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LAPANGAN PEKERDJAAN.
Bagi pemoeda-pemoeda kita.

Dlam soerat2 kabar terbatja pemberian tahoe dari
Koninklijke Marine tentang kesempatan2 jang terberi bagi pemoeda2 keloearan ambachtschool, sekolah rendah
seperti Lagere school, H.I.S. dan sematjamnja, oentoek
masoek marine luchtvaartdienst. Bagi pemoeda2 keloearan ambachtschool diberikan kesempatan memasoeki pendidikan jang lamanja doea tahoen dan bagi pemoeda2
dari ELS, HIS dan sekolahan sematjamnja pendidikan jg
lamanja tiga tahoen. Pendidika,n itoe terboeka boeat pemoeda2
Indonesia (Inheemschen). Selama bersekolah
pemoeda2 itoe mendapat tempat tinggal dan makan vrij
sementara pakaiannja jang diberikan ketika masoek
dienst dikasih djoega dengan pertjoema. Lain dari itoe
bagi pemoeda2 Eropah jang toeroet dalam pendidikan 2 ·
tahoen diberikan gadjih f 1,05 sehari dan pemoeda2 Indonesier mendapat f 0,55 seharinja. Boeat jang dipendidikan dari 3 tahoen pemoeda. Eropah dapat f 0,70 dan Indunesier f 0,30 seharinja. Pembajaran ini selama pendldikan dapat dinaikan.
Djabatan jang dapat ditjapai sekeloearnja dari pendidikan itoe jalah pangkat sergeant-vliegtuigmaker, pangkat mana dapat ditjapai sesoedah loeloes dalam examen
oentoeknja. Dalam pangkat itoe seorang vliegtuigmaker
(sergeant) Eropah bisa mentjapai gadji setinggi2nja
f 500.- perboelan kalau ia teeken boeat dienst di Eropah
dan Hindia dan f 303.- kalau ia teeken ,,Indisch verband"
sadja. Seorang sergeant-vliegtuigmaker Indonesier dapat
gadji maximum f 139,50. Dalam kedoea hal beloem terhitoeng toeslag dan pelbagai toelage goena anak, stand.p laats dsnja. Kaloe toeroet dalam mesin terbang poen dapat toelage penerbang.
Sekianlah pemberian tahoe pemanggilan pemoeda2
itoe. Dengan terboekanja opleiding oentoek pemoeda2 itoe
terdapatlah kesempatan bagi pemoeda2 kita jang oemoernja moelai 14 tahoen keatas, pada mendapatkan pekerdjaan jang baik. Baiklah pemoeda2 kita, bagitoepoen
orang2 toea jang mempoenjai anak jang mentjoekoepi
ir,_nLoetan2 jang terminta, memperhatikan kesempatan
ini.
Dapat ditambahkan lagi bahwa djoega pemoeda2 jang
sekarang masih bersekolah dan diachir cursus ini aka!l
tammat, sedari sekarang dapat memberikan namanja
boeat toeroet dalam opleiding itoe.
Oentoek sesiapa jang berkepentingan, dapat berhoeboengan dengan Departement der Marine, Batavia-C.
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PELADJARAN.

djoekkan vergunningnja jang doeloe, kira2 pada 12 tahoen laloe pernah didapatnja oentoek reparasi roemahnja
Dalam boekoe tentang hasil penjelidikan peladjaran dJoega. Waktoe itoe tidak ada ,.toean tanah" jang madan pendidikan dari dr. mr. W. A. Muller, di Asia Timoet 1soekkan keberatan. Dus pihak Ph. N. rasanja soedah
loear Indonesia, bagitoe toelis ,,Sg. Po", kita diantaranja memboektikan haknja atas kintal jang didoedoekinja.
tjatet:
Biar bagitoe, toh gemeente tidak meloeaskan padanja meOnkos2 onderwijs di Philipina tidak sedikit. Lebih da- neroeskan pekerdjaannja, kaloe ia tidak dapat oendjoekri 30% dari pengeloearan gouvernement disediakan oen- kan soerat dari kepala kampongnja, bahwa betoel ia soetoek keperloean onderwijs. Dengan adanja tambahan2 la- dah bagitoe lama mendoedoeki kintalnja dengan tidal{
gi dalam begrooting 1940 itoe maka persediaan oentoek mendapatkan ganggoean. Kebetoelan kepala kampong
onderwijs soedah mendjadi 32,9%. Selain dari pengeloe- rlari Ph. N. adalah orang atau si toean tanah jang telah
aran dari pemerintah poesat, djoega provincie dan ge- ruemasoekkan keberatan itoe. Dus dapat diarti kaloe dari
meente menjediakan 20 s,a mpai 30% dari djoemlah P~- l~epala kampongnja ia tidak bisa harapkan akan dapat
ngeloearan dalam begrootingnja oentoek onderwijs. Bag1- kesaksian itoe. Konon, Ph. N. soedah menghadap toea•.1
an jang besar ini lebih bererti lagi kaloe diketahoei bah- majoor Manado oentoek meminta perlindoengan. Betapa
we. di Philipina ,,bijzonder onderwijs" sama sekali tidak kEosoedahannja tjobalah kita toenggoekan.
mendapat subsidie bagimana djoega roepanja dar~ ~emeSatoe hal jang agak aneh disini jalah bagimana pihari:
rintah. Hasil pendapatan dari oeang sekolah sedikit se- 1gemeente lantas pertjaja sadja pada jang masoekkan kebcratan itoe. Sebab ada mengenai tanah kepoenjaan orang
kali.
Volksonderwijs diberikan dengan pertjoema. Di seko- negeri (Boemipoetera) dus boekan eigendom, bagimanalah perlandjoetan dan sekolah meneng.ah wang ~ekolah kah jang berkeberatan itoe telah mengoendjoekkan hakhanja beberapa peso dalam setahoe~. D1sekolah2 ~ang. le- nja pada gemeente sehingga ia dipertjaja sadja jang iabih tinggi pembajaran itoe agak leb1h akan tetap1 palmg lah toean tanah? Tiadakah lebih tepat kalau gemeente
tinggi 10 peso seboelannja dan itoe soedah dianggap sa- soedah loeaskan itoe jang membikin roemah meneroeska11
ngat mahal !
pekerdjaaannja, terlebih sedang roemahnja soedah dirombak sebab soedah dapatkan vergunning jang sekarang
PEMBIKINAN ROEMAH.
ditarik poelang itoe, sebab Ph. N. dengan mengoendjoekJang dirintangi.
kan vergunning jang doeloe2 itoe soedah memboektikan
jang betoel ia soedah sekian lamanja mendoedoeki kintalPendoedoek Sindoelang Ph. N. hendak mereparasi nja itoe?
roemahnja. Hal ini boekan baroe kali ini hendak diperboeatnja, sebab selama lebih 35 tahoen ia mendoedoeki
Peredaran zamao-perobahao adat.
kintal jang ditempati roemah~ja, soedah _b~rkali2_ ia memperk a r a ,,War o e g a" j an g d . it onto n k a 11 .
bah.aroeinja. ~ali ini, seb.aga1mana ~e~tmJ~, leb1h doe~o~
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toea-toea kita teringat akan satoe hal jd1g menjangkoet waroega djoega, dizamannja resident jellesma
dan Majoor Rot1F1sulu Sewaktoe itoe telah dat.ang
..ii Maoembi, tempat be1semajam almarhoem Ma1oor
Rotinsulu , seorang 11atuur en oudheidl~undige jang
sedang melakoekan pemenk~aan di Mi.nahasa. Olehnja disalah satoe halaman d1 Maoemb1 dll1hat satoe
"waroega", cfa11 setelah dikasihkan peneran< an pada11ja apa 1toe, si oudhe1dkundige terseboet !aloe
menjatakan keing inannja hendak membeli satoe waroega . Sebab jang d1lihatnja itoe mema~g ti?ak baaitne bagoes bentoeknja, oleh toean maioor ta !aloe
d1 bawa kesatoe tempat dekat sitoe dimana terdapat
satoe waroega jang lebih bagoes boeatannja. Si
penjel idik barang koeno itoe !aloe_menawarkan sedjoern iah f 500.- (i imaratoes roep1ah) oentoek waroega itoe. Oleh majoor !aloe d1tanjakan pada ketoeroenan dari jang dikoeboerkan dalam waroega
itoe. Eigenaar2nja waroega terseboet, en1ah .. s~bab
terpengaroeh oleh djoemlah jang boekar~ ket11I 1_toe,
kelihatannja hendak menerima tawaran 1toe. Ma100~
Rotinsulu. sebaliknja sangat keberatan, akan tetap1
melihat bahwa jang poenja soedah hendak meng-ia,
Ialoe majoor mengatakan hertdak . meren:boeki hal
itoe doeloe denaan bang5awan resident d1 Manado.
Bag1toelah majo~r Rolinsulu !aloe membitjarakan ~a~
itoe denaan resident Jellesma, dan almarhoem 1111
mendenat:tar itoe !aloe mengatakan kira2: Kita, selakoe
resident~ jang mengenal adat istiadat Minahasa s~
ba1k-baiknja, kita tidak loeaskan waroega itoc d1djoeal-belikan.
Dus kira2 pada 40 tahoen silam, satoe waroega
menoeroet perasaan adat M nahasa ada bagi1oe soetji
(heilig), sehingga satoe resident jang m~ngetah~ei
betoel2 adat disini, telah melarang pend1oealannJa.
Bila ditaroeh kira, bahwa oentoek wetenschap ten to~
penting sekali waroega jang hendak dibeli oleh oudheidkundige itoe, maka dapatlah diarti betapa besar
dan tingginja semasa itoe penghormatan orang pada
perasaan keadatan itoe, jang melarang satoe waroega
diperdagangkan, sehingga satoe resident poen toeroet
merasa i ketidak- bo\ehnja- m enoeroet · ad at pad a me;:g·
angkat satoe waroega dari tempatnja. dus djangankan
membongkarnja ! Zaman berobah, agaknja poen adat
istiadat, djoega jang mengenai kesoetjian rasa, poen
toeroet ber·)bah djoega . . . . . .
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(Oentoek perhatian pendoedoek Bolaang-Mongondow).

I

Pada tt. 31 Maart j.l. telah dilangsoengkan jaarsver- I
gadering dari perserikatan ,,Producten Verkoop Centrale" \
dinegeri Tateloe (Tonsea), dimana dikoendjoengi oleh
228 anggotanja (aandeelhouders) terdiri dari kaoem poetri dan poetra, dari berbagai negeri dan kampoeng di Minahasa poen dari Bolaang-Mongondow tidak ketinggalan,
ialah diwakili oleh penoelis ini selakoe vertegenwoordiger 1
dari jang tersangkoet seoemoemnja.
/
Didalam vergadering ini nampak djoega Bangsawan
Resident, Controleur Agraria toean Lutijn, Hoekoem-Besar Tonsea serta lain2 autoriteiten dari Manado.
Pimpinan terdiri dari tt: Mononutu toea, Kandow.
Warow, Nangin dan Tangkoedoeng poen hadir toean A.
Mononutu selakoe Directeur dari P.V.C. seorang toean 1
jang oemoem soedah kenal, seorang jang mempoenjai
hartstochtelijke idealen dan jang bisa dipertjaja seloeasloeasnja selakoe pemoeka didalam oesaha awak, teristimewa pada hendak mereboet kedoedoekan ekonomie kita.
Didalam vergadering ini jang dapat dibitjarakan hanja 4 agenda menoeroet ma'loemat sedang agenda ke 5
tidak dapat dilangsoengkan, terdorong hadlirin dan hadlirat hanja seperti njata diatas pada hal moestinja 375
anggota jang haroes diperloei, dimana pembitjaraan dari 4 agenda seperti njata sempat kita menarik kesimpoelan, jang hadlirin seolah2 doedoek ditepi soengai menghendaki adoe oentoeng apa dan bagaimana moestinja masing2 orang kehendaki dari boeah vergadering, agar tidak hanja bersia2 didalam perkoendjoengan. Begitoelah I
djoega bagi penoelis ini sendiri, agaknja banjak menarik
nafas pandjang2 terlebih menaroeh kira jang ada men- '
djadi selakoe oetoesan dari banjak orang, tentoe soedah
moesti ada ,,ole-ole" jang kita bawa oentoek marika itoe.
Oentoenglah setelah sesoedah itoe, laloe toean Directeur memberikan commentaar jang seloeas2nja akan maksoed dan toedjoeannja P.V.C. jang kalau boleh kita gambarkan dengan ringkas, bahasa ini ada semata2 soeatoe
oesaha sendiri dalam theorie dan practijk (zelfhelp) diatas kedoedoekannja ditengah2 masjarakat pendoedoek
Minahasa, dan sekarang tergaboeng dengan pendoedoek
Bolaang-Mongondow bahkan besok atau loesa dengan lain2 daerah jang terlingkoeng dalam negeri Indonesia ini,
sehingga (moedah2an) hilanglah bajangan akan pahit
getirnja nasib economie kita rata2.
Diatas penerangannja toean Directeur Mononutu im,
sadarlah penoelis bahasa sesoenggoehnja perserikatan
P.V.C. jang soedah kedoea tahoen ini bekerdja ditengah2
masjarakat kita Bolaang-Mongondow sebagai satoe soember hendak memperbaiki kedoedoekan ekonomie kita pendoedoek bersama, djanganlah kita ragoe2, karena njata
bahwa didalam toeboeh P.V.C. ini ja'ni salah satoe oesaha
pcndoedoek aslih sendiri, ada sesoeatoe benih jang tertanam goena salah satoe sjarat pada mengangkat harkat
deradjat bangsa dan tanah air dipandangan mata doema.
Setelah rondvraag, maka Bangsawan Resident mengemoekakan beberapa fatsal jang bertalian dengan keadaan penghidoepan oemoem pada masa jang paling achir,
teristimewa dinegeri kita ini choesoesnja. Seteroesnja b~
liau mengarahkan pemandangan tentang kesoekaran2
~endoedoek tanah Belanda semendjak didoedoeki oleh
moesoeh.
Kemoedian beberapa aandeelhouders mengambil ba- I
hagian bitjara, begitoe poela penoelis ini dengan mem- l
bawa atas nama dari aandeelhouders B.M, telah mengemoekakan beberapa oesoel goena kebaikan tjabang jang 1
kalau boleh kita bilang masih baji sekali didalam pend:- /
ANKER
riannja. Tegasnja maksoed penoelis didalam pembitjaraannja, agar aandeelho.uders B.M. jang masih oemoer moeda itoe moesti menghendaki banjak toentoetan dan peKRIS
meliharaan dari orang toeanja dari pada anak jang soedah baliq.
Selandjoetnja poela djika kita menarik kesimpoelan
2
scmendjak pendoedoek B.M. mengambil pindjaman dari
A.V.B. laloe dengan sendirinja tertarik mendjadi anggota
P.V.C, ketjoeali dari pada beberapa toean diantaranja,
2
selain dari pada itoe tinggal didalam kegelapan samb1l
menganggap, bahasa oewang f 30.· (jang mendjadi oewang pangkal dari P.V.C itoe, pen.) hanja selakoe oewangditahan oleh A VB selama oewang pindjaman beloem loenas. Alhasil marika tidak insjaf sedikitpoen, jang marika
ini soedah mendjadi anggota perserikatan PVC, maka
didalam hemat kita, dat is een zeer ernstige fout karena
zonder dengan kejakinan mendjadi anggotanja, bila tidak
diberi penerangan jang seloeas2nja moengkin, tentoe sekali aandeelhouders B.M. tinggal didalam keragoean serta tidak maoe mengerti djika orang bilang jang merek:i
ada anggota dari PVC. Perhatikanlah sadja pada jaarsvergadering pd. tahoen lampau welakin soedah disebarkan soerat oendangan dengan tempoh jang tertentoe, tidak seorang anggota B.M. jang hendak memerloekan pada mengoendjoenginja.
Lebih menambahkan keragoean itoe lagi, pada tahoen
silam semoea aandeelhouders dengan perantaraan pemerintahnja soedah mendapat djandjian jang belasting marika didalam tahoen itoe akan dibajar loenas oleh PVC.
pada achir tahoen, sehingga jang tersangkoet seoemoemnja tidak memikir sesoeatoe apa lagi atas tanggoengan
:masing2. Akan tetapi setelah waktoenja tiba, soenggoeh
snngat disesali boekan sadja, tetapi mendatangkan pikoelan berat dengan mendadak, sehingga banjak aandeelhouders agaknja berkenalan dengan sang Deurwaarder.
Pendoedoek B.M. satoe kaoem jang baik sekali dipimpin dari segala kemadjoean (tidak ada rewel, zonder goegat dll.) asal sadja penerangan dan perdjandjian haroes
tetap dan ada, sebab djika sebaliknja, dengan zonder omdraai hatinja lantas patah.
Oentoenglah boeat daerah ini ada toean Moningka selakoe vertegenwoordiger dari AVB. jang dengan penoeh
kesabaran hati dapat melapangkan pada segenap waktoe
goena memberi penerangan dari segala maksoed dan toeOlehnja itoe didalam vergadering tahoenan di TatedJoean pekerdjaan jang diperlo""i. baik dari pihak AVB loe seperti njata, salah satoe dari kita poenja oesoel
sendiri maoepoen dari pihak PVC choesoes. Tetapi menje- (sugestie) soepaja sedapat moengkin di Kotamobagoe disal, toean ini tidak meloeloeh oentoek itoe, dan hanja adakan bestuur tjabang, dimana kita berani pastikan akan
sekedar sesoeatoe kewadjiban tersamping doch teroeta- mendatangkan banjak faedahnja goena pekerdjaan dan
ma sekali karena kemoerahan hati goena kebaikan pe- anggotanja.
kerdjaan dari pihak kepihak.
Kita boleh lihat !
Mas.
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pilildah tangan mendjadi kepoenjaannja
orsum.ij dan moelai sekarang akan
mernakai nama

. RANJE

d an

soadah

BROUWERIJ

m€ndjadi peroesahaan
Belanda aseli.

I

I

SERIMPI

DIAMANT

Bier jang dibikin oleh Oranje Brouwerij
adalah

bier

Hindia-Belanda.

dengan

2
senang dan tida ragoe lagi di minoem
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ORANJE BROUWERIJ
BATAVIA
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ROODE KRUIS - Examen E.H.B.O.
Volgens mededeeling van de examen-commissie, bestaande uit de Heeren Dr. Kisman en Dr. Andu, zijn d.d.
8 dezer de Dames:
Mej. H. M. Sarapil, Mej. E. F. Maengk~m, Mej. H. Rorong,
Mej. A. Schuiling, Mej. 0. L. Wydemuller, M · , S. Ch.
Sigar en Mej. E. M. Soemanti

KENG HWA POO
en d.d. heden de Dames:
Mej. J. J, Wawo Runtu, Mej. M. L. Chambart, Mevr.
Knaud-Maatman, Mevr. Wydemuller-Siefken, Mevr. Sie
Tjie Rian, Mevr. Fleumer-Pelenkaltu en Mevr, TambajongKaunang
geslaagd voor het examen E.H.B.O.

DARI GOENOENG.
Dengan sangat diminta pertolongan dari Pemerintah.
Sebenarnja dengan semangat besar orang Sonder
melihat sebagian besar padi sawahnja mendjadi baik, tetapi serta dilihat rapat, terpaksa kita menggelengkan kepala, alias ta' senang. Ketidak senangan
ini terletak pada kebodohan kaoem, dan kekoerangan activiteitnja pegawai Landbouw voorlichtingendienst. "
Padi boleh dikatakan mendjadi baik, tetapi bocahnja atau boelirnja berbintik-bintik hitam, tanda
pa\ii berpenjakit; sehingga djika diselidiki, maka 20
persen dari boeahnja adalah padi penjakit. Asalnja
sebab bibitnja berpenjakit.
Djika dibiarkan begitoe, maka tentoe tahoen ber- I
ganti tahoen penjakit itoe bertambah-tambah. Djadi I
ichtiar jang boleh dipakai mentjegah penanaman be- '
nih jang berpenjakit, jaitoe: - Baiklah Pemerintah 1
lel1ih doeloe memeriksa semoea bibit2 padi sebeloem 1
dihamboer dalam pesemaian dengan kentjang, adakah baik atau tidak, dengan begitoe tentoe raiat ter- '
lepas dari kongkongan kebodohannja.

. .

Kesoesahan di Daoowoedoe.

Kesoekaran di Danowoedoe dan sekitarnja pada
masa ini boekan karena penjakit atau kelaparan, me- '
lainkan karena kelimpahan miloe, dus makanan, tetapi ta' ada pembelinja. Dus soesah wang oentoeK
pembeli garam dan pakaian kerdja. Kalau orang disana doeloe mendjoeal dengan lima roepiah satoe I
zak, sedang kini satoe roepiah tetapi ta' ada pembe- 1
linja poela, tentoe t. C. tertawa bingoeng dalam hati,
dan bilang: ,,nou - nou . . . . arme of rijke Danowoe- j
doe .... !"
\
Tjoelik?
Dalam boelan ini soedah doea kali Sonder Barat
diriboetkan oleh sangka-sangkaan jang tidak beralasan.
Setiap kali orang teriakan: ,,tampemoe'is alias
tjoelik. Riboet kiri kanan, achirnja dilihat orang2
Indonesier Gorontalo jang moendar - mandir mem. beli botol, karong d.1.1. Dus orang baik.

DI seloeroeh doenta .,AS·Pf\O" t~h di akoel ot.n do«i'9f 2 dan la1n 2
pemakal In! obat, sebagal obat Jang tjepat menJMtboehkan ~jaklt
kepala, gigl, entjok, asabat d.s. b.: sebagal satoe obat P9"8111hoean
oentoek merlngankan roepa 2 penja~t dengan tjepat.
Djika satoe atau doea tablet di han~joerken didalam air, m&ka la Jancas mengoesir penjakit kepala Jang sangat kerasnja dan ada mendjadl obat paling
balk oe ntoek melawan pengra.saan berat kepala d1 waktoe f>!il sehablsnja
berpesta. Mareka Jang t-ida bisa tldoer akan tertjengang tel"hadap pakerdjaannja ,,ASPRo:· Doea at>t.t d>l ~an se.ffk>e.m rAUOek DMloer, toean
akan blsa tidoer njent-k.

,

i

Kita tidak

tahoe, jang

kalau

toean

Harmanses

jang djadi Hoekoemtoea di Sonder maoe sadja membiarkan orang-orang jang meriboet riboetkan tjoelik
itoe dengan tidak ada gandjarannja. Sajang ! (Neen,
ten toe tidak ! moela-moela dikasih penerangan dan
kalau tidak soeka mengerti, wel, bawa lebih djaoeh
sebab menjiarkan kabar menggemparkan. H.)

BOEATSAKIT Xll¥'A,PllEK;
INFl 'ENZA,lEHlllACWIJIMAM

Holland1e School Sonder 25 tahoen,
Pada 1 April '41 Chr. Holl. School Sonder merajakan hari lahirnja seperempat abad. Doeloe namanja Part. Holl. Inl. School diperdirikan pada 1 April
1916 oleh toean2 J. U. Mangowal F. R. Eman (gep. 1
Sergt.) J. A. Rawung dan E.W. Dotulong.
.i. erajaan itoe tjoekoep mendjadi perhatian kaoem dan intellectuelen Sonder. Tidak loepa diterangkan bahwa sekolah itoe adalah Part. Holl. Inl. School
jang pertama-tama disegenap Indonesia. (Kita poenja p.f. Red. K.H.P.)
Hari S. P. M. jaog ke II.
Pada tanggal 14 April 1941, P.S.P.M. Minahasa r
mengadakan poela pertemoean di Langowan. Keramaian loear biasa, tetapi hasilnja ... hem ... hem ... I
koerang memoeaskan. Kesalahan pertama-tama doedoek pada Bestuur. Sebabnja: Bestuur tidak mengadakan satoe, luidspreker speciaal, sedang mereka
tahoe bahwa jang akan hadir + 6000 orang?
Semoea pembitjaraan penting goena Pemoeda
Keristen didoenia sekarang dan doenia datang.

DIPERll ASiTJARA
\\.MOl PE GElAM0£AM

.. ASPR0''

MINOELOlllG TE,RHADAP:
Saklt kepa!a
Entjok
Tida bisa tldoer
Saklt glgl
Neuralgl
Saklt koepln1
Isch las

Griep
O~am 5 harl
Sakit tenggo~rokan
Sik!t asabat
sNft waktoe datang
bOelan .

Pi!ek
lnfleunza

AWAS!

I

Perkara mesum.
,, \1enoeroet poetoesannja Dienst der Volksgezondheid, As pro dimana-mana boleh didjoeal semoea
Dinegeri Souder ada soeatoe publiekgeheim ter-1
toko-toko dan waroeng waroeng dengan tiada memakai l1centie".
siar, dimana seorang bapa en samas, bersetoeboeh -------------~---- --~----~---~-~--~---------dengan anaknja, sehingga kini sianak telah dapat
- -=-'
anak. Jang aneh, jaitoe hal ini tedoeh sadja, sebaga1
damai sadja di Sonder.
Apakah oendang2 hoekoeman tidak menaroeh
randjau atas kedjadian ini?
Kalau si bapa selaloe mengantjam boenoeh kepada orang jang berani mendahwanja apakah gandjarannja?
Sonder toelen.
PEMBITJARAAN

DAGANG.

Nederland - Japan.

Menoeroet berita Domei dari Tokio pada 16 hb. ini,
pembitjaraan dari pemerintah Japan, Ishii menerangkan
dalam persconferentie, bahwa ia tidak dapat memberi
ketera.p.gan apakah pembitjaraan ekonomis antara Japan
dan Nederland di Betawi itoe berdjalan dengan baik.
Akan tetapi ia katakan, bahwa pemerintah ,,berdaja sedapat-dapatnja oentoek mentjapai kepoetoesan jang bersifat bersobat".
Bagitoe kata Domei. Oetjapan diplomatiek dari Ishii
ini mendjadikan orang mendapat kesan, bahwn pembitjaraan Japan-Nederland di Betawi itoe tidak bagitoe memoeaskan sebagaimana orang harapkan. Bahwa pemerintah Japan ,,berdaja sedapat2nja oentoek mentjapai kepoetoesan jang bersifat bersobat", poen menandakan bahwa menoeroet anggapan Japan, pembitjaraan itoe, menoeroet djalannja sampai kini, moengkin menghasilkan I
kepoetoesan jang koerang menjenangkan salah satoe pi- I
hak. Ba wa tentang djalannja pembitjaraan itoe boleh
dikata tidak sedikitpoen diketahoei dipeloearan, sebab j
kedoea pihak sama tidak memerloekan permaloemannja, 1
bagi kita mendjadi pangkal pengiraau, bahwa persetoe- \
djoean antara kedoea pihak masih beloem didapat, sehingga beloemlah masanja pada mengoemoemkannja. I
Moeda -moetiahan pada achirnja tertjapai djoega satoe ,
I
ke toesan jang memoeaskan bagi kenoea pihak !

Soegoehon Iong menj egorkun I
Sarsae selamanja di terima dengan
kagoembiraan- baik oentoek melepaskan dahaga maoepoen sebagai
minoeman nikmat. Sesoeatoe orang
poedji rasanja Sarsae jang nikmat
itoe. Selain dari itoe Sarsae ada
mengoeatkan dan menjegarkan.

fubr:A.S.WATSON f CO.LTD.
HOH(, KOHC. C CHIHA
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menoeroet perboeatan bapanja . la
'.'membatja .. _so~rat.kab~r. So_~rat k~bar itoelah
2
Jang mend1ad1 t1erm1n t11ta -n1a soepaja
~endjadi .,bes~r": Ojagalah soepaja tjita 2 -nja
d1angan mend1ad1 gagal. Bantoelah soepaja
ia dapat meniroe perboeatan bapanja dan
meneroeskan adat kebiasaan toeroenannja.
Bikinlah ia mendjadi orang jang sehat dan
tegap dengan mengasih ia makan Glaxo, makanan baji baik
sekali jang me- r·
ngandoeng extra /vitamine D, calcium dan wadja.

,
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PELAJARAN. TOEAN P. P. PANDE IROOT
en familie ke Soerabaja.
(Kiriman) .
Sebagaimana tertjantoem diatas, maka toean p .P.
Pantle Iroot en familie telah bertolak dari pelaboehan Yanado ddo. 12 4-41 menoedjoe ke Soerabaja.
Dan sebagaimana kita sama maloem bahwa toean
Pan?e Iroot, adalah mendjadi wakil kaoem dari bahagian pakasaan Tondano Touliang selakoe lid Minahassa Raad.
Maka sepeninggal beliau ke Soerabaja itoe ta'
dapat .tidak, tentoe ada mengandoeng sesoeatoe ~ak
soed! Jang be_loem dap~t ki~a ketahoei dengan pasti,
melamkan behau send1rilah Jang rnengetahoei rnaksoed
dan toedjoeannja dalam pelajaran ini.
Begitoepoe~ dari pihak ramai, teroetama dari rajat
pak~aan Touhang, . tentoe akan timboel roepa2 barang
tanJaa1:1, dan soal dJawab teroetama mengenai jang berkepentmgan. Antaranja sekarang ini ada itoe tanjaan2
apakah sebabnja maka Toean Pande Iroot soedah berangkat ke s.oerabaja? En bagaimana dengan pekerdjaannja
selakoe l~d M. R.? Siapakah jang bakal menggantikannja
selakoe hd M. R. sepeninggalnja ke soerabaja? Akan balik lagikah beliau of tidak?
Sesoenggoehnja pertanjaan2 diatas ini ada sesoeatoe
tanjaan jang patoet djoega. Tapipoen dapat djoega rncnertawa.kan.
Sebagai sedikit djawaban, apa kalau seorang Toeail

'-C/111'.A/l_.
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pakelah
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soedah mendjadi lid Minahasa Raad, soedah tidak boleh
lagi berlajar ke Soerabaja dll. negeri? Tentoe boleh. En
kalau ija berlajar ke Soerabaja dll. apa pekerdjaannja
selakoe lid M. R. lantas goegoer? Tentoe tidak. Apakah
kalau satoe lid M. R. berlajar kemana dengan tidak menjatakan perletakkan djabatannja selakoe lid M. R. apa
soedah perloe diganti? Tentoe beloem perloe. Satoe lid
Volksraad dari lain daerah oempamanja Wakil Soematra
apabila beliau itoe datang dengan familie ke Selebes'
soedah perloekah beliau d iganti?
'
Ten toe tidak, boekan? Memang soedah Iazimnja, bagi
satoe Toean jang mempoenjai persangkoetan kepentingan rajat, teroetama selakoe bapa dari satoe pakasaan,
apabila ija keloear kesalah satoe tempat, djangan lagi ke
Soerabaja, sedangkan dari satoe district kelain district
toch misti timboel roepa2 pertanjaan dan soal djawab'.
hmgga kadangkala bisa timboel barang propaganda biari:;oen dengan samar2 sadja, tapi menoedjoe pada menanam
sesoeatoe perasaan soepaja jang soedah berlajar atau berpindah itoe diganti sadja. Tapi ingat! Toean Pantle Iroot
tjoema berlajar boekan berpindah tempat. Sidang pembatja jang arifin, bahkan Toean2 pemilih dbhg: pakasaan 'Pouliang jang tht. ! ! !
~ebagai seorang penindjau, maka dibawah ini saja
sadJ_i~an kehadapan sdg: pembatja, satoe doegaan jang
tt:rs1s1p pengharapan, sekedar apa jang dapat saja tindjau
mengenai kepergiannja (pelajaran) beliau.
Sebagai seorang anggota masjarakat di Tondano sini,

maka saja merasa bersjoekoer atas pelajaran beliau karena sepandjang saja tahoe bahwa beliau adalah ~alah
satoe Toe~~ bah~gian inteleckteulen ditanah Minahasa jg
mempoenJai banJak pengetahoean dalam soal keperintahan dan kerajatan, hingga oentoek memimpin rajat dalam
s~soeatoe _localeraad jang bersangkoetan dengan kepentmgan raJ~t, mak.a ilmoe pengetahoean beliau, dapat dik~ta mentJoekoep1 dal~m. pimpinan jang sebegitoe. TetaJH soenggoehpoen dem1kian, tentoe ta' dapat disangkal,
sangat perloenja bagi satoe pemimpin sebagai beliau
oentoek berpergian diloear tanah Minahasa, teristimew~
k~tanah ja.ng ditoedjoeinja sekarang ini, dan boleh djad1
dJo~ga beh_au akan_ meneroeskan perdjalanannja ke Betawi: sambil mampir kegedong Pedjambon diwaktoe ada
p~rsidangan oem~em, oentoek mengambil pemandangan,
kias~n dan tams1l, betapa pergoeletan dan perdjoangan
poedJonggo2 (wakil2 rajat) dari segenap pendjoeroeh Indonesia. Disanalah beliau dapat menambah banjak pe~an~angan dan ~engalaman, thiorie dan praktijk dalam
p!mpma~ perwakllan rajat, jang moga2 kesemoeanja itoe
dapa~ d1bawa ketanah Minahasa oemoemnja, Tondano
T~uhang choesoesnja, sebagai satoe oleh2 bagi rajat
Mmahasa seoernoemnja, oentoek dan goena tanah air dan
bangsa.
Saja harap, dengan poedjian kehadirat rnaha Besar
Toehan Allah, kiranja slamatlah pelajaran dan maksoed
beliau en familie, sambil dikembalikan kiranja, beliau sefamilie kesana tengah masjarakat kami di Minahasa karena kami masih sangat boetoeh dan perloe pikiran dan
tenaga beliau dalam masjaalah rajat di Tondano Touliang
choesoesnja Minahasa oernoemnja.
"

Penindjau.
I ------------~------------------~----__;:...::.:.:.:.:.:.:;~

BOUWBUREAU ,,EDUDE" SEDIA MENJOKONG
TOEAN DENGAN BARANG ICHTIAR
MEMBOEAT TEMPAT SEMBOENJI.

DALAM

BEL SADJA TEl.F. No.

Meliat soeaminia mendapat
sakit kepala, sang isteri lantas
am bi I Obat Poeder Sak1t Kepala
Tjap Matjan boeat menoeloeng
sakit kepala soeaminja itoe.
Kaoe'il 1steri selamania sed1a
Obat Tjap Mat1an dalam roemah.

~5.

TEMPAT MEMPERBOENGAKAN OEANG
SIMPANAN JANG KOEKOEH.
Oeang simpanan senantiasa teroes dapat dibajar
dengan tidak diberitahoekan lebih dahoeloe.
Boenga 1939 3,6%.
Dipinta kepada penjimpan-penjimpan akan meng?endjoekan boekoenjadikantoor Spaarbank, soepaJa boenga itoe dapat dimasoekkan dalam boekoenja.
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Lembar kedoea

KRIS BIER
26 April 1941
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F crd jand jiaft Roes-Japan.
Kemenangan bagi Stalin?
~MBITJARAKAN penoetoepan neutraliteitspact Japan-Roesland itoe, ahli militer dari ,,Upited Press", Amerika, mengemoekakan pendapatan, bahwa perdjandjian
itoe berarti retak pertama dari djandji ,tiga negeri" jang
terkenal itoe. Sekarang, dengan adanja Japan jang netral,
Stalin dapat menoedjoekan meriamnja ke Djerman dcngan dibelakangnja tidak oesah koeatirkan apa2. Doea·
s.k. Amerika jang lain, berpendapatan poela, bahwa perdjandjian Japan-Roes itoe sama dengan seperti Japan
hendak menjatakan kepada Berlijn dan Rome, bahwa itoe
pact tiga negeri, tidak berlakoe kalau mengenai Roesland.
TENTOE SAOJA.
KRIS BIER ADA BIER
Soeara pers Amerika ini, memperlihatkan betapa anggaJANG PALINQ ENAK.
pan Amerika tentang perdjandjian netral antara Roes dan
SAJA BELON TAO! MfJapan itoe. Bagi Amerika, melihat soeara persnja, perNOEM SIER DARI
djandjian itoe boekan tidak berarti kelihatannja. Mozngt.AfN MERK.
kin terdorong oleh keinginan pada melihatkan kelemahan
perhoeboengan Rome-Berlijn-Tokio, maka Amerika ditempat pertama menganggap perdjandjian itoe meroegikan
,,as", tetapi, kalau diingat, bahwa djandji tiga negeri itoe I
mewadjibkan jang toeroet dalamnja pada membantoe, bilamana salah satoe antaranja diserang oleh satoe negeri I
jang pada waktoe ditoetoepnja verdrag beloem dalam perang, maka satoe pernjataan ,,hendak tinggal netral"
djika Roes diserang, dan sebaliknja pihak Roes tetap netral, kaloe Japan diserang, berarti bahwa Japan tidak
akan bantoe Djeraman, bila ia ini diserang oleh Roes.
Boekankah menoeroet pact netral Roes-Japan itoe, jang Roes, jang sekarang soedah mengetahoei bahwa dari Ti- barkan tentang pengoendoeran tentara Inggeris dari
aiboeat dibelakang dari pact ,,as", Japan akan netral, ka- moer ia sentosa, akan tetap peloek tangan melihat ten- Benghazi, orang mengira, bahwa desakan ItalialDjerman
loe Roes terlipat dalam sesoeatoe peperangan?
tara Djerman mendekati Dardanellen itoe, moelai poela di Lybia akan terbatas sampai disitoe sadja. Tetapi bela·
l'c.rnjataan on-:l1!1-minisler Japa~. lbhii, bahwa part mendjadi pertanjaan. Sekarang agaknja soedah datang l:angan ternjata, bahwa kekoeatan moesoeh disitoe ada
Roes-Japan itoe dalam praktijk sama artinja dengan sa- temponja pada dapat mengetahoei apa betoel2 pendirian lel>ih besar dari semoelanja didoega, sehingga terpaksa
1.ot. non-agressiepact, rasanja dilihat dari soedoet pendi- Roes terhadap Djerman ada didasarkan pada ,,hands-off pembelaan Inggeris ditarik sampai kedalam daerah
rianpers Amerika, memang boekan terlaloe gila. Althans of Dardanellen". Politiek Stalin kelihatannja dalam da-1 Egypte. Dari gerakan ini njata, jang bahagian terbesar
boeat jang mengenai Roes. Sekiranja Djerman menjerang sarnja masih tetap sebagai sediakala, jaitoe menjoekakan dari kekoeatan Inggeris di Lybia soedah dibawah kelain
Roes, maka sebab terikat dengan djandji netral itoe, Ja- soepaja seloeroeh doenia sama berterkaman satoe sama medan perang, agaknja ke Balkan, sementara pihak Itapan akan tidak membantoe Djerman, dus tidak akan me- lain, dan mendjadi roesak dan katjau, soedah moedah di- lia-Djerman telah berhasil menjeberangkan tentara dari
njerang Roes, dan dalam hal itoe Roes akan berada dalam masoeki paham kominis. Tetapi ademnja Moskou dengan Sicilia ke Tripoli. Dikatakan kekoeatan Djerman di Afrikeadaan seperti ia ada mempoenjai djandji tidak saling a.danja ketokan Hitler dipintoe laoet Hitam itoe, rasanja ka. soedah ada tiga divisie jang bermotor lengkap dengan
menjerang dengan Japan. Ditoetoepnja pact netral Roes- dapat dikembalikan pada pendiriannja itoe, dan selain pasoekan tanks jang koeat.
Japan itoe ternjata ada satoe kemenangan diplomatiek soepaja dapat bebas terhadap Djerman poen keinginan
Sementara itoe kemenangan2 Inggeris di Afrika-timoer
jang besar artinja bagi Stalin. Bagi Japan verdrag itoe Stalin dengan pact Japan-Roes jalah soepaja Nippon di memberikan harapan, bahwa tidak lama lagi tentara AIpoen ridak ketjiJ artinja, sebab ia djadi le}oeasa dalam At:ia bertempoer dengan Ingg~ris Amerika, dan dengan bwn disitoe dapat dipindahkan ke llesir oentoek memgerak-geriknja dengan tidak oesah takoet akan diserang bagitoe tiga2nja mendjadi Jemah !
bantoe dalam pembelaan Suez. Boeat Italia Erytrea Abedari belakang. Dapat dia'rti kaJoe doenia oemoemnja, nesinia soedah hilang dan djatoeh ditangan Inggeris, sehinggeri2 sekitar Pacific cboesoesnja, sedang dengan berdega dari podjok sitoe Masir sekarang sentosa sehingga seb&r2 menantikan kepoelangan Matsuoka di Tokio dari
gcnap kekoeatan dapat dipoesatkan menghadapi antjaperdjalanannja ke Eropah itoe. Apakah pengiraan2 tenman dari Lybia itoe. Selain dimedan perang, poen dime1
tang oedjoednja pact Tokio-Moskou itoe dalam praktijk
dan diplomatiek Inggeris sedang haroes menghadapi perakan terboekti kebenarannja, marilah kita toenggoekan.
djoangan jang soekar2 djoega. Pergantian kekoeasaan
di Irak jang djatoeh dalam tangan orang2 jang boekan
Pintoe Eropah jang penghabisan.
sobat karib dari Albion, ditoetoepnja djandji netral antaDalam pada itoe pereboetan ,,pintoe jang penghabisra Japan dan Roes, jang mendjadikan Nippon bebas beran" di Eropah boeat dapat memasoekinja dengan tidak
gerak di Asia, dan sikap Toerki jang mengetjewakan
oesah dengan lantas berhadapan dengan tanksnja Hitler,
kesemoeanja itoe mendjadikan diplomaten Inggeris sama
jalah Balkan, kelihatannja hendak berachir dengan ditoerepotnja seperti djendral2 dan laksamana2nja dimedan2
toepnja pintoe itoe. Memoelaikan serangannja 6 April, par,eperangan didapat dan dilaoetan. Kekoeatan Inggeris jg
da tiga bari kemoedian, jaitoe 914 tentara Djerman soe- 1
hampir tidak ada batasnja sedang mengaiami oedjian jg
dab dapat mendoedoeki Saloniki, satoe kota penting pada
maha hebat. Satoe hal Jang memberikan harapan adalah
pintoe itoe. Kemenangan di Saloniki itoe beberapa hari
ANUSOL l'lf PIBIKIN
pengoeasaan laoetan jang hampir tidak terbatas oleh kakemoedian diikoti oleh jang lain, jaitoe dipoetoeskannja
5fMDOfH PfNJAKIT
pal2 Inggeris, jang mendjadikan ia tetap berkoeasa diperhoeboengan Joego Slavia dan Grika Inggeris, serta
WASIR
moeka boemi ini. Agaknja pendoegaan, bahwa kepoetoesdjatoehnja Belgrado. Beloem sepoeloeh hari bertempoer,
PakerdjaannJa
Anusol Jang
un peperangan sekarang ini akan djatoeh diatas Jaoetan,
te.rnjata Joego Slavia telah mendapatkan poekoelan2 basangat heibat !toe, telah 25
bakal diperbenarkan. Medan perang jang akan membawa
gitoe hebatnja sehingga boleh dioingkirkan sebagai factaoen lamanja di akoei oleb
doktor• di seloeroeh doenta.
kepoetoesan, ::iiapa pada achirnja mendapatkan kemetor. Kira2 pada permoelaan Minggoe ini koerang sisa2nja
Anusol menoeloeng toean detentara Joego Slavia sadja jang masih meneroeskan penangan, roepanja akan haroes ditjari di Atlantic. Dengan
ngan tjepat dan membasml
Amerika-serikat sebagai hoeloe2nja, Inggeris dapat harang guerilla, sementara radja Peter II terpaksa meakar·akarnja penjaltit wasir.
ninggalkan negerinja. Tentara Inggeris/Grika meneroesra.pkan bantoean dari seberang Atlantic, sehingga kekoekan perlawanannja membela Grika dan berhasil .menahan
atan melawan dari Albion masih dapat membanggakan,
madjoenja tentara Djerman. Apakah penahanan itoe akan 1
kendatipoen poekoelan2 jang diterimanja boekannja tidak
berganti dengan dipoekoel moendoernja pasoekan2 besi
lterasa~·--~--~~~~---------------------dari Hitler itoe, masih disangsikan, sebab kedoedoekan
tentara InggerislGrika dikatakan masih selaloe dalam
1~
keadaan mengoeatirkan. Haraplah kita pada achirnja tentara Inggeris jang dikabarkan sedang membandjir masoek
Pada hari SELASA, 27 MEI 1941 pagi djam 9.30 dike Grika akan berhasil membendoeng bandjir Djerman Inggeris dalam gelombang.
.
.
dalam dan dengan perantaraan dari kantoor Notaris-Venit.oe dan meloepoetkan Grika dari pendoedoekan Djerman.
Kedoedoekan Inggens dengan mendesaknJa tentara dumeester di Manago akan didjoeal dibadapan banjak
'
Sekarang dengan mendoedoeki Saloniki, Djerman se- Djerman, baik di Balkan, baik di Afrika-oetara, tidak orang:
mingkin mendekati moeloet Dardanellen, maka sikap tambab .b~iknja'. Antjaman. Djerman pad~ teroe~an ~uez a. itoe perceel jang mempoenjai hak eigendom verp. No.
Toerki jang tetap agak dingin, soenggoeh aneh. Poen apa dewasa im memmia perhatrnn sepenoehnJa. Kebka dika9829 dengan semoea peroesahan jang terdapat dida-
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lamnja, terdoedoek di SOERABAJA, Kampong Kalisosok, Kadastrale afdeeling Stad dan Voorsteden Soerabaja, Sectie C. nummer 3789, soerat eigendom dd.
6 November 1931 No. 1182, soerat oekoeran dd. 31 Mei
1920 No. 362. Loeasnja 61 M2.
b. Itoe perceel jang mempoenjai hak ei,gendom verp. No.
1150 dengan semoea peroesahan jang terdapat didalamnja, terdoedoek dalam residentie-, besiuursafdeeling- dan district MANADO, dalam daerah Kampong
Arab, dibandar Manado, Kadastrale afdeeling Manado, Sectie A. nummer 199, soerat eigendom dd. 21 Mei
1913 No. 32, soerat oekoeran dd. 20 Februari 1906 No.
13. Loeasnja 275 M2.
Keterangan lebih djaoeh boleh didapat dikantoor dari
jang bertanda.
Pendjoealan ini berlakoe menoeroet keloeasan dari
Raad van Justitie di Makassar dd. 28 Maart 1941 No.
4 11941.
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-d~~PALMOLIVE

Kaloe pake saboen PALMOLIVE jang baroe dan diperbaekin dengan tentoe boeat moeka, boeat mandi dan
tiap 2 kali tjoetji ramboet, koelit djadi sehat, haloes dan
1
bertjahjis. Saboen PALMOLIVE dibikin darl minjak
olijf dan laen1 minjak tetanaman dan s.ama sekali
\
tida men g and o en g gernoek binatang. Saboen
PALMOLIVE sedap sekali haroemnja, oleh karena
I ; tjampoeran dari 17 roepa minjak2 wangi jang
r. . 1-\:\·:i berharga. Resianja ketjantikan dan awet moedah.

~

~

.

~~

Harga: ketjil 2/. ct., sedeng 5 ct.,

Pe weroenan harf{a PAL/\10LIVE

..

~

,.

-

;ang besar sekarang djadi W

cent

Djoeroe-koeasa,
Mr. J. KRJPEMER .
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te: Soal kintal djadinja soedah dioeroes dengan memoeaskan kedoea pihak.
Tentang peroeangan sekolah itoe, sekiranja penarikan
houdt vanaf 1 Mei 1941 spreeku1:1r
sokongan f 500.- setahoen itoe diteroeskan, oeroesan peroeangan akan perloe dirooah. Ketika ditetapkan, bahwa /
JULIANALAAN 26, Tel. 270
dari gemeente didapatkan sokongan itoe, maka telah di- I
lakoekan pemindjaman oea,ng banjaknja f 5000,- dibajar
. 10 - 11 v. m. en 5 - 6 n. m.
niet op Zon - en feestdagen en 111et op Zaterdagmiddag kembali dalam sepoeloeh t:;i.hoen, naban tahoennja f 500,-, I
jaitoe djoemlah sokongan gemeente itoe. Rentenja men- I
1
dJadi tanggoengan pendirian itoe. Dus bilamana sokongHuis adres blijft Renbaanweg 24, Tel. 45.
an gemeente tidak didapat, maka pembajaran poelang
Recepten kunnen aan het a..irns julianalaan 26 war- pindjaman itoe akan dilakoekan oleh Minahasakerk.
den aarrgeboden en afgehaald.
Tentang onkos exploitatie sekolah itoe, tidak oesah
didjadikan pikiran, sebab dalam keadaannja sekarang ti- l
dak memberikan kesoekaran. Dari gouvernement diterima
sokongan 70% dari djoemlah pengeloearan oeang, sehingBA.NTOEAN GEMEENTE PADA
ga pikoelan Minahasa Kerk, kaloe diingat adanja pendaAM BACHTSLEERGAN G.
1
patan dari pendjoealan pel}::Jagai barang bikinan anak seTidalc disetoedjoei oleh Gouverneur.
kolah, oeang sekolah dll. penerimaan, tidak bagitoe memSeperti orang soedah sama tahoe, dikota Manado sini beratkan. Directeur sekolab karenanja berbesar harap
semendjak boelan Augustus tahoen laloe ada terdapat akan dapat meliwati djeman jang soekar ini dengan ba- '
~
~=
satoe sekolah toekang (ambachtsleergang) kepoenjaan iknja.
I
') ~~
Mmahasakerk. Sekolah itoe tadinja, sesoedah ditoetoep
Kesoekaan memasoeki sekolah itoe sesoedahnja dipin~
di Tondano, hendak dipindahkan ke Tomohon, dimana dah ke Manado, tjoekoep memoeaskan. Boeat golongan
( Pikir tentang ini clan itoe ..... .
Geredja Minahasa soedah mempoenjai roemah2 oentoek Indonesia malah melebihi jang soedah2. Dari golongan
selaloe tida tentrem ! Dan bes'.)k
sekolah itoe. Akan tetapi atas andjoeran burgemeester Eropah ada 9 orang moerid dan Tionghoa 3 orang. RaManado ketika itoe, jaitoe toean Kapteyn, sekarang di sanja doea golongan ini masih keliwat sedikitnja diwapagmia orang bangoen dengen
Padang, maka ambachtsleergang itoe telah dipindahkan kili dalam sekolah terseboet. Agaknja masih tidak tjoemerasa lebih tjape dari waktoe ia
kc Manado. Bagi sekolah itoe memang lebih baik diper- koep diketahoei oleh golongan tersangkoet tentang kepergi tidoer pada kemorennja molem.
d1rikan dikota ini jang mendjadi sebagai poesat daerah, goenaannja memanoeki sekolah itoe. Istimewa dizaman
Satoe tjongkir Ovo sobelonnjo pergi ti·
dari pada dilain tempat. Penempatan sekolah itoe di persaingan ,,boeroeh haloes" (dikalangan pekerdjaan diManado membawa serta pengeloearan oeang sedjoemlah kantor2) jang semingkin sengitnja ini, perloe sekali odoer dengen lekos oken bikin berachir
lima riboe roepiah dan perloenja satoe pekarangan oen- rang memandang lebih djaoeh dari pada sampai kekerosi
keadahan itoe! Diiko U tidoer tida enak.
toek pendirian gedong2 sekolah. So'al oeang dan peka- kantor. Anak2 sekarang perloe mendapat lain didikan
tjobalah Ovo boeat sedikit woktoe. U
rangan ini laloe mendjadi pokok pertoekaran fikiran an- aisamping kepandaian menoelis, jalah pekerdjaan tangan
tara Geredja Minahasa dan Gemeenteraad jang berachir (pertoekangan). Dengan adanja lapangan2 pekerdjaan
aken dapet mengatahoei, bagimona
dengan persepakatan antara kedoea badan itoe, bahwa pada dewasa ini, kita seboet sadja pada tentara darat dan
tentrem
U biso tidoer ! Satoe perosohan
pihak gemeente akan memberikan dengan djalan men- laoet serta oedara, jang sangat memboetoehkan pekerdja2
dari kosenengon jong tentrem U oken
djoeal kepada Geredja Minahasa, sebidang tanah kepoe- (toekang2) jang terdidik, kemoengkinan pada mendapatnjaan gemeente, dengan seharga satoe roepiah dan sela- kan pekerdjaan jang memberika harapan pada dapatkan
dopetken. Dengen perasa'an teloh me·
ma sepoeloeh tahoen bertoeroet2 gemeente akan memban- penghasilan jang mentjoekoepi, sangat loeasnja bagi pe- I
ngasoh betoel U oken bangoen ! Sedia
toe pendirian itoe dengan lima ratoes roepiah setahoen- pemoeda2 jang mempoenjai kepandaian pekerdjaan taaken hadepin hari jong baroe dengen
nja. Satoe dan lainnja oleh gemeenteraad ditetapkan da- ngan. Dikota kediaman kita sekarang terdapat sekolah I
lam vergaderingnja serta dinjatakan dalam rentjana beg- pertoekangan boeat pandai2 besi dan kajoe (toekang begoembirah. Selogi U tidoex Ovo beriken
rnotingnja. Bagitoelah sekolah toekang itoe diperdirikan- si dan toekang kajoe), banjak diantara pemoeda2 kita selagi energie iang telah
lah di Manado atas kintal jang dibeli dari gemeente itoe. soedah meninggalkan bangkoe sekolah rendah, sama
terpake Pertjobahan 2 me·
Beloem lama berselang dari gouverneur di Makasar di- menganggoer, sebab kantor2 sama penoeh sesak dan kengoendjoeken, jang 83°/ 0
terima kabar bahwa poetoesan gemeente itoe jang menge- lebihan boeroeh. Njata pendidikan jang soedah didapat
nai oeroesannja dengan Geredja Minahasa itoe, tidak da- oleh pemoeda2 itoe beloem tjoekoep pada mendjadikan
dari orang 2 jong tidoer
pat disetoedjoei oleh gouverneur. Dalam gemeenteblad mereka manoesia jang bergoena oentoek dirinja sendiri
tida enok, koloe mi·
No. 1097/ 212 antara lain2 ada terbatja, bahwa gouver- ditempat pertama dan oentoek masjarakat oemoemnja.
noem Ovo, dolem tempo
neur berkeberatan terhadap pendjoealan kintal gemeente Apa salahnja djika anak2 sebagitoe disekolahkan pada
itoe pada Minahasakerk dengan harga satoe roepiah, oen- ambachtsleergang terseboet? Selain oentoek masoek perpoekoel rato 9 hari atoek pendirian ambachtsleergang itoe. Lebih djaoeh di- boeroehan sekeloearnja dari sitoe, dapatlah mereka meken biso tidoer lagi dekemoekakan keberatan djoega terhadap pemberian ban- moelaikan oesaha sendiri. Kita sama tahoe boeat ma~ja- '
1
ngen tida terganggoe.
toean limaratoes roepiah setahoen itoe boeat waktoe jg rakat Indonesia kita masih memboetoehkan banjak sekaditentoekan lebih doeloe, walaupoen gouverneur dalam li pekerdja2 jang terdidik (geschoold) oentoek segala sehakekatnja setoedjoe dengan pendirian ambachtsleergang soeatoe. Toekang kajoe dan toekang besi jang paham ma1
itoe dikota .Manado. Menoeroet pendapatan gouverneur, sih sangat koerangnja. Pad.a pemoeda2 oemoemnja, pemaka bantoean jang diberikan oleh gemeente itoe baik- moeda2 Tionghoa dan Indo.-Eropah choesoesnja kita ka"-...._ menambah ~
lah saban tahoen dimoeat dalam begrooting dan diber- \ s;hkan ichtiar soepaja memasoeki sekolah itoe. Oentoek
........._._ _ _ _~1kekoea~an
gantoengkan pada keadaan peroeangan gemeente. Dari diketahoei dapat diterangkan, bahwa pasal peroeang~n
pihak gouverneur dikemoekakan beberapa oesoel oentoek ~ tidak bisa mendjadi keberatan, sebab oeang sekolah han:ia
mentjapai maksoed jang dikandoeng oleh gemeente terha- f 1,50 sampai f 2,50 seboelannja.
dap pendirian ambachtsleergang itoe, jang dikira dapat
Kita telah menjaksikan moerid2 sedang beladjar petoekang itoe perloe mendapat perhatian lebih besar dari
memoeaskan kedoea pihak jang tersangkoet. Sekianlah kerdja dan apa jang dilihat itoe soenggoeh menjenang- sehingga kini dari pihak orang2 toea jang mempoenjai
sedikit ringkasan riwajat sekolah toekang jang sekarang kan mata dan rasa. Pelbagai perkakas besi jang banjak
anak lelaki jang masih tidak poenja pekerdjaan jang tenterdapat dikota ini itoe.
t erlihat ditoko-toko dan dipakai saban hari, terlihat setoe oentoek hidoepnja, sebab dengan mengoendjoengi sePada kemarin Selasa, berhoeboeng dengan satoe dan c~ang dibikin, a tau soedah kelar .dalam lem.ari. Roe?anja kolah sebegitoe, pemoeda2 kita merintis djalannja sendilain, kita serta b~berapa kawan soedah memerloekan ber- tidak kalah dengan ~ik_in~n pab~ik bagoesnJa, t~tapi k~e ri oentoek pen~hidoepannja kelak. (C)
koendjoe kesekolah toekang terseboet. Maksoednja, se- r~tnja rasanja meleb1h1 Jang d1datangkan. dar.1 _rabenk.
lain oentoek melihat2, djoega pada menanjakan ketera:i--eb.ih koe~t kata kita , sebab ~~~oer:i~J~ bi.kman. pa~ . ·-·-~~-~~...._.._-~~.~~--~,---~--n~an pada dircteur riekolah itoe prihal oeroesan sokongan benk Jang d1seboe~ ,,masaprodut1e .dibikmnJa ben?~.
oeang dari gemeente itoe, apa berhoeboeng dengan kebe- atau beratoes sekall goes, dengan mesm, semei:tara b1 1- ,
BEKENDMAKING.
ratan gouverneur itoe, sekolah itoe tidak akan tergang- mm tangan dibikinnja satoe per satoe, dus se~iap P.erkaOp Woensdag den 21en Mei 1941 des voormiddag;;
goe djalan peroeangannja. Kami berempat ketika tiba kas itoe diselidiki satoe persatoe sesoedah dikerdJakan ten 9.30 ure zal in en ten overstaan van het Vendudisek.olah terseboet jang letaknja pada Mahawoestraat di 1 satoe persatoe djoega.
I kantoor der tweede klasse te Manado in het openTikala telah disamboet oleh directeur sekolah toean KrisAnak2 sekolah sama diadjar mempergoenakan otak / baar worden verkocht
tel da~ dipersilahkan masoek keroeangan kantornja. Di- 1 dan tenaganja ......... diafdeeling to.e~ang kajoe. kita meeen stuk Gouvernements grond, gelegen in de nesitoelah dimoelai tanjaan dan djawab tentang maksoed . lihat anak2 sek~lah sed.ang membiki~ pelbagai ~er~bot
gorij Wenang, ter hoofdplaats Manado, Arabische
perkoendjoengan kami. Tentang kintal sekolah, pada ha- J roe~ah an~aranJa ~da J~ng mengerdJakan ..kerosi llp~t,
wijk, groot 287 M2 - met uitzondering van de door
kekatnja djoeal beli itoe tidak mempengaroehi atas dja- medJa dlsnJa. Moelai dari pada menggergadJi dan m:nJ:Said Alwie bin Abdulrachman bin Smeth onwetlannja hal. Sebab pembatalan pendjoealan tidak berarti, I kap sai:ipai ~ada m.enghoeboengkan dan. p~da achirnJa
tig geoccupeerde strooken grond (thans door debahwa roemah sekolah itoe haroes diangkat dari sitoe. , mengetJet kaJoe setJara pengetahoean, diadJarkan pada
zen gehuurd) - breeder omschreven bij den meetAntara gemeente dan Minahasakerk soedah didapatkan I moerid2.
brief, gedagteekend Manado 24 November 1936
persetoedjoean, bahwa kintal itoe tetap didoedoeki oleh
Ketika dipertoekangan besi kami tanjai apa. diantara
No. 55.
ambachtsleergang atas djalan pindjam atau sewah, jang JJekerdjaan2 moerid itoe jang paling soekar bagi. moerid
Geschiedende deze verkooping krachtens Gouverpada hakekatnja sama sadja dengan pendjoealan jang jang tersangkoet, directeur se~olah mengoend~oekkan, nementsbesluit ddo. 6 Augustus 1938 No. 19.
batal itoe, sebab menoeroet djandji. pendjoealan itoe, bi- ~ sr:o.mbi: tersenjoem s.epotong bes1, sebesar pa~oe Jang b~- J
Nadere inlichtingen te bekomen bij ondergeteelamana ambachtsleergang soedah tldak memerloekan la- kas d1tempah, samb1l menerangkan: Moend Ja~g. membi- kende, dan wel bij den Vendumeester te Manado.gi kintal itoe, misalnja djika dipindahkan kemana2, ma- kin tang tadi, tidak merasai kesoekaran pemb1kman seN
d
R .d t
M
d
ka kintal terseboet tidak boleh didjoealnja pada lain o- perti ketika ia pada pertama kalinja haroes menempah
amens en esi en van. ~na o,
r ang melainkan pada gemeente boeat seharga sebagai- besi sepotong ini, jang haroes dipotongnja dari sepotong
De Controleur ter besch1kkmg,
mana dibelinja dari gemeente, dus boeat seperak. Djadi besar besi laloe ditempahnja sampai beroepa ini. Sebab
Mr. H. J. G. d' ANCONA.
selainnja djoeal beli dengan proforma itoe, tidak ada per- pekerdjaan ini ada jang pertama kali dilakoekannja se- 1
obahan dalam pemakaian kintal itoe oleh sekolah toekang oemoer hidoepnja.. . ..... .. ..
-------------------~
atas djalan pindjam sebab kalau sebentar ambachtsleerBagitoelah sampai djam sekolah ditoetoep kami meliBEKEND:rt'IAKING.
gang itoe meninggalkan kintal gemeente terseboet, maka hat2 keliling dan dengan merasa poeas, sesoedah meneri- I
kintal itoe dengan sendirinja dikembalikan pada gemeen- makasih pada directeur sekolah, kami minta diri. Sekolah
Op MAANDAG, 19 Mei 1941 des voormiddags ten
9.30 ure, zal in en ten overstaan van het Vendukan1 toor der tweede klasse te Manado in het openbaar
worden verkocht
,·
,... ........
het 49/96 aandeel in het perceel, recht van eigendom met alles wat daarop staat, blijkens gerechtelijke akte ddo. 28 April 1921 No. 16 juncto gerechtelijke akte ddo. 4 September 1931 No. 128,
gelegen in de Arabische wijk ter hoofdplaats Ma)
Sikatlah Toean/Njonja poenja gigi saban hari sedikitnja doea kali
nado, verpondingsnummer 1143, breeder om:~
sama boesa darl obat gosok gigi Colgate jang bisa maioek
.
schreven bij meetbrief ddo. 12 Februari 1906 No.
~\?'}
sampe dilobang 2 jang paling ketjil. lni boesa mengilangken sisa 2
1
6 groot 3084 M2, verpondingswaarde f 8 400.,...,,....,
makanan jang ketjil jang ketinggalan dalem lobang 2 gigi ~ •
dan selah-selahnja jang bisa membikin gigl roesak dan . · ._ ·
Geschiedende deze verkooping krachtens onhernapas berbaoeh tidak enak. Obat gosok gigi
·•
1 roepelijke volmacht, verleend bij akte van eerste hy~~·'..---·~Colgate membikin Toean /Njonja poenja gigi
potheek ddo. 23 November 1904 No. 14, juncto akten
sehat, poetih-menkilap clan napas segar.
van cessie van eerste hypotheek ddo. 15 Janua.ri 1919
No. 1 en 6 Juli 1927 No. 18.
N adere inlichtingen te bekotnen bij den h:yp~
. . COLGA'TE, bikln
Ba roe! Slkat-9191 lk harga 2 5 ct.
theekhouder,
dan wel ten Vendukanto te Manado.·
f brlek Amer. a,

N. BESSEM
Officier van Gezondheid eerste klasse
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perkoekoeh kesadaran, karena kita disini berkoempoel
ditanah daerah pemerintahan kita sendiri, dibawah bendera kita sendiri dan ditengah-tengah ra'jat Keradjaan
kita sendiri. Memperkoekoeh rasa persatoean, karena kifa tahoe, kita disini berada dalam lingkoengan ra'jat Se1·i Baginda dari segala golongan, jang telah memperlihatkan kesetiaannja kepada Baginda dalam masa pertjobaan ini dengan tjara jang sangat mengharoekan. Memperkoekoeh kepertjajaan kepada masa jang akan datang, karena meneroeskan permoesjawaratan antara Pemerintah
Agoeng dan Wali Negeri setjara ini, jang dahoeloe-dahoeloenja beloem pernah terdjadi demikian, lagi-lagi menoendjoekkan dengan djelasnja, bahwa Keradjaan Negeri
Belanda hidoep qan pemerintahnja tetap teroes didjalankan, tahan kena pergoentjangan jang sekeras-kerasnja.
Keinsafan tentang sekaliannja itoe hidoep bernjalallJala. Seri Baginda dan Pemerintah penoeh dengan keinsafan itoe. Dan serempak dengan itoe hidoep poela kepertJajaan jang tegoeh, bahwa Keradjaan, jang terbawa-bawa diloear kemaoeannja sendiri dalam peperangan sekarang ini, akan keloear dari pcrdjoeangan itoe bertambah
koeat dan koekoeh, sekalian bagian-bagiannja berpilih satoe,, karena soedah dipado~ oleh pertjobaan-pertjobaan
Auteursr1e!.t1n ooorbehoudu
j&ng dideritakan bersama-sama, sehingga teranglah bagi
doenia seloeroehnja bagaimana koeatnja pertalian negeri
Belanda dengan Hindia itoe.
Demikianlah halnja dalam-masa kesoekaran dan doeOETJAPAN PENERIMAAN MINISTER-MINISTER.
hoeboengan jang teratoer dan tjepat itoe djadi sangat
katjita
ini, tetapi demikianpoelalah halnja bila telah tiba
terganggoe, sedangkan dalam pada itoe beberapa soal
Regeeringspubliciteitsdienst mengabarkan:
jang baroe dan penting perloe ~ipermoesjawaratkan.
waktoenja akan memerdekakan negeri Belanda kembali.
Minister-minister Welter dan Van Kleffens dengan
.
.
.
Hidoeplah Seri Baginda !
para pengiringnja berangkat Kemis pagi tanggal 10 boe- '
~erho_eboeng dengan itoe d1amb1llah kepoetoesan oleh
lan ini dari Bandjermasin; disitoelah toean-toean besar S~n. Bagmda Ratoe dan ses?edab s_em?:pakat ministeritoe oentoek pertama kalinja bermalam di Hindia Belanda. l nu~1st:r ~engan dengan W~h Negen d1t1tahkanlab. Men- I
P AKAIAN MILITER.
Poekoel satoe hari itoe akan soedah tibalah dilapangan I t~n DJ~dJ~h~n. dan Men ten ?eroesan Loear. Neger1. perPada permoelaan boelan Juni tahoen laloe telah dioeKemajoran.
\gi ke Hmdia m~ akan be~oendmg. dengan Wah Negen tenPesawat terbang jang dinaiki oleh jang moelia-moe- J tang oeroesan Jang pentmg-penting.
1moemkan Verordening Kekoeasaan Militer nomor 23, ja'lia itoe akan disongsong oleh sepasoekan mesin terbang
Karena permoesjawaratan itoe akan dimoelai baroe, ni tentang larangan uniform.
Jr.Hiter. Setibanja dilapangan terbang minister-minister tentoe sadjalah tiada pada waktoenja sekarang ini memBerhoeboeng dengan pertanjaan-pertanjaan jang beritoe akan didjempoet oleh komisi penerimaan, jang terdi- Ibcri keterangan tentang itoe. Tetapi soenggoehpoen begi- sangkoetan dengan Verordening terseboet, sekarang di1·1 dari:
Itoe, pada djangka mengindjakkan kaki ditanah Hindia beritakan, bahwa djas hoedjan dari kain' serge biroe serVoorzitter van den Volksraad,
, iui kedoea minister ini merasa perloe terhadap sekalian ta jang seperti model jang dipakai oleh tentera Hindia
President van het Hooggerchtshof van Nederlandsch- 1pendoedoek mengoetjapkan kepertjajaannja, bahwa per- Belanda, terhitoeng sebagai pakaian tniliter dan oleh ka~
Indie,
temoean pada masa oekarang ini antara anggota-anggota rena itoe termasoek djoega dalam atoeran-atoeran verorVoorzitter van den Raad van Departementshoofden,
Pemerintah Agoeng dan Wali Negeri akan memperkoe- dening jang terseboet diatas.
Gouverneur van West-Java,
koeh pikiran-pikiran kebangsaan: kesadaran, persatoean
Procureur-Generaal bij bet Hooggerechtshof van Ne- dan kepertjajaan kepada masa jang akan datang. Mem-1
derlandsch-Indie,
Burgemeester van Batavia,
~~""""-"""'------=----,_------------Voorzitter van de Algemeene Rekenkamer,
Commandant van de Eerste Divisie,
Resident van Batavia,
Chef van den Staf der Zeemacht,
Plaatselijk Militair Commandant,
Regent van Batavia,
Assistent-Resident van Batavia dan Hoofdcommissaris
van Politie. Bersama-sama komisi adalah Adjudant Toean
Besar Goebernoer Djenderal, direktoer Knilm serta kepa\-.:. -q\).tt:,1'X1~>:>'t. m\t:i.p?.1.Tllj?.l.Tl 't.ex\m.T.J.!; }:\.t;;ro.ll.~Cfr().Tl,

sermsoekan milit:er kehormatan 100 orang banjaknja
dibawah perintah seorang opsir, serta pasoekan moesik,
akan berbaris dilapangan tcrbang.
Diistana jang moelia-moelia itoe akan disamboet oleh
Toean Besar Goebernoer Djenderal scrta Vice-President
dan anggota-anggota Raad van Nederlandsch-Indiu, Legercommandant, Commandant der Zeemacht dan Algemeene Secretaris.

Pihian repth let.pl remboet Uda repfti
itoe ber1rli setengah kerdja. Maka Ito•

p.tra!Wi Brylcreem, j1ng membikln toaart
poenje ramboet tetap tinggal raplh

den tide

bergemoek.

Lain darl

itoe Brylereem menjegeh ketoembe

PERDJALANAN DOEA . lli'ISTER.
Pedato minister Welter, ketika baroe tiba,
Karena kemadjoean teknik. dapatlah tahoen-tahoe;1
jr.ng achir ini Pemerintah Agoeng dan Pemerintah disini
bertoekar pikiran dengan tjepat, serentak dengan banjaknja dan besarnja soal-soal jang haroes dipetjahkan pada
masa itoe dalam memerintah Keradjaan.
Disebabkan keadaan perang sekarang ini alat-alat per-

(kalimoemoe).
Terclepat. didalem ffaoon de~

·- -··

~RYLCREEM

~

RAMBOET TETAP RAPIN

1

APOTHEEK

'ANDU"

!Bisa lllinoem, bisa gosoksbisa oeroet.

--

t<alau toe.i n a la sakit: batoek, tenggorokan, dysentene, bisoel-bisoel. loekaloeka, dj~toeh, digigit segala binatang. berbisa, dan lain-lain, soeka semboeh
dengan lekas dengan onkost tjoema sed1kit, sil::ihkan toean paka1 ,, Ban
Leng" t;anggoeng memoeaskan dengan tidak didoega, sebab ,,Ban Le 11 g"
soed ah dapat diploma2. dan banja 1< Sl)erat-soerat poedj1an dari toean-toean
a.nbtenaar bangsa Eur lpa dan ln ,i > 1esia, karena amat mandjoernja . Bisa dapat beli dimana2 tempat, djoega bisa pesan dengan rembours kerarl;i:

S I E KA

TJ E

Rustenburgerpad 16
Soerabaja
·:.>

(Java)

RO EM AH

OBA T

Passar Weg 8
Menado
(Celebes

TJEH

SHE

T ONG

Makassar
(Celebes)

LA BORA TORI UM :

perik sa darah menoeroe t Sacks- Georgi, Meinecke
van Ide.
PERK AK AS ELECTRIS : Diatermie, Sollu x en Hoogtezon, dan perkakas
massage.

10 - 12 pagi I Ketjoeali hari-hari ming4 6 soreh
go e dan ra ja.
boeat orang misktn dan tidak mampoe. Djam 7 -- 8 P8'i

DJAM BIT JARA :
O LIKLINIEK

Djam

Ketjoeali har~ raja dan hari minggoe

MANAU ,

Ji.iHaaalaan 6 .

ANOU

l\ENG HWA f'OO
I
I soerat menjoerat itoe.
Moentjoel pertanjaan: Apakah poetoesan2 Hoofdbe·
stuur selama itoe s.,,h?
A tau lebih djelas: Apakah segala pesoeral;an jang ditanda-tangani oleh ,,president" hoofdbestuur selama itoe
sah?

I

Pernilihan bestuur.

I

Atas initiatief dari ,president" hoofdbestuur ni.aka pad&. 4 April j.l. telah dilangsoengkan vergadering anggota2
Kaoem Thoe. Agenda pembitjaraan dalam vergadering
itoe tidak dioemoemkan lebih dahoeloe dan nanti diketahoei dengan pasti punt-punt jang dibitjarakan, ketika
anggota2 tiba diroeangan vergadering, sebab 1,1embatja
agenda tertoelis dipapan toelis.
Bagitoelah antara lain2 menoeroet agenda itoe akan
dilakoekan pemilihan Hoofdbestuur baroe. Apa sebabnjn.
sumpai haroes dilakoekan pemilihan hoofdbestuur seloeroehnja, itoe tidak diketahoei. Tjabang Oeloe mlm rotest
pemilihan ini tapi toh dilangsoengkan djoega. Hoofdbestuur jang terpilih sekarang tidak diakoei oleh tjabang
Oeloe dan dengan soerat soedah dinjatakannja s1toe protest keras terhadap H. B. itoe. Bagitoelah tjabang Oeloe
b::ileh dikata soedah poetoeskan perhoeboengannja dengan
IL B. dan berdjalan sendiri.
Entah sebagai pengoeatan protestnja, djoega anggoca
anggota tjabang Oeloe itoe menjen~irikan geredjanja dan ·
sekarang mempoenjai organisasi geredja terscndiri, lepas dari pimpinan djoemaat Oeloe. Kedjadian ini haroes
dikesalkan. Boekan sebab itoe golongan kaoem iboe menjendiri, tetapi ::.ebab pemisahan diri itoe berdasarkan
hal2 jang dalam hakekatnja tidak bersangkoetan langsoeng dengan oeroesan djamaat. Akan tetapi satoe kah
soedah dilakoekan, hendaklah djaagan sangsi2 lagi dan
madjoe moendoer. Apa salahnja, kaloe merasa diri tela11
sanggoep berdjalan zonder dipimpin, selamanja masih
bergantoeng pada pimpinan jang tidak m:::moeaskan?
Sesoedah dipimpin koeraug lebih satoe abad rasanja soedah temponja jang terpimpin mentjampoeri pimpinan
atau mengambil overnja dan meneroeskannja sendiri.
Boleh tjoba !
Sekian doeloe tentang kegontjangan pada djamaat
1
I Oeloe itoe. Dilain kesempatan nanti kita akan koepas le·
bih djaoeh prihal roemah iboe jang mendjadi pokok pertengkaran itoe. Kita masih sedang menjelidiki soerat2
jang baroesan kita dapat salinannja. Dari pembatja2 kifa
dapat kesan, bahwa jang mempoenjai hak milik sepenoeh1 nja, dus jang mendjadi ,,eigenaar" dari roemah iboe itoe
; jalah perkoempoelan ,,Kaoem Thoe Siaoe". Tetapi biarlah
sekian doeloe. ( Corphar).
Dari Redactie: Tjabang Oeloe dari Kaoem Thoe memi1sahkan diri dan menjendiri dalam-geredja sendiri. Djika
1
diteroeskan, djadi di Oeloe akan ada tiga djamaat Protestant jang masing2 berdiri sendiri, jaitoe jang dibawah
pimpinan Zending, P. M. S. dan ,,Kaoem Thoe" jang ter' gaboeng dalam perkoempoelan ,,Inang Mahangtoeloengang" = Thoe tolong-menolong.
Dimana P. M. S. ada satoe organisasi Jang soedah ter1 atoer dan mempoenjai rechtspersoon, apakah tidak lebih
baik kaloe ,,I. M. menjerboe kedalam PMS?

MAOE DIDJOEAL
1 perceel ei gend o m se sam e 2 peta k roemah
d i Kik-.o rsc bstraat. M a n a d o.
Soerat2 minta keterangan
Adres sama administrat:e K. H. P.

DARI SIAOE.
DJAMAAT OELOE BERGONTJANG.
Domba2 meninggalkan gornbalanja.
,.Roemah lboe" mendjadi oeroesan.

Menoeroet pendengaran. pada dewasa ini sebahagian
tidak ketjil dari anggota2 djamaat Oeloe telah menjendiri dan melakoekan kebaktiannja disatoe geredja jang terpisah. Ditinggalkan oleh sebahagian dari pengikot2nja,
djadinja djamaat Oeloe berada dalam pergontjangan, sedang pada hakekatnja anara djamaat dan anggota2nja
j'lng menjendiri itoe tidak pernah ada barang pertjideraan. Pemisahan diri oleh sebahagian dari anggota2 djamaat
itoe memang boekan disebabkan oleh sesoeatoe oeroesan
a.!ltara djamaat dan anggota2nja, tetapi lantaran gara2nja ,,Roemah Iboe", jang mendjadi pangkal pertikaian
dalam kalangan ,,Kaoem Iboe". Antara hoofdbestuur perkoempoelan ,,Kaoem Iboe Siaoe" dengan tjabang Oeloe
dari perhimpoenan itoe ada timboel persalahan paham
prihal ,,siapa" jang mempoenjai hak-milik atas itoe ,,roemah Thoe'' (Kraaminrichting), jang pada beberapa tahoen
laloe diperdirikan oleh dan atas ichtiar dan oesaha dari
perkoempoelan ,,Kaoem Iboe" terseboet.
Siapa jang poenja?

,.Roemah Thoe" itoe, sebetoelnja ada boekan pertanjaan lagi, sebab oleh seloeroeh pendoedoek Siaoe, bagitoe
poela pemerintah disana, ada diketahoei dengan sebenar2nja, bahwa pendirian itoe, seperti soedah dikata, ada diperdirikan oleh, atas ichtiar dan dengan oesahanja vereeniging kaoem Thoe, dus ada kepoenjaannja. Sampai hak
milik mendjadi soal, agaknja sekedar dipantjing2 sadja
oleh satoe pihak. Sebab semendjak beberapa waktoe, bila
pihak Kaoem Thoe hendak mengambil sesoeatoe initiatief
sebagai eigenaar dari roemah iboe itoe, misalnja menggantoengkan papan nama disatoe dari mana bisa ternjata boeat siapa jaug beloem mengetahoeinja, bahwa pendirian itoe ada kepoenjaan Kaoem Thoe, atau menanjakan
sesoeatoe jang mengenai oeroesan roemah itoe, dalam kewadjiban anggota penjelidik dari pengoeroesan kraaminrichting itoe, dll. tindakan jang dirasa perloe, selaloe
menemoei penolakan jang sama2 dari pihak beheerder
roemah iboe itoe, sehingga pihak Kaoem Iboe mendapat
kesan seakan-akan hak mereka atas roemah jang diperdirikannja itoe lambat laoen hendak ditiadakan, althans
atas tjara jang haloes dan litjin hendak diambil over
oleh lain tangan.

itoe, akan tetapi kedoea-doeanja tidak berteroes terang
menjatakan perasaannja itoe. Pihak Kaoem Iboe dengan 1
pasti dalam hatinja mengatakan roemah itoe ada kepoe- 1
njaannja dau dengan samar2 menjatakan perasaan itoe I
(misalnja mengambil tindakan2 dari mana ternjata bahwa
ialah toean roemah alau eigenaar) sementara dari pihak
beheerder. jang tevens voorzilter hoofdbestuur Kaoem
Iboe (tapi dengau tidak diangkat atau dipilih oleh perkoempoelan sebagai ketoea) dengan tidak teroes terang
poela memperlihatkan sikap, bahwa roemah iboe jang
d"llam beheernja itoe ada miliknja zending. althans boekan lagi kepoenjaan Kaoem Iboe ........... .
Dus sebab diantara kedoea pihak tidak dioetamakan
,, teroes-terang" ( openlijk) pendirian masing2, timboellah
salah paham, jang sekarang mengantjam hendak merembet-rembet sampai pada djamaat Oeloe, jang ditinggalkan oleh sebahagian dari anggota2nja. Keras lawan keras kedoea pihak saking tidak soeka mengalah, domba2
meninggalkan gombalanja. Salah siapa?
Dizaman kesedaran seperti pada dewasa ini, dizaman
dalam mana kaoem jang terpimpin sama insjafkan hakhaknja serta batas2 sampai dimana pemimpinnja dapat
memperlakoekan dirinja, ditempo sebagini ini diperloekan
beleid dan tact dari pihak pimpinan, kebidjaksanaan sepak terdjang jang diselaraskan dengan kemaoean zaman.
Si gombala soedah tidak lagi menghadapi sekawan domba2 jang mengikotlnja dengan membabi-boet.a, tetapi
domba2 jang telah balil~, makanja insjaf dau sadar akan
kedoedoekannja, dus perloe dipimpin setjara sesama-gelijke-dari 'Si pemimpin. Tapi biarlah kita djangan melantoer. Kembali pada pokok pembitjaraan, seperti soedah
dikatakan diatas, ada satoe ketika, menoeroet sjahnja,
hoofdbestuur tidak mcmpoenjai voorzitter jang sah setjara organisasi.
Pengoveran beheerderscliap

alas roemah iboe oleh toean pendeta Scherrer pada penggantinja agaknja telah melahirkan kekeliroean anggapan,
bahwa beheerder roemah iboe itoe dengan mengambil over
pengoeroesan pendirian itoe poen djoega automatis mendjadi ketoea hoofdbestuur Kaoem Thoe. Dimasa toean
Scherrer, jang mendjadi ketoea hoofdbestuur menoeroet
pilihan segenap anggota adalah Njonja Scherrer, dan sebe:rangkatnja njonja iloe tidak dilakoekan pemilihan pengg~ntinja. Djadi jang haroes memimpin
perkoempoelan
selama waktoe itoe jalah Vice-presidente, dus boekan
president jang TIDAK ada. Dalam soerat-menjoerat, jang
A?ttara voorzitter hoofdb1JStuur dan tjabang Oe'loe
salinannja dalam tangan kita, terlihat, bahwa soerat2
karena oeroesan roemah itoe !aloe tiroboel pertikaian, hoofdbestuur kepada tjabang Oeloe dari Kaoem Iboe diifang berpangkel pada salah paham. Do'ea-doea pihak ke· tanda. ta.nga.ni oleh ,president" hoofdbestuur sedang hoofd·
libatannj'a same. merasa ,,jang b'e:r'hak" a.tas ro'e'nlah ib'oe btst'uur jang baroe nanti dip,ilih a-estredah p"ertoekaran
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