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S. Ch. ini dikeloearken SABAN HARI lain dari hari 
Ahad dan hari Raja. 

Harga soerat kabar ini : 

Di befidar Makassar dalam 6 boelan f 4.50 

Di locar bendar Makassar dalam 6 boelan f 5.25 

minta lebih doeloe 

Hal mengirim bajaran soerat kabar, dialamatken kepada 

Administratie PEMBERITA—MAKASSAR. 
umar 

N. V, HANDEISDRUKKRIJ EN 

Kantoor S. 

Bajaran di 

      

DJAM DOELIOE AUVERTENTIE MESTI DIBAWA LEBIH DARI 

“Dihadapan cemoem 
maka tarikan prenm:ieleening dari 

Gewestbank 
akan kedjadian. 

Kami mohon kepada anz memes: 
gotie kami dari 

pindjaman ka $ 
jarg akan ditarik dengan t'ada perobahan 
pada tanggal 

6 JULI jd. 
dihadapan notaris M. A.E. Andela di Ma- 
lang akan hadlir boeat controle waktoe ta- 
rikan dilakoekan. 
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Directie dari 

N. V. Bank v. Gewestelijke & 
Gemeentelijke Credieten. 

  

  

| Tiada bisa disangkal lagi itoe rentjana bisa di 
Idjalankan dan ada harganja borat ditjobah. 

Besa | Tapi .pembesar-pembesar tinggi dari S. S. 
EDoeloe # pemerentah ada bermaksoed boeat | tiada nanti maoe perhatikan pada itoe voorstel 

adakan perhoeboengan satoe hari antara Bata- | kerna pertjampoeran antara cxpres dan satoe 
via dan Soerabaja dan satoe kreta expres jang kreta pengangkoet barang. dari pemandeng tech. 

tjepat nanti lakockan perhocboengan itoe. Tapi, | nisch S.S. .,tiada bagoes” maskipocn ada pracriseh. 
kemoedian ini maksoed dibatalkan, kerna per- Toean tentoe mengerti apa jang Saja maoc 
himatan dan djoega lain-lain halangan lagi, mas 
kipoen Jocomotief boeat itoe expres, begitoepoen 
wagon-wagonja soedah sedia. . 

Sekarang, bisa djadi lantaran itoe perhocboe- 
ngan ada perloc, maka dalam soerat-soerat ka- 
bar Olanda dimadjoekan poela roepa-roepa voor 

satoe hari antara Perhoeboengan a 
Batavia--Soerabaja. 

hal itve tiada memberikan banjak kehormatan. 
Djika diadakan satoe expres jang pandjang dan 
bagoes, expres malem jang djalan tjepet, dengan 
satoe dozijn wagon jang bagues, satoe locomoticf 
jang besar dan sedjoemlah lentera penjorot! Ini- 

stel boeat adakan perhoeboenyan satoe hari. Di|lah boleh djadi djoega, tapi...... beberapa wa- 
ini waktoe baroe sadja abis pemogokan dan | gon tempat tidoer pada satoe 'kreta pengang- lienst S. S. diringkesken, sebetoelnja bisa mem- | koet barang...... Ini pikiran sadja soedah mem 
bikin orang heran bagimana orang maoe inget y bikin marika djadi bergidik. 
pada adunja perhocboengan satoe hari, kerna, Dan djika dari fihaknja perdagangan ada di 
kreta api jaug tadinja djalan saban hari, seka- . madjoekan permiata'an soepaja dibikin pertjo- 
rang ada beberapa jang dihapoeskan. | . (bahun tentvelah nanti ada satoe atau lain artikel 

Begitoclah Het Nieuws antara lain-lain madjoe! dalam reglcment jang melarang dibikin pertjo- 
kan voorstel soepaja beberapa wagon kreta ex-/ bahan itoe, 

pres dari Weltevreden Djokja, kemoedian dibawa | 'Kemoedian .penoendjoek toelis jang itoe pe- 
dengan kreta malem jang dari Djokja berang- | ngangkoetan di waktoe malem antara Sol» dun 
kat ke Soerabaja. , . Soerabaja, kliroe sekali djika dikira ada dilakoe 

Berhoeboeng dengan hal diatas, ,,Spoorweg- | kan saben malem. Itoe kreta-kreta pengangrkoct 
man” ada toelis pada itoe soerat kabar kira-|jang dikasi djalan di waktoe malem, tjoemah 
kira sebagai berikoet: 0 . |boeat angkoet goela, djadi tjoemah dikasi dja- 

»Dengan sanget ketarik hati saja membatja |lan di waktoe fubriek-fabriek goela, menggiling. 

tocan poenja voorstel boeat adakan perhocboe-| Tapi tentoe djoega tiada ada 
angn satoe hari, sebagian di waktoe malem, adakan pertjobaan disatoe ni 

  

bilang, boekan ? Boecat pemimpin-pemimpin S. S.! 8 pin-pe pi 
, 

Jang tjitak dan keloewarken 1nenoeroet boenji titah-titah 

Kanrooraanoer. ,CELEBES” 

Directeur : Toean J. vAN LIER, Makassar 
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keberatan boeat ! dari Masing? kebang: 
oesin menggiling, Kemadjecan sendiri, sekedar rasa 

Dari 1—4 baris 
Hoeroef-hoeroef 

Ch. ni: di Passers-Straat vertentienja 

Telefoon No.26. jaran, 

Semoea karangan dan chabar jang hendak di 
tempatken dialamatken kepada 

Redacteur C. 1. RILUWPASSA. 
Makassar, 

D?Ewa 

tocan Agent di 

N. V. Drukker 

  

jaitve tjantel beberapa kereta malein pada itoe 
trcin pengangkoet gocla. 

Goena itoe tiada purle dipesan kreta hora' 
tidoer speciaal, itoe kreta AB jang dvcloe dise- 
diakan boeat cxpres satoe hari antara Wei 
reden dan Sverabaja, dengan gampang bisa di 
robah djadi kreta jang membawa tempat t docr. 
sedeng bocat pemakean sehari-hari itoe kreta- 
kreta gampung sekali diganti dengan kreta AB 
(kreta klas 1 dan klas). Kreta begini sekarang 
ada tjoekocp banjak. 

Lain dari itoe moesti ditjari taoe, apa itoe voor 
stel poen bisa membawa perhimutan, perhinutan 
jang bisa membikin berhatsilnja itoc pertjubahan. 

Penorlis teroetama toendjockan pada perhve- 
bocngan antara Bandoeng dengan tempat-tem- 
pat di sebel.h Wetan dari ito tempat. Sekarang 
sabcn hari sampvi di Djocja dari Bundosng 
Goea krcta api jang adakan perhoeborngan tje- 
pet, jaitoc satoe expres antara Bandowig dun 
Sucrabaja dan satoe versnelde trein Np. 118 ke 
Ljocja. 

Djika voorstel di atas maoe ditjobah tentoelah 
uda tsockoep dengan satoe sncitrem sadja antara 
Bandoeng dan Kreja dima Itoe kreta bisa 

  

  

  

   

  

    
   

i dapat samboengan dengan expres dari Weltev- 
reden atau ke Weltevreden. Dengan bcgitoe ex- 
pres antara Bandoeng dan Socrabaja dihapoe 
kan dan dengan begitoe djoeya bisa dihimatkan 
dicnst di waktoe malem antara 'Tjibatoe—Bau- 
doeng dan 'Tjibatoe—Garoet. 

Boecat perhoebocngan antara itoe beberapa 
tempat sadja ada tjockoep dengan satov kreta 
api jang tjepat, sedang penoempang2 klas satoe 
dan klas doea boleh goenakan itve kreta malem. 
Bocat penoempang2 klas tiga tiada perloe di 
adakan satve expres seperti socdah satoe taon 
orang pikirkan. 

Djika dengan tjara begitoe penoempang? di 
paksa boeat gvenakan trein malem atau mengi- 
nep di hotel, tentoclah itoe maksoed tiada nanti 
bisa djadi gagal. (Kita rasa sebaliknja. Orang 
Bandoeng kita maoe bilang orang Europa di 
itoe kota besaaar, dengan dikepalakan oleh A.I. 
D. nanti bantah ini maksoed dengan keras se- 
kali! Red. Pew.) 

Dari lain fihak lagi ditoendjoek ada lebih baik 
djika expres dari Weltevreden ke Djocja dikasi 
djalan lebih pagi, tapi Het Nieuws bilang inilah 
tiada menjenangkan pada penoempang-penoem- 
pang dan ongkosnja djadi besar. 

"yk 

   

3 
Sebegitoe djaoeh Het Nieuws. Menoeroet kita 

poenja anggepan, voorstel jang paling blakang 
ada lebih pantes. Orang Betawi jang ingin ada- 
nja itoe perhoeboengan satoe hari antara Bata- 
via dan Soerabaja dan djika itve perhoeboengan 
diadakan tentoclah tjoemah orang2 di Batavia 
dan Soerabaja sadja jarg dapat keoentoengain. 
Oleh kerna itoe djoega tiada ada sebab bocat 
ilangken expres antara Bandoeng dan Soerabaja 
hingga menjoesahkan pada pendoedoek Ban- 
doeng atau penoempaug jang muesti pergi ke 
Baudoeng. Ujika ingin ada perhoeboengan satoe 
hari antars Butavia dan Suesabaja, bixlah o- 
rang Batavia bangoen lebih pagi, voch itse | 
hoeboengan meloeloeh boeat marika poviju 
perlovan. Baudoeng expres tlada boleh dibupi 
kan, tapi itoe express dari We eden moesti di 
kasi berangkat begitoe pagi soepaja bia dapat 
samborngan di Kroja de: gan expves dan Bau 
docng. Dengan begitue toci peihosb engan suto 
hari terdjadi djoega, edang orang dari Bando g 
jang sama sekali tiada mesipoenjam perhoeboe 
agan djadi tiada disoesahkan, tiada dipaksa 
boeet kelocar lagi oewang hotel dan djoega tida 
oesah dipaksa bocat gvenakan trein malem, di 

      

       

paksa bocat kepentinganuja pendocdvek lain 
tempat. 

La : Ass 

4de Yin Congres 
Samboengan P. M. kelamarin. 

Dalam cuagres Minahassa jang ketiga telah 
dimadjoekan dan diterima baik asas keterang- 
an sebagai berikoet : 

4. Persarikatan Minahassa berdiri atas dasar 
kebangsaan Minahassa: perhimpoenan ini 1c- 
mandang Minahassa sebagai badan penghidoc 
pan kebangsaan dan kemadjoean kebangsaan 
serta mendjadi Soeatoe behagian dari tanah 
Hindia jang tiada boleh dipetjahkan. 

2. Persarikatan Mmahasse mengakoc hakaja 
an bocat melsndjostkan 

hati sendiri. 

  

   

ag Uitgeversmij LL» 
Agent di Ljawua: 

    

  

  

Harg'anj'a Advertentit: 
dalam 1 koiom f 1.— Tiap-tiap baris lebih 6.23 
besar, bergantocng sadja dari locwasnja tempat 

Siapa-siapa jang maoe berlangganan ian tewmpatken ad- 
lebih banjak kali, akan dapet koerang ba- 
Advertentie-advertentie jang liwat dari 

oekoeran, boleh ditempatken sesoedah 
berbitjara baik. 

Europa : 

BUSSY Amit 
Vourheon HL vas INGEN, soerabage 
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PADA HARI KELOEARNYA SGERAT CHABAR int 

3. Persankatan- Min 
dan kewadjibannja £ 
Loer kemadjovalinja k: 
Lock memperlndoeng, 

4. Persarikatan Minai 
:ya sekalian: Iancesa oantock 
sama rata, djvcga — dalam 
bangsaan. 

5. Persarikatan- Minahasa 
boeat melakockan dengan 
merdikaan perhimpoenan Jan k 
nerangkan pikiran. 
Dalam 5 asas terseboet tadi njai 

terang halocannja Persur 
Sebeloranja saja metr 

litiek jang penting den 
hoebeeng lantaran cc : 
ima ketarik sadja, saja madjckan 
Uocioe. 

Adalah satoe perhimpoenan jang d 
»Persarikatan Minahassa” dan disitoelah 
bangsa Minahassa, seperti perhitn poer 
Soendan” dan disitoclah ada bangsa S 

n djoega B. O. berhveboeng dengar 

    

    

    

   
      

  

Kai ita 

    

inamak 
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»D 
Sevagaimana B. O. niendapat kekoc 

lari sedjarah politiek dan kernadj : 
ngsa Djawa, sebagai Pasoendan terdiri -tas 

arahnja tanah Soendah, — beyitoe djocga 
sarikatan Minalassa. 

Dalam tanah Minahassa njata orang modai 
menjedarkan hal politick sedang orang2 
Minahassa jang diloear negeri tempat toempah 
darahnja itoe tampak ialah telah mengau- 
doeng bibit2 politiek. Adapoen golongan bang- 
sa2jang lain itve maksoednja sovdah tentoe 
sekali dan djalannja menvedjoe kemaksoednja 
itoe, soedah berpagar sahingga dapat diaorang 
memikir dan menimbang perkara? jang l ain2. 

Akan kita ini masih lagi mentjari-tjari dja- 
lan politieck menoedjoe kemana. 

Riwajat doenia mengadjar kita bahoea dji- 
kalau soeatoe golongan orang beban pemerin- 
tahan atasnja dan berat kehidoepan  marika 
itoc melampaui batasnja, maka beharoelah 1a 
bangoen mendjalani politiek, ertinja moe- 
lai merasa gempar doedoeknja didalam hi- 
doep-hidoepan dan merasa haknja dan kewa- 
djiban dalam kaperintahan. Pikiran ini kita 
soenggoehkan djika kita melihat kemadjocan 
bangsa2 Barat dalam tahoen2 jang aehir ini: 
tanah Djerman jang dehoeloe sebelom perang, 
mashoer sebab keadaan balatanteranja, kema- 
soekkan revolutie. maka sekarang pemerinta- 
han orang bangsawan berobah mendjadi peine 
rintahan rajat. Sebelom perang besar maka 
tiadalah barang tanah jang sama demverstiseh 
pemerentahannjz dengan nengeri Djertaan seka- 
rang ini. Tanah Koes itue jang dahoelos dipe- 
rentah dengan tjamboek, disitos kata setengah 
orang akan bertvemboeh kebebasan kaoem bue- 
roeh. Begitoepoen “ditanah Hindia ini, dimang 
mana tempat ada hal keliidoepan dau hai « 
merentahan bertentangan berbe sekali, d 
lah pertama tania urang bu i 
politek. Jung n01 dalam bal aa, 3 
tan atau beban jang dirasa karena ku 

phan atau karena sockar hal hidvep 
'kedoca-doca sebab itoey maka kes ckars 
| depat nafkah itos jaisi 
'pada berau pen 4 

atig. kesovkaran itoepuen Ie 
10 2 jakoe tinggi dalamuja kemauja 
sandajan socntos bangsay djikutat 

' daian maka bokh oraug moslat bergerak « ngeh i kentjang, akan tetapi kepuudalau noc 
Lasal pergerakan. 
Do Djikalau kta padoekan, tjotjekan pikiran ni 
i dengan tanah Hiidia. inaka njata pala kita 
bahwa 10 atau 20 tahocn jang laloe tuad 
rang tanah jang berventoeig seperti tan M3- 
nahassa, beroentocug dalam sedikit Wakke. $ 
bentar saja oeraikan, Jang oentocag bokeh djaai 

| malang atau siai. Didalani seg #tangiu Hendi 
ini, tiada barang teropat Jang sebz Ni. 
nahasa dimana segala orang uda harta beadas 
nja. 

Disana tiada urang miskin, disana tiada oran har:awan. Penduedoek memperoleh hasil tan se:joekvepnja dan sawah ladangnja, disana ta da njata terang beda kapitual dengan arbod 
beda orang kaja besar dengan Orang koeli mis. 
kin sekedar kehidvepan dalata tar ah Minahasa jang berlangit tempueroeng itoe, Dari hat poli- 
tek disana, maka hak-hak jang dipertocang 
soedah djadi, orang tidak tahue. Kd 

  

       
      

  

    

    
     

    

  

  

   

  

8 Papi daan 

I- 

tenjap. daog 

dd S6 

    

Beban ai 
  

      

ada Reus 

UYL Sa 

Pas 

    

   

     

 



   

     
st — Makassar. 
mendapat lot2 sebagai ternjata diba- 

Liga “Saba mag af 1060 2 Juli '23 
T # ” 286 , 2 

o lot ,, » m8086 , 23 
Favoritas » » 130,9,» 28 

Laska » » 16029 , "23 
14 O.J. S. »» 210038 Oct. '28 

lot dari O.J. S. .», » &60 23 ,, ”23 

Aangeteekenen f 0.85 Rembours f 0.75 
  

  

Soedah memang mengakoe jang dipertocan 
itoe jang datang dari djaoeh ada selakoe wa- 
kil mahloed jang toeroen dari atas langit. Se- 
bab tanah kita jang ketjil itoe, letaknja sendiri 
dan orang-orang merasa bebas dan selamat disi- 
toe, maka boleh dikata, bahwa tanah asal kita 
itoe beloem ditimpa angin riboet dari sebelah ba- 

"rat jang mengandoeng pikiran kebebasan. 
aka, dalam keadaan kehidoepan begitoe tia- 

da barang jang mendjadi poehoen peroebahan. 
Karena hal jang terseboet itoe maka boleh ke- 
djadian hal banguen menempoeh politiek itoe 
baroe ada tanda-tandanja, bibitnja dalam tanah 
jang mamoer, sedjahtera itoe dan antara kaoem 
jang djikalau dibandingkan dengan bangsa- 
Pangan Hindia jang lain, tiada kalah dari hal 
kepandaian dan dari hal tipoe hidoepnja. Maka 
karena kebanjakan anak negeri kita jana pergi 
ketanah Djawa, tempat benih-benih democratie 
dari barak makin-makin mengembang, baroelah 
terboeka mata politiek orang Minahassa. Ada 
doea perkara jang mengbingoenkan djalan piki- 
ran mareka itoe dalam pergerakan sekarang ja- 
itoe dia orang beragama Christen dan berpakai 
tjara Europa peranakan. Itoe sebabnja maka 
jang oedik (orang goenoeng) dalam hal politiek 
mendjadi bingoeng, koerang tahoe ia, apa ia da- 
ging apa ia ikan. Dalam hidoep hari-hari ia 
bergaoelan dengan bangsa peranakan Belanda, 
dalam pemerentah ia melainkan Inlanders sa- 
dja! 

Dari pada golongan jang satoe ia diasingkan 
karena agamanja dan pakaiannja, dengan golo- 
ngan jang lain jang berbeda dalam matjam-ma- 
tjam hak, hal mendoea sipat amphibie daripada 
satoe-satoe orang, menempatkan bangsa Mina- 
hassa pada pangkat amphibie, jang pada hari- 
hari terlaloe njata dalam perasaannja. Sipat 
amphibie dari pada orang-orang Minahassa ini 
dari doeloe dan sekarang djoega lagi dikoeatkan 
oleh pemerentah anak negeri dan dalam kemili- 
tairan dan oleh toean-toean particulier, sehingga 
orang-orang Minahassa terhempit hendaknja an- 
tara doea kekoesatan Democratie Hindia, jang 
timboel dari batin hati raijat Hindia dan jang 
bertambah-tambah koeatnja, jang sama mak- 
soednja dengan pergerakan sematjamnja disebe- 
lah barat pada satoe pihak, dan pada pihak 
jang lain kaocem jang dipertoean dengan kapi- 
taal barat bersama-sama dengan hamba-hamba- 
nja. 
“tam itoe datanglah saja sampai kepoesat 

pemandangan saja ini bahw: sesoenggoehnja 
ada sadja satoe soal perkara y »litiek, jaitoe be- 
da oentoeng nasib antara kaoum sana atau ke- 
koeasaan asing dengan kaoem sini atau bangsa 
Hindia. Lain tidak, berbedaan inilah jang men- 
djadi akar segala perselisihan jang lain-lain. 
Djangan salah tempat, kalau saja katakan ke- 
benaran ini: itoelah boekan dengan maksoed 
hendak melebih-lebihkan perbedaan itoe. Akan 
tetapi patoet kita tahoe bagaimanakah keadaan 
tanah diatas mana kita berdiri, patoet kita ke- 
nal keadaan matjam pergaoclan hidoep kita: 
djikalau kita semboenikan perbedaan didalamnja, 
itoelah bagaikan kita menekan barang veer, jang 
datang waktoenja dengan keras ia kagetkan 
kita. 

Perbedaan itoe perloe sekali ditilik benar-benar 
dari segala pihak, boekan akan melebihkan ia, 
melainkan soepaja dapat kita membangoenkan 
peroesahan jang baik. Djikalau segala golongan 
“(partij) polittek jang pada kalibnja bersama-sama 
bekerdja akan membangoenkan negeri Hindia, 
itoe tiada memperhatikan perbedaan ini, maka 
nistjaja peroesahannja itoe tiang-tiangnja kelak 
habis dimakan boeboek. Ta oesah saja terang- 
kan pandjang lebar disini, mengapa saja kata- 
kan bahwa perbajaan itoe djadi akar, pokok, 
segala soal politiek. 

Hal itoe berhoeboeng dengan keadaan segala 
atnah djadjahan sebagai Hindis kita, ia satoe 
adanja dengan hal Kolonie. Dari hal ini bergoe- 
na sekali boekoe jang berisi pidato-pidato Dr. 
Maresco, Vice-president Raad van Indie jang 
memperkatakan hal politiek tanah djadjahan. 
Dr. Maresco itoe tiada soedah menoeroet kebia- 
saan dan adat poera-poera tatkala membahagi- 

bahagi tanah-tanah djadjahan, ia dibilang pen- 

dengan teroes terang tjoema ada doea matjam 
tanah djadjahan: . 

No.1 Djadjahan kepindahan bangsa (bevol- 
kingskolonie) oempamanja Australie, Canada 
dan. 0 

No.2 Djadjahan tempat mentjari keoentoe- 
ngan (exploitatiekolonie) oempamanja Hindia 
Belanda. . . 

Dr. Maresco tiada mentjahari pembahagian 
lain matjam, seharoesnja Itiada ada pembahagi- 

an jang lain. Matjam atoeran djadjahan da- 
lam tanah-tanah sini jaitoeclah TJARI OEN- 
TOENG. Perkara ini haroesnja perkara gam- 
pang, jang tiada oesah diterangkan bagai golo- 
ngan lain) akan tetapi akan orang Minahass. 

“'saja perkatakan hal ini lagi, sebab soenggoeh- 
poen mareka itoe soedah singgi ilmoe kepandai- 
annja, djikalau dibanding dengan lain bangsa, 
dalam hal politiek masih ia c—g dibelakang 
perasaan beloem djelas! Maka oleh politiek eti- 
ca, jaitoe jang bemaksoed akan menghaloeskan 
peri memerentah tanah djadjahan, oleh politiek 

etica itoe tiada berobah adanja perkara jang 
terseboet. 

Akan disamgboeng. 

&T.OV.LL. AMBON. 
(School tot Opleiding voor Inl. Leeraar) Am- 

bon. 
Pertjakapan Piet dan Jan. 

tt 8 Mei 1923. 

Warta dari Ambon. 
Samboengan P. M. kemaren 

P. Betoel begitoe ? Bagoes sekali boeatan itoe 
soepaja L. C. boleh perhatikan Stovil sekarang 
tetapi barangkali tida boleh djadi, sebab L. C. 
itoe oentsek kepindah goeroe2 sadja dan tida 
berhoeboeng dengan Stovil. Lebih baik kami mo- 
hon Pemerah Agoeng mengangkat Commissie 
oentoek Stovil sekarang dan imengoeroeskan kea 
daan sekolah dengan sepertinja, soepaja moerid 
moerid dididik atas djalan kebenaran pada me- 
ngasehi Allah dan sama manoesia, djangan tjari 
moeka djangan semoekan sama teman dan dja- 
ngan berdoesta djoega. 
1 »Berani karena benar dan takoet karena sa- 
ah.” 
Mohon Pemerentah Agoeng pindahkan toean 

Pattinama goeroc basa Melajoe (Hoofdonderwii- 
zer itoe dari Stovil, sebab moerid2 menempveh 
oedjian penghabisan Sekarang oentoek Volkson- 
derwiizer sadja. 

Lebih baik seorang doea Inl, Leeraar jarih 
berhulp acte dalam Stovil itoe misalnja tocan2 
T. Likumahua dan D. Tahaparij jang sekarang 
ada. 
Mohon Pemerentah memberi seorang goeroe 

Belanda ke Stovil mendidik moerid2 kepada ba 
hasa Belanda, soepaja djangan Cursus lagi. 

J. Memang pemerentah tiada membatja soe- 
rat chabar ini dan voorstel kami sia-sia adanja. 

P. Kami mohon dengan hormat kepada D. 
t. Redacteur mengirim seselembar soerat chabar 
jang termoeat pertjakapan ini diatas medja toe- 
lis Pemerentah Agoeng dan Kerk Bestuur di 
Batavia dan kepada t. Resident Ambon. 

J. Adakah Lid Commissie kepindahan goe- 
roe2 itoe soedah diakoei oleh Pemerentah 
Agoeng? | 

P. Djikalau soedah diakoei, tentoe Lease Ce 
ram enz. Soedah dipilih mendjadi lid dan berhim 
poen di Ambon berbitjara perkara itoe, tetapi il 
baroe ditjoba dan harap djangan di tjaboet 
(tolak). karena ada bergoena besar oentoek kea 
daan kaoem. Lagi berharap Lid Commissie itoe 
djangan angkat moeka orang, 

J. Beta dengar ini tahoen (1923) Lid Com- 
missie terdjadi di Ambon, tahoen 1924 terdjadi 
di Lease, kemoedian di Ceram d. |. 1. 

P. Djikalau demikian, .,Seperti anak ketjil ber- 
main pasir (kata -Ambon) atau doea orang ber 
main tjongkak.” (djongka. Kata Ambon). 
Beberapa tahoen laloe kekoerangan pendeta 

dalam Res. Ambon, maka diangkat beberapa 
Ini. Leeraar mendjadi Inl. Leeraar ter Beschik- 
king diakoei Pemerentah, dalam perdjalanan 
atau mengoendjoengi djoem'at?nja itoc ada ber- 
goena besar dan segala belandja di tanggoeng 
Pemerentah. Betapa senang bertambah kesoe- 
kaan besar terbit dari hati sedang djoem'at meli 
hat bangsanja berdiri di Mimbar mengchabarkan 
Indjil kepada bangsanja. 

Pada tahoen 1917 kaoem Ambon boeat soea- 
toe verslag diserahkan dalam tangan Lcider toe 
an Casajangan Soeripada dan lid Deputatie hen- 
dak menghadapkan itoe kehadapan S.P.G.G. di 
Batavia. Akan tetapi Deputatie itoe tiada dite- 
rima, maka poelanglah mereka itoe Soerabaja. 
Poetoesan Deputatie verslag itoe haroes di Kirim 
ke Belanda. 

Menoeroet boenji aangeteekend bagini: 
no 177. Aangeteekend door Noija van Delzen 
voor Exc. Minister te s Gravengahen. 

Soerabaja 22 Juni 1917. 
Kalau beta tida salah maka dalam verslag 

itoe ada tersisip pemohonan ini boenjinja: Soe- 
paja djangan mengocrangkan belandja Gouver- 
nement, baiklah segala pendeta dalam Res. Am- 
bon di koerangkan dan diangkat sadja Kerk 
Opziener dan seorang Pridekant selakoe Inspec- 
teur bertetap di Ambon. ' 

Tetapi Kerk Opziener voorstel kaoem dalam 
verslag itoe ditolok, laloe didjadikan Inl. Lee- 
raar terbeschikking. Sekarang soedah ada pen- 
deta-pendeta, maka Ini. Leeraar t. b. itoe diha- 
poeskan laloe didjadikan Goeroe besar berdja- 
lan bersama-sama pendeta mengoendjoengi djoe 
m'at2. 

Declaratie seorang pendeta dalam sehari -'. f8. 
Tetapi engkau hai goeroe besar, berapakah dec- 
laratiemoe dalam sehari ? 

Dienst ada, declaratie ......Boleh 
Pandai bodoh poenja poenja manoesia. 

Oleh karena pendidik pendidik dalam Stovil 
itoe tiada barang kesetiaannja, sehingga jang ke 
locar dari sitoe tiada barang kasenangan mem- 
bawa bibit-bibit koerang baik kepada kaoem. 

Mohon Lid Commissie (Inl. Leeraar Bond) 
memperhatikan kepindahan toean Karual Inl. 
Leeraar Nolot (Saparoea.) 

Itoe adilkah? 
Djangan barangkali tagal ,,iri hati”. 
J. Kami berhenti sampai disini doeloe, sebab 

soedah djaoeh malam, lain kali kami bertjakap 
poela. 

  

diseboet 

Daag Piet! daag Jan. 

Selamat tidoer Piet ! 
dangke Jan. 

LUSKAUL. 

KBAB HAKASIBR DAN LAIN-LAIN NNGRL 
Personalia. 

Padoeka toean Gouverneur dari Celebes dan 
daerah taaloknja memoetoeskan : 

Dipangkatkan mendjadi klerk dan Inlandsche 
Schrijver pada s'Landskas disini: 

a toean J. Litaaij. 
b. F. Lisilolo. 

    

kedoea toean ini dipangkatkan sebagai maand- 
gelder pada pekerdjaan terseboet Kn 

Dipindahkan dari onderafdeeling Saleier, afd. 
Bonthain ke Limboeng onderafdeeling Goa afd. 

Socnggoeminasa toean La Haija hulpbestuursassis- 
tent. 

Dilepaskan dengan hormat dari pekerdjaan- 
nja sebagai hulpbestuursassistent di Limboeng 
onderafdeeling Goa afdeeling Soenggoeminasa 
toean Engge. Kelepasan ini moelai terhitoeng 
manakala pergantiannja melakoekan pekerdjaan 
nja. 

Poetoesan. 

rikat Islam tentang keamanan negeri dan kereta 
mati goena Inl: Christenen jang dibedakan kaja 
dan miskin man skala maitnja dikocboerkan. 

Siapa diantara leden gemeenteraad jang nanti 
berfihak motie ini .nanti kita dengar manakala 
vergadering ini telah ambii poctoesan 

Dilepaskan lagi dari boei. 
Toeroet warta dari Anecta, maka tocan2 Goe- 

nawan Soedirio, Moedijo dan Soemitra telah di- 
lepaskan pada samentara dari dalam pre ventief 
di Bandoeng. 
Sebagimana tocan? pembatja sama tahoe, ma 

ka toean2 jang ternjata diatas adalah leider da- 
ri kaoem boeroe di waktoe pemogokan moelai 
oeraikan sikapnja. 

—0— 

Conis6asesasrLODe Ad 
Kalau membatja soerat chabar djangan me- 

lampaui sesoeatoe chabar, baikpoen perkaba- 
ran atau advertentie. Karena kadang-kadang 
adalah terseboet disitoe sesoeatoe jang haroes 
serta perloe diketahoei, atau sesoeatoe benda 
jang hendak dibeli. Demikian pocla halnja de- 
ngan ma'loemat 

Korrengigi 
itoe. Kalau dibatja, tentoe orang akan menge- 
tahoei dengan apa diobat segala penjakit koelit 
dan kotoran jang lekat pada badan. Harga 
f 1— satoe blik. 

Agent W. B. Ledeboer & Co. 
#esacoznge9a000210 

Perhatikanlah. 
Kita diberi tahoe akan mencharkan perkara 

ini kepada pembatja2 terlebih chauffeur2 dari 
auto2 moeatan dan auto biasa demikianlah: 

Soepaja djangan mendatangkan ketjilakaan 
waktoe berauto. maka diberi ingat kepada 
soedara-soedara Chauffeur, bahoeca manakala 
auto moeatan bertemoe dengan auto biasa pada 
djalanan sempit pada bahagian djalan Maroes 
dan Segeri, maka sabenarnja pada sebela kiri 
dari djalan itoe auto moeatan harves tinggal 
diam doeloe sekostikan sahingga itoe auto bi- 
asa djalan liwat— Pendeknja auto biasa ha- 
roes dikasih djalan kemoeka. 

ja 
Hampir lagi kampong 

mendjadi haboeapi. 
Malam laloe kira? di djam 121/-— di Ladjang- 

ngiroeweg telah timboel kebakarang. Orang 

Pisang 

Muurstraat 

Ini malam ! 

Ini malam adalah poetoesan gemeenteraad ' 
tentang motie jang disampekan oleh bestuur Se- ' 

aa — 

SengKkie — 
dalam roemahnja dari Societeit ,,LOK SIANG SIA” 

dalam roemah tiada tahoe, bahoea dapoernja 
telah di makan api. Beroentoeng jang orang 
kampong jang poelang dari Bioscoop meman- 
dang itoe api sahingga dengan segra merika 

,itoe bongkar pintoe pekerangan dan masock 
.padamkan itoe. Bagitoe lama orang kampong 
jmenboeat reboet tetapi kami poenja abang? 
jang selamanja berdjalan poetar memoetar me- 
mandang hal kasenangan negeri ta sampat me- 
noendjoek moekanja disitoe. Pendeknja ampir 

, kampong Pisang megdjadi haboe kami poenja 
! Abang. Abang ta mengetahoci : 
: —0— | | 

Naa Kabar politie 
Dari Singer Mij di wartakan kepada politie 

bahoea adalah seorang bekas hoofdagent dari 
Mij tersebvet telah mengg:lapkan sedjoemlah 
wang besarnja f 158.88. 

Seorang perampocan ndoedoek kampon 
Wadjo memberi tahoe bera politie bahan & 
telah ditjoeri oleh seorang bangsanja 2 ekor 

jajam jang harganja f 1.50. jang didoega telah 
dimasoekan didalam arrest dan itee ajam telah 

| di rampas poelang. 
| Telah dimasoeckan didalam arrest doea orang 
jjang didoega maling f£ 101.56 kepoenjaan se- 
j orang pendocdoek kampong Parang. 
: Seorang pendoedoek kampong Bontoala war- 
,takan kepada politie, bahoeaia telah dapat 
' ketjoerian beberapa potong pakean. Jang didoe- 
ja didalam perkara ini, ialah seorang bangsanja 
|jang sekarang dimasoekan didalam pendjara. 
| Bagitoe djoega telah kedjadian pada seorang 
pendoedoek kampong Pisang sahingga lontjeng 
perak dan rantai emas jang dihargakan f 50 
telah digondol maling. Jang didoega didalam 
perkara ini ialah seorang anak ncgeri jang ber- 
diam didalam kampong Tang (Soenggoemi- 
nassa). 

Seorang chauffeur telah dihadapkan di pen- 
gadilan karena pada djalanan berbagai empat 
Numner auto tiada dilihat oleh2 politie. 

Telah dimasockan kedalam - arrest seorang 
perampoean jang didoega membocnoeh anak- 
nja. Didalam kepriksaan dari pilitie menjata- 
kanlgh ia, bahoea karena itoe anak tiada maoe 
makan sahingga ia telah dirabrak dan pengha- 
bisanja mendjadi mant. 

PEMBOYCOTAN. 
Sebermoela asal perkataan pembovcotan itoe 

ialah dari fihak bangsa Tjina di Tiong Kok. 
Bangsa Tjina itoelah jang moela2 mendjalankan 
pemboycotan terhadap pada fihak Djepang pada 
tahoen 1912 tatkala sebahagian tanah Tjina dja 
toeh ketangan bangsa Djepang: Pada masaitoc 
pemboycotan bangsa Tiong Kok terhadap pada 
bangsa Djepang boekannja timbocl dari politik 
atau poen- memadjoekan cconomienja, tetapi se- 
mata-mata4 terbit dari kebentjian bangsa sadja, 
karena kemenangannja bangsa Djepang itoe. 
Boekamja sadja mereka memboycot, malah ma 
sih djoega boenoeh memboenoch. Adapoen per- 
gerakan itoe tida sadja dalam sebahagian bang 
sa Tjina, begitoepoen kaoem militair djoega toe- 
roet bertjampoer dalam pergerakan pemboyco- 
tan. Halitoe berdjalan sampai kira2 timboelnja 
peperangan di Europah (peperangan doenia). 
Kira-kira tahoen 1918 jaitoe waktoc perdamian 
peperangan disebahagian docnia soedah ditanda 
tangani, maka gerakan pemboycotan bangsa   
  

Bioscoop 

Makassar. 

GAMBAR PARAMOUNT 

— Ini malaw ! 
Dihentarkan oleh muziek jang merdoe. 

Nona Dorothy Gish dalam Isteri jang tjembasros 
  
  

Komedi jang loetjoe dalam 5 bahagian 
baik boat orang-orang pemoeda laki-laki 

nanti Mr. dan Miss Carter de Haven 
mainan jang amat bagoes. 

Siapa di Makassar tida kenal 

bar jang terpoedji. 

Satoe orang 
kan Bioscoop, 

Perkakasnja 

  
  
  

jang pandjang : satoc pengadjaran jang 
dan perempoean, bagimana diaorang ha- 

roes lakoekan dirinja pada waktoe perkawinan jang ta' setia. 
DI DAHOELOEI OLEH : 

Satoc gambar komedi jang loetjoe sekali dalam 2 bahagian. Dalam gambar ini 
toendjoekkan jang diaorang poenja per- 

gambar-gambar Paramount ? 

Selimanja djika ada gambar Paramount dan penonton nanti dapat lihat gam- 

  

GE WES 
Theater-Kino 

dengan perkakasnja jang koeat sekali dari 
model systeem Pathe 

boleh bawa dimana-mana negeri bocat hoendjoe 
seperti di Roemah2 bola dan di kebon2 Onderne- 

ming dan pada lain? tempat itoe ada gampang sekali. 
jang didalam dari ini machine semoea diboeat 

dari Wadja jang baik, dan djalannja semoea dengan minjak. 
Toekang2 Bioscoop jang pandci2 soedah kenal betoel ini ma- 

chine dan telah poedji keliling doenia ini. 

Agentnja di Hindia 

N.V. WARENHUIS KANNER 
MAKASSAR (Celcbes).



ina, itoe timboel poela. Sekarang hal itoe ter- 
h-lebih dari tahoen 1912 karena 

gerakan itoe ampir diperhatikan oleh tiap-tiap 

bangsa Tiong Hoa, baikpoen jang dibenoewa 
Tjina ataupoen jang dilain-lain tempat. Makin 
lama makin bertambah kocatlah pemboycotan 
bangsa Tjina terhadap kepada bangsa Djepang 
dalam hal segala recpa, sebab dapat pimpinan 
poela dari pemimpin2 bangsa (Nationalisten) 
jang pandai2 apapoela pada masa itoe orang2 
jang pandai bangsa Tiong Hoa sedang bekerdja 
bagi pemerintahannja jang baharoe. Kalau kita 
perhatikan baik2 maka pemboycotan bangsa 
'Tjina itoe sampai sekarang djoega masih hidoep 
ekor2nja dan akan berbangkit poela. Maka ge- 
rakan jang terseboct iloe bagi bangsa Tjina djoe 
ga ada hasilnja, karena sedjak timboelnja gera- 

an mereka itoe memboycot ecenomie bangsa 
Djepang, maka economie bangsa Tjina moelai 
terkenal diantero doenia. Lihatlah sadja pada 
waktoe sekarang barang2 perboeatan 'Tjina jang 
maoepoen dari machine2 atau poen perbeeatan 
tangan sendiri soedah bersaingan dengan barang 
Djepang. Tetapi soenggoehpoen demikian, bangsa 
Djepang tida terlaloe mendapat roegi oleh eco- 
nomienja diboycot bangsa Tiong Hoa, sebab 
bangsa2 jang lain dan bangsa Europah masih 
memakai djoega barang? perboewatan bangsa 
Djepang. Sebab itoe sedjak tahoen 1918 sampai 

achir tahoen 1922 maka tida sekali-kali bangsa 
Djepang itoe bermoesjawaratan dengan pembesar 
pembesar Tjina. Hal inilah jang selaloe menaikan 

darah bangsa Tiong Hoa dan membesarkan naf- 
soe pemimpin2 bui:gsa Tiong Hoa goena terocs 
meneroeskan pemboycotan itoe sampai sehabis- 

habisnja zaman. Pada masa sekarang ini maka 
api pergerakan itoe soadah moelai menjala poela 

seperti ternjata dalam sverat2 chabar di tanah 

Djawa dan djoega menoeroet chabar2 soerat ch. 
Inggris New of Malacca, diseboetkan bahwa pro 
paganda2 di Sianghai, Hongkong dan lain-lain 
tempat goena meneroeskan gerakan pemboyco- 
tan itoe amat besar dan dalam satoe tahoen lagi 

ditaksir akan ada kedjadian apa2 di Azia 'li- 
moer. Kalau kita pikirkan boenji soerat chabar 
itoe, maka kita bisa lekas mendoega bahwa ke- 

djadian jang akan datang itoe tida Jain ialah 

kedjadian peperangan poela, dan jang menjebab 
kan kedjadian peperangan itoe, barangkali pem- 
boycotan jang moclai bergerak pada permoelaan 

tahoen ini. Tovan-toean pembatja. siapakah di 
antara Toean2 jang dapat mendjawab perta- 
njaan ini, jaitoe apakah jang akan terdjadi di 
antara Redoea bangsa itoe kelak? Akan bersa- 
habatan ta? moengkin terdjadi karena bangsa 

Djepang itoe politiek pemerintahannja soedah 
mengambil tjonteh bangsa2 Europah terhadap 
kepada bangsa Tiong Hoa. Sekarang bangsa 
Tiong Hoa soedah moelai sadar dalam hal pe- 
merintahan dan banjaklsh orang2 jang bekerdja 

lebih dari biasanja goena memboeat soeatoe kera- 
djaan jang menoeroet zaman sekarang diantere 

benoea Tiong Kok. Djadi njata sekali maka 
pemboycotan jang petjah pada waktoe sekarang 
ini dalam kalangan bangsa Tiong Hoa terbit 

dari kalbounja masing2 jang svedah memikir- 

kan akan negrinja baikpoen dalam oerocsan pe- 

Merintahan dan econamenja. Dalam alasan ini- 

lah penoelis berpikir bahwa pemboyeotan ini ta' 
moengkin lemah. Banjaklah bangsa Tiong Hoa 
soedah berkata bahwa bangsa Tina ta' bergoena 

sedikit apabila berdagang dengan bangsa Dje- 

pang. Sebab itoe memang suedah wadjiblah 
bangsa Tjina memboycot barang? Djepang itoe, 
apapoela bagi kebadjikan economienja. Lain dari 
itoe maka pemboycotan sekarang ini hampir 
segenapnja didjalankan dengan atoeran dan pim- 

pinan jang keras sekali, djadi lain sekali halnja 
dengan pemboycotan Non-Corporation di Hin- 

doestan jang dipimpin oleh professor Mahatma 

Gandhi, terhadap kepada bangsa dan pemerin- 
tah Inggeriss Pergerakan Gandhi itoe sesoeng- 
goehnja hampir sama dengan bangsa Tiong- 

Hoa pada waktoe sekaran ini, sajang sekali 

bahwa jang dipimpin oleh Gandhi banjak koc- 

rang pengatahoeannja sehingga salah mengerti 

dan achirnja meroegikan oemoem. Maksoed 
Gandhi jang sebenarnja memboycot barang2 

dan pemerintahan Inggeris, soepaja raijat Hin- 

dia Inggeris itve hilang dalam hal keboedakan- 
nja kepada bangsa itoe serta economienj tidak 

terdesak. Sebab itoe Gandhi telah memboewat 

propaganda Kepada bangsanja soepaja mereka 

djangan maoe membeli barang2 Inggeris, djang- 

an mace mendjadi boedak kepada bangsa Ing- 
geris, djangan mempeladjari peladjaran jang 
diberikan bangsa !uggeri, d.ll. Seperti soedah 

diseboetkan pergerckan Gandhi diatas, begitoe- 
lah djoega halnja sekarang dengan bangsa Ti- 
onghoa. 

Selama bangsa Djepang masih maoe main pe- 
rintah kepada bangsa 'Tjina, tentoelah hal kea- 

daan2 jang koerang menjenangkan selaloe tim- 

boel sadja. Begitoelah djoega timboelnja pemboy 

cotan sekarang ini, kita bisa lekas tahoe sebab- 
nja, ialah economienja bangsa Djepang jang koe 

rang baik dan dapat meroesakkan baran2 Tjina 
pemerintahan jang tidak disctoedjoei bangsa Tji 

na dan kekerasannja memerintah, begitoe djoe- 
ga soeatoe contract jang meroegikan amat ke- 
pada fihak Tjina serta politieknja jang telah di- 
ketahoci seloeroeh pers Tiong Hoa jaitoe ,,achter- 

deurtje politiek” (politiek dibalik pintoe.) Bagi 
kita jang boekan salah socatoe bangsa dari ke- 

doea bangsa itoe, hanja hendak tahoe sadja apa 

kah jang akan terdjadi kelak.... 
R. S. 

Faberiek kertas di Padalarangi 

Menoeroet satoe perdjandjian jang dibikin de- 

ngan pemerentah di taon 1921 fabriek kertas di 

Padalarang dalam taon 1924 akan lever pada 

negri 2500 ton kertas dengan harga f 1.— per 

K. G. Bila ini kertas bibeli dari pedagang ker- 

tas harganja di Java dengan teritoeng semoca 

ongkos tjoemah ada 521/2 cent per K. G., 

atau sama sekali f 712.500 kocrang. , 

Kerna ini djoemblah jang besar tiada bisa 

dikasi masoek dalam rekeningnja dienst jang 

Menjenangken dan men 
2. koedis dan goenik jaitoe dengan Korreng- 

f1— 

moesti pakei itoe keras, jaitoe kantoor tjitak 
Inegri di Batavia, maka djoega ini kelebihan 
harga f 715.000— dalam begrooting dikasi ma- 
soek dalam ,,toendjangan pada pervesahan”, 
kata Soer. Hdbl. 

Hima 

SEBAB HOEDJAN. 
Dalam beberapa hari im, malahan dari sema- 

lam sampai ini tengah hari diwaktoe kita me- 
noeliskan kabaran ini, kota Bandoeng ada di- 
toerocni oleh air hoedjan. Tjikapven doeng be- 
lom terdengar, jang lantaran airnja besar, ba- 

rangkali bikin roesak keadaan jang didekatnja 
Tetapi seorang jang baroe datang dari district 

Boeahbatoe Kasih taoe pada kita. Tetapi se 

orang jang baroe datang dari district Boeahba- 
toe kasih taoe pada kita, bahwa diantaragot 
Margasari, Tjiganitri, begitoc djcega djalanan, 
kelihatannja seperti danau ketjil, dimana air 
mejapak ditengah sawah seperti laoean Dengan 
itoe djoega, djalanan Babakandjati dan djala- 
nan Kiara Tjandong kelihatannja seperti laoe- 
tan ketjil. 

  

| 

—0— 
#3 Pembrian hormat. 

Ind. Post kabarkan, orang telah taoe, djoem- 
blanja oewang jang “dikoempo-l boeat pemrian 
hormat Sri Katoc dan pesta-pesta jang ber- 
hobboeng dengan itoe, tida menjenangkan. Se- 
dang di Nederland orang mengeloeh lantaran 
orang2 disana takoet kalocar oewang, adalah 
di Hindia demikian djocga dan orang akan 
menanja, apa achirnja akan djadi begitoe roe- 
pa hingga sabagian dari niatan jang “divoorstel 
sadja bisa didjalankan ?    

    

   

  

SOLELEREKELE PADA Oh 
Moelas, karena panas, karena banjak kakan. 

karena koerang tidoer atau disebabkan oleh 
penjakit peroet jang lain boleh diobat dengan 

Ubat Penremunt 
jang moestadjab scria masjhoer Kalau dimoe- 
lai meminoem nistjaja moelas, atau melojo itoe 
akan hilang dan badan berasa enak lagi. Djan- 
gan loepa beli obat ini harga f 1.25 satoe bo- ! 
tol. Boleh tanja sadja ditokoh-tokoh ketjil atau 

di Apotheck. 

08 
Agent: W. 3. Ledebosr & Co. 
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( ssionair & Vendubonder 

KAO TJENG Bin 

Gommissis - Yondu:is 
op Woondag 27 ya 1923. 

locaa! 
aan de” 

Passerstraat No. 34. 
Van diverse meubllair, toko artikelen, wasch- 

zecp, azijn, lampen, glazen, schoenen  water- 
cmmers eNZ. eNnZ. 

De Venduhouder, 
KAO TJENG KI   

Lekas bei hampir habis. 
Gambar-gambar bagoes dari tanah Djawa se- 

perti: 
Gambarnja jang moelia 

DE SULTAN VAN DJOKJAKARTA VIII, 
Kandjeng Goesti Pangerang Adipatie Arie 

Praboe PRANG WEDONO bersama isterinja 
Goesti Kantjeng Ratoe Timoer dan lain lain. 

Harga selembar f 1.-— 
  

   

    

Konin 

AAN KOMSTEN 

Saleier en Bonigolf. 

PijnackerHordijk. 

Samarinda, Donggala, Sangkoelirang, 
Berouw en Boelongan, 

  Vrijdag 2 dng van Bae Pan, 

Polewali, jene en gnipa 
(Mandar.)   

gatal tersebab |    
- G&. WIELAND & Zn. 

Avond- Vendutie 
op Dinsdag 26 Juni 1923 

ten huize van den WelEd.Geb. Heer 

F. A. Van Ginkel 
.PAVILJOENSLAAN No. 1. 

Van een keurig onderhouden inboedel w. o. 
djatie houten en rottanzitjes, hoedenkapstok met 

.!spiegel, bloemenstandaard, bioemenbakken, boe- 
| ken-, hang:, leg, medicijn-en dispenkasten, spie- 
| gelkasten met geslepen spiegel, waschtafel met 

PRINSENLAAN No. 5. ' marmer. en spicgel, waschstellen, vuilinnenmand 

GEEN KIJKAVOND. ' kleerenrantangs, stilletjes met marmer, sampirang, 
Van een keurig onderhouden inboedel w.o. ' buffet met marmer en spiegel, cetservies, cnristal- 

Penjakit oeloe-ati dan moelas diobat - dengan 
Kanan Tapa Great Cure. Hargaf 1.25 'sa- 
ce s 2 

  

Verda-, Verbuur- 61 Gommissiekantoor 
G. WIELAND & Zn. 

Avond - Vendutie 
op Donderdag den 28en Juni 1923 
ten huize van den WelEdelG. Heer 

A. J. van der Weide 

djatiehouten-en rottanzitjes, hoedenkapstok met 
spicgel, rustbank, schrijftafel met stoel, Nulitelam- 
pen, sehilderijen en muurborden, boekenkast met 
facet geslepen glazen, schutsels, twee persoonsledi- 

en glaswerk, klokken, schrijftatei, met stoel etens- 

tafel, filter met standaard, muurborden en 
schilderijen, rottan-vloermatten, Singer nasima- 
chine, rustbanken, kinderbedden, selrijfmachine 

   
   
             

   

  

AANKOMST EN VERTREKDAGEN DER SCHEPEN GEDURENDE DE MAAND JUNI 

Woensdag 27 Juni : 

11 uur V.M. 

kant waschtafel met marmer en spiegel, hang-, | merk Remmington, koperwerk, studiebocken, 

leg-, spiegel-, medicijn- en dispenkasten, buffet schommel, kindersportkar, schutsels, enz, enz. 
met marmer en spiegel, stilletjes, kleerenrantangs, | Verder prachtige chevelures en aarden en Japan- 

nachtkastjes, muurkleedjes, handoekrekje, etens- Ische potten, tonnen met rozen en palmen, zeld- 

tafel en stoclen, restant glaswerk, cetservies, | zame aardorchietn, aluminium, pannen en potten, 

keukengerei, gas komfoors, kinderwieg, kinder- | emmers, teilen borden-en goedangrakken, heeren 
wagen. Verder pottren met ehevelures, tonnen met |en dames fietsen, keukengerij, enz, enz. wat ver- 

palmen en ander: bloemen en wat verder te' der te voorschijn zal worden gebracht. 

voorschijn zal worden gebracht. Te bezichtigen op den dag der vendutie vanaf 

Te bezichtigen op den dag der vendutie vanaf |5 uur N.M. 
5 vuur N.M. De Venduhouders, 

De Venduhouders, 2156 G. WIELAND & Zn. 

G. WIELAND & Zn. ! 9157 
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TARIKNJA 

tanggal 23 October 1923 0.5. 
F 50.000.- boeat toean 

Oost Java Stoomtram bikin senang publiek di Oosthoek, 

lot O. J. S. bikin senang publiek di Celebes 

1000 prijs 
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1/1 lot £ 7.60 

1: 2— . Jt lot £ Tanggoeng baijar penoeh 
. Kaloe hari tarik di moendocrken 

boleh minta wang kembali. 

Bakal di Madjoekan 

Boleh belie pada kantoor Oo. J. Ss. M a 1 an g, dan pada agent2 

antero Ned.-Indit. 

BOLEH TOEKAR 
Semoea lot njang nominaal f 10.— apa keatas dengan coupon tjoekoep di harga- 

ken f 4.— djadi tamba f 3.60. (kaloe coupon soedah Fi Baeniian di an harganja 
coupon :) Njang nominaal f 5.— dan “di bawa f 10.— di hargakan f 2— djadi am 
ba f5.60.— Njang nominaal f 2.50 dan di bawa f 5.— di hargakan f 1.— djadi 
tamba f 6.00.— Njang di bawa f 2.50 di hargakan f 0.50 djadi tamba £ 7.16.— 

Ampat dari Ya lo1 O. J.S. boleh toekar sama lot toca seperti atoeran di atas. 
Semoea lot njang 1/1-1/2-1/3 -1/4- 1/5 apa 1/10 dari leening apa djoega di trima 

menoeroet harga di atas. oi 
Kalbe toekar satoe lot toea sama 1/1 | 

1 

  

atawa 
Satoe lot toea sama 4/4 

O.J. S. 

kliike Paketvaart Maatschappij 

1923 

VERTREK 

. Roggeveen. Dinsdag 26 Juni naar Brisbane, Sydney en Melbourne. 

Dinsdug 26 Juni van Soerabaja. 12 uur M. 
Semarang, Batavia en Singapore 

s Jacob. Woensdag 27 Juni naar Bonthain, Saleier, Sindjai, Badjowe, Palima, Kolaka, Palopo, Malil s 

Donderdag 21 Juni van Bonthain, 8 uur V.M. terugreis Kadjang. p Len op de 

naar Soembawa, Boeleleng, Soerabaja, Semarang, Pekalongan, Tesal, Cheribon, 

Zondag 24 Juni van Bocton, Raha, S uur V.M. Batavia, Tg.-Pandan, Riouw en Singapore. 

Leksoela, Ambon, Banda, Ceram, West- 
Nicuw-Guinca, Kei-, Aroe-, en Tenimber 

cilanden en Merauke. 

De Haan. Vrijdag 29 Juni naar Samarinda. 
Donderdag 28 Juni “in Bima en 12 uur M. 

Kleine Soenda cilanden. 
& 

Mijer. Vrijdag 29 Jimi naar Soerabaja, met overscheping aldaar voor passagiers alleen naar Sei 6 

Donderdag 28 Juni van Soerabaja. 5 ur N.M. Batavia, Singapore en Bel.-Deli. ye 2G Pe Bni 

De Eerens. Zaterdag 80 Juni naar Samarinda, Donggala, Boelongan, Berouw, Sangkoelirang, en d greis 

Zondag 24 Juni van Balikpapan, 2 uur N.M. Balikpapan. ' 8 & Op de kerugras 

Boeton, Raha, Ambon, Saparoea, Piroe, Namlea, Wahaai, Laiwoci, Batja: 
   Sloet v/d Beele. Zondag 1 Juli naar 

Donderdag 28 Juni van Ampenan, 8 uur V.M. Ternate, Tobelo, Weda, Patani Saonek, Manokwari, Wasior, Wooibaai, S 

Boeleleng, Javakust, Tg.-Pandan, | Wakde, Humboldtsbaai, Bosnik, Sorong, en Wajaboela sialan 
Riouw en Singapore. 

S 

Brouwer. Maandag 2 Juli naar Part-Par&, Polewali, Madjene en Balangnipa (Mandar).    



AA aa Ita mun 
Sa Ka Tegang Naa ad Me |, Kempama oan bet seh dapat dana | 

  

Cedjan dateng, kambing belarie ! 

    
   

   

kemari. 

2e BANK WEST JAVA 0 pa 
S. D.I. SEMARANG . 3 " F. neo 
73 GFWEST BANK 2 G!28 wd F. 1260 
N.V. LASKA SEMARANG ojrns Mo EK. 100 
N.V. DJIT SI 14. yopps F. 10x0 
N.V. FAVORIFAS 9983 F. 180 
4e JAARBEURS Mt 15/8/28 F. 275 
O. J. 5. « agjaojas @ F. 760 
GELD LOTERIJ ana : K.n, 

Jang menoenggee pesenan 
LIEM POO TJONG -Sgerabaja. 

Pasar besar wetan M.— en yan | 
Doventer!   lanu-39 

Tel: 2017 en 2168 Zuid. 
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dan batoek, selesma 
oods Pepermunt Great I sakit 

i Obat | Harga 135p it Pepantai Gia Haiga 

Dianganlah membeli premieloten, tetapi 

JAARBEURSLOTEN 1. 
Ini Joterij telah diakoe sah oleh Gouvernement dan prijurprijnja ditanggoeng de- ' 

Hoofdpriis harganja f 20,000 
ngan ba 

dan banjak lain-) tin 
“Rus-PRiys DITANGGOENG BAIK 

Harganja satoe w f 2.50 franco dengan penghbentaran post f 2,85. 
10 lot dengan pen aran post .. . f25 
Lot-lot akan' dikirim dengan memakgi Rembours atau sesoedahnja terima post- 

wissel. 

Bandoongeche Administratis Bragawog “ 
BANDORNA 

  —— 

»M. H. JOENOES" MANDAILINGER 
SOERABAYA. 

Commissionair. Speciaal, 

, sMembelikan-Mendjoealkan” 
Teroetama deri perkaga parang ,BATIK-BATIK" keloea- 

tanah Djawa. 

Bisa diharap ND 

MINTALAH keterangan lebih djaceh pada kita : 

Telegram Adres: 

MOEHAMAD JOENOES. 
  

  

Manders Seemann en Co's Handel Mij. 
Amsterdam — Parljs 

  

— Hamburg — Macassar — Menado — Gorontala — Amboina 

  

BIER JANG SEDIA BOEAT 

TANAH HINDIA. 
Dimana-mana boleh dapat. 

 



   

  

n hang baha 

tak djadi mn Ta 

0 aa kita maaloem belaka, Kinine jalah 

sakit Malaria, jang bikin mati bibit 
kit malaria dalam Sea Kedjadiannja 

malaria seperti terlaloe lamah, koc- 
darah, sakit 

oes tidaklah disemboehkan oleh kini- 
penjakit itoe perloe ada obat, jang 

bikin koeat toeboeh jang lemah dan kocat- 
asabat serta tambah koeat diri. 
Djalanjang paling baik. 

Djalan jang paling baik sekali boeat hilang- 
kan penjakit itoc ialah 
terlaloe moedjarab goena hilangkan bahaja p?- 
njakit sesoedahnja dapat sakit Malaria dan 
tidaklah ada obat jang lebih baik chasiatnja 
lain dari obat ini. 

'Tocan Dokter C. Naylor, Bangalore, Hindia- 

Inggeris, toeli: ,Dengan saja poenja pertolon- 
toean ja obat ”Sanatogen” jang tela- 

fee baik, imasoekkan di -Hindia Inggeris Sela- 
tan dan saja ada sebab boeat besar: hati ka- 
rena kebaikannja oleh sebab hal itoe saja pan- 

dang seperti pertolongan besar, jang saja boleh 

oendjoekkan pada orang sakit. 
»Tidaklah ada obat koeat jang bisa lawan 

Sanatogen kalau toeboeh perloe dapat makanan 

jang koeatkan diri. Sanatogen gampang mentjer- 

na dan baik dipakai kalau kiranja orang tidak 

sempat lagi minoem soesoe, maskipoen ditjam- 

poer dengan banjak ajer. Dalam beberapa hal, 
teroetama pada penjakit keras dan sampar, 

saja soedah pakai Sanatogen ini seperti pem- 

bantoean besar, sebab karena koeatan obat ini 

orang sakit sempat lawan penggodaan penja- 

kit dan lagi obat ini terlaloe baik paedahnja 

bocat tolong saja tempo lawan penjakit-penja- 

kit djahat. Saja berani terangkan bahwa sebab 

kedapatannja Sanatogen ini seperti soeatoe sen- 

djata besar diberikan pada banjak lain, jang 
soedah dalam tiga tiap doktor.” 

(Tanda tangan) C. Naylor. 
Perdjalanan darah pentjernaan 
makanan dan berat toeboeh dja- 

dilebihbaik. 
Satoe soerat tjerita ilmoe obat dinegeri Ingge- 

ris toclis sepeti berikoet: ,,Kebaikan besar jang 

didatangkan oleh Sanatogen adalah terlaloe 

banjak sekali dan paling adjaib Orang-orang 

sakit soedah beberapa Nun djadi koeroes 

oleh penjakit beratnja djidi bertambah-tambah 

satoe atau doea pondtiap minggoe, dan kadang- 

kadang poen lebih banjak lagi.” 
Toean Dokter Premsela di -Amsterdam ka- 

barkan: ,,Perkara saja poenja anak jang atjap 

kali betocl dapat sakit malaria saja boleh te- 

rangkan bahwa saja terlaloe poedji sekali keba- 

ikan Sanatogen, dan tidaklah ada bandingnja 

kalau dibandingkan dengan matjam-matjam 
obat lain jang diketahoei orang sampi sekarang. 

Djoega bagi banjak orang sakit jang lain 
jang saja obati, saja maaloem dan ketahoe, bah 

wa kalau pakai Sanatogen temponja dapat 

kesehatan djadi lebih tjepat kalau dibanding- 

kan dedgan obat lain jang dipoedjikan, boe: 

kan sadja sesocdahnja sakit malaria, tetapi 

djoega habis matjam-matjam penjakit jang 

lain. Sebab itoelah saja poedjikan Sanatogen 
dengan hati pertjaja.” 

(Tanda tangan) Dr. Premsela. | 

Lebih baik sekali orang sakit malaria pakai 
pertolongan Sanatogen boeat dapat kesehatan, 

semboehkan asabat dan tambah kekoeatan toe- 

boeh. 
  

bekerdja dalam cultuur. 
Sesoedahnja itoe spreker laloe tanja, siapakah 

jang bersalah hingga pendjara baroe di Meester- 

Carnelis beloem menpoenjain samboengan dengan 

Waterleiding gemeente. 
Spreker tiada moefakat boeat berhimat dalam 

oeroesan Landgerecht karena hal itoe bisa mem- 

bekin pertjampoeran antara bestuur dari penga- 

dilan, hal mana cemoemnja ada ditjelah, kare- 

na Ambtenar bestuur dari practijk moesti oeroes 

perkara dalam mana ia sendiri ada djadi satoe 

partij. . 

Spreker sangsi apa Ambtenaar bestuur bisa 

tempo 1/6 bagian dari mareka poenja tempo be- 

kerdja boeat preksa perkara-perkara. 
Akan disamboeng. 

ia 

Kamadjoean perangangan di “Amerika 

—0— 

  

Satoe kawat tanggal 9 ini boelan dari Chica- 

a, sebagimona kita dapat liat dalam Strait 

Times ada mewartakan bahoea peroesahan spoor 

Pennsylvania soeda kasi penambahah gadjih pa 
da 112.000 pegawai hingga dalam satoe tabon 

ongkos moesti bertambah nan dollar. Ka- 
madjoean perdagangan roepanja djosannja per: 

dagangan roepanja paling gampang dilihat dari 

kamadjosan dalam peroesahan pergangkoetan 

seperti kereta 0g . , , 

alau Pennsyivania spoor bisa me:ngari tam- 

bahan gadjih pada penggawai penggawamnja 

ada satoe tanda jang itoe peroesahan ada ma- 

djoe dan itoe peroesahan tjoema bis:a djadi ma- 

djoe dan ahan tjoema bisa djadi madjoe 

kalau ada banjak pengangkoetan samentara 
tang bertambahnja ada djadi satoe tanda jang 

terang dari madjoenja perdagangan. 

Dalam boelan jang laloe kita sering menam- 

pak kubar kawat j mewartakan Jcenaekan2 
gadjih penggawai m peroesahan | eroesahan 
wadja di Amerika. Dalam ini peroesah: an boekan 

tjoema gadjih penggawai sadja telah « likasih na 

ek tapi djam Lada perloe ditambal, sampai 

12 djam sehari. Kita bisa ja jang es: 
han wadia di Amerika An Bau itna madjos sampai pa- 

aa Idiri boeatla- aa pengga, banjak 
jang moesti bekerdja dengan meli watin 

.Pbbin h kabar kabar s0 djaoch sepandjang t $ 

besar dan limpa, badan | 

pakai Sanatogen, jang | 

hingga ad dirasakan : 
wai dan fabriek 

wates. 

: “adi na in! masa per 
jang berada dalam kedjajaan hanja laen laen 
peroesahan maski tida madjoe begitoe pesat, 
toch rata rata ada berdjalan sangat baek. Da- 
lam rap, ja First National Bank or Boston 
ada dibilang bahoea banjak industrie antara ma 
na teritoeng dj barang tenoen dan motor, 
belon pernah begitoe report seperi sekarang sa- 
mentara kemadjocannja pendirian roemah roe- 
mah melaenkan terhalang oleh kakoerangannja 
penggawai dan bahan. Orang jang tida 
mempoenjai jaan boleh dikata tida ada. 

ja agang telah bikin clearing antara 
bank bank naek 2074 dibandingkan dengan ta- 
gon jang laloe. 

Sebegitoe djaoeh ada kemadjoeannja perda- 
angan di Amerika Sarikat tapi sebab sebabnja 

ini kemadjoead sedang perdagangan di lain lain 
bagian dari docnia kalihatan masi sepi sadja, 
belon bisa diketahoei pasti. 

Di Amerika dalam sembrang waktoe perda- 
gangan bisa djadi besar dan rame. Inilah lanta- 
ran itoe Kepvblik ada satoe negeri jang bisa 
mengandel pada diri-sendirinja (self supporting). 
Dengen ia peenja soember materiaal jang kaja, 

rlengkapan industrie jang tjoeckoep djalan 
oeat transport jang sempoernah dan pendoe- 

doek jang berdjoemblah Amerika bisa sendiri 
mengeloearkan barang barang pengaloearan. Dja- 
di sebegitoe lama pengeloearan ada berimbang 
dengan permintaan dari pendoedoek senkiri ke- 
tjoeali bocat beberapa matjam barang bahan se 
perti karet dan laen laen dan makanan seperti 
thee dan beberapa matjem lagi ampir boleh di 
kata Amerika bisa berdiri sendiri dan tinggal 
makmeoer. 

Kemadjoean peset jang sekarang ini soedah 
dateng teroetama lantaran dalam tempo doea 
tahon lebih jang soeda laloe oleh karenk poe- 
koelan heibat dari mendadak moendoernja perda 
gangan dan mandekoja peroesahan berhoeboeng 
dengan terlaloe banjaknja persediahan barang se 
gala peroesahan di Amerika soeda djadi sepih. 
anjak fabriek jang setengah menganggoer dan 

kebon jang tida dioesahakan. Lambat laoen per 
sediahan barang abis dipakai dan koerangan si- 
gra djadi hidoep kembali. Belon berselang ter- 
laloe lama banjak orang jang datang mengoem- 
bara dari Europa Selatan soedah terpaksa balik 
kembali ka marika poenja negeri negeri sendiri 
lantaran di Amerika itoe waktoe soeda koerang 
pentjarian. 

Sekarang pamerentah Ametika ada berlakoe 
lebih keras dalam hal mewatasin pemasoekan 
orang jang mengoembara. Ini djoega bikin peng 
yawai djadi koerang Hingga gadjih gadjih moes 
ti dikasi naek dan maski djam kerdja laloe bisa 
perloe banjak ditambah seratoesnja bikin induss 
trie kaliatan repot: 

Rame dan sepihnja industrie dan perdaga- 
ngan kadang kadang sebagian Janearan aliran 
anggepan sadja atau ,,bysympathy” kata Je- 
vons. Beberapa pervesahan moelai dikasi ba- 
ngoen beberapa bank moelai actief kasi credit, 
bebrapa soedagar moelai atoer pesenan pesenan: 
beberapa pendjoeal keteng moelai lengkapan ba- 
rann dagangannja jang laen Isen lantas tetoeroe 
tan dengan begitoe keadakan pasar lantas dja- 
di semingkin rame. 
Demikian djoega kalau pasar lagi mcndjoe- 

roes ka malaise itoe Waktos orang orang tetoe- 
roetan berkocatir dan takoet. 

Kemadjoean perdagangan di Amerika pada 
masa ini poen orang koeatir ada sebagian ber- 
koeatir ada sebagian bersifat demikian djoega. 
Orang kosatir itoelelakon di tahon 1920 nanti 
dimacnkan poela karena pribasa kata ,,history 
will repeat itsel- and forgetfulness is human na- 
ture, dari itoe authoriteit authoriteit ada kasi 
nasihat pada pedagang pedagang dan peroesa- 
ha peroesaha disana boeae berhati hati. Tapi 
biar bagimana satoe negeri besar jang self sup- 
porting seperti Amerika memang lebih bisa le- 
bas melolos dari melaise dari negeri jang tjoema 
membikin barang barang hingga sebagian besar 
moesti mengandel pada pembeli dari loear seper 
ti Engeland dan jang laen laen atau jang tjoe- 
ma mengeloearkan barang barang bahan seperti 
djadjahan jang diexploiteer. 

Tapi bocat Amerika bisa oeloer teroes kema- 

djoean industri dan perdagangannja boeat ini 

wakto» boleh dibilang ada satoe hal jang tida 
bisa diharap. Boeat madjoe lebih djaoeh Ameri- 

ka moesti bisa export barang @barangnja ka 

ka loear negeri. Tapiini waktoe pasar doeni 
masi ada palam kesepian teroetama lantaran ka- 

kaloetan politie masi sadja berdjalan di benoea 
Europa. Kalau Amerika ada satoe negeri jang 

mempoenjai banjak oetang ia bisa goenakan 
ini koetika boeat bajar oetang oetangnja deugan 
ia poenja pengeloearan barang Yarang tapi apa 
mace ia sendiri ada negeri jang banjak mengoe- 

tangkan hingga kalau ia bisa trima negeri nege- 
ri jang oetang padanja ini waktoe maoe mem- 
bajar dengan barang barang pengeloearannja Ki 

ta kira kemadjoean di Amerika pada masa ini 

roepanja bakal tida seberapa pengaroehin peroe 
han dan perdagangannja laen laen bagian dari 
doenia. 

  

4»0000000000009800 
Masoek angin Ini soeatoe penjakit oesaes jang 

atjap mendstangkan kesoesahan. Berasa ngiloe 

dalam peroet. Badan djadi tidak enak. Angin 

itoe tidak dapat keloear. Kalau lama tinggal 

didalan tentoe ia mendjadi ratjoen dan menda- 

tangkan bahaja besar. 

OBs T PEPERMUNT 
chwsiatnja memberi sempat hawa itoe mentjari 

djalun keloear, sehingga perasaan senang kem- 

ba'i f 1.25 satoe botol. 

dihinggapi bisoel atau merah-merah di | 
badaa obat dengan Korrengzal f I—satoe btik. 

Tao 

olah kaga Kenunguai f 1 setas 

KABAR MAKASSRA DAN LA-LAIN Nobi | 
Kinder vseantie kolonie. 

Besok pagi djam setengah sabelas maka a 
nak? jang pergi ambil kesenangan di Malaka- 
dji moelai berangkat dari sana poelang ka Ma- 
kassar. Kira2 didjam 4 atau 5 marika itoe soe- 
dah ada dimoeka 2e school. Disanalah barve 
marika itoc membilaug tabek sama 30 roe2nja 
jang menghentar marika itoe, lantas sasaorang 
poelang ke masing2 rocmahnja. 

Kasehatan, 
Dalam minggoe pengabisan ini kita ta de- 

ngar lain kabar deri pemboenochan  sadja.. 
Boekan sadja pemboenoehan itoe terdjadi ka- 
rena perboeatan kedji orang laki2 sadja. tcta- 
pi djoega orang perempocan. Dengan pengge. 
rakan perbocatan sematjam itoe ' menimbuel- 
kan doegaan kita, bahoea boleb djadi doenia 
moelai toea segala perkataan orang2 toea akan 
digenapi. 

    

  

  

Kayu 
Tjilaka betoel. 

Pada hari Ahad jl. telah kedjadian pada 
sebocah kapal dagang disini sntoe ketjilakaan 
jang aneh. 

Seorang bangsa Ponghan jang bekerdja pa- 
da kapal terseboet telah djatoeh dari atas dek 

kedalam palka. Beroentoeng Dr. Goedbloed 
pada samantara itoe bisa memberi pertolongan 
sahingga loekanja bisa lekas diverband dan si- 
gerah diiring keroemah sakit. 

Dalamnja itoe palka ada kira2 12 Meter. 

Combinatie vergadering. 
Boecat karamean 25 tahoen pekerdjaan Seri 

Ratoe kita Wilhelmina, maka akan diafakan 
Combinatie vergadering S. A. dan I. T. bocat 
mera arakan ambil keramean vereeniging Ina 
Toeni di Makassar. 

Hari vergadering itoe akan kedjadian pada 
8 Juli 1923 didalam Sientje Bioscoop. 

Studentenbangsa Ambon dan 
voetbal. 

Pada hari Senen jang laloe didalam lapang 
pertandingan telah bertanding elftal dari studeu- 
ten bangsa Ambon — Vios Campioen dari Ma 
kassar. Penghabisannja telah kedjadian 3-2 
boeat Vios. 

& .. 
Begitoe djoega pada kelamarin sore telah ber 

tanding J. A. V. C, dan Studenten Ambon. Moe- 
lai main sehingga penghabisan telah kedjadian 
8—0 boeat J. A. V. C. 

. Gewestbank. 
Directie dari N. V. Bank minta kita wartakan 

pada pendoedoek, bahwa di tanggal 6 Juli j.d. 
pindjaman jang ketoedjoe tetap ditarik. 

Siapa jang beloem beli lot, lekas pesan atau 
datang beli, soepaja boleh ada pengharapan pa- 
danja. Jang merasa roegi, djangan beli, tetapi 

soepaja maoe mendapat beroentoeng dan kaja 
perhatikanlah wang riboean itoe. 

Ampirlagisedikit. 
Kelamarin pagi djam 11 telah timboel keba- 

karan didalam salah sebocah toko disini jang 
terdapat di Tempelstraat. 

Beroentoeng datang orang jang soedah binsa 
dengan mengatahoei hal memadamkan api soe- 
dah padamkan itoe api dengan segra sahingga 
ta mendjadi soeatoe apa perkara jang menda- 
tangkan bahaja pendoedoek. 

  

Haroes berangkat. 
Toeroet warta, maka ada doea orang Tiong 

Hoa disini karena penggerakannja koerang sc- 
nang, maka terpaksa haroes meninggalkan Ma 

kassar. 

“4800020086000082 4 
Anak-anak ketjil sering kali dapat bis el 

dikepalanja. Kasihan kita melihatnja. Boleh 
tjoba pakai obat 

Korrengzal 
Kalau dapat aoenting ramboet anak itoe, atau 

tjoekoer, kepalanja. !Sesdedah itoe tjoetji pelan- 
lan tempat jang sakit itoe dengan air panas. 

Setelah kering oebarkan Korrengzal dan oelang 

mentjoetji dan meobati itoe doea kali satoe ha- 

ri, jaitoc pagi dan malam waktoe akan tidoer 

Gatal dan sakit serta panas tentoe akan mrn 

djadi koerang. Harga £ 1.— satoe blik. 
Agent W. B. Ledeboer & Co. 

#2.090500090000004 

Hari keramaian 25 anna Sri Ratoe Wilhel- 
mina. 

Menoeroet programma jang dibitjarakan di- 

dalam comite vergadering penghabisan maka 

telah diatoerkan sebagai berikoet: 

- 80 Augustus 1928 (hari Kemis) 

djam 9 sore mendjoeal lot kamenangan didu- 
lam Societeit de Harmonie dengan dansa2 me- 

makai muziek. 
81 Augustus 1928 (hari Djoemaat) 

djam 8 reveille oleh Bataljonsmuzick dll, djue- 

ga dengan lain? muziek sampai djam 9.30 pa- 

gi djam geredja . , 

djam 12,15 pemboekaan didalam roemahnja 

toean Gouverneur, 
Djam 10 maka. perarakan 2000 ekor kocda 

jang dikenderai, begitoe djoega anak2 moerid 

dari Osvia, Tiong Hoa dan lain2. 

Ini perarakaa akan diatoer begitoe roepa sa- 

hingga akan liwat di Hoogepad dan Sociteit 

djam 11 keramean didalam Sociteit de Harmo- 

nie dan dilandjoetkan hal mengondekan kame- 

kajoks bisoel|! 
dari ..moeka. Harga f1.— 

—0— 
Korrengzal obat koelit boleh dapat - dimana- 

mana dengan harga f 1 satoe bilik, . 

aa aa aan a SEN 
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Genoegen. 
Dari dalam Sociteit2 itoe semoeanja orang 

akan berangkatke Passarmalam, jang diboeka 
pada djam 12. 

Djam 4—6 sore permainan Gijmnastiek dan 
lain2 permainan oleh, Zeevaartschool didalam 
lapang pertandingan. 

Djam 6.12 sore pasar malam. 
1 September 1928 (Saptoe). 

8—12 Perlombaan koeda didalam Konings- 
pe Djam 12 perarakan poela oleh 2000 ekor 

oeda dilapang perlombaan. 
Djam 4.80—6 sore pertandingan voetbal anta- 

ra Zeevaarschool dan Osvia goena meremboek 
G. G. beker. 

Djam 6—10 keramaian dilaoetan. 
6—12 Passar malan. 
2 September 1923 (hari Ahad). 

Djam 8—1 Perlombaan koeda didalam 
pang perlombaan. 

Djam 4—6 sore. Permainan perlombaan athle- 
tiek dari Makassarsche Spoorclub. 

Djam 6—12 Passar malam. 
8 September 1928 (Senen). 

630—8 Perlombaan berlajar. 
8—11 berdajoeng. 
8—1 » berenang. . 
4—6 sore menerceskan perlombaan permainan 

athletiek dan tennis djoega voetbal-match. 
6—12 Passar malam. 2 

4 September 1923 (Kemis). 
8—11 Perlombaan berenang. 
8—11 permainan lajangan. 
8—6 # berlajar, 
4—6sore meneroeskan perlombaan permainan 

athletiek dan tnnnis. 
7.380—9 Permainan orang Militair dimoeka 

panggoeng perlombaan di Koningsplein. 
6—12 Passar malam dan pada itoe djam 

penghabisan segala permainan ditoetoepkan. 
Boeat keramaian anak-anak akan diberikan 

satoe waktoe goena mareka itoe dengan membe- 
ri wang permainan. 

Dengan perhatikan ini programa keramaian, 
maka njatalah bahwa Makassar ada djoega 
mempoenjai keinginan didalam keramaian sedang 
goena hari raja itoe Makassar akan ambil 50 
gambar jang bagoes diboeat oleh toekang-toe- 
kang gambar disini ditaroeh didalam seboeah 
album boeat menjampaikan itoe kepada Ratoe 
kita jang tertjinta Wil:elmina itoe. 

ep Ratoe, Ramailah Indie karena berkat 

  

BAGAIMANA HINDARKAN” PENJAKIT 
BOEAH PINGGANG (GERINDJAL). 

Sebab penjakit boeah pinggang jang begitoe 
berbahaja sekarang diketahnei oleh peib:$ja, 
poen kita pertjaja bahwa daja oepaja akan 

hindarkan pa itoe akan ditoeroet dengan 
sepertinja. Meskipoen penjakit terlaloe snesah 
diobat, tetapi ia gampang dihilandarkan. 
Makanan jang soeeah mentjerna, minoeman 

keras, tidoer djaoeh malam, minoem madat, 
banjak kerdja, asingkan diri, banjak soesah, 
kemalasan dan tjoelas hati semoeanja menim- 
boelkan asam kentjing. Asam kentjing tadi 
meratjoem darah, roesakkan boeah pinggang 
dan timboelkan beberapa asal penjakit seperti 
roeas toelang. jang kakoe dan kesengalan, sa- 
kit belakang, sakit roesoek, penjakit karang 
atau batoe bocah pinggang, penjakit boesoeng, 
sakit pangkal paha, penjakit kentjing dan ba- 
wah kenny kankpg, 

au orang ada penjakit boeah pinggan 
baiklah tolong diri dangan Pil Foster aa g 
kit belakang dan boeah pinggang soepaja orang 
djadi sehat, dan ingatlah soepaja penjakit ti- 
ank datang la kotbali, Pil Fosner boleh to- 
ong dan sem an penjaki tadi. Obat ini 
bikin baik bocah pinggang dan ia penangkal 
bocat kelemahan bagian ini, kalau obat ini le- 
kas, - ki. 

Pil Foster gampamgkan kel ja kentjin 
baikkan tempat kenjuag dan 'Kenikan boa 
pinggang. Obat ini ialah soeatoe matjam obat 
jang sangat moedjarab, dan tidaklah ada obat 
Jang lebi baik. 

bat ini tjoema toelen, kalau pada boengkoe- 
san ada tanda tangan James Foster. Pil Foster 
boeat sakit belakang dan boeah pi 'ggang (Fos- 
ter ' S Rugpijn Nieren Pillen) boleh « apat pada 
Rathkamp & Co, di-Betawi, Soerabaja. Medan, 
Bandoen, » Djokja dan Makassar, wakil besar 
boecat Hindia, dengan harga f 2 satoe boem- 
boeng atau f 11 enam boemboeng, di- Makas- 
sar djoega pada S. Kanner & Co, Chem. Han-     Agent : W. B. Ledeboer & Co.     ”0900”0900”099800690 nangan begitoe djoega didalam Sociteit Omi del Celebes dan Chem. Haneel de Pharmaceut. 

N 

menghilangken teeroetoel, djerawat ” » 

» 
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Tendu-, Verhunr- Commissiekantoor 
G. WIELAND & Zn. 

“Avond - Vendutie 
op Donderdag den 28en Juni 1923 
ten huize van den WelEdelG. Heer 

A. J. van der Weide 
PRINSENLAAN No. 5. 
GEEN KIJKAVOND. 

Van een keurig onderhouden inboedel w.o. 
djatiehouten-en itj hoedenkapstok me 
spiegel, rustbank, schrijftafel met stoel, Nulitelam- 
pen, schilderijen en muurborden, boekenkast met 
facet geslepen glazen, schutsels, twee persoonsledi- 
kant waschtafcl met marmer en spiegel, hang-, 
leg-, spiege-, medicijn-en dispenkasten, buffet 
met marmer en spiegel, stilletjes, kleerenrantangs, 
nachtkastjes, muurkleedjes, handoekrekje, etens- 
tafel en stoclen, restant glaswerk, 
keukengerei, gas komfoors, kinderwieg, kinder- 
wagen. Verder pottrn met ehevelures, tonnen met 
palmen en anders bloemen en wat 
voorschijn zal worden gebracht. 

Te bezichtigen op den dag der vendutie vanaf 
5 uur N.M. 

De Venduhouders, 
9157 G. WIELAND & Zn. 

Diatas langit jang koe- 
wasa Toean ,,Allaah' 
Tetapi di doenia jang koewasa ,,Moestika olie”, 

Maka dari sebab itoe, djikaloe orang-oratg 
harep soepaja bisa mendjadi kaja moelia banjak 
wang banjak redjeki banjak, oentoeng dan ba- 
njak keseneeran, dengan badan bagas kocwara 
san seger boeng gerenta djaoeh dari segala roepa 

sekalian, (ketjilakaan) dan di takoeti oleh segala 

penjakit?njang djahat orang moesti menjimpan 
dan membeli ,,Moestika olie” njang amat moes- 
tadjab mandjoer moedjarab, dan mandi serenta 
sakit, 

Moestika Olie (Minjak Moestika.) 
Denyen sementara (sekedjab) bisa mengoesir 

dan mengilangken segala roepa ketjilaka'an se- 
gala penjakit-penjakit saperti sakit njang kliatau 
dan tida kliatan sakit kepala poesing moenta 
moenta-moenta bingoeng maboek, masok angin 

segala penjakit peroet, sakit kaki toelang linoe 
pegel rhematiek kesleo djatc kepoekoel koreng 
krowak oepas-oepasan di gigit segala binatang 
njang djabat-djahat beratjoen kena barang ta- 
djem gatel goedik panoe koekoel sakit demem 
panas dingin batoek pilek sakit koeping sakit 
gigi sakit prampoewan loeka-loeka (syphilis) sa- 
kit napas dada sesek oeloe ati sakit dan bikin 
koewat badan bikin djalan darah dan bikia 
tambah darah dan orang prempoewan abis brat 
nak sekalian anaknja perloe misti di goenaken 

ini obat dan ini obat bole di pake orang-orang 
laki dan prampoewan toewa moeda atawaanak- 

anak of baji, pendeknja ini obat bo!e di pake 
dan di goenakan boewat 1000 roepa penjakij 

njang kita tida bisa toelis semoewa dalem ini 
advertentie, kerana terlaloe banjak dan leb- 
djaoeh orang boleh tjoba saksiken dan boektis 
ken sendiri baroe nanti merasa kagoem dan 

eetservies, ' 

verder te . 

KEKE ARRAKRA | 

2 Javaschg atik bandel 
Batik! :-: Batik! 

BATJALAH TEROES 
H. M. CARTOEBIE 

DI PEKALONGAN. 
Telegraam-adres: CARTOEBIE 

Pekalongan. 
Djoeal banjak roepa-roepa Batik Pe- 

kalongan jang model baroe dari harga 
f 1.380 sampel f50.— per potang. Pem- 
belian dikirim dengan Rembours atau 
oewang dikirim dahocloe: pesenan sc- 
dikit harga f 300.— atau kirim oewang 
lebih doeloe sedikitnja f 150.— dapet 
ongkost vrij. Batik jang tiada lakoc 
dalam tempo 8 boelan, bgleh tockar 
lain matjem Batik baroe, zonder ada 
potongan apa-apa. 

Prijscourant tida sedia. — 2183 
Memoedjikan dengan hormat. 

Pena aan ana wa ara aan aa an mamaaa 

i 
| 
! 

| 
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DDDDDDODDDDDDO 
Do Pekalongansche 

po Batik Magazijn. 
HANDEL MAATSCHAPPIJ 

»BUEMIPOETRA” 
PEKALONGAN 
Telegram-adres : 

BOEMIPOETRA 
Persediaan jang paling tjoekoep har- 

ga jang paiing melawan dari roepa-roe 
pa batik Pekalongan, model baroe dari 
harga f1.25 sampe f50.- per potong. 
Pesenan di kirim per Rembours. Kaloe 
kirim wang doeloe sedikitnja f 150.— 
atau pesen f300.- keatas onkost kirim 
vrij. Batik jang tida lakoe dalam tcm- 
po 8 boelan, asal belon roesak boleh 
toekar batik baroe, zonder potongan 
apa-apa. Langganan jang setia dan 
soedah lama dapat rabat bagoes. 

DO Memoedjikan dengan hormat. AD 
2821 D 

. apovoovpovooooo 

Banjak toeroen harga. 
RATHKAMP & Co. 

Makassar, Batavia, Soerabaja, Bandoeng, Djocja 
Soekaboemi, Medan, Deli 

Banjak sekali toeroen harga 
Minoeman jang paling baik dan kenamaan ber- 

tahoen-tahoen, sebagai Port, Shery, Malaga dan 
anggoer Tokayer belilah pada sekarang ini de- 
goan sekoenjoeng-koenjoeng diberiken locar biasa 
nleh kita karena barang jang baroe kita terima 
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heran dari ini obat. Port poetih sebotol — f 2.75 
Moestika Olie (Minjak Moestika.) Port merah # » 2.50 

Harganja 1/1 flesch isi Penoeh 30 gram a f 1,25. Shery » » 2.50 
Sclamanja boleh dapat beli pada Anggoer Malaga » » 2.25 

Generaal agent voor Hindia Nede:land Anggoer Tokayer Ta » 3— 
N. V. ,Internationale'"" 2. 33 »  satoe pipa ,, 4.50 

Apotheek en Commissie kautoor Orang jang minta dan djocal kembali 
1830 Kranggan Temanggoeng. 11238 RABAT. 

Mineraalwaterfabriek ,,AURORA” - Makassar. 
Patanoeangweg Oo Telefoon No.405   

Kami poonja minoeman moelai sekarang boleh dapat pada: 
Djid Soen Tjoa 
Hok Tjan Long & Co. ( 
Go Tjoeng Kiat en The Beng Tie ( 
Yat Hieh 
Goan Tjian 

” 

” 

(Toko Weltevreden) 

Moerah ) 

Passarstraat Telefoon No. 235 
Strandweg 489 

Tempelstraat 546 
» 136 

Matjiniajoeweg 8 

H. T.L. ) » ” 

” ,» 

dengan harga Seperti terseboet di bawah ini: 

   

   Muurstraat 

Ini malam ! 

    

  

  

-- —ca ma ae 

nanti Mr. dan Miss Carter de 
mainan jang amat bagoes. 

bar jang teryoedji. 

SengKie — 
dalam roemahnja dari Societeit ,,LOK SIANG SIA” 

      
GAMBAR PARAMOUNT 

Dihentarkan oleh muziek jang merdoe. 

Nona Dorotby Gish dalam Isteri jang ijemboeroe 

  

Komedi jang loetjoe dalam 5 bahagian jang pandjang: satoc pengadjaran jang 
baik boeat orang-orang pemoeda laki-laki dan perempoean, bagimana diaorang ha- 
roes lakoekan dirinja pada waktoe perkawinan jang ta' setia. 

DI DAHOELOEI OLEH : 
Satoe gambar komedi jang loetjoe sekali dalam 2 bahagian. Dalam gambar ini 

Javen toendjoekkan jang diaorang poenja per- 

Siapa di Makassar tida kenal gambar-gambar Paramount ? 

Selamanja djika ada gambar Paramount dan penonton nanti dapat lihat gam- 

    

Per isinja satoc botol Limonade f010 
» Ajer Belanda f0 06 

0385 
“2. 

” » » 
Botol kosong dari ,,Aurora” 
Peti $ ” »” 

  

Bioscoop 

Makassar. 

    
   

     

   

    

  

    

Ini malam | 
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Menjenangken dan mengobatkn gatal tersebab 
Cleh koedis dan goenik jaitoe dengan Korreng- Lekas beli hampir 

  

  

    
  

zal f1.— 2 . 

NEON OOM OM OMOON | per” Ta bags dari tanah Djawa & 
& Agent dari boekoe? dari IN) Gambarnja jang moclia 
: VOLKSLECTUUR jaftoe 3 gg Teen Mb pg nsamnngag pn 
& Stcomdrutkerij ,CELEBSS" gg Eraboe, PRANG WEDONO bersama isterinja 
MN PASSERSTRAAT — MAKASSAR- BG | “hinga sekar fee maoer dan lain lain. 
00ommomomonomonono:| 

an 

Boeat djaga diri di hari toewa! 
Orang Tiong Hwa bilang: 

Lauw Poen. 
Masoeklah ssurantie djiwa pada 

»E. C. I, L. MY.” 
Eerste Chineesche Indische Levensverzekering Maatschappij 

TJE PIN POO SIOE KONGSIE 
ZANDZEESTRAAT No. 50. TELEFOON No. 271. MAKASSAR 

NARRAN 

  

Djika Tocan2, Njonja2, serta anak2, beloem masok assurantie djiwa pada lain 

Kongsie, soepaja soekalah sigra dimasoekan assurantie pada Kongsie kita, kerna 

itoe boekan sadja ada kapentingan 'Toean sendiri dengan kekoewatannja kita 
pocnja Maatschappij. 
Hanja oemoemnja bocat kebaikan nama kita bangsa TIONG HWA, haroeslah 

scsocatoc orang TIONG HWA pilih peroesahan bangsanja sendiri. 
is Pertanggoengan djiwa dari f 100.- sampe f 500.- tiada preksa Dokter dari f 1000.- 
dan keatas dengan pepercksaan Dokter jang ringan. 

Pertanggoengan dibajar dengan lekas dan gampang, premie moerah. 
Ditjari Agent2 dimana-mana tempat jang beloem ada Agent. 

Banjak Tabe dan hormat 
EERSTE CHINEESCHE INDISCHE 

LEVENSVERZEKERING MY 
Bijkantoor MAKASSER, 

    

    

    
    

  

  

pi RSI Sons 
SOAPMAKERS BY 
APPOINTMENT 

Manufacturers of Household, Toilet, 
Disinfectant and Polishing Soaps. 

Established over IOO Years. 

D0. TO HIS MAJESTY 

THE KING. 

    

    

  

   
    

  

R 1 
TELD s' : 

DAL FLAG NI She 

  

Importeurs : 

Moluksehe Randels - Vennootschap 
Nakassar, Menado, Gorontalo, Ternate, Amboina   

  

          
  

 



  

Ajer bianda ” 
Harganja sates botelpakat toeteop patont 38. 
dan pakai tootoep biasa 2. 
Stroop roepa? satee botol harga 090 ,, 

Botol2 deri labriek kami boleh dikembalikan “dengan tida petah “dan terima kem- 
bali soedah dibajar. 
Pers di diceal, herganja di koera ka 

120 “Rathkamp & Co. 
  

    

  

  

PAK3ILAH 

sASTHMADOR" 
Ini obat jang paling baik boeat ASTHMA, 

SESEK NAPAS. 

Boleh dapat beli di: 

IMPORTEURS: 

CHEMICALIENHANDEL ,,CELEBES? 
GEBROEDER8 NAJOAN 

Telat: 379. Tempelstraat 76. 

    

    

    

    
    

     

  

     

  

Java China Japan Lijn 
Hootdagontschap : KALI BESAR OOST 12, BATAVIA. 

Selamanja membeeat pelajaran antara 

Java, Makassar, Balikpapan 

Hongkong, Amoy, Shanghai, Dainy, Japan. 
Connossemen-connossement boeat mengirim barang3 akan dikirim teroes" diseantero Hindia- 
Nederland keysemooa pelaboehan dari China, Korea, Japan, Formesa dun ka Wiadiwoatok 

Kapal api TJILATJAP 5 Juli bongkar moeatan datangnja dari Hongkong. 
Kapal api TJIKINI 9 Jul- ambil moeatan boeat Hongkong, Shanghai dan Japan. 
Kepalfapi TJIBODAS 23 Juli ambil moeatan boeat Hongkong: Shanghai en Japan. 

—a —9— 

Java Pacific Lijn. 
Oleb Directie dari Jav ine-Japan LLijn jang bekerdja sama-sama dengan Ytoomvane 

. Mij. Nederland dan Rotterdamache Lloyd. 
Pelajaran saban tiga minggoo dari 

Java, Macassar, Balikpapan 

Philippijnen, Hongkong 

Vancouver, Porttand, San Francisco 
Connossement-connessement boeat mengirim barang? akan dikirim teroes ke semoea pelaboe- 

han disebelah Barat, Timor dan Selatan Amerika dan ke semoca Overlad Points di 
Verecigde Seaten dan Canada. 

Lamanja pelajaran antara Java dan Vancouver 40 hari. 
Keterangan? tentang vracht dan pavsage akan diberikan dengan setjoekoepnja aleh 

Java-China-Japan Lijn 
Batavia, Tandjong Priok, Semarang, Soerabaja, 
Makassar, Hongkong, Kabe dan San Fracisco. 

  

  

  

Telegram-Adres: J. C. J. L: CHINALIJN. — Telefoon : Makassar No. 291. 
” — J. P. L. ' PACIFICLIJN.          

  

  

    

  

  

SEO EPONSEROD 

TILBURG 

,TRIO” BIER 
   

    

   

BIER JANG SEDIA BOEAT 

TANAH HINDIA. 
Dimana-mana boleh dapat.
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