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S.Chtini!dikelocarken SABAN HARI lain dari hari Jang tjitak dan keloewarken menoeroet boenji titah-titah Harganja Advertentit: 

. iRai | “DE: #N , £ :BES” | Dari 1—4 baris dalam 1 kolom f 1— Tiap-tiap baris lebih f 0.25 
Ahad dan hari Raja. NY. Menang uana 3 Mas Aa Hoeroet-hoeroef besar, bergantoeng seija dari loewasaja tempat 

Harga soerat kabar ini:: Directeur : Tocan J. WAN R, Makassar Siapa-siapa jang maoe beramgganan Na ana ad 
i Kantoor S. Ch. ini: di Passers-Straat vertentienja lebih banjak”kali, al lapet koerang ba- 

Di bendar Makassar dalam 6 boelan f 4.50 meleiwan Tua jaran” Advertentie-ad ie jang liwat dari 

Di locar bendar Makassar dalam 6 boelan f 5.25 KD 

Bajaran di minta 

    

  

lebih doeloe 

Hal mengirim bajaran' soerat kabar, dialamatken kepsda   
oekoeran, boleh ditempatken sesoedah - 

Semoea karangan dan chabar jang hendak di 
tempatken dialamatken kepada 

Redacteur C. 1. RIEUWPASSA. 
Makassar. 

toean 

berbitjara baik. 

Agent di Europa: 

N. V. Drukkerij-Uitgeversmij J. H. px BUSSY, Amsterdam 

Agent di Djawa: N. V. voorheen H. van INGEN, Soerabaja 
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DJAM DOEWA BELA8 PADA HARI KELOEARNJA SOERAT CHABAR INI. 
  

  

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

maka, Sekarang sebenarnja adalah 

GEWESTBANK 
Belilah pada lain kali dengan perijaja, bahwa Gewesibank 

, adalah pada kiia. 
Keperijajaan itoe selamanja di ingat oleh Gewestbank. 

1e dibajar kepada langganan2nja pemoajaran jang penoeh jang dikelocarkan dari 

prijs-prijs. 
Keperijaja: nm 

PINDJAMAN 

Hoofdprijs 
Ditangyoeng membajar penoeh. 

1/1 LOT F 10.20 -- F 0.35 PORTO 

Ditanggo-ng baik tjaboetannja. 

Tiada perobahan 

6 SEPTEMBER 1923. 
DIGANTI : 

1/1 lot dari P ke 7 dengan 1/1 lot P ke 8 dengan 
4- £0.35 porto. 1/4 lot dari P ke 7 
bah f 2.20 #-f 0.35 porto. 

Dibelakang 10 Augustus 1923 tida terima lagi lot toea. 
Djangan Icepa bawa engt3u posnja lot toea sekarang. 

Tariknja Leening ka 9 24 OCTOBER 1923 

Djadi djangan toenggoe 

dengan 1/4 lot P ke 8 dengan membajar tam- 

2e ditetapkan penarikannja selamanja satoe kali sadja. 

mendapat satce pe ggsrakan jang besar 

JANG KE 8. 
f 100.000. 
1/4 LOT F 3.75 -- F 0.35 PORTO 

membajar tambah f£ 7.70 
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Sampai besok 
karena sekarangada maksoed jang ba3ik. 

N.V. Bank voor Gewesielijke en 
Gemeentelijke Credieten. 

Soerabaia, Malang, Makasser, Semarang, 

Bandoeng en 

    

NOTULEN dari Perhimpoenan jang dilakoekan 
dalam Geredja Protestant gi Menado, 

tanggal 5 JULI 1923. 

(Terkoetib dari s.ch. TJAHAJA-SIANG). 
Aadalah hadlir Padoeka Bangsawan 'Toean 

Resident. 
Padoeka 'Toean Assistent-Re- 

sident Menado. 
Padoeka Toean Assistent-Re- 

sident Adininistrateur dari Landschapskas. 
Padoeka Tocan Secretaris Re- 

sidentie Menado. 
Toean Controlcur 

Menado. 
Padoeka Toean Hozkoem-Be- 

sar Tomohon. 
Padoeka Toean wd. Hoekoem 

Besar Menado. 
Padoeka Toean Hoekoem-ke- 

doea Zuid Menado. 
Padoeka Toean Hoekocm-ke- 

doea Tombariri. 
Dan semoea Hoekoemn-toca dari ondera feeling 

Menado. , , 
Djam 10 pagi perhimpoenan diboekalah oleh 

Padoeka Bangsawan 'Toean Resident Menado 
sambil memberi tahoe dengan pendek fasal-fasal 
jang akan dibitjarakan jaitoe: 

a. Halnja meniadakan rodi, dan pekerdjaan 
pinontol dan sawang. | . 

b. Memperdirikan djadjahan negeri (Inland- | 
sche gemeenten). 

I 

Padoeka 

  
c. Atoeran pekerdjaan dari kepala negeri 

Welievreden. 

Menemani 

(Hoekoem-toea). 
Dahoeloe maka pekerdjaan rodi itoe perloe 

gocna memboeat dan mem-liharakan djalan-dja- 
lan. Demikianpoen dengan pinontol dan sawang” 
goena memberi barang keoentoengan kepada ke- 
pala-kepala negeri. 

Akan tetapi keharoesan pekerdjaan-pekerdja- 
an ini sesvoenggoehnja tidak lagi tjotjok dengan 
tempo sekarang ini terlebihpoen dalam dairah 
tanah Minahassa dimana kemadjoean kaoem 
berlebih dari banjak tempat dalam tanah Hindia 
Nederland. Maloemlah pendirian rodi (heeren- 
dicnst) itoepoen boekan sadja mengadakan ba- 
njak kesoesahan pada kaocem dan Pemerentah 
hanjapoen berhoeboeng dengan banjak hal jang 
ta aman. 

Kepala-kepala negeri akan tahoe hal ini lebih 
baik adanja. Olehnja itve baiklah kita tjahari 
Gaja-ocpaja pekerdjaan rodi dan pinontol sa- 
wang itoepoen dapat diganti dengan barang pcr- 
atoeran lain jang lebih baik. 

Akan tetapi dalam menggantikan kedoea djc- 
ms pekerdjaan itoe harveslah diadakan barang 
peratoeran, dimana faedah dengan meniadakan 
sekarang pekerdjaan pemeliharaan djalan dan 
lain-lain sebagainja, sempat diperoleh atas dja- 
lan lain adanja. Goena pemeliharaan djalan- dja- 
lan ditanah Minahassa, baik djalan heerendienst 
baik djalan gemeentedienst bila hendak dibajar 
maka ada divesah sedjoemlah wang f 500.000 
setahoen. Bilamana (atas peri bagaimana seka- 
lipoen) djoemlah wang sebesar ini boleh terda- 
pat, maka hecrendienst itoepuen akan tida per- 
loe lagi. Maka dengan ini wang nanti diadakan 

  menman z00 

technische-dienst (pekerdjaan orang-orang jang 
achli dalam hal itoe), dimana Pemerentah ta 
akan divesah lagi dalam pemeliharaan djalan- 
djalan adanja. 
Maka adalah dalam tanah Min.hassa 55000 

oraug pembajarpadjek. Rata-rata maka seorang 
pembatjar padjck akan bajar beloem sampai 
f 10, maka tjockoeplah didapat wang goena 
maksoed itoe. Bagai seorang penanggveng 
heerendienst djoemlah jang akan dibajar sekira- 
kira sadja f 8 setahoen adanja. 
Maka djoemlah im lama-kelamaan boleh di 

koerangkan, bilamana pekerdjaan itoc satoe ka- 
li soedah berlukoe te atoer adanja. 

Dan kemoedian hari. dalam tempo jang tida 
tertentoe, maka seorang pembajar padjakpoen 
akan tida ditoentoet membajar teboesan heeren- 
dienst lebih dari f 6. 

Dalam onderafdeeling ini naaka djoemlah wang 
teboesan heerendienst dan gemeentedicust scta- 
hoen biasa dibajar orang lebih dari f 80 dan da- 
ri ini djvemlah sadja goena heerendienst didjalan 
raja sekira-kira f 15. 
Dalam pcratoeran baroe akan ditoentoet se- 

djoe. lah jang koerang sekali. Maka kaoem 
loepoetlah dari penoentoetan pekerdjaan heeren- 
dicusi dan gemeentedienst sama-sama, karena 
dalam pembajaran f 10 tersebuet tadi soedab 
tida terhisab lagi penoentoetan gemeentedicust 
adanja. 
Maka ditanah Hindia, djoega ditanah Mina- 

bassa orang katakan bahwa bilamana pekcr- 
djaan heerendienst ditiadakan akan tida nanti 
dapat tjockoep orang bekerdja didjalan. Inipoen 
ta benar. Bilamana pada orang-orang penger- 
dja djalan jang bebas disoeroeh kerdja peker- 
djaan jang tida terlampau berat, dengan gadjih 
tjoekoep seandai I 20 seboelan lagipon diberikan 
tempat tinggal sederhana dekat tempat peker- 
ujaannja soepaja mareka itoe seluloc ada dalam 
tempat pekerdjaamja dan tentoc akan ada 
orang-orang jang sotka mengakve mMmennnggoci g 
pekerdjaan 1toe adanja. Maka inipoen njataiah 
vaiknja keiing, kalau diadakan barang tjonto 
Jang baik (systcem), karena demikianpoen djoc- 
gs dinegeri Semeluengan, dirnana Padoeka Bang- 
sawah Toean Resident selakoe Assistent-Resident 
soedah bekerdja dan soedah njata dan soeuahi 
didapati bocah-bocah pekerdjaannja amat baik 
adanja. 

Pada sekarang ini maka ada dibocat tjobaan 
sematjam itoe didjalan Empoeng. Disana adalah 
orang-orang pengerdja djalanan jang tertentoe 
bekerdja dibawah pendjaagaan mandver-man- 
doer djalan, sedang semoeanja ini djadilah di 
pawah oeroesan dari achli dalam pekerdjaan 
uoe (seorang toean Ingenieur di Tomohon) jang 
ada memakai lagi satoe — motorwals, (masina 
pengiling djalan) dan lain-lain perkakas adanja. 
Bahwa besarlah ventoengnja peratoeran baroe 

ini, karena dengan mengangkat orang-orang pc- 

ngerdja djalan jang tentoe, achirnja akan dida- 

patlah kebanjakan orang jang tahoc lebih baik 
dalam bekerdja memelihara djalan dari orang- 
orang beerendienst jang ta dipeladjari adanja. 

Lebih djaseh maka semoca orang pembajar 
padjak akan haroes membajar lagi teboesan ro- 
di sekedar keoentoengamnja. . 

Akan halnja kewadjiban rodi maka lagi disi- 
ni nanti dibitjarakan berikoet hal meniadakan 

pinontol dan sawang pada Hoekoem-toca, akan 
tutapi bagi Hoekeem-toea, itoz patoet ditjahari- 
kan wang pengganti keroegian (schadeloosstel- 
ling) seandai-andainja diteentoet dari kaoem se- 

djoenulah jang tidak besar akan tetapi jang ber- 

kenan kepada Hoekoemtoea. . 

Dinegeri Ratanan maka perkara memberi ga- 

djih pada kepala-kepala soedah dibitjarakan 

oleh Padoeka Toean Resident dan soedah dida- 
pat 3roepa gadji jaitoc dari f25-, f 40 dan f 60 

seboelan, semocanja itoe tergantocug dari kebe- 
saran dan mamocrnja (keksjaannja) tiap-tiap 
negeri. 

Semoea orang pembajar padjek akan haroes 
membajarnja. . 
Demikian seorang pembajar padjak membajar 

wang teboesan pinon tol dan sawang f 3.-a f 4 

setahven itvepoen sekira-kira tjoekoep adanya. 

Maka soepaja bebas sama sekali dari semoca 
tanggoengan heereudienst, haroeslah orang ba- 

jar f12 padjak dalam setahoen. Pada seka- 

rang ini orang biasa membajar wang teboesan 
heerendienst dan grmeentedienst lebih dari f 30 

setalioen. @lehnja terlampau atau amat berat 

  

  perbedaannja. Djikalau peratoeran baroe ini di 

langsoenkan, maka erang jang berkekoerangan 
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akan sempat membajarnja. 
Padveka toean Resident minta kepala-kepala 

tarosh kira hal-hal ini laloe beri takoekan itoe 
| dalam kampoeng (negeri) dengan sedjeias-djetas- 
nja kepada kaoem apa jang telah ulbitjaraxau. 
Seorang pedoedoek haros mengerti baliwa sal ii 
kena keperloean dirinja sendwi adanja. 

Wang pembajaran tebossan heeiendienst akan 
@imasoekkan dalam kas Minshassa-Raad .epuru 
halnja sekarang ini. : 

Akan tetapi wang pembajar piano! dai sa 
wang tida. Wang in akan tinggal disampan Ua- 
lam negeri-negeri adanja. 

Hoekoem:toea menoeroet atosran kepuenias 
han sekarang ini, sebenarnja tiada lw Cat 
pegawai-pegawai Gouvemeruent. 

Akan tetapi dalam tiap-uap 
perkara-perkara dan keperiocuu 
nja sendiri jang haroes diuisura CiuoLanja 
ini adalah pekerdjaan Hoekoci-Luca, banya uta 
reka itve ta sempat mengatoernja Giri Ka:tna 
adalah ia penoeroet dan pengat uci 
rentan jang dan pemerentah ayu 
Dalam hat ini harves diadakan yarsi 
tang dengan mengadahkan dattau In 
seudiri (belangenkri.g) baik Obuat sat 
sendiri, baik boeat Jebih negeri vCS atas Atuu, 
jang mempoenjai satoe kepetisean adanja. 

Aadalah baik bilamana Hoekoem-iva Hive- 
koemtoea tarveh kira dan berl'ikir-fikn beroel 
hal-hal ini laloe barbitjarakan dengan orang- 
orang toea dalam negeri siapa jang nanti men- 
djadi anggota dari Raad. Kepala djaga dan 
meweteng diseboet dalam tiip-tiap iregeri da- 

  
  

      

   

      

hoecloe ,,hoekoeng” Hoekoem-toecapoen ,,hoc- 
koeng” jang toea dalam satoe negeri. 

Melainkan adalah perbedaan antara Hoe- 
koengs dan Hoekoem-toea karena Hoekuem-toea 
adalah ia terpilih oleh oiang pendocuoek sedung 
Hoekoeng-Hoekoeng diangkat oleh Pemerentah 
jang diatasnja. 

| Maka sekarang ditanja peri bagaimana dapat 
diatoer hal ini. karena raadnggeri (sidang negeri) 
aban berdiri memdjadi satoe perhimpoe.ian (cvl- 
lege) jang mana anggota-anggotanja dipilih oleh 
kaoem. Maka boleh djadi kepala djaga dan me- 
weteng mendjadi anggota sidang negeri, djika 
mareka itoe dipilih orang, maka bolen djadi 
ada baik, jang mareka itoe dalam djawavan 
selakoe kepala djaga atau meweteng bersidaug 
sama-sama, dalam Raad negeri itoe. 

Akan disambosng. 

Pendjawapan kai. 
Dimana toean Redaktoer mintu keterangan2 

dari kami lid ». IL, boeat permintaan Jany kawi 
aioerkan sama Bestuur 5. I.: kawi merasa jung 
tvean Redaktoer sendiri soedah melanggar ke- 
haroesan sebagai Pengemoedi soerat-chavar (voc 
kan selakoe Voorzitter Cumite). luugga dimana 
Redactoer poenja noot itoc ada tersemucenji be- 
berapa kelimat jang seolah-olah menjindir pada 
orang lain, lebih tegas pada saudara Iskauder. 

Kami minta sebeluem kami meneelis beverapa 
pendjawapan, haroeslah tocau Redactver linat 
dan tikirkan kombali apa jang tocan toeiis da- 
lam pertanjaan no 5 jang berboenji : ,, Boekan- 
ea send ankapadara berlajar dengan Jajar orang 
ain” 7 
Yoean Redactoer jang arif boediman, timbang 

dan fikir sendirilah doeloe 1toe kelimai, jaug ima 
na kami semoea merasa ,,dalam” ma'anayja. 

Pertanjaan toean no 1, meinang itoe ata sa- 
toe pertanjaan dari orang putarj jang merasa 

   



  

Gzwang dapat kombali 
kapan tidak tarik! II 311311 
Djadi djangan takoet beli sekarang 

Lot FAVORIT S 

SADJA F 1650 SATOE LOT. 
TARIK 9 AUGUSTUS 1923 

2000 PRIJS, 
Boleh dayat beli di: 
Celebes Reoviame - en Loten : 

kaatoor 
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Makanan Jar g Tidak Disenteh. 
Berapa banjak orang-orang kelaparan soeng- 

gohpoen merika mempoenjai banjak makanan 
diatas medja, merika hanjalah tidak bisa makan- 
Hilang napsoe makan ada satoe tanda dari pe. 
njakit jang tidak berapa lama lagi nanti lahir 
seperti penjakit tidak hantjoer makanan atawa 
penjakit tjerna, dengan lemah semangat dan 
berapa banjak penjakit-penjakit jang lain. 

Awas dari kakahilangan napsoe makan. La- 
ma itoe kalemahan berlandjoetan tentoe mener- 
bitkan kalemahan anggota jang berat. 

Maka roesia dari menjimpan sehat jalah me- 
ngandakan kaadaan jang baik dari kamue poe- 
nja darah, boeat ini tidak ada obat jang terle- 
bih baik daripada Obat Pink Pillen dari Dr. 
Williims. Maka dengan membikin kental itoe 
darah. ini obat pill mengasi kakoeatan pada 
alatan tjerna jang telah lemah itoe, dan men- 
dapatkan ia boeat hantjorkan makana jang 
telah dimakan itoe. Penghidap-penhidap dari 
penjakit tidak hantjoer makanan dan penjakit 
tjerna akan mendjadikan baik menggoenakan 
Obat Pink Pilen dari Dr. Williems. obat boeat 
boeat darah dan oerat-oerat jang telah keso- 
I-bih dari 30 tahoen lamanja. 

Semoea toko-to-o obat antero Hindia Neder- 
land ada berdjoel obat Pink Pillen dari Dr. 
Williams. (Pilules Pinh pour Persnnnes Pales du 
Dr. Williams) f2/- satoe fles, fll/- boeat 6 
fles. De Dr. Williams” Medieine Co., Singapore. 

dirinja sadja tahoe azas perkoempoelan. 
Kami S. I. mengerti dan tahoe azas perkoem- 

poelan kami, dan disebabkan itoelah kami bera 
me-rame minta diadakan lekas-lekas algemeene 
Leden Vergadering dengan perantaraannja satoe 
soerat chabar jang katanja (fikir sendiri). 

Pertanjaan no 2. Kami merasa tidak oesah di 
djawab, sebab kami sedia boeat bitjarakan itve 
di vergadering kami. 

Pertanjaan No 7. Memang kami soedah sedia 
ocat menoempahkan perasaan selakoe keharoe- 

san ledeu. Duri itoe disinitidak perloe didjawab. 
Pertanjaan No 6, 4, 3, tidak perloe kami dja- 

wib, tetapi di Algemeene Leden Vergadering 
hari minggoe dimoeka ini, itoe semoea akan ka 
wi bitjarakan sama Bestuur kami sendiri, tetapi 
"ekan pada orang lain. 

Atas nama 10 lid S. I. 
TAHER. 

  

Noot, $ 
Soedara Taher, memang berpikiran tadjam 

karena tadjam pikirannja seedara ini, sehingga 
mengrairai perkara diloear biasa. 

So2dara Taher, sekarang bantakan disini, arti 
nja membalas noot Redactie dengan ambil dja- 
lan atas nama 10 orang leden S. 1. 

Njata sekarang svedara Taher ada Voorzitter 
Gari vereeniging 10 orang leden S. I. atau pro- 
cureur boeat membela perkara 10 orang S. I. 
itoe. 

Dengan memperhatikan toelisan suedara Ta- 
her, tersamboeng doegaannja, njata atas perta- 
njaan kita soedah membikin soedara Taher dja- 
di ritjoe, seraja ambil alasan saolah-olah didalam 
punt 5 dari noot kita ada menjindarkan soeda- 
ra Iskander. 

Apa sebab sehingga doegaan itoe ada dida- 
lam pikiran soedara Taher, kita ta sempat ka- 
takan lagi, tetapi apakah pikiran atau doegaan 
soedara ini benar ? 

Didalam punt 5, kita memberi pertanjaan ke- 
pada soedara2 itoe, bahoca: boekankah soedara- 
soedara berlajar dengan lajar orang lain ? 

Pertanjaan ini, soedara Taher soedah bisa me 
ngarti apa sebab sehingga soedara? itoe bisa me 
masoekan permintaan soedara2 itoe sebagai le- 
den S. I. jang perloe dikirimkan kepada bes- 
tuur S. I. sendiri,, diwartakan didalam ini Pem- 
berita goena publiek. 

Apa telah perna beroelang-oelang kali soeda- 
ra-soedara sebagai leden S. I. soe ah bersoerat 
kepada bestuur S. I. membawa keberatan soeda- 
ra-soedara dan bestuur dari S. I. memboeangkan 
itoe didalam grobak kotoran gemeente ? 

Leden duri sebocah vereeniging, patoet dan 
haroes bekerdja membantoe bestuurnja goena 
berbagai-bagai maksoed oentoek kabaikan veree- 
niging. Tetapi manakala ada perkara-perkara 
perloe jang didoega mendjadi kabaikan vereeni- 
ging jang patoet dipoctoes didalam leden verga 
dering sedang beloem sampai waktoenja goena 
mengadakan itoe, maka leden ada berhak min- 
ta dari bestuur mengadahkan leden vergadering, 
boleh djoega buitengewone leden vergad esing 
(vergadering diloearbiasa). 

Boeat S. I. Makassar, lihat artikel 11-12 dan 
14 alinea 8 dari statuten. - 

Kita ta mengarti toedjoean toelisan soedara 
Taher atas keterangan-keterangan diatas jang 

Pileg dan batoek, seksma das 
oleh Woods Pepermunt Great 
Satoe botol. 

mewartakan kewadjbannja setjara procureur da 
ri 10 orang leden itoe, pada hal tjoema 9 orang 
sadja (lihat Peroberita hari Sabtoe j. 1.) memba- 
wa keberatan pada pembatja? atau publiek ten 
tang noot Redactie, sedang keberatan merika 
itoe kepada bestuurnja perkocmpoelan diwarta- 
kan didalam ini Pemberita. 

Penoelis2 jang wartakan pikirannja didalam 
soerat kabar boeat ketahoean oemoem, patoet 
dan haroes memberi keterangan kepada oemoem 
apa jang ditanja, tetapi boekan setjara soedara 
Taher jang dioepamakan pertanjaan kita dida- 

  

Ie |lam karangan soedara? itor didalam punt 5 pa 
da Pemberita hari Sabtoe j. I. 

Soedara Taher masoekan nama soedara Is- 
kander didalam itoe punt 5 dari pertanjaan re- 
dactie, sedangkan redactie ta doega itoc. 

Djadi soedara Taher haroes tanggoeng sendi- 
Ti, membert keterangan kepada soedara Iskan- 

der, manakala ditanja. Redactie ta doega atau 
ta sangka, demikian poen ta tanggoeng pera 

Red: ra itoe. on RA 

KOERBAN KEMODALAN. 

Sebagaimana toean2 pembatja tentoe beloem 
loepa tentang adanja pekabaran jang telah ter- 
moeat dalam soerat2 kabar baik Melajoe dan 
Belanda, demikian djoega jang terbit di Makas 
ser, maka terbatjalah oleh saja enz.enz. hal ada 
nja kekoesoetan atoeran doenia, jalah jang ter- 
djadi atas dirinja doea orang prampoean berna 
ma Temi dan Temoe, jang telah sampai pada 
oeroesan politie, karena mareka didjoeal oleh soe 
dagar manoesia jang bertempat tinggal didaerah 
Soerabaia. Beloem selang berapa hari lamanja 
maka fshak Politie di Makasser telah memang- 
gil kepada doea orang bernama T. Martodirdjo 
dan T. Wirjowinangoen perloe dimintai pertolo- 
ngannja akan memberi bantoean atau tompangan 
tempat bagi seorang dari pada mareka (si Tji- 
laka) terseboet diatas oentoek sementara waktoe. 
Toean2 berdoea ini mendjawab tiada keberatan 
oentoek mengaboelkan permintaan terseboet, dan 
mereka menerangkan bahwa tiada hanja seka- 
rang ini sadja dia menolong kepada bangsanja, 
melainkan memberi boekti bahwa telah beroe- 
lang-oelang memberi pertolongan kepada siapa 
djoega jang sedang menanggoeng ketjilakaan, 
dan kematian, tiada melainkan bangsa Djawa 
sadja, serta melihatkan satoe soerat peringatan 
jang berisi nama dan ketjilakaannja orang2 jang 
telah tertolong sedjoemlah 16 orang, jang ter- 
djadi moelai tahoen 1916 sehingga tahoen ini. 
Selagi toean2 ini membitjarakan hal terseboct, 
maka terdengarlah soeara bel telefoon, jang ser- 
ta didengar oleh jang moesti terima, dan laloe 
mentjeriterakan : bahwa telefoon tadi maksoed 
nja memberi tahoekan bahwa seorang pram- 
poean Djawa jang soedah berocmoer kira-kira 
90 tahoen jang diserahkan oleh politie kedalam 
pengoewasan kesehatan di Hospitaal, jang lan- 
taran tida koewat lagi mentjari penghidoepan- 
nja lantaran toeanja, terperiksa oleh dokter de- 
ngan kenjataan bahwa si toewa tiada berpenja- 
kit, dan lekaslah soepaja fihak politie ambil kem 
bali. Kedjadian ini boleh djadi barangkali tiada 
obahnje dengan fasal diatas maka dengan se- 
nang hati politie mengharap soepaja kedoea Toe 
an itoe soeka ambil over. Pembatja tentoe se- 
dikit kaget. dan bersjoekoer serta tahoc jang 
tocan2 itoe akan mendapat over atau poesaka 
dari politie, boekan! Oentoeng betoel! boekan ! 
Pembatja boleh kirakan sendiri hal ini. Pembi- 
tjaraan saja singkatkan, jalah pengabisan pem- 
batja dapat tahoe bahwa sekarang hanja orang 
jang toewa sadja jang sedang dipeliharakan di 
roemah toean Martodirdjo di kampoeng Djawa 
Makasser, sedang seorang gadis diatas tanggoe- 
ngan politie. Ini boekannja t.t. terseboct tiada 
soedi, itoe sekali-kali tiada, hanjalah prampoean 
moeda masih dalam »eroesan pengadilan. De- 
mikianlah riwajatnja. djika soedi t. t. pembatja 
djoega boleh ambil tahoe, betoel djoega si tje- 
laka hanja orang2 dari Djawa, tetapi tiada oe- 
roeng mareka itoe djoega bangsa Hindia dan 
anak tjoetjoe Adam dan Hawa. boekan! 

Berhoeboeng dengan kedjadian diatas ini, dan 
mengingat noot Redactie Pemberita Makasser 
dalam pekabaran terseboet diatas, berpikirlah 
bangsa2 Djawa pendoedoek Makasser tiada ha- 
bisnja kesedihannja, terlebih lagi djika mengi- 
ngat bahwa orang toea diatas dalam tanggoe- 
ngannja seorang sadja, jang kita tiada sekali 
dapat kirakan oentoek berapa lamanja, dan 
tiada dapat menentoekan bahwa di kemoedian 
hari akan adanja koerban2 sesamanja, maka ber 
geraklah hati sementara Bangsa Djawa, akan 
berichtiar sedapat-dapatnja, oentoek menolong 
terseboet, dan lain-lainnja. | ” 

Oesaha itoe telah dibitjarakan diroemah toean 
Martodirdjo pada hari Kemis 2 Augustus 1923 
jang telah dimoefakati oleh beberapa orang, di 
antara mana ada hadlir Tocan Oemar, dokter 
baroe, jaitoe dengan mengadakan Comite jang 
akan dibitjarakan tanggal 5 Augustus. Di bawah 
ini pendaannja. 

Vergadering Comite derma penoeloeng keseng 
saraan dan kemelaratan. Vergadering ini bertem 
at di roemah Toean Martodirdjo di kampceng 
jawa Makasser, pada tg. 5-8-23 jang dikoen- 

djeengi oleh 15 orang, diantaranja adalah bes- 
tuurnja perkoempoelan bangsa Djawa di Ma- 
kasser. Vergadering meremboek hal itoe dengan 
menerangkan boekti? jang sangat menjedihkan 
pendengar, dan djoega bersoal djawab sehingga 

berapa lamanja. Kemoedian dari pada itoe 
Vergadering memoetoes membikin Comite dan 
laloe memilih pengoeroesnja. Jaitoe Voorzitter t. 

mamo Secretaris penningmeester, dan |. I. orang 
lainnja sebagai Commissarissen, jalah: t. Djojo- 
wasito, t. Wirjowinangoon, t. Kasiadi, t. Salam, 
t. Raksadisastra, t. Soepijen, t. Soemarno. Opzich 
ter, t. Atmoredjo, t. Kasan, t. Soekardi S.S. t. 

Djojowidakdo, t. Moerdiman dan t. Boedin.   

disemboehkad | 
. Harga f125 | loeka-loeka goedik dennin 

Martodirdjo, t. Mintohardjo vice voorzitter, t. Soe: 

Gosena membekia baik penjakit dibadan daa 
orrengzal f 1— sa- 

toe blik. NN 

Kalau dihinggapi bisoel atau merah-merah di 
badaa obat dengan Korrengzal f 1—satoe blik. 

Comite beroesaha dengan djalan memoengoet 

derma dengan mengidarkan lijst atau dengan 

djalan mana sadja jang patget teroetama ter- 

hadap kaoem bangsa Djawa pendoedoek Ma- 

kasser. 
Demikian itoe, maka berharaplah saja kepada 

kaoemkoe, soedi apalah kiranja akan menjo- 

kong maksoed Comite, toendjoekanlah hati tjin- 

ta dan kedermawanmoe. terhadap kaoemmoe 

sesama manoesia. Ingatlah, pemberianmoe wa- 

lau sedikit sekalipoen akan berfacdah lebih besar 

dari pada djika kamoe menggarami lacetan, atau 

mempetinggi goenoeng Himalaja. Koerangilah 

wang persedianmoe akan memoeaskan hatimoe 

di waktoe Pasar Malam 31 Augustus, atau Bios 
200p. Siapa lagi jang diharapkan lain dari pada 
sesamanja miskin. 

Penoetocp toelisan ini berseroelah saja kcha- 
dapan kaoemkoe miskin, lemah enz. peringatilah 

boekti3 kemelaratan, kemiskinan, kehinaan enz. 

jang boleh djadi setiap waktoc akan bertam- 
bai lantaran maksoed kapitaal jang diperlin- 

doengi oleh wet Privaat eigendom. Djika sem- 
poerna, maksocdnja, tentoelah kita jang akan 
menanggoeng pait dan getirnja, sedang manisnja 

kita tiada tave menaoc. Hanjalah kita jang ha- 

roes menerima over sepalnja. Dari itoe bersa- 
toelah dalam badan sesama miskin (proletaar), 

tegoehkanlah lahir dan batin. Pakailah kema- 

noesianmoe, boeanglah adat dan djalan doer- 

haka, seperti bangsa makan bangsa, jang tiada 
oebahnja kelakocan binatang. 
Sampai disinilah oeraian itoe sebab waktoekoe 

soedah habis lantaran telah dioeroepkan dengan 
bocroehan dimoeka (vooruit betaald). 

Hurmat saja. SM. 
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Dalam moesim berganti banjak penjakit da- 

tang. Teroetama pileg, atau selesma, jang, jang 

mendatangkan batoek..Orang semuca tentoe 

soedah mentjoba bagimana rasanja, kalau kita 
kena pevjakit batoek. Dada sakit rangkoeng- 

an gatal. Kalau dipakai 

Obat Pepremunt 
tentoe terlepa. kita dari pada azab sengsara 
itoe. Obat. ini masjhoer kemana-mana. Harga 
f 1.25 satoe botol 

Agent W. B. Ledeboer & Co. 

dasatarco.oacesouo 

amar Maa Ka : IRMAN. 
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Lagi mengadjar baris. 
Pembatja memang beloem Jocpa, apa jang ki- 

ta wartakan didalam ini Pemberita tentang sa- 
toc pasoekan berkocda jang diadjari di Soeng- 
goeminasa olch pemimpin jang kita doega toe- 
an In). Bestuur Assistent Bili2. 

Kelamarin pagi kira2 didjam setengah 11 di- 
dalam lapang Soenggoeminasa, kita 'meman- 
dang poela itoe barisan moelai diadjarkan 
boekan oleh scorang pemimpin sadja, tetapi 
oleh 2 toean jang kita beloem adjar kenal be-. 
toel2. Tetapi doegaan kita memangta lain o- 
rang dari jang kita kabarkan diatas sebagai pc- 
mimpin nummer satoe, 

Segala adjaran itoc diboeat olch soeara soeling 
sadja. Siapa diantara pembatja jang beloem 
memandang itoc barisan scdang membatja ini 
kabar, memang mendapat kaget, karena jang di 
adjar itoe “kelihatan socdah paham didalam 
barisan waktoe mencngar socara soeling. 

Sakitan binatang. 
Gezaghebber Barroc wartakan kemari : 
Di Salopoeroe di Wanoca — WarveE (berg- 

districten Tanete) telah tertjaboel sakitan bina- 
tang (septichaemie) sahjngga dilarang mengcloe- 
arkan dan memasoekan binatang dari dan ke 
kampoeng? itoe. 

an 

Djam pekerdjaan. 
Moclai dengan 8 Augustus jl. maka pekerdja- 

an deri Post dan Telcgraalkantoor di Kotara- 
dja tclah ditentvekan pada djam 9 sampai se- 
tengah 1 dan deri setengah 3 sampai djam 5. 

Toesteldienst dan telegram ditentoekan pada 
djam 9—6 sore. Boeat hari Raja dan Ahad ma- 

Ika djam pekerdjaan itoe tida divbahkan, 
'Moelai dari 1 Aug. jl. maka kantoor Telegraaf 

di Modjosari tclah diboeka goena publiek. 

CELEBES RECLAME - 

Tambah  Onkost   
j 

  

    

    
   
    

   

mengirim ? 0.35 

& 
& » 
@ @ 
? Bonistraat sai Makassar. » 
@ Boleh dapat lot-lot jang terseboct dibawah ini : ? 

&  Namanja Lot Harga Hoofdprijs Tariknja. & 
? Lot besar Lot ketjil & 
& BA. K 12.80 2.70/145 800.000 8 Aug. 1928 H 

Favoritas 1.50 —— 10.000 9 Aug. 1928 
&  Soer, Jaarmarkt 5850 — — 12.500 12 Aug. 1923 G 
& de Jaarbeurs 275 — — 20.000 8, 
O LL G 2.30 —— 50.000 5 Sept ,, ? 

8e Gewesthank 10.20 2.70 100.000 8 5 & @ 
Jasmilco 10.50 —— "100.000 Tn. 
Bataksche Bank 5.— —— 50.000 1 Oct. » 2 
O. J. Spaarkas 7.60 2.10 50.000 28 ».. 

Geldloterij 1— —— 100.000 22 Jan. 194 @ 
e 
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Waterieiding Makassar. 
Boekan sadja satoe kali diwartakan didalam 

ini Pemberita atau Makassaarsche Courant. begi- 
toe djoega didalam soerat2 kabar lain tentang 
keadaan Waterleiding Makassar dan menanja 
begimanakah halnja waterleiding itoe boeat pen. 
doedoek Makassar. 

Sekarang telah kita mendapat keterangan2 
jang semporna dari tocan2 jang berilmoe jang 
sekarang Spa sang goa an, memeriksa air itoe 
menjatakan kebersihan aif itoe. |Maskipon war- 
ta ini beloem officieel, tetapi dengan kabar ini 
pembatja atau pendoedoek Makassar soedah bi- 
sa mengarti bahoea air jang asal dari Waterlei 
ding soedah semporna. Boleh djadi akan diwar- 
takan sebagai officiecl didalam ini Pemberita 
akan ketahoean publiek atau pendoedoek ge- 
meente ini. 

Doeloe, boleh djadi pembatja soedah menga- 
tahoei, bahoea air itoe beloem ' isa dipakai boc- 
at minoem s-hingga manakala perlve dipakai 
patoet dimasak doelae, tetapi sekarang dengan 
kenjataan ini, pembatja terlebih pendoedoek ge- 
meente soedah bisa mengatahoei bhhoea air itoc 
sekarang soedah baik dan lebih baik dari air 
soemeer jang saban hari dipakai boeat diminoem. 

Moelai pada 1 Juli jang diminta samboengan 
air telah 144 orang banjaknja dan didalam boe 
lan itoc djoeya telah ditarubah 63 samboengan 
sehingga pada satoc Augustus adalah 207. sa-i- 
boengan banjaknja. 

Boeat kapal2 tjoema baroe dipakai didalam 
boelan Juli 2000 taon banjaknja. Njata didalam 
perkara ini beloem banjak dipakai di kapal2 
berhvehocng dengan beloem ketantoean kebersi- 
annja, : 

Tetapi sekarang menveroet kepriksaan jang 
berilmoe, bahoea air itoe socdah bisa dipakai 
artinja lebih semporna dari air jang asal dari 
soemoer kalo diminoem, njatalah bahoea soedah 
pasti sekali scgala rocmah akan memakai air 
itoe akan diminoem pergantian air soemoer jang 
selamanja dipakai boeat minoem. 

Kalo kita ta salah samboengan? jang ternja- 
ta diatas kebanjakan orang memakai bocat tjoe- 
tjian dan masak-masakan sadja boekan setjara 
air minoem, Tetapi sekarang, socdah tentoe dan 
kenjataan kebersihannja, memang pendoedoek 
akan memakai itoe air, boeat minoem djoega 
dan ta dapat tiada beratoes orang akan minta 
samboengan di reemah roemah. 

Soepaja pembatja bisa mengatahoei betoel2 
kebersian ini air jang sekarang boleh dipakai 
bocat minocm, hendaklah, perbatikan warta ini 
Soepaja djangan minoem air soemoer jang tiada 
ketentoean kebersiannja boeat diri saga orang. 

Air jang asal dari Waterleiding sebagaimana 
pembatja sama tahoe, semoea telah ditapis oleh 
saringan tapisan jang dikerdjakan didalam pe- 
kerangan Waterleiding. . 

Djadi air jang terdapat pada publiek di roe- 
| mah2 semoeca soedah ditapis dengan baik. 

Sebab itoe, hendaklah pembatja perhatikan 
ini kabar dan lekas minta samboengan goena 

lair minoem. 

Bekas kalif Balangnipa dengan pengadjarannja 
Hamba memberi tahoe bahwa Toran Goe- 

roe Sech Hadji Muehammad Amin bekas Ka- 
lif Balangnipa (Mandar) Jang terhormat di Kp: 
Pisang Soedah moelai mengadjar kitab melajoe, 
pada malam 30 Juli 1923. 

Dan sedikit hari lagi mengdjar poela Tafseer 
Samboengan tahoen jang laloe dan kitab Vachie 
bahasa Arab semoeanja perkara igama, boleh 
dia mengadjar pada tiap-tiap 'kitab arab atau 
melajoe djikalau tidak ada di dalamnja jang di 
larang oleh Gouvernement Siapa-siapa maoc 
beladjar perkara igama boleh datang dengan 
ongkos atau tiada, dan dia mengarang kitab 
vachie di bocatnja kasidah Arab di terdjoema- 
kan bahasa boegis namanja Nibrasoel Ibadi 
Ala Sabirrasadi jang banjak betgoena atas O- 
rang jang kerdjakan Sembahjang, dan dia me- 
ngaran kitab Varaiel dan kitab nikah dan sa- 
kitab Vacih bahasa boegis di njatakan segala 
roekoen sembahjang dan lainnja, dan roepa-roe- 
pa karangan Toean Goeroe Hadji Moehammad 
Amin bahasa Arab dan Melajoe. Boegis. Ma- 
kassar semoea perkara igama jang tersiar di 
Negri Mekkah dan di Singapoera dan Negri 
lain dari tahoe 1896. sampai sekarang Semoca 
terpoedji pada orang Arab, Melajoe dan Boe- 
gies, Makassar di pake oleh Kalif- Kalif, Iman- 
Iman. dan Orang Besar-besar, dan orarg ketjil, 
tida ada satoe orang mengatakan ada di da- 
lamnja tersalah, semoea orang memoedji, sam- 
pai memboeat oleh setengah dari orang Alim- 
Alim akan pantoen arab memoedji karangan 
Toean Goeroe Hadji Moechammad - Amin kerna 
terlampau banjak bergoena serta tiada ada di 
dalamnja jang di larang oleh Gouvernement. 

Adapoen karangan orang lain, maka jaitoc- 
kami tida tahoc karena banjak chabar. 

Dari toean yoeroc jang terseboct mengarang   
9 200000000000000001si00000000002000009 

en LOTENKANTOOR. 

Rembours ! 0.75 

1 

SMAN



satoe kitab doa amat elok dan baik tertentoe 
kepada gouvernement itoelah menoendjoekkan 
dia trlcbih ichlas pada gouverncmeot dari pa- 
da segala orang Alim? jang lain. dan tocan ygoc 
roc terseboet ada kirim soerat annget-ekedd dia 
mjuta dari toean Moestari goeroe Bonthain, dja- 
ngan | gi dimasoekkan namanja mendjodi pem- 
bantoe pada socrat chabar Ocsaha Islam ada 
nja- 

  

MOGOK LAGI ? 
Doeloe didalam ini Pemberita telah pernah ki- 

ta wartakan pemogokan orang teroengkoc jang 
bekerdja pada pekerdjaan Gemeente disini. 

Beloem lama kabar itoe diwartakan, datang 
poela kabar menjataban 9 orang mandaer-man- 
doer diberentikan. Sebab apa atau ap» sebab 
tiada dibitjarakan, tetapi tjoema 
ta setoedjoenja perboeatan Directeur gevangenis 
sadjalah. 

  

PREMIK 
Personeel K. P. M. sekarang mendapat premie. 

Premie itoe, dibahagi menoeroet poetoesan K. P. 
Mij, jaitoe: 
Jang bergadji moclai dari f( 75 sampai peng- 

habisan. mendapat itoe premie, tctapi dibawah 
gadji f75 tiada berhak mendapat premie. Dus 
pendcknja, makan bawan. Menimbang peratoe- 
ran ini terpaksa kita haroes heran sehingga per- 
tanjaan mi dikclocarkan menoeroet perasaankoc 
denuikian: 

Jang bergadji f 75. itoclah 
K. P. Mij. ataukah: 

Jang bergadji 175 keatas haroes makan sc- 
dang jang bergadji dibswah f 75 ta bisa makan 
dun ta biasa melakoekan pekerdjaannja. Dus 
tjoema minoem sadja. 

Perasaan Directie seroepa im soedah tentoe ba- 
njak jang mendapat penjesalan sehingga —ja 
moesim panas sehingga bisa djoega mendatany- 
kan penjes panas hati—dan—minta ketera- 
ngan dari Directic sebeloem mendjaiankan pro- 
test tentang sasa maksovd. 

LAGI SATOE PERKARA JANG TA BAIK. 
Belerapa orang pendoedoekk kampoeng Wa- 

  

boekan personeel 

      

djo membawah banjak omongan boeat kita ten- ' 
tang perbocatan bocsoek orang pendjara jang di 
waktoe malam diperentahkan membocang koto- 
ran manoesia dibetan. 

Mareka itoe waktoe melakockan pekerdjaan 
itoe dan manakala liwat moeka roemah pendoe- 
doek kampoeng itoe mengeloearkan perkataan- 
perkataan jang taepatoct didengar oleh sesama 
manocsianja. 

Perkataanrperkataan itve boleh didengar oleh 
saudara-saudara leki-lakl dan ada tempatnja. 
tetapi bocat saudara-saudara percmpocan ms- 
mang dipandang djelek sekali. Dengan perkara 
sedemikian, datang keberatan pendoedoek dida- 
lam berbagai-bagai maksoed. 
"Seandainja manakala perkara sematjam itoe 

tiada ditegorkan, memang semakin hari bertam- 
bah boesoek pembitjaraunnja. 

Sebab itoe, diminta soepaja pembesar pendja- 
ra perhatikan ini kabar, dan sekoleh-boleh mem- 
beri penjegaan jang betoel soepaja perdamaian 
selamanja ada bagi kita. Tetapi seandainja pcr- 
kara itoe diloeaskan karena ta ada peratoeran 
bocat menghockocinkan mareka itoc. tadapat ti- 
ada pelawanan akan timbocl dari A ke B dan 
sehagainya. 

        

  

Sajangbenar. 
datang kabar padakoe menjata- 

anak dari seorang militair bangsa 
karena digiling auto taxi. Itoe 

kira2 6. tahoen. Besok kita 
balik kembali — tjeriterankan perkara ini lebih 
djaoeh manakala kita mendapat keterangan 

keterangan jang pasti. 

Mandi depat makan dan Mino em. 

Oleh Socikcit de Harmorie telah ada penginga 

tan jang baik gowna ledennja dan leden . dari 

/wem verceniging membangocnkan buffet di poc 

lau Moreau, Dari sana bisa mendapat “minocman 

dingin dan panas (Koff'e chocolade) boterham 
dengan ham d. |. J. lagi tambah nasi goreng. 

Welakin leden dari Zwemverceniging tiada se- 

"Tadi pagi 
kan seorag 
Ambon mati 
anak oemocrnja 

  

moea keden dari Sociteit terseboct, tetapi bestuur | 2160 

menjatakan , 

. dari itoe Sociteit tiada bedakan itoe sehingga 
baik leden dari Sociteit baik leden dari Zwem- 

| vereeniging dipandang satoc sadjalah. Inilah sa- 
toc penggerakan baik dari bestuur terseboet goe 
Inasemoca jang ambil bahagian. Tjocma sadja 
beloem ada tempat boeat ambil kasenangan sa- 

| hingga waktoc babis mandi, lantas makan dan 
' peng habisannja ambil kasenangan. 

Boleh djadi ada ingatan2 sademikian dike- 
| moedian hari. 

Oeseseceresagsn. ot 
| Korrengzal — kocdis, Korrengzal — goedik, 
Korrengzal — gatal.  Korrengzal — djerawat. 

' Korrengzal — koelit, Korrengzat — namti, Kor- 
rengzal koeiman, Korrengzal itoe obat dari dari 
pada penjakit koelit. Beberapa tahoeng orang 

| pandai-pandki beroesahan mentjari obat ini, Se- 
“karanglah baroe njata hasilnja. W. E. Woods 
itoe seorang jang pintar! Harga f 1.— satoe 

' blik. 
Agent: W. B Ledeboer & Co. 

TODE3ERBRDOLL OOT Ob 
Satoe inter view. 

Satoe wakil dari Java Bode telah biki inter- 
view dengan toean M. J. @uist. jang paling 
blakan ada djadi consul-generaal Olamda di 
Hongkong. 

Antara lain2 dalam itoe pembitjara'an poen 

ada dibitjarakan o roesan boycott barang Japan, 

dan tocan Ruist bilang bahoea itoe pergcra- 

  

kan bockan baroe, tapi ja anggep djika Japan | 
maoe kombalikan itoe tanah pacht di Kwan- 

toeng. bisa djadi bisa ada perdamian, tapi kans 
bovat itoe bilangan dikombalikan ada ketjil. 

Tiongkok ada pasar jang paling besar bocat 

barang2 Japan dan boeat bisa pegang tetap 

pasar itoe negri perlve mempoenjai satve pcla- 
boean di Manchuria. 

Tocan @uist njatakan moefakatnja, bahoea 

orang Djepang ada ..tjerdik“ (!!!) boeat pegang 

tetap itoe pasar di Tiongkok dengan kasi ma- 

soek barang2 Djepang tapi atoer begitoe roepa, 

seperti barang itoc ada barang kelocaran boe- 

kan dari Djepang. Java Bode socda toend joek 

| djocga pada teean Ruit, bahoca di Japan ada 

terdapat sutoc tempat jang dinamakan .,7we- 

| den" socpaja bisa pakeikan pada gietan Dje- 

| pang ctikat jang memakei tjap Made in Zwe- 

"den dan lebih djaoch fabrick2 Djepang soedah 

beli hak bocat pakci merk Kuropa dan Ameri- 

ka. 
| Socaggoeh ,.tjerdik“ sekali ! (P. S5.) 

|. Satoe botol Pil Foster boeet peroct besar (Wos- 

'ters Maagpilln) mengandocng satoe boclan kc- 

Isehatan bagi satoc roemah tangga. Obat ini ja- 

litoe obat pentjabar jang terlalo baik, dan ia 

' semboclikan penjakit peroet, sakit limpat, klen- 

' djer asam, pentjernaan tidak semporna, lidah 

poctih, sakit kepala sebelah dan kesckatan pe- 

roet. Dil Foster bocat peroet bear wadjib ter 

sedia dalam tiap rocmah. Harganja satoe botol 

berisi 56 bidji f 0.80, disemoca roemah obat dan 

toko besar. 

  

Advertentin 
ng Com mussie. 

| Tanggal 7 Auzustus 1923 pada hari Selasa. 
| Arta 22 Kamp: Pisang 

' dari barang? pur as rocmahi seperti: Temput 
| tidoer besi dan 1 orang, Tempat 
itidoer Inggris orang en Lemari makan, 
| Lemari pakean, Zitje rotan, Zitje kajoc pake mar 
| mer, 'Tromool dari blik jang baroe en Speda 
' merk Raleigh en merk Fongers en Speda ne 
Ina merk Reo en merk Englad, Komfoor 3 Soe 
bveen 2 Soemboe. tanggocng baik. klok pake 
gongslags pakean, Plat gramafoon, tempat tinta, 
katja en lijst gambar. Sehildreij, goenting, tem- 
pat tjoetji mocka dan lain2 boleh lihat lebih 
doelue dari lelang. 

    

    

Venduhouder 

S. SAKUL. 

LEBES-RECLAME- « LOTENKANTOOE 
Bonistraat   
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si
h lejojelojelelojojojejojelolekag 

op Pekalongansche 
Batik Magazijn. 

HANDEL MAATSCHAPPIJ 

nBOEMIPOET 1” 

  

  

    

    

Ada sediah. 

Barang kain' roepa-roepa, dan 
cewang emas harga pantas. 

Do
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Boleh dapat di PEKALONGAN 

TOKO SINGAPORE. Telegram-adres : 
BOEMIPOETRA 

No.1056 Passarsiraat — Makassar. 
2911 Persediaan jang paling tjoekoep har- 

ga jang paiing melawan dari roepa-roe 
pa batik Pekalongan. model baroe dari 
harga f1.25 sampe 1 50.- per potong. 
Pesenan di kirim per Rembours. Kaloe 
kirim wang doeloe sedikitnja f 150.— 
atau pesen f 300.- keatas onkost kirim 
vrij. Batik jang tida lakoe dalam tem- 
po 3 boelan, asal belon roesak boleh 
toeka" batik baroe, zonder potongan 
apa-apa. Langganan jang setia dan 
soedah lama dapat rabat bagoes. 

oa Memoedjikan dengan hormat. jeje) 

2821 Oo 
ejojolojejejojejejajojejaje 

OTO HONODOnduLEL Oo 
Agent dari bockoe”' dari 

VOLKSLECTUUR jaitee 

Stcomiratkerj 654558 -9' 
PASSERSTRAAT WAKAS'AR. Sg 

denok Ion O 

    

Morgen - Yzndct 
op Zaterdag 11 Augugustus 1923 
ten huize van den WelEdelG. Heer 

H. A. PLATT 
Strandweg No. 2. Kampong Baroe, i 

Nan ZEd. goed onderhouden inbocdel w. o. 
djatiehouten zitje, kleeren kast, etenskast. ctensta- , 
fel, klcine (“J tafcltjcs, stoelen, ijzeren ledikanten, : 
muurlampen, nachtstolp, schilderijen, muurborden, ! 
modepop No. 45, restant, servies, goedang en! 
bordenrak, vogels w.o. kakatoea en loeris, tjenko- ' 

i kan, bloemen en planten in potten enz. enz. ! 
Te berichtigen op den dag der Vendutie van : 

taf Tuur V.M. 
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De Venduhouder. 

KAO TJEN KING. 

|Kemanissfosal & Veadulouder 

| KAO TJENG Kisi 
Morgen Vendutie 

op Maandag den 13e Augustus 1923 
ten huize van den WelEdelG. Heer 

H. F. LIGTVOET 
(een der huizen van de Insulinde) 

te Paotere, 
Van ZEd goed onderhouden inboedel w. o. 

djatichouten zitjes met marmerenblad, schrijftafel, 
bufiet met marmerenblad en spicgel, etens, hang- 
en legkasten een en tweepcrsoons ijzeren ledi- 
kanten, etenstafel met stoclen. kleerenrak, tocht- 
deuren, groote en kleine (J talels, schilderijen 
muurbordjes, singernaaimachine. regulator, kope- 

1 9870 
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AAN aan 
' 1 Un 

Jayasena 5” | 
Barik! 5 Rapet! 

BATJALAH TEROES 

H. M. CARTJEBIC 
DI PEKALONGAN 

Telegraam-adres: CARTOEBIE 
Pekalongan. 

Djoeal banjak roepa-rocpa Batik Pe- 
kalongan jang model baroe dari harga 

  

     

   

Ii Hi 

ren potjes en vazen, een gramaplwon met 95 (1.30 sampel f50.— per potany. Puin- 
platen, restant'” glaswerk. bronlow filter, cen belian dikirim dengan Rembours utau 
visschersprauw met zeil ctc. een vischnet, een mo- oewang dikirim dahoeloe: pesenan sv- 28 
torficts (een cylinder), guitaar, mandoline, kron- dikit harga t 300.— atau kirim oswar &$ 
tjong, okarine, cet- en theeservics voor 12 perso- lebih doeloe sedikitnja ( 150.— das L “. 

aa bloemen en planten ju tonnen ongkost vrij. Batik jang tiada lak , Pa 

alam tempo 8 boelan, bgleh towksr Ta 
ten a aragc enz. (NZ. € " Hi i i i l Ken autogarage enz. enz. en wat, verder ten lain matjem Batik baroc. zonder ada   

  

verkoop zal worden aangeboden. tong: 2 Pe Mahi Ne , potongan apa-apa. aa 
hat : been daags te voren yan 7 uur V.M. Prijscourant tida sedia. 283 "yg 

| De Venduhouder. Memoedjikan dengan hormat. —. 

a87 KAO TJENG KIN. aa anaNa anna aan aan eN Rn 
        

  

   

  

   

  

  

     

        

KA an 

Ba : : 

Weltevreden, Batavia Buitenzorg, Soekaboemi, Djokjakaria. 

Semarang, Soerabaja, Medan dan Makassar. 

Fau de Colognek mi jang paliag b-: 
moeat sentiass 85, alcohol, banding! 
merk dengannjs 
Dalam berbegai2 bonrkoesan deri 1090 

sampei f 4,35 Kirimen dengan Rembosrs 
Jang berpesan hendak mendjosal dihuoeng 
banjak koerang harga (rabat). | 
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Makassar. 
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TRAOESA PERTOELOENGAN GOEROE 

TOSKANG MENDJANIT. a.s. es | 
pembakar engga Inggris, Belanda, Melajoe | 

(Engeisch, Masleisch Hollandsch) Boeat djaga diri di hari toewa! 
Orang bilang : dibikin pakaian Pekerdjaan bagoes dan tjepat Samenspraken en Wogrdenlijst. — Harganja 

Tieng Hwa " si Oepah dan harga mocrah ! t — Ni depan pada 

Lauw Poen. Ga pa opa pakaian! | Stoomdr. .CELEBES" 
Masceklah ssurantie djiwa pada Bisa bikin betoel pakaian roesak ! 2921 

sE. C. I, L. MY.” aa an 

Eerste Chineesche Indische Levensverzekering Maatschappij 

TJE PIN POO SIOE KONGSIE 
ZANDZEESTRAAT No. 50.  — TELEFOON No.27. — MAKASSAR 

NAERA 

  

    

   
PASSERSTRAAT No. 85 

Poenja roepa-roepa kain, jang bagoes betoe 

  

  

      

Serikat Tenoen Siloengkang »Salid Datoek 
0 Boengsoe” 

Pasar edone R. 13 — di Sawah Loentoe (Sumatra Barat) 
Telegramadres: DATOEK BOENGSOE SAWAHLOENTOH. 

Ini atoeran tjoema boeat tahoen 1923 sadja. 
Barang siapa toean-tocan pesan barang denaan aangeteekend dan pesanan tiadakoe 

rang dari f 25, nanti toean-tocan dapat persen '/, dozijn serbet soetra lenen ping- 
gir pakestreep, Kalau pesanan lebih dari f 45—, dapat persen 1 dozijn serbet seperti 
terseboet diatas tadi. Pesanan jang lebih banjak, dari persennja Sjarikat timbang 
sendiri. Kepada toean tocan pesan r 1500 kea as dapat potongan 10 4, dan oe- 
tangnja boleh poela dikasi tempo boeat f 200, sampai satoe boelan kirim dengan sige- 
ra, dan voorschot kirim lebih doeloe f 100.— Berlangganan harga boleh berdamsi. , 

4     
Saroengtjorak samarinda boeat lelaki woengoe dan blauw af 8— f 10— f 15— 
Saroeng tjorak Pelembang bermatjam2 tjorak »f 7.50 f 10— 
Saroeng perempoean kembang benang mas »t15—f 17501 20— 
Saroeng kepala poetjoek kembang benang mas » f 17.58 f 22.50 f 27.5 
Saroeng bantal tidoer dari benang katoen "ft 0.90 f 1.40 
Salendang gendong anak dari benang katoen pake kepala ,, f 1.75f 3.50 
Saroeng perempoean kembang soetra lenen »t10—f 15—f 17.50 
Saroeng perempoean soetra lenen kembang soetra lenen » f 12.50 f 17.50 f 22.50 
Serbet dari benang katoen pinggir pake strep per dozijn ,,f 2.15f 3.50 f 6 
Serbet darisoetra lenen pinggir pake strep per dozijn st —f 450 
Taplak medja makan deri benang katoen »fl —f 5.50 
Kain pintoe dari benang katoen »t 7501 12— 
Kain mandi dari benang katoen »f TOf 125 
Bakal badjoe dari benang katoen pake kembang berbagai2 ,, f 2.15 f 3.25 

Djika Toean2, Njonja2, serta anak2, beloem masok assurantie djiwa pada lain Telan Ai kasar kaan paka Kembang bebagan «4 Sani Bs 
Kongsie, soepaja soekalah sigradimasoekan assurantie pada Kongsie kita, kerna Selenian 2 ra Hor Aa Ben bean 2 Lot 550 
itoe boekan sadja ada kapentingan Toean sendiri dengan kekoewatannja kita Selen dKas Ihotor pake kenbang benang na 8 Gp 5g 
oenja Maatschappij. Ae : ” » 

- Tana oemoe Na boeat kebaikan hama kita bangsa TIONG HWA, haroeslah Spain aa Kamar bonengg lenen ” 1 papan ! ya 
sesoeatoc orang TIONG HWA pilih peroesahan bangsanja sendiri. , Toeto Dak dai adelia Pa PPAT 3— 

Pertanggoengan djiwa dar £ Aa age 1 500.- tiada preksa Dokter dari f 1000.- Bakal budjoelojas dari soctra lenen warna pocti teroes perdjas :. f 6— f 12,— 
dan keatas dengan pepereksaan er jang ringan. . Hu 2 : " m5 “450 

Pertanggoengan dibajar dengan lekas dan gampang, premie moerah. Pe oooa Koodoeng dari benang, gadiah. benjsgs mas »f Ti 250 
Ditjari Agent2 dimana-mana tempat jang beloem ada Agent. N. B. Djoega boleh pesan kepada Sjarikat Tenoen Siloengkang 

Banjak Tabe dan hormat Said Abdullah & Co:” 
" ” . EERSTE CHINEESCHE INDISCHE Delima Gedong ! di Siloengkang (Sumatra Barat) 

LEVENSVERZEKERING MY 
jjkantoor MAKASSER, 

  

Ianders Seemann en Co's Handel MI, 
Menado — Gorontala — Amboina. . : 

  

Amsterdam — Parijs — Hamburg — Macassar — 
mama KD 

Segala Oekoeran dari 

MICHELIN 
AUTOBANDEN 

ADA SEDIA 

Mintalah kami poenja harga dan keterangan. 

TELcFOON 410. 

e Agenten dan Stockhouders 

  

    

s     scedah 10 tahon lamanja.
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