang beratap, serta djoega satoe ka
mar seratoes dan doea tempat boeang air. 

Bagian moeka (gevel) dari gedong akan diperbagoes 
dan disebelah Timoer, kearah Bioscoopstraat, akan di 
perdirikan doea roemah makan (restaurants) jang satoe 
boeat golongan atas tbetergesitueerdenJ dan jang lain 
boeat orang kebanjakan. 

Onkos perobahan~ dan perbaikai!2 itoe sebesar f 5000 
dibajar doeloe oleh exploitant Bernhard theater, tetapi 
dikembalikan padanja sesoedah 5 tahoen, jaitoe seha
bisnja con tr. ct penjewahan jang dari 3 tahoen (jang se
karang) dipandjangkan djadi 5 tahoen, sesoedah dipotong 
penscwah tanah jang dipakai boeat ketambahan2 itoe, 
sebesar f 2500.- Ertinja sesoedah lima tahoen si exploi
tant dapat kembali sejjoemlah f 2500.- Pembikinan per
oebahan2 jang dirantjangkan itoe diperserah pada ge-
meente. I 

Sekianlah dipendekan, oesoel pada raad itoe. 
Kalau oesoel itoe diterima baik, maka kita akan dapat- j' 
kan sesoedah rampoengnja perobahan2 itoe, dikota ini 
satoe gedong bioskoop jang djadi perhiasan kota. 

Pekoeboeran jang· disendirikan. 
8 oe at orang Rooms ch Kath o I i e k. 

Atas permintaan pihak Katholiek, pada raad (!da di 
oesoelkan djoega oleh burgemeester soepaja boeat go
longan terseboet disendirikan seperlima bahagian dari 
kerkhof boeat orang Christen di Teling. Alasannja pe
njendirian bahagian Katholiek itoe adalah soepaja orang2 
dari agama terseboet dapat dikoeboerkan menoeroet tja
ra dan ceremonie agama itoe. 

Boeroeh pelajaran. 

D i to e r o e n k a n g a d j i n j a. 

Dalam kalangan boeroeh pelajaran pesisir dari 
kongsi ,,Cekumy" ramai orang membitjarakan pe
noeroenan gadji jang hebat, jaitoe kira2 33°/0 • Pe
ngerdja2 jang bergadji f 75.- misalnja, gadjinja akan 
ditoeroenkan djadi f 50.- seboelan. Penoeroenan itoe 
mengenai seloeroeh barisan pengerdja2 dikapal dan 
didarat. Lain dari pada itoe akan dihemat djoega 
banjaknja pengerdja dikapal. Di motorbooten jang 
ada stuurmannja, dus jang mempoenjai kapten dan 
satoe stuurman, akan tidak ditaroeh stuurman lagi. 
Djadi dimana masih ada stuurmannja; pengerdja ini 
akan dipindah atau ditoeroenkan, sehingga kapten 
selandjoetnja berlajar zonder stuurman dan tjoekoep 

~< Pen~a-
.--..... --~" kit Koelit 
jang tak m41oe semboeb. 
Betapa bar..jak kali teroetama perem
poeav2 ada banjak soesah boeat 
mf'njemboehkan penjakit' koelit. 
Akan tetapi sesoenggoehnja ini tida 
begitoe soekar, asal sadja pakai obat 
jang betoel. Pakailah Purol, itoelah 
haroes toean pikir pertama•. karena 
sebenarnja Purol telah terkenal dise
loeroeh Hindia sebagai penjemboeh 
koelit jang terbaik, jang diatoeri. 

Tanjalah pada sobat• toean, jang 
telah pakai Purol boeat penjakit' 
koelit, loeka berdarah serta barah, 
koerap, roeam, betik2

, djerawat, bi
soel, barah koelit d.s.b. Dan toean 
akan dengar betapa marikaitoe me
moedjikan Purol sebagai obat koelit 
serasi. Purol melemboetkan, mem
boeangkan toelar dan menjemboeh
kan sedari toean moelai memakainja. 
Dan penjakit koelit jang terkeras 
moesti djadi semboeh dalam sedikit 
tempo, oleh sebab sifat• jang men
jemboehkan dari Purol. 

Belilah hari ini djoe-
ga satoe doos 
daJl merasai
lah sendiri. 

Disemoea roe
mah obat dan 
toko 2, tlap 2 

doos f 0.40 atau 
f 0.75 
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Permainan tjatoer 

Simultaan di Tomohon 
d an La n c o a n. 

Simultaan partijen dari toean W. A. Kansil, seba
gimana itoe telah dirantjangkan oleh schaakbond, 
telah dilangsoengkan dan berkesoedahan seperti 
berikot: 
Di Tom oho n, 
pada 23 Febmari, berkesoedahan 11 L/1- l L / ~ boeat 
toean W.A.K. Jang menang pihak schaakvereeniging 
Tomohon adalah toe;n E. W~geij sedang jang remise 
ialah toean E. Paat. 
Di Lango an, 
pada hiilri Minggoe 28-2 toean W.A.K. hadapi com
binatie dari Schaakvereeniging Sopoetan da11. Morie. 

I ~~ -- ·------ d ---------i -- -
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Koe we 

Perboeatan binatan1&. 
Gad is diperkosa oleh 3 oran, 

Hari Djoemahat (kemarin) seorang gadis oemoer 
16 tahoen soedah diperkosa oleh tiga orang. Kedja
dian ini berlakoe dibelakang tempat pendjoealan 
sagoeer dikampoeng Sender. Tiga manoesia binatang 
itoe, jang diketahoei namanja, lantas ditangkap oleh 
politie, sedang gadis jang malang itoe dibawah ke
roemah sakit dalam keadaan pajah. Dapat dikatakan 
lagi, bahwa gadis itoe agak koerang beres pikirannja. 

Pentjoerian 
B ran d k a s t d i a n g k a t m a I i n g. 

Kernarin Kamis 4/3, diroemahnja toean v. E. 
telah ~ema~oekan pentjoeri jang sangat beraninja. 
Kedjad1an 1toe pada waktoe petang kira2 djam 7 

,,,----..._ 
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lapis legit 
Koewe lapis legit dan laen-laen koewe bald 
hari-hari pesta. 
Ojaman soeda djadi lebih baek, dan a1<1ft 
rasaken kaenakan seperti doeloe kala. T etapt 
djoega selamanja masak dan menggoreng 

dengan tjap jang soed.ah terkenaJ laJJVt.~ 

7£L, 7/ap 

DJANTDENG 
BIRDE 

Kesoedahan simultaan ini ada 13-5. Jang menang 
dari pihak Sopoetan dan Morie adalah: Mevr. E. Supit, 
toean2 M. Supit, L. H. Ngion, Ph. Kapoh dan G. Tewu. 

Tentang partij simultaan di Langoan itoe dapat 
dikabarkan lagi, bahwa oeroesannja ada djaoeh dari 
beres. Papan2 letaknja tidak sama tingginja, sehingga 
tak ada overzi<:ht atasnja. Tambahan poela jang ha· 
dir memenaebd roeangan pertandingan tidak diam, 
lc:eliwat banjak bitjara dan gadoeh seakan2 dipasar, 
lagi poela berkeliaran kesana kemari sehingga toean 
W.A.K ,,Jetterlijk moest zich soms een weg banenu 
dari satoe kelain pa pan I 

Keadaan2 sebagini sangat memberatkan pihak 
jang kasih simultaan itoe, jang mesti tandingi 18 
lawan sekali goes. Dilain kali harap diperhatikan ! 

Toean dan njonja sedang kebetoelan berpergian dan 
diroemah tinggal baboe sendiri. Pentjoeri itoe soe· 
dah masoek dari djendela !aloe gondol peti oeang 
jang ada dalam kamar, dibawanja kepekarangan di
belakang roemah, !aloe diboekanja disana. 

Dalam peti besi itoe ada oeang dan 8arang per
hiasan seharga + f 900.- Poli tie sedang menjelidiki. 

Itee lotenf jang roentoeb. 
Satoe korban meninggal. 

Menjamboeng kabaran tentang itoe loteng goedang 
dideV.at pasar ikan jang ambroek, dapat diwartakan lagi, 
jang pada kemarin Rebo, salah seorang dari korban ke· 
tjelakaan itoe, jaitoe sianseng Oe Tian Tae, soedah 
meninccal doenja diroemah sakit disini Jantaran loeka2 
nja. Marboem Oe Tian Tae pada hari tjelaka itoe ada 
bekerdja sebagai mandor dari orangj koeli jang sedang 

memilih pala digoedang itoe, waktoe loteng djatoeh di· 
atas poendak mereka. Toean Oe ada salah satoe dari 
mereka jang sangat pajahnja waktoe dikeloearkan dari 
tempat ketjelakaan itoe. 

Oedjian radiotelegrafi1 dan tetefonilt. 
Balai Poestaka kabarkan: 

Hoofdbestuur P.T.T., afdeeling ,,Vervoers en Ver
keerszaken", minta kami siarkan kabar, jang terseboet 
dibawah ini: 

Oedjian akan rnendapat soerat keterangan radiote
legrafist dan telefonist 1 ste dan 2de klasse, dan soerat 
keterangan radiotelegrafist dan telefonist ketjil, akan di
adakan di Bandocng, pada permoelaan boelan April j.a.d. 
sebeloem pertengahan boelan itoe. 

Soerat pemberitahoean akan toeroet, boleb ditoells 

Q 

I 

pada kertas jang boekui kertas zegel, asalkan djangan 
beroepa soerat pe,mohonan. Haroeslah toeroet dikirim
kan djaga soerat2 keterangan jang perloe. Soerat pem
beritahoean dan soerat2 keterangan itoc, haroeslah soe
dah diteri ma oleh k.epala Afdeeetin~ .,Vervoero Verkeers
zaken" pedjabatan P.T.T, di Bandoeng, sebeloem tanggal 
11 Maart jang akan datang. 

Waktoe mengirim soerat pemberitahoean itoe, haroes
lah poela dikirimkan oeang sedjoemlah 10, banjaknja. 
Oeang ini ialah oeang oedjian, haroes dikirim dengan 
postwesel kepada Voorziter der Examencommissie, 
Hoofdbestuur P.T.T. di Bandoeng. Pada segi formulier 
postwesel itoe, har:>eslab ditoeliskan goenanja oeang 
itoe diktrimkan. 

Keterangan lebih djaoeh boleh ditanja pada semoea 
chef dikrtntor pos dan telegraf. 
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~ &J,agai moe
c'4 aktut- toeaA ~ 
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Djikalau isteri toean menasehati 
toean soepaja toean memakai Sana
togen, maka adalah ini, karena dia 
tahoe, bahwa Sanatogen akan mem
baharoei hidoep toean. 

Sanatogen dengan segera akan menghilangkan kcle
n~ahan tqean soepaja loean memperoleh kebemhiraan 
h1doep baroe. Sanatogen akan mendjadikan toean 
seoran~ orang moeda kembali, jang dapat mengerdjakan 
pek~rdJaan2 her?l clan mendjaga, soepaja hidoep per
kawman. toean hdak akan moeram lagi. 
Toe?n . tJontohlah orang2 jang banjak, boeangkanlah 
penJak1t2 dan keloehan2 jang asalnja dari kekosongan 
roeang2 toeboeh, jang mendjadikan darah, oerat2 saraf 
dan oerat2. 
Maka Sa~atoge!l sekarang mengisi roeang2 itoe dengan 
benda2-h1doep Jang baroe. Dan seketika lagi toean alum 
meras& dengan gembira. betapa senangnja tenaga moeda 
mengalir pada seloeroeh toeboeh toean. ' 

OBAT KOEAT JANG PALING BAIK 
obat clan 

GEMEENTE MANADO. jang berwadjib d1 Ternate. 

Pendjoealan dimoeka orang banjak. 

Pada hari Sabtoe, tanggal 13 Maart I 937, pagi 
djam 9.RO, dengan perantaraan dari dan didalam 
kantoor lelang !<las 2 di Manado, akan didjoeal di
hadapan orang banjak: 

!toe kintal-kintal dengan hak eigendom verp. no. 
124, dengan semoea peroesahan jang terdapat dida
lamnja, ternjata dengan soerat2 eigendom ddo. 12 
Mei 1916 No 31 dan 17 januari 1934 nos. 3 dan 4, 
terdoedoek didalam residentie , bestuursafdeeling
dan district Manado, Arabische wijk, bandar Manado, 
Kadastrale afdeeling Manado, Sectie A, no. 1459 dan 
1460, ternjata lebih djaoeh dalam soerat ekoeran 
dd. 9 P.pril 1908 No. 30. Loeasnja 1303 M2. 

Pendjoealan ini terdjadi menoeroet kekoeatan 
soerat koeasa jang tidak boleh ditarik kembali, jang 
telah diberi"kan menoeroet soerat eerste hypotheek 
ddo. 17 januari 1934 No. 3. 

Keterangan lebih djaoeh boleh iperoleh pada 
jang bertanda, 

Atas namanja: 

Mr. ]. K R E E M E R. 

GEMEENTE MANADO. 

Bekendmaking. 

V e r j a r i n g v o r d e r i n g e n. 
Overeenkomstig artikel 23 der Loc_ale Raden Or

donnantie brengt de Burgemeester van Manado in 
herinnering, dat a 11 e v ordering en ten lctste 
van de begrooting der ~emeente Manado voor het 
dienstjaar l 936, we I k e n i et z ij n i n g e d i en d 
binnen zestien m_aanden na den aanvang van het 
dienstjaar (dus v66r of uiterlijke op 30 April 1937) 
verjaard zij n. 

Manado, 2 Maart 1937. 

De Burgemeester, 

SPAARBANK MINAHASSA. 
Diakoe sah dengan besluit Goebernemen 

tertang~al 11 Juli 1894. 

Tempat menjimpan oeang simpanan jg paling aman ! 

Oeang simpanan jang tertjatat dalam boekoenja 
semasing penjimpan, pada oemoemnja boleh diminta 
kembali saban-saban sa'at, dengan tidak oesah ka
sih tahoe lebih dahoeloe. 

Bekendmaking. 

De Burgemeester maakt ingevolge arti kel 99 der 
Locale Raden Ordonnantie bekend, dat bij Gouver
nementsbesluit van 2 Februari 1937 No. 25 he t 
s I o t d e r re k e n i n g v a n u i t g av e n e n o n t
v angst en van de Gemeente Manado 
o v e r h e t d i e n s t j a a r 1 9 3 -4 wordt vastgesteld 
als volgt: 

Keterangan lebih djaoeh terdapai sama Vendu
meester terseboet. 

Boenga (rente) oeang jang didapat boeat tahoen 
jang telah \aloe, taban tahoen 1elaat-Iaatoja pada 
boelan Mei, ditentoekan oleh Directie. 

I. Gewone di en st. 
De uitgaven bedragen 
De ontvangsten bedragen 

Het nadeelig saldo bedraagt 

II. B u i t e n g e w o n e d i e n s t. 
De uitgaven bedragen 
De ontvangsten bedrag 

Het voordcelig saldo bedraagt 

f 174415.21 
f 162015.41 

f 12399.80 

f 214953.63 
f 215465 .69 

512.06 

Manado, 2 Maart 1937. 
De Burgemeester, 

PENDJOEALAN OEMOEM. 
Menoeroet kekoeatan koeasa jang tiada boleh 

ditarik kembali pada hari Djoemaat tgl. 19 Maart 
1937, pagi djam 9.30 didalam dan oleh pdantaraan 
kantoor lelang di Manado (Passarstraat) dari satoe 
perceel, hak eigendom verp. no. 1272, terdoedoek 
di kampoeng Arab, bendar Manado, miliknja njonja 
Fatma binti Madilau, eig. acte 29 April 1909 No. 28. 

Pemegang hypotheek 

Sjech Abdoelkadir bin Oemar Bachmid 
di Soerabaia, sekarang semantara wak
toe di Manado, kampong Arab. 

PENDJOEALAN DIHADAPAN 
BANJAK ORANG. 

Pada hari SENEN, tanggal 12 April 1937 kira2 
djam 10 pagi akan didjoeal dihadapan banjak orang 
dengan perantaraan Padoeka toean ged. Vendumees
ter Ternate: 

1 eigendomsperceel dengan segala peroesahan 
jang terdapat didalamnja, Verp. No. 201, terdoedoek 
di Kota Ternate, Wijk C, menoeroet eigendomsacte 
ddo. 29 November 1916 No. 35, meetbrief ddo. 19 
October 1880 No. 117 atas namaalmarhoem HONG 
TOAN OEI. 

Atas perceel ini terdiri roemah dan bijgebouwen 
jang penscwahnja ditaksir kira2 f 12.50 seboelan. 
Loeas 591 M2. 
Pendjocalan ini terdjadi menoeroet koeasa jang tidak 

boleh ditarik kembali diberikan dalam hypotheek
acte ddo. 20 Februari 1917 No. 5 diboeat dihadapan 

A tas nama hypotheekhoudsters, 
J. A WUY. 

r 

la!l<oeatan menjemhoehltan dari daoen2ohat 
telah terkenal dizaman dahoeloe kala pada beberapa ,,orang 

· serahasia" dan dia kebanjakan rahib2 djoega, sebab itoe rna~a 
pada masa itoe obat2 terbekin dalarn Klooster2 dari: Abd1) 3

• 

Pada zaman achir terdapat obat2 perboeatan pabnk boeat 
menjemboehkan penjakir, akan tetapi sesoedah ditjoba njatalah, 
bahwa obat daoen2 obat alam achirnja ada lebih baik djoega. 
Sebab dia, oleh bangoennja alam, lebl.n gampang dihisap oleh 
badan bekerdja lekas menjemboehkan penjakitan dan den· 
:Jan tida meroesakkan apa2 dikeloearkan poela oleh badan. 

ACONITUM 

Kerdja jang banjak roepa itoe dari Abdijsiroop 
berdiri atas tjampoeran dari 20 roepa daoen2 oba1 
terkenal dahoeloe kala, jang menjemboehkan segala 
penjakit2 dada, paroe2, dan perkakas naias. Beberapa 
antaranja terloekis disebelah ini. Daoen2 obat ini 

memoekinAKKERsA :~l{J~··IRO<A · · 
obat boleh dipertjaja dan bekerdja lekas boes.t ban
jak roepa penjakit dari perkakas nafas dan selesma. 
Lendir jang tersangkoet itoe diboeangkan toelar, 
dihantjoerkan dan dikeloearkan. Kesesakan hilang 
dan serangan batoek berhenti selamanja dan lekas. 

Djikalau toean moelai batoek atau kal~u toean ~igan~go~ oleh 
batoek lidas jang keras, jang membekm toean uda b1sa tidoer, 
Djikalau toean barangkali mengempoel sebab .kes~sakan.~~n ka· 
lau demam influenza moelai, pakailah apalah kuan1a Abd11siroop: 

sirop hatoek terhaik clidoenla 

Di rec tie. 
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Oeang Kertas baroe 

Dar i s e p o e l o e h roe p i ah. 

Berhoeboeng den5an adanja oeang kertas dari 
10 roepiah jang dipalsoekan orang, maka pembesar 
javabank soedah menjoeroeh btkin oeang kertas 
besar se!-.arga bagitoe. Oeang kertas matjam baroe 
dari IO roepiah ini sekarang soedah moelai didjalan
kan dan jang toca lam bat laoen akan t1dak kel!hatan 
lagi sebab ditarik kembali. 

Tentang .oeang baroe itoe dapat kita wartakan 
seperti berikot: 

Oekoerannja ada \57X80 milimeter, sedang ada 
ditjetak pada keroea rnoekanja dan tiada mempoe
njai pinggiran poetih. 

Bagi an mo e k a ada ditjetak de11gan perkataan2 
,,Oe Javasche Bank beraaltaan toonder tien Gulden" 
dengan d1sampingnja kanan kin tertera portretnja 
orang2 bangsawan Solo dalam pakaian dan dengan 
perhiasan seperti da\am permainan wajang orang, 
jang tertjetak dalam warna pruisisch blauw. Tang
kai2 daoen menghiasi portret2 ini dan ba gian tengah, 
serta dibawahnja warna dasarnja Jda doea matjam 
jaitoe merah dan hidjau. Angka JO teroelang 4 kali 
pada bagian jang pendek dari biijet itoe, sedang 
pada bagian sebelah atas tiada sebelah bawahnja 
dengan gelap dtatas dasar jC1ng terang. Pada bagian 
kiri atas terLhat serieletter dan nummer, pada sebe
lah kiri tertjetak perkataan Batavia dengan tanggal 
sampai penoeh dan namanja orang jang merentjana
kan oeang kertas it0e, jaitoe C. A. Lion Cachot: pada 
sebelah bawah diseboet tanggal dengan angka2. 

Pada sebelah atas kepala tepi kanan diseboet 
penanggalan dengan angka2, pada sebelah kanan 
perkataan Batavia dengan diseboet tanggal sepenoeh
nja dan nama pentjetak jalah Joh Enschede en Zo· 
nen, pada sebelah bawah serieletter dan nummer. 
Oeang kertas ini ditanda tangani pada sebelah ka
nan oleh president, pada sebelah kiri oleh secretaris 
dengan diadakan warna disekiternja jang terdiri dari 
garis garis ketjil berombak, jang dipotong oleh garis2 
jang berdiri lempang sebelah kanan dan kiri warna 
bi roe dadoe, jang djoeroesan tengah dengan perlahan2 
berobah mendjadi merah lemboet. 

Bag i an be 1 a k an g dari oeang kertas baroe 
itoe menoendjoekkan ditengah2 seboeah kotak di
mana ditjetak pasal2 244, 245, dan 249 dari W. v. 
Strafrecht, do ea kali dalam bahasa Be \anda sebelah 
atas, dan sebelah bawah dengan sebelah menjebelah 
dari kiri kekanan dalam bahasa Djawa, Tionghoa 
dan Melajoe dengan dasar oengoe-hidjau. 

Sebelah kanan soeatoe peringatan pada sarong, 
djoega dengan samar~ berwarna oengoe, hidjau dan 
sawo-matang-koening dengan garis2 jang djalan me
lintasi satoe dan lain. 

Kedoea pan eel itoe mengoeroeng sebelah atas dan 
sebelah angka2 10 dan sebelah atas dihoeboengkan 
dengan seboeah balok, dimana dengan poetih di
tjetak perkataan2 ,,De javasche Bank" diatas dasar 
dari pada kotak2 ketjil, sebelah kiri dengan warna 
merah, sebelah kanan dengan warna hidjau, sekitar 
semoea ini tertera rand dari 5 mm. lebarnja 140 m.m. 
tinggin!a 78 m.m. jang terd1ri dari pada garis2 be
roepa boendaran dalam warna merah dan kiri hidjau, 
kanan oengoe dengan warna hidjau iang sebelah 
tengah berobah djadi merah. 

Lebih djaoeh djika dibandingkan orang bisa dapat 
satoe tanda air jang terdiri dari garis2 terang dan 
gelap, 4 stel dari masing2 3, jang djalan dalam djoe
roesan dari atas kebawah dalam biljet itoe dan jang 
teroetama mengikoeti djalannja daoen2 bagian moeka. 

DARI GORONTALO. 

Pemogokan koeli2 boeroeh. 
Sinjo toelis: 

Pada ketika tibanja kapal S.S. Van Cloon bersamaan 
s.s. Jacob pada tanggal 20 hb Februari 1937 hari Sabtoe 
pagi2 betoel, maka semoea koeli2 boeroeh KP.M. tidak 
ada jang kelihatan datang bekerdja, selainja beberapa 
orang sadja. 

Makanja dengan ha! jang sedemikian pada itoe hari, 
lain tidak tlndakannja agent disini, hanjalah pergi me 
minta pertoeloengannja koeli2 batjo dari s.s. ,,Jakob" 
tadi, soepaja bisa lekas menjelesaikan moeatan2 dikapal 
s.s. van Cloon jang memang meminta soepaja lekas2 
berangkat ke Tomini Bocht itoe hari djoega. 

Tetapi apa jang kedjadian ??? 
Pertoeloengan dari koeli2 jang diharap tidak dapat, 

sedang pada itoe hari djoega soedah dioetoes beberapa 
auto bersama mandornja koeli2, oentoek mentjaharikan 
koelii jang tidak maoe datang bekerdja itoe, akan te
tapi pengharapan tadi, tidak akan dapat memoeatkan 
selainnja mendapat beberapa orang sadja. 

malaw. lnilah pada sangkaan kita salah satoe sebab 
jang terbesar dari pemogokkan terseboet. 

Olehnja moedah2an mendapat perbaikan dari jang 
bersangkoetan, soepaja tetap keamanan selamanja, de
ngan tidak menimboelkan sesoeatoe actie jang tidak9. 

DARI TONDANO. 

(Oleh: FredSar). 

Mohon diperbaiki. 

Djika kita berdjalan di gang2 dibendar Tondano 
Tolimarnbot, maka disitoe kita boleh saksikan sendiri 
bahwa semoea gang2 soedah dialas dengan batoe oleh 
MR. dan soedah ditindis oleh stoomwals, dan olehnja 
itoe keli ha tan bagoes dan boleh djoega dapat dibangakan. 

Akan tetapi djika kita berdjal;in2 di gang di bendar 
Tondano Touliang, maka disitoe didapati gang2 jang me
njolok mata, tcntang keadaannja, baik dilihat dengan 
katja mata kesehatan, maoepoen katja mata ketjantikan. 

Pada moesim hoedjan disitoe boekan lagi negeri 
tempat kediaman orang, melainkan kandang bebek dan 
djika orang maoe boleh kasih tjap, kandang babi. Jang 
lebih menjedihkan lagi ialah djalan kekoeboeran. Toean2 
tentoe dapat kiraZkan bagaimana sedihnja kita, djika 
mernbawa majat dimoesim hoedjan Selainnja kita meli
hat gangz jang ba .1jak loempoer, got2nja jang djarang 
sekali dibersihkan. 

Djikalau beberapa hari toeroen hoedjan, pendoedoek 
negeri disitoe moelai soesah, sebab mareka boekan sing 
~in,?;.<an [;!n~an b:iJjoe, m~lainkan saroeng atau tjelana; 
melepaskan sepatoe atau sandal; sepeda minta digen
dong djoega. 

Perih, sedih, tidak sampai hati kita melihat kegan
djilan itoe. 

Jang diboentoehi oleh pendoedoek negeri hoekan 
djalan besar jang dapat didjalani oleh kendaraan auto 
atau bendy, melainkan tidak lain, hanja djalan kaki 
dengan tidak mt!njoesahkan diri s 'perti sekarang ini, 
serta airnja soepaja berdjalan teroes, tidak mendjadi 
sarang njamoek dan penjakit. 

t'endoedoek negeri ingin soepaja djalan2 itoe, jang 
\ebarnja kira2 2 M, diperbaiki agar soepaja mereka ma
soek dan keloear gang2 terseboet tiada oesah Iagi me
njingsing kain atau tjelana, melepaskan sandal atau 
tjepatoe, memanggoel speda dll. 

Djika toean'2 ragoe2 daiam oeraian kita diatas, kita 
persilahkan dengan hormat toean2 boleh saksikan sen
diri pada wakt6e hoedjan dan kita soeka mengantar
kan djika ta berhalangan 

M )edah2an gang2 tsb akan mendapat perhatian o
leh toean Opzichter M.R. Tondano dan toean P.P.Pan
deiroot lid M.R. Tondano Touliang, dengan sepenoeh2-
nja, serta tidak hanja dengan perkataan, melainkan de
ngan perboeatan jang bersifat perboektian selengkapnja. 

DARI TABOEKAN. 

Lowongan djogoegoe djadi reboetan. 

nja dengan kapal datang, pada ikoet mengadoe oen·· 
toeng dalam pertandingan diplein Bangsawan Resident. 

Soember-soember diloear mengatakan bahwa oleh 
ra'jat troef-troefjang dimadjoekan ialah antara opo2 lao, 
djoeroe-djoeroetoelis dan beberapa spelers loearan. 

Kalau ditarik perhatian dari crisis ini, para pemba
tja nan ti bersangkaan jang oesaha ra'jat itoe ta begitoe 
sesoeai kehendak Pemerintah tinggi di Taboekan . 

Memang semoea tahoe jang digelar toean Radja tiada 
lagi jang lebihnja, ialah Padoeka siapa jang dikahen
dakinja itoelah jang menang, boekan? sebetoelnja 
dalam keadaan sebegini adalah moefakatan antara Pe
merintah dan hamba ra'jat, tetapi apakah ertinja itoe 
bahwa sepintas !aloe lantas rekest2 mengatoer pasangan
nja menoedjoe Resident? Ten tang semoea2nja boleh tarik 
conclusi, ja tetapi conclusi maar dalam ha ti sendiri sadja, 
berachirkan pendapatan: Sanubari jang tenang-njaman 
daiam segala-galanja kewadjiban Bangsawan t. Resident 
akan ta moedah lemas oleh aboe aboe pengaroeh sakit 
beroepa matjam, tetapi dengan tentoe dapat menjaring 
segala bacil2 jang bersemboeni dalam air jang keroeh. 

Rakjat tahoe Bangsawan t.Resident dalam kewadjiban
nja Resident tentoe tetap pada peil goena senang sen
tausa seoemoemnja, tidak sekali2 terdorong oleh barang 
pengaroeh atau idjin sesiapa djoega. 

Kelak seteliti-telitinja beliau nanti berboeat soepaja 
jang diangkat djadi Djogoegoe itoe seorang jang bisa 
diketengahkan kesegalahnja, dengan tidak perdoeli apa 
itoe Kapteinl8oet atau particulier, tidak poela terlaloe 
berdasar orangnja achli bahasa Belanda a tau ilmoe Boek
houder, tetapi berpraktijk oentoek rakjat choesoesnja 
dan goena sedistrict oemoemnja. 

Inilah soeatoe soeal boekan? 
Moedah2an Crisis ini dengan selekasnja selesai atas 

oeroesan Bangsawan t.Resident, dengan mana sendirinja 
wasangka rakjat mendjadi tentrem, dan crisis tidak nan
ti rnendjadi crisis critiek berhoeboengan. 

Dari Red: 
Rakjat. 

Ada-ada sadjal Penjakit Siaoe soedah me
noelar ke Taboekan? Djangan2 jang bere
boetan tidak dikenai oentoeng' Corphar. 

Z. H. Prins Pakoe Alam. 

M a n g k a t b e r a d o e. 
Pada 16 Februari j I. soreh djam lima soedah 

wafat di Djokja, j. m. Pangeran Adipati Ario Pakoe 
Vil dalam oesia 55 tahoen. 

Ban~sawan agoeng itoe, menoeroet hitoengan 
Djawa, dilahirkan pada hari Sabtoe [Kliwon] 28 Soero 
1812 atau sama dengan tahoen Masehi tanggal 9 
December 1882. Almarhoem itoe pada tasggal 16 
October I 905 telah diangkat mendjadi kepala dari 
Pakoe Alamsch Huis, mengganti Ajahandanja, dengan 
mendapat gelaran Pangeran Ario Praboe Soerjodilogo. 
Pada l October 1921, waktoe oemoer beliau genap 
40 tahoen, almarhoer itoe !aloe diangkat djadi Pa
ngeran Adipati Ario Pakoe Alam Vll. Lain dari pada 

Dengan meninggainja toean Cacombah wd. Djogoegoe itoe be Ii au di beri djoega pangkat Ko lone! pad a Gen. 
district Tab. Oetara boleh dioempamakan jang Taboe- staf dan djadi Ridder in de Orde van de Ned. Leeuw. 
kan sekarang menghadapi Crisis Djogoegoe. Lain dari pada itoe beliau djoega ada: Commandeur 
Dengoeng2 kian-kemari telah mengandoeng berita jang der Ordc van Oranje Nassau, Comm. der Orde va·n 
hoedjan rekest moelai bertoempah - roeah kr-medja de ster van Anjouan, Comm. der Orde van de Kroon 
Bangsawan Resident. van Siam, Ridder der Orde van Hendrik de Leeuw 

Simpoel soerat-soerat pandjang lebar heberapa· bern- van Brunswijk, Comm. derOrde van Leopold II, Comm. 
pa rnasoek menoempang kerandjang post moelai 1-2 der Orde van de Zwarte ster van Benin, dan djadi 
kapal !aloe, dan akan ada lagi jang hendak menjoesoel- I Peotera menantoe Sri Soesoehoenan Solo. 

Bisa minoem b~sa gosok bisa oeroet 

Kemandjoeran ini minjak obat soedah dapat diploma2 dan soedah dipoedji dari padoeka2 
toean2 ambtena~r dari bangsa Europa dan lndonesier seperti: Radja2, Regent, Hoofdagent van 
Politie bij de afdeeiing Oeneraal Controle Soerabaja, Adjunct Hoofd Djaksa lste klasse pada 
Landraad Makassar, kepala2 District, Wijkmeester dan Luitenant Tionghoa, Hm. toea2, kepala2 
goeroe, Voorzitter2 dari perkoempoelan2, serta pendoedoek2 dan bangsa2 asing dari seioeroeh 
tanah Hindia Belanda jang soedah pern:ih pa\<ai ini ,, Ban Leng", dibawah ini ada doea soerat 
dari antaranja. 

Soerabaja, 7 September 1935. 

VERKLARING. 

Jang bertanda dibawah ini, Ch. W. de Kater, Hoofdagen van Politie pada afdeeling Gene
rale Controle disini, menerangkan disini, bahwa ia soedah tahoe pakai minjak Ban Leng boeat 
mengobati ioeka2, sakit peroet dan beringoes, boeat penjakit penjakit mana obat terseboet sa-
ngat baik adanja. Jang bertanda 

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

Maka kapal jang diharap akan berangkat ka Tomini 
Bocht, dengan lekas oleh sebab memang soedah telaat 
datangnja dari Manado sekarang tidggal doea hari la
manja dilaboean Gorontalo. Mengingat akan halnja pe
mogokka • .- ini, jang memang kalau tidak salah, baroe 
sekali ini timboel disini, maka menoeroet kabarnja, bah- ' 
wa pemogokan ini lain tidak, melainkan dari terlaloe 
ketjil oepah (af 0.421/2 zege Empat poeloeh doea sen 
setengah, pen] jang mareka terima saban2 hari. Dan ada 
kalanja oepah tadi terbanjak sekali saban hari dan 

VER KLARIN G. 

Jang bertanda dibawah ini, L. j. j. v. Anen, bertinggal di Soerabaja, menerangkan dengan 
mt, bahwa minjak ,,Ban Leng", jang dibikin oleh Sie Ka Tje merk Tjeh She Tong, sangat ter
poedji goena roepa2 penjakit, seperti: sakit telinga, demam, ioeka teristimewa loeka2 angoes. 

Sesoedah pakai sedikit sadja rasa sakit soedah hilang sama sekali. 

Soerabaja 24 - 11 - '35 . Jang bertanda 

(s. b.) L. J. J. v. Anen. 
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Kolonisatie oentoek kaoem Sangihe. 
Onderafdeeling Bolaang-Mongondow ada terhisap 

sato~2nja daerah _iang maha loeas tanahnja, bila diper
bandtng dengan d)oemlah pendoedocknja dari pada lain2 
daerah digewest ini. 

. D~ri pan.tai pesisir selatan <.Ian oetara begitoe poela 
d1oed1k-oed1k teroetama seperti lembah Doemoga ctan 
Modoinding, orang bisa ketemoekan tempat;! jg loeas 
dan !oeboer tanah nja, &erta pal in~ geschik t oen toek 
emigranten. 

Doea tah0en !aloe pemerintah soedahlah beroesah 
pajah memboeka satoe kolonisatie di Loewagon sebelah 
pesisir selatan, tetapi sed1h bati melihat keadaan kolo
nisatie itoe pada hari jang belakangan ini, lantaran 
kol?nisten. tadih jang dengan hati g1rang di tram;port 
dan Sang1he keternpat2 itoe sama b .. dik gagang jg lain 
kembali ket()empah darahnja, sementara jang Jainnja 
soedah terpantjar dimana'l oentoek mengabdi kepada 
penghidoepannja, lantarannja hanja dltempoeh malape
taka bandjir (sekali !aloe). 

Dengan djalan begini dan taktiek begitoe, welakin 
soedah pernah ked1adian soeatoe sebab jang ta' diingini 
dari pihak kolonisten tadi, pemerintah tetap tiada poe
toes asa dan ta' habis daja oentoek m~nolong rajat jg 
melarat tanah dan jang soedah berdesak:tan hidoep di 
!empat kediaman aslihnja, boeat ditempatkan ketempat2 
1ang loeas dengan gratis poen dapat toendjaugan dari 
pemerintah sementara waktoe. 

Begitoelah pada tanggal 28 Januari jl. dengan kapal 
Fazant berangkat dari Manado toean Landbouw Con
sulent, Dr. Tammes dengan Opzichternja dari Klapper
proeftuin stn , dari Kotamobagoe toean2 Gezaghel'lber 
Kotamobagoe, Landbouw Opzichter idem, beserta toean 
Penghoeloe dan Majoor cadato 13olaang kedaerah Dorni
sil. Dimana toean2 ini soedah memeriksa keadaan rata 
Domisil, jang mana kata kabar terdapat tiada koerang 
lebih dari 150 bouw jang geschikt boeat kolonisatie 

Besoknja tt. 29 toean2 ini ke daerah Ajong disoea
toe tempat kl. 300 bouw loeasnja letaknja berdekatan 
dengan rata Modapa loea:.nja kl. 400 bouw. 

Ditempat2 ini setelah d1keur maka ta 1ada alangannja 
oentoek kolonisten apalagi tempat!? ini c:d< bcrdellat<in 
dengan pantei. 

Ringkasnja pekabaran jang telah sampai pada l<ita 
bahasa tempat2 ini adalah dengan 1nitiat1efnja landbouw 
opzichter Kotamobagoe toean Abdoel Kader S0erjowi
digdo, jang selain dari pada kesempatannja dari oeroe
san2 sawah2 dan bandoengan~ baroe (eercsu!tuot dari 
rajat) didaerah Kotamobagoe dan sek1ternja, beliau teicih 
soedah mengarnbi I kesempa tan kcte 111 µat~ 1toe, Jaioe 
me 11 boeat proefkeuring, jang ktmoediannja dengan voor
stelrapport beliau soepaja ctiboeka emigra1 '. tie2 nempat: 
itoe. Maksoed beliau ini disertakan dengan beberao<i 
sjarat terhadap lernbah2 itoe, jalah berdampingan lao·e
tan teroetama, dan sebahagian dari tempat2 mana ada 
terdapat alang!i belaka, dus zeer geschikt boeat orang2 
Sangihe jang mahir dengan deroehnja ge!ombang laoe
tan poen bangsa itoe tidak biasa rasanja tinggal di
tengah2 hoetan beloekar, karena biasanja sa'at itoe 
tinggal sa'at itoe djoega moelai dengan kebon oebi 
tanah dzg. ,,bedeng batata". 

Kabarnja pada boelanjuli depan emigrantie transport 
akan dilakoekan dari poelau2 Sangihe ketempat2 itoe, 
dimana dimoelai dengan 300 a 500 roem<ih tangga, dus 
kl. 7 a 8 ratoes djiwa. 

Maka kita rasa agar tjotjok dengan kwaliteitnja 
bangsa kita kaoem Sangihe, soepaja tanah2 loeas jang 
hanja penoeh dengan alang2 itoe (djorame, diberikan 
sadja pada mereka jang mendjadi emigranten. 

Soal kolonisatie memang semestinja satoe2nja oe
roesan jang ha roes dipentingkan, karena satoe negeri 
atau daerah jang lekas soeboer dan madjoe tentang 
economienja, laataran kcadaan (kwantiteit) pendoedoek
nja. l<ita boleh ambil bandingan dari benoea Amerika 
dan Australia, negeri2 mana hanja berasal dari kolonis
ten, maka kini negeri2 itoelah djoega jg paling soeboer 
dan madjoe dari segala~nja didoenia ini. 

Kita rasa djoega jang pemerintah akan bikin oeroe
san terkemoeka boeat emigratie2 di Bolaang-Mongor.· 
dow jang mempoenjai banjak daerah2 j~ kosong Tetapi 
hal ini haroes ditimbang haloes jang djangan hanja 
orang2 dari Minahasa dan Sar;tgihe jang didatangkan 
sebagai kolonisten, tetapi djoega dari lain2 bangsa, 
misalnja dari tanah2 Boegis sekalipoen dari tanah Djawa. 

Begitoe poela orang2 jang didjadikan kolonisten itoe 
djaoehkanlah keadaan memaksa, tegasnja maoe ta' maoe 
dis0eroeh dengan paksa. Jnilah soeatoe kesoekaran jg 
akan ditempoeh oleh kolonisatie2 dikemoedian hari 
kelak. Melainkan oentoek itoe hanja diboeat satoe pro
paganda jafl2 loeas, propaganda mana djangan dikoe
rangi dan djangan dilebih2kan ja'ni haroes dioeraikan 
tentang oedara, penghidoepan, keadaan tanah dll. de
ngan pasti. Taroeh kira sadja bagimana madjoenja ko-
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lonisatie2 sekarang didaerah I.ampong. 
Dari pada propaganda ini orang boleh remboeg ma

teng dengan roemah tangganja, .iang ber!Jasif menge
kalkan kedoedoekan kolonisatie nan ti. Sehab dari pada 
kolonisten ini jang mendjadikan mereka tiada kekal 
boeat selamanja, jalah lantaran isteri atau anak-anak 
poenja djangka keberatan, 

Ekonomisch stelsel dari rajat Bolaang Mongondow 
haroes disokong dengan keras, jani dengan pimpinan 
atau leiding. Pimpinan mana boekan sadja dalam ertian 
kemadjoean pertanian, boekan sadja dalci:m ertian me
ngandjoerkan raiat beroesaha seperti terdjadi bagi awak 
seringkali. Manakala pertaniannja dan oesahanja telah 
berhasil, maka pentingla.h bagi rajat itoe dipirnpin atau 

MANADO, Julianalaan 6. 

DR. A. 8. AN DU. 

terpimpin soepaja mareka dapat meneroeskan oesahanja 
dalam kalangan jang bererti 

Dus soeatoe oesaha oentoek rnembentoek kolonisa
tie haroes dipentingkan dengan sepenting2nja, dimana 
pengharga;:in ini tetap tinggi, sambil mengharap kiranja 
kedatanga., ernigranten transport itoe pada boelan Juli 
jad. akan berada dibawah pengawasan salah satoe achli 
tanah seperti satoc landbouw Opzichter enz. soepaja 
semisal moerid tidak akan minggat dari sekolah apabi
la goeroenja memberi pengadjaran dengan memoeaskan 
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