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Berla.ngganan ltdn ha.rga. 
dAr i 3 oeeli.?.n. 

llci. jat••ll D et:· ~ dt11h e o . 

~ega.la lt:a.ranga.n da ooaba.r-chaba.r dis.lama. 
katia.da Bl!:nA4",'J'8E KU'\OG HV!'" . POO

:t.!l.&i"AnG. 

?ermi;:itaan herlfl.D.g.,.a.nan d n ad7ertentie crta 
pembajarannJa. ba.roea disaml>a.i)l.an kspada 
Handela~.r. L!cn• t:;e-l Thu2e- .:, 1 . - Maua.no 

Tel. No. 43. 
-----------

Vergaderin~ 6('mecnteraad 
22 11n1·t 192~} 

Sam.boen ga ..; K . H. P . tgl 20 April 1929. 

B erikoet: J:lenr,:•<laki<n p1u,ka. Commies Secr<.ti-.rie, diseloB 
djoai. 

D 11lam Tecani1che Afdeel i t 11; <1iadal.an p3ugkst:, Bou 1v 
k u n dig o p ~ i ch t e r " b<'rt.la~ iada oeroesan Direct ur G. V\ . 
soedah terlalo~ \Jaoj a k e~h•u~g ie 1 ih unnj"k 1a me11djad' 0 p -
z i c b t e r dnr' pnd a Direc'eur. 
Djoega op z i ch t c r lrii d 1p1t 11e• ggttntil..an pekerdiaan Di -
rec t e u r ka'au janr akir iut rr •u lap'lt verl f 

A ob tr n ja 1n~d rr• moetce,ka1 .l eu11:a,,aka1i p:1ngka1 o i> 
z i c b t er ja'l, be r < p I o en a I o u wk u n d i g. 

B erilroet · Lien ·'l<lakan 0 p z i en r d j 11 o t' 1la11 c p z i e -
na rr8 i nig ugs d enst. 
Toean V au de· H even mera~a 

Tjoekoap1" • cp'l:ieeer djah. 1 

kebersilt an (r~i it 105s<lien•t). 

fl, ea 0pzie1.er ter.itloe banjuk. 
djoega m•mer iks111 peker.ijaan 

To•a n Sitt ·op •"'.leras'l reiu.P,"ingadienet patoet uln Opzieu!!r
n j a sen<li r i. 

Sesoada b t er to kar t,, 1.or 

d isetoedjoai u ~eoa~rnja 

kep a da tou11 3urgemee • 
to11 k p•nganrk• tar : :>i? MV 

B o uwk o nd i g Opzicti 
O pz ianer keb" ·•iban. 

11 pikiran vriorstel Pur!!eme~ster 

'b djao :, R"(!d membcri koeasa 
k ekan e6gala jaPg pPr]oe oeu

t:. djunl't Coatroleur, 
c r , 0 z i e n e r d J a I a n a .. 1 

D iurahkan ke ''ida pent nb 111:an Burgero~<"ster oendirj rn•mg-
a ogkat p g a wa ~ ntM~ r k'll• j\l~ pPrJ<>e lebib daho.e!('a 

S C11 oedah p1rngk"t lr. 2e d·1 ~e Klerk clitetap·rnn maka oor· 
11tel format ie p 3gawai2 d:tt·rtrr' '' baik aernoeaoja d a n ditetapka11. 

P u nt 8 . Pe11gan',!katan le ler'o: dari Gemeentewerk:eu men-
d j adi Commie~ C!h meen t e•ec •rt tarie. 

Pegawa i int di :.ioe djikan ka r11na a;asanja mewakil• pekerdja11n 
toean Y peaburr sala k o e Oon troleur perolehan ba>i·l G e meente." 

Dellgan P "D f 2 ·~k& .. 10 ini d itda p k: an gadjinja menoero•~ 
B B. L moeta · 1 A pril f 175 ,-

Voorstel ii.!i d:,e •o edj oei d a u ditetepkan 
P uat 9. D , la m p unt i u i clibi t jarakan pegawaii BtMato er 

lichting jang af dikit waitoe iagi a .:crn d il e pa slnm d auga.u bor m.i, 

======= 

kare1;n Straatverlfo. trng 
oeroesat Chs :Mantscl1!1ppij. 

Opzich ter Run t u 
Opzicht"r rei•ligi 
rima gnd1111ja f 95. 8tbo~lsu 

Pegawa2 j11g ·an2 
dapat peker.lj;;a11 l i 11 dal 
s.-uar1g dou~an p·11cgkat jan 
d 11ga n hormat. 

Pur.t 10 :\fer eta >ka11. pr 
Per bab·u i~i cjoPga dt 
Pun 11. :\lenet p1rnri 

lB{ ') rti k:Pl j \ 
p r 1 ban j "" <ii L"" lj 

ini 

.. ui wL1k j 
rga 1n1 o 

l'ot; u ~l l.s Ene 

te kM" disi ni t 
ta mu -a1. Ap:1 B. 

fo~1n Bu .. ge nees:t~ r 
G. P M suedah IJ k 

Acb rnJa s s 
YJ fEi.e ja lg 

masoek dal m 

P 1c ervet p~rm1 ~t on <li.1jadikan 
Ta uu~gHl m~'\e-

. an d10 roes scep"ja IDR9'11f(2 

G ne•1tc. Kal1nt merrka tiad" 
1 , "I ken, baroe iloleh dilepa kan 

. i 1 1 Verm'lk lijLei,Jever. r<lt. r11ng. 
k n tnei:o•r'J •. t vo< rst l. 

di etllpka•1 n •nr~ro 

diahin ,nr•g <llf a.1 B P, M 
sir ~11750. dari .1dr11,dja 

00, !Lhingga GGmt!t:t1te nJe
mptrl:ca1k1 fjalrn airs f!lll
" d idok: "di .R.-siJellLl ISDD. 

<1il1elf tan11h s pa1 di •ng 
Kir 2 500 ... 2, d nga:"t h~~rba 

dai m n1ia" n f 4250. t 'II 
tnlal 1e l • r uagi G n:.e n

J irn B. P. '\1 j .. ng aml!t dl< e

membaJnr "' ib <h i f 82007 
unn ooa 1 f 8200 dari 

le 1;,• tijaoeli. 

(oean But'\!" mesi..r > O-a··1i meml neat snerat p!>f'lbel;an 
dan membajar f 700 keoatla Zuoterschool dao! men ljala1 kan 
pekerdjaan ja11R' rlihi jaraknn tad1. 

Sas edafi punt 2 tamt1aha11: ,rrnnelapknn lh 7 istrr ~-, 2 d .ri 
1iel11stin;; _ruiooemnn k<.rns d tet1pkan <l«!l soer~r2 jaug mn!O"~
dibatjakan make. d:dalam rondvnrnn, alla lagi 1,e ·craf.·a lid jt 1>g 

bertanja tanja l>eberapa bal. 

Antaranja t9e"u Pl"s h•rt11n·a bag'.mana rleng.rn taoah lnptng 
dim'eka uenteng. Sek .. rang roem~h2 Gew. Poi. soe<lab d1diI.i111 
ole h A.lg. Politi . I ni ads melaw .. n dp;ndjian2 ja11g soedah di-

VPl\t ta 1t1i.t•g p~l'kllr d1l~ 

To1>a11 Bur,_ meest,.r mcner.;nglcau St·barn Legercommanrlant 
he\ ie'll memben djawaha 1 en tang 
a1erasa beiue-n1 "'Cl\ 1 dn waktoenju 
rintah s'>epaja t t: 1h lnp 111g itoe 
1\lan~{~D 

1an11 h lapaPg it•'"• b11liau 
Akan mem >t'l <1al'i Peme
dtKOf eai ol<-h Gemeente 

Toe m Kat '!'0, m rni-lt'l s0 paja Vaor.lenini:: n itoe dis;;lin 
kc>n.lrnsa mel jne <lan dis arkan kepaua orau~ lrnnjak eoepaja 
d1kttP-hoei •si p r to rnn L'oF, 

Hai:r.pir den l l V 'rg. <l ko.,ntj1 drng .tn eln nftt. 

Pidato Njonja Loing Kalangie dalam. perajaan 
oerda 2 tahoen dari ~hristen Jonge V rouwen 
Bond., ANNA-AGATHA l\faleische afdeeling 

Mnnado digeredja ?rotesh nt rtlanado 
pad ct 9 April 1 Q29 dj .. un 7 pet mg. 

a-ii• a 1111 K H.<'. t 20 April 19 .~n 

Pel'lllmp c "1 ; 'l'=' terb 1ru ail S k'ra-k ra "mpal tahoen 
ol hp oi•rnj. L ·.ff k,rn Ohr: J.V. 111\0.,, tel h 111 « 

B. bag1 • en: o pern11poea11 Jang lier• i a :1 .Balaada di Ma
ia m 11a, seknrrng <!al m pim,Jinan p. 

le i r •a wa' "" J.mn nj ,oleb tneliha.t djalauoja 
l ur ·.T. V .. B. ters _boc.t, kami meras~. bahwa "da 

Lo .d ikar c\1 .Mat ado, lJo~a1. pe
,, I.; Je sa JJa. De.n demi-

•a2 Ii Ma1rndo brrsesama 

f au A o: st • mer : A L 11 A g a t h '" ja1toeia.l.t 
• J 1 ·a Lotff l~ yer. Nu.ma int <liberiknu 

lo .. ~all l.t, nja s ciea oe Landa l'orrnat clan 

peo~~siL;.n, p,<'a nl uclj di ,.; Jang ke-n, llf\8 i j lllg iodah, tetapi 
lagi, ruoga:Z p miwp'n:?nJu, c~~rnu•ile1 naj.1 clau anggot;i2 
perserici;•ar·. bul• l rneugarnoil tjonto .ta l paua ?· ujonja Loeff 

E. I I 
Jang paling baik dan 
moectah mem bersihkan 
pakaian. 

Eenige Importeurs 
W . B. Ledeboer & Co. 

M a n a d o. 

l ______ ~J 

Sela'tnanja ada sedia 0 u derdee l-o nde'rdee l 

1J•oepa-1·oepa A.uto, teroetamia : · 

C H E V R 0 L E T d~in lain-lain 

kepala lampoe, knin kai>, dommekracltt boea.t Auto 

ketjil dan Auto vrauht, toeter. pompa, ren1band oe-

koeran roepa-roc•pa, Accu nierk Willard t1an lain-lain. 

S i1 a h k a 11 d at a n g u1 e n go e n d j o e n g i l'oko kami 

0 

W. B. LEDEBOER & Co. 
L 

AUTO-AFDEELI N G , 

~ 

---- ..___ 



tArs boet, dalam bal so~ka belc nlja de!lJ!l\D setio, denga11 rne-
11gorl>an k111•: kucat d:in "ait o. uja dn , d 1\am it do<'p berng11tna 
aelakoe se· r.1ng harnba Almu h ja11f( ac ia. 

x 
Lebih <liaoeb, sebaguimana bla,11 d1tanja ora11(? tentsng 

peracrik11tan2 Mesehi, apaknh ala•a1J1•ia penerikal~n ito<>, ma•a 
kami menjatakao disini, bahw11 Ptn Chr, J. V. B. heral11s pada 
ke 12 pengakoean iwan meaehi jang 'oemoern. 

Dao mali;soednja ialab: 
a. roempersoeatoekao pemoeda per mpoean clan orang orang 
perempoMn jang akil balir dari pada Hi.ala pangkat kehidoepan 
jang hendak berhamba seorang kepada seorang ole\1 korena 

Almasib, sambil mendjadi sehati <lnlarn pengalroeao ala!!Bnnja 

itoe. 
h. m~madjoeknn peri kebidoepan badan clan rohani, haik 

<lidal111n bail!; diloe r per;;erikaten. 
Ma'l<>emlah perhimpoenan jang terl:ic.rmat, kalau Irita m•n

dengar at&u membatja kalirnat2 jang pende!c ini tentan{Z 1nak
soed paraH1katnn. maka berangkali nanti ada orang uerkata, 
bahwa itoelah pll(kara jaog k tjil dnn moedali sekali, alrnn 
mentjapaioja. Akan tetapi kami rn;;:ugakoe deugan knren<lahao, 
bahwa mentjapai maksoe<l ini, uoek11n perkara ketjil, boekau 
perkara garnpang, ker. na ia menoentoet dari pada kami ba11jak 
pengorbanoan (opdferillgen). 

Pada moelaujn, eelakoe p mimp·n kami te!ah beroe~nbakan 

p •rho e b o en g au rap at <lao k aper t j 11 j a 1111 " e o-
r an g tl e n g a u Be o r a u g antara pemimpiai dau pemoe

d&-pemoedanja. 
Dengon bati bersoeko-r kami Jepat menjatakan d1sini hahwa 

didalam t tahoen ioi perhoeboeugan jao!! chad!tknu itue t1ada 

parnah tergauggoe dan ol~h peker.lia·rnnja n1atalab perhoe\Joe
r.g;.11 itoe makin hari rnattin rapRt, Hhiogga bekerdia kepada 
maksoed jana; ditoedjooi, tidl\ diras1t keberatanuja. 

Kir11nja perboeb•e11gan ini 1 iggKal k~eat oleb koeat R<>h 
.A.lmuih, mendjadi kemadjoaan Cbr. Jonge Vr. Bond. ,,Aunn 

Agatha. 
Dau pa<la a.chiroja kami bar hard p, cnogd2 ,,Cbr. J. V. H. 

A. A. "Jan aegala persrilrntsn pemoeda2 jnug badir disini akan 
mentjapai matsoedoja jang lebih titPgi <lari puda jang t<'rae
boet didalam. Statuteu nja, jaitoP-lah pail a meodjadi s a h a
b a ti To• h an I Bu d~rn 1t n a k2 T o e ha n A I I a b j a u g 
11 et i a didalam doenia ini, boekll sadja di <l 11 I a m perk a
t a an tetapi t er u et am a di <lo l fl m per b o e a la n dau 

k o I a k o ea~. 
Krianja, bilamana p!!d·• waktornja kita tcrpa ggil pergi 

.maningcalkau doeoia iu1, maka <lengau s g \a sen11ug 1i .. t1, 
kita mennoeroet paoggilan ito,,, sambil meug"dmbil ""lll>•Bh 
batee, moletali.ian dia pada s1pat kehidoepan kita <lisini, de
ngan bukata: ,,Eb e D H a e z e r, s I\ rn p a i d i ~ i u i T (J e
h a a aoedah manoeloeng akoe", Amin. 

Perboeatan seorang Hoofdagent 
Politie di ~lanado. 

(dilou:a- tanggoengan redactie) 

Pada 28 Nonmber 1928 maka toean OEI SOEI KIA r 
tinggal di ~fauado ada. lrnwatkan aama padoeka toean procu

reur Generaal di Ba~avia teutang perboeatau jang tiada p11toet 
dari toean Koper Houdagent polil e di ~fauado: 

Perli;ara teruboet doedoelrnja demrkian: 
Bahwa 31 December 1927 kin-kira djr.m 8 malam toean 

Koper sot-dab masoak pada seuoe11b roernah dari seoraug T1ong 
hea dieini seraja soedab. beslag wang-war.g d:ui toean Ko1.1g 
Jeng c. B. banjakoja lel>ih f 70 (toedjocb poelceh roep'ah), it:ti· 
ka marika itoe ada main djoedi tJ11gi merajali;an bari tahoen 

bah•r•e: 
bahwa perkara ter~eboet oleb toean Kong Jeng c. s. soedah 

menoen ioe biogga sati5b.oeu Jamanja ta pi sia-Bia kereua marika 
itoe tiada dapat caperikuao dan panggilRfl ap"U-r.µa dari f1hak 
poliiie, olehnja pada buelan N vember 1928 mnrika itoe !aloe 
tjeriterakao pada toean Oei Soei Kun b•pma1.a bal11ja marika 

itoe: 
bahwa toe· n Oei S<Jei Kiat jaug t1ada •um a Hg dengau kaa · 

daau sebegttoe, segerah tiahari ta.ho" lehih djao h h&l ini: 
bahwa didalam mentjabari t•hoe terseboet, maka l(>eun 

Ooi Soei Kiat laloe perolelP-kenjataan bal:iwa perk,.ra ueslag 
waog teneboet tiada dimaaoekan dalam rapport boek <lari po
litie iaog selamania terse<lia dipolitie post, melainkan itoe waog 
sadja ada dimasoekau <lalam kanlong cluri toeao Koper ter

euboet: 
bahwa denga<J. aebab itoe pada 28 November 1928 toean 

Oei Soei Kiat !aloe kawatli:an perkara ini pada padoeka t~ean 
Procurour Geueraal di Batnvia duo <lengan soerat tel~h ditoe
lisk~n djoega hal in1 pnda pa<loel.a toeau .\.B•istent-Resideu~ 

di1ini, becitor djoega masa toeau Rectit"r Commissaris a.ia 
di Manado datang dari Macuser pada boelan Decrlmber 
19.28 mata bal iui soedah disamp•ilan djoega pada toean ter
Hboet, tetapi achirnja sia-aia belaka karena hiugga liari ioi 
tiada kadengaran cbabar apa-Ppa teutang perkara ioi; 

Domili;ian poela psda 2~ November 1928 oleh Mora"g 
Tiongboa beroama YO TJIOE HOA clisiui t•lah sampaikan pa
da padoeka toean Assiatenl-Resident u .. gim.a.ua perboeatau dari 
toea.n KOPER jang aoedah b;,eang 1uoe uelan11a minjak ka
tjanr k11poenjaaunja jan~ berharla f 6, 1<et1ka ia maoe gorang 

koekjes; 
Bahwa pengadoean ini oleh BaugulV&n toean Resid~ot aoe

dah bik:in ltaperiku11n 1endiri, dan chabar angiu rnenjatnkan 
bahwa harga <lari minjak: k.utjaor terseboet toun KOPER. 
telah ganti deDgan uajar pada 1oean YO TJ JOE HOA waug 
f 6 banjak11ja; 

Babwa den,;ao kapal !aloe rnAka toean OEl SOEl KlAT 
toeliak:an djoaga hal-hal tersebo·et diataa ini pada toean-toean 
KHOUW KlEM AN, YO HENG KAM, H.B. KAN clan totan 
Dr.G.S.S.J. RATlJLANGlE umoeauja lid volkuaad, deugan 
permoho1111u soepaja hal iui dapat dibitjarakaa dan d pcrticn· 
bangi di Volksraad, garaugan apakah perlioeatun dari Hoof<l

ageut politie sabagitoe ada patoet ataoe tid11; 

I aroe terima Plnat - dari roepa-roepa lagoe Melajoe jang 

din,j~u1jikan olelt peujanji jang lrnsohor di poelau Djawa 

nta1•auja: 

MISS 

" 

RIBOET, 

HERLA.U'l' 

Mr. AM.A'.r 

" 
PAULUS ITAM 

" ·roEM.lNA " JOHN SJEGER 
semoea diambil dengan perkakas Electric, djn.di soeara-soeara semoea. da
pat didengar dengan terang dau njaring. 

Selamanja bisa dapat beli 

TEK HONG & Co. 
TAN HOEN LIAN & Co., 
TAN BOEN LEH 

pad a Tok o2: 

SWIE HIEN 
LIE HIEN 
LORN SENG 
SIE TJOE GA. 

.H.ctndelsve'reeniging v/h J. 1Voll/J·niann & Co. 

Padoeka toean Retlncttur soe(a todoM g kirimk!\n sa~oe-satoe 
lem\rnr dari couraut ja11g t .. rmo at c1'u•bhr ini kepa'la toean-toean 
jang berpe"!!"roeb clan bnwadjib di H1ndia B~lnnd.1, soepaja 
dapat dilihat thn <lilihk rnat ka itoe \lngaimaua p..:r11oeatan sP.

oran{c!' Hoofdagcut polnie jang tiaclo seti1\. 
13ahwa nlaa perto.:l.,engau padoeka to'l•U reclact•ur d11lam 

h"I ioi saja aedia rner;g<, t)' p limpah po&k0er dan ter1ma kasih 

adanja. 
. Taik anak Kidjang 

Maoado 23 Apr l l92J. 

ROEPA-RO~PA CHABAR 

Moela1 tjoetji dek '~ 
Dari ~oero 1 er ja"ft keperlj .. <t<tU kami paroleb chabnr, h.ahwa 

c1er.gan kap-1 jeng p rtttrnn l<tt Sa11gir akan berangka\ dori 
sit•i toe. 11 c;utrol~ur Ochtma1 •, jang d1temp:itka11 boca~ be11e
ra~a wakt~e di :::H,,.w • .K:ono1t b,\inu 1111 dlwac!Jd>k.1.11 a11t»ra 
lu1uuja den an o m riksas1 h11l2 j~ng k~t:rang baiic, h<rhveboen?; 
deugnn r ·malsneau ( tl'"'- dlt, hdl jang tersaugk 1et Jengan p>t;r
knranja radja radja. 

~1auteri2 jang ru•agirakA.11 ·lo.~anjs soedah terteboes dan 
terpikoel deb Hiljanja, agak sordah salah tampah, da11 bakal 
titlak loep<:-d dar1 hoekoPrnan, sekedar persalah"n masi,,g2. 
l3u1klah masing2 periksa clir.n a •end<ri, dan s e apa rasa ber
sal•h, tento" 5,m ingkm le rjari Jarald11, sem10gkio haik 
bagiuja. Aler.gapaktd1 be '"' jaJg ser•erat itoe d piknelka11 p!!d~ 
r11dja sent! ri ? 

.Ann.k Venusje jang baik. 

Apab !ah kau dapat d"og-nr p rk 1L•ao boe•o•K: alau llintjen" 
Jaug mengenai diri-moe dnn kc.i,crrnauu f mil e ja11g t1Hnama, 
Kou c1ja11!(&H boero" bcf.roe djad1 goesar l•pi lrnrne• t~roetarna, 
B1krn penjtlidii.:1tu soepaJa ketabo,·i a,1ng-«ranguja ja11g Jo.,r<ljana. 

Apabila perkataao boho"g tershr d1temp1tt-kmp1t jeng ter<>uek11, 
Tersebab, m .. rika tia la b·sn saingan kau p<)(•ilj •. roman moeka, 
Boe&t marika poPuja mengir1, tcoe .. t CO••rika 1n11g tida soeka, 

Djangao kau m1eati &mb1l p >etoe•au boeat la·1t<>s..-ber<locka, 

Apabila ada jaag tj~rita, kau bertloe.•t iui ber;.o,,tit itoe, 
l'•pi s,b.,na oja kau pe>~uj1< hal i6ill l!·,-m.,t,211j.1 '10eka'1 dioiLue, 
Kau djangan dj,,di djemo~ a1au deng8n rnein' etu me11gr,,eioe, 
Iuarat lJoekit tall mucsti ;nV«8 s"epaja dirimo" lid• cljiltoe, 
Tetapi ach! pakelah tatap pikir~u jang l>aitc dun dJilOa, 
Dan dj><ugan l<oe.itier keraa Touha•1-Ailamne "1h:1tl1a satoP. 

Anak, kau hidoev deri iboe d11" iboe boeat kHu, 
Bi a kau Sttruel!nja l>a11< paeti ~agirangsu ibo• terlampau, 
l11gatlah pada djahat kau harnes meujingkrr djan, 
Kerua ibarat b<lenga, kau jang eemoestinjl! kas1h berhau. 

D~ri 1boe'moe 
H ;edji~n T. K. S. 

rr. ll. (). fonds. 
le lnl. School ;?e kl. Manado. 

Diboclan April 1927 f.m<ls j.t.s. riiperd1rika11lal:. G<~rot2 

dan baujak mo.,rid m"n<l•rm,.kan oeangnja kedalam funds itoe 
clan -tiap2 habis boelan oeang jang dik,>empoel dimaso.ekls.an 
kepada Brheerder T B. C. fonds di Manado, p. l· ~'aitgengtr 

Auer. Sabingga 31 Dec 1927 bersama-eam11 soe<!>.h <l,cr1asoek
kan f 59.93i dau s~lRcna th 1928 dima•oekk"n f 91. D:iri Ja
nu;>ri sehi,.gga 30 April '29 dj(>emlah oe11ng jang <l1cnaso.,ka11 

a<la f 25.liO. Nja•11lah bersema2 modui April 19Z7 seLin~ga 
April 1929 ooe<lah <l.maeoel<kao f 176.435. 

H. L. Jz. 

Siapakab ,jang berllak mendjadi Uadja? 

Maka soepftja akau beroleh djawaban ala1 p•rtenjaan itoe, 
deugan soedi bati koeoeraikanlah aebagai)ang l'erikoet dibawah 
ini: 

Maloem\11b kepada P"mha•ja jaog terhormat, bah\Ya kepoe
lnuan Sangihe biasalah digelarkau ,,Tanali Radja Rudia," jang 
K:epareutabanujn terper1<la1lah pada A<lat-i•tiad.t Neger,, jaitoe, 
z~1foestuur ja11g mttmakai perdjan<lji-an deogan N•d. Ind. Re
geering oleh ,,K.eterang .. 11 pends><" (Korte Verklaring), jaug 
termeterai <lidalam ludiacha Sta11tst.lad. 

Sebab itoe ,,utoe Zelfoestuur jang- tind11 herdasn rk an A.dat
istiadat N egeri, i toepoen boekau nja Zelfllesluttr la'i." 

Baikp en dal111n hal ichwo.l lrnpar~ntahau, tsriotimewa du
lam hal rnenganglrntkeu uorang R1tdja, semoe11njo. itoepoen ter
aonhlah <ldarn ocroesaunja Adat-istiadat Negeri, aS&lpoen itoe 
ta.' ber:awanao danµ;an perasaan j1rng laik serta menoeroet kea
dilau (aiet in s'ry I met alg. erkende begineelen van brllykheid 
en rcchtv•i.r.Jigbetd). 

Dahm hal parg1tnlia11 Ra<lja. m<tka iiak k•l>angeawauan itoe
lab .>\dat, j11itoe aeh11dja oraug2 j:rng u~l-ouoelnji. <lari pada 
Radja radj" jitnl{ daboelae kala, (o«rpoeuja 80 hoko), btlrbak 
pad a djawatun Harija ilo . 

S~bab !toe d1ll!1Wdh i11i ko~terangk~" 5 1ingkat jani terhe· 
sur <lalaoo t;~l lccbangsHYanan ora;:g Sang1be, jani: 
I. R•dia dn11 l.loki nja, berbail: pad a 100 ho ko. 
II. Or"ng2 jang berhak 80 boko. 

Disini terhisap sek!ilian orang toeroennn Radja. Bek as- bekas 
Radjapoeu mempoenjai hoko 80. 

l'api h;la <lalaro perkawinan i;alnh &1ttoe d11ri pada l>11ngsa
wan ini ber<jampo<·r_.u <lengan dar11h boed11h (slavenblo•d), ma
ka haknja 80 hoko itoe bdang, <lernikianpoeu \iatnja meudjadi 
Radja dihapoesk11n djoega ls;epada toeroel'l temoeroeuaja, dan 
bau~·~wan jang herbin1kan atau berlakikau s1boodah itoe atjap 
kah d1t1-.lak (outerfd) oleh raad f11milieuj1t • 
III Orang2 j~ng berhak hoko 60. 

Disini terhianp sek11liao orang to~roenao Djogoegoe, 1Jjogoe
go" sen::. anak-anaknia, dan bek.as Djog<Hlgoe, kat1oeali Djogoe
goe jang tocr 'enan Ra<liK, Djogoegoe cnana serta toeroenannja 
terhi•ap gnhngan 11, hoko 80. 

Akan disamboeug. 

Lelang pemborongan. 

Pada ha1 i >Sabtoe, tanggal 15 hari boelan Juni, 
tahoen 1929, pacla poekoel sepoeloeh pagi, kita 
Resident Ma.l}ado, ak:an mengadakan dikantor kita 
soewatoe lalang pemborongan, ja'rni hal mernasoekan 
barang makanan t.l.1.1 akan segala roemab psndjara 
d1 Manado diTondano di Amoerang dan di Goron
talo semen tara tahoen 1930. 

Lelang Pem borongan jang terseboet diatas im 

akan diadakan baik dengan sekali goes,jaitoe mem
borongkan hal itoe .sama sekali, baik diborongkan 
pakai bebcra.pa bagian (pereeel,) jaitoe perceel jang 
pertama: hal memasoekkan barang bagai pendjara
negen di Manado di Tondano dan di Amoerang. 

Taksiran f 28650. 

puceel jang kedo11a: hal memasoekkan barang bagai 
pendjara-negeri di Gorontalo. 

Taksiran f 6765. 

Adapoan akan segala pudjandjian pemborongan 
rni dan taksirannja dan lain-lain halnja 1toe boleh 
diperiksa oleh saga.la OTang Jang soeka begitoe di
kantor kita jang memegang pemborongan, pada tiap· 
tiap hari ketjoeali han Minggoe dan hari raja-moelai 
djam 8 pagi sarnpai poekoel 12 tengah hari, maka 
ditempat itoe orang boleh mendapat segala ketera
ugMJ jang disoskainja. 

Berhoehoengan dengan bnhl lcelepaaao dari tiga Ra<lja 1h 
Sangihe, L. N. Kansil, W. Sarapil dan Chr. Pu11to, clan bila 
uendak cnemantl>· 1 g keg nuan b@l>erapa eaodidaat Ro<lja )ane I 
serara11g ber;;oepo•li-goepoeh m ·ngirimli;an rekest kspihak Ke
pala Pemarentuh janj!; berwadjib, soepaja akon dilnnt.ik pada \ 
dj11w1tta11 jang uanti akun terb.:ielrn itoe, maka sekonjong koniong 
Lerbitlali d1dalhm kal >0e hatiltc.e pertauiaan j1wg dialas ini: .,Si- J 
apakah sebenarnja janc berhak me:.ldjadi Radje?" l 

Soerat mcmawar haroes disampaikan dikantor 
kita, jang memegang pemborongan ini, ta'boleh laloe 
dari pada poek:oel sepoelosh pagi pada hari waktoe 
pemborongan ini. 

Kita Resident Manado 
atas namanja 

Secretaris 
de BOER. 



Ptmtl>eri tn ltocau. 
Atas nama padoeka toean bangsawan Residt.>nt 

Manado jaug bertanda dilmwah ini memberitahoekan, 
bahwa menoeroet fatsal 21 dari peratoernn padjak 

llct>dtl!f•ll 

Pa kelah .yela·tna·nja: 

harta benda seroemah tangga (personeelebelasting
ordonnan tie) (Staat,sblad 1908 No. 13 juncto Staats· 
blad 1920 No.679) dan fatsal 45 dari peratoeran pa· 
djak p•n~hasilan ,,(herzisne ordonnantie op de in
komsten\.Jelasting 1920)" (S'taatsblad 1921 No. 312), 
penjeralian aangiftebiljetten (soerat pemberitahoean 

TJOEROET ,,N G E 
,, 

padjak) boeac; padjak harta. benda seroernah tangga 
dan pen¥:hasilan oantoek tahoen 1929 dala.m keresi 
denan J\lanado (mangetjoealikan afdaeling Goronta· 
lo) soedah selesai. 

Boleh dapat di segal · terr1pat 
Pengambilan soerat2 terneboet akan tiada kedja· 

di an. 
Siapa siapa jang berwadjib mamboeat aangifte (soe
rat pemberitahoean), baik boeat dirinja sendiri atau 

Importeurs: Handelsvcreenigiug .,00 - I IE'' N. v. 

boeat lain orang jang belom menerima aangiftebil-
j&t, wadjib (mesti) dalam satoe boelan tempo ke-
moediannja tanggal pemberitahoean ini, masokkan 
aangiftenja, boeat sesiapa jang berdiam dibendar )la· 
nado, pada jang bertanda dibaw)il.h mi, da.n boeat 
mereka itoe jang berdiam diloear beudar terseboet 
tapi di Minah~sa, pada toean2 hoekoem kedoea dari 
masing-masing onderdistriet, dan boeat lain-lainnja 
pada toean2 kepala pemerintah afdeeling atau onder-

I n t e r n a t i o ·'°" al 
ehemische Wasscherij, Ververij. 

en Plisseerinrichting 
Dry eleaning and Dyeing Works 

afdeeling. 'Chineescheweg (Toko Celehes Optical) MANADO. 
Boeat pembajar2 belastiog atau wakiluja, jang 

tiada meoerima (mendapat) aang1ftebiljet (soerat 
pembenta.hoean padjakJ, atan .i•.tn~ btljetnja hilang, 
boleh didapat biljet dengan pertJoema dari toean2 
kepala p9merintah terseboet diatas atau dan Inspee· 
tiekantoor dari Financien di Manado. 

Mereka jang nan ti mandjagi pem bajar padjak 
harta benda seroemah tangga dalam tahoen iui, 
Jantaran itoe enam fatsal peratocran tentang itoe 

Segala badjoe toea, segala badjoe robek dan se
gala badjoe jang penoe dengan tanda-tanda, harap 
djangan diboeang, hanja tjobalah kita poenja peker
djaan. 
Kita tanggoeng bisa mendjadi baroe kombali. 

B;,leh trima dalam 3 hari ! 

Djoega boleh pliseer. ganti kleur d.1.1. 
Pe/._·m·djaan tjepat dnn netjis 

a tau lantaran snlah satoe da1 i peratoeran i toe, 
atau lantaran berpindah keroemah jang sewahn1a 
lebih tinggi, atau sebab ket .. mbahan k •batiJakan 
koedanja jang kena d1bajar belastingnja, atau auto- i 

<1ja atau lain2 kendaraannja, wa ijib memba'ar be· 
lasting jang lebih tinggi dan mereh\ itoe jang nan ti 
dalam tahoen 1ni kena membajar pa,;j<tk P"llghasilan, 
mesti dalarn satoe boela•1 tempo memboeat [masok 
kan] aangifte goena itoe, pada jang bertand.a di 
bawah ini boeat m.ereka jang berdiam dibendar 
Mana.do, dan pada toean2 kepala pemerintail >::>eperti 
termaksoed di atas, boeat mereka jang berdiam di 
loear bendar Mauado, sambil memberitaboekan boe- Kita manoesia poenja mata jaitoe salah satoe 
Ian permoelaan keobahan roemah tinggal11ja dll.uja bagian anggota badan jang amat penting, koedoe kt

ta moesti ambii perhatikan, terlebih lag_( ki,a orang itoe a.tau permoela.an kewadJiban dike11a membajar ·~ 
belasting. jang tinggal di ini negeri (Nam Yang), djadi banjak 

Perbatian jang berwadjib me>mbajar belasting jang telah dapat sakit mata dari sebab terlaloe pa
nasnja hawah mata hari di ini negeri. 

baroes menaroeh kirakan, bahwa bllamana kewa-
Djadi itoe Katja Mata ada perloe sekali boeat dja-

djiban memboeat aangifte itoe tiada di!: koekan se· ga Toean-toean dan Njonja-njonja ampoe11ja mata, 
mestiuja, maka mereka itoe d1aans:ilg oh,h Commis-

ingatlah, dan p·erhatikan, djikalau Toean-toean dan • 
sie boeat padjak dan belastingrja mneka itoe di Njonja-njonja ada dapat sakit mata atau lain-Jain 
tantoekr1.n dan d1ta.mbah dengan doea poeioeh lima boeat keperloean mata, dengan lantas datang pada 
boeat tiap-tiap seratoes [ 25'/'0 ]. 

Boeat Liada masokkan aangiftebiljet boeat padjak kita poenja Toko nanti .;.ita preksa dengarl'l teliti 
harta benda seroemah tangga ada hoekoem dE>nda boeat tjotjokan Katja mata dari Toean poenja ke-

. f 
500 

inginan. 
dari f 10.- sampa1 .-

:MAN AD 0, 16 April 1929. I 
De fd. lnspecteur van Financien, 

Hoofd der i:nspectie Manado. 

!(eko~a ~ ·. 

Memoedjikan dari kitu, 

The Celebes Optical Company. 
TOKO KATJA MATA. 

a tan. 
Tjokiat Van Houten's ,..-.il.< o r s:mja enak sekali serta 
rnenjenangkan, oi h "' b-,b itoc t'd·, 1 aik bagi anak-
anak. Tj::iklat i •i m..:mL~1i , 'C c n b <kn bagi orang 
leL1ki clan pererrpocan ;a 11 so..:d .. d roeuoeh tenaganja. 

'"\ !:: ....-~ '!'""f v {DJ.:rn. k il~ ,_ .. ,. 

C.A.. (C_t:"' @ 

11,c/! ~·{ 6aiJ da/lt/xata 'lr.JZ"d d:ufl." 
!mpol'fClff$: Geo. Wehry & Co. 

~ ...... C;'l .... Cl!IMl~~~~i><C~-41!~iill><lliilli'41~D>~~~ll!l.li>41~ 

.. 

Sak.it ampe.doe 
pentiernaan r•Jak baik dan 
kesckatan pero.-r, dan Jain· 
lain pen1ak1t ang di ':tab· 
kll;n karena itoe ., l'.'erti 
koeran~ nafso,. makan, 
sakit k P-' a mo~r '>"· 
r ng I • d cmt o .. 
lii;J.rTl~.1 S,. V 1 l of h 

Pil ostt.r bo 
""o tcr s Maar:r 1 I '1) 

r-"rr t obat J t0ko 

.Pe n cri • o 'a i 

Dibert tahoe, bdhw Karn g k. tni poenja toko ,,Wei· 
tevreden' soe ah t ipindahk3•1 c ilocaal baroe [baha
gian barat dari toko pan,ljang Lie Tjeng Lok,) jaitoe 
sebelah oetara Lin be . ..;.as toko kami. 

N. V. Handel Mij. ,. T j in Fan .. 
( oko e!tevreden ) 

Man:'d' 1 l A) 

kasi kekoeatan baroe. 

K ALAU ada orang lelaki jang merasai 
bahwa kekoeatannja dan kesoekaannja 

itoe telah moelai be.rkoerang hingga tidak 
lagi sebagaimc>na jang diinginnJd. koerang 
tenaga <lan koerang manik. tentoe dengan 
sigera ia akan memakai Sanatogen. 

Karena ia mengetdhoe1 bahwa Sanatogen 
itoe bisa mengoeatkan badannja dan men~ 
jehatkannja. s~hab itoe obat ada berisi zat:a 
jang toelen bisa mendjadikan kekoeatan 
baroe. 

..Sesoedah berobat dengan Sana:. 
togen sigera SaJa merasai kesehatan 
diri saja bertambah baik clan kekoe
atan saja demikian cljoega. Tidak 
beberapa lamanja :saja bisa bekerdja 
kemball sebagaimana sediakala" 

demikian toelisnja coean Ch<in Lill 
Hsiang, seorang saudagar besar dari 
Shanghai. 

Kalau toean merasa kelemahan clan lesoe. 
lesoe, berobatlah beberapa lamanja dengan 
Sanatogen. Sanatogert itoe bisa kembalikan 
kekoeatan clan kesoekaan toean clalam temiro 
jang sedikit. napsoe makan mendjadi ba1k 
poela kembali clan tidoer toean tidak lagi 
akan terganggoe". Dengan pendek: Sana
togen itoe bikin sehat toeau sesehat~sehatnja. 

Obat SanatOl]en waktoe dibikin atuu diboengkoes 
djangan pernah bersinggoeng dengan tnngan. Boleh 
dapat beli disemoea roemah obat dan toko •. toko. 

lmporteurs; Borsumij Betawi d.I I. 
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KERTAS BOEAT SIGARET . l~ 
JANG PALING BAIK Ill I .B i PJ tang llas ·~a.rijs 1 ~00 ,. 

I 
•••odiplom• St. L-Ouio 1904 _... Cf!P" 

Lu.ill: inoa } - - ·"--, ,,43117 
i1 ..... ~ ~~ ii Hors Oon«@urs Lid Jary L0nd@n 1~08 ~•· ~-· 

I 
-'' P&bMiek BRAUNSTEIN FRERES ~.. ~ 

(Boulevard Exelma.n!', PA RIJST. PerantJiR) !~ 

!!I Mir:italah kertas jang terseboet pada s6moeH. toiio-toko rolt:n lg! 
lit mllri5!B!lllW.....,oa:~!BJ!H!~~~ ........ ..............,~~rn .... .!!s<i'9~ ...... 6i~Ciill5.'foe.t 

Ba 1 .. oe diboeka 

WINKEL T J AN KWO NG. 
Kleermaker 

d im o eka benteng di Manado. Sedia dan tjakap 

bek in s ega la roepa pakaian dari roepa-roepa model, 
b oeatan b agoes dan koeat. Tjobalah datang sendiri 

atau soeroeh panggil diroemah ! 

Pc.1jak.it Aambei ~· 
'>.\_~ ;;'.": 

?"~>_:,.__ L-" 1s:r selcabk~n orr.ng 
{ ·'~ met<.sa kesakit:rn dan ke-

.,1 ~\ ~ gatabn jang .idaktertahan. 
), KaLn dipakai Palet Foster 

1 ---~ i W " peo;·kit jang djahat itoe bi~l.t:f r- -<- - sa dtsemboehkan lerrns sa-
~} , - m'.l ~ ekali. Ob at Pal ct Fos-

1 -,;__J ter t~rkenu! dimana-m'.lr.a. 

PAL:U'.:T JFOS'.l'Eli~ (Fosier's Zalf) 
boleh dic!ap:\t disemc•ea roemah obat dan 
•oko-toko dcngan ba~:.,a f. 1.- setaboeng. 

r 

~ 

Penjakit Gindjel Amat Djaliat! 
S.!soedah liwat pertengahan oemoer banjal 

ora-rg jang merasa sakit dipoenggoeng. peningiz, 
bengkak boesoeng dan ganggoean ditempat djalan 
kentjing. Pertjajalah bahwa itoe tandanja boeah 
pinggang tidak sehat betoel. Doeloean dengan 
moPdah anggota itoe bisa men'aring darah, tetapi 
sek.rang roepanjc:- itoe gindjel soedah keliwat pajah 
beke..;dja hingga dengan demik.ian orang akan 
!eke'> kena penjaKit barah tempat kentjing. batoe 
ginc ;el, rheumati!<, sakit pangkal paha, penjakit 
boe oeng clan lain penjakit djahat. 

Cjaga!ah soepaja kamoe djangan kena bahaja 
itoe ! Segarkanla·1 badanmoe dengan Pil Foster 
boe H sakil belakang clan gindjd (Foster's Rugpijn 
Nier~n 'P11len). lnilah obat jang istimewa bekerdja 
me-2ii; 'ulangkan p,•njakit gindjel clan djalan kentjing, 
dan nePe-t2 01~an hiic:rannja l""mboeng kentjing itoe. 

I~ Bo!Ln dapat beli disemoea roemah obat clan toko~. 
v;.,'-il bcsar: Reithkamp & Co., di-Betawi d.l.1• 

:Sat<' botol harganja f 2.# ________ ..... __________________ ..._ __ _.. _______ ...., ________________________________ ..,.. ____________________ ,,.,.,..,..._,,,_.,,,,.~"""'__,,' 
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KALZAN membikin kau 
p o enJa 
p o etih 

gigi koeat clan 
berkilau2an. 

Gigi jang berlo
bang dan sak1t 
jaog diseb •hkao 
oleh k,_-ko~rang
an kapoer dalam 

tocbo~h 

G1g1 Jang schat 
dan soetj. olch 
oembawaan ka
poer dabm tOE'· 

boeh karena pa
kai Kalza·1. obat 
makanan kapoer 

KALAU qigimoe kelihatannja 
beroepa kelaboe dan berlo

bang-lobanq. tentoe engkau berasa 
maloe dan L1dda tni'IOC terta,va 
Tetap1 kalau engk=iu poenja gigi 

poet1h b~rkdau- 1~dduan ten toe 

kau berasa scnar>-J ~ebab t!ap-tiup 
orang akan heran mel1hai: g1gimoe 

1toe 
Dan 1toe djag0lah s11.funoe . soe
paja tinggal sehat-dan koeat. clan 
mendjadi poctd1 bcrkr!au'an 

dengan obat Kalzan. 
Kalzan ada sebangsa makanan 
kapoer jang menambah1 darah 
dengan zat - Calcium - jang 
pekcrdjaannja mengoeatkan clan 
membikin poel1h g1g1 clan soepaja 

cljangan berlobang 
Dioega bocat lam-lain penjakit 
seperti koedis. koerap. kelemasan 

d.J.L. iang tercljad1 karena kekoerangan calcium 
diclalam toeboeh dengan segera bisa d1semboeb

kan okh obat Kalzan. 
Beldah 1n1 ban satoe koep1 Kalzan clan ambil 
selaloe beberapa b1dji tablet t1ap-t1ap hari. 

K LZAN 
Obat Makanan Kapoe1 

Boleh clapat beli disemoea roemah obat dan toko-toko . 

I 

Djika kita 
bekerdja berat 

Rir.gankar.lah pekerdjaanmoe 
dengan mcmakai 

Bo eta 
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HOLLANDSCHE 
VAN DE KENG HWA POO·. 
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2e jaargang No. 30. 
V e r s c h ij n t i Redacteur: 

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

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

ADVERTENTIE- EN NIEUWSBLAD VOOR MANADO EN DE OMSTREKEN. 

De opening der electrisclle centrale. 

De opening der electrische centrale van Lie 
N. I. Gas Maatscbuppij heett onder zeer groote be
laugstelliog plaats gebad. Aanwt-zig waren o. H. de 
resident en alle Europ. B. B. hmblPnanrn, de bur
gemt::le:ster en leden van den gemeenteraad, kopstuk
ke::i uit den bandel en vele particulieren. Dti mee
ste heeren waren vergezeld van hunne dames 

De heer Rusch, vertegenwoordiger der Gas Mij 
op Makasser, spechal voor dQze gelege1drn1d ovE'r
gekomen, de hser van Tour, de plaatselyke verte 
gen woordiger der genoemde maatschappij, met 
echtgenoote verwelkowJen de gasten iu de ruime 
machiuekamer te Sario. 

Te circ~i zes uur n. rn. nam de heer Rusch bet 
woord en sprak de Tolgen de rede uit we! ke wij 
h1eronder laten volgen ~ 

Dames en Heeren. 

Het Id mij een groot voorrecht u bier all en walkom 
tA heeten en dank ik u, Ja.t u aan de uitnoodiging 
om de openiug van onze nieuwe centrals blj te wo
nen, heefL gehoor willtm geven. Tevens slu1t ik bier 
bij aaa mijn dank voor de vele blijken van belang
stelling biJ deze gelegeuheid. Het iii voor mij een 
groot genoegen u h1er te zien, daar dit voor mij het 
btH'l'ij::; is, dat u meeleefr; met ons bedrijf. 

In het bijzondtir heat ik welkom den Resident 
en m0vrouw Schmidt QB den Burgemeester en me
vrouw van de Wetering. 

Alie namen zal ik niet sµeciaal upuoemen, Joch 
wll 1k nog in 11t:r uijzonaer de aa.iwez1ge James 
welkom he.:ten, die de gezdlight:iid van het samsu 
zijn bij deze goiegenb.Lit.i :;r;ulhJu verhoogeu. 

Alvorens tot de opemug van 011s bedrijf ovE:r te 
gaau, w1l ik, mede 1Jame1is m1ju Directie in Holland, 
een woord van dank nch tea tot het Bestu ur en den 
Gemeenteraad van Meoado voor de ~eer groote en 
gewaar,1eerde medewerKing, dh wij van be1de zijden 
hebbEJn rnogen ondervindeu. lk mag hierbij niet o
verslaan de anJera takken va11 dienst en de parti
culiere licbamsn, L1ie ons bij den bouw behulpzaam 
zijn geweast. Ik zal u rnet opsommen de vele rnoei
lijkbeuen waarvoor wij gestaan hebuen en aie wij 
zonder d~e 11ulp zeker rnet gernakkeiijk hadden over· 
wonnen. 

Ten.slotte w11 ik nog memoreeren de zorg en de 
toewijding van onzen Heer Van Tour, die belast is 
geweest mat da dagelij ksche leiding der werkzttarn· 
beden. 

Da,mes en Heeren, ik stel u thans voor, een drcnk 
te wijden aan MbnaJo. 

lloge deze electriciteitsvoorziening onder waar
deerende sarnenwerkrng met overheid an bevolkmg 
bijdragen tot den bloei van de hoofdplaat:s en de Hi· 
nahassa. lk heb gezegd. · 

Ontvangen: 

-VV-ASCHSTELLEN 

ETENDRA.GERS 

N. V. LIEM OEI TIONG & Co., 
Man ado. 

Alsdan nam de bur gemeester bet woord en hield 
de volgende toespraak : 

Dames en Heeren I 

Het zal den Burgemeester van· Manado zeker 
weinig ten deel vallen zulk eene belaugrijka ge
beurtenis met zij ne gemeen ten aren te bfilleven als 
heden hat geval is. De electrifieatie der Gemeente 
Manado is een feit van zoover strnk::kende beteeke
nis voor den opbloei en den vooruit~ang onzer plaats, 
dat meer dan een eenvoudige gelukwansch bier dient 
te worden uitgesproken. Zeker, over eenige maan
den zullen weer nieuwe menschen uit Holland en 

. 
de groote Javasteden komen en zij zullen bet dood-
gewoon vinden, dat te Man;tdo - het eindje der we
rt->ld - e·n modern geoutilleerd e!Pctriciteitl!bed1ijf 
aanwezig is. Daarom is hl t goeC. nog eens de lange 
voorbereidtUgsgeschiedL•nis na te ga,an, die uitloopt 
op het bisto1 ische fe1t :n ilet leven onz ... r Gemeente: 
de ontst»king ?1tn het e!P-.:trisch 11eLt te Manado. 

R<'eds in 1922 vvrrnde cle f:'lectrificatie van Ma'
nado een punt van bedpr1 kiug 111 c'lti vergadenng 

' van den Gemeenteraad. Nit1tternin waren er nog ou
dere plannen nl. de aanleg van een electrische spoor
baa11 i11 de i\1inalJ;1sa waarbij a1;rnex: een veri1cbtings. 
bedrijf zou opgezet wonle11. Grootsclle plannen, die 
z66 rnooi zijn, dat cle p1actische u1tvoering onmo
gelijk w0rdt. Deze Uitgewerkte plannen liggen thans 
begraven in de ;uchieven. De autobus vervlucb.tig
de bet spoorplan naar het rijk der luchtkasteP.len 
en ..... van de electriflcatie vau M<.1nado bleef niets 
n1eer over. 

Dan komt het tweede plan waa1:bij en Minaha
saraad en Gemeentern.ad bet v@rlichtingsvraagstuk 
willeu oplossen. De waLerkrachtbron te Toudano zal 
voor dit doel wordeu aangewend, terwijl met een 
particulier electrici teitsinge11 i<-'U r onderhandelingen 
worden aangeknoopt om u ar de Minaba!la te kornen 
tot het opmakeo vau een algemeen plan waarvoor 
o a. de Gerneenteraa.d f 3000. beschikbaar stelt. 

Een nieuw i·tlg ierings nzicht maakt df:l opzet, 
Weer ingtl Nik:ktildar, nl. b9t inst~Jl.on van een ge
mengd be<lnjf, waarbij voor het halve kapitaal deel
geno1nen wordt door een p<irticullere Mij en voor 
Lie and ere -helft dcJOr den Minahasar •ad en Gerneen
ttiraad. 

Zoo gaat. men van principe tot principe steeds 
•001 t, de bunJels stukk:en nemPn stapeigew~jze toe, 
heL aan tal besprekingen en vergaderingen wordt 
steeJs grooter. 

Tot eind l 924 de :Vlinahasaraad voorloopig van 
de zaak afziet. De Gemeenteraad bf.lraadslaagt a!leen 
nog verder tot ernd 1925 to(:m alles op bet dooJe 
punt was beland. 

Nietternin waren reed::; eerder stemmen in j,.,u 
Ge>meenteraad opgegaau om de zaak van den ande
ren kant aan te pakken. Vooral Ir. Valk1::11burg drnng 
er op aan om particuliere Maatschapp~ien uit te 
noodigen. Deze oplossing werd b cnti:seerd door 
LWijfelzie>len, die niet wilden g""looven dat '"en pa.r
ticuliere maatschappij zulk een bedrijf in het ver
a.fgelegen Manado tot stand wilt1e breng"n. 

Zoowel in Holland als in Ind1e werd namens 
den Gemeenteraad geinformeerd; de Heer Roelofoeu, 
Directeur Gou vernemen ts Bedrij ven met verlof naar 
Europa gaf ook ter zake zijne bemiddeling. Verschil
lende maatschappij en deelden mede geen ani mo 
voor de~e onderneming te voele11, niet alleen vau
wege den afstand, maar ook gezien het feit van de 
moeilij ke personeel voor'ziening ter plaatse. 

Tot de Nederlandscb • lndiscb.e Gas .Mij. btffeid 
was de mogelijkbeid te onde1 zoekeu waartoe de 
de Heer J. M. Goslings, Directeur der Gas MiJ, uit 
Holland hierheen kw am. Hij arri veerde den 21 :o.;ten 
Augustus 1926. Den 5den Oetober be!:lloot de Gemeen· 
tPraad de aanvrage der Gas Mij. t• aanvaarden op 
de basis van de voorwaardeu g":noemd in bet Con-
0essiebesluit> ter zake van de Regeen ng. Toegezegd 
werd dat de Gemeenteraad een straatve1lichtings 
contract van f 20000 per jaar ofmeer zou aangaan. 
Zoo was het moeilijke vraagstuk der electrific:1tie 
der jonge gemeente Manado - dank zij durf en de 
energie der Gas Mij - in behoude11 vaarwater aange
komim, waa1 van hedenavond de ha Yen bereikt is. 

Dames en Haeren. lk weet namens de gansche 

gemeente te spreken wanrieer ik ', Menear Rusch, 
vertegenwoo1diger der Gas Mij. hartelijk gelukwensch 
met het feit da.t hedenaTond het electriciteitsbedrijf 1 
albier in werking wordt gesteld. Ook den Heer van 
Tour ~n zijne medewerkers onze gelukwensch met 
dit feit. Ik weet dat verschillende tegenslagen aan 
de deur hebben gesta.an, maar door Uw energiek 
volhouden en 0 w groote practische kennis :;r;ijn al
le moeiten overwonneb. 

Ik mag als vertegenwoordiger der Gemeente eeh
ter niet eindige11 dan met bet uitspreken van een 
wensch ten bate d~r minder gcsitueerden in onze 
plaats. Naml"llijk deze: moge niet alleen spoedig tot 
dagstroom wo1den overgegaau ten bate van de plaatse
lijkP indusuie en fauri ·lrnn, maar moge een goed
koop tarief voor de minder bedeelden on,.;er plaats 
spoedig worden ingevoerd. Zoo zal rijk en arm, oud 
en jong tot in lengte van dagen den da.g prijzen 
waarop in de Gemeente Manado het electrisch licht 
werd ontstoken. 

Tk heb gf'zegd. 

Ontvangen: 

LUXE POSTPAPIER 

Boekhandel & Drukkerij 
Liem Oei Tiong & Co. Manado. 

De laat.ste tonen der fanfares en de echo der hoe· 
ra's waren nau wel~i ks verklon ken of bet geroeze
moes der stemmen werd door het gezoem der intus
schen in bedrijf pestelde motor overstemd. Een der 
twee reuz..,nmacbines begon hare taak, nl om het 
allednags uit te drukken, het fabricaeren van elec· 
triciteit .. De eerewijn vlo.:iide rijk&:lijk. Even werd, 
bij wijze van demonstratie de andere motor op gang 
gebracht. Bedrijvige handen voorzagen Je aanwezi· 
gen intusscilen van de noodig3 versnaperingen. Als 
de aan wezigen ieder voor zicb een rondgang door 
de ruime Cf'lntrale badden ondernomen en zich 
had lat~n inlicbten over de werking etc. der diverse 

machines en schakelinrichtingen, waarvoor de aanwe
zige heeren der Gasmy zich zeer verdienstelyk maak
tt1n, l'..liat te verge ten de heeren Rusch en van Tour, 
~de laatstgenoemde kranig door zijn echtgenoote bij
gestaan), die bet volbandig kregen doch de kunat 
schenen te verstaan overal tegelyk te wezen, werd 
een danswijsje zoo aanlokkelyk ingezet, dat de beenen 
in beweging kwamen. Het feestelyk sarnanzijn duur
de tot Jaat in den nacht. 

Tot zoovP-r over de feastelyke opening van het 
b drijf. Voor men echter zoover was, kwam er nog 
heelwat kijken en lljkt bet ons wel inter~ssant ge 
noPg bet. Ren en ander even te releveeren. 

Het i>i bijkans Pen juar geleden, dat men hiar een 
aanvang nam met de werkzaamheden. Onder opperste 
leiding van den beer van Tour werd zoowel h@t 
onder-als bet; bevengrondsche net aangelegd transfor· 
matorenhuisjes gebou wd en alle werkzaamheden 
verricht; die daara.an annex zijn. Ook onder zijn 
leidiug bijgestaan door den heer Koene werden de 
centrale en andere gebouwen op het etablissement 
der Yij te Sario gebouwd. 

De heer van Tonr en al zijn ondergeschikte per
soneel kwetcn zich zoodanig van hun· taak, dat ware 
de aanvoer der mat •ri<1len en machines niet gestag· 
aeerd en enkele on voorziene moeilykbeden bij de 
bouwafdeeling, die gelukkig tijdig overwonnE<n konden 
worden, niet voorgekomen, men reeds bij den aanvang 
van dit. jaar tot dl'I instelling va.n het electrisch bedrijf 
had kun nen over~;W. i. E!&n modtirn geou ti lleerd be
drijf is zelfs in ind ustrieele cen tra, waar bij wijze 
van spreken de benood11o!db.eden voor den bouw etc, 
maar voor het gnj pen li5gen, al niet in no ti ma in 
elkaar te zette11. Des te mo;iilyker is het vopr de 
Jeiden; bij bet u1t den gro.1.J stampen dsr electrische 
centrale, de noodigA gebouwencomplexen, leidiugen 
etc, bier in Manatio, waar vrijwel alles van elders 
moet warden aangevoerd Ook b.et lager personeel 
moest van buiten komeu, aJbier geb.uisvest worden 
enz, zoodat al verens met cle eigenlyke werkzaam
heden een aanvang kon worden genomen me11 al 
allerhande moellykheden te overwinnfln had. Zooals 
gPzegd da k zi.i bet energiek optreden van den 
beer van Tour bijg.,sLaan door zijn resp. Oncler
geschikten en nitlt te vergeten de ondervonden me
dewarking van bestuur en gemeenteraad, kon na 
een j Lax gezegd worden: Z1ezoo, we zijn er. 

Ah m,•n het gebouwencomplex op Sario, het 
uitgebreide irnt der straatverli.chting, de honderden 
aansluitingen op h':lt lichtnl"t van d~ huizen en nog 
mser verrichte werk;iaamheden ten behoeve van bet 
bedrijf ziet, dan kan men niets dan bewondering 
hebben voor de energie en doonrnttingsvermogen 
van degenen die dat a!les in eeu jaar tijds in elkaar 
hebben ge1'1'rocht. 

-x-
Ter gelegP.nbeid van de opening der centrale 

ontving de gasm\i de volgende telegrafiscbe geluk
wen schen: 

Van de directie te Rotterdam: 

gelukgewenscbt bedrijfrtelling centrale met dank al· 
!er toegewijde medewerking moge electriciteitsvoor-



ziening Menado onder waardeereude samenwerking 
met O'f'erheid en bevolking mode bijdrngen bloei Mi· 
naba:;sa. Knottnerus 

Van d e n D i r e c t e u r, d i e m o m en t e e 1 t e 
Curacao vertoeft: 

,,gelukwenscnen opening celltrale bc>:;le 
,,wenschen bloei gemeente nieu w bedrijt 
,, goslings 

Het leven van een practiseerend Arts. 
(Aangeboden) 

Het beroep van geneesheE>r stelt hooge eis<;hen zoo
wel aan bet ziele leven, al-· aan het lichaa m; gee!lt 
en licbaam, dus bet get1Pele zenuwstelsel, moeten 
steeds gereed zijn om te werken. 

Het Jeed in zijn verschitlende vorm(c"n, <lat d& 
medicus ziet, most we! zijn mt>delijden opwekken. 
Met zijn patienten deelt hlj vrees, ang;,t en hoop; 
d1t bezorgt hem spanninJ?, dikwijls zwaar vallend 
afwachten, twijfel en zor g. Deze uiteenloopende 
zenuwprikkels moeten den Arts v; eleens uit zijn 
get•stelijk evenwicbt balen, ofschoon dit meds af
hangt van aard en temperameu t en van zij11 per
soonlijke instellin~ tegenover ziJn pat1enten . .\leer· 
dere psychiscbe prikkels treffl n d~,u Arts d1kwijl~ 

onvoorbereid en niet altijd is dat zonder nadeeiig< n 
invloed. \Yij noemen : mislnkkt·n ee1H,·~· ingestelde 

behandeling, een plotseling en on verwacht str->rfge
val, loopeude praatjes ovtir een mogelijke kuust
fout, ondank van een p<:tt.ient, over w1en !1lf'JJ v~·Pl 

zorg heeft gehad Eln aan Wien me11 zijn be::;te kracll
ten heeft gewijd, unfaire behandeliog door een col
lega enz. Ieder medicus kan d1t lijstje aanvullen. 

Is men wat prikkelbaar of gevoelig van aanl, 
of wat zwak van zenuwstelsel, dan kunnion soort
geltjke ervaringen een ~leebtt>n iuvloed hebben op 
iemands gezondheid. 

Het doordringende geluid van de nachttelefoon, 
zoo uit diepen slaap tot arbeid geroepen, de tele
foon op ieder uur van den dag, bet dikwerf gehaast 
en onregelmati~ gebruiken der maaltijden, het; trach
ten om steeds tijdig op bet spreekuur te zijn, ook 
•s rnorgens als meu 's nachts een puar malen er uit 
gehaald is of een uur of wat bij een barende heett 
verwiJld, bet net tegen bedtijd nog u1t worden ge
haald in gevallen, waar dit vermeden had kunnen 
worden enz. enz. al zulke momenten werken in 
hooge mate enerveerend en zenuwsloopend. 

De lichamel.ijke arbeid door de praktijk gevraagd 
is groat en bier neemt onder de z. g. intellectueele 
beroepen de arts we! een uitzonderingsplaats in. 
Dan laat het beroep arts niot toe langA en vele 
vacanties te nemen en bij deo, door bet groote aan
tal komende artsen, steeds grooter wordenden strijd 
om bet bestaan zal di t. nog moeilij ker word en, vooral 
omdat bet gehalte der geneesbeeren acbte1 uit gaat 
en velen er geen gewetenszaak van n1aken, om ie
mand gedurende zijn va.cantietijd een beentje te 
lichten. 

De te groote en te aaohoudende geestelijke en 
lichamelijk@ prikkels maken, dat bet geen wonder 
is, dat bet aantal hartlijders onder de medici pro
centsgewijzEI groot is. 

De statistiek wijst het u.t, dat het hoogste ziek· 
te- en sterftecljfer der artsen valt onder de rubri~k 
hart- en vaatziekten. 

Bovendieu wordt de arts ook d1kwijls geinfecteerd 
gedureode de uitoefaning van de praktijk door no
xen, die np den duur een sclrndelijken invloed uit
oefenen op bet hart. 

Uit onzen Gemeenteraad. 
P e r s o n e e l o r g a n i !" a t i e. 

Het ontbreken van eenig vastgelegde regeling 
maakte, dat tot voor kort, de belangeo der werkers 
bij onze gemeenteraad zoo goed als niet ve1 zekerd 
was. De forrnatie van bet •Secretariep r.-oneel 
bing als los zand in elkaar, men had er cle secre
taris doch verder was er niemand die, ernaar gevraagd 
direct kon zeggen, in welke hoeda.nigbeid, hoe zijn 
promotiekansen stonden etc. Daar voor de uitvoP
ring van bet program van onzen actieveo burge
meester, nl vervolmaking der gemeente te11e1nde 
dusdoende tevreden gemeentenaren te verkiijgen, 
niet in de allerlaatste plaats noodig JS, hlijmoedige 
werkers, die aangewezen zijn des burgemeeshir t.aak, 
in groote lijn~m door bet gemeentebestuur opgedra· 
gen, te detaileeren en uit te voHen, was het een 
loffelijk idee van den burgemeester om zijn perso
neel te gedenkeo. Eon verordening regelende de be
zoldiging van ambtenanrn in dienst der gemeente 
werd ter goedkeuring den raad voorgelegd, op een 
der laatste vergaderingen behandeld en goedgokeurd, 
bracht voor 'f'rijwel alle werkers (m bet bijzonder 
de lagere rangen) bevestiging tevens verbetering van 
positie met zich mee. Vooral waar de te vervullen 
betrakkingeo werden bezet met reeds werkzame 
krachten, zoodat er een kleine verschuiving naar 
boTen plaats Yond, 

'l'ot zoover wat btJtreft bet lager persone•l. Ouk 
aan de boogertj rangen is de noodige aand·tcht bP
ste -d. Op ee11 Jtgt-:cringssclnijven regel"'lldf' s.•<:rP
taris bezoldigingEln, waar bij o. a, was voorg< s eld 
!let salar1s van den g• lTIPentesecretari::; van Mauatlo, 
vast tP stellen op vie-r tot zt>venhonderd guldell per 
maand, rt>sp. als aan vang en eindwt·dd i werd door 
den raad in zijn nntwoord der regeering voorgesteld 
bet maximum t1:1 verhoo5en tot f 800.-, terwijl het 
8alaris vau den dirPcteur dPr gemeeutewerkA11 i'> 
voorgesteld vast te s~Pllen op 425 tut 900 gulden. 
Voor betroklnenen zij a·inneming dezer voon,tell•·n 
gaarne toegewen;;cht. 

Kamµ on g verb et er in!'!'· 
H1eraan wordt. een b<-'gin gemaakt en goed ooR. 

Verschillende kampongwegen, die tot dusvprre zoo 
goed n~s 011begaanbanr wareu, werden en worden 
tPr hand genornen t n we! zoodanig, d1;1t bet indt>r
daad ook: een verbett'ring kan worden genoPmd. 
Men scbijnt geb1okP11 te hebben met de oude sleur 
van lapwerkBy-,;theem_ Als zoo langzaumerhand tie 
assaineering ook tot de kampongs wordt uitgebrerd, 
dnn zijn wij pas daar waar we wev•n moeten. !Je 
karnpongtot>standen zijn wel wat Jang kampongtoe
-standen gelaten. 
S t r a a t v e r l 1 c h t i 11 g. · 

De elPctriscbe verl!chting is er dan eindelijk. 
Over bet algemeen genomen lijkt ze om; e~n vel'l..>e
tering. Er i::; echter iets waarop wij bet gem; ent"· 
b,~stuur gaar11e t1ven willen wijzen. NI. dit, dat met 
de invoe1·i11g der elt>trrscbe vt>rlicbting enk,...le kam
po1Jg::> buu wernigje verlicllting kv·;~jt zij11. De gat:oli
nelu.ntaarus sLaan er nog wel, doch z0 worden n1et 
a·,nge-stok'"n en electri::-che verlichting is er niet 1n 
de plaats gekomen. Wil men om de 11chtlooze 
kampongs dt;nken? 

llet Wenangpark. 
.\Jen maakt on:;; erop attent, dat het zgn. We· 

n.~ngpark mornenteel 1n ecn zoondanig, n toe,tcu1d 
verkeert, dat het parkachtigo1 er heelemaal Yan af is. 
Vc,or zoover bekend is bet iu beheer bij den gemeen
teraad, die sedert kort een plantsoen opzicbter in 
dien;o;t heft. Zou het geen t.ijd worden dat de plant
SOPnmao er even een kijkJe komt nemen en nagaat 
wat er alzoo gedaan moet worden om het park ook 
e~n parkaanz:en te geven. 

Het wenaogplantsoen is als wandelpark bedoeld, 
men zorge er dus voor dat men er ook wandelen kan. 

Padvinderij. 

23 Apnl, j. l. berdachten de Manajosche Ver· 
kenners den sterfdag van bun schut::;patroon St -Jo 
ris, en dit is de dag ,,waarop de Padvinders over 
de g"'heele wereld random een kampouur vereenigd 
zijn. Zoo ook bier. 

Er Waren een 120 · tal P. V. s (sters), We' pen 
en Kabouters op de Wenang. Heuvel verzamPld. 

Het aa:·dige pro<?:ramma wen! vlot afgewerk en 
bet groom aantal belangt:tellenden heeft ongetw\j
feld gen.oten en bovendien eenig idee kunn.: n krij
gen van bet ceremonieel der P. V. beweging 

Naar we vernamen be_,;tond de afdealing MaPa:lo 
op 23 April 19:28 uit plm. 40 lecte.n en t.e sni>]]e groei 
getuigt ongetwijfe!d van de popularitllit der bewe· 
ging bij de Manadosche jeugd. 

Ran1p ,.Prins <ler Nederlanden". 
Ten behoevt" van de nagelaten betrekkingen flfr 

omgekomen slachtoffers van de reddingsbciot ,,Pnns 
der Nederlanden", werd op de scholen te Manado 
eene collecte gehouden. 

De volgende bedragen werden aan den Burge.
meester, Voorzitter der EuropeesGhe Schoolcommis 
sie, afgedragen ter doorzending aan bet Hoofd-Co 
mite m Holand. 
Van de R K. Zustert:cbool f. 100 

" " 
le Europeesche School f. 20. 05 

" 
,, 2e I•:u ropeesche School f. 26. 80 

,, ,, Openbare Meisje3school f. 5. 
,, ,, Fraterschool f. 10. 

" " 
Manadosche School f. 9. 13 

" " 
Hnllandsch Cllineesche School f. 22. 35 

Totaal f. 193. 33 

Onze waterleiding. 
Men deelt ons mede, dat met dt1n aanleg der 

tweede a<111voerleiding een aanvang is gemaakt, zoo
dat de watertoevoer, die nu nogal te wenschen over
laat, zoodat klacbt1,rn niet van de lucht zijn, binnen 

afzie1'baren ti.id uitstekend zal zijn. Na gereedkoming 
der tweede leiding zal de overname der waterleiding 
door de gemeenteraad van het gouvernement pas 
plaats hebben. 

De ~an gibeschE' af'faire. 
Het Sangirsche tretu,,;pel lrnn in drie bedrijven 

worde11 gespl 1 tst .. 
H"lt ePrstP bed 1 ijf is met de ve1 oordeeling der 

drie hoofdper2onen, rie radj~l's b•,t>indig•l, bet tweede 
bedrijf, dat dE1r algeheele scboonmrwk. neemt, thans 
een aanvang, terwijl het d< rde liedrijf, de benoe· 
ming van 11ieuwe zdfbestuurders annex r.ieuwe 
landsgroeton, nog achter de coulissen in voorberei
ding is. 

Het eerste bedrijf. A.ls gezegd met de drie zelf
bestuurders als hoofdpensonAu, is wel het interPs
Fantste van bet geheel geweest. Sedert menschen 
heugenis is bet n. 1. op Saogir nog nooit voorge· 
komen, d&t radja's vanwege fraude' voor bet gerecht 
werden getrokken. Had de zaak, een zuiver finan
cieela kwestie, door toedoeu der betrokkenei1, aan· 
vankelijk eeu politiek aanzien gt<kregen, (men tracht
tfl er tenminste een pol1tieke kwestie van te rnaken), 
bet nauwkeung onderzoek wees uit dat de gepleegde 
fraurle niet mf't politieke !Fuzen was goed tepraten. 
De bekentenis der betrokkenen ter tereclitzitting 
vergemakkalijkte de oplossrng nog meer. 

Zooals bokend, eindigde de kwesfa met de veroor
deeling der radja's, die van Siaoe tot twee, die van 
'l'ahoena tot driP, en die van Tawoakan tot twee 
jaar verbanning buiten hunne resp. landschappen. 
De veroordeelden zij n niet tegeu dit v onnis opge
komen, doch vroegen gratie aan. A.an de rage;;iring 
nu ove1 gelateri de gevelde vennisse11 al dan niet te 
doen uitvoeren. 

Het tweede bedrijf. Her. onderzoek heeft uit
gewezen, dat het op Sangite een g1oole ktioeiboel 
lS gewees·t. De a:rn van kelij k zoo goad kloppPnde 
lar·dschaps aJministratie bleek de toets dPr critiek 
nililt te kunnen doorstaan. Mrddels val!"che boeken 
an dito kwitanties had men de boel kleppend ge
rnaakt, ecbter niet zoo preciPs, of een nauwkeurig 
onderzoek voud nog nit dat ....... er geknoeio 
was! We zullen maar met in byzcnderheden treden 
over bet ondet zoek, ooc:h w1Hen we dA gepleegde 
vervalschingen nader b •schouwen, doch volstaan we 
m"t de mededeeling, dat het h&ndeel der mmdere 
landschapsboofden in de knoeierijen zoodanig is, dat 
een algeheele schoonmaak wenschelyk wordt geactt. 
De bij de vervalscbingen betrokken hoofden zullen, 
nadat een binnenkort aanvangend onderzoek zal heb· 
ben uitgewezeni dat bun handhaving onmogelijk is, 
van hunne betrekkingen wordetJ afgezet en door 
nieuwe vervangen. Bet coniaet tusschen zelfbestuur 
en de toaziende B. B. ambtenaren zal worden varin· 
nigd, in bet kort er zal een nieuwe koars worden 
gevolgd, zonder dat echter aan de recbten van bet 
zelfbestuur tekort zal worden gedaan. Met de oude 
sleur zal in elk geval worden gebroken. 

Het derde bedrijf. De banoerning der resp. 
vervangars van de zelfbestuurders belooft voor de 
betrokken autoriteiten geen eenvoudige taak te 
zijn. Er hebben zich nl. partijtjes der diverse. radja&' 
in spe gevormd, met wier wenschen en verlangen 
zooveel mogelijk rekeniog wordt gehouden. Het re
gent requ 'Sten bij dan gewestelijken bestuurder, 
zoowel van cand1daten, als van partijt jes die bun 
candidaat aan bevelen. Oat b1j de onderteekening der 
requesten door de l.ndscbapsonderdanen,deindivi
dueele in vloed der promotors eer:: groote rol spelen, is 
licbt te bPgrijpAn. Dit 'f'ergemakkelijkt de boel niet 
voor de betrokken autoriteiten, bet kaf moet van 
heL koren warden geschei den. Da.ar de aanhangers 
der diverse candidaten elkaar daarbij zooveel moge
lijk tracbten te d warsboomen en de tf gencandidaat 
zoo zwart mogelijk traehten te maken bij de regeering 
vergroot de verwarring. De candidaten kunn 'l echter 
gerust zijn, er wordt een minitieus onderzoek inge
steld, naar de werkelijke rechten, ontwikheling, leveus
waudel etc. der heeren, welk ondarzoek zicb nict zal 
latt11n bein vloeden door la.akbare acties. Afwachten 
is tbans de boodschap. 

Het bestuur wordt momentewl uitgiloefend door 
waarnemende zelb6lstuurders die in afwachting der 
definitiev< functionarissen de zaken zooveel mogelijk 
aan den gang houden. 

Sportclub ,, Vooruit". 
Op de gehouden races, ddo 19 en 20 April j. 1. 

mist•rn wij de paarden van deH heu Sigarlaki. 
Wij ztn er van overtuigd, dat, inclien ati2 toea 

en ati2 moeda meegedaan hadden, bet nog zoo zeker 
niet geweest zou zijn, of Gorontalo m•·t de hootd
prijzen, in de le en 3a klasse, zou zijn gaan strijk0n. 

De reden, waarom de paarden van den beer S. niet 
meegedaan bebbsn, is, dat hij bet niet eens was 
met bet programma. 

Ofscn'oon bet bestuur duidelijk op het program
ma had gezet, dat wijziging mogelijk was, heeft 
men aan bet verzoek van den hlier S. om er wij
ziging in te brengen, geen gevolg gegeven. 

(Deze wijziging betrof niet alleen zijn paarden, 
doch bad eveneens betrekking op verschillende de· 
tails), 



• 
ID ' 

;; . 



/ 

• 

• 


