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Kesoesahan dari roepa? pihak. 

Boekan sadja dengan djalan2 jang berloem- 
poer dan jang direndami air kesenangan pen- 
doedoek terganggoe didalam moesing hoedjan, 
tetapi dengan tiadanja kakoes (djamban) pada 
tiap-tiap roemah sewa djoega. Orang2 jang be- 
locm pernah mendiami roemah sewa jang tidak 
berajamban barang tentoe beloum pernah djoe- 
ga merasa betapa berat ada itoe kesoesalian 
jang diadakan oleh hal terseboct. 

Lain pihak jang selamanja tidak terloepoet 
dari kesoesahan toe, bersaksilah! Kita sama 
mengerti, baik penjewa rocmah, baik djoega jang 
memberi sewa (eigenaar) bahwa djamban itoslah 
socatoe peroesahan jung teroctama djuega pa- 
da kita manoesia jang berialoe, tidak ? Apabi- 
la kita dalam sehari tiga kali mengisi pervct ki- 
ta barang tentoe sekoerang2nja satoe kali da- 
lam sehari djoega kita mengosongkan dia. Maka 
ini hal boekan kedjadian sadja pada eigenaar2 
tetapi pada penjewa2 djoega, peudek kata, pa- 
da segala machloek jang bernjawa. Kalau de- 
mikian apakah scbab tocan2 cigenaar soeka 
membangoenkan roemah2 sewa dengau tida me 
ngindahkan itoe keperloean orang baujak artinja 
dengn tida mempoenjai djamban ! Dan djiku- 
lau togan2 eigenaar tahoe merasa, bahwa itoe 

“ djamban tida boleh tida ada diroemah tocau2 
Sendiri, kenapa dan maksoed apa tosan2 menje- 
wakan roemah jang tida berdjamban kepada 
Saudara2 toean jang lain ? Tjinta dan mengasehi 
akan orang lain sebagaimana toean2 tjinta dan 
mengasehi akan diri tocan2 sendiri. Apa dengau 
itoe toean2 bermaksoed menjoerveh imereka ito 
menoendjoekkan sebahagian toeboehnja jung sc- 
mantiasa tersemboeni dalam pakaian jang ba- 
g0es2 pada orang jang lalve-lalang dipinggir-ping 
gir goot, ditepi pantai ? Pikirlah tocan-tocan, 
bahwa mereka itue djoega bernatik dan mem- 
poenjai perasaan maloe sebagai tocan2 djucga. 

Lain dari pada itoec maka pada masa mure- 
kaitce didalam kesakitan, tentoclah uda sutoc 
pekerdjaan bera: jang mereka itoe patoct ae- 
nanggeeng berhoeboeng dengan hal tusebout. 
Bersaksilah sendiri bagaimana soesulinja seorang 
sakittida mempoenjai boedjung atau 

  

kawal 
jang bendak berkalahadjat dan terpaksa imewm 
bocang kotoran itoe Uisoeatoc tempat jang dja 
oeh. Apakah salahnja dan soesahnja apabila 
tocan2 menjorroeh membocat djamban dengan 
mengeiocarkan sedikit belandja jang kemocdiau 
bisa dibagi-bagi laloe ditambahi pada sewa roe- 
mah? Toionglah samamoe maneesia oleh kare- 
na Allah Ta'ala djoega. 

Ia soedah mengarveniakan kepada toean2, le- 
bih dan kepada mereka itoe, ,,koerang”j maka 
dalam itoe tersimpanlah soeatue toentuctan, bat 
Wa jang beroleh lebih ito patuet menolong jang 
koerang, tidu benar tocan2 sekalian? Kita seral- 
kan hal m dalam pertimbangan tocau2 cigenaar 
Jang terhormat serta molion soepaja tocau2 soc 
ka menimbang dia dalam naratja hau jang moe 
lia, Jang poetih bersih, jang -elamanja terdapat 
paua atau dalam manoesia jang benar. 
Kepada pembesar Gemeente poen kita berse- 

roe meminta pertolo:gan kirauja hal dan kesoe- 
sahan jang terseboet diatas beudaklah diselidiki 
dan diperhgtikan benar-benar seraja memberi 
perintah soepaja roemah-roewah sewa jaug tida 
mempoeenjai djamban, (kakoes) patoetlah uengan 
segerah diadakan. Dahoelve dari pada permin- 
taan 1m terkaboel, kita minta beribve-ribue teri- 
ma kasih kepada toeaa-tovan sekalian, batk ke- 
pada cigenaar2 dari roemah sewa, demikianpuen 
kepada pembesar Gemeente jang nanti tidu Ia- 
lai memperhatikan dan mengocroes hal-hal orang 
ketjl dengan rela uau sovui hati, demikianlah 
ada pengharapan kita. M. 

' Soewaltanggoengan dalam perkara ram- 
pok di Lincheng. 

Soewaletanggoengan dalam perkara rampok di 
Lincheng, sedari itoe perkara rampok terdjadi, 
sasoecatoe orang Tionghoa tida ada satoe jang 
tida iboek pikiran, tapi kabanjakan tida bisa di 
dapetken kapoetoesan jang pasti. Ada orang bi- 
lang jang ini perkara moesti ditanggo-ng oleh 
pemerentah Tiongkok, tapi di laen fihak ada 
jang bilang tida moestinja begitoe, pemerentah 
Tiongkok sama sekali tida ada alesannja disoe- 

“Boeat segala penjakit badan, Obat Woods 
Pepermunt Great Cure moestadjab Ibenar. Harj 
ka f 125 satoe botol. 

| dipertocan, jalah 

jroe menanggoeng ini tanggoengan. Ini ada peman 
| dangannja rahajat Tionghoa sendiri. 

Tapi peroendingannja orang asing. boleh dibi 
lang ampir antero soeara bilang bahoea peme- 
rentah Tiongkok jang haroes pikocl tanggoengan. 
Sedari ampat boelan kamariin, soerat-soerat ka- 
bar asing poenja critiek jang pedas, sindiran 
jang getir, sehingga maki-maktan jang heibat, bo 
leh dibilang soedah sampe dipoentjaknja. 

Sesoedahnja Tiongkok kasikan nota djawaban 
nja pada golongan diplomatiek asing, itoe peroen 
dingan? djadi semingkin gentjar dan seroe, tida 
ada satoe soerat kabar asing jang tida kasi de 
ngar marika poenja socara tjela-tjelahan. Pendek, 
semoca merasa tida poeas sama djawabannja kita 
poenja pemerentah. Sesoenggoenja djoega peme- 
rentah kita poenja nota djawabau, tida bisa mem 
bikin orang djadi merasa poeas, tjoema penoelis 
poenja pengrasaan tida pocas dengan orang asing 
poenja pengrasaan tida pocas, roepanja seperti 
sama, tapi sesoenggoenja ada berbeda. 

Orang asing pvenja tida poeas, lantaran kita 
poenja pemerentah tida mase locioeskan satoe 
persatoe permintaannjas sedang penoclis poenja 
tida poeas, lantaran kita poecnja pemerentah soc 
dah toendockin kepala dan merendah, dilahirnja 
sebagi djoega dengan manis menoclak orang poe 
nja permintaan jang tida patoct, tapi diam? ada 
oendjoek sikep sebagi orang jang mave menerima. 

Djadinja sama? tida merasa pogas, tapi perbe 
daannja ada begitoe djaoe. Orang asing poenja 
alesan tentang marika poenja tida pveas, penoc 
lis soedah batja dari pernjataannja golongan ge 
zant asing, sedang penoelis poenja alesan dari 
penoclis pocnja tida poeas, diantaranja ada jang 
belon terdapat dalam kita poenja nota djawaban. 
Maka penoelis sengadja toelis ini artikel, boeat 
rocndingkan soewal peraimpokan di Lincheng ha 
rocs atawa tida tanggoengannja dipikoel oleh 
kita poenja pemerentah. 

Manakala kita orang ingin poetecskan soewal 
tanggocngan dari perkara rampok di Lincheng, 
pertama kita haroes selidikin matjem apa ada- 
nja kita poenja negris kadoca kita moesti selidi 
kin contract perdjandjian Sinchow pocnja artikel 
jang kasapocloe bagimana bocnjinja 3 katiga kita 
haroes selidikin bagimana wet internationaal me 
moctoeskan pada perkaca jang terdjadi pada 
koctika berandal atawa perampok mengganggoe 
dan meroegikan orang asing. Itoe semoea akan 
dibitjarakua satoc? dibagian bawah. 

Mutjemnja negri dalam doema ada ampat ting 
katan: (a) negri jang berdiri sendiri dan mem- 
poenjai hak dipertoeang (b) negri jang joenja 
hak dipertocan sebagians (c) negri jang dilin- 
doengkan oleh laen negri: (d) negri jang djadi 
djadjahan laen negri. Di antara itoz ampat ma 
tjem, sifatnja negri jang mempoenjai dipertocan 
negri lindoengan dan negri djadjahan, oemoem- 
nja orang soedah bisa mengarti. Tjoema sifatnja 
negri jang poenja hak dipertocan sebagian, ada 
lebih soesah boeat diterangken, jang djoega gam 
pang sekali membikin orang salah mengarti. 

Tegesnja negri jang mempoenjai sabagian hak 
satoe negri jang dengan cont- 

ract perdjandjian menerima perwatesan dari neg 
ri jang lebih berkoeasa. Maka pada koetika la- 
koekan hak dipertoean dari negrinja, moesti me 
noeroet prentah dari ncgri jang lebih berkocasa. 

Tapi kaloe satoe negri jang akoeh negri asing 
ada mempoenjai hak extraterritorialiteit dalam 
negrinja, itoelah melaenkan menerima sematjem 
perwatesan dalam hak mendjalinkan wet penga 
dilan, tapi tida bisa dibilang satoe negri jang 
mempoenjai hak dipertoean sebagian. 

Sesoedahnja mengarti ini, baroclah kita boleh 
madjoe bitjarakan tanggoengan perkara rampok 
di Lincheng. Sebab negri kita maski ada lemah. 
tapi berada dalam kadoedoekan negri jang mem 
poenjai hak dipertoean, tida perdoeli ia poenja 
gerakan jang actief atawa passief, maoe poen 
jang ditoedjoekan dalam negri atawa pada locar 
negri, semoea ada keloear dari itoe negri pocnja 
ikiran jang merdika dan tida nanti menerima 
aen negri poenja penjampoeran tangan. 
Pemerentah kita sesoedahnja perkara rampok 

di Lincheng terdjadi, selaennja soedah berdaja 
dengan keras boeat memberi pertoeloengan, o- 
rang' jang kena tertawan semoea socdah bisa 
katoeloengan dengan tida koerang satoe apa, ke 
moedian lantas ditamba politie jang mendjaga 

  

Pileg dan batoek, selama dapat disemboehkad 
olch Woods Pepermunt Great Cure. Harga f 1.25 

Isatoe botol.. 
  

| Gjalanan kreta api, soepaja bisa bikin perlindoe , dalam si tjantik manis (P. M) itoe, sekadar me” ingan jang lebih baek dan soenggoe' malah pada 
|sesocatoe ambtenaar di itoe tempat jang menang 
|gosng kewadjiban, masing? soedah dikasi hoe- 
koeiman sebagimana mocstinja. Itoe toch boleh 
dibilang soedah lakoeken habis semoea kewadji 
ban jang semoestinja, masi ada alesan apa lagi 
boeat madjockan permintaan cewang ganti ka- 
roegian, m-nghoekoem orang jang dioendjoek, 
serta min'a pertanggoengan jang laen hari tida 
nanti kedjadian perkara demikian lagi? 

Kaloc orang asing maoe bilang itoe perampo 
kan terdjadi di Tiongkok, haroes sekali Tiong- 
kok menangcoeng itoe tiga roepa kewadjiban 
jang baroe diseboetkan diatas tadi, tapi orang? 
Tionghoa jang kena dirampok di laen negri 
boekan djarang terdjadi (seperti doeloean di ini 
djadjahan — Koedoes — poen, soedah terdjadi 
perkara rampok dan bakar roemah-roemah o- 
rang Tionghoa, tapi apatah pemerentah Blanda 
soedah ganti karoegian pada Tiongkok? Red. 
Sin Po) tapi mengapatah tida kedengaran jang 
laen negri puen, moesti menanggoeng itoe tiga 
kewadjiban jang terseboet diatas tadi ? 

Inilah perkara pertama jang penoelis tida bisa 
mengarti atas golongan gezant asing poenja per 
mintaan jang melanggar Tiongkok poenja hak 
dipertosan. Ada orang bilang, maka golongan 
gezant asing ingin Tiongkok jang memikoel tang 
goengan dalam perkara rampok di Lincheng, ser 
ta madjoeken permmtahan jang terseboet diatas, 
berdasar pada penctepan artikel kasapoelpe dari 
conra"perdjandjian Sinchow, tida dalam marika 
poenja penjataan ditoelis dengan terang itoe? 

Sahabat baroe. 

Saja mendjempoet kedatangan tocan Thei di 
taman P. M. ini dengan membilang: Assalam” 
alaikocm! Saja sangat beringin berkenal-kenalan 
dengan tocan dan welakin kita berdjaoehan sa- 
toe dengan jang lain sekalipoen, akan tetapi de- 
ngan perantaraan dan pertolongan P. M. kita 
ini, saja poen iengoeloer tangan saja seraja ber- 
djabut-djabatan dengan tocau sambil berharap 
kiranja persobatan bahkan persaudaraan antara 
kita nanti mempoenjai socatoe tambatan jang 
soenggoch2 erat sahingga socsah dipoetoeskau 
ineskipoen bagaimana sekalipoen. 

Kedatangan toecan saja sangat hargakan a-| 
dalah laksana manikam jang tida ternilai oleh 

njadjikan barang nan ada dalam hati sanoe" 
bari hamba, meskipoen diri hamba boleh di 
kenakan perbahasa'an Melajoe nan berboenji: 
»Ocmoer baroe setahoen djagoeng dan darah 

baroe setampoek pinang," apa lagi bahtera ham- 
ba sedang terkatoeng2 disemoedera kebebalan 
dan berpoesing2 dilaoetan kebodohan, masih 
djaoeh ainat dari benoca ,,ahli karang menga- 
rang.“ Itoepoen, djikalau P. T. Redacteur soe- 
di menerima dan engkoe pemangkoe si tjantik 
manis Pemberita-Makassar rela menghidangkan 
sadjian hamba disoedoet Pemberitanja nan 
permai itoe. 
»Apakah nan hendak disadjikan olehmoe 

dalam rocang sitjantik manis Pemberita-Makas- 
Sar itoc?,“ tanja sipolan. 

, Inilah Sadjian hamba, toean ! Samboetlah, 
tjamkanlah bahkan santaplah moedah-moedah- 
an membawa soeatoe berkat oentoek diri tocan 
didoenia dan diachirat. 

1. Djanganlah kita berani mengerdjakan akan 
Sesocatoe pekerdja'an jang tiada tekerdjakan 
oleh kita, sebab seorangpoen ta'akan menolong 
kepada kesoesahan dan maloe kita, hanja boe- 
di kita djoega nan haroes mengira-ngirakan. 
2. Urang jang djemawa dan tjongkak itoe 
moedah akan tjelaka. Demikianlah djikalau 
kita menang dari pada dawa ataupoe berkelahi, 
djanganlah sangat riang hati dan menghinakan, 
lagi memakis-makis, karena dibelakang hari akan 
ada djoega membalas kepada kita. 

3. Adapoen djalan hati-hati itoe, hendaklah 
kita memperhatikan kesalahan Orang lain, itoe- 
lah berboedi namanja, perkara jang baik atau 
jang djahatpoen boleh diperbocatkan tjontoh. 

4. Djanganlah sangat bertingkah hendak mem- 
bawa diri sendiri, sebeloem ter loega oleh kepan- 
daian kita. Loepoet dari pada tewas tjelaka 
djoega se'ocmoer hidoep. 
5. Segala pekerdja'an, jang hendak kita la- 

koekan, fikirlah dahocloe baik-baik akan kedja- 
diannja: djanganlah ingatkan hasilnja jang se- 
karang sadja, batangkali dibelakang hari datang 
tjelaka atas perkara itoe. 
6. Djanganlah riang hati (socka), karena orang 

lain mendapat tjelaka, meski setervepven, istime- 
wa poela sahabat wadjiblah kita tolong. (“) Se- 
teroe patoct ditolong djoega. Wd. Red. 

7. Djanganlah kita besar hati karena ada se-   saudagar. Maka saja berdjandji, bahwa saja ti- dikit kebaikan, barangkali datang orang lain   da akan djemoe dari pada menerima dan menji- 
lakan tocan doedoek dalam taman kita P. M. 
scrta berharap kiranja kekoendjoengan toean2 
itoe boekan meroepakan tingka lakoe anak-a- 
nak ketjil dengan permainannja jang baroe, Sa- 
ja beringin benar bekerdja dengan toean Thei 
dan tocan La Sade seorang sobat lama dari P. 
M. kita djoega karena toean berdoea ini soeng. 
goch2 mempoenjai hati jang  moelia jang dari 
dalamnja kita bisa petik boenga-boenga jang 
semerbak baoenja dan boeah-bocah jang lezat 
rasanja jang barang tentoe tida nanti mengada- 
kan bersin dan sakit peroet lagi bagi barang sia- 
pa jang mentjioem dan mengetjap dia. Saja 
berharap soepaja kita bekerdja bersama-sama, 
socatoe menolong jang lain dalam memberi pi- 
kiran dan perasaan2 jang bergoena oentoek pem 

Ibatja P. M. sekalian soepaja apa jang kotor 
mendjadi bersih. jang koerang mendapat tam- 
bahan, dan maksoed2 ,kita jang kini tinggal 
terkandoeng dalam senoebari kita. terkaboellah. 
Boekan sadja boeah pikiran kedoea toean ini 
saja hargakan. akan tetapi pendapatan dan pe- 
rasaan toean2 correspondent, pembantoc, penga- 
rang dan pembatja lain poen saja inda'kan, sa: 
hingga saja tida nanti lalai dan malas pada 
berdiri dimoeka pintoe taman kita Pemberita- 
Makassar ini menocnggoe kedatangan toean-toe 
an sekalian. 

Marilah: bahkan marilah hai tocan-tocan jang 
bocdiman,  masoeklah, karena taman ini 
disediakan oentock kamoe sekalian. Tebasilah 
dan bersihkanlah dia laloe tanamlah bibit jang 
bergoena. soepaja satoe kali kelak kita ramai- 
ramai menoeai dan santap dia dengan bati jang 
penoeh kesoekaan djocalah adanja. 

J. MUNSTER. 

TSETITIK DARI TAKALAR. 
Setelah haraba batja dan menjelidik isi si tjantik 
manis (P.M.), maka sangatlah rindoe hati ham- 
ba serta gairah hambapoca berombak2lah se- 
penaka laoetan gempa kena topan, akan toe-   

jang melebihi kita adanja. 
8. Baik-baik mendjaga tjoemboean orang lain, 

karena tjoemboean itoe terlaloe manis akan te. 
tapi kelak datanglah sesal dan pahit maoeng 
akan diri kita sendiri. 

9. Djanganlah pertjaja kepada perdamaian 
orang jang ber'akal djahat, karena niatnja ha- 
nja ingin mendapat hasilnja sendiri sadja, tiada 
berfikir akan hasilnja orang tain. 

10. Sclama hidoep kita dalam doenia ini, hen- 
daklah hati-hati, djangan sampai termasoek 
kedalam kesoesahan. Akan tetapi apabila ke- 
soesahan itoe telah datang kepada kita meski 
berapa besarpocn djanganlah poetoes asa me- 
minta selamat kepada Toehan dan ingatlah 
pesti ada poela orang melebihi kesoesahan itoe. 

Manoesia didalam doenia itoe, ta'akan soenji 
dari pada kesoesahan adanja. 

11. Segala kelakoean, meski moeskil bagaima 
napoen, djanganlah diboeat ketjil hati, maka 
patoet kita kerdjakan dengan sabar, djangan 
takoet akan kesoesahan dan djanganlah poetoes 
asa menghabiskan dia, sebab bila dikerdjakan 
dengan sabar, lambat laven insja Allah djadi 
djoega. 
12. Djikalau kita djalan berteman, haroeslah 

satoe hati manis dan pahit, djika tiada mem- 
beri manis kepada teman, djanganlah harap 
akan belanja kepada kita. 

18. Djaranglah menoesia itoe tahoe akan 
perkara-perkara jang membawa tjelaka atau se- 
lamat kepadanja: karena itoe, hendaklah segala 
kelakoean dipikir lebih dahoeloe. 
114. Lebih baik diam dari pada berkata-kata 
jang tiada berhasil. Air beriak tanda ta'dalam, 
15. Djikalau kita telah selamat dari soeatoe 

ketjelaka'an, djanganlah mendoega akan sela- 
mat dari sekalian bentjana karena kita jang hi- 
doep dalam doenia ini, terkepoeng oleh bentja- 
na djoega, siapa jang lalai ialah kena, 
16, Djanganlah mentjatjat dan mentjela orang 

lain, djika sama bertjela adanja. (Djarang   roet bertjenkerama dan ikoet djoega berbantjang2 lia dalam doenia ini. 
sekali ada orang jang tida bertjatjat dan je- 

Wa. Red.) Na   

,



    
Lega Kerarnad is jang termashoer soe- 

| dah 4 bahwa jak sekali djadi ngeres 
penjakit Malaria kalau dibandingkan den- 

dan tidaklah djarang jang 

.maaloem belaka, Kinine ialah 
Malaria, jang bikin mati bibit i dalam darah, Kedjadisnnja 

malaria seperti terlaloe lemah, koerang 
darah sakit peroet besar dan limpa, badan dja- 
di koeroes, tidaklah disemboehkan oleh kinine. 
Boeat penjakit itoe perloe ada obat jang bisa 
bikin koeas toeboeh jang lemah dan koeatkan 
asabat serta tambah koeat diri. 

DJALAN JANG PALING BAIK. 
Djalan jaug paling baik sekali boeat hilang- 

kan penjakit itoe ialah pakai Sanatogen, jang 
terlaloe moedjarab goena hilangkan bahaja pe- 
njakit sesoedahnja dapat sakit Malaria dan ti- 
daklah ada obat jang lebih baik chasiatnja la- 
in dari obat ini. 

Tocan Doktor C. Naylor, Bangalore, Hindia- 
Inggeris, toelis: ,,Dengan saja poenja pertolon- 
gan tocan poenja obat "”Sanatogen” jang terla- 
loe baik, dimasoekkan di-Hindia Inggeris Sela- 
tan dan saja ada sebab boeat besar hati karena 
kebaikannya, oleh sebab hal itoe saja pandang 
seperti pertolongan besar, jang saja boleh oen- 
Gjoekkan pada orang sakit. 

T E # 

»Tidaklah ada obat koeat jang bisa lawa Sa-| 
natogen kalau toeboeh perloe dapat makanan 
jang koeatkan diri. Sanatogen gampang mentjer- 
na daa baik dipakai kaiau kiranja orang tidak 
sempat lagi minoem soesoe, maskipoen ditjam- 
poer dengan banjak ajer. Dalam beberapa hal, 
teroetama pada penjakit keras dan sampar, sa: 
ja soedah pakai Sanatogen ini seperti pemban- 
tocan besar, sebab karena kocatan obat ini 
orang sakie sempat lawan penggodaan penjakit 
dan lagi obat ini terlaloe baik paedahnja boeat 
tolong saja tempo lawan penjakit-penjakit dja- 
hat. Saja terangkan bahwa sebab kedapatan- 
nja Sanatonge ini seperti soeatoe sendjata besar 
diberikan pada banjak lain, jang soedah da- 
lam tangan tiap doktor.” 

(Tanda tangan C. Naylor 
Perdjalanan darah pentjernaan makanan dan 

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

geris toelis seperti berikoet: ,,Kebaikan besar 
jang didatangkan oleh Sanatogen adalah ter- 
laloe banjak sekali dan paling adjaib. Orang: 
orang sakit jang soedah beberapa lamanja djadi 
koeroes oleh penjakit beratnja idjadi bertambah- 
tambah satoe atau doea pond tiap minggos, 
dan kadang-kadang poen lebih banja lagi.” 

Toean Doktor Premsela di -Amsterdam kabar- 
kan: ,,Perkara saja poenja anak jang atjap- 
kali betoel dapat sakit malaria saja boleh terang 
kan bahwa saja terlaloe poedji sekali kebaikan 
Sanatogen, dan tidaklah ada bandingnja kalau 
dibandingkan dengan matjam!' obat lain jang di 
ketahoei orang sampei sekarang. Djoega bagi 
banjak orang sakit jang lain jang saja obati, saja 
ma'loem dan ketahoei, bahwa kalau pakai Sa- 

natogen temponja dapat kesehatan djadi lebih 
tjepat kalau dibandingkan dengan obat lain jang 
dipoedjikan, boekan sadja sesoedahnja sakit 
malaria, tetapi djoega habis matjam? penjakis 
jang lain. Sebab 1toelah saja poedjikan Sanato- 
gen dengan hati pertjaja." 

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

pertolongan Sanatogen boeat dapat kasehatan, 
Semboehkan asabat dan kekoeatan tocboeh. 

  
    

17. Adat manoesia itoe ingin djoega mentja- 
tjat dan mengoempat kesalahan orang lain, pa- 

da hal dia sendiri poen tiada soenji dari pada 

salah. (") Benar sekali tocankoe Wd. Red. 
18. Djanganlah kita pertjaja akan orang jang 

membaikkan dirinja sendiri, karena orang pan- 
dai tiada soeka memoedji dirinja, dan orang 
jang bersalah kerap kali keloear dari moeloetnja 

sendiri. 0. 
19. Djanganlah pertjaja akan perkata'an 

orang jang, sombong dan jang socka mentjela- 

tjela orang lain, karena didalam doenia tiada 
manoesia jang lebih djahat dari pada jang 
ber'adat demikian. Inilah sedjahat-djahatnja 
manoesia, jang mengadoe-adoe, agar orang jang 

lain mendapat Deaka. (") Mena orang jang 
jam ini tida boleh memimpin kaoem. sematj p ia 

20. Segala perkara jang baik-baik, jang ha- 

erekanem jang sedap-sedap, djikalau diker- 

djakan tiada dengan sempoerna dan hati-hati, 
terkadang-kadang mendatangkan tjelaka djoega, 

meskipoen air boleh djoega mendjadi ratjoen 

djikalau diminoem tiada dengan kira-kira. 

21 Memberi ingat kepada orang agar mendjadi 

sehati, itoelah jang sepatoetnja. Akan tetapi 

ingat-ingatlah apabila menolong orang bergeloet 
iatau bertindjoe, terkadang boleh mendjadi tewas, 
toelah salahnja sendiri. |'— 
22. Banjaklah manoesia jang berasa, bahwa 

dirinja lebih baik, lebih pandai, lebih sempoerna 
d.ll., djanganiah lekas kita pertjaja, karena se- 

soenggoehnja hanja, Toehan djoega jang lebih 

itoe adanja. . 
& 8. Adapoen manoesia, sepangkat-sepangkat 

oemoernja itoe ada djoega ketjelakaannja, jang 

moedah tiada bebas dari pada kesenangannja ke- 

hendaknja asalkan kenjang pada masa itoe ilj.e 

ga, djaranglah orang moeda berfikir akan koe- 

dian, jang toea tiada maoe diberi ingat oleh jang 

moeda, rasa hatinja karena telah banjak penda 
patan. Maka jang demikian itoe termasoek sa- 
ma salah adanja. 
(") sitoca jang soedah beroeban selamanja me- 

rasa tjoekoep dari pada segala sesocatoc pada 

hal kerap" sebagai anak? ketjil jang masih soe- 

ka. bermain dengan pasir. Wa. Red. 

24. Djikalau kita berlakoe kepada djalan jang 

tiada benar, jg. akan djatoeh kedalam keloeboe 

N 

H 

ran pelantiki iblis, sebeloem kita djatoeh ajolah 
jaga Giri boeat lawan bahajanja. | balik kembali soepaja tiada #jelako,  djanganlah 

kita kata : 
»Apabolehboeat” 

25. Banjak orang bodoh, jang soeka berda'wa- 
da'waan, tetapi tiada apa jg. diperkarakamnja. 
28 Pengetg, itoc, meskipoen sedikit, dji- 

kalau kum anna En, angker gaya gy- 
goeh goena djoega. Istimewa ajan 
banjak adanja. po : 
27. Tiap-tiap tjelaka ada goenanja. Barang 

siapa orang telah mendapat tjelaka, itoclah o- 
rang mendjadi pandai. Berlaba karena telah da 
hoeloe meroegi. 
28. Perbahasaan: Orang moeda baharoe ber- 

tambah pandai dan radjin, apabila ia telah men 
dapat ketjilakaan dan tewas adanja. 
29. Adat manoesia itoe, apabila telah menda- 
pat kemoeliaan, tiadalah ingat akan kesoesahan: 
dan ketjelakaan orang lain. () Kehinaan dan ke 
soesahan doeloe? poen terkadang” tida diingati 
poelas maka inilah jang mengadakan kesalahan 
besar dalam kehidoepan kita, Wd. Red. 
30. Orang dengki achirnja mendapat kesoesa 
han dan sakit hati, meski awalnja mendapat 
kesenangan poeu. 

Orang sabar dan rendah lagi baik hati, achir 
nja pesti mendapat kesenangan dan kemoeliaan, 
meski awalnja menanggoeng 'azab sengsara ba- 
danpoen. 

Masflah hamba nan pitjik ini, 
J. A. THEI. 

“dOSODD6D98199000p 
Demam paroe-paroe. 

Demam paroe-paroe seringkali mengikoeti pe- 
njakit tjampak atau penjakis leher pada kanak 
kanak. Tanda-tandanja, jaitoe demam dan ba- 
toek. Napasnja tjepat sekali, Djikalau keras 
demam itoe, maka moeka dan oedjoeng djari 
biroe warnanja, Lekas kasi minoem 

at Pepermunt 
Atoeran ada tertoelis pada botolnja. Harga 
f 125 sebotol. 

Agent: W. 3. Ledeboer & Co. 

donao2022acooo9or 
Mohon pertolongan. 
  

Toean-toean pembatja sekalian ! 
Kalau kami selidiki benar-benar akan keada- 

an bendar Makassar dibeberapa tahoen jang te- 
lah laloe, kemoedian kita bandingkan dengan 
sekarang ini, njatalah kepada kami, bahwa ver- 
houdingaja adalah berbanding sebagai 1 dengan 
100. 

Tjobalah toean-toean lihat ! 
Dahoeloe segala djalan-djalanan disini ditera- 

ngi dengan lampoe2 minjak tanah, kemoedian 
dengan lampoe2 gasoline jang berdjaoeh-djaoehan 
disini sana dengan tjahajanja jang koerang te- 
rang. 

Sekarang toean2 djikalau kami mendjalani 
djalan-djalan dan kampoeng-kampoeng jang ra- 
mai, oempamanj: dikampoeng Tjina. Heeren weg, 
Hoogepad, Prinsenlaan dan beberapa lagi jang 
ta” oesah saja seboetkan, sangkalah kami siang 
hari agaknja, karena tjabaja lampoe gas jang 
amat terang itoe. 

Sesoenggoehnjalah djika teringat akan hal ini, 
pantaslah kami semoea menadah tangan ara ke 
langit membilang beriboe-riboeterimakasih kepa- 
da jang ditinggi jang soedah mengerakkan hati 
pembesar-pembesar gemeente disini, hingga soe- 
dah mengadakan pekerdjaan jang moelia itoe. 

Hal ini meriangkan benar hati kami karena se 
moeanja itoc memanglah mendjaoehkan berba- 
gai-bagai bahaja. 

Walaupoen telah kedjadian demikian adalah 
djoega kami mendengar persoengoctan dari sega 
la pihak, jaitoclah dari pada orang-orang jang 
mengediami kampoeng-kampoeng, dan disepau- 
djang djalanan jang koerang ramai oempama- 
nja kampoeng Pisang kampoeng wadjo, Schijf- 
bergweg dan beberapa jang lain djoega, menga- 
takan tida ada penerangan, sehingga dibvelan 
gelap ditempat-tempat itoe sebagai didalam liang 
batoe di Bantimoeroeng. Kadang2 digjnlan-dja- 
lanan itoe adalah orang2 jang bertoeibotk se- 
orang dengan jang lain apabila terlaloe gelap. 

Tocantoean pembatja pikiran saja ditempat- 
tempat jang sedemikian, gampanglah sekali ke- 
djadian berbagai-bagai bahaja oempamanja: pen 
tjoerian pemboenoehan dan lainlain sebagainja 
boekan ? 

Memikir-mikiri akan hal jang sedemikian, ber- 
seroelah saja kepada sekalian toean-tocan pem- 
batja, dengan pengharapan kiranja kami semoea 
akan sehati, memohon kepada jang ditinggi, 
agar hati-hati pembesar Gemeente disini akan 
digerakkannja, soepaja ditempat-tempat jang se- 
demikian akan diberi penerangan. Pendapatan- 
koe djanganlah teroes diterangi sehagai dikam- 
poeng-kampoeng dan didjalan-djalan jang ra- 
mair melaimkan sadja sebagai doeloe-doeloean, 
boekan toean2. 

Begitoelah kami akan membilang beriboe te- 
rimakasih djikalau hal ini telah kedjadian. 

Noot. SAHE. 
Kita ada berkelocasan akan meminta apa sa- 

dja jang kita kehendaki atas djalan jang sopan. 
Saja bergirang, bahwa toean Sahe mentjoerah- 
kan rasa hatinja jang mengandoeng socatve mak 
Soed jang moelia bagi pendoedoek bandar Ma- 
kassar maka saja poen tida berharap dan min- 
ta moga-moga maksoed ini bisa kedjadian akan 

tetapi epabla saja teringat akan djawab pem- 
besar eente atas permintaan pendoedoek 
kampong Pisang tenbang penerangan, maka 
pengharapan saja tahadi jang meroepakan se- 
bocah batoe hitam jang keras dengan segerah 
bertjairlah. Welakinpoen demikian saja tida ber- 
maksoed menegahkan toean dari pada maksoed 
terseboet, hanjalah saja serahkan sahadja kepa   da pendoedoek sekalian, Wd, Red:   

KABAR KAWAT 
“—— TELEGRAM”——— — 
Comferentie soedah selesai 

Bordeaux 2 November 1923. 
Dari Italie dikabarkan bahwa dihari Rebo a- 

kan dikoentjikan comferentie besar jang kelima 
boeat kapal dan pekakas terbang dari Musolini. 

Bordeaux 2 Nav. 1923, 
Dikelocarkan. 

(Malabar) Messagero mcndapat kabar bahwa 
adalah 170 orang Israel jang dioesir keloear da 
ri Beieren oleh von Hahr, mereka itoe telah tiba 
di Genua, dan bermaksoed hendak ke Engeland 
atau ke Amirika. 

Weltevreden 8 Nov. 1923. 
Bezuiniging. 

(Aneta) Landvo :gd telah mengirim soerat eda 
ran kepada segala kepala? pemerentah dengan 

ngharapan akan mendapat voorsteP' dari ber- 
bagan inspecteursfuneties, dimana diharap akas 
mendapat kabar jang baik dari dalam Buiten- 
bezittingen. 

Kabar telrgraaf. 
Terhitoeng dari tanggal 10 boelan ini maka 

segala kewadjiban dari station ,S emaran g- 
radio” akan ditetapkan dan setiap hari akan 
diboeka dari djam 8.12 dan dari djam 1.80 
sampai poekoel 5 sore. Hari minggoe dan - hari 
besar tida diboeka. 

Boeat Djepan. 
Den Haag 8 Nov. 1928. 

MAncta) Di Nederland soedahlah dik oempoelkan 
boeat Japan satoe setengah ton. 

De Duitsche Kroonprins 
Den Haag 8 Nov. 1923 

(Aneta) Burgemeester dari Wieringen menjata- 
kan bahwa oleh keadaan loear biasa maka kroon 
prins isoe tida berpikiran hendak kembali. Sebe- 
narnja, ia ada bermaksoed hendak meninggal 
kan Wieringen dan berhadjat membeli sepotong 
tanah ketjil dibahagian Harderwijk. 

De Kabinets Kwestie. 
Den Haag 8 Nov. 1928. 

(Aneta) Koningin telah menerima lagi toean? 
Nolens dan Schokking. 

Hal mengkoeboerkan Bonar Lauw. 
Bordeaux 5 Nov. 1928. 

(Malabar) Kemoedian dari pada bangkainja 
dioeroes di Westminster: Abbeij, maka bangkai 
terseboet diiringkan lagi ke geredjast. Coluoban. 

De Exj Kroonsprins. 
Den Haag 85 Nov. 1928 

(Aneta) Mr. Kan telah berangkat ke Wiering- 
en berbitjara perkara? dengan Kroonprins. 

De Hanze Banken. 
Den Haag 5 Nov. 1923 

Den Hanze Bank di 's Hertogenbosch ada men 
dapat tekort sedjoemlah besarnja satoe millioen 
roepiah. 

Soerat? jang ditoenggoeh. 
Dengan kapal Meijer kita akan mendapas 40 

zakken soerat?. Diantaranja 16 zakken Holland- 
sche dan Engelandsche correspondentie. 

Soerat? jang tiada beralamat. 
Dengan kapal Kedoe ddo. 4 Nov. 1928 telah 

kedapatan. 
1 Soerabaja Courant No. 248 ddo. 81/10-23. 
1 Soerabajasch Handelsblad No. 246 ddo 80/10- 
"23, 

KABAR MAKASSER DAN LAIN-LAIN NEGRI 
Jaarmaarkt dan satoe bekroning. 

Soedahlah beroelang-oelang kami menoelis ten- 
tang Jaarmarkt, dengan menjatakan didalam 
toclisan kami tentang kebagoesan2 dari Indische 
kunst-nijverheid, jang telah kedjadian djoega 
di Celebes, diadakan oleh anak negeri. 

Seorang dari pedoedoek disini telah memboe- 
at perhiasan emas dan perak jang amat bagoes. 
Perhiasan2 terseboet telah dikiram ke Jaarbeurs 
di Bandoeng, dimana mendapat banjak kepoe- 
djian dari pada Gouverneur-Generaal. 

Kemoedian dari pada itoe, ia telah toendjoek- 
kan djoega perhiasan2 terseboet di passer-malam 
disini jang baroe laloe. Setelah itoe dikirim lagi 
ke Passer-Gamber di Betawi, 
Oknom  terseboet bernama Hadji BORA. 

Hadji BORA itoe soedah dihadiakan oleh Pa- 
sar-Gambir sebab pertoendjoekkannja, dengan 
satoe bekroning emas. Diloear itoe telah diteri- 
manja djoega, satos medalje emas dan satoe 
diploma. ! 
Kamipoen amat bersoeka dan mengatakan 

tocan Hadji BORA poenja selamat beroentoeng, 
sambil berharap moedah-moedahan toeanlah 
jang akan mendjadi satoe tjonto kepada pen- 
doedoek disini. 

Mengingat akan toelisan2 kami jang dahoeloe 
begitoepoen sebagai jang Hadji BORA telah 
toendjoekkan akanfkefahamannja, maka terpak- 
salah djoega kami berseroeh sambil berharap 

  

  

moedah-moedahan satoe Jaarmarkt akan diada- | 
kan oentoek Inlansche Nijverheid. 

Boeajakoelit poetih. 
Pew, Soeri kasik tahoe, bahoea di Kalianget 

ada berglandangan 2 orang Europa jang masih 
bisu diseboet sinjo, jani masing2 oesianja 19 dan 

20 tahon. Boleh djadi marika ada doea dari se- 
bagitoe banjak korban malaise dan tjoba tjari 
peroentoengamnja sebagai boeaja darat. 

Sesoedahnja menoenggoe korban sekoetka la- 
maoja. marika dapat lihas satoe taxi mendata- 
ngi dan jang naiki ada satoe perempoean hina 
bangsa Boemipoctera. 

Itoe auto laloe dengan sigera ditahan oleh 
2 orang Europa terseboet dan si perempoean 
dapatkan langganan berasa girang dengan boe- 
roe2 djocal moekanja soepaja bisa rfenarik hati 
dan soepaja djangan sampai oerceng. 

Betoel djoega doea sinjd terseboet tiada oe- 
roengkan perhseboengannja dan laloe poera-poe 
ra njatakan tjinta. 

Tiada tacenja, sebentar kemoedian semoea 
barang perhiasannja itoe prampoean dirampasin 
dengan paksa, terdiri dari kaloeng, gelang, pe- 
niti, toesoek konde, enz. enz. 

Itoe prampocan jang mendjadi korban laloeh 
minta pertoeloengannja politie bocat tangkap 
itoe doca boeaja darat dan lantaran tjerdikpja 
Politie, semalam djoega itoe doea perampok di- 
tangkap dan ditahan di kantoor politie. 

Noot. 
Ja, itoe ketjakapan politic jang demikian pa- 

toetlah . dipoedji sampai dimana-mana akan te- 
tapi kalau ada kedjelekan mereka itoe barang 
tentoe kita tida loepa djoega menjatakan disini. 

Wd. Red: 

#se05.90909200209820 

Koelit jang kasar kalay digosok dengan 
dengan sebentar boleh dadi litjin dan bersih. 
Segar rasa badan kalau koelit kita bersih dan 
terhindar dari pada segala penjakit kotor. Se- 
demikianlah besar hasil zalf ini, Dapat kita be- 
kerdja dengan tenang dan hasi selaloe riang, 
oleh sebab hilang segala gatal dan sakit. f 1.— 
satoe blik. 

Korrengzal 
| Agent: W. B. Ledeboer & Co 

09263000900009568900 

Dari Atjeh. 
“ Tenkoe Oemar dari Keumangan jang ter- 

kenal, dan sering dioega dsseboet radja jang ti- 
ada bermakoeta dari Pidie, di tanggal 6 £ - 
telah diserang oleh Tenkoe Nja Hoesin dari 
Oesi. Maskipoen Tenkoe Oemar sendiri tiada da- 
pat bintjana apa?, toch ada satoe orang jang 
djadi korban, ja iioe Keutjhi Asan, jang soedah 
berhasil lindoengin Tenkoe Oetnar, tapi ia sgn- 
diri dapat locka bagitoe heibat, hingga tiada 
hana kamoedian ia tarik napasnja jang pehga- 

isan. 
Djika seorang Atjeh soedah brani menjarang 

pada satoe orang jang djadi toeroenan dari sa- 
toe kaoem toea, jang beberapa abad mengam- 
bil kedoedoekan tinggi di Pidie, dan lebih dja- 
oeh ada djadi anggota dari satoe kaoem jang 
begitoe dihormatkan oleh rahajat, seperti Ten- 
koe Oemar, tentoelah orang itoa mempoenjai 
alesan jang tegoeh. 

Menoeroet kabar, memang djoega sedari be- 
berapa tahocn antara itoe dosa orang ada per- 
selisihan pan sekarang satoe orang lain jang 
djadi korban. 

Assistent-resident Pidie sendiri soedah berang- 
kat ke Beureunoen, jdi mana Tenkoe Oemar 
ada berdiam dalam ia poenja gedong, jang di- 
riasin dengan bavjak barang oekiran Atjeh, boe- 
at membikin permeriksa'an. 

Lain dari itoe, bisa dikabarkan lagi terdjadi- 
nja satoc pemboenoehan tapi boekan #pemboe- 

noehan tjara Atjeh. Tiga orang Tionghoa jang 
telah bikin perdjalanan dengan seorang Atjeh 
si Abas, ditoedoeh telah boenoeh itoe orang 
Atjeh, soepaja bisa rampas itoe orang poenja 

| ang jang tiada banjak bocat bisa beli tjan- 
ce. 
Dari verslah boelanan dari Atjeh orang bisa 

liat disana jterdjadi beberapa pemboenoehan, 
Pembatja jang dapat baija itoe verslag tentoe " 
maoe anggep jangorang2 di Atjeh merasa diri 
nja tiada sentosa, tapi s:benarnja tiada begitoe 
karena orang di sana ada sama sadja ,,senang- 
nja” seperti pendoedoek di lain? bagian dari ini 
Hindia. 
Kebanjakan pendoedoek di Atjeh sendiri ba- 

roe dapat taoe, terdjadinja satoe pemboenoehan 
atau perkara laen, dari soerat kabar, karna 4A- 
tjeh ada loeas, sedang perhoeboengan ada sedi- 
kit. Lantaran ini djoega. satoe kabar begitoe tia 
da membikin orang djadi lebih perhasikan dari 
pada satoe pemboenoehan, andeken sagja di Ti 
mo. 

Orang bi:a anggep jang separo dari rajat Atje 
ada terdiri dari pemboenoehan? tapi sebetoelnja 
tiada begitoe Pemboenoehan soepaja bisa lakoe 
kan perampokan, tiada pernah terdjadi. Djika 
satoc orang Atjeh memboenoeh, tentoenlah pen- 
balasan sakit, lantaran merasa terhina atau koe 
rang beres ingatan (Het Nieuws.) 

  
  

Mineraalwater en Limonadefabriek Rarikamp & C9. 
Moelai Ini hari maka harga deri barang2 kami terhitoeng seperti: 

Segaxia roepa lemonade boeat Isinja harganja" 171, oent 
Ajer bianda 

Harganja satos botolpakai toetoop patont 
dan pakai toetoep biasa 
Stroop roepa2 satoe botol harga 

» tamarinde ,, ” 
Botol2 deri tabriek kami boleh dikembalikan 

bali harga jang soedah dibajar. 
Beli boeat di djooal, harganja di 

129 

12, 
20” 
20 

0.90 
” 1 ” 
dengan tida petjah dan terima kem- 

soerangkan, 

Rathkamp & Co.



     

    

Pp. 

" 2 pan , nambi bisee Goena membekin baik penjakit badan dan di! Korrengral m-entengkan sakit tersebab oleh - Kesenangan orang bolehfbeli dengan Komen# | Hilang kocrap, kereng, 
loeka-loeka goedik na orrengzal f 1— sa-  sambei. Tidak lebih dari f 1— satoe blik. jzal. Tjoema f 1— satoe blik. oleh karena Korrengzal f 1 satoe anak 

toe blik. : Menjenangken dan mengobatkn gatal tersebab | o u ” , 
Kalau dihinggapi bisoci atau merah-merah di oleh koedis dan goedik jaitoe dengan Korreng- Masa sok rn batak angan dimana- | F Mengapa mebiangkan terostoel, djerawah 

badan obat dengan Korrengzal f I—satoe blik zal f 1— |nana dengan harga f 1— satos blik. : da mata. Pang: 2. 
Boeat orang toea. Pon LO OOO LOL 00000 040000 01016000040000000000 

dan boeat orang? jang lemah: keadaan toeboeh: | 8 Kg 2 
£ nja Pinkettes satoe elok karna, digoenak kan, 2 von - Ta sdutis | & 

bila dikahendakkan ia memboeang penjakit sen £ 3 Hk si t 
belit (soesah boeang acr) dengan lemboet seper- Op Zaterda2» 10 November 1923 4 
ti asal, memboteang sakit kepala jang keras dan ten huize van den Heer y 
kedatangan pitam, membaikkan penjakit bawa A. K. GUSSI sUX 

sir, 
GANG SOERATIE No. 22, 

5 3e RENGGANGWEG. '& : 1AT 
SA Van een gocd onderhouden inboedel, zo0nls : & #5 & 

mendjaohkaa sakit bosang aer dan bosang ae | Houter zitje met rond blad, luierstoel, hoeden- ' 3 2 8 
darah. kapstok met spiegel, houten standaards, (Chi-' S B Aa 3 

Boleh didapati diantara Hindia Nederlang, har| neeseh houtsnijwerk), muur supports, porscleinen 
ga 85 sen 1 fles. De Dr. Williums' Medicine Co. |en koperen muurborden-, vazen, potten, schilde- ' Vg 
Singapore. Hoofd kantoor bocat Hindia Inggeris | rijen, klok mct gongslag, wekker, darucs schrijf- | 

0
0
0
1
0
 

     

dan Hindia Nederland. bureau met draaistocl, sampiran kleine zitbank | 
j 8 met bultzak, eenpersoons houten ledikant, een- en » Boleh dapat pada " Pinkettes Menjimpan ! Kamoe Sehat. tweepersoonsledik ant, djatichouten etenstafel met 

nm - — Istoelen, theetafel, etens-, kleeren , medicijn- en ? 
—— .. Kn keukenkast, kinderzitje, Delphin filter met stand-' 

Advertenti n daard, muurfonteintje, gasoline installatie met tank | @ : " —-—am——m-mo—.—. |CN 3 mMuurlampen, hangpetroleum- en gaslampen, | @ d d - J 1 k | s 4 £ 
Tadi Vatmr: Bi Cowmssi-kantoor petroleum snelkoker, waschtafels, toiletspiegel, | 

stilletje, vuillinnenmand, Pfaff naaimaehine, glazen, ! 0 
G. WIELAND & Zn. champague glazen. kristalwerk, restaut servies, | @ 

1 TS, servies van alluminium, pannen en potten, keu-' & TEPEKONGSTRAAT 21, 50ERABAJA (Postbus No 75) 

Avond - ' endutie 

  

    

  

kengerei, emmers en teilen, kruiwagens, enz. enz. | 
en wat verder te voorschijn zal worden gebracht. | 0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 

  

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    

  

  

  

  

    

  

    
      

Op Woensdag 7 November 1923 AANVANG VENDUTIE 6 UUR N.M. | 
ten huize van den WelEdelG. Her De Venduhouder, ' 00000 00000000 0010100000 000000000000000 

Talogo 9765 S. SAKOEL. ! — 

f an Honor | 

WILLEMSLAAN No. 1. Mn " — an aa AN aa 2 ageng Dee Pepananar Hear tamatan wa 
Van een goed onderhouden inboedel w. o. |/ “— Lana -— BATIK-BATIKAN ,,DJOKJAKARTA 

Djatiehouten en rottan zitjcs, hoedenkapstok met —— aa 
2piegel, schrijftafel met stoel, schilderijen en muur-|| NAMA-NAMANJA — BARANG: |KATRANGAN DARI PADA KEMBANG-KEMBANGNJA (DAN HARGA PERSATOE KODINJA 
borden, koperen mubardan, tg "3 cenper- | | — aa ama taman 
soonsledikanten, sampirangs, hang-, leg-, dispen- en 2 

medicijnkasten," Was htafal Inet Ba 2 apk Saroeng Kepala Biasa Liras-lirasan Pitjisan & Ockal-oekalan|/f 88 f co f 70 $ n 4 " Ta 
gol, ctenstafel met stoelen, filter met standaard, || Kainpandjang biasa id id id ” id id trs 1 2 8 an of 1 
restant servies en glaswerk, borden- en goedang- Kain pagi-sore berkapala id id id “ id id rss 19 N 
rekken, keukengerei, twee-pits  perfectionfornus || Kain pagi sore ta'berkapala id id id “ id id 180 183 
met oven, komfoor. Tjelana Strip Itam id id id “ id id ras Let 150 I 2 | 

Verder Jap. potten met bintangmas, Chineeseho || Ikat tengah poetih id id id . id id : 88 $ - 1s, f5 
aarden potten met chevelures en palmen enz. enz, || Kaden 1d id 2 “ id id co Los 180 f1 85 £ 100 £ 140 en wat verder te voorschijn zal worden gebracht. | Saroeng Kepala Biasa Daon-daonan dengan plataran jang baikl|f 6 6. Sg Pace Ho 

Te bezichtigen op den dag der vendutio van '! Kainpandjang biasa id id id id id” t8o 190 f9: 
af 5 uur NM. Il Kain pagi-sore pakik — | 

De Venduhouderg, atau Zonder kepala id id id ia Id” id t90 195 f£100 £ 120 
9712 G. WIELAND & Za: || Ikat tengah Poetih id id id id id id ter 140 Las bo f&s fo 

cemas nmr tessemaunananau !#Saroeng Kepala Biasa Parang-parangan Tanda Rosa adha & res 10 HT3 te 
“Gn missi ir & nd des! Wenan Kawoeng Teloor atau Semat Commissionsir & Vevduhotder || Keinpapanajang Biasa nang Ka 8 5 2 TP F0 tao Hwa 
KAO “JENG KIN | Kain pagi sore id id id id id #90 405 £100 £ 110 

. . aa $ | Tjelana Strip Biasa id id id id Hd : 8 £ 2 "3 
« : ' Ikat tengah Poetih id id d ad Gommizsie - Yendgtig | x do Id id te tm 

op Dinsdag den 13en November 1923 | 
in het Pa aa aan 

lokaal | 
aan de . 

€ !# Batik-batik' terseboet kami tanggoeng baik serba baroo. Dari itoe pada jang memesennja apabila itoe batik telah ditrima serta merasa koerang 
Passerstraat No 34, ' 3setoedjoe atau kemahalen dan tida Bisa 1 roeal lagi dengan ,,OENTOENG" kami harap lekas kirimkan koembali. Dan dengan Setjepat-tjepatoja 

Van diverse meubilair en toko artikelen, ge- jitos batik kami trima, Kami lantas Kirinkan toean POENJA WANG KOEMBALI seharganja batik-batik jang ada dikirimkan Koembali. 
strcept goed, fijne beschuit, badzeep, vruchten '! mata mmm ATOERAN PESENAN:----— i !   

op water, chcrries in flesschen, rijuwijuen, melk, 
! €wink, goedangrak enz. cnz. ! 

De Venduhouder, | 

Paling sedtktnja dalam satoc matjam betik 1/4 Kodi, Pembajaran a Contant atau Onder rembours, dari itoe segala pesenan jang koerang dari j 
'Ie.kodi satos metjamnja atau ta'di.rima Onderrembours TIDA TERANGGEP pesenannja. Sedang pada siapa jang kirim wang lebih danoeloe: 

  

  

    

  

    
! 

0167 Ao Nana ai ||esionkoognja harga barang-barang jang dipesennja dapat VRIJ ongkost kirimnja. 

Aa aa 6 Dengan atoeran terseboet batik-ba!:k diatas bisa dipesen pada! 
Soerat chabar mwingssean. ! 0. — 5 Pa : Ba ea maa 

, Ii? DR CONCUREN BATIKHANDEL »ALDIJOEHANY & Co" Kline-Straat '— Kauman - Djokjakarta. 
A3, Ra 5, j Tjambaook ma — 

ine Sayap bahasa PAN RP 'P ON B. Oleh kerna banjak pesanan Onder rembours jang tida ditrima oleh Pemesennnja dengan 4a'menerangkan sebab-sebabnja, maka moelai oloh dapat beli di. | ini boelan Pesenan dengan Rembours karoes disertal Voorsechoot sedikit-sedikitnja f 10. Kalau tida, Tida akan dikirim. 
Celebng Drukkerij. | : s11l | 

  

EKAN 
TAHOEN 1924 

Pakai behasa Tionghoa, Melajoe dan Dja- 
wa dengan gambar jang bagoes | 

“Ada sedia sedikit sadja. 
. Boleh dapat beli dengan harga f 1— pada: 

Drukkerij ,CELEBES' 

    

 



  

  

    
'N. V. RATHKAMP & Co. 

' Weltevreden, Batavia, Buitenzorg, Soekaboemi, Djokjakarta, 
Semarang, Soerabaja, Medan dan Makassar. 

Kami koerangkan selamanja seberapa boleh harga ba- 
rang? kami. 

Kami sedia barang? jang paling baik dan harganja 
jang pantas. 

Linnen hospitaal dalam roepa2 warna 1 M f 4,- 
Verband boelanan satoe pak dari 12 potong —f 1,75. 
Pluksel Engelsch satoe Meter f 1,» — 112 M f 0,6.5 
Roemah sakit dan onderneming2 mendapat banjak 

koerang harga (rabat). Kirim dengan rembours. 

        

    
    
    
    
      

Barang-barangmoe | 
koerang lakoe ? 

tjobalah masoekkan ADVERTENTIE dalam ini 
Pemberita-Makassaratau Makassaar- 
sche-Courant, dimana toean mesti akan da- 
pat lebih banjak keoentoengan deri barang- 
arang daganganmoe dari pada tahoen-tahoen 

    

  Telegram-Adres: J. 

Hootdagentsehap : KALI BESAR 0OST 12, BATAVIA. 
Selamanja membeeat pelajaran antara 

Java, Makassar, Balikpapan 

  

Java China Japan Lijn 

an 

Hongkong, Amoy, Shanghai, Dalny, Japan. 
Connossemen-connossement boeat mengirim barang? akan dikirim teroes diseantero Hindia- 
Nederland kejsemosa pelaboehan dari China, Korea, Japan, Formosa dan ka Wladiwostok. 

Moeatan boeat San Francisco dan lain2 haven sebelah barat dari Noord- dan Zuid Amerika 
diterima atas DOORVOERENCONNOSSEMENT dengan overscheep di Hongkong, serta dihi- 
toeng vrachtnja toeroet rec htsteeksch taricf. . 

Kapal api TJIBODAS 16 October ambil moeatan boeat Manila, Hongkong. Amov, Shang- 
hai dan Kecling. 

Kapal api TJIKINI 28 November datang dari Hongkong. 
Kapal api TJITAROEM 23 November ambil moeatan boeat Hongkong dan Japan. 
Segala keterangan dari hal vracht dan passage boleh dapat dari . 

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

C. J. Li CHINALIJN. Makassar — Telefoon: No.831. 

  

Kapal api TJILIWONG 8 November ambil mocatan boeat Hongkong Amoy Shnsyghisi dan 
elung. 

  

Manders Seemann “en Cosandel Mi 

  

Soesoe bikinan Wolanda tjap 

MANIS   

  

Boeat orang Moeda dan Toewa 

Mintalah 
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B B AIK! , MOERAH! 
Boleh dapat dimana-mana tempat. 
BN AN ANA B
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N
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ba 

AOPARAEEAKEOR PAP HAB REA RERE D AAA RAN AP ALA AAN AaA ee nee ee bete ella! 

MELKWAGEN (kereta-Soesoe) 
ENTJER 

Kwaliteitnja jang paling bagoes, redjiki jang paling tinggi, rasanja jang 
paling enak, harganja jang paling ketfjil. 

Tiada jang paling baik. 

Wangi. 

  

INI HARI djoega 

Boleh dapat dimana-mana tempat. 

Satoe-satoe blik tjap KERETA SOESOE ditanggoeng 

PARA AAA AAA EA AgA AO AAAA AH AAA HE DAA ANA E 

nu LA LA AN Pelan eln elo pelaets eloljelyols elnyal 

KOFFIEBRANDERIJ 
IN Lean 7: 

TOOM 

  

Dapatlah toean 

satae tjangkir 

KOFFIE 

ee ke 

baik. 
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Min oemah  Bisr 

tjap 

Bier jang dibikin di negri 

Wolanda -: 
dan jang 

faling baik. 

lal
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