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Kaoem Tiongltoa dan pertania.n. 
Satoe ichtiar jallg wadjib dipoedji, itoelah oesabanja toean 

Kawilarang, ambtenaar dari laudbonwYoorlichtingdienst, pa<la 
mentjari dan mcmdapat perhoeboengan dengan kaoem Tionghoa, 
sambil memberi kesempatau bagi mereka jang berdehaga peuge. 
tahoean terhadap soeal pertamau, ps<la memhoeat barang per
tanjaan jang meugenai itoe, serta men<lapat djawab setjoekoepnja. 

I'engan perantaraan beberapa pemoe<la, jaug soekakan djoc
ga bnog!anja reendapat pengonalan tentang pertanian, maka 
pada malam antarA Sabtoe dan Minggoe jani: !aloe, diroemnh 
bola Tiongb.oa diaiui, telah diatlakan saloe perbimpoenan di
mana jang meoghadirinja terberi keaempatan memboeat barang 
pertanjaan dan beroleb djawab atasnja. Kira lepas tljaru sem
bilan hadirlab koeraug Jebib doeapoel,ieb orang dalam roemah 
bola terseboet, antara mana kami bhnt toean luitennt ba11gsn 
'I ionghoa dau toean hoekoem b•sar Manado. Toean Kawilarang, 
sesaeciahnja pemboekaan perhimpoenau ol~h toean Ang, Voor
zitter T. H. L., moelaikan penerangannja tentang pert1rniau 
dengan menerangkan adanja pertanian itoe seamnja, <lisambil
kan dengan bebeN1pa pert.joutoan tentaug pertauiau boemipoe
tera disini. 

Kemoediaonja jang badir beroleh keaempatau memboeat 
pelbagai pertaajaau. Dalam aoeal djawab itoe, maka peri ha! 
menggemoekan taoah dengan poep011k hicljau diperbiutiangkan 
pandjan1 lebu, turi.stimewapoen teotang poepoek hidjau sike<ljoet 
(mimosa inv1sa) jang soedab lerkenal clisini itou. Djoega pertaui
an kelapa dan penjak:it t<inaman (koetoe Tahoena) jug bcrta"itoe 
manggemparltan doenia perteuian kelapa itoe, poen dibitjarakan. 
Menoeroet pendapatau toean K. maka peujakit kelapa sematjamnja 
jang di Sangi he itoe, memang ad11 djoega di M nabau, telap1 me
noeroet keperikaaan jang soedah diltoeat, penjakit terseboet lak 
begitoe berbabaja bout perkeboenao kelepa disini, lantaran 
agai:nja bawa d1sini tak memberi kesempatan koetoe2 itoe 
pandjang oemoer, sebingga rnatilah ia soedah s€belcemnja sem
pat meroesakkan pohon kelapa jang dih·nggapinja. 

l'oen dibeberapa bahagian tanah Minahasa ada diclapat se
matjam binatang jang moesoehnja sikoetoe itoe, sehingga ka
wanan koetoe itoe tak sempat mendjadi banjak dan btrbahaja, 
lantaran teloernja habis dimakau moesoehnja i.toe. Boeat se•i
apa jang mempoeajai keboen kelapa di1ioi, peodeknja penjakit 
kelapa itoe tak <•esah mendjadi nscbtmrrie. 

Beberapa danen kelapa jaog d<hing!lapi sikoe~::ie itoe, diba. 
wa djoega keperhimpoenao semalam itoe, clan oleb t oean K. 
dioendjoekkannja, bahwa binatang2 jang didaoen kelapa itoe 
semoeaoja soedah mati, sedehoelocnja pohon jang dihicggapinja 
itoe keotara t~rganggoe ol11hoja. 

PALING 
boeat mengoeatkan dan 

Af!..r s epaja jnug hhrlir sPmpat melib11t <leugan mata sen
diri adanja mimosa jnug <liper~oen~knn selakoe poepoek hidjan 
dan pewboenneh a!nug2 clnlnm keboen, maka pa<la lrnri ~ii<'g
goc (beso~) akan dibo<at sator, pnkoen<ljoeugao dikelwen per
tjo\Jaan d1 Mnpanget, dimaua s laiunja pertjob11an mimo•:t, 
djoeg11 bolel.i dilil.iat pelbagoi !ml jang haik diketaboei ses npn 
jang so<ka melebarkan pemnuda:igau teriladap soeal perlttnian. 
Seb.ihagian jaog lerbrsar dari jg had1r setoe::ljoe dan akan toeroet 
sama2 hari .Mi11ggoe ke Mapanf!'e!. 

Seperti pada permoelaan todisau ini kami k•t11knn oesah11 
toean K. •toe wadjib dipoedji, ial'> h oleh e Jbab <leufi.llD mem
beri kesempata1i, djoega bagi kaoem Tionghoa pada meudapat 
keter::rngao tjoekeep te1 tong p rt.an<au, maka aclaiah boleh ke
djadiao salah satoe antar8nja jang memboek11 perkeboenan nnnti 
mempergoenakau b11rang peneranga'1 lan<lbouwvoorltchtingdiens•. 
itoe, jang srhingga kiui beloem <l pergoeaakan oleh ta1 i boe
mipoetera. Dengau melibat s taui Tiongbea itoe mompergoena
kan barang pengetahoean asalaj11 iJ·ari landbonwYoorlicht1ugdienRt, 
ta pi beloem dipakainja 1endiri, maka sitani boemipaett ra itoe 
boleh terhoeka matanja, pr.da -mempergoenakan cljoega penge
tahoean itoe, d·on deogan itoe makooednja kaotoor la11dbouw, 
jaitoe memberi kesempatan psndoedoek sa11muja ml"lebarkan 
pengenalanuja dalam pertaoian semakin terijapai kelak. 

CHUNG HWA HUI 
land. 

Di<lalam Algemeene Vergadering Cbuog Hwa Hui Nederlaud 
jang dtbikin pada tanggal 16 Joni die Den Haag laotaran ver
slag jaog $Oe<lah dikeloewarbn oleh Verif<catie-Oommissie 
(Loe Ping Kian, Voorzitter, Tan Vog Djie, Dr. Ir. Thung 
Tjeng Hiang) aras beleid <lari Beatuur Dr. Ir. Tan Sin Hok, 
soedab didirikan s~toe commiss1e boeat seliclikiu keadaannja pu
koempoelan Obuug Hwa Hui Nederland diiui waktoe. Ioi com
miss;e jang terdiri dari toewan2 Loe Ping Kian (rnorzitter), 
Ong Hok Lan (secretaris), Han Ti11nw Kie, Kbouw Bien Tie, 
Kwa Tjwan Sioe, Tan Ling Djie, Dr. Ir. Touag Tjeng Hiang. 

Pada ini commissie di pasrahkaa bikin satoe rentjana bagi
mana dilrnmoedian bari Obuog Hwa Hui Nederland moesti 
djalankan kewadjipannja terha•lnp pada Siahwee di Indonesia 

B0eat tjega segala kekeliroean clisini kita ter'!ngkau jang iui 
m.wmissie bakal bekerdja me <oeroet pikiran ja<.g soeda die 
oewP,rken oleh VerifiC •tie- Con. missie, clan tida cli peugar,1ei11 
oleh perkoempoelan atawa orang dari loewar. 

Bestuur Obuog Hwa Hui - Nederland. 

-~-~-~-~-~~·-··~-~-~--·-~-~-~~.~-~~J.~ .. 
Piso blati. 

Pada malam antara Roboe dan Kamis j.h.l. kira2 tengub 
mnlam sekonjong 2 kg. Petje disiui hergempar, !ftntaran seoraug 
Batjo soed.1h meoikam bioinja. Oleh politie sikorban blati itoe 
di hentar lrnroemah sakif, dimaoa ia meuarik napaa j1111g peng
habisar', sedang si laki <limasokkarJ di otel pro<leo, dimana ia 
menanti kepneto'san perk11ranja. 

Ket.jelakaan auto. 
Had Reho jang baroe !aloe, taxi DB851 soedah toebroek 

seorang nona jang lantaran itoe soedah d atoab terdjeroemoea. 
Non~ 1a11g rualang itoe, ada ponoea:ipang satoe nachLanto, 

jaog wektoe itoe ada berenti dimoeka p11aar ikan disini. Di
samping llUla itoe a<la lain vracbtauto lagi, kiru2 5 meter 
djaoehPja dari sitoe. Taxi jg meutiebroek ai nona itoe, wak
too iloe maoe liwati kedoea vrachtauto itoe dengan mengam
bil djalan diteng .. hnja, dac kebetoelan si uona itoe pada saat 
itoe, l.tendak berdjalan dari satoe vrachauto keauto jang dieam
ping nja itoe, Entahlrnh tak tlilihatnja toxi datang, entahkan 
sopir taxi tak mehha\ si n:;,1rn, sekoujong konjoog nona jang 
ma'.11n!l itoe soe<lah ketoebroek, <ljatoeh dengan hidongoja. 
didjalan, dan peugsan karena sakitnja. Sakai pihak jg tjelaka 
mengatakan ai taxi tak kasih barang tando, waktoe hendak 
liwa•, tapi penoemp•ng 1a:xi menerangk"an ada lrnsih t11nda. Ko· 
non soµir selrnra.ng ada dalam ta banan menoenggae kepoetoe
san perkaranja. 

Djalan baroe. 
S"lang beberapa lama, maka oleh gemeE'ute Mauado soedah 

dibeliaja dari toean vnn Dn>venbcde di Sario, jaitoe djalan ke
boen dari toean terseboet, djalan m11na permoelaannja d1maoa 
tempat perlombaau dan kdoear <l1djalan Manado-Malalajang, 
dekat pauta1. Djalau itoe ada mendekatkan Malalajang koerang 
le'>ih arnpat atau lima kilometer ke Manado. Olch gemeente 
maka. djalan terseboet sekaraog ten gab di perbaiki clan dipagari 
r ada kedoea belallllja. Sesoedab siap p€ kerdjaan itoe, maka 
<ljal•n baroe itoe bakel d1boeka boeat poebliek. Boeat semen
tara •adja boleh <ljalan <lisitoe : kentleraan2 en<eng, misalnja 
pedati, bendi, speda dll. <lan djoega orang jang berdjalan kaki. 
Anto2 beloem boleh djalan disitoe. 

Dikatakan diatas tatli, djalan baroe itoe amat memendek-
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Auto jang paling baik boeat 
harga jahg paling rendah 

kan toeboh haroeslah rninoem bier-
dengan garantie dari fa
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Uit voorraad leverbaar: 
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kan perdj11lanan dari Maaado lte Mala\ajaog dan lt!mpati se
teroesnja, 1ebab psrbedaanoja dengan djalan jang sekarang 
(separoeh ikoet djalan lte Tcndano) boelrnn sedikit. T•risti
mawa IJoeat orang jang tak mampoe ber~endaraan (:ljtilan kaki), 
djalan baroa ada aatoe keentengan. Gemeenteraad beroeaaba 
Hberapa boleh meringanltan tauggoeugan kaoem, enne de Mi-
naba1araad •.•• ? 

Obat Dennebalsem. 
Dalam nemmer ini moelai dimoeatkan 11.durtentienja oba.t 

tnHboet jang agentnja diaini tolto Bollegraf & C<•. Seperti 
niata dalam advertentie, obat itoe amat moestadjal', teristimewa 
lioeat panjakit SOEPI, komaaoekkan diogin die. Djoega loeka2 
eernana, loeka hangoca dis. diaemboehkan · oleh Dennebalaticn. 
Obat ini maman1 eoedah lama terkenal disini dan •'apa eoe
dah aatoe kali memakainja, tanggoeng nant1 pak&i aelamanja 
Dennebalaem I 

Penjakit apakah ~ 
Diltampong2 dioetaranja ltoeala Manado, dalam hari2 

blaltangan ini banjak anakl mati )antaran sakit peroet. dan 
ltebelakang merab. Satoe doea antara janir tjelaka. itoe nanti 
meminta tolongan dolttsr, waktoe soedab telaat. Jeng lainnja 
aama uk:ali talt mengingat panggil dokter. Agaknja oraag2 
diaana masih beloem tjoekoep ltenal perobatan tjara barat, se· 
bingga maaih bdoem pertjaja dan maaih takoetinja. Lobih ba· 
ilt disoeroeh aoamboer dan tiop, paaggil soemangat panggil 
djin d1b. Apa diboeat c-leh kepala2 kampong diaited Soedah 
diraportkan pada jang wadjib tenlang penjakit jang soeJah 
mengambil koroan lobib dari biaea itoe. Fada dienst keseba· 
tan dipi·nta djalankan keperiltaaan dalam ltampoag2 itoe aoe· 
paja diltetahoei penjakit matjam apakab jang mangorbankan 
banjak anak2 itoe. Ent ah kah bin di beri barang perto!oogan 
.edoeloenja mendjalar lebih lebar clan heibat. 

Wangnja kekiri, kemaoeannja kell:anan. 
'.Alamat diataa, soekar mendapat boekti ampir dimana·mane 

tempat. Menjasal parkara iang begitoe gandji I, roepanja akao 
barlakoe kapoelauan Sangibe, jad sekolab Goebernemen diloetonp 
!aloe diganti dengan aekolah z~ndirg I Penang!!'.oeng beberapa 
matjam sekolah di Saogih!!, eiapa poenja wang? Boekankab 
itoe ada kaoem poenja wang? Waktoe man a a~kolah Zending 
dirindoe oleh kaoem? 

Ta' boleb disangkal, di Sangibe banjak sekoleh Zendiug, 
tetapi itoe aeltadar mengoeraogkan ll:erindoean kaoem boekanuja 
mantjoekoepi I,. Tidak lawan kemadjoean 86kolah Goebernemen, 
dan hal itoe tak perloe dinjataltan deogan boeltti, kareua ampir 
1egenap pendoedoek p. p Sangi he m~libat dan merasni l&zlltuja"

0 

Hai ban1sakoa jang kekasih I Kenapakah kita berlelah2 dengan 
parltara jg koerang goenanja P Msngapa bangukoe maoe beli 
nicitel dan beekan membsli parak sedang huganja sama mabalnja? 
T ec u nja baagsaltoe berdiam dtri, sekolab2 di Sang he akan di
zendingkan, aedai;g aekolah Goeberuemen jaog ditjinta akan 
di hapoa1kan? Kena.pa berd .a m diri, apa, sok i1·a 2 kalau s11moea 
eelto lah aitanah ki\a dizendingkao, belastincmoe aka:i ditoeroen· 
kan (dilrnerangkan) eeoempama perak 111endjadi oickelP Kalau 
llangsakoe ada jg sangka begitoe, ,,eep•Pti rnembeh . .t, boedak 
lari ! " P•·rtoekaran sekolab teneboet, aemPta2 mendjt>oehkan 
kita dari kemadjoean, boekannja meooereenkan bela.st·ng ma
aing2 tegaanja aama pembelinja, tetapi goenanja beraalahan 
adalah adatah 11eperti perak rlengan nickel . Atau bagaimanR 
pada pandapat bangsakoe ? Toean2 Boatuura P.G.B.· "diSatqdbel 
Boteh djad1 toaan2 beraama-sama mengoeloeb, soepaja semoo 
aekolah dizandin!{ltanl Kalau 1&lah aangkaan pen, oaliae sepeu· 
dapat, toeadjoaltkanlah kekoeatanmoe, p11da menoloug baog1&· 
mo el 

Toean2 iioeroe ukolab Goebernemea di p. p. Saugibe Apa 
ohabar? Berapa tahoen lagi, toean 2 kaloepkan moeloet? Boekao · 
kah toean2 goeroe, me1JJang asal atau kaoem Sa-ngihe toelen? 
Sek11rang toean2 maoe dioc1air, dini•hkan dari tauah nenek 
mojang, soaka maroekoe Hdja? Bila djadi bal itoe, nanti 
tarik napas pandjang ~ Sakirai ber11p' mater paodjang P A tau 
aampai dimana kedenguan, tarik kan nApas toean2 P Dapatkab 
itoe m eroentoahkau goenoeng ? 

Barangltali talab berlengkap, aerta bahaja datani, ramai 
berkata : ,,Apaa boleb boea.t." Kuibanl Meo1apa bilaag kira? 
Kiapa nj111~da boeat, a pa jang boleli? .Boekaokah toean2 eda 
pengandjoer kaoem? Boleh djadi peoaandjoar, tetapi pemim
pin kebelakan~, boekan pemimpin kemoake! Alhasilnja petjab
lab oba bar janc men1oeaoetkan hati kaot>m. 

Tetapi kalau aementarn beroesaha. saia mobon maaf diper
banjak2 jang diacbirkan dengan terimakasih . 

Padoeka toeau2 Radja j aog memangk:oe raiat bahkan bangsa 
toean dari baogsaw1rn kehina dinal Toenn21ab pelindoeng p.p. 
Sangi he jaog ma11R, wangnja 11da dalam kas toeau2 meskip ,en 
kebanjalurn Roak bala mendjniL2 ditiocpah oleh keheratan be
lasting, meskipoen diantaranjn dikenakan fadja!I", s~ba\> b r
pnenja anak hanjak, :Inn tida ada b11rang pentjahariao atau 
doeaoennj11, mereka tjoarna koea!a hela nap•s, karena dorang 
t.boe 1oenggoe2, babwa toean2l•b radjanja jang nanti heroa
sahakan ba1 jak kemadjoean, goeua anak2nja. Darimanakab asal 
1ebabnja loeat 2 radja, sebingga datanl!lah chabar j11ng eangat 
bulawanan deqgan kerindoean rajat? Dari toean2kah stau dari 
mana? Seandeioja dari toean2, njatalah bagikoe, bahwa toe1rn2 
mengoendoerkan kemadjoean kaoeml ,,Keliling Sangibe terma
sot>k orang jong be1·boleb, tjo.,rnalab toean2 rarljal Dengan moe· 
dala totan2 ndja rosmpersekolahkan anak, aebeb mampoeh, 
meakipoen keEropab aekalipoen, tetapi kerindoean kami orang 
miakin, tinggal sadja dala.m kaodosngan, soepaja kelak toeroe
oan t::iean2 sadja, dapat mare.hoet kemadjoean, toeroenan kami 
tiaggalah berselimol't -dengan kebebalan". asallah wang rajat 
atort lekas 1abau boelan. Siapftkab et!kira2 meroeaakkan kesa
jangaa dan kemo.,liaan b11ti toean radja? Aehirnja maaf, aw
poen, dirambang toedjoeb, djikaleu toe11112 radja ta• herboeat 
ketind1sao hagi rajat, itoepoea tljikalau kami dapat dengar dan 
libat oasaba dan ketjekapan toeao pada membangkitkan bati 
kaoern jang menggeletat. 

Sawang Augustus Dudendeong. 
Noot Red. Dari Sangihe kamipoen dengar kab11r, kstanjB 
ketigl! radja disana (radja : Tahoenn, Manganitoe dan T11boekan) 
seedab menjetoedjoei peojerahan semoea sekolah2 kedalam taogau
nja Zending, Benar tidaknja kabar ini balom s em pat dipastikan, 
Soeltaltah salah aeorang anrara ketiga padoeka itoe memb11ri 
keterangan setjoekoepnja, tentang sikapnJa terhadap penjetahan 
itoe? 

Kami menoenggoe l (corphar), 

Perajaan hari lahirnja Iboesoeri, 
2 Augustus 1928, kegenapan 70 
talloen 'oesia Baginda di Petta. 

berapa pekan, dabodoe dari pada, Hari - Kooing terseboet, 
maka telah diadakan di Petta soutoe Camile pada meraja an 
hari terseboet. 

Dibawab naoengan Comite ini adalah soeatoA muz1ekclub 
jang dikepalai oleh toean L . L alam ent ik, lialpager:t rlari K.
P. M. disini. 

OlPh Comile telah diad ~k an pertaudingan voelh11\, dalam 
pertand111gan ma11a telab mengam\J1l behagian 13 v oetbal•·er
oenigingen, jHitoe: Petta I da 1 II, Koeloer I dan II, Tale
ngen, Tariang baroe, Kalasocge I den II, Kalaknebe I dan 
II Bahoe, N1pa, Boekide. 

Hadian boeat vo•tl'"lcl'lb jang meaang, ja!toe : 
le prija: 1 beudera dan wang f 35. 
2e pr~s : wang f 20. 
3e prijs: wang f 10. 

Bari jang pertama : . 2 Augustus 1928. 
Pagi pagi djam 7, maka taoab lapang dari Sportclub 

,. rawoekang" d1 Petta ramailah d1koendjoengi penonton • pe· 
noaton, serta ,,Merah poet1h biroe" berkibar kibaranlub sini 
ana. Tsnah lapang, jang biasa soenji adan;a, sekarang penoeh 
seeaklah de11gan orang orang. Ada jang maksoeduja me11onton 
sadja, ada poela jaag roempergoeunkan wakt,oe itoe bo1111t men
tjahari oentoengnja dFJagan berdjoeal roepa roepa makanan 
dan minoemao. C 1mi eleden semoeal'jR ,,in actie", muziekposn 
moelailah memperdengukan lioenjinja, kiui dikedjoetkanujn 
pendangar dengan ,,warsob" aeakan akan berada dipeperangao, 
aeher.tar poala diajoen njoenkannjalsh kami dengan aoeara 
., Wala" jang merdoel S~jang b•nar ,,Air laoel" diloepai me· 
reka itoe, k•loo trad11 no ..•. ao boetoe boetoell?! 

Dja.m 8. SO s11lesailah oendai pada menetapkan pertentang 
an ma1ing-masin1 club. 

,,Kalekoeb• I" oleb pertolongan 011ndai teroes teroee me· 
lampaui dengau ,,zonder examen" tingkat jaog pertama aer 
ta doed.>eklab diliugkat jang ked aea. ::l.{oedjoer, boekau? 

Sesoedah dibatja eleh toean Vice Voorzitter akan ondang 
ondang pertanriingan jang kelak dilqkoekau, dih11dapan eekalian 

elftallen, maka tiap liap club m~ntjaharilab tempatnja mu'ng
masing disisih lapang pertandingan, menoenggoeh waktoeoja 
dipanggil pada memperlibatlt11n tipoe moealihatnja dimedan 
Dardjoompaan. 

Akan diaamboonc. 

H•O•••H•n-" .... •••••••••nowuuf.oo••••••••••••H••••n•••••••h"u••••••o•n••••••••..-..•••••-•OH,..•"""'"""" .... nnoo•ono._.•H•-

INI DAN lTOE. 
Sesen •ekllomete••. 

Dalam toelisan berk1pala ,,Ito• benziua jang mnhal", Loeomo
tief menuaagkan ulah satoeuja, babwa harganja benzine di
ta1111h Belnnda ada limabelas un seliter, 1edang di Indonesia 
ini barga itoe toedjnehbelu sen. Dalam raga toedjoebbelu sen 
ini ada terb isap 71/ 2 sen accijoa (baa minjak), ertinja, kata 
Loe., seaiapa jang btrkendaraan mo\Jiel, membajar belasting 
loear biaaa, boeat tiap2 kilomete1· jang didjalaniuja den.ran 
auto itoe satoa sea. P•ndoodoek tanah ini wadjib bersenang 
ltalau dipikirnja aeeoedab mencljalani aatoe K. M. dengan au
tonja, ,,s111en pocla &'011na kas oamoeml" 

Tauab kaja, uece1•l mlsldu. 

Demikianlah oedjar Bint. Tim., perkataan man a adalah menge
nai kead&llnnja Indonesia ini. llemang sehenarnja oetjapan itoB 
kerena eementara negeri terpaklB menoenda segala lceperloean 
(peroeeahan) goena oemoem, lnntuan tak tjoekoep oeang ratoe
aan joeta roop'ali labah dui pelbagai maskapei jarrg didapat 
ditauab ini dikeloearkao eaban tahoeo dari sini. Baroe itoe 
rnut..apei minjak Konillklyke namanja, dalam tahoan 1927 ada 
~endap11t laba besarnja 101 millioen roepiah .dari djoemlah 
mane sedikit11ia poeloehan joeta roepiab di<lapat di Indoue1ia. 
Menoeroet veralac Javuche bank, maka dalam tahoen !aloe ada 
dikeloearkan dari Indonesia seharga 1. 60-!. 660. 000 roepiab 
dari pelbagai hasil b0emi. Dalam djoerolah terseboet ada ter-
11isap barga goela 865, 3 millioen roel)ieh, getah 4.12, l milti
oen, miujak txnah 152, l millioPll, ttrnbakau 126, 8 millioen 
copra 68, 9 mil\10~0, thee 90; 2 m ili ioe r, tima 94. 2 millioen 
koffie 7+, 2 millioen. 

Kaloe kita lihat ini aogka2 mema1·g b11nar kalo-e clikata 
Indonesia ini ada taoah kaja, tapi negeri miskia. 

\ 

Takoet b:u•loe-ot.>1• w111•ua merah ? 

Kami de11gar itoe pemoeka dari P. N I. tjabang Sinoe, toean 
G. E. Danhan jaag beloFru lama !aloe \Jerbalik dart congres 
s11r1kat ter~eboet di Djawa, dan sekarang boeat oerotsan piriug 
nasinja ada di Mana do, tak b~gitoe disoekai, dan \Jakal dikirim 
poelang ke Siaoe. Poen toean itoe dititahkan oleh jaag wadjib 
pada heroendjoek moeka di Politiepost saban bari, pngi cljam 
8 dan soreb djam 7. Aneh, !I dang si G. E. D. terseboet ditanah 
Djawa merdeka herkeliaran kian keHna xian kamari dengan 
tak memoesingltan politie, dan disini perloeh dimata-mnta ex
tra eekian. Beilainankah ke111erd~kaan pergerakan disan11 dan 
diailll? Lain padang lain belalagg, a1alrnjal 

Boentoehsja pa••••~ r•ja . 

Sebab tak aoeka roemboeutoet, maka di Sangir poen diadakan 
djoega pasar malam lle\Jerapa kali. Antaranja di Taboekan eoe
dah dot"a k11li, jaug satoenja dalarn taboen 1923. Sebagaimana 
deagan banjak hal di Sangir, bagitoepon oeroesan pasar raja 
itoe agak berboentoet so&ngoetan gauti kenang2an jang menje· 
nangkan. Apa djadi? Prijs2 boeat bekrooade inzendin!!en se
bingga kini masih beloem terberi kepada jang mendapatnja. 
Baroelang kali mereka menoentoet, tapi dibesok loenskan, 
diminggoe atau di boelan datangkan Badja!ah. Oeang prija jg 
disedialtan b1rnjaknja f. 300. antaranja seratot:a roepiah pembe· 
rian toean resident Tideman, kemanakab pergiaja? Toeau ra
dja Taboekan tantoe aempat dan soeka mendjawab tanjaan 
ioi • 

Pasar ma lam di Siaoe jaag d"iadakao didalam tahoen 1927 
poen berekor 1oengoetan! Acb, aeh Qu11 vadis karangetan? 
Waktoe roasih barpa5ar raja terkabar bahwa penclspatan amat 
maajenangkan, tentoe melabal Sekarang baajak orang hersoe
ngoet lantaran harga baranguja jang didjoeal oleh C!mite h;ngga 
kini belom di l.Jajar. Jang meminta wang atau bsrauguja dipon· 
tius-pilatuskan. Kat1wja jang taho~. pasar raj" merOfgi! Boleb 
djadi, sebah apa sebetoelnja di S-T pero8h melaba? Sopaja 
terang oendioekanbh reken ng-vernntwoorciiognja jang djelaal 

Comite P"sar raja Siaoe, mana kekraagao2 wang? 

on• .. u• .. ••••••••••••••••U•OOhoOOO•••o•o•••·•• ···•••••••>•U•••H,.O••n••••••••••••••••o••••••o.••• ••• •••••••••••• •o • •u••••••-

Uectificatie 
Nama perahoa jang mendjadi korban 11elatau poetih di

maksoedkan dalam toelisao does minggoe lalc>e boekannja ,,Si -
'ti 8 a n i ro b a r" tetapi meatioja,, 8 it i A c b bar i "· Djoeroe 

kal>ar kami ada mimpi atamhoel katanja sebingga dikeliroe• 
kannja Achbari cljacli Sanimbar sadja poetrinja itoa djoeil'a• Rad. 

BAKAL MOENTJOEL KEMBALI: 

Mangangkoeng noesa, 

itoe orgaan pembawa soeara dan penjo

kong kepentingan Sangh- 11alaud. 

N. V. Handel cl Tran1port Mij 
,,Mana hag he Siaoe" 

Buitengewone alg. vergadering dari aandeelhouders, 
jang dimaksoedkan dalam advertentie dalam K. H. P. 
tgl 4- 8- '28, tiada djadi dilakoe.k:an pada 18 hb. ini tapi 
disorong sampai pada hari Kemls 23 Augustus 'l.D2g 
djam 10 pagi dikantoor notaris di Manado. Akan dibi
tjarakan dan dipoetoes : pindjaman hijpotheek besarnja 
f 4000. ( empat riboe roepiab. ) 

Manado, 18 Augustus 1928 
Directie. 



DENNEBALSEM! DENNEBALSEM! 

Apa itoe? 
Semoea soedah kenal apa itoe Dennebalsem I 

Ialah satoe obat jang moestadjab sekali dan selang ta
hoen 1911 biasa dipakai di Minahasa dan sekelilingnja. 
Goede wijn behoeft geen krans, kata orang Belanda, 
bagitoe djoega Dennebalsem tak beroesah poedjian, 
sebab M E M A N G S E M 0 E A 0 R A N G S 0 E -
D A H TA H 0 E jang obat itoe M 0 EST A D J A B 
adanja. Kaloe kemasoekan dingin, G 0 S 0 K LA H 
D EN NEB A LS E M I Kaloe moelai rasa sakit S 0 E -
P I , lekas G 0 S 0 K dengan D E N N E B A L S E M I 
Kena api atau barang panas, Gosok Dennebalsem, tang
goeng tidak djadi apa2 lagi 1 Gigi sakit? 0, gosok sa
dja Dennebalsem, sebentar bilang I Dan banjak roepa 
penjakit jang disemboehkan oleh Dennebalsem. Siapa 
maoe njata moestadjabnja Dennebalsem, djangan sadja 
tanja2 dan menahan sakit, sebab itoe tidak pcrloe, tapi 
lantas pakai Dennebalsem I 

Atoeran memakainja gampang eckali dan dapat da
lam tlap2 botol, Disegenap doenla sekarang orang pa
kai Dennebalsem I 

Moestadjabnja obat Dennebalsem dipastikan dengan 
kepoedjian dari toean Professor Doctor Weck Gewestelyk 
di sin ii 

Dennebalsem boleh didapat disemoea roemah obat I 
fang kasih datang, 

N. v. Hvg . .A. Bollegraf & Co 
M A NA D 0 - A M 0 E R A N G. 

Sanatogen menjem
boehkan kelemahan 
dan memberi ·kekoe

atan lelaki. 

Karena Sanarogen aibikin dari ojam-0e
djamoe, jang memberi kesehacan badan, 
kalau ctipakai obat Sa.nacogen renroe engkau 
nanti berasa jang kelesoean dan ketjapean 
karena perempoean leka's baik dan dengan 
sebentar kembali koear seperti 1elaki roelen. 

Toean Wu Ya Yen, Sekerraris Kepala 
dari Ningpo Kongsi di Shanghai bertjerira 
bagaimana dia selaloe lemah: 

.,Sesoedah sepoeloeh hari saja mema
kai Sanarogen, semoea perasaan jang 
lemah dan rjape baik", karl!nja, .,dan 
sebenarnja maka kekoearan saja kem
bali lagi, ialah sebab kebaikan sifat
sifar Sanacogen dan kekoearannja." 

Kalau engkau berasa lemah dan zenuw 
lemas, pakailah seger.a Sanatogen. Nanti 
engkau berasa kembali seputi orang moeda. 

Sanarogen ridak pernah bersinggoeng 
dengan tang:m dipabrik arau wakroe mem
boengkoesnja. Boleh didapar pada semoea 
roemah obat dan roko-coko. 

A pa, toean soeda h taoe pake, 

WA JANG" 
'' 

Thee tjap 
Kaloe beloem, tjoba rasa satoe kali dan tentoe toean djadi 

langganan baik dari ini Thee. 

Bole~ dapat b~li di segala tempat. 
lmporteurs : Handelsco1npagnie voorheen Dircks • Co., Manado. 

------------·------------------------' 

Kekoeatan dan l{ese11atan. 
Tjoklat Van Houten 's Cacao ra sanja enak sekali serta 
menjenangkan, olP:1 sebab itoe amatlah baik bagi anak
ana k. Tjoklat ini memberi kekoeatan badan bagi orang 
lelaki dan perempoean jang soedah roeboeh tenaganja. 

SI RAP 

JANG BAIK DARI KAJOE BESI KELOEARAN SA~ 

MARINDA OEKOERAN 60 c m X 8 - 10 c/ m X 

2 - 3 m ,' m 
KITA BOLEH LEVER, KWALITEITNJA TANG
GOENG BAIK DAN TJOEKOEP TEBAL. 

HARGACONCURREEREND 

W. H. T JI A SAMARINDA (BORNEO). 

Tanganmoe 
jang dari hal bekerdja, baik di 
roemah, baik di sawah, dimen
tjalar, terkoepas koelitnja atau 
djadi loeka, dimenjemboehkan 
lekas sekali clan koelitnja djadi 
bagoes dan lemboet oleh memakai 

PU OL 
H a rga sa-kaleng. iO a tau 
75 sen , cempat me-ntjoebit 
(tube) f I - dimana segala 
R oE> mah1 obat dan T o ko2 

PEMBER IT AH 0 E A ·N. 
Sampai tgl .. 20-8-1928 dinrnsoekan na

ma-nama boeat pertandingau baroe le 
klas <Ian 2e klas. 

Jang akan dilakoe!rnn ditanah lapang 
'l'ikala dau Sario. 

I soe~::~~~ ... ~~ ~~~!n~~l=~~1~;st:ij~!~a-l De _Secretaris M. V. B. 

TOJ<"O HA.SIA"' 
TONG SENG & Co. Manado. 

- Baroe terima: 
Schabloneer en Batikverf compleet. 

(doos kajoe en karton). 
Schabloneer Kwast 

Snijpennen met houders 

" 
en Batik verfschalen 

,, patronen en papier 
Batikgom, Stencil Medium, Brocatine, Brocaatverf, 
oepa-roepa kleur . 
Batikglazen, ,,Tjanting" compleet, met gummislang. 

Dan lain2 perkakas boeat pekerdjaan batik dan 
schabloneer. 
Sohabloneer en batikverf, djoega boleh dapat beli 
sat·Je' tube en flesch dari roepa-roepa kleur. 

Dameshoeden, Kinderhoeden, Heeren Schoenen, 
Mantel, Shawls, dan lain-Jain barang, 

Baroe diboeka 
WINKEL T JAN KWONG. 

Kleermaker 
dimoeka benteng di Manado. Sedia dan tjakap 

bekin segala roepa pakaian dari roepa-roepa model, 
boeatan bagoes dart koeat. Tjobalah datang sendir' 
atau soeroeh panggil diroemah ! 



I
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KE RT AS 
JANG 

BO EAT SIGARET 

Binta.ng M:a.s 
Eerediploma St 

PALING 
Parijs 1900 

Louis 1904 
Luik 19C>ii 

BAIK 

Hors Conc::oun1 Lid Jui-y Looden 1908 

Dari Paberiek BRA.UNSTEIN FRERES I 
(Boulevard Exelmans, PARIJST. Perantj1:< I 

Mintahth kertas jang terseboet pada semoeoi. tok:o-toko roko. j!l 
--~--QiiiPi!iioii.iiiii~ ..... ~~~~~~~~~~ &1 

Ramboetmoe 
djadi sebat dan koeat, tjeha• 
janja tertambah bagoes, kele· 
moemoer djadi ilang, habis 
disisir ada dengan tjantik boeat 
lama dan tiada loeroeh lagi 
djikalau saben hari ramboet 

· digosok dengan sedikit Purol. , 
Terlebih lagi koelit kepala 
mendjadi bersih sebab segala 
sakitan dimenjemboehkan,ram
boet toemboeh baroe, bertam· 
bah banjak, djadi pandjang, 
berbaoe aroem dan segar. 

Harga sa-kaleng 10 ara~ 
75 sen ce.mpa[ mentjoebit 
(tube) l l. - dimana seg;Jla 
oemah~ obat clan T oko1 

Pakelah selamanja katja mata SHUR· ON 

sebab 

Pakenja enteng serta ringan dan keliatannja 
bagoes sekali. 

CELEBES OPTICAL COMPANY 

T 0 K 0 K A T J A M A T A. 
Koendjoengilah kita poenja toko 

jang baroe diboeka 

M A NA D 0 - Chineescheweg, moeka pasar Minahassa. 

~;L:n1oea 

k.esoes3.ban 
isi peroet, pentjern:ian 

jangtidak baik, keasam-

an dimoetoet, don 

penjakit s.elrnt kkas 

hi!ang kalau Or;Ang 

pakai 

Fil f-'.:>ster boeat peraet besar 
(Foster's Maagpillen) bo!eh didapat disemoea 
roe mah obat dan toko. Harganja f. 0.80 sebotol 

Pan au 
Koerap, koreng, goe

dik) sar:tp, wasir, dan 

semoea l>1in-l~in pen

jnkit koelir jang gatal 

boleh segerct djadi sem

boeti dan hitang sama 
<>ekali, kalnu dip,.kai 

T'.·'\.l."ET JFC:>STEI~ (Foster's Zalr) 
b<..!el1 d1dapat disemoea roemah obat dan 
..-ok.o~toko deng;an harga f. 1.- setabof'ng. 

I~ r-
Lemah Dipoenggoeng? 

Djagalah soepaja gindjelmoe djangan teleclor I 
Sakit2 clipinggang, ganggoean ketika boeang ai,: 
ketjil. pening~ kep=i!a dan poesing~. kelesoean, 
perasaan gegap, cll.l.nja itoe bisa dihilangkan. 
Dengansebentar bisa dia hilang kalau kamoe 
sehatkan gindjelmoe. 

Pil Foster boeat sakit belakang clan gi~djel 
(Foster's Rugpijn Nien:n Pillen) mengoeatkan 
gindjel jang Iemah d.:.n bikin perasaanmoe cljacli 
moecla kembali. Djanganbh ditocnggoeng lama2 

hingga kamoe cliserang penjakit rheumatik, kebarah
an tempat kentjing, batoe gindjel, atau penjakit 
boesoeng. Pi! Foster menjeh~tkan djoega penjakit 
jang djahat ini, tet2pi adabh !ebih aka! kalau 
kamoe menegahkan bahaja itoe. 

9 
Rugpijn Nieren. Pillen 

Boleh dapat beli disemoea roe.nah cbat clan toko 2
• 

Wakil besar: Rathkamp & Co., di- Betawi cl.LI. 
Satoe betol h2rg:mja f 2.-. 

-------------------------------~----------------------------_.. ...... ,.... ......... __ .... _________ _,....,,_,, ..................... ____________ """' __ """" ............ __ ... ________ ..., ____________________ .... 

Amhil sedikit sadja ... 

dlin penjakitmoe 
itoe Ailang I 
Sebab moerah harganja sekarang tentoe 

tidak mendjadi keberatan lagi bagimoe boeat 
membeli Akker's Kloosterbalsem. Jang me~ 
nanggoeng penjakit selaloe meminta obat 
gosok jang moedjarrab ini, clengan obat mana 
orarig bisa baik sebentar, kalau cliobatkan 
boeat kekakoean, sakit pada boekoe 2

, ping
gang, leher kakoe atau salah oerat clan ter
pelotjok clan dengan obat mana orang bisa 
hentikan darah pada loeka clan menjemboeh
kan bisoel. Itoelah sebabnja maka kita soeroe 
cljoealkan lagi taboeng baroe jang herharga-
80 sen bersama taboeng jang Iebih besar, 
soepaja cljangan terlaloe mahal. sebab itoe 
tiada memberi keberatan bagi orang miskin 
clan kaja. Semoea toko-toko clan roemah obat 
mendjoeal taboeng baroe ini. 
Lekaslah beli satoe taboeng. sebab selamanja 
bisa clipakai. 

Sekarang dalam taboeng harga 80 sen. f 1.75. f 3.25 
Boleh dapat diroemah obat dan toko'. 

Wakll; Chmeesche Voorstraat 17 Soerabaia. 

AKKER's 

Klooster/Ja.lse1n. 
meng11ilangkan sem oea kesakitan. 

I 

Boeat menghilangkan sakit kepala 
henclak1ah orang memakai Eau de Cologne Boldoot 
seperti diba,vah ini: 

Mocka orang sakit itoe, pcrgelangan langannja 
haroes d-isirarni dcng<Jn minjak klonjor Boldoot. 
Minjak ir.i mernbikin dingin dan seben1ar djadi bail.-. 

Karnarnja disirami dengan sedikit Eau de Cologn<". 
socpaja oedara jang ada d1karnar itoe mendjadi 
sedjoek dan cnak, dan dengan begito.e s isakit 
mendjadi sentosa dan senang. 

Kalau berkoendjoengan orang sakit membawa: 

Boldoot 
.. 

0 

0 

0 



Mana.do 18 A ugmtus 1 U08. 

HOLLANDSCHE EDIT E 
VAN DE KENG HWA POO. 

l e j aar g ang No. 20. 
V e r s c h ij n t Redacteur: 

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

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

ADVERTENTIE- EN NIEUWSBLAD VOOR MANADO EN DE OMSTREKEN. 

Lezing over de Internationale 

Zendingsconferentie te jeruzalem. 

De secretaris der Vlireeoiging ,,Samuel" schrijft 
ons het volgertde : 

Vrijdagavond, den 3en Aug, hef'ft Dr. Slotemaker 
de Bruine, zendingsconsul, op uitnoodigiug van de 
Christalijke Protestantsche Jongemanneovereeniging 
,,Samuel", in de Protastantsche Kerk voor een tal
rijk gehoor, een lezing gebouden over de ,,Interna
tionale Zendingsconferentie te Jeruzalem". 

De kerk was goed bezet. Onder de aanwezigen 
warden o. a. opgemerkt den Ass. Res~ U. Fagginger 
Auer Ir. van der Hoeven, de heeren Tiekstra, v. d. 
Wetering .Meijboom v. d. Post met hunne dames, 
beneTen nog vele a.oder• heeren van Tomohon, 
Toodano en Lan1oan. 
Vooral Tomohon was gofld Tertegenwoord1gd. 

Te circa 7 uur opende de heer A. Storm, !eider 
vau ,.Samuel", de bijeenkomst met gsbed, nadat 
gezon gen was Ps. 89 : 3, en sprak een kort woord 
ter inleidiog. 

Oaaroa nam Dr Slotemaker de Bruine plaats 
achter bet spreekgestoelte en bagon met te z~ggen, 
dat bij lie-Yer niet sprak van een lezing, daar wat 
hij hoopte ten beste te geven bet karakter van een 
~auserie droeg. 

,,Wij leTen in een internationale tijd", aldus 
spre ker. Door htjt, toanemend verkeer van aut0's, trei
nen, vlieg machines en bovenn I door de radio i~ hat 
contact der volkeren toegenomen. 

De groote wereldoorlog heeft vele i.J ealen stuk
geslagen ; na den oorlog kwam de bezinning en is 
men gaan zoeken naar middelen tot toenadering der 
vo\keren, betzij op economisch tenein, of op gebied 
van wetenschap 

Geen enkel volk kan zich onttrekkt:ln aan den 
samenhang, waarin WOJ !even. 

Een mensch, als individu, n;et meer als onder
deel van bet volk, waartoe bij behoort kan nog wel 
alleen een afgezon<lerd be•taan leiden, als klu1zenaar, 
een volk niet meer. 

II 

GRA..MAFOONPL.A. TEN 

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

Ala resultaat van bet streven der volkeren na 
den oorlc,g om elkaar te zoeken en te benadeelen, 
noemt spreker niet in de eerste plaals de Volkeren
bond. In 1910 is voor de eerate maal te Edinburg 
oen groote Gonferentie belegd, de wereldzandings
conferentie, e evolgd door de kerkenconferenties 
v a n Stockholm en Lausanne na den oorlog. 

G edurende den wereldoorlog is alle eenheid en 
sa.rn • nwerking der zending van de versch!llende 
lande n totaa l verbroken en Yerloren. 

Men wilde teruggrij pen naar den oorsprong van 
het Cnristendom; op de plaats zelve (den Olijtberg) 
hef'ft de Cbnstmi aan ZiJ ne Aposteleu het bevel 
gegeveu: ,,Gaat been, onderwijst alle vol ken lien doo· 
pends in den naam des Vaders, en des Zoon t n dE's 
Heiligen Geestdro;;" de bebo~fte \Verd gevoeld aan eeu 
hi;,tvrische plaats tusscben hat Oosten en het Westen. 

De conferentie wn.s niet openbaar; er warnn 
meer dan 200 deelnemers, afgsvaardigden uit daartoe 
aangewezen landen. Aan landen waarin zending 
wordt gedrnven, wsrd eeu ruim aantal !eden toege
wezen. Zoo bad Ned. lndit'\ bv. 3 afgevaardigden. 

Verscbeidene onderwerpeu werden op de conftl
rentie besproken o. a. : 

CELLULOID ARTIKELEN 

Zeepbakjes 

Poederdoos 

Nagelgarnituren 

Baby speel~oed 

enz enz. 

N. V. Liem Oei Tiong &: Co. 
Man ado. 

I. Op welK religieus- godsdienstig 
s t a n d p u n t d e I. l\i. C. z 1 c h s t e 1 t. 

'l\idens en na den oorlog is in Europa en Azie 
nngedacbt over de vraa.g. ?. at verstaut men Qnder 
het Koninkrijk Gods'? Er z.i., n twee te12enovergestPl· 
de meeningen: lste de Angel.,;<'tksische: Het Ko
ninkrijk God·s is gelijk een l>rok gist, Jat bet d2eg 
der wereld doo1:iuurt en doet rijzen :·Hoe meer de 
zendiog werkt, boe meHr kerken e~· gesticbt warden. 
hoe dicbter we komen bij de verwerkslijkrng van 
't Koninkrijk Gods. 

\t"e krijgen dus een stijgende ltjo. 
2e Het Duitsche staodpunt, is dat van de hori

zon tale lijn: Het Koninkrijk Gods besft met de 
ontwikkelrng der wereld nitits ,te maken. Het komt 
opeens onafbankelijk van de wereldontwikkeli:1g. 

Er zijn tusscben - standpunten. Noordelijke lan
den als Zweden, Noorwegen eo Denemark~n z\jn 
bet eens met het Duitsche standpunt. · 

Esn volk is geen onbeschreven blad papier, 
waa.rop Lie Zending bet Christendom maar 1,eeft 
neer te pennen. Elk v olk heeft zijn eigen geloof::;
voorstelli ngen. Kunnen 11 u de beilige geschri nen 
van e@n volk op een l~jn g1tsteld worllen met. en 
de Jllaats innemen van bet 0. Testament, zoodat 
bet Ctristeodom slechts een kroon is op de b8· 
staande godsdiensten tBuddbisme, Mohamedanisme 
enz)? 

BOLDOOT EAU DE COLOGNE 
111 Lu. e flesschen 

Houe1GANT 

COTY 

MYRURGIA 

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

De conferentie hedt een ondubbt>lzrnnig an't
woord op die vr.a:1g gegeven: De Zending moet wel 
degelijk de geloof::>Yoorstc1llingen van de memichen 
l>estndesren om het geestelijk laven en de inner
lij ke gevoeleus van een volk te begrijpen; doc h 

a. an i e d e r v o l k, C h r i st us Jez u 8 1 d e his
t or i s c h ~ f i g u u r b r e n gen. 
II 11 et H. a s sen v r a. a gs tu k we rd behandeld 
uii ht->t gezicbt!:'punt: Het Christendom kent geen 
omler;:;clrnid \'an rali88ll. \Vel venschil. 1l et eene 

volK is niet miridtrrwaardig1::,r dan het andere. 
Elk volk llecft zijn eigeu gaven, maar ook zljn 

eigen gebreken. Hot doel van de Zendioc is het 
:,;ticbten van een Kerk. De Kerk moet zetE>len in 
in een volk en niet afhankelijk zijn van wisselende 
p11<rsonen. 
I!I Social e v r a a gs t_u k ken. De conferentie 
stdlt zich op 'L staudpunt, dat de Z1tnding zich niet 
alleen beeft te bemne1en met de vernieuwing van 
den geest der volken, maar dat ze zich ook op de 
hoogte moet steelea van de sociale kwest1es der 
volkeren, waar Zending gedniven wordt. 
IY K w e s t l e a e r C b r i s t e 1 ij k e o p v o e 
ding. De Zending moet de ziel van een volk op
zoeken. Het kind is opsn voor indrukkon en invloe
deu Het onderw~j:.i aan lrnt kind moet niet alleen 
zijn bet· bijbrenge11 van k<:>nniis om een diploma 

te verwerven, m<:1ar het moet bet kind ook dicbter 
bij God brengim. Jezu;:; Cluistus moet h&t voorbeeld 
en de inspiratie vau het ond~rwijs zijo. 
Y Het toekomstig verband tusschen 
d e 1 a n d e n w a a r u i t e 11 d i e 1 a n d e n w a a r
i n z e n d i n g w o r d t g e d r e v e 11 d u s t u s
s e h e n d e 0 u d P r e e n de J o n g e r e C h r i s
t el ij k e Kerken 

Sam<>nwerkiug van beide \s nood1g. Men kent 
't gszegdo: Een keLting is ~oo sterk ats de zwakste 
schakel. Het w erk van een groep ban gt ook Af van 
de eene zwakke, die alles na:u bern;,den haalt. 

Ten slotte gchetst de inleid@r ons de beteekenis 
van de conferentis voor Ned. Indie. 

Vrosger was NeJ Indie niet a.fzoaderlijk ver
tegenwoord1gd in den Jnternationalen Zeudingsraad 
vana.f de J tJruzalemsche .::onferentie is Ned. In die 
wel opgenomen in het groote verband. 

Btnn.inkort zal ingestdd worden een Zendingsraa.d 
voor Ned. Indifl om te komen tot geregelder sa.mem-. 
w"rl·ing tusschen de versch11lend,3 zendingscorpora· 
ties bier te lande werkza.am. 

De beer Storm dankte aau bet einda der vergad8- • 
ring d(>,n aanw• zigeu voor ds betoonde belangstelling 
en Dr Slotemaker de Bru1ne voor zijne belangwek
kende lezing. 

Als slotza11g w9rcl gezongen Gez: 193: len 5 
waarna Dr. Sloternaker de Braine met danksegging 
sloot. 

Na den oorlog werd een International• Zendings· 
raad eevormd, met bet doel samen te werken en 
de actie der Protostantsche Zending te concentree
ren. Uit dezen Ioternationale(n) Zendingsraad \In
ternational :Missionary Council) werd een commissie 
(committee) benoemd, bestaande uit 37 leden, die 
ee ns om de 2 jaren bijeenkomt. 

CORA VE 
Nederland en Indie werden daarin elk door l lid 

verte gen woordiid. 
Deze commissie deed op de ver1itadering te Rat

vik het voorstel, om in de eerstvolgende ·conferen· 
tie, do lauden, waarin zending gedrt!ven wordt, zoo
veel mogelijk te doen vertt-genwoordigen. De ver
tegenwoordigers van elk land moeten voor minsten:a 
'J./

3 
uit inheemschen beataan. 
De Internationale Zendingsconferentis nu heeft 

va.n 24 .Maart-9 April 1928 plaats gehad, op den 
Olij t ber& te Jerus alem. 

Juuzalem w erd als plaats de cooferentie gekozen 
on vrnl om do volgflode redenen. 

f\_ oode en Witte 

Ook voor cocktails de beste 

Importeu.rs: 
JAOOBSON 'l'/d BERG & Go. 



Bobbed hair tegen wil en dank. 
Een meisje (jonga vrouw) te Talawaan had een 

meeningsverschil met haar broer, de hoekoemtoea, 
omtrent een boedel verdeeling of ie~ dergelyks. Op 
een dag liep dit verschil van inzicht zoo hoog, dat 
broarlief zich woedend maakte, het zusje beetpakte 
en haar een pak rameling ~ af. De S¢hoonzus (des hoe
koemtMa.'s wederhe!ft ), die hl't zusje vanwege haar 
gezanik om den boedel, niet erg mocbt lijden, maakte 
van de ~elegenheid gebruik om ook haar woede te 
ko'elen, nam een mes, en moderniseerde daarmede 
bet kapsel van haar schoonzusje. 

Van haar baardracht beroofd, ging bet meisje er 
vandoor bet bosch in. Denkende dat ze, als ze wat 
bedaard was, wel van zelf zou terugkeeren, deed de 
broer in de eerste paar dagen geen moeite om haar 
te doen opsporen, vooral waar bij hoorde, dat h t 
meisje in den tuin was gezien. Doch toen na ver
scheidene dagen bet meisje nag maar steeds weg
bleef, bei?;On de broer zich over haar ongerut0t te ma· 
ken en ging erop uit om haar te zoeken. Tot dusver 
zou bet verdwenen meisje, dat van tijd tot tijd 
,,ergens" in de tuinen werd gezien, nag niet zij n 
teruggeTollden 1 Onze zegsman vermoedt dat ~e bij 
betHn of ander familielid zich schuilhoudt. Intus 
schen zit broerllaf in duizend angsten.-

Ve 'l' k tt• 1J g b a a 'l' 

Loten Groote GeldloterU. 
Contant ••• f 11.

Aangeteekend 11.35 

Rembours •• 11.75 

Boekh. & Drukkerij 
LIEM OEI T10No & Co., 

M a n a d o. 

Zaak Weydemuller eischer contra N. V. Lie 
Boen Yat & Co, gedaagde 

Op 15 dezar kwa.m opbedoelde zaak voor. De be· 
langstelling, vooral wan chmeeache zijde, was zeer 
~root. De vordering van den hew: \'\~. ten bedrage 
van 446 gulden, ZiJnde ko;:;ten van voo• LUY in de 
F1kiran geplaa.tste a.dvertenties, werd lliet ontvanke· 
lyk verkiaard, vanwege een font in de dagvaardiging, 
waarbij was gesproken van de firma Lie Bnen Yat 
&Co, dre niet bestaat, instede van den. v. Lie Boen 
Yat & Co. 

Een tweede vordering van den heer W.nl. ten 
tredrage van vijftienhonderd gulden zijnde scbade
looastelltng [honorarium) voor zijn bemoeiingen inzake 
de heropbouw van de afgebrande toko des beeren LBY 
&Co, werd tot heden mtgesteld. Bij deze zaak zal 
als getuige worden gedagvaard de resident van 
Man ado. 

De derde zaak, waarbij de beer W. een bed1 ag 
van LBY &Co groot fl 500. vordert, zijnde honora
rium Toor q;ijn bemoeiigen bij de bPstelling van de 
drukkerij, kon nog niet in behandeling warden ge
nomen Tanwege bet Tergevorderd uur. 

Tan een Yerkregen contact. 
A.ctief ·all!> altijd was de heer Kawilarang, ambte

naar van den landbouwvoorlichtingdienst reeds 
lang doende om contact te zoekAn met de Chineesche 
ingezeten en van de Minahasa. Wellicht dtit er in 
bedoelden kring ook belangstelling voor landbcuw
aaken bestaat. 

Het gezochte contact werd verkregen dank zij 
de bemoeiingen van eenige vooruitstrevende chinee
scbe intellectueelen. Vrijdagavond, verledPn week, 
had nl. de eerste bijeenkomst plaats ic de chineesche 
aocieteit alhier. Het lag oorspronkelijk in de bedoe
ling van den heer K. om een lezing te houden 
doch daar zoodoende slechts over een bepaald onder
werp zou warden gesproken werd beisloten, een 
vracen-avond te bouden, hetgeen ook geschiedde. 

Na met de ~ebruikelijke woorden door den voor
~itter der soos te zijn ingeleid nam de beer K. het 
woord en began met een beknopte uiteenzettiRg 
te geven over het wezen van den landbouw in het 
algemeen en dat van den inheemschen tani in de 
.M:inahasa in bet bijzonder. 
De cultuur, waarvoor bij de aanwezigen de meeste 
belangstellin.g bestaat, die van de klapper, werd oak 
ter sprake gebracht, alsmede dezel ver ziekten en 
placen. Ook de groenbemester werd onder de loupe 

g.enomen. Verscheidene vrngen de kl ppercultuur 
en groen bernesting betrt'ffonde werden ten genorga 
der vragers beantwoord. U.m de vragers in de ge
legenbeid te stellen het een en antler in natura te 
zien, w&rd voorgesteld, Zondag 19 dezer een excursie 
naar den proeftuin Mapanget te maken, walk voor
stel maar al te graag ward aan genomen en waar
voor zich direct, vrijwel alle aanwezigen 1 voor 
deelname opgaven. 

Nadat de bljeenkomst met een woo1 d van dank, 
in het bijzonder aan het adres des heeren K. door 
den voorzitter der soos was gesloten, bleef men 
nog eenigen tijd naboomen. \Vij spreken hiervoor 
van een verkregen con tact. 

Van den heer Kawilarang, is bet een goed in· 
zicht geweest, om contact te zoeken met Chineezen. 
lmmers nieuw~ idee en vinden in den regel niet 
gemakke-lijk ingang bij de bevolking, docb wanneer 
zij bet practfs41he nut daarvan, toegepast door Chi· 
neezen, zelf z1et, zal zij die des te gereeder k unnen 
overnemen. En ook langs dien weg bereikt de land· 
bou wvoorlichtingdieost zijn doel. 

Gemeenteraadsnieuws. 

Om aanlokkelyker te maken? 
\ten weet ons mede te deelen, dat overwogen 

wordt, om het salaris van den eventueelen burger· 
vader van Manado van f 650. op negenhonderd a dui
zend gulden te brengen. Zooals bekend, hebben ver
schillende, voor het burgemeestersambt in aanmer 
king komende p'-'rsonen, door de regeering gepolst, 
te kenoen gegevf->n, de burgemeesterschap voor Ma
nad ', niet te ambieeren, Vhn weg• de daaraan verbon · 
den salarieering. 

Blij(t liever in Indie. 
De beer Ypenburg, controleur der gemeente, die na 
negen jarige dienst, met buitenlandsch verlof kan 
gaan, heeft te kennen gegeven het verlof liever in 
Indie door te brengen. Zijn verzoek om het buiten· 
landsch verlof in een biunenlandsch idem van zes 
maanden om te zetten komt dezer dagen in behan
cteling bij den raad. 

---'---

Niet waar! 
Geruchten omtrent het met buitenlandsch verlof gaan 
van onzen gerneete secretaris blijken geheel onge
grond te zijn. Genoemde beer dient de gemeente 
nl. pas vier jaar en kan eerst in 1930 aanspraak 
op buitenlandscb verlof laten gelden. 

Raadsvergadering. 
Tegen bet einde van deze maand kmnen onze vroede 
vaderen weer eens bij elkaf!:r voor bet opknappen 
van de vmle wascb. Een derig puntige age-ncJe komt 
in behandelingl 

Asphalteering wegen. 
De asphalteering der wegPn is dezer dagen, na eeni
gen stilstand, weder bervat Het ligtin de bedoeling 
om alle wegen in de gemeeote te aspbalteeren, doch 
begonnen wordt met, die wegen waar bet zwaarste 
verkeer heerscht, bv. de passerwegen, de Ctiineesche 
kamp etc. v.an een asphalt deklaag te voorzier:. Dit 
ter besparing der zware onderhoudakosten. 

MANADOSCHE VOETBALBOND 

TI KALA 

VOETBAL•TEREINEN 

& 

KENNISGEVING. 

SARIO 

Inschrijving tot de nieuwe Serie -wedstrijden voor 
de 1 e en 2e klasse uiterlijk tot 20 Augustus 1928. 

Spelerslijst moet samen met de aanvraag inge 
diend worden.-

De Secretaris f'A· V. Bond. 
-•n••••••••••••·••••••••••••·••••••••••••••••••••••••••·•••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Het sportterrein 
Het gemeente sportterein nadert zijn geheele vol
tooiing. Men is er bezig de bij bet project hoorende 
derde kl·as tribune te bou wen, alsmede de kaartjes
verkoopten t. Zoodra beide werken klaar zi,in, k1 ijgt 
men er een goed gevormd geheel. 

Nieuwe verbinding. 
De van den heer van Dui ven bode overgenomen tuin· 
weg, die een nieuwe, vier kilometer kortere verbin
ding tusschen Manado en Malalajang vormt, wordt 
momenteel opgeknapt en van stekeldraad paggering 
langs beide kanten voorzien. Zoodra bet een en an· 
der klaar is, word t die weg voor bet pu bliek 
verkeer (licbt asverkeer, dus geen auto's, fietsers en 
voetgangero) opengesteld. De opening van deze nieu 
we verbinding brengt Malalajang, als gezegd, vier 
a vijf KM nader tot Manado. 

MuziekYereeniging ,, R A G A M" 
RESIDENTIELAAN No. 50 MANADO. 

-x-
Disponibel voor alle festiviteiten, Blaasorkest, 
jazzmuziek, als Strijkorkest. 

Geven viool onderricht aan eerst beginnenden. 
( Succes gegarandeerd bij elken leeftijd ). 

V 0 0 RR A DI 0. 

De Nieuwste en populairste muziekuitgaven voor 
salonorkest met voile bezetting. 

Goede en ingespeelde vioolen. 

Prima kwaliteit vioolsnaren. 

U HEBT .ALTIJD 

BIJ DE HAND 

UW POTLOOD 

UW VLOEIPAPIER 

UW VULPENHOUDER 

UWE 

UWE NOTITI ES 

CLIPS & SPELDEN 

UWE BRIEVEN 

ORDE 

in 

Uwe 

Correspond en tie 

80EKHANDEL & DRUKKERIJ ~ 

LIEM OEI T IONG '4i:.: Co., 

M AN A DO. 



Piso blati. 
ln den nacht va.u Woensdag op Donderdag j l. 

'tferd kamdong Petjeh alhier opgescbrikt door sen 
alarmkreet. Een batjo had nl. zijn wederhelft met 
m&t een pi::.o bJati bewerkt. .Men ahtrmeerde de 
politie, die de vrouw naar bet hospitaaL alwaar ze 
bij aankomst den g~est ga~", 0n d~m man Paar het 
gevang bracht.-

Een meisje aangereden, 

Taxi 851 reed ter hoog t e van de pasar ikan etin 
meisje aan. Het ongeluk moest zich ongevear als 
volgt hebben toegedragen. 

Het ongelukkige 111e18Je, passagier.:s van een 
tegenover ganoemde pas,;a1· staande vrachtauto, stapte 
l!ierui t af, om zich naar een, op vijf meter afstand 
vandaar staande vrachtauto te begeven. Onge· 
lukkigerwijs kwam op bet moment, dat ze 
wllde oversteken taxi 851 aangereden. Of de 
chauffeur bet meisj9 niet 0f te laat gezien 
had, is moeilyk uit ts maken, doch bij stopte eerst 
toen het meisje reeds was aangereden, en met het 
gezicbt voorover op straat hi.g. 

Volgens ooggetuigen, ZOL1 de taxi niet cetoeterd 
hebben, doch volgens inzittenden der taxi 
had de chauffeur we! de gebruikelijke seinen 
doen hooren. Bet ongelukkige., meisje werd naar 
bet hospitaal cetransporteerd, terwijl mas sopir 
door de politie werd aangehouden-

"'\VAT E R ,.,. ER F 

in 24 kleuren 

0. I. T E E Ji: E N I N K T 

TEEKENPENSEELEN 

INJ<'l' 

ZlLYER INKT 

Goen INKTJ 

Boekhandel & Drukkerij 

LIEM OEI TIONG & Co., 
M an a d o. 
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Rugzwakte? 
Draag zorg voor uw nieren ! Die pijn in de 

lendenen: die nare urine- en blaasstoornissen, 
ho0fdpijn en duizel:gheid; dat vermocde en zenuw
achtige. prikkclbare gevof I; zij behoeven niet te 
blijven voortduren. Zij verd"v'jnen als bij toover
slag, zoodra gij uw nieren verzorgd hebt. 

Foster's Rugpijn Nieren Pillen versterkeh ver
zwakte nieren en maken u in a,lle opzichten 
weder jong. Begin nog vandaag met het gebruik. 
Wacht niet, tot gij last krijgt van rheumatiek, 
blaasontsteking, niersteen of waterzucht. Foster's 
Pillen baten ook bij dergelijke ernstiger kwalen, 
maar het is verstandiger deze te voorkomen. 

Verkrijgbaar in alle apotheken en toko's. Engros: 
Rathkamp & Co. te Batavia enz:- Per flacon f 2.-

ROSTER' 
Rugpijn Nieren Pillen ~Ir', 

Verkrijgbaar in a!le apotbeken en toko"s. Engros. 
Rathkamp & Co. te B .ta via enz. Per f!acon f 2.-
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Woningen van Beton. 

Solide en goedkoop. 
Vraagt g'rat'is ofjertes. 

Bouwkundig bureau 

SITTROP 
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Een echle 
'ONCH/TIS-hoesl 

Bij ontsteking der 
bronches (luchfpijp· 
takken) - bedenk hoe 
dicbt zij bij de 
iongen is - zal een 
middel, dllt tegelijk 
snel en krachtig 
ingrijpt, van groot 
belang zijn. Akker's 
Abdijsiroop doet 
beide en heeft daar
door duizenden voor 
ernstige gevolgen be
waard. Onschadelijk! 

De hoest is h~t natuurlijke wapen van het lichaam tegen 
zich in de luchtwegen ophoopend en vastzettend slijm. 
Maakt men de longen nu ongevoelig voor den hoest
prikkel door ze te verdooven - vaak het eenige .,succes" 
van vele z.g.n. middelen tegen den hoest - clan houdt de 
hoest op. zeker, maar het met schadelijke bactexien ver
zadigde slijm blijft tevens in het lichaam en oefent daar 
zijn schadelijken invloed uit. De mede uit zuivere planten
sappen bereide Akker's Abdijsiroop echter bevat geen 
enkele stof, die in eenig opzicht schadelijk voor het 
lichaam zou kunnen zijn, maar lost snel en kracbtig het 
vastzittende slijm op, zoodat dit gemaklq:lijk kan worden 
opgegeven, terwijl zij tegelijkertijd het ademhalings
orgaan verstexkt. Hierdoor worden de hoestbuien bij 
bronchitis daqelijk minder benauwd en verdwijnt op den 
duur de aanleiding tot den hoest en dus de hoest zelf. 
Bronchitis snel en afdoend genezen doet men daarom 
alleen met de onovertroffen Akkex's Abdijsiioop. 

Per flacon in koker f 3.-: zeer groote flacon f 5.-. Bij apothekers en Toko-hl)\lders. 
Depot: Chineesche Voorstraat 17, Soerabaya. 

A 
Redder der longen 

.................. .:. ............................................................. .&..LL.Jt..q: 

Niettegenstaande zijn_ lageren 1n·ijs staat de Chevrolet wat kracht 

en soliditeit betrPft nog steeds aan de spits vim alle in de· ll.inahassa 

rondrijdende automobielen. H ierhij komt 10sr, dat de voile garantie 

van l ,jaar OP ALLES clken lrnoper een waarborg gceft van de 

kwaliteit die bij koopt. 

Inlicl1tingen bij 

w. B. LEDEBOER & Co, 
Auto - afdeeling. 



VUURVAST AARDEWERK 

Puddingvormen 

Koffiefilters 

Melkkannen 

Burgerlijke Stand te .Manado. 

L oopende over het tijdvak v im 11 - t /m 17 

Augu•tus 1928. 

EUROPEANEN 

Geboorten . 

REKENING COURANT PAPIER 

BOEKHOUDSCHRIFTEN 
JOURNAAL, 0ROOTBOEK, KASBOEK, REK . COUR. ' 

TAB ELLAR ISCH E KASBOEKEN 

Taartvormen NOTITIEBOEKEN 

Oeplaatst: 

ENZ . 

N. V. LIEM OEI TIONG & Co's 

Handelmij - Manado. 

MUTA,.rIES. 

in het ge.west Manado, de controletJr bij het Binnen
landsch Bestuur, 

F. 8 . DUTRIEUX. 

thans controleur bij het Binnenlandsch Bestuur te 
Djambi. 

Belast met de waarneming der betrekking van: 
wd. le. commies agent bij de Weeskamer te Soera
baia, 

J. Ch . TIMMER. 

10 Augustus 1928. Neeltja Tangkuduug (Docbter 
van Sole1mau T a ngkud u ng 
Carolina Tasijam). 

12 Augustus 1928. Hendrilrns Gij s ber tus F re r iks 

(zoon van Fransicus Joseph 

Freriks H endrikj t! Visse r ) 

Boekhandel & Drukkerij 
LIEM OEI TIONG & Co., 

Man ad o. 

Eau de Cologne Boldoot 
1-l Augustus 1928. Tek Im Tan (zoon v:m Tj 1n I M P E R I A L""E 

Tho 'l'an-Lie K ia t Nio). Heerlijk olvvekkend, ' 
n u w e qi k en . Zen u vv k a me e-r e n d. 

·' I 
Y erkrijgbaar in alle goede zaken 

11 Augustus 1928 J tu1sen Al e xand e r Al ao os Mame- ., 0 toko·a. ~-~- _.-

sah - Juliana Antoinette Pu tong) -------------------------

11 Augustus 1928. R einhard Maurits Hendrik Modj o
Nancy Me ray). 

CHINEEZEN. 

Gebo or ten. 

KAREL I SIGAREN 

VICTOR HUGO 

SIMON ARTZ SIGARETTEN 

thans commies agent bij bovengemelde Kamer te Ma- 11 Augustus 1928. Tan Tek Dion g (zoon van Tan 
nado. Soe n Kiat-Lie Djok Lan Nio) . 

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

Handelmij - Manado. 

wd. commies agent bij idem tc Manado, 

DJERSON MANDIAS. 

thans te Djambi. 

Overgeplaatst: 

van de 2de opcnbare lnlandsche school der 2de kl. 
te Airmadidi cafd. en res. Manado) naar de openbare 
Inlandsch lagere meisjesschool te Manado, de hulp· 
onderwyzeres bij het Openbaar Inlandsch Onderwijs, 

Mej. E. NANGIN. 

van Donggala naar Manado, de Inlandsch schoolop
ziener bij het lnlandsch Onderwijs, 

W. :.JAUKAR. 

Belast met de waarnemin.,, der betrekking van: 
Jnlandsch Onderwijzeres bij het Voortgezet Inlandsch 
Onderwijs en ·geplaatst aan de Normaalsi:hool voor 
Inlandsch hulponderwijzcrcssen te Tondano (res. 
Manado) de candidaa.t onderwijzeres, 

Mej. V. KAPOJOS. 

Verleend: 

een buitenlandsch verlof naar Europa wegens zes 
jarigen dienst voor den tijd van acht maanden, aan 
den gewestelijk gouvernements Arts le. klasse bij 
den dienst der Volks2ezondheid te Manado, 

Dr. W. E. L. WECK. 

een binnenlandsch verlof wegens ziekte voor den 
tijd van een maand, zulks gerekend van 2 Juli 1928 aan 
den onderwijzer a 1d open bare Inlandsche school der 
2de klasse te Limbotto (Gorontalo) , 

L. MONOARF A. 

Benoemd: 

tot mantri der 1 e. klasse bij den dienst der Jn en 
Uitvoerrechten en Accijnzen te Manado, de gewezen 
manfri der le. klasse bij bovengemelden dienst te 
Palima, gouvernements Selebes en Onderhoori~heden 

MOHAMM \D S-IDDIK. 

tot Hoekoemtoea ·van de negorij Bitoeng, district Ton
sea, onderafdeeling Tondano afdeeling Manado, 

f.LIAS SOMPOTAN. 
kepala-djaga aldaar. 

rnaanden 
v66r baby·s komst 

Meer dan ooit is Uw lichamelijke gezondheid in 
dezen tijd van belang - voor Uzelf en voor de 
ontwikkeling van Uw kind . 

Zorg daarom , dat Uw lichaam de grondstoffen, 
noodi g voor den opbouw der duizenden cellen van 
spieren. beenderen en bloed in het snel groeienc:l 
organisme . in ruime mate krijgt toegevoerd. Kalk 
vormt daarbij een der noodzakelijkste voedings
stoffen. omdat de kern -van iedere lichaamscel ge
heel uit kalk is opgebouwd . 

Voer Uw lichaam dan ook extra lr:alk toe in dezen lijd, met 
Kalzan · het kalkuoedsel. 

.. Kalzan bevordert de ontwikkeling van sterke 
beenderen en tanden en beschermt de verwachtende 
en zoogende moeder tegen de gevaren van kalk
tekorr (algerneene verzwakking, haaruitval. enz.)'" 
schrijft 'n geneesheer in .. The Practitioner .. Jan . 1926. 

Kalzan geeft de zoo noodzakelijke extra kalk in juist 
die wetenschappelijke samenstelling (natriurn en 
calcium lactaat) die ook werkelijk - in tegenstelling 
met bijna alle andere vormen van kalktoediening • 
geheel door het lichaam wordt opgenomen en 
behouden. 

Begin nog heden geregeld Kalzan te nernen . 

KALZAN 
Het Kalkvoedsel 

Verkrijgbaar in alle Apotheken en Toko's. 


