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. 
SAL AH M.ENGER1'1. 

(Perkara dern1a sekolab Tiongl1oa 
di Siauw) 

Dalaro DAB.MOKONDO •oerat-chaliar jang terb1t di S·1lo 
pada t>i.nggal l 'Z October 1927, acla moeat sntoe toelisan cl.1ri 
Siauw jang mengchabarkan, bPhWa lloemi poetera disana pada 
waktoe Seri padoeka G. G. mengoendjoengi Sangier, telab per
sembabkan satoe soarat keberatan memprotest teata1111:: pemoe
nguetau premie pa\csaau ~ada pedagang-pedagnng bc>emr poe
ttra oleh orang Tionghoa goena helandjanja ru<rika itoe po?uja 
doea nkola.bau, Belan<la dan Tionghoa. Premie itce add ch
poengoet detigau kentjang pada ~emoea soe<lHgar- soeda~ar 
segala bancaa jang berdagaog di 81anw, wadjib dan haroes a:iem

bajar premie itoe. 
Dalam itoe rekest 1tda dib1kin keberatan: 

l, 

ll. 

Bahwa o\eh p•sal ters<Jl>oet <liatas ini njatalah benRr-•1enar 
bahwa premie jang dikoempoelknn goeua kas per~er1ka1au 

Tiongb.oa itoe ticla lain orang, melain kau kami bala·rajnt 
jaoa membnjarnja, S<'lhingga kam1 boleh samakan poenuoet
an itoe seperti pad1ell. djoega diherii:an oleb Ti, ughoa"' ke-

pada kami. 
Bah\Va wang-wang dengan riboe-riboe roepiah jang- d1-

koampoelkan gotna kas perk•.emp,,elan itoe, cl1pakui sema

ta-mata go.eoa k~perloean baog~a Tioq~hoa, haik go,., a 
keperloeaunja sendiri disini, baiic d1t;,rnpat lnin sept>rti 
ditanah Tiina, sehingg-a uj;ita jaog perkoemuoe!an banf?•R 

3. Bahwa bal iui mendJ.c1i pohou soeug;oetau dan k~be~atan 

Tioogh9a ie11g m,entj .. ri lce•enan.J?an dir~ d I 
ujoesahk.an diri kami knonm Si11uw. 

kami. 
Demikiuu adalah 1toe soerat keberatau <lau memprotesl 

jang telah dipersembnhltau k epada Sn P1>doeka G. G. 
Babwa aeperti oemoemuja telah diketahuei, jaug lio.iahou 

Haktoog di Siauw telab l>erdiri se<ljak tahoen 1910, jaitoe, 
sampai pada maaa ini se~dah toedJoeh belas tahoen Jaruauja. 

sn 
Sekarang moentjoel ini keber 
paJueka G. G. ! 

ja1 g disRropaikan kepada 

B,1bwA l al ini soerlah sal1il1 mengerti I 

Itoe po<O)«>etan pr<"mie pak.aan pada semoea aoed"gar 
segal11 bangsd di Siauw, arlo 1itla ht:i:ur, ~@hab kalau beuar arla 
sebrgitoe, t 0 utoe Be. tuur rnesd tja.mpoer tang-an, seliab dalam 
staat tida uoleh ada stuad la~i! 

Toecljoeh bias lnhoe itoe s~kolah telah bercliri, 
kuluu ada pak&aan dewikian ten toe oe.iah Inna b'>stunr tjaropoer 
tangau .. Itoe maksocd po~ngoetan peremi e:itna St:>knlah tioug 

ho" di Siauw soe<l~h t iaclakau dengan ra~·1;n1.ja scmoea '"'e
dug'1r-soedttg-ir T1ong hou disana, jan~ denngan ridlah ;,ati 
masiug-rnas•og lrnto" toendjnug s gal" hela11djn it<Je ,.ekolah 
dirngan lrngi sebag an mereka it e poe11ja basil kecentaeugt1a 
jang me11djad1 heroepa C1errn11. 

Sekolah sem11tiam itoe boeka11 °adja d1siau1,., tetnpi d1>i11i 
diManado clan <titnlal11e banjHk mpat d1 Hiodia Nedrrlau!l 
orang l'i•>ng hoa adn perd nkan t er ka it 'e poenja sekolalrnn
Mkolahan de11gan ~nkot•njR a.la dipt~oel oleh sekalhn eoedag11r
sne<lagar Tiodg hoa b1:"rame.1-rnm ·. 

Dari f1hak SJ<.dag1'r-sordaga~ I .111 llan;?sa tida ada 1\ipaksa 
aknu wad)i\.i tlan harnea uajar pe•emie de.u•kiaa. soena oral!!( 
Ttongboa poenja sekolahan-sok:;laliau, tetRpi soeJag'lr-•of'<l~gar 

lain baugsa (Import~urs-Impor eu s) dalam "~gala tempat IH-

sar kdtjil dimaua i.J•nj 1k '"'1"';::, Twnghoa poen ada 
mcndialankan ha11 1lelstaktiek ho p'k11t hattnja orang Tio g-

memlu•ri dnm" p; 

B. P· i\1. tiada keberal1.a boeat se<liakan derma matjsm itoe 
dari masivg-masing bll~ mi11ja.k tanan jaog; didjoeal, dHn 
begitoe tljoega lain lain M.atschappy b >eat la n harang. I•oe 
derma (hoekau peremr) jaug T. H. H.K. dap·at dari lmporteurs· 
lrnporteurs ada de1·gaAS mao~nja s·nd ri soe,.oecfah11ja d'adakan 
perdnmeiati, ·sama sekalr l-.1oekau pa'3aanl 

DJoe;1a itoe k_Lerati:n dalam re~est ter3eboet jang- bilnng 
.vang derma it>" boekan clipakai sadja gcen.t keperloean orang 
Tiongho'\ <li si1.i, te\api cljne(!.11 dipak»i dr.l_t!mpat luiu seperl! cli
tauah 'Tji• a, Hoe samn sekali tidak beoar, sebab kas <fari T. 

Bermoela orang Tiongbon di Siauw soe<iall p rdirix:an se
kolab Tjengim, cl11n kemoeJ1au bel>er11pa tahoen pengadjarnn 
Tjeogim datam sekolah itoe telah diperhrntikan laloe <l•ganti 

deogan pengadJaran baha,a Belanda. 1 H.H.K. ada di&toer rnalaiukua boeat sekolah<en sadja. 

Beberapa tahoen kemoedian dari fihak boemi-poetera djo -
ga telab diper•ltrikan seuoeah s>!kolall B .. lau<la. 

Kedoea sekolab Belauda tnsebo•t i:emoatliau t,,lah di persa
toelrnn dengan moefakalnja kedoea f1h:.1k Buerni-poetera dn;o 
Tiongboa. Tetapi peraa~oean itoe tiada berapa lama ~adja te!ah 
mencljadi petjab. 

• 

P.,rkara hautoean ke 'I iongkok tempo-~empo apabila disana 
ada lerbi\ beutjaua apa-apa, melaiuksn orang Tionghoa bi~sa 

mengoempnelan wan~ deu~an djn'an ti~jao (colect) di~Htara lH105~a 
Twug_hoa seMliri ,jaug dengan bersoeka-soe,ka dan Langan terliocka 
rnernlleri itoe bantuean wnnc·,I.al ji.1 g mana atlalah menjatakan 
itoe Lbti \jinta bangs& dau tjiuta negeri 

-

» inahassarnad berhimpoen. 
I'alam perhimpoenun l\L R. pada 9 hb. ini, 1Laka banjak 

toeat·2 anggl'ta socclab perclengarka11 pidato jang menganuoeag 
hoeab pikirnnnja te•itan~ [»I'· ehahau anslag verkeerebelae
i in!! (belasting djalnu). Pi11toa katn-kut~, dari l1cl2 kali ini 
•guknja soedali dimiuj,iki o:tn, sehingga terboekalab dengno 
oeloe s-loeas1tja <lan keleearkari perkataar,2 j»ug herlimpuh 

gand<t banja'<nja dari .iung t' rhia-a didengnr. Toeanil lid ada 
b t rb 1 t.i<1ra tle~ltor~ buoj·1k sei•ing}.!'"1\ m~~1oepa agaknjs akAn pe

pat•h t ntang- wnkwe )'"'il' b 1 lrnr.~H, dan P"l'himpoen~n b•r
kt:sotd..1.lJ-an dt-:J g:in nu·.o~;nut;il putr.o~san nKan barhimpoen 

sekali l .. gi pnd.1 1urmu111nrnkun hal rni, •~bab waktoe 
soeciah terlBloe srn11g dun vrrgailering soe•lnh mesli di
ioetoep, sebe\.,cm m1·ngambi1 poetotsan. BaikBju satlja 
sekurnr.g licl2 per leh k•sempat11n ruenimbnng seknli lAgi 
ffilUak2 lent~11g hat jung fHrntin5 itotl. Tentang vergacleriug 
tPr.aebof>t karr1i tiuda pne1.ja verslt~.~njo jnng leugkap, sebab itoe 
k1l'ni l,.nettp sadpt heh1-r·1pa ilnl ja11g pe!!ling2. Autaranja pe
Heraog:An tv,..an voorz1lttr, l.JH nv;l mr.noPauet. pesoer'llao jaug 
1\lter mauji1, roa:~a jnrig di 1 erlnckau bot>,'lt- pemf-'liharnan djalan 

rlt i\linahr.•sn s·iiHtll tah '· ll wla serljot>rulah besarnj'' f 550000.
Dttri cljoem · h "i .\l. R sa11a strnp"t atlu,an f353,6l5, dus 
tekort f l96,ilS5. B 1eat t:.lJOf-)1 iui suhs'dic ja•1g d1dapat d">ri 
G\_;U\~ l'Hernrnt hcs.ifllj:t r 171 ,385. - dau Jang kn~rang lngi 
f 25000. it->e, me•10 rrH t ad\'i s •i11 Reg .. ui, g ti; .. ]11 oe~ah di
pertut ggoeugkan pad:t raad, ja t oc dj1Jemlah jnng meogeu&i 
pemp,fiba-raan (fj.:da112 V.P.n1.,.eutetli.at s~.oS 'Hn!l" mnoa menoeroet 
regeeriog poenjc voor,tel lraroes ,JikumhaiikHn pad(l negeri£.-

DrteraLgknn lngi, liahwa sump~i pada 31 Oct.. j. l. maka 
dari '!'erkeHsbe'osl i ug ma~ih t~riinggal f 223000.- jaag mest1 
rlita~ih lag (Hcl.t< rstancl) <l,i>em\uh ros.11a sama d~agan doea 
pcrtiga bnhagian darr s m1oe<>. Njata jang ada h"njak kebelnkang 
pe11tigihau v~rket:rs >f:luS1in!?' itoP.. Pada melekaskan masoeknja 
l eittsung tt rsi!-h1JeT, toe au \- oc rzi t ter memersLol knsi h collecte

lonn snma kep~l>12 clia~s d:rn meweteng, hal mana anma de
oz:ia k~tnmb11h''° bela11dja boeat M. R. besarnja f21000.- se
talioe,.,,-

f,-,eao Talnem"P" meug.nakan, hahwa achtor.tand terba
ujnk terdapat peda kaoem nm~ten;;ar den orang rnampoeb. 

Toean Mangow»l p•raalid1kan lllbllll'i uelRstiug tentaug ke
larnhft&o pena.,iba11 b.,Jfistir g djalan i.o,., stdnug leean Tina
ngon rnengalHh.an, bnliwa s:~lang' adauja ni:u:teri belasting, roe
pa1!jH keracljinan kep-<la2 djaga tlan meweieng tlalum penagih
R t1 helRsti11g ag·, k b ... rkoera ug. 

Dalam pernhi1j4raa11 te!itaug perl!l.,bahnn nanblng verkcers
bela.ti11g, pelbt:gat!nh pikirau toeau2 lid tentaog mateM.e itoe. 

B(l,roe te1·im,a dari, DU1TSCHLAND: ;1 Auto jang paling baik boeat 
j harga jang pa!ing re_ndah 
dengan garant1e dan fa
briek boeat selama satoe 
tahoen terhitoeng moelai 
hari pembelian keoentoengan 
mana tiada boleh didapat dari lain IIJerk. 

KUPPER-BIER 
.KW ALITEITNJA jang BAIK serta ENAI rasanja. 

Tanjakan harg.anja pada< 

CHEVROLET 
lmporteurs: 

Wr. B. LEDEBOER & Co. 
Touriocr 
•;., too Truck 
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DIBIARKAN. 
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THEE tjap ,,WAJANG" 
Haro em serta baoenja, 

dalam blik 

enak 
. 

rasanJa 
Terdjoeal dan boengkoesaIJ. 

-
Dalam karn11g31111ja beralamat .,Van eilnnden in opkomst" 

rlalam Soer. Hbl. toeun Zentgraaf aria !oelis djoega tentang 
penjl\kit kelapa di Saugir besar itoe. Antnranja ditoelianjn: ... 
Lebib dllri ser11.tcesdoenpoeloeh riboe pohon kelapa jang soe
dah diserang koetoe, dau pohon2 jaog ulamanja ndalah mem
beri 1ifat kehidjauan pada pemandanj!•Il, ukarang merah tosa 
dan poenah semoeanja. ltoe ada :satoe hal jang tidak menje
nangkan. Betoel 1ekar11ng Dr. Reyne soedah sda, tetapi baroe 
selang boelau Augttstus 1927, dan aemsntara itoe 1·enjakit iloe 
soedall meradjalela begitoe roepa, snmpai ahli pertanian me
ngatnkan, perkebouau kelapa itoe terautjam deugan kerousak
an jau, djelas ..... Ini antjaman a\as pertauiau janir dari 
pa.lanja peudoadoek mendepd pengbidoep•rnnja jang oetame, 
adalah disebablcao oleh koerang perhatian dari pibak depar\e
m,,nt vim Lanrlbouw alas eeroeban dan peri11gatan jang selaug 
tahoen 1925 beroelang kali tliperden~arkan habis hahisau. Ber
taboen-tahoen bertoeroetan ti~da barang akibatnja jang prac
tiach! ..... 

I Boleh dapat disegala tempat I 
I hnporteurs: Handelscompagnie Toorileen Dircks & Co, •anado. 

I 
Lalee toean teraeboet meloekiskan ~eitala nota dan pesoe

ralan jaog soadab ditoelis antara Ma11ado clan :logor tentang 
hal ttoe. 

Parla 28 Februari 1925 lanclbonwconsulent di Manaclo we
noolis padn directeur Ynn bet instituut voor beslrijdiug Ynn 
plauteuziekten di Bogor: ,,wa ktoe perkoeocljoeugau koe cli Ta
boena njata ada beherapa pobon kelapa diserang koetoe. Orang 
tidak takoetkan itoe sebah aoeclah pernab kedjadiau dilHin 
tempat." 

L11ndbouwcou111lent soed11h kasih cljorga advies pada con~ 

troleur Taboet:a bagairnana rnelawan peujakit itoe. (Adakflh 
• adviea itoe diilco~ti oleh pembesar di Tuhoenn? Red. K.H.P.) 

Pada 21 No~ember 1926, poela landbouwconsulent kirim 
rapport ka Bogar. 

Tanggal 21 Juui 192G Lnndhouwconsulent mengirim s»toe 
overzicht dari keadaau Fecjakit, clengan pumintaan deugan 
lekas kirim satoe abli koetoe. 

Pada ~1 Juni dan l Juli 1926 Bogor minta kirim ljon!o 
dari binataog janc menga<lakan psnjakit itoe. Tjara mengum
bilnja dit~rangka u serta. 

P .. da 26 Juli, landbouw"onsuleLt kirim kaw..11t ke Bo~or 
111engatakan jg. cljoega di Minabasa acla bertjaboel 1ematiam 
penjakit kelapa dengan permintaan lekas kirim ahli hinatang itoe. 
4 Au~uatus 1926 Bogor bales ticla poenja •bli binatang. 
6 lirndb. e&nsulent tDenoelis ke Bocnr tentaog 
kesoeaabaonja seuab bahaja bertamhah besor. Dipiuta perdiri
kan aatoe proef1tation boeat kelapa di Mannd0 pada melawan 
penjakit itoe dengan semeat1nja. 
8 September coutroleur Taboena minta kirim satoe abli bioa
tang deogan lekas. 
15 Sept. l 9l!G, lagi laodbouweonsulent menjoerat, sambil mo
njatakan babwa aatoe ahl1 tanaman orang Amerika, beraama 
Pemberton aoedah toeroet dengan sesoekanja ke 'Iaboena. l\Ir. 
Pemberton terseboet soedab kalakan lekas masokkan bina!aug 
pelawan koetoe iloe. , 
16. Novemb9r 1926 Bogor (D~p. Laudbouw; merasa tida per
loenja di perclirikau proetstation. 
December Bogor mints kirim tjonto. 
Achirnj" baogsaw•n reside11t teroes2 mengaw ... t kepada j.d.p.t.b. 
G.G. tentang pen.akit .kelapa itoe. 

Beloem lagi Bogar memboea\ baraog jang bergoena boeat 
meuiwaskan ptrnjakit kelapa itoa I Nanti poeaslab barsoerat
soeratan, clan sesoedahnja dari Manado ditoelis lebilt Ii.eras dari 
biau, bsroe pada boelau Augustus 1927 ahli penjakit tanamao 
Dr. Reyne datang di Taboena ......... . 

Correspondentie. 

Tn Nationalist, Mo. Soedah tjoba seberapa boleb, tapi me
ujasal tida bisa, ta' ada tempat. Sabat sampai minggoe berik:oet,-

Reu. K. B. P. 

I __ --
P E l1 B E R I r11 A H 0 E A :N. 

Pada hari Raboe tanggal 14 Decdmber 1927 djam 
10 pagi, akan didjoeal di Hema hadapan orang ba
njak dimoeka toe.an Vendumeester Manado: 

1 (satoe) tempat tanah se111ama tatauaman jarrg 
terdapat diatasnja kepoenjaan - dan atas nama 
dari Justina Ampow Dirk, isteri dari Tan 
Soen Yong, terdoedoek dibarisan politie Kema. 
loeasnja kira-kira 56 baoe, didaftarkan dalam 
register tanah-tanah di - liema pakai No. 392, 
dan djoega menoeroet 1 (satoe) gambaran 
(schet.skaart) tanggal 27 April 1920. 

Maka pendjoealan ini menoeroet kekoeatan soerat 
koeasa jang terseboet dalam satoe soerat hoetang 
(obligatie) diboeat dimoeka toean t. v. Notaris F. E. 
Heyman Cohen di Manado. 

Dj oeroe koeasa, 
Uanders Seeman en Co's Handel Maatschappij. 

Keterangan lebih djaoeh boleh datang minta 
pada toean Notaris di-Manad~. 

PE M. B .ER I r.r A H 0 EA N. 
Pada bari Karnis tanggal 15 December 1927 djam 

10 pagi, akan didjoeal ~ikuntoor lelang di-Manado 
dimoeka toean Vendumeester Manado: 

1. satoe perceel kepoenjaan • dan atas nama dari 
Justina Dirk, terdoedoek di . Kema, pakai ver
pondingsnummer 445. 

2. satoe perceel kepoenjaan - dan atas nama dari 
juatina Dirk, terdoedoek di - Pakuwa (Kema), 
pakai verpondingsnummer 488. 

Maka pendjoealan ini menoeroet kekoeatan soerat 
koeasa jang tidak boleh ditarik kombali dalam satoe 
soerat hypotheek dibekin di· Manado tanggal 21 
Janaari 1922 No.3. 

Djoeroe koeasa, 
Manders Seeman en Co's Handel Maatscl!appij. 

Keterangan lebih djaoeh boleh <la.tang minta pada 
toean Notaris di - Manado. 

KONINKLYKE PAKETVAART MAATSeHAPPIJ 

l.Jijn :sen 19-20 

Barentss 26/11-'27 
Roggeveen 27/11-'27 

Barentsz 28/11--'27 

van Imhoff 28/11-'27 
van Imhoff 5/12-'27 

Bontekoe 10/12-'27 
Barentsz 11/12-'27 

Bontekoe 12/12--'27 

Pyn. Hordyk 13/12-'27 
Pyn. Hordyk 19/12-'2'(. 

Swartenhondt 
Bontekoe 

24:/!2-'27 
25/12-'27 

Swartenbondt 

van Imhoff 
van Imhoff 

van Overstraten 
Swartenhondt 

26/12-'27 

26/12-'27 
2/1-'28 

7/1-'28 
8/1- '28 

Vaarbeurten van MEN.lDO. 
Tttrnate.-
Kwa.nda.ng, Paleleb, Donggala, Makassar, Padangbaai, Ampenan, Boel•leng, 
Soerabaia, Bawean, Semarang en Singapore.-
Totok, Kotaboenan, Gorontalo, Pagimana, Lob8e, Boenta, Ampana, Pos
so, Parigi, 'l'inombo, Kololioh en Oena-Oena.· 
Siaoe, Tamako, Taroena, Beo, Liroeng, Petta en Tago~landang.· 
Kwandang, Soemalata, Paleleh, Leok, Sentigi, Toli.toli, Sabang, Donggala, 
Simpaga, Mamoedjoe, Madjene, Pare·Pare en Makassar.· 
Ternate.-
Kwandang, Donggala, Makassar, Padangbaai, Arnpeuan, Boeleleng, Soe
rabaia, Bawean, Semarang en Singapore.-
Kotaboenan, Djiko, Gorontalo, Oena Oena, Mooetoeng, Toeladinggi, Tinom
bo, Tomini, Parigi, Posso, Kololiob, Oena-Oena, Tongkaboe, Dolong, Pa.
pajato, Boemboelan, TilamQeta en Totok.-

Tagoelandang, Siaoe, Tamako, Taroena, Petta en Talise.-
Amoerang, Bolaang-Mongondou, Inobonto, l.ab.- Broko, Kwandang, Toli
toli, Sabang, Donggala, Karossa, Simpaga, Mamoedjoe, Madjene, Pare
pare en :Makas:sar.-

Ternate.-
Kwandang, Paleleh, Donggala, llakasssr, Padangbaai, Ampenan, Boele-
leng, Soerabaia, Bawean, Semarang en Singapore. 
Totok, Kotaboenan, Gorontalo, Pagimana, Loboe, Boenta, Ampana, Pos· 
so, Parigi, Tinombo, Kololioh en Oena-Oena. 
Siaoe, Tamako, Taroena, Beti, Nanoesa, L1roeng, Petta en Tagoelaudang. 
Kwandang, Soemalata, Paleleh, Leok:, Sentigi,1 Toli-Toli, Sabang, Dong
gala, Simpaga, Mamoedjoe, Madjene, Pare-Para en Makasser. 
Ternate. 

Kwandang, Donggala, Ma.kasser, Padangbaai, Ampenan, Boeleleng, Soa 
rabaia1 Bawean, Sema.ranii en Singapore. 

I 
Rectificatie. 

Dalam K.H.P no, 20 atau keloear miuggoe !aloe, kepala 
karangen ( kemedja bidjau) ada kedapaten sedikit kesalahan; 
Ii hilt bads ke 33 ada berboenji: ,.Maka creditwe~en itoe boekan 
meng11cl1ak kaoem dalam k e g e I a pan , jang sebeuaruja haroea 
dibarja begiui: ,,Mak:a creditw<zeo itoe boekan mengadjak kami 
dalam kemadjoeaa, melainkan mengadjak kami dalam kegelapnn. 

laai 
Dalam karangan ( Berpoela~g) baris ke 13 ada terbatja 

cl i I a Ir o e jaug sebenarnja s e I a k o e; dan baris ke 16 ada 
terbatja b a w ah jang sebenarnja ho rm at. 

Harap cleugag ini kesalahan itoe dibetoelkau ! 
Lo11tjeng. 

ToKo Kt)PPA. 
Baroe terirna lagi : 

Senapan voorlaad (lamber) dan 

achterlaad satoe dan doea loop. 

GEMEENTE MANADO· 
Bekendmaking. 

De dienstdoend Voorzitter van den Gemeenteraad 
van Manado maakt bekend dat de ondervolgende per
sonen vergunning bebben gevraagd voor den verkoop 
van sagoeweer binnen de gemeente op de navolgende 
plaatsen: 
le. in k amp on g Sario: Th. Setligt, Teng Tjin 

Soen, F. Mende, A. Kapojos, Ho Soen Ho, M. Ka
langie, F. Wowor, A. Woimbon, R. Wowor, J. La
tuharhary, J.M. Jacob, A. Watung, Tjia Tiong San, 
T. Pongoh, Ong Kae Tjian, E. Siwi, D. Tumengkol, 
F. Montolaloe, C. Runtu. 

2e. i n k a m p o n g L a n ~ o a n : Th. Setligt, Teng Tjin 
Soen, F. Mende, A. Kapojos, H. Soen Ho, M. Ka
langie, F. Wowor, A. Woimbon, R. Wowor, J. La
tuharhary, J.M. Jacob, A. Watung, Tjia Tiong San, 
T. Pongoh, Ong Kae Tjian, E. Siwi, D. Tumengkol, 
F. Montolaloe, C. Runtu. 

3e. i n k am pong So n de r : Th. Setligt, Teng Tjin 
Soen, F. Mende, A. Kapojos, Ho Soen Ho, M. Ka
langie, F. Wowor, A. Woimbon, R. Wowor, J. La
tuharhary, J. M. Jacob, A. Watung, Tjia Tiong San, 
T. Pongoh, Ong Kae Tjian, E. Siwi, D. Tumengkol, 
F. Montolalu, C. Runtu. 

4e. P a s a r M a k a n a n : Th. Setligt, Teng Tjin Soen, 
F. Mende, A. Kapojos, Ho Soen Ho, M. Kalangie, 
F. Wowor, A. Woimbon, R. Wowor, J. Latuharhary, 
J.M. Jacob, A. Watung, Tjia Tiong San, T. Pongoh, 
Ong Kae Tjian, E. Siwi, D. Tumengkol, F. Monto
lalu, C. Runtu. 

Se. in kampong Kanaka: Th. S11tligt, F. Mende, 
A. Kapojos, A. Woimbon, J. Latuharhary, T. Pongoh, 
Ong Kae Tjian, E. Siwi, D. Tumengkol. 

6e. in k amp on g Ti k a I a: Th. Setligt, F. Mende, 
A. Kapojos, M. Kalangie, A. Woimbon, J. Latuhar
hary, J. M. Jacob, A. Watung, Tjia Tiong San, E. 
Siwi, D. Tumengkol, F. Montolalu. 

7e. i n k am po n g We r o k a c h t e r d e pas a r 
i k an: tjia Tian Soe, Yo Sioe Sien, Tjia Dian 
Seng, Yo Sioe Hien, Th. Setligt, F. Mende, A. Ka
pojos, F. Wowor A. Woimbon, R. Wowor, J. La
tuharhary, J. M. Jacob, A. Watung, Tjia Tiong San, 
T. Pongoh, Ong Kae Tjian, E Siwi, D. Tumenr;
kol, C. Runtu, M. Kalangie. 

Se. in k amp o n g Si n g k i I : Th. Setligt, F. Men
de, A. Kapojos, A. Woimbon, Ong Kae Tjian, E. 
Siwi, D. Tumengkol, F. Montolalu. 

9e. i n k am pong I s I a m : Nihi!. 
Binnen twee weken na de datum dezer bekendma

king kan ieder tegen het verleenen der vergunningen 
s c h r i f t e I ij k bezwaren inbrengen bij 's Raadsvoor
zitter. 

De Ioting voor het verkrijgen eener sagoewecrver
gunning is vastgesteld op 12 December 1927 des mid
dags 12 uur. 

De dd. Voorzitter vmt. 
Manado, 14 November I 927. 



BOLEH DAPAT DI MANA-MANA 

TEMPAT DALAM BLIK. 

DARI 

1 SAMPAI 2 POND· 

Kalau minta boleh dapat. GRATIS bhk 

jang ketj1l, selakoe reclaIIJe. 

Tm.por teitra NE 0 U JJI Y _y nnado. 
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Bens Ooaoonr~ Lid Jury Lo11den l 90g ~ 

Poesing k.epaJa 
penjakit pe•oer, limpa, 
klendjer asam, penrjer.
naan tidak sempoerna, li
dah poetih, sakit kepala se
belah dan kesekatan peroet 
disemboehkan oleh obat 
pentjahar jang terpoedji 
diseloeroe Indonesia jaltoe 
Pil Foster boeat peroet besar 
(Foster's M,aagpillen) boleh didapat disemoea 
roe mah obat dan toke. Harganja f. 0.80 sebotol. 

JIU'l'..l.TIES. 
Ver I e e o d : I. een binnenlandsch v~rlof welo!ens 

siakte voor den tyd van 1 maand 
door te brengen t.e Mana.do, zulks 
met iugang van den dag va.n ver
trek van zyn<> standplaats, aan 

ll. K. M o .d J o . 
onderwyzer aan de Openbare In
landsche school der 2 de klasse 
te Goronta.lo 

II. een buitenlandsch verlof naar 
Europa voox den tyd van acbt 
maanden, wegens 6 jarig0n dienst 
aan den Oont.roleur der 1 stl'I klas
se by het Brnnenlandsch Bestuur 
te Donegala. 

P. J. Heesterman. 
en zulka met ingang van 2 Decem
ber a. s. 

Beno em d: I. tot mantri pohtie b/d Algemeene 
politie te Manado 

W. W al 1s1. n g a r i . 
thans r~cbercheur der 2 de klasse 
b/d Algemeene politie alhier. 

II. tot recbercheur der 2 kla11M b/d 
Algemeene pohtie te Manatlo. 

G. S o e m o I a. n g . 
tbans pGlit1f:'agent der 1 ste kJ.1sse 
b/:i Algemeene politie ter pla:.ttse. 

Ee r To 1 on the v e n : van het bestuur ovei· d•.· 
on derafdeelrng Doncgala, afd~eli ng 
Donggat-L, de Control!!Ur der 1 ste 
kla~se by het Binnenlandszh Be
etuur 

P. J. H e ester m an 

I 
l~ 

'r yd al y k be I as t: m3t. bee bestuur o~Pr de 

ond~r«fdel'lling Donggala afdeelmg 
Donggala, mPt gelyktydig• uit
oef·11ing van de aan zyn eig1-en 
betrekking verbonden werkzaam
heden, de A,.;s1::-tent-Resident van 
Dong!?:ala 

F. J. Junius. 

PENJAKIT DJALAN KENT.TING DAN 

TE~IPAT KENTJING. 

Tid11.k ada p•nialdt jail!? lel.ib. •oeuh dari poda peujaki"t 
djalan kentjin!( dan t~mpat kentjin r , seperti: Ttdak bol'h tahan 
lioeang air, bal-Gr boeah piogjl"ang ciao hatoe boeah tempa t 
k;entjinp;, gemhoeng cljalan k~utjing dan bengkak tempAt keutjini?. 
Djika acl11. penjakit i-111 OrRllJ!: ham pir la' tahan hidnep. 

Penjakit ioi dan lain-laio penjakit orirng P'roleh kareua 
orang ta' perhatikan tanda-tauda jaog teroetama dari penjaHtnja 
boeah pingraug ( gerindjal ), aeoah bo~ah pia11:gnng jang me
ngatoerkan percljalanao boeang keatjing dill! kalau boeala pinggeng 
ukit, teAtoe oran11: le Ima m.indapi.t sakit t• mpat kan ljin~. 

Tautuelab oran~ tidak meudapaL penjakit jang berbabaja 
hi. djikalau nra1a"g 1t>gera mango 1at boeah pinggang bila ke
libdan s"toe dara tanda-tanda penjakit p:C'.riodj•I aeperti: kHlau 
boeang air warnanja tidak betoel, b1oenjll' boasoek dau paua•, 
membo•aug tidalc tell!p sertR aoenl', <ialam kentjing kelibatan 
pasir, d·an berawaa-awa<1. K1tlau orilllg p•kai Pi! FosLsr boeat 
aakit beiakaag dan borab pi•!!gang dengao atonan, ••moea 
peoj11kit djadi bilang dan temp .. t ke11ji11g me11djal11nku1 peker
djaanja dengan sepertihJa. Penj11kit jang berba!rnja sekali poen 
soedah dinilaugkan dan dioemboehkan oleb ohaL iui. 

Pil J!\1•ter lloeat ukit belakeng dan boeali pin~gang (Foster's I Rul{pijn Nieren Pillen ) boleh <lidapat pada R .. Lla kamp & C•J. , 
. di-B·tawi, Sem.ran~, Soerahaja, .Medan, Bandoeng, Soekaboemi, •
1 

Djokja dan Makasear, wakil hesar, dan Hmot'a roemeb ohat 
dau toko-toko dengan barga f!.- satoe botol. 

i 

I 

Pt'mberitalloean. 
dari pendjoealan dihadapan orang banjak dengan 
perantaraan kantoor lf'llane- di Manado pada hari 
Raboe tang~al 23 November 1927 pagi dj un IO di 
Kaweroean (Ton sea Jda!"l jang :soel1ah diamb!I bPslag 
pada 18 Augustus 1927 dari acilhwarits dan Kc:>r
nelius Weku ti an Rachel Marn rub, ~e1executt>erden, 

di Kawernt>an ( Tonsea) ata-> peinni11taan dari fir
ma Lie & Co d1 Manado, ex• c;1tanLe, seperti: hak 
pakai atas sebidang ta11ah terdoedoek ditempat ber
nama Sa1ougsong ktipol1sian Kaweroean ( Tonsea 
denran semoea pobon-pohon, tetanaman dan peros
eahan atasnja, antaranja 100 pohon kelapa jang ber
boeah dan bersipat dengan kebon-ke&on kelapa f1hak: 

Oeta.ra dari B i a t r i s M a n t i r i 
Timor dari 0 b e t T e w u 
St1latan dari .C a t h a r i n a W e k u 
Barat dari S a I o m e K o u n t u d dan serokan 

Masaaarongson g. 
De bg deurwaarder bij den 
Raad van Justitie te Makas
sar met woonplaats Manado 
met de executie oelast. 

V. E. KALANGIE. 

Selera makan makln 
bertam bah karena 

Sanatogen. 
Karena Sanatogen dibikin da

ri djamoe-djamoe, ja(lg mem

beri loekoeatan ba.gi semoea 

toeboeh, membikin peroet besar 

djadi koeat, jang mana membi

kln makan lebih koeltt, darip.a

da waktoe engkau beloem pa

ka1 Sanatogen. 

Tetapi bock.an udja peroet 

bese.r, djoega lain-lain bagian 

d&n toeboehmoe rl'lendjadi le

bih koeat, dimana semoea kele

mahan dan kelesoean djadi 

koeat, dan engkau berasa koeat 

betoel seperti lelaki. Begitoelah 

Sanatogen selaloe membaikkan 

segala bagian badan akan me

rasai dan menambahi kesenan

gan h1doep. 

Dari itoe belilah ini hari sa

toe botol Sa.natogen. 

Obat ini tidak pernah ber

slnggoeng dengan tangal'l dipe.

brik atau waktoe memboenc

koesnja. Boleh didapat p11oda 

semoea roemah obat dan toko• 

toko. 

SANAT,OGEN 
OBAT BUUM KOEWAT SOEMSOEtlf ~ 

- ~ • ~z.-: , .. · 

Loeka Bernanah 
djerawat dan loeka-loekame
rar,d. Kloosterbalsem ilang
k<.n barah. bersihkan, enteng
kan dan semboehkan penjakit 

Eau 
B 0 

de Cologne 
~ I> () () 'I', 

jang soedah terkenal haroem 
sckali baoenja. Jang banjaklakoe 
clan paling disoeka oleh orang 
Tiong Hoa dan Boemipoetra 
Boleh dapat disemoea toko. 



Manado 19 Noven1ber 1927. 

HO-LLANDSCHE EDITIE 
VAN DE KENG HWA POO. 

:--~-_--:__ --- :::::- - - -=----==o--===-=--==============-==-== 
le jaargang No. 2. 

V e r s c h ij n t Redacteur: 

op den lsten en 3den Zaterdag van de maand. C. P. HA RMANSES. 

GRATIS V E R S P R E I D I N G. 

ADVERTENTIE- EN NIEUWSBLAD VOOR MANADO EN DE OMSTREKEN. 

Wijziging verkeersbelasting. 
Naar a.anleiding van de plaunen tot wijziging 

Yan de verkeersbelasting io de Minahassa, werd op 
5 November j. I. door de Vreernde Oosterlir.gen, t. 
w. Chineezen en Arabieren, in de Chineesche socie
teit ter plaatse een vargadering belegd ter bespre
king van daze aangelegenbeid. De vergadering werd 
geleid door den beer Oei Pek Yoog, kapitein der 
Chineez~n te Maoado en ve!·tegenwoordiger der Vreem· 
de Oosterlrngen in den Minahassa-Raad. 

Te zeven ure in den vooravond opende de voor
zitter de vergadering met een welkomstwoord, waar
na hij de aanwezigen bet verzoek deed over bet 
voorstel tot wijziging van de verkeersbelasting bun 
gevoelens te uiten. Met macbtiging van de vergade
ring sou hiJ ze dan g~formuleerd voorbrengen op de 
M.inahassaraadszitting van den 9den November d. a. 
v. Ter inleiding van do be:spre do gen gafd,e voorzitt.er 
oeo overzicht van het ontstaan en wezen der verkeers
belasting. De ,j iaropvolgende bespreking'rn toonden 
aan, dat de aanwezigen zich niet zeer goed konden 
vereenigen met onderwerpelijke belastioglwff10g, De 
voornaamste bezwaren concentreerden zich tsgen 
den aaoslag van Vreemde Oost1:1rlingen in de Ver
keersbelasting. 

Irnmers, waar in de beLrekkelijke ordonnantie 
uitdrukkelijk staat verme1d, dat de Verkeersbelasting 
in bet lsven is geroepen ter vervanging van heeren· 
en gerneentedienst, waarmede Vreemde Oosterlini;en 
absoluut geen bemoeienis hebben, is het niet comme 
il faut, dat eYengenoemda categorif!l dor ingezetenen 
in deze balasting aangeslagen worden. De vergade
ring nam tenslotte da beslissing niet alleen stelling 
te nem~n tegen wijziging der verkeersbelasting, 
doch in bet bijsonder tegen heffing van cteze belas
ting op Vreemde Oosterlingen. De bear Oei Pll)k 
Yong werd gemacbtigd den Minabassa-Raad met <!eze 
beslissing rn kennis te stellen, waarna de vergadering 
opgeheven werd. 

In overaenstemming met bet bovenstaande, hield 
de beer Oei Pek Yong in de zitting van den Mina
bassa-Raad van 9 November j. l. 10 bet Malflisch een 
rede, welke wij bier vertaald weergeven. 

Mijnbeer de voorzitteir 
Waar heden de Minahassa-Raad vergadert ter 

bespieking van de voorgesteilde wijziging der verk~er:5 
belasting, ucht ik: Dil dtJ tijd gunstig, om U, mijn
heer ce voo1z1tter, terz::..ke van dez@ beJastingb1;1ffing 
op Vreemde Oo,,terlrngen de door deze categori<i van 
ingezetenen gekoesterde gevoelens te Uwer kennisse 
te brengen. 

MijnllAar de voorzitter. Aile wetten en verorde
ningen dienen, hoezeer enkele misschien in str~id 
mochten zijn met de gevoelens van de bevolking, 
onverwijld en zonder tegenspraak ten uitvoer ge
bracbt te worden. zoodra zij door de overheid vastge
steld zijn. 

van Jpze aange!egenheid gedwaald, mttt bet gevolg, 
d it ook - vrei-mde ra::>sen io onderhavige !Jelasting 
aangi-sl«geu wer,ien. Nu ecbtt-r Jicht ik tot den 
voorzitter en de lPden Yan den 11inallassa-R·1ad het 
.,~ rbied1g \"fffZoek om deze kwestie a:tn een nieuwe 
be>'chou wing te cniderwL·rpt·n, opdat Vl"femde rassen 
\an tieze belasti ng vr\ig<>steld wordt'n. 

Gezondmnldngs - werli.en. 
llPt H.oofd der .Afd. G0zomimak11i.:s-werkt·n b~i a .. n 
f>. V. G. v Batavi-, 1h1 heer Ir. Levert vertoefde i11 
bPt begin ...-an de>ze maand op dien::;treis in deze 
g .. 111 enl<". Hoog,,;twaarschijnlijk hield zijn komst, 
b~ ha!,.,. in verband met de a:::.f><t .n r Hririgswerken al bier 
PD dee verbete.nn1! van d,., lwstaande watt>rleidil1g te 
Tondano, ook llO;! verba11d met een d1)0r lie Gemeente 
licrnado i11ged1ellde subsid1H aanvraag tot een lHidrag 
va.n f35000, z1jndf:l de helft van bet bedrag door de ge
me•·ntP voor assaineeringswerken u1tgegeven geduren
de de jaI«'ll 1924 11926. Momenteel bevindt Ir J~evert 
z1ch op Donggala, doch zal naar verluidt in den loop 
van de maand weder bierheeu te1 ugkeenm.-

Onze passar - ikan. 
Nu we het to ch eeu tll<ial over gezondmaking 

spreken, wijz8n wij de ;;emee nte n.ut•>riteiten nog 
even op den toestand van onze passar ikan. D'lar is 
op hygienisch w~bit.d ved tot sta•1d gebracht, doch 
lang nog niet ;'lllts. Wij bedoo<len hier de kalikant, 
de aanlegplaats achte1 de passar. Door dat gedeelte 
dat nu een vorscbrikkelijken stank vor~preidt, van
wege al het vuil, dat men daar ne<'rsmijt, van een 
gemat.selde glooiing of trap te voorzien, wordt een 
ht eleboel verholpen.-

Dan is er mJg iPts De v1scbverkoopers hebben 
de loffelij ke gewoon te om h un visch te wasschen 
met het vuile kaliwater. Zou hierin gec::n verandering 
kunnen word en aangebracht? IYaar de gemeante toch 
er op uit is, alle openbarn verkoopgelegenheden, 
hygieniseb in te richten, is bet zaak, dat de in die 
gelegenheden verk@chte wanm ook schoon zijn en 
warden gehouden met schoon water. 

Fikiran aangeklaagd. 
l'e heer Mamboe, majoor van Toulour, heeft 

bij dan hulpofficiar van Justitie een aanklaeht inge
diend tegen den beer J C. Weyoemuller, hoofdredac
tour van het weekblad Fikiran, wegens een artikel, 
door dan beer :\Jamboe als smaad gevoeld, voorkomen
de in de Fikiran van 10 September jl. In bet gewraakte 
artikel doet de hoofdredaetenr da vraag, of de beer 
Mamboe wellicbt den lite! Vttn majoor heeft verwor
ven, doordat hij enkele bedreiging-zaken betreffende 
den beer Van Emmeloort S tein, in den doofpot heeft 
gestopt, of door zij n bekendheid met. Toun gkoeramber 
(Tondano) op 16 Mei in dit jaar, waarbij een man 
mt den zolder van bet brandend huis viel, met piek
en sabelwonden. 

COPRA-HOEK. 
N oteering. 

""' "O ::=" 

November ~ ~ Pobnug 
0 

"' :c Ci: 

Maandag 14 16.- 17.25 

Dinsdag 15 16.- 17.40 

Woensdag 16 16.10 17.40 

Donderdag 1-7 16.20 17.50 

Vrijdag 18 16.10 17.30 

Gevaarlijke bijen. 
H.-t geval had te Pnsso phiatt". Een omstreeks 

vierjarig kind speelde op het erf van bet huis en 
sla.aktfl op een geg<-ven moment een luiden kreet. 
Moeder en grootmoeder kwamen toesnellen en deden 
met i:rDOte bezorgdheid een onderzoek naar de 
oorzaak ervan. 

Het wicht kon niets ander mededeelen, dan dat 
bet gebeten was Man zocht naar bet beest., dat dien 
beet had toegebracht, doch tevergeefs. In waarheid 
was bet ech ter een bij geweest. H et beestja hoorde 
tbuis in een b~jenkorf op bet erf. Kort daarop werd 
het kind door een aandrnng tot slapen overvallan. 
Men Jegde het te bed en binnen een paar minuut was 
het een lijk. Verschi!lende imheerr1s1;:he medicijnen 
wercten beproefd, dGch njets mocht baten, en ter 
pb.atse was geen dokter aanw; zig. Op last van de 
poli tie wer1ien en kele van deze geYaarlij ke bij en 
gevangen om geobberveerd tf' word oe n. 

Door schrik gedood. 
Op 8 November j. 1. had er te Tomobon een 

tragisch on5eluk plaats. Qp dien dag geraakte de 
keuken van S. Mantiri in brand. 

Dhnk zij gereede bulp, kon het vuur spoedig 
bedwongen worden . .f'<jora Wowiling -haar man is 
gewezen onderwijzer van Paslaten, kon het vuur 
vanuit haar huis ook aanschouwen en uit bezorgd
heid voor haar zuster, de vrouw van Ma11tiri, spoedde 
zij zich ook naar het terrein van den brand. Het 
67 jarige vrouwrje kon ecbter de emotie niet Yer
drngen; nog op eenigen afot.and van den brand zonk zij 
ineen en gaf den geest. De oorzaak van dit ongekk 
was onvoorzichti~heid met brandhout op den haa.rd. 

Mooi voorbeeld. 
In een advertentrn, voorkornende in Chau Sing 

van 22-10-27, zegt bet bestuur van de Cbineesche 
Hand. Ver. Hwa Siang Tjong Hwee te Makasser, dank 
aan de firma Miehael Stephens &o Ltd te· Makasser 
voor een door haar geschonken bedrag van f 2000.
ten behoeve van het school8sbouw van de Tiong Hwa 
Hak Tong aldaar. 

Voorwaar een voorbeeld, dat waard is nagevolgd 
te worden. 

Nieuw lid voor den M. R, 
Voor bet kiesdistrict Dantik, had Maandag 31 Oct. de 

vukiezing van een hd voor den Minahassaraad plaats, 
tin- vervanging van bet afgetreden lid MaJ. Mandagi. 
Van <.1e acht candidaten bleek de verkorenf# de hen C. 
Waworoentoe hm kedoea van zu;d-Manado te z\jn·-

Op inspectie. 
De beer Baron van Lynden, landbouwconsulent 

der lste klasse te Makassgr komt eerstdaags voor 
insp~ctie in de Minahassa. 

Alle ingezetenen, en in bet bijzonder de Vreemde 
Oosterling•rn, hebhen zich daa1aan te onderwerpen. 
Zoo is dit bet geval met de in 1925 ingestelde ver
keersbelastin~. Hoewel da Vreemde 00sterlingen 
vanaf den beginne tegsn deze be!asting hebben ge· 
protesteerd, hebben ze, zij bet ook onder protest, 
nimmer nagelaten baar te voldoen uit ontzag voor 
de overheid. 

C 0 R A V E R M 0 U T H~ 
M.ijnheer de voorzitter. Ik heb begrepen, qat de 

verkeersbelasting in de plaats is gekomen en be
doeld als afkoop van de hearendiensten. De Vreemde 
Oosterlingen worden vanwege bun eeuwenlang var
blijf in dit gewest door de Mrnahassers reeds be· 
schouwd als dael uitmakend van de inheemsche 
bevolking. Dit is met de Chineezen in bet bijzonder 
het geval. De spaciaal voor ons geldende wetten 
wijzen e~hter nit, dat wij in bet oog der regeering 
n'Og steads Vreemde Oosterlingen zijn. Hoe is dit 
nu echter te r~i men met onze aanslag in de verkeers
balasting, waar de verkoersbelasting een afkoop is 
van de heerendiensten die slechts door de inheemsche 
bevolking gedra.gen werden. Mijnheer de voorzitter. 

. Wellicht werd reeds in den beginlle ten nanzien j 

Ook 
• 

f\oode en Witte 

voor cocktails de beste 

Importears: 
JACOBSON v/d BE.BG & Co. 



,....,,.,.,·•ftutntJner tD<Wdt tJersp1·eill 
in een oplaag van 1700 ex. 

l' ergadering Ml nahassaraaa. 
Op de laatste zitting Tan genoamden raad gingen 

e tougen des heeren raadeleden eens goed los. 
Lange redeToering1:10 al dan niet de kern der zaak, 
wijsigingaschema verkeerabelaating, rakenda, wuden 
ten gaboore gebracht. Men had zooveel te zeggen, 
dat de tijd Teratreek voor dat men het wist. 
mmers waren nog niet alle leden aan bet 

woord 1:eweest, of men moest al sluiten van wege 
het vergevorderd uur op Yoorstel Tan de heeren Wu
ouw en Pelenkahu werd builoteu de kwestie op 

de eeratvolgende bijeenkomst af te ha.ndt1len. 
Om op de beaprekiogen zelf terug te komen, 

deze werd;u geopend door den voorzitter met &Pni· 
a• mededeelirisen bet onderboud du wegeo betref
fende. 

Uit een en andar blijkt, dat voor bet onderhoud 
f:<O::Cla;..tW•g 'jaarlijks tsenoodigd wordt een b~drag Tan 

f 550000. ,Tan welk bedrag de raad uit zijn midde
llln '353;15!5 kan besch'ikbaar stellen, zoodat er een 
tekort is van f 196,385 per jaai-. Voor bet dienst
ju.ar 1921 kreeg de raad uit de alg•meene landsm1d
delen een subsidi• to•iekend groot f 171,385. Het 
nog ontbr,ekend• bedrag van f 25000. stelde de 
regeering voor te doen Terrekenen met de kosten 

..yan-ondeFhoua der z.gn. gemeentedienst-wegen, welke 
nie.t door den raad moet.en worden ge<iragen, doch 
welke wegen door do ne::orijen zelf moeten word en 
onderbouden. Over de teruggave der gemeentedioust 
wegen aan de ncgerijen, hetgeen gelijk staat met 
wederinToering der gemeentedienst, ontstond e~n 
levendige dncussie. 

De voorzitter deelde voorts nog mede, dut de 
acht.erstand van de verkeerslJdlai;ting per 31 Oct. 
j. l. bedroeg f 223,00J of gelijk 2/3 deel van het to
tal• bedrag. Om die la.ngzame toevl->eiing der be
laatingen eenigszins te verhelpen stelde de voor· 
sitter voor de kepalas djaga en mewetengs col
lec:teloon toe te kennen en bet collecteloon van de 
boekoems toea, dat nu 2°/0 Tan den aanslag in de 
verkeersbelasting bedraagt, te verhoogeIJ. Het een en 
ander brengt een meerdere uiteave Tan f21000. 
Toor den raad mee, waartegenover staat actievere 
inning, dus vlugger toevloeiing der belastioggelden. 

De hetW Taloemepa beweerde dat de acbterstal
liJen meest onder de ambtenaren ~n bet.er gesi
tue.rden voorkomen. 

De beer .Mangowal weet de late inning aan de 
minder actieve mantri's, terwijl de heer Tinangon 
sprak van geconstateerde mindere activiteit bij de 
kepala.'s dja&a en maweteng':::, sedert de benoeming 
van de mantris. Deze spreker maakte nog een 
Tergelijking tusscben de door hem thaus betaalde 
Terkeersbelaating en het volgens de Toorge'3telde 
schema, door hem eventueel te betalen bedrag. 
Thans betaalt bij 18, en volgens de schema :r:al hij 
in de toekomst 34 gulden hebben near te tellen. 
Spraker is dan ook tegen de nieuwe schemri .. (Is 
bet om die rndPn? Red.) 

Opmerkeiyk: was, dat de meeste ·!eden het had
den ovn d~ ,, v e r k e e r s b e l as ti n g d i e i n 
de plaats is gekomen Tan de p'1rsoon
lyke diensten der heerend1enstplich
t i g e n ", waaruit men den indruk krij~t, dat de 
verkearabelasting een soort lleereedienst aflroop is. 
O.i. ten rechte kwam du beer Mogot tegen deze 
verkeerde op•atting op. D1t lid lichtte to1:1 dat de 
verkeersbelasting in geen geTal de afkoopsom vormt 
van de beerendiensten. Immen!! is de heerendienst
plicht afgescbaft, zonder meerl 

De heer Mogot atelde voorts de verkeersbelas
tingaanslag op bet inkomen te basaeeren in pro
greasieveu vQJ;m. 

De beer Tambajoni: was v~n oordeel dat de hui
dice verkeersbelasting te zwaar drukt op dlD klei
nen man. Hlj zette uiteen d&t iemand met f 120.
inkomen per jaar f 1.20 aan inkomsten belasting 
betaalt en · f 6 aan verkeerabelasting. Van een in
komen van 33 cents daags waarvan zoo iemand 
met gezin moet leven, mot>t hij BO cent belasting dja
lan betalen per maandl Spreker ging accoord met de 
voorgHtelde wijziging, Toor zooTer bet de mini
mum bedragen u.ancaat. 

De beer Warouw was voor de opscborting van 
de invoering der wijziging, daar de btvolking ten
slotte ,,bingoen1" raakt. van dl die nieuwigbeden. 
Hij b8 pleitte de instellini van aen commissie. Spre 
ku en &nderen voor hem Tonden het eigenaardig 
dat uit de geheele Minahassa er maar 11 personen 
zijn die vo~>r f 18.- aan verkeersbelasti~g zijn ~a.n
eeslagen, l Wij vortrou wen dat de belastrn~admm1s
tratie in orde fs, en wl.jten bet eigenaardige-kleine
•antal aan bet. toeval dan aan een foutl Red.) 

De hear Pelenkabu bepleitt• uitstel van de be
handelinc der zaak tot een volgend• zitting. Daar
tc:fEf Wttd besfoten. De voo1·zitter wen1chte ecbter, 

dat e1 rekeniug wot Lit gehoudeu met de volgende 
drie punten: 
I. De kepalasdjaga en mewetengs moeten deel

achtii: worden in bet collecteloon. 
II. De ingezeteneu van d8 gemeente Mann.do di~nen 

vrijgesteld te worden van de verkeersbela.ating. 
III. Het maximum bedrag der belasting mag de 

f 60.- niet overschrijden. 
Na een rede van den beer Oei Pek Yong, welke 

rede wij vertaald er~eus in dit nummer op
nemen, e11 na de mededeeling van clen voor· 
zi t.ter omtrent bet binnenkomen van een t.elegra.
fisch bericht van den adv. der Decentralisatie, be
treffende een subsidie aanvraag groot f 59000.-, dat 
bereids der regeering is voorgele2d, en nadat de 
raad den voorzitter had gemachtigd over een be
drag van f 73000.- te bsschikken ten beboeTe vnn 
den weg Manaao / Kembes, hat Soemesempotkanaal 
en den weg Tombato~ / Amoerang, ward de zitting 
cesloten. 

Den 28fJn dezer komt de raad weer bijaen, spe
ciaal ter beapreking van hat voorstel: Wijzi&ing 
aanalag verkeersbeh1sting. Om de kans, dat men 
tenslotte onuitgepraat naar buis zou gaan, tot bet 
minimum te beperken, werd den leden verzocbt 
een wijzigi'.lg•schema naar eigen inzicht sarnen te 
stel!en. De heeren !eden zullen goed doen voor hflt 
sam1mstellen van bun schema, zoo mogelyk met 
elkaar ruggespraak te bouden, daar men anders 
de kana loc.pt te \•eel uite~nloopende voorstellen 
l>innen ta krijgen I 

Vliel?pO"-td i t>111>1t op~el1 ~ven. 

De postdienst deelt mede, dat na de vliegbe:urt 
van 30 November a s. de Wflkelijksche vl egpost
dienst tu,;schen vVdtevr(den - Semarang - SoPrabaja 
v. v. iu aausluit111g op de nit- en Lhl isvareude mail· 
boo tan van de stoom vaart maatsch:i ppijen ,,Neder
land" 1m ., !:lotterdamsche Lloyd" zal w"r,!un opge
hev!:'n -

Vermakelykheden. 

.,Kar s i l a" - 0 p e r a . 
Yoor stamboel liefbebbers (sters) een heugelyke 

tijding. Men weet ons nl. made te deelen, dat bin
nenkort een stamboelgezelschap hisr verwacht kan 
wordf'n, met miss Karsila als prima donna. Redoeld 
lnlandsch tooneelgezelschap moest op Java en ergens 
voile zalen bebben gfltrokken. 

De Toor:::tellingen zullen aan van gen in het begin 
van de volgende rnaand. 

-----
Cooperatieve vereeniging. 

ln de laatstverschenen "Geredja Katholik" lezen 
wij omtrent de oprichting van een CooperatieTe veree· 
nigmg voor copra en andere producten. 

Als adviseur du vereeniging. treedt op de heer 
Domsdorff, terwijl hat verantwoordelijk b!stuur 
wordt gevormd door de heeren H. Tinangon, D. 
W etik en A. Kam beij. resp. als voorzi tter, secretaris en 
penningmeester. In de afgeloopen maa~d bego.nnen 
de leden ban pi odueten reeds aan de vereemg10g 
te leveren. Moge der vereeniging een lang leven 
beschoren zij n. 

Het touristenschip ,,Op ten Noort" 
Zooals bek:end, maakt hat nieuweschip riar K.P.M. 

de Op ten Noort," f'llln touristentrip vanuit Batavia 
na:r Singapore, Bangkok, Saigon, .\Janila, 'l'arakan, 
Manado, Ternate, Banda. Ambon, Bali en via Soe
rabaja terug naar Batavia. Het i::; et n trip van 31 
dagen. Volge11s bet n·klameboekje van do K ~.M., 
bevindt bet schip zich heden 19 November te Saigon. 
Den 30 dezer zal bet touristensch-ip alhier zijn. Naar 
we vernemen is de agent. der K.P.M. alhier sedert _ 
eeniga dageu bezig met voorbueidinr;en voo.r 1>en 
::;chitterende ontvangst der Op-ten-Noort-tounsten. 

Burgerlyke stand .Menado 
E U R 0 P E A N E N. 

O e boor ten. 
2 i 11 - 1927. L J. S. Pelupesc;y-S. R. Awny (d) 
4 / J l - 1927. B. H. Oey-Lie Kiem Geng Nio (z) 
H / 11 - 1927. S. W. Waller- N. Ticoalu (z) 
17 / 11 - 1927. K. Kawaguchi - H.Araki- (z) 

CH IN EE ZEN: 
Gebo or ten: 

1 / l l - 21. 'l'bio Hong Ta-Oeij Heng Kiau~ (z)_ 
2 / 11 - 1927. Liem Boan DJietJ -Que Hong Q10k N10(z) 
7 / 11 - 1927. Aug Dian Hoei -Ho Djok Lian Nio (d) 
I l I 11 - 1927. Tja Kiat San-Uei Git1n Tie Nio (d) 
13 / ll 19i?7. Lie Hoo Djie-Sit~uw B~e Ni.o (z) 
J 4 / 11 - 1927. Tenfl Oh-Ong Kiem TJua N10 (z~ 
17 / 11 - 19~7. Jap Ban San-Tan Kiom Nio (d) 

0 v er I ij d e D: 

4 / 11 - 1927. Liem Sek ,54- j. (m) 
6 / 11 - 1927. Kho Hong Djiok Nio, 2 m (v) 
IO/ 11 - 1927. Tan Jam Kae 5 m (m) 
13/l1 - I9:l7. Tjan Po Giok Nio, 33 j: (v) 
14 / ll - 1927. Liesbet Rasoebalah, 43 J• (v) 

Voor het a. s. 

SINT NICOLAAS - FEEST 

ALS HET 6 DECEMBER WORDT 
12 oude en nieuwe St. Nicolaasliedjes 

Verzameld door FHILIP KRUSEMAN met teekeningen 
van DAAN HOEKSEMA. 

BOEKEN van ETHEL TURNER 

c 

Moeders jongste Lieveling 
Bridgld en de Bengel 
Moedertje Meg 
Bro er 
De Huisjes van David en Jonalhan 
Edna's Geluk 
Een gewichtige Dag 
Sparrebloesem 
De vier Kinderen Lomax 
De Bengel 
Drie jonge Meisjes 
Een Lastig Meisje 
De Bergen 
Jennifer Dzjin 
De familie Jarvie 
St. Tom en de Draak. 

BLADWIJZERS 

: met celluloid vlinders, 
gesorteerde kleuren. 

wit celluloid met 
diverse dierfigu
ren aan zijden 
bandjes. 

<!?? /il*' . , .' A -, ......--t iY / ~ ,- . ...r ~ -
-'4.,.- ~~ / ±1-

tevens briefopener gevlamd celluloid. 

Boekh. & Drukkerij I.IEft Oli':I TIONG 4k Ce. 



De Op ten N oort. 
In aanslu1ting op hetgeen wij ergens omtrent 

genoemd schip mededeiilden, kunnen wtj nog mel
nen, dat wij van de KPM alhier inzage mochten 
hebben van het program VtLll ontvangst der touris
ten alhier. 

Het debarkement zal plaats hebben te half acht 
T/m. De afrit voor een autotocbt naar boven heeft 
dan direct daarna pla.ats. Er zal worden gereden 
via de Empongweg naar Tomohon, verder over Son
der, Jrawangkoan naar Langoan, alwaar e~n bezoek 
zal worden gebracht a'o\n de modderbronnen. Ver
volgens gaat de tocht over Kakas, li;tngs het meer 
van Tondauo, via Eris naar Tondano, alwaa.r een 
feestelyke ontvangst wordt voorbereid. Daar zal een 
bezoek worden gebracht aan het fancy fair, waar 
een kabesaran voorstelling. De luneh zal in de eet
zaar vau de Mulo worden gebruikt. Io d€rn namiddag 
wordt de autorocht voortgezet naar den waterval 
bij Tonsealama en langs de waroega's bij Sawangan. 
Over A.irmedidi terug naar Manado . Omstreeks vijf 
uur n.m. za.1 hst embarkement plaats hebben. 
Bij slecht weer zal te Amoerang worden gedebar
keerd en te Kema geernbarkeerd. 

-1-
Naar wij vernemen bevindt zich aan boord van 

de Op ten Noort een directielid van de K.P.M., de 
heer van Eendenburg. De plaatselij ke vertegenwr o:·
diger der mij vestigt de aandacbt d eF belangheb
benden erop, dat gonoemden heer Toor belangrijke 
zakenaange] Pgen heden te spreken zal zijn.-

Ontwerp begrooting gemeente Manado. 
Voor on:'I ligt het ontwe 1 p voor de begrooting van 

het d1enst.jaar 1928, aa!lge vende, evenals bet loope n
Je jaar-, een geraamd tota·tl bed rag van f 210.000.-, 
zoowel voor uitgavPn als ont vangsten. Uit bedoeld 
ontwerp kr~jgen wij dirn indruk, dat door het ge
meente bustuur bij de uit~ ~-i.ven de gro0tst moge
lijke zuini~beid wordt b e tracht, zonder dat daarbij 
de wiisheid in het gedrang komt. 

Het ontwerp komt op de eerstvolgende rnadsverga
dering in behandeling. Wij komen t.z.t. nog hierop 
terug. 

Scheepsberichten. 
De KP 14 deelt ons made, dat het sa ,,Segah" 

der mij heden, koruende van Soeraba.ja alhier 
wordt verwacht. Het schip heeft mail aanboord. 
Het vertrekt nog beden naar Berouw. Er zal g P· 
legenbeid :1ijn brieven voor Java etc. mee te geven. 

De rijstboot ,,Stagen" is den 17en dezer van 
Saigon vertrokken en kan op den 24sten alhier 
worden verwacht. Na lossing vertrekt het naar 
Gorontalo. Ternate en Ambon. 

Uitgesteld. 
De komst van banon van Lijnden, la.nd bou wcon

sulent, bedoetd bij ons bericht op de voorpagina, is 
naar wij nader vernemen, uitgesteld. 

Advertentietarief. 
Alie familieberichten van ae Maleische Editie van 
de Keng Hwa Poo worden desgewenscht gratis op
genomen in de Hollandsche Editie. 
Dubbele advertenties in de Holl. en Mal. Edities met 
50°/ 0 reductie. 
Minimum f 2.- per plaatsing per 6 regels. 
Voor abonnementsadvertenties wende men zich tot 
de Administratie. 

Handelsdrukkerij LIEM OEI TIONG & Co., 

GEMEENTE - MANADO. 
Bekendmaking. 

V e r h u u r IJ i o s c o o p. 

De dd. Voorzitter van den Gemeenteraad van 
Manado maakt bekend, dat op Mc1.andag 21 November 
1927 middals open bare ins ch r ij vi n g he t 
cemeentebioscoopgebouw zal worden 
v er hu u rd: 
a. voor het tijd vak 1 januari 1928 tot en met 

31December1928, in welk geval de minimum 
huur door a•n Raad in ZiJn0 zitting van 4 
November 1927 is vastgesteld op f 650. (zes 
honderd vijftig gulden) 's maands; 

b. dan wel voor het tijdvak 1 Januari 1928 tot 
en met 31 December 1929 in welk geval de 
minimum-huurprijs is vastgesteld op f 750. 
(zeyen honderd vijftig gulden) 's rnaands. 

In11chrijvingsbiljetten zijn te verkrijgen bij den 
Secretaris van den gemeenteraad, die verder alle 
gewenschte inlichtingen kan verstrekken. 

De inschrijvingsbiljetten moeten uiterlijk op Maan· 
da~ 21 November 1921 des middags 12 uur bij den 
Secertaris van den gemeenteraad zijn ingediend. 

De regaling van do wijze van openbare inschrij· 
vrng ligt voor een ieder op de Gemeentesecretarie 
(Fortweg No. 2) tar inzage. 

Man ado, 5 November 1927. 

Do dd. Voorzitter vnd. 

.• 

I.> J A r f I H 0 U 1-., 1~: N 

SIRAPPEN 
( B 0 R N E ().) 

SCHEURKALENDER ,, DE REUS" EN 
per ss ,,Barentsz" 

Bouwkundig bureau 

SI TT R 0 P. 

KANTOORAGENDA'S 

Boekhandel en Drukkerij LIEM 01":1 TIONG & Co., Manado. 

Niettegenstaande zijn lageren prIJS staat de Chevrolet wat kracht 

en soliditeit betref't nog steeds aan de spits van alle in de llinahassa 

roudrijdende automobielen. Hierbij komt nog, dat de volle garantie· 

van 1 jaar OP ALLES, elken Jrnoper een waarborg geeft van de 

kwaliteit die hij lrnopt. 

Inlichtingen bij 

W. B. LEDEBOER & Co., 
Au to - afdeeling. 
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LUXE POSTPAPIER 
Inhoud 25 vel prima postp-apier en 25 envelop pen 
met zijdepapier gevoerd. Formaat: biljetformaat 
9X 14; diplomaatformaat 81/ 2 X 171/ 2 ; heerenfor
maat 10 X 151/ 2 • 

Boekhandel & Drukkerij 
LIEM OEI TIONG & Co., Manado. 

GESCHIKTE SINT NICOLAAS 

CADEAUX 

Manicures 

Toilet-garnituren in etuis 

l\ aaidoozen 

· lUas- ~n 1.\ ikkel werk 

Diverse soorten odeurs 

N. V. LIEM OEI TIONG & Co's 

Handelmij. 
,f 
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Pas ontpakt: 
Pas ontpakt: 

Rolham z/been 

Rookvleesch 

Hamloaf 

Lunch tongues 

Asperges 

Petis Oedang 

Kroepoek Oedang 

Een partij houtwerk, zooals: 

Lepels 

Vleeschhamers 

•.: Broodplanken ·.;:\•: 
Eierrekken 

! 
j Eierkasten 'i 
I Presenteerbladen '! 
: - : 
: ! 
; K kk 1 . I apsto en I 
i Vijzels ' i 

! t ~ 
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Is er ook iets voor U bij ? 

DE GOEDE SI NT KO MT. 

E7'!s:m 

Boekhan del & Drukkerij 

LIEM OEI TIONG & Co., 

IV1 a n a d o. 
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DE BLAUWE ORI EHOEK SOTER IS IETS DUURDER IN PRIJS, MAAR 

BETER IN KWALITEIT 

N. v. LIEM OEI TIONG Co's HANDELMIJ MANADO. 

Ontvangen: 

SPOR 'I'. 

De M VB doet wel 

moeite om d e voet

balsport in da Mina

hassa zoo populair 

mogelyk ta maken. 

11aarbi} wordt echter 

niet vergeten hat 

sportieve be grip b_ij 

den sp1lers op hoo 

ger pe il te brengen. 
Nog is de halve 

compeLitie nog uiet 

afgeloopen, of we kre· 

gen de seriswedstqj

den. De uitgeloofde 

prjjzen, waarvan we 

~. bier nevens eenige 

repri>du~ties geveo 

zien _er w e rkelijk be· 

geerenswaardig uit. 
Behal ve de medailles, 

welke door den MVB 
zijn uitgeloofd, is 

door d e firma Reiss & 

Co, agent van de wel

bekende waschzeep 

,,tjap sabfll", een wis 

selbeker tar bescbik-

king van den bond 

gesteld. Vourwaar, 

aan pogingen ont

bre~kt bet ni e t om 

bij d en spCller de lust 

om den eersten prijs 

in de wacht te slee

pen grooter te ma

ken. Als door de lust 

om te winnen bet 

sporLieve karakter 

der wedstrijden maar 

niet ernnder lijdt. De 

.M VB waakt er ach· 

ter tegen. 

Papieren tafellakens 1 damast. J 
I .20 .X I .50 meter 

Met 

Papieren tafellakens ( damast) 

in rollen 1.20 X IO meter 

de 

Pa.pieren tafellakens servetten 

('Plluloid Puuaises 
(rood, wit en blauw ) 

'l'apij t Pun ais~s. 

laatste 

Boekhandel & Drukkerij 

LIEM OE1 T10No & Co., 
Ma n ado. 

boot aangekregen: 

Butter Cream 

I 

ci 
(.) 

Butter Puff ~ 

Choice (assorted) 

' 
m 

r: 0 .5 
Cream Crackers cU (.) :c 

> <( = 
Creamy Chocolate 

( 
..., Q 

Golden Puff ~ 

~ 

Selected ;: I 

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

Wij veri¥achten met de eustvolgende boot: 

VISITEKAARTJES en ENVELOPPEN 

BOEKHANDEL LIEM OEI TIONO & Co., 


