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| Gewestbank 
akan kedjadian. 

Kami mohon kepada ang meme:ang O'li- 
gat'e kami dari 

pindjaman ka Y 
ja g akan ditarik dengan tada percbahan 
pada tanggal 

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

Directie dari 

N. V. Bank v. Gewestelijke & 
Gemeentelijke Credieten. 
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TIMBANGANNYA TOUEA4 BURGEMEESTER 

Soenggoehpoen saja boekannja (belon) pemim- 
pin dari S. I. Makassar, tetapi sebagai lidnja 
dan Voorzitter dari P. K. I. afdeeling Makassar 
wadjiblah saja akan menoclis disini berhoeboeng 
dengan toelisannja tocan Burgemeester jang se- 
olah-olah hanja oentoek ledennja Gemeenteraad 
sini, jang perioe akan lebih dahoeloe diketahoei 
ledennja itoe raad jang akan memperbintjang- 
kan nanti itoe di Gcmeentevergadering: jaitoelah 
tentang motie jang dikirim oleh S. I. pada Ge- | 
meenteraad dalam boelan April j.l. 

Tetapi heranlah adanja akan meingat soerat- 
nja toean Burgemeester itoe jang teroentoek goe 
na leden boeat diperhatikan, telah disiarkan djoe | 

ga dis. ch. Makassarsche Courant No. 122, 
Pembatja: Toean-toean dan Saudara-saudara 

sekalian! Ingatlah, bahwa soerat chabar itoe ti- 

dak sadja dibatja oleh ledennja Gemeente, ma- 
lah beberapa pembatjanja ada tersiar antere 

Hindis dan djoega di Nederland. 
Djika sekiranja socratnja toean Burgemeester 

itoe, soedah sebagai poetoesannja Gemeenteraad 

keheranan jang tadi diatas saja soedah toelis 

barangkali tidak ada. Sebab kami poen menga- 
tahoci, bahoea poetoesannja Gemeenteraad itoe 

wadjiblah kami akoei, walaupoen wakil kami — 

wakil kami jang sedjati — tidak ada ber- 

doedoek disana. . 

Soeatoe pertimbangainja satoe orang, 
| 

Ijang meminta diperhatikan oleh leden lebih da- 
| hoeloe yoena dipertimbangankan, dan dimana 
.itoe toelisan saja merasa ada tersemboenji disana 
'satoe critiek jang #amar-samar jane dihadapkan 
'pada Leidernja S. I. (Raden Mas Hadji Mah- 
'moed ? S. I. Md.): itoelah jang menimboelkan 
keherananan jang tadi diatas saja soedah bi- 

"lang, sebab: menveroet kejakinan saja, ini Pre- 
|sident (Leider dari S. I. ) 'elon bisa diharap: 
ikan sebagai niat dan kemaoeannja toecan Bur- 
| gemeester itoe. 
| Saudara saudara! 

Sebelonnja saja menoelis lebih djaoeh oentoek 
membentangkan pendapatan saja tentang toeli- 
sanuja toean Burgemeester itoe, maka haroeslah 
lebih dahoeloe disini saja salin dan toelis itoc 

jtoelisan jang di Makassarsche Courant, soepaja 
|semoca saudara bisa toeroet menimbang bersa- 
| ma-sama. 

Kira-kira beginilah Melajoenja : 
SATOE SOERAT JANG PeENrina 

| DARI GEMEENTERAAD. 
Orang tentoe ada meingat lagi, bahoca 

pada permoelaannja tahoen ini dibeberapa soe- 
rat chabar Soerabaja Ampel, ada locas mempcr 
bintjangkan rekest jang dikirim oleh S. I: pada 
Gemeenteraad disana, jang berisih permintaan 
pada Raad boeat mentjampoeri didalam kam- 
oeng. 

5 Set2o permintaan sebagai itoe, S. I. di kota 
ini telah kirim pada Gomeenteraad Macassar, 

Kantoor S. Ch. ini: di Passers-Straat 

Semoea karangan dan chabar jang hendak di 
tempatken dialamatken kepada 

Redacteur C. I. R'"EUWPASSA. 
Makassar. 
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van LIER, Makassar Hoeroef-hoeroet 

vertentienja 

on No.26. 

toean Agent di 

PADA HARI 

dan dibawah ini kami toeroetkan djawaban 
jang dikarangkan oleh toean Burgemeester, dja 
waban jang mana telah diedarkan pada leden- 
nja Gemeenteraad oentoek fdiperhatikan. 

Anggapan itoe ada terang dan kita merasa 
tidak dapat memikirkan bahoea hal ini akan 
tidak lama dalam perdebatan, tetapi toch ada 
sedikit jang kita tidak dapat menerangkan, jai- 
toe jang Gemeente ada berhak memerintahkan 
tentang pembangoenan roemah didalam kam- 
poeng, tetapi tidak terpaksa boeat mendjaga 
hal ke-ihatan dan penerangan jang baik (1? S.L. 
Md: ) didalam kampoeng. Menceroet o. b. m. 
ini soedah keloear dari peratoeran. Dan kalau 
kami tida salah Semarang sedang bekerdja boe- 
wat memoetoeskan hal ini, 

Sekarang menoeroct keterangannja: 
Soerat permintaan dari Sarikat Islam tertang- 

gal 18 April baroe ini jang telah diketahoei 
oleh Raad berisi pemberian motie dari satoe ver- 
gadering pada 8 hari boelan itoe. (Kenapa di 
sii toean Buigemeester loepa bocat menerang- 
kau itoe vergadering ada dikoendjo ngi oleh ki 
ra-kira 10 vcreeniging di Macassar (gecombineer 
devergadering) apa maksoednja ? sedang dalam 
Itoe 1otis toch ada disebuet itve nama-nama ve 
recnigiug jang mengirim oetoesaunja. S. I. Md. 
jang Inana Satoe salman dari suerat-soerat itoc 
dilampirkan disini, bocat nanti diperbiutjangkan, 
menjebabkan saja sampai pada fikiran jang 
berikoet: 

Motie itoe mengandoeng 4 punten. 
le.- Tidak tjoekoep penerangan didalam kam- 

pveng, jang imana penerangan diloear dari 
pada itoe, boleh dweboet loeas dan tjoe- 
koep. 
Koerang pekerdjaan dari sebab pendjagaan 
pembersihkan selokan-selokau didalam kam 
poeng, jaug mana menjebabkan tiraboelnja 
baoe jang tidak enak. 
Pemberian perintah bucat mencekarkan atap 
jang dapat terbakar dengan jang tidak da- 
pat te.bakar, dan 

4e- Mengambil kepoctoesan tentangan pekoeboe 

2e.- 

3e.- 

ran dari Ini. Cbristenen (apa ini ? 5. 1. 
Md.) 

Sub le. ditimbang, bahoea perloe diadakan 
tjoekoep penerangan didalam kampong 
nja Boemipoetra bocat mendjaga kea- 
manan, 
ditimbang, bahoea selokan-selokan dida 
lam kampoeng Boermpoetra patvet di- 
bersihkan boeat mendjaga kesehatan. 
ditimbang, baloea peratoeran bergan- 
toeng dengan peratveran penggantian 
roemah dan atap ada memberatkan 
bagai simiskin, 
ditimbang, bahoea perbedaan tentang 
kreta mati, peti mati dan koeda-koeda 
jang membawak mati dikoebueran, me- 
njebabkan selalve sedih hati pada si- 
miskin. — 

DIMAKSOED: 
Tentang dari 4 punten ini tiada diterima be- 

tocl boeat hal dari peratoeran Gemeente jang 
ada dan dengan lekas diminta soepaja Gemeen- 
te: 

Sub le. Mengadakan tjoekoep penerangan di- 
kampoeng-kampoeng. 

Sub 2e. Memperbaiki selokan-selokan di kam- 
poeng-kampoeng. 

Sub 8e. Mengadakan tjoekoep genteng dan 
zink2 boeat diberi pindjam bagai simiskin de- 
ngan Separo harga dan ansoeran berdikit-dikit. 

Sub 4c. Wenjamakan peti mati, karena mati 
dan koeda pada waktoe mengveboerkan anta- 
ra sikaja dan SIMISKIN. 

Sesoenggoehnja tentang perobahan jang di- 
minta, jang mana bergantoeng atas keloearan 
ceang, soesah dapat diloeloeskan, karena Gemeen 
te tidak menjediakan fonds oentoek hal itoe. 
TIMBANGAN SAJA: 
Apakah sebabnja: SOESAH DAPAT DILOE 

LOESKAN ? Kalau Gemeente memang soeng- 
goeh-soenggoeh berkehendak mengadakan pero- 
bahan oento?k permintaan dan keperloean jang 
diminta Raajat bersama itoe, Gemeente bisa de- 
ngan gampang menjediaken fonds tjoekoep se- 
bagaimana jang akan diharap. Sebab kami Ra- 
ajat tahoe, dan merasa serta berkejakinan, ba- 
hoea banjak tanahnja Gemeente jang berharga 
berpoeloeh, ja, beratoes riboe roepiah, dan itoe 
tanah toch sampai sekarang beloem dan tidak 

Sub 2e. 

Sub 8e. 

Sub 4e. 

| 

N. V, Dok Ong 
Agent di Djawa: N. 

KELOEAENJYA 80OERAT CHABAR 

  dioesahakan. Apakah ini tanah tidak lebih ba- 
“ik didjoeal, dan veangnja digocuakan oentoek 

besar, bergantoeng sadja dari loewasaja tempat 
Siapasiapa jang maoe berlangganan dan tempatken ad- 

lebih banjak kali, akan dapet koerang ba- 
jaran, Advertentie-advertentie jang liwat dari 

oekoeran, boleh ditempatken sesoedah 
berbitjara baik. 

Europa: 

versmij J.jH. 58 BUSSY, Amsterdam 
V. voorheen H. van INGEN, Soerabaja 

INI, 

permintaannja Raajat jang berteriak disegenap 
waktoe kekoerangan penerangan dan lain-lain? 
Dan Raajat itoe toch mengetahoci dan berkeja- 
k:nan poela, bahoca haknja Gemeente itoe, ialah 
haknja Raajat bersama dalam lingkoengannja 
Gemeente, 

Soeratnja tocan Burgemeester: 
Betoel Gemeentebestuur dapat meadakan halz 

pendjagaan dalam kampoeng dibawah bahagi- 
annja, tetapi tidak teroentoek kesitve (kemana 
dan ? 5. I. Md.) selagi orang-orang kampoeng 
tida dengan lekas menjokong oeangnja Gemeen 
te, Jang mana sekarang beloem ada kedjadian. 
TIMBANGAN SAJA: 
Pertama: disini tosan Burgemeester ada akoe 

djoega jang Gemeentebestuur dapat mengadakan 
pendjaan didalam kampoeng-kampoeng dibu- 
wah bahagiannja, tetapi lagi katanja ci- 
dak boeititoe......Soenggoeh kiza sendiri mun 
djadi toeroet bingoeng memikirkan pendapatau 
ini 

Bermoela toean Burgemeester bilang »Japat” 
tetapi achirnja ,,tiduk kesitve”, Dan kalau besi 
toe kemana dau? Apakah tsroentock hoc 
wijk-wijk jang didiami olet orang $ jang 
kaja sadja' Dan apakah kampocng-kampoeng 
didalam kota Macassar, sebagai kampoeng Wa 
djo, kampocng Perak, Melajos dan laiu2 boe- 
kannj , kampoeng dalam lingkoengannja Gemeen 
te! 

Kalau tocan Burgemeester bisa bilang, bahosa 
orang-orang kampoeng beloem mznjokong ocung 
Gemeente, 1toes menoeroet pendapatan saja tuc- 
an Burgemeester ada loepa atau keliroe penda- 
patannja. Sebab: Raajat semoea toch talior, 
jang Oeangnja Gemeente itoe ada terposngost 
dari semoea Raajat pendoedoeknja Gemeenic, ia 
itoe: selain dari pada opcenten. toch kanii se- 
moea ada dipoengoeti pelasting dengan djalan 
sindirect”. Apakah toean Burgemeesies adu IL 
pa dalam hal ini ? Dan kalau tidak loepa, | 
napa tocan Burgemeestcr ,bisa” bilang: ,siada 
lekas menjokong oeang Gemeente 

Tetapi seandeinja toean Burger 
kinan dan bilang, jang opcenten dar 
belasting dari Raajat Boemipoeteru (orang-orang 
kampoeng) ada sedikit jang masvck dalam kas 
kita (Gemeentekas), itoe saja Uan Raaj 
barangkali toeroet membetoelkan. Se 
orang toch ada tanoe, bahvea scbuha, 
dari pendoedoek dikarmpoeng-katuporag itoe 
memang ada didalam kemiskinan, dus belasting 
indirectnja poen tentoe sedikit kalau ditimbang 
dengan keadaannja orang-orang jang mampov. 
Tetapi djanganlah diloepakan, bahvea walaupoen 
pendoedvek kampoeng ada sebahagian besar 
dalam kemiskinan: maka mcingat djoemlahnja 
jang ada begitoe banjak, djadi oeangnja pucn 
tentoe besar djoega jang musvek di kas kita. 
Dan heranlah adanja, kalau ada peratoeran Ge- 
meente jang memaoci, dimana wijknja pendoc- 
doek Gemeente jang miskin itoe ,,moesti” diper- 
bedakan dari wijknja pendoedoek Gemeente 
jang kaja-kaja (7? S. I. Md.) 

Dan herankah orang, kalau saja seandeinja 
berasa bahoea peratoeran jang diteroeskan bigi 
ni, seolah-olah tocan Burgemeester menanam bi- 
bit kebentjian dalam hatinja Raajat ? Dan sean- 
deinja perasaan saja ini ada sesoenggoehnja, 
apakah toean Burgemeester tidak wadjib me- 
ngobah haloean tindakannja itoe ? 

Soeratnja tosan Burgemeester: 
Kalau orang kampoeng mace menanggoeng 

ongkos-ongkos pada perobahan jang diminta 
ito, tentoe sekali perkoempoelan toean (UwcCol- 
lege) tidak membelakangi waktoe boeat mendja 
lankan peratoeran jang disangka perloe dariitoe 
perobahan ? Tiap-tiap perobahan jang baik da- 
lam hal keadaan kampoeng-kampoeng tentoe, 
siapapoen menerima dengan baik, tetapi bocat 
me.janggoeng onkos-onkos jang bergantoeng de- 
ngan itoe tidak dapat dipikitkan dari kekoca- 
tan oemoem Getmeente, jang mana sebahagian 
besar terkocmpoel dari boekannja orang kamn- 
oeng. 

poeng TIMBANGAN SAJA: 
Disini kembali kita bingoeng lagi!!! Dan kem 

bali tocan Burgemeester oelangkau pendapatan- 
nja jang ,seolah olah” merasa: jang kasnja Ge- 
meente itue tidak ada sebahagian ketjil poen 
dari Raajat kampoeng. 

Apa jang tadi diatas saja soedah toelis ten- 
tang dari belasting indireck dan opcenten da": 
pendoedo:k kampoeng jang banjak masusk ..: 
kasnja Gemeente (kasnja Raajat Gemecte ver 
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sama): Selain dari pada itoe, adalah oeanz dari 
Raajat pendoedoek Gemeente (kas bersama) dan 
wadjiblah digoenakan djoega bagai keperloean 
jang dimintak dalam itoe motie. 
SOERATNJA TOEAN BURGEMEESTER: 
Bagaimana sekarang keadaannja bermatjam- 

matjam punten itoe, boleh diperhatikan menoe- 
roet punt le bahoea memboeat penerangan dja- 
lanan didalam kampoeng2 meadakan onkost 
jang besar, sehingga tentangan itoe teroetama 
sekarang tidak masoek dalam fikiran dari fihak 
Gemeente boeat meadakan itoe perobahan. 

Djika penerangan kampo' perloe boeat ke 
amanan dan baik, dan ada itoe satoe peratoc- 
ran politie jang moesti menanggoeng onkost2 ini, 
jang maha onkost2 itoe tidak dapat tertang- 
goeng oleh orang kampoeng jang berhak. 

TIMBANGAN SAJA: 
Heranlah adanja, kalau toean Burgemeester 

bilang : ,,Sehingga tentang itoe teroetama seka- 
vang tidak maseek dalam fikiran dari tihak Ge- 
meente bosat meadakan itoe perobahan.” 

Kaheranan saja: bahoea saja berkejakinan 
dari adanja soerat tocan Burgemeester itoe, ten- 
toe ada dari pertimbangannja sendiri: artinja 
pertimbangannja jang berkehendak diketahoei 
oleh ledennja Gemeente goena dipertimbangkan 
ocutock menentoekan soeatoe poetoesan. Tetapi, 
tocan Burgemeester soedah toelis teroes djoega 
disitoe, jang ,tidak masock dalam fikiram dari 
fihak Gemeente bocat meadakan itoe perobahan. 
Hingga dalam hal toelisan jang begini, roepanja 
tocan Burgemeester soedah poela berkejakinan 
lebih dahoeloe, bahoea fikiran dan pendapatan 
nja itve akan moesti sesoeai dengan fikiran ser- 
ta pendapatannja segala leden. 

Dan lebih djaoeh, walaupoen dengan onkost 
jang bagaimana besar djoega oentoek itoe pene- 
rangan, perasaan saja tidak akan sampai bera- 
tos, ja. bermiljoen roepiah: dan seandeinjapoen 
onkost akan ada lebih dari pada itoe........ 
menoeroet kejakinan Raajat bersama....wadjib 
lah Gemeente berichtiar tentang hal itoe dengan 
segala daja oepaja. Sebab : mesinnya dad pada 

“goena mendjaga keamanan, djoega - 

Eagorikan Pemandangan dari ,,SATOE KOTA 

JANG TELAH DIOEROES OLEH GEMEEN 
TE”. Dan seandeinja ada satoe voorstel jang 
mengkehendaki satoe auto boeat tocan Burge- 

mcesters dan seandeinja djoega gda lagi voorstel 

jang mengkehendaki 2 opzichter akan didatang- 
kan dari Europa gocna Gemeente kita disini se- 
dang di Hindia ada banjak Opzichter jang on- 

kostnja seedah tentoe lebih moerah dari Opzich- 
ter dari Europa, ja, saja dan sebahagian Raajat 

ada bertentangan dengan itoe vVoorstel. Dari 

itoe, seandeinja itoe voorstel akan dibitjarakan 

djoega, ada bagoes kalau itoe maksoed dioen- 

doerkan, dan oeang jang bakal dipergoenakan 

bucat itoe hal, baiklah, dan lebih dari pada ba- 

goes kalau dipergoenakan oentoek penerangan 

d. II. jaug diharap dan dimimpikan oleh Raa- 
jat disaban waktoe. 
PE CERATNYA TOEAN BURGEMEESTER: 

Bagaimana keadaamja punt jang ke 2 per- 

baikan dari selokan didalam kampoeng, menoe- 

roet djawaban dari Gemeente, atas pertanjaan 

kami dari fonds2 boeat memperbaiki perdjala- 

nan air di kumpoeng Wadjo, bahoea pendapa- 

tannja Regeering boleh dikatakan sama rata, 

jaitoe pendjagaan boeat pekerdjaan oemoem di 

dalam oeroesan orang-orang jang berkoeasa 
i kampoeng itoe. 

0 Seng # IMBANGAN SAJA: 
Boeat oeroesan didalam kampoeng2 jang boe- 

kannja ada termasoek dalam bahagiannja Ge- 

meente, memang Raajat poen lebih dahoeloe 

ada mengetahoei, bahoea hal jang mana poen 

djoega ada terserah pada jang berkocasa di 
kampoeng? itoe. Tetapi bagaimanakah sekarang 
halnja Kampoeng bestuur di bahagiannja Ge- 

meente disini ? Saja soedah melihat dan mem: 

perhatikan, bahoca kepala2 kamposng disini 

ada berbeda djaoeh haknja dari pada kepala2 

kam g di Djawa dan Sumatra, sehingga bo- 

lehlah djoega saja seboet disini kepala kam- 

poeng itoe tjoema sadja sebagai oppas jang tida 

ada berhak soeatoe apa mengeloearkan timba- 

ngannja, selain dari pada ooroesan ketjil2 jang 
Kapitan2. berhoeboeng dengan P Akan disamboeng. 

DK. RATU-LANGIE DAN RAIAT. 

Beberapa hari berselan, g hingga kemarin doe- 

loe ,,Pemberita-Makassar” memoeat pidato pa- 

docka toean - Dr. Ratulangie — salah seorang 
Pemoeka dalam pergerakan kaoem Minahassa 
dan Hindia —jang dilahirkan dalam 4e Mina- 
hassa Congres: (Congres Persarikatan Minahas- 
sa) di Bandoeng. : ' 

Pemoeka kaoem (leider) sebagai toean Dr. 
Ratulangie soenggoehpoen ada mendjadi ke- 
nang-kenangan pada kaoem. Beliau seorang 
jang bergelar Doctor, kalau dipikir, apa- 
kah gocnanja beliau bekerdja dalam dau oen- 

. 
toek akan raiat ? pergerakan jang ti- 
dak memberikan makan ataupoen oentocug pa- 
danja ? Tapi Lenggpennan demikian, tentoe 
lah dapat dirasa isu betapakah keadaan 
lombang kemadjocan satoe2 bangsa dan 

tai oen betapakah alangan2 jang berla- 
koe m menghambat kemadjoean itoe (se- 
bagai djoega soeira2 jang terbit dalam per- 
himpoenan2 orang ramai dan pelbagai pers 
terlebihpoen dalam Volksraad bg pe- 
ngeloehan raiat jang kerap berlakoe dalam 
roepa? golongan pekerdjaan) tentoepoen ada- 
lah dirasa beliau hingga beliau mapan 
kan pemand: peri bagaimana hidoep-hi- 
doepan alam dia dewasa ini. Oja ! apa ter- 
lebih beliau seorang lar Doctor tetapi se- 
dang darahnja Minahassa (Hindia) djoega, ten- 
toepsen tidak diloepa beliau betapakah pe- 
ngenes jang dilahirkan oleh bangsanja 

india dan parboeatan2 jang merendahkan 
deradjat bangsa Boemipoetera Hindia, tentoe 
sedia dirasa beliau djoega, atau dengan kata 
lain! ,tjoebit paha kanan rasa paha kiri”. 

Dengan perboeatan Dr. Ratulangie itoepoen 
ada memboeka djalan peri bagaimana kita ha- 
roes berbeeat. Wahai! Kalau sadja kebanja- 
kan kaoem hartawan atau bangsawan pikiran 
dapat berbocat dan mengoesahakan diri pada 
bekerdja sebagai beliau — oentoek Minahassa 
begitoepoen bangsa Hindia oentoek Hindia, — 
ta dapat tiada dapat dirasa akan membawa 
keringananuja (terangkat) segala keloeh kesah 
dan tjita-tjita raiat. Tapi soenggoeh menjesal 
jang banjak tidak ada itoe perasaaa dan ka- 
hendak hati boeat sama beroesaha dalam me- 
njokong penggerakan jjang menoedjoe haloean 
soetji dan tjoema boeat diri sendiri, sedang di- 
loepa marika itoe jang kalau segala penge- 
loehan jang dilahirkan itoe (sebagai socara2 
jang dilahirkan dalam roepa2 pers terlebih 
olksraad) tidak diperbaiki dengan sigerah, 

tadapat tiada |pengeloehan atau kesoesahan 
itoe akan berlipat ganda dirasa dan dipikoel 
oleh anak2 atau tjoetjoe kita pada hari2jang 
nanti datang, atau ibarat barang roesak, ka- 
lau tidak diperbaiki, tentoe lama kelamaan 
akan bertambah roesak. Hm! boekankah kiri- 
kanan ada terdengar soengoetan keberatan ke- 
soesahan ini dan itoe ? 

Demikianlah oeraian2 Dr. R. itoe 
memberi peringatan bagi kita. 

Sedarlah Minahassa! Sedarlah Hindia ! 
Angkatlah nama kemoeliaan tanah saga 

sebagai 

  

Perhatikanlah sebeloeom memboebosh tangan 
Gidaiam kepilihan Gemeenteraad. 

Ini sore akan datang atau disoeroeh ambil se- 
Bala keizer boeat memberi socara kepada salah 
seorang dari doea Candidaat jang ternjata diba- 
wah ini: 

Toean H. F. Rubach. dan 
“ C. B. van der Voort. 

Soedah tentoe diantara doea Candidaat ini se- 
orang dari mareka itoe akan diambil sebagai lid 
Gemeenteraad. 

Tadapat tiada ada datang pertanjaan pada 
sasa diri perkataan ini: 

Siapa nanti kita pilih? H. F. Rubach atau C. 
B. van der Voort ? 

Toean P.F. Rubach adalah Candidaat dari 
pembesar-pembesar Handel sedang tocan C. B. 
van der Voort adalah Candidaat dari leden I. 
E. V. dan anak negeri bahagian orang ketjil: 

Perhatikanlah pertoendjoekan ini doea Candi- 
daat jang diberi memang ada datang banjak 
perasaan atas sasa diri sebagaimana kita telah 
wartakan diatas. Tetapi apakah penbatja ta 
perhatikan perkara goena keamanan negeri? 

Didalam advertentie goena memilih tocan Ru- 
bach terdapat satoe kelimat boenjinja begini: 
Zonder den handel is Makassar niets. 

Ini kelimat memang benar, tetapi apakah ka- 
lau tiada tosan Rubach, maka Makassar djoe- 
a tiada bisa madjoe? Apa tocan Rubach dari 
olukkenveem soedah perna memberi boekti- 

baekti memadjoekan Gemeente Makassar ? Kita 
tahoe, bahwa dengan hal perdagangan, maka 
Makassar bisa madjoe, tetapi boekan ocnom da- 
ri satoe firma sadja. Doeloe orang wartakan 
tocan Eskes dari Molukken Veem djoega mem- 
perkemoekakan Gemeente, Tetapi manakala kita 
perhatikan baik-baik djasa dari tocan Eskes se- 
bagai lid Gemeenteraad ta lain dari tjoema mem- 
bitjarakan perkara-perkara jang menindis orang 
ketjil sadja atas pembajaran belasting jang terbit 
dari sasa pentjaharian anak negeri sebagai dari 
gerobak dogkar dan lain-lain perkara, boleh 
djadi karena pada perasaagnja, djika pentjaha- 
rian anak negeri tiada ada diberatkan ol:h 
belasting dari Gemeente, maka pentjaharian dh- 
perdagangannja ta bisa kemoeka tentang veem- 
nja (transport auto). 

Sebenarnja kiezers dari ini Gemeente patoet 
memperhatikan ini maksoed dengan sebenarnja 
socpaja ada kebaikan goena ini Gemeente. Ka- 
rena doeloe dengan seorang handelsman sebagai 
tucan Eeskes jang dipilih beberapa kali, apakah 
Makassar soedah lebih baik atau kemoeka dari 
doea atau tiga tahoen laloe? Apakah dengan 
pengaroenja handelsman sebagai lid Gemeente- 
raad beras dan lain-lain perdanganan soedah 
toeroen harga sebagai beloem timboel perang 
Europa atau 6 tahoen laloe? Kita doega mana- 
kala kebanjakaun orang dagang dipilih sebagai 
leden Gemeenteraad, maka penghidoepan sema- 
kin tambah mahal dan apa djadi dengan orang- 
orang jang berkekoerangan ? Mati—soesah— 
tambah mati—tambah soesah. 

Sebab itoe menoeroet perasaan kita sebagai 
seorang diri, patoet djangan kita memilih bas 
njak orang dagang sebagai leden Gemeenteraad, 
Satoe atau doea orang dari bahagian orang da- 
gang kita doega soedah sampai tjoekoep bocat 
memberi perasaan kepada raad. 

Tetapi kalau manakala soedah lebih dari 
mosstinja, memang ta perloe lagi.   'Tocan Van der Voort ada Caudidaat dari 

IE. V. dan pendoedoek Gemeente. Kita perloe 
mendapat soeara boeat memperbaiki keamanan 
negeri dan membersihkan negeri. Jaitoe: Soepa- 
ja Gemeente Makassar dipandang oleh lain-lain 
Gemeente. Satoe Gemeente jang sempornah di- 
dalam peratoerannja mengoeroes negeri boekan 
setjara sekarang. 

Doeloe tiada ada 20”, Gemeente belasting dari 
belasting pendapatan dan tiada ada Bur 
ter dan Ingenieur Directeur dan lain-lain Ambte- 
naar jang mengelosarkan belandja banjak, teta- 
pi sekarang semakin baujak Ambtenaar-Ambte- 
naar Jang mengelocarkan beriboe wang didoega 
memperbaiki keamanan negeri dan bisa mendja- 
di lebih sempoerna ini Gemeente, toch keadaan 
sekarang dipandang sebagai doeloe sadja jang 
beloem ada Ambtenaar-Ambtenaar. 

Djadi goena memperbaiki keadaan sekarang 
terlebih-lebih mendjaoehkan perboeatan salah-sa- 
lah perloe sekali kita mempoenjai lagi seorang 
jang bisa bekerdja goena orang ketjil dan mem- 
bawah segala maksoednja, tambah toean Wie- 
land, Lie Eng Hoei dan Dr. Selamat. 

Boeat membenarkan apa kita oeraikan dia- 
tas, patoet kita sebagai Kiezers memilih toean 
C. B. van der Voort sebagai lid Gemeenteraad. 
Toean van der Voort kita bisa harap djasanja 
goena segala perobahan-perobahan sekarang. Te- 
tapi, manakala toean-tocan Kiezers ta perhati- 
kan apa jang kita oeraikan diatas dan soeka 
sadja dengan ingin orang dagang ta dapat tia- 
da kita akan mendapat penjesalan dikemoedian 
hari. 

Sebab itoe, soepaja djangan ada soengoetan- 
soengoetan jang terdengar oleh kita, pertjajalah 
dan sebaik-baiknja memilih toean van der Voort. 

Toean terseboet akan bekerdja sekeras-keras- 
nja menoentoet kebaikan, kesempoernaan nasib 
kita dan memperbaiki segala perkara jang aneh- 
aneh goena kesenangan didalam peri kehidoe- 
pan kita. 

Sebab itoe perh tikan apa jang baik dan le- 
paskan apa jang akan menjoesahkan kita. 

““cosowagggggyaor SAKIT KERONGKONGAN. 
Adapoen penjakit kerongkongan jang perta- 

ma njata jaitoe merah dalam kerongkongan. 
Tanda ini djadi sesoedah doea sampai toedjoeh 
hari koeman itoe memasoeki moeloet dan Jeher 
anak-anak. Djikalau penjakit itoe berdjankit 
dalam sesocatoe kampoeng. dan seorang anak 
mengatakan kerongkongannja sakit. lekas ambil 
satoe sendok 

Obat Pepremunt 
dan tjampoer “dengan air panas. Tjampoeran 
ini diperbocat koemoer-koemoer, sedjam sekali 
Harga f 125 sebotol. 

Agent: W. B. Ledeboer & Co. 
#usococooooooooee 

KABAR MARAS.E1 DAY LAINAIN N$ z8 
GEREDJA PROTE3TANT 

  

  

  

Dihari AHAD 1 JULI ada Chotbat Indjil 
didjam 6 PLTANG 

« DE KERKERAAD. 
9g 

GEREDJA KATHOLIEK 
HARI MINGGOE 1 JULI 1923 

TIAA ABA MISSA. 
H. KAPELL 

Pastoor 

ROTTERDAMSCHE LLOYD. 
Kapal api Rindjani telah tiba pada 26 Juni 

di Marseille sekarang tengah perdjalanan ke 
Holland. . 

Kapal api Terimai telah berangkat pada 26 
Juni dari Marseille sekarang tengah perdjalanan 
ke Java. 
Kapal api Biutenzorg telah berangkat pada 

26 Juni dari Rotterdam sekarang tengah perdja 
lanan ke Java. 

KABAR POST. 
Nanti ditanggal 8 Juni djam 6 88 pagi bocat 

kapal api van Waerwijk post akan ditoetoep 
bocat Madjene, Mamoedjoc, Donggala (Paloe) 
Toli-toli, Lintido, Bwool. Soemalata, Kwandang 
(Gorontalo Brievenpost) Menado (Amoerang, Ta 
roena, Sangir dan poelau? Toland. 

Boeat soerat2 aangeteekend post akan ditoe 
toep pada 2 Juli djam 4- 8 sore. 

KABAR POLITIE. 
Proces-verbaal telah diboeat pada seorang pen 

doedoek kampong Pisang karena tiada mem- 
poenjai soerat idzin dari pemerentah goena me- 
makai sendjata api. . . 

Seorang pendoedoek kampong Wadjo membe- 
Ti tahoe pada politie, bahoea seorang bangsa 
Tiong Hoa telah menipoe padanja sedjoemblah 
wang besarnja f 28.75. , 

Telah dihadapkan dipengadilan dosa anak 
negeri karena memakai sendjata jang dilarang. 

Di Tuinstraat telah kedjadian satoe perkara 
perbantahan sehingga pisau ambil bahagian. Jang 
ditesooek mendapat loeka jang berat sehingga 
terpaksa diiring kedalam roemah sakit. 
"telah dihantar ke kantoor politie sebocah spe 

da No. 60154 jang mana ditinggalkan di Mali- 
monganweg.— . 

Telah dihantar ke kantoor politie seboeah se- 
peda Fongres jang ditinggalkan Matoanginweg. 

Di kampong Renggang scorang anak negeri 
telah toesoek seorang prempoean dari kampong 
itoe sehingga mati. . 
Seorang pendoedoek kampong Bontoala telah 

wartakan kepada politie, bahwa grobak ijsnja 
jang dihargakan f 12 50 telah ditjoeri maling. 
Jang diduega telah dimasoekan kedalam arrest. 

Telah dihadapkan di pengadilan does orang 
dari kampong Parang karena memakai sendjata 

  

  
jang dilarang. 

- 
nhe 

Didarang roemahnja seorang pendoodask Yaya 
pong Pisang telah menimboel keba Itoe 
-. telah dipandamkan oleh toean roemah sen- 

ri. 
sg 

STOOMVAART MIJ.—NEDERLAND 
Kapal api Johan de Witt telah tiba pada 25 

Juni di Sabang dan pada hari Sabtoe pagi 30 
Juni akan ditoenggoe ditang di Priok. 

Prampoecantoekangteeken. 
Nona Elizabeth Keith satoe toekang gambar 

sekarang ada di Manila. Soerat-ksbar Manila 
Times ada bikin satoe artikel jang memoedji sanget padanja, dan ada bilang djoega jang 
nona itoe soeda bikin contrakt sama Haagsche 
Poss akan bikin gambar? boeat itoe soerat-kabar 
Ia poenja bar pertama jang ia kasi nama 
Peking Night (Pekingg diwaktoe malam bakal 
ditempatkan di omslag dari kerstnummer jang 
bakal dikaloearkaa. 

  

—9— 
Ho Oggerechtshat. 

Aneta dapat kabar jang Mr. Faber, paling 
blakang djadi president dari raad van Justitie 

di di Batavia, dan sekarang ada di dalam 
verlof ka loear negri bakal diangkat djadi raad- 
sheer dalam hooggerechtshof. 

. Nonnis dari raad van Justitie di Soerabaja 
jang telah poetoeskan hoekoenan satoe tahocn 
pendjara pada A. A. Theuvener, lantaran per- kata mentjoeri, waktoe di appel oleh hof telah 
ditetepkan. 

—0— 

b 0 90000000n0000204 
Ditempat-tempat jang berhawa panas itoe 

sogbocr sekali hidoepnja segala koetoe ketjil-ke 
tjil jang tiada dapat dilihat dengan mata. Koe- 
toe-koetoe itoelah mendatangkan penjakit ditoe- 
boeh manoesia. Loeka sedikit. didjakan besar, 
loeka besar bertambah besar. Timboellah nanah 
poetih didalam, Ada poela jang masoek dari 
moeloet besar dengan makana, dan teroes keda- 
lam darah. Dari sana timboellah ia sebagai bi- 
soel atau bengkak. Obat 

Orrengiai 
moestabjab sekali. Boleh dapat dimana-mana dengan harga f 1.— satoe blik, 

Agent W. B. Ledeboer & co. #sos.c.oocooooocor 
Vice-admiraal. 

Tentang brentinja Vice admiraal Umbgrove, Java Bode kabarkan, jang itoe pembesar mari. 
ne letakan djabatannja lantaran berselisihan de- 
ngan gouvernur gcneraal, berhoeboeng dengan 
pengiriman kapal Pelika'an dan tiga kapal si- 
lam ke Hindia. 

Gouverneur-generaal dengan tiada bermoef- 
akat lebih doeloe dengan Vice-admiraal soedah 
kirim kawat ke Nederland, boeat tiada kirim 
itoe kapal ke Hindia, sedang Vice-admraal 
anggep jang poetoesan begicoe tiada bisa diam- 
bil dengan tiada bermoefakat lebih doeloe de- 
ngan pembesar paling tinggi boeat marine. Lan- 
taran itoe djoega Vice-admiraal brangkat deng- 
an tiada menoenggoeh sampes ia poenja peng- 
ganti sampei di Hindia. 

—0— 
Persdelict. 

Toean Han Swie Ping di Soerabaja, redac- 
teur dari Bintang Soerabaja kena persdelicn, di- 
toedoeh menjerang nama wanginja satoe politie 
opziener, jang di boelan Juni taon jang laloe, 
telah gledah satoe hotel di Tjantian, boeat men- 
tjarj kassier jang melarikan oewang f 2000.— 
dari fabriek goela Tangoenan. 

Menoeroet Bintang itoe Politie-opziener telah 
boedjoek satoe prampocan Tignghoa jang ia 
dapatkan di satoe kamar boeat djina. 
. Koetika itoe prampoean menolak, katanja, 
itoe hamba politie soeda djalakan paksaan, 
dan itoe prampocan jang telah bisa melarikan 
diri, soeda adoekan itoe hal pada itoe soerat- kabar. . 

Itoe soerat-kabar telah tuelis itoe perkara de- 
ngan pendes dengan seboetkan nama? dari itoe 
opziener dengan terang. 

Ini perkara dioendoerkan 
Juni jang akan datang, 
dipereksa pada 5 Juni. 

—0— . 
RaadvanJustitie. 

- Raad van Justitie di Soerabaja soedah preksa 
perkaranja Pesakitan2 : 
1: A. Koneynenberg, oesia 15 taon, terlahir 

di Zutphen, pekerdja'an politie-opziener klas 2 
pada Vedpolitie, beroemah di Toeloengagoeng, 
residentie Kediri dan. 

2 Raden Ngabei Soewarsokoesoemo oesia 26 
taon terlahir di Bodjenegoro pekerdjaan'an wa- 
kil mantri politie beroemah di Papar, afdeeling 
dan residentie Kediri. 

Doea-doea tertoedoe lakoeken Pemeresan bocat 
dapetkan keterangan dalem satoe perkara me- 
noeroet marika poenja keinginan. 

Raad laloeh menerangkan, tiada berhak la- koekan pemeriksa,an dalam ini hal dan laloeh seraka ini perkara pada landgerecht di Nga- joek. 

Pendapatan In-dan Uitvoer- 
rechtenen Acceynzen. 

Pemandangan pendapatan In en Uitvoerrech- 
ten en Accynzen di Java dan Madoera dalam 
tiga boelan pertama dari taon 1928 dibanding- 
kan dengan aksiran di itoe taon dan pendapa- 
tan dalam taon 1922 ada sebagai di bawah ini. 

Pendapatan dalam tiga boelan pertama dari 
taon 19283 f 16.092.178.78. 

Pendapatan palam tiga hoelan pertama dari 
1922 f 17.462.282.28. 

Taksiran dalam tempo sebegitoe berdjoemlah 
f 17.628.780. 

Djadi selamanja 8 boelan pertama dari 1928 
telah diterima lebih sedikit dari taksiran f 1.556 

komboli sampei 27 
sedang bermoela maoe 

  571.22.



Tapi telah diterima lebih banjak dari taksiran 
nm tempo sebegitoe dari taon 1922 f 1.370. 

Pendapatan dalam tempo sebegitoe djoe, a dada 2 po sebegitoe djoega d 

1921 f 16.664.505.17 djadi dalam taon 1923 le- 
bih f 562.326.329. 
.1920 f 11.198.630.27 djadi dalam taon 1923 le- 

bih f 4898.548. 51. 
ara 

Pemandangan pendapatan In-en Uitvoerrech- 
tenen Aecynzen di djadjahan2 locar Java dan 
Madoera dalam doea Loelan pertama dari taon 
1928 dibandingkan dengan taksiran di itoe taon 
dan pendapatan dalam taon 1922 ada sebagai 
berikoet. 

Pendapatan dalam doea boelan pertama dari 
1923 f 4.123.192.65. 

Pendapatan dalam doea boelan pertama dari 
1922 f 5.213.303.42. 

Taksiran dalam 
1923 f 5.460.300 

Djadi selamanja 2 boelan pertama dari 1923 
kejaa Sikaitota lebih sedikit dari taksiran f 1.336 

97.85: 
Dan telah diterima lebih sedikit dari taksiran 

tahoen 1922 f 1.090.110.77. 
5 Pendapatan dalam tempo sebegitoe dalam ta- 
oen. 
1921 f 4.023.702.183 djadi dalam tahoen 1923 

lebih f 102.490.52. 
1920 f 3.464.286.41 

lebih f 658.906.24. 

PENJAKIT KOELIT 
Boeat penjakit koedis, biring ajer, kocman, 

koerap dan sekalian penjakit koelit jang gatal, 
harocs sekali diobati dengan Palet Fosrter (Fos- 
ter” S Zalf). Tempo moclai pakai obat ini soe- 
dah hilangkan penjakit. Harga f 2 tiap doos, 
boleh didapat pada semoca roemah obat dan 
toko besar. 

doca boean pertama dari 

djadi dalam tahoen 1923 

  

ADVERTENTIEN 

LELANG 
PACHT GADEAN 

dihari S:nen 9 dan Sela-a 10 Juli 

1923. 

Avond - Venduntie 
wegens vertrek 

. op Vrijd:g den Gen Juli 1923 

ten huize van den WelEdelG. Heer 

H. VAN GOUTEN 
GOUVERNEURSLAAN 5 

naast het postkantoor. 
Aanvang om half zes. 

Van een keurig onderhouden compleeten inboe- 

del w. 0. djatiehouten en rottanzitjes, hoedenkap- 

stok met spiegel, schrijftafel met draaistoel, boc- 

ken hang:, leg-, mediciju- en dispenskasten, ledi- 

kanten, sampirans, koperwerk, muurtegels, buftet 

met marmeren blad- en spiegel, waschtafel met 

spiegel, nachtkastje, stilletjes, bank tevens vuillin- 

nenkastjc, rustbanken met bultzak cn kleed, groote 

en kleine (| tafels, stoclen Berkcfeld filters met 

tafel, een mooi tapijt, vloermatten, koperen sche- 

merlampen, klok, wand versiering, sehilderijen, pul- 

len (oud porselein), batik bencodigdheden met soor- 

ten verf en movi patronen, restant services, glas- 

werk en kookgercedschap goedangrak, mooie bin- 

tang-mas en koolpalm in tonnen, Japansche pot- 

ten, chevelures en bijzondere soorten rozen in ton- 

nen, Japansche en aarden potten, aard- en boom- 

orchide#n, volikre, enz. enz. en wat  verder te 

voorschijn zal worden gebracht. 
Benevens officiersrevolver model 11 met pa- 

tronen en twee fietsen. 
Te bezichtigen op den dag der vendutie van af 

5 uur n.m. 
De Venduhouders, 

9170 G. WIELAND & Zn. 

BOLEH MENDAPAT 
dtalam drukkerj CELEBES boekoe2 sebaga 

terseboet ini . 
a. Beekoe Obat2 terkarang oleh Njonja J. 

KLOPPENBERG — VERTTEEGH , 
jani pemberian isjarat dan pembitja- : 
raan prihal pakainja roepa2 tana- 

man, daonan dan boeah7an ditanah | 
Hindia, harganja .. .. f 8.75—! 

b. Atlas toemboeh2an, terhitoeng kepada isja- 

rat dan pembitjaraan prihal pakai- 

nja roepa2 tanaman, daonan dan 

boeah2an ditanah Hindia oleh njo- 

njd J. KLOPPENBERG — VER- 

STEEGH. harganja .. .. £ 6.50— 

  
K. €. KBATHKAMP & bo. 
Weltevreden, Batavia Buitenzorg, Soekaboemi, Djokjakarta, 

Semarang, Soerabaja, 

rang2 kami. 

f6 60. 

Goela socsoe (melksuiker 

blik setengah K. G. f 2, 

Naphtalina knikkers s:to 

ngan rembours, 

Kasm:i koerangkan selamanja seberapa boleh ha:ga b.- 

Creoline (jarg paling baiktjar.. Europa) sat e flesch 

Dikirkim keliling Hindi a- Nederland de- 

  

Boeat sakit demam panas dan inedjan boleh : 
ps Obat Woods Great-Pepermunt Cure Harga 

1,25 satoe'10104 

Commissionair en Veaduhouder 

KO TJENG KIN. 

Gommissie - Vendutie 
Op Maandag den 2e en en Te Juli 1923 

im 

locaai 
0. gelegen aan de 

kassaistraai 32. 
Van toko artikelen en meubilair, handkoffers, 

heerenschornen, waschstellen, sitsen, zeep, weef- 
garen, glazen, enz. enz: en ee@ Lezsits auto ' 
merk ,,Overiand” model 84 met reserve wielen, | 
banden enz. 

De Venduhouder, 

9204 KAO TJENG KIN. 

Lelang sebab b-rangkat 
Pada hari Selasa 3 Juli 1923 

diroemahnja Tocan 

E.Pa-T 
Vredenburpweg. 

Dari barang2 jang terdjaga baik seperti me- 

dja2 dan korsi2 docdoek, lemari2 pakaian dan 

makan, medja makan dengan koersinja, kooi 

besi (Engelsch) compleet, klok pakai gong, lam- 

poe2, eetserv'es dan glas2, palmen dengan ton 

serta boenga2 bagoes seperti orchide lorat dengan 

boenga?oja jang amat bagoes d. II. 

Boleh lihat, hari dimoeka lelang. 
De Venduhouder. 

S. SAKOEL. 2901 

Pendjoealan dihadspan 
orang banjak. 

Oleh kekoeatan koeasa jang tiada berobah 
akan diadakan pada hari Sabtoe 36 Jumi 1923 

pagi djam setengah sebelas didalam bilik dari 

kantoor lelang jang terdapat di Tempelstraat 
di Makassar pada 

satoe perceel 
hak kepoenjaan jang terdapat di Wilhelmina- 
kade di Makassar verpondings nummer487 ternjata 

pada cigendomsacte tangga 9 Aprit 1907 num- 

mer 57 terdiri atas nama dari Nio Hok Hoei. 
Jang berhoeboeng dengannja: 

N. V. Nederlandsche Indische 
Escompto-Maatschappijj. 

Keterangan-ketcrangan lain bisa 
mendapat pada 

Djoeroekoeasa 
Mr. C, G. VAN NIEUWENHUIZEN. 

  

Pendjoeaian dimoeka 
orang banjak. 

Oleh kekoeatan koeasa jang tiada berobah 

akan diadakan pada hari Sabtoe 30 Juni 1923 

pag djam 10 didalam bilik dari kantoor lelang 

jang terdapat di Makassar pada. 

Satoe percsel 
hak kepoenjaan di Passarstraat di Makassar ver- 

pondingsnummer 434 ternjata pada cigendomsac- 

te tanggal 4 Maart 1920 nummer 51 terdiri atas 

nama dari Vennootschap dari firma Leang Hien 

«n Compagnie di Makassar. 
Jang berhoeboeng dengannja: 

N. V. Nederlandsch Indieche 
Escompto-Maatschappij. 

Keterangan-keterangan lain bisa 

mendapat dikantoornja dari 
Djoeroekoeasa 
NIEUWENHUIZEN. 

    
  

| 
4 atau H ssndnk daiom | hari soedah tjoekoap 

boewat bikin koewat lagi daging dam 
oerat, kaloe tergoda sakit domemi mataria 

koerang derah, baden wanah lanee &. sub. 

22.000 Toewan Dokter tanggeeng! 
Dapat di.bali dufam: isikmar obat dam teko 

L besar dimana? “hosting tenun Windta. 

    

  
Medan dan Makassar. 

| boest makanan anak satoe 

KG Ff. 

  

  

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

Muurstraat — Makassar. 

Ini malam ! Ini malam! 

Akun mempertoendjoekan satoe film dengan seriboe 
P.K. kekoeatan menarik. 
Lsgi pool: ssteo film o-ntoek orang-crang isng mempoenjai auto-avto dan 
oentook merika itoe jang soeka mempoenja! auto. 

WALLACE REID 
Dalam permainan djangan terlaloe lekas 

aa 

Pertoendjoekan dalam 5 bahagian. Satoe tjeritera dari pertjintaan, perkara lain-lain 
dan perlombaan auto mobiel. 

Lagi poela kereta moeatan jang besar-besar, lebih bagoes dari pada kereta perlom- 
baan jang terlekas. Lihat sadja, loetjoenja perlombaan auta Los Anglos. 

Lihat perkelahian antara MAN dan EKLEMENTEN oentoek menoesloeng seboeah 
negeri jang pendoedoeknja masi tidoer dari pada bahaja mati. 

Lihat pertveloengan seorang raksasa GABRILLO DAM. 
Lihat satoe kebadjikan jang tiada bisa diloepai. 

PEKERDJAAN DARI SEORANG LAKI-LAKI 
Dimoelaikan pertoendjoekan gambar extra jang amat loetjoe. Doea bahagian dari 

Mac Seunett Comedie jang bergelar Bottle Rosala on yna 

  

ISIS INISISISISISINSINNINs 

Boleh dapat beli di 

Drukkerij Celebes boekoe2: 

I..,Peujakit Vest ditenah Djawa dan Daja cepaja kan 

menolak dia” karargan toean Dr O L FE. de RA#DT, 

2. B. d'' NJO "JA C. 
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ngan B8. D FERI "AHARATNJA. 

emecnnjk om dikeloearkan oleh Palsi Poestaka, 

MIS SSI 
  

Oedjan dateng, kambing belarie | 
Redjeki toean hampir dateng, peroentoengan 

  

  

soedah kemari. 

e 
2e BANK WEST JAVA '& 15/6/28 w F. 10,20 
S. D. IL SEMARANG m 2/7/28 gg F. 260 
Te GEWEST BANK 2 6/7!28 wd F. 1280 
N-V. LASKA SEMARANG 9/78 MM F. 1,60 

N.V. DJIT SIEN M 10/7728 & F. 1020 
N.V. FAVORITAS m 93/28 2 F. 1,50 

4e JAARBEURS mM 15/8/28 & F. 2,75 

O. J. S. & 25/10/28 Y& F. 7,60 
GELD LOTERIJ & 2/12 rn 

“ 

  

ai 

  

Jang menoenggoe pesenan 
LIEM POO TJONG -Soerabaja. 

Pasar besar wetan 36.— en van 
Deventeriaan 59 

Tel: 2017 en2108 Zuid. 

Barang-barangmoe 
koerang lakoe ? 

tjobalah masoekkan ADVERTENTIE dalam ini 
Pemberita-Makassaratau Makassaar- 
sche-Courant, dimana toean mesti akan da- 
pat lebih banjak keoentoengan deri barang- 
arang daganganmoe dari pada tahoen-tahoen 

jang laloe. 

  

  

 



Pa 

BN Ka daan Kenanga £ Keane demi an Ma Tuan ni Pe oods Sala | 
0. —O— , 

'Bilang koerap, aer bnget ve “bisoel | Korrengsal obat koelit-boleh“dapat dimana! ea 
. Oleh karena Korrengzal f 1 satoe mana dengan harga f 1 satoe blik, 

0 | S TARIKNJA —' J. 
al 23 October 1923” 

.- 59 i "9. 
BOOFDPRIJS 

F 50.000.- bocat tocan 
Oost Java Stoomtram bikin senang publiek di Oosthoek, 
lot O. J. S. bikin senang .publiek di Celebes 

1000 prijs 

  

    
       

   
   

“ 
    

  

Serikat Tenoen Siloengkang »Sajid Datoek 
Boengsoe” & 

Pasar -edone BR. 138 — di Sawah Loontoe (Sumatra Barat) 
T adres: DATOEK 'BOENGSOE SAWAHLOENTOH. 

Ini atoeran tjoema boeat tahoen.1928 sadja. 
B: siapa toean-tocan pesan barang denaan aangeteekend dan pesanan tiadakoe 

     
       

r: i f25, nanti tocan-tocan dapat persen '/, dazijn serbet soetra lenen ping- 
De balasan Kalan #emasan Salih daa (Uban Senargaman 1 dasija sambas sperti 
terseboet diatas tadi. jang lebih banjak, dari persennja Sjari i 8 

    
ih jarikat 

sendiri. Kepada toean tocan “pesan ia Men anang 3 dan -oe- 
tangnja bole: Ia dikasi tempo boeat f 200, sampai satoe: irim dengan si 
ra, dan voorschot kirim lebih doeloe f 100.— Ber! harga boleh berdamai. 
Saroeng tjorak samarinda bocat lelaki woengoe dan blsuw af 8— f 10—f 15— 
Saroeng tjorak Pelem Lasagna tjorak f 7.50 1 — £ 
Saroeng perempocan mas » $ 15.— 17.50 f 20— 
Smp kepala pan ce. Hatta Serma mas f 1750 ft 22501 27.5 
Saroeng bantal tidoer dari benang katoen f 0.900 f 1.40 
Salendang gendong anak dari benang 'katoen pake kepala ,, f 1:75? &50 
Saroeng perempocan kembang soetra lenen f£10—f 15— f 17.50 
Saroeng perempoean soetra lenen kembang soetra lenen f'12:50 f 17.50 f 22.50 
Serbet dari ben: katoen pinggir pake strep per-dozijn ,,f :215f 8.50 f 6 

  

    
   

1/L lot £ 7.60 
1/4 lot f 2.— 
   

3 

    

  

Tanggoeng baijar penoeh 

Kaloe hari tarik di moendoerken 
boleh minta wang: kembali. 

Bakal di Madjockan 

s
s
 

    

   

          

           

        

Serbet dari-soetra ir pake strep per dezijn rif —1 450 —. 
Japan medja mg ng katoen H5 : “— ! 5.50 

ain pintoe dari katoen »dt 7 1— « 1 Kan. paina san anang $ , mi Mg Boleh belie pada kantoor O. J.S. Malam gg, dan pada agent2 
Bakal badjoe dari benang katoen pake kembang berbagai? ,, f 2.15 f 4.25 .antero Ned.-Indit. 
Bekal badjoe dari soetra lenen pake kembang berbagai? ,, f 8,50 ! ng 

angkoeng ikat pinggang perempoean soedah beranak »f 2.75 .. 
Selandapgs mehenerian Enda laman :berhagai2 Of 450 550 BOLEH TOEKAR 
“Selendang motor pake kembang "benang "mas pt" —f 7,50 Semoea lot njang nominaal f 10.— apa keatas dengan coupon tjoekoep di harga- Kepala sprei gambar boeroeng »f 8501 6,50 ken f 4.— djadi tamba f 8.60. (kaloe coupon soedah di goenting di potong harganja Sorban orang hadji dari soetra lenen »£f 6.501 7,50 coupon :) Njang nominaal f 5.— dan di bawa f 10.— di hargakan ? 2.— djadi tam Te baki dari seetra lenen sisaa 5 1.75 5 8,— ne ni 

akal badjoe djas darisoetradenen-warna ps terses-.perdjas .. —f 12— ami 6.60.— Njang di bawa f 2.50 .di hargakan f 0.50 djadi tamba f 7.10.— Handoek kekoedoeng dari benang gadja »f 175? 4.50 Ampat dari '/s lo1 O. J. S..bolehitoekar sama lot toea mpati Wsegan di atas. Tafellooper medja marmer pake kembang benang mas »nf 1751 2.50 f 4— Semoea lot njang 1/1 -1/2 -1/8 -1/4-1/5. apa 1/10 dari leening apa djoega di trima 

    

N.-B. : Djoega-boleh pesan kepada Sjarikat' Tenoen Siloengkang 

,Ssid. Abdullah & Co.” 
Delima Gedong di Siloengkang (Sumatra Barat) 

menoeroet harga di atas. 
Kaloe toekar satoe lot toca sama 1/1 

atawa | O.J.s. 
Satoe lot toca.sama-4/4 ! 

       

  

ba f 5.60.— Njang .nominaal f 2.50 dan di bawa f 5— di hargakan f 1.— djadi 

  

Manders Seemann en Co's Handel Mij. 
Amsterdam - Pariis — Hamburg — Macassar — Menado — Gorontala — Amboina 

  

TEIT: 
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sampai sekarang 

BELOEM PERNAH DILAWAN.
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