
.... 32 3 Fehruari 1929 23 'l'Jap 9JI G-we 4"t9 Tahoen ke 10 
.,..,.......,,...,,,.......,..--=~ ..... ,,,..,. ......... ;_..._...,..._......,,._. ________ ....,,~_....., ____________ __ 

.. 

80BRAT UH.ABAR DA.N ADVlt.RTENT~l,~Dfr,KRBITKAN SABAN HAR! ABTOE lt.ETJ"OBALI HARI RAJ A. 

B:All.G.A I.AB'GGANA.lf: I p II ;~ ~- · '""--1.J. IE G HWA POD .11.6.DO. HA.BGA ADTBJlTERTr.B: 
Boeat Hindia 3 boelan r :!.- Wd. Redaetie: TJrAaJ'{,!' 1'}. ... 

ADMINISTRATIE Boeat 1 an.mpai 10 perkat&an 
Loear Hindia 6 boelan I" 6.- ANG IE TONG, fl{}ltPHAR en 

f 0 60. Sek.eerang211ja f 1.-
Ti&da boleh berlangganan koer-ang N. NESCIO. P•rmint&s.n berla.ngganan dan adTertoatie serta 

pembajarannja haroea disampaikan kepada 
Handelsdr. Liem Oet Tlonc • Co. - :M&nado. 

da.ri 3 boelan. 

Baja.r11n lebih dabeeloc. 

Segala. karangan da.n chabar-chaba.r dialama.t.!::an 
kepada. RF.DAC'l'IE KENG OW A POO-

seka.li ditempatka.n 

Berlangganan lain harga. 
U.4.N.t..DO• Tel. lio. 43. 

=======~ 

Agent di-Europa: PuBLICITEITl:lKA.N'rooR ,.DE GLOBE" Singe! 95 - Amsterdam. Tertjetak di Handelsdrukker~j LIEM 0EI TIONG & Co. - Manado. 

Pekerdjaan taugan, hina! 
/ 

li>alam vergad.,ring Mioahasaraad jsug blakangan soedah di
ambil poetot1au tidak menambaL lAgt kehanjakirn ambachl!chool 
di Minahas11, ol~ab berkoerAngnja p•moeda2 Jang g~u111r
kan mempeladjari p•kerdjaau l•ngan itue. Tjoekoephb sadja, 
kata .IJ.R. ki a m·mberikan •Ubeid a iang lebih he3ar pada i10e 
sekolah umbacht di Wasian. P~rt•mbanga11 jang achir ini, me· 
ujat&kan, jaog M.R. ada sampai besar h11ti pad11 m~m herikau 
oentoell: anak2 kit11 sekolahan pei:erdjaan fangan, dimaue boleh 
dipeladjuri pertoekaugan rils., Lapi ..... sekolah ada boeat rnoe
rid, dan di1nana moeriuuja tak ada atau tak tjoek .-, ep ban1a\rnja, 
boeat apa diadakan sekolabnja? 

Dikata tak tjoekoep moerid, ada sedikit keliwat, •ebab dengan 
dehaga peladjaran jang begitoe beaarnja •eperti di ,\Jiuaba•a dan 
aekiteroja ini, tak oea.b dikoeatirksn djika cliboelra barang se
kolaP.an dan lak laa\a11 dipenoehi peladjar2 jg kelaparan ilmoe 
pengatahoean iLoe, tapi pemboekaan barang sekoh1han boeknn 
udja memaodaug ke!3aujalrnn datangnja peladjer, hanja ber
maksordkau aopaja makeoed pecnboekaau sckolah itoe tertJapai 
kelak, inlah sekolah ambacbl memberikan pada kiLa kaoem p•>r· 
toekangan, selrnlah pertaniau kaoem tani ells. dan boekan se
perti sehingga kini, beka• moerid sekolab taoi misaluja, sesoedah 
tammat lautaa djadi ....... <liorroebelis, bek:as moerid sekolab 
pertoekangan misaluj11, dibelakani< djadi ..•.. klerk! Poetoesan 
M.R. itoe menoeroet perti'llbaogan tami, boekan berazaskan, 
pertlmbangan koti&tir dja11ga1.2 tak fotkoep animo paaa berse
ko1ah c11m1drass ambacbL itoe, ap1 anti.ran t11rngat, dJllngani 
upirantll toekaug besi, toekaug kajoe dlo. itoe, jang cljika per
goenakau peladjarann~ itoe goena pekerdiaan ja-ug dipeladjai:i 
itoe, ba,itoe beaar goenanja oentoek ianja sendiri dan lagi oen
toek tanahnja dan bangsa1 ja, achir2uja, mendjdma toekang io
bangkau kerosi sadjal Itoelah sgaknja basisnja poetcesau l\l.R. 
aelaingga dirasanja lebih baik tak adakan dari pada mengad.a
kau sekolaban jaog achir2nja tak oesuea i m.aksoed pemboeka
annja. Boekan ulahnja sekolah itoe ~eudiri, tapi ssdja lanta
rao bekas~ moeridnja tak soeka klak mendjadi kaoem l<>eksng, 
aebab •.•..•• , pekerdjaan tan&an ti.k disoekeinia ohh ksrena 
H•e ads hina, katanjat 

Den~111 1 t a k h11his211ja kami 11:.rakan kalam kacn i pat!a m e
uoel ts all uarang p e rilll(llliln terbadap soenl ,.tak . ~oe.kakau pe· 
k r<ljaan tnog .:\ 11 ito e '', sebab s kap ,,>~lsoe' (ta l ~cnc 

scha1<mte} jang mendj • <l 1ka11 pem oeda2 kita lehilt sneka djadi 
,,h o n g er l i j d e u d e k I e r " dari psda .,w e I v a re n d 
b o er', ali~alnja, meu0&roeL p rasa lrnmi wadjib dilawau habis 
babisau dengau. tak brei>tinja, srmp1ti pemoecla2 kita it.>e sedar·
kau dirt dan <"Ttikan ballwa kdc·f!a• an itoe tak sadja didapaL tl•
ugan t!oedoek diktirosi kantor nu lainnja, lapi djoega dengau 
bek~~u, lier~ ells. l e arnbachtsm1rn jang tjookoep 
paugbiclopau deugan s eudirinj.l pertoeaui oleh se~iapa jaug ta-
1 oe hargagan kesempatannja sesamanja manoesia, s~orang hee re· 
boer (pak lani jang beneh1dopRn tjoekotp) pon demikian di
p -•ndang orang jang waraa p" irau dls. Lagi poela leb ih ba1k 
pak tani jun;; kcnjang dari pacla toean kantor jang peroet kempis, 
boekan? Kami sengPdja keliwatkan sedi<it andaiau kami, sebab 
sehingga kini memangnja belo m pernsh terdengar Kaoem pe . 
ngn<lja peki,rdjaan ,.haloes dR11 moelia" itoe seperti itoe toean2 

kantor kelaparan, dengan mttk~oe.! mengemoekakan jang tak 
oesah kitll: selamanja harapk:.n l< eselama\an penghid 0pan kita 
<lari doedoek menghadap rnedja t elis s~dja! Boekan kami maoe 
katakan jang pekerdjaan l<antor itoe tak baik boeat pemoEda kits, 
sebaliknja kita hargakan tinggi 1toe p~ngertli•2 kantor jang me
mangnja be.·pelacl1aran tjoekoep boeat pekerdjaan itoe, dnn men
dapat penghi.lop~nnja dengav kerdjaau jang s t timpal dengan 
kepandaian itoe, banjalah kita persalabkan itoe kemao~an jaug 
terb:injak dari pemoeda2 kits s k>trang bagitoe gemarkan, ,,ker
d: di anto.r", i al, i $Cbuhagi:Jn terheqar antar.auja 
tak berpoenja tjoekoep kepa !l daian goeoa pekerdjaan jang di-
gemarioja itoel Dj1ka mssiog2 kita sempal dan soeka ertiken, 

bahwa kuoern dan tanab kita lebih2 bert&mbah madioenja djika 
kita sendiri soeka mengingsL kiasnja pcribah11Sa Befauda ,,scbveu
maler, blijfd bij je leesl" dan masing2 kita, jang psr:dei ber
toekaug mengcrdjakan pekerdjaan p · rtoekangan miaalnja, dan 

jang ahli tani itoe bertani, 1rnduinja jsng mernaognja beroplei
ding boeal kantoran, berkantor dls., pendekuja djika kit a iahoe 
pergoenakan kesempatau dan kepaudaian kita pada tempatujal 
Dae boekan seperti sekuang banj•k kedjadian, si toekang ber
kantor, si taei berkautor dau ai kantor ber •..... lapar, lantll-

ran tompatnja dirnwpa11. si tad atau si tockan{I: jang keb•teelan 
lebib ,,moedjoer" dalam icbtiarnja meotjabari pc.ker<ljaaul Se
meatara itoe ma11tscha r pij ada terlapar kaoem toekon1 dau 
kooem tan1, jaog ertikan peker<ljaannja I 

Corphar. 

K awanoea dalam pera.singan. 
Perajaan 250 tahoen Nederl1rnd-llina

hasa diloear tanalt .Minalmsa. 
D i S o e r a b a j a. 

Kawanoea2 di doerabaja pacla 10 Januari tak soedab keting
galao dalam bal merajakan kegeaapan 250 tahoco perboehoangan 
Minabasa-Nedcrland ito ... Oleh C•Jmite jg diaJakan goenn p~
rajaan ito<>, soedah di kirim lrawat kepada V'iali negeri di Bo
gar dan kepada pem hesar keresidenan di Mauado, dalam kawa\2 
mana ada dinjatakan girang .ija kawanoe•2 di S0erabaja itoe a
kan kegenapan per•ahabatan 2 1/2 abad itoe dan djoega cl1ke
moell:11kan tidak herobahnja setiawan kaoem Minahasa kepads 
sababatnja Nednland itoel 

Perajaau hari peringatau soedah dilakoekan dengan meng
adakan pelbagai ramaiaa pada pagi aiangnja dan memboeat ke
baklian pa •a Allah Bapa pada eorehoja. Ramaian soedab di
koendjoenf(i, selai1rnjR. oleh ha111pir semoea Kawanoea jg dt Soe
rabaja dan sekiternja, djoega oleh banjak auak Ambon; oleh 
wakil goeberaeur Djawa Wetao, wakil ll.B. wakil balatentara 
darat dan la:oet p•eu patih Soerabnja ada bersama bauir. Oleh 
hanclelsvereeuiging dipinta pada anggota.2nja so epaja sedapat2-
nja bagi pegawai2nja asal .Manado, pada hal"i perajaan itoe di
beri k"bebasan pada mengbadiri ramaian perajaan itoe. B~be
rapa gedorig knutoren perdagangan pada hari tereeboet soedah 
m •ngambil bahagia u dalam perajaan itoe cleugan menggantoeng
kan tiga tjorakl 

Pad a ma lam dalam geredja Masehi Pro1 eetant eoedah di
adakan kebaktian. Sepasoekan wacht kehormatan(•ere waoht) 
terdiri dari 12 serdadoe marechausse, dib&wah pimpinan eergeant 
Karoendeng, dsn 12 m1ttros dihawa sergeant Wawolaogi, leng
kap deugan .pakaian kebesarannja ad~ berdiri didepan roemah 
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geredja pada ~11.nan kirinja Jj11lnnan masoek jg seak11.n-ak11n di
pagari oleh eerewanht t11raeboe•. Poen satoB f;uit bamboe orkest 

tak ket111ggalan, kebaktian itoe dihadiri •erta oleh koeraug lebih 
tiga poe\osb oraog bang.a Eropnh, autarn mann terli~at wakilnja 
marine don balatentara, semoen op1ir2 laoet d11n tlarat dari pa

soekan2 cti Suerabaja d8n beberap-. pembe•ar2 pt-rda1?;11ngan. Ker 
k..raad diwak 11 djoegtt dan pr.,cltksnt hoeat angkat1w h1o~t toe'n 

D• Bartl mil djo"I!:" mengh11diri perhimpoenun penghotbatau itoe 
•ertapoen Boepati Soerabaja, 

D1ke.alkan sadja bAhWA B.B. Eropah tak mengirim wakiluja, 

dan djoega lain tjabang bsstuur Eropah, maoepoeu pegawai2uja 
tak ada jg hadir! 
Sedikit liwat djam 7 mAlam kehaktian diboeka dengan aembah
jang o!Ph toean peuolong ludjil Rumhsjan. 

s .. oedah meaji:wji, prediksnt c .1mtte, toean \V. Lonlba, mem· 
partleogarlca11 p1dato Selamat datang. SoJ,.ndjoetnja dioeraikan 
beliau iui, b11bwa dari W"l' negeri aoeJah diterima kawat pem
balasan, d1mana dioatjaplurn terima kaeih dsn selamat serta
pocn <linjatalrnft kesenaega'l dan girangnja pemerintab agoeug 
ak:au kHetiaau lta0em Mrnaha!n, si Sahabat eelama 250 tahoen 

itoe. 
Suoedah beberapa toean l:erpidato, inlah toeau Rumb\ljnu 

jang m9ngouaikan asal t1110.,la lj 1 •er\))~.! Nederlftnd-Miaabasa 
itoe ells., totan Ki1rnec1'~r j~ mengoetjap selflmat pad. <l·nni· 
te, atas n•ma kerkeraa..<l iK diwdkiL be .iau, wakit2 tentara 
laoet dan ilarat jg mPngatakan giran~njA deagan setiawan1tja 
ke<loea pibak jg bersababat•111 se!arna 2 1/2 abad itoe, toean Ds 
Bartlema, mengoerai~au kegirangau teutang keikatan B•la it.la 
daa Minahaaa itoe, poen perajaan kegenapllu 50 tahoe• rat.la bari 
iioe dan llebelandaannja Seri Bugiuda lboe Sueri mab kebak
tia1:1 itoa rlikoeutji deogau menjanji dnn semuahjat!g 

Di Bat aw i. Kawanoea tlilrnta jang digelar ,, Ptrmaisoeri 
Timoer" itoe, pon pada 10 Jn.uuari .sod<lah rn mberi kera• 
tian pada pemeriutali Belanda <lau H ... dia Be auda, bllllwa 
anak tamoerJenuja lr.aoem IHiuahasa jang" e.fah memboeat per
djandj1au peraaliat;atan dengan V. 0. C. pada 250 tahocu lllloe 
Hoo, waaih llerset1a kepadll aoernpal.l ueuek mojangnja, dGugan 
merajaltan llllrt peringatau 1Lo11 sav11g1waun mestiuj& irnserup .. 1au
IlJ8. p.,da aorellnp han perttJRllU aoedah :.lillot11t peraral<au (op
\ocln) ar1.l1 ke1stananja W .. 11 uegen. Exccllentie G. G menautt· 
kan i.1te1atan'"" opt•JCl.tt lloe Ju1<:ramtH 1staua beliau, dau aua 
aart1u11a vice pre.sideul ltaad v. lnd1" etl•&ma se:noea anggoia raad 
ten111>oot, voorZltLt!r v~wau ll.aJaL, kcpal" dt>partemeu .tl. B. dan 
E. N. & 0., dj<:nlleral L>ooudcr, d;n uuuiao: law2 toean:.l, pou 
ueuuapa wak1l kaoem Mlutdi.aaa 1111ta caUJ>• kawanuea L'ioh dan 

..,.!l4.a11d .. g1. 
.Pr.,aw.eut H. £. Pdrserikatan M.in,Lasa mempertleur;arkan 

eatga p1dato, da1am11ia dioer .. 1k<iu S··gala •~»oeatoenja Jg peuLlllg2 
hQteug pernueJoeu;;uu .Yltuauasa / N ,,..1.,rlanLI selaog 250 tahoau 
itoe; Wali uegen membal..a p1d11to tersuoaet aamoil me11ja1ak11 .. 
ke,iran,an bel1au teutang aet1awanoja pendoedoek prov1uc1e XII 
dari N edurlaud i o"• ol"h k · set1aa11 uama kao1J1D .Yiw.aha•a soe
aah perolc:h a1:~cwpat j11ng ,,p .. ou'' (mellJinta) dalam hatrnja 

oran; llelauda. • 
8=•o•d&h dtpertventljoekau pelbagni permaioan, dima11a ,,ten-

toa'• t j a k a I co I e tak. ketin,galao, perard:au mohon diri dan 
pergi keroemahnja overste Budde, d101aua "ptoc.it itoe ooebar. 

Di Vo I ks r a ad. Djoega d1 D"wan Rajat, dalam verga

darincnja C<>lf,ge Tan GedelsgeerJen, keg,,11.apan 260 t11.aoen itoe 
aoedah d1pidatokan oloh voorzitteroja. Dahm pi lato di Pdd.j~m
boo itoe dioer.likan, bahwa biarp >n conLract perst1 ha .>a tan llOe 
aelang lahirnja soed"h banjalr. berobah, tap• perobaiian itoe tiada 
lain aadjalah membawa kebaikan bagi tauab dau tr.aoem Murn-

haaa dis. 
Di Ba n d j er ma a i u, pon kawaaoea2 soedah merajakan 

lsari 10 Jauuari itoe deugau ...•.. p:>lbaga\ pidato dan deugan 

berbocat kebak:tia n. 
Demikian dengan ringkas aeperti diatas ioi, tjeritauja per~· 

jaan 10 hb. Januari itoe olah auak2 ~l;nahau jg berada <lt

loear hnah Minaha11a. 

Chabar jang menjoekakan. 
Toeroet kaba.r Aneta, maka deugan hadiab boeat aelamanja 

(blijvend anndanken) jang didjaudjiKall oleh Wali neg•ri itoe 
dalam pidatonja, agak dimak11oed pemberian satoe r o" m a h 

9 a kit t. b. c. -(aanatoriurn) jaug boeat s~hahagian terbe11ur a
kan dibelaudjak:an dengan waug peullapatau ,,Koningiu Emma 
ji1bileum-fonds" itoe. Moga2rn sanat'.lrium it'le bakal djadi dan 
lekas terberi bagi pendoedoek tanah Minahasa ini, jang seperti 
aoedah umpai ma'loem, terlaloe banjak a11tar1rnja jang ber-t.b c, 
dn!! perloekau aeroemah sakit semntjam jnn![ didjaudji itoel Be· 
rapa aisa dari jubilanrn 250 tahoeu-foods itoe, ja katauja goena 

rocmah sakit t.b.c. djoe~a? 

Lijst. 
Pambatja djangau kc;lira·e tagal membatja alamat jang di

ataa, lal;e headak bertauja dalam pikirnn leia (kat• orang hari2) 
apakah ja"lg bendak dimaloemkan disio;, lijst (leis) baote.iao 
upikah? atau lij't bantaian babikah, se~an4 101 kebetoelnn 
moesim oetara diwaktoenja kemel~ratan ikan lant di T & T 

paaisir poelau2 oetara taua11 Minaba8ila ? 
O, djanga!llah pembatja salab m•nampa, adapoen jang ini 

dari lijat • . • • • • rekesten • . . . . . • . . 

-x-
Peugaro(;h keadaa11 Saugibe oleh aebab ir.i 1oedang jang di

partoean11ja ia - itoe Pemerintahuja adalah te11gah bertachta 
ataa daoen uaratja perhitoengan, berdiri <liantata keloeboerau 
api persoetj1au sebab keadaan jang soerl«h berlakoe eebagai 
m&loem deugan Padoeka2 kaooi terh~dap perbeudaharaan, bah 
wa ujat (t>ipi poetih) slr~p 'mos soedah memo!'snakan seba 
hagian kekajaan kegoenaau semoeo, karenanja itoe sepikirlah 
aeba•ai uhabat Daniel kembali d~tang dan membisiki me· 
n at men n i t e k ail .•..•... , mer•djadikanlah lijst 

rekesten hericlar soepaja dihekaskan olell sesiapa S <.>~ ka, ia • itoe, 
rekeateu permintaan ...•... di Seri Pado0ka toean Ra· 
djak:au mendjaii djoendjoa11gan atas batoe kepah raiat. 

Menjeaal sajaag terbajang-bajuag d Sol>abkan keboJobal! raiat 

barangkali, sehiog~a lijst itoe la' seberapa j•rng menapak ta-

ngannja keudatiprieu s iedah berlajar keoetara - keselatan, ber
idar karop:>eng deea, pa ia lain lembar lijst doega-doega 2, 5 
ekor. Njua bo<lo 1, menga11a ta' berloemt>a membeliuja? 

Biarpo1111 koeraog jarig m1rn~lrnn mata pena meooetia 1:a
manja at11s hjst, telnpi pennelia i11i lagi tengah ben.loa soepaja 
Beliau2 jang <limintMh . .J.11 Stiri Padoeka toean Rndjakan p ien 
akan bsrdaja m1···,1~ja p ai m•ks '"d moelia itoP, in~d\ah luean 
bahwa beser gadj1lrnja, ll'u<lia hi11oepnja lli' kekoerangau, se
~"I" ko.,asa d1dalttm tangan, btf1rmanlah: Semot·arija cljadtlnh, 
siapa lebih ]a'gi, melaink1u1 bers·,eka-soekaaulah Ose dau nauti 
toean berpoeas-pocaslab Ale I boekan ! ; hai btreboetaulah, ajoh 
djago2 dan prndekar2 Sa1 gite berloem\nanlah padu di Sni 

padoekakan, aaal iugat djangao !<ampai poe ..... Ii uanti. 
Peuoelis pertjaja j&ng Kandjeng Goeberuemeu akan ttlik 

deu2an sajaug, tetapi altan dPagar1 keatl.lannja meoiml>aug ke
p~da buliau2 jaug dikemoekikau, poen t" akan meloepa ba
hasa: 

JR'l;! berloebang djan~an diganti oleh jang berbolong. 
Pantoen bilaug: 

Penjamoen 11amalah peramp"k, 
• T>oug maling itoepoeu peotjGeri, 
Pemioo1tm tentoepoen pa;nabok. 
Pemsin anak toekang peodj rndi. 

-x-
Aehirnjll 1ne •nohon, npabi la sekali klak datani:- ma•ah per-

11;au•.ian Ptlmer1tah d1 Sangitie, k1ranja, Pemerintah Agoeng 
pOd11 akan tilik srnpaja poalau2 Sar.gihe herold1 djalan P"
meri11tahan sel>·•gai kf'padn tauah Minalrnss,., atu1 d 1djadikan 
Di rec t be st u u r . Datan~lab k -rauja masauja. 

Maaf. 
Talipoen. 

11oot: ja, itoe boedjan rekest tak a<la berheutillja. 
.M<-m1<ng tauab Sang be kf!sohor ,.pengrekes" Rtd. C"rplrnr. 

Belo1n bisa 
Permintaan p.imbesar keresiJerrnr, kepad~ hoofd. iusprcloer 

achupvaan sopaja tleui an perbntar au beliau iui oleb K.P.M. 
dioeoah>1kan pe.hoeboaugan kapal antarn Mana<lo dau Ma
kaas11r didjadikan perhoeboengan minggoean (satue minggoe 
satoekali) oleh ho< fdin.pccber terseboet <lidJawab, bauwa per
lleello!'ogan jang 1lip1nh 1toe belou sempi>t diadakao, Tap1 
pem~csar K1..i1nklij1Ce P .. lrn l '(ittr' Mij a la pasli~an, llai;wa 
1toe perhoeboeugan 2 dipasi~tr Cdei>es adalab selaruanja da 'am 
perhu~iHnnja, dan akan d1timbnngnj~ m'ta< g 2 segala pero· 
tlahau psroaikllo jang sempat d1ada~au, bdam'lua ada j ang 
rneujebabkao kes~mpntan P" l"Obnban itoe . .\Je1 ger injn 11.,ugan 
pend.,<, perl:J .leboengan J\lanliUO• uhk~ssar 8JL0i11g~oe saloe 

kali, bel •>n bisa d1adakau. 

-x-
Kantor pos baroe. 

fem 11esar pns me wart11kan, ushwa moelai 2 Fet..rnui 19 29 
l<antor pos Kalabah1 moelai d1boeka boeat poeblik. 

Kantor tersebott ada m111;oek dal"m ressort kan or pas 
Mak11s•ar. 

-x-

Pikat M.anado. 
Perserikatan baogsa P"rcropoeau jau; bernama Pi kat di 

Maoado, memperdeuga • kan banjak tentaugan hal ahwidoja di· 

dalam bodau2 j•rng achir ini. 
Pada oemoemnja orang mengakoei bahwa Pikat ~::ieatoe pn

serikatan jang beqi;oena adanja. 
Sesoedah diperd1rik•rn datum boel"n Jui 1917 d~u dia;oe 

sah daaru th 1919 (B~sl: Goeb: 16 Jauuari 1919 NoG6) 
mak& pada boelan Juli 1918 - setaho'.rn hmoedian dari ia <li
perdirikan d perd1nkau11ja seb >eatt Huidtnu.hcil'.lol, jang se
hiugga sekarang masil1 ada. 

Ai,;an tetapi, oleh karena aekolah it:ie tiatla dapat meng· 
genapi ketoentoatan, Goebernemeu tiada dap!!t memberi suu· 

s'di. 
Moaid2uja• ial•h. l ~rbaujak annk2 P'rempoean dari kaoem 

orang k"baujakan jaug s<Jedah menammatka i sekolah2 desa · 

zendiag a tau sekolab Goeb: kl 2. Oleh karens beroel.>ug oelang 
H.B. telali memo hon s.>eb~1d·e goena a~ kolab itoe, maka d1-
chabarl<au orang kepa la H . B bahasa Goeherocmen boleh meru • 
beri p.;mb>1utoean kepada H.B. kalau diperd•rikaonja s•l>oeah 
Iluishoudschool ja"g m o d e r u jan,; s 'empoerna, ja'ui •elloeah 
sekolah jang dap at memenoebl segala ketucatoetau boeat men

dapat soebsidie. 
Maka eedaog dttauah Mio,.hasa ada perlo~ seboeah llui•

h<>udschool udemi1<ian oeatoek orang2 M1nahas" jaug berbolioh 
jang auak2nja menin~galkan aekoiah2 Bcla11da dan Holl Iul 
Scboien dengan Verklarilig, (tammat bela,lj>tr sekolali Belanda) 
maka uerala.s pnda keperloeau2 ini HB, menoeroet ad vies to~an2 
advieseur dan pembanloean j~ug kep;,edjia11 dari B,•schermvrouw 
Mevr: L>eff-Roijer dttn R~sidantscbe 1\ievr: Sc11midt, tefoh 
memasoekkan seerat permiutaen, jang diton1diaug <leLgan ke
sall.siau jang baik: aekali uit1li S.P.T. Resident Ma11ado, Adapoeu 
perboeatau ioi, adalah. dengao k:ete1110eau, soepHja kemoerlian 
akan tl kabo,.l<an olel.J Alg: Veri:. 

Beralas pada aegala hal abw.ll ini, parla tahoen 1927 Goe
bernemtn telah memberi kepada Pikat ru"notruel permiutaan 
terseboet oleh H<1ofdbestuur, sueatoe belrngiau dari Loterij oeang 
jang begsr beearuja f 42.000 deog~n ruaksoed akau memperdi
rikeu goPna itoe seb >eah Huishondschoot jang kedoea. 

Sekolah itoe haroes meudapat so·Ltldie uanti, asal Direc
trica dau pembantoe211ja berd piomR jallg tertot'nloct (Direc
trice dengan M1tldeluaar acLe Hu1shoudonderwijs) Lebih diaoeh 
sokolah itoe haroes <libo<-kll goer a anak2 perempoean segnla baug
sa dan djoeg11 dari Ambou dac1 Timo<'r, jang memegang soerat 
tammat beladjar atau V rslariog dari sekol .h2 Bdauda: J<.:ur: 
lag ere·, H ..>l l. In!- H 1!1 Ch111. dau sd•oia . 2 Belanla ja11g "pe
ngadjara11uja sRmatjam dan setiug~i sekolah2 teueuoet ito.,. 

Berikoet teutan!? ocroesan orang, itoe nanti didjaga olelr 
soeatoe Commtssie van Toezicbt, jang dipangkatkan oleh S.P.T. 

RJsident Manado. 

Commis'i" tersehoet selrareug eoedah dip•ngkatkan dan ber-
diri alas: 

le Voorzitter dari Gemeeuteraad Manado 
2e Inspecteur f1nancieu tli Mauado. 
Dir.lalam Alg: Vergade1ing t.t. 31 l\laart 1928 segala pPr

boeatan Hoofabestuur tenta11g pe11diriau sekolah ja~g l<;e<l.o I.I iuj,. 
djoega tentaog 011an~ jnng diter!ma f 42000 itoe, telah disstoe: 
djoei; dan kepada ~.B. dibari koessa aknu meugo6roes segala 
sesoeatoe atns nama Persorikatau, soe.paja sekolah kednea itoe 
dapat berdiri. 

Notulen Alg. Verg: ini, telah dibatjakan dan ~iealikan se
weutara Vergadning j.f..s. 

Adapoen notolen ini-erti1>ja poetoeean2 tentang pendirian 
seiwlab uaroe tel ah di mat i k an oleli pelawanan2 jang di· 
sampaikan dalam Alg: V<rll'. 6 Octob~r 1928, jani enam boelan 
kemoedian, acmentara H.B. tengah bflkerdja dengan keraa oleh 
karena i::ekoeaeaan jang diberikan kepadanja. Maka Alg: Verg. 

6 Oct: 28 meug&mbil poetoesan akau memoelangkan w .. ag 
f 42000 itoe kepada Goebernemen dan olehnja pendiriau seko
lsb baroe· itoe tiada diterima baik . 

Presidente H.B. tatkala itoe, njoaja Loing-Ka\angi, mena
rna'f perboeda11 Alg: Verjl;: ini: S '>eatoe benljana, tjertjaan ter· 
had"p kepada Regeeritig, dao olehuja tatkala pemililian ·H.B. 
baror, ma '·a Hoofdbeetuur lams itoe tiada heudak dipilih kemhali. 

Pelaw1rn,,n2 dslam Al~: Verg: 6 October 1928, telah mem

persalr h H.B. kar<'D!i aoedah min ta Soebsidie g-oena •ekolah Pikat, 
sebah, katanjP., dengan menerima soellsidie itoP, maka P1kat ti
sda hebas la~i herboeat sPsoek•nja dalam sekol11h. 

LPnih dj1t0eh p~lxwRn2 itoe berirnln, ba! wa ~erdjandjian ja11g 
diter;ma baik oleh H .B. tentaug p•rndirian •~kolnh haroa itcw, 
melawHn 8•atuten P1kat, knrena, sekolnb huroa wadjih meneri
ma nona2 dari Arnbon. <lan Timner, se;la.ng P1kat tjoema ll<!lro•s 
bekerdja goano bangsa per,..rnpot-an ~linahaoa, 

Ini an !{ gapan tiada ben~r. Karena Pikat boekau hanja he
kerdja iroen:\ bnng•a perempoean MiunhaM, tetapi djoega pada 
oemoemoja goena bangsa perempoe~n. Didal1tm •ekolah P.kat 
sekarung ada hanjuk anak2 clari poelau2 S•ngi mendjadi 010e

r dnj,., Djoegap i~n d ... hoelos s'.>edah pern•h meuerima moerid2 
dari bang•a G oron• alo. 

T ... mhallan uo .. la H. 13 dipersalahkan, '.soedah menerirua lla
ik perJ a •1dji11n, suepaja Direclrice haro•• herd "ploma Middel
ba11r net~ liui hond, n1lerwijs soBatoe acte ja11g s1<karang tjoema 
boleh t!1dapat di Erop~h) jaug· olelrnja, hilunglah kes~mpatan 

ecoran~ nona Min11hasa da?at <l1pangkatkan mendjatli Directrice. 
Akan disacnboe1.I!'. 

lngezonden. 
SOERAT 'l'ERBOEKA. 

Kepada nona-nona dan Tosan-toean, jang telah 
mernberikan oeang bantoean (geldelijke bijdragen) 
oern o@k belandja Deputatie ,,Inlandsch0 Meerderheid" 
ke Europa, j~itoa deagan perantaraan: inteakenlijst 
No. 40, jang dioero . oleh jang bertanda :tangan di
bawah ini, dich•tba1·kan deogan hormat, bahwa oleh 
sebab rnaksoe l D,~putatie Inhndsch" Meerderheid 
itoe tidak soedah k ~djadian, rnaka oeang jang ter
koempoel dengan perantaraan lijst terseboet itoe 
besarnja f 106 (serntoes enam roepiah), akan diserah
kan oleb jang bertanda tangan dibawah ini, selakoe 
oeang bantoeao, kep:.1.da Hoofd-comite di J.\llanado o@n
toek pen dirian se boaah ,,San a tori um". 
Dipinta dengan horma~ kp. Nona-nona dan Toeau-toe· 
an d.i Manado, Kolongan Ka.wangkoan-Mi<i, Matoengka.s 
L"lhikit, Tateloe, dan Talawaan, jang soeda.h menan
da tangani lijst N6. 40 terseboet, dan jang tidak se
toedj oe d 1rngan inaksoed ters~ boet dia.tas, akan rne. 
njatakan pikirannja kepadajang bertandii. tanga.n di
bawah ini selambat-lamba.tnja pada 15 Februari j.d. 
soepaja oeang ban toeannja dapat terimanja penoeh. 

Man ado, 31 Januari 1929. 

Dengan hormat, 

J. A. J. Lumanu.uw 

Pemberitahoean. 

Pada hari Rebo tanggal 27 Februari 1929, djam 
11 pagi, akan didjoeal di Smgkil (Manado) diroemah· 
nja toeaa Pieter Markus Uring, dengan perantaraan 
kauto-0r lelang di Manado: 

perkakas roemah iiieperti lampoe, kadera-kadera 
dan msdja medja, 
le bi h djaoeh hak pakai dari toean terseboet atas sa
toe keboen kelapa dipoelau Boanaken, kepoelisian 
Boenaken, didalamnja terdapat t 400 pohon kelapa 
berboeah, seperti njata dalam r .. gister negeri No 143 
tahoen 1895, dengan semoea peroesahan dan teta
naman didalamnja. 

.Maka sernoeanja itoe soedah dibeslag dengan pro
ces-verbaal tanggal 15 November 1928 dari toean 
Pieter Markus Uring terseboet, tinggal di Singkil 
(M;,rnado), ge~xeeuteerd~, atas po;rmint::ian dari toean 
Mo Sioe, bndagang dau tinggal di Manado, i>xecutant, 
menoeroet kPk'leatan soerat hoetang (obligatieakte). 

De BU1tengewoon deurwaarder met 

de executie belast. 
J. F. Tanod. 



~. V. Handel Maatschappij 
,,'l'JIE~ FAN" Manado. 

M.enoeroet poetoesan Buitimgewone Algemeene 
Vergadering Tan Aandeelhouders jang d1ada.kan tang
gal Z Februari 1929, m~ka toean Lie A Sam diper
hentikan selalcoe DirecLeur, atas permintallnja ;sendi· 
ri, dan twlah diangkat t.oaan Tnoeng Kbeng Ho men
djadi gantinja. 

MAN'.ADO, 4 Februari 1929. 
Het Bestuur. 

Pemberitaheeau. 
Hoofd van P1aatfilelijk Bestu1u di Mana.do, m~m

bari taho• bahoea moelai deri tanggal 3 sampai 
tanci:a.l 15 Fabruan 19:;&9 akan diboeat perhimpoen
an oleh ykwezen deri Makassar di Po:sthuis deri 
Algemeeue Politie di Havenstraat di. srni, maksoe<1· 
nja hendak memb1tje1.rakan segala perkara2 Oekoe
ran, TiIDbangan da.u saga.la. i·oepa perkakas2 akan 
diperikl:la dan dtoikm atoeran jaug beLoel. 

Boeat Oekoerau Timbangau iLoe sadja djadi ke
pada benclar Manado. 

lJ1pi1nan kepada se1110ea k<ipala.l den Firrr:.a's 
Toko~ Apo th<: ken dun laiu2 pe1 oe-sallan p1l.l1a nari 
terDeboet diatas 111e,;L1 l•av; ah duu pe1 h<,dapkun se
gala perl>:u.Kasi?. Oekul:)rau dan limtmue;an IJu"a[.. d1-
parii.:sa. 

::3esoe1Ltl.10ja t:.angga! 15 b'obruari 1929 ses1;;pa 
di bendar .illanado jang memaku.1 Oekueran Llau 
'li1llba11ga11 jaug tida d1 sa!1kau, uanti d1hudkoem 
mt-noeroet 8Laatsblad l 9J3 No. 57. 

Atas nama Houfd 'au J:>iaats· Jijk Bestunr, 
Diil Ooder- Cumu11:::o:sa1i;:; van f',1!1t1tJ, 

AI. J. Krnl. 

Ba'roe diboeka 
WINKEL T JAN KWONG. 

Kleermaker 
dimoeka benteng di Manado. Sedia dan tjakap 

bekin segala roepa pakaian dari roepa-roepa model, 
boeatan bagoes dan koeat. Tjobalah datang sendiri 
atau soeroeh panggil diroemah ! 

TOKO ,,ASIA" 

TONG SENG &Co 
MANA DO 

Baroe terima: 
Dames strooboedeu en vil t:.enhoeden 
Heeren strooboedt:n 
Dames en Heeren r;;choenen, gabardine wolleo 

mantel, Rege11jas, Shawls, Hemden, pijama, Zak
doeken Kousen en Sokken, d.l.I. 

Djoega Braudkast merk ,,Lips". 

Pakelah selaIDanja katja IData SHUR - ON 

sebab 

Pakenja enteng serta ringan dan keliatannja 
bagoes sekali. 

CELEBES OPTICAL COMPANY 

TOKO KATJA MATA 
Koendjoengilah kita poenja toko 

jang baroe diboeka 

MA N A D 0 - Chineescheweg, moeka pasar Minahassa. 

ROE'MAH GAMBAR BAROE 
MEI WAH, Photograaf 

Bertengada dengan Drukkerij Liem Oei Tiong & Co. 

Boleh bekin roepa-roepa portret dengan bagoes 

dan lekas. Djoega djoeal roepa-roepa perkakas gam 

bar; toestel, films, ct.I.I. 
Silahkan datang lihat! 

Kita ba·roesan te't"inuih : 

H E L D E R 'S. B I S C U I T 

Lekas atoer pesanan. 
Importeurs: Handelscompanie v /ll c lRU -s & Co. 

~w------

Koedis-koedis 
roepa' djerawat, roeam, bintik', 
bintil' jang merasa gatal dan 
segala roepa loeka'an koelit 
dimelemboetkan sebentar clan 
dimenjemboehkan lekas dengan 

PU OL 
Engkau holeh IDelipat gandakan harganja senjoeman
moe. lni tjara baroe memberikan pada gigi jang soedah 
beroleh w-arnanja, w-arna jang kepoetih-poetihan poela, 
dan mendjadikan ngisi keras dan n.jaman. 

Djangan KIRA jang gieimoe jang teroetama mendjadi asal-
memang dengan sendirinja nja penjakit pyorrl1ea. Djoega 

itoe tandaanslag mernesakkan 
,,berobah warnanja" dan ka- gigi. Tandaanslag itoe tidak 
boer. Engkau boleh berikan bisa dilawan _dengan pasta 
kembali padanja, dengan tja gigi biasa. lt{le sebabnja dok-
ra jang paling baroe, itoe dia ter2 gigi soedah dapatkan 
poenja kepoetihan jang asali satoe obat pasta speciaal, 
Berjoeta koemang2 penjakit jang sernpat menghilangka.fl 
bertempat diitoe lapisan gigi. aanslag gigi itoe, namanja 
Dan itoe bacteri2 dan kapoer. Pepsodent, jang dipoedjikan

Koerang nafsoe makan 
sakit kepala, tidak bisa 
boeang air besar, poe· 
sing kepala,sakit peroet 
atjapkali disebabkan 
oleh pentjernaan jang I 

nja. 
Soekalah terima satoe 

tube pertjobaan ! 
Boeat tjoba, kirimlah cou

pen boeat satoe tube tjoekoep 
dipakai JO hari. Atau belilah 
satoe tube, boleh didapat di -
mana2. Boeatlah itoe ini haq 
goena kebaikanmoe sendiri. 

sempoerna. Semo ea 
penjakit 1111 lekas · hilang 
kalau pakai 
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Pil Foster boeat peroet besar 
~· (Foster's Maagpillen) boieh didapat disemoea 
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; N <.la nl-----·-··--·-··--·-·--··········-·· -··· ................................................................................. ~ ................. i 

Adres .................................................................. ...... u.~ro••·-···--·····························••······•····--- j roemah obat dan toko. Harganja f, 0.80 sebotol. Stael -···-·····················--·······················-····························-····················· ·····························- l 
Toelislah alamatmoe jg terang, toelis terang2. Tioema satoe tube Pertiobaan i· 

1 
boeat roemah tangg a. 
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Pem beritahoean. 

Pada hari SeL,.s::i. tanggal 12 Februari 1929 
petang dj<im 3 akan dilelangkan di Kema dengan 
peran taraan kantoor lelaog di Manado: 

a. satoe roemah dari pa.da k4joe berata.p nipah, 
terdoedoek diatas kintal sub b. 

b. bak pakei atas satoe kintal terdoedoek di l\.erua, 
W ij k Lr. , br,>r:>i pat pad a fibak: 
Oetara dengau k o ea 1 a m at i 
Timoer dengan kintal dari Sa at Lau an g 
Selatan dengan dj al an besar 
Barat dongan kmtal dari Sa~ d j in A 1 h abs i . 

c. hak pakei atas satoe kebon terdoedoek ditempat 
bernama M a 1 an g i , kepoJL,;1au Lansot, district 
Tonsea, dengan samowa pohon-pohon, tetanaman 
dan peroesaban terdnpat atasnja dan bersipat 
pada f1hak: 
Oetara dengan kebon dari Ad am J ah .i a 
Timoer dengan a er M al a n g i 
Sela.tan dengan kebon dan 0 en a DJ ail an i 
Barat clengan d j a 1 an be s a r . 

Maka semowa jang ternjata diatas ini soedab 
diambil ha.slag dengan proces - verbaal tt 8 No
vem be1 1928 dan Secb Abdarab Bada
r a b dan Rabi a 0 em bingo, tingga.l di Ke· 
ma, geex.,cutee1dPn, atas pern1intaan dari Thung 
Kiem Kak, berdagang di Manado e.xecutant. 

De b. g. deufwaarder voornoem·l I 
met de executie belatit 

·v. E. Kalangie. 

1 

Pemberitahoean 
Pada hari Kam is tang gal 14 Februari 1929 

petang djam 3 aka11 dilelangk:i.n di Karegesan dis
trict Tonsea d311gan perantaraan kantoor lelang 
di Manado. 
a Satoe roemah k1-ljil dr·ri pada kajoe d1toetoep 

t..lengan zink, tenloedoPk diatas kintal sub b, 
b hak pakai atas sa.toe kintal terdoedoek di Kare

gesan, rt1;:;trii;t Tonsea, dan b, rsipat pada fibak: 
Oeta;-a dengan djalan besar ( Manado-Kema). 
'Timoer dengan kintal d"ri Laurens U mboh. 
Barat clengan ki1ital deri Estephina T1rajoh 
Selatan denga1; kintal deri Simon Dengah. 

e bak pakei <it as ::;u toe kebon besarnja ::;akira-kira 
doea tek-tek t rd0ed0t·k d1;:;abelah o.-tara deri 
negeri Kasar dengau samoea pohon-pol,on, ts· 
tanaman dan peroesahao terJapat o.r.anja, an· 
t.anja sekira kira 150 pohon kelap.t berbo(tab, 
dan be1sipat pada filiak: 
Oetara dengao kebon df'!i Herman Makalew, 
Saul Pmonto n dan Semnel :\-1awuntu, 
Timoer dengan keboen deri Iismail Dumais. 
Selatan dengan kebon d,_.r[ Habel Dengah dan 
Bastian Sibij. 
Barat dengan dJal in kebon. 
Maka ::s< n1oea .i 1'1" L• i ojdta diatas ini soedah 
diambil b ::;Lig rltJngc n proces-verbaal t t 15 
December 1828 deri Io abim Dumais berkebon 
tinggal di K;u ::;c.n, geexecuteerde' atas per· 
mintaan dei: Tao kuk T.i<H'g ben~agang ting. 
gal di Mu.;1ad1', 'xecutant. 

De b . g. deurwaader met de 
executie belast 

V . E . Kalangie. 





Manado 2 Februari 1929. 

HO LLANDSCHE 
VAN DE KENG HWA POO. 

2 e j aarg ang No. 27. 
V e r s c h ij n t Redacteur: 

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

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

ADVERTENTI E- EN NIEUWSBLAD VOOR MANADO EN DE OMSTR EKEN. 

Minallasa jubileu1n-viering op Java. 

De dag van 10 Januari ging ook voor do buitiltJ 
~liuahasa woneude kawauoe<is niPt ongernerkt voor
bti· Te Batavia werd door de Mrnahassers een alle
gorische optocht gehouden. Daaromtrent zegt f'N1 

A
0

11eta telt>gra.m, dctt de stoet waarvan de m1litainrn 
iu groot tenue bet oiieraad uitmaaktE:Jn en waa.rin de 
in roodzijden, zeer :::>ierltjk g6borduurde pukkeu ge
stoken krijg:::dansers de aandacht trokken, een z •H 

kl eurigea aan blik bood. 
J)e opto~bt begaf zicb ePrst naar het pnleis van den 

Land voogd De G. G. bevond zich op de bovenste trede 
van bet; bor,ies van bet paleb, vergezeld van dPn vice 
president en lt~den van den R.aad van In die, den Gou
verneur van West .Jav~l, vertegenwoord1ger:; van het 
legt>r, den voor:i.:itter en ondervoorzitter Yan den 
Volksraad, de Directeur"'n vc1,n B. B. eu Onderwijs, 
den resident van Batavia benevens H"ItPgenwoor
<ligers van bet Minahu::iavolk w.o. de heeren Mau
dagie en Laoh. Het gezelschap wachtte daar de stoet 
op, welke ongeveer ten zeven uur aankwam en zich 
op llet voorplein opstelde. Daarna werd door ser
geant Masengi, voorzitter van het hoofdbestuur der 
Perserikatan hlinahasa, een redevoering gehouden, 
waarin werd gememoreerd, hoe 250 jaar geleden de 
.Minahasa het verbond uanging met de Oost Indische 
Compaguie_ Thans getuigde spreker, dat de gevo-:ilttns 
van de Minabasa ten aanzien van de aanbankelijk
heid aan bet Ned. gezag onveranderd zijn gebleven. 

Gememoreerd werd vervolgens, dat al vorens het 
cont.ract e">loten werd, de ~ltnuh:::.sa het too1rne~ wa 
van onderlinge geschillen hetgeen groote moeilijk
beden voor hat volk meebracht. Spreker schetste die 
geschlllen, als ook de strijd met de Spanjaarden, de 
geschillen met den sultan van Maka'3ser en Ternate 
en den radja van Siaotl enz. enz. Hij memoreerde 
alsnog d.i zegeningen, welke de Nederlandsche -ves
tiging bracht op het gebied van onderwljs, missie 
en zending en herbaalde het de vies zij ner voorouders: 
,,Trouw tot den dood." Zijo toesp1aak eindigende 
zeide sergeant. Masengi: ,,Denkende aan dit, alles 
smeeken wij Gods zegen af voor H. M. de Koningin 
en haar durend gezag over deze gewesten. 

Ontvangen 

N. V. LIEM OEI TIONG & Co., 
Handelmij Manado. 
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Een tPlegram van hulde en eerbetuiging aan ct ... 
Koningin, werd alsnog voorgelezPn. 

Nadat bet Wilhelmus was gPspeeld, dankte de 
G. G. den spreker, het hoofdbestuur der vereeniging 
en alien, die de leid1.ng badden van deze ~root:sche 
betooging voor de opwaclltiog, bij den Landvoogd 
gemaakt. 

Zijne Excellentie was .zeer getroffen door de van 
onverdachte loyaliteit getuigende woorden, van groo
te waardeering in )let telegram aan H.M. de Ko
ningin. 

Voortgaande zeide Z. Exe. dat het een rnerk
waardig feest is, dat de Minahasa thans viert, en 
momereerde vervolgens den 250 jarigen band, hul
de brengende aan de onschatbare diensten, zoowel 
door burgers als militairen voor Nederland verricht, 
w aardoor de MinahaRa esn warm plekje in hat hart 
Yan het Nederlandsche volk h•eft veroverd. 

,,Die viaring, aldus de G. G. die algemeene bar 
t eltjke belangstelling bnvijzen hoe sterk in het Mi
nahasuche volk de overtuigin~ leeft, dat de Neder· 

land::;che leiding tot zegen j, gawees.:t." ,,.-
Het Nederlantlscb > gezag heeft, diep erke11telljk 

voor wat de 1lrnabasa voor Nederland is geweest 
en n·og is, begrepen zijn daukbaarht>id niet alleen 
te moeten uiten in woordt·n, maar ook in daden. 
Ht>t i::i dt:H1 L~H1dvoo:5d een voorrecht n~tmens H.M. 
de Koningin te kunnen mededeelPn, dat plannen 
zij n beraam tl, om de M. ;nalrns~t een bl ij vend aao 
t1enktn te "'chenke11. 

Z~in" Excelleutie t.>Jll i1gde met een ba1lJrouk op 
H.M. de Ko11ingin nn den voorspoed van de Mma· 
hasa en riep: .,Leve de Koningm", W<Ull"mede alien 
met een driewerf boera zeer harteli.)k instPmien. 
Het ,,L..,ve dt• Minahasa· wenl evcweens Zl.ler t'Il 
tbou::;iast door de groote menigte begroet. Als bet 
tluitorke:;t de eerste strophe van ·het Wilhdmu,; bad 
ingezt't, werden de \ erschillPnde 11ummers van b~t 
programma zeer vlot afgewerkt, waarna werd geue
file<!rJ en afgemarcbeerd 11aar h"lt huis van ko!o 
nel Bodde, alwaar de optocht te 8 uur werd ont· 
bonden. 

\Vederom in voorraad: 

Onze bekende 

Conklin Vulpenhouders 

Boekhandel & drukkerij 
LIEM OEI TIONG & Co. 

Man ado. 

Omtrent de jubileumviering te Soerabaja lezen 
wij in het Sou. Hbl. o. a. over de verzending van 
bet volgende telegram aan Zijne Excellentie den 
Gouverneur Generaal te Buitenzorg luidende: 

,,Oankbare Minabassers te Soerabaja, vierende 
,,bet 250- jarig jub1leum, bieden Uwe Exe. de 
,,vsrzekering aan van trouw en aanhankelijkheid 
,,aan de Nederlandsche regeering ttn aan 11et Ned. 
,,Indische gou vernement; houden hedenavond 
,,bidstond en sm .. eken Gods genade bij voortdu
" ring af voor de u.lgemeene wel vaart". 
Een tweedt telegram werd nog afgezonden aan 

den resident van Mana.do, luidende: 
,,Oankbare Minaha.ssers te Soeraba.ja vien·nda 
,,bet 250-jarig jubileum onder Neucrlandsch ge
,,zag, bieden plaatselijk en gewestPlijk bestuur 
,,oprechten dank aan voor bet g"voei"de beleid 
,,over de Minahasa; houden hedeuavond b1dstond 
,,Pn smeeken bij voortduring Gods rijksle zege- ~ 

,,ningen af over 1and en volk". 
Beide telPgrammen waren onderteekPnd door bet 

jubileumGomite. 
Teneinde de Menadonee-zen in de gelegenheid te 

stelleu de herdenking bij te wonen, werd door de 
Handelsvareeniging aan ham leden het verzoek ge
daan het Menadoneel:'clJ personeel dien dag zoove~l 
mogelijk vrij te geven. Ysrscbillende hand,•lshuizen 
en winkels gaven blijk v:i.n hun medeleven Pn belang
stelling in de voor de Minahas i zoo belangrijke ge
beurtenis, door de driekleur op te steken. 

De door het comite georga11i:::eerc1a fefstelijkbe
den badden een vlot vurloop 

Ue gouverneur had zich laten vertegenwoordigen 
door resident Verhoog tarwijl bHt B. B. vertegen
woordigd was door resident Moreu. De burgemeester 
gaf blijk van belangstelling met zijn aanwezigheid, 
terwijl de plaatselij ke militaire commandant en alle 
off1cieren van het garmzoen mede t genwoordig 
waren evenals de patih van Soerabaja. Het Mena
doneesche gedeelte der Soerabajascbe burgerij was 
speciaal zeer go@d vertegenwoordigd en iedereen 
bleek zeer ingenomen te zijn met het gepraesteerde 
Vooraf werd nog door twee personen, nl. door kor
poraal Roroh en den Menadoneesehen godsdienst
"leeraar het woord gevoArd. Een soldatenorkest luis-

SOUSMAINS 

Boekhandel & Drukkerij 
LIEM OEI TIONG & Co, 

Man ado. 

terde het gelleel op op uitnemende w~jze. In den 
uamiddag had een voetbalmatch plaat& tuaschen een 
Menadoneesch elftal der soldaten en dat van de ma
rine • 

OtJ in den avond plaa.ts gehad hebbend& b1dstond 
in de Protestantsche kerk op Boeboetan, werd be
hal ve door een groote scbare Menadoneezen en Am
boineezen, ook door een derigtal Europeanen bijge
woond. Er waren o 'l. op te merken, overste Schulz 
als vertegenwoordiger de marine, de vloot predikant 
Ds Bartle ma, de plaatsel~i ke mil. commandant, ma· 
joor \Yeber, de commandant v.h. marecbaussee ba
taljon, majoor Engles al::imede een zevental officie
reu van land en zeemacht, terwljl de heer Kienecker 
de kerkeraad vertegenwoordigde. De regent van 
Soentbaja. en verscheidene chefs van handelsbuizen 
gaven ·mede blijk van belangstell111g met bun tegen· 
woordiglwid. 

Voor de kerk was ean eerewacht in groot tenue 
opgesteld, links de ill<trechaussees onder serg!-)ant 
Karoendeng, rechts dtJ matrozen onder sPrgeant 
'fVawolangi, en achter de marechaussees was het 17 
man sterkd fluitorkest, der militairen. Te circa kwart 
over zeven, als bleek, dat bet wachten op een ver
tegenwoordigrr van het H.B. verge"'fs zoo zijo, rukte 
de eere wacbt in, en nadat bet fluitorkest zich bad 
laten hooren, ging de Menadoneesche godsdient leer
aar Roembajan voor rn gebed. Na een gemeenschap
pelijk gezang sp1ak 1le voorzitter van llet cornit-e 
de beer W. Gontha een begroeting;::;rede uit; hij 
deed de mededeeling dat op bet telegram aan den 
G.G. een telegraf1sch antwoo1 d was binnengekomen, 
waa-1in de Land,. oogd z~j n dank ui tsprak voor het 
ontvangen bewijs van trouw, onder toevoeging dat 
Nederland alle reden heeft om trotsch te zijn op 
zijn twaalfde prnvincie. 

Nadat ds zangkoren een lied ten gehoore ge
brae:bt hatiden op de wijs van het Wien Neerlandsch 
bloed, hielden de heerrw Rumbajan, die een feest
rede uitsprak, de beer K1enecker, die namens de 
kerkeraad zijn gelukweuschen aanbood en _uog op 
het feit wees, dat reeds 50 jaar voor bet politieke 
con tract tusschen Nederland en Minabasa een 
geestelijke band gelegd was door de komst in de 
Minabasa van een Ne lerlandsch predikant. 

Uw urine waarscbuwt U ! 
Als gij een hrandend, pijnlijk gevoel hebt bij de 

!oozing, of als uw water dik is, bewolkt, met 
bezinksel of zanderig, lijdt het geen twijfel, of 
uw nieren zijn verzwakt. 

Let ook op de hoeveelheid, die gij loost. Als 
gij telkens groote of kleine hoeveelheden kwijt 
raakt, gij zeer vaak of zeer zeld<i>n aandrang 
gevoelt, is dit eveneens een waarschuwing van 
nierzwakte. Niets is gevaarlijker; gij loopt de 
kans van langzame bloedvergiftiging en scha~ 
delijke werking op ieder weefsel, iedere zenuw 
en spier van het lichaam. 

Ste! niet uit! Neem Foster's Rugpijn Nieren 
Pillen. Er is geen beter bekend middel voor nier
zwakte, urinekwalen. rugpijn, zwakte in den rug. 
waterzuchtige zwellingen en rheumatische pijnen. 

Rugp!jn Nieren Pillen 
Verkrijghaar in alle apotheken en toko's. Engros: 
Rathkamp & Co te Batavia enz. Per flacon f 2 • ..-



Ds. Bartlema, die bet 250 jarig verbond .in verband \ 
bracht mot het 00 jarig Nederlanderschap van H .M. 
de Koningin-.Moeder; majoor Weber, die zicb als \ 
plaatsslijk commandant verbeugde to kunnen getu1-
gen van zijn sympathie voor de Minahasa en bet 
bestuur met bet feest gelukwenscbte en ten slotte 
overste Schulz, die getnigde van de onderlinge sym
patbie welke er bestond tusscben Moederland en 
Hinahasa. 

Nadat bet za.ngkoor no~ een foestlied had. doen 
hooren, de beer Rumbajan een korte herdenkings
rede uitsprak over bet 50 jarige Nederlandersehap 
Tan H. M. de l\ oningin Emma, werd de bijeenkornst 
met slotzang en gebed gesloten. Bij bet bovenstaand 
verslag, dat wij zeer verkort hebben weergegeven, 
teekent hat Soer. Hbl. nog aan, dat bet op velen 
een pijnlijke indruk maakte, dat niemand der a.rob· 
tenaren van bet Europ. bestuur-hoewel ztj waren 
uitgenoodigd zich aan de indrukwekkende he1den
king (bedoeld wordt de bidstond) heeft laten ge
legen liggen. 

Ook in deu Volksraad was dA dag van 10 Janua 
ri niet on&emerkt voorbijgegaan. De voorzitter, de 
vugadering van bet College van Gedelegeerdeu toe 
sprekende, memoreerde o a. dat i:enoemden dag een 
belangrijk herinneringsmoment is van een rnerk
waardig feit in de Indische geschiedenis, daar het 
net 250 jaar geleden i~, dat het bondgenootscbap 
tusschen de Minahasa en de Oost Jndische Comµag
nie gesloten werd. -Spreker WE;'.es erop, dat hoewel 
de verhouding in den Jor p der tijden is l'ewijzigd en 
versterkt, daa1bij de Minahasa ni€-t anders dan ge
baat is. Na nog er op te hebbe.n gewezen dat di;! uit 
Minahassers gevormde goede soldaren een gewich
tige factor zijn voor het leger en derhalvu voor de 
rust en orde in den archipel en op de uit .Mina
bassers bes ta.an de zeer gewa.ardeerde kracb ten op 
gouvernements kantoren en in particul1ere diensten 
etc. etc., basloot de voorz:itter van den Volksraud 
zijn rede met te zeggen: ,,Zoo werken dau naast 
,,andere bevolkingsgroPpen ook de Minahassers in 
,,niet geringe mate mede aan de ontwikkeling van 
,,Ned. In die; 250 jaar gel eden werd bet con tract en 
,,bondgenootschap i:esloten, waaruit stammen de 
,,gevoelens van vriendschap en waardeeriog voor 
,,en van het ver oostelijk gelegen deel van Ned. 
lndie, Minabasa." 

Europeesclle bevolkingsregister 
van M.anado. 

Eertsdaags komt bij onzen raad in behandeling 
een ,, V er or d e n i n g op bet Eu ropeesche bevol
kingsregister" voor de Gvmeente Manado. Artikel 
2 van het ontwerp verordening, dat ons ter be
spreking is toegezonden, zegt, dat in het bevolking11-
r8gister warden inge:schreven, voor zoover zij tot 
de Europeesch~ bevolking behooren : 
le. alle personen, die bun WPrkeltk verblijf heblJen 

binnen de gem0ente, met dien verstana., dat als 
werk:elijk: verblijf wordt beschouwd da woning, 
waar in den reg el nachtverblijf word t gehouden ; 

Wij bevelen ona beleefd aan. alle naambordcn 

voor huizen, tokos, bendys autos etc. te schil

deren, tegen billijk tarief. 

Muzlek Vereenig; RAGAM. Manado. 

Residentielaan No. 50. 
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iudien zij in deze i:;emeente hun hoo'\Hwroep 
of bedrijf uitoefenen ; 

4e. alle l'ersonen, die !?en reizend beroep uiLnef'enen 
indien zij gaacht kunnen warden in deze ge
meente Manado woonachtig te zijn. • 

Wij hebben bedoeld artikel 2 van het ontwerp 
in z\)n geheel oTergenomen, teneinde te laten uit
komen wat de bedoeling is van hat _register in 
kwli&stie. Daaruit zien we ook, bet nut van zoo'n 
register, in het bijzonder voor den handel. Immers 
versohaft hat register bt->langhebbenden zekerheid 
of een bepaald persoon werkelijk in de gerneen te 
verblijf houdt en zoo ja in welk411 wijk, straat of 
hu1!! ! Manado is we! nog geen wereldstad, waarin 
ffiljll bij he~ zoeken naar de woning van een be
paald persoon van wege gebrek van plaatselijke ei
geoscha.ppen onovArkomelijke rnoeilijkheden kan ont
moeteo, doch bet mo,...t den new-eomer toch wel 
aangenaam zijn bij bet aangeven aun zicbzel ve t9r 
gemeente secretarie, nog ev&n te kunnen 111formee
rell waar die en die zijn tenten in de gemAElnte 
heeft opgeslagen etc ! 

Tot zoov1 r over het nut van bet register. Wat 
echter het meest moet worden gewaardeerd, is bet 
aanschij!1 geven van bedoeld register, niet om bet 
fe1t zelf, ducb wel omdat daaruit bl:ijkt, dat ons ge
meentebestuur, ond_er leiding vau den huidigen bur
gervadl:'r, tot. zelfa de minste bijzonderheden, der 
gPmee11te betreffende, zljn achtenswaardigt aaodacbt 
schenkt. En w.:tt is wl:'!komer voor de gemeentena
ren, dan een lofwaardig bttstuursbeleid van de 
gPmeente zij ner inwoning? 

AGENTEN, op gunstige voorw-aarden, voor 

verkoop van spannende volkslectuur ge

vraagd door Bureau 

,,ONZE HOEK.JES" 

Breda (Holland). 

Nieuw Postkantoor. 

Door den postdienst alhier wordt ons nwdeg0-
deeld, dat met ingang van 2 Februari bet hulppost
kantoor Ka 1 ab ah i, dat onder het post- en tel e
graafkant oor te Makasser rPssorteert, Toor h<>t pu
bliek verkeer wordt opengesteld. 

Hlijf voorloopig bij het oude. 

0 p eetn verzoek van het gewestelij k bes tu ur, 
gericb t tot den hoofdiuspecteur, hoofd va11 
den dienst van schae p vaart, om bU de 1-\ .P.M. nan 
te dringen om een wekelyksehe verbinding voor Ma
nado, antwoo~·dde laal;~tgenoemde dat een wekelyk· 
sche verbinding van Manado met Makasser, zoonls 
er een bestaat tusscht>n laatstgenoemde plaats en 
Ambon, tbans nog niet mogelyk is. 

We! heeft de K. P. M. de verzekering gegeven, 
dat d8 verbindingen op de Celebeskust bare byzon.
dere aandacht hebben en zij in'dien de omstandig
heden daartoe aanleiding geven, iedere mogelyke 
verbetering in ernstige overweging zal p.emen. Dever
binding Manado/Makasser blijft Toorloopig dus bi.i 
bet oude. 

2e alle personen, die hoewel niet duurzaam mins
tens 90 achtereenvolgende dagen van bet jaar 
in de gemeent~ verblijf houden ; 

Se. alle personen, die gewoon zijn gedurende het 
jaar in meer dan eene plaats voor onbepaaldeN 
tijd te ve<blijven, indien zij ambtshalYe verplicht 
zijn bun verblijf binnen deze gemeente te hou
den of i.rachtens bijzondere wettel.1.Jke voorschrif
ten aldaar ·vuplichtingen hebben te vervullen, 
of, zoo verplichtingen van dien aard bestaan, 
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TE HUUR 

Ru i me k ant o or lo k a I en thans geoccupeerd 

door de K. P. M. 

Te bevragen bij T. H. Tan, Manado. 

Ont11)anuen: 

D. M. C 
Handwerkboeken 

Boekhandel &: drukkerij I 
Liem Oei Tiong & Co., 

Manado. 
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I ngezonden. 
(l::iuiten ve1a11Lwoord<:>lijkhPid der Ri-dact1e. 

Pikat ll ana<lo 
fle v rouwen Vt->resniging Pikat te Munado laat 

in de laatste maanden veel van zich hooren. 
Over het algflmeen erker;t men, dat Pikat een 

nuttige iustelling is. 
Op~rnricht in Juli 1917 en als rechtspersoon er

kenct in L919 (Gouv. Besluit 16 Januari 1919 No 
66), heeft de vereenigin~ reeds in Juli l91H - een 
jaar na de opriclltmg een huishoudschool opgencht,. 
die tot heden nog bestaat. 

. Daar de school echter niet aan d" eiseheD vol
doet, kan de Regeering geen sub::>idif' verleneen. 

0d leerlingen dier school zijn g ootendeels meis
jes van bet; volk, de zgn. klein8 man, abit,urienten 
van de desa, Zending en/of 2~ klas Inl scholan. 

Naar aanleiding van herhaalde aan vragen om 
:oubsidie voor de school, werd bet Hoofdbestuur in
dirc·ct va11 Regeeriogswege uit aangezegd, dat bet 
H.B. een tegemoetkomiog kan krijgen, indien er aen 
moderne Huishoudschool wordt opgericht, een school 
dus die in dP subs1dieregeling vervalt. 
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W EE T U dat U thans Bloematukken 
Kraneen en losse Bloemen be

stellen kunt bij. 

Muziek Vereenig; RAGAM 
Residentielaan No. 50. 

Mana do. 
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, 
En aangezie11 er in de Minahasa beboE>fte bestaat 

aan een vol!t:"digt.> Huishou.d:;chool voc:;u· me1:;jes van 
meer gegoede MmahassPrs, die met de :zgn verkla
ring de Europeeschf'I lagere en Holl. 1nl. Scholen 
hebboo verlaten, werd op grond hiervan een re
quest door bet Hcofdbestuur op advies van de 
H.H. Ad viaeurs en met prijzenswaardige medewer· 
king van de BesclJermvrouwe Me v r o u w Loe ff -
Re ij er en M e v r o u w Sc h m i d t, en onder 
nadere goedkeuring van de Algemeene Vergaderiog, 
ingedieud mt:t zeer gunsLig ad vies vao den Resident 
van Manado. 

Op g1 ond h1ervau verloeude de Regeering aan de 
Pikat in het Jaar 1927, op verzoek van bet H.B., 
filen aand1rnl va.n t)e groote geldloterij, groot ad 

f 42.000.- om daarvoor een tweede Huishoudschool 
op te richten. 

l>ie school zal dan gesubsidieerd moeten worden,
mits de Directrice en bet verdere personae! ~edi
plomeerd zijn, (de Direct.rice met Middelbaar Aete 
van bet Huishoudonderwijs) en de school openge
steld wordt veor meisjes van alle landaarden en 
voor die van Ambon en Timoer met, de vereischte 
verklaring van de Eur. Lagere, Holl. In!., Holl. Chin. 
en met de daarmede gelijkwaardige scholen. En ver
der, wat aangaat bet financieei beheer, dat wordt 
van bestuurszijde uitgeoefend, d.w.z. door Pene eom
missie van Toezicht, diP. beooemd wordt door den 
Resident van Manado. 

Genoemde com mis"lie is dan ook raeds benoemd 
eu bestaat u1t: 

le. De VoorzitLer van den Gli!lleentaraad van Ma
nado en 

2e. De Inspecteur van FmancH~o van Manado. 
Op de .'\ lgemeene vergadning Pikat op 31 Maart 

192$ werden de haudelingen van ·het Hoc:fdbestuur 
t.o.v. de oprichting van Ze Huishoudschool, inchtsief 
f 42.000.-, goedgekeurd en werd aa n bet Hoofd be
stuur dan ook machtiging verleend, alles te doen, 
namens de vere~niging voor de totstandkoming der 
:2e meergenoemdti Huisboudschool. 

De notulen van die AJg. Vergadering worden 
staande-de vergadering voorgelez&n en goedgekeurd. 

Deze notulen, d. w.z. de beslissingen betreffende 
de op te riebten 2e Huishoudscbool, werden echter 
C.oor de oppositie op de AJg. Vergadering van 6 
October 1928, zes maanden later dus, terwijl bet 
Hoofdbestuur door de verkregen machtiging hard 

werkte - v er n i et i g d, en de Alg. Vergadering be
sloot de f 42.000 - eenvoudig terug te geven aan 
de Regeering, waardoor de oprichting der 2e Huis
boudschool verworpeo werd. 

De toenmalige Presidente van het Hoofdbestuur, 
Mevr. Loing-Kalangie noemde deze handelin= eene 
beJeediging aan bet adras van de Hooge Regee·ring, 
waardoor dan ook bet H.B. sich niet meer herkies· 
aar ::otelde bij de verkiezing van bet H.B. 

De oppos1tie op de Alg. Vergadering van 6 Oct. 
'28 beschuldit:de het Hoofdbestuur van .subsidie ge· 
vraagd te hebben voor de Pikatschool, want, zoo 
beweerde men, door de subsidie niet meer vrij te zijn 
voor baar doen en la.ten t. o. v. de school. Verder 
beweerde de oppositie, dat door de bet H.B. aangeno
men voorwaarde Toor de oprichting en •ubeidiee-



rinc der 2e Huishoudschool, in strijd is met de 
statllLl'Il der \'ereeniging, ollldat de school openge· 
~tdd worJt. voor meiBjt->s van ulle landaarden en voor 
die \'an .'\mbon en Timoer, tRrw\jl dP. Vernenigmg 
speciaal voor Je Mrnahas::-1;:.che vrouwen moet wer
k•·Hl. 

Die bewaring is niet juist. De vereeniging P1kat 
werkt niet alleen voor de Minahassiscbe vrouvven, 
maar ook voor de vrnuw in bet algemeen. 

Op de tegen woorJige Hnishoudschool zij n ver
schillende meisjes van de Sangihe Eilanden, dte 
les krijgen. Vroeger warden ook Gorontaleesche 
meisjes tot de school toegelaten. 

Bovendien werd bet Hoofdbestuur besehuldigd, 
van het aannern&n der voorwaarde, dat als Directrice 
moet zijn, zij die Yoorzien is van ePn .M1ddelbaar 
acte Huishoudonderwljs, waardoor de kans verkeken 
is, dat een Mmahas~ische tot Directrice zou kunnen 
worden benoemd. 

Ontvangen: 

DA1'-I & 

SCJHAAJK.ST\lTK.KEN 

DO~IINOSJPELEN 

Boekhandel & drukkerij 

LIEM OEI TIONG & Co., 
Manado 

L • .• • :+ •· :+ + • + ":'"+ .... • • ..-..;... .. _.At;.~ 

En nu ....... op dP g1sterav0nd · 26 Janu-
ari 19:29 - gPbouden A.lg. Vergad .. nng, nadat de no
tulen - een breedvoerige e11 du1delijke not.ulen - der 
~lg. Yergadering v. 6 Oct. 1923 z. b. f'. aaogeno
men en vasL!Pl!lteld wai·en, wera de oprichtiug der 
2e Hu1~houd:school, inclusief de f. 42.000. weer t~ r 
rafel gebracht. 

Na langduriga besprekiugen en di::<cus::ilen be
i;Joot de _.\.lg. Vergadering de f 42.000 rnaar niet 
terug te geven ;iau de R .... ge<"nng en de 2e Huis
houJschool werd W0"..,r geacceptep1·d. 

Deze bdslissm~ d wong dien heer S<ngal, die ala 
advisc-ur ook op a .. Alg. Vergaderiug V, 6 Oct .. '28 
is afgetreden, tot het stellen Yan dP vraag aan de> 
Alg Vergadering: ,, Wat is dan de bedoeling van 
de oppo;;itie op de .Alg. Verg. van 6 Oct. '28 ?" 

Tekoop aang«;boden tegen billijke prijs een goed 

onderhouden Deeleman. compleet met rubber· 

wielen. 

Inlichtingen te bekomen bij ; 

Muziek Vereenig; RAGAM. JV[anado. 

Residentielaan No 50. 

··--••••--••H•& •• ••U> •••••••••••••••••••••••"""••n•••••n••••• •• hn•h ••u••• ••u • •ououu.ouuo•• o•nuoohu O•••Ou••n• •-

.Met bet aanuemen van Jit besiui t, l>racbt de 
beer Swga.l in het middeu, dat de handeli ngen vau 
het H. B. met de H H. Advi.:<euns we! degEilijk 
goed zijn geweest. Op grond ,daarvan ::stelde de 
Heer S1ngal dan ook Toor, dat de Alg. Verg. bet 
·afgt>treden Ho0fdbestuur zou rehabiliteeren. Hoewel 
tiij 0Tertu1gd is dat h ... t afg...,treden Hoofdbe&tuur, 
gez1en den toestand der Alg. Vergauerrng, niet meer 
herkozen zal worden, eiscbt de Heer Singal al::> re
habilitatie het afgetreden llocifdbostuur herkiesbaar 
te stelleu. 

Da P1·esiden te 
"'chter: ,,Naen, dit 
ma van beden." 

Mej. Ratu - Langie antwoordde 
punt staat nu~t op bet progi am-

De Heer Singa.l zei, dac bij ::;lechts zijne rneening 
zegt, en verliet WPn da vergadering. 

Waar gaat 0 been, P!lrnt, vragen wU. Door 
Uwe Al5 Verg .. van 31 Maarc 19Z8 werd het 
Hoofdbe:>tuur gemacbtigd alles te doen namens de 
Vereeniging tot de totstandkoming der 2e Huis
houllschooL 

Uwe Alg. Verg. van 6 Oct. 1928, vernieticde 
die machtiging en beval bet H. B. het gelJ ad 
f. 4'3.000 aan de Regeenng terug te geven. 

En Uwe Alg. Verg. van gi:;teravond (:26 - 1 - '29) 
nam weer een ander beslutt n 1. bet geld f 42 000 
toch maar te houden en de 2e Huishoudscbool 
toch ook maar tot stand te breng-en ! ! ! 

Wanneer men ons dezelt'Je vraag stelt: ,,waar 
ga.at de Pikat been?" dan zal ons antwoord daarop 
luiden ala vol gt: A.ls de Pikat :l;uO door gaat met de 
door hare Alg, Vergaderingan aangenomen en vast- I 

gest.elde bi>sluiten, dan gaat ze naar Ten1er ver
deeltlh<-'id en verbrokl eli11g totdat die mooie llll nnt
lige instelling la11gzaatn aau naar do maan Zell 

gaan. En l1at vinden wij p1·g jammer, want bet 

gevolg van de oppo,;itie op de laatste Alg. Yergade
ringen is, dat weer eens 1:;; geblt>k•n, hoe \Vij \li11a
has::rnrs een ons aangaande zaak, Joor gebrek aan Oll· 

Jerliug vert1 ouwen en geintrigeer volkoman llebben 
b~dorven. 

Het is nu zeer mo.ellijk voor bet tegenwoordige 
Hoofd bestuur de Pikat e mak:en en te brengen 
zooals ze was in de eerste helft. van het jaar 1928. 

Wij willen ecbter de huop koesteren, daar nu 
tot Pr·esidente van het Hoofdbi-stuur 1::; verkozen, 
eene zef'r be ken de du me, \ evrou w Ruabt - vValilngi 
ta11g, die ook evenals de vol'ige Pr11s1dente begiftigd 
is met een decoratie, dat de iut1 ige een eindB neme, 
de Jeden en over het aigemeen wij alien Minahas
sers, elkandPr leeren waardPeren en vertrouwen, 
moge da;-irdoor dtt Pikat nog ger2d ku11nt>n worden. 

H. L .. Jz. 
Y Prslaggever. 

f~~ ~i 

~"9~~g1 .... -------------------

is die nare schele hoofdpijn, prikkel
baarheid en voortdurende gedruktheid. 
Foster's Maagpillen hebben naam ge
maakt als het laxeermiddcl 
bii uitnemendheid ! Zij ~ 
regelen de spij:,'l.·e;·tering '{. 
-_volkomen. t 0.8l1 p. flacon _,:/ i 
m aJle apotheken. ~ .. 

___.,~ ~I 
- ~· ~----

FO:ST~R"S £ - , ~ · 

BLADWI.JZERS 

c 

VOUWSCHAREN 

Boekhandel & drukkerij 
LIEM OEf TIONG & Co 

Man ado. 

Het 2estrecpt~ 
aedeehe van den 
cirkel gceft aan 
het aantlill :roode 

bloedlichaam. 
pjea vOO..r S•n•· 
roaenrebr~ik. 

Het donkere gc• 
deeltc van den 
cirkd gcef1 aan 
de: tocname van 
her aantal rood., 

b)oedlKhaam-

p~:n:~!g~~:~n 
br-uik. (Med. 
Echo. Mn 1924) 

..-~ieuw bloed - nieuwe levenskracht 

• 

i 
j 
I 

EEN stroom van nieuw, 
krachtig bleed door Uw 

aderen. Oat beteekent stl'a
lende levenslust en de zekere 
overwinning van slapte en 
lusteloosheid. 

Het is mo~elijk, in korten 
tijd Uw bloed te vernieuwen 
en krachtig te versterken - -
met Sanatogen. Een genees
heer heeft dit feit bewezen 
door een nauwkeurig onder
zoek omtrent de bloedver
sterkende werki ng van Sana
togen bij 80 personen. 

V oor alleri openbaarde 
deze zich in: Meer kracht, 

levenslust en energie. 

De resultaten van dit on
derzoek vindt ge uitgedrukt 
1n bovenstaande teekening. 

Het donkere gedcelte van den 
cirkel gccft de toename van het 
aantal Toode bloedlichaampjes na 
drie weken Sanatogengebroik aan-

Dc gemjddelde toename v.ras na 
de 3e week Sanalogengebruik reeds 
60 %-

w at Sanatogen in die 80 
gevallen deed, zal het zeker 
ook voor U doen. Het voert 
aan Uw lichaam juist die 
stoffen toe - phosphorus en 
albumine - , die de ceilen 
van bloed en zenuwen nieuw 
opbouwen en versterken. 

Als Uw weerstandsvermogen verslapt is, als ge U 
spoedig vermoeid en lusteloos gevoelt, gebruik dan 
eens gedurende enkele weken Sanatogen. Het i:al 
U nieuwe levenskracht geven. 

SANATOCIEN 
Het Zenuwsterkend Voedsel 

L 
·~~~~~~~~~~~~--------~~----_,,,----~~~__,..~~~~.-.,.~ 

Verkrijgbaar in alle Apotheken en Toko's. 



Sanatorium voor Jonglijders beneYeus 
z\ekenhuis voor de Minahassa. 

Een Aneta telegram van 10 Januari uit Batavia 
deelt made, dat het in da rede van dt>n G. ti-. tot 
de Minahasaers bedoelde bl1jvende aandenken ver
moedelyk zal bestaan uit een s an at or i um v o or 
longlijders benevens ziek~nhuis in 
de Min ah ass a, waarvau de kosten wellicht voor 
h•t grootste gedeelte zullen worden bestreden uit 
de .I: on in gin Em ma ju bi 1 e u m- fonds en. 

huiduitsla;r, zwe,·e.1, 
' brandblaren, in~e~l.e.n

beten,aambeie•1, dn.('<-~
lijk tc: gene"".en met 

Voorwaar, als er een blijTend aandenken moet 
wezen, dan ka.n het geen betere zijn dan "en in· 
richting als boTengenoemd. Een daadwerkelyke be·· 
strijding der voortwoekerende t. b.c. in de Mrnahassa 
k1tn niet vroeg genoeg komen ! 

Bekendmaking. 
Het fd. Hoofd van Plaatselijk Bestuur te Mana· 

do maa.kt bekend dat lie toepassing van de bepa
lingen der Hondsdolheid-ordo11n:mtie, hedoeld bij 
dezerzijdsch beslult van 17 januari 1929 No. 7 met 
vier maanden i8 verlangd gerekend van 6 Jan uan 
1929. 

M A N A D 0, 26 Januari 1929. 

Het fd. Hoofd van Plaatselijk Bestuur vd , 
w. g. i\I. BR 0 U WE R. 

G E M E E N T E M A N A D 0. 

BEKENDMAKING 
Hondenbelasting. 

Bouders van bonden zij11 verpl!cbt binnen ver
tien dagen na datum dezr>r kennisgPviog bij den 
gemeentesecreta1·is daarvan aangifte te doen. 

Te~elijk met deze aangifte behoort de belasting 
ta Worden YO\daan tag•n ontvangst van een hcm
den penning. 

l)e belasting bedraagt voor den eerstt!n bond 
f 10. (tien gulden), voor de.n tweeden hund f 15. 
vijftien gulden) en voor elken hond boven de twee 
f 25. (Tijf en twintig gulden). 

Penningen van bet vorig .jaar dienen l.Jij de 
aangifte te worden ingeleverd: gPschiedt zulks uiet, 
dan wordt boven de b!'lasting nog f 0 25 (vyf en 

twinti: cent) extra geb•ven. 
Hftt belastingjaar loopt van 1 Jannari tot en met 

3I Uecember. 
.Man ado, 30 Ja11uari 1929. 

De Burgemeester van Manado 
F. H. v. cl. WetPring. 

Voor Sint en Kerst 
i~ een aileraardigst en fevens practisch geschenk, een 
kistje met een drietal n.1cons Eau de Cologne Boldoot 

Imperiale 
Overal verkrijgbaar. Gema kkeli-jk te ver-zcnden. Door ie~er• 
een graag onlvangen. Steeds met veel g<...'.noegen gebru1~t. 
Eau <le Cologne Boldoot lmperialc is frisch en geur1g 
als pas ontloken bloemen, opwekkend en verkoelend, <oen 
weldaad in een warm kJin~aat. 

Zendt Uw vrienden als 
geurig~ groet een kistje 

,~'" c1-r1 r{if: 
aile pij~. 

"-\Oe'lers, laat U Soch niet wij,,
maken, dat de kinkhoest drie tor 
\·ijf maz111den lang de verz,xakt.:..: 
lichaampjes van U"v kindercn 
moet kisteren . Al vertdt tnen 
U duizend maal, dat de .. ervar'ng ·· 
de noodzakelijkheid van den bn
gen duur heeft bewezen, diezelfd-: 
ervaring heeft aangctoond. d _t 
de onovertroffen Akker's Abo•:-· 
siroop. bereid u1t vcrsche plant.:r 
sappen, dien kinkhoest in 3 tot ·l 
weken ·volkomen geneest. Akker's 
Abdijsiroop lost hct vastzittende 
slijm op, zoodat dit gernakkel•ik 
wordt opgegeven en tempert den 
hoest; zij versterktdeademhalings
organen en verbeterc het geheele 
gestel door den eetlust op te wek
ken. Gij redt Uw kinderen van 
kinkhoest en de gevolgen daarvan 
door hWl onm1ddellijk te geven: 

' --

I 

Agent; MOLUKSCHE .HANDELS-VENOOTSCHAP 
MAN ADO. 

I 

' 'I 

Extra Kalkvoeding 
in de jaren van groei 

met Kalzan 

•. Over de met Kalzan bereikte resultaten. voo1al in 
de kinderpraktijk. ben ik zeer tevreden", schrijft 
Dr. EDW. SCHRODER te Tilburg. 

EVEN belangrijk als zon. licht en lucht, is juiste voe
ding in de iaren van snellen groei. voor de krachtige 

lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van Uw kind. 

Kalk. b.v. vorm! de grondstof. waaruit duizenden cellen 
van sp1eren. beenderen en bloed zijn opgebouwd en 
kalkgebrek zou dan ook achterlijkheid rn groei, zwakte 
en ,-erslapping van het weerstandsvermogen (d.i. ver
grooting van he! ziektegevaar door besmetting, enz.) 
ten gevolge hebben. 

Bedenk. dat zijn dagelijksch voedsel veelal onvoldoende 
kalk bevat - vul dit tekort aan met Kalzan. het kalk
voedsel. Kalzan voert extra kalk in zoodamge weten
schappelijke sam~nstelling aan het lichaam van Uw kind 
toe, dat de kalk. 1n tegenstelling met bijna iederen anderen 
vorm van kalktoediening. ook werkelijk geheel door I-let 
lichaam wordt opgenomen en behouden. 

Gezonden eetlust. blozende wangen 
en een krachtig weerstandsver
mogen - ge kun! ze Uw kind 
verzekeren met: 

KALZAN 
Het Kalkvoedsel 

Verkrijgbaar in alle Apotheken en Toko·s . 

>-GALANTINES 

\ 

De goede huisvrouw, die weec, 

tegen een, dat zij 
provisiekast heeft. 

dat z_ij b.e~ leven door kleine 
\
1 gez,ell1ghe1dJes. zooveel prettiger 
~ k<:t_n DF~ken: Z~l s.teeds zorgen, iets 

biJzonoers m hUJS te hebben. Tien 
Tieleman & Drns' Galan tines in haar 

~e combinatie van fijne vleeschsoorten maakt ze tot een 
fiJne en toch voedzame lekkernij. Voor Hors d'oeuvre het 
maken. van fijne sandwiches of ter aanvulling van' het 
menu_ m geval van onverwachte gasten, zijn ze bij uitstek 
gesch1kt. 

Verkrijgb~ in 4 soorten : Kip en Ham, Ham en Tong, 
Tong en Kip, Galantine de Veau. ' 
Vraagt ze Uwen leveranc.e1; 1.11 ned_:t ze ongetwijfeld in 
voorraad. Let op, dat de naam Tieleman en Dros op dP 
blikken voorkomt. 

• 


