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ROEPA.-R0'1~P.A KAB~\R 

Pengangkoetan orang. 

D e n g a n v r a c h t a u t o. 

Goena kepentingan e1genaar2 auto A.B.A.N I. mem
peringatkan pdda mereka jang tersangkoet aknn il<1l 
jang beri koet : 

Directeur departemen Verkeer en Waterstaai ll'en -
peringati akan adania peratoeran artikel 22 lid 2 dari 
we5verkeersbeslu1t V. en W. (bijblad 13699) jang menen
toekan, bahwa vrachtauto jang mempoenjai tender (gan
dengan) boleh rnemoeat 4 orang pengerdja peroesahaan 
auto itoe, dalam hal toeroetnja orang2 itoe tidaY. mem
bahajakan. Mereka itoe, seperti soedah dikata haroes 
orang pengerdja auto itoe, dus tidc;tk boleh orang pe-
1oempang jang membajar. Dalarn praktijk ketentoean ini 
sering tidak diindahkan. Vrachtauto's kadang2 memoeat 
passaitiers dengan pembajaran. Perboeatan ini tidak se
lajaknja terhactae peroesahaan2 auto jang speciaal me
ngangkoet penoempang. 

Sebab 1.1enambahkan saingan jang tidak djoedjoer, 
beloem dikata, bahwa perboeatan sebegitoe menambah
kan lagi persaingan jang memang soedah ada. Ada mi· 
salnja pengoesaha2 vrachtauto jang menoeroenkan tarief 
moeatannja, sebab kekoerangan pendapatan dari itoe 
dapat ditoetoepnja dengan pembajaran penoempang itoe 
jang sebenarnja dilarang pengangkoetannja. Pengoesaha2 
auto jang tidak melakoekan pelanggaran artikel 22 lid 
2 terseboet, djadi diroegikan oleh karenanja. Selainnja 
keberatan2 economi sch i toe, pengangkoetan penoem pang 
penoempang dalarn vrachtauto's dan tendernja ada boe
kan tidak berbabaja. 

Babwa pengerdja2 auto itoe diloeaskan toeroet da
lamnja ada terantjam djoega dengan bahaja sebegitoe, 
itoe soedah risiconja ~kerdjaannja , tapi itoe beloem boleh 
mendjadi sebab pad~· djoega meloeasl<an penoempang2 
jang boeka.o pengerdja ·aµio vracht itoe diangkoet de
ngan \jara jang berbaM\j; bagi dirinja. Berl1oe oeng 
dengan itoe oleh departement V. en W. telah dipinta 
soepaja oleh politie dilakoekan penjelidikan jang lebih 
keras terbadap pelanggaran2 artikel 22 lid 2 dari Weg· 
verkeersbesluit; V. en 1W. itoe. 

DARI OEDJOENG RAMBOET 
"1EPALA SAMPE OEOJOENG 
OJARI !'.AKI 

Begltoelah adanja flap tiap orang 
prempoean, jang doea kall sehari 
selama doea nriniet pake 18boen 
Palmollve jang dda mahal. 

Hoekoem Besar Manado 

ToeanOmpi dariAmuerang 

Sebagai penggantinja afmarhoem toean P. F. Ruata, 
Hoekoemhesar Manado ja 1g telah wafat itoe, telah di
angkat toean 0 mp i, sekatang hoel<oemb~sar Amoerang_ 
Sedan~ djadi penggatinja toean Om pi, telah diangkat 
djacii hoel,oembesar Amoerang toean Ger u n g an, 
tadinja hoekoem kedoea Kema. 

Toean H. J. Wen as, hoekoem kedoea Noord-Mana- J 

do dipindahkan ke Kema an boeat gantinja di Noord 
Manado, diangkat djadi huekoem kedoea toean Ing -
kiri wan g, taciinja Gaib Sek1anlah kabar dari kalangan 
BB. jang disampaikan pa a kita Kepada toean2 jang 
dilantik kepangkat jang lebih atasan kita seroekan 
,, selamat" sedang bagi jang beloem mendapat gilirannja 
baiklah bersabar. · 

Pakoeboeran lnlandsch Burger Christen 
Aebelah ~elatan kali Manado. 

Pada beberapa hari jang baroe laloe maka oleh 
pemoeka2 dari lnlandsche Burger Christen sebelah 
Selatan kali Manado. soedah mengadakan satoe ba
dan Comite, akan mernp rtahankan Pekoeboeran ma
reka itoe, oleh karena Gemeente soedah rneloeaskan 
pada orat1g2 jg boekan ')erhak dikoeboerk;in dalam 
Pakoeboeran terseboet itoe. 

Oleh bestuur Comite itoe berniat akan masoe
kan soerat keberatan kepada Padoeka toean Burger· 
meester dan anggota2 Gemeenteraad, soepaja mareka 
itoe mendapat ketentoean dari raad bagimanakah 

dengan atoeran2 sekarang tetang Pakoepoeran dalam 
Gemeente, Jang mana mareka taoe jana Pakoeboeran 
itoe tidak ada lain jang boleh masoek "dalam Pakoe
ran itoe melamkan kaoem Inland:;che Burger Chris
ten sebelah Selatan kali Manado 

Hari2 jan~ soedah !aloe rnaka soedah dikoeboer
kan dalam pakoeboeran itoe. saudara2 lnlandsche 
Burger dari S111doelang jang mana mareka itoe ber
keberatan, kamoe mareka taoe bahwa orang Inland. 
Burger Sindoelang masing2 ada pakoeboeran sendiri 
atau pakoeboeran farrnlie, terlebih sepandjang mareka 
taoe bahwa beloem ada orang sindoelang dari da
hoeloe jang dikoeboerkan dalam pakoeboeran itoe. 

.\'\aka oleh sebah itoe Comite terseboet itoe akan 
masoekan soera t keberatan kepada Padoeka toean 
Burgermeester dan anggota2 Gemeenteraad 

Badan Comite itoe terdiri dari toean2 
H Jocom Voorzitter, L Mandaq Vice Voorzitter, S. 
Pieters Secretar1s, P. Paulus Penningmeestter, Corn
misarissen E. Eman, W. jocom. D .Alhana, dan S 
Tapiorij. tieg1toe1ah warta jang kita terima. 

Pertandiogan Voethal. 

Noordcrlicht ke Manado. 

Noorderlicht (Tjahaja Oetar2) ada namanja dari 
satoe Voetbalvereeniging dipoelau Sangir·Besar jang 
berselang tahoen bintangnja sela loe goemirlapn di
plein-plein Voetbal dalam tanah airnja, karena dalam 
pertandingan2 finale, jang atjap kali dilakoekan an
tara club2 jang koeat diseklfiling p.p Sangihe, ia 

Soesoe ada terken al sebagi 
baek • 

m1noeman jang paling 
Terlebih lagi soesoe ·entjer ,,Tjap NONNA" ada paling 

baek dan segar 

Soesoe entjer 

rasanja dari pada laen-laen minoeman. 

,, Tjap NONNA" selamanja gampang di-

goenaken ja_itoe: bi kin doea lobang di?tes kalengnja dan 

sesoedanja itoe laloe ditoeangken ketjangkir atawa glas. 

Minoemlah 
Soesoe entjer 
\JJAP 

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. . 

.. 
··~ 



DOENIA PERGERAKAN. 
Sikap Parindra 

Doea Orang Terhadap petitie Soetardjo. 

ini taoe bekerdja tjepet. 
Centraal bestuur Partij Indonesia Ra'ja (Parindra) 

memperma 'loemkan seperti ~rikoet: 
Berhoeboeng dengan per~anjaan2 jang datang pa

da Centraal Bestuur Parindra, baik dari dalam, rnaoe 
dari loear kalangan Parindra, jang meminta ketera
ngan , , bag a i man a s i k a p Par i n d r a t er -
h a d a p p e t i t i e S o e ta rd i o ' ' , maka soal ini 
telah dibitjarakan d<i~am rapat Gedelegeerden C.B. 
Parindra pada hari Minggoe 2 Mei 1937 di Solo, 
rapat mana telah mengambtl poetoesan seba ai beri
koet: 

Marikaitoe merasa, bagimana dia 
poenja nafsoe kerdja dan kekoe
watan kerdja digiatken, djikalo~ 
ia sehari-hari memakan ( mengoen
jah) dengen tertip satoe atawa 
doea WybertjP..s. Sebab dengen itoe 
dia menghilangken aoesnja, rasa 

Wybert· 
ta.bletten 

menjeha.tken 
tenggOTokan 

dan 
mtngilangke"I\ 

aoes. datem moeLoetnja tetep njaman 
dan seger - dan dia mendjaga 
tenggorokannja daripada sakit
sakit. 

a Par"ndra beloem rnengambil sikap terhadap pe
titie Soetardjo (neutraal J. 

Hanja terdapat dalam doos biroe jang 
toelen a 25, 45, dan 65 ct. 

wrBERT 
I?llportwra: Ceo Wehry & Co 

b. Oentoek mempertahankan neutraliteit itoe, maka 
Partai melarang pada anggota2 Parindra oentoek 
toeroet mengambil bagian [toeroet tjampoer] da
lam soal terseboet. 

Atas nama C.B. Parindra 
(w.g.) Rooslan Wongsokoeso mo. 

Alg. Sec~etaris. 

selamanja mendoedoeki tempat jang atasan. Demikian i tentang kwaliteit barang-barang export keloearan 
poen dalam pertandigan finale belakangan jang dia- \1 anak negeri, oleh Dr. D.R. Koolhaas; Tent~ng kwa
dakan dinegeri Saloerang dalam boelan Maart jl. liteit karet anak negeri dan atoeran-atoeran 1ang soe
teroes-meneroes seminhgoe lamanja, dimana2 berpoe- dah diadakan oleh Pemerintah terhadap hal itoe, ber
toeh2 club jang ternama telah hadir oentoek beradoeh hoeboeng dengan harga pasar, oleh Ir. F. van Gagh; 
peroentoengan masing2, maka Noorderlicht socdah Kwaliteit krosok keloearan tanah Djawa, oleh Ir. 
memperoleh kemenangan jang oetama, oleh dapat J v. d Ploeg 
mereboetkan kampioen-vlag voor groot-Sangir. 

sekianlah ma'loemat Parindra, dari mana bisa dilihat 
bahwa partai terseboet berdiri neutraal terhadap pe
titie Soetardjo itoe. 

Kembar toedjoeh, hidoep !emoea. 

lboenja meninggal doenia. 

Harlan ,,Paris Soir" dapat mengabarkan, bah-:va 
didesa Mur~ia, seorang perempoean bangsa Span1ol 
telah melahirkan anak kembar toedjoeh Dengan da
nja kembar toedjoeh, jang semoeanja dalam kead1.1 ... i1 
sehat wal'afiat, itoe kembar lima di Cana{}a (Dyonne 
vijfling) jang terkenal, sekarang dikalahkan. Reddord 
banjak anak ini sajang sadja tidak bisa sempoernah 
dengan meninggalnja si iboe jang metahirkan. 

Voetbalclub Noorderlicht ada salah satoe dari 
club2 dipoelau Sangihe jang soedah teratoer baik 
dan sportief, karena dalamnja ada beberapa spelers 
jang djempol jang dlhoeloe soedah mempeladjari 
ilmoenja dinegeri-negeri besar diseberang sana. 

Dalam permainannja selarnanja techniek voetbal 
ada dipaliharakannja, dan boekan lagi sebagai ke
banjakan club dipoelau Sangihe bermain dengan kakl 
telandjang, maar allen met spike! 

Boeat melebarkan pemandangannja dalam kala
ngan sport, maka Noorderlicht-elftal akan datang di 
Manado dalam permoelaan boelan juni depan, dan 
akan beroeroesan dengan Bond Manado, soepaja di 
atoerkan 4 club disini, oentoek bertoeroet-toeroet 
bertanding dengan Noorderlicht. 

Boeat spelers diini kota maka kedatangannja 
Noorderlicht disini ada besar faedahnja, sebab oleh 
pertandingan2nja mareka itoe akan mendapat extra 
training, pada menghadapi moesoehnja jang djempol 
dari Soerabaja jang dinanti datangnja dalam pengha· 
bisan boelan Juni dimoeka. 

Dengan menoempang m. s. Nabiere of Singkil 
Noorderlicht tsb. akan tiba di Manado kira2 tgl. 11 
hb. Juni jd, waktoe mana mareka itoe akan disam
boet dengan kehormatan oleh beberapa toean jang 
mendjadi pengoeroes dalam peristiwa ini. 

Dus sampai disini dahoeloe, dan achirnja diha
rap, moedah·moedahan kedatangan . voetbalvereeni
ging Noorderlicht dibendar Manado 1toe akan dapa~ 
perhatian dari publiek disini, teroetamapoen d~n 
pihak voetbalenthousiasten. Adil. 

Rapat dienst consulent-consulent 
Landbonw dan Nijverheid. 

Beberapa boelan jang !aloe soedah tersiar kabar 
bahwa dalam boelan Mei ini akan diadakan rapat 
dienst antara consulent-consulent landbouw dan 
nijverheid di Betawi dan di Bogor. 

Bahwa jang akan dibitjarakan dalam rapat itoe 
semoea pasal· pasal jang berhoeboeng dengan eko
nomi rajat, tentoe dapat dima'loemi oleh tiap-tiap 
orang Sebab itoe akan djadi pemandangan_bag1 pe~ : 
batja ada goenanja kalau kita seboetkan dtbawa~ 1111 
pasal-pasal jang akan dibitjarakan pada rapat 1toe! 
jaitoe menoeroet jang dapat dipetik oleh Bal a 1 
Poe st aka dari Agenda rapat itoe. 

Adapoen rapat itoe akan diadakan di ~etawi d~ 
paviljoen hotel des lndes pada tg. 13 ~e1, 14 M~t 
dan 15 Mei, dan di Bogor pada tg. 18 Mei dan 19 Mei. 

Agenda hari pertama menjeboetkan: Pengantar 
oemoem tentang politik Perneriotah dalam hal e~o.
nomi oleh D1recteur Economische Zaken sendm; 
peke;·djaan Landbouwvoorlichtingsdienst dala~ wak
toe jang achir-achir ini, oleh Kepala Pe~)abat~~ 
Landbouw dan Visscherij; peroesahaan ket11t-ket1t1 
dalam kalangan Boemipoetera dan kemadjoeannja 
jang moengkin tertjapai ditanah Djawa, oleh Kepala 
Afdeeling Nijverheid. 

Agenda hari kedoea: Pol.itik pernia~aan berhoe· 
boeng dengan kepen tingan ra1at dan pend1agaan harga, 
oleh Kepala Kantoor voor den Handel; atoeran dan 
oesaha dalam hal tanaman jang mendjadi makanan 
dan tentang pembagian (distributie) barang maka~1an 
diantara pendoedoek negeri, oleh Dr. Ir. E. De Vries; 
Tuinbouw (peroesahaan keboen boeah-b_oeahan, kei:n· 
bang dan sajoer-sajoeran) dan kepentmgan pen1e· 
lidikan tentang apa-apa jang didjadikan makanan 
oleh rajat, oleh J. J. Ochse. 

Hari ketiga akan dibitjarakan: Export basil tana
man rajat jang akan diperniagakan, oleh A. M W. 
Schade; Tjara bekerdja Commissie oent9ek tanaman 
jang hasilnja akan diperniagakan, oleh Ir. J W. Roelofs; 
Organisatie peroesahaan Boem1po~tera dan pertera
ngan bagi perniagaan dalam negen, oleh H. J. van 
Mook. 

Hari keempat akan dibitjarakan: Pengadjaran ~e
roesahaan tanah oleh Ir. G. A. de Mol; Beberapa t1a
tatan Waterreglement 1936 jang berhoeboeng dengan 
peroesahaan tanah, oleh Ir. J. van der Ploeg. 

Agenda hari kelima; Apa jang soedah dioesahakan 
oleh Landbouwvoorlichting terhadap peroesahaan 
ladang, oleh Ir. A.H. j. Kroon; Pemandangan oemoem 

Doenia Penerbaogan. 
Pesawat ,,Kamikaze" 
D an d j o er o e2 t e r b a n g n j a. 

Boeat Spanjol, jang pada masa ini sedang boe
noeh-memboenoeh, dus banjak kehilangan manoesia, 
kelahiran kembar toedjoe itoe dapat menoetoep lo
bang keroegian itoe. Kalau kalau ada seriboe iboe 
sebegitoe. tidak lama keroegian djiwa manoesia lan
taran perang sebangsa di Spanjol itoe akan soedah 
tertoetoep, malah saldo credit poela. 

Sebagai soedah pernah diwartakan dalam s.k. ini bebe
rapa tempo !aloe, seboeah mesin terbang japan nama 
,, Kamikaze" dengan djoeroe2 terbangnja lno~u d~n 
Tsuskagosbi, telah rnelakoekan penerbangan dan Tokio 
ke London dan berhasil memetjahkan dalam penerba
ngan ditraject itoe. Jaitoe dalam ternpoh 94 djam s~dja'. 
antaranja 53 djam terbang, mereka soedah sampa1 d1 
London. Di Eropa kedoea djoeroe terbang itoe telah 
rnengoendjoengi bebera pa iboe negeri, dirnana rnereka 
telah diterima dengan penghorrnatan loear biasa, s~rta 
diperkenalkan i< epada pernbesar2 tertinggi dan Ra~Ja2. 
Sebagai tanda penghormatan djasa bagi mereka diha Penoeroenan tarief post. 
diakan beberapa rnatj am bin tang bahadoeri , antara B 0 eat per hoe b o en g an d a I a rn neg er i. 
lain2nja bin tang ,,legioen van eer" dari Perantjis. Seperti ditahoei ada dikandoeng niatan akan me-

Semoelanja ada dik ira, c.lthans menoeroet kemaoe~ noeroenkan tarief post boeat pengiriman soerat da
an kedoea ajoeroe terbang itoe, mereka akan kembalJ lam negeri. Baroe2 ini Commissie van Bijstand telah 
dengan mesin terbangnja poela ke Japan, dalam pener- mengadakan vergadering berhoeboeng dengan mak
bangan mana mereka hendak mentjoba memetjahkan soed itoe. Seorang pembanloe ,,A.l.D.", jang soedah 
recordnja _sendiri. l_'et.api . di _Japan sen~iri pendapata~ tjarikan keterangan dari pembesar JPOSt dapat me
oemoem t1dak me111etn~d1oe1 ~akso~d itoe da_n meng l ngabarkan dalam soerat kabarnja, seperti jang di 
hendaki lnuna _dan TsuKagosh1 rnestt kembalt dengan ' pendekkan dibawah ini: 
naik kapal sad1a. \ Voorstel itoe berdasar atas pendapatan2 post jan~ 

Doea djoeroe terbang bangsa Perantjis, Doret dan menjenangkan selama tahoen2 1935 dan 1936. Dalam 
Micheletti, jang tar!inja bermaksoed hendak melakoekan tahoen 1935 keoentoengan bersih ada i. 2, 350, 000, 
oenerbangan Parijs Tokio, pada mentjoba hendak me- i sedang dalam tahoen 1936, walaupoen !elah diada
~etjahkan record Japan itoe, telah mengoeroengkan kan penoeroenan, saldo keoentoengan djadi lebih 
maksoednja, berhoeboeng dengan niatan "Kamikaz:e" besar lagi, jaitoe f. 2, 586. 000. Kaloe tidak ada p~
jang hendak terbang poelang itoe. Tetapi sedang seka- noeroenan Jagi, pendapatan 1937-1938 akan leb1h 
rang soedah ditentoekan jang djoeroe2 terbang Japan , besar lagi. ltoelah sebabnja divoorstelkan ~o~paja 
dan pesawatnja akan naik kapal sadja, djadi itoe doea pembajaran soerat post oedara dalam negen d1toe
djoeroe terbang Perantjis akan melangsoengkan mak- roenkan. Sekarang boeat soerat biasa haroes dibajar 
soednja itoe. Merel< a sekarang sedang beremboek dengan franco 121/2 cent dan bea oedara 10 cent. lni akan 
ministerie oeroesan penerbangan dinegerinja, tentang I ditoeroenkan djadi masing2 10 cent dan 7 1/2 cent. 
niatannja itoe. I Be1hoeboeng dcngan persediaan franco dari 10 

cent jang tidak besar, sedang franc.o d_ar.i 121/2 ce~t 
akan dihapoeskan, penoeroenan tanef int, kalau d1-

h a n- setoedjoei oleh pemerintah, akan tidak bisa berlakoe 
lebih dahoeloe dari tg1. l October j.a.d. 

Kapal Oedara ,,Hindenburg" 
Terbakar dandjatoeh 
t j o e r. . 

Itoe kapal oedara raksasa kepoenjaan Djerman nama 
,,Hindenburg" jang dipakai dalam perhoeboengan oed~ra 
Eropah-Amerika, wa toe tiba di Lakenhnrst CAmen~a 
serekat) dan hendak diikat pada tiang pelaboehann]a, 
oleh sebab2 jang beloem diketahoei, telah terbakardan 
djaroeh hantjoer. Kapa! oedara tsb. telah bertolak pada 
3 Mei dari Frankfort am main (Djerman) dan pada 6 
Mei telah tiba di Lakenhurst dimana ketjelakaaJJ itoe 
terdjadi Dalam kapal oedara itoe ada kira2 99 orang, 
jaitoe 39 orang penoempang dan 60 _orang anak-b?eah 
Dari mereka itoe, menoeroet kabar2 Jang penghab1san, 
ditaksier telah mendapat kematian 48 orang, sedang 20 
orang penoempang dan 48 orang an~k .b~eah t~lah ke
tolongan. Seorang 1ang melihat. terdJad1111~ kelJelakaan 
itoe mentjeriterakan betapa ket1ka pegawa12 pelaboehan 
terbang sedang menarik kapal oedara itoe hendak di
ikatkan pada tiangnja, mendadak ada api berk?bar 
dari bagian tengahnja kapal oedara 1toe. 
Satoe seconde kemoedian terdjadi perledakan jang he bat 
sedang seloeroeh kapal oedara it~e ternjata tel~h ter
bakar. Ketika itoe l;apal oedara 1toe berada k1ra2 75 
kaki dari atas tanah. Sarnbil terbakar, kapal oedara itoe 
dj11toeh dan waktoe itoe roepan!a telah menim~ah dj~ega 
beberapa pegawai pelaboehan 1ang berada d1tanah 1toe. 

Under two flags, 

D i B e r n h a r d - th e ate r. 
Ini film jang sekian lama ditoenggoe2, soeda~ 

tentoe akan dipertoendjoekan pada 27-28 dan 29_M_e1 
ini. Menoeroet apa jang disiarkan oleh pers d1lam 
tempat teroetama dikota2 besar di Java, film terse
boet dimana mana tempat soedah dimainkan den2an 
gedung jang pedal, berinalam-malarn bertoeroet-toe· 
roet. Djadinja bagi penggemar bioscoop adalah per: 
toendjoekan ,, d i b a w a h d o ea b e n d e r a 11 d1 
Bernhard-theater ini, satue dari bagitoe djarang ke
sempatan baik pada menjaksikan tontonan )ang_ be
toel2 menarik dan mengagoemkan. Dalamn1a d1per
toendjoekan peperangan mati2an antara pahla~an2 
Arab tian serdadoe2 Perantjis dipadang tiah Jang 
mendjadi kemerah-merahan lantaran darah jang me
ngalir. Seorang gadis elok jang. lantaran gara~nj~ 
tjinta sehingga loepa akan baha1a telah mend1ad1 
lrnrban pelor, waktoe mengepalai satoe pasoekan 
serdadoe berkoeda, datang hendak menolong keka
sihnja jang dikepoeng oleh moesoeh jang ganas ..... 

----------------------------------
DARI CO I.. CATE 

· ~:;:~~ Mengadem!<an - Menghaloeskan - Menjegerkan 

rrn111/ 1 Bedak ,,Eclat" dari Colgate ad~ di~oedjikan oleh 
l;W il I semoea perempoean jang elok, t1ant1k dan sopan, 

karena dibikinnja dengan tjara ipeciaal. baoenia 

haroem. haloes dan seger. 

Kalau pake ini bedak ,,i;clat" sesoedahnJa mandi 
dan berpakean. baroelah perempoean merasa 
senang: bedak ,.Eclat" tidak boleh ketinggalan. 



Tiongkok poenja perda1&anian. 

D e n g a n I o e a r n e g e r i d i t a h o e n 1 9 3 6. 

Menoeroet rapport dari Bank of China jang dikoe
tip oleh ,,Sg. Po" dari Ch. Press, maka perhoeboengan 
dagang dari Tiongkok dengan loear negeri selama 
tahoen 1936, mengoendjoekkan angka2 seperti berikot: 
Angka2 netto import jang d1tjatet oleh dienst pa bean 
aJa $ 941,544.738. sedang export ad:t $ 705.741.403. 
Djadi kelebihan import ada $ 235 808.335. Selama 
itoe tahoen export perak dan emas besarnja masmg2 
$ 249.623.281 dan $ 17.973.276 G.G U. atau sama 
dcngan kira2 290.0lO.OOO. 

Pada doea tahoen lebih dahoeloe angka2 itoe ada: 
1934 netto import 1.030 millioen dollar dan export 
535 millioen dollar. 1985 import netto 91q millioen 
millioen dol1ar dan netto export 576 millioen atau 
kelebihan import 343 millioen. 

Oioendjoek Iebih djaoeh. berhoeboeng dengan 
keadaan koerswissel dan keadaan harga2 -dalarn passar 
internaticnaal, maka angka2 ,dari dienst pa bean jang 
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mengoendjoe~kan itoe angka'2 import dan export ti
d ... I< 'llengasih pemandangan jang memoeaskan ten tang 
perhoeboengan dagang antara Tiongkok dan loear 
negeri. Rapport terseboet mengoendjoekkan djoega 
angka2 index tentang loeasnja import dan export dari 
tahoen 1933 sampai 1936, sambil diterangkan, bahwa 
merosotnja angka index tentang besarnja import 1936 
kalau dibanding dengan 1933 ada disebabkan oleh 
merosotnja import gandoem, tepoeng gandoem, ba
rang2 katoen, beras, katber kasar dan minjak kerose
ne, jang dalam tahoen 1933 ada meroepakan 65,9pCt 
dari djoemlah import Tiongkok Merosotnja export· 
ir.dex pada tahoen !aloe, sekali-kali tidak memper· 
n{:aroehi harga totaal dari itoe export jang mana telah 
disebabbn oleh bertambahnja permintaan dan lebih 
tingginja harga diloear negeri boeat beberapa stapel
producten dari Tiongkok. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/llJllllllllllllllllllllll 

Ditahoer: 1935 kedoekan jang terpenting dalam 
perdagangan import dari Tiongkok ada ditempati oleh 
I. Amcrika serikat; 2. japan; 3 Ouitschland dan 4. 
Engeland. Selama tahoen 1936 import Tiongkok dari 
Duitschland bertambah dengan 47 millioen dollar. 
lndo China daerah Perantjis, jang ditahoen 1935 me
nepati kedoedoekan kelima d tahoen !aloe soedah 
merosot sampai ditempat kesebelas lantaran berkoe
rangnja import beras dengan 45 millioen dollar. Jang 
menepati kedoedoekan paling atas dalam perdaga
ngan export dari Tiongkok adalah bertoeroetan : 
Amerika serikat; Hongkong; japan dan lnggeris. 
Export ke Amerika bertambah dengan 50 millioen 
dollar sedang export minjak k3joe naik dengan 24 
millioen dollar dan export bristles naik 6.7 millioen. 
Tempat nomer lima dalam export jang doeloe didoe
doeki oleh Perantjis sekarang ditempati oleh Duitsch
land jang mtndapat ketambahan export sedjoemlah 
10 millioen dollar. 

NOTARISKANTOOR MANADO 
Pada hari Sabtoe 5 juni 1937 djam 9.30 pagi 

atas permintaan jang tersangkoet, akan didj oeal di
moeka orang banjak beberapa soerat aandeel, jang 
harganja nominaal , masing2 t 250.- [doea ratoes 
lima poeloeh roepiah] dari Naamlooze V~nnootschap: 

PRAUWENVEER DI MANADO 
bersesama dividendbewijzen t1os 9 dan seteroesnja 
serta talon . 

Pada pembeli, kalau dip inta, boleh dikasih cred iet. 
Keterangan lebih djaoeh boleh didapat dikantoor. 

Notaris F. W de BESTE. 

N B. Dividend (keoentoenganJ tahoen 1936 berdjoem
lah 45°/o atau f 112.50 pe r-aandeel 

Derma dari T iongkQk 
Goe n a Nation a a I Kon . Moeder 
Herdenkingsfonds 

Majoor Tionghoa di Betawi telah menerima se
djoemlah 1000 dollar Canton dari toean Li Chuk Hian 
wakil paberik obat .,Po Chai Pills" di Canton . 

Djoemlah itoe ada dermaan dari pabrik terseboet 
goena Nationaal Koningin \ loeder Herdenkingsfonds 
di Indonesia Na.manja paheri itoe jalah ,,Li Chur.:ig 
Sing Tong". 

Toean R. S. Hardjadi
moelja, Rrongtadinigratan, 
fJaroe, Jogja, toe/is: 
.,Saja merasa pa:sti, bahuia 
Sanatogen bagi saja ada 
satoe obat jang perlegoeh
kan soekma saja. Saja hen
dak artikan, dengan me
makai Sanatogen saja me
rasa lebih koeal. Dengan 
memakan Sanalogen baik 
di lahir maoepoen di batin 
sa/a djadi lebih !weal." 

l 

Mengapa maoe tinggal lemah kalau toean semoedah 
itoe dapat djadi koeat dan sehat kembali ! Sanatogen 
memberi kesehatan baroe dan hidoep riang jang sangat 
menjenangkan. · 

Ia menghindarkan toean dari penjakit2 
seperti kelemahan sjahwat, kelemahan 
oerat2 saraf, tidoer gelisah (tidak enak) 
dan 'akibat lain2 disebabkan kelemahan. 
Moelallah hari ini djoega memakai Sana
togen soepaja lekas poela merasa1 se-

nangnja mempoenja1 kekoeatan sebagai 
moeda dan kesehatan. 

Jang dibawah ini ditoeli~ oleh Dr. E. Ott, 
tabib dari almarhoem Seri Saglnda Radja 
Inggeris: 

.,Senang hati saja dapat menoelis, jang saja semendjak 
beberapa tahoen selaloe memakai Sanatogen dengan 
hasi/2 jang baik sekali. Hasif2 ini sangat haik sekali bagi 
mereka jang baroe moelaf semboeh dari penja/dt2 berat 
dan djoega bagi orang2 Lain, jang perloe menambah 
tenaganja, membangldtkan naf soe bekerdja serta mem
perbaiki perdjalanan darah" . 

Bilamana tabih dari istann radja Inggeris soedah mempoenjal 
pengalaman jang sebagoes iioe tentang Sanatogen, maka ta'oesah 
toean enggan lagi memakai Sanalogen. Sanatogen poen akan 
mengantarkan kesehatan jang tegap bagi keadaan toean seperti 

~1~~~~r::~~;.~l££€~ 7~:~ AN AJiO G E N~ merasa1 peloag01 kelazatan 
hidoep. 

Sanat"ljen sekalt-kalt tidak d l;>cganQ dengan ta · ' 
ngan dan tldok menaro~b &ocatoe bah aglan d jbcg• QBAT KOEAT JANG PALING BAIK 
fang tidak di!zinkan oleb socatoe agama. 

Ter1apat pada segala roemahll obat dan tokoe. 

POSTSPAARBANK DI HINDIA·BELANDA 

Diperingatkan kepada penjimpan oentoek menje
rahkan boekoe spaarbanknja kekantor pos boeat 
rnenoelis kedalamnja b o en g a ta hoe n l 9 3 6 
dan jang lebih doeloe. 

Di Betawi, Soerabaja, Medan dan Makassar bo
leh djoega boekoe itoe teroes diserahkan kepada 
Postspaarbank. 

panau, bisoel, koermo, pedih, 
barah, segala roepa2 loeka koelit, 
letjetan, tjalar d.1.1. lekas djadi 
waras, djikalau pakai Purol jang 
termasjhoer itoe. Simpanlah se
doos dalam roemah • berfaedah 
sehari2. ~ 
Oisegal• r<>emeh obet · • ~ • :-:"'"'!~ 
d•n toko2 I 0.40 ateu - ~:/·('\L'.' 
I 0.75 1edoo1. • . • 

' 

Gambar sorot (iiichtbeel den) 
Tanggal 2 h.b. Juni malam djam 6.30 diadakan 

pertoendjoekkan gambar2 sorot dalam gedong Bala 
Tentara Kese lamatan di van Dongenstraat No . 6 (be
lakang roemah Toapekong) oleh Kapitein Runtuwene 
dari Sander. 

Dipertoendjoekkan dari belJerapa gambar: 
1. joesoep anak seorang Gembala jang setia sampai 

ia mendjadi Radja jang ke Il ditanah Masir, 
2. Ked jadian Toehan Jsa Almasih sampai Ia disalibkan , 
3. Sajangilah binatang dan 
4. Extra2 nummer. 

Perhimpoenan ini moe lai dengan njanji2an me
noeroet kebiasaan B.T.K. 

Datanglah dan saksikan ! Entree 5 cent. 

Warta tontonan. 
G o e n a p e m b a t j a d i I o e a r k o t a. 

Boeat keperloean pembatja2 kita jang diloear 
kola moelai nomer ini, selandjoe tnj a da lam kolornan 
advertentie akan terbatja pemberian tahoe dari 
Bernhard-theater ten tang film 2 jang bakal dim ainkan 

j seminggoe jaug mendatang . 
. Pada penggemar2 bioscoop dipersilah kan meme 

riksai koloman advertentie , se kiranja ada 111atan 
hendak menonton soepaja dapat diketahoe inja film 
apa bakal dimainkan. 

IBEBNBABil THEATER 

(DIBAWAH. DOEA BENDERA). 

I Pasti main tanggal : 

27 - 28 - 29 M E I 1 9 3 7 

Djangan kasih liwat ini kesempatan jg baik 
pada menjaksikan bagaimana hebatnja pe
mandangan peperangan dipadang- tiah (la
oetan pasir) dibenoea Afrika, keberanian dan 
ketabahan hati seorang nona-manis jang di 
mak2n pelor Iantaran pengaroeh tjinta, per·· 
taroengan antara orang-orang Arab dan 
Perantjis, darah membandjiri pasir .... ! 
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VENDU·EN I 
COMMISSIE ·_- · 

KANTOOa ~ 
Het kant9or is 
verpln.atst nn1u· 
J ulianalann 12 

W. DE BESTE .:;.":. 
_-· -·-· --_ ,::__.::..._..:.-:--'-•-·· 

telf. 189. 

llenado. 

Uit de hand te koop: 
Een uer £Otdt kin de r wage n. 

Een New Ptrfection 3 pits. 
Petroleumcomfoor met oven. 

ZATERDAG, 22 Mei 
Commissie Vendutie ite Amoerang. 

DONDERDAG, 27 MEI 1937 
We!Edelgeb. Heer P. KAINDEH, 

te Lolah-Tanahwangko. 

Eind MEI Commissie Vendutie 
Julianalaan No. ti. 

WOENSDAG2 )uni 1937 
Vendutie ten huize van WelEdHeer J. ROMPIS te Soekoer. 

VENDUTIE, 8 JUN! '37 
WelEdGeb. Heer G. R. LEENART, tste geempl. K.P.M. 

Residentielaan - Manado. 

ZATERDAG 12 Juni 1937 
Vtndutie ten huize van 

Vrouwe Wed. M. PINANKAAN geb~ Palenewan 
Tonsea - lama. 

VRIJDAG, 25 JUN! 
Vendutie ten huize van We!Ede!Geb. Heer 

F. Th. FISSER 
Tondanoweg 140 Menado. 

JULI 1937, 
Vendutie ten buize van Vrouwe A. MANUEKE 

Wed . H. BENGI 
te Tondano. 

DONDERDAG 22 Juli 1937 
Vendutie ten huize van den 

WeIEdGeb. Heer H.J. A. HOOGVELD 
inspecteur B. P. M. 

Residentielaan 39 - Manado. 

Ons tevreden publiek is onze reclame. 

Bf LILAH LAM POE LISTRIC T JAP 

,,MASCOT" 
bikinan dari fabriek Nederlandsch Indie 

HA.ROAN/A: 
i cp. f 0.30 

10 ~ 

15 I watt 0.32 1/2 
25 \ " 
40 I 

TERANG SEKALI. 
Bisa dapat beli diniana-1nana. 

OISTRIBUTEURS 

JACOBSON VAN DEN BERG & Co. 

Moelai trima moerid-moerid baroe boeat cursus 1937 \ 1938 

H.V .s. Handels-V akscbool Soera bala 
DAENDELSSTAAT 1 SOERABAIA. 
(Moelai taoigal I Augustus j.a.d. kita bertem· 

pat digedoni jang besar dan loeu : 
OENDAAN · Oost 29 S:Jerabaia). 

Handelsda11cbool boeat 3 dan 5 taon. Didikan 
boeat Daiani, Kanteor dan Praktijkex:. 

Onderitouw 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 1.50 seboelan (Onderbouw) dan f 10.- (Bo
venbouw). Internaat jang ada dalem perhoeboengan 
dcngen sekolah f 35.- seboelannja. [Jengan ten
toe-tentoe marika jang tamat beladjar dikasi pe
kerdjaan. Cursus baroe moelai: 2 Augustus j.a.d. 
Prospectus dengan berbagi-bagi katrangan jang 
lengkap dikirimkan alas permintaan. Sekarang ADA 
350 ORANG MOERID LEBIH. 

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

Filiaal di Malang: 
M. H. S. MALANOSCHE HANDELS. SCHOOL 

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

seperti H. V. S. 

Pada anak iong batoek berikanlah 
AKKER'S ABDIJSIROOP 

Djikalau · toean mengalpakan batoek jang sebegitoe, 
kesoedahannjah bisa tjilaka betoel. Kalau pada hari ini 
toean kasi Abdijsiroop pada anak toean, maka besok 
toean akan melihat bahwa anak sedang semboeh. 

Boeal selo.,pat lendir lemboet dari anak tida ada obat jang be
kerdja lebih baik daripada Abdii siroop jang dari dahoeloe soedah 
te1kenal dan teroedii, sebab Abdijsiroop tida berisi bagian bahaja, 
akan tetapi lekas clan koeat menoempaskan pohon2 penjakit. Len
dir jang meniebabkan radang diooeanqkan toelarnja, dihantioerkaxt 
clan oikeioearkan. Hatoek diadi 'koer<lng dr'l pen;f' ldt jang moela1 
itoe dipe~hentikan pada moelan1 1:1. Tidak 1t1ma n,aka an"lc toean 
poen semboeh sekali djad1 .... mcu aa .. ~oeka bermain-mam poela. 

Apakah rahasia dari goenanja dan tida menjoe
sahkan: Kerdja jang begitoe loear biasa dari 
AKKER'S ABDIJSIROOP berdiri a1as kekoeatan 
menjemboehkan dari daoens obat memang teroedjl 

Pada masa dahoeloe kala kekoeatan menjemboehkan jang mengheran· 
kan dari daoen2 obat soedah terkenal pada beberapa orang serahasia. 

Ambillah serta pertiaialah dengan sepenoeh2nia 
,,sirop batoek terbaik didoenia" AKKER'S ABDIJSIROOP 

~ekarang f. 1.35 sesaroeng dan f, 2.50 sesaroeng besar. Disemoea roemah obat dan toko2• 

Tanjalab harga pada igent2 di 

Manado, Amoerdng, Langoan, To

mobon dan Kotamobagoe. Nama 

narna agent lihat lain minggoe. 
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LOEAR NEGERI. 
Nasib raj1't A bessinin. 

Ke i[z e r H a i I e S e I as i m e
n o e d o eh Vo I ken bond. 

,,Sa j a dis es at k an orang", bagitoe kata 
Negus, :toe Radja segala radja2 jang sekarang ter
paksa berdiam diloear keradjaannja, kepada pemban
toe s.k. ,, l 'Jntransigeant", waktoe diintervieuw. 
Keiser Selassie sekarang berdiam disatoe doesC'en 
ketjil, Bath namanja, dekat London, dan berada da 
lam keadaan jang terpisah dari doenia loearan. Da 
lam penjakapar dengan wakil pers itoe Negus telah 
menjatakan keketjewaannja dalam kepertjajaannja 
pada itoe Persatoean bangsa-bangsa alias Volk!.!n 
bond jang oleh keiser Selassie sekarang dipersalah 
kan tel ah b e r ch i a n a t p a d a d i r i n j a d a n 
n cg er in i a. 

Toetoer Negus antara \ain2 : . . ... ,,Rajatkoe 
tentoenja dapat membela diri dengan tjara jang lain 
dari pada jang terdjadi sekarang ini. Akan tetap i 
kita tidak bersedia-sedia akan itoe. ltoe1ah kesala
hankoe Saja tidak pertjaja akan peperangan ... . 
,,Kita sesoenggochnja tidak enak bahwa loear ne
geri sangat mengintjer pada negeri kita, dan karena 
itoe soeatoe kegembiraan besar bagi kita, tatka la 
dalam tahoen 1923 k1ta di perkenankan masoek 
mendjadi anggota Volkenbond. Kita tertolong .... ! 
Bagi kita ,,bond" mengandoeng arti jang so et j i. 
Tentatlg ini rakjat saja mempoenjai bajang- bajangan, 
seolah2 pembesar dari pada limapoeloeh doea bacg
sa koelit poetih berdoedoek dengan saja dan di 
sadjikan piala berpindah dari tangan seorang pem
besar kepada lainnja. Pembesar2 loear negeri itoe 
minocm dari piala itoe, karena itoe ia menolong 
kita ..... 
Kita jalah rakjat jang primitief, koeno, menjamboeng 
keiser itoe sebagai memiPta maaf. 

Waktoe ditanjai tentang tindakan2 Volkenbond 
jang telah berkoem poel d1 London sewaktoe itoe 
dan kedatangannja kapal2 oerang lnggeris dilaoetan 
Tengah, kata Negus : 
,,Tatkala saja menerima telegram jang memberita
hoekan apa jang dilakoekan bahwa kapal2 perang 
Inggeris tiba di Gibraltar, saja berpikir: ,,Kalau 
demikian saja benar djoega memegang kepertjajaan. 
Akan :etapi ..... Apabila saja telah mengetahoei 
\ebih dahoe\oe, saja akan soedah menoetoep per
djandjian dengan Mussolini. Dan saja tentoe akan 
menolong rakjat saja dari pada kedjadian jang 
dahsjat, jang kini beloem tjjoega sampai achirnja. 
..... Saja disesatkan orang. Kelihatannja kesa
lahan itoe ada padakoe dan pada rakjat saja. 

Atas pertanjaan apakah baginda doeloe berkehen-
dak menerima rentjana Laval-Hoare, sahoet Negl'1S: 
,,Apa bi la Volken bond men.gatak_an akan meneri ma 
itoe, tentoe akan segera sa1a tenma ! . . . . . 

Orang dapat membajangka~ beta_µa hatin_ja k~iser 
Selassie oada saat ini. Setenman1a perd1and11an2 
Volkenbond, beliau tentoe penoeh keheranan pada 
rakjat2 Baral, jang hanja ingin melihat kelakoean 
mereka dengan dasar2 jang baik. Akan tetapi tidak 
lama kemoedian diketahoeinja, bahwa pembesar2 
ncgeri itoe sebagai djoega doeloe, hampir tiada dapat 
dialihkan dari pengaroeh kepentingan2 kebangsaan 
mereka sendiri, karena pertanggoengan djawab . ... 

P e m b a I a s a n d e n d a m I t a l i a. 
Kekedjaman jang dilakoekan terhadap orang 

Ethiopia di Addis Abeba beberapa tempo !aloe, ke
tika orang melakoekan serangan atas dirinja marschalk 
Graziani, radja moeda di Abessynia, lkalau berita2 
s .s.k. dapat dipertjaja, soenggoeh menjeramkan boe
loeh badan ! Setelah born dile:nparkan orang pada 

l-1ASI L BAIK 
menoeroet tJara 

kaloe 
pakenja 

gigi disikat 
COLGATE 

1. Gigi djad·i lebih bagoes. 
2. Gigi djadi bersih betoel. 
3. Sebab dipidjit dengan haloes. maka isit diadi koeat dan swl. 
4. Segala sisa makanan kena ditjoetji berslh. 
5. Rasa jang sedap seperti pepermunt dari tandpasta Colgate 

bikin moeloet djadi segar dan napas bersih. 

TJ11r11 palcen/11 Colgale 
letd11pel d11/em 

radja moeda, dalam wijk pendoedoek priboemi di 
Addis Abeba !aloe diadakan pemboenoehan jang 
tidak mengenal pri kemanoesiaan. Setiap orang Italia 
jang soeka melakoekannja diperkenankan memboe
noeh sesoeka-soekanja masoek roemah keloear roe-
mah orang Ethiopia . .. ... laloe memboenoeh se-
siapa sadja jang diketemoeinja asal sadja ia bangsa 
Abessynia, tidak perdoeli laki, perempoean atau 
anak-anak I ..... Perlakoean jang tidak mengenal 
kemanoesiaan ini telah mendjad1kan orang2 terke
moeka di Inggeris telah mengirim soerat pada Vol
kenbond, akan minta Volkenbond mende~ak pada 
Italia s o e p a j a b e r I a k o e d e n g a n 1 e b i h 
mengenal pri-k e manoesiaan di Ethi
opia. 

.Jap.,n dan politik dalam negerinja. 

Pert e n t ang an a n tar a part ij2 
politi e k dan Kabinet Ha
y a s h i m a s i h t e ta p a d a, d a n 
a g a k I e b i h m e n:d a I a m. 

dan Perantjis soedah menandatangani perdjandjian, 
dalam mana Belgie terlepas dari kewadjibannja me · 
nanggoeng sama2 verdrag Locarno jang terkenal itoe. 
Dengan bagitoe Belgie sekarang mendjadi neutraal 
sepenoehnja poela seperti sedoeloenja perang besar. 
Ertinja kalau seandainja Perantjis diserang oleh 
Djerman, Belgie tidak oesah menolongnja, selama.ia 
sendiri tidak diserang oleh salah satoe dari kedoean1a. 

Dalam boelan ini wakil2 dari 55 negeri akan 
terkoempoel di London, berhoeboeng dengan p~no
batan koning George VI. Bahwa kesempatan Jang 
bai k itoe akan di pergoenakan olch mereka ~ada 
bertoekaran fi kiran satoe sama lain, althans se i<oe
rang koerangnja pada merabah-rabah pcndir ia n ma· 
sing2, itoe soedah pasti. Sebagimana di Eropah orang 
hiboek, 

TimoAr djaoeh . 

Pemilihan oemoem soedah berlakoe di japan dan 
berkesoedahan dengan kemenangannja itoe do ea 
partij besar2, Minseito dan ~' eiyukai, jang masing 2 
dapat mereboet 179 dan 175 dari totaal 466 keros i 
dalam badan perwakilan l Soen~goehp oen bagi Min
seito pemilihan itoe bererti kemoendoeran dengan 
25 kerosi, tapi toh kel ebihannja masih ke liwat be- , 
sarnja. Dengan bagitoe pertentangan pikiran antara 
kabinet sekarang dengan itoe doea partij besar2 be
loem dapat dihabiskan. Selama itoe doea part ij 
mempoenjai kelebihan dalam parlement, soekar ra
sanja didapat ketjotjokan. 

poen tidak diam. Pertoekaran :missie antara Japan 
dan Tiongkok, ten toe boekan dilakoekan boeat isen g2 
belaka. Soenggoehpoen hasilnja schingga kini beloem 
ada jang dapat dike tengahkan sebagai boekti terda: 
patnja persetoedjoean f1k iran antara itoe doea negen 
Asia, tetapi bertentanga11 dengan beberapa tempo !aloe, 

Perhoeboen g an Tiongkok-Japan 
roepanja sgedah tidak b11gitoe genting lagi. Sikap 
kedoea pihak, teroetama pihak Nippon kellhatann1a 
ada djaoeh lebih soeka damai dari dahoeloe-dahoeloe. 
Althans ta beat menagertak jang sering2 diperlihatkan 
oleh si Kate kaloe

0 

berhadapan dengan Tiongkok 
soedah sangat koerang terllhat. Ambasadeur Jap~n 
di Tiongkok, Kawagoe soedah poelang kenegermJa 
goena memasoekkan rapport ten tang bekerdja sama
sama }ang lebih rapat antara japan dan T1ongkok. 
Politiek minister Satoh, jang inginkan ,,soeka hidoep 
dan kasih hidoep", roepanja semingkin disetoedjoei 
oleh partij2 rajat di japan, dan kalau sadja kaoem 
mi liter:, jang oemoemnja lebih pertjaja pada scna · 
pangnja dari pada pena dan lidahnja, tidak menga
tjaukan, maka berdjalan sama2 antara japan_ dan 
Tiongkok dihari2 datang, ada boekan moestah1I. 

Kehiboekan diplomaten. 

S a m a m e ·n t j a r i k a w a n ? 
Dalam doea boelan jang achir ini, kehiboekan 

kaoem diplomaten diseloeroeh doenia ada loear bi
asa. Entahkah inilah bajangan kedjadian-kedjadian 
besar dihari-hari mendatang jang selamanja memang 
terlihat lebih dahoeloe. Di Eropah misalnja minister 
loear negeri Italia, graaf Ciano, sesoedah berkoen
djoeng ke Berlijn pada beberapa boelan laloe, telah 
meneroeskan tourneenja kelain2 iboe negeri, teroe
tama dibahagian Balkan dan Eropah Timoer. Seba
liknja minister2 negeri jang dikoendjoPngi itoe ganti 
memperlihatkan moeka dinegerinja Mussolini dan 
kalau kabar2 dapat dipertjaja, pengaroehnja Berlijn 
Rome didjazirah Balkan dan Donau bekken pada 
sekarang ini soedah loear biasa besarnja. Di la.in go
longan lnggeris poenja diplomaten tidak doedoek 
diam. Londen dan Parijs sating bertoekaran pikiran 
dengan langsoeng, sedang Belgie tidak diloepa di 
koendjoengi oleh Eden. Perdana manteri Belgie, van 
Zeeland. roepan1a ti dak poeas dengan beremboek 
di Eropah sadja, soedah menjeberang laoet Atlantic, 
pergi berkoendjoen g pada president Roosevelt. Per
koendjoengan premier Belgie ke Roemah Poetih di 
Washington ir:i tidak ketjil menarik perhatian negeri2 
Eropah lainnja. Ba roe2 ini terkabar, bahwa Jnggeris 

DOE/././ 
• 

Toeloenglah saJa 1nt 

dan penjaklt ent1ok.' 
Se'koedj~r badan 

mcndfadi ~ ... 
Kakl rasanja 

1epcrt1 di t~
aoek' .dengan 

ptsau tang 
radlam / 

1J 

I 
Sikap Tiongk o k 

terhadap japan baroe2 ini ol_eh Wang Chi~g Wei 
telar. dinjatakan dalam satoe p1dato ketlka diadakan 
satoe dienst peringatan . Pertama Wang telah mene
rangkan, bahwa toelisan2 pers Japan jang menantang 
Tioncrkok ada salah Tiongkok poenja sikap terhadap 

\ japa; ada berdasar .~tas azas ,.kong - ~ji~: · . dan b.o~
kan alas azas ,.pai-d11l 11

• Azas ,,kong-d11t 1toe ertm]a 
I ,.pembelaan-diri ". Maka itoelah sebabnja Tio_ngkok 

dalam ini tahoen2 jang soedah2 telah toed1oekan 
sekalian pekerdjaannja pada pengloeasan dari ke
koeatan nasional dalam semoea djoeroesan . Kedoea, 
sedari plenary Congress ketiga dari Centraal maka 

1 Pemerintah Tiong~ok dengan sepenoeh tenaga telah 
memahamkan plan · pl an jang ditoedjoekan pada ke
doedoekan econornisch dar i Tiongkok menoeroet 
systeem Min Shang Chu I'. jang mana ~da kemo~
kakan tindakan2 jang dama1 dan akan bJsa sampa1-
kan kita poenja maksoed2 jang ditoedjoe denga~ 
mentjegah adanja pertem poeran antara klas-klas dan 
rajat. 

Kedjadian2 jang paling belakang memperlihat~a~ 
dj oega dengan njata bagimana Tiongkok mcnt]an 
kekoeatannja moela2 kedalam negen . dengan me
ngadakan persatoean antara seloeroeh d ierah Tiong
kok. Tertja painja persatoean antara Centraal dan 
Selatan temro hari boekannja tidak bererti bagi hari2 
datangnja negeri raksasa itoe. Satoe kali mendapat_
kan kekoeatannja dalam persatoean dalam negen , 
sikapnja terhadap loear negeri tent?e akan ti~ak _ se
bagai sediakal lagi. Apakah in ikah 1ang mend]~d1kan 
Nippon sekarang lebih soeka beremboek dan pada 
bersetori dengan Tiung kok? 

SPO OR HOTEL 
EN 
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llA lU JIL 6GOE. 
Hari Minggoe ...... ! 
lnilah jang kita semoea saban kali menoenggoe. 

Djika hari Minggoe soedah dekat, lebih girang hati. 
Sebab didepan mata kita soedah ada herba]ang-bajang 
banjak kesenangan, jang kita hendak dapat di itoe hari. 
Kita hendak pergi ketempat-tempat jang ramai oentoek 
menghiboer hati; kita hendak bertemoe pada teman dan 
saudara kita oentoek mengadjak mereka beramai-ramai 
berpelesiran. Pendek kata: kita selamanja bergirang ha
ti, djiKa hari Minggoe soedah datang. 

Akan tetapi ini kegirangan bisa dilebihi, djikalau 
kita ada djoega satoe alat oentoek membikin peringa
tan dari ini koetika kegirangan dalam kita poenja peng
hidoepan. lni alat tida lain dari satoe perkakas portret, 
oentoek memotret segala apa jang berharga boeat kita, 1 
jang selamanja ada satoe peringatan dari apa jang kita 
soedah lihat dan hendak simpan dalam kita poenja boe-
koe peringatan. Dan ini portret2 jang dibikin, selamanja 
mesti tinggal bagoes dan terang. Baroelah ini tanda2 
peringatan ada berharga. Dari itoe, k1ta djangan bikin 
portret2 kita diatas kertas jang koerang sempoena. Djoe
ga fototoestel apa jang bisa mewoedjoetkan tjita2 kita, 
inilah hendak orang menimbang doeloe. 

Agfa fotoartikelen itoelah alat pertret jang sempoerna 
dan bisa memoeskan hati kita. Pertama itoe foto toes
tel jang bernama A g fa B ox No. 24 jang soedah be-
gitoe terkenal tentang kwaliteitnja dan ...... harganja 
tjoema f 3 sadja, moerah sekali boekan? 

lni toestel dengan memakai djoega film Isochrorn, 
jaitoe satoe film jang bisa bikin portret jang tadjam 
dan terang biarpoen siang atau malam, oekoeran 6 x 9 
c.M., oekoeran jang gampang dan digemari oleh sernoea 
achlil portret, inilah perkakasnja jang kita rnesti pilih. 

lni perkakas bisa rnewoedjoetkan apa jang kita ber
tjita2. Dan ini semoea bisa tertjapai dengan ongkos .... 
jang amat sederhana. Kita rasa jang harnpir tida ada 
satoe pembatja bisa sangkal, jang soesah sekali ada 
lain perkaKas jang begitoe sernpoena dan begitoe moe
rah, jang bisa kasi kesena ngan begitoe banjak, seperti 
ini Ag fa Box dan A g fa Is o ch r om f i Im. 

SPAARBANK MINAHASSA. 
Diakoe sah dengan besluit Goebernemen 

tertanggal 11 Juli 1894. 

TEMPAT MEMPERBOENGAKAN OEANG 
SIM PAN AN JANG KOEKOEH. 

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

Boenga (rente) oeang jang didapat bGeat tahoen 

jang telah !aloe, saban tahoen selaat-laatnja pada 
boelan Maart ditentoekan oleh Directie. 

Boenga 1936 3,6%. 
Penjimpan2 jang beloem soeroeh masoekkan boe

nga tahoen 1936, dipinta den g an sang at soe
paja soeroeh lakoekan itoe. 

Directie. 

Assurantie diri - Tarief moerah. 

- -
SILAHKAHlAW t\EPADA AGENT~ KffAO NWEK 
HENERAN6KAH, BAGAIMANA.KAIH<AOEiCTIJE~JA UA 
TOEROEl MENJIMPEN DI SPAARKAS fiENf :,, · 

-" 

Vertegenwoordiger voor de llinahassa : 

w. D E 8 E s T E. TEL. 187. 

Active Agenten gevraagd. 

PAS ONTPANGEN: 

Een parrtij : 

PASSERDOOZEN 

PHOTOALBUMS 

BOEKHANDEL & DRUKKERij 
LIEM OEI TIONG & Co., 

MAN ADO. 

DJ A NGAN BA TJA ??? ___________________ , ________ __ 

EENIGE IMPORTEURS 
MICH1 1EL sr-rEPHENS & Co. LTD 

1\l~CASSER MANA.DO. 

I< i: •r [\J I •:r: f' ,. 4 A! t"; . IB K 

: 
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Wnt eeri pa.t1ent noocliy heeft: 

I. Hoede verzol'ging 
~. Liefderijl\ 3 l'er·pleging 
3. Goede liggiug 
4. Husthrn om~evimr 
a. HP8kundige bebande1ing. 

TEL. 51 en 81. MANADO, Julianalaan 6. 

OR. A. B. A ND U. 

Bisa minoem bisa gosok bisa oeroet 

Kemandjoeran ini minjak obat sJedah d10at diploma~ dan soedah dipoedji dari padoeka2 

toean2 amb te naar dari ~ an~sa E•irnpa dan hdonesier seperti: Radja2, Regent, Hoofdagent van 
Politie bij de afdeeling Generaal Controle Soerabaja, Adjunct Hoofd Djaksa lste klasse pada 
Landraad Makassar, kepala2 District, Wijkmeester dan Luitenant Tionghoa, Hm. toea2 , kepala2 

goeroe, Voorzittet2 dari perkoemooelan ~ , sert.a pendoedoekc dan bangsa2 asing dari seloeroeh 
tanah Hindia Belanda jang soedah pernah pakai ini ,,Ban Leng", dibawah ini ada doea soerat 

dari antaranja. 

Soerabaja, 7 September 1935. 

VER KLAR i N 0. 

Jang bertanda dibawah ini, Ch . W . de Kater. Hoofdagent van Politie pada afdeeling Oene
rale Controle disini, menerangkan disini, bahwa ia soedah tahne pakai minjak Ban Leng boeat 
mengobati loeka2, sakit peroet dan beringoes, boeat penjakit-penjakit mana obat terseboet sa-

ngat baik adanja. Jang bertanda 
(s. b.) Ch. W . de Kater. 

V ERK LA R I N G. 
Jang bertanda dlbawah ini, L. J J. v. Anen, bertinggal di Soerabaja, menerangkan dengan 

ini, bahwa minjak ,,Ban Leng", jang dibikin oleh Sie Ka Tje merk Tjeh She Tong, sangat ter
poedji goena roepa~ penjakit, seperti: sakit telinga, demam. loeka 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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