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H. e. S. kita disini. 
Kembali oeroesan H C.S. itoe mendjadi satoe 

soal jang rorwet, jang pada waktoe blakangan ini 
banjak dipero1ntjangkan dllam kalangao sh1a-hwee 
k1ta d1sini. 

Kabar tentang bisa djadinja penoetoepan atas 
selrn.ah 1111, oleh Karena kekoerangan moerid, boekan 
ada satoe peristiwa jang baroe . 

Pada doea tahoen \aloe. pada masanja Resident 
Visman, memang soedah pasti sekola H. ·.s. Manado 
itoe a1<an d11oe1oep Ju1st pada waktoe goeroe goeroe 
serta moend moerid dan pendoedoek T1onghoa di 
ini tern pat lag1 berkemas kemas memboeat perse · 
diaan pacia merajakan Jub1leum-feest sekolah terse
boet genap 25 tahoen .:liperd1ri~an diini iboe .kota 
dari Celebes Oetara. 

Tjoema atas in1tiatief dari kaoem kita seoemoem· 
nja, jang telah membentoek satoe deputatie mene
moei p.t. Resident Visman itoe, memohon perantaraan 
beliau meminta Kepada Pe. erintah Agoeng soepaja 
sekolah H.C .. itoe di pertahankan. 

Deputatie ini mendapat maksoednja. Resident 
Visman atas nama semoea pendoedoek Tionghoa 
Manado, menokok kawat kepada s p.t. Besar di Bogor 
1Jermoh0n soepaja penoetoepan sekolah H.C.S. Mana· 
do Hoe tidak diteroeskan, permintaan mana oleh 
p.t. Goebernoer-Djenderaal diloeloeskan. 

Djoega sedjak waktoe itoe banjaknja moerid 
bertambah. 

Tetapi sekarang telah doea tahoen berselang, 
tentoe djoega banjak perobahan telah terdjadi pada 
sekolah terseboet. 

Moerid moerid pada kelas tinggi sesoedahnja 
menamatkan sekolahnja tentoe mesti meninggalkan 
sekolah itoe, baik boeat mentjari nafakahnja, baik 
boeat merreroeskan sekolahnja iebih djaoeh pada 
lain roemah pergoeroean jang lebih tinggi seperti 
MULO dll. 

Djoega moerid moerid jang orang toeanja ber-

hoeboeng dengan adanja crisis pada walHoe ini tak 
mampoe lagi membajar oeang sekolah, tentoe mesti 
d1keloearkan. Ketjoeali ini, banjak poela moerid jang 
karena satoe dan lain hal bl!rpindah kelain sekolah 
rendah, seperti pada H. C. Fraterschool disini oem
pamanja. 

Pemasoekan moerid m erid baroe. pada klas 
rendahan tidak memoeask . Djoemlahnja srdikit 
sekall dibandingkan dengan P.emasoekan rada Fra
terschool. 

Perpindahan moerid moerid dari sekolah H.C.S. 
Goebernemen kepat1a H. C. Fraterschool jang kita 
kataka.n diatas ini, sebahaQ'ian besar terdjadi diantara 
moerid moerid jang dikla tinggi, jaitoe diklas 6 
dan klas 7. 

Kedjadian ini meskipoe1 soenggoeh sangat dise· 
salkan, tetapi tidak menghe: ankan. 

Re utatie jang didapat )Jen moerid klas 7 dari 
H. C. Fraterschool dalam admissiexamen boeat ma
soek sekolah jang lebih tinggi sepert1 .V\ULO dll., 
ada mendjadi satoe factor j· ng sangat pen ting dida
lam perpindahan moerid H.C .S. kesekolah Frater itoe. 

Seperti pada tahoen ini oempamanja, (kita ke
moekakan selakoe tjontoh s ja) dari pada 16 moerid 
H.C.S. Goebernemen jang rneaempoeh examen MULO, 
tjoema 3 jang loeloes, sedan dari 15 moerid H C. Fra· 
terschool tel · h loeloes 13 o ang. 

Dus apakah kita mesti rsalahkan kepada orang· 
orang toea jang selandjoet ja tjoema lebih soeka 
mengirimkan anak anaknja ~e Fraterschool dari pada 
ke H.C.S.? 

Moerid moerid H C. Fr terschool jang berkebla
kang tentang peladjarannja, senantiasa ditolong de
ngan sedapat dapat oleh oeroenja. Diloear djam 
sekolah mereka

9 
diberikan iddagles. 

Boekan djarang moeri& moerid jang Katholiek 
diberikan !es boeat Typen, oekhouden dan lain lain 
jang ada iaedahnfa goena mentjahan sesoeap nasinja 
bilamana mereka meninggallcan sekolahnja nanti. 

Dan peladjaran peladjaran ini semoea nota bene 
diberikan dengan gratis. 

Factor factor jang diatas inilah jang menarik hati 
pendoedoe1< Tioni:hoa diini tempat, sehingga merelca 
lebih soeka mengirimkan anak anak mereka ke H.C. 
.Fraterschool dari pada ke H C . .:>. Goebernemen itoe. 

Dan apakah oleh karena ini, maka kita haroes 
mengambil goesar kepada orang toea jang sedemi
kian, jang tak soeka mengirim anak anaknja ke HCS?? 

Ataukah 1cep'ada itoe Frater-Fr.ater jang dengan 
segenap hati dan oesaha menoempahkan peladjaran 
peladjaran jang indah kepada anak anak fionghoa, 
anak anak kita. sehingga kemoedian hari mereka 
boleh me'1diadi burger jang bergoena kepada ma
sjarakat kita? 

Dus soeroetnja moerid moerid HCS itoe ta' boleh 
ditjegah lagi. Semakin hari, makin banjak. 

Dan kalau begini seteroesnja, maka boekan satoe 
ha\ jang tidak bisa kedjadian, jang sekolah HCS kita 
ini. dalarn waktoe jang tidak berapa lama lagi, nanti 
mengalamkan nasib seperti lain lain sekolah H.C S. 
dan H.I S., mendjadi korban goenting bezuiniging. 

Dan djikalau ini soedah kedjad1an, djikalau HCS 
itoe oleh karena kekoerangan moerid mesti ditoetoep, 
baroelah tiba kembali satoe masa, jang lebih soekar 
boeat analc-anak: kita. 

Adakah tjoekoep tempat boeat anak-anak kita 
pada bijzondere school, atau lain lagere scholen? 

Aoakah penerimaan anak-anak kita pada sekolah
sekolah it0e tidak nanti mendapat halangan oleh 
karena satoe dan lain hal jang beroeroesan dengan 
agama oempamanja? 

Seperti disatoe Katholieke-school, tentoe sekali 
jang mendapat tempat teroetama ada anak - anak 
Katholiek. begitoe.djoega dilatn sekolah Christelijk. 

lnilah ada satoe soal jang sangat roewet, jang 
perloe,sekali dijakinkan oleh orang orang toea dan 
pemoeka-pemoeka kaoem kita. 

H CS Goebernemen jang Neutraal itoe, perloe 
mesti bera a di<.tntara kita disini. 

Dan tjara mempertahankannja, (instandhouding). 
itoe ada mendjadt kewadjiban dari masing·masing 
pendoedoek Tionghoa dari ini tempat. 

Soesoe ada 
dan djoega 

sebagi 
sebagi 

makanBn 
• 

m1noeman. 
Soesoe entjer ,,Tjap NONNA" aken menghilang
ken rasa dahaga (aoes) dan menamb~h darah 
daging di badan Toean. Dalem segala waktoe 
gampang digoenaken dengen tjoema bikin doea 
lobang diates kalengnja dan sesoedanja 
itoe ditoeangken ketjangkir atawa glas. 

Minoemlah 
Soe.soe entjer 
\JJAP 

Etiket-etiket dari soeso~ entjer ~jap Nonna boleh dritang bawa parfa N. V. Llfolnk.<jch" Handels Vennoot
schap di Manado. Keurangan lebi djaoe boleh dripat pada firma ;.H. H. V. terseboet. 

--

• 



Penoetoepan Pelaboehan 
Samboengan. 

Djadi jang mendesak paling keras soepaja pera- , 
toeran pelajaran pasis1r 1toe leka.:; d1djalankan, antara 
lain-lain adalah peda~ang pedagang export bangsa 
Eropah 

Apakah pemerintah ach1rnja akan dapat dipenga 
roehi djoega oleh suggest1e suggest1e jang d1mad1oe 
kan dan oerdjen1s dje111s pehak itoe, boeat sekarang 
ini, kami beloem b1sa bllang apa apa, berhoebneng 
dengan kabar kabar jang bertentangan antara satoe 
dan lain. 

Atas pertanjaan Mr dr. Joekes dalam Tweede 
Kamer kepada ,\\1n1srer Colijn tentang oeroesan ini, 
antara lain-lain oleh M101ster telah d1djawab bahwa 
tentang pengangkoetan pelajaran pasisir itoe tinggal 
berada se0agaim na adanja sekarang ini (.. practisch 
blijfr het vervoer-van de kustvaart zooals het thans is) 

Dan ketika toean J J.C. van Dijk bertanjal<an 
keterangan tentang pelajaran pas1sir, oleh ,\i\1nister 
Colijn telah d1djawab, oahwa pada tempat-tempat 
jang tidak kedapatan ambtenaar dari I. en U en A. 
atau tld1k kedapatan Besrnurspost, boleh dilakoekan 
pemb1tjaraan. [... De heer J. J.C. van Dijk vraagt 
110~ 1nl1cnt10gen over de kustvaart, waarop Minister 
Colijn antwoordt, dater voorwaarden kunnen worden 
gesteld voor het geval er ergens e;een ambtenaar 
vau den dienst der I en U & A. of geen Bestuurspost 
is gevestigd) sekianlah jang kami nampak dalam 
soerat kaoar J. B, sed.rng soerat kabar SIANO PO 
jang bersamaan tanggal dengan J. B. jang d1 ·1tas 
ini, mewartakan: Dirusa Schuovaartwets;;eving diper
tenSiahan oertama dari boelan Jang mendatang soedah 
d1bitjarakari dalam Tweede Kamer dan itoe wet ho/eh 
diboentoetnja boelan /uni soedah dimoeat dalam 
Staats bl ad . 

Berh1eboeng denS[an ini kabaran, maka Aneta 
soedah minta keterangangan pada kalangan Jang 
tersanizkoet dan Aneta mendaoat kabar bahwa tin
dakon-tindakan boeat kasih ber/akoe itoe wet soedah 
ramooeng dan bisa dikasih herlakoe dengan sigera 
Berhoeboeng aent;an masoeknja beberara permintaan 
dari tanah Seb raM jarig menS[enakan kedoedoekan
nja Charter charter jarig soedah kedjadian pada 
waktoe dika<;i.7 berlakoenja itoe wetg ving, maka lebih 
djaoeh dikasih tahoe, bahwa tidak bisa dikasihkan 
barang satoe tanI[goenJ!an, Jang charter - charter 
demikian bisa dimfJeatin da/am itoe pelaboehan2 jang 
dalam atoeran baroe ftdak terhitoepg boeat singgah 
dengan langsoeng. /ni hal baik orang perhatikan. 

Pekabaran ini, seoerti dilihat ada sang-at p'enting 
boeat dtperhatikan oleh mereka jang mengcharter, 
kaoal, atau dengan pendek oleh soedagar-soedagar 
Export fionghoa seoemoemnja, dan jang teroetama 
se1<ali ada s0edagar-soedagar exoort Tionghoa diini 
tempat dan sekitarnja (Manado dan Ooronta\o). 

Penoetoepan pelaboehan pasisir, ada mendjadi 
satoe soal jane amat penting kepada perekonomian 
rajat dise\oeroeh Oetara Soelawesi dan negeri-negeri 
kelilingnja. 

Perdagangan disini sebahagian terbesar ada te
pergantoeng kepada Coprah jaitoe pokok penghi
doepan rajat pada tempat- tern pat terseboet seoe
moemnja. 

Kefaedahannja kapal-kapal charter dida\am peng
angkoeta n producten has ii boemi-poetera itoe ada 
besar sek al i. 

Berhoeboeng dengan huga sewah jang moerah 
dari kapal-kapal terseboet, maka soedagar-soedagar 
export jang mengcharternja senantiasa bisa membajar 
harga coprah leb1h batk dari pada soedagar-soedagar 
export lain jang tidak mengcharterd kapal. 

Dus sebahagian dari pada harga jang baik ini, 
ta dapat tiada tentoe djoega ada mendjadi bahagian
nja producenten, jaitoe pemboeat - pemboeat coprah 
boemi-poetera, atau rajat oemoemnja. 

Djikalau tindakan jang telah diambil Pemerintah 
didalam oeroesan pelajaran pasisir itoe tersoeroeng 
oleh karena desakan pil':ak pedagang export Eropah 
dan sekedar tjoema oleh karena maoe melindoengi 
positie mereka, m_aka rasa kita patoet djo_ega Pe, 
merintah men~erlmgkan mata memperhat1kan ke
doedoekan soeCiagar2 export jang boekan Eropah itoe. 

Soedagar - soedagar export jang mengcharterd 
lcapal dibagian Noord-Celebes (Manado dan Ooron 
talo) meskipoen tjoerna ada soedaPar- soedagar Ti
onghoa satja, tetapi rnereka ada Ned. onderdanen, 
mereka ada blijvers diini tanah djadjahan. 

Mereka tjari m1kan, hidoep dan mati diini tempat. 
Mereka sama menanggoeng kewadjiban selakoe rajat, 
membajar belasting serta lain-lain verplichting dari 
ini negeri. 

.L!L! -

AMBASSADE INGGERIS DI ETHIOPIA. 

::IJt 

Oedong legatie lnggeris di Addis Abeba, Jang seperti diketahoei ada didjaga olelz 300 serdadoe Stkh, 
dan sewaktoe' keriboetan di iboe kota Abessinia itoe, mendjadi tempat berlindoeng dari orang 

asing. Pengawal gedong tsb . seora11g serdadoe India terlihat dipodJok kiri gambar ini. 

1\Jutaties 

De pa r ( e m e n t B. B. 

a. Dipindahkan dari Noord Manado ke Langoan, Onder 
districtshoofd toean W. Mom u at. 

b. Ditjaboet dengan hormat dari pada pekerdjaannja 
selakoe ter beschikking pada Hrn. Besar Kawangkoan, 
dan ditempatkcfn kepada Hm . Be sar Ratahan, ambtenaar 
lnl a11 dschen Bestuursdi en ·t. toean H W Abut ha n. 

c Di enoemd mendjad i Onderd1 str icb h00fd ged1 I ) di 
Minahasa, dan d1tempat kan pada Onde1distric t Noo1d
Manado, toean H. j. W e n as. am btenaar jg bal 1k dari 
verlof loear negeri, doel oe onderdistrictshoo fd Zuid L\\a
nado. 

Autop~st Manado - Amoerang. 

Kepala postkantoor minta kami kabarkan: 
Moelai pada 13 hb. i n i, rnaka waktoe berang1,at dan 

tibanja autopost 1vlanado- \moerang diatoer seperti be-· 
rikoet: 

djam 8 pagi. 
11 pagi. 
12.30 

Berangkat dari Manado: Sen in 
Tiba di Amoerang: Senin 
Berangkat dari A.moerang: Selasa ,, 
Tiba di Manado Selasa ,, 3.30 sore. 

Orang naik Hadji 
Perloe membawa pakaian tebal. 

Dari kantor Adviseur voor lnlandsche Zaken, Bal<1i 
Poestaka menJapat kabar, bahwa dokter pada oetoesan 
Belanda di L>jeddah, dalam rapportnja tahoen hadj 1935· 
1936 antara lain-iain ada mener<111gkan: 

Kepada mereka jang akan naik hadji baik diperingat
kan, soepaja membawa pakaiao tebal djika akan pergi 

ke Mekah, karena ditahoen2 jang akan datang hadj dja
toeh dalam moesirn dingrn. 

Dalam hadj jang !aloe ternjata bahwa mereka jang 
memakai pakaian tipis, banjak jg mendapat sakit k~ras 
pada djalan napasnja. 

Oleh karena moesirri naik hadji jang akan datang ini 
djatoeh kira2 boelan October 1936, maka baik rasanja 
djika dari sekarang orang soedah memikir2kan perkara 
pakaian tebal itoe. 

Radiovereeniging .,Noord • Celebes". 
Kepada kami dikabarkan, bahwa pada hari Selasa 

tanggal 14 hb ini, oleh beberapa pendengar Radio diini 
tempat, telah diadakan satoe vergadering dirnana telah
di f- erdirikan RADIO VEREENIGING NOORD-CELEBES. 

Maksoed toedjoean dari pada vereeniging terseboet 
ialah memperhat1kan keperloean bersama dari pada pen
dengar-pendengar Radio di Celebes Oetara. 

Perkoempoelan ini tid ak · memoengoet contributie, 
tetapi dari pada bijdrage jang dikoempoel atas V.ehendak ' 
masing2, akan dibentoek satoe Fonds. 

Tentang Radio-vereeniging ,,Noord-Celebes" ini, kami 
mendapat kabar lebih djaoeh: 

Radio vereeniging Noord Celebes ini akan memper
tiatikan kepentingan dari semoea pendengar Radio di 
Celebes Oetara. _ 

De Senerpont Domis. maka oimpinan di oporkan ke
pada salah seorang Bestuur j_ang dipilih oleh vergadering. 

Soesoenan Bestuur ada seperti berikoet: 
Ing. J. A. Tax. Voorzitte 
H. M. Koene Vice " 
Elsborg Secretar is-Penningmeester 
W. j. Ratulangi Commissaris 
Schuur 

" Liem Soei Tong 
1 an Bi an Loe 

" .\1enoeroet k1bar, b<lhwa toean Tax, tidak meng-
hend aki djabatan Vuorzitter, tetapi atas permintaan 
ora·1 g ba njak b<! l 1a t• noeat sernentara mernegang kendali 
pimp111an . 

Ka ni berharap perkoernpoel:.in baroe ini, akan rnen
tjapai maksoednja. 

Kepala sekolah H.C.S. 

Menoeroet kabar, toean Salomons jang beloem 
lama ini d1tempatkan dalam H C.S. disini menggan· 
tikan toean van Dijk, telah dipindahkan ke 2e lagere 
school diint tempat djoega, dan selakoe gantinja 
ada toean Yo Song Kien goeroe kepala di H.C S. 
Gorontalo, 

Chabar Tagoelandang. 
Kami pernah kabarkan, bahwa Zelfbestuur Landschap 

Tagoelaodang to . H. Ph. Jacobs telah meletakkan dja
batannja. 

Sekarang dikabarkan dari sana, jang mendjadi peng
gantinja selakoe Wd Radja dari Landschap tsb., toean 
W. Ph.Jacobs, djogoe~oe disana. 

Uan dilantik mendjadi djogoegoe, tn. B. Jacobus 
behas employe K.P.M. Makassar, dan menantoe dari ex 
Radja Ph. Jacobs. 

Pendoedoek Tionghoa l\lanado beractie. 
Berhoeboeng dengan pekabaran tentang bisa 

djadinja d1toetoep 11. '"' .S. dis1ni, dalam s.k. ini Sabtoe 
laloe maka tad1 malam dalam clubgebouw vereeni
ging Tjeng Lian Hwee telah d1adakan soeatoe Com
binatie -vergadenng diantara semoea perkoempoelan
perkot:mpoelan T1onghoa diini tempat pada mem
b1tjarakan bagaimana daia boeat mempertahankan 
H.C.S. itoe. Oiantara Ja1112, !elah diambil poetoesan 
membangoenkan satoe ,,Com it e van Act i e" boeat 
menjelid1ki moendoernja kebanjakan (aantalJ moerid 
dari sekolah terseboet. 

Verslag lengkap tentang Combinatie vergadering 
ini nanti Sabtoe benkoet. 

's Landsdienaar in tijdelijken d1enst. 
Van het Oewestelijk kantoor vernarnen wij, dat 

bij het besluit van den Gouverneur - Generaal ddo. 
18 J uni j. I. No 25 vas tgestel d we rd , dat bij eervol 
ontslJg wegens llcharnelyke ongescl1i k theid van een 
landsd1enaar in t ij de I ij ken dienst aan den • 
ontslagene een sorn wordt u1tgekeerd gelijk aan het 
bedrag van het maandelijksch inkomen met dien 
vers .ande, dat binnen het jaar, nadat ontslag is ver
leend, dit voorschrift n i et andermaal kan warden 
toegepast. 

Dus kalau pihak jang satoe itoe perloe mendapat 
perlindoengan, maka P_ihak jang lain itoe ta boleh 
dibelakangi. Sekian sad1a doeloe ! 

Dan oleh karena tidak diwadjibkan boeat membajar 
contributie, maka ta' ada halangannja kepada pendengar 

' pendengar Radio boeat bersatoe dibawah p1mpinan11ja 
1 

LJeze regeling treedt in werking met ingang van 
l Juli 1936 en 1s niet toepass111g op het personeel, 
dat onder de werking van ,,Maandlooners- en Werk
liedenreglement 1934 lStaarsblad 1934 No. 111)", 
dan we! van een daarmede overeenkorne1 de regeling 
valt of zal vallen. 

Rectifica tie. 

Dalam artikel ,,Penoetoepan Pelaboehan" 
Sabtoe \aloe pada bahagian bahasa Belanda: ,,V r a ch
t en kw est i e" terdapat kcsalahan2 jang berikoet: 

Pada baris ke 5 perkataan vcrdeel mestinja v o or-

d e e I. 
Pada baris ke 14 perkataan herhaarde mestinja: 

her ha a Ide. 
Pada baris ke 18 kalimat: minder tegen de uitvoe-

ring, mesti dibatja ,.min~ er t e ~en" de reg e Ii n g 
dan wel tcgen de uitvoer1ng. 

Radio-Vereeniging jang baroe didirikan itoe. I 
Karena boekankah dengan gerakkan bersama itoe l 

(gemeenschappelijk actieJ jang meminta perbaikan ten
tang penerimaan Radio ditempat ini, lebih gampang men
dapat hatsilnja, dari pada gerakkan sendiri2 (individu
eele actie) jang selaloe mendjadi gagal lmislukt). 

Maksoed toedjoean dari pada Statuten dari per
koempoelan terseboet, ialah soepaja didapat keesahan 
hak hak; dan sebegitoe lekas statuten itoe sedia, dengan 
lantas disiarkan. 

Vergadering terseboet d ipimpin oleh tn. G. L. J. de Se
nerpont Oomis, jang rnemberi tahoekan bahwa jang 
mendjadi Autor-Intellectualis dari pada perkoempoelan 
Radio jang akan diperdirikan itoe ada toean: H. M. Koene, 
aannemer disini. 

Akan tetapi, berhoeboeng deng'an berangkatnja toean 

Revancbe - wedstrijden bond Makassa:r-Manado. 
Seperti kita pernah wartakan dalam s. k. ini tempo 

hari bahwa alas oendangannja satoe voetbal club disini 
maka bisa djadi vcetbal bond 1\\akassar bakal menga
dakan pertandingan lagi disini. 

Kini kita menerima warta bahwa voetbalbnnd ter
seboet bakal tiba disini pada tgl. 19 hb. Augustus j a.d. 
dan bakal bermain 4 kali, jaitoe tgl. 19-20-21 cb11 22 
Augustus. 

Djalan Manado - Gorontalo. 
Soember dipertjaja kita beroleh keterangan, bahwa 

tidak lama lagi akan diboeat itoe djalanan antara Manado 
dan Gorontalo, jang soedah lama dalam kandoengan, 



TJARE- RA WIT. 

MOGOK. 

At>akab itoe sikap jaog sebenarnja? 

lni kali itoe perb hasaan Belanda jang mengata
kan : ,,de kogel is door de kerk" terl1hat dalam pra
tijk di itoe kedjadiaan jang sangat menarik dalam 
gelanggang ke-geredjaan d1sini Betoel2 pelornja me 
nemboesi geredja ! Kerkeraad djemaat Manado me
neroeskan antjaman ja he11dak mogok itoe·. Baroe2 
ini, ket1ka ds. Reers me11gadaka11 chotbah-permoela 
annja \intre-rreek , dengan terketjoeali satoe toean 
tidak ada lid madjel1s geredja jang kelihatan pada 
temp.it jan'! laz1mnja dioentoekkan b1ginja. 

lni adalah apa Jang din r.iai sikap ,,ko---isekwen" 
alias tetap dan pasti. Sebab, tad1nja waktoe mem 
pertahankan ds. N., kerkeraad telah memperdengar
kan antjamannnja hendak akan meletakkan djabatan 
nja, djika ge;';1bala itoe toh d1pinaahkan djoega. 

Nah, sekarang ds. N. toh diangkat djoega dan 
sini, toean2 kerkeraad, setjara lak1~ mewoedjt}edkan 
n1atannja hendak brent1 1toe. Sabtoe malam jang !a
loe djadi boekt1nja. Dil1hat dengan sepmtas !aloe, 
memang inilah s1kap satoe2nja Jang mesu diamb1l. 
Een man een man, een woord een woord ! 

Tapi ada lagi satoe hal jang kerkeraad 1toe per
narnja perdengarkan. Menoeroet apa Jang soedah 
mendjad1 resia -publ1ek, pernahnja kerkeraad meng
antjam al<an membeberkan segala apa jang soedah 
terdjadi dalam perbendaharaan geredja, djtka ds. N. 
toh dipindahkan. Dengan lain kata mad1e11s geredja 
itoe pernahnja mengantjam hendak membongkar Se
gala hal jang koerang b~res dalam oeroesan keoea
ngan geredja ! Nah. sekarang datang temponJa, seoab 
ds. N. telah diangkat djoega, pada meneroeskan pem
boekaan goetji wasiat 1toe. Poebl1k, teroetama dom
ba-domba geredja f'rotestant d1s1ni, soedah sama 
berawas, sebab apa jang mendjadi boeah toetoer 
orang banjak itoe, jang d1dcngar dari soembernja 
kerkeraad, ada tidak leb1h, dan ttdak koerang dari 
,,terdapatnja ha! ha! jang t1dak beres" dalam oeroe 
san foeloesnja geredja. Sekarang madjel1s terseboet 
soedah djalankan t1ndakannja jang pertama, jaitoe 
meletak1<an djabatannja, djedjaknja jg kedoea, mem
boeka goetji resia 1toe sedang ditoenggoe oleh orang 
\janjak. Satoe dalam doea, orang sekarang mest1 
boektikan, ada tidaknja apa jg dtsangka sangka itoe, 
atau orang haroes meng·oemoemkan, bahwa apa jang 
diperkatakan oleh boeah toetoer orang banjak itoe 
ada tidak benar, jani. bahwa tidak pernah kerkeraad 
keloearkan antjaman itoe. Poeblik sama menoenggoe ! 

Tcntang sikap ,,mogok ' itoe, kalau dilihat sikap 
itoe berd1n atas sendirmja, maka itoe tidak salah. 
Sebab djika toh tldak dapat bekerdja sama2 d1satoe 
badan ada lebih baik brenti sadja boekan? Tetapi 
ka!au diingat poela itoe djilid k:edoea dari hikajat 
kerkeraad-kerkbestuur itoe, jaitoe dimana jang ter· 
seboet doeloean mengantjam hcndak membongkar 
atau memetjahkan goetji wasiat, kalau toh ds. N. 
mesti dipindahkan, rasanja tidak selajaknja kerkeraad 
telah sama brcnti. 

Bagaimanakah sebentar toean2 itoe dapat men
djalankan maks<1ednja, kalau beliau2 itoe soedah 
berdiri diloear gelanggang itoc? Sebab itoc madje
Jis geredja jang baroe se1ta gembalanja jang baroe 
pocla, tentoe tidak gampang2 sadja membiarkan 
,,oran g-loear", jaitoe orang2 jang boelcan anggota 
madj.elis, melakoekan penjelidikan dalam boekoe2 
dsbnja. !toe sebabnja kita bertanja: Apakah, berhoe
boeng dengan maksoed pemeriksaan keadaan, jang 
d1sangka mengandoeng hal-hal jang koerang beres 
itoe, ada sikap jan~ sebenarnja apa jang telah di
ambil oleh kerkeraad itoe dengan meletakkan djaba· 
tannja? 

Selakoe pengoentji, ada satoe massalah lagi jang 
perloe kita tjabe-raw1tkan kali ini, jaitoe prihal itoe 
perkataan2nja kerkeraad, althans djika benar apa jg 
dibitjarakan oleh orang banjak, ,,bahwa raad itoe 
akan bongkar hal-hal jang koerang baik, djika ds. 
N. toh d1pindahkan !·' 

Kalimat jang begini kiasnja mendjadikan kita ter 
menoeng !aloe berpikir: Nah, djadinja kalau ds. N. 
tidak djadi dip1ndahkan, apa kerkeraad nanti toetoep 
itoe segala apa jang disangkanja tidak beres? Ini 
sekedar permenoengan sadja ! 

Siapa tahoe, barangkali juist kerkbestuur di Be
tawi keping1n sekali petjahnja goetji was1at itoe se
h"ingga ds N toh diangkatnja dari sini ! Boekankah 
it11e ada logisch, kalau orang mesti pikir: Ha, kalau 
ds. N. d1a11gkat orang akan bersihkan segala jang 
kotor, dan kalau ds N. tidak diangkat, orang akan 
bi.arkan itoe kekotoran teroes meradjalela ! Djadinja 
baiklah ds. N. dipindahkan dari sana ! 

Mengingat dala.rn kerkeraad jang baroesan mogok 
itoe terdapat toean2 jang dapat diharap, poeblik me
noenggoe dadennja, begitoelah harapannja 

RITJA. 

6Ell.EH~TE llANADO. 
Bekendmaking. 

De Loco Burgemeester van Manado maakt be
kend, dat een ontwerp Verordening tot wijziging 
der Rijwielbelastingverordening gereed is en voor 
een ieder ter inzage ligt op de Gemeentesecretarie. 

Hij acht met in achtneming van het bepaalde in 
de '"'"t~te zinsnede van art. 17 der Locale Raden 
Ordonnantie termen aanwezig af te wijken van de 
in het le lid van gem1eld artikel gestelden termijn 
van vier weken. 

Manado, 15Juli 1936. 

De Loco Burgemeester. 
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OAN SIMPANLAH 
ADVERTENS/ IN/ ! 

Etiket 2 dari 

EAR BRAND'' 
berharga ! 

BISA DAPAT PERTJOElUA (PRESEN), 
DJiliA lUEN ~IRI1\1KAN: 

G ETI IBTTEN: 50 ETIKETTEN: 
1 Vulpotlood 

1'! ETIKETTEN: 
1 Gelas soesot1 

(Melkgfas) 
1 Boekoe anak:!, pertan

daiin tahoen-tahoen 
pertama 

:~5 ETIKETTEN: 
l Bl. Boeah aer atau sa-

joeran 

l Permainan anak-anak 
l Teddybeer) 

1 Bookoe boeat anak
anak bahasa Belanda 

lOO ETUIBTTEN: 
1 Album .,Koepoe:? dari 

Java" dari Prof. 
W. Roepke 

Etiket-Etiket dari setengah kaleng djoega berharga 
akan tetapi haroes dikirimkan doea kali lebih banjak. 

Ini penawaran(aanbieding)berlakoe sampai tanggal 
31 Aug. 1936. 

Kiriman-kiriman haroes di adresJrnn pada: 
HANDELMAATSCHAPPIJ E.Oi0UNLOP fl C'o N. V 

AFDEELING RECLAME MANADO. 
ATAU 

N. v. LIEM OEI TIONG & Co's., 
HANDEL MIJ. MANADO. 

• 

LELA 1G FEM ORO NGAN. 
Pada hari Senin tanggal 14 hari boelan Septem- 1 

ber 1936, pada diam sepoeloeh pagi, kita Resident 
Manado akan mengadakan di knntor kita di Manado 
soewatoe lelan~ pemborongan, jaini ha! memasoek
kan buang makanan mateng akan roemah pendjara 
di .'v\anado sementara tahoen 1937. 

Taksiran f 6000.-

Adapoen akan segala perdjandjian pemborongan 
1n1 dan taksirannja dan lain-lain halnja itoe boleh 
diperiksa oleh segala orang jang soeka begitoe di
kantor kita jang memegang pernborongan pada tiap 
tiap hari - ketjoewali hari Minggoe dan hari Raja -
moelai djam 8 pagi sampai djam 12 tengah hari, 
maka di tempat itoe orang boleh mendapat segala 
ketrangan jang dis'1ekainja. 

Soerat menawar haroes disampaikan dikantor kita 
jang memegang pemborongan ini, ta' boleh !aloe dari 
pada djam sepoeloeh pagi pada waktoe pemborongan 
ill i. 

Kita Resident Manado, 
Atas titah: 

Oewestelijk Secretaris, 

Bronehitis t~ean lekas oendoer 
Boeot semboehkan bronchitis toeon 
(seloepot lendir dori tjobang2 ke· 
rongkongon keno sokit rodong), jong 
mengganggoe toean siong don ma
lom dengan batoek dan kesesakan, 
maka toean heroes ambil Abdijsiroop 
poda hari sekarang ini djoego. 
Akker's Abdijsiroop okon melepos· 
kon dengon gompong dahak jong 
ter!ekot itoe, menghilongkon botoek 
jong menatkon itoe, serta bekin napos 
toeon pondjang, gompong don tido 
berseroet poela. 
Abdijsiroop itoeloh penowar jong • 
tok terlawan, jong membekin toean 
hidoep dengan tida batoek, kesesak· 
an dado dan senoeh. Abdijsiroop 
itoelah obat boeot siopo jong pojoh 
bernofas, don jong diganggoe batoek 
kering logi pedih.Tido terlowon boeot: 

Baloek ·01iep·81onchilis·Asthmo l 
AKKER'• 1JUSIROOP ~ 

Sekarang f.tJ S 
danf. 2 50 ' sesaroeng 

· · sesoroeng besar 

WART A: 

Ganti soerat pada sobat - kenalan: 

Telah meninggal dengan damai pada 10 hb. 
Juli 1936, kekasih kami : 

MARTHINUS KALANGIE, 
oemoer 63 tahoen, bekas Hm. Toea Wenang. 

Dengan mengiring banjak terima kasih k~pa
da sekalian sobat-kenalan jang soedah toenctioek 
hormat penghabisan kali pada kekasih kami. 

Manado, 11 Jul i '36. 

Jang berdoeka : 

isteri: A. Lombogia 
anak2: A A 1 ambuwun

Kalangie 
J. S. Tambuwun 
G. D. Sorongan

Kalangie 
H. Sorongan 
tv\. J. Kalang1e. 

Pemberitaboean jang berbarga dari seorang 
jaog soedah semboeh dari sakitoja. 

,,Soedah lama saja merasa lemah dan rengsa, se
lera saja patah dan lama baroe tert1doer. Lagi poela 
prawan2 jang amat tjant1k tak dapat lag1 membera 
hikan saja" beg1toelah toean J.M.L. G. _d1 P. menoel1s. 

,,Para1.koe poen njata djad1 koerang dan apa sa
dja jang saja !J~ba, t1dak menolong sedtkJt djoega. 
P1k1ran saja, ta' ada lag1 obat, jang dapat menjem· 
boehkan saja. Sampa1 sa ah seurang sobatkoe mena
sehatkan saja memakan Sanatogen. 

,,Setelah saja makan is1nja beberapa botol, ternjata 
saja berangsoer. Sekara11g, uga boelan kemoed1an, 
saja soedah semboeh sc1ma ::;ek:1!1 dan saja merasa 
djaoeh lebi.h moeda, scmentara sobat2koe heran se
kaliannja, mel1hat saia seSelar 1toe kemball". 

T•Jean djoega boleh dapat perloeloengan dari 
Sanatogen. la terdapat disegala toko -toko dan roe· 
mah roemah obat. 

G E l1 E E ~ 'I' E ll A .N A U 0. 
Bekendmakiog. 

E e r s t e B e g r o o t i n g s w ij z i g i n g 1936. 

De Loco Burgemeester van '\i\anado maakt bekend, 
dat een ontwe1 p besluit 1 oudende le bebrootings
wijziging der begrooting van u1tgaven en ontvangsten 
voor het dienstjaar 1930 op de Oemeentesecretarie 
voor een ieder ter lezing is gelegd en te~en betaling 
der kosten ad f 1. (een gulden) per exemplaar voor 
een ieder verkrijgbaar is gesteld. 

M an a d o, 15 Juli l 936. 
De Loco Burgemeestef. 



DARI 'l'ONDANO. 

Naaibnja toean2 Hoekoemtoea didistrict Toulour. 
MQhon akao diperhatikan oleh jang berwadjib. 

(Dari medewerker kami ). 

Kita boekan seorang achli pena. Djikalau kita ambit 
gagang pena oentoek toelis menoelis, itoe hanja oleh 
karena kita tidak melihat djalan jang lain lagi jang lebih 
se.npoerna oentoek melepaskan beban sanoebari toean2 
Hoekoemtoea jang telah penoeh sesak, sehing~a seolah2 
ham pir meledak. 

Apakah gerangan mendorong kita oentoek menoelis 
pekabaran ini? 7 Tak lain tak boekan hanja oleh 
karena pengeloehan jang kita lihat diantara toean2 
Hoekoemtoea pada waktoe iRi, jang disebabkan pena
hanan dari collecteloon sedjoemlah f 2000 dari kasbon 
dan commissie aanslag tahoen:l 1933, 1934 dan 1935 
sampai kini beloem diterima oleh toean2 Hoekoemtoea. 

Kedjadian ini telah kita periksa kebenarannja pada 
toean2 Hoekoemtoea dan itoe toean2 terangkan pada 
kita dengan sebenar-benarnja bahwa dalam kasboek 
dari toean2 H.)ekoemtoea telah njata bahwa toean2 
Hoekoemtoea soedah menerima collecteloon, tetapi jang 
sebenar-benarnja toean2 Hoekoem toea beloem menerima 
wangnja. 

Menoeroet anggapan kita collecteloon dan wang 
cornmissieaanslag boleh dihitoeng sadja selakoe oepah 
atau bajaran dalam mendjalankan pekerdjaan jang di
wadjibkan oentoek keperloean Gouvernenement. 

Djikalau kita s2boetkan hal ini jaitoe oepah oentoek 
pekerdjaan tnean2 Hoekoemtoea jang begitoe berat, 
maka kita bolell katakan bahwa oepah ini djaoeh dari 
tjoekoep, 

Boekan maksoed kita akan tjoerahkan segala kebe
ratan2 Jang d1pikoel sekarang oleh toean2 Hoekoemtoea, 

sebabnja itoe tidak asing lagi bagi toean2 Kepala dist
rict sekalian, keloc kesah toeanl Hoekoemtoea, soedah 
diperdengarkan banj.ak kali. Hampir sampai semoea 
pendapatan setjara adat, rajat kebanjakan tidak soeka l 
penoehkan kewadjibannja pada toean2 Hoekoemtoea. 
Oempamanja ,,Hoekoemtoea negeri L. soedah peren
tahkan 50 orang boeat masoek kerdja sawang pinontol 
oentoek satoe hari. Toean Hoekoemtoea ~ediakan ma
kanan oentoek 50 oran~. Tetapi apa djadi, orang jang 
datang dipekerdjaan hanja 10 orang dan lagi waktoe 
datang dipekerdjaan soedah sedia maoe makan, sedang 
toean Hoekoemtoea soedah menjoeroeh menjediakan 
makanan oentoek 50 orang" Maka dengan sering kali 
kedjadian hal jang sedemikian i11i terboektilah betapa 
banjak keroegian jang telah diadakan pada roemah 
tangga toean2 Hoekoemtoea. 

Berikoet djoega itoe toean2 tjeriterakan pada kita, 
ada banjak toean2 Hoekoemtoea lemah dan beralpa 
mendjalankan kewadjibannja, akan tet.'.lpi sebahagian 
besar dari pada kealpaan dan kelemahannja disebabkan 
qleh penghidoepan toean2 Hoekoemtoea jang tidak ter
atoer. Sedang toean Hoekoemtoea memikirkan soal jang 
penting oentoek kewadjibannja selakoe Hoekoemtoea, 
pikirannja terganggoe oleh roemah tangga jang tidak 
mempoenjai beras lagi. Doea matjam tanggoengan jang 
haroes dipikoel, kedoea-doeanja sama berat dan sama 
pen ting. 

Ae,OTHEEK ._. 

l 

'v\emang tidak boleh disangkal kebanjakan jang di· 
pilih mendjad1 Hoekoemtoea adalah orang mampoe al, an 
tetapi djangan kita loepakan, djikalau ia (Hoekoemtoea) 
berharap sadja dari kepoenjaannja itoe dan tirlak ada 
pendapatan lain jang diperolehnja setiap hari, kepoe
njaannja itoe akan lenjap sama sekali dan kesoeda
han,nja Hoekoemtoea itoe dipetjat dari djawatannja di
sebabkan katanja ,,ONGESCHIKT' tetapi jang sebenar 
benarnja ia (Hoekoemtoea) lemah dan beraloa mendja
lankan kewadj1bannja, seh1ngga djatoeh terpelanting, I 
disebabkan karena soal penghidoepan jang morat ma
rit Orang ta dapat me·nik1rkan (me11djalankan) soeatoe I 
perentah dengan tenang dan pikiran djernih, bi la sehari
hari, ia (Hoekoemtoea) melihat tidak ada beras boeat 

ROE MAH SAKIT DAN ROEMAH OBAT 

dimasak. I A.E~ ANDU 
Biarpoen toean2 Hoekoemtoea siang hari malam 

mendjalankan kewadjibannja atau setiap hari, djam di- I 
panggil kekantoor distiict, djikalau soal oepahnja toean2 I 
Hoekoemtoea, oempamanja Collecteloon, Commissie
aanslag, sawang pinontol jang teroetama dibereskan oleh 
toean2 Kepaladistrict, maka tentoe kita berani pastikan 
kewadjiban selakoe Hoekoemtoea teratoer djalannja dan 
beres pekerdjaannja. 

SPECIAAL BOEAT PENJAKIT ANAK·ANAK. 
DJOEGA BOEAT PENJAKIT 0 EM 0 EM. 

Djam bitjara : 

DJAM 10 

4 
12 PAGI 

6 SORE 
sabaa ltari, ketjoeali hari-hari miqggoe dan raja, 

,. 

Oieh sebab itoe, oentoek melakoekaQ bestuur dengan 
baik dan sempoernanja, hanja moengkin terdapat dika
langan pemerintahan kampoeng, sehingga kalau keadaan 
didalam kampoeng tidak selesai, maka diataspoen akan 
katjau djoega. Kemadjoean pckerdjaan toean Kepala
district ada terletak diatas bahoe dan pangkat Hoekoem
toea, ini semoea orang tahoe . Boekankah Hoekoemtoea 
jang mendjadi djembatan diantara rajat dengan Inl: 

Ongkos periksa, dan htn·ga obat2 moerah, t~tapi: a CON11ANT. 

FILIAAL2: AMOERANG, TONDANO, AIRMADIDI, LANGOAN, dan KOTAMOBAGOE. 

Bestuur jang lebih tinggi. zitter M. R.; Apakah sebabnja dikasboek toean2 
Hoekoemtoea soedah dinjatakan bahwa toean2 Hoe
koemtoea soedah menerima collecteloon tetapi se
benar·benarnja beloem diterima wangnja??? 

Apakah kasboek dari toean2 Hoekoemtoea jang se
demikian boleh kita katakan beres??? 

Ti11 iakan dari Padoeka Toean Mogot Hoekoembesar 
Ratahan patoet mendapat poedjian dan diambil tjontoh, 
sebab kesoesahan (pengeloehan) dan oepahnja toean2 
Hoekoemtoea selainnja mendapat perhatian dan segera 3 
dioeroes oleh beliau. Djika beliau tournee di-kampoeng2 
teroetama beliau tanjakan pada toean2 Hoekoemtoea, 
jani kalau orangZ setia masoek pinontol sawang. Orang2 
jang tidak setia masoek pinontol sawang tidak diloe
pakan dinasihati oleh beliau, djika mereka itoe tinggal 
tetap tidak bekerdja pinontol - sawang orang tsb. diha-

5· 
dapkan dipengadilan raaddistrict. 

4. Apakah sebabnja wang commissie aanslag tahoen 
1933, 1934 dan 1935 sampai kini beloem diterima 
oleh toean2 Hoekoemtoea??? 

Adapoen pekabaran jang kita toelis ini berhoeboeng 
dengan penahanan wang collecteloon dan commissie 
aanslag dan berhoeboeng dengan itoe seked ar kita ber
tanjakan : 

I. Apakah penahanan wang collecteloon itoe ada pe
rentahnja f'adoeka Toean Voorzitter M. R.? 7? 

2. Djikalau itoe ada perentahnja Padoeka toean Voor-

Djikalau wang commissie aanslag tahoen2 tsb. soe
dah dikeloearkan (diaanvraag) oleh jang berwadjib, 
dimanakah wan2 itoe sekarang tertahan??? 

Djikalau wang itoe beloem diaanvraag kita harap 
kiranja ha! ini jang berwadjib akan tolong mengambil 
nota. 

Djawaban pertanjaan kita ini, kita serahkan pada 
sidang pembatja jang terhormat dan teroetama pada 
jang berwadjib meniliknja. 

Kita masih menaroeh penoeh kepertjajaan atas ke
adilan jang berwadjib, djadi kita jakin bahwa djasal 
toean2 Hoekoemtoea membantre pada Gouvernement, 
tentoelah akan diindahkan, sehingga moestahil akan 
menahan itoe wang collecteloon dan commissie aanslag. 

Menoeroet pendapatan kita patoetlah wang itoe,. 
diberikan dengan selekas-lekasnja pada toean2 Hoe
koemtoea dan sekal1-kali tidak boleh ditahan dan di
tjaboet bagaimana djoega keadaan memaksa. 

Kita toelis ini pechabaran maksoed kita adalah ke
pentingan toean2 Hoekoemtoea dan lagi soepaja nasib 
toean2 Hoekoemtoea mendapat keadilan dari pemerintah, 
dan tidak sekali-kali kita bermaksocd menghinl! siapa 
djoe~a. 

Pemerikssaan jang teliti dari jang berwadjib afam 
hal ini sangat perloeni.a. 

Batjalah KENG HWA POO 
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CHABAR • CHABAR DARI TO ND ANO. 

Medewerker kami toelis: 

Sportclub Tondano. 

Sedjaknja pemilihan Bestuur baroe dalam Sport
club Tonaano pada boela Mei l935, )lng mana 
pada waktoe i toe m ~nang soeara jang terbanjak 
mendjadi Voorzitter jani toean P. P. Pandeiroot ang
gauta M.R. Touliang. 

Moelai pada waktoe itoe Sportclub Tondano me
nanggoeng roepa2 tjelaan, fitnaan dll. jang mana 
teroetama mengena dirinja toean PPP Oleh heibat 
pertjetjokan itoe, menoeroet bisikan, akan samp.li 
nanti d1medja pengadtlan atau setidak-tidaknja 
Sportclub itot: akan diboebarkan. 

l(edjadian ,iang so;dah berlakoe atas sportclub 
itoe, adalah menoendjoekan, sifat bangsa kita jang 
bf>loem mateng ben:ir oentoek membiktn organisatie 
jang koeat dan tetap bisa slamat. 

Sebabnja djika sadja tidak dipilih mendjadi Bes
tuur, lantaran barangkali sadja oleh kesalahannja 
sendiri waktoe mendjabat Bestuur, nistjaja akan 
membiki11 onar dan mengadalian reactie soepaja pe
roesahan atau perkoenpoelan jang dipimpinnja se
bermoela bisa hantjoer dan roeboeh Apa jang soe
dah dtpoepoek P930 1936) dan dioesahakan sampai 
soedah besar dan berhats1\ pada oemoem itoe, de
ngan hati jang tidak niba kasihan nistjaja moesti 
diroesakan dan d1rnat1kan, tjoema oleh sebab ia 
hendak rnemJalas dendam pada orangJ jang soedah 
r:dak rnem1l1h padanja mennjadi bestuur. Banjak 
soedah kedjad1an seperti jang kenjataan diatas, jang 
menjebabkan banjak oesaha2 bangsa kita jang soe
dah djadi korban dan dendam hati dan tabiat jang 
pengn.,esak serta 0 n - Christel ij k itoe. Kalau 
sadja mentaliteit serocpa itoe masih meradjalela di 
kalangan perkoempoelan2 bangsa kita, selamanja 
kemadjoean tidak b1sa tertjapai oleh kita. 

Conflikt antara Voorz1tter sekarang dengan toean 
Djon M. dll. biarpoen bagaimana besarnja, akan 
dapat diselesa1kan. Sekalipoen Voorzitter menjatakan 
tidak maoe bajar hoecang:.! jang soedah diboeat oleh 
Voorzitter lama, toch mareka berhak boeat mema
soekan perlawanannja kepada jang berwadjib jani 
vergadering anggauta oemoem. 

Conflilrt jang sematjam itoe d1mana mana ada 
kedjadian, tetap1 tidaklah akan d1selesaikan dengan 
antj::iman boekoe tangan dan dengan sikap jang ka
sar serta menentang, tetapi akan diselesaikan tjara 
kebidjaksanaan. 

Fihak siapa djoega jang mengasoet mereka itoe 
boeat menentang kepada Voorzitter baroe, haroeslah 
sikap sedemikian itoe mendapat tjelaan dari oemoem. 

Kepada anggauta2 sportclub ini, haroeslah djoe· 
ga mengambil pertimbangan dengan djernih dan 
tenang, djanganlah hendaknja dengan lantas sadja 
mempertjajai sesoeatoe dongengan. Dan kalau kita 
koerang pengatahoean dalam soal conflikt hoetang2 
dari Sportclub jang diboeat oleh Bestuur lama beh
kanpoen djoega kalau kita tidak dapat melihat de
ngan katja apa sekalipoen kesalahan dan kebendran 
dar1 kedoea belah fih;iknja, baiklah kita nanti ke
pcietoesan vergadering anggauta oemoem, jang sebe
nar2nja berhak boeat mengambil pertimbangan dan 
kepoetoesan. 

Masih banjak wang rajat jang dipakai 
oleh 8. W.R. 

Seperti maloem kepada pendoedoek Tondano, 
pada tahoen jang laloe Hoekoemtoea negeri K1niar 
bernama soedah dipetjat dari djawatannja Hoekoem
toea, disebabkan ada pakei wang Gouv. Perkara ini 
soedah dipoetoes oleh Landraad Manado dengan 
mendapat hoekoeman 6 boelan voorwaardelijk selama 
pertjobaan 3 t.ahoen. 

K1 ta mendapat bisikan pada tanggal 22 Juni 1936 
oleh kegiatan toean Politon Mantri belasting Gouv: 
Tondano, mengontrole wang rajat jang dibajar pada 
Hoekoemtoea, sehingga soedah dapat dik ~tahoei ada 
banjak lagi wang2 raj at jang diterima oleh 8.W. R. 
tiada kedapatan dalam kasboek. sehingga toean Mantri 
belasting tsb . menaroeh doegaan bahwa wang2 itoe 
tentoe soedah dipakei oleh B.W.R. 

Hal ini soedah dirapportkan oleh toean Mantri 
belasting kepada P.T. Majoor dan kini sedang dalam 
pemeriksaan. 

Apakah kedjadian ini jang berwadjib di Tondano 
djalankan teroes ataukah dibekin ach1r sebegitoe 
sadja, kita beloem bisa ketahoei, tetapi kita me
noenggoe sadja. 

Patoet dipoedji. 

Moelai dari dahoeloe sampai kini biarpoen di 
Tondano, soedah didjaga dengan politie negeri di 
djalan ke kebon, toch oran~2 jang melakoekan ke
djahatan kenter binatang bisa djoega meloloskan diri. 

Tet 'Pi sekali ini orang2 jang melakoekan kedja
hatan itoe, soedah dipegang batang lehernja, oleh 
ket~ :- '· .pan dan kegiatannja toean Raranta Mantri 
Veldpolitie Tondano. 

Pada malam Djoemaat dan Sabtoe tanggal 19 dan 
20 ]uni 1936 djam 11, toean Raranta disertai bebe
rapa agent Veldpolitie ada ronda ke negeri Marawas 
kira2 3 /2 K.M. dari Tondano. Mereka itoe tidak toe-

roet djalan raja, melainka11 toeroet djalan kebon. 
T1dak djaoeh dari negeri ,\fa1awas mereka itoe dapat 
lihat sapi jang soedah tergoeling serta diperiksa 
rnereka, sap1 tsb. baroe2 dikenter. 

Toean Raranta teroes kembali ke necreri Woelaoean 
serta menoedjoe pada soeatoe roemah jang ada di
boeat 40 malam. Toean Raranta teroes periksa pada 
toean roe mah serta bertanja .,S1apa2 d;,iri orang·) moe
dah soedah toeroen dari s111i dan djam berara me 
reka itoe toeroen" . 

Toean roemah teroes menerangkan ,,Djam 8 ada 
2 pemoeda jang toeroen dari roemah ini, sampei 
kini beloem kembali". 

Pada malam 1toe djoega 2 pemoeda itoe ditjahari 
dan ternes ditangkap dan d1tahan di kazerne Veld
politie. 

Keesokan har •nja kedoea pemoeda itoe teroes 
men~akoe dosanja. 

Ketjakapan dan kegiatannja toean Raranta Mantri 
Veldp ,)litie Ton ario. rentoe klak akan mendapat 
poedjian dan ter1mah kas1h dari Chefnja di Manado. 
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Da1"i rnedj,, Redactie. 

Toe a n M a a rm a n Ta go e l a n d a n g. 
Soerat bersama ,.Serie Art i k e I" telah sampai 

ketan~an kami. Kami tjoema bo eh tempatkan itoe 
selakoe ,,So e r a t K i r i man, Loe a r tan g go e· 
ngan Redactie". 

Apa jang telah kedjadian dengan ex lid Red. kami 
,,Geda" atas toelisannja ,,0 j an g g i Hid j au", 
tjoekoep mendjadi satoe les (peladjaran ) pada stat 
Red. jang sekarang. 

Mengapakah djikalau dalam tangan toean terdapat 
,,k et er an g a n2" (bewijzenl jang tjoekoep, toean 
sendiri segan menanggoengnja? 

!toe boekan si pat jan~ terda pat pada satoe ksa
tria sedjati. ,,Bera11i karena benar, takoet karena 
bohong". 

DARI SANGIHE. 

Bagaimana b gitoe? 

jangtersangkoet haroes 
a m b i 1 p e r h a t i k a n, s e b e -
Jorn d j adi kasep 

Dalam kalangan toean2 klerk teroetama jang be
kerdja pada d1enst negri [gouvernementsJ, ada barjak 
kedapatan hal2 jang tida diingin . kebanjakan tooan2 
klerk maoe main toean2 be~ar hingga banjak peker
djaan jang di pertjatjakan padanja telah dibikin se
ngadja dan boekan koerang keperloean orang ketjil 
dipandang enteng dan soeka2 sadja. lni kwaliteit 

sambang boekan sadja ada bertentangan dengan 
~eadilan tapi ada meroegikan man~a sendin, jang 
t1dak koerang klerk2 terlepas dari pekerdjaannja 
karena perboeatan:.l send1ri jang tida patoet 

fapi mask1poen banjak boekti jang mendjadi 
toeladan bahwa perboeatan sewenang2 dan main 
soeka:.l dalam d1en_st, jang berwadj1b ada sangat tida 
soeka, hingga banJak telah dilepas dari pekerdjaan 
dengan t1da hormat toch roepa2nja ada lagi maoe 
sengadjakan din dengan tida perdoeli itoe semoea. 

Kita ada trima keterangan2 atas perboeatan2 
salah seorang Klerk di Tahoena (Sangier), k1ta am
bit ini sed1k1t antaranja boeat toe I is d1ini soerat kabar, 
k1ta blom maoe beberkan semoea fatsal2 d~lam itoe 
keterangan jang kita terima, karena m::.iksoek boekan 
b1km tjelaka atawa bermuesoeh, melainkan minta 
satoe perobahan pada toean L. Jang tersangkoet 
haroes ambil perhatikan, seblan djadi kasep . 

01 antara perboeatan2 klerk L : 
. Pada tah.oen 1934, toean L. soedah pergi di Manga

nitoe dan dJalan kan beslag pada barang2nja seorang 
prempoean bernama Nangin istrinja toean Hao Kian 
al mar L. masoek dalam kamar tern pat tidoernja, !aloe 
am~il kain2 dan tjermin lantas di beslag dan diba
wa keroemah toean kapteinlaoet Mola. 

Tjoem~ ada mendjadi heran bagi perempoean 
terseboet .iang. L. soedah am bi I: satoe belangan kaleng 
satoe btdJ1 lo1ang dan satoe basi dan ada lagi barang 
1toe prcmpuean telah loepa, lantas bawa kero i-> mah 
nja toean Djogoegoe. Atas ini perboeatan prempoean 
( Nangin) t_egoer dan tanja: ken a pa itoe barang2 jang 
dt?eslag d1bawa ke roemah Kaotein laoet, dan barang:3 
lain d1 bawa ke roemah toean Djogoegoe-

. Atas itoe tegoeran dan tanjaan toean L. menjahoet 

I 
In1 blangan, lojang dan basi, saja (L) pakai sendiri 

sebab t 1.:i saja poenja origkost? 
Kedjadian diatas kita soeka tanja: Adakah oncrkost 

dari toean L. moesti diambil lantas dari barang2 jg. 
kena be<>lag atawa barang2 loear beslag kepoenjaan 
jang kena di beslag? Bagi seorang prempoean jang 

1 soedah mendjadi SL>esah lantaran ditinggalkan oleh 
soeami, patoet berkas1an dan toeloeng. tapi toean L. 
ada begitoe oerloe 1 belangan, 1 lojang dan I basi 

Lain dari itoe, kira2 pada tahoen 1934 djoega, 
katanja L soectah toenglap wang bantaian babi, dari 
beberapa orang Tionghoa jang soedah tinggalkan 
wang dari masing2. f 2 (doea roepiah) boeat bajar 
bea babi , tapi wang istrinja trima dengan tida di 
beri soeratnja? 

lni sernoea k1ta ada beroleh keterangan2 lengkap, 
kaloe benar, jang berwadjib haroes selidiki dan beri 
tegoeran, karena kaloe di biarkan bisa maradjalela 
lebih djaoeh. 

Dalam pergaoelan ramai djoega L. ada tida di 
soeka, karena pembawaan sombong dan streng ini 
soeng14oeh ada sangat sajang. Seharoesnja moesti 
ambil kedoedoekan bersama2 didalam pergaoelan, 
tapi L. djadi sebaliknja. Bagaimana dengan perseri
katan P.D.K. jang telah men~adoehkan L. pada 
Magistraat? )an blon djoega di oeroes? 

Bagaimana dengan pesta salah :: eorang di kantoor 
Born Tahoena, boeat adakan pesta tersebuet ketjoe
ali L salah satoe buurman barangkali ada keberatan? 

Ada banjak hal2 kita blon toelis. karena dengan 
menoelis tni k1ta pertjaja jang tersangkoet haroes 
ambil taoe, sablon djadi kasep. Dan ini artikel: 
Baga1mana begitoe? akan tida mendjadi

1 
Seri artikel. 

Anak Kawanua. 

Zelfbestuur Goba. 
Gouverneur Generaal telah menerima baik oesoel 

beberapa oesoel da·i goebernoer Swaab oentoek me
ngembalikan zelfbestuur Goa, jang bakal dimoelai 1 Ja
nuari 1937 j a. d. 

V.O.P.I. 
P e r k o e m p o e I a n k a o e m p e r s. 

Di Betawi alas oesahanja toean Quix, eigenaar dag· 
blad ,, Volkstem" telah didirikan soeatoe Perkoempoelan 
Persoerat Kabaran Tin1oer di Indonesia (Vereeniging der 
Oostersche Pers in Indonesia) antara beberapa soerat 
kab;u Melajoe. Maksoednja, Jalah mengadakan samen
werking, jang, antara Jain2 samenwerking dalam repor
tage. 
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Hitoeng l'onsea.. 

Kemadjoean K G. P. M di negeri Bitoeni Tonsea. 

Setahoen penoeh oesianja K.G.P.:v\ di negeri Bitoeng 
pada moelanja tjoe111a terdiri dp 10 orang kira2 kaoem 
Minahassa dinegri B. pada waktoe itoe mereka mendapat 
roepa·! olok2an dari p1hak jang lain::l 1 etap i sekarang 
ini boleh di kata semoea kaoem Minahassa di negeri B. 
ketarik rnendjadi oemat2 I<. G P. M. Kaoem dari p. p 
Sangir djoega soedah beberapa entahkah lagi kaoem 
dan bangsa-bangsa apa . .... . 

Sebenarnja Geredja K.G.P.M peroesahan baroe 
beloem selesal; tetapi oleh deras kemadjoea1 nja sedang 
gedong jang sernentaranja soedah ta' tjoekoep tempat 
lagi, rn ·1ka sekarang ini kepaksa moesti memakai Geredja 
baroe itoe. Pada rnalarn 5 Juli 1936 oematznja KG.PM. 
telah rnerajakan itoe dengan rnengadakan receptie. Rarnai 
sel~al1, sedang beberapa nonat njonja2 dan toean2 ber
pidato rnemperlihatkan kesadaran dan keinsjafan, serta 
kejakinannja i:ada perdiriannja K. G. P. M. soenggoeh 
menarik hatinja poebliek. 

Perajaan i11i menoe•oet malo8rnat dari toean2 bestur 
di peralaskan sadja pada maoe pasang lamp0e menoeroet 
kebiasaan, tetapi tabisan nan ti diadakan dd 19 Juli 1936. 

K . P. M. di negeri Bitoeng. 
Berhoebeeng dengan kemadjoeannja negeri 8 . begitoe 

mamoer d1pandang oleh pembesar K. P. M . dalam hasil2 
perdagangan begitoe menjenangkan olehnja sekarang 
i11i soedah terdiri 1 kantoor besar oentoek K.P.M . di ini 
hari dd 8-7 36 telah di tabiska11 . Ten toe ta' lamalah barang 
kali kapJl2 akan masoek keloear. 

Kita sjoekoerkan llli 11a11ti bererti pada memperbaiki 
pereconomian11ja rajat djoega. Te ta pi ada lebih sempoer
na lagi kalau sekiranja di negeri B ada kantoor postnja. 
Bilakah? .... 

Pilihan Lid negeri di negeri .Bitoeng Tonsea. 

Menoeroet pelatoera11 dari pemerintah atasan, ma
kanja d1sasa negeri di Tonsea ataukah di sea11teroe Mi
nahasa haroes dila11tik satoe a•au doea orang rne11djadi 
Lid negeri ja11g berkewadjiban pada me11goeroes per
kara~ c1viel , djoega m~njelid i ki pereconomian11ja rajat; 
rnereka bekerdja di sarnpi11g tetapi djoega samenwerking 
(bekerdja sama2), de11gan bestuur:l dalam negeri. 

Pelantika112 ini haroes dilakoekan sepe1 ti mela11tik 
seorang Hm.toea ja11g oa11ti mendengar stem dari rajat 
jang terbanjak. 

Oemikia11lah pelatoeran ini oleh toean Hm.toea Bi
toeng soedah beroelang-oelang kali diadakan perhim
poenan oernoem, oentoek mernilih Lid 11egeri itoe, tetapi 
selaloe boebar dengan rne'.lgertikan d1toenda (nanti lain 
kali) oleh sebab ko ' rang orang2 rnen.:,hadirinja. 

Pada ini hari dd. I Juli 1936 pemillhan ini diadakan 
poela berternpat di roemah pasar negeri B1toe11g ja11g 
dihad1ri oleh 34 orang sadja. Kita sendiri djoega ada 
selakoe pemilih ta ketinggalan, hadir, disitoelah kita heran 
sedang perhimpoenan soedah beberapa kali di toenda 
selaloe disebabkan oleh koerang o~ang2 jang hadir, se
kara11g djoega lebih amat koerang. Apakah ini bererti 
rajat ta rnaoe perdoelikan titah2nja Hm.toea, ataukah .. 

Perhimpoe11an pada kali ini, harnpir2 djoega ta bisa 
mentjapai maksoednja berhoeboeng denga11 candidaat2 jg. 
soedah ten toe keba11jaka11 tidak hadir, du5 toean Hrn.toea 
koerang enak djoega, teta19i oleh Kepala2 djaga dan toea2 
negeri rnernbawa porstel jg. mest i djoega mendapat ke
tetapa11, oleh sebab soedah bosen dengan perhirnpoe11an2 
ja11g ta bergoe11a: sehi11gganja perh11npoena11 me11sjahkan 
ca11didaat2 ja11g hadir tj ,1ema boleh dipillh: sedang can
d1daat2 ja11g hadir oegitoe ta tjoekoep sebab perloe 
doea ja11g moesti di lantik, makanja oleh Hm.toea soe
dah di rnadjoei,;annja lagi beberapa toean2 jang me11-
djadi cand1daat: disitoelah mendjadi satoe soal jang 
pa11dja111< sampai me11ela11 tempo t1ga djarn masi11g2 
dengan porstelnja sehmgga pada waktoe itoe harnpir2 
semoea me11djadi ca11d1daat. 

Toean Hm toea selakoe voorzitter dalam perhim
poe11a11 rnengambil kepoetoesan jang pendek: Sekarang 
ini ta boieh k1ta meneroesl,an pemil i ha11 ini, te.ap1 soe 
paja perhirnpoenan berhasil, makania baiklah kita me
nga11gkat djoega 2 lid selakoe wakil ja .toe toea11 
Th. l3awotong dan toean E. Sornpotan ex Hm toea 
tToendoean). Kita se11diri la11tas accoord, sebab me
ma11g tjotjok pada rnaksoed hendak mernilihnja. Tetapi 
jang lain jang barangkali ta memilih d;a ta senang, 
sehingga me11djadi di perdebatka11 djoega, 01c hnja ber
hoeboeng dengan seda11g toean E. Sompotan ta hadir, 
maka oleh perhirnpoenan, rnemberi ketetapan mendjadi 
wakil ialah toea11 H. Katuk. 

Demikianlah pelantikan ini biar kedoea toean ini 
selakoe wakil sadja tetapi dalarn kewadjibannja nan
tilah kita harap dapatlah mengemoekaka; pe11ghidoe-

pan rajat. 
M.K. 

SPAARBANK MINAHASSA. 

Oiakoe sah dengan besluit Goebernemen 
tertang~al 11 Juli 1894. 

Tempat menjim1Jan oeang sJmpanan jg paling a man ! 

Oeang simpanan jang tertjatat dalam boekoenja 
semasing penjimpan, pa..ia oemoemnja boleh dtminta 

kembali saban-saban sa'at, dengan tidak oesah ka
sih tahoe lebih doeloe. 

Boenga (rehte) oeang jang didapat boeat tahoen 

jang telah !aloe, saban tahoen kira2 dalam boelan 

Mei, ditentoekan oleh Directie. 

Di1ectie. 

• • 

Bisa minoem bisa gosok bisa oeroet 

Kemandjoeran int minjak obat soedah dapat diploma2 dan soedah dipoedji dari padoeka2 
toean2 ambtenaar dari bangsa Europa dan lndonesier seperti: Radja2, Regent, Hoofdagent van 
Politie bij de afdeeling Oeneraal Controle Soerabaja, Adjunct Hoofd Qjaksa Iste klasse pada 
Landraad Makassar, kepala2 District, Wijkmeester dan Luitenant Tionghoa, Hm. toea2, kepola2 
goeroe, Voorzitter2 dari perkoempoelan2, serta pendoedoek2 dan bangsa2 asing dari Sf-)oeroeh 
tanah Hindia Belanda jang soedah pernah pakai ini ,,Ban Leng", dibawah ini ada doea soerat 
dari antaranja. 

Soerabaja, 7 September 1935. 

VER KLARIN G. 
Jang bertanda dibawah ini, Ch. W. de Kater, Hoofdagent van Politie pada afdeeling Oene

rale Controle disini, menerangkan disini, bahwa ia soedah tahoe palcai minjak Ban Leng boeat 
mengobati loeka2, sakit peroet dan beringoes, boeat pe11jakit - penjakit mana obat terseboet sa-
ngat baik adanja. Jang bertanda 

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

VER KLARIN 0. 
Jang bertanda dibawah ini , L. J ]. v. Anen, bertinggal di Soerabaja, menerangkan dengan 

1111, bahwa minjak ,.Ban Leng", jang dib1kin oleh Sie Ka Tje merk Tjeh She Tong, sangat ter
poedji goe11a 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. van Anen. • 
lni tempo jaog baik 

Kepada siapa pertjaja 

Boekan omoog kosoog 

Baik, tjoba pakai ini 

Asal toean p e r t j a j a 

Toehan jang koewasa 

Bisa djaga kasehatan 

Haroes toeloeni menoeloenC 

Bisa kaaihkan boekti 11enoeh 

Kalau penjakit toeao lama 

Tanggoeng, bisa be r h as i I 

A kaumenolong penjakit toean 

Poenja kedatangao didoenia 

K e p a d a s i a p a p o e n. 

Didalam pernboengkoes deri ini obat, bisa dilihat bermatjam2 penjakit seperti, salah oerat, djatoeh 
terpoekoel, badan rasa tida koeat, loesiang lama dan baroe, kokehe baroe dan lama, telinga sakit, 
tjaijoe, leher sakit, peroet sakit, bera-bera, peroet rasa menggigi, bera darah: bisoel di gargantang, 
toela11g2 saki t, belakang saki t, digigi t binatang berbisa dan lain-lain, semoea bisa digosok tlan boleh 
dirninoem, terlebih orar;ig oerernpoean jilng baroe beroentoeng anak. Lebih djaoeh saban pemboeng
koes botol deri ini obat ada njatakan. 

Min j a k t j a p 0 j a 5 o, bisa menoeloeng djoe~a t..ioan poenja ajam k1lau sakit, bisa tetes 3 tetei 
tjampoer air panas, dan kasih minoem 1 hari 3 kali, asal bersihkan dengan boeloenja dahoeloe keda
lam moeloet; dja11ga11 lepas toean haroes koeroeng, bisa M>ean saksikan sendiri. Min j a k ob at t j a p 
D jag o, soedah beroleh banjak poedjian dari berbagaiz bangsa. 

M i 11 j a k oh at Dew i, bisa dipakai djoega boeat roepa2 penjakit, kalau siapa beloem pakai deri 
terganggoe, tjoba saksikan sendiri, boeat t j a ij o e, bersikan dahoeloe sarna kap2s, dan toeangkan ini 
obat kedalarn telinga , asal dja11ga11 makan teloer sama bakasang ta11ggoeng berhasil. Sedia extra 
rn in j a k 0 b a t t j a p 0 j a g o, da11 Mi n j a k 0 bat 0 e w i, tetapi sedikit mahal harga deri boe
kan extra. Sedia djoega, Z al f Teng go dan Z a If Yoko, boeat loeka2, Ba Is am Dew i, Mi
n j a k 0 bat Man a De w i, 0 bat Tan Yo, 0 bat As i k b o e at g at a 12, 0 bat Bat o e k Sa 
toe d an 8 at o e k Doe a, s e d i a m i n j a k Ka j o e P o et i h k e Io ear an neg e r i Boero e 
No. I. Min j a k 0 bat Her a 11, boeat tersiram air pan as, tanggoeng baik. Mi n j a k ob at Ber
s e d j o e d, tanggoeng boeat bere-bere bangka. 

Di Poelau2 Sa11gier bisa pesa11 sama toean The T j en g Hae en toean Thi o Ho Go an, jang 
biasa toeroet kapal Sangi er. Bisa pesan teroes kepada si pernbeikin T j i a 8 o k Eng, Toapekong
straat No. 36 di Ma11ado. Terirna Agent dima11a2, tempat, akan tetapi berdamai dengan soerat lebih 
lebih dahoeloe, serta terima pesanan dengan post rem b our". 

Minjak 1jap D/AGO, Agent 
Firma Thay Hoo &: Co. Gorontalo-Tominibocht. 
Toko Kho e Eng H i ~ n, Tagoelandang. 
T j i a T j i en Ta e, Kota Mobagoe. 
Kw e e So en Hien, Amoerang. 

MOESIM PANAS?? 
YSFABRIEK ,,MIN AH AS A", 

BEKIN DINGIN. 

Memoedjikan dengan Hormat. 

TJIA BOK ENG 

Toapekong straat No 36 Manado. 

TRANSPORT ONDERNEMING 

,, CE LE B E ~" 
Havenstraat 34 Telefoon No. 177 

MAN AD 0. 

• 

Se I am an j a s e di a: YSLOLLIES dan YSW A
F ELS, VRUCHTENYS, KOFFIE, CHOCOLADE, 
MELK, ENZ. 

Bekinan· ditanggoeng resik dan bersih. 
Rasanja ditanggoeng enak. 

Pesanan dikirim Franco roemah. 

Mevr. Catenius van der Meijden 

Mengoeroes boeat menerima dan mengirim 
{in- en uitklaren) barang2 dari boom, 
baik barang dagang atau passagiers. 
Mengatoer boeat boengkoesan barang2 
servies, kristaal, porcelein, schilderijen dll. 
Mengoeroes barang2 orang jang berpin
dah roemah. 

GROOT NIEUW VOLLEDIG OOST
INDISCH KOOKBOEK. 

. Boekhandel en Drukkerij 
LIEM OEI TIONO & Co., 
Manado - Tel. No. 43. 

Pengiriman dengan Vrachtautos keseloeroer t'"'tlpat 
di Minahasa. 

· Pekerdjaan ditanggoeng baik, tjepat, sentosa dan 
moerah. Boleh tjoba berlangganan. 

Beheerder: RA.RES B. SAMBVAGA, 
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