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Pasoekan kapal 2tawa pesawat terbang? 
  

  

"Dengan pakai kalimat seperti di atas Zent- 
graaf toclis dari Bandocng pada “Bat. Nwebl,.. 

Kapitein Behrens dari afdceling perterbangan 
di sim 
Kapentingannja perterbangan bocat 
ngan dagang dan pembelain. 

Spreker telah berikan banjak katerangan ten- 
tang kapentingannja perterbangan militaire dan 
civiel dalam bergai2 negri besar, tentang bertam- 
banja pengangkoctan dengan pesawat terbang. 
dan lain? sebagainja. Ia oendjoek. 
pengangkoctan penoempang dan barang2 bisa 
dibikin baujak lebih lekas dengan pesawat ter- 
bang dan sebagai boekti ia ocndjock pebrapa 
trajcct di Hindia. 

Ia bitjarakan pertjobaran2 di 
lain? tentang melempar bom pada kapal2 pe- 
rang dan lain? maksoed dan hasilnja itoe per- 
tjoba'an2. Begitoclah ia telah bilang, pembela- 
an satve nggri teroctama haroes dilakoekan oleh 
pasoekan pesawat terbang. Tentang Hindia ia 
bilang kira? seperti berikoet: 

Kita ada mempoenjai kans akan toclak sa- 
socatoe penjerangan kalau memakai 540 pesa- 
wat terbang (3 matjem pesawat masing2 terdi- 

ri dari 180 pesawat terbang). Inilah ada mem- 
bri kapastian pada :ita akan menghalangkan 
madjoenja pasoekan kapal moesoch, samantara 
spreker tida maoc bilang tentang bekerdjanja 
pasockan pesawat terbang bagaitoc, 

Tepi laoct jang berhocboeng dengan itoe pem- 
bela'an, olehnja diitoeng sda 10,000 K.M, pan 

perhoeboe- 
(Bandoeng) telah bikin lezmg tentans: 

bagaimana | 

Amerika dan 
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| terbang? “| iangnja dan saban 200 K.M. ada terdapat 3a- 
toe lapangan boeat singgah, hingga sama sekali 
djoemblahnja lapangan itoe ada 50. 

Spreker mengingatkan akan adakan pasoe- 
kan pesawat itoc di poelau2 Natoena, dekat 
Taruhan. Menado, Ceram dan Timoer. 

Tapi poesatnja pasoekan itoe adalah di poe- 
lau Djawa sampai orang dapatkan kapastian 
di mana akan dilakoekan penjerangan. 

Ongkos2nja oleh spreker di'iteeng ada St 
miillioen. 

Maksoed jang benar dari ini lezing adalah: 
Satoe andjoeran boeat loewaskan kita poenja 

pasoekan pesawat ierbang. Jang lain2nja: per- 
hoeboengan dagang. cnz. roepanja melainkan 
ada tambahan sadja. Kalau saorang hendak 

terangkan. bagaimana baiknja perterbangan 
boeat perdagangan dan perhoeboengan. orang 

Jpocn ingin ia manti terbangkan djoega ongkos2 
nja, . 

Sekarang sprekertida maoe ocndjoek angka2: 
ia mengakoeh tida bisa taksir ongkosnj . dan 
itoeng sadja doea kali lebih besar dari tarict2 
Blanda. Djoega kanjata'an ia tida ada me. 
ngatahoci angka2 tentang  perhoeboengan- 
pelantjong2 di ini negri maski angka? itoe me- 
nocroet pikiran saja, orang ada perloe sekali 
Maka itoe djoega iapoenja pembitjara'an2 tida 
ada memboenjai dasar economie, Waktoe sala 
satoc orang jang berhadlir tanja. spreker sendi- 
ri tida taoe . . . . berapa ongkosnja dienst per- 
terbnngan iap enja dienst seudiri, dalam satoc 
tahoen. Djoega satoe straf-officier tida oesah   
ingat semocanja angka2 begrooting, tapi apa-' dalam negri. Bombardement kota" ada mem- Malang telah ambil 
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blla ia bitjara tentang kapentingannja perter- : 
bangan boeat perdagangan dan pembela'an ' 
nistjajaia Imoesti taoe angka2 itoe, teroetama 
kalau ia itoeng djoega ongkos2nja boeat itoe 
niatan perloewasan. Lantaran ia tida bisa kasi 
djawaban, makan Vreeburg, hoofdingenieur per- 
terbangan telah bri djawaban itoe. 

Dalam tahoen 1924 ongkost2 itoe ditaksir: 
begrootings personecl f 700.000 
kaperloean di Holland ., 550,000 
ongkost perkakas2 di 

Holland .. 880,000 

djoembla — £ 2.180.000 
atau boeletnja 2 millicen. 

Zentgraaf bilang, lezing ini teroetama adalah 
bermaksoed boeat membantras pada rantjana 
pasoekan kapal dan andjoeran boeat perloewa- 
san pasoekan pesawat terbang. Marine ada me- 
minta ongkost 500 millioen boeat pembelaan 
Hindia, sabaliknja pasoekan pesawat terbang 
melainkan 54 millioen. 

Itoe orang bodo tida nanti bisa timbang per- 
ongkosan dimiklan dan dalam itoe p'rsidanyan 
tida ada satoe orang jang hendak adakan ban- 
tahan. Dari sini sadja soedah kanjata'an. ba- 
gaimana tida ada goenanja akan lakoekan 
pembitjara'an2 dimikian dalam persidangan 
dari orang2 jang singkat pengatahocannja. 
Akoe ingin sekali dengar katerangannja satoe 
achli marine, teroetama lantaran spreker bilang, 
kapal2 perang tida ada goenanja terhadap pa- 
(la pesawat2 terbang. Dengan terang spreker 
bilang: .,bahoea ia ingin sekali doedoek dalam 
satoe pesawat terbang di atas satoe kapal pe- 
rang sehari lamanja. 

Benar itoe pembrian tave tentanh tjepetnja 
kapal2 perang tenggelam ditimpa bom ada 
bagoes, tapi itoelah melainkan ada kapal? jang 
hetoel2 tiada bisa berdaja dan tida ada anak 
boealinja dan memang digoenakan boeat itoe 
.maksoed"'. Pembilangan2nja spreker bagai saja 
adalah sebagai pembilangawnja saorang jang 
koerang pinter, teroetama ia poenja pernjata'an 
tentang melctocsnja bom2 jang koeat. Tapi 
bagaimanatah dengan kapal2 perang jang se- 
dang bekerdja keras? 

Kaloe apa jang dibilang oleh spreker ada bc- 
nar, kata 7. lebih djaoe. nistjaja kapal? perang 
soedah djadi habis, tapi mengapatah orang 
masi sadja bikin kapal? Itoe dan mengapatah 
itoe djoestroe dilakoekan oleh negri? jang mem- 
poenjai pengtahoean paling baek tentang pesa- 
wat terbang. 

Tapi ini hal baik diterangkan sadja oleh ac- 
hli-achali. 

Omongannja Behrens, bahoewa di kamogdian 
hari penjerangan? di tepi laoet bisa  ditoelak 
dengan pesawat? berbang, tida bisa djadi. Ka- 
loe begitoe, nistjaja itoe 50 millioen jang dimin- 
ta oleh spreker melaenkan ada premie pertang- 
goengan jang berdjoembla ketjil. Kamoe dian 
Z. njatakan kakoeatiarannja, nanti pasockan 
pesawat terbang jang besar akan djadi pen- 
djagaan jang pertama bocat pembelaan. pasoe- 
kan kapal akan djadi jang kadoea dan jang 
berada di darat akan djadi jang ka-tiga dan 
ka ampat. 

Tapi ada lain hati jang saja hendak toedjoe- 
kan pikiran saja. kata Z. poela, lantaran hal 
ini bagisaja ada lebih penting dari pada an- 
djoerannja spreker boeat adakan pasoekan pe- 
sawat terbang jang besar. jaitoe : mentalitcitnja 
spreker jang brangkali dalam kalangan militair 
soeda djadi ocmocm. 

Dalam pridatonja ia oendjock, dalam lima 
hari Aerika bisa dibikin tida bordaja dengan 
bombardeer sama pesawat terbang di atas ko- 
ta-kota besar. Berhoebocng dengan ini hal da- 
lam debat Wolff (ingenieur) menanja : 

»Kaoe tadi bilang tentang bombardeer kota? 
terboeka Duitschland telah berboeat itoe dalam 
peperangan dan saloeroe doenia telah djadi 
sanget guesar. Apa ini bombardement tida her- 
tentangan dengan hak paperangan ?” 

Kapitein Behrens djawab : ,,Hnk paperangan, 
Inget: hak!, ada mempoenjai penetepan? jang 
dipake di waktoe dami, tapi dalam waktoe pa- 
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bawa pengaroe besar pada soemangatnja raha- 
jat. 

..Bener bombardement kota? terboeka ada 
dilarang, tapi akan dilakoekan djoega di ka- 
moedian hari. Dan ini hal tida bisa djadi lain : 
satoe paperangan moesti berdjalan begitue ie- 
kas sabisanja dan bombardement adalah jang 
Bembantoe dengan beras. 

::Orang senatiasa mentjari daja-oepaja baroe 
boeat isi bom?. Sekarang orang poenjakan bowm- 
bom jang menpoenjai tjampoeran gas jang bisa 
bikin roesak satoe tempat jang loeasnja satoc 
xM. pasegi. Dan begitoelah masi ada banjak 
legi lain? hal: rahajat civiel di kamoedian hari 
hari akan dapat pikoelan lain lagi”... 

Begitoelah ada pembitjaraannja itoe kapitein 
dari pasoekan tentara Hindi. Kaloe orang ra- 
peri mata sabentaran dan lajangkan pikirau, 
nistjaja orang merasa sebagai berada dalam sa 
toe persidangan dari bangsa liar jang sedang 
membitjarakan satoe kunst baroc bocat sapoe 
lain orang dantabas lebih banjak kapala. Dan 
kaloe dengar dibitjarakan bombardement dar 
kota? terseboeka dengan tjampoeran gas jang 
bisa boenoe orang” dalam satoe tempat jang 
loewasnja satoe kilometer,.... jaitoe satoe petn- 
boenoehan jang pengetjoet dan tida bisa dila- 
wan. dilakoekan oleh orang? jang tida purdoc- 
likan hak paperangan dan rahajat dan soeda 
dari waktoe tempo kami mengasi kanjataan 
akan langgar itoe hak,. .. orang akan mena- 
nja pada diri sendiri, kaopatah hak itoe «kan 
berachir ? 

O, caja boekan ada satoe ant: militair, kata 
Zentgsaaf lagi. saja hargakan satoe pasuekan 
tantera jang lukoekan satue pekerdjaan moelia, 
tapi saja tida mao tarik kembali kemocrkaan 
lantaran sntoe offieier Hindia telah andjoerkan 
akan melanggar hak peperangan, satpe pemboc 
noehan jang tida pantas. sebagai djoega satoe 
hal biasa jang mempoenjai alasan2, Lantaran sa 
toe peperangan mcsti berdjalaa — begitoc lakns 
sabisanja.. ..... 

Pembitjaraan sematjam itoe tida nanti maoc 
didengar dalam persidangan deri ,.Toehang2 pu- 
tong” ataupon satoe perkoempoelan jang toe- 
djoeannja ada boeat basmi sebagian pri kema- 
noesiaan) banja dalam  Politiek Ecoromische 
Bond. Itae pembitjaraan2 tentang gas2 bera- 
tjoen dan bombardement pada kota2 terboeka 
ada berhoeboengan bagimana dengan economic, 
itoclahtidasctrang tahoe. Tapi pembitjaraan 
itoc telah dilakockan begitoc roepa, hingga o- 
rang fida bisa njatakan tjelahannja dengan soe- 
ara terang. 

Lebih djaoeh Zentgraaf bilang, oetjapan2 ke 
Pitein Behrens tentang perloenja dilanggar hak 
peoerangan dtngan dipikir2 doeloe diwaktoe da 
mai, adalah menjatakan mentaliteitnja satoe go 
longan jang hendak madjoe dalam segala hal, 
djoega dalam kesopanan, 

Indie Weerbaar doeloean ada dimoelai dengan 
artikel2 tentang pameli tara hewan, io kata, 
samantara P, E B tclah bikin persidangan2 ma 
lam dalam mana dibitjarakan  bombardement 
kota2 terboeka. 
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  perangan malaekan dipake sadja apa jang bi- 
sa digoenakan bocat sampekan maksoednja 
itoe paperangan. Satoe pokoh jang besar ada- 
lah sikapnja rabajat. Militaire Duitscbland be- 
lon dikalahkan, tapi itoe negri telah dipaksa   akan brentikan paperaugan oleh communist ? 

"KABAR KAWAT” 

. Malang 7 Augustus 1923, 
Sama rasa sa ma rata diminta. 

(Aneta.) Didalam satoe vergadenng jang dia- 
dakan oleh orang? militair bangsa Ambon di 

poetocsan goena memboeat 

   

 



  

    

    

   

  

satoe matie dimana ternjata dalamnja mohoen 
haknja sebagai orang? militair bangsa Blanda 

karena merika adalah mempoenjai agama Chris 
tenen. Lebih djaoeh diminta soepaja pengadja- 
ran bahasa Blanda diberi dengan sepertinja ke- 
pada anak? bangsa militair oleh perobahan pe- 
ngadjaran Ambonsch Studiefonds. 

Medan 7 Augustus 1923. 
Kasih keloear. 

(Ancta.) Goena mendatangkan keamanan pa- 
da Onderneming Soengei Krio telah kedjadian ke 
ritjoean sehingga seorang Assistent mendapat 
loeka dikepalanja oleh perboeatan seorang Tiong 
Hoa. Kasenangan disana telah kedjadian, sesoe. 
dahnja datang gewapende politie. 

Medan 8 Au 8 1923. 
(Aneta.) Boeat toean Schutz, assistent dari on 

derneming Mahirat telah dihoekoem oleh penga- 
dilan lima belas tahoen pendjara memotong ha- 
ri tahanan karena meroesahkan diri seorang 
gadis. 

Weltevreden 8 Augustus 1923. 
Koerang pendapatan. 

(Aneta.) Aneta dapat warta, bahoca pendapa 
tan douane dari locarantanah Java dan Madoe 
ra pada lima boelan jang laloe sanga tiga mil- 
lioen roepiah koerang dari djoemlah dari wak- 
toe itoe didalam 1922. sedang pendapatan dou 
ane di Java selama setengah tahoen jang laloe 
adalah doea millioen koerang dari djoemlah da 
ri tahoen 1922. 

Bandoeng 8 Augustus 1923. 
Djatoe dari koeda. . . 

(Aneta.) Adjudant Meeuse telah djatoe dari 
koedanja. Menoeroet pemandangan, njatalah 
jang loekanja Meeuse tiada berbahaja, tetapi kasi 
ang ber-oeboeng dengan lvekanja telah hilang 
njawanja. 

Medan 8 Augustus 1923. 
Pemboenoehan Hertog. 

(Aneta.) Salio si pemboenoeh toean van Har- 

tog telah dipoetoes oleh landraad di Tandjong 
Balei 18 tahoen pendjara. 0 

Salio mengakoe perboeatannja, tetapi tiada 
dengan maksoed. Tiga kali ia telah mendjalan- 
kan perboeatannja sematjam ini jang dipandang 
sebagai orang mendapat mata giap. 

Amboina 8 Augustus 1923. 
Commissie bangsa Japan. . 

(Aneta.) Commissie bangsa Japan sasoedahnja 
memboeat kepriksaan 4 hari lamanja di Ambon 
telah berangkat ke Ternate dan telah menda- 
pat keterangan-keterangan tentang import dan 
keudaan dari onderneming? jang mendatangkan 
kesockaan hoeat 1nembeli, 

Manilla 8 Augustus 1923. 
Menoendjoek kekoeatan. . 

(Aneta Orient.) Didalam perbantahan jang 
haibat di Midanao antara bangsa Moro dan 
Constabels, maka lima poeloch orang Moro te- 
lah bilangkan njawanja dan kebanjakan jang 
beroleh loeka, sedang tiga politie djoega menda 
pat loeka. 

Weltevreden 9 Augustus 1928. 
Samaoen diboeang. 

(Aneta.) Dengan besluit pemerentah agoeng 
tanggal 4 Augustus, maka soedara Samaoen te- 
lah dipoetoeskan akan dibocang: Tempat ting- 
galnja — telah ditoendjoek, ia itoe Kefame- 
nance Timoer. Soedara Samaoen kemarin telah 
dimasoekan kedalam pendjara di Semarang dan 
dihentar ke Weltevreden (Nau soedara Samaosen 
inilah salibmoe sebagai pemimpin bangsa, jang 
atoet membelah kesenangan bangsa didalam 

basa, 
Hoekoeman ini jang sekarang haroes dipikoel 

olehmoe boekan sebagai seorang pentjoerian, pem 
boenoehan atau kedjahatan lain, tetapi karena 
bangsa dan tanah poenja toentoetan toeboeh- 
moe haroes naerasa siksa didalam doenia ini. Doe 
nia bersaksi sendiri djasamoe. Red: ) 

#eL33iO680001020D 

Obat Pepremunt 
boeatan W. E. Woods Lrd. di Australic, masj- 
hoer seloeroeh doenia menjembo:hkan segala 

penjakit badan, peroet dan dada. Hasil dari 
pada oesaha orang  pandai-pandai. Rasanja 
enak. bacenja haroem, kasihatnja bagoes. Ta- 
han asah, tahdn oedji Belinja moecrah! Boleh 
didapat dimana-mana f 1.25 sebotol. Lekaslah 
beli bocat persediaan dalam roemah, dalam 

seng" Agent W. B. Ledeboer & Co. 

#cc.o.cooo.ooo.. 
KABAH MAKASSEH DAN LAIN-LAIN NeGRI. 
“Lotreij FAVORITAS. 
Menooroet kabar kawat jang diterima oleh 

  

RECLAME - en LOTENKANTOOR. 2 

Bonistraat — Makassar. » 
Boleh dapat Iot-lot jang terseboet dibawah ini : 2 

Namanja Lot Harga Hoofdprij: Tariknja. 
@ Lot besar Lot ketjil pe " ? 
2 B. A. K. 12.80 2.70/1.45 300.000 8 Aug. 1923 @ 

Favoritas ' 1.50 —— 10.000 9 Aug. 1923 
@  Soer. Jaarmarkt 5.50 —— 12.500 12 Aug. 103 
& 4de Jaarbeurs 2.75 —— 20.000 8» @ 

T LG 2.0 —— 50.000 5 Sept ,, 
3 8e Gewestbank 10.20 2.70 100.000 6 7 1 : 

Jasrailco 10.50 —— 100.000 Tn» @ 
@ Bataksche Bank Kk” —w— 50.000 1 Oct.» 
&@ Oo. J. Spaarkas 7.60 2.10 50.000 228 , 
& —Geldloterij 1— —— 100.000 22 Jan. 1924 YG 
@ Tambah — Onkost mengirim ? 0.35 — Rembours f 0.75 » 

0000101000000000000000 

? 
Soooooo0000020000001010020020000000002 

Gelebes Reciame en Lotenkantsor Bonistraat ini 
hari, maka Hoofdprijs dari Favoritas jang di- 
mainkan kelamarin telah djatoch pada no. 
31881 dan 2e prijs no. 25835. 

GEREDJA KATHOLIEK 
Bani MINGGOE 12 AUG: 1923 

issa pertama djam 6 . 
Missa besar » setengah 8 
Salve, Ts 

H. KAPELL 
Pastoor 

GEREDJA PROTESTANT 
Dihari AHAD 12 AUG. ada ehotbat indjil 

didjam & PETANG. 
DE KERKERAAD. 

Maling memakaisendjata! 
Di kampoeng Pisang telah djadi keheranan 

karena waktoe jang dibitjarakan tentang perboea 
tan maling pada zaman sekarang ini. 
Pada hari Rebo malam menoeroet warta po- 

litie. telah kedjadian di kampong Pisang satoc 
perkara pembongkaran pada seboeah roemah 
oleh tiga orang anak negeri. 

Itoe maling waktoe tengah bekerdja, maka 
kagetlah toean roemah (seorang bangsa Japan) 
lantas bersocara minta bantoean orang. Pada 
itoe waktoe adalah doea orang politie agent te 
ngah memboeat perdjalanan patroiulle mentjaha 
ri keadaan negeri. Waktoe merika mendengar 
soeara dari jang minta bantosan itoe. lantas de 
kat pada tempat itoe,waktoe kedoea merika itoe 
dilihat oleh sipendjahat? itoe, maka lepaskanlah 
pendjabat? itoe tiga kali penembakan. lantas Ia 

Ti. Sampai kini beloem mengetahoci siapa itoe 
toekang? pembongkaran. 

Sekarang moelai kita dengar pemaling mem- 
pergoenakan sendjata api boat membelah diri- 
nja waktoe hendak mendjalankan pekerdjaan 
nja. Dengan kata lain, boekan pemaling lagi, 
tetapi pemaling tambah pemboenoehan. Kita ha- 
roes mendapat heran keadaan sekarang di ben- 
dar ini. Semakin banjak menambah pegawai po 
litie, kadengaran djoega banjak perboeatan? jang 
ane bagi kita. 

Djadi perkara? sematjam ini. didoega ta lain 
dari ada satoe perkoempoelan bandict jang dia- 
dakan oleh pendjahat kawan itoe sekarang disi- 

ni. . 

    

» ” 

  

Beloem lama perboeatan djahat jang didjalan 
oleh beberapa anak negeri telah diperdengarkan 
kita ane sekali, ia itoe perboeatan rabah kan- 
tong orang pada siang hari. Boekan sadja per- 
boeatan itoe diboeat kepada bangsanja sendiri 
sebagai orang jang koerang paham. tetapi ke- 
pada bangsa Bianda terhitoeng orang berpang- 
kat djoealah. 

Perbocatan sematjam ini telah kedjadian pada 
salah satoe orang Bianda waktoe habis meneri 
ma wang dari salah satoe bank disini. Waktoe 
si Blanda itoe keloear dari itoe bank, lantas di- 
tjeplok kantong badjoenja mengelosarkan wang 
jang ia baroe trima itoe. " 

Beroentoeng dengan tjepatnja si Blanda itoe 
pegang tangannja jang dimasoekan didalam kan 
toeng 1toe, lantas dipoetar, kalo tiada memang 
ia telah lari sipat koeping dengan wang itoe. 

Perboeatan? sebegini didoega tinda lain dati 
kegerakan vereeniging bandiet sadja. Sebab itoe, 
patoet pemerentah memberi pendjagaan lebih 
keras akan menjega perboeatan? demikian. Red.) 

Wangtiada macoetinggal tetap. 
Makassaarsche Courant dapat warta. bahoea 

pada hulpbank dari Gewestbank di Semarang 
telah dimakan “oleh semoet poetih £ 10.000. Se- 
karang berhoeboeng dengau keadaan itoc ma- 
ka jang memegang atau berkwasa atas wang 
Itoe pada sedikit waktoe dimasoekan kedalam 
roemah simpanan orang? jang memakai ilmoe 
maling. 

POLITIE-AGENTEN DAHAT PEROENTOE- 
NGAN BESAR. 

Dengan Staatsblad 1920 No. 894 ada diatoer 
tentang gadjihnja politie-agentent dari algemee- 
ne-politie didalam dan diloear kota antarauja 
djoega boeat dikercsidenan Preanger, ini boeat 
politie-algemen kelas 2 gadjihnja f 15 seboelan 
dan boeat politie-agenten kelas 1 dari f 20 sam- 
pai f25 seboelan, dengan mendapat kenaikan 
gadjih sekali setahoen f 2.50 (seringgit). 

Tetapi kenaikan (tambahan) gadjih marka 
diafdeeling Bandoeng sadja, kabarnja beloem 
diterima atau beloem ditimakan. sebab soedah 
tentoe bahwa sesocaroe kenaikan (tambahan) 
gadjih itoc tentoenja dengan kekoeatan besluit, 
sedang sebegitoe djaoeh kita dengar beloem ada 
besiuit dari kepala afdeeling (Assistent-Resident) 
disini jang memberikan kenaikan gadji pada 
mareka itoe. . 

Itoelah sebabnja, satoe kabar jang kita dengar, 
dan kaharan ini soenggoeh ada menjenangkan 
pada corp politic-agentent, bahwa tida seberapa   hari lagi nanti eleh Assisten-Resident di Ban- 

Penjakit ocloe-ati dan moelas diobat dengan 
Woods Pepermunt Great Cure. Harga f1.25 sa- 
toe botol. Dana 

doeng akan dikeloearkan besluit boeat mcmberi- 
kan tambahan (verhooging) gadji mareka ito€ 
terhitoeng dari tanggal 1 Januari 1920 sampai 
sekarang. 

Menoeroet sepandjang kabar lebih djaoeh, bah 
wa dengan perhitoengan tambahan gadjih ma- 
reka itoe, boat seorang politie-agent kelas satoe 
terhitoeng dari 1 Januari 1920 sampai kepada 
tanggal besluit tambahan gadjih ini nanti (kira- 
kira sampai 1 September 1923) bisa menerima 
sedjoemlah f 246 (doea ratoer ampat poeloeh 
enam roepiah) dan seorang politie-agent kelas 
doea kira-kira separaehnja dari itoe djoemlah. 

Boleh djadi djuega ada diantaranja politie 
agent jang sedari tahoen 1920 sampai ketahoen 
sebelah sininja, sebelsem mareka dapat itoe tam- 
bahan gadji, mareka soedah dilepas atau minta 
lepas dari pangkatnja, maka kepada mareka 
ini ada berhak boecat menerima tambahan ga- 
djih itoe, mareka tento: tida meloepakan, sesoe- 
dahnja membatja kabaran ini, akan lantas rae- 
ngadap kepada jang wadjib boat minta (me- 
nerima) haknja itoe. 

408D08500202054205 
Maka sebab gatal, orang garoek dan kemoc- 

dian mendjadi bengkak” dan lama-kelamaan 
kelocarlah bintil-bintil ketjil jang merah warna- 
nja, serta bertambah gatal itoe. Karena meng- 
garoek djoega tempat jang merah itoe men- 
djadi loeka. dan kalau dipegag pedih sekali 
Lekas obat dengan 

kKarreagia| 
djika tidak tentoe itoc loeka dapat kotoran, 
dan segala koctoe-koetoek. Tentoe ia memdjadi 
besar serta berbahaja Obat ini memtikan segala 
koetoe itoe dan mehilangkan gatal f 1.— sa- 

ik. 

ee | Agent: W. B. Ledeboer & Co. 

Ie33obesoniLasO so 
Tanah Gojang di Perzie. 

Satoe correspondent dari Pioneer ada toelis 
lebih djaoeh dari itoe tanah gojang heibat 
jang soedah menjerang di Perzie. Di kota Tur- 
bot Heideri, seperti orang socaah taoe, tiada 
banjak orang jang binasa djiwanja, kerna pen- 
doedoek di sana bisa toeloeng djiwanja, sebab 
sebelonnja gempa boemi jang heibat dirasakan, 
lebih doeloe dirasakan gontjangan jang keras 
doea kali Ini tanda2 ada tjoekoep bocat mem- 
bikin pendoedoek itoe kota kelocar dari roema- 
hnja dengan tinggalkan barang2 miliknja dan 
djalan menoedjoe ke satoc lapangan besar boe- 
at menoenggoeh di sana apa jang bakal ter- 
djadi, tapi baroe sadja kota ada diblakang 
marika, lantas gempa boemi jang keras menje- 
rang. Itoe gontjangan terdjadi bebrapa minunt 
lamanja dan tempo gontjangan paling keras, 
orang liat di tempat di mana bebrapa minuut 
berselang kota Turbet Heideri masih berdiri, 
tjoemah keliatan rocbochan rocmah2 sadja. Di 
desa2 jang ada di sepueternja itoe koto, ternja- 
ta pendoedoek tiada dapat rasakan itoe gon- 
tjangan jang tiada keras kerena tempo tanah 
bergontjang keras. ampir semoca pendoedoek di 
itoc bebrapa  doesoen ada dalam roema dan 
milah jang mendjadi sebab hingga di itoc be- 
brapa tempat ada begitoc banjak djiwa binasa. 
Di satoe deesven semoca '!limaratves) roemah 
rocboch dan dari 900 pendoedueknja tiada satoe 
jang tinggal hidoep, Maskipocn pcrmoela orang 
dvega tasksiran dari djoemblahnja orang jang 
binasa djiwanja ada terlaloeh besar, toch di- 
doega orang jang mati ada 3 atau 4000. Pang- 
lima perang dari balatentara di Persie- Timoer, 
jang lantas datang munoeloeng di itoe tempat 
ketjilaka'an kasi perentah bocat gali mait2, ker 
na dikoeatir nanti terbit wabah penjakit. 

Orang Europa satoe satoc-satoenja, jaiboe sa- 
toc majoor bangsa Inggris. jang berada di itoe 
tempat, tempo itoe bahaja datang, toelis pe- 
mandengan jang membikin sesocatoe orang 

  

djadi sedi. 
Dari bawah roemah2 roeboeh ada terdengar 

treakan minta — pertocbengan bebrapa orang 
jang tiada dapat bintjana djad! ampir setengah, 
gila, kerna marika tiada taoce moesti memberi 
pertocloengan di mana lebi doeloe, Di mana 
djvega orang berada, tentoelah orang dapat liat 
beratoes orang jang loeka jang sedang merinti, 
hingga djadi rioeh sekali. Lain dari itoc soesah 
sekali bocat memberi obat. kerna obat2 djoega 
'tentoe sadja teroeroek oleh poeing. Oleh keran 
ipoe moesti ditoenggoe datangnja Pertocloengan 
dari lain tempat dan banjak orang jang loeka 
tiada bisa menocggoc begitoe lama.. Di bebrapa 
temapat socdah terbit djoega bahaja api. hing- 
ga bebrapa orang jang dapat loeka dan tiada 
bisa menjingkir djadi terbakar hidoep-hidoep. 

mag 
Perhimatan. 

Baek di fihaknja orang particulier maoe pen 
di fihaknja gouvernement selaloe ada kadeng- 
ran oetjapan2 ,,berhimat”. Boeka sadja perhi- 
matan dilakockan dengan brentikan penggawe2 
jang kalebihan, tetapi djoega orang telah lakoe- 
kan perhimatan depgan djalan brentikan orang2 
bakerdja jang seeda ada  poenja hak dapat 
pensitoen, dan brikan pada orang itoe ia poe- 
nja oewang pensioen. . 

Sekarang pada  Gouvernement orang tim- 

boelkan lagi satoe pikiran hendak lakockan per- 
himatan dengan hapoeskan hak pensioen pada 

orang2 militair jang soeda dapat pensisen dan 

bakerdja di peroesahan particulier Atawa teges- 

nja orang itoe tiada boleh trima gadji dari 

doea moeka. . . 
Voorstel itoe telah dapat bantahannja banjak 

orang, lantaran orang anggep ada satoe perhi- 

matan jang dilalakoekan dengan tiada atoeran. 
Het Nievws. ,   

sakit demam panas dan jan boleh 
i Obat Woods Great-Pepermunt agan Harga 

1,25 satoe botol. 

RAPPORT BORNEO. 
Menoeroet verl pendek dari kcresidenan 

Zuider en Ocsterafdeeling van Borneo oleh Ane- 
ta ada petik sebagai dibawah ini : 

Di antero afdeeling Bandjarmasin d.l.I. ternjata 
ada disiarkan ocwang kertas Duitsch dan Rus. 

Satoe orang di Batakan (Pleihari( jany ada 
pegang satoe lemhar oewang kertas Duitsch 
dari 1000 Mark, mengakoe soedah beli itoe dari 
seorang Tionghoa dengan harga f1. Itoe orang 
Tionghoa mengobrol oewangnja Duitschland 
telah dirampas sama sekali oleh Eng d, lan- 
taran mana negeri jang terseboct belakangan 
bisa djoeal oewang Diutsch deu, harga moe- 
rah sekali. Kaloe kamoe djan Duitschland bisa 
menang perkaranja, oewang Duitsch nanti har- 
ganja bisa seperti doeloe, hingga dengan begitoe 
orang2 jang pegang oewang kertas dari itoe 
negri bisa oentoeng banjak. 

Pada seorang Djepang di Danan Salah (on- 
derafd.  Martapoera) beberapa koeli eontract 
Djawa telah bcli barang seharga f 25 - dengan 
goenakan ocang kertas dari 100 Roebel. Itoe 
orang Japan jang kita itoc biljet ada oeang 
kertas koeno dari Nederland, soedah kasi kom- 
bali f 75-. Waktoc didengar keterangaunja itoe 
itoe kocli2, iaorang menerangkan soedah dapat 
itoe dalam pendjoedian dari satoe Hadji. Ini 
orang mengakoc soedah bawa itoc oeang kertas 
dari Mekka Itoc Hadji ditoentoet lantaran me- 
nipoe. ' 

Di daerah Kahajampoen seoran Tionghoa soe- 
dab toba beli barang hasil boemi dengan goe- 
nakan ocang kertas dari 1000 Mark, tapi tida 
berhasil. Lantaran itoe, ini orang Tionghoa soe- 
dah socroeh seorang Boemipoctera goenakan 
ocang terscboet becat beli getah di Boven Da- 
jak. itoc doea orang telah di toentvet. 

  

Kepala District merocesakkan 
kehormatan? 

Si Pemaloe dari Kadjang wartakan kemari, 
bahoca adaiah seorang kepala district jang pa- 
toei mendjaga keamanan districtnja. telah mem 
boeat satoe perkara jang anc sekali, ia itoe: ipar 
nja telah dibikin sebagai isterinja, memberi ma- 
kanan jang soeka membesarkan peroetnja dan 

Metesaate..peroet mMendjadi 
binaan sen 8 wanna KesuA AN GG eN UB. Te 

Ini kepala district memang ingin makan ma- 
kanan jang anc' dan soeka sekali memberi lami 
kajuenja pada iparnja sihingga dengan maka- 
nan sedemikian mendjadi kehidoepan jang kekal 
pada mata bala?nja. « 

Siapa toe kepala district, pembatja boleh ta- 
hoe sendiri dan kita akan memberi spion tjari 
tahoe keadaan ini, moelai dari Kadjang sampai 
di Boeloecoemba. 

Kanan politie, . 
Telah di masoekan kedalam arrest seorang 

anak negeri karena telah maling seboeah kere- 
Ep angin harganja f 5 kepoenjaan seorang Blan- 

a. 
Telah dihentar ke kantoor politie seorang anak 

negeri jang didoega orang gila karena masoek 
didalam pekarangan orang. 

Proces-verbaal telah diboeat kepada doea 
orang anak negeri di /eestraat karena mengha- 
langi pekerdjaan politie waktoe mendjalankan 
kewadjibannja. « 

Doea orang politic agent wartakan kepada 
pembesarnja, bahoea merika itoe telah ditembak 
oleh tiga orang pembongkarang roemah. Didoe- 
ga dengan revolvzr waktoe merika itoc hendak 
boeroe pendjahat? itoe. 

(Loeka atau tiada Y Red:) 

REISWEZEN TIDA BERHIMAT LALI. 
Bat. Nsblad dapat kabar. pahwa di-kan- 

toor Reiswezen ada diterima pemberian taoe 
dari toean besar G.G., bahwa perbimatan jang 
pentiny soedah sampai pada achirnja. sehingga 
diitoe kantoor soedah tida dilakoekan pengoe- 
rangan2? laxi. 

c 

—— 
JOURNALISTILK JUBILEUM. 

Orang mengabarkan, bahwa tocan K. Wijb- 
rands, directeur dari Nicuws van den Dag. pada 
tanggal 3 Augustus jl. adalah hari peringatkan 
tentang beliau soedah beroesia 60 tahoen. 

Dengan itoe. maka tocan K. W. djoega soc- 
dah 24 tahoen mendjadi hoofdredacteur dita- 
nah Hindia. 

ITOE BOKSER. 
Indische Spoor tanggal 12 ini boelan mengabar- 

kin, bahwa itoc bokser dari Singapore namu 
Batting Key jang ingin akan bertanding dengan 
scmoca kampioem dari tanah Djawa, di Oost- 
hock, ia ada dikenal sebagaimana jang betoel 
Tan Teng Kic. Ia masoek gologan pada zwaar- 
licht-gewichtsklaase dan boleh djadi akan bisa 
bertanding dengan Voli (Soerabaja) atau Gros- 
bey di Bandoeng. 

Apakah ia nanti sesoedahnja itoc. masih ingin 
bertanding dengan moesoehnja jang lebih berat 
dengan mengingat pada kita poenja bokser 
Haarlem atau Toones itoelah beloem dapat di 
tentoekan 

Lebih djaoeh kita batja dalam Sporblad ter 
soboct, bahwa Paul Rebholz akan keloear dari 
ring, berhoeboeng dengan hal. bahwa ia tida 
mempoenjai tempo boeat treincn sesoenggocli- 
soeng Zoehnja. Mendjadi tentang bertandingnja 
Rebholz dengan Huarlem akan banjak tida dja- 
dinja. 

TO:KANG H.:NDJAHIT. 
Viork SOEI LOONG 
PASSERSTRAAT No. 85 

Poenja ro epa-roepa kain, jang bagoes betoe 
dibikin pakaian Pekerdjaan bagoes dan tjepat 

Oepah dan harga moerah ! 
Boleh panggil di - roemah ! 
Bisa bikin roepa - roepa pakaian ! 

2921   Bisa bikin betoel pakaian roesak |



Advertentitn 
 Hiap 
Tempeistraat no. 124 Teletoon no. 221. 

Bisa memberi tjepatoe boeat njonja-njonja 
dan tocan-toean dari segala oekoeran, 
Tanggoeng model jang paling bagoes, dan 

kalau tida senang pada orang jang beli, bisa 
dikasih kembali dengan dapat jang barve 

Menvenggoe pesanan tocan2, 
HIAP SIANG BOO. 

  

Siang Boo Tjan 

Pemberitahoean. 
Padoeda tocan Resident Menado memberi 

tahoe, bahoea olehnja pada hari Senen dosa 
pseloeh toesjoeh Ausus us sariboe sembilan 
ratoes dosa peeloeh tiga pagi djam sepceloeh 
didalam kantoornja akan diadakan 

Satoe pendjoealan pem- 
borongan 

boeat memasoekan inakanan dan sirih goena 
orang2 pendjara anak bocini poetera dan jang 
di semakan djoega minjak tanah terhitoeng djoega 
kaus2 lampoe goena penerangan roemah2 pen- 
djara di Menado, Tondano, Amocrang dan 
Gorontalo, bagitoe djoega makanan extra goena 
orang2 pendjara jang sakit dari anak boemi 
poetera dan jang disemakan didalam roemah 
pendjara iive selama tahoen 1924. . 

Ini pendjuealan pemburongan ternjata bagi 
peratoeran Jaug dipegang pada oemoem mak- 
soednja goena pekerdja'an negeri didalam Indie 
Nederland dan kamoedian dimoeka pendjoealan 
boleh djoega akan memdatangkan perobahan 
dan di tembakan perkaya2 jang kedjadian pada 
doca roepa bahagian sebagai: 
I. 'memasoekan sekalian makanan dan sirih 

goena orang2 pendjara anak boemi poete- 
ra begitoe djocga jang diremakan dan dari 
minjak tanah diantaranja terdengar kaus? 
lampce goena penerangan reemah?' pendja- 
ra di Menado. Amoerang dan Gorontalo 
begitoe djocga makanan extra goena 
orang” sakit atak boemi poetera dan jang 
disemakan 
dalam bahagian jang pertama. 
Didalam doea bahagian. njatalah. 
bagian pertama: memasoekan 
mah: pendjara negeri di Menado. Tondano 
dan Amoerang. 
bahagian  kedoca:  memasoekan  goecua 
roemah pendjara negeri di Gorontalo. 

Ketentocan jang tentoc akan diberikan 

b. 

oleh 
Derecteur van «Justitie. | 

Hal mamasockan barang? terdjadi dengan 
perdjandjian2 jang dibocat jang mana kepada 
sasa orang jang perloe mengatahoci bisa datang 
lihat saban hari moelai dari djam 8 pagi sam- 
pai djam 1 tengahari katjoeali hari Ahad dan 
hari Raja didalam kantoornja toean Resident 
jang terseboet diatas dan kantoornja toean 
Assistent-Resident di Gorongtalo. 

Menado 27 Juli 1923 
De Resident van Menado 

TIDEMAN. 

Adresboek dari seloeroe 
Indie-Nederland. 

Didaiam £ dresbozk da- 
ri seloeroe Indi€-Neder- 
lard #dalah bermaks ed 
boeat ambii a2 dari 
pendoedoek bangsa Tiong:- 
hoa dan “nok negri jang 
ternama. . , 
Kererangan?2 lebih dja- 

oeh boleh dapet pada 
KLEIN 

ADRESBOEBA 
WELTEVREDEN 

- 
tai 

    

Camuissonats & Vendnhorder 

KLO YJENG KIN 
2 . Ha ska & Morgen Vendutie 

op Waandag den 15e Augustus 1923 
ten huize van den WelEdelG. 3g 

B. EF. LIGTVOET 
(een der huizen van de Insulinde) 

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

djatiehouten zitjcs met marmercnblad, schrijftafel, 
buffet met marmerenblad en spiegel, etens, hang- 
en legkasten een en tweepersoons ijzeren ledi- 
kanten, etenstafel met stoelen, kleerenrak, tocht- 
deuren, groote en kleine CJ tafels, schilderijen 
muurbordjes, singernaaimachine, regulator, kope- 
ren potjes en vazen, cen gramaphoon met 95 
platen, restant  glaswerk, bronlow filter, een 
visschersprauw met zeil etc. een visclnet, een mo- 
torfiets (cen cylinder), guitaar, mandoline, kron- 
tjong, okarine, ect- en theeservies voor 12 perso- 
nen, keukengerci, bloemen en planten in tonnen 
en potten. 

Een autogarage enz. enz. en wat verder 
verkoop zal worden aangeboden. $ 

Te bezichtigen daags te voren van 7 uur V.M. 
tot 8 uur N. M. 

De Venduhouder, 
KAO TJENG KIN. 

  

ten 

9871 

didalam roemah sakit tcrseboet 

goena roe- | 

| Lelang «ommissie 
Pada bari Sabtoe tz. 11 Augustus 1923 

di 

Passerstraat 32. 
dari barang2 perkakas roemah dan 
tok» seperti: 

Jenever, Whiskij, 
Scherrij, Sigaren, 
Poe auto, pompa auto, dan lain2 barang. 

De Venduhouder 
KAO TJENG KIN. 

Pendjosaian dihadzpan 
orang banjak. 

Menoeroet kwasa jang ta disebah berhadap 
dan didalam bilik dan kantoor lelang di Makas- 
sar terdapat di T 

barang 

Oranje bitter, roode port, 

  

'empelstraat akan diadakan di 

moem pada hari 
Sabtee 11 Augustus 1923 pagi djam setengah se- 

njata 

pong djawa (dekat Bessiweg) jang didaftarkan 
didalam daftar 
nja 1815 meter persegi, terdaftar pada soerat oe 
koerang tanggal 24 Maart 
atau nama dari toean TJOEN LIJON NIO 
dagar berdiam di Makassar. 

Jang berhoeboeng sertanja LIE BOEN 1JEA 
berdiam di Makassar. 

Keterangan-keterangan lebih djaoch boleh da 
pat di kantoornja jang bertanda 

Djoeroekwasa 
Mr. A. W. SCHOLTENS. 2985 

Sena AN ANAn ana 
in na ' 7 ih tg ai 

davasels atik dznde! 
Batik Batik! 

BATJALAH TEROES 
H. M. CARTOEBIE 

DI PEKALONGAN. 
Telegraam-adres: CARTOEBIK 

Pekalongan. 
Djoeal banjak roepa-roepa Batik Pe- 

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

Prijscourant tida sedia. '— 2183 
Memoedjikan dengan hormat. 

aa ena ee ente ae ate mua 
— Sa NN , 

BOLEH AENDAPAT 
dtalam drukkerij CELEBES boekoe2 sebaga 
terseboet ini. 

a. Boekoe Obat2 terkarang oleh Njonja J. 
KLOPPENBERG — VERTTEEGH 
Jani pemberian isjarat dan pembitja- 
raan prihal pakainja roepa2 taia- 
man, daonan dan bocah7an ditanah 
Hindia, harganja .. “1 375— 

b. Atlas toemboeh2an, terhitoeng kepada isja- 
rat dan pembitjaraan prihal pakai- 
nja roepa2 tanaman, daonan dan 
bocah2an ditanah Hindia oleh njo- 
njd J. KLOPPENBERG — VEk- 
STKEGH. harganja .. .. £ 6.50— 

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

Maka dari sebab itoe, djikaloc orang-orang 
harep soepaja bisa mendjad: kaja moelia banjak 
wang banjak redjeki banjak, oentoeng dan ba- 
njak keseneeran, dengan badun bagas kocwars 
san seyer boeng gerenta djaoch dari seyala rovpa 
sel-ulian, (ketjilakann) dan di takoeti oleh segala 
penjakit?njang djahat orang moesti menjiimpan 
dun membeli ,,/Mocstika olie” njang amat moe-- 
tadjub mandjoer moedjarab, dan mandi sercuia 
sakit, 

Moestika Oiie (Vinjak Moestika.) 
Dinyen sementara (sekedjab) bisa mengoesir 

Idan mengilangken segala roepa ketjilaka'an sc- 
gala penjaxit-penjakit saperti sakit njang kliatau 
dan tida kliatan sakit kepala poesing moenta 
tuoenta moenta bingoeng mabock, masok angin 
segala penjakit peroet, sakit kak: toelung linoe 
pegel riemuiiek kesico djatc kepoetoel koreng 
krowak oepas-oepasau di gigit segaia binatang 
njang djalat-djahat beratjoen kena barang ta- 
djem gatci guedik panue kcekoci sakit Jero 
panas dingiu batock pilek sakit koepiny sakit 
gigi sakit prampoewan loeka-loeka (sy pbilis) sa 
kit napas dada sesek oeloe ati sakit dan Likin 
koewat badan bikin djalan darah dan bikin 
tambah darah dan orang prempoewan abis brat 
nak sekalian anaknja pertoe misti di goenalen 
ini osat dan ini obat bole di pake « rang-orang 
laki dan pra mpoewan toewa moeda utawaansk- 
unak cf baji, pendekuja ini obat bole di puke 
dan di goenukan boewat 1000 roepa penjakig 
njang kita tida bisa toelis scmoewa dalem ini 
advertentie, kerana terlaloe banjak dan lei- 
djaoeh orang bolch tjoba saksiken dan bocktis 
ken scn.liri baroe nanti merasa kagoem dun 
heran dari ini obat. 

Moestika Olie (Minjak Moestika.) 
Uargunja 1/1 flesch isi Penoeli 380 gram a f 1,25. 

Selawanja boleh dapat beli pada 
Gencraal agent voor Hindia Nederland 

N. V. ,Internationale" 
Apotheck en Commissie kautoor 

Kranggan Temanggoeng. 
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"1880 

Kartas roko, bier blik?, lam- | 

hadapan orang banjak satoe pendjoealan oe- j 

poeloeh dari satoe perceel hak kepoenjaan, ter- j 
pada eigendomsactie tanggal 1 Augustus ! 

1917 No 113 jang terdapat di Makassar di kam ' 

verponding No 1088 A, besar- ' 

1905 No 21 terdiri | 
soe! & ' 

  

  

  

  

        

Bocat se, penjakit badan, Obat Woods , dan batoek, selesma Ir 
Papan Base abah moestadjab fbenar. Har- j olch aa Pena na Genat Hen Pena Pa 2 
ga f 125 satoe botol. satoe 

Banjak toeroen harga. - 
RATHKAMP & Co. | Wakibishnbak 

| Makassar, Batavia, Soerabaja, Bandoeng : Soekaboemi, Medan, Deli n en. 
Banjak sekali toeroen harga | 3 

Minoeman jang paling baik dan kenamaan ber-! 3 « 
| tahoen-tahoen, sebagai Port, Shery, Malaga dan 4 | 
,anggoer Tokayer belilah pada sekarang ini de- ' i ! | goan sekoenjoeng-koenjoeng diberiken loear biasa | : | 
|'nleh kita karena barang jang baroe kita terima ' | In ” Pp | 

Port poetih sebotol  f2.75 "14 atau Sssand 1 | acedah Gooke 
Port merah ” » 2.50 | | " “hm ang Bahan lagi daging Kan | Shery » » 2.50 ! oernt, kalee tergoda agkcir demem mesferis | Anggoer Malaga 2 » 225 kecrang darah, badan Bunda levoe d.s.h. | Anggoer Tokayer . »3— 22.000 Toewan Dokter tanggoeng ! 
Ong ine tika Dan osal amati Snap pekan eo— se arany-uarm besar di » na 1288 RABAT. ma SE Sa Mantne|   
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(Tanggoeng bajar penoeh) 

Tarikjna dimadjoeken 
pada 

4 September 1923 
Kaloe mioendoer obligatie houders boleh minta doea kali wangnja   tootdpremie F DO,0O0OO0 
1000 premiem 

| 
11 Oblig. f 7.60— 

  

Bole dapet bli pada kzntoor 

bitra promien 4 1 250- 
14 Oblig, f 2»— 

0. J5. Malang 
dan prada semoe: Agenrt.igeat antero Nedertand-:adic 

  

Pasar edone R. 13 

Barang siapa tocan-tocan pesan barang 
rang dari f25, nanti tocan-toean dapat 

sendiri. Kepada 

Saroeng tjorak Pelembang bermatjam2 t jorak 
Saroeng perempoean kembang benang mas 

Saroeng bantal tidoer dari benang katoen 
Salendang gendong anak dari benang katoen pake kepala 
Sarocng perempoean kembang soetra lenen 
Saroeng perempoean soetra lenen kembang soetra lenen 
Serbet dari benang katoen pinggir pake strep per dozijn 
Serbet dari soctra lenen pinggir pake strep per dozijn 
Taplak medja makan deri benang katoen 
Kain pintoe dari benang katoen 
Kain mandi dari benang katoen 
Bakal badjoe dari benang katoen pake kembang berbagai? ,, 
Bakal badjoc dari soetra lenen pake kembang berbagai? 
Bangkoeng ikat pinggang perempocan socdah beranak 
Selendang motor dari soetra Icnen 
Selendang motor pake kembang 
Kepala sprei gambar boeroeng 
Sorban orang hadji dari soetra lenen 
Toetop baki dari soetra lenen 
Bakal badjoe djas dari soetra lenen 
Handock kekoedoeng dari benang 

benang mas 

gadjah 
Tafellooper medja marmer pake kembang benang mas 

N. B. Djoega boleh pesan kepada Sjarikat 

»Sad Abdullah & Co.” 
Delima Gedong : di Siloengkang (Sumatra Barat) 

  
Serikat Tenoen Siloengkan 

Boengsoe” 
Telegramadres: DATOEK BOENGSOE 

Ini atoeran tjoema boeat tahoen 1923 sadja. 
denaan aangeteekend dan pesanan tiadakoe 
persen 1/, dozijn serbet soetra lenen ping- gir pake streep, Kalau pesanan lebih dari f 45—, dapat persen 1 dozijn serbet seperti terseboet diatas tadi. Pesanan jang lebih banjak, dari 

Saroeng kepala poctjoek kembang benang mas 

kembang berbagai? 

warna pocti terses perdjas .. 

»Sa!d Datogk 
& Co 

di Sawah Losntoe (Sam-trz B.rat) 
SAWAHLOENTOH. 

persennja Sjarikat timbang toean toean pesan r 1500 kea as dapat potongan 10 ”, dan oe- tangnja boleh poela dikasi tempo boeat £ 200, sampai satoe boelan kirim dengan sige- ra, dan voorschot kirim lebih doeloe f 100.— Berlangganan harga boleh berdainai. Sarocng tjorak samarinda boeat lelaki woengoe dan blauw af 8— f 1—ft 
»f 750 f 10— 
»£15— f 17.50 20 - 

15— 

» 1 17.50 f 22.50 f 27.5 
v£f 0.90 £ 1.40 
»f 175f 3.50 
» 1 10—f 15—f 17.50 
» £ 12350 f 17.50 f 22.50 
»f 2151 350r 6 
»f — ft 4.50 
»f 4—f 5.50 
» £ 7501 12— 
»£ 7T0f 1.25 

f 215f 325 
»£t 8501 5.50 
»f 2751 3.40 
“st 4.501 5.50 
rt —f 7,50 
»f 850f 6,50 
»£ 6501 7,50 
»f 1751 3,— 

f —f 12— 
»f 175 f 4.50 
»nf 1751 2.50? 4— 

enoen Siloengkang 
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goedik dennan Korrengzal f 1— sa- | daripada moeka. Be mena 

Menjenangken dan mengobatkn tersebab 
zleh koedis dan goenik jaitoe aa Kata 

Kalau dihinggapi bisoel atau merah-merah di | s8) 1.— 
 badaa obat dengan Korrengzal f 1—satoe bjik. 

- BAROE TERIMA 
- TRAOESA PERTOELOENGAN GOEROE 

OMOmONONONomomomoo: . LAGI 
Agent dari boekoe? dari MB bocat beladjar behasa 
VOLKSLECTUUR jaitoe m Inggris, Belanda, 

  

Melajoe 
» » Stoomdrukk .CELKBES | (Engelsoh, Mnloisch” Hollandsch) 

2 PASSE RSTRAAT wi MAKASSAR. IL arena 0 Mantan Tera 
605 HOMoMOoNOmOonOono | Boleh dapat pada 

Stoomdr. .CELEBES" 

Mineraalwater en Limonadefabriak Bathkamp & Co. 
Muelai ini hari maka harg3 deri barang2 kami terhitoeng seperti: 

Segxia roepa lemonade boeat isinja harganja' 17!/, cent 

  

Ajer blanda 2,» 
Harganja satoo botolpakai toetoep patent 30 
dan pakai toetoep biasa 20 , 
Stroop roepa2 satoe botol harga 090 ” 

, tamarinde . ,, 
otol2 deri tabriek kami boleh dikembalikan “dengan tida petjah 'dan terima kem- 

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

120 Rathkamp & Co. 

Hilang koerap, koreng, nambi 
oleh karena Korrengzal f 1 satoe 

—0— 

Korrengzal obat koelit boleh da 
mana dengan harga f 1— satoe 

Kesenangan orang ngeh, A3 denganKcrreng 
zal. Tjoema f 1— 23 

Korren, wentangkan sakit tersebab oleh , 
aambei. Tidak lebih nari f 1— satoe blik. 

saga biseel 

dimana- 

    

    
PAK:ILAH 

,ASTHMADOR" 
Ini obat jang paling baik boeat ASTHMA, 

SESEK NAPAS. 

Boleh dapat beli di: 

IMPORTEURS : 

CHEMICALIENHANDEL ,,CELEBES” 
GEBROEDERS NAJOAN 

Teler: 379. Jompelstraat 76.   
IN 

Manders Seemann en £o's Handel Mij. 
Amsterdam — Parijs — Hamburg — Macassar Menado Gorontaln Amboina. 
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Boleh dapat dimana-mana tempat. 

RADEMAKER 
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MERKNJA 

— dari 
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