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ADVERTENTIE MESTI 

REGEERINGSJUBILEUM DI 
NEDERLAND. 

(oepatjara didalam gredja De Nieuwe Kerk 
persidangan dari Staten Generaal ,,Wilhelmus 
peinbitjara'an dan soempahnja Sri Baginda Ra- 
tse). 

Berhoeboeng dengan feesta jubileum boeat pe- 
ringatan dan memoeliakan Sri Baginda Ratoe 
Wilhelmina soedah tjoekoep 25 tahoen lamanja 
jang baroc ini ada ramei dikabarkan dan ke- 
djadian dibeberapa tempat, kita rasa ada fac- 
dahnja djoega boeat pembatja kita, ditjeri ta- 
kan dengan ringkas tentang kedjadian sebagai 
kelimatoperkata'an diatas, begitoelah riwajatnja 
itoc ada diterangkan oleh ,,WL D. Chwang" 
dalam Dj. Tengah. 

Menoeroet boenjinja wet dan atoeran jang 
berlakoe dincgeri Olanda, pada tanggal 6 Sep- 
tember 1898, Sri Baginda Wilbeimina Helena 
Pauline Maria telah dinobatkan sebagai Ratoe 
dari negeri Oianda (Nederland) didalam gredja 
De Nieuwe Kerk,di Amsterdam. 

Pada hari terseboet, antero kota Amsterdam 
ada ramai sekali dengan soeara lontjeng dari 
berbagai2 gredja di dalam itoe kota dibaringi 
dengan. 101 kali soeara tembakan meram jang 
dilepaskan sebagai tanda kehormatan dari ke- 
radja'an. Disepandjang straat De Dam ada di- 
djaga oleh barisan2. Barisan Sehuttarij jang 
pada masa itoe masih beloem dihapoeskan, ada 
berbaris sebagai eerewacht, sedang barisan? eere- 
wacht dari perkoempoelan Nederlansche Studen- 
ten Schietbond, dengan terbagai mendjadi am- 
pat sectie: Deift, Amsterdam, Utrecht ,dan Lei- 
den. djoeya ada berlangkap dengan senapan. 
Sepandjang djalanan dari astana di Dc Dam 
sampai di giedja de Nieuwe Kerk ada dipa- 
djang dengan pelengkoeng2 dan pintoe2 gerbang 
yang berwarna merah poetih dan biroe, dengan 
diriaskan pakai kain2 jang aloes dan matjam2 
boenga. 

Padjangau di dalam gredja de Nicuwe Kerk 
ada lain dengan padjangan pada waktoe nobat- 
nja Radja Willem II en III. Ini kali di atas 
tempat dozdoeknja Sri Ratoe ada digantoeng 
satoe langitan jang mirip dengan soewatoe pe- 
lengkoeng, sehingga roedjie2 koeningan dari itoe 
gredja jang ada sangat indah, bisa tinggal ke- 
liatan. Di atasnja itoe roedji2 ada keliatan ber- 
bagai2 tanaman dari negeri panas, jang ada 
membangoenkan orang poenja angen2 pada ne- 
geri2 di Insulinde (Hindia Olanda). Di masing2 
tepi duri ampat pilaar jang ada di tengah2nja 
itoc gredja dan jang ada mengiterin tempat 
doedoeknja Baginda Ratoe, semoca ada dirias- 
kan dengan wapen. . 

Keradja'an Olanda, berikoet wapen2 dari se- 
belas provincie dalam negeri Olanda dan dari 
kota Betavia dan Paramaribo. Di atas satoe 
medja di moekanja Sri Baginda poenja tempat 
docdoek, di atas setoe bantal jang terbikin dari 
soetera, ada terletak Mropong Keradja'an Ra- 
dja poenja tanda kabesaran (Koninlijke Schep- 
ter), Rijksappel dan Grondwet dari Kerdja'an. 
Gi atas tribune jang ada penoeh dengan roepa 
roeda padjangan, ada doedoek tamoe2 dari ka- 
oem Karadja'an kaoem Diplomaat, Minister2 
Leden dari wakil Rajat (volksvertegenwoordi- 
ging), Leden dari de Hooge Collegien van Staat 
dan lain2 Ambtenaar2 Karadja'an dan teta- 
moe2 officieel. . 

Persidangan dari Staten Generaal telah diboe- 
ka oleh voorzitter Mr. van Naamen van Eemnes, 
dan kamoeiian oleh Mr, O. W. Star Numan, 
Griffiar dari Eerste Kamer, laloe dibatjakan 
Besluit Keradja'an dari tanggal 5 Aug: 1898, 
dalam mana Sri Baginda Iboe Soeri, wali dari 
Sri Ratoe ada mcengoendang wakil2 dari Rajat 
datang bersidang di dalam Openbare vergade- 
ring boat meyjaksikan Sri Baginda Ratoe poe- 
nja soempah. Ta 

Pada poekoel sebelas gagi Sri Ratoe dengan 

memakai mantel jang berwarna merah dan di 

atas kepafanja memakai Teropong jang bertja- 
haja gilang-goemilang, berangkat dari astanaaja 
dengan di iringkan socara2 tembakan dari ma- 

riam, boenjinja lontjeng dari gredja2, ddan ge- 

moeroehnja socara orang2 jang ada sangat 

      

  

Boembira. 

K al mcentengkan sakit tersebab oleh 

sambal" "tdak lebih dari f 1— satoe blik. 

Menjenangken dan mengobatkn gatal tersebab 
ai koedis dan goedik jaivoc dengan Korreng- 

f1— 

DIBAWA LEBIH DOELOE DARI 

Waktoe Sri Ratoe masoek didalam gredja de 
|isuwe Kerk, telah di samboet dengan lagoe 
»Wilhelmus jang dipimpin oleh Wiilem Mengel 
ber dan dinjanjikan oleh orang2 jang ternama, 
leden dari Concert gebouw, dengan terbagai di- 
dalam ampat matjem soeara. antara mana: So- 
perenen (soecara tinggi), Alten (soeara rendah) 

| Tenor dan Bas, njanjian mana telah dibarengi 
dengan soearanja orgel dari gredja jang dimain- 
kan oleh toekang orgel De Pauw. Itoe lagoe 
»Wilbelmus“ dinjanjikan begitoe rapih, sehingga 
orang jang mendengar merasa beloem pernah 
mendengar soeara jang begitoe merdoe, 

Akantetapi sebentar lagi, satoe soerat lacn 
jang lebih merdoe dan sangat meresep didalam 
hati ada terdengar .di belakangnja itoe kita 
poenja Baginda Ratoe jang masih mocda ber- 
diri dari tempat doedoeknja dan dengan soeara 
jang terang dan njaring tclah angkat bitjara: 

»Fada waktoc kami masih beroesia moedah 
sekali, lantaran wafatnja kami poenja Ajah, 
jang tida bisa diloepakan, oleh Allah kami telah 
dititahkan bocat naek di tachte Keradja'an jang 
mana kami telahlakoekan dengan diwalikan 
oleh kami poenja iboe jang sangat tertjinta. 
Sampai kamt beroesia delapan belas tahoen, 
baroe lah mendjalankan pamerentahan kami 
poenja prociamatie ini adalah satoe pemberiau 
taoe pada kami poenja rajat jang tertjinta. 
Sekarang soedah datang itoe tempo, dimana 

kami dihadepannja kami poen'a Staten Gene- 
raal jang bersetia dengan disaksikan oleh Allah 
jang Maha Koeasa, kami akan hboeboeugkan 
kami poenja diri dengan rajat dari Nederland, 
boeat melindoengkan marika poenja hak? dan 
kemerdeka'an. Itoe titah dan kewadjiban jang 
oleh Allah didjatohkan diatas poendak kami, 
soenggoch ada socatoe titah jang tinggi dan 
socatoc kewadjiban jang soetji. 

Kami merasa beroentoeng dan berterima kasih, 
jang k:mi dfidzinkan memerentah rajat dari 
negri Olanda, soeatoe rajat jang maskipocn ketjil 
djoemlahnja akan tetapi besar mareka poenja 
njali, dan mempoenjai adat lembaga jang tegoeh. 

Kami merasa tida lebih dari satoe kepantesan 
djikalau sekarang pada diri kami ada itoe tang 
goengan dan kewadjiban boeat dengan antero 
tenaga b roesaha goena keselamatannja dan ke- 
makmocrannja kami poenja tanah air jang ter 
tjinta. Perkataan? dari kami poenja Ajah jang 
tertjinta, sekarang kami oelangken sebagei kami 
poenja perkataan: Oranje tida bisa, ja selama- 
nja tida akan merasa tjoekocp berboeat goena 
keperloeannja Nederland. 

Boeat memenoehi kami poenja tanggoengan, 
kami ada perloe dengan kamoe sekalian, t-ean? 
leden dari Volksvertegen woordiging, poenja ban 
tocan dan pertoeloengan. Kami pertjaja, bahwa 
kamoe akan menoendjang pada kami di dilam 
segala hal. Marilah kita sama? beroesaha bocat 

Ikasclametannja dan kaoentoengannja rajat dari 
negri Olanda. Allah akan memberi berkah pada 
kemoedian kami poenja pekerdjaan, jang akan 
membikin selametnja kita poenja tanah aer! 

Seabisnja ini pembitjaraan, Sri Baginda Ratoc 
dengan gerakan jang tetap, mengangkat ia poe- 
nja tangan kanan keatas bocat menaroh soem- 
pah, dengan mengoetjapkan ini perkataan : 
»Kami bersoempah pada rajat Nederland, bah 

wa kami akan selamanja merawat dan tida nan 
ti menghapoeskan Grondwet, Kami bersoempah 
bahwa dengan antero kami poenja tenaga, kami 
akan mendjaga dan melindoengi tanah? dan ka 
merdikaan dari ini karadjaan j akan melindo - 

ngi segala hak-hak dan kamerdikaan oemoem 
dari kami poenja semoea tajat : dan akan men- 
djaga dan memadjoekan segala keselamatan oe- 
moem, menocroet apa jang ditetapkan oleh Wet 
dan jang didjadikan kami poenja tanggoengan 
sebagai soeatoe kewadjiban dari soeatoe Radja 
jang berboedi dan bidjaksana. Allah jang Maha 
Koeasa ada sebagai saksi !” 
(Inilah ada soea-0e koetika jang selamanja tida 

bisa diloepakan dan ada tertjatet dalam hikajat! 
Orang' jang berhadlir di itoe tempat semoea 

pada merasa terharoe mendengar Sri Baginda 
poenja pembitjaraan, begitoe sangat terharoe se- 
hingga satoe tereakan dari beriboe socara. ,,Hi- 
doeplah Baginda Ratoe!” telah terdengar dida- 
lam itoe geredja dengan Rioeh sekali, jang mana 

Hilan g koerap, koreng, nambi kajok, bisoe oleh k arena Komengzal ? 1 satoe tor” 
—0— 

| Korrengzal mehilangkan teroetoel, 
daripada moeka. Harga.— 
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dan kelocwarken m:noeroet boenji titah-titah 

Ka-ToorBanpe, ,CELEBES" 

Siapa-siapa 

jaran, 

toean 

RIETL WPASSA. 

PADA HARI 

ada sangat melanggar atoeran dan adat prctocol. 
Sekarang datang gilirannja Voorzitter dari per 

sidangan Staten Generaal, jang madjoe dimoeka 
tempat doedoeknja Radja dan bikin pembitja- 
raan dihadepannja Baginda Ratoe dengan me- 
ngangkat soempah : 

»Atas namanja rajat Nederland dan dengan 
kekoecasaan Grondwet, kita menjamboet dan men 
djoendjoeng kamoe sebagai Ratoe: kita bersoem 
pah, bahwa kita akan selamanja tinggal tetap 
tida merocsak kamoe poenja hak-hak dan tach 
ta keradjaan. Kita bersoempah, akan berboeat 
segala apa jang mendjadi kewadjibannja soeatoe 
Staten Generaal jang setia dan tjakap. Allah 
jang Maha koeasa ada sebagai saksi!” 

Dilocar, dimana rajat dari negri Olanda ada 
menoenggoe, barisan djoeroe kabar dengan mere 
ka poenja trompet? kasih dengar mereka poenja 
kaburan dimoeka gredja : 

»Sri Baginda Ratoe Wilhelmina soedah dino- 
batkan, — Hidoeplah Sri Baginda Ratoe!” 

Kemoedian Sri Baginda berangkat kembali me 
noedjoc keastananja dengan di'iringkan oleh van 
deel? jang berkibar, dan muziek? dari berbagi- 
bagi regiments muziek korpsen, jang soearanja 
ada sangat menggoemLirakan publiek boeat toe 
roet bersoerak-soerak lantaran kegirangan, Sesam 
painja diastana, itoe muziek terbagi mendjad! 
doea stel dan kasih dengar lagoe ,,Wilhelmus” 
pada rajat jang masih berkoempoel di sekiter- 
nja itoe astana. 

Antara tetamoe? jang toeroet menjaksikan itoe 
oepatjara didalem gredja de Nisuwe Kcrk, ada 
djoega Radja? dari Hindia dan wakil'nja, antara 
siapa adalah: 1 jang di Pertocan bcsar Sjarif 
Hasjim Abdoel Djalil Saifoeddin, Sultan dari Siak 
Sri Iadrapoera en Onderhoorigheden : 2 Pangeran 
Ario Mataram, Luitenant Koloajen ada suite da 
ri generalen staf dari barisan Oost Indie, soeda 
ra dari Soesoehoenan di Soerakarta: 3 Amidin 
Pangeran Mangkoe Negoro, anak lelaki dari Sul 
tan di Koetei: 4 Hassanoedin Pangeran Sosro- 
negoro, djoega anak dari Sultan di Koetei :5 Ra 
den Mas Mathes, anak lelaki dari Pangeran Ario 
Mataram: 6 Raden Mas van Son djoega anak 
dari Pangeran Ario Mataram. 

Begitociah oepatjara waktoe Sri Ratoe 
Wilhelm ina naek tachta Keradja'an pada 
25 tahoen jang berlaloc. 

“0 LEBODULIDDOBULO 
Sekarnng banjak bertjaboel penjakit influenza, 

jang djahat sekali. Beriboe-riboe orang telah 
djadi korbannja. moelanja pileg, deman. badan 
panas, rasa dimoeloet pait. Penjakit ini berba- 
haja benar, karena ia pindah-meminda: kalau 
dalam seboeah roemah seorang dapat sakit ti- 
ada salah lagi dalam doea tiga hari tentoe be- 
berapa orang lagi akan sakit poela. Dari itoe 
Semoea orang haroes sediakan 

Jbat Perermuni 
karena obat ini soedah termashoer boeat penja- 
kit pileg, leher dan dada. f 1.25 sebotol, 

Agent : W. B. Ledeboer & Co. 
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Maan mna PTN Aa Na en SNN Sab NEK MENNAn 

Duitschland di ini masa. 

Satoe hal jang sangat penting telah terdjadi 
pada masa ini jalah itoe pemberentian perlawa- 
nan passicf jang soedah dioetarakan dengan of- 
ficieel oleh pamerentah Duitscb. Ini tindakan soe 
dah diambil dengan alesan jang itoe perlawanan 
semingkin meroegikan pada orang Duitsch sen- 
diri. Juilah sama sekali tida mengherankan. Boe 
at djalankan itoe perlawanan memang orang 
Duitsch moesti menanggoeng banjak kasoekaran 
karena mogok artinja tida bekerdja tapi mocs- 
ti teroes makan. Boeat kasi hideep poelveban 
atau ratoesan riboe penggawe jang disoeroe mo- 
gok pamerentah Duitsch soedah mengandel pa- 
da masin tjitak bocat kaloearin sabanjak-banjak 
nja kertas mark. Tapi ini tidak bisa menoeloeng 
lama, karena lantaran orang tida bekerdja ba- 
rang semingkin koerang, harga semingkin naik 
dan itoe oewang kertas semingkin seperti kertas 

Goena membekin baik jakit badan dan di 
loeka-loeka goedik dendan Korrengzal f 1— sa- 
toe blik. 

Kalau dihinggapi bisoel atau merah-merah dil 
badan obat dengan Korrengzal £ 1— satoe blik. 

Harganja Advertentis: 

Dari 1—4 baris dalam 1 kolom f 1.— Tiap-tiap baris lebih f0.25 
Hoeroef-hoeroef besar, bergantoeng sadja dari loewasnja tempat 

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

Advertentie-advertentie jang liwat dari 
oekoeran, boleh ditempatken sesoedah 

berbitjara baik. 

Agent di Europa: 

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

Maa NN MMNNNNMNNN AAN KEAMANAN LAN en mma an 

KELOEARNJA 'SOERAT CHABAR 

j kosong. Tida bergoena masin tjitak disoeroe ker- 
dja lebih keras karena pengalocaran oewang ker 
tas maski bagimana tjepat akan tida bisa me- 
njoesoel naeknja harga-harga. Tjengli bagi ini se 
moca ada sederhana sadja, jaitoc oewang tida 

Idjadi berharga kaloe tida ada barang, karena 
jang dinamakan kakajahan boekan oewang ha 
nja barang2 jang orang perloe pake dalam pc- 
ngidoepan. 

Tapi balatentara Fransch dan Belg didaerah- 
daerah jang diJoedoeki ada berlaenan djaoeh 
dari itoe koeli-koeli Duitsch jang biasa mengan- 
del pada mareka poenja bajaran kerdja dalam 
peroesahan-peroesaban disitoe. Itoe balantentara 
biasa dikasi ketjoekoepau oleh masing-masing 
poenja pamerentah szkalipoen marika tida ma- 
soek di duerah Duitsch. Selaennja begitoe mari- 
ka soeda ambil sikap jang keras di itoe daeral- 
daerah janh merika doedoeki dengan melakoe- 
kan banjak pembeslangan dan djatohkan banjak 
hoekoeman denda pada orang-orang Duitsch. 
Tentara Fransch dan Belg ada menang diatas 
angin bocat toengkoelin terocs orang Duitsch poe 
nja mogok. Soedah tentoe lantaran kadoedoe- 
kan tida sama orang Duitsch tida bisa lawan 
oelet-oeletan dengan marika poenja moesveh da- 
lam pergoeletan di Rubr. Apa pocla semingkin 
lama orang-orang Fransch dan Pelg semingkin 
bisa hadapkan keadaan-keadaan jang soeka di 
Ruhr dan korek keloear hasil-hasil dari sitoe. 
Setavea orang bisa mengarti jang itoe perlawa- 
nan passief lebih lama ujadi lebi: meroesakau 
Duwtsch-and sendiri, tapi kaioe pamereriah 
Duitseh socdah tida iebih siang bikin brenti itoe 
perlawanan tentoc ada dari banjak sebab dan 
teroetama rocpanja lantaran itoe tinuakan “da 
berarti satoe penjerahan jang menbikim rendah 
deradjatnja orang Duitsch. Orang Duitsch ada 
Satoe bangsa jang kabanggaannja bagi marika 
poerja nutionaiwstcit bisa diliat dari ito oetja- 
pan j..g terkenal ,,Duitsehlanu uver alles”. Ka- 
loe orang ingat begimana oeletnja orang Duitsch 
soedah menahan kepoengamnja begitoe banjak 
negerl besar diwaktoe perang, oraug gampang 
bisa mengarti sampe begimana djaoch marika 
poeuja pandang maioc socatoc penjerahan. 

Orang sering bilang bahoca orang Duitsch 
soedah soeka menjerah di taon 1918 teroetama 
lantaran katarik oleh President Wilson poenja 
ampat nelas punt iang terkenal karena ini ada 
mengasi harapan baik bagi Duitschiand. Lebih 
baik djadi patah dari pada mpesti bengkok roe 
panja ada haloean jang mengherankan lagi an- 
tara banysa2 jang nationalismenja soedah bura- 
kar dalam seperti orang Duitsch atau orang 
Fransch dan djoega oleh karena ini maka mari 
ka senantiasa djadi bangsa jang terindah. 

Pamerentahanuja Dr. Cuno roepanja teroeta- 
ma koeatirm moerkanja orang Duitsch maka 
Soedah tida brani ambil tindakan menjerah dan 
teroes kamoedikan Duitschland hingga saoepa- 
ma prahoe jang terpoetar-poetar dan semingkin 
dekat pada batoe karang. Herr Strcsemann ka 
liatan ada seorang jang lebih tabab dan sebagi 
Gjoeroemoedi anggep lebih baik ladjoekan pra- 
hoenja ka satoe djoeroesau baroe boeat djadi se 
lamat atau djadi karena dari pada teroes ter- 
poeter dan achirnja kebentoer karang. Akan te- 
tapi tida bisa disangkal jang ini tindakan jang 
berani akan membikin gontjang keras keadaan 
didalam negeri. 

Warta-warta jang paling blakang ada mengoen 
djoek keadaan jang berbahaja di Beieren, satoe 
staat Duitsch jang terkenal sebagi poesatnja ku- 
oem reactionair jang sekarang meniroe Facismo 
Italie dengan Hilter sebagi Mussolini Duitsch. 
Banjak masoeknja orang Duitsch ka Moscow 
djoega ada mengoendjoek semingkin rapatnja 
perhoeboengan antara Duitschland dan Rusland 
dan semingkin berpengaroehnja Communisme di 
tanah Duitsch. Boeat mendjaga keamanan pa- 
merentah Duitsch sekarang soedah ambil tinda. 
kan keras dengan mengasi kakoecasahan pada 
von Kahr sebagi dictator di Beieren, dan di lain 
fihak kakoeasaan soedah diberikan pada Minis- 
ter pendjagahan, Gessler, bocat menegoehkan 
pendjagahan militair, Orang bilang dengan begi- 
ni di itschland djadi seperti ada doea dicta- 
tor dan orang djadi sangsi apa ini doea bakai 
bekerdja sama-sama atau akan bersaing. 

Kesenangan orang boleh beli al Ti oom PK Koe ika Gengan Korreng 
—9— 

Korrengzal obat koelis boleh d i , 
mana dengan barga f 1— satoe bh Ps 

 



I jalah satoe kali dic- 
kaki di Duitschland pa- 

Itoe negeri sendirinjn 
kasamping. Duitschland kombali 

satoe ,, ”, jb Luden- 

meningkia menafaar dan Gi semingkin mendj 1 
Gictatorschaf dapat kans bocat berdi- 

ada koeatir pjoega itoe lelakon jang soe 
di Rusland nanti dicelan- 

Orang tentoc semoca meng: 
ini eatiran tida sampe berboekti ka- 
apabila di Duitschland djadi negeri Bolsje 
atau diadoek-adoek oleh revolutre dan te- 

ie nistjaja lain-lain negeri Europa tida 
bahaja jang heibat. Duitsch 

masa, biar begimana, ada djadi sa- 
negeri jang boleh dibilang soedah bangkroet 

membajar oetang, sampe muateng bceat 
dibikin berarakan oleh revolutic dan tegen-revo 
lutie atau boeat diseret kadalam Bolsjewism'» 
dan djoega tjoekoep beramarah boeat bersarekat 
kombali akan berperang teroetama bocat memoe 
soehin orang Fransch kaloe sadja marika bisa 
Gdapatkan koetika. Sabegitoe djaoeh keadaan 
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di Europe ada sangat mendoeng dan orang be 
loem bisa bilang bahoea ini tindakan-tindakan 
baroe bakal bisa bikin lekas datangnja pembere 
san dan perdamian jang sebegitoe lama sdah 

ii s. ditoenggoe. . 

KABAR MAKASIRI DAH LAIN 
$Sarikat Ambon. 

Kita diberi tahoe soepaja mewartakan akan 
ketahoean soedara2 Sarekat, bahoea nanti di 
hari Ahad pagi djam10 tanggal 21. Oc:ober 
akan diadakan leden vergadering dari vereeni- 

pat vergadering itoclah didalam Sientje 
Bioscoop. Inilah vergadering penghabisan .jang 
diadakan didalam ini Bioscoop. 
Haraplah soepaja soedara2 Sarikat perhati- 

kan ini warta dan semoea sama hadlir membi- 
jarakan satoe maksoed, terlebih Bestuur2 akan 
ipilih boeat mengganti Bestuur lama 

Ojaga baik2 dan rerhatikan dengan sabenarnja 
Sekarang waktoe kesoesahan, waktoe kehema- 

tan, sesaorang haroes mendjaga dengan baik dan 
hatikan dengan sebenarnja, soepaja djangan 

ita mendapat sesat didalam penghidoepan kita. 
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mbatja manakala mengambil seorang Awas 

Dago didalam roemah baik didalam sebagai 
ion lebih doeloe lihat itoe orang poenja moe 

granat betoel, karena sekarang kebanjakan 
orang ada diloear pekerdjaan dan meroepakan 
dirinja sebagai djongos. Lebih doeloe lihat gam 
bar di kantoor politie. 

. 

Djaga baik dan perhatikan dengan sebenarnja 
karena moesim sekarang adalah mvesim soesah. 
Penipocan dan penggelapan terdengar keliling 
karena pentjaharian kebanjakan orang ta'bergos 
na lagi. Perhatikanlah Sarta politie. 

- 

Djaga baik dan perhatikan dengan sebenarnja, 
manakala hendak bertamoe didalam seboeah pen 
sion. Jang bersih dan jang banjak tamoe, itoe 
lah roemah? jang boleh bertamoe. Djangan toe- 
roeb penggodaan moeloet orang, terlebih sekarang 
moesim tiada baik oedara ta'begitoe njaman tcr- 
lebih lagi ada orang jang diserang sakitan pest. 

Es aa 
Djaga baik dan perhatikan dengan sebenarnja, 

manakala memakai seorang procureur bamboe 
boeat membela sala satoe perkura dimocka ha- 
kim. Diantara procureur? bamboe itoe ada jang 
memakai ilmoe peripoe wang orang sebagai te- 
lah kedjadian di Saleijer. Itoe procureur bamboe 
makan sebelah menjebla pihak sebagai penipve 
haloes jang hisap darah orang tiada kelihatan. 
Tanja doeloe siapa dia itoe, center doeloe moe- 
kanja, soepaja metngatahoei dirinja. Djangan ka- 
takan sagoe kira roti. 

Pe 
Djaga baik dan perhatikan dengan sebanarnja, 

disini diantara pendoedoek kebanjakan jang me 
makai ilmoe procureur bamboe lantas 'toelis soe- 
rat boeta kepada pemerentah tinggi di Batavia 
menjatakan keboesoekan oeroesan hakim di sini. 
Segala ketarangan dan soepaja Imengatahoci dc- 
ngan sebenarnja minta tanja politie landraad 
dan justitie. 

Hamboerkan oewang Isadja. 
Mr. J.D. jang djadi correspondent di den Haag 

dari Het Neuws kabarkan, disana lagi ditjobah 
bikin satoe gerakan dengan kasi taoe pada wa 
kil rahajat jang doedoek di Tweede Kamer, 
bahwa rahajat Nederland tida soeka sama 
hamboeran wang jang bisa djadi lantaran di- 
terima Vlootwet (pralatan negeri dengan beli 
kapal2 perang pan laen2 sendjata modem). 

Apa itoe pertjobaan bakal berhasil, itoelah 
soesah dibilang. 
“Minister De Geer menjatakan lebih soeka be- 

renti dari pada membantoe pamerentak jang 
tidak maoe perlindoengkan perhimatan jang sa 
toe kali telah dinjatakan. '” 

Colijn soeda diangkat djadi minister wang 
di H da dan rata2 orang di negeri Olanda 
merasa, ocroesan doeit dari negeri jang sekarang 

masi tida koeat, bakal djadi tina ketoeloengan 
lagi dibawa pengoeroesannja itoe minister baroe 

joega diini Hindia orang2 jang memperhati 
kan. kekoeatan wang negeri merasa sangsi kas 

tah nanti sanggoep tanggoeng ongkos2 
Sik Vlootwis Iditrima baek. Boekan sedikit 
millioen roepiah moesti dikeloearkan boeat me- 
beli kapal2 prang, sedang sekarang sadja keloe 
ar masoeknja wang masi belon berimbang, se- 
bagaimana pena ini dinjatakan oleh tocan Bo- 
denbausen, directuur van finacien di Betawi da- 

itjaraannja sama redecteur dari Soer 
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Bessie wartakan kepada politie, bahoea ia telah 
kabilangan sebocah katja jang berharga f 20. 
Saekor tedong telah dihentar ke kantoor 

litie karena berdjalan keliling di kampong Ma: 
tjini tiada memakai penoenggoenja. 

Telah dimasoekan kedalam arrest seorang 
anak negeri jang didoega maling saekor koeda 
di Watampone. 

Telah dimasoekan kedalam arrest seorang 
anak negeri jang didoega maling beberapa po- 
tong pakean jang berharga f 21.85. kepoenjaan 
seorang pendoedoek kampong Mangkoera. 

Seorang pendoedoek kampong Bontoala telah 
dihadapkan di pengadilan karena memakai 
sendjata jang dilarang 4 

Di van Schelleweg telah kadjadian perkara 
pisau sahingga saorang anak negeri telah men- 
dapat toesoekan dengan badik sahingga meng- 
hilangkan njawanja. 

Didalam kampong Maritjaja telah kedjadian 
satoe perkara pisau lagi, sahingga seorang anak 
negri waktoe masi tidoer telah mendapat be- 
berapa toesoekan. Jang mendapat tossoekan te- 
lah diiring ke roemah sakit. 

Didalam sebocah perahoe di kampong Ma- 
noe telah di poengoet maitnja seorang anak 
negeri jang didoega di boenoeh. Jang didoega 
adalah seorang pendocdoek poelau Tanpaan. 

Seorang kampong dari Zandzeestraad membc- 
ri tahoc sama politie, bahoea adalah seorang 
anak negeri jang maling bocah mangganja. 

Telah dimasoekan kedalam arrest seorang 
anak negeri jang maling satoe dompet tersim- 
pang wang f 030. kepoenjaan seorang bangsa- 
nja. 

Telah dimasockan ke dalam arrest seorang 
Tionghoa jang tiada tahoe tempat tinggalnja 
karena maling seboeah speda harganja f 850. 

Oe5505900039000600 

Orrengza 
itoe adalah soeatoe hasil dari pada 'ilmoe pen- 
getahocan Zalf ini jang meniemboehkan segala 
penjakit koelit, boleh didapat pada segala roe- 
mah-obat diseloeroeh tanah Hindia. Korrengzal 
mehilangkan pelbagai matjam loeka, bisoci beng 
kak dau lain-lain koeman dari pada koelit. 
Harga tjoema f 1.— satoe blik. 

Agent : W. B. Ledeboer & Co 

OSsn3zsoe0GesBango 
MUTATIES. 

Diangkat djadi assistent-resident di Tjilatjap, 
- £ ulftis, sekarang wakli ass.tes. di Bang- 

alan. 

Idem djadi assistent-resident di Bangkan. Al 
de @uant, doelvean ass, res. didoardjo. 

Idem djadi secretari dari karesidenan Tapa- 
nocli, J. C. Vergouwen, sekarang controleur di- 
locar tanah Djawa dan Madoera. 

Idem djadi secretaris dari keresidenan Riouw, 
P. H. van der Meulen, ambtenaar jang baroe 
kembali dari verlof dan doeloean controleur di- 
loear tanah Djawa. 

Idem djadi raadsheer pada hoog gerechts- 
hof, Mr, M. M. Taytelbaum. sekarang dalam 
pekerdjaan iroe djoega. . 

Idem djadi lid dari raad van justitie di Mc- 
kasser, Nr, H, W. Nieuw huis, sekarang voorzit- 
ter dari landraad di Indramajoe Madja lengka. 

Idem djadi voorzitter dari landraad di Soera- 
karta, Mr. J. C. Velkamp Helbach, ambtenaar 
pengadilan baroe kembali dari verlof.j 

Iden djadi griffier dari landraad di Kandan- 
gani Tj. L. Hans, sekarang adjuct-griffier dari 
landraad di Betawi, 

Diwakilkan pada pekerdjaan adjunct griffier 
dari lankraad di Betawi, V. G. Reba, sekarang 
ambtenaar ter beschikking pada voorzit ter dari 
landraad di Garoet. 

Sebab bcrangkati dilepas dengan hormat dari 
pekerdjaan deurwaar der dilocar keberatan nege- 
ri dari residentiegerecht di Garoet dan Tjiamis 
A.C.P. Brion. 

Dipindahkan dari Tasikmalaja ke Raba den- 
gan bertempat di Raba poelau Soembawa, gou- 
vernement veearts A P, le Ccutre. - 

Diwakilkan boeat gantinja pekerdjaannja di 
Taskmalaja, gouvernements-veearts di Bandoeng, 
Sorip, Tagor. 

Terhitoeng dari 5 Augustus 1923, sebab soe- 
dah tjoekoep dienst diberi kelepasan dengan 
horma dan mendapat hak pensioen, kepada 
W. F. Lemmens, hoofd:tationschef S. S. 

—0— 
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Battling Key-Young Pelky. 
Kita dapat batja dalam Straits Budget se- 

bagi berikoet: 
Sekarangnja ini Battlin Key, itoe kampioen | 

lichtgewicht di Malaya, train dengan radjin dan 
soedah berada dalam keada'an jang losar biasa. 
Key dalam trainingnja dapet kawan Edwin de 
Louza, satoe welterbokser jang terkenal dan 
ampir seroepa keada'an dengan Key sendiri. 

aloe Battling Key berangkat dalam Seroepa 
keada'an seperti sekarang, tentoe tiada seorang 
bisa ramalkan bagimana nanti kesoedahannja 
itoe perandingan nanti tanggal 18 Cctober di 
New World antara Battling Key dan Young 
Pelky alias Kid Pelky. 

Pelky ada mempoenjain poekoelan heibat 
dan kesar. tetapi Key ada terdik dan pandei, 
hingga ia akan bisa bikin poena itoe poekoelan2 
jang lihay. 

Begitoelah kita dapat batja dalam itoe soerat 
kabar Inggris. Menoeroet doega'an oemoem Pel- 
ky, jang poudah banjak djatohkan djago-djago, 
ada diatas angin, hi ga didoega Key akan 
Anyaran satoe moes jang soesah didjatoh- 
an. 
Sesoeatoe orang di Singapore jang kenal ke- 

da'annja itoc doea boksers, bilang apabila Ke: 
bisa bikin pertandingan draw (seri) soedah lebi 
dari bagoes. 

oe.   Kabar politie, 
Seorang perampocan pendocdoek kampong | 

Perkara be Tasting. 

  

btenaar oeroesan padjek di ser dari ing | 
tempat redactie ai itoe — anyar 
bela pada itoe ambtenaar, jang menoeroet itoe 
courant telah berdaja boeat bikin sebrapa ia bi-| 
sa a pembajar padjek, tapi itoe redactie 
telah dapat kenjataan jang itoe oeroesan tiada 
bisa di belakan, dari bebrapa orang ia soedah 
trima soerat dalam mana ada di tjeritakan roe- 
pa2 perkara, antara mana ada djoega jang 
penoelisnja dengan troes terang membrita jang 
laora1g tiada nanti bisa ilang bentjinja pada 
itoe ambtenaar. Antara soerat2 jang redactie 
Socrab. Handelsblad telah trima ada djoega di 
tjeritakan seperti di bawa ini: 

Dalam sala satoe afdeeling ada tinggal sao- 
rang Tionghoa toea jang doeloe mendjadi satoe 
toeckan kajoe dan kandang2 borong djoega 
pakerdjaan. Itoe orang oemoernja sozdah lebih 
dari 70 taon dan sekarang soedah tiada koeat | Per! 
bekerdja lagi, djadi soeda djomp, oleh kerna 
itoe ia tiada di kenakan padjek lagi. Ia idoep 
dari keasilan satoe waroeng ketjil jang di oeroes 
oleh istrinja, 

Lantaran tiada bekerdja maka boeat taon 
1922 ia tiada di kenakan padjek, tapi dalam 
boelan April 1928 satoe deurwaarder datang 
padanja boeat tagi oewang besarnja f 26.— di 
tamban dengan ongkost deurwaarder, itoe f 29. —- 
ada padjek dari taon 1922, boeat ocroesan ma- 
na itoe orang Tionghoa dalam taon 1922 tiada 
di kirimkan soerat padjeknja. 

Deurwaarder di soegoskan thee dan sedikit 
ko-we2 bocat ilangkan tempo. sedang istrinja 
itoe orang Tionhoa bawa ia poenja sedikit 
barang2 ka penggadean, soepaja dapat ocwang 
akan bajar itoe padjek. 

Itoe orang Tioghoa jang soedah diperlakoe- 
kan begitoe manis oleh ambtenaar padjek soe- 
dah adoekan ini perkara pada directeur van 
financien, tapi sampe pada ini waktoe ia blon 
dapet kabar satoe apa. 

Apa satoe perboeatan begitoe oleh satoe orang 
Christen, tiada tjoekoep boecat bikin orang dja- 
di goesar ? Soerab. Handelsblad menanja. 

nga 
Perkara penjeranganpada 

Zentgraaff. 
Berhoeboeng dengan babar2 jang tersiar ten- 

tang itoe penjerangan pada toean Zentgraaff' 
ini penoelis eendiri sekarang kasi keterangan 
pada Soer. Hdbl. seperti berikoe : 

Berhoeboeng dengan kabar tiada benar dan 
mendjoestakan, jang dikirim oleh Alg. Ind. 
Dagblad, de Pr. Bode, djoega ke lain tempat, 
di bawah ini dit rangkan doedoeknja itoe per- 
kara, dengan menoeroet procesverbaal oleh 
orang politie dan dikoeatkan dengan ia poenja 
soempah waktoe trima djabatan. 

Journalist Van Bovane, redacteua dari Pr' 
Bode, terangkan di depan, 

Faillietnja Van ROSSEN. 
Pendapatan jang bisa ditarik dari milik ka- 

poebja'annja bekas hoofdcommissaris van Ros- 
sen ternjata tida terlaloe banjak. 

Ia poenja perabot roemah tangga jang doe- 
loe ia beli boeat f 19.000. dari Mr. Galesten se- 
karang oleh toko Onderling: Hulp melaenkan 
ditaksir berharga antara6 dan 8 riboe roepia, 
sedang ia poenja auto didoega tjoema bisa Ia- 
koe f 2000. sadja. Itoe barang prabot roemah 
tangga ada bagoes sekali dan kira2 di dalam 
ini boelan djoega akan dilelang. 

Pada sekalian bank disini van Rossen ada 
poenja oewang simpenan djoemblah kira2 
£ 30.000. dan ia poenja satoe roemah di Rys- 
wyk dekat Den Haag (Holand) dueloe disikin 
boeat harga f 23.000. 

Gouvernemet poenja penagian padanja ditak- 
sir paling sedikit ada f 300.000.4 

  

  

Pembesar Militair. 
Generaal Bakker soedah diangkat djadi :com- 

mandant dari eerste divisie dan oleh karena itoe 
dipindakan ka Weltevreden, sedang generaal 
Kruisheer diangkat djadi inspecteur dari barisan 
infanterie. dipindakan dari Weltevreden ka Ban- 
doeng. 

Tambah lagi advocaat. 
Mr. F. H. Copes van Hasselt di Betawi soe- 

dah diangkat mundjadi advocaat en procureur 
pada Hooggerechtshof. 

Djadi, tambah lagi satoe advocaat, sebagai 
djoega jang sekarang soedah ada djoemlahnja 
masi beloem tjoekoep. . 

Ja, wet negeri disini ada begitoe melilit dan 
sebagai karet, hingga oleh satoe golongan pen- 
dnedoek jang dapat gelaran Mr. kagandjilan 
itoe dibikin djadi pentjarian pengidoepan. 

  

  

Larangan batjacourant. 
Soerat2 A.I.D. dapat kabar, pada tanggal 4 

Oct: pembesar balatentaran telah kirim soerat. 
ideran, dalam mana ada ditetepkan bahwa 
(Indische Courant) Oost-en West-Java-edities ti- 
ada boleh dibrikan lagi di dalam cantine2 mili- 
tair, tempat berdiamnja orang militair di wak- 
toe siang hari dan lain2 tempat militair. (K. P.) 

$$ Tentara danpolitie bersen- 
djata. 

sfe Sekarang tentara semingkin lama seming- 
kin banjak ambil over kerdja'annja politie ber- 
sendjata. 

Sabentar2 orang batja jang detachement po- 
litie sendjata digantikan oleh Infanterie. 

Politie bersendjata di Soekadana per 9 Sept: 
jang laloe di ganti oleh satoe brigade infanterie 
dan per 29 Sept: detachement di Ngabang diha- 
poeskan dan di itoe tanggal satoe brigade in- 
fanterie diserahkan soepaja digoenakan oleh 
bestuur. 

Itoelah adanja oeroesan penoekaran politie 
dan tentara di Borneo, 

Djoega di Westkust van Sumatra ada terdja- 
di perobihan bagitoe, hingga politie bersendjata 
di Bangkinang, Kota Tinggi, dan Soengei-Da- 

ken oleh infanterie jang dikapalakan oleh ser-   Soerab Handelsblad toelis jang, lantaran am- | geant Ie klasse. 

reh moesti laloe dari tempatnja boeat diganti- | men 

Boeat mencenggoe poetoesan lebih djaoe, ma- 
ka sakean lama infanterie itoe ditarik dari da- 
soekan2 di Padang Pandjang. 

Pasar maiam atau pasar keoenioengan. 
Bintang Kadjang kabarkan kemari : 
Di Kadjang dalam afdeeling Bonthain, dia- 

dakan djoega pasar malam, jaitoc mengingatkan 
selamat sempocrnah Ratoe kami Koningen Wil- 
helmina didalum tachta keradjaannja, tjoekoep- 
lah 25 tahoen memerintahkan Tanah Nederland, 
dengan tanah Hindia. 
Maka amatlah ramai sehingga boleh dikata 

semoea pendoedoek negeri Kadjang beriang hati 
datang menonton pasar malam. Sehingga penoeh 
sesaklah halaman pasar malam itos disebabkan 
si Penonton dan si Pendjoedi. 

Pada waktoe malam diadakan roepa-roepa 
mainan, oempama pakarena perempocan moe 

dah dari (Kadjang). Pakarena lelaki dari Bala- 
gana (idem). Orang mementjak d. |. 1. 

Waktoe siang segala moerid2 sekolah Gouver 
nement dan Volkschool ditaksir lebih koerang 
500 moerid2 semocanja berpakaian poetih, song 
kok hitam, laloe masing2 memegang dera 
jang tiga warna, berdjalan keliling kota negcri 
Kadjang, dihentar oleh boenji soeling jang amat 
merdoe boenjinja jang membela hati segala pe- 
nonton, beisorak-sorak bersoeka-soeka hati. 

Kira2 djam 9 pagi2 pergilahia sekalian kepe- 
senggarahan akan mendjempoet P. T. Gezagheb- 
ber di Boeloekoemba berfamilie. Sesarapai disa- 
na madjoelah seorang moerid dari sekolah Gou- 
vernement di Kadjang (Abdoerrazak) namanja, 
dimoeka P. T. Gezaghebber berpidato. Makin- 
lah membela hati si Penonton, Kemoedian ma- 
soeklah sekalian di halaman pasar malam ber- 
main-main serta diberi anoegerah moerid2 jang 
terdjaga permainannja.” 

Sajang amat sajang, karena pasar malam ini 
mentjahari oentoeng banjak. Boleh P. Toean2 
arifin pembatja Pemberita ini pikir: segala apa2 
jang dipakai oentoek pasar malam semoeanja di 
bajar ta menoeroet harganja. Bamboe tiap2 100 
batang dibajar hanja f 4.50 Atap tiap2 100 lem 
bar dibajar f 0.50 d. |. I. 

Lebih? lagi heran, bier 1 botol harganja f 0.70 
jang telah diminoem toekang pivlnja ta maoe 
dibajar. Sehingga mendjadi perselisihan jang be- 
sar. Oentoeng bersoning Toean Djaksa Kadjang 
ta djadi meletoes. Djika djadi meletoes...... 

Sabarlah. 

Burgerlijken stand di Makassar. 
Mo.lai tanggal 4 sehingga 14 October 1923. 

sa w0cc0com.@.. ic...» 9. 

bangsa Blanda. 
Nikah. 

1. Archibald Thomas George Kesler dengan 
Rom alias Mina. 

Lahir, 
1. Fritz Franz, Jacobus Hannibal anak laki2 da 

2 Leopald Wilhelm Hannibal dan Reina 
litz. 

Ini: Christenen.j 
lahir. : 

1. Ajub Semuel Joseph anak laki2 dari Frans 
Paul Joseph dan Helena Antji Marikar. 

2. Pieter Machiel Adriaan Nendissa anak laki? 
dari Christiaan Nendisa dan Lentje Karuwae 

Bahagian bangsa Tionghoa. 
Nikah. 

ka jan Leang Kieng dengan The Liong Tjoe 
io, 

2. Nio Tjoeng Tjoang dengan Thoeng Soei 
Giok Njio. 

8, Tan Tek Liong dengan Jo Biouw Heang Nio, 
4. Oei Ho Kiong dengan Lie Sioe. | 

lahir. 
1, Jong A. Njam anak laki2 dari Jong Hao 

Wan en Laij Teng MoE. 
2. Tjia Tjoci Lie Nio anak perampoean dari 

Tjia Kok Eng dan Thio Heang 'Tjioe. 
3. Go MoE Sang anak perampocan dari Go 

Jong Jang dan Ong Laij MoE. 
4. Ong Kok Tiong anak laki2 dari Ong Ham 
dan Oei Biao Tjoe. 

Mati. 
1. 'Thoeng Koei Givk oemoer 8 boelan, 
2. 'Tjiong Socn Djie oemoer 1 boclan. 

Kabar Radio. 
Moelai dengan tanggal 1 November jd., maka 

station Chiribon radio aiboeka goena pnbliek. 

Kabar post. 
Besok tanggal 19 October djam 3-38 sore boe 

at kapal Tijsalak post akan ditoetoep boeat Ba 
likpapan (Samarinda. Kotabaroe, Poeloelaoet, 
Tandjong Selor) Hongkong (Kabe). 

Boeat soerat2 aangeteekend post akan ditoe- 
toep dada 19 October djam 8 sore. 

Mam ema TER RENT DEKADE MRK PRA NATA STAN DIA 

KABAR KAWAT 

Duitschland, 
Bordeaux, 4 Oct. Tentang koeboeranja kabi- 

net Stresemann Havas ada tjeriterakan tbigini: 
Kabine: telah minta pada partij2 boeat kasi 

kekoeasan jang locas padanja dalam oeroesan 
politie di kalangan financien dan cociaal. Menoe 
roet pemandangannja kabinet koers fmark tida 
bisa diperbaiki, kaloe tida diadakan daja oepa 
ja jang paling digoenakan tiga roepa djalan, ja 
itoe golongan rahajat jang mampoe moesti dia- 
kenakan padjek lebih berat, perkara harga ba- 
rang makanan moesti dioeroes menoeroet dasar? 

jang baroe dan Wwaktoe bekerdja moesti ditam- 
sh. . 
Akan tetapi dalam ini perkara tida bisa dida- 

perkan persetoedjoean antara flberbagai? partij, 
antaran mana kaoem socialist oendoegkan diri. 
Setelah itoe, kabinet Stresemann melatakin dja- 
batannja. 
“Bordeaux, 4 Oct. Orang bilang Stresemann ta 

dinja berniat bocat koerangkan djoemblahnja 
iapoenja minester2, berhoeboeng dengan perhima- 
tan. Itoe hal bisa mendjadi alesa, Stresemann 

oedjoe ke kalongan dietatorschap. Beiren 
roepanja soedah ambil itoe djalanan. 
Dengan besluit dari comamissaris-generaal, von 

  
   



Kahr ditetapkan jang hoekoeman2 bocat peng- 
hianat negri dibikin bertamba berat. 

Ada tanda2 di Munchen akan timboel perge- 
rakan reactionnair. 

Bordeaux, 4 Oct. Le Temps menanja, apa 
menoeroet itoe bestuit, hoekoeman mati akan di 
berlakoekan djoega boeat sabotageurs di daera? 
jang didoedoekig? . 

Bordeaux, 4 Oct Tentang keadaan financien 
ada dikabarkan, kehasilan dari tanggal 10 sam- 
pe 20 September tjoema menoetoep 1'/2 pCt. da 
ri belandja. Oetang jang moesti dibajar lekas 
(Vlottende sehuld) sampe tanggal 1 October ada 
54.000.000.000.000 mark. 
# Dengan officieel diwartakan, pindjaman wang 
mark mas telah memberi 164 millioen mark mas 
dari jang mana tjaema di stort 31 mijlioen de- 
ngan wissel, 3 millioen dengan lain2 soerat ber- 
harga dan sekoerangnja mark kertas. 

Bordeaux, 8 Oct. Pada tanggal 3 October sa- 
toe dollar tertjatet 500 millioen mark. 

Bordeaux, 4 Oct. Deutsche Allgemeine Zeitung 
benarkan itoe babar2 Duits jang memberi pem- 
besar2 tentara jang mendoedoeki telah oesir o- 
ranf2 Duits keloear negeri. 

Bordeaux, 4 Oct. Orang Duits telah bikin ac- 
tie menjega kelekoeannja Belgie. Roepanja mare 
ka akan melawan keras Negeri Sariket locaskan 
kekoeasaannja di Rijuland dan Roer. 

Bordeaux, 4 Oct. Jaspar bilang, sebeloemnja 
ditimbang boeat roban politiek mendoedoekin 
daera2 Duits, moesti ada kepastian fjang orang 
Duits betoej2 maoe bekerdja kembali, negri sari- 

ket moesti teroes trima levering2 natura dan o- 
rang2 Dutis mocsti kasi tanggoengan2 jang per 
loe. 

Pertoeloengan pada Japan. 
Bordeaux, 4 Oct. Gouverneur dari Indo Chi- 

na, Merlijn, kembali telah dikirim obat2 ke Ja- 
pan boecat menoeloeng korban2 gempa boemi. 

Atas permintaannja pemarentah Japan, kirim- 
an2 besar dari Indo China Idiberintikan. 

Lebih djaos pada gezant Frans telah dibriken 
900.000 franc bocat orang? Frans jang mendjadi 
korban dari itoe gempa boemi. 

Kembali tanah gojang di Japan. 
Bordeaux, 4 Oct. Di Osaka telah terasa gon- 

tjangan? boemi lagi. 
Itaite—Griekenland. 

Bordeaux, 4 Oct. Gezant Italie di Athene te- 
lah brikan 2 millioen lire pada pemerentah Griek 
boeat orang2 jang mendjadi korban dari itoc 
bombardement pada Korfoe. 

Bulgarije dan commissie oeroesan herstel. 

Bosdeaux, 4 Oct. Pemerentah Bulgarije telah 
stort 100.000 pond stelling pada commissaris Ooe- 
roesan herstel, djoemblah mana soeda djato tem 
ponja di boelan Juni jl. . 

Tiongkok dan negeri2 asing. 
Bordeaux, 4 Oct. Atas nota Tiongkok tentang 

perampokan kreta api di Lancheng, corpsdiplo- 
matiek di Tiongkok kasi djawaban, pembasmian 
pada kawan2 pendjahat tida, | 

Advertentitn 0 
Pendjoealan di hadapan 

orang banjak. 
Pada hari Djoemaat tanggal 26 Octoker 1923 

pagi djam 9'/, akan di djocal di kampong Wa- 

djo, jaitoe satoe pekarangan di kampong " adjo 

(Makassar) pandjangnja 21 M. lebarnja 9 M. be- 

gitoe djoega sebocah roemah (tiga petak) din- 

ding kajoe, tijang kajoe, lantai cement dan atap |: 

zink jang termoeat diatas tanah terseboct diatas. 

Satoe pekarangan terletak di kampong Wadjo, 

(Makassar) pandjangnja 16 M. lebarnja 12 M. be- 

gitoe djoega sebocah roemah (empat petak) din 

ding dan tijang kajoe atap zink, jang termoeat 

diatas tanah jang terseboet diatas, jang soedah 

dibeslag pada tanggal 21 September 1923. 

Geexecutant : Volksbank Celebes. 
Geexecuteerde : Kamaroeddin dg. Palallo. 

Makassar, 18 Oct. 1923. 

De fd. dcurwaarder bij den Landraad 
te Makassar. 

8102 MOEH : SALIEM. 

Pengjoealan di hadayan 
orang banjak. 

Pada hari Senen tanggal 29 October 1923 pagi 

djam 9'/) akan didjoeal di kampong Sidenreng 

district Ocdjoeng Tanah, Makassar, jaitoe satoe 

tanah pekarangan pandjangnja 21 M. lebarnja 
13 M. locasnja 210 meter persegi, begitoe djoega 
sebocah roemah jang ada terdiri didalam peka- 
rangan jang terseboet diatas, roemah itoe tiang 
kajoe tjampoer bamboe, pandjangnja 10 meter, 

lebarnja 6 meter, dan lima pohon kelapa jang 
soedah berboeah. 
Geexecutant : Volksbank Celches. 
Geexcuteerde : Nadjimoedding. 

Makassar, 18 Oct. 1923. 
De fd. deurwaarder bij den Landraad 

te Makassar. 
MOEH: SALIEM. 

Lelang Commissie. 
Hari Rebo 24 October 1923 

Art:ilerioweg No 22 Kamp: Pisang 

Seperti tempat tidoer besi besar komplet Me- 
dja toelis, Schetsel, Sampiran pake klamhoe kap- 
stok pake katja, gambar2, Lampoe doedoek en 

Viol en klok besar pake gongslag, Karaf2, Boter, 

tempat sambal dari glas, tjangkir2 kopi en tjang- 

kir besar, piring2 toca roepa2 Lojang en Pantji 

en wadjang2, katoemboe pake mani2 ada 7 bi- 

dji bocatan Marouke, sama tikarnja en Bolsok en 
Steltje, daging blik en Lida, Piring pandjang 1 

stel, tjoetji moeka dan lain2. Boleh lihat lebih 

doeloe dari lelang banjak barang lagi jang be- 

loem diseboet boleh lihat lebih doeloe dari le- 

lang djam 9'/4 pagi. 

8108 

Venduhouder 

age S. SAKOEL 

Lelang pinda rosmah. 
20 October 1923 Hari Saptoe malam 

diroemahnja toean 

P. A.H Trouerbach 
di Ladjangiroeweg Kamp. Pisang. 

Seperti tempat tidor besar komplet dan Le- 
mari pakian besar dan ketjil en krosi besar sama 
medja pake marmer krom? medja dari kajoe | 
djati semoca, dan medja pakai marmer Boevet 
pakei marmer sama katja, Lemari pakei kafja 
bocat perkakas? piring en katja besar en Lemari 
makan, sampiran, medja makan en krosi, kom- 
por of vernus 2 soemboe jang baik, medja ketjil 
en sedang en Viol jang baroe, Tandoek djonga 
jang besar, Lemari obat, tempat makanan dari 
alminium dan piring en Lampoe gas doedoek 
en pot boenga en pot koeningan en koeningan 
boeat roko of rok stel, klok besar pake gong' 
Sloh en Baki besar en sedang en pake marmer 
berkembang ada banjak lagi barang jang belon 
diseboet disini nanti boleh lihat lebih doeloe dari 
lelang djam anaw sore. 

De Venkuhouder, 

aka EN S. SAKOEL 
Vendu- en Commissiekantoor 

JJ. BITIJA HUBESSIJ. 

Morgen Vendutie 
Op Vrijdag den 19en October 1923 
ten huize van den WelEdelG. Heer 

5. L. Tjia, 
GEDEMPTE-GRACHT No. 9. 

Tegenover de Goedang v/d Firma Moraux & Co. 
Van een goed ouderhouden inboedel w.o. mar- 

meren tafels, stoelen: kleerenkast, glazen kasten, 
ijzerenledikanten, schilderijen en  muur! en, 
etenstafel, eetservies, gasolinelampen onderdruk, 
kinderwagen, keukengereedschappen, bloemen- 
potten enz. enz. en wat verder te voorschijn zal 
worden gebracht. 

Te bezichtigen des morgens voor de vendutie. 
De Venduhouder, 

9669 J. J. HITYAHUBESSY. 
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| Soeda terbit !! Serie ka 4!! 
  

Boekos ,,Wet dan Rasia” 
Perhoeboengan antara Lelaki dan 

Perampoean. 
Djilid ka 4 (empat) 

  

Kerna boekoe ini ada berlaenan isi- 
nja dari djilid ka 1, 2 dan 3, maka 
orang jang telah mempoenjai itoe tiga 
boekoe, haroes mempoenjai 
djoega ini Djilid ka 4 (empat). jang 
ada disertakan banjak gambar-nambar 
bagoes dan bersatoedjoe betoel pada 
maksoednja. Sedang isirnja ada lebih 
PENTING, lebih BEFAEDAH dan 
lebih BERGOENA boeat pengidoepan 
diri sendiri, koclawarga, toeroenan 
dan persobatan antara Lelaki dan Pe- 
rampocan. Djoega oeroesan-oeroesan 
jang geh eim boeat manoesia jang 
belom kenal oewetannja doenia. 

Awas! Boekoe ,,Wet dan Resia” jang 
aseli di omslagnja (koelit boekoe) ada 
pake gambar seorang Lelaki dan Pe- 
rampoean. 

Harga satoe boekoe tebal, formaat 
besarf 5 tambah ongkos kirim dan 
rembours! Pesanan jang disertakan oe- 
wangnja, ongkos vrij. 

Kalau beli sekalian 4 djilid, dari 1, 
2, 3 dan 4, hargaf 12,50. Sesoeatoe 
pesanan dapat persen 1 almanak 5000 
taon. 

    

Pesan teroes pada: 
    N. V. Drukkerij .,De Pertsendjangan” 

Goenoeng Sahari 19—Weltevreden.   
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? CELEBES RECLAME - en LOTENKANTOOR. ? 

» Bonistraat -— Makassar. » 
3 Boleh dapat lot-lot jang terseboet dibawah ini : ? 
&  Namanja Lot Harga Hoofdprijs Tariknja. (1 
& Lot besar Lot ketjil & 
& 50.000 23 Oct. 28 GH 
& O. J. Spaarkas 7.60 2.10 100.000 22 Jan. 1924 & 
6 Geldloterij 1.— 0. & 

“ @ 

? — ? : - : 
3 Tambah Onkost mengirim 10.35 — Rembours ! 0.75 ? 

00000000000 00000 

   Dikasih sewah 

Satoe kantoor 
di TEMPELSTRAAT 17 

Hiap Siang Boo Tjan 
Tengatiana no. - Den ne.2g1 

a memberi 

dan toean-toean Pa pani aa San 22. 
Tanggoeng model jang paling bagoes, dan 

| | 
| sekarang masih dipakai oleh 'alau tida senang pada orang jang beli, bisa 

GEWESTBANK | dikasih kembali dengan dapat jang baroe 

Boleh tanja Telefoon No. 330 2 nba aan 

2 

  

  

        
   

  

00100002191600009200000 

O z J ” Ss. 
TARIK HARI 

20 OCTOBER 1923 
Tetap, tida bisa moendoer 

Lekas pesan, djangan toenggoe 

HOOFDPE SF 100. 
1000 Prijs 

Tanggoeng bajar pen'eh 
11 Oblig. f 10.20, 14 Oblig. f 2.70 

BOLSH TOEKAR 
Semuca lot toea jang f 10— apa keatas (coupon penoeh) dihargakan f 3— 

djadi tambah t 7.20. 
Ie, O. J. S. diterima boeat f 2— djadi tambah f 8.20. 
Ampat 1/4 O. J. S. boleh toekar sama satoe lot toca jung f 10— apa keatas 

(coupon penoeh) tambah wang f 7.80. 

     

  

   

    

     
   

   

    

    

Boleh beli pada kantoor 0. J. S. Malang 
dan Agent-Agent antero Ned. Indie. 

    

  

AANKOMSTEN     

Koninkliike Paketvaart Maatschappij 

AANKOMST EN VERTREKDAGEN DER SCHEPEN GEDURENDE DE MAANI) OCTOBER 1923. 

VERTREK 

De Klerk. Vrijdag 19 Oct. naar Palima. 
Donderdag 18 Oct. van Bima en 12 uur M 

Kleine Soenda eilanden. 

Mijer. Vrijdag 19 Oct. naar Soerabaja, met overscheping aldaar voor passagiers alleen naar Semarang, 
Donderdag 18 Oct. van Soerabaja. 5 uur N.M. Batavia, Singapore en Bel.-Deli. 

Tasman. Zaterdag 20 Oct. naar Brisbane, Sydney en Melbourne. 
Zaterdag 20 Oct. van Soerabaja, 12 uur M. 
Semarang, Batavia en Singapore. 

PijnackerHordijk. Zondag 21 Oct. naar Boeton, Raha, Ambon, Saparoea, Piroe, Namlea, Wahai, Laiwoei, Batjan, 
Donderdag 18 Oct. van Lombok, 8 wur V.M. Ternate, Tobelo, Weda, Patani, Sorong, Saonek, Manokwari, Wasior, Wooibaai, 
Bali, Java, Tg.-Pandan, Riouw en Seroci, Wakde, Humboldtsbaai, Bosrik, en Wajaboela. 

Singapore. 

. Brouwer. Maandag 22 Oct. naar Pard-Par&, Polewali, Madjene en Balangnipa (Mandar). 
Vrijdag 19 Oct. van Part-Part, 10 uur V.M. 

Polewali, en Madjene. 

Van Linschoten. Dinsdag 28 Oct, naar Part-Pare (alleen voor post en passagiers), Madjene, (alleen voor post en pas- 
Donderdag 18 Oct. van West en 8 uur V.M. sagiers), Mamoedjoe, Donggala, Toli-Toli, Leok, Paleleh, Soemalata, Kwandang, 

Noordkust Celebes, Menado, Sangir, en Amoerang, Menado, Siaoe, Taroena, Liroeng, Beo, Peta, Tamako, Tagoelandang 
Talaud eilanden. en op de terugreis, Sentigi en Simpaga. 

s8 Jacob. Dinsdag 28 Oct. naar Batavia. 
Zaterdag 20 Oct. van Bonthain, 12 uurM. 

Saleier en Bonigolf. 

Benoa. Woensdag 81 Oct. naar Boeloekoemba, Saleier, Padang, Toemboelongan, Djampca, Lab. Marege, Boue: 
Zondag 28 Oct. van Boelecomba, 12 uur M. rate, Maoemeri, Kajoeadi, Radjoeni, Padang, Saleier, Dannosang 4 Boeloe- 

Saleier en Maoemeri. koemba.  



    

   

  

    

  

olch Woods Pepermunt Great Harga 11.25 
satoe botol. 

  

$ kain 1 

pakaian Tejuaitana bone Ta tjepat i 
A Oepah dan harga moerah ! : 

5 Boleh panggil di-roemah ! i : 
In roej " FOt pakaian d | Bisa bikin betoel pakaian rocsak! | 2925 

| SemocBonnonononoon, 
Agent dari boekoe? dari /“@ 
VOLKSLECTUUR jaitoe 

: Stvoniratterij ,CHLEBS 
E PASSERSTRAAT — MAKASSAR. 

#mmonomenonononoaN 

 MENDSPAT | 
dala tuan CELEBES boekoe2 cha Na TA 0 L—D2 9. ERFlo 

Boekoe Obat2 terkarang oleh Njonja J.j - : 
KLOPPENBERG — VERTTEEGH #4 3 S ea de 
jani pemberian isjarat dan pembitja- : : 2 5: ia 
raan Prihal pakainja roepa2 tana: | 2 este 
man, uitenlandsche 

o
o
m
 

   

aonan dan boeah7an ditanah 
Hindia, harganja .. .. f 875— 

1. Atlas teemboeh2an, terhitocng kepada isja- 
rat dan pembitjaraan prihal pakai- 
nja roepa2 tanaman, -daonan dan 
boeah?2an ditanah Hindia oleh njo- | 
njd J. KLOPPENBERG — VER- 
STEEGH. harganja .. .. £ 6.50-- 

Pefroleum 
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Se 

Manders Seemann en Co Handel 
Maatschappij. '——.. 

Amsterdam — Pariis — Hamburg — Macassar — Menado — Gorontala — Amboina. 

  

— Makanlah boeah Idjas (Pruimen) jang 
kering 

DEL MONTE” 
jang tida dimasak sesoedahnja dikeloear- 
kan didalam blik. 

Ini boeah-boeah pada moesim panas sekarang 
ada ena: sekali rasanja dan baik sekali boeat 
kesenangan toeboeh. 

Baik kepada orang2 toea demikianpoen kepada anak2 
ketjil ambillah sedikit boeat rasa dan disitoe bisa me- 
njaksikan sendiri. 

— Idjas (Pruimen) jang kering ,,DEL MON- 
TE" terdapat keliling tempat. 
Belilah ini hari satoe blik Idjas (Prui- 

men) .,DEL MONTE», 

MERARRE REA
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