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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. 

le dibajar kepada langganan2nja pembajaran jang penoeh jang dikelocarkan dari 

prijs-prijs. 2e ditetapkan penarikannja selamanja satoe kali sadja. 

Kepertjajaanmo. mendapat satoe pe ggerakanj ng vesar 

PINDJAMAN JANG KE 8. 
Hoofdprijs f 100.000. 

Ditanggoeng membajar penoeh. 
1/1 LOT F 1020 — F 0.35 PORTO 1/4 LOT F 3.75 4- F 0.35 PORTO 

Ditanggoeng baik tjaboetannja. 

Tiada perobahan 

6 SEPTEMSER 1923. 
Lot-Ist jang harvos itoskar dilo Isssk n s mp'i tsnggal 10 Augustus j. d, 

Liwat tanggal tersboet ta'bis. lagi ditoskar. 

DIGANTI : . 

1/1 lot dari P ke7 dengan 1/1 lot P ke 8 dengan membajar tambah f 7.70 

4- 13.35 porto. 1/4 lot dari P kc 7 dengan 1/t lot P ke S dengan membajar tam- 

bah £ 2.20 - f 0.35 porto. 

Djadi djangati tbenggos sampai besok 
karena sekarang ada maksoed jang baik. 

N,V. Bank voor Gewestelijke en 
Gemeentelijke Credieten. 

Soerabaia, Malang, Makasser, Semarang, 

Bandoeng en Weltevreden. 

   
Korban dari pergerakan karena bangsa dan 

tanah. 
!han. 

Pada esoknja poela, sedari pagi sekali itoe 
Kongsi kapal Japan soedah minta orang politie 
akan mendjagain kapal jang bekal sampgj. Se- 
gala atoeran keras telah diambil boeat melarang 
orang madjoe lebih dekat kekapal: dan inipoen 
soedah tida menerbitkan kakerasan apa-apa, 
dan student-student itoe tinggal menonton de- 
ngan kalm dari djaoehan zonder bisa ditjelah 
dari ia orang poenja kelakoean. 

Lebih doeloe dari itve memang Consul Japan 
soedah hendak kasih datang ia poenja soldadoe 

Dari hal itoe pemboenoehan pada student-stu- 
dent Tionghoa di Changsah, jang sangat menja- 

kitin hatinja sesoeatoe orang Tisnghoa, Warna- 

Warta moeat ia poenja riwajat, jang ringkasnja 

ada sebagai berikoet: . 

Sebagaimana orang soedah pada tahoe, lanta- 

ran pemerentah Japan soedah tida penoekan 

segala perdjandjiannja pada Tiongkok, maka 
sampai terbit itoe pergerakan boycatt pada per- 

niagaan Japan. Di Changsah pergerakan itoe di 

Hari REBO 18 JULI 1923 

Jang tjitak dan keloewarken menoeroet 

Kantoor S. Ch. ini: di Passers-Straat 

Semoea karangan dan chabar jang hendak di 
dialamatken kepada 

Redacteur C. I. RIFUWPASSA. 
Makassar. 

Tara 02 

pimpin oleh satoe koempoeian Student-itudent 

dan soedah ada sekian lama berdjalan beto 1 

Pada hari itoe pada tanggal 30 dari boelan Gog- 

wee, dari pagi sehingga sore ada tozroen hoc 

djan teroes-menerocs, sampai orang sedalam ko- 

ta tiada bekerdja socatoe apa. 
Djoesteroe begitoe, itoe koempoclan Student 

ada mendapat kisikan dari spion-spionnja jang 

didalam kota Changsah ada beberapa kacen 
saudagar telah menjolong berhoeboengan dan 

telah membeli bararig-barang Japan dari Hau- 

kow jang sekarang soedah dibongkar | dan se- 

dang bertoempoek dimana goedangnja satoc 

Kongsi kapal bangsa Japan akan menantikan 

terangnja sang hoedjan bekal dibagi-bagi pada 

ia :orang. Menoeroet kewadjiban, dengan segera 

ia orang lantas kirim spion bocat mengitip dima- 

laboehan. 
| 

"8 Kemoedian itoe spion mengabarkan, jang ka- 

pal Japan ada moeat banjak sekali barang-ba- 

rang, jang hendak ditveroenkan diitoe poiahoe- 

dan kapal boeat membekin djagaan didarat: te- 
tapi kepala politie jang soedah menjegah itoc 
karena ada dikocatirkan nanti menerbitkan le- 
bih banjak panas hatinja dari itoe student. Ha- 
nja jang sendiri soeka menoenggoe bocat kese- 
lamatan semoea. Maka itoc orang-orang politic 
soedah lantas membekin pendjagaan jang loear 
biasa kerasnja disepandjangnja pelaboehan. Dan 
kesoedahannja ada tinggal amam. Beberapa ke- 
pala kaoem boycott soedah dipanggil mengadap 
'dikantoor politie akan ditanja. 

Dengan begitoe, politie di Changsah soedah 
menjampaikan kewadjibannja jang tida menjim- 
dari pada tjaranja jang benar dan adil, gingga 
bocat fihaknja politie tiada ada djalan jang 
pantas akan orang bisa menjelah padanja. 

Dalam kantoor politie student-student soedah 
diperingatkan, soepaja djangan membekin reac- 
tie meliwatkan wates. 

Student-student itoc tjoema menjatakan, ia   orang tiada berboeat lebih dari pada ,,bocat 
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Hargianjia Adjvertenti8: 

Dari 1—4 baris dalam 1 kolom f1.— Tiap-tiap baris lebih 10.25 
Hoeroef-hoeroef besar, bergantoeng sadja dari Joewasnja tempat 

jang mace berlangganan dan ' tempatken ad- 
vertentienja lebih banjak kali, akan dapet :koerang ba- 

on No.26. jaran, Advertentie-advertentie jang liwat dari 
oekoeran, boleh ditempatken sesoedah Baba Pa 

toean 
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, goenanja membekin madjoe bangsa sendiri poe- : 
unja dagangan dan keradjinan”, sebab djika tida 
dibekin begitoe orang Tionghoa ditakoetin nanti 
mendjadi malas boeat memadjoekan barang-ba- 
rangnja sendiri, “hingga perniagaan Tionghoa 
akan selamanja tinggal tiada bernapsoe sampai 
soedah mendjadi kepiran tiada bisa ditoeloengin 
lagi. 

Besoknja, tangal 1 tengah hari, kapal Japan 
itoe segera bongkar habis seanteroe mocatannja 

begitue banjak student Tivnghva moendar-man- 
dir didekat pelaboehan, soedah sengadja kasih 
datang 20 orang soldadoe-matrous dari kapal pe- 
rang Japan disoeroeh berbaris disamping akan 
djaga keamanan. Tatkala itoe banjak orang 
soedah madjoe berapat lebih dekat, tjoema 
akan menjatakan apa telah ada kedjadian disi- 
toe. Tida kira bibitnja saioc perkara jang amat 
tida enak svedah lantas kedjadian...... 

Itoe 20 soldadoe matroos Japan jang masing- 
masing tangannja ada membawa pentoeng, toya 
dan lan-lain barang kasar mendadak soedah dja- 
di begitoe kelap sebagai djoega memang soedah 
adu disengadja maoe kasih lihat keboecasannja 
begitoe. 

Jia orang memoekoel dan mencrdjang kalang- 
kaboct didalam itoe rombongan penonton zon- 
der mempoenjain rasa atau hati kasihan pada 
itoe sekian djiwa, badan dan tuelang manoesia 
jang teroes diadoe sadja sama sendjata dan to- 
ya sehingga pada djatoeh bangoen dengan ber- 
loemoe.an dara diserentain soeara dengan tangi- 
san dan djeritan orang jang seo'ah-olah kiamat 
matjamnja. Doea student moedah soedah men- 
dapat loeka jang sangat dibetoelan matanja, 
Satoe student lum pada lambocngnja hingga ada 
mengocatirkan bagi la poenj. djiwa. Dun pata 
tociang iganja lantaran diilasilas sama kaki. 

Satoe barisan politie jang dikasih tahoe sege- 
ra soedah sampai dlitoe tempat, te-api pada 
doea menit berselang orang-orang kapal itoe ke- 
boeroe melinjapkan diri poelang kekapalnja. 

Satoe djam setelah beselang dari tempo itoe, 
ada lain kapal passagiers Tionghoa soedah ma- 
soek dipelaboehan Changsah dengan kasih toc- 
roen beberapa orang penoempang bangsa 'Ti- 
hva. Oleh kawanan student-stuuent jang pena- 
saran itoe mareka seedah lantas ditjeritain apa 
jang buroesan telah kedjadian pada ia orang: 
maksoeanja ialah aken soepaja orang-orang Ti- 
onghoa bisa mempoenjain rasa sympathie kepa- 
da bangsa sendiri dan tahoe bagaimana boeas- 
nja itoe bangsa terhadap pada bangsa Tiong- 
hoa. 

Tiba-tiba ada beberapa soldadoe Japan soe- 
dah datang menerdjang dan tjampoer moelget 
deugan sangat dalam itoe perkara, hingga ham- 
pir sadja soedah terbit keriboetan Iagi seperti 
tadi seandai politie tida keboeroe datang sama 
tengah. 

Ini beloem soedah. 
Beberapa saat kemoedian, sedang ramainja 

orang menonton dipelaboehan beloem boebar ti- 
ba-tiba ada beberapa poclveh soldadoe Japan 
mendatangin poela ditoe tempat dengan leng- 
kap sama roepa-rocpa sendjata jang terlebih hei- 
bat. 

Roepanja ini kali ia orang datang djoega boe- 
at menerdjang poela orang Tionghoa jang tadi 

soedah bertambah moelaet pada ia orang. Seo- 
rang kepala politie jang itoe waktve masih ada 
disitoe soedah kasih me.gerti pada ia orang bah- 
wa ,itoc robongan anak negeri meski membekin 
ramai-amai tida ada niatan apa-apa pada bang- 
sa Japan, dan boeat perkara itoe ia berani 
tanggoeng semoca” semberi kata begitoe itoe 
kepala politie mengasih tanda pada pada itoe 

kawanan student-student bucat meninggalkan 
tempatnja. 

Tetapi ia orang tida maoe berboecat begitoe 
kerena ia orang merasa tiada moesti berboeat 

apa-apa dalam negerinja jang mardika dan itoe 
soldadoe Japan jang kalep seedah tiada mem- 
beri ampocnan lagi. Satoe penvempahan darah 
jang lebih ngeri kembali soedah terdjali. 

Piso, Golok, tombak, seuapan soedah menga- 
moek, menerdjang di dalsmnja itoe krocmoenun 
anak negri jang tiada bersendjata barang sepo- 
tong besi sebagai ia-orang. Bagaimana matjam- 
nja pemandangan di sa'at itoe tida ada satoe 
pena bisa meloekiskan ngerinia ! . 

Toedjoe orang.soedah menggietak diatasnja 

tanah, peroet petjah, maudi darah dengan tiada 
bisa dibilang mati atawa hidoep. Kasian itoe o-   

sampai kosong. Doea orang Japan jang melihat | 

Agent di Europa : 

N. V, Urakiar) Olga esai J.iH.“pz BUSSY, Amsterdam 
Agent di Djawa: N. V. voorheen H. van INGEN, Soerabaja 
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rang Tionghoa lantaran maoe membela kebang- 
sa'anja soedah mendjadi korbannja jang paling 
pertama dari itoe ,,pembasmian" ! 

Satoe diantara itoe, ada anak ketjil oemoer 
decablas taon, jang tjoema hidoep sama ia-poe- 
nja pendjoealan cigaret, sehari berapa poeioeh 
cent puenja pentjabarian bocat piara iboenja. 

Seloeroeh kota Changsah pada sehari itoe be- 
toel-betuel lak-ana hoeroe-hara roepanja. Tiada 
ada satoe toko brani memooeka pintoe di itoe 
waktoe. Orang-orang kam,ueng jang bodeh 
soedah pada iari mengvembara ka aesa-desa. Di 
hospitaal, kantoor poitie, dan di roemal-rocmah 
pakoempoelan seperti ada lampur ribocinja. 

Di soreh itoe, seantero yahajat pendoedoek 
Changsah memboueka vergaderi.g besar jung 
dikoenjoengin oleh 20.000 urang. Maitnja student 
Wang Huan Ching jang terboenveh sampe mati 
oleh soldadse Japan, ada ditontonken di dalenu 
moeka galerij dari 1toe Kougtung. Biou sampe 
pada waktoenja itoe gedoug jang amat besar 
scedah mendjadi padet oleh manocsia, sampe 
metnberji rasa koeatir kaloe roeboeh. 
Mr. Chiang Chao Yang jang amat bernapsoe 
rumannja soedah naek diatasnja medja, dengan 
socaranja jang paling keras ia soedah minta pa- 
da seantero pendoedoek Chanysah boeat brenti- 
ken semoea pasar : semoea sekolah, semoea tem- 
pat pekerdja'an dan laen-laennja aken sama-sa- 
ma berkoempoel di gedongnja kepala negri boe- 
at minta dioeroes lantas beberapa tatsal jang ter 
seboet di bawah ini: (1) minta beritowngan pada 
oetoesan Japan. dengen setjara keras: (2) minta 
beritoengan kepada kepalanja dari tentara lavet 
dan tentara darat dariitoe bangsa Jap jang a- 
da di Changsah: (3) minta boebarken soidadoe. 
soldadoe Japan jang ada di Changsah, dari ten- 
tara Laoet dan tentara Darat, () minta .kom- 
bali itoe wharf pelaboean Japan sewa di Chang- 
sah, (5) minta dikasi hoekoeman dengan lekas 
pada satoe persatoe soldadoe jang telah mem- 
boenceh dan tjampoer bersalah : (6) minta gan- 
ti karoegian jang pantas boecat orang-orang jang 
terboenoeh dapet loeka: (7) minta Gouver- 
nement Japan moesti sampekan ma'af pada pe- 
merentah Tiongkok. 

Vergadering trima perbaik itoe voorstel, dan 
semo.a bertampik soerak menjutaken moefakat 
Lebih djaoeh Mr. Chiang menetepkan hari boe- 
at sembayangin itoe haloes jang ' soetji (Twitok- 

Hwee). . 
Pada antero tcmpot di Tiongkok ada di ka- 

barin dengan telegram dari apa jang kedjadian 
dan dari apa jang soedah dipoetoesken oleh i- 
toe vergadering rahajat, soepaja semeca pemban- 
toe keras boeat minta peritocugan dalem itoe 
oeroesan jang penting. Spreker soedah tida bisa 
menahan sedihuja hati dan menangis sesenggoe- 
kan seperti anak ketjil diwakcoe meloekiskan ke- 
matiannja ikoe stutent,. jaug hendak membela 
bangsanja dan negeri. Bebrapa diantara layi 
soeda 1noesti menoctoepi moekanja jang penoeh 
terbasah sama air mata. Seautero orang jang a- 
da di dalem itoe meeting suedah berdjinykrak, 
bernaisoe dan ada jang mengygerveng-geroeng se- 
perti bnatang bocas buhuea dari sakitoja hati 
vetoel-betoel, keadaannja jang bener uda banjak 
#Tlebih ngeri dari pada jang kalara urang bisa 
mtu0elis di kertas. Hari besoxnja, ceantero pasar 
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Kan jeng sana baik sekali boeat hilangkan 
Peniakit itos ialah pakai Sanatogen, jang terla- 

0e moedjarab goena hilangkan bahaja penjakit 
sesocdahnja dapat sakit Malaria dan tidaklah 
ada obat jang lebih aik chasiatnja lain dari 
obat ini. 

Toean Doktor C. Naylor, Bangalore, Hindia- 
Inggeris. toelis : ,,Dengan saja poenja poertolong 
an toean poenja obat "Sanatogen” jang terla- 
loe baik, dimasoekkan di Hindia Inggeris Sela- 
tan dan saja ada sebab boeat besar hati karena 
kebaikannja, oleh sebab hal itoe saja pandang 
seperti pertolongan besar, jang saja boleh oen- 
djoekkan pada orang sakit. 

nTidalah ada obat koeat jang bisa lawan 
Sanatogen kalau toeboeh perloe dapat makanan 
jang koeatkan diri. Sanatogen gampang mentjer 
na da baik dipakai kalau kiranja orang tidak 
sempat lagi minoem soesoes maskipoen ditjam- 
poer dengan banjaa 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 panjakit 
dan lagi abat ini terlaloe baik paedahnja boeat 
tolong saja tempo lawan  penjakit-penjakit 
Gjahat. Saja beravi terangkan bahwa sebab ke- 
dapatannja Sanatogen ini seperti soeatoe sen- 
Gjata besar deberikan pada banjak lain, soedah 
dalam tangen tiap doktor.” 

' (Tanda tangan) C. Naylor. 
Perdjalanan darah, pentjernaan makanan dan 
berat djadi lebih baik. 

Satoe soerat tjerita ilmo- obat dinegeri Ing- 
eris itoelis seperti berikoet: ,,Kebaikan besar 

jang didatangkan oleh Sanatogen adalah terla- 
loe banjak sekali dan paling adjaib. Orang-orang 
sakit jang soedah beberapa lamanja djadi koe 
roes oleh penjakit beratnja djadi bertambah- 
tambah satoe atau doea pond tiap minggoe, 
dan kadang-kadang poen lebih banjak lagi.” 

Toean Doktor Premsela di - Amsterdam ka- 
barkan: ,,Perkara saja poenja anak jang atjap 
kali betoel dapat sakit malaria saja boleh te- 
rangkan bahwa saja terlaloe poedji sekali kebai- 
kan Sanatogen, dan tidaklah ada bandingnja 
kalau dibandingkan dengan matjam-matjam 
obat lain jang diketahoei orang sampai sekarang 
Djoega bagi banjak orang sakit jang lain jang 
saja obat, saja maaloem dan ketahoei, bahwa 
kalau pakai Sanatogen temponja dapat keseha- 
tan djadi lebih tjepat kalau dibandingkan de- 
ngan obat lalin jang dipoedjikan, boekan sa- 
dja sesoedahnja sakit malaria, tetapi djoega 
habis matjam-matjam penjakit jang lain. Sebab 
itoelah saja poedjikan Sanatogen dengan hati 

aja.” 

pera (Tanda tangan) Dr. Premsela. 
Lebih baik sekali oragg sakit malaria pakai 

pertolongan Sanatogen boeat depat kesehatan, 
semboehkan asabat dan tambah kekoeatan 
toeboeh. 

  

dan toko soedah mandek sama sekalitiada ada 
mendjoealan atawa orang jang mentjari makan 
di atas staat sebagaimana sehari hari biasanja. 
Sana sini tjoema terdengar sadja soeara orang 
bertreak-treak : mogok, mogok !“ 

Di waktoe masi pagi sekali dari itoe hari, an- 
tero soerat kabar di kota Changsah dan jang 
tiada djaoeh dari sitoe, sama sekali soedah menje- 
bar Bulletin boeat mengebarkan kedjadian di 
hari kemaren soreh tentang itoe perkara-perkara 
darah. 0. 

Ada beberapa orang diantaranja jang sesoeda- 

nja menangis tersedoe-sedoe, djatoeh pangsan 

lantaran lemesnja dan tinggal menggelatak di 

atas batoe sampe orang politiek dateng menoe- 
loeng dengan koetjoeran sama aer, baroe man- 

doesin dan ingat koembali. . 
Sampe di sini itoe riwajat, jang kita haroes 

tida loepakan. . 
Orang Tionghoa bole protest bole menjatakan 

tida senang. tapi kalo pemerentah Japan tida 
mace ambil perdoeli dari itoe, sebagimana me- 
sering kedjadian, orang Tionghoa maoe apa!) 

Negri jang lemah boleh mennerima segala tindi- 
gin. Maka soeatoe orang Tionghoa haroes menger 
tiia poenja kewadjiban. 

"y 

Perasaan kita sebagai boekan saudara seorang 

bangsa Tahsoee manakala memperhatikan 

warta terseboet diatas soedah tentoe dara kita 

jang tinggal didalam tempatnja jang ingin ter- 

paksa haros terdjoen keloear dari tempatnja dan 

apa boleh bocat. Meskipoen setjara bangsa Ti- 
onghoa jang bersabar terpaksa haroes angkat 

tangan keatas dan menjatakan sasa diri demiki- 

an: . . 2 “ 

Apakah kita ini manoesia jang tiada dihar- 

gakan diatas doenia ini, ataukah kita ini bala 

elastiek sadja jang haroes ditendang kiri kanan 
dengan tiada ceara ? 

! beloem tahoe bagaimana perasaan sauda- 

ra-saudara bangsa Tionghoa dengan warta ini. 
Boleh djadi peri sabar ada pada mareka itoe, 
tetapi itoelah rahasia setjara manoesia jang ber- 
pikiran kebangsaan boleh kita dengar kemoedi- | P' 
€n hari. 

Red: p. mM. | 
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: CELEBES RECLAME - en LOTENKANTOOR. 2 

? Bonistraat — Makassar. ? 
@ Boleh dapat lot-lot jang terseboet dibawah ini : 

? Namanja Lot ta Ke, Kai Hoofdprijs Tariknja. ? 

. B. A. K. 12.80” 2.705 300.000 8 Aug. 1923 2 
Favoritas 1.50 —— 10.000 9 Aug. 1923 

| Trauma TT ON garam $ 
2 2 Gemetiank 100 “270 10020 8 aga : 2 

@ Bataksche Bank XS “to 5 ar "... 

9 LL Smk K0 20 M0 2 era $ 
? Tambah Onkost mengirim ? 0.35 — ——Rembours t 0.75 ? 

00000000000000000001010000020000000000 
  

Volksraad. 
Persidangan tanggal 7 Juli 1923. 

Voorzitter Mr. Dr. Schuman. 
Dimadjoekan pembitjaraan dalam termijn 

pertama dari IJafdeeling HVIII, (gouuernemeents- 
(woafupag 

Toecan #' Jacobs anggep tiada perloe bocat 
tanja apa peroesahaan peroesahaan gouverne- 
ment ada bergoena atou tiada bergoena tapi di 
sini moesti dibrikan djawaban atas pertanjaan 
apa pimpinan G. B. ada sempoernah. Dalam 
waktoe jang paling blakang orang merasa koea- 
tir berhoeboeng dengan hal itoe. 

Diwaktoe membikin pemandangan tentang 
sempoernah atau tiadanja itoe pimpinan tjoema 
orang bisa memperhatikan pada tesliat. 

Pemerentah moesti toendjoekan bahoea pimpi 
nan itoe haroes mendapat kepertjajaan dan pe- 
merentah tiada boleh bilang pada publiek. Toen 
djoekan bahoea pimpinan itoe tiada bisa Wdiper- 
tjaja. 

, Dari bocahnja orang mengenal satoe poehoen 
tapi boeahnja G. B. ada getir. 

Kamoedian spreker laloeh toendjoekan perbe- 
dahan antara peroesahan particulier. 

'Teroetama perloe dikasi djawaban apakah 
pimpinan S. S. dalam taon taon jang paling be- 
lakang ada sampocrnah berhoeborng dengan 
politie tentang tarief sesoedanja roendingkan soe- 
rat menjoerat antara toean toean Casperz dan 
Gerlings bersama Directeur van Gouvernements 
Bedrijven spreker toendjoek bahoea peroesahan 
kreta api particulier sebagai satoe kapal soedah 
pasang lajar diwaktoe jang betoel, tapi S. S. 
tiada berbosat begitoe. 
Kamoedian spreker bitjarakan peroesahan pe- 

roesahan kepoenjaan negri lain. 
#iiBegitoclah Poelo Laoet ada mempoenjain sa- 
toe kraeh-centrale jang terlaloe besar. Sesoedah- 
nja itoe spreker membikin orang ghilang keper- 
tjajaan pada peroesahan peroesahan keberatan 
keberatan itoe. 

Toean Houtsma tanjak bagimanakah orang 
bisa pahamkan dalam Jampat hari masoednja 
Memorte van Antvoord jaag terdiri dari 29 pa- 
gina dan minta soepaja dilain tahon bisa dika- 
si tempo lebih pandjang. 

Pembajar belasting koeatir menanja dinama 
berdiamnja itoe wang rente dari kapitaal jang 
dikasi masoek dalam peroesahan peroesahan. 

Itpe harta besar jang didapat dalam tahon 
tahon 1920 dan 1921 djoega oleh peroesahan pe 
roesahan Gouvernement tiada memberi hak boe 
wat siapa djoega begitoepoen Gouvernements, 
boeat bisa bertreak dengan girang. 

Liatlah hasilnja diitoe doea taon. 
Achirnja spreker minta soepaja berlakoe hati 

hati sekali dlika moesti keloearkan kapitaal. 
Toean Houtsma lalve roeudingkan peroesahan 

jang lain dan toendjoek bahoea orang banjak 
berdiri sebagai bankier dari peroesahan particu- 
lier berhoeboeng dengan bankier particulier djoe- 
ga. 

Spreker membilang banjak trima kasi pada 
pemerentah boeat keterangan jang dibrikan da- 
lam Memorie van Antwoord tentang oeroesan 
toendjoekan besarnja kapitaal tapi djika negeri 
bikin afschrijving loear biasa kenapakah pada 
orang particulier tiada diidzin sebagimana jang 
diingin oleh tocan Vleming (Chef dari Gouv. 
Accountantdienst) sebagi ternjata dari ia poenja 
anggepan bahoea artikel 25c dari oendang oen- 
dang padjek penghatsilan moesti dihapoeskan. 

Spreker djadi tarik poentoesan bahoca segala 
apa pada G. B. dibelahkan dan tiada satoe ke 
salahan jang diakoe dan dengan begitoe keada 
an tiada berobah djadi leb.h baik. 

Sekarang terbit pertanjaan apakah pekerdjaan 
boeat kasi kreta api pakai tenaga listrict seka- 
rang dilandjoetkan lantara soedah begitoe ba- 
njak wang dikelocarkan bosat itoe pakerdjaan 
atau Memang electrificatie ada perloe. 

Lebih djaoeh spreker madjoekan protest ten 
tang pernjataan penharapan tentang bagoesnja 
hatsil parit mas dan perak di Benkoeled. Spre- 
ker dapat kenjataanjang dalem ini afdeeling 
seng soeda main soenglap dengan angka ang- 

2. 
Spreker harap pemerentah nanti tjobah boeat 

kasi pacht dicnst automobiel. 
Dengan pandjang lebar spreker bitjarakan 

oeroesan peroesahan padi di Korintji dan djoe- 
ga bahoea toean Sloof jang bikin rapport rap- 
port tentang itoe. 

Toean Bergmeijer dapat kenjataan dalam pri 
datonja tocan-toean 's ' acobs dan Houtsma ada 
terdapat pemisahan dalam doea golongan jaitoe 
fiscale dan sociaal economische bedrijven. 

Keagoengan dalam Memorie van Antwoord 
dalam mana dinjatakan tiada bisa diperhatikan 
ada toelisan toelisan dalam soerat kabar moes-   ti ditjelah apa poela dalam M. v. A. ada di- 

beri keterangan paadjang lebar berhoeboeng de- 

      
    

    

     

   
   

    

  

     

  

     

     

    

   
    
   

   
   
   
   

    
   
    

    
    

    

    
   
   
   
    

   
   
   

   
   

    
    

   
    
   

     
   
   
   
     

      

   
   
   
   
   
   
    
    
    
    

   
   
    
    
   
    

     
    
    

   
    

   

     

    
    

   
   

     

   

  

ngan toelisan toelisan itoe. 
Apa jang soedah dikeloearkan boeat keperloe 

an dienst radio tiada menoendjoekan orann be- 
kerdja dengan himat Radiopark di Bandoeng 
djadi seperti satoe Vilapark. 
Dalam negeri negeri besar station station ka- 

wat oedara jang bcsar ada dalem tangannja 
kongsi kongsi particulier. 

Ini hal dianggep ada lebih baik dari pada ne 
geri pegang sendiri. Spreker laloe bitjarakan pan 
djang lebar oeroesan penjiaran kabar radio boeat 
pers dan tjelah pemerentah tinggal lambat boeat 
am' il poetoesan dalam perkara dengan Radio 
Holland. 

Djoega ada tersiar kabar angin bahoca mak- 
soed boeat dirikan station radio dari Radio - 
Holland kongsie kapal api dan lain lain badan 
particulier soedah dihalangkan. 

Achirnja spreker minta soepaja diperhatikan 
djoega toelisan toelisan dalam Ind. Crt ( Ten- 
tang kedjelekan pada dienst S. S.? Red. Pew.) 

(Akan disamboeng. ) 

1090000680802000005 

Obat Pepremunt 
obat pileg. Kalau pileg tidak dioba tentoe ia 
mendatangkan batoek. Batoek mendjadi sakit 
dada. Sakit dada mendjadi sakit paroe-paroe. 
Kalau bahagian jang haloes ditimpa penjakit 
tentoe soesah semboehnja, kadang-kadang ia 
membawa sisakit kepintoe koeboer. Itoelah se- 
babnja, maka sebeloem sampai sedemikian ha- 
roec didjaga. soepaja pileg itoe djangan sampai 
mendjadi hebat. Harga satoe botol f 1.25. 

tasesos.cocososooe 
KABAR MAKASSA DAN LAIN-LAIN NKGKI 

Vereeniging Ambonsch Studiefonds. 
Bestuur dari vereeniging  Ambonsch Studie 

fonds afdeeling Makassar, memberi tahoe kepa- 
da kita boeat mewartakan akan ketahoean le 
den dari vereeniging terseboet, bahoea dihari 
Ahad j. d. 22 Juli akan diadakan leden 
vergadering goena membitjarakan mak- 
soed roemah tangga vereeniging terseboet. 

Sebab itoe, diminta dangan hormat dari leden 
vereeniging terseboet soepaja memperhatikan 
panggilan ini dan saberapa boleh menghadir! ver 
gadering ini. 

Tempat vergadering akan diberi tahoe kepa- 
da leden terseboet dihari Djumaat dan Sabtoe 
oleh penghentaran ini Pemberita. 

Pemberitahocan ! 
@adlief kabarkan pada kita begini : 
Diperma'aloemkan kepada sekalian saudara 

kaum Moeslimin bahwa permoela'an pveasa boe 
lan Dzoelhidjah jaitoe pada hari Ahad tanggal 
8 boelan Dzoelhidjah 1341, jang bersetoedjoe boe 
lan Belanda tanggal 22 Juli 1923. 

Maka hari raja Idoel'koerban jaitoe pada ha- 
ri Selasa tanggal 10 boelan Dzoelhidjah 1341, 
jang bersetoedjoe boelan Belanda tanggal 24 Juli 
19283. 

  

  

. KIRIMAN. 
oekan Bandera Merah, tetapi Doenia 

Bergerak. 
Sesoedahnja saja dan beberapa teman sedja- 

wat membatja soerat chabar Pemberita, jang 
di Macassar akan diterbitkan satoe soerat cha- 
bar bahasa Melajoe oleh Toean soedara S. IS- 
KANDER Md. Adalah hati beberapa diantara 
teman berasa besar sekali dan goembira jang ti- 
dak terhingga. Disebabkan pertjajalah kami se 
moea, jang soerat chabar jang hendak diterbit- 
kan oleh saudara itoe, soedah tentoe tidak oen- 
toek keperloean Kaoem Modal, malah sebaliknja, 
jaitoe oentoek membela keperloean Raajat dan 
Kaoem Boeroeh, jang sifatnja soedah diroesak- 
roesak oleh sifat Kapitalisme. . 

Begitoe kami mendapat chabar tentang niat- 
nja saudara itoe jang tertera di Pemberita. begi 
toe lekas poela mentjahari keterangan jang sah, 

apakah itoe chabar ada sebenarnja atau tidak. 
Sekarang, dimana saja sendiri soedah menda- 

pat keterangan dari kawan partijnja saudara 
Iskander, memang itoe niat ada sesoenggoehnja, 

dan itoe soerat chabar akan diterbitkan per- 

moelaan boelan September, dan kalau bisa da- 

lam boelan Augustus djoega. Begitoepoen soerat 

chabar jang hendak diterbitkan oleh saudara 
itoe, boekannja soerat chabar minggoean, tetapi 

terbit saban bari Arba dan Sabtoe. Dan kalau 
ada perloe, dan kalau bisa" dibelakang akan di 

ichtiarkan akan bagea aa sajan hari. 
Saja bertanja lebih djaoeh: Ni 
Aya betoeikah itoe soerat chabar nanti diberi 

nama ,Bandera Merah? ? 

MENKAK NAK AKAKAKAKY 
TA KAPENTINGAN JANG BESAR 

Lihatlah 

ADVERTENTIE 

HEW ka TBANA 
Moelai dari ini hari, maka trek kings- 
lijst-trek kingslijst jang ka 7 dan Pindja- 
man Premieobligatie jang ke 8 moelai 
terbit. 

PTP PTP PT PPP hi 
Mindapa djawaban : tidak!, tetapi ,,DOE- 

NIA BERGERAK”! 
Djadi njatalah itoe chabar jang di Makas- 

saarsche-Courant ada keliroe, dan Pemberita poen 
begitoe djoega, jang menjatakan soerat chabar 
itoe akan diberi nama Bandera Merah. Tetapi 
jang sebenarnja menoeroet keterangan jang kami 
peroleh ialah ,DOENIA BERGERAK”. 
Moedah-moedahan! maksoednja saudara Is- 

kander ini lekaslah hendaknja terdjadi, sebab 
disitoelah nanti kita baroe mendapat soerat jang 
sebenarnja. 

Walaupoen Doenia bergerak beloem lahir di 
Doenia, hanja masih didalam kandoengan, teta- 
pi kami berdoa disegala waktoe, moedah-moe- 
dahan lekaslah hendaknja lahir dengan selamat, 
soepaja dialah nanti ibarat penoendjoek djalan 
bagai Raajat dan Kaoem Boeroeh. 

Doenia Bergerak!!!!! Walaupoen kaoe be- 
loem lahir, Raajat dan Kaoem Boeroeh seka- 
rang sedang hadir menvenggoe kelahiranmoe, 
jang memang kami harap akan menoentoen Ra- 
ajat dan Kaoem Boeroeh dalam zaman Kapi- 
talisme ini. 

Doenia Bergerak!!!! Lekaslah lahir! lekas! 
Raajat dan Kaoem Boeroeh. 

00D9521205668D90300 
Kalau toean berbisoel. air panas ngiloe koe- 

koe, Rendam bisoel itoe. atau basahi beberapa 
kali. Keringkan ia dengan kain pelan-pelan. 
Sesoedah itoe oebar dengan 

Korrengzai 
Zal itoe goenanja pemboenoeh segala koetoe 
dan koeman dan lagi poela penolong suepaja 
daging baroe lekas toemboek, Eoleh dapat di- 
mana mana f 1.— satoe blik. 

Agent : W. B. Ledeboer & Co. 
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Agent W. B. Ledeboer & Co. | 49 959800000200035 
OBAT LEPRA. 

Didalam ini Pemberita telah kita wartakan 
pendapatan seorang Indisch Arts tentang saki- 
tan lepra. 

Didalam ,,De Sumatra Post” kita batja, bah- 
wa toean Dr. Moehammad Hamzah Harahap In- 
disch Arts diroemah sakit Landschap Pematang 
Siantar telah mendapat sematjam obat Soentik 
oentock menjemboehkan penjakit lepra jang 
amat berbahaja itoe. Satoe boekti tentang per- 
toeloengan Arts terseboet telah njata kepada se- 
orang bangsa Tionghoa jang diserang itoe saki- 
tan sesoedahnja mendapat soentik dari Arts itoe 
telah semboeh dari sakitan itoe, sehingga kini 
soedah beberapa kali toeroet bertanding didalam 
permainan voetbal. 

Dengan alasan-alasan terseboet, njatalah saki- 
tan itoe telah habis dari toeboehnja. 

Soerat kabar terseboet ambil perasaannja, bah- 
wa manakala ini pendapatan bisa mendjadi me- 
noeloeng teroes sakitan itoe,- memang boleh di 
pastikan bahwa itoe dokter bisa mendjadl kaja 
karena pendapatannja. Tetapi ini dokter bisa 
djoega tiada mendapat keoentoengan karena di 
India, hanja kaja dari permintaan sjoekoer dan 
terima kasih. 

Seandainja pendapatan ini telah berhasil se- 
dang masih di Europa, kita bisa pnstikan bah- 
wa dengan pendapatan ini bisa mendatangkan 
kekajaan baginja. Kita beseroe moedah-moedahan 
hasilah pendapatan toean terseboet soepaja sa- 
kitan jang berbahaja itoe bisa laloe dari Doenia 
Indie ini. « 

  

Kabar Redactie. 
Karangan tocan P. dari Somba (Madjene) ten 

tang perboeatan-perboeatan djahat dari orang2 
soldadoe atas barang2 orang kampong disana, 
kita ta bisa tempatkan itoe didalam ini Pcmbe 
rita karena tiada keterangan2 jang betoel terle 
bih nama toean jang sedjati tiada diberitahoe- 
kan. Sebab itoe diminta soepaja toecan kirim 
keterangan-keterangan jang betoel, bagitoe djoe 
ga nama toean sedjati. Red : 

Ditoenggoe datang dan warta 
dari post. 

Dengan kapal api van Imhoff akan dihentar 
kemari 20 karong soerat2 diantaranja 14 karong 
jang asal dari loearan. 

Dengan kapal api Karimata akan dihentar- 
kan kemari 1 karong soerat2. 

Moelai dengan 1 Augustus j. d., maka hulp- 
kantoor Klakah akan moelai diboeka. 

Dengan kapal api Meijer akan dihentar ke- 
mari 6 karong soerat2. 

  

aa 
Besok pagi akan ditoenggoe datang disini ka 

pal api Meijer. 

Rotterdamsche Llojjd. 
Kapal api Willis telah berangkat dari Marseil 

le pada 10 Juli, sekarang tengah perdjalanan 
ke Java. . , 

Kapal api Goentoer telah tiba di Marseilel 

    pada 11 Juli sekarang tengah perdjalanan ke



- 

“Boeat sakit demam panas pakai Obat Woods apa ran Petah | Lela ng-Commissie & Tjoema £ 

.J 1,25 satoe 

Holland. 
telah berangkat Kapal api Bui pada 13 

Juli apa Pertanid sekarang tengah perdaianan : 

ke Java. 
Kapal api Willis telah berangkat pada 11 Ju- 

li dari Portsaid sekarang tengah perdjalanan 
ke Java. , 

Kapal api Anjer telah berangkat pada 15 Juli 

dari Portsaid sekarang tengah perdjalanan ke- 

Holland. 

Stoomvaart Mjj Oceaan. 

Kapal 1 

ba pada 7 Juli di Liverpool. 

DeJavasche Handel Mj. 
Loterij dari Javasche Handel Mij di Soeraba 

ja telah ditarik pada 12 Juli j. |. Tg perta- 

ma dari f 75.000 telah djatoeh pada No 4694 

dan prijs kedoea pada No 28854. Siapa jang 

beroleh ini nummer2 slamatlah adanja. 
  

. Kaebarpolitie. 
Telah di hentar ke kantoor politie empat kre 

ta angin jang dipoengoet di Patoenoeangweg. 
Dari tempat penjewah speda di kampoeng Me- 

lajoe memberi tahoe sama politie, bahoea se- 

orang anak negeri telah menggelapkan seboeah 

spedanja merk Durkoph. an 

Telah dihentar ke kantoor politic seboeah to- 
pi kain jang dipoengoet di Prinsenlaan. 

—0— 
Satoe pertanjaan. 

Wynkoop, lid Tweede Kamer dari Staten Ge- 

api ,,/Memnon” dari S. M. O. telah ti- , 

| S8. SAKOEL. 
| Hari Dj 20 Juli 1923 
| ATILERIEWEG No. 22 
dari barang2 seperti: Tempat tidoer besi sama 
bolsak dan bantalnja. tempat tidoer besi Ing- 

' gris compleet dan satoe stel krosi kajoe djati 
dan satoe stel krosi rotan dan lemari pakean 
pake katja dan lemari pakean biasa, lemari ma 
kan jang besar dan ketjil, medja makan dan 
kerosi makan, standard kajoe dan rotan, speda 
laki en speda nona, renda2 dan goenting ramboet 
dari besi, tempat tinta, slof geta, lam mi- 
njak tanah gantoeng dan doedoek, klok pake 
gongslag, dan koffor blik jang baroe, kain poe- 
tih tjap pohon dan kain streep, medja boender, 
mesin djait tangan, jas oedjan dan horlodji pe- 

'rak dan nikel djoeal voor baik, tasch baroe 
boeat pakean ketjil-besar dan komfoor 2 soem- 
boe tanggoeng baik, satoe locomotief permai- 
nan anak2. schilderij ofgambar2 tembok, plaat 
gramapoon jang bagoes, topi itam dan lain2 
roepa barang, 

| Bolehlihat lebih doeloe dari lelang. 
! De Venduhouder, 
293 S. SAKOEL. 

e Vendutie 
| Op Donderdag den 26en Juli 1923 
! ten huize van den WelEdelG. Heer 

| MELIUS 
3e RENGGANGWEG. 

—. Van een keurig goed onderhouden inboedel w.o. : 

I, doelcean telah madjoekan pertanjaan, Djatiehouten en rottanzitjes, hoedenkapstok met 

apa | benar ada terdapat Terunyasi dk bisa di-  kleed, rustbank, schrijftafel met stoel, Nulitilam- 
hoekoem akan pembitjaraan2 dalam Volks-' pen, schilderijen en muurborden, boekenkast, schut- 

raad disalin dalam bahasa Melajoe ? | sels, twee persoons ledikanten, waschtafel met 
Pamerentah dapat kanjataan, kakoeatirannja , Marmer en spiegel, hang:-, leg- spiegel medicijn- en 

Wynkoop jang ternjata dengan toelisan di atas, , etenskasten, buffet met marmer en spiegel stilletje,   
tida beralesan (B. N). 

gw 
Smokkel madat. 

Pada waktoe kapal Prinses Juliana berlaboe 
di sini, di Tandjoeng Perak telah ditangkap 
seorang Tionghoa, jang sedang tjobah kasi ma- 
soek madat gelap asal dari itoe kapal. ' 

Waktoe orang Tionghoa terseboet ditanja, 
ternjata ia tiada mempoenjain soerat toelating 
dan ia sebetoelnja ada masoek golongan anak 
kapanja Prinses Juliana. Begitoelah mendjadi 
itoe orang dianggep seorang jang tiada mem- 
poenjai hatsil dan akan dikirim poelang ke 
tempa asalnja. 

Tiada diketahoein itoe orang akan dikirin 
poelang ke Tigngkok. apatah ke itoe kepal, di 
mana ia tadinja ada bekerdja. 

febarang Dakter Akan Menjataka Pada Kamoe. 

bahoewa itoe penjakit sembeli (soesah boeang 
aer) ada sebab jang teroetama dari kaoedzoe- 
ran. Hendak mengadakan djalan boeang aer 
jang betoel saban hari, memboeang kedatangan 
pitam, sakit kepala jang keras dan sakit oeloe 
hati Pinkettes ada obat jang betoe. Djoega ia 
membikin bersih koelit badan, menghilangkan 
napas boesok, dan membaikkan penjakit bawa- 
sir. Boleh didapati dari semoea toko-toko obat 
antero Hindia Nederland harga 85 sen satoe fles. 
De Dr. Williams' Medicine Co., Singapore. 

— 

0.J.S. 

  

   
   

  

1/1 lot £ 7.60 

1/4 lot £ 2.— 

boleh minta 

Boleh belie pada kantoor 0. J. Ss. 

ba f 5.60.— 

  

TARIKNJA 

tanggal 23 October 1923 

HOOFDPRIJS 

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

1000 prijs 

! nachtkastje muurkleedjes, rekjes, etenstafel en stoe- 
'len, portieres, restant glaswerk en eetservies, keu- 
kengerei. 

Verder potten met chevelures, tonnen met pal- 
men en andere bloemen en wat verder te voor- 
schijn zal worden gebraeht. 

Te bezichtigen op den dag der 
of 7 uur V.M. 

Aanvang Vendutie 9'/, uur. 
De Venduhouders, 

9277 G. WIELAND & Zn. 

DJOEWAL ROEPA-ROEPA PREMIELEENING. 
Satoe lot antero dari O. J. S. harga f 7.60 
Jang tariknja ditetapkan 28 OCTOBER 1923 
atau nanti 

DIMANJOEKAN. 
Bisa ditoekar dengan: 

4 Lot toea dari segala leening jang berharga 
nominaal f 10— keatas, jang tjoekezp compleet 
dengan couponnja, 
Tida ocsah tambah oewang 

Bisa dapat pada: 
HOAT SIONG HOO 

Tempelstraat 260. Makassar. 
Beli Lot sama kita, trekkinglijst kita tang- 

goeng kasih pertjoema, dapat prijs kita bisa 
toeloeng bajarkan, segala lot jang dibeli sama 
kita atau ditoekar selaloe harga lebih moera- 
han dan lot toea dapat harga bagoes. 

0.3. 
boeat toean 

vendutie van 

  
   

        
    

       

  

Tanggoeng baijar penoeh 

Kaloe hari tarik di moendoerken 

wang kembali.       

   

Bakal di Madjoekan 

M a 1 an g, dan pada agent2 
antero Ned.-Indis. 

BOLEH TOEKAR 
Semo ,a lot njang nominaal f 10.— apa keatas dengan cou j i - ken  4-— djadi tamba f 8.60. (kaloe cbupon soedah dh poouhan Hoekoep di harga coupon :) Njang nominaal f 5.— dan di bawa f 10.— di hargakan 

Njang nominaal f 2.50 dan di bawa f 5.— 
tamba f 6.60.— Njang di bawa f 2.50 di hargakan f 0.50 

di goenting di Potong harganja 
2.— djadi tam 

di hargakan f 1.— djadi 
djadi tamba £ 7.10.— Ampat dari '/, Io O. J.S. boleh toekar sama lot toca seperti atoeran di atas. Semoea lot nj 1/1 - 

menoeroet harga cg Ta 
Kaloe toekar satoe lot toca sama 1/1 

atawa 
Satoe lot toca sama 4/4 

Be aa 

1/2- 1/8-1/4-1/5 apa 1/10 dari leening apa djoega di trima 

| O.J. S.   

La ee 
coeg balik den ganKorreng- Genk bean, kang Ken Haa biso 
1— satoe 

  

Korren, m-entengkan sakit tersebab oleh| Korrengzal obat koelit boleh dapa dimana 
aambei. Tidak lebih nari f 1— satoe blik. mana dengan harga f 1— satoe » 

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

Muurstraat — Makassar. 

PROGRAMMA DJAGO LOEAR BIA8A 

AWAS INI MALEM AWAS INI MALEM 
SERIE BAROE! SERIE DJAGO! SERIE BEKLAIAN! 

Djangan Salah Djangan Keliroe di SENG KI3 BIOSCOOP TEMPATNJA 

8 sERiE | Tikasnja Kakedjoetan 36 DEEL 

Awas. Lihat betoel. Djangan sa':h djal:n. Ini serie book:n serie jang 
, soedah dimainkan di Makassar 

Odjo Lalilo! Di pendoeloean olch gambar Monopool 
1-2-3-4-5 FRANK MAYO Maen d:lam pambar jang berti'el: 

KAWANAN PENDJAHAT 
JangBerbahaja 

    

PAKAILAH 

sASTHMADOR" 
Ini obat jang paling baik boeat ASTHMA, 

SESEK NAPAS. 

Boleh dapat beli di: 

IMPORTEURS: 

CHEMICALIENHANDEL ,,CELEBES" 
GEBRCEDERS NAJOAN 

Telet: 379. Tempelstraat 76. 

    

     

      
  

Java China Japan Lijn 
Hootdagentschap : KALI BESAR 00ST 12, BATAVIA. 

Selamanja membeeat “pelajaran antara 

Java, Makassar, Balikpapan 

Hongkong, Amoy, Shanghai, Dalny, Japan. 
Connossemen-connossement boest mengirim barang2 akan dikirim teroes" discantero Hindia- 
Nederland kejsemooa pelaboehan dari China, Korea, Japan, Formosa dun ka Wiadiwostok 

Kapal api TJIBODAS 25 Juli ambil mocatan boeat Hongkong: Shanghai en Japan. 
Kapal api TJILEBOET 8 Aug. ambil moeatan boeat Hongkong, Shanghai dan Japan. 
Kapal api TJILIWONG 14 Aug. kasih toeroen moeatannja datang dari Japan via Hongkong. 

—— . ——9————— 

dava Pacific Liin. 
Java-China Japan Lijn jang bekerdja sama-sama 

Mij. Nederland dan Rotterdamsche Lloyd. 
Pelajaran saban tiga mingyoe dari 

Java, Macassar, Balikpapan 
dan 

Philippijnen, Hongkong 

Vancowver, Portland, San Francisco 
Connossement-connossement boeat mengirim barang2 akan dikirim terocs ke semoea pelaboe- 

ban disebelah Barat, Timor dan Selatan Amcrika dan ke semoea Uverlad Points di 
Verecigde Staten dan Canada. 

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

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

Telefoon: Makassar No. 291, 

Oleh Directie dari dengan Stoomvaar 

L: CHINALIJN. Telegram-Adi 
: resi PACIFICLIJIN. 

CJ. 
J. P. L.



Goena metabgkla baik dibadan daa, gral menghilangkan terestoal, diprawat "| 
ng Ka ATA SANA aBennggakan Ten Oa an Ran £— | 

Menjenangken dan mengobatkn gatal tersebab | 
app are dy perna An Bana Pe dengan Kerreng- 

'Ibadaa obat Korrengaal ? 1—satoe btik. Iaal f 1— 

  

    
Semarang, Soerabaja, 

«i ang? h #verhdgkiin Stlamanja seberapa boleh harga b:- 
la 
aini sedia bbrang2 jang paling baik dan harganja 

“jang pantas. 
Linnen hospitaal dalam roepa? warna 1 Mf 4, 
Verband boelanan ratoe pak dari 10 potong —f 1,75. 
Pluksel Engelsch satoe Meter f Ls. 1|2 M f 0,6.5 
Roemah sakit dan onderueming2 mendapat banjak 

koerang harga (rabat). Kirim dengan rembours. 

   

    
        

        
    
    

Mineradiwater en Limonadefabriak Rathkamp & Co. 
Moelai int hari maka harga deri barang2 kami terhitoeng seperti 

Segala roepa Bae Jeneik Isinja hargenja' 17, cent 
Ajor bianda By, » 
Harganja satos botolpakai toetoep patent 
dan pakai toetoep biasa » 
Stroop reepa2 satoe botol harga 090 2 

» tamarinde ,, ” 
Botol2 deri fabriek kami boleh dike mbalikan 'den ngan tida petiah dan terima kem- 

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

  

  

Manders Seemann en Co's Handel Mp 7 

  

KWALITEIT 

DAN RASANJA 

    
  

   

  

NFRASER /' M 
1 1 | 

' 

K7 AT 
N E A -v E S P” CAP 21), S3 : S / 

Mi t - 4 CA TO! 2 Z NN 1 
2 P3 ai No pp 

PN 5 H NAN Ka Pad L « PN VA Ny 

R3 
La 2 P3 

Ya | 
  

  

| || LIMO N ADE || 

. 1 SODAWATER "uv 

BELOM PERNA DILAWAN 
Mintalah sadja So dawater deri koealz Salitar 

Jang PALING BAIK. 
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