
   
rasi DJOEMAAT 13 JULi 1923 

  

   
Nieuws dan 

r 
S. Ch. ini dikclocarken SABAN HARI lainigdari hari 

Ahad dan hariiR aja. 

Harga soerat kabar ini: 

Di behdar Makassar dalam 6 boelan 

Di loear bendar Makassar dalam 6 boelan 

Bajaran di minta 

  Han EN   

ALVERTENTIE MESTI 

lebih doeloe 

Ha? mengirim bajaran soerat kabar, dialamatken kepada 

Administratie PEMBERITA—MAKASSAR. 
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dvertentie blad 

Jang tjitak dan keloewarken menoeroet boenji titah-titah 

  

    

Hargianjla Advertenti&: 

N. V. HanoveisDaUrrKRIJ Ex KavroormanoeL ,,CELEBES” | Dari 1—4 baris dalam 1 kolom f 1.— Tiap-tiap baris lebih f 0.25 

Directeur: Toean J. vAN LIER, Makassar 

Kantoor S. Ch. ini: di Passers-Straat 

Telefoon No.26. 
f 4.50 

f 5.25 
Semoea karangan dan 

"Redacteur C. I. 

sms 

DARI 

crane ana 

LEBIH ' DOELOE 

tempatken dialamatken kepada 

Makassar. 

DJAM DOEWA SELAS 

Hoeroef-hoeroef 

vertentienja 

chabar jang hendak di 

tocan 

KIKUWPASSA. 
Agent di 

PADA HARI 

Siapa-siapa jang maoe berl 
besar, bergantoeng sadja dari loewasnja tempat 

anan dan tempatken ad- 
lebih banjak kali, akanjdapet koerang ba- 

jaran, Advertentie-advertentie jang liwat dari 
oekoeran, boleh ditempatken sesoedah 

berbitjara baik. 
Europa : 

N. V. Drukkerij-Uitgeversmij J. H. pz BUSSY, Amsterdam 
Agent di Djawa: N. V. voorheen H. van INGEN, Soerabaja 

KELOEAENJA SOERAT CHABAR 

  

    

Verzoeningsrasrd. 

Djika kita membatja verslag jang termoeat 
dalam S. H. tentang persidangan dari Verzoening 
sraad dengan leden H. B. V. S. T. P., maka 
terpaksalah kita menanja kepada diri sendiri : 
Apakah nama jang diberikan kepada ini badan 
(raad) ja'ni Verzoeningsraad jang artinja dalam 
bahasa Melajoe Raad perdamaian ada pada tem 
patnja ? 

Djika orang hendak berdamai setidak tidak 
nja haroes bermocka manis dan berhat, bersih 
artinja tidak mempoenjai sangka'an jang tidak 
tidak kepada partij jang akan didamaikan. Dan 
walaupven dengan batin jang dendam dan ti- 
dak didamaikan haroesiah orang berdiri dite- 
ngah tengah. 

Orang toch mengarij fihak jang 
maikan itoe selumanja berselihan. Perselisihan 
ini jang haroes dipriksa dengan betoel. Adakah 
perselisihan itoe akan mendjadi permoesochan 
apa tidak. Bocat dapat memeriksa dan menje- 
lidiki perselihan ini haroes orang berdjalan hati 
hati dan berkelakocan jang tidak membikin sa- 
kit hati dari salah satoe fihak jang bersclisihan. 

Djika kita membatja verslag jang kita seboet 
diatas maka kita mendapat tahoe bahwa sifat 
sifat jang kita seboetkan tadi tidak ada. 'Tocan 
Peyrot jang djadi Voorzitternja Verzoeningsraad 
telah perlakoe begitoe matjam sehingga urang 
laloe ada doegaan bahwa ia memfihak moesoeh 
nja V. S. T. P. dan pemogok pemogok. Djocga 
tocan Hegt soedah berlakoe begitoe inatjam se- 
hingga orang boleh mendoega jang ia memfihak 
kaoem werkgevest walaupoen ini tocan djadi 
Voorzitternja S.S. Bond jang saban orgaannja 
keloear mengeloeh karena djeleknja atoeran hal 
pakerdjaan dan gadjih di S.S. . 

Verzoeningsraad tjoema maoe mentjari bockti 
jang pemogokan di spoor dan tram itoe bockan 
pemogokan Economie karena meletorskan pemo 
gokan serenja saudara Semooen ditangkap dan 
dimasoekan boci. 

Permintaan permintaan V. S, 

akan dida- 

Ts P. sebagai : 

  

1. atoeran gadjih socpaja tetap sebagiui tahon 
1921 artinja: gadjih duurtetoeslag vlijtpre- 
mie djangan dikoerangkan. 

2. minta bekerdja paling banjak satoe hari 
8 djam. 

3 minta diadakan scheidsgercht, dan lain lain- 
nja semata mata dianggap tidak ada oleh 
Verzoeningsraad. Apa Verzoeningsraad tidak 
tahoe atau memang sengadja tidak maoc 
tahoe itoe kita tidak bisa bilang. 

Pemogokan soedah petjah sehingga pemerin- 
tah memandang perloc boeat membikin kaveim 

boeroeh tidak bisa berdaja apa apa boeat mem- 

bikin boeat memperbaiki nasibnja karena sela- 
manja doenia ada belocm ada satve pergerakan 
jang tidak mempoenjai pemoeka. Djika orang 
brang bisa bergerak dengan tidak ada pemoeka, 

sehingga mengoeeatkan adanja artikel 161 bis, 

maoe lihat bagimana nanti djadiuja. Dan per- 
himpoenan kaoem bocrocii minta socpaja dja- 
ngan ada penvetoen tctapi orang mendiamkan 

sadja adanja penventocn penoentven kaoem ka- 
pitaal. Djika ini orang conseguent sebagai orang 
orang arnachist lain perkara. Ta 

Kita orang Kommunisten pada waktoe ini ti- 
dak menghendaki bilangnja leiding karena kita 

tahoe bahwa kalau orang orang tidak mcmpve 

njai penoentoen nistjaja akan bergerak dengan 

tida mengingat kemenoenisaan jang achirnja 
akan meroegikan badanmnja sendiri. Kitak setoc- 
djoe dengan anarchisme. Selamanja kita akan 
bekerdja dengan organisatie jang boleh dilihat 
dengan mata. . 

Artikel 161 bis menghendaki soepaja kaoem 
boerorh melawan dengan tidak pakai organisatie 
karena penventoennja diwaktoe ada pemogokan 

tidak boleh berdaja aepaja boeat mengoeatkan 
pemogokan. Betoel diitoe artikel diseboet hal 
onwrichting van economisch leven der maat- 
schappij tetapi apa maksoednja ini perkataan, 
kita tidak tahpe. Apa pemogokan dikantcor 
tjitak fabriek goela fabriek minjak di haven 

dan lain lainnja pekerdjaao dari spoor dan 

tidak masoek dalam kalimat ontwrichting van 
het ecenomisch leven der maaischappij ? 

Kita membitjarakan ini artikel karena Verzve 

ningsraad tanjak apa sebabnja di Djawa koclon 
Mma aL ar MAN Mma Hei LM aan 

Pilleg dan batoek, selesma dapat disemboehkan 

  

hampir tidak ada pemogokan dan djvega ini | O Irijven « 
artikel jang menjebabkan pemogokan djad! tidaj san pengangkoetan di atas air di Korintji. 
bisa diatoer dengan beres. Berpoeloeii-poeloeh 
penocntoen ditangkap oleh adanja ini artikel, 
sehingga kawan2 kita kaoem sekerdja di spoor 
dan tram sebagai soldadoe zonder officicr, dan 
dengan begitoe mocdah dialahkan. 

Pemogokan petjah lebih dahoeloe di Semarang 
dan laive merembet hampir disclocroch tanah Dja 
Wa. Ar'ikel 161 bis dikelocarkan. Penoentoen2 ba 
njak jang dimasoekan boei. Pemog»kan djadi 
tidak teratoer. N. I. S. melepas semora pemogok 
dan S5. C. S. serta S. J. S. melepasi sebagia. pe: ! 
mogok dan menoeroenkan gadjih pemugok jang 
diterima kembali. Kaocm boeroeh terpaksa diatu, 
karena adanja artikel 161 bis daa dilarang ver 
gadering. En Verzoeningsraad  vergadering dan 
memanggil H. B. V5. T. V. bocat bitjara ten- 
tang pemogokan, tetapi tingkah lakoe dari maat 
sehappij jang begitoe matja — tidak dipand.ng 
sebaagi satoe benih jang akan mengadakan per- 
selisihan tadi. Apakah Verzocningsraad meman- 
dang ini persatocan dari N. L. S. S. C. S. dan S. 
J. S. sebagai scadil-adilnja ? 

Dan apakah jang membikin artikel 1G1 bis 
djocga memandang adil ini perbocata : dari maat 
schappij terscboet ? 

Dari kita poenja pendapatan tidak ada pcr- 
loenja V. S.T. V. boeat berhadlir lagi divergade 
ringnja Verzoeningsraad selamanja perbocatan2 
dari itoe maatschappij beloem dilinjapkan dan 
selama pemogok2 di S.S. bcloem diterima kem- 
bali oleh S. 5. dengan atoeran lama. 

Kita mengerti mengapa V. S. T. P. soeka kirim 
bestuursledennja di Verzoeningsraad. “Tetapi oleh 
karena Verzoeningsraad soedah meih, 
jang tidak boleh dibilang ncutraal, k: 
nz0oc mergoesik  maatschappij jang kita seboct 
“ijatas, Maka dari pertimbangan kita tidak ada 
govnanja bocat mempoenjai pengharapim dari 
Verzoeningsraad. 

V.S. D. P. dan kaocm boeroeh harves tahoe, 
bahwa Adil itoc ada ditangganaja sikocst, siapa 
lemah djangan mengharap adi dari sikovet. 

Versoeningsraad jang tjovma mempocajai buk 
bo at memberi timbangan tidak ada goenanja 
bocat pegawai spoor dan tram. 

Pemogokan kalah (? ??) itoe tidak boleii di- 
boeat alasan jang kaoem bocroeh selamanja le- 
mah. Orang berkelahi kalau tidak kalah, ja me 
nang. Perkara pemogok jang sekarang djadi werk 
lo»s, V. S. T, P, boleh seraikan kepada perhim 
poenan politick sadja dan pemerentah. Didalam 
ncgri jang banjak orang2 tidak bisa maka, per- 
himpoenan politiek tidak boleh diam. Dan pe- 
merentah mempoenjai kewadjiban boeat men- 
djaga djangan orang2 jang diperintahnja kekoe 
rangal Makan atau mati, karcua kelaparan. 

Begitoelah perasaan penoelis S. dalam S. H. 

  

      

    

VULKSRAAD. 

(Persidangan 4 Juli.) 
Ini hari persidangan mengoerocs prihal Open- 

bare Weken. 
Lid Lid ' Houtsma menanja beberapa banjak 

hoofdingenicurs jang dikerdjakan diberbagi-bagi 
tjabang dari itoc d-partement. Djocga ada dita- 
nja djocnlainja architecten, opzichters enz. di- 
tanggal 1 Januari 1919/20)/21/22 dan 192: 

Spreker andjoerkan lagi soepaja pekerdjaan2 
diborongkan sadja pada aannemer2 atau ogroc- 
san sendiri. Itoe bergantoeng atas jang mana le- 
bih mengoentoengkan negeri. Spreker nanti uc- 
rasa Inenjesal kalau peroecsahaan2 pemborong pc 
kerdjaan semoeanja laloe dari Hindia. Spreker 
cendjoek nota-nota bocat boektikan pemboru- 
ngan ada lebih baik dari pada keradjaan sendi- 
ri. 

Aaaunemer-aannemer oendjoek jang mereka 
bisa kerdja f 20.000 lebih moerah bueat pasang 
ra 1 kilometer dari pada S. S. 

Spreker tjela B. O. W. bersainyan sama aan 
ncmer partikoclir sebab pemerentah djadi me- 
nanggoeng risico aannemer,. 

Kemoedian dibitjarakan peroesahaan padi di 
Korintji dimana dipovedji pekerdjaan ingemeur 
jang dibikin disitoe. Tapi apa djalanan jang ba 
goes itoe bisa mengasih keocentoengan itoelah 
tiada diocndjoek. 

Iui spreker lebih djaoeh tjela B. O. W. bersai 

  

Boeat sakit demam panas dan medjan boleh   oieh Woods Pepermunt Great Cure. Harga f 1.25 

satoe botol.. 
pakai Obat Woods Great-Pepermunt Cure Haiga   f 1,25 satoe botol. 

mma menanam 
ngan sama Gouverncmentsbedrijven dalam veroe 

Tocan Houtsma kemuedian oendjoek nois da- 
ri Hoil. Apnemings maatschappij boeat kerdja- 
kan lebih lekas pier2 dipelaboean Soerabaja. Ia 
desak, soepuja kalau maoe diadakan pekerdja- 
an dalam oeroesan irrigatie orang melihat apa 
pekerdjaan itve bisa mendatangkan oentoeng 
alau tiada, 

Djoega dalam ini oeroesan bisa dihematkan 
bila urang borsngkan sadja pekerdjaan2 itoc. 

Tocan van Sandick bilang, soal borongkan 
atau kerdjakan sendiri bvekannja ada soal ba- 

  

roc B. O. W. dan memang lebih soeka 
memborongkan pekerdjaannja, tapi sebab dja- 

  

rang djarang didapatkan aannemer jang tjakap 
maka selannja memborongkan, beberapa peker 
djaan mesti dikerdjaYan sendiri. 

Spreker sangkal, jang dengan sengadja aanne 
Mer2 mMave ditindis. Jang mereka itoe menga- 
lam Wwaktoe soesah, itoelah benar, tapi itoe sean 
teronja Melamkan sebab malaise. Toean Sandick 
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    sangkal djuega kabarau, jang bilang pemereutah 
Moe pasang Jiju lijn lebih djaoeh tjoema lanta 
ran Imaoe adakan pekerdjaan pada dienst aan- 
leg. 

Tempo hari orang bekcrdja sama aannemer2 
keyjil jang mengoeroes bagian2 ketji! jang me- 
ngocroes bagian2 ketjil dari sesocatve pekerdjaan. 

Kalau serwea pekerdjaan di serahkan keda- 
lam tangannja aannemer maka Ingenieur dalam 
dienst negeri dja terdesak. 

Yocau Houtsma djawab : Itoe ada boeat ke- 
pentingaunja orang banjak. 

Toean Sandiek. Betoe! tetapi djoestroe itoe 
ada diperhatikan oleh pc ubesur2 negeri. 

Sprekcr tiada anti sama uannemer2 tapi ang- 
gap terlaloe dilebin-lebihkan doedoekoja perkara, 
sebaginaua :uloekiskan oleh lid Houtsma. 

Dalan voorstel berioeboeng sama pekerdjaan 
Pelabuead ada diingat bosat Menarik keoento e- 
ngan, bapt itoe hal bada mendjadi alasan tegoeh 

  

     
    

bocat amuil  povto banjakan poetoesan 
@ambi oleh dam- sebab lagi. 

ocan Deiprat djovga bitjarakan niatan am- 

  

bil kevcatovngan djisa membikin pekerdjaan ber 
MOCNOCNg sama pelabocan. 

Yoean Djajadmingrat belakang soepaja dalam 
veroesan bikin socloeran air orang djangan me- 

ugat sadja pada keoentoengan, karena satoc 
kali tetaneman gagal, lantas timbvel kekaloctan 
dalam peritocngan. 

Spreker vedjuek pada djeleknja derhoeboengan 
dalam oerocsan economic pendidikan penjakit 
dan kedjahatan2. 

Sesoeatoe pembikinan seloeran air ada menga- 
sih keoecntoengan sebab kekveatun economic da- 
ri pendoedoek djadi tambah lantaran itoe. 

Spreker oendjoek pada djeleknja rawatan roe 
mah2 pemerentah dan ambil sebagai tjontoh 
roemah-roemah regent Pamekasan Poerwakarta | 
dan Serang. (Orang tertawa). Jang dimaksoed- 
kan jaitoe teroetama roemal-roemah ambtenaar 
B. B. Boemipoctra. , | 

Achirnja Spreka, desak soepaja pemerintah 
adakan pelabocan2 goena toekang ikan jang 
mana bisa dibataskan dengan penggalian beve- 
rapa soengai. 

Mr. Bulfart maoe soepaja dikasih keterangan 
lebih lengkap bagimana sikapnja pemerintah da 
lam politie pengoeroesan pelaboean. . 

Spreker vendjoek apa jang tahoaon soedah ia 
bilang perkara pelaboean di Belawan dan bela- 

kan kebiasaan2 jang digoenakan di pelabocan. 
Mr. Bufftart kemoedian menanja apa pelaboe- 

an Belawan bakal dibikin terves atau tiada ? Bi 
latiada apalah nanti achirnja dan bagaimana 
kah nanti oeroesan berachir tersangkoct pada 
veroesan oeang, 

Kesaksian jang sekarang mervesakan perda- 
gangan dan peruoebocngan. , 

Lid Aay maoe soepaja tiadakan peperiksaan 

aca ratapan ratapan jang dimadjoekan betoel 

ada atau tiada. 
Tecan Valkenburg oendjoek jang pelabocan 

Belawan didirikan atas permintaannja kongsi2 
kapal api. Kan 

Demikianlah kesalahan sebenarnja disebabkan 
oleh kongsi kapal jang kedoea jaitoe pemerin- 
tah. 

Spreker bilang belandjarja pelaboean Belawan 

haroes ditoetoep oleh ocang dari persediaan oe- 

Tenjakit oeioe-ati dan imoelas- diobat dengan 
Woods Pepermunt Great Cure. Harga 11.25 sa- 

      

  toe botol. . 

ea aan 

“RANK AKNNE 22, “PAS 
  
  

ang bneat oeroesan oemoem. 
Setelah soeda pauze maka telah angkat hitja- 

ranja toean Burer. 
Ejoega ini spreker bantah irrigaiie werben di- 

brertikan dan menjatakan moefakatnja sama 
pidato lid Djajndiningrat. 

Tocan van der Jagt memperingatkan ketiela- 
Kaan pada malam 5 April di trowongan gve- 
nocng Kloet ia oendjoek itoe maksocdnja hocat 
boektikan jang pendirian roemah rocmah dienst 
di Blitar haroes dilakoekan dipekarangan dim.- 
na lahar tiada sampai. Kemostin ja meranja 
pada pemerintah apa itoc nasehat ada dilakoz- 
ken dengan tertib ? 
Toean Koesoemo Joedo merj 

ieh djadi dan sanggoep oran k 
ugnja B. O. W. dengan persurwel 'ang ada 
kiakan : ocat itoe. Spreker maoe soepaja 

diserinja personeel itoe dibikin besar sebaliknja 
kantvor berhoeboeng sama tiada perloenja lebi 
baik dihapoeskan. Punilikan boleh diserahkan 
saija pada Stovmwezen. 

Lid Gueljoe belakan pendiriannja satoc seko- 
lah Mulo di Ambon. 

Pemerintah poenja koeasa nanti dj .wab se- 
moea hal di atas. 
Memoedian dilandjoetkan pengoeroesan ten- 

tang perlengkapannja Volksraad. 
Tocan Stokvis lebih soeka golongan pemilih 

bibagai seperti berikoet : 
Olanda, Hindia dan Timocr Asing. Associatie 

dalam penghidoepan djadjahan spreker anggap 
keliroe, sebab perbeda'an bangsa tiada bisa di- 
sangkal, atau dilakoen. 

Dalam golongan2 pemelih spreker melihat? 
perasingan dari berbagi2 golongan dari orang2 
jang terperintanh, dan dikedjar soepaja ada 
federaticf verband, gaboengan mendjadi perse- 
rikatan. 

Spreker anggap itoe nanti membikin timboel 
system pisahkan dan perintah. 

Pemerintah mave merdika dalan hal hak 
mengangkat, Itoelah spreker anggap terlaloe 
mendekatkan perboeatan sewenang wenang. 

Spreker maoce, soepaja hak mengangkat ter- 
pandang sebagai penambahan dari kiesrechi (hak 
memilih). 

Spreker kira, ia nanti mengasih soearanja 
boeat bantoe suepaja itoe rentjana perlengka- 
pan Volksraad diterima. 

Tvean Dwidjosewojo anggap itoe rentjana 
koerang sampocrna, dan eendjoek bagaimana 
djoemblah koersi bovat perwakilan jaug tjoe- 
koep baik terla!oc sedikit. 

Ia desek, soepaja itue djoemlah di.ikin besar. 
Ivean Dwidjosewojo menunja, apakah mak- 

soednja pemerintah, maoe bikin zerbesiuu atuu 
rahajat Votstonlanden jang diwakilkan. 

Hadji Salim pandang itvc rentjana ada pe- 
nambahan pada rentjana minister tentang pero - 
bahan bestuur. Spreker anggap itoe rentjana 
terlaloe theoritisch dan tidak ada bibit kehidoe- 
pannja. . 

Lid Soeradi anggap itoe rentjana tiade bikin 
orang madjoe, kalau beloem maoe diulang 
membikin moedoer. 

Spreker batjakan satoe motic, jang memin- 
- dacpaja Pe aan fhenturan djangan di- 
ikin begitoc roepa, hingga iueroegikan raha- 

jat Vorstenjanden, u ng ana 

  

& bagimana bo- 
neni:k  kirang 

   

      

    

    

    

  

  

    

 



Sebab kebanjakan kali kita telah menda- 
pat penjeselan pada premieleening lain', 

maka, Sekarang sebenarnja adalah 

GEWESTBANK 
Belilah pada lain kali dengan pertjaja, bahwa Gewestbank 

adalah pada kita. 
Kepertjajaan itoe selamanja di ingat oleh Gewestbank. 

1e dibajar kepada langganan?nja pembajaran jang penoeh jang dikelosarkan dari 
prijs-prijs. 2e ditetapkan penarikannja selamanja satoe kali sadja. 

Kepertjajaanmoc mendapat satoe pe:ggerakanj ng besar 

PINDJAMAN JANG KE 8. 

Hoofdprijs f 100.000. 
Ditanggoeng membajar penoeh. 

1/1 LOT F 10.20 - F 0.85 PORTO 1/4 LOT F 875 - F 0.35 PORTO 

Ditanggoeng baik tjaboetannja. 

Tiada perobahan 

6 SEPTEMBER 1923. 
DIGANTI : 

1/1 lot dari P ke 7 dengan 1/1 lot P ke 8 dengan membajar tambah f 7.70 
- f8.85 porto. 1/4 lot dari P ke 7 dengan 1/4 lot P ke 8 dengan membajar tam- 
bah f 2.20 4- f 0.85 porto. 

Djangan lagi toenggoe sampai besok di- 
mana sekarang ada 

N.V. Bank voor 

maksoed jang baik. l 

Gewestelijke en 
Gemeentelijke Credieten. 

Soerabaia, Malang, 
Bandoeng en 

KABAH MARGSAAN DIN KANAN NG | 
GEREDJA KATHOLIEK 

HARI MINGGOE 15 JULI 1923 
Missa pertama djam 6 
Missa besar » Setengah 8 
Salve 2 » 9. 
: H. KAPELL 

Pastoor 

GEREDJA PROTESTANT 
Dihari AHAD 15 JULI ada Chotbat Indjil 

didjam 6 PETANG. 
DE KERKERAAD. 

Vergadering Ina Toeni. 
Nanti dihari Ahad j.d. pagi djam 10.15 Juli 

akan diadakan didalam Sientje Bioscoop alge- 
meene leden vergadering oleh pegang Ina 
Toeni. Diminta kepada soedara2 Sarikat Am- 
Lon soepaja seberapa boleh menghadiiri ini ver- 
gadering djoega. 

Diharap soepaja soedara2 Ina Toeni dan Sa- 
rikat perhatikan ini warta. 

PERSONALIA. 
Padoeka toean Gouverneur Celebes dan daerah 

taaloeknja memoetoeskan: 
le. Dipindahkan dari kantoor dari: 
a. Gezaghebber dari onderafdeeling Enrekang 

afdeeling Pare-pare. | 
b. Assistent-Resident dari Bone, a/b. kekan- 

toor dari: 
a. Assisten-Resident Makassar. 
b. Gezaghebber dari onderafdeeling Enrekang 

afdeeling Pare-pare schrijver 
a. Ismael. 
b. Mannagali. 
2e. Dipangkatkan mendjadi Schrijver dari 

kantoor Asah Benda, San tocan Kadir - 
karang bekerdja sebagai leerling Schrijver 
tamtoernja fg. Controleur Wadjo (Bone). p 

Siapa itoe jang beroleh? 
Menoeroet warta dari Aneta, maka le. prijs 

dari Gewestbank jang baroesan ditarik didja- 
toehkan kepada salah seorang di Molukken 'se- 
dang 2e. prijs didetovlikagi kepada salah seo- 
rang di Tandjoeng Poera. Siapa jang dapat se- 
lamat beroentoenglah. 

Stoomvaart Mj Nederland.. 
Kapal api Prinses Juliana telah berangkat da- 

ri Colombo sekarang tengah perdjalanan ke 
Holland. 

Kapal api Prins der Nederlanden telah tiba 
pada 8 Juli 1928 di Genua sekarang tengah per- 
djalanuan ke Holland. 

Kapal api Manoeran telah berangkat pada 2 
Juli 1928 Padang sekarang tengah perdja- 
Janan ke Europa. 
Kapal. api Lombok telah berangkat pada 5 

Juli 1928 di Padang sekarang tengah perdjala- 
nan ke Euro 
Kapal Lg Rurijpijtus dan Alcinous telah tiba 

di Amsterdam, masing-masing pada tanggal 29 
Juni dan 2 Juli j. 1. f 

“Kabar politie, 

Makasser, Semarang, 
Weltevreden.   
bing jang berdjalan poesing di Laijangweg. 

Dikampoeng Galesong telah Kedjadian Habu 
tahan Gisana sehingga menerbitkan pisau. Seo- 
jrang anak negeri telah ditoesoek oleh seorang 
ibangsanja kena pada pinggang kiri dan djoega 
telah dirabrak oleh empat orang lain. Jang ber- 
oleh loeka telah diiring keroemah sakit 

. Seorang anak negeri telah ditangkap oleh po- 
litie karena ada pada simpanannja beberapa po- 
tong pakaian sedang tiada tahoe dari mana pa- 
kaian itoe ia dapat. Didalam keperiksaan poli- 
tie njatalah bahwa pakaian itoe adalah kepoe- 
ian seorang pendoedoek kampoeng van Schel- 
weg. 
Telah diiring keroemah sakit seorang pendoe- 

doek kampoeng Boeton jang mendapat sakit 
didalam roemahnja, 

#s0s02500902900502 
Kalau tocan seorang anak moeda dan mem- 

poenjai toenangan, haroes tocan mendjaga tertip 
tocan. Berbitjara djangan terlandjoer ! Berdjan- 
dji djangan terlambat! Kehormatan djangan 
diloepakan! Kebersihan haroes toean peringat- 
kan! Karena itoelah djoega soeatoe kehorma- 
tan menandakan soetji pertjintaan toean. Baik- 
poen pakaian, maoepoen tangan dan moeka 

aroes senantiasa bersih. Kalau pakaian kotor 
soeroeh tjoetji dahoeloe: kalau tangan dan koe- 
koe demikian bersihkan dengan saboen dan 
boendar. Djeriawat atau bisoel dimoeka atau 
ditempat jang lekas kelihatan obati dahoeloe 
dengan 

Korrengzal 
harga f 1.— satoe blik. 

Agent W. B. Ledeboer & Co. 
Sas090 200000050504: 

RADIODIENST. 
Dalam afdeelingsverslag dari Volksraad tentan 

Peparteaai G. B., ada ditoelis sebagai beri- 

Beberapa lid soedah madjoekan pertanjaan 
berapa banjak wang jang soedah daa bekal di- 
keloearkan goena dienst radio. Djoega lid-lid 
Merasa senang djika pemerentah soeka kasih ta- 
hoe, ada perdjandjian apa antara pemerentah 
dan kongsi Telefoonkan. 

Beberapa besar djoemlah jang moesti dibajar 
oleh pemerentah pada itoe kongsie, dan wang 

ito diambil dari fonds mana. Apakah soedah 
terdjadi levering jang menjoekoepkan keperlocan 
di Hindia. Teroetama diminta keterangan ber- 
hoeboeng dengan kabar bahwa salah satoe ma- 
sin jang soedah dipasang di Malabar tjoema bi- 
sa bekerdja dengan kekoeatan 1/10 bagian dari 
moestinja, Maka djoega ada ditanja pada pe- 
merentah, apa itoe kabar ada benar, dan bera- 
pa banjak egian jang moesti dipikoel oleh 
pemerentah dan apakah ada orang lain moesti 
pikoel itoe keroegian. 
sebioega ada ditanja, apakah jang mendjadi   "Pelah 'dihentaar kekantoor politis seekor "kam | 

hingga telegram jang dikirim pada Seri 
Ratoe diwakktoo bekin pemboekaan seakan Ma- 

| 

| 

segala penjakit badan, Obat Woods 
permunt Great Cure moestadjab (benar. 2 

Jabar, tiada bisa diterima di Nederland. Aga 3 
toendjoek pada satoe toelisan dalam Loc. dii 
na ditoelis, bahwa kepala dienst P. T. T. ada 
tahoe, bahwa pada di Malabar beloem be- 
loem bekerdja 1. 

Oemoemnja Volksraad minta diterangkan hi- 
kajatnja Malabar. Orang ingin dapat satoe pe- 
mandangan lengkap tentang terdjadinja perhoe- 
bocngan kawat-oedara antara Hindia dan Ne- 
derland dan tentang halangan-halangan jang 
terdapat. 

Djoega ada diminta an kapan itoe 
dienst bisa enakan orang agan . » apa 
jan rentah sebegitoe lama: eat 
Tes Dermaksood akan berboed na adanja 
perhoeboengan oedara dalam Hindia Olan 
sendiri. 

Beberapa lid ada minta dengan sangat soepa- 
ja lekas diadakan poetoesan apakah larangan 
boeat terima kawat oedara (luisterverbod) bekal 
ditjaboet atau tiada. 

Ditanja apakah benar ada beberapa perkakas 
boeat terima kawat-oedara dang soedah dibeslag 
sedang orang jang poenja dikasih adjar dengan 
proces-verbaal. 

Beberapa lid tiada bisa moefakat dengan 
anggepannja pemerentah bahwa dienst Post, te- 
legraaf dan telefoon ada mempoenja monopoiie. 
Mareka merasa menjesal, bahwa permintaannja 
Kongsie Radio-Holland boeat dapat Concessie 
soedah ditolak. Di Europa orang-orang particu- 
lier boleh berichtiar akan peroesahan telegraaf 
atau telefoon oedara. Beberapa lid dapat ang- 
gepan jang itoe diens4 ingin lakoekan pekerdja- 
an terlaloe banjak dengan berbaring, sebagaima- 
na ada ternjata dari itoe doea roepa perkakas 
radio di Soerabaja, jang doea tahoen lamanja 
tiada terpakai, karena itoe dienst tiada bisa pa- 
kai itoe perkakas dengan lebih lekas. 

Oleh karena itoe ada diminta soepaja diada- 
kan satoe speciaal radio Commissie jang terdiri 
dari orann-orang Militair dan Ambtenaar-ambte- 
naar. 

Lebih djaoeh diminta keterangan berapa ba- 
njak wang ditaksir bekal bisa diterima dari pe- 
ngirim kawat-oedara dan bahagian mana boeat 
itoe ada terdapat dalam itoe angka f 6.220.000. 
— jang djadi angka taksiran dari pendapatan 
dari semoea lelegram. 

Lebih djaoeh diminta keterangan apakah jang 
mendjadi sebab antora itoe djoemlah f 400.000.— 
jang djadi taksiran dari wang jang moesti dike- 
loearkan boeat pendirian station radio di Ban- 
doeng dan itoe angka f 700.000.—jang terdadat 
dalam rekening kapitaal. 

POESPA RAGAM. 
Samboengan I. 
EPSILON. 

Kata 'arif: Bahwa perangai jang lemah-lem- 
boet itoe mendjadi penawar hati 
segala manoesia. 

ZETA. 
Sabar itoelah penjimpan kepertjajaan, peme- 

gang perdamaian, pemelihara pengasihan dan 
goeroe dari kerendahan hati. 

THETA. 
1 X9 X12345679 —111111111. 
2 X9 X12345679—222222222. 

3 X9 X12845679—338333333. 
4 X9 X12845679 — 444444444. 
5 X9 X12345679 —555555555. 
6 X9 X11345679 —666666666. 
7 X9 X12345679 —777797777. 
8 X9--12315679 —888888888. 
9 X9 X12845679 — 999999999. 

KAPPA. 
Djikalau kiranja seo.ang manoesia ditimpa se- 

soeatoe mara bahaja, meski bagaimana besar 
bahaja itoe sekalipoen, tetapi djikalau kiranja 
beloemlah sampai adjalnja, maka dapatlah ia 
menolakkan bahaja itoec atas pelbagai tjara 
akan tetapi djikalau kiranja bahaja itoe akan 
membawa ia kepada kemahan tiadalah soeatoe 
kosasa lagi sempat menolakkan bahaja itoe, 

IOTA. 
8X1--1—9, 

8 X12--2—98. 
8 X123--3—987. 

8 X1234--4—9876, 
8 X12845 4-5 —98765. 

8 X123456--6 —987654. 

8 X1234567 4-7 —9876543. 
8 X12845678 4-8 —99765432. 

8 X128456789--9—687654821. 

Akan disamboeng 
J. TANGKAU. 

Voorschot Dr. Moresco. 
Berhoeboeng dengan itoe kabar2, jang kamoe 

dian soeda ada kapastiannja, bohoewa Dr. 

    

Korrengzal menghilangkan teroetoel, dj 
dari BN Harga | dpaswat f— 

zal f —. 

mendjadi vice-president dari Raad van Indie, 
djadi t pertanjaan, babagimana nanti dja 
dinja dengan itoe negri f 20.000- jang Dr. 
ea doeloean a ambil bocat perleng- 
pena. 

r Songon Na soedah wartakan, Dr. More- 
sco s0e diangkat ka dalam itoe djabatan 
tinggi tatkala ia sedang berada di Holland dan 
dan begikoe lekas ia dipilih, ia soeda trima itoe 
pang 

Ind. Crt. jang bermoela korek fatsal itoe oe- 
wang perlengkepan f 20.000.- kamoedian bela- 
kan Dr. Moresco dengan terangkan bagima 
ambtenaar terseboet menghargakan pada negri, 
jaitoe dengan lantas brangkat ka ini Hindia, 
sedang isterinja masih sakit di Europa. Itoe 
oewang f 20.000— dikata ada satpe djoemblah 
ketjil sekali. 
Java Bode telah bentoer itoe pembelahan de- 

Gjitoe sekali dan bilang, memang moesti 
dinjatakan menjesel jang lantaran oeroesan fa- 
milie Dra.Moresco sampe djadi terpaksa mele- 
takan djabatannja jang agoeng tapi biarpoen 
bagimana djoega toch moesti ditjela itoe pengt 
rasahan hati soeka trima itoe voorschot loea- 
biasa besarnja ini Hindia sekarang lagi kasoe- 
sahan oewang. 

Dr Moresco moesti dianggep soeda taoe jang 
ia poenja istri, lantaran sakit, bakal tida bisa 
mengikoekt padanja datang di Hindia, hingga 
ia bisa pikir djoega jang dengan diri sendiri di 
Hindia ia koerang perloe dengan roemahtangga 
jang mahal ongkosnja. 

Dari satoe vice-presiden Raad van Indie, ja- 
toe seorang jang berpikiran tadjem, toch bisa 
diharap mempoenjai satoe pemadangan begitoe 
roepa. 

Ia taoe jang dalam tempo moela2 pegang 
pangkat, sebab tida membawa istri, ia koerang 
perloe dengan barang prabot roemah jang ba- 
g0es2, tapi kenapa ia trima djoega Itoe voor- 
scohot f 20.000? Inilah moesti ditanja, kata J.B. 

Djadjinja ambtenaar2 negri jang berpangkat 
ketjil, sabrapa boleh dipentjes, tapi satoe vice 
president dari Raad van Indie jang dapat ga- 
dji saboelan f 2000 dikasi ambil voosrchot 
f 20.000 boeat perlengkepan. Ini ada perkara 
jang menjedikan hati. (Sin, Po) . 

ga 
KOELIE PARIT MINGGAT., 

Kabarnja, pada waktoe jang belakangan dari 
beberapa paris di Ombilinmynen ada banjak 
sekali koelie2 jang minggat, dirasa perloe dimin- 
tah pertoeloengan pendjagan orang militair. 

—o0— 
WANG SEKOLAH DI GULTUUR- 

SCHOLEN. 
Menoeroet poetoesan dari Directeur van Land 

bouw. Nijverheid en handel wang sekolah di 
sekolah sekolah Cultuur dirobah djadi seperti 
berikoet : 

Gadjih orang toea 

f£ 100.— dan lebih 
» 800.— sampai f 899.— 
 0000— 7 99. — 
» 500.—— 99 599.— 
» 400—— 0» 499.— 
» 300—— 0» 399.— 
» 200—— 190. 299.— 
koerang dari ,, 200.— 

Boeat anak jang pertama. 
f 
” 15 — 
» 14 — 

» 10.— . 
2 7.50.— 

» 5— 
Tn 3.— 

” 2.— 

Boeat anak 
jang lain lain 

satoe familie. 
f 15.— 

» 12.— 
” 9— 
- 8.50.— 
yg. 5— 
» 3.50.— 
ii 2— 
» 1.25.— 

BEA SIGARET. 
Pemasoekan sigaret sadari taon 1909 telah 

djadi naek dengan sanget. 
Dalam taon 1921 dan 1922 dan djoembla 

oekan itoe boeletnja ada 4.000.000 K. G. 
Jaitoe lima kali lebih banjak dari taon 1909.   Morsco dalam ini tahon djoega akan brenti Sabaliknja pemasoekan lisong dan tembako 

00000000000000000010100000000000000000   @ . ? 
? CELEBES RECLAME - en LOTENKANTOOR. ? 
3 Bonistraat — Makassar, » 
@ Boleh dapat lot-lot jang terseboet dibawah ini : $ 
? Namanja Lot Hi Ka, ketjil Hoofdprijs Tariknja. ? 

? Bi aa aa aa 2.70/1.48 panca 8 Aug. 1923 es 

@ Soer. Jaarmarkt 530 — — 12.500 » Fa k22 O ? 4de Jaarbeurs 2.75 —— 20.000 B8, » T. L. G. 250 — — 50.000 5 Sept, 9 Katetar OI oo gm oi 3 
? Bataksche Bank 5. — —— SN ! Oct. » » O. J. Spaarkas 7.60 2.10 50.000 8 ,. £ 
& — Geldloterij Mb —— 100.000 22 Jan. 1924 @ 
? Tambah  Onkost mengirim ? 0.36 — Rembours ? 0.75 : 

0000000000000000000101900002000000000P 

tersebab 
aleh koedis dan goenik jaitoe dengan Korreng-



A-60006606006100060 
Apa obat dari pada segala penjakit peroet ? 

dari pada segala penjakit ? Apa obat moelas ? 
Apa obat pileg? O! Tidak tahoe! 

Obat Pepremunt 
jaitoe socatoe obat jang telah masjhoer seloe- 
roeh doenia. Bocatan orang pandai-pandai asal 
dari Australie. Kalau tidak ptjaja boleh tjo- 
ba makan satoe botol jang harga f 1.25 Tapi 
obat. itoe soedah 20 tahoen lamanja dipakai 
orang. Selaloe dapa poedjian. . 

Agent : W. B. Ledeboer & Co. | 
“0060000629 2059204: 
telah djadi koerangan dan sasoeda paperangan ' 
brenti, pemasoekan itoe belon bisa sampekan | 
djoembla pemasoekan seperti dalan taon 1914. : 

»Hal ini ada mengoendjoek — begitoe ada 

merentah — boekan sadja pamakean sigarct 
ada semingkin banjak, poen telah djadi saatoe ! 
kabiasaan jang itoe soesa akan diboewang”, 
Maka itoe djoega....bea pemasoekan siga- ! 

ret lantas draekin ' dengan 50 pCt. atawa | 
f 1.50 per kilogram. ! 

Pasti sadja prnaekan begitoe akan bikin '. 
harganja sigaret jang memangnja soeda mahal, ' 
djadi terlebih tinggi uagi dan tentoe orang nan- 
ti isep sadja matjem jang lebih moerah atawa 
koerangkan pamakean sigaret. 

Tapi Fiscus bilang, Pernaekan bca pemasoe | 
kan membikin harganja sigaret naek tida lebih j 
dari satoe peser perboengkoes dari 10 stuks i 

Djadi 1000 sigaret beanja tjoema dinaekin 
50 pCt. atawa 50 cent:. i 

Tapi bocat itoe barang moerah orang tentoe ' 
djadi moesti bajar mahal, kerna pernaekan bea ' 
itoe harga sigaret2 tentoe akan dilakoekan de) 
ngan sanget inggi. 

Apatah jang doeloean diterangkan oleh dire- 
cteur financien Talma boeat belakan pernaekan 
bea gretan api ?Bahoewa harganja satve doos , 
akan naek tida lebih dari satoc pe-er.... 

Tapi sabaliknja harga itoe telah naek dengan ' 
satoe cent dan Itbih banjak, kata Bat. Nwebl. | 

—9— i 
Penjelidikan dalam perkara  perlemparan | 

bom pada tram dari Poerwosari ke kota Solo ! 
masih dijakoekan teyoes, tetapi sampai sekarang ! 
tidak ada membawa hasil apa2. Dalam tram2 | 
jang berangkat dari Solo ke djoerocsan Pocr- 
wosari di balkon, dengan ada didjaga oleh sot: | 
dadoe, dengan senapan jang terisi peloeroe. Itoe | 
soldadoe boeat pendjaga'an. (S H.) & 

—0— 
Daging dingin. 

Dengan kapal Tasman berselang berapa hari 
soedah datang di Soerabaja satoe kiriman da- 
ging bekoe, jang dibikin di Sydney menoeroet 
atoeran Bullot Meat Process. Itoe daging diki- 
rim pada adresnja pemerentah Hindia sebagi 
pertjobaan dan soedah diterima oleh Dr. Van ! 
Lier. Itoe heiwan, dari mana itoe daging ada | 
berasal, dipotong dipermoelaan boelan Juni dan | 
itoe daging pada tanggal 19 Juni dimoeat da-) 
lam kapal Tasman dan sampai disana pada tg. 
4 Juli. 

Sekarang itoe daging dalam kamar dingin ! 
dari Simpang Hotel dan selaloe berada dibawali 
penilikannja Dr. Van Lier dan Ir. Lenshock. 

Ini kiriman ada sebagi pertjobaan dan mak- 
soednja jalah boecat dapatkan idzin dari pemeren 
tah Hindia goena kirim masock di Hindia da- 
hing.jang dibikin diging menoeroet itoe systeem 
diatas. 

Apabila pemercntah Hindia -kasih vergunning 

' 

19229 

| 2923 

tiada nanti merasa keberatan. 
Sebegitoe djaoeh ada perloe, pemerentah min- 

Apa obat dari pada penjakit dada? Apa obat ta orang perhatikan djoega pengoerangan acrres 
boeat haoen 1924, seperti jang soedah ditetap- 
kan dalam rentjana begrooting. (A. I. D.) 

Ad 
  

i verteniign 6 Pen 
OEI TIANG SOEKI, 

Commissisc - Vendutis 
: op Zaterdag 14 Juli 1923 

in het 

locaa! 
gelegen aan de 

Tempelstraat No. 242. 
Van diverse huis en toko artikelen w. o. : 

Hang-, etens- en kleerenkasten, etenstafels 

werk enz. enz. 
De Venduhouder, 

OEI TIAN 

DIKASIA £ 
3 Petak 

jang masih baroe 
straat (dekat Passar-Boeton) 

Mrs. PAULUS & VAN DER ZEE 
Tempelstraat No.118 Tel. no. 58 

      

  

£ 
  

DIKASIH SEWAH 
sate perceel 

dimana Hoogepad, jang dahoeloe dipake tve- 
an H. P. LIENHARDT, kerdja Auto. 

Boleh minta pada Advocatenkantoor, 
Mrs. PAULUS & VAN DER ZEE. 
      

  
4 atau 5 sendok da 

boowat bikin Woewat lagi dnfing dum 
Serat, kalae tergoda aakir demarh » “ia 
koerang daruh, badan Inah taroe d. &. 5. 

22.000 Toewan Doktar tanggoeng! 
Dapat di beli: daluaniuatmar obak. dan toko 
besar dir 2“hddiitag antagh Minidin. 

  

  

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

Maka dari sebab itoe, djikaloe orang-orang 
harep soepaja bisa mendjadi kaja moelia banjak 
wang hanjak redjeki banjuk, oentvcng dan ba- 
njak keseneeran, dengan badan besas kocwara 
san seger boeng gerenta djaoeh dari seuala rocpa 
sekalian. (ketjilakaan) dan di takoeti oleh seya!a 
penjakit2njang djahat orang moesti menjitipan 
dan membeli ,,/Mocstika olic” njang ama! moves 
tadj:b mandjoer mocdjarab, dan mandi! serenta 
saki!, 

Moestika Olie (Minjak Moestika.) 
Dingen sema.ta'a (sekedjah) Iisa menyoesir 

dan mengilangken segala roepa ketjilaka'an se- 

  

gala penjakit-penjakit sapertisakit njang kliatau 
dan tida kliatan sakit kepala poesing moenta 
moenta moenta binyoeng mabock, masok angin 

emumjsionair en Yendohcuder 

met 8 
dibrlang koctikan diterangkan voorstelnja pa-  Stoelen, hang en muurpetroleumiampen, suiker- 

terletak dioedjoeng Tempel- 

boeat dikirim masoek daging tersebvet djoega jsezala penjakit peroet, sakit kaki toelang liioe 
nanti pemercntah Austra'e akan kasih idzin 
boeat dikirim keloear itoc daging jang dibikin 
bekoe menoeroct rentjana duri Bullot Meat Pro 
CCcss. 

Disana akan dibikin beberapa pertjobaan de- 
ngan itoe daging. Djoega akan dibandingkan 
antara itoe daging dari Australie dan daging 
jang dibikin bekoe menoeroet atoeran biasa (cold 
storage). 

9 
OEROESAN WETHOUDERS. 
Gemeenteraad Bandoeng dapat terima satoe 

soerat dari pemerentah, dalam mana pemerentah 
kasih tahoe, soedah mengerti bahwa itoe raad, 
meskipoen soedah batja soerat pemcrentah tang- 
gal 1 September, masih sadja sadja sangat har- 
gakan diadakannja Wethouders. . 

Berhoeboeng dengan itoe, pemerentah kasih 
tahoe, bahwa Seri Padoeka Gouverneur Gene 
raal dalam ini perkara tetap pegang anggepan- | 
nja, bahwa sekeloemnja diadakan Wetbouders, : 
lebih dahoeloe orang moesti perhatikan onkost- ! 
nja berhoeboeng dengan begrooting jang soedah | 
diterima baik. 

Djadi ternjata bahwa Raad mempoenjai wang 
boeat ongkosin gadjinja Wethouder, pemerentah 

Commissionair. 

sMembelikan-Me 
Teroetama deri perkara barang 

' ran tanah D' 

Bisa diharap menjenangkan ! 

Telegram Adres: 

MOEHA   

MI. H. JOENOES” MANDAILINGER 
SODERABAYA. 

  

MINTALAH keterangan lebih djaoeh pada kita : 

MAD JOENOES. 

Ipszel rematiek kislco djatu kepoekoel koreng 

injang djahat djuhat beratjoen kena Iarang tu- 
| djem gatel goedik panoe koekoel sakit Jerem 
panas dingin batoek pilek sakit koeping sakit 

kit napas dala sesck oeloe ati sakit dan bikin 
koewat badan bikin djalan durah dan bikin 
tambah darah dan orang prempoewan abis brat 
nak sekalian anaknja perloe misti di gocnaken 
ini obat dan ini obut bole di pake orang-orang 
Jaki dan praimpoewan toewa moeda atuwaanak- 
anak of baji, pendekuja ini obat bole di puke 
dan di goenakan boewat 1000 roepa penjaki3 
njang kita tida bisa toelis semoewa dalem ini 
advertentie, kerana terlaloe banjak dan leb 
djaoeh orang bolch tjoba saksiken dan buektis 

Iken sendiri baroe nanti merasa kagoem dan 
| heran dari ini obat. 

Moestika Olie (Minjak Vioestika.) 
Harganja 1/1 flesch isi Penueh 80 gram a f 1,25. 

Selamanja boleh dapat heli pada 
Generaal agent voor Hindia Nede:land 

N. V. ,Internationale" 
Apotheck en Commissie kautcor 

Kranggan Temanggoeng. 

  
1850 

  

Speciaal. 

ndjocalkan” 
»BATIK-BATIK“ keloea- 
jawa. 

ikrowak oepas-oepusan di gigit segala binatang | 

| gigi sakit prarmpoewan loeka-loeka (syphilis) sa- | $ 

Kesenangan orang boleh beli denganKerreng-| Hilang koerap, koreng, nambi kajok, biseel 
ml Tjoma f — JJ blik. 1 | oleh kasena Kersengaah f1 satoe blik. 

—0— : —0— 

K m-entengkan sakit tersebab oleh | Kengngesl- dep Tagih sah Sapa dimana- 
aambei. Tidak lebih nari f 1— satoe blik. | mana dengan harga f 1— satoe . 2: an Nana Nana   

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

Muurstraat — , Makassar. 
     

    

           
              

      
      
          

      

       

      
   

    
   
   

     

  

AWAS INI MALEM DAN AWAS BESOK MALEM 

Djangan Salah Djangan Keliroe di 53:8& KIE BIOSCOOP TEMPATNJA 

INI MALEM Samboengan Serie ka 3 dan Serie ka 4. 

Tikasnja Kakedjoetan 

&was. Lihat betoel. Djangzan sa'ih djal»n. Ini serie beokan serie jang 
. , soodah dima'nkan di Makassar 

Odjo Lalilo! Di pendoeloaan oleh gambar Parsmount 

His Smotered LOVE 

IRIDDRLIJKHEID BELOOND! 

    

18 SERIE 386 DEEL 

  

  

      

  

     

  

    

     
       

          
        

      

    
    

      

  
  

  
    

    
      

       

    
   

P. “. KATIKAMP & Go. 
Weltevreden, Batavia Buitenzorg, Soekaboemi, aaDakrtak 

Semarang, Soerabaja, Medan dan Makas, 

Hau de C.lognekami jang paling bagoes ms 
moeat sentiasi 85, aicohol, bandinglah lain 
merk dengannja. 
Dalan berbagsi2 boengkoesan deri ! 0.90 

sampei f 4,35. Kiriman dengar. Remuours. 
Jang berp-san hendak mendjozal Gihitoeng 
banjak koerang barga (rabat). 

TARIKNJA 

tanggal 23 October 1923 
- 

  

' ta HOOFDPRIJS 

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

1000 prijs 

   

1/1 lot £ 7.60 
1/4 lot £ 2.— 

  

        
     
    
    

        
          
          

          

    

  

Tanggoeng baijar penoeh 
Kaloe hari tarik di moendoerken 

boleh minta wang kembali. 

Bakal di Madjoekan 

   

Boleh belie pada kantoor Oo. J. S. M alan Gs dan pada agent2 

antero Ned.-Indis. 

BOLEH TOEKAR 
Semo ,,a lot njang nominaal f 10.— apa keatas dengan coupon tjoekoep di 

ken f 4.— djadi tamba T 8.60. (kaloe coupon soedah di goenting di potong harganjs 
coupon :) Njang nominaal f 5.— dan di bawa f 10.— di hargakan f 2.— djudi tar 
ba f 5.60.— Njang nominaal f 2.50 dan di bawa f 5.— di hargakan f 1.— djadi 
tamba f 6.60.— Njang di bawa f 2.50 di hargakan f 0.50 djadi tamba £ 7.:0.— 

Ampat dari '/4 101 O. J.S. boleh tockar sama lot toea seperti atoeran d tas, 
Semoea lot njang 1/1 -1/2-1,5-1/4-1/5 apa 1/10 dari leening apa djoega di trima 

menoereet harga di atas. 

O.J.S. 

harga- 

Kalve toekar satoe lot toea sama 1/1 
atawa 

Satoe lot toea sama 4/4  



    

(M5s dari sekarang orang boleh pan :loeka-locka goedik nan 

gnOR0ENAOnononono0 
Agent dari boekoe' dari 
VOLKSLECTUUR jaitoe 

Stoomdrakkerij ,,CELEBES" 
PASSERSTRAAT — "MAKASSAR. 

“pa aa bapa anta pa #00mmomomononomome 
Ld Pain 

Boleh dapat beli di 

Drukkerij Celebes boekoe2: 

1. .,Penjakit Pest ditanah Djawa dan ! aja oepaja akau 

becat tempel dbotel Sreop dan Lmonade 
ye Tagana Lena 

| 

@a
1.
on
u 

Pena seperti djoega 

menolak dia” karargan toean Dr O. L. EF. de RAD. 

2. ,Pengasah Boedi” karargan NJO"JA C. van 

STAVERSN, 

3 

ngan 8. D SERI MAHARADJA. 

“emueanja ini dikeloearkan oleh Yalai Pcestaka, 

» aman Penghiboeran dan Pemandangar' kara- 

S
a
i
 

a
n
 
e
a
 

PASSUSSSUSUSUSUSMUSNSNSNSNSNSNSNS an 
  

Manders Seemann 
Maatschappij. 

Amsterdam — Parijs 

Minoem satoe 

dbedan ds MN alf 1— sx 

B
a
e
n
 

BOLEH MENDAPAT 
dialam drukkerij CELEBES bockeg akang 

| terseboet ini 
La Berkas” Obat2 oleh Njonja J3 

KLOPPENBERG — VERTTEBGH 

Lekas beli hampir habis. 
Gambar? bagoes dari tanah Djawa seperti: 
Gambarnja jang moelin 

DE SULTAN VAN DJOKJAKARTA VIII, ' 

      

Kemdjan Goesti ng grade Ario | dan aa 

arga Stoomdr. .CELrng. | Hindia, harganja .. .. £ 8175— 

Barang-barangmoe 
koerang Iakoe ? 

fjobalah masoekkan ADVERTENTIE dalam Ini 
Pemberita-Makassaratau Ma kassaa.r- 
sche-Courant, dimana tocan mesti akan da- pat 0. banjak keoentoengan deri barang- aran Aloe" ganmoe dari pada tahoen-tahoen 
a 4 

Minorsalwater en Limonadefabriot Ratitamo & Co. 
Mociai Ini hari maka harga deri barang2 kimi terhitoeng seoerti: 

Segala roepa leomonade boeat isinja harganja' 17:/, oent 

  

Ajer blianda 2,» 
Harganja satos botol pakai toetoop patont 30 
dan pakai tootoep biasa 20 “ 
Stroop roepa2 satoe botol harga Oa “ 

» tamarinde ,, 
#otol2 deri fabrick kami boleh dikembalikan “deng an tida Dmna “dan terima kem- 

bali harga jang soedah dibajar. 
Beli boeat di djoeal, harganja di koerangkan.   1120 

— Hamburg — Macassar 
aan na AAN BNN AAN MENAT TM N 

Rathkamp & Co. 

en Co's Handel 
  

2807 

Gorontala Menado — Amboina. 

mangkok thee 

JANG PALING ENAK 
Sadja dikasih oleh 

TJIBOE NGOER 
  
   

Petro, Tjepot, Dipati 

JAN Petgiwa, Dewi Pergiwati 1 lagi koempoclan baroe dateng dari 

    

Ardjoena, Raden Abimanjoa, Dewi    
TJAP WAYANG 

Dimana-mana: dapat beli dalam blik bagaes. dari 
dan 1 . pond
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