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SABAN HARI 

Ahad dan hari Raja. 

“S. Ch. ini dikelocarken 

Harga soerat kabar ini : 

Di bendar Makassar 

Di locar bendar Makassar dalam 6 boelan f 5.25 

Bajaran di minta lebih 

Ila mengirim bajaran soerat kabar, dialamatken kepada 

  

lain 

dalam 6 boelan 

doeloe 

— — 

dari hari Jang tjitak dan keloewarken menocroet boenji titah-titah 
N, V. HANDELSDEUEKRRIJ EN KantoornanDri. ,CELEBES" | Dari 1—4 baris 

Directeur : Toean J. vAN LIER, Makassar Te 
f 4.50 Kantoor S. Ch. ini: di Passers-Straat vertentienja 

jaran, 

tempatken 

  

Telefoon No. 26. 

Semoea karangan dan chabar jang hendak di 
dialamatken kepada 

Redacteur C. 1. RIZUWPASSA. 

tocan Agent di 

N. V. Drukkerij-Uitgeversmij J. H. pe BUSSY, Arnsterdarmn 

Harganja Advertenti&: 

dalam 1 kolom f 1.— Tiap-tiap baris lebih f 0.25 
besar, bergantoeng sadja dari loewasnja tempat 
ang mace berlangganan dan tempatken ad- 
lebih banjak kali, akan dapet koerang ba- 
Advertentie-advertentie jang livat dari 

oekoeran, boleh ditempatken sesocd. 2 
berbitjara baik. 
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dapatlah 
Dengan KEONTONGAN 
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1/4 lot 4 
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Soerabaia, Malang, 

  

Dengan keras kemaoean sasa diri 

katalah Directeur dari Aneta. 

F. 100.000 -: 
kata kita. 

Belilah. sekarang satoe Lot dari 
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voor Gewestelijke en 

      
Bandoeng en 

  

Pemimpin zonder gadji. tapi 
makian, 

tida zonder 

Penoelis H. T, K. toelis pada $. C. Keng Po. 
demekian: 
Dalam beberapa boelan ini jang liwat, teroeta- 

ma dalam soerat2 kabar Boemipoetera, telah 
rame dibtjarakan tentang hal perboeatanrja 
toean Tjokroaminoto akan minta dibelikan roe- 
mah dan sebagainja oleh beberapa lokaal S. I. 
Itoe perboeatan dari toean Tjokro telah dapat 
serangan dari kiri kanan. 

Ini sabetoelnja ada perbocatan pertama akan 
satoc pemimpin madjoekan perminta'an saroe- 
pa itoe, inaka tiada psen heran, itoe pemimpin 
telah dioepat-tjatji dan diserang kalang kaboet. 

Tapi sabetoelnja, apakah itoe ada perboeatan 
jang pertama kali! Kas S. I. anoe dan ini telah 
botjor, poen, sering talah dioesik dalam soerat2 
kabar, ja, begitoe sering sampc bikin orang bo- 
sen membatja kabar bcgitoe lagi. Djocga hal 
pemimpin S. IL menagi vewang auto dari lokaal 
SL. jang oendang itoe pemimpin datang ang- 
kat bitjara, boekan djarang telah diwartakan 
dalam soeratz kabar, teroctama bila itos oewang 
sewa auto dianggap ada terlaloe besar. 

Itoe semova ada perkara2 jang tclah mendje- 
mvekan pembatja2 socrat-kabar Melajoe, hingga 
kita tiada abis | ikir, mengapakah itoe pemim- 
pin2 beloem djoega hendak berdaja akan stop 
perkara sematjem itoe kedjadian pocla? 

Orang tiada ocsah maloc boeka socara akan : 
minta dibajar ygadji tetap boeat pakerdja'an 
pemimpin. Pemimpin toch ada manuesia djoega 

jang moesti isi peroetnja sama barang2 maka 
Inan jang enak dan lezat, dan atoeran begitoe 
jada berlakoe di benoea Europa dan Amerika. 
i Tiada satoc pemimpin kaoem boeroeh di itoe 
doea benoea jang tiada dapat gadji tetap dari 
masing2 pakoempoelannja. 
Mengapa orang moesti merasa maloe akan 

minta atocran begitoe dipakai djoega di mi 
Hindia? Itoe toch ada djalan jang terang, hing- 
ga orang tiada oesah merasa maloe. Perboentan 
jang dilakoekan di gclap jang urang mocsti 
merasa maloc, seperti mengedoek oewang kas 
pakoempoelan atawa dengan djalan prive min- 
ta dibelikan roemah atawa sebagainja. 

Har-p ini hal soeka ditimbang oleh sekalian 
pevimpan, baik dari bangsa apa djoega di in: 

mndia. 

Sebaliknja kita minta, orang banjak poen soc: 
ka pjkiri itoe socal gadji. Sebegaitoe djaoe jang 
kita taoe, semoea pemimpin dari kaoem bocroeh 
boekan ada orang2 hartawan, jang bisa idoep 
dari basil kakajahannja sadja: ia orang rata2 
moesti banting toelaug boeat isi moeloet sendiri 
dan moeloe? anak istrinja. Djadji zonder gadji 
dari pakoempoclannja, tjara bagimanatah itoe pemimpin? hendak dipaksa akan bekerdja dc- 
ngan sampoerna bctoel bosat ygoena kapenti- 
ngannja itoc pakoempoelan? 

Pepata Inggris ada bilang: (Charity always begins at home), jaitoe: ,, Perboeatan amal sela- 
loe moelai di roemah”, atawa dengan lain per- 
kata'an, sabeloem lakoekan pekerdja'an boeat 
goena orang banjak, orang moesti lebih dahoe-   

       
        
     
       

      
      
      

jloe lakockan pekerdja'an bocat goena mariara | 
roemah-tangga. Dan itoe pemimpin2, jang sen- 
dirinja ada teritoeng kaoem boeroeh, bendak | 
dianggep ada manoesia jang garocs menjimpan | 
dari itoe pepata. 

Itoalah ada tiada benar, maka djoega boeat 
dari itoe kakeliroean, jalag, seperti kita bilang 
(li atas, sabentar2 ada terkabar, cewang kas | 
S. IL. ini dan itoe telah diporot rajap dan se- | 
karang ada ditamba sama perminta'an dari sa- 
toe pemimpin S. IL akan minta dibelikan roemah 
boeat istrinja. 

Itoe moesti distop, kalau perkara demikian 
tiada di kahendaki akan berdjalan teroes-me- 
neroes. Dan djalan bocat stop itoe. jalah: me- 
ngasih gadji tjoekoep pada itoe kaoem pengoe- 
roes. 

Dalam prika'ada'an seperti sekarang soenggoe 
tiada enak sekali bagai orang jang djadi pe- 
mimpin. Pendoedoek Tionghoa di ini Hindia 
boekan ada golongan jang katjoewali. Siapakah 
pemimpin pakoempoelan Tionghoa jang trima 
gadji tetap? En toch pakerdja'an dan tanggoc- 
ngannja boekan ada soeatoe pekerdja'an dan 
tanggoengan jang enteng. Bila ia berboeat pa- 
hala. paling banjak ia trima poedjian atawa 
boleh djadi djoega satoe medaille mas atawa 
lain barang tanda mata poela. Tapi ati2, kalau 
ia berboeat salah ! 

Saorang jang moesti oeroes pakerdja'an sen- 
diri boeat piara anak-istri, tjara bagimanatah 
hendak diherap"ia selaloe nanti mempoenjai 
tjoekoep tempo boeat oeroes pakerdja'annja se- 
bagai pemimpin itoe pakoempoclan dengan 
sampoerna betoel? Pengabisannja itoe pepatah 
Inggris oendjoek poela kebenarannja, jaitoe: 
pakerdja'an sebagai pemimpin dilakoekan sadja 
bila ada tempo jang senggap, 5 

Pakeraja'an jang dilakoekan dengan sasemben ! 
beloem pernah bisa djadi sasoeatoc pekerdja'an 
jang sampoerna sampai di poentjaknja. terlebih 
lagi pakerdja'an dan kewadjibannja satoe pe- 
mimpin ada begitoe berat. 

Inilah ada sebab jang teroetama, mengapa 
semoea pakoempoelan orang  'Tionghoa dan 
Boemipoctera di ini Hindia tiada bisa mengeloe- 
arkan bocah jang diharap, dan djoega jang 
mendjadi sebab, mengapa begitoe banja pemir- 
pin #jakap dan djoedjocr telah oendoerkan diri: 

Tivabang sadja, apakah ada banjak orang, 
sasoedah mengorbankan banjak iempo dan te- 
nagah zonder gadji, nanti mave manda bocat 
selama2nja, dalam sapoeloeh kali berboeat baik 
satoe kali sadja berboeat salah jang tiada dise- 
ngadja, moesti trima nista'an, bangkitan dan 
banjak poela Iain2: perkata'an jang menjakitkan 
hati boeat itoe satoc kali kasalahannja? 

Satoe martyr. sate nabi, jang hrangkali tjoe- 
Ina bisa manda diperlakoekan begitoe roepa. 
tapi di ini doenia tiada banjak martyr dan 
nabi, 

Ini sebab kita anggep, sekarang soedah sam- 
pal temponja akan orang banjak pikiti satoe 
socal. 

Seperti dalam pri keada'annja toean Tjokro- 
aminoto, publiek sakedar ingat jang ia telah 
minta dibelikan roemah bueat istrinja. Seande 
ia ininta dalam satoe vergadering terboeka, kita 
anggep jang ia boekan minta socatoe hal jang 
imeliwatkan wates. Kadoedoekannja sebagai pe- 
mimpin S. I. boekan ada soeatoe kadoedoekan 
jang terlaloe sedap, saban waktoe ia boleh di- 
hoekoem boewang, sebagaimana soedah terdja- 
di pada beberapa pemimpin, sosatoe nasih jang 
sekarang sedang melajang di atas kapalanja 
toean Semaoen. Dan apakah boeat itoe kedja- 
dian S5. I. soedah bikin soeatoe persedia'an, baik 
boeat piara dijiuja toean Tjokro sendiri, maoe 
poen boeat memiara sanak koelawarganja, jang 
meloeloe bergantoeng boat hidocp atas tentang 
nja toean Tjokro? Kalau beloem, mengapa 
itoe moesti diloepai oleh publiek, aan moesti di- 
lbepai djoega, bahwa boeat sekean lama tocan 
Tjokro telah bekerdja zondcr gadji jang tentoe? 

Itoe semoca jang saharoesnja wadjib dihoe- 
boengkan sama itoe perminta'ac dibelikan roe- 
mah oleh toean Tjokro, dan dengan membilang 
begitoe kita boekan hendak djadi pendegar dari 
toean Tjokra, Kita poen taoe, itoe tjara memin- 
ta dari ianja boekan ada soeatoe perminta'an 
satjara terboeka jang oemoem, hingga boeat 
itoe ia liada haroes dapat pembela.an dari sia- 
pa djvega. 

Tapi, maski begitoe, kita anggep ada koerang   

bikin perminta'an begitoe diloepakan sama-seka- 
li oleh publiek. Kalau kita tiada kliroe ingat 
italam soeratnja, poen tocan Tjokro ada seboct, 
mengapa ia minta dibelikan roemah bocat istri- 
nja dan itae sebab ada ampir saroepa seperti 
kita toctoerkan di atas. 

Djadi kombali di sini ada njata, bahwa mar- 
tyr dan nabi ada manoesia jang amat langka 
di ini doenia. Orang soeka bekerdja bucat goe- 
na publiek, djikalau pukliek bisa menarok har 
ga jang pantas atas itoe pekerdja'an, tapi tiada 
djikalau boeat selama2?nja publek hendak truna 
sadja itoe pakerdja'an dengan prodeo, ja...... 
malah boekan tjoema dengan prodeo, hanja 
dengan tjomelan dan nista'an djocga. 

  

Pedatonja toean R. P. de Oueljoe dalam 
Volksraad. 

(Samboengan P. M. No 185.) 

Sekarang, tocan Voorzitter. sepata doea pata 
kata tentang Onderafdeeling 597 b. sepandjang 
onderafdeeling ini berhoeboeng dengan hal me- 
mindahkan sekolah oentoek Inlandscbe leeraren 
di Ambon ke Banda, 

Balasan dari Regeering tentang hai ini sa- 
ngat mendatangkan ketjiwa bagi dirikoe, karc- 
na djika maksoed pada pindahkan sekolah 
itoe didjalankan, maka sekalian bangsa Ambon 
jang berigama Serani tentoe telah d'bawa keda 
lam soeatoe yerakan jang beloen pernah dili- 

hat: — 
Oleh sebab itoe, toean Voorzitter, maka koe- 

rasa patoet sekali dari tempat ini koemengoetjap 
terima kasih kepada sekalian mereka itoe jang 
telah memb.ri pertocloengannja, sehingga hal ini 
jang soesah dan boleh menimboelkan berbagai- 
bagai kesoekaran, sekarang telah diselesaikan 
dengan senang, dan koeharap djuega, bahwa 
maksoed jang djahat ini sekarang dengan sebe 
toel-betoelnja telah dimatikan, sehingga ta iagi 
akan timboel. 

Pada penghabisamnja, toean Voorzitter. onder 
afdecling 595, hal melawani sakitan kaum, hal 
jang mana soedah koeperingatkan Regeering 
pada tahoen jang soedah. 

Dari balasannja Regeering jang koeterima atas 
pertanjaan saja tentang hal ini, njatalah bagi 
kami kami kaum Ambon. bahwa sekarang te- 
lah terang bagi Regeering. boetapa besar ada- 
nja bahaja itoe jang pada masa ini mengantjam 
keselamatannja, jaitoe hal njamannja, kaum 
Ambon soeatoe bahaja jang inakin hari makin 
bertambah haibatnja. Karena dalam balasan 
itoe, jang tinggi dimdahkan, saja memba: 
hwa Regeering soedah, koebilang soe dah, me- 
ngambil oeroesan, soepaja penyakit koesta da- 
lam residenan Ambon itoe, dengan lebih 
baik danlebih kocat dari sekarang dila 
wani, 

Njatalah, bahwa Regeering sekarang telah 
ada kahendek jang ietap pada dengan soeug- 
goeh hati melawani penjakit jang sangat dita- 
koeti ini dan jang roepa-roepanja akan mendja 
di, ja barang kali telah mendjadi ratjoen ba- 
gi kaumkoe. 

Akan tetapi masa ini kami telah ada pada 
djalan jang betoel dan soeatoe hal jang akan 
menggampangkan maksoednja Regeering jang 
baik mi, itoeiah Regeering dalam hal mi tida 
akan berdiri sendiri, karena pada sisinja Rcgce- 
ring adalah kaum segenap, koekatakan se yg e- 
nap. 

Akan memboektikan, bahwa kaum Ambon 
dengan soenggoeh hati hendak Ijoega mela wa- 
ml penjakit terseboet, bolehlah koenjatakan disi- 
ni, bahwa bila Regeering mengadakan peratoe- 
ran pada tjeraikan sekalian orang dalam reside 
nan Ambon jang mengandoeng sakitan itue, ma 
ka peratocran ini dengan kesockaan jang be- 
sar akan disamboet oleh kaum Ambon. 

Boekan tjeraian sadja, tocan Vovrzittcr, akan 
tetapi tjeraian dengan paksa, itoelah jang akan 
memberi pertoeloengan dalam hal melawani pe- 
njakitan ini, soepaja dapatlah penjakitan itoe 
mendjadi koerang: djoega pengadjaran sekolah 
jang baik ada soeatoe daja oepaja jang teroe- 
tama dalam pelawanan ini. 

Kami kepala-k-pala kaum, tocan Voorzitter 
dengan kesenangan hati melihat, bahwa kaum 
dari sendirinja menjatakan kasoekaannja pada 
Mentjeraikan dengan paksa sekalian orang jang 
bersakit koesta. Oleh hal ini njatalah bagi kami 
bahwa kaum sendiri pada masa ini telah mera- 

    

  adil, bila fihak jang mengasi ia itoe sebab akan sa dan mengerti, bahwa satoe kali kelak ia



  

Bagaimana diri boeat lawan 

Seorang doktor Inggeris jang termashoer soe- 
dah toelis bahwa banjak sekali djadi ngeres 
Oleh penjakit Malaria kalau ditenikagkan 
den penjakit lain, dan tidaklah djarang 

Se babaja penjakit itoe selamanja menggoda | pi anja 
Kan , | Honton selaloe banjak djoemlahnja. Ini hari ber- atan beberapa lama. 

kita maaloem belaka, Kinine ialah 
obat lawan sakit Malaria, jang bikin mati bibit 

j malaria dalam darah. Kedjadiannja 
kit malaria seperti terlaloe lemah, koerang 

sakit peroet besar dan limpa, badan dja- 
koeroes, tidaklah disemboehkan oleh kinine. 

penjakit itoe perloe ada obat, jang bisa 
in koeat toecboeh jang lemah dan koeatkan 

asabat serta tambah koeat diri. 
Djalan jang paling baik. 

Djan jang paling baik sekali boeat hilangkan 
jakit itoe ialah pakai Sanatogen. jang ter- 

Pace moedjarab goena hilangkan bahaja penja- 

kit sedan dapat sakit Malaria dan tidak- 

lah ada obat jang lebih baik chasiatnja lain 
dari obat ini. . 

Toean Doktor C. Naylor, Bangalore, Hindia- 

Inggeris, toelis: ,,Dengan saja poenja pertolon- 
gan toean ja obat "Sanatogen” jang terla- 

loe baik, dimasoekkan di-Hindia Inggeris Sela- 
tan dan saja ada sebab boeat besar hati kare- 

na kebaikannja, oleh s-bab hal itoe saja pan- 
dang seperti pertolongan besar, jang saja 

boleh oendjoekkan pada orang sakit. 
» Tidaklah ada obat koeat jang bisa lawan 

Sanatogen kalau toeboeh perloe dapat makana 
jang koeatkan diri. Sanatogen gampang men- 
jerna dan baik dipakai kalau kiranja orang 

tidak sempat lagi minoem soesoe, maskipoen 
ditjampoer dengan banjak ajer. Dalam bebera- 
pa hal, teroetama pada penjakit keras dan 
tampar, saja soedah pakai Sanatogen ini seperti 

antocan tesar sebab karena koeatan obat 
ini orang sakit sempat lawan penggodaan pe- 

njakit dan lagi pbat ini terlaloe baib paedah- 
nja boeat tolong saja tempo lawan penjakit-pe- 
njakis djahat. Saja berani terangkan bahwa se- 

bab kedapatannja. Sanatogen ini seperti soentoe 
sendjata besar diberikan pada banjak lain, jang 

soedab dalam tangan tiap doktor.” 
(Tanda tangan) C. Naylor. 

Perdjalanan darah, pentjernaan makanan dan 

berat toeboeh djadi lebih baik. . 
Satoe soerat tjerita ilmoe obat dinegeri Inggers 

toelis seperti berikoet: Kebaikan besar jang 
didatangkan oleh Sanatogen adalah terlaloe 
banjak sekali dan paling adjaib. Orang-orang 

sakit jang soedah beberapa lamanja djndi koe- 

roes oleh penjakit beratnja djadi bertambah- 
tambah satoe atau doea pond tiap minggoe, 
dan kandang-kandang poen lebih banjak lagi.” 

Tocan Dokter Premsela di- Amsterdam ka- 

barkan:  ,,Perkara jaja poenja anak jang 

atjapkali betoel dapat sakit malaria saja boleh 

terangkan bahwa saja terlaloe poedji sekali ke- 

baikan Sanatogen, dan tidaklah ,ada banding- 

nja kalau dibandidgkan dengan matjam-matjam 
obat lain jang diketahoci orang sampai seka-. 

rang. Djoega bagi banjak orang sakit jang lain 

jang saja obati, saja maaloem dan ketahoci, 
bahwa kalau pakai Sanatogen tomponja dapat 

kesehatan djadi lebih tjepat kalau dibandingkan 

dengan obat lain jang dipoedjikan, boekan sa- 

dja sesoedahnja sakit malaia, tetapi djoega ha- 

bis matjammatjam penjakit jang lain. Sebab 

itoelah saja poedjika Sanatogen dengan hati 
ja.? 

pe (Tanda tangad) Dr. Premsela. 

Lebih baik sekali orang sakir malaria pakai 
perlongan Sanatogen boeat dapat kesehatan, 

semboehkan asabat dan tambah kekoeatan 
toeboeh. 

Er
 

  

akan lenjap, djika pada penjakit ini diberi wak 

toe akan merombak dengan tida terganggoe. 

Koerasa toean Voorzitter, ta oesah lagi koe- 

loekiskan sengsara kehidoepannja orang2 jang 

bersakit koesta, sozspaja dapat penengar-pene- 

ngarkoe jang moelia mengarti, bahwa perloe se- 

kali semoea jang menanggoeng penjakit ini da- 
lam residenan Ambon dengan paksa ditjeraikan 

karena sebagaimana tadi telah koekatakan dan 

djoega menoeroet rapport-rapportnja tabib-tabib 

(bandinglah djoeg . verslagnja vereeniging ,. Het 
Oranje kamis tahoen 1921 dan 1922) penjakit 

ini dalam residenan Ambon selamanja mendapat 

tanah jang soeboer dan sekarang ini telah bera 

kar sedalam-dalamnja. 
Lebih baik, marilah kami periksa, apakah 

pendapatan-pendapatan jang soedah orang ber- 

oleh dengan memindahkan dan mentjeraikan se 

kalian jang bersakit koesta, jaitoe menoeroet ke 

terangan-keterangan dari tabib-tabib, dan boeta- 

pa besar bahaja jang diadakan oleh penjakit 

terseboet, kemoedian dari peratoeran itoe ditja- 

boet, 
Goena maksoed ini hendaklah saja memetik 

sedikit dari hikajat penjakit koesta dalam ta- 

nah Hindia Belanda, jang ditoelis oleh toean 

Dokter Hermans dan termoeat dalam soerat ka 

bar Soerabajasch Handelsblad tanggal 4 April 

jang laloe. . 
agini kami membatja: In 

»Bahwa roemah sakit koesta (leproserie) itoe 

terlaloe dekat doedoeknja pada bendar, ada- 

lah socatoe kesalahan dari nenek mojang kami, 

akan tetapita boleh kami persalahkan mareka 

itoe, karena kaselahan itoe pada djaman seka. 

rang ini djoega banjak kali diperboeati, seperti 

poen di La Hanana Sea jang ahh, 

jang menjedihkan, itoelah bahwa maskipc 

telah He rabar-abad penjakit ini dilawani, tida 

seberapa adanja pengadjaran jang karai beroleh 

dari pelawanan itoe. , 

Tocan2 besar di tanah Belanda melihat de- 

ngan kesoesahan hati, bahwa orang2 jang kena 

akit koesta dikirim poelang kesana dan pa- 

tahoen 1795 tocan2 jang mengapalai Oost- 

djangkit penjakit ini dikirim poelang. 
Bi Akan disamboeng. 

SPORT. 
Aneta menoelis pada tg. 4 Augustus dari Soe- 
rabaja kepada kita : 

Pertandingan boks goena mendapat titel kam- 
ioen diteroeskan di terrein dari jaarmark. Pe- 

  

tanding antara Barton (84 ko.) dan Staay (79 ko.) 
Baroe2 sadja moelai ronde jang pertama maka 
Staay kelihatan begitoe bocas dan memberi song- 
kolan beberapa kali kepada lawannja. Tetapi 
Barton jang kelihatan djoega koeat dapat me- 
nangkis akan serangan? itoe sesoenggoehpoen 
ia terkena djoega, tetapi tiada mendjadikan 
apa2. Begitoepoen serangan Staay dalam ronde 
jang kedoea seperti ronde jang pertama. Seba- 
liknja Barton hanja menangkis sadja. Sebeloem 
waktoenja ronde jang kedoea habis maka Bar- 
ton dapat memoekoel Staay hingga bertjoetjoe- 
ran hidoengnja dan terdjatoeh, tetapi Staay la- 
loe berdiri poela karena ia masih menoendjoek- 
kan kekoeatannja. Beberapa secondeh kemoedi- 
an dariia berdiri maka habislah waktoenja ron- 
de kedoea. Pada permoelaan ronde jang ketiga 
roepa2nja Staay soedah mendapat kekoecatan 
poela dan beroentoeng dapat menjongkol Barton 
sehingga pinsan lebih dari peritoengan. Djadi 
pada kesoedahannja maka kemanangan itoe da- 
pat oleh Staay. 

Ada poen :pertandingan ini percies dengan 
Carpentier contra Demsey. Banjak penonton me- 
ngatakan bahwa kealahan Barton itoe disebab- 
kan kesalahannja sendiri karene koerang me- 
moekoel hanja menangkis serangan2 moesoehnja 
sadja. 

VOETBAL. 
Pertandingan voetbal poen pada hari ini di- 

teroeskan. Keadaan seperti terseboet dibawah ini: 
S.V.S.—THOR. Pertandingan ini sampai pa- 

da waktoe half time keadaannja 0-0. Sesoedah- 
nja half time maka S.V.S. dapat memasoekan 
1 goal kepada THOR. Spelers dari THOR roe- 
pa?nja bekernja lebih keras tetapi sija2. Sepoe- 
loeh menit sebeloemnja habis bermain, maka 
S.V.S. terhoekoem strafschot. Tetapi karena ke- 
tjepatan dan ketjerdikan dari keeper S.V.S., bo- 
la itoe dapa: ditangkis. Begitoelah kesoedahan- 
nja pertandingan ini 1--0 boeat S.V.S. 

S.V.S—-A.S.C. Beloem lama pertandingan 
moelai, maka S.V.S. soedah dapat memasoekan 
2 kali goal kepada A.S.C. Tetapi sesoedahnja 
itoe kelihatan A.S.C. sedikit koeat sehingga sam- 
pai half time masih 2-0. Pada waktoe hampir 
habis maka S.V.S. dapat memasoekan sekali lagi 
sehingga kesoedahannja sah jang S.V.S. dapat 
kemanangan 3—0. 
TIONG HWA 2—THOR 2. Pertandingan ini 

koerang rainai. Penonton poen koerang djoem- 
lahnja kalau diperbandingkan dengan jang soe- 
dah2. Dari permoelaan sampai penghabisan ti- 
da salah satoe club jang dapat kemanangan. 
Sebab itoe kemanangannja 0—0. Pertandingan 
antara kedoea club ini akan dioelang sampai 
ronde jang akan datang. 
EXCELCIOR—THOR. Dalam ini pertandi- 

ngan menjenangkan mata si penonton karena 
bola itoe larinja selaloe dengan deras. Sebentar 
ia dibawah oleh THOR, dan sebentar djoega 
soedah dekat dimoeka goalnja. Penonton sela- 
loe kedengaran rijoz ole tempik soraknja. Sam- 
pa half time keadaan 0—0. Sesoedahnja orang 

ermain poela maka THOR dapat hoekoeman 
strafschot, jang mana bola itoe disepak oleh sa- 
lah satoe seorang spelers dari EXCELCIOR be- 
gitoe keras sehingga keeper dari THOR ta' 
sanggep menahan. Sesoedahnja THOR kema- 
soekan sebab handelsbal, roepa2 nja spelers dari 
THOR hilang harapan sehingga lemah permai- 
nannja. Kelamahan ini memoedahkan EXCEL- 
CIOR memasoekan satoe goal poela, djadi pada 
waktoe habis bermain EXCELCIOR dapat ke- 
mananangan 2—0. 

Esok hari akan bertanding antara S.V.S. cont- 
ra EXCELCIOR goena finale (penghabisan). 

PERKARA PERSDELICT. 

Baroe ini di Landraad Medan telah dipreksa 
perkaranja tocan Hie Foek Tjhoi bekas verant- 
woordelijk redacteur dari soerat kabar Andalas, 
lantaran tertoedoe sengadja 'soedah membri koe- 
tika boeat tempatkan satoe artikel dari penoelis 
jang tida terkenal dalam soerat kabar Andalas 
nomor 121 tanggal 18 Oct. 1e21. Dalam itoe ar- 
tikel namanja regent Asahan, Tengkoe Alang 
Jahja dianggep telah dihinakan dan ditoedoe 
goenakan kakoeasaan dengan kliroe dan lakoe- 
kan perboeatan sawenang-wenang. 

Pres : Kaoe mengakoeh ? 
Pers : Tida, saja menjangkal. Benar saja telah 

moeat itoe artikcl dalam Andalas, tapi saja 
anggep itoe tida menghinakan pada regent. 

res : Apa kaoe maoe seboet namanja itoe pe 
noelis jang seboet dirinja ,,Gosok gigi” ? 

Pers : Tida, itoe saja tida maoe berboea't 
Pres : Apa kaoe sendiri ada taoe benar oeroe 

san itoe tanah jang tertoelis dalam itoe artikel ? 
Pers: Waktoe saja trima itoe artikel, saja sen 

diri telah bikin pepereksaan dan beberapa orang 
jang tinggal di Asahan tetapkan benarrja hal 
itoe pada saja. 

Pres : Apa artinja itoe tjeritera tentang han- 
delskantoor di Kerapatan ? 

Pers : Regent ada djadi soedagar dalam boum 
materialen, dan sesoeatoe orang jang hendak 
oeroes perdagangan padanja, melaenkan bisa ke 
temoeken ia di Kerapatan. 

Pres : Kaoe maoe di idzinkan boeat memberi 
boekti-boekti tentang hal jang ditoelis dalam 
itoe artikel ? 

Pers: Ja. 
Pres : Mengapa kaoe moeat itoe artikel ? 
Pers : Goena kepentingan oemoem. 
Kemoedian landraad ambil poetoesan akan 

tida mengidzinken persakitan boeat membri boek 

  

  Indiscbe-Compagnie memberi tahoe, bahwa mere 

ka itoe ta soeko lagi, bahwa orang2 jang ter- 

ti-boekti goena menskapkan kabenarannja itoe 
artikel, lantaran melaenkan ia ada seorang jang 
membantoe lakoekan itoe perbocatan, hal mana   

ada dimaksoed dalam artikel 31 dari Wetboek 
van Strafrecht boeat Hindia Olanda. ' 
Persakitan , ia terlahir di Medan dan 

ada satoe kacem Christen, lantaran itoe djoega 
maka adviseur Tionghoa jang toeroet bersidang , 
lantas berlaloe dari itoe sidang pengadilan. 

Pres : Mengapa kaoe tida minta pada si penoe 
lis akan namanja jang sedjati. 
Pers : Pm #elbaaa Tag ditanggoeng oleh 

redactie tida diboeboehi nama sedjati dari si 
penoelis. 

Pres: Boekankah seorang jang 
onderwijzer Ta ndjong 
artikel ? 

Pers: Tida, tapi ia jang memberi katerangan- 
katerangan pada saja. 

Kemoedian didengar katerangannja sebagi sak 
si, directeur Andalas tocan Ung Bin Seng, baas- 
letter-zetter dan satoe letter-zetter jang tida bisa 
mengasi keterangan penting. 

Kemoedian didengar katerangannja Ab dul 
Rachman, soedagar jang dapet dengar dari 

Abas, ia jang toelis ini artikel. Hal ini Abdul 
Rachman laloe beri taoe pada regent. 

Pers: Djoesta, Abas boekan ada penoelisnja. 
Setelah itoe dipanggil mengadep sebagi saksi 

regent Asahan Tengkoe Alang Jahja, jang de- 
ngan poetoesan pemerentah telah di idzinkan a- 
kan djadi saksi dalam ini perkara. . 

Regent itoe tjerita, ia telah madjoekan dak- 
waan lantaran merasa terhina. Apa jang tertoelis 
dalam itoe artikel, ia bilang ada djoesta sama 
sekali, sementara pada persakitan ia tida kenal. 

Pres: Dalam itoe artikel ada ditostoerkan ten 
tang satoe handels kantoor di Kerapatan, apa- 
kah itoe ada benar ? 

Saksi : Saja ada mempoenjai satoe rocangan 
speciaal boeat oeroes perkara?nja sultan jang di 
koeasakan pada saja. Disitoe seringkali ada dibi 

tjarakan djoega soewal sewah roemah dan laen? 

hal jang berhoeboeng dengan perkaranja sultan. 

Pres: Apa kaoe ada satoe ambtenaar peme- 
rentah ? 

Saksi: Saja diangkat djadi regent sultanaat 
Asahan jang berada dibawah zelfbestuur. 

Persakitan minta saksi ditanja, apa ia brani 
sangkal apa jang tertoelis dalam itoe artikel ? 
Persakitan bisa: boektikan itoe. 

Pres: Satoe pepereksaan boeat kebenarannja 
itoe artikel, tida bisa di idzinkan. 

Landraad ambil poctoesan akan tida lakoe- 
kan itoe pertanjaan, lantaran lebih doeloc soeda 

diambil poetoesan akan tida mengidzinkan dibe- 
rikannja boekti-boekti. , 

Persakitan batalkan niasannja boeat minta di 
bikin laen-laen pertanjaan. 

Kemoedian regent laloe pergi. 
Persakitan telah bikin pleidooi jang pandjang 

lebar boeat msnjatakan ia tida bersalah: ia telah 

lakoekan itoe bocat kepentingan oemoem dan 

apa jang tertoelis dalam itoe artikel, itoelah ia 
soedah preksa sendiri. Ia bersedia akan oendjoek 

boekti?nja. Selaennja itoe, isinja itoe artikel sama 

sekali tida menghina. Berdasar atas ini hal ia 
minta kebebasan. . 

Kemoedian voorzitter dan lid-lid Landraad 
masoek dalam Rasdkamer. Sesoedah persida- 

ngan diboeka kembali voorzitter njataken, per- 

sakitan bersalah apa jang tertocdoe dihoekoem 

denda f100.— atau satoe boelan pendjara. 
Persakitan minta tempo boeat berpikir. 
Perhatian bocat ini perkara ada besar, teroc- 

tama dari fihak pers Boemipoetra. (Deli Crt.) 

“s..9...005200260ob 
Dalam apoteheek daripada roemah-roemah 

sakit dan kapal-kapal selaloe ada sedia 

Ohat Pepremunt 
W. E. Woods dari Australie. Hal itoe tiada 

megdatangkan heran, oleh sebab Woods Peper- 

munt Cure telah doea poecloeh tahoen lamanja 

memakai nama jang haroem sekali, Serta poela 

obat ini soedah diperiksa oleh ahli hali chemica, 

dan merekaitoc berpendapatan, bahwa ia sedikit 

poen tiada mengandoeng ratjoen atau jang 

lain, jang boleh meroesakkan toeboeh, f 1.25 

botol. 
s0 Agent : W. B. Ledeboer & Co. 
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KABAR MARASSER DAN LAIN-LAIN MORI 
KABAR REDACTIE. 

Karangan toean »Zoeklicht”, kita ta sampat 

tempatkan didelam ini Pemberita, karen na- 

ma sedjati tocan koerang terang adanja. Red. 

KABAR POLITIE . 

Telah dihadapkan di pengadilan seorang pendoe- 

doek di Tempelstraat, karena mendjoeal daging 

tiada memakai penoetoep 'empat pendjoealannja. 

Seorang anak negeri telah dihentar ke roemah 

sakit karana mendapat sakit di Hoogepad. 

Seorang pendoedoek kampong Mangkoera 

memberi tahoe sama politie, bahoea ia telah ke- 

hilangan sebocah speda merk Simon harganja 

f 100. 
Telah dihentar seorang militair jang minggat 

jang berdiam di kampong Baroe. Soedara ini 

telah diberikan poelang ke roemah sakit. , 

Seorang toean wartakan pada politie bahwa ia 

telah mendapat kehilangan seekor andjing. 

PERSONALIA. 
Padoeka toean Gouverneur Celebes dan daerah 

taaloeknja memoetoeskan. . 

Di brentikan dengan hormat sebagai pemban- 

toe dari: 

bernama Abas, 
jang toelis itoe 

  

1 Assistent Resident Bonthain. , Nana 
2 Fd. Controleur dari onderafdeeling Sindjai 

afdeeling Bonthain. 
Dibantoekan pada. , . 

1 Controleur dari onderafdeeling Sidenreng-Rap- 
pang afdeeling Pare-Pare. 

2 Assistent-Resident Bonthain.   ambtenaar? berdiplona dari Inl. bestuursdiensi 

Lanto. je Moe 
5 ehammad Ali. 

TN bawain dengan hormat dari pekerdjaan 
sebagai pembantoe kepada. 

Senter Bun mndwekonay Mes Contro i onderafdeeling M af 
ling Makassar. : . dee- 
HJ. Friedezieij. 
S.LJ. van Waardenburg. 
aspirant Controleur dari 
stuur. Dipindahkan dari: 
Boeloecomba ke Tanette. 
Tanette ke Boeloecmba. 
Kedoeanja berdiam di" dalam onderafdeeling 
Boeloecomba. 
afdeeling Bonthain toean : 

1 A.J. Mogot bestuursassistent 2e klasse. 
2 Soehoe hulp bestuur assistent. 
Kepada toean Commissaris Politie ditoedjoekan 
akan mendjalankan pekerdjaannja sebagai sec- 
retaris dari pekerdjaan immigratiecommissie ma- 
nakala ta'secretaris pada pekerdjaan itoe. 

00800 -060”000000500 
Djangan loepa. bahwa obat 

korrengzal 
itoe soedah masjhoer diseloeroeh doenia, Baik 
sekali dipakai oentoek peobat penjakit koelit, 
bisoel dan koreng dan sebagainja. Satoe blik 
harga f 1.— meoesti disediakan dalam roemah, 
Karena gatal dan koreng itoe datangnja se- 
koenjoeng-koenjoeng. Betoel ia lekas hilang dan 
tidak berbahaja, akan tetapi mengganggoe bagi 
kesenangan. Kalau dipakai obat Korren, 
nistjaja gatal itoe kerasa djadi koerang, dalam 
doea hari sadja ia hilang. 

Agent W. B. Ledeboer & Co. 
PawOLOzn00900005000 

Waktoe apa trima gadji? 
Manakala kita membatja satoe soerat kiriman 

dari penoelis Tiram terdapat di Sumatra Post, 
maka dapatlah kita beberapa tanjaan? jang 
mengherankan kita, tanjaan mana ternjata se- 
bagai berikoet : 

Kita ambtenaar? Gouvernement, biasanja gadji 
kami Giterina pada tanggal 1 dari saban boe- 
lan tetapi sekarang : 

Pada 81 Augustus j. d. satoe hari jang keha- 
roesan (besar) dus hari vrij. 

Pertama September, itoelah kena pada hari 
Sabtoe dan djoega hari vrij. Djadi djoega ta” 
mendapat gadji. 

Doea hari September adalah hari Ahad, djoega 
ta” bisa dibajar. : 
Apa nanti kedjadian pada hari Senen ? Djoe- 

ga hari vrij. 
Bow: ditang di pasar malam sedang beloem 

bergadji tiada bisa boeat apa? Lebih baik ting- 
gal diam? di roemah dan memoetar grammop- 
hoon. Apakah tiada boleh gadji itoe di bajar 
pada 30 Augustus ? Kalo begitoe dan kita tida 
tinggal di roemah. Inilah permintaan penoelis 
Tiram didalam soerat kabar terseboet. 

N
m
 

n
m
 

N
a
 

Binnenlandsch be- 

.x 

Manakala kita perhatikan permintaan penoelis 
Tiram baik? njatalah, ta” dapat tiada ada ke- 
baekan boeat sasa diri sebagai gouvernements 
ambtenaar didalam hari? keharoesan ini. 

Kewadjiban Gouvernements ambtenaar ten- 
tang hal pembajaran gadji, soedah tentoe ada 
pada mereka itoe satoe sipat jang teratoer karna 
sebeloem melakoekan pekerdjaannja habis, telah 
mendapat oepah. , 

Pendeknja mendapat oepah baroe habis peke 
djaannja. Djadi njata sekali, pemerentah bisa me 
rasa enggam sebeloem habis boelan akan mem- 
beri gadji dari boelan jang berikoet kepada 
mereka itoe. Lain dari pegawei? lain jang beker 
dja doeloe baroc mendapat gadji. Tetapi hal ini 
sebagai ternjata diatas memang sasa chef dari 
kantoor biasa perhatikan sadja bagaimana mak 
soednja sasa orang aidalam pekerdjaannja dan 
berhoeboeng dengan hari-hari besar jang ternjata 
diatas ini. 
Kita haroes beramai ramai bagitoe djoega 

kita haroes berdansa, menari, minoem, makan 
dan lain2 sebagainja merajakan hari ini dengan 
sepatoetnja. Siapa jang ta beringin merajakan 
hari ini boleh poetar gramaphoon. Tetapi jang 
bersenang haroes bernang. berdajoeng berlajar 
dan habis dansa baroe poelang tidoer. Sebab 
itoe, beeat karamean diwaktoe ini. kita mohon 
lagi soepaja kalo boleh pemerentah meloeaskan 
pada pegawe2 gouvernement biarlah gadjinja 
dibajar pada doea hari dimoeka habis boelan 
itoe, ia itoe pada 30 Augustus setoedjoe dengan 
permintaan penoelis Tiram itoe. 

Red: 

Tambah Coue. 

Kamoe boleh toeroet dengan lebih besar kaper- 
tjajaan Dr. Coue poenja nasihat jang kesohar 
boeat kasehatan, “Saban hari didalam semoea 
kaadaan saja ada mendjadi lebih-lebih baik,” 
djika kamoe mennjinpan Pinkettes boeat menjim 
pan itoe selera anggota berisih dan djalan boe- | 
ang aer dengan betoel. Pinkettes mengoesir pe- | 
njakit sembelit, menggerakkan perot, memboe- 
ang kedatangan pitam dan sakit kepala jang 
keras, menghilangkan napas boesoek, membikin 
bersih koelit badan. Toko-toko obat diantero 
tembapat ada berdjoecal Pinkettes, harga 85 sen 
satoe Th De ag Williams' Medicne Co,. Singa- 
pore. Hoojd Kantoor boeat Hindia Inggeris dan 
Hindia Nederland. 2g 

Advertentien 
erdoedoek di MAKASSAR, 3e ZEE- | 
STRAAT No. 10. Telefoon Noi 118. 

M. OEMAR 
Gouvemements Ind- Arts. 

Djam gitjara PETANG poekuel 5—6 sore, 

 



Nend”-, Yerbuar «8 Commissiekantoor 
G. WIELAND & Zn. 

Avond- Vendutie 
op Vi 24 Augustus 1923 

ten 3 den WelEdelG. Heer 

A. R. G. BOOKELMAN 
3e BEROESTRAAT No. 18. 

Van een keurig onderhouden inboedel w.o. 
djatiehouten en rottan zitje bekleed, lederen stoe- 
len, hoedenkapstok met kleed, dames schrijftafel 
met stoel, Edison gramaphoon met platen en kast, 
koperen potten, schilderijen, muurkleedjes, kope- 
ren schemerlamp, vloerkleedjes, romans, boeken-, 
hang-, leg-, medicijn- en dispenkasten. spiegelkast 
met geslepen spiegel, stilletje, sampirang, ecn- 
persoonsbed dressoir, etenstafel en stoelen, filter, 
ijskist, muurfontein, gaskomfoor, dames fiets 

kiektoestels 9 X 12, compleet cetservies en glaswerk 
theeservies, strijkplank, keukengerci, emmers. tei- 
len, Japansche Chineesche potten met chevelures, 

tonnen met palmen, enz. enz. en wat verder te 
voorschijn zal worden gebracht. . 

Te bezichtigen op den dag der vendutie van 
of 5 u. N.M. 

De Venduhouder, 
0144 G. WIELAND & Zn. 

  

Commissie - Vendutie 
op Zaterdag 25 Aug. 1923. 

in het 

Lo ca al 

Passarstraat 32. 
Van diverse tokoartikelen zooals : 

Bier, wijn, port, geeondenseerde melk, groenten in 
blik, sigaren, rundei vet, stroohoed«n, schoenen, lam 
pen, zeep, glazen, gestreeptgoed, klamboegued «nz. 
voorts meubilair enz. enz. 

De Venduhouder, 
9422 KAO TJENG KIN. 

     AA 

Java China Japan Lijn 
Java Facific Lijn. 

Hootdagentschap : BALI BSAR 00ST 12, BATAVIA. 
Selamanja membeeat pelajaran antara 

Java, Makassar, Balikpapan 

Hongkong, Amoy, Shanghai, 
Connossemen-connossement boeat mengirim barang2 akan dikirim 
Nederland kejsemosa pelaboehan dari China, Korea, Japan, Formosa dan ka Wladiwostok 

Kapal api TJIKINI tg. 28 Aug, toeroenkan moeatan datang dari Japan dan Hongkonng. 
Kapal api TJILIWONG 29 Aug. ambil moeatan boeat Hongkong, Shanghai dan Japan. 
Kapal api TJITAROEM 16 Sept. ambil moeatan boeat Hongkong, Shanghai dan Japan. 
Kapal api Tjiliwong 2 September ambil moeatan bocat Hongkong, Shanghal dan Japag 

Batavia, Tandjong Priok, Semaiang, Soerabaja 
Makassar, Hongkong, Kabe dan San Fracisco 

C. J. L: CHINALIJN. Telegram-Adres : s 
P. L. 

J. 
J. 

Jaarmarkt, Soerabaja M4 12/8/23 s £ 5— 
s - 

Jaarbeurs, Bandoong | S8 15/28 3 f 2.59. 

Loterij Leening 
N. V. FAVORITAS » £ 10000 & 9yg23 g f 150 

2 s ta 

O. J. S. & £ 500900 $ 28/10/28 S ft 7.60 
B. A. K. Tariknja Sept., Oct., Nov., Dec. Harga f 12.80: 

gste Gewestbank un £ 100.000 6/9/28 F. 10,20 
Jasmileo 100.000 &«  7/9/28 s F. 10.20 

De Bataksche Bank & f 50.000 5 1/10/28 2 F. 5.10 
s. D, 1. A £ 1000 G 1128 & F. 260 
Julianaa B £ 1000 5 8/28 & FK. 1.50 
Goenoeng Sahari O £ 10.000 & 10/10/23 & F. 1,50 

8de Goebeag O 1100000 & 14/12/2383 mw F. 10.20 

Hoa Po MH f 25.000 20/12/28 F. 5,10 

Dan sekarang 
Kaloe njonja2 dan Nona? maoe pake pakean jang netjis dipemandangan, pakc- 

lah Badjoe-kebajak steekrantee moelai harga | 

aa alang 25, Koetang kembang soelam soetra per stuk f 3.— Koe- Borduur f 20 t/m f 25.— 
tang-leenong kembang kleur f 2.— Koetang renda f 2.— 

montee meloeloe per pasang f 6.— lain onkost kirim. 

Bikinan terseboet modelnja jang paling disoekai 
saja poenja ADRES tentoe menjenangkan dan tjepat. 

Menoenggee pesanan dengan hormat, 
LIEM POO TJONG, Socrabaja. 

Pasar besar wetan 86, Tel. 2017 Zuid, 

  

9428 KAO TJENG KIN. 

Lelanz Comissie. 
iPada hari Kemis tanggal 23 Augustus 1913. 

(Muurstraat No. 19 (Pin- 

Commissionair en Venduhouder 

KAO TJENG KIN. 

Morgen - Vendutie 
Op Vrijdag 24 Augustus 1923 

Blandastraat. No. 15 
Van een goed onderhouden inboedel w. 0. dja- 

tiehouten zitje met marmer blad, glazen, kleeren- 
en etenskasten, stoelen, 1 tweepersoong ijzeren Ie. 
dikant, gramophoon met platen en kast, hoeden- 
kapstok met geslepen glas, schutsel, sampirang, 
schilderijen, muurLorden, divan, etenstafel met 
stoelen, hangklok, lange rottan stoelen, bordenrak, 
restant servies, keukengerei, glaswerk, palmen en 
planten in tonnen enz., en wat verder ten verkoop 
wordt aangeboden. 
. Kijramoad den dag te voren van 6 tot 8 uur 

De Venduhouders, 

  

di tokonja. 

toe Doca) 
Darj segala roepa barang toko dan perka- 

kas roemah seperti: medja, korosi, lemari katja, 
schilderyen, lemari toko, chineesche vazen baroe 
dan toea, I seng tjie kang, lampoe minjak tanah, 
lampoe gasoline gantoeng dan tembok, kouslam, 
poe tanggoen baik, lida didalam blik (lunstong) 
kain klamboe, kain streep, kain Japan, kain 
batik, handoek besar dan ketjil, slimoet topi 
roempoet, stopflesch, glas ajer roepa2 glas pait 
roepa2 jang baroe, pisv medja gagang poetih 
dan itam besar dan ketjil. 

Barang siapa jang maoetaroe barang di le- 
lang boleh hantar sampe hari lelang. 

Venduhouder.   

PACIFICLIJN. 

Oo” at 

LOTERIJ OEANG BESAR 
dari INLANDSCHE ZIEKENVERPLEGING, WELTEVREDEN 

Hocdfprijs f100.000.— harga per lot f 11.— 

Tariknja paling laat 22 Januari 1924. 
Pn tari barang 

NIO HOAT LIONG. 

Dalny, Japan 
teroes discantero Hindia- 

Java-China-Japan Lijn 

Makassar — Telefoong No. 821. 
Julianakade. 

f 10t/m f 25—  Badjoe-kebajak 

dan Moeka slop dari 

tjobalah atoer pesanan pada 
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MAN HONDA DD DD DENDA 

Botol2 deni tabriek kami boleh dikembalikan Je: 
bali harga jarg soedah dibajar. 

Beli 

MADJOE! MADJOE! MADJOE! 
Premieleening 

HOA PO 
20 December 23 MADJOE 10 October 23, 

Apa jang soedah ditetapkan, 
Tariknja 10 October 1923. 

Hoofdpriis f 25.000-- 
dan lain-lain djoemlah 1000 prijzen. Harga per lot f 5.10— ongkos kirim 1—3 lot 
f 0.85 Rembours f 0.75. Penoekarau lot-lot leening jang compleet dengan couponnja, 
dari nominaal ( 40— dan f 12.50 diterima f2. Jang norninaal f 5— keatas diterima 
f1. Jang nominaal f 1— keatas diterima ( 0.50— boeat tockar SATOE SAMA SA- 
TOE dengan tambah oewang menoeroet peritoengannja. 
Harap sigera atoer pesanan, sebab bisa kedjadian lekas habis. Loterij HOA PO 

dibikin tjoema 30.000 lembar. sekarang tinggal sedikit, maka DIMADJOEKAN. 
Di tanggoeng : Djikalau pada tanggal 10 October 1923 tiarla ditarik, oewang bo- 

leh minta kembali, zonder mendengar alasan-alasan doang seperti kebanjakan Pre- 
mieleening jang berselang ! 

Tjoba lagitoean poenja perorntoengan : 
reegi. SEBAB: 

  

kita berani tanggosng, pasti, tentoe, moesti: 

  

TENTOE OENTOENG tida bisa lagi 

Lot-lot toea dari Premielcening ,.HOA PO” 
masih berharga tetap I 5— boeat tockar  bue- 
koe-bockoe atawa abannemnt weekblad .,HOA 
PO” tiga boelan. 

  

#RATIS: Boeat saben pesenan loterij IIOA PO dapet gratis satve djilid boekoe 
»ILMOE MELIATIN MANOESIA POENJA TAMPANG MOEKA" atawa ,,TEN- 
TANG ANNGGOTA ORANG PREMPOEAN” menoeruet tjatetannja bordjonggo jang 
paling pade, Imam SAFINGI. 
Tjvema boeat samentara waktoe, lekas pesan pada: 

Hoofddebitante 
N.V. DRUKKERIJ PEK & Co. 

Pasar Besar 63 Societeitstraat 4 
GRISEE. SOERABAJA. 

poodddooodoodooooodlocododooo0ooooooo 

Mineraalwater en Limonadefabrisk Rathtamp & Go. 
Moelai ini hari maka harga deri barang2 kami terhitoeng seperti: 

Segala roepa lem.:.ade boeat isinja harganja' 17!/, cent 
Ajer bianda 2,» 
Harganja satos botolpakai toetosp patent 30 5 
dan pakai toetoep biasa 20 . 
Stroop roepa2 satoe botol harc a 0 90 Ji 

» tamarinde ,, . 1. 

boeat di djoeal, harganja di koeranykan. 

  

O 

  
  

  

  

Boeat djaga diri di hari toewa! 
Orang Tiong Hwa bilang : 

Lauw Poen. 
Masoeklah ssurantie djiwa pada 

»E. CL L. MY. 
Eerste Chineesche Indische Levensverzekering Maatschappij 

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

  

Djika Toean2, Njonja2, scrta anak2, beloem masok assurantie djiwa pada lain 
Kongsie, soepaja soekalah sigra dimasoekan assurantie pada Kongsie kita, kerna 
itoe boekan sadja ada kapentingan 'Tocan sendiri dengan kekoewatannja kita 
poenja Maatschappjj. , 

Hanja oemoemnja bocat kebaikan nama kita bangsa TIONG HWA, haroeslah 
sesoeatoc orang TIONG HWA pilih peroesahan bangsanja sendiri. 

Pertanggoengan djiwa dari f 100.- sampe f 500.- tiada preksa Dokter dari f 1000.- 
dan keatas dengan pepereksaan Dokter jang ringan. 

Pertanggoengan dibajar dengan lekas dan gampang, premie moerah. 
Ditjari Agent? dimana-mana tempat jang beloem ada Agent. 

Banjak Tabe dan hormat 
EERSTE CHINEESCHE INDISCHE 

LEVENSVERZEKERING MY 
Bijkantoor ' MAKASSER. 

Rathkamp & Co. 
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ran fida petah dan terima kem- 
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'Korrengsal mehilangkan teroetoel, wat 
& daripada moeka. Harga.— Ps 

dan mengobatkn gatal tersebab 
. Hah anda dam gak Jindo dengan Pa 

5 | Djoeal mieeentan Pre: 

Satoe Lot antero dari O. J. S. 
Harga F. 7.60.— 

Jang tariknja ditetapkan 23 OCTOBER 1923 
atan nanti DIMADJOEKAN. 

Bisa ditoekar dengan : 
$ Lot toca dari segala leening jang berharga 
nominaal f 10— keatas, j tjoekoep  com- 
plcet dengan couponnja, a oetah tambah 
cewang lagi. 

Bisa suga ajaa 
HOAT SIONG HOo, 

Temdebtraat 200, MAKASSAR. 
Beli Lot sama kita, trekkinglijst kita tang- 

goeng masih pertj oema, dapat prijs kitai 
isu tocloeng bajarkan, segala lot jang dibel 

»SHELL” 

" SHELL” 
aa AO Tag Desai lan ana Ss H E L L , 

B0OLE MENDApAT || 37 
atalam drukkerij CELEBES boekoe2 sebaga 
terseboet ini , 
« Boekoe Obat2 terkarang oleh Njonja J. TI KLOPPENBERG — VERTTEEGH 

jani pemberian isjarat dan pembitja- ,7 
raan prihal pakainja roepa? tana- 
man, daonan dan boeah7an ditanah ! 
Hindia, harganja .. .. £ 3.75— 

b. Atlas toomboeh2an, terhitoeng kepada isja- — rat dan pembitjaraan prihal pakai- 
nja roepa? tanaman, daonan dan P M P 

boeahZan ditanah Hindia oleh njo- B. ” ” D 

        

   
   

»SHELL” 
"SHELL" 

    

     

    

jang 

PALING BAIK 
Bening reepanja | 

YA HEMAT boeat pakai 

    

   

  

  

   
   

      

Segala merk2 lain dalam kwaliteit 

MINJAK TANAH 
jang dipakai boeat sega- 

la kaperloean. 
  

e Bataafsche Petroleum Maatschappij. 
            

  

Manders Seemann en Co's Handel Mij. 
aman GE GBK era 

TILBURG 

STRIO” BIER 

  

BIER JANG SEDIA BOEAT 

TANAH HINDIA. 
Dimana-mana boleh dapat. 
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