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Berlangganan lain harga. 

1'ermintaan berlann-anan dan aC.vertentie serta 
pembajal'S.nnja. ha.roes disa.mpailtlUl kepa.da 
liandelsdr. lLielll!ll Oe'1 TAen~ ... ~Co.- Manado. 

Tel. lio. 43. 

. Tertjetak di Handelsdrukkerij Lnm Om TIONG & Co. - Mann.do. 

H, laugnu bo11at. me 1ggoenakan <ir: hoed inn, ialah djil::alau moe
tl 11:1 panas or~ 1g k kr)era ~11u ,r. Djadinja air boedjnn sa<ija 
bl>t'nt mauo ceili! :i1h.lc t.joekoep. D.~n den~"" <ljalau lain oraug 
m sti mentjari ak 11} ll ed. mend a t air. 

2. Oppervlaktewater (Air Moeka Boemi). 
J"nil' lim;,k:soc, d~ngan a.- n1oeka boemi ini, jaitne air2 

i;a i, "ir' telaga <la air2 nwa · g jang lain jaog ked&pl!ltan di-
m;;ieb .. ooemi. An kali ini ama aojak di~o·n:tkan eleh orang 
B') rn1 o«tr~, I nik oent •eii: 0>11• 'tji, baik o-'ntoek air minoem 
dan 1lir m nd. • .,i k:clierfi'1 air it<.e sekali-kali tiJ:ak: ho. 

iah 1.h er:jajai, dac i>11e1t~ "1·r101 wemakai air kali itot1 SELA
MA1 T J A RERB1HAJA ~E r BEa)tU:rrTING (mend"pat 
aa'·it), la"taran ora•1 i: ito<' b1asa br.rak di se1okttn2 
un 1 (Ii i.:qlt2. 

Dero,iknrnl, h r2 :to.i .tlj~ Ii mendiadi bes'Uet dengan. 
iu1t2 p•·ui kit ;un; "'a11g1>t b pahaja. O::mpHm::rnja dengan 

b1 1t2 p•mjak1t TYPHUS, CHOL RA >1tau D !SENTERIE. 
OP• ERVLAK.'rEWATER Ir E SEK ALI-KALI TIDAK 

B•)LEII DlMINC EM DJIK. lJ TIDA.K DL\1ASAK. 

Biar air iui biasanja ada djerni (lrnld11r) roepanja, tetnpi keber
sihiinnja masib tidak djoega boleb dipertj•jn. Djikalau air itoe 
akan digoenakan hoeat air minoem dan air mandi, baik.lah 
pendj11gaannja dilakoeltao djoega eeperti soedah diterangkan di
atas ioi. 

Air Soemoer (grondwater). 
Djikalau aari soedah bo.edjan, se81tg·ia11 besar dari air itoo 

m ng11lir masock kedalam selokan atau kali2, dan sabagian jang 
lain meogci:eap ife oedara. Tctapi sebagian dari air boedjao dan 
air2 lain itoe teroes loeloe8 kedalam taoab, jang dinamai air 
lof.llees atan zakwater. Djikalau tanah gampaGg ditemboee air 
(porense 1111rde), ma~.a zakwatitrit:ie loeloesnja bertambah djaoek 
k11dalam tanah sampai ia bertemoe dengan lapis tanab jang ke
ras (berbatoe -batce) atau liat (klei). Sampai pada 1 ... pia zakwa
ter itoe berkoempoel di•ana clan beroama grontlwat<'l'. Dan dji
k1dii.u orang meoggali soemoer sampni bertemoe deugan grond
water itoe, maka 01·aug boleb meuggoenakan air itoe. Grondwa
ter itoe lebih heraih dari oppervlaktewo.ter, karena telah disariug 
oleh tauah. 

a- Djurnlau ora• ~ l:crcli>~ me1 · ring i>ir itol", jang bias11nja 
iui soe· oe terl.i.lo" ._.,roeh ( rceh l) m<'st.la Di:::iARING DENGA:N KAIN 

1 <nj.i~ !n k J.\.NGBERSlHS~BELOE\l l\IASA.K. 
b •et:'j!u.. :3 1.;o.~Ji-bolehnja a r janr! •nerlail dimasak itoe biar \iuggal 

Bert'<rnbah tebal lapis taush jang menjariog zakwater itoe 
bertam i>ah haloes boetir2 (korrels) lapia tan ah itoe, bertambah 
djcrnih grondwater itoe. Tauah pasir oempamanja baik. benar 
boeat meojsring air. 

ke wah, fa nma !ekali di ket~tnja sad pl dan dnri k"tel ttoe nanti ditoesn~kan Ire gelas 

;t u c i t p tlt la.in, ll S bab dji~d"u ir jang •o diro:.u1ak itoe ditoeangkan 
1nl'1lil}.~ '-e ger.itong I.. da!E.m gu:di < u. k ~olen djadi gendi clan bt>tol 

p • in"k t 1 tapi ~et 1 h l ata\,l irn n ·nitko),;;. 

., _db• :'t,t! J' l'l.au 'l!.-~d h hi. a ~ ;re tri ·;;,,~ tid"'k t-1\hoe. 

Di wak:toe moc11im hoedjao tentoe banjak sekRli air hoedjaa 
Joeloe3 m!\soek kedalam tanah, 11ebin11;ga moeka air (waterspie• 
gel) dalam tanah itoe mendjadi tinggi. Djikalau wal.:toa iio11 
digali tauah boeat soemoer, lekas bertemoe deogan groodwater 
itoe~ tetapi air oEmoer jan tidal!; d am ini koerang djo1tga 
bol~n dip.irtjaj-l · ebersihan dalam orang ga ta 

" 

tidak hoottlj. !12, maka a•r ocdJ m ja g berkoempoel i•o" t.<?r- t<>l~h ditjoet)rnia deng',;n air jang ti ak dirunS' k 11t a1r Jang 
lal•rn banja!<. llekah \·er iarn.p "r Lngnn ·\.ooe, oaoen2, :L 1. 1. ko 1or iaog hara igkali ada besmet. Demikinn :entoel&h paedah 
Lah d:i.ri itoe 11'r ho dja~i itoe l.,kas rut:r djeLli kotor atau be•- mern,.sak a'r itoe djadi hiltrng l!adja.! 
met, dj1kl-il111n ia d1 ·ajt erg de'"- ,, gaj .•11g al au d.D,"i'll kal"nJ Diikal1rn nrar.ig maurl1 deu~l'n air kati m,.,atilall ornng dJaga 
jang kotor. b"toel2 soepaja air itoe tidak masoek kef!al&m mo~loetnJa. Ten-

Air b.oe~jan it e dj>idrnia ti a1' ol b dioertj3j" bersiht ·,.. toe sftdja air kali it0e tidak bo!"b dipakai itoeat ko1>moer2. 
Tehpi ora<1g holeh m•·ngl?'oeua nnup uo~at nir rn 00°m, a•ai 1a Ore ng jnng s•·eda 1 sampai oct11<·n memang bol"h beladjar me-
lebih dahodoe DI:UA8AK SAMPAI 5 MENJT L'\.M .... NJA. m:latrau sakalian 1toe; tet,,pi hoes& aua~2 li.al itoe teutoe amat 
D1ikal1u1 de.m•kiaa sekilian bibit poojalut t 0 r.:.ir?.S mat·. soesah. 

Apabila air hoedj~n itGe digoe1.akan .-.ceat air i:tand• hen- Di goeuc;e11g ditnana ~edapatan air mengalir (stroomend 
daklsh didjaga d1 waktoe bursiram, mo.le .t meui di~o.:toepka.u. wo.ter),atjapkali air itoe dimasoe!rn.n ke roemab dengao pentjoerat1. 
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nab boeat lloemiaer aa; pai ' ir h41rt~mbah 

nih air so.emoer itoc. Air! io ll ) JD;Clek&nja 
kc.erang dari 2 meter dibawah moeka boemi (n;iJ'dopperT akte) 
mesti dipandang kebersihannja tidak boleh diperrjaja. 

Orang mengambil soemoer mentilah DI WAKTOE MOE
SIM PAN AS, soepaja "<la hara pan 11.kan mendapat groedwater 
jang <ljeroi; d .. n lain dari itoe ada paela harapao akan mendll
~at e.ir didalam moesim panas teroes. 

Apa lagi jirng mel!ti dipP.rhatikan djikalau orang akan meng
gali soemoernja? 

Sela'lnan,ja ada sedia Onderdeel-onderdeel 

roepa-roepa Auto, teroetania : 

C H E V R 0 L E T dan lain-lain 

kepala lampoe, kain kap, dommekracht boeat Auto 

ketjil dan Auto vracht, toeter, pompa, remband oe-

koeran roepa-roepa, A.ccu me:rk Willard dan lain-lain. 

S il a h k a n d a t a n g m e n g o e n d j o e n g i Toko .k.ami 

W. B· LEDEBOER & Co. AUTO-AFDEELING 
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CHRISTELIJKE MULOSCHOOL TOMOHON. 

Toelatingsexamen voor de Christelijke Muloschool 
te Tomohon, zoowel voor de voorklas als voor de 
e't!rste klas is vastgesteld op Dinsdag en Woens· 
d2.~ 2l"> en ::!o }uni in het gebouw van de Normaal
sch00! Koeranga. 

f-fet examen begint om 8 uur v. m. 

De Secretaris, 

J. MULDER. 

LIE KONGMERKSANHINGIN 
Dimoeka Benteng M A N A D 0. 

f o e k a n g Em a s dan djoeal re gala perkakas 
besi dan tembaga, roepa roepa perkakas moetiara 
serta djoeal roepa roepa horloge. 

Silafzkan toean-toean datang bersaksikan sendiri. 

i en1ber ta hoean. 
Pada hari Selasa tanggal 9 Juli 1929, djam 11 pagi 

akan didjoe ii dihadap:rn orang b.'.lnjah: di Motoling, dis
trict Amoerang. dengan perantaraan kantoor lelan1~ di 
Manado· Medja dan kadera-kadera; satoe automobicl merk 
Chevrolet D. B. 909; satoe roemah dari kajoc dan b.am
boe, atap roembia, dengan bijgebouw, di Motoling; hak 
pakai atas satoe keboen dengan semoea peroesahan dan 
tetanaman didalamnja loeasnja -t 12 tektek, doe
doeknja ditempat bernama ,. Sesealambot ;' politie Me
taling dan bersipat pada fihak: Oetara dengan keboen2 
dari familie Andeng, Timoer dengan keboen dari Jan 
Pongantoeng, Selatan dengan keboen dari familie Sara
jar dan Barat dengan keboen dari familie Lantang. 

Semoea jang terseboet itoe soedah dibeslag 
dari toean Julius Tanor, berdagang dan tinggal di Mo
toling, geexecuteerden, menoeroet proces·verbaal tanggal 
5 Juni 1929, atas permintaan toean Ang le Tong, djoe
roe koeasanja toean Tek Hoe Tan berdagang dan ting
&al di .l\i\anado, executant, dengan kekoeatan soerat hoe
tang ( Obligatie· akte ). 

De buitengewoon deurwaarder 
met de executie belast, 

J. F. T NOD. 

Pemberitalloean. 

Pa.rla han Selasa tauggal 9 Juli 1929, djam lOl/2 
pagi, akan {hdjoeaI diiladapan orang banja.k di Koe
melemboeaij, dist!·ict Amoe1ang, dPngan perantaraau 
kantoor lelang di ~Ianado : 

Hak p~kai atas satoe kebLeD dit.empat. bernama 
,,amekona in doong", politie .Makas1li, Register .No. 
44, folio 10, denga.n semoea peroesahau dan -::.f"ta
naman didalamnja, dan bersipat pad a fihak: Oetara 
deng:an negeri Ma.kasili, T1moer denga.,1 keboen dari 
Johannis Waworoentoe, Sela.tan dengan serokan 
Mapiloe, dan Barat dengan keboen-keboen dari 
:Warthinoes Saroinsong dan Amos Wageij, jaog soe 
dah di beslag dari toean .Albrecht W ageij, berkeboen 
dan tinggal d1 Koemelembot>aij, geexecuteerde, me- 1 

nouoet proces verbaal tanggal 17 November 1928, ~ 
atas perm1ntaan dari toeau Ang le Tong, djoeroe 
koeasaujil. toean Tck Hoe ':l.'an, berc!agang d .. n ting
gal d1 Mi:inado, executa.nt, uengan kekoeatan soerat 
hoetang (o.bligatie - akt.e). 

De buitengewoon deurwaard ~r 
mot de executie btl.llast, 

J. F. Tanod. 

Pemberitahoean . 
Pada h >n Sebsa tanggal 9 Juli 1929, djam 10 

pag1, akan d1djo~a1 dilladapan orang banjak di Koe
melemboea1j, oistnct .Amo r. ng, d ·ngan perantaraan 
kantoor lelang d1 Manado: 

Hak paka1 atas satoe keboen dltempat bornama 
,,Erasen Tawi'' dengall semoea. peroesahan dan t~ta
naman didalamnja, dan bersipat pada fihak: Oetara 
dengan keboan dan Martha Soemakoel dan serokan 
Eraseu, Timoer rifmgan keboen-keboen dan Thamas 
·w oeni.;ouw da.n Jansen Soemakoel, Selatan de1 gali 
keboen-keboen da1:i Jacoboes Langkai dan Ph. M~.wi
tjcre, Barat denga.n kebo n dari N, thanel S~makoel, 
jang soedah dibeslag dari toean Albert Polla, berke
boen da n trngga.l d1 Koemelem boeaij, geexecuteerde, roe
noeroet proc s-ve1 baal tanggal 18 Januari 1929, atas 
permintaan dan toean Ang le ~·ong, djoeroe-koea
sanja. toean Tek Hoe Tan, berdag,.i.ng dan tinggal di 
Manado executant, dengan kekoeat.an soerat hoetang 
(Obllgatie akte). 

De buitengewoon dsurwaarder 
met de execatie belast, 

J. F. Tanod. 

Pakelah s.ela'¥nanja: 

TJOEROET ,,NEORESCO'' 
• 

Boleh dapat di segala tempat. 

lmporteurs: Uandelsvereeniging ,,OOS'l' -1,NDIE'' N. Y. 

PEMBOEKAAN 
OEHEDJ 

Roemah sakit 
PD. TANGG 

'2 sekalian 

LAM 

moelai djam 10 pagi h i.ngga djam 10 malam. 
Akan diramaikan oleh ! 

Penjanji2 Perserikan Pemoeda Mesehi dari 
kependetaan Tondano. 

Penjanji M a g r a p h a dari Ratahan 

P~ojanji2 Perserikatan Pemoeda Meseh' 
dari kependetaan Airmadidi. 

Kerkkoor Manado jang dihentar oleh 
toean van der Linden. 

Padvinderij dari Tondano. 
dan 

Moerid2 sekolah2 Ooebernemen di 
akan mengambil bahagian. 

Toegangskaart. harganja f 0.50.- dafl 
Moerid2 sekolah membajar kaart f 0.10.

Makanan dan minoeman (ketjoeali mfhoeman k s) 
boleh dapat be.li dipekarangan roemah sakit den::an 
harga jang pantas. ,. 

Semoea keoentoengan oentoek f'<U1tdi~~-
sakit Tondano. 

Programma /Joleh 

Perloembaan 
,,TJENG LIAN Jf-I 

pada 12 dan 13 Juli 

Buffet, TotaUsator en 

Boleh berbitjara dengan toean 'T·eng 

Mana.do, sampe pada 28 h. b. Juoi 1929. 

-·-~:;:::· 
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~'· i 
~ Sanatogen bisa koeatkan ~ 
N perempoean iano merana. ;~i 
~ ~ ~ 

:l{'ALAU petempoean itoe merasa 1esoe 
dan tiada berdaja lagi sesoedah mela

hirkan anak. soedah sakit poetihan atau 
demam2

• silelaki mesti berdaja oepaja men
arikan ohat soepaja bininja itoe dengan 
kas bisa semboeb. · -

Sebab ito~ ia akan kasikan bininf a · Sana
·togen beroelang" dengan tetap karena ia 
tahoe bahwa Sanatogen itoe mashoer keli
Iing doenia karena koesiat~nja jan9 bisa 
mendatangkan kekoeatan. 

..Saja soedah biasakan memakai obat 
Sanatogen beberapa tahoen lamanja 
oentoek perempoean jang melahirkan 
anak. clan oentoek orang jang koerang 
koeat darahnja. Hasilnja selamanja 
lebih laal dari pengharapan· saja 
jang sebesar2 nja" 

ciemikian toelisnja Dr. Mohamad. 
Saleh dari Probolin990. 

Dalam tempo jang sedikit sadja siiboe akan 
mendapat kekoeatannja dan kesehatannja 
kembah sesoeclab memakai obat_ Sanato9en 
itoe. · 

Ol>at Sanatogen waktoe dibikin atau diboengkoes 
djangan pernah bersinggoeng dengan tangan. Boleh 
dapat beli disemoea roemab obat dan toko-toko 

lmporteurs Borsumij Be-tawi d.1.1. 
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Binta.ng lia~ Partis 1900 
~en;rcip--loma St. LouitS 1904-

Lnik l9m• 
ns Cencours Lid Jury Lont\eG 190c. 

AT 
BAIK 

Dari Paberi.,..k BR\ UN STEIN FREREb 

SIGARET 

(Boule a.rd Exe u ·ns, PA&l.JST. Peran.t.JisJ 
If Mint.alah kerta,, a. ,; en1e"Joet parla. ~ .mos:;-t toirn-toko role ... 

Perhat;kan1ah warna "l-:.e!ltjin1::,: - djernihkah atau 
keroehka 17 Tetaok;:;l-i boeang an ketjil '"'tau loear 
biasa t~ep~.tn;a? r-'\tau } .. "°;h..r=:t lar-1[,z:z~:e.h a 1t:~r:anja? 
Air ken1'1i~b itoe be,0=ii:lirlnh"! Barc:n9,.::.~li djoega 
orc.n2 mer3sa s.c-1~.jiri : . .:ih\v;.:;. µ1.::rcos2:in keti~"a kentjing 
p -mas 2

• Djoeg3 \~al.au c_,;-;n9 s2kit p{ enggoeng. 
t."3elang be-12! .. -~angt i.h.~t.-l:~ .. :.~ti!··-1 bc'?.!.·oeng, dan 1'..Jerasa 
lemah 2 d_qfam bcLkan£:. _•,x;esh1h. 

i E&R~~~~~~~~~---~~~~~~2~~rn~~:_1 

APOTHEEK ANDU. 

Ultraviolet -Therapie m. Kwartslamp: 
.. Kunstmatige Hoogtezon" 

bij tuberculeuze aandoeningen, 
Stofwisselingsziekten 
Zenuwaandoeningen 

Bloedarmoede. 
Zwaktetoestanden na acute infectieziekten 

Hardnekkige wqnden. Huidziekten. 
enz. enz. 

Hyperaemie - Therapie m. Solluxlamp 
bij middenoorontstekingen 

aandoeningen in de mondholte 
enz. enz. 

Bebandeling met Hoogfrequentie apparaat 
Conserveerende tandbehandeling 

volgens het systeew van Prof. Wahlkoff 

Zittingstijd na 5 uur 's namiddags 
C u n s u l t e e r e n d g e n e e s h e e r, 

Dr A. B. Andu. 

Peri·hatikan I Peri·hatikan ! . 
Kita manoesia poenja mata jaitoe salah satoe 

bagian anggota badan jang amat penting, koedoe ki
ta moesti ambil perhatika,, terlebih lagi kita orang 
jang tinggal di ini negeri (Nam Yang), djadi banjak 
jang telah dapat sakit mata dari sebab terlaloe pa
nasnja hawah mata hari di ini negerl. 

Djadi itoe Katja Mita ada perloe sekali boeat dja- ~ 
ga Toean-toean dan Njonja-njonja ampoenja mata, ~ 
ingatlah, dan perhatikm, djikalau Toean-toean dan ~ 
Njonja-njonja ada daoat sakit mata atau lain-lain ~ 
boeat keperloean mata dengan lantas datang pada 1, 
kita poenja Tako nanf, 1-cita preksa dengan teliti ~ 

i boeat tjotjokan Ka ja mata dari toean poenja ke
inginan. 

Memoefjikan dari kita, 

The Celebes Optical Company. 
TOKO KA:-JA MAT A. 

ltoebh tanda2 jang o·ad.:ck~n. b.:idan jang menga
takan bah-wa ada bagian barl.an jang t\dak beres. 
clan anggota jang roe:.sG,k itoe ialah gincL·!. Ojan
g2.n!ah lalail Berob."'>thh de1::gan siger"'" '-fon pakai
!c-:!1 Pil Poster l-·o?.J( sa!i:it ;)ela!<.ang cl2.n gindjel 
(.t•oster's Rugpijn l Ti<e • .:.1 P::"'"'n•. Cb~.t i >elah jang 
mengceatkan bo..:ah p:nJ""'.)'~n•J d",11 o:ra:ng poenja 
'.:"'C-~asc~n m~ndjz.di baik Ca::_ ... st:..n~.ng. 

f' 011.'h cla ' " bcli dis _mo;::c; roe.m.<:h obat dan toko2. 
'llakil b .... :.:-ar. R~;f!.1': .. ~ LP & Co .• di-Betawi cl.I.I. 
Sato;:: bo,:..11 !:"!.al."ganja f 2.-
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Ba,, .. o e 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 ! 

Koerang narsoe makan 
sakit kepala, tidak bi.;;a 
boeang air bessr, pce
sing kepala,sakit peroet 
atjapkali disebabkan 316 
oleh pen1jerna:an 1ang 
sempoerna. Semoea 

penjaki1 ini leka~ hilang 
kalau pakai 

Pll t:'oster boeat peroet be~a;r 
(Foster's Maagpitlen) boleb didapat disemcea 
roemah obat dan toko. Harganja f. 0.80 seborol. 

Minoeman jar..g b, 1 -. :: .: ~ 
atan baclan, itlah -•~ ,, t .,3.i:t 1-~o t n's 
noem!ah seti'.lp 
dan terasal:J11 o. - · 

joldc.t ini: 
·- n d1 kese •• atan 

jang oaroe. 

~ ~'~.:•-": 
- ..... ·b .. ,: 

... --~; '· ~ 

11er:<lal<l"I' badan kit,. disiram deogan sedikit 
u1::·1ia'._ !•.;onJvr Boldoot. lni rninjak menjcgarkan 
b.- (~...lr., dan meml:.Jeri. pe1 asaan jang an1at senang. 

i~Ji0_-.;~-·r·o~. 1 ebi:~ so~ka ancmakai Eau de Co ... 
'cgne hold~1:::t ,Jar; tiap i.:1ng Jain, oleh sehab haroem 
l..,-1.c .... ij~ .. Jan la.n . .a. ting.:Ja1 baoenja. seliling badao. 

0

)_., :i ... :;ie.;.~oba!i 

c -. ·:·bh<'i:~:_:;~~s~'.~~ 
l· '"'· ·-·I. I., kitr.. 
:.;0lc-!1 p:-d"t.:.t! E.:1u de 
c·o}c.g~1e l3ofJ,):Of, 
ti o e d a h "" t e :1 to c 
-;-·- '- ~oJ:i r•a! kerin-

5.0.~nan clan kc
L ~:.. i ~~a a sc k ""'! i. 

K~da:. h2cis 
o r.a P g s e ! :;-, 1 o e 

Eau de Cologne 
Bo!doot boleh 
did a pat dalam 
matjam-rn.a.tjam 
boengkcesan clan 
matjam-matjam 
harga.nja Galam 
semoe.a. toko-toho 
di-Indonesia, dan 
amat disoekai. 

berpakai-pakai 
mem~kai 

Ee. .. u de (~logne 
'l ldooi 
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INGEZONDEN· 
M.&N ADO, 8 Juni 1929 

Aan 
de redactie van ,,Keng Hwa Poo, Holl. Editie" 

ALHIER. 
Gaachte redacti~, 

Beleefd verzoeken wij U, bet volgende in Uw 
Teelgelezen blad te willen opnemen : 

Zooals het Manado Bulletin aau het slot Ta.n het, 
artikel ,,hat resultaai-. van de actie ter verkrijging 
van een H. B. S. op Manado", opgenomen rn bet 
Nummer Tan Maandag, den 25sten Maart j. l. terecht 
scbreef, is ons Comite niet stil gebleven, doch heeft 
bet inderdaa.d de werkzaambeden voortgezet, trm
einde t. z. t. eene .A. L4. S., op Manado gevestigd 
te krijgen. 

Op J l September 1928 heeft bet Comite nogmaals. 
met een request tot den Landvoogd gewend met 
verzoek om beroverweging van bet denkbeeld um 
Manado in aanmerking te doen brengen voor vesti· 
ging van een openbare inrichting voor middelbaar 
onderwijs, bet z~j in den vorm van eene H. B. S. het zij 
in dien van een voorbereidende boogere ondenvijs· 
afdeeling der A. M. S. 

In dit request werd o. m. betoogd, dat met in
gang van bet nieuwe sehooljaar ( l Juli 1929) vier 
Mulo - scbolen in de Minabasa zullen bestaan en dat 
dit feit de opricbting van ePu A. M. S. als kopschool 
zou rechtvaardigen. (De Regeering heeft de Mrnahao:a 
i. d. t. niet rijp geacht voor de oprichting van een' 
dergeliJke 8Cbool, om dat een lands reek met slecbts 
2 Open bare Mulo scholen daartoe een te schralen 
voedingsbodem oplevert. ) 

Op dit request werd door Z E. den G. G. geant
woord, dat Z. E. instemr, met bet advies van den 
Directeur van Onderwijs en Euedienst, uitgebracbt 
in bet schrijven van dit Departementsboofd, geda
teerd 8 Maart 1929 en welk ad vies bierop nlllerkomt, 
dat de Directeur Tan 0. & E, zijn eerder bekend 
~estelde standpunt, dat_de Mmahassa voorsbands nog 

iet rijp is voor de ve::;tiging van °en middelbare 
'1001, onverkort bandhaaft. 

lN TAFELZOUT 

'.FTSCHE SLAOLIE 

BOEREN.JONGENS 

FOKINK ADVOCAAT 

GEKRUIDE MOSTERD 

PETIS OEDANG 

BAK POEDER 

GEZOUTEN GANDARIA 

VOGELZAAD 

N. V. LIEM OEI TIONG & Cos., 

Handelmij-Manado. 

Met onze actie bebbeo wij dus voorloopig alleen 
de differentieering van de Mulo school te Tonda• o 
bereikt, zoo als ook door m. Bin bovenbedoeld artikel 
van 25 Maart j. 1. is uiteengezet. 

Hiermede 1s onze actLe ecbter nog niet afgeloope!1. 
Wij hopen di<; vraagstuk in de a. s. Volksraadszit
ting opnieuw naar voren te doen breogen. 

Nu de Mulo examens achter den rug zijn en ditfeit 
den ouders wederom stelt voor het moE:ilijke vraag
stuk: ,, Welke rich ting moet voor de verdere vorming 
onzer kinderen worden gevolgd ?", a~hten wij het 
niet ondienstig, zij hat ook ten overvloede, bier te 
wijaan op de voordeelen, w~lke de, difforentieering 
mat zich medebrengt voor ouders e11 . .<:.edingen. 

Wat terzak& door m. B in bet Nummer van 25/8 
is gescbreven, onderschrijver: w1j geheel. _ 

Men weet bet dus, met ingaog van het nieuws 
schooljaar, wordt op de Mula-school t6> Tondano het 
leerplan met gedifferentieerd onderwijs ingevoerd 
d. w. z. na het eerste studiejaar krijgeo wij op da
ze school een A- en een B-afdeeling. In de A-af
deeling warden opgenomen de leerlingen. van wie 
rndelijkerwijs mag worden verwaebt, dat zij niet iu 
staat zijo, bet hooger onderwijs te volgen. Dez fl 
leerlingen warden dan klaargemaakt 
v o o r d e p r a k t i j k, terwijl de leerlingen van de 
B-afdeeling warden voorbereid voor het booger on
derwijs, w a a r d o o r z j j e e n g r o o t e r k a n s 
Tan slagen Terk.r,ijgen. 

Wij kunnen hiar nog aanlltoevoegen, dat beide 
diploma's (A en .B) inderdaad door de Regeering als 
gelijkwaardig warden beschoowd bij de beoordee
hng van de ontwikkeling der sollicitanten naar Gou• 
Ternementsbetrekkingen. 

;Met dank voor de verleende plaatsruimte, 
Het Comit6 Tnd. 

SPORT EN SPEL. 

Voetbal. 
Tiong-Hoa - Nagalaoet 0 - 2: 

Het was een spannerde strijd, diP verspeeld 
werd tusschen de 2 sterkste clubs van .l\f:.uiado. 
T. H. komt in een eenigszins gewijzigde opstelling 
uit. Ze zijn onmiddellijk na den aftrap in de meer
dsrbeid en belegeron gevaarlijk .Naga's doe!. l\laar 
uit tre vele scrimmage;:, voor bet doel weet het 
midden trio rnet te scoreu. Het is w~rkelijk jam mer 
dat er geen goede schutter is, die tev0ns zuiver 
schiet. Alle schoten van Kia11 en Pieli gaan er over 
heen. De keepar an Naga. heeft dan ook die enkal111 
keer dat hij de bal moet houden volop gelegeziheid 
h$t publiek te amuseernn. Af en toe lukt bet Naga 
door te breken, maar de rechtsuiterst wil bet een 
br>etje te ga:uw doen, d()or opva.llend dicht bij do 
goal te gaan staao, zoodut de T. H. 's acllterliuie 
hem onophoudelijk off-side kan zetten. 

T. H. scbijnt een makkelijke O\'erwinning te 
zullen boeken. Maar dan een beetje verandering in 
het spel der ,,Zeed ui vels" die thans bet ~ff-side 
:::>ysteem schijnen ta d orzien. Er komen enkels zeer 
gevaarlijke doorbraken en nu blijkt ten duidelijkst•.>, 
dat de achterhoede vau '1'. H. Wt'rkelijk rammelt. 
Hoess!n kopt veel ballen kf:urig weg. Het is we.rke
!1jh. jammer, dat oe Rood-Gelen hun off-side takti<llk 
bebuen lateu varen. Voges ;;ta.at zoowat in liet doel, 
'\-Yaardoor de opuringerige recbtsuiter;:;t van l' uga 
vrij spel heeft. Vele ~ehot.en worden door Naga op 
het doel der Cbine&zen gelost, maar ook bier ont
breken schutter<'. O:pgelegde kansen warden gemist. 
SchoLeu op open doal gaan meters e1· uaast. De 
voorhoeden van 'l'. H. en Naga, zulleu goed doeu 
mc:t hun schoten ta p11rfoctioneE>ren. Op du rnanier 
als gisteren gaan dt:J pracht.ig:He kansen voorbij en 
moet alles aan bet toeval warden overgelaten . .Uit 
zeltde toeval nu bracht plotseling een miouut voor 
rulit een voorsprong aan Naga. Op zijn onve1 wachts 
krijgt Kaoelin buiteu straf'schopgebied de bal voor 
zijn voeten, een keihard effecstcbot en voordat de 
b:iepi:-r, die last he~ft van de zon er op ve1 pacht is 
ligt de bal al tegan bet net met 1-0 voor .Naga. Na 
rust is bet; eerste kwarti.,r een spelletje van kat en 
muis .. Er wordt een beetje hoog getrapt wat heen 
en weer zonder riehting of doeL i..;an is bet weer 
Naga die op komt z ten. De achterhoede van T. H. 
heefr, zich hersteld. Er wordt beter gedekt, maar 
Voges moet beslist meer naar • en. Op deze manier 
is elke kans op off-side zet.teu uitgesloten. Na een 
poos is het weer de lJeurt a.an T. H. om de zeelui 
in te sluiten. Deze hebben nu niets te beweren, 
maar weer doet het gemis aan een schutter, een 
goalgetter zieh voeien. De enkele schoten die nog 
warden gelost gaan ver over of naast. Het doel 
zelf kunnen zij niet vinden. Eens zelfs heeft Kian 
de kans van deu dag. Een voorzet van Hak, 1 Meter 
voor open doel. Het is een absoluut zeker schot. 
Reeds jmcht men, maar Kian wil bet te mo01 doen 
aarzelt daartoe eeu deal van een seconde, wat ge· 
noeg is voor de back om de bal weg te weo en. 
Kans op kans gaau onbenut voorbij. T. H. raakt 
zichtbaar ontmoed1gd. Hiervan maakt Naga gebruik 
tn valt weer gevaarlijk aan. Weer een minuut voor 
bet eiud komt er van ongeveer half veld een vrije 
trap voor Naga. Het schot komt regelrncht op bet 
doel. Pal onder de lat. De keeper wil houden, maar 
zonder dat ieroand meer kan nagaan hoe bet ge· 
beurd is, zit de bal reeds in doel. 2-0. Zoo komt 
bet eind. Beide partijen hebben dezelfde fouten. 
De voorhoede heeft geea scbot en bet aangeveu 
door de achterhocde en half linie lij kt nergens op. 
Men trapt maar in bet wilde weg. Hoe booger de 
bal opspringt, hoa mooier de speleni het schijnen 
te vinden. Veel en syst.ematiscb trainen is het 
eenige geneesm1ddel. 

Het weer was een tikJe te warm en de muziek 
speelt ta vael dezelfdti afgezaagdtt moppen. Ze 
moasten eens een paar anJer~ pittige instudeeren. 

De tenniswedstrijden. 
Deze zijn zoover gevorderd, dat alleen nog de fi· 

nales der verschillende partijen moc ten word en vctr
speeld (op die der heerensingles na ). Bet vracbten 
is nu op de pr~izen, die met de boot van 4 Juli a. s. 
meekomen. De commissie is n. 1. van oordeel, dat 
bet a~rdiger is, de prijzeo aan de winnaars uit te 
reiken, onmiddellijk na afloop der wedstrijden. Wa
ren de finales thans reeds verspeeld, dan zou er weer 
een aparte dag moeteo worden uitgekosPn, T.oor de 
prij sui td eelin g. 

Vermoedelijk .zullen de finales nu verspeald ward
en op 5 en 6 Juli. Voor het idee van de eommissie is 
veel te zeggen maar aan den anderen kant is bet 
te betreuren, dat de wedstr.ijden werden uitgesteld, 

juist op het momont'I dat. de r-:ublieke belangstelling 
liaar boogtflpUnt bernikt hact. 

Echter dit 11 t. t e worden erk end, dat van een waar
dig :Slot. toch niet veel ~erecht zou ziJn gelrnrnen, 
gezien de achtereonvolgende regenrniddagen, waar
mee wij den lua.tsten t1jd gezegend zijn. 

-0-

Een tenniscup. 
Naar vtirnomen wordt beeft het ,..,Sporting - house 

te Soerabaia door tus~chen kom:::;t •nui den beer Hoo 
.I Sioug alhier, f.•en keurige cup beschikbaar gesteld 
voor tennis matches in d@ Minahassa. De regelen en 

· voorwaarden mag Manado zelf bepalen. Voor welke 
partij de cup beschikbaar znl word en gest d, zal een 
commissie nog nader moetBn uitmaken. lndien de 
beer Qu6', die naar men z"'gt ook een cup beschik
baar heeft, de ztjnL4 tegelijkertijd laat verspelen be· 
lovt:1n bet weer interessante wedst.rijden te worden. 
Het is dan echt hoog Ujd dat we hier een tennhibond 
krijgen. die wadstrijd organiseert volgens de regel;,; 
der N. I. L. 1'. B. 

-o-

Een elftal van .Ambon over'~ 
Op de jongste vergadaring der M. V. B. is aall

geuoomen het voorstel, dat een vertegauwoordigena' 
elftal van Arnbon aan de M. V B. beeft; o-edaan 
om hier 6"'!1 tJ.:t.ar wadstrijdeo te komen spel:n. He~ 
is nu mogC'lij k geworden, door dater met; ingang van 
.Juli eeu rdCl1U-;Grrlak:sch':l vertJinding zal komen Am
bon Ma.nado, zonder op Teraate 14 dagen ovet te 
blijveu Volgans dd 15erucbten die ergaan van 
men5chen die bet; An::bon elftal kennen, zal Mana 'o 
een zwara dobber h,,bben om ,,iet het zelfde figuur 
te slaan als tegen Tern<...te. Alleen geven wij de 
l\I. V. B. in overwaging, om bet Ambon elftal dan 
ook te laten speleu tt:"gen een vertegenwoordigen d 
Manadoscb clftal zoo dat men weten kan wie er de 
sterkste is Ternate b. v. beeft alleen ges~eeld tegen 
verschillende clubs, maar niet tegen de sterkste spe
lers van Manatlo. De ontmo~ting met Ambon, zal 
plaat<> bebben oml'!>treek:s eind Juli of begin Augu8tus. 
Da spelers zullen nader worden bekeud gemaa.kt: 

'I1ienjarige bestaan der ge;P eente. 
Op l Juli a. s. zal het net tien jaar geleden z.ijn 

dat de gemeenteraad van Manado werd ingesteld. 
Begrij pelykerwijze wille.u onze vroede va.deren dien 
dag niet ongemerkt:. voorblj laten gaan. Blijkenf> 
een advertentie, f'llders.in dit blad opgenomen, zal 
bet tienjarig jubileurn met een reeeptie ten huize 
van den Burgemeester warden gevierd. In bedo&l
de kennisgeving staat wel niets van een bal rrn, 
doeh wij kunn~m denlezers in vert.rouwen rnededeel~n, 
dater r:.a de off1ee!e ontvangst, gedanst zal warden, 
maar dan niet officiel natuurlyk. 

Varkenspest. 
Gelijk in andent bladen, ook in onze Mal. editie, 

reeds is bericht, beerscht eJ; in de Minahasa momen. 
teel varkenspest. De gouvernements veeartsenijkun
digen dienst beeft daardoor banden vol werk. In 
het bijzonder in bet Tateloesche, het Sondersehe 
en het Langoansche moet de veeziekte in hevig6 
mate aan bet woeden ziju. De controle der olaatse· 
lijke slacht is verscherpt, zoodat men hier - in Ma
nado, zicb niet bezorgd beboeft te maken varkens
vlaeseh, afkorustig van zieke dieren opgediend te 
krijgen. Men kan nog gerust zijn varkense rbonade 
op het menu laten prijk:en. 

Os diverse slachterijen worden geregeld afgeloo
p!!ln; de te slachten varkens grondig onderzocht en 
blijkt zoo'o beest gezond _te zijn, dau wordt het van 
een tjap 'itaorzien, welke tjap beteekent, dat bet var.ken 
fi;eslacht mag warden. Komt het beast in de slachterij, 
dan word t bet na geslaeht en sehoongemaakt te 
ziju weer van tjappan voorzien, aan een kant wel 
een stuk of dertig, zoodat men g"'en stukje goed
gekeurd Yleesch kau koopen of er moet een afdruk 
van de tjap op aanwezig zijn. Men doet dus goed, 
het geJrncbte vleesch te onderzoeken of er een tjap 
(waarmerk) afdruk van een ston.Jpel in violette kleur, 
op te zieu is. Vleesch van zieke dieren is trouwena 
zeer gemakkalijk te onderkenuen, door zijn buiten· 
gewoon onsmakelijke bleeke kleur. 

GEMEENTE MANADO 
Bekendmaking. 

Tienjarige bestaan der Oemeenteraad. 

De Oemeenteraad van Manado zal 
gaarne Maandag l Juli 1929 des avonds van half 
acht tot negen uur ten Bug em e e st er s h u i z e 
ontvangen, zulks in verband met het tienjarig be
staan der gemeente. Lichte kleeding. 
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