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Persatoean jang tidak satoe. !Deester itoe, ialala toean B. RJep, aekara1.g li<l dan g@dcl.:gecrdo 
di Dewan-Ra'jar. Dalam soeal d<e~ntralisatie toean Roep boleh 

,, Maes a", bersoeatoe ( bers.,hati), perkata1rn mans ada. dianggap tjoekoep meogerti lant rau beliau selang hertah"en-
lah asal kata dari ,,Minahao", nam:i dari t11nah lrndoedo~kan t•ho1:n b~kerdjn di gemeente-s j:!ret11rie di Soerabsja. T1 to pi 
kita. Ma'loemlab, bahwa tanah Min~hasa dahoel.>e kaln ada pihhan pem~rintalt agoeng itoe i 0 ropa bailrnja sekalipon, kami 
terdiri dari pada beberapa pemeriutahan ( kutaljaau) keljil2 taboe pilibao itoe tak: disetOc• "o.ei I h kaoem m•mg· rti Ji 
jang maemg-masio~ mempoe11jai kekoeasaaun!a soudiri, <l11u Minahxsa, jaog beii;itoe so"kek i lerlobih-lebib djik11 seorang 
sering~ bermouoehoen satoe sama janl{· latn. Tiap-iiap peme- ,,Kawanoea" jan~ soedoh clrlant mer dj~di hurl!'erneester Ma-
rinh.hau 11tas ~ ndirinj" t~rlaloe ketjil clan iernah kekoeasanunjn nndo. l\Iondcngar wartn pelun ka.J toeau llNp itne, ll'ntoe 
tak aebarap,. besar pengaroehnjn. Olth sebllb itoe, bil11 dida- dalam bath in sneduh teruu l-•r 1 11gome an tnhadap k~a11g-
tangi moesoeh, jaog dari Ioear Lllt'"lh 1Iinn1Lsa '-~' J .. ja, maka katan rtol', hntarnn nn'.!aa- n1 ga1 jang t rkandoe1•g lttk t·rk!l-
tak so•karlab bagi s1moe.aeh itoe ;nengalRhKan '" ak t•mo - boel. Boekao oleh s,b.,b •o R< ep lak diG •ekai, tetapi 
roenuj" Toar dan Loemunoeoet. _\loradjal" al h pernmp •k hntnrau j~o~ leb h cl gernkr1, iu d1 s~oreu, I u gemeester jo.r g 
tempat2 kedi11mau dilan;:gan.ja, harta be1.1h <l1rnu:pus1 ja, t"eroennja Toar dau L-iemimo oe•. 
g .. di•2 di\Jawa11ja aerta d.l.e, Ses •tl bo111 d1d .. ta1 g1 perampok Kami pertj •JR •Jahw1t 'ioelrau ja R g• eri1.g so.dah melnr-
itoe, maka la11g1san dan k loeh tall: bcr.epo toe•an d1ta.nnh tik: aa->rang j .. • g l,ooknn 11w.lc , nau:isa mend1a<li burgeme• •-
ini. Tahoeo berikoeL, simoasoeh ja11g gugah perkas", jaug koe- ter !1a~;1do hutnra s hab t k m nlJi'u<lahka·1 k~m.o•au 

at itoe datang «embali, mengarnlnl nepeli jang t"k drn<:'rikan knoem alinalnsa sendiri s rta lak m ·ojetoe.ljoei pdil.ian1.j•, 
olah kaoem Min,.hasa dengaa so .. ka1-ja ~en<l1ri, tetapi ja\Jg di- te!~pi oleh sebab ta tl1ert n;a aiapn~ah j><nj! Jisoekai oltib kaoem 
ambil ( dirampn~) -0leb kaoem perampok itoe menoero•t. soe- mengerti rli ~Lnal nsa, jlln .. ,t .lam ha! iton soedah t tpisah 
kanja aendiri, la11taran kekoeat an dan kekoeasaun ada pBda dan soedah p:irba<lapkau <lo~a c~ udrdaat, Sdiang kedoea 0·111-

pihaknja. S1mpai datang saat(lja, kaoem Min11hasa srndarkau di- didaat itoe ads peojekong da perobelauja, t tapi djoe12n a fa 
rinja I Dierti,,jalab, \Jahwa djika tmggal t•rpisa2 dan terlla?i2, moesC1eh dao lawaonja, rnaka t toe bila seorang dari padanja 
maka moesoehlah jaag poenja dia. Apa daja? Mereka po11 jang dinngkat, mah golou11an ·g c~ndi1hatnja ditolak itoe 
erti~anlab kiasnja p•patau, bahW'\ sehati dan eepakat mengl\- nnati m ngomel dan mer.aroe i ewgki kepada canclida .. t jatg 
dakan koeal. s~hatilah dau aepakat 11oak tcmoeroennja Toar dilanti \; serta goloogannja. O h scbab itoe makl'l agakt ja 
!Ian Loemimoeoet selaug watoe itoe, dan t•naiiDja disehoetoja P.imerintab agoeng soedab w nes, lebih haik: keclo•a-dofa-
" M.11et11". Semendjsk 1toe linjnplah segnla « nggoean dari i~ear c1a ddanti e >ran>( Jang ada cliloi;ar p~r-
a.,rta araog m-tife · ITI" tn<, ,t h trk-ttf.~Hl'tft!'l!!'f~MMit-i~µ;~~e~r~a'T'~an-perger•K!ln 1 oe. Halm pJetoesan Reg~er'ni< nae aua 
ini dengan moedab dieu1r dan dibalan'can I Altibat'lja tanah terkan-leeng satoe pengadjaran bagi kaacm mengerti <li-\:lina-
Minahua bersentansalab 1ebingga dat111Jg kopada 1 asa ini. hnsa. Ertikaulau, serta peqpeuakanlah b;,eat bari-hari jang-

Adapocrn k"sentausaan itoe mcrndjadikao ranah :'\Ii1:RllbS"t Jataug- boesth-lioeah peugadjar&n itoe kd toe .. r-toean ic-
sempat roadjoe, maoepon setjara badani maoepo11 i<~tjar!l roha· tellectueeleu, serta pakoekanl•h dal~:n l1ati bahwa poesaka 
ni (intellect). T.,tapi sajang teraajang2 agaknja pAda tewpoh2 nenek mojaug janl(" di tin~< alkan oentoek nnak rjoetjcenja it a 
jaog &Cbir ini dal8£Il goJong:m knOeill ffiOllg<rt ( i• tell CtUPf']!!Il) jallg banja 8fll08 p6 kllfBtlO i•llf pe cl,k ini: ffi fl e Sa, djika 
s~akan2 dilo~pa kiasnja perkatann jang dtberikan m•ndjadi d sia-sia!rnn, okilietnja tak b ileh lain <lari pada penjesnlnn I 
nama taaah ioi: ,, :'.1 a ii s a' ! Jang oleb ornn~ Btihrnda di- p., 11 je!alan seba:i maksoerl tak kesampaian ! ,,M fl es a" dimana 
ae'ooet ,,partijpolitiek" jtog berdasac pada ,,dgen bel.ing" ( ke- kaoe? Sedarlah ! 
pentingan sendir•2) mandjacliic:an kaoem meoguti terpisab2 
dalam beberapa partij, jong bcrdengkrnn •atoe snma jBng 
lain. Berlrnlikkah kits kez~rnan, sedehodoe1 ja pendiriau pak..

tan ,, M a e a a " itoe ? 
Sep~rti Irita sama Cahoe, maka dibPudar Manado bakal di· 

templltkan satoe burgemeest<r, d 111 menoeroet kab r kepntjn
jaan jang kami dapat dan jaug kami soedah main mkan 1lalam 
nemm~r jang !aloe, agaknja bak~l d1lantik mendjntli barge-

Dalam perdjalanan. 
III. 

Di Bo~ko kapal toampangau kami herlaboe kir"2 doen djam 
sacija lamanja, dnn soedah memornt 700 z,,k c,1prn k<>poeujaan 

seoraug Aralt. Dari BePko ka Kw11nrl1111g t1dak aampai dcea 
<ljam perdja.lanan kBpal. Kira2 steogah sepoeloeh tibalah karni 

di Kwandang, dimana kami mendarat hendak berauto ke Go
rnntalo. 

Adapgeu pelabo•ban Kwandang amnt bal!:o<·s dan tecloeh, 
seporti <hlam doelang. S"labnja ssdja a rnjt1 tohor 1ehing11.a 
k<ipal lerpaksn dilaboehknu cljao•h dari pnl en', hampir sf<ljam 
herkajoe. D pautni Kwandaog selaiooja <lari ka1,tor pa Iman clau 
beberapa pon<lok 11elaj11n dan ltoeli2 tak ada roemah, sebab 
11egninja tnletak riga kilometer keoed1k. Sel•n2 diftlan Goron
talo-Kwandang eempat dit!j~la11i l!Uto, maka ~ab;.n bpel ma
•oek Kwanrlanlt r muilall .. uto berkeliua. Pou dipantai Kwaa
dang pad a t1ari kapal IPRkan~ seboer h 1 .. ~eri jang be1ar dnn 
ramsi lrettdaa1 r1ja.. !Snkarang soedah diboeat satne p.•dneng tem
pat auto dRo eatoe dj"robatnn tempat mendarat. Dari Kwan
d ing lee Gorortaln cljanehnjn 63 K. i\1. I>iika m•ooempan"" 
vr,ehtan•o hajarannj>1 hanja IHoepiah c!an kai,.u kebeLoeln11 ad~ 
tnx1 Jang h~iyjak b. rh11lik -I' Gorontalo bisa <lisew"h boroog 
len<Rn •epoeloob T< ep·alr, tljadi kl\lau htrernpal oning, hanja 

aerii·ggit rncrang. B .. jnrttn auto Goro11talo-Kwsndang dan ee
baliknja menorroet tsrief jaug diHhkan oleb pemeriutab 
ne?er ada f 20. tet,.pi Jaotaran maoenj" concurrentie, tak dja
rang bisa didapat auto ketiil jang dipersnvnhkan det1gan lima 
sumpai toedjoeh ringgit. S peiti klta lihat onkos perdjalanan 
d 1saoa ada dj~oeh lebih moerah dari d1 Minahasa. Bagaimana 
ja1.g roenja ante 2 disaua ~em pat melabab lagi deugan harga 
janf! ~ekian moerc:bnja boeat peuoempang2, itoe Cia<lja mereka 
disurn j1rng sempnt ertikmn. 

Pcrdjalanan it!anado-Kwandang dengnn kapal Pijoacker 
Hordijk tj..:ekoep menie11aa~ka11 penoempaqi;r.ja, bal mans me
m1rng lak h•Leb la10, mengwgat tjarnnia KPM m<il~drni pe
noempang kapaln,a. Seperti dalaUJ semoea bnl tentoe djoega 
ada p~noe ~pa g jang m<'ugumel, tatapi gom"l"n s•bag,t,011 ti

dak selamallja padit tempatuja walanpon sering bioa k:edjadian 
m•m'l•g ads hal2 Jang tak bckh dieato<djcei djotga 0 1~11 
pemb.,onr moatschappij. 

Sering k"ed)Mdiao, peno•mpaug2 soeka2 me11gomel <lidepon 
djoogos aian klerk sadja, dao biarpon barang keberatar.njA me
mar.g sahenarnja, sc edali tentoa dj&rallg l·c"'"s I. Ma•loemiab 
eeorar g pengerdja sehailan tak herkoeasa «pa2, mel1ii•1kao mea
<l~ogar priu'ah aauja. Seliall irne baikl .. h barang keb.,ratan pe
on• mpa1,g jr.ng mewnng p•de tempntnja, dis,mpaiknn pada 
k~pit>in kapal 'lltbu pada pt.mbesar ml!Btsobc.rpij di Bat11wi. 

~eger1 Kw .ndang 11galrnja so njr. Kc\Jers,han pekarangan2 
roemab l dale hagitce diperhntikan roepanje. Djalan rajo Kwau
iaul!-Gurontala adn sampai bago 11, tdapi terl11mpaa banjak 
l ka· -lckokn1a, acla jan.r soroepa hoerr>ef 8 eda poela jong 
seakan2 hoeroef N . te.u Z dan aebagainja. Naik toeroennja 
tidak s berupa. 

I J .. ~NG l3.--\11( 

boedt mengoeatkan d 1n inenjegar
kan toehon haroeslah m1 oen1 bierQ 

hitam ( extrastoutbier ) merk: 

Auto jang paling baik boeat 
harga jahg paling rendah 
dengan gan:J.ntie dari fa-

1: briek boeat selama satoe 
I tahoen terhitoeng moelai 
hari pembelian keoentoengan 

Irrnpo"rteurs: W. B· LE'DEBOER & Oo . \\ 
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mana tiada bole~ didapat dari lain IIJerk. 
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Ex winkel 

t.erhua ditoko 

W. B. Le<leboe·r * Cf!. Auto~afieelin11 .Wanado 



Separoeh beaar dari djalan itoe melint111 hoetan. Kanan ki
ri tanah kosong belakah 1eakan2 ada menanti tjangkolnja ai
tani da.tang memperkeboninja. Pada sebelah Gorontalo soedab 
koerang tanab kosong pada pinggir tljalan tetapi soedah t•r
depat banjak kebon sawab atau kebon kelap11. Sesoedahnja ber
auto kira2 doea djam Jamanja, tibalah kami di Gorontalo, di. 
mlllla kami hakal bertinggal tiga bari lamanja berhoeboeng de
ngan oeroesau pekordjae n. 

Gorontalo, 10 Mei 1928. 

·.oalam perdjalanau. 
IV. 

Negeri Gorontalo tak ada perobahannja jang pentiog2, selang 
kami mangoendjoenginja waktoe perkoendjoengau j. d. p. t. be
ear G,G. dalam tahoen ja.og laloa. 

Moeaim kemarau agaknja soedah moelai disana. Debneb 
didfalanan arnat mengganggoe jang berdjalan. Djoe6R disini n· 
ga~ja kebu1ihan pekaraugan roernah tak bt gitoe diperbatikan 
penJloedoek, walal.lpon dari pihak pemerentah tidak djarang di
boffit koemiai serta diperentah deogan 88llgal aopaia kebarsiban 
itoJ liliperloekaa oleh pendocdoek. Hoekoemao denda jang saban 
kal didjatoebkan kepada jang kintalnja kotor, agakuja tak se. 
beriipa dirasa, Hbalt perol>ahan tak didapat. Kaloe denda di 
gan i pertanggoengan diri barangkali herakibet lebih baik? 
Pen&eloeban tentang beratnja tanggoengan heereudienst banjak 
t11rdeagar. llllen~~i pendoedoek afde@li ng Gorontalo jnng tak 
sebandiog deogan kedesaran tanahnj11, t.,rJebibpon sebahagian 
besar ada terkoempoel dioegcri Gorontalo dau sekelilin~nja, 

mak ataranja ito.c \anggoengan heereudienet mengerdjakau dja
lan Gorontalo-Kwandang .. mat berat, sebab penanggoeng peker. 
djaan terseiloat terpaksa berdjalan djaoeh <lan bertinggal hebe
rapa:;hari ditempat pekerdjaau lirntarau tak sempat poelang i!a
ban llari. Bekal boeat beberapa bari mesli disediaki.n, dan o
ranirt jang penghidopannja sempit tak: djarang men1nggalkan 
roemah lang~a jang tak poeuja tjoekoep m11kanan selawa ha-
ri2 rdjun. 

(Akan disawboeng) 

dan daerahnja. 

Lagi2 auto diverbaal. 
Poela polisi nrbaal auto2 jang dibawab ioi, pada 14· hb. 

ini A.moerang cmn ;aekelilingnia: 
718 overaeladea= 
727 

60 
60 

699 
909 
558 
673 
83& 
443 
306 
541 

Handrem":;aefect 

...,, - -~ 

CHAUFFEUR. 
EIGENAAR 

Ot'erhladoo 

Hau*'8 defect 
,, 

Geen achternummer, voornumwer 
Num ttetl' t; klein, reclam,; 

Ha1l9tnt ~efect. 

ouleesbaar 

Het in ,_&ev_pr brengen van het verkeer. 
+ 40 K. 'M. in de bebouwde kow. 
Artillel"'ifs van bet motorreglemeut. 

Kebanjakan pelaoggaran moelai soesoet. Achir211ja polisi 
menang? I1ain <t8:1lu-pada itoe dari jg waJjtb kami leriw11 war
ta, bahwa ada _!!ebuog telah dlverbaal lantaran memhiark:an 
analrnja beroemoer 15 boelan bermain di<ljalauan, loin orarg 
poela sebab melangka ariikel 10 dari Vuurwapen-Ordonnantie 
dan doea ornnguellab melangka Hondsdolheid Ordonoantie 

u : Wartapost 
AGENTSCHAP POSTSPAARBANK 

di M.AKASSAR. 

Uui jaoi W.ntj1ll ada diwartakan paila karni s1tperti barikot: 
Berhoebo;ng cie;;gan p e m b o e k a a n 11 e b o e a h n g en t

s c 'lr'a p po1d paarbank di Malcassarpadalbb 
Sept em be r j.a.d. adalab si peniimpan diingatkan peuling
oja, bahwa mereka itoe haroes mendoeroah boekoe spaarbanknja 
<litjap di kantor pos atau balppostkautoor jaag eda ditempat 
kediamannja, soepaJa nanti kelak ha.l-halnja bisa diatoer devgan 
Agentschap, jang mana 01rntoek wereka it~e mambawa banjak 
pengoeraogan tewpoh. Keterangan Jang lain laio dengan sneka 
hati akan diberi oleh kantor pos dau - hulppostkautor. 

Politie - agent sadja. 
Kedjadian dimoeka geredja Protestant sementara politie 

meodjaga kenwanan kebaktiRn njata2 jang difakoekan pRgi 
hari minggoe- 13 Mei 1928- digeredja~ terseboet. Auto no 
862 aoedab liwat tempat berdirinja Hoofdagent 'a" Politie 
menoeroet atoeran. SoedAh itoe chauffeur moela1 kaeih djalan 
ladjoe, tambab gaa, mengadakan riboet. Sedaog auto masih 
berdjalan dalam garisan dim a 1a auto haroes djalan laweat2, 
politie agent lrl!sili fanda 1 an g z a a m. Cbanffeur marali ka
renanja, !aloe 'mangeloearkan k:ata2 jaug tiada pantas lerhadap 
pada Politie:~geCt jaog wenJjalankan lcewadjibanoja. Soeara 
keras dari ohaaff'euf, terdengar oleh Hoofrl-agent, jang lantas 
datang memeriksa ·apa soedah kedjadian. Cbaffeur diproees
nrbaal dan hari ini- 15 Mei '28- menghadap rol ..... 
Rol memoetoes: b;;'iklah Chauffeur itoe d1toempangkan ti g a 
bar i I aw a '~.j..J. , dalam roemah makan prodeo, dimana de
ngao otak jan~,.f.CDang dapat dipikirkauuja, bahwa peratoerau 
jaug diberika'Jl kepada dan haroee didjalan kan oleh !!tlorang 
Po I i tie - a ~en ~ ea d j a, sepatoetnja ditoeroet oleh eemoe
a orang·orang b~., dan crraog ketjil, kaja dan miskin, pan
dai <lau bodob," ""agai itoe did}alaokan oleh jaag menguda
kan peratoeran itoe, kopada keamnnan oemoem.-

Ahli tree oem bo-ea.t Sangir-Talaud. 
Dari pihak ·a~, meugetahoeipja kami deugn-r babwa lan

tarau kakoera aci' -'i\teest.er in de reohten, maka ~eloem sem
pat dikatakan ~ilam~uasah seorang Mr bakal dataog memvoor-

MADE DJOEAL .. 
• 

·Satoe auto merk DO OGE sport
model jang dalatIJ keadaaIJ bagoes. 

Boleh periksa sendiri keadaannja. 
Keterangan-keterangan boleh dapat dwri : 

ziteri Inbeemsche rechlbauken di p.p. Sangir-Tal Rud. Socatoe 
peroeb11hau jang baik semeulara itoe soedah diadalran <lengao 
wenempatkau seorang ahli hoekoem di Manedo, ialah p"do<'ka 
tocao van Diffelen, jaug 1\ibekerdjakan ' boeat weujelidiki seg•
la vonnis perkara2 jang dipoetoes oleb roudjelis2 hoekoem ta
nab 2 lat dschap :la lam daerah keresidenan ini. Teristiwewt\poen 
vonnis2 jallg diapel mendapat perbatian jang loenr bia.sa da· 
ri beliau, walnnpoen lain 2 vonnis djoega diaelitliki dengan sek
samaoja. Dalam pertja1rnpau jang pendek deugan toean terse
boet · kami dengar, bahwa beli&u moelai dapat kepe•ti1rn bah
wa kaoem Saogjr, teroi<tama Siaoe aga). nja soeka2 perkara, 
terbanjak kali teutaog hal2 jdng boleb dianggap selakoe tjo
ba-tjobaan sadjal Hal mana meivan)? _s£benaruja, menoeroet 
ee1ahoe kami aendiri djoega l Tetapi, kami katakan pada be· 
Jiau, ealah saloe jaag menjebabkan ialah kesernpitan tempat 
disana s bingga orang2 sea a1i2 t - rpaksa herebuetan baraug 
doesoen satoe sawa Jain . Ditjeriterakan pada kami, bahw11 
ada satoe pt rkara anlara 30 kepalR farnili pad a pihak jang 
satoe deogan ~O kepala famili pa<la fihak jang laiu, t e uta1"g 

.•.. 20 pohon kel11pa I Astag .. h I 

Berlajar tweede klas dengan I..P.M. 
D~ng~n mengetjoea\Jkan orang2 j11og selamanja mengomel, 

sernpa1 disaksi~an dengan pasti, bahwa pelajaran dikelae doea 
deagan kapalnja K .P.M. aelamanja ada menjenaagkan. Djoega 
·kami sering meuoempaug klas doea dikapal K.P.M., dau bi
arpoen kesenangsnnja tidak sama dengan d1kel11s satoe, dima
na kami djoeg,. biaoa menoewpaug, tetapi mengingat perban
diagan t:>elaodja kedoea klas itoe, maka diklas d oea ada sa.n· 
pai bagoe•. Bagitoe djoega waktoe kami menoempang kapal 
F.ijnaoker Hordijk ke Kwandang, maka keadaau dan perawatan 
diklas doea Lak a<la koerangnja. Sebab itoe kawi kesal bila· 
wan a karni terpaksa menoelis barang hal jang koeraog enak 
rnengenai K.P.M. Waktoe kami poelang dari Kwaudang kawi 
rneaoewpang kapel van Overstraten. Keadaau diklas doea sa
ma biasa, makeoannja tjoekoep, karnaruja bersib, rawatao · pe
noempaug tjoekoep baik db. Tetapi ada satoe bal jaug karni 
perloekan perhadapkan pada pewbesar maatscbappij te.rsoboet. 
Ma•loemlab diidas doea ada tiga bangkoe tempat penoewpang 
<loedoek mengawbil angin dan berseuang. Selawa kami d1ka
pal terseboet waka pada djam jang panagier perloe berada 
didek lantaran dalam kamar 11edikit pauas, mak11 kami dapati 
bangkoe2 itoe p1moeh dengau batjo, koeli kapal jang seteognh 
teliondjallg, doedoek atasnja. Pa<la waktoe mal11m me:eka 
<latang tidoer didek: kia~ doea dan djoega dibaugkoe. 

Kami thhoe bahwa dek dau tempat do< doek atasnja iloe 
sengadja wemang dise<liaAan oe ntoek penoempaug kelas dota 
dau boekan boeat koeli kapal jg eeteugah telar.<ljang. Sebab 
itoe kami harap pembeear K . P.M. soeka perhatikan soepaja 
d1k:apal2oja tidak bisa lagi ke~ljadiau sepert dikApal vaa Ove r-

• straten itoe, dimana ko el1 kapa l w e nggaoggoe kesenangan pe· 
noempang kela• d.oea. Keadaa11 sebegitoe wadjib <lcngan lekas 
ditiadakan hoeat kesenangan maatscbappij dan penoenwpsng 
kapnlnja. Hdl'ap diperbatiken I 

Curpbar. 

De C h i n e e s c h e s ch o I e n. 
Het ia een fe1t dat de Cbinel'zen meer aan hunne rechten 

denkeu dan aan buune pliciiten. Vooral t -genover huo eigen 
landaar<l treedt de Chinees meflstal kranig op om niet te ZP.g
gen bru1aaL De Qbinees haat bij ua alles wat Cbiueesch is 
en Leemt alias wat Westersch is zond e r rneer aao, rnisschien 
iu <le aedachte om daardoor mod e rn te ziJD, Zblfs ultra modern. 

De volbloed Chineezen t'ooral zijn erger, want behalve stom 
miteit, winstb '. jag en dobbelspele!l, bezitteu ze nog een andere 
eigenschap, u. I. koppigheid. H<t is o zoo moeilijk ow nen aan 
het verstan<l te breogen, wauoeer ze iets verkeer<ls in bun zin 
beubeu, gewoonlijk zijn ze te dom om te begrtjpen· wat wij 
meenen. Zoo hebbeu ze b. v. een 1weede Cb1ne ,sche achool 
gesticbt onder <len usern Tioug Hoa school, \Velke absoluut 
geue urgentie ie, doch eerder de eerate steeu legt to' twee
dracbt in ons maatechappelijk !even, Want algemPJen is bekeod, 
<lat de twee !<Wolen niet erg vrieudschappelijk jegt:ns olkaar 
gezind zijn, om niet te zeggea vijandig. Hoe ze er dus_ toe 
gekomen zijn ow de Tiong Hoa school op te richten, is mij 
de pertinente oorzaak daanan tot heden tee nog niet hekeucl. 
Teveus, ik wil mijo tijd niet verkuoeien met h·et zoeken uaar 
die oorzaak. Ik weet alleen dat bet bestuur der Nicnwe school 
<le 'Volle ubuld draagt, omdat wat er ook gebeuren mog,., zij 
nimmer tot het 0prichten van eeu a'ndere school mogeu onr
gaan, aaoger;ien - de eene Jok TJae 1cbool reeds meu dan vol-

i\. G. SI1vfROP. 

doende is. Het is bun plicbt om steeds eendracbtig te zijn, 
om een goed voorbeeld aau de jonge geoeratie te geven. Ze 
mogeu ru:tie btJbben met het bestuur <ler Handelsverg. l!n 
daarhij volkomen in hun recbt zijo, docb nog mogeu zij niet 
to vrnl aan hnnne persoonlijke rechten deakeu. De plichten 
jegens de Mnotschappij en het opkomeude gesl11cht moeten ook: 
in bet oog gebouden worden, want plioht gaat voor allee. 
Tbink less abo ut Your rights and more aboat Your duties. 

Wij, jong Cbineezeu willen het 11u audere bebben, wij 
weuschen <lat de Chioeescbe echolen voor IIDIDPr g~sloten wor
tl.en, orudat bet be.staan daarvan toch gehePl outteloos i1. Het 
is wau, dat wij Chin eezeo on9 eigen taal woeten kennen, 
dcch daarorn behoeveu we toch aog n iet naar een Cbioeesche 
school te gaan, gtzieB de te lange studietijd op 1lie 11chooL 
Eeu jougeu op een Etirop~esche school, die vocr doktH, inge
uieur etc. stu leert is veel gauwer _klsar dan zijt: makker op 
een Chineescbe school tn ongelu kkig , ......... Time 
is money. Bovendiea ia er maar ~eu ,,.an de tien die door 
alndeert in China, wat wn~ten nu de 9 andere heginuen? 
Een l>etrekking kuuaen ze bier o zoo moeilijk krijgen, wat 
we! te begrijpen is iu Ned. India. Zoo beb ill: er een paar 
gekeud, die arme on<lers hebbeo en tot nu toe nog geeu he
trekking hehben Lannen krijgen. Erg kasian oietwaar, au dan 
te denkeo dat de baude.lsverg. zooveel heeft moeten uitgeven 
en .....•.... 11llemaal voor niet•. 

Zon-ler de Chineeeche school beeft de handelsverg. meeu 
ik: een hoop heilige <lingeu kunaen 'ferrichten, ~ooals het 
st• u11en der arweu in bun woei lijke dagen, een huis opricbten 
voor dakloozen, een studiefpnds in bet !even roepen, ons arm 
China helpen etc. 

Onza hroeclera op Java hebben door alle jsren heen de 
weinig_e 'nut •U de te groole uitgave11 der Cbinee•ohe scholen 
ook leeren inzien eu zijn ze Illl begunnen met bet sluitsn 
di t r •choleu. Ik vraag me nu 11f, waarow wij dit hier ook 
u:et doen, waarom ous vast te k:lampen aau bet eenwaalbe
staande, waarom? Geaohte lezers, ik ·hoop, neen ik ben er 
van overtuig<I, dat U mijn gell'oeleus deelt, want zij die den• 
ken, <lat bet bestaan eener Chineesclle school bier nocdzakelijk 
is, beviuden zioh op het gebied der utopia. Ook zonder Cbi
neesch ta verotaan kunuen we ons land liefbebben en dienen, 
(Eugene Che11). Het ligt echter geenszins in mijn bedoeling on; 
uet Cbineesche zonder meer voor goed af te sch,.ffen, want 

bet zou een groot genoegen voor we zijn, wa11neer er op Gonv. 
scholen naas~ bel Hollandsch Chiaeesch kan Worden onder
wt zeu. Nu d 1t ecbter niet kan, rest ons uiets anders over dan 
bij de Frattrschool ons te probeeren, of, de kinderen wan
n<'n zij i.n de vijfde klasse zitten, te verplicbten Cbineesche 
m1Jclaglessen t!,' uem e n. Wauaeer dit echter ook uier doenlijk 
is, dau zulleu we maar 11->n<l~r Cbineesch woeten tevreden 
stell e!! nidwuar broeders? Dt> lezers eu de beslunrsleden der 
CLi'l. Raudelsverg. worclen hiorbij beleefd verzocht hierover 
ee11s coe<l na te den ken alvorens de noodigc stappen 1e doen • 
w~ h coren zoo gaarne wat &ij hiero'fer der.keo, lief1t door 
tusscbenkowst van de Keng Hwa Po. 
_U, geacbte Redactie dan keud voor de verleende plaatsruimte. 

B.A.F. 

Magistraat Onderdistrict Kakas. 
dan peme1•lL:s•an.-

Baroesan ini poela tanggal 27 April 1928 Onderdislrict 
Kak11s telah dikoendjoenizi oleh Magi st r a at mewbikin 
peperi ksr.ar1; sebagai boeroeng radja wali meoanli- nantikan 
ked.otangannja moesim k em a r au, begitoelah djoega terlihat, 
ro<'panja poeblik bersoeka2 akan kedatangaonja tooan2 Mai i •· 
t r a a t; kira2 djam 8-9 pagi pemariksaan climoelaikan ; atau 
id kali kita tidak toelisk:an verslagoja, baoja apa jaog kita. 
rasa sangat pentiug, itoelah jang kita boleh oeraikan dibawab 
ini: 

So~dah ten toe Ma g is t r a a t ; moesti mewoekoel denda 
ke ; ada suiapa jaug wemboeat pdanggaraa jang eelamaoja tida 
bersetoedj oeh deugan keamauan manoesia dan pemerintah, 
aw as I 

Tentoe seka!T djikalau Magi at r a at tetap didjalankan 
begini, maka keperljajaan rajat 1'epada pemarintah tingRal 
koeat bebkau terwashoer - eoesah - tjsre - tegasnja raijat tida 
wcnjowel, tentang perkara jang kepadanja ada merasa kebe
uaran boekan aebaliknja, seperti jaoi;t eoedah <ljadi2 pada tahoen 
!aloe iloe, dimana kita tahoe ada baojak perkara jang soedah 
ti<la di periksa alias di lraboeboekan sadja, sehingga eeakan2 
membikin hati bang k a, pihek jang kebenaran; lihatlah 1adja 
bilikoja kantool' Onderdi1t: K aka 1, b a r a o g2 dan perk •-



k a• 9 pelanggaran di3iloe aoedah bakeho, ibarat ikan dime
leku1? kiranja P. t. Hmke<loea baroe akan membersibkau keko
toran ini, apalah biliknjn onJerdist: Ka k a s biSll mandja<li 
loeas. poela, antara uja. 

Perkara dari Petro es Pasek i b dan Hmtoea Toto lR u, 
kedjadian di Totolan, perkara maua beloem dtoeroes sampai 
sekarani!, d\mana perkakas2 dari Petro es Pas.,kib tinggal 
menginep dib1lik kautoor hingga aekaral'g- tida taboe kupan 
dioeroes kapan ti<la p~rkakao mana oenloek P.P. 11mat perloe 
dan dipakai hari-hari selakoe orang tani, perkakas mana 
selakoe dibeslag d .ambil sendiri didalam roemahnja P.P. oleb 
t Hmtoea T o to la n ulakoe poelisi; kenapa tida dikemba
likan djikalau perkara leraeboet tidak mao" dioeroes? kirauja 
P. t. Hmkedoea baroe akan onderZ'lekeu 1ebih djaoeh bal ini, 
dan aebolen-bolebnja lekas, tentang d j a I an - d j a la n n•geri 
T o to l a 11 jaug soedah ditottvep oleb p o k o k p e rs e 1 i a i
h an; dan biarldh boekoeman didjatoekan kepada siapa jang 
beloem tahoe hiknjatnja hoekoem overt<lreding itoe. 

Kita menjepi eed1kit: 
Dalam Pemerikaaan ini kita misti poedji saksioja torna2 

Magi st r a at jang sangat n e u tr a a I, tjoema be kin ulah 
beberapa Hrotoea masib koerang dalam perkara membikin v o or-
1 o op i g on de r z o e k n j a jaug roepanja ada memibak sa· 
dja p&da si meudawa sedaog tertlawa, hampir titl.a, atau roe
paoja ditamba tindis, sehingga terpaksa toean2 Magi11traad 
g a r o t el i n g a - go j a n g k e pa 1 a kepada Hmtoea be -
r e n g k a Ii H m o e a m e n d a p a t b o e d j o e k a n b i f
f i e poet i h ito1.1lah tidak diketaboei; dan inilah jang di
bilang memihak k i .r i mem terat le an an; Hwloea jaog sebe· 
gitoe boleh diparsekoiahkau legi d1 Ho a g g ere c b ts c boo I; 
dus Hmto~a hodoli? (p) 

Terpaksa soerat2 (relnas) jang beloem betoel k.etuangannja 
toean2 Magistraad mo&s~i tolak 11tau toenda, 

antarauja, 
Satoe perkara kedjadian di Paso, perkara mana ngama dan 

kerkeraad Passo terbela-hela, lauter•n souat boeta autjaman 
jang di toendjoekau pada toean Peaoeloeog ludjil dimana t.P. 
terp11ksa membikin pepiriksaan tenlaag antjaman soerat. boeta 
itoe, dimaua njata tida a<la keterangan jaag njata, kenapa 
perkara iui moesti dilandjoetkan lagi eleh polttiP, Hdang njata 
tidak ada keteraagau alias soedah damai? R'Jekoenlah dengan 
agama, heotikanlab deneki2 perkara marah tidn mengapa, asal 
s&c.lja ikoet saperti Toehan soedah bilang: 

Djanganlab marahruoe diba.wah sampai 
matahari masoek. 

rjad1lah dengan kedjatl•an ini perkara. tnscbott terpaksa 
toean2 Magistraat goja.og kepala, perkara ters,ehout d1toends; 
apa pengabisannja beloem diketaboei, dimana kila tahoe peme
rintah ada sampai adil, dimana perkara ters8boet 1-2 bari 
tentoe bakal diperiksa.-

Seperti kita soedah bilaog diatas iai kali Vf'rslagnja ver· 
slaguja kita beloem bisa menoetoer, lautaran tida lebih perlue 
dar! artikel jaug kita toetoerkan diatas 10i.· 

Hanjalah ada peugadjaran dari toeao2 Magistraat menga• 
takao: · 

Djaogan mengkelai (berkelahi) lo.gi.
Djangan melepaskan andjiog dan babi. 
Djaagan meruesakan oraog poeaja tanaman, 
Djangan meogantjam politic. 
Djaoga.n merombak b.:>etan soekai 
Atau djaogan memboeat pelaugaran jaug selamania moe
soeh deugan wet? 

awas I -

Passolambot. 
Seperti kite telah lontjeugkan bertoero~t-toeroet dalam soe

rat chabar ini tentaug kedjadiao ditempat mandi Passolambot 
di Pasao, maka pada tgt 10 April 1928 tempat mandi itae 
kembali soedab dikerdjakao oleh orang uegeri; tanab ddo ba
toe )g diboeaug dalam irne tempat mandi semoea dia111?lrnt; 
tegilanja soe<lah boleh diboeat pemandangao oleh orani;:- a•ing, 
teutang <loedoeknja dan keadaao11ja tempat maudi itoe dari 
do~lotinja, dan uropai disini kita poenja artikel teotang tem
pat maudi itoe. 

L'>ntjeng. 

Pemberitahoean serta oetjapan terimakasih. 

Pada 12 hb. Mei 1928 soedah meninggal di Oeloe 
Siaoe, Soeami dan Bapa kami jang tertjinta : 

D. P. T U H AT E L U, 
dalam oesia 60 tahoen. 

Ditangisi oleh kami jang berdoeka, 
Djanda Tuhatelu serta anak-anak 

dan sanak soedara sekalian. 
xx xx 

Kepada sekalian Njonja2 , Nona2
, toean2 sobat-ke

nalan dan kaoem koelawarga jang soedah mengambil 
bahagian dalam kedoekaan kami, waktoe pengoeboe
ran djenazah kekasih kami itoe, kami mengoetjapkan 
Jimpah sjoekoer dan terima kasih. 

Pendjoealan dimoeka orang banjak. 

Pada. bari Sabtoe tgl 26 Mei 1928, djarn 10 pa· 
gi akan didjoealdikantoor lelang di-Manado l perceel 
verp. No. 1517, terdoedoek di karnpoeng 'l'j latja 
Marni do, ternjata dalam soerat eigendom tgl. 8 
.Mei 1918 No. 36. 

Pendjoealan vrij dari bypotbeek. 
Djoeroekoeasa, 

B. P. M. 
Manado.

Keterangan2 sama Notaris Manado. 

Pasar Poigar 
diboeka 30 April 19:i8, 

serta ramai dikoendj oengi orang. 
15. TOLOH. 

----------------------------------------------~~--

Baroe terima · 

,,JENE VER '' tjap ,,ROEMAH 

SelamanJa tinggal No. 1. Is. 

LEKAS ATOER PESAN.AN. 

.Jang kasih datang: Handelscon1pagnie v/h DlRCK~ & Co. 

B:ntang MlU' 
l'jntidiploma St 

KE RT AS BO EAT 
JANG PALING BAIK 
Parijs 1900 
Louis 1904 
L.uik 1905 

Hors Concours Lid Jury L-Onden 1908 

SIGARET 

'" 

ii 

r • 
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BEKENDMAKING. 

Het fd. Hoofd van Plaatselijk Bestuur te Manado, 

maa.kt hierbij bekend, dat de belastingen van vuur
wapens Toor bet jaar 1928 uiterlijk in de maand Juni 
1928 moeten worden voldaan.-

Fabriek jang paling . Beswr,• dan 
te1·nama da,ri perkakas-perkakas ,. 

M a n ad o, 14 Mei l 9:l8.-

Het fd. H1ofd van Plaatselijk Be.:;tuur vd. 

Pemberi-tahoean 
Kepala pemerintah Manado, memberi taboe bab

wa belasting2 sendjata api 0entoek tahoen 1928 di
tentoekan dalam boelan Juni 1928 baroes dibaj<tr.· 

M an ad o , 14 Mei 1928.-

Kepala pemeren tab tarseboet. 

Ba roe d ·iboeka 

\VINKEL T JAN KWONG. 
Kleermaker 

dimoeka benteng di Manado. Sedia dan tjakap 

bekin segala roepa pakaian dari roepa-roepa model, 

boeatan bagoes dan koeat. T jobalah datang sendiri 

atau soeroeh panggil diroemah ! 

LOTERIJ OEWANG BESAR 
OENTOEK 

,,INRICHTING VAN JONGENSWEEZEN 
di SOERABAIA d.l.l. 

Prijs 

" ,, 
,, 
,, 

d.1.1. 

No. 1 
No. 2 
No. 3 
No. 4 
No. fj 

prijs. 

f 150.000 
" 100.000 

75.000 ,, 
" 50.000 
,, 25.000 

" 

Tariknja selaat-laat pada 9 h.b. October 1928, 
tetapi boleh dimadjoekan kalau lot-lot soedah di
djoeal habis, 

Trekkingslijst nanti dikirim pada pembeli, zonder 
diminta lagi. 

Harga per Lot f 11.- contant 
tambah porto aangeteekend ,, 0.35 

Rembours tambah ,, 0.75 

Drukkerij LIEM OEI TIONG & Co., 
MA.NA DO. 

I 

t'tl AG~ IHM 'I\ B 0 "IJ G • · tt·cl' dll. 
iaitoe 

ROBEHT BOSCH A-G STUirT~ART 
Toean poenja auto djalan lebih baik dan tetap 

dan makan minjak lebih koerang dii.Jca.tau toean 
pakai Bosch Bougies. 

INGAT ! Minta selamanja Bosch buugie;, Bosch 
magneet dan lain-Iain merk Bosch, iebab ini merk 
paling baik. 

Selamanja ada sedia Bosch magneet, " Bougi~ 
dan onderdeelen. 

lmporteurs voor Noord - Celebes -
Gorontalo - en Ternate. 

Gebroeders BOUVY, Manado. 

'l 

)9 

r; • -

Lemah Dipoenggoeng? 
Djagalah soepaja gindjelmoe djangan .t.eledor I 

Sakit2 dipinggang. ganggoean ketika boeang air 
ketjil, pening~ kepala dan poesing 2, kefesoean, n 

perasaan gegap, dl.l.nja itoe bisa dihilangkan. 
Dengansebentar bisa dia hilang kalau ' kamoe 
sehatkan gindjelmoe. . 

Pil Foster boeat sakit belakang - 'clan gindjel 
(Foster's Rugpijn Nieren Pillen) niengcfeatkan 
gindjel jang lemah clan bikin perasaanmbe djadi " 
moeda kembali. Djanganlah ditoenggoeI).g- lama2 

hingga kamoe diserang penjakit rheumatilc, kebarah~ 
an tempat kentjing, batoe gindjel, atau }Senjakit 
boesoeng. Pil Foster menjehatkan djoega penjakit 
jang djahat ini. tetapi adalah lebih akal kalau 
kamoe menegahkan bahaja itoe. 

R~ijn~!E!1::s 
Boleh dapat beli disemoea roemah oba~ dan toko2• 

Wakil besar; Rathkamp & Co., di~Betawi cl.I.I. 
Satoe betel harganja f 2.~ . 

-
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Roewam 

Bagaimana akal si-lela.ki akan 
niempertahankan tenaga 1noedahnja '? 

Orang jang berpikiran o;stjaja berdaja ot'pnja '" ak.111 

G mernpntabnnka11 le1°ai1arja sel.>tt+(!limaua kett<a iu m• sih moe-

1 
de, kar~1111 haraull' aiapt• jang koest dan wnras per•s 1a111.ja, 

. Houlah orang jeni;: bis11 pJ,,sir denra" m-rdcka. Kal11u ia be

. r&s8 bahwa kekoentannja soe<lah berkoaa!lg, ti<lak lngi seha-1 gaimttna dil"·heu<lakiuja, dan seriugbli ia ltsoe-lrsoe rlau ~e-

l 
gap, tambahnn l•gi trnaga lelakinjn soc<lah hil>1ng, llj•talah j., 

alrnn me11tjari 11kal soepajs kekoebtannja jang hilang itoe kem

b11li la~i. 

Dalnm hhl itue teraag i~ soe11ggoeh-soenggoeh t>ermaksoed 

akeu berobat dcrngau S«natogen, karena ia soedah tahoe bahwa 

· tidak nda lagi obat jang lain dari pada SanutC>gen itoe j1111g 

biaa mcn~oeatkaR d110 meojehatknn toeboeh dan monnmhah 

z11.t-zat jang perloe liagi <lal'ab dan pangsn. Sn11alogen it.-" tiada 

•ekali-kali berl.Jahaja, djoega bisa ditjernakan oleh peroet bn!lr 

jang lemah.- tambahan lngi obat itoe bisa metrnrbitknn uafsoe 

maknn, dan rnengbila11gk1rn segala kelcmahan atau kegegapan. 

Kalan orang rnerasa lemah dan leso~, <ljanganlah bertang-

goeh ntttu himbaug, meh.inkan bari ini djoega beli sehotoi 

Dengan sigera orang akall muuai bahwa segala 

han hilang dan orRng bisa lagi bikin plesir dengao I 
Sanatog.,n pada roem11h obat atau toko. 

kelema-

merdeka. 

Tida ada 
Kegatalan dan kesakitan 

keras jang disebabkan o
leh penjakit roewam, goe

dik, wasir d.1.1. penjakit 
koelit lekas hilang den
gan sepertinja kalau p:i

kai Palet Foster. 

l 
'"' 

Eau 
B 0 

de 
L 

Cologne 
D 0 0 T 

Merk jang paling baik.. Terlaloe 
haroem baoerij a. T erkenal 
diantero doenia. 
Bolch didapat pada semoea. 

toko-toko. 

I banding:mnja 
boeat menjemboehkan 
orang jang sakii peroer 
sekat, koerang nefsoe ma· 
kan,pentjenrnan tidnk baik, 
sakit kepala, penja!dt koe
ning, sakir peroet besar 
dan isi peroet dsripads 

PA.LET FO~~TER. (Foster's Zali) 
boleh didapar diser.. oea roemah o!>at dan 
foko-toko deagan barga f. 1.- setaboeng. I _____ _,_,,.,. ___ ,__,,_,_ __________ .,.. ______ ~ ....::V'r mpmr 

moesli dibikin .sem6oeh 
Akker's Abdijsiroop 
jang mashoer ini di
djadikan dari boem
boe2 jang telah 
bertahoen2 dikenal 
darihal kebaikannja 
menjemboehkan se• 
gala penjakit paroe 
dan dikerdjakan 
dengan atoeraa 
baroe soepaja baha
gian pati jang men
jemboehkan penja
kit itoe tiada roesak 
dan selamanja ting
pl dengan sem-
poerna. 

Tandanja bahasa penjakit griep itoe ada lebih 
berbahaja daripada jang orang kira. bisa diketa
hoei claripacla banjaknja orang jang meninggal 
djadi korbannja pada waktoe jang achir ini. Boeat 
mengetahoei jang sebenarllnja bagaimana kedja
hatan penjakit griep ini, beloemlah tjoekoep kalau 
orang tjoema menghitoeng banjaknja korban jang 
dibinasakannja. Dan djoega sebetoelnja djoemlah 
itoe haroeslah dikalikan dengan doea. karena keba
njakan korban itoe ialah dengan teroes karena 
griep dan jang tiada teroes karenanja. Seringkali 
penjakit paroe2 dan djoega bela seni itoe datang
nja dari sakit Spanjol jang tiada cliinclahkan atau 
dipercloelikan orang. clan bisa cljoega mencljacli 
bronchitis, mengi, bengek clan banjak penjakit 
lain 2 jang djahat lagi. Dari itoe penjakit griep 
itoe pacla moelanja moesti clengan segara dilawan 
dengan Akker' s Abdijsiroop jang mashoer clan 
mandjoer itoe, jang membikin orang cljadi baik 
clan memboenoeh semoea koeman penjakit. Kalau 
orang memakai Akker' s Abclijsiroop semoea penja
kit djacli hilang toeboeh jang lemas djadi koeat. 

Harga satoe botol terboengkoes f 3.-: botol besar (2 1/, kali sebesar itoe) f 5.-. 
Boleh dapat diroemah obat clan toko2 • Wakil: Chineesche Voorstraat 17, Soerabaia. 

AKKER'S 

• 

( ' 

Pil Foste:- boeat r:eroet besar 
(Foster's Maagpi!ien) boleb dldspat dlsemoea 
roemah obat dan toko. HarganJa f, 0.80 &e'botol. 

Mend)aga anak tjoetjoe 
soepaja koeat clan segar. 

BOE AT mendapat toeroenan 
haroesiah iboe' jang tjerdik 

soep:ija anak' jang akan lahir 
toemb;chnja d1waktoe iahir. 

jang ko~at. 

itoe beker~'' 1 

itoe so2'....'-~ 

itoelah sebabnja. maka dia selaloe wem. i,z,i 

obat Kalzan diwaktoe dia boc'1!'ng. Seb<i' 
mcng·~rti. bahasa Kalzan akan memberi Zc>t C:~ '= ,-, 
pada toeboehnja, jang perloe sekali Ln:.' 
njoeboerkan toemboehnja anak ja!1g akan la:~i:- 1.~t.:. 

Ojoega iboe itoe sendiri tentoe beras;:: ld"'' 
kc.eat clan sehat karena memakai Kalzan. seb,!:J 
Kalzan memberi kekoeatan baroe pada segenz.p 
badan. Lagi poela mendjaoehkan keroesakan git;i 

diwaktoe boenting, 

LZ 
Obat Makanan Kapoer 

Boleh dapat beli disemoea roemah obat dan toko-toko . I 
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ADVERTENTIE- EN NIEUWSBLAD VOOR MANADO EN DE OMSTREKEN. 

M.anado's burgervader. 
Uit zeer betrouwbare bron vernamen we dat tot 

bllrgemeester van Manado hoogstwaarschijnlijk zal 
worden benoemd de heer B. Roep, thans hoofdam bte
naar ter gemeentesecretarie te Soernba1a (op wacht· 
geld) en gedelegeerd lid van den Volksraad. In·der
tijd was gemot:mdtt beer Gezaghebber te Tahoena. De 
beer Roep is lid v/d P.E.B. Op bet gQbied der decen
tralisatie is hij geen onbekende, dank zij zijn jaren
lange ervaring ter gemeente - secretarie te Soerabaju. 

Met de mogelijke benoeming v/d beer Roep iB 
•en einde gemaakt aan bet ~eredekavel in sommige 
kringen alhier De pro- en contra propaganda voor de 
candidatuur van de heeren DR Ratu-Langie en Sigar 
sijn gebleken van geen nut te zijn geweest. Men 
heeft zicb voor niets warm gemaakt I De verdeeld
beid in den boezem der Inbeemsebe beweging alhier, 
was o. i. een der redenen geweest, waarom de re
geering een niet Minahasser tot burgervader •an 
llanado zal b@noemen. Jmmers, benoemds men den 
beer Ratu-Langie, dan had men kans zijn contra's 
tegen zich te bebben etc. Bet ware beter gewel"st 
als de vooraaostaande figuren van bet land van 
Toar eendrachtig waren in bun keuze, eri een en 
dezelfde persoon hoi.dden gecand1deerd. Men bad 

zich tot de regeering moeten wen den met Mn en deze]f. 
de candidaat. Dan had de regeering beslist meer aan
dacht geschonken aan de keuze der lnheemschen ! 
Waar men echter begon met verdeeldbeid te de
monstreeren, is het niet te verwonderen dat de 
keuze der re eerin op een buiten de bowejing 
staana pen!IOon za va. Jen 

U1t dit geTal trekke men leering 1 

D. M. c. 
Handwerk boeken 

=X= 

KRUISSTEEK 
BORD UREN 

HAKEN 
TENERIFFA 

HA RDA NG ER 

enz. enz. 

Boekhandel & Drukkerij 

Liem Oei 'J'iong & Co. 
M a n a d o. 

Uit Gorontalo. 
T. B. C. Vereeniging. 

De vereeniging neemt als !eden aan alle landaar
den Uit de samenstelling van het bestuur, bestaan
de o. a. uit de Djogoegoe Kotta als voorzitter, de 
Luiteuant der Chineezen als vice voorzitter een 
ChrnePsche pen niugmeester etc. blij kt zulks tro~1 wens 
dnideliJk. De bedoeling is, de TBC en de Jepra, 
wdke z1ekten ook op Gorontalo schrikbare afme
tingen beginnt-n aan te nemen, te be::.trijden. In ver
band awt de nog beperkte middelen, besloot men ech
ter eerst de 'I'BC aan te vu.tten. Als de vereeniging 
over ruimer geldmiddelen be;:;chikken kan, gaat 
men pas over tot da bestrijding der lepru, middels 
oprichting van een leprozerie etc. 

Dysentrie. 
Bij twee inwoners, dia vrij tosvallig voor zaken 

opzocbten, werd door den dokter dysentrie geconsta
teerd. Bet is ons echter niet bekend of er meer· 
dere ~evallen vun die ziekte waren gerapporteerd 
Voor bewoners van Gorontalo is het ecbter zaak, 
nu de droge tijd daar is dubbele voorzichtig· 
heid te betrac.hten. De drinkwatervoorziening 
aldaar laat veel to wenschen over. De massa (de 
inheemscbe bevolking vnl. consumeert ongefiltreerd 
kali· water. Als in de oostmoeson bet de bi et van de 
kali tot minder dan de helft terugloopt, dan .kan 
men zich voorstellen wat voor viezigheid als water 
wordt ingenomeu. 

Gevaarlijk verliefd. 
Een jongmensch van goede11 huize was verliefd 

op een eveueen::; gegoed meisje. Of de liefde wed er· 
erig was, \V'eten we m ... t. Dach het schijnc dat 

bet meisje, naa::;r, baar aaobidder nog een ander 
jonkman duldde Hoe bet zij, op den tienden dezer 
kwam hf't jongmensch zich bij dfl politie~1ost te 
Gorontalo aanmtlden, zeggende dat hij zijn meisje 
had neergeschoten. Het geweer leverde bij in. De 
controleur en de dokter gingen direct Kablla-waarts. 
Gelukkig kon warden geconstateerd, dat het ~chot, 

niet doodelijk was Ui teen korten afstand gelost, 
raakte de voile lading bestaande ui t loopers, den 
mon<l van bet slacbtoffer, die danig verminkt moet 
zijn. 

Een roode sinjeur '? 
Verleden WPek Vrijdag ward door de Politis met 

den Kapitein <ler Chineezen huiszoeking ge<laan ten 
buize van een zekere Ch .... ng Ch1ao Pang, V"roeger onder
wij~er aan de Bak-Tong te 'l'aboena en tbans Jesgeven· 
d~ m de Engelsche taal alhier. Een bun<lel brievt-n en 
boeken warden in beslag genomen Na b13t bezoek b~i 
Chang Chiao Pang werd bij den ba1 bier Yet Sen een 
foto in beslag genomen, aflrnmstig van Canton. Bedoel-

Rookt 

CONSUL 

de foto stelt voor een vergadering ts Canton, bel111gd 
voor de besprekingen der Wang Puo-bavenplannen. 

B•0 doolde <'hineeschs ondPrwijzer is afkomstig uit 
, Noord Chinn. Ter plaatse llf'emt hij heel weinig de.Jl 

a,rn het cbineesche openbnre J,..ven, omdat volgenszijn 
zeggen, men met zijn ideer·n niet kan overeenstem
men Van welingelichte zijde meldt men ons, dat 
de foto in kwestie niets met ,,roode- tinten" te ma· 
ken beeft. De personen, voorkomende op de foto 
zijn voornamelijk handelsmenschen afkomeiti~ van 
Canton zelf en elde1s. Wat of de foto met even
tueele roode kleur van den haarsnijder te maken 
beeft snapt men niet ! 

hartwater, het zuur, galach
tigheid, maagkwalen, ge
druktheid na de maaltijden 
en alle spijsverteringsstoornis
sen. Een ideaal laxeermiddel. 

f 0.80 per flacon. 
In alle apotheken, drogist
zaken en groote toko's. 

Heizen per KP ll-boot. 
Menschen, die van kankeren een beroep schijnen 

te maken zeggen weleens: ,,Je kunt per KPM. boot 
i:;Jechts dan prettig en aang1maam reizen, als je in 
de eerste klasse zit!" Als gezt>gd, bet zijn alleen 
de onverbaterlijke kankeraars die zoo'n redeneering 
er op na houtit•n. In den regel is een reis in de 
tweede klasse per KPM, gezien bet prijsverschil 
tusscben eenate en tweede klasse, zelfs zeer goed 
en dragelijk te noemen. Op onze reis per Hordijk 
van hier naar Kwandang badden wij op de beban· 
deling aan board in de tweede klasse dan ook niets 
aan te merken. Het was pu1k, hoewel er door 
enkele persoon nog gekankerd werd over de toewij
zing der hutten. Doch toen we de terugreis van 
Kwandang per Van Overstraten maakten, waren we 
geneigd om ook t~ gaan kankere11 over den toestand 
in de tweede klas. Her. schijnt dat de batjo's (Ma
kassaarscbe koelles) van genoemd schip niets om 
tucbt geven. Juiet als je van de weinige zitgelegen
beid aan dek gebruik wil maken, dan zijn ze in 
beslag gr"' no men door halfn aa kte batjo,s. Tegen acb t 
uur in den avond slaan ze rnetterwoon hun nacht
leger op bet dekhuis der second class. Ook de drie 
banken zijn dan bezet door slapende koelies ! 

·Het is ons bekend, dat aan boord van KPM-sche
pan bepalingen bestaan, waarbij den passagiers op 
hP.t hart wordt gedrukt zich alleen daar op te hou· 
den, wa.ar ze volgens bun passage thuis behooren. 
0. a. mogen dekpassagiers onder geen beding in de 
eerste klasse komen. Daaraan wordt goed de hand 
gehouden. Het is dan ook onze bedoeling om erop 
te wijzen, dat waar van pass ·giers wordt verlangd 
dat z~i z:ch aan de bepalingen van het schip hebben 
te onderwerpen, als contmprestatie van de schesps
bemaninning kan worden v2rwacht, dat ze den pas
sagiers niet tot last warden, zooals zulks het geval 
was op de Van Overstraten. 

SI GAREN. 
van 

Op Zondag 6 dezer had de oprichtingsveq~adering 
van de T. B. C. en Leprozeri• vere•niging Gorontalo 
plaats. Eenige honderden persouen lieten zich als 
lid der vereeniging inschrijven. Van de int•eken
Jijst voor viijwillige bijdra~en werd druk gebruik 
gemaakt, zoodanig dat na enkele da&en tijd de 
vereenigingkas reeds ruim duizend gulden rijk was 
Op Zaterdag avond 12 dezer werd de bioscoop door 
de vereeniging afgehuurd voor sen weldadigheids 
voorstelling. Toegaogskaarten werden aan de buizen 
verkocht waarbij kaarten verkocht warden voor 
f25. per atukl Gorontalo staat trouwsns van ouds 
bekend als de plaats, wier inwoners niet dralen 
diep in den zak te tasten, als bet op weldaad 
aankomt. 

Smit en Ten Hoven, Kampen (Holland) 

De Import eu r •: 

JACOBSON van den B:SB.G 4': Co. 



66 auto's bekeurd ! 
Op 2 llei j. 1. warden niet minder dan55 auto's 

ft8>iUi.e,e~.Q. Tot dusverre werden in totaal al 150 
utobestuurders bekeurd. Het klinkt wel raar mn.ar 

hoe meer bekeuringen, hoe beter bet Yerkeer ~o~·dt. 
Pe laataten tijd is er tenminste Yerbetering te 
tonstateeren, in bet bijzonder bij het verkeer tt>r 

oofdplaats Manado. Door die massabekeuringen, 
al het verkeer buiten de hoofdplaatsen langzamer· 

band ook zicb gaan beteren. Vande 55 auto's waren 
r 25 overbeladen, 24 badden defecte bandremmen 
n vijf brachten het Yerkeer in gevaar door te snel 
ijden. De overige overtredingeh waren defecte 
oetremmen, onzichtbare of t& klein• nummus etc. 
ie zal bet teB slotte winnen ? 

w eldadigheids voorstelling. 
Ten behoeTe van den ~vederopbouw van Erets 

"lsrai:\l en de aardbevingsslachtoffors in Jeruzalem, 
welke plaats in het afgeloopen jaar danig door 
aardbevisigen was geteisterd, organ1seert de beer 
Bollegraf op den 25 en dezer een bioscoopvoorst<+ 
ling. De net.to opbrengst komt geheel tenbate van 
bet geste 1. Aan gebrek aan medewerking 
ontbreekt het den hear B. niet. Volgens genoemden 
beer moat bij reeds vrijdom van vermakelijkl1t::ids
belasting van bet gemeentebestuur hebben verkregen 
en gratis gedrukten van de drukkerijen terwijl de 
at te draaien film belangloos wordt afgestaan. Beter 
kan bet dus niet. Als bet publiek, dat we bij dezen 
opwekken, oak bet zijne te willen bijdragen voor 
bet goede doe!, zijn medewerking sch10nkt, dan !Je
looft de voorstelling een succes te worden. 

De strijd tegen de auto-terreur. 

Onverdroten zet de politie dt-n strijd tegen de auto 
terreur voort. Op l 4 dezer werd,.,n te Amoerang en 
omstreken door den onder commissaris van politie 
Krul en hoofdagent Koper wader elf auto's b@keurd. 
Vijf auto's \Verden geve1 baliseerd van wege defeste 
bandrnm, drie wegens overbelading, twee wegens 
onleesbare resp. t.e kleine numm~ns en een w~gens te 
snel rijden. 

Bebalve voor overtreding van bet motorre
glement warden nog een persoon bekeurd wegens 
overtreding van art. 491/2 W. v.S., waarbij een kindje 
van 15 ma::i.nden onbewaakt Dp den weg was gelaten; 
een peirsoon wegens OVl:!rtreding van art. 10 dt-r Vuur
wapen ordonnantie en twee personen wegens ieem 
der Vuurwa.pen ordonnan tie. 

Roestvrije Gembinders 

B 0 E K E N 

STEUNERS 

BR I EVEN WEG ERS 

50 
100 
250 
500 

1000 
2000 

gram 

" 

LEERMAKERSLINIALEN 

Boekhandel & Drukkerij 

L.JEM. OJ·n 'l'IO~O &. Co., Manado. 

POSTN I EUWS. 
Agentschap der postspaarbmzk te Makasser. 

De postdie1~st meld t ons : 
In verband met. d·) O P El NIN G O P 1 SEP -

'[ bJ M BE R a. s. V A N E E N A G EN 1' SC H A P 
DER POSTSP.AAB.BANK TE MAKAS
S I!; R, warden de inleggers gPwezen op de ncod· 
zakolijkheid om bun woouplaats even te doen a f -
stem p e 1 a 11 teneinde st.raks hun zaken met het 
Agentschap te kunnen legelen, wat uit.eraard voor 
hen tot aanzien!ijke tijdsbesparing zal le1deu. 

Verdere inlicht.ingen warden gaarne door de 
pm:;tkantorei;i en hulppostkanwren verstrekt. 

CHRISTELIJK PROTESTANTSCHE 

JONGEMANNENVEREENIGING ,,SAMUEL 

te MAN A DO. 
-0-

• 
0 p e n b a r e I e z i n g. 

Op Maandag 21 Mei· des avonds half zeven zal voor 
de Christelijk Protestantsche jongemannenvereeni
ging ,, SAM u EL" al hi er in de Protestantsche kerk 
aan de julianalaan optreden DR. BR o u w E R, Zen
dingsdirector van Oegstgeest met het onderwerp : 

,,Ervaringen van ltet Zendingsterrein ' 

Er zal eenmaal worden gecollecteerd voor de 
bibliotheek der Vereeniging. 

Een ieder is welkom. ! Zegt het voort. 

H e t B E S T U U R. 

Echt Amerikaansch ! 

In het land der onbegrensde mogelijkheden vindt 
men toch maar van alles uit I 'l'he Royal Standard, 
fabrikanten der bekende Royal-schrijfmachines be
weert niet meer en niet minder, dat in hot huidig 
tijdsgewricht men de kinderen op school niet meer 
mo et leeren schrij ven, hetgeen zoo t.ijdroo vend is en 
te veel inspanniug van de kinderen vergt, maar .... 
typen ! De Royal-Standardecbe pacdagogen baweren, 
dat daarmede een 3 tot 4 leerjaren kan worden 
bespaard, welke tijd voor bet leeren van wat anders 
dan achrijven, kan worden b=nut ...•...... 

De waterleidiug. 
Zooals de lezer wel reeds zal hebben gemerkt, 

laat da watervoorziening middels de waterleiding, 
den laatsten t~id nog al wat te wenscben over. Door 
den beheerder is aan de aangeslotenen bekend ge
maakt, dat de watertoevoer va.naf negen uur s'a
vonds afgesloten wordt, hetgeen zeker een tijdelijke 
maatregel is. De bedoeling zal wel zijn om in de 
nacht de reservoirs zoo moge!ijk volte laten loopen, 
um zoodoende de druk in cle leiding over dag op 
peil te kunnen houden. 

Naar men ons weet mede te deelen kan bet 
debiet dPr tbans gecaptserde bronnen niet meer aan 
de behoeften voldoen. Om tli voorkomen, dat Ma
nado op een gegeven moment water tekort ko:nt, 
is de w:a.terleidingdienst thans doende de watertoe
voer in de reservoirs te -vergrooten, middels cap
t&ering van nieuwe b rou niln en aanleg van meer
der9 toevoerbuizen. Eeu btidrag van tachtig duizend 
gulden moet voor genoemd doel reeds ~ijn btischik
baar gesteld. Zooals we zien lezers, blijft de water
leidingdtenst er niet stil bijzitten. 

Bet is maar goed ook, want bij den laatsten 
brand in kampong Lawangiroeng alhier, stond de 
brand weer maahteloos tegen de vuurzee, van wege 
bet ontbreken van water in de leiding. De brand· 
slangen waren wel op de brandkranen aangesloten, 
docb bleven leegl 

De spuitgasten stonden er bflteuterd bij en kon
den niets doen. Gelukkig was er geen wind, en 
bleef de brand beperkt tot bet eene kamponghuisJe, 
dat gebeel afbrandde. Hat bad echter gevaarlijker 
kunnen zijn, want wat hebben we nu aan een 
brandweer met zijn spuit etc. zonder water? 

Het ,,WenangparkH, 
Op enkele kleinigbeden na, is de wandelgelegen

beid op de wenangheu vel beelemaal klaar. Genie tend 
van de frissehe lucht is het een lust er rood te 
kuiaren. Vuoral voor kinderen is een wandeling in 
bet Wenang-park zeer aan te bevelen vanweg~ de 
rustige ligging. Het is er stofvrij en zonder verkeers-
gevaren. 

Wij zouden · echter graag i;ien dat bet stinkende 
hondenhok, dat daar te midden van bet park staat 
en o. i. een ontsiering is van bet gebeel, ~eu under 
plaats b. v. achter de gemeente-werkplaats bij kam-

Houd Uw nieren gezond! 
Bij nierzwakte blijven urinezuur en andere 

vergiftige onzuiverheden in het bloed achter, 
waardoor uw geheele gestel bedreigd wordt. 
Daarom is het zoo gevaarlijk de eerste waar
schuwende verschijnselen te verwaarloozen, als 
rugpijn, urinestoornissen, stijve en gezwollen 
gewrichten, blaaszwakte, bezinksel in de urine, 
hoofdpijn. duizeligheid, enz. 

De nieren moeten hulp ontvangen en versterkt 
worden, terwijl het nog tijd is. Wacht geen dag 
~nger ! Gebruik Foster's Rugpijn Nieren Pillen, 
het Dver de geheele wereld bekende niergenees
middel. Dt1izenden dankbare mannen en vrouwen 
hebben er hun herstel aan te danken en prijzen 
de FDster's Pillen aan. 

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

pong Piong, krijgt. 
Zoo'o hondengevangenis is ook niet heelemaal 

zonder gevaar voor kinderbezoekers van het park. 
Stel, dat de politie er eenige van die kamponggla
dakkcrs in huisvestte, waaronder zicb allicht een 
dol exemplaar kan bevinden. Krnderen zijn nu een· 
maal kinderen, hoe streng ze ook onder tucht ge
houden worden. Ze komen langs bet bok, zien er 
honden in zitt~n. gaan uit kinderlijke nieuwsgierig
beid bij bet hok staan, ja laten we bet ergsle aan~ 
nemen, zij gaan bv. die bonde.n strelen, of met hun 
hand de tralies van het hok vastbouden, ... een 
beet en instituut Pasteur beeft een patientje 
bij gekregen. De ouders, zoo die welgesteld ziJ n 
kunnen dan extra diep in hon beurs tasten, of an
ders draait het land wel voor de kosten op! 

Weg dus meit hat hondenbok uit het Wenang 
park! 

Christelijke Protestantsche Jongemannen
vereeniging ,, Samuel " 

OPH:NBARE LEZING. 

Op Maandag 21 Mei des avonds half zeven zal 
voor de Christel. Jongemannenvereeniging ,,Samuel" 
albitr, in de Protestanscbe kerk door Dr. Brouwer, 
Zendingsdirector ta Oegstgeest een lezing warden 
gebouden, over: 

,,Ervaringen van hflt Zendingsterrein" 
Ten behoeve van de bibliotheek der vereeniging 

zal er eenmaal worden geaollecteerd. De lezing is 
voor een ieder toegaRkelijk. 

Dr. Brouwer ma~1kt een reis door heel Ned. In die 
en heeft o.a. JR.va, Sumatra en de kleine Soenda 
eilandcn reed:5 bezocllt. :Na de Minahassa. komeu de 
Sangir-en 
de beurt. 

'l'alaoE-d eilanden en Midden Celebes aan 

De beer en mevrouw MANOINDAAN - . NAJOAN 

geven hierbij kennis van de geboorte van hun zoon 

THEO 
Manado, 14 Mei 1928. 

Rech tskundige voor de Sangir- en 
Talaoed eilanden. 

Gebrnikmakende van de gelegenheid dat wij een 
kort gesprek voerd<in met Mr. van Diffelen, rechts· 
kundig ambtenaar tar beschikking van den resident 
van Manado, informeerden wij wanne0r of de Mr. 
voorzi tter der Inheemsclte rechtbanken op genoem
de ei!anden aldaar zal arriveeren. Wij vernamen 
dat er voorloopig, wegens gebrek aan be11ehikbare 
recbtskundigen, nog met aan gedacht kan worden. 
De beer v. Diftelen is echter o. a. belast met het 
nagaan der vonnissen etc. afkomstig uit all• land
schappen in het beele gewest;. Deza maatregel is 
niet anders dan toe te juichen, omdat het een ver
beteriug is. Immers word en l;ed&.Blda~ vonriissen etc. 
nu door een vakman gecontroleerd, alvonms ze door 
de betrokken autoriten bekrachtigd. warden! 



Mnziek1ereeniging ,, R A G A M" 
RESJDENTI~LAAN No. 50 MANADO. 

-x-
Disponibel voor alle festiviteiten, Blaasorkest, 
]azzbandmuziek, zoowe-1 als Strijkorkest. 

Overzetten Muziekpartijen in andere composities, 
zoowel als Cijfernoten. 

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

Verleenen hare tusschenkomst bij koopen of 
verkoopen van Muziek - instrumenten. 

V 0 0 RR A DIG. 
De Nieuwste en populairste Muziekuitgaven in 
Europa. 

Complete Muziekpartijen voor Salonorkest met 
voile bezetting. 

Muziekpariijen ter begeleiding bioscoopfilms. 

Lichte dansstukken voor fluitorkesten. 

V oetbalsport. 

Gedurende het verblijf van bet Duit~che ocrlogs 
~chip ,,BE>rltn" alhier, zal o. a. een voetbalweJstri.Jd 
worden gehouden tu<:>sche11 een elftal va,n genoemd 
schip en da,t van de plaatselijke vereenigiog ,,Uni" 
op hat nieuwe sportterrein van den beer Que op 
Komo . Na afloop van de ffi<.l.LCb Z<tl er een fuif 
plaats hebben bij genoemden beer Que. 

Van perkara's en perkara'•· 
De he~r "f. D. zei ons terloops den indruk te hebben 

gekregen, dat de Sang1rees ( o. i. in bet bysonder 
de Siaoewer, onze la.ndgenooten, Reti.) nog al veel 
van perka.' a's maken houdt. Ter illustratie vertelde 
hij ons van een perkar?i, waarl>ij aa.n da eene 
kaat een dertigtal familie-boofden (zgn. kepala-fam1lie) 
en aan de andere kant 20 idem beuokken waren 
om een ges hil over ...... ZO zegge en scbrijve 
twintig kiapperboomen I Het is voorwaar een stark 
staa.ltje, doch de zucbt tot het fokken van perkara's 
kan er met alleen debet a.an zijn. Er schuilt nog 
wel wat ander:> achter en wel o.a. volgens onze 
meening, het gebrek aan ruimte, dat er in bet byzoc
der op Siaoe beerscbt, zoodat de mensehen er van 
zelf als bet ware elka<tr overhoop loopen. Twee en 
een half vierkante G.M. voor 35000 z1elen 1ijkt ons 
wel wat beperkt. Kan er middels kolonisatie op de 

_ Celebeswal geen verbeteri ng aan den toestand wor
d en gebn~cht? 

Hurgerlijke stand te Manado. 
E TJ R 0 P E A N E N. 

GEBOORTil:N. 

12 Mei 1928. Hideo Arimatsu (zoon van Hisakichi 
Arimatsu-Kane Yamaguchi) 

14: Mei 1928, Theo .Mangindaan (zoon van Peter Man
gindaan - Ida Adelheid Najoan.) 

OVERLIJDEN. 

14 .Mei 1928. Beat.rice Voute (dochter van Aime 
Mari Voute - Christina Schilperoort.) 

CH IN EE ZEN. 

OVERLIJ DEN. 

12 Mei 1928. Soeij Seng Koan (mn). 

Ontvangen: 

Tafelrozijnen 

Succade 

Witte boonen 

Spliterwten 

Gepelde amandelen 

Pruimen 

gedr. Abrikozen 

gedr. Peren 

Studentenhaver 

Gort 

Griesmeel 

Preserved Ginger in potten. 

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

Woningen 

Solide en 

van Bet on. 

goedkoop. 
Vrraagt gratis offertes. 

Bouwkundig bureau 

SITTROP 
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Bij . de samenstel
ling nn de beroemde 
Akker's Abdijsiroop 
is gebruik gemaakt 
van reeds eeuwen en 
eeuwen 111.ng om har 
geneeskra<:htige wer
king bekende krui
den, zoodanig bereid, 
dat de kra<:hten der 
vers<:he planten be
waard zijn gebleven. 

Uw ~EP 
moel genezen 

Oat griep gevaarlijker is dan men het wel eens wil doen 
voorkomen, wordt voldoende duidelijk gemaakt door 
het groote aantal der slachtoffers, dat deze ziekte de 
laatste jaren heeft gemaakt. Maar zelfs door deze sterf
gevallen op te tellen, krijgt men nog geen juist beeld 
van haar kwaadaar<ligheid. Men zou <lit aantaL immers 
meer clan moeten verdubbelen, wilde men ook de 
sterfgevallen, die indirect aan griep te wijten zijn, 
mee rekenen. Hoe vaak toch zijn bronchitis, ja long
ontst~king niet ontstaan door verwaarloozing van griep. 
Griep moet clan ook dadelijk bij het begin krachtig be
streden warden met de beroemde Akker's Abdijsiroop, die 
het alger.-:;::en gestel versterkt en de ziektek.iemen doodt. 
Voorkom de gevolgen van griep en genees de ziekte zelf: 
Neem tijdig de zoo doeltreffende Akker's Abdijsiroop. 

Per Bacon in koker f 3.- ; zeer groote flacon f 5.-. Bij Apothekers en Toko-houders. 
Depot: Chineesche Voorstraat 17, Soerabaya. 

AK KER'S 
A lROOP 

de Chevrolet wat 

6"' 

uf • 

1 

lJ -

kracllt Niettegenstaande zijn lagereu prijs staat 

en soliditeit betreft nog steeds aan de spits van alle in de llinahassa 

rondrijdende automobielen. 

van 1 ,jaar OP ALLES 

kwaliteit die hij koopt. 

i 

voUe garantie H ierbij komt nog, dat de 

elken kooper een waarborg geeft Tan de 

lnlichtingen bij 

w. B. LEDEBOER & Co, 
Au to - afdeeling. 
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MUTATIES. 
Benoomd: 

tot administratief ambtenaar bij bet Binnen
landsch Bestuur en gaplaati:,t in de residentie 
Man ado, 

MR. G. TH. J. M. BEUKERS. 

tot houtvester bij den dienst van het Boschwezan 
teTens toegevoegd aan den houtvester van den 
dienstkring te Manado, 

IR. F. K. M. STEUP, 
ambtenaar van buitenlandsch verlof terrugge
keerd. 

tot architect b/d Waterstaat en 's Lands Bur
gerlijke Openbare Werken tevens toegevoegd 
aan den Resident van Manado, 

J. T. KOOREMAN. 

Overgeplaatt>t: 
Tan Madioen naar Aermadidi (res. Man ado) de 
adjunct Inspecteur le klasse der · Centrals Kas , 

R. w. VAN DER HEIJDEN. 

van het kantoor der Burgerlijke Open bars Wer
ken van Manado naar het Hoofdkantoor der 
Burgerlijkt'l Op•nbare Werken te Weltevreden, 

A. P. VAN DOORN, 
hoofdopzichter voor de Landsgebouwen te Ma
nado. 

Belast: 
met de waarneming der betrekking van 4e 
wuktuigkundige b/d Gouvernements Marine en 
geplaatst aan boord van het g . s. ,,Zwaluw" te 
Man ado, 

L. K. QUE. 

Tijd. 1:edetacheerd: 
op bet ka.ntoor van hat dist.rictshoofd van 'I'ou
lour de schrijver der le klasse op bet kantoor 
van den Assistent - Resident. van Manado, 

A. E. D. R. MAMBU. 

Aangesteld: 
tot tijd. maandgelder b/d Commissie buishoude
delijke aangeleg11nheden van den Volksraad te 
Weltevreden, 

E. KAROENDENG. 

Verleend: 
een buitenlandsch verlof wegt-ns 11esjarigen di en st 
Toor den tijd van acht maauden, met ingang 
van 2 October 1928 aan 

G. VAN WIEREN, 
cediplomeerd gezagbp,bber b ib B.B. ta Tahoena. 

Benoemd: 
tot Controleur lste klasse bij het Binnenland,,ch 
Bestuur in bet Gewest Manado, 

J. A. J. METZ, 
ambtenaar van buitanlandsch verlof t e rugver
wacht. 

tot Hoekoem-toea van de negorij Bahoe, dist.riet 
en afdeelmg Manado, 

HERLlNG MOENDOENG 
landbouwer te Titiwoengen. 

tot schrijver der lste kl a sse op het tolkantoor 
te Manad0, 

E. MANTIRI 
tbans scbrijver op gemeld kantoor. 

tot scbrijver op het t olkantoor te Manado 
C. VOGES. 

Verleend: 
een binnenlandsch verlof wegens gewi•btige rn
denen voorbettijdvak 24 April tot 17 .Mei 1928 
door te brengen te Sonder, aan den onderwi,izer 

H. W. TAMON. 
hoofd der Openbare Inlandsche school Jer 2e 
klasse te J,oewoek. 

idem voor bet tijd vak l Mei t/m 25 Mei 1928, 
door te brengen te Soerabaia aan, 

Mej G. H. A. SINGA.L 
onde1 wijzeres aan de Normaalscbool voor In

. landsche onderwijzeressen te Sasaran (Tondano). 

Eervol ontslagen: 
uit zijne betrekking, zulks ten einde den Voor
zitter van den Minahassa-Raad in de gelegenheid 
te stellen hem tot mantri voor de Belastingen 
bij genoeroden Raad te benoemen, zulks met 
ingang van 31 Mei 1928: 
a. de schrijver der lste klasse op bet distriets
kantoor te Kawangkoan, 

A. KUMAJAS. 

b. de schnjver du lste klasse bij den Hoofd
djaksa van den Landraad te Manado, 

M. W. RUNGKAT. 

e11 bij a \·ondbezock zal <le gastvr·oin.v doc)C het 
aanbieden >'an Eau de Cologne Boldoot 

Imperiale 
blijk gevc;n hoczecr zij hd \i,_,zoc.:lt op prijs stelt. 

Eau de Colo,;ne Boido,·t lioudt U fri:;ch en 
opge" ekt, en omge, f U '"cl c.:.cn s!'c1>1· van 
geurige koelte --- c..:t n ;.~ci10t voo1 Uzelf en een 
bekoring voor U '-''C o,:~l!C\ - ~n;;,~. 
1V1en geniete --n 1~1.L.~ ~genieten van 

• 

FIJNE JAMS 
De fijne, geurige vruchtensmaak van 
Tieleman & Dros' Jams berust op het 
uitsluitend gebruik van zoete, volrijpe 
vruchten, bereid volgens een speciaal 
T. & D. recept. 
Moeite noch kosten worden gespaard 
om het fruit na den pluk zoo snel mo~ 
gelijk naar de fabriek te vervoeren, 
waardoor bet volkomen frisch kan 
worden verwerkt en de fijne, geurige 

vruchtensmaak volkornen 
behouden blijft. V raagt 
uitsluitend Jams van T. 

& D Let op, dat 
de naam Tieleman 
& Dros op de pot, 
ten voorkomt. 

• 
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