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emberita-Makassar. 
Nieuws dan Advertentie blad 

S. Ch. ini, dikelocarken SABAN HARI lain dari hari Jang tjitak dan keloewarken menoeroet boenji titah-titah 
N. V. HanoDeErsprurRRi7) EN Kantoornanpe. ,CELEBES” Ahad dan hari Raja. 

Harga soerat kabar ini : Directeur : Toean J. vAx LIER, Makassar 

Di bendar Makassar dalam 6 boelan f 4.50 Kantoor S. Ch. ini: di Passers-Straat 

Di loear bendar Makassar dalam € boelan f £.25 Telefoon No.26. 
dan chabar jang hendak ditempatken 
dialamatken kepada 

tocan Redacteur C. I. RIEUWPASSA, Makassar. 

Mede-Redacteur! toean J. MUNSTER. 

  

            
    

Harganja Advertenti8: 

Dari 1—4 baris dalam 1 kolom f 1.— Tiap-tiap baris lebih f 0.25 
Hoeroef-hoeroef besar, bergantoeng sadja dari loewasnja tempat 

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

jaran, Advertentie-advertentie jang liwat dari 
oekoeran, boleh ditempatken sesoedah 

berbitjara baik. 
Agent di Europa : 2 

N. V. Drukkerij-Uitgeversmij J. H. pz BUSSY, Amsterdaw 
Agent di Djawa: N. V. voorhcen H. van INGEN, Soerabaja , 

PADA HARI KELOEAENYJA 80ERAT CHABAR 

karangan 
Bajaran di minta lebih doeloe Semoea karang 

Ha) mengirim bajaran soerat kabar, dialamatken kepada 

X dministratig PEMBERITA—MAKASSAR. Dean. IN 
MAENEAA L LN MANOAN La. Ka 

AOVERTENTIE MESTI DIBAW: LEBIH DOELOE DARI DJAM DOEWA BELAS b 

en NA | Koni dari penarikan dunte todag da | Kota antjaman ini dadi adakah pemerintah 
3 . . tang pocla penghambat kemadjoe.n. Apakah telah melarang pendjoeal sayoe soepaja ta boleh 

itoe: Ja! itoelah atas naiknja wang sekolah kl, 'lebih dari 4 toemang jang didjoeal pada tiap? 
tida pakai Starter F 1900— 

    

  
  

  

      

    
      

  

    

  

Tjoema j-:ng 

ea 

KEADAAN TAHOEN 1923 DAN 1921 

Corr Bonthaintoelis. 

Tahoen 1923 tclah meninggalkan kita dan ti 

dak akan kembali lagi keatas duenia dan seka- 

rang kita telah berada dalam tahoen 1924. Ber- 
hoeboeng dengan pertoekaran tahocn dan pere- 

dara zaman ini, maka kita akan mengoeraikan 

sedikit apa? jang telah terdjadi dalam tahoei 

1928 dan apa poela jang akan kita rasai dalam 

tahoen 1924 ini. . 

Adapoen kedjadian? didalam tahoen 1928 di- 
atas doenia,eteroctama ditanah Europah itoe 

amatlah anchnja. Jang beloem didengar soedah 

didengar, jang belocm bersoea .soedah ketemoe. 

Sebagai poela tocan? pembatja telah tahoe ba 
haja jang menimpa tauah Djepan, ialah soea- 
toe tjflaka jang tiada tersangka?, sehingga mc- 

nfoerbaukan beberapa djiwa manoesia, harta 

benda dan kampoeng penghidoepan. 
Sebagai lagi ditanah Europah kerena roesak, 

nja djalan perdagangan dan ecnomie dan lain 

sehingga atoeran malaise dan bezuniging dapat 

pozla nftrambat ketanah kami tanah Hindia. O- 
lek karena pengaroeh bezuniging maka kalang 

kaboetlah keadaan kami kaoem bocroeh. Ma- 

ka karena kalang kaboetnja kaoein boeroeh ma 

ka timboellah pemogokan S.S. , 

Akan tetapi soearg kaoem bocroeh ta'dapat 

menjampaikan tjita?nja, maka alahla pengaroeh 

nja, sehingga keep banjak diantaranja kehi 
hidoepan. 

Ka Se teala malas merambat kian kma 
ri, terdengarlah beberapa peroesahan dagang 

djatoeh faillit. Tiap" socrat chabar, baik dagblad 

dan weekblad dil. semoeanja dapat merentjana- 

kan keadaan ini. Sana sini timboel op:r compleb 
dari segala bahagiau kaolm boeroeh pada tiap 

dipertement: Sementara orang. kaloet, timboel 

pocla beberapa pegawai pengitjoel wang jang 

bockan sedikit bilangannja. Sebagaimana perka- 

ranja van Rossen bekas hgofd Commissaris di 

Batawi nanti pada tanggal 25 Januari 1924 moe 

lai menghadap medja hidjau. . , 

Oleh karena terdesaknja penghidocpan? ka- 

oem boeroeh, maka telah kita dengar timboel 

poela beberapa perkoempoelau? rabasin jang ber- 
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MOLUKKEN 

Lerd Neter'Oempany mn 
"er Canaoa, Limited 

ibahaja dipoclau Djawa, laloe timbocl poela soc- 
rat? sebaran jang adjaib tiada kita tahoe dari 
mana asaluja dan sementara pemogokan meram 
bat kian djaoeh, maka timboellah kemoeka doe 
nia art: 161 bis. 

| Maka karena timboelnja 161 bis, banjaklah ka 
joem pemimpin dan pengandjoer terdjeroemoes 
art: itoe lalos mengosndjoengi hotel prodeo. Ke- 

' moedian setimboelnja Jubilleuim pest maka bom 
bow poen nampak dari pendjoeroe langit Ma- 

|ka karena nampaknja bom? itoe, tertangkap 
. poela beberapa pengandjoer comminist kemoedi 
an dari sesoedahnja tocan Samaoen diasingkan. 

.Kekatjawan ini terdjadi diantara Djawa dan 
Socmatera. | 

Dipoelau lain? tiadalah jang penting, hanjalah 
menoeroet pemandangan raiat Bornco soedah 
moelai sadar atas pimpinan tocan Maradja Sa- 
yuti Loekies. Beberapa matjam perkoempoclan 
dan sekolah? telah diatoerkannja dengan aman. 
Kami di Jav: Celebes apa chabar? Ja! seperti 
biasa sadja, ada djo:ga bekas bekasnja tetapi be 
loeralah terhitoeng, tjoema saudara kami di Me- 
nado mvelai djvega madjo2 baik laki3 baik pe- 
rempocan demikian poela saudara? perkoempoe 
lan (S.A.) (IT) moeiai berhambar, sajang baroz me 
ram bat,ketoempah darah soedah 'dibombarder 
oleh bangsa sendiri jang beloem menjelidiki de- 
ngan saksama?Znja asas2 pergera :an itoe, Seba- 
gaimana kita dapat batja dalam rocang ini. Da 
inikianlah sedikit oeraian pengetahoen kami jang 
penting2 dalam 1923. 

Sekarang moelai timboelnja 1924 berdebar2lah 
hati dalam dada sebagai gelombang jang terke- 
tjau angin barat. Trketjaunja itoe agak menge 
tjilkan hati kami. Boekankah pada permoelaan 
tahven ini duurtetoeslag ditarik poela 30”, dari 
pada jang ada semasa penghabisan th 1923, 
Wah! tjelakelah golongan gozroe2 berteriak sete 
ngah mainan melihat penghidoepannja. Karena 
selang beberapa boelan dimoeka jaitoe boelan 
Juni maka duurtetoeslagnja soedah ditarik 30”, 
sedang beberapa golongan lain tiada apa? ting- 
gal seperti biasa sadja. Ko aneh sekali ada di- 
tarik ada jang tidak. Tetapi tocan2 goeroe sa- 
bar sadja, biar menangis tidak bergoena, kata 

  

  pepata Melajoe nasi mendjadi boeboer. 

II. Kalau dem:kian banjaklah bangsa kami 
jang tcrkcliaran dengan tidak menoentoet pe- 
ngadjaran, karena tiada bermampoe. Apalagi di 
antara kami Boeg: Mak: jang beloem mengata- 
hoei paidah sekolah soedahlah tentoe ta'ada ha 
rapan lagi. 

Dinegeri2 baroe, kebanjakan anak datang ber 
sekolah karena diboedjoek atau karena takoet- 
nja sadja. Sebagaimana kami tahoe benar di 
Palopo, sementara kami ada disana. Pada tiap2 
tahoen tocan2 goeroe bersama Adj: Djaksa ber- 
keliling tjari kanak2. Begitoepoen banjak orang 
toca melarikan anaknja kekampoeng jang dja- 
oeh, pada waktoe vacantie poveasa. Sesoedah 
terboeka sekolah baroe dikembalikannja. Itoela 
alamat Lahasa beloem tahoe goena sekolah. Apa 
perkataan sebagian orang toea moerid2, pemba- 
jaran wang sekolah itoe, itoelah belasting anak2 

Sekarang kita dengar poela akan diadakan 
belasting vervonding. Wah! boekan main penga 
roeh 1924. Lain dari itoe kami oetjapkan sadja 
Wallahoealam. 

Perasaan kita tentang kabar S. A. dan LT. 
di Saparoea. 

I Djose Koko djeremoedi! 
Apa sebab bapa djooe ta terima Bang dan 

Nellis djadi moesnait moeat toean A. R. ke Siri 
sori ? Ta ada lain sebab lagi hanjalah sebab me 

' |reka itoe lid S. A. sadja ? 
Kalau tjoema dari sebab mereka itoe ada lid 

S. As, hamba minta keterangan adakah lid S.A. 
di Saparoea itoe crang2 pemboenoeh ? Sebab di- 
sni dan sekeliling tempat dari afd: S. A. tidak 
demikian djooe | 

IT Njong Picter! 
Pieter sekawan dengan Bang sama2 orang2 

tjari makan tetapi sebab njong Pict ada terhi- 
sap kepada S. A. disoeroeh berhenti kerdja. 

Kasihan! ! 'Tempoh njong disoeroeh berhenti 
njong soedah kerdja apa beloem ? Bila njong 
soedah kerdja, njovg dibajar apa tidak ? Kalau 
b-loem dibajar, patoet minta! Ingat. 

III.IV Njong Epe! Bapa njong dapat baja: 
ran berapa dari metsel serokan air dan berapa 

kenapa dikasih berhenti, barangkali njong ada 
lebih djahat dari lain orang disitoe. Ataukah 
tjoema dari tagal S. A. dan I. T, sadja ? 

Bila tjoema tagal S. A. dan I. T. sadja, ma- 
ka djanganlah tinggal diam bekerdjalah hai afd: 
Bestuur toentoet njong Epe poenja salah! Ta 
patoet orang bekerdja disoeroeh berhenti, bila 
ta berhoeboeng dengan salah dalam itoe peker- 
djaan! 

V. Rezer Patipeil! 
Siapa itoc dia ? Seorang dagang atau sebang 

sa kita! Seorang Christen atau seorang Islam? 
Tiadakah orang ini ada lebih djahat dari seo- 
rang pengasoet ? 

dja: S, A. toch pendiam. Betoel, tidak ! 
VI Boe Aannemer dipohon kelapa ! 

takoet bahwa t. Cont melarang tata Boe soepa 

kerdja padamoe ? Beranikah toran tentang ber- 
saksi kebenaran ini, soepaja leden S. A. dan I. 
T. djaugan ditindis sebegitos roepa (Berani kare 
na benar. Ingat soepaja djangan kebenarau 

sa dikau moesti berdjoesta. 
VII Saudara H. Baasmoe diboedjoek djak 

socpaja kalau bisa s. H. dikasih berhenti dari 

djinmoe, Kenakanlah kalimat ini pad . ingatan- 
moe agar hilang kabimbanganmee: ,,Tangan o- 
rang radjin” memegang keradjaan dan koeasa, 
tetapi sipengasoet akan dikenakan hockoeman 
doenia achirat! 

VIII Djak! . 
Dengan djalan penghimatan apa njong larang 

orang Ceram soepaja ta boleh lebih dari 4 toe- 

hang sagoe didjoeal kepada saudara A. lid Ina 
Toeni ? , 

Orang djocalan tjari lakoe, tapi djak antjam 

pendjoeal ta boleh lebih dari 4 ! Kalau lebih da 

Ipat apa dan? Hm ada-ada sadja !   
dari Sahoep ketika mengangkat barang2. Tem- | 
poh dikasih berhenti njong kerdja apa? Dan Jmemadjoekan anak negeri dalam pentjariaanja! 

orang? Akan tetapi bila antjaman ini diadakan 
sebab saudara A. ada lid I. T, maka hamba 
bertanja sedikt disini. 
Siapakah itoe djak seorang Chalaik atau se- 

orang jang beragama ? Bila seoring Chalaik, nou 
soedah! Tapi bila dia seorang jang beragama 
apakah perasaan toean2 pembatja ? 

Dalam ke 8 perkara jang dikabarkan oleh 
toean H. hamba merasa betapa sengsara ada- 
lah tertanggoeng pada S. A. dan I. T. disana. 

Tagal S. A. dan I. T. kamoe ditegahkan da- 
lam pentjaharian kamoe hari-hari. 

Tetapi tidakah barang honar atau kedjaha- 
sn ag telah diboeat oleh S. A. dan I. T. disa 
na 

Ingat ! adil adalah tozntoetan doenia dan sor 
ga. Bagaimanakah penghidoepan anak negeri “ii 
madjoekan sedang disini disoeroeh berhenti, disa 
na disoeroeh poelang. Adakah dengan tjontoh2 
ini ta mendjadi berat pekerdjaan poengoetan be 
lasting oleh pemerintah ? 

Ingat djak adil doenia #:entoet dan sorga- 
poen kehendaki, sebab itoelah djangan kerdja 
tjari nama jang hilang. Patoetlah sebagai Pila- 
tus dari atas koersi tinggi, berboenji djoega bi- 
tjara ini. Apa jang soedah koeboeat, itoe soedah 
koebveat, djangan taroeh telinga dengar Tokek. 

Bagaimana perasaan t.t. bestuur dan feden 
S. A. dan I. T.? 

Pikiran hamba demikianlah : 
»Soepaja meringankan pekerdjaan, pem-rentah 

tentang ,,poengoetan belasting disana dan ta” 
kan memoesingkan pemerintah, maka kiranja 
segeralah oleh oeroesan toean2 bestuur sekalian 
bal ini diberitahoekan kepada pemerintah, soe- 
paja perboeatan2 jang sematjam ini akan diin- 
darkan dari tanah air kami! Karena bila hal2 
jang sebagai terseboet ini ta segera dilenjapkan 
maka lama? anak negeri berkekoerangan dan bi 
sa djadi pertjocrian dan lain-lain hal jang beloem 
biasa kedjadian disana. 

Bila ta ada wang maka bagaimana belasting 
bisa dibajar? Bila ta ada wang oentoek beli ma 
kan, bagaimana ta akan djadi kawan2 pentjoeri? 

Bantoelab pemerintah dalam hal ini hai seka- 
lian afd: S. A. agar dapatlah pemerintah me- 
ngindarkan sekalian perkara2 ini dari sana dan 

Seorang Ambon. 
Noot. 

Menoeroet perasaan jkita, manakala perkara 
ini bisa kedjadian begitov roepa di Saparoea, 
kita harap soepaja, manakala ditauggal 15 Ja- 
nuari toean Controleur di Saparoea tiba disini, 
bestuur S. A, dan Ina Toeni minta keterangan   

ja ta boleh terima orang2 jang ada lid S. A. beltara dienst dari 

moeloet dari padanja. Soepaja kedosa bestuursle 
den bisa mendapat keterangan sah. 

Red: 
mana ha PANEN Laman mma mama 

STAAT88POOR. 

“ Berhoeboeng dengan Toepa-roepa perobahan 
Apakah tocan J. lid S. A. boeat ketika ba-|tentang Staatsspoor dan tramwegen, hoofdinspec 

rangmoe jang soedah diboengkoes tapi ta dibelilteur dari S.S. telah wartakan pada 
sebab sipengasoet ini? Ah! memang diam sa-ID ag bla d, sebagi brikoet : 

Alg.Ind. 

Semoea perkara jang berhoeboeng dengan dia- 
tas ada diserahkan pada Hoofdinspecteur, maka 

Bisakah Boe kasih keterangan dengan tidak | dari itoe telah diadakan Secretariaat. 
Dienst telah dibagi dalam tiga bagian, semen- 

Magazijns-zaken bocat sementa 
ra waktoe telah diserahken pada hoofdinspecteur. 

Itoe beheers-onderdeelen ada sebagi berikoet : 
le. pekerdjaan dari Staatsspoorwegen di Java : 
2e. pekerdjaan dari Staatstramwegen dan pe- 

menghockoemkan dikau karena takoet memak- | roesahan-peroesahan jang berhoeboeng dengan 
itoe di Java dan loear Java: 

8e. Algemean Bouwdienst dan 
4e. dienst boeat sementara waktoe dari Maya- 

S.S. Java. 
Sub. Ie. Pekerdjaan dari Staatsspoorwegen di 

Java telah dibagi dalam 4 dicnstvakken seperti : 
1. Administratieve Dienst terbagi: 
a. Afdeeling Algemeene Zaken 

wenkel T. Djadi ingat bekerdja sadja dengan ra | zijnszaken. 

b.  idem  Personcel Zaken 
C.  idem Financien 
d, idem  Hotelwezen 
II. Dienst dari Weg en Werken, ada : 
a. Centraal kantoor, terbagi dalam : 
1, afdeeling Beheer 
2. afdeeling Pengrawat b: 

membarceken 3 0 “penak
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SAKIT RHEUMATIK DAN KESENGALAN. 
Dalam beberapa keterangan jang laloe soedah 

kami terangkan bahwa kalau boeah pinggang 
(gerindjal) lemah atau sakit, dan tiada boleh 
tapis darah dengan sepertinja, maka kotoran 
(kentjing asam) tinggal dalam badan dan men- 
Gjadi asal matjam-matjam penjakit. Bagaimana 
tendana menceroet keadaan badan orang jang 
sakit, 

Boleh djoega bagian kentjing asam djadi 
bekoe pada tempat jang kosong dalam badan 
dan masoek kedalam ocrat daging dan toelang 
serta mendjadi asal penjakit rheumatik dan ka : 
sengalan. Oerat daging dan samboengan toc- 
lang tangan atau kaki mendjadi kakoe, koelit 
djadi kentjang dan warnanja merah 'dan bagian 
jang tadjam dari kentjing bekoe menoesoek-noe 
soek bagian badan dan orang merasa sakit ka- 
lau bergerak sedikit sadja serta samboengan 
mendjadi gemboeng. 

Kalau asal penjakit tidak diobat, maka koto- 
nm Menhan menja, “Int. Dea rheumatik 

au kesengalan boleh medjadi jadi ja- 
kit jang berbahaja. , Pen ca Pen) 

Orang mesti obat bocah pinggang, jaitoe asal 
penjakit, socpaja ia boleh tapis darah bagian 
janag kotor dari darah dan boleh kelocar ber- 
sama-sama dengan kentjing. Boeat maksoed 
ini pakailah Pil Fostert ocat sakit belakang dan 
bocah pinggang Ia obat dan semboehkan boe- 
ah pinggang, koeatkan dan sehatkan Idia, sam- 
pai ia boleh kerdja betoel. 
“Pil Foster bocat sakit belakang dan boeah 
inggang (Foster 's Rugpijn Nieren Pillen) bo- 

leh didapat pada Rathkamp & Co., di-Betawi, 
Semarang, Soerabaja, Medan, Bandoeng, Sceka- 
boemi, Djokja dan Makassar, wakil besar, dan 
pada semoea roemah obat dan toko toko dengan 
harga £ 2.- satoe botol. 

3. afdeeling Mcloewas pekerdjaan dan 
4. afdeeling Signaalwezen. 
b. Dienst di lijn-lijn ada terbagi dalam 7 ins- 

pectie afdelingen dari Weg dan Werken 5 inspec 
tie-afdelingen dari signaal wezen. 

III. Dienst Tractie dan Materieel, 
berikoet : 

a. Centraal kantoor ada terbagi dalam : 
1. afdceling Tractie 
2. afdeeling Materieel dan 
3, afdeeling tempat pekerdjaan Comptabiliteit 

dan Algemeene Zaken. 
b. Dienst di lijn-lijn ada terbagi 6 inspectie- 

afdeelingen dan werkplaatsen, jang mana tiga 
hoofdwerkplaatsen dan tiga jang berhoeboeng 
dengan itoe. 

IV. Dienst dari Beweging dan Handelszaken 
ada terdiri : 

a. centrale kantoor, terbagi dalam : 
1. Afdeeling Algemeenezaken : 
2. idem Treindiensts dan 
8. idem Handelszaken. 
b. Dienst di liju-lijn terbagi dalam toedjoeh 

inspectic-afdeelingen. 
Tramwegen dan laen-laen. 

Sub. 2e. Pekerdjaan dari Staatstramwegen dan 
peroesahan jang berhoeboeng dengan itoe, di 
Java dan diloear Java ada sebagi brikoet : 

a. Centraal kantoor, terbagi dalam : 
1. Administratieve dienst 3 
2. Dienst dari Weg dan Werken : 
8. idem dari Tractie dan Meterieel dan 
4. idem dari Beweging dan Handelszaken. 
b. 10 kalangan exploitatie jaitoe : 

  

    

ada sebagi 

A. DI JAVA: 
1. Staatstramlijnen di Krawang. 
2, idem di Bandoeng. 

8. idem di Oost-Preanger dengan pe 
roesahan pasir dan batoe peroesahan tjabang. 

4. Staatstramlijnen di Madioen, Soerabaja dan 
Kediri dengan clectrische centrale di Tja oerdal 
sebagi tjabang. 

5. Oost-Java Staatstramlijnen 
B. DI SUMATRA: 

6. Staatsspoorwegen di Sumatra's Weskust de- 
ngan ciectrische centrale di Kampoeng Doerian, 
sebagi tjabang. 

7. Atjeh-stoomtram dengan ijsfabriek di Kota 
Radja, sebagi tjabang. 

8. Zuid-Sumatra staatstramwegen, Palembang 
lija dengan verdienst Kertapati Palembang, se- 
bagi tjabang. , 

9. Zuid- Sumatra staatstramwegen, Lamponglijo. 
C. DI CELEBES : 

10. Staatstramwegen di Zuid West Celebes, 
c. 5 land-automobiel-diensten, dan 

A. DI JAVA: 
le di Cheribon. - 
2e di Midden Preanger. 

B. DI SUMATRA. 
le di Palembang. | 
2e di Benkoelen. 
8e di Sumatra's Westkust. 
d Korintji-transportbedrijf (tergaboeng dengan 

boot- dan auto-mobieldienst). 
Bouwdienst. 

Sub. 8e. Algemeene Bouwdienst, ada terbagi 
sebagi berikoet : 

a. Coostructie dan Bruggenbouw. 
b. Opname dan aanleg. 
c. Meloeaskan pekerdjaan. 

d. Electrificatie. 
Magarijnszaken. 

Sub. 4e. Dienst dari Magazijuszaken ada ter- 

  

bagi sebagi berikoet : 
a. Centraal kantoor. 
b. Magazija. 

KABAR MARASSEH DAN LAIN-LAIN NKGKI. 

Hari di Minggoo” Io JANUARI 102 i di 18 1924. 
Missa ketjil djam 6 
Missa besar » setengah 8 
Salve » 7 

H. KAPELL. 
Pastoor. 

GEREDJA PROTESTANT 
Dihari AHAD 18 JANUARI ada Chotbat 

indjil didjam setengah 9 pagi.— 
DE KERKERAAD. 

Puda semantara waktoe 
ditoetoep. 

M noeroet kabar kawat dari Manila, maka 
berhoeboeng dengan memperbaiki kawat tele- 
gram dari Manilla—Guam, maka sementara wak- 
toe ditoetoep boeat mengirim kabar kawat. 

  

Boecat Conferentie. 
Kelamarin tocan Burgemeester dan toean Bier 

telah berangkat dengan kapal api Meijer ke 
Batavia boeat menyoendjoengi Conferentie Ha- 
ven Commissie. Tocan Burgemeester sebagai 
Haven commissie sedang toean Bier sebagai wa- 
kil dari Handel. 

Pest. 
Telah 6 hari laloe tiada ledengaran lagi hal 

terdjangkit sakitan pest. Soekoerlah. 

Volksraad. 
Aneta dapat kabar, bahwa dengan besluit 

Radja telah diberitahoekan dimana (telah diten- 
toekan bahwa voorzitter dari Volksraad lain 
kali lagi tiada akan menarima wang bersidang 
(zittingsgeld). Ini besluit akan didjalankan pada 
8 Mei j.d. 

. Kab ar Ka pal. 
Kapal api Prinses Juliana dari Stoomvaart 

Mij Nederland telah tiba pada 8 Januari di Sa- 
ang. 

  

Kabar post. 
Nanti di tanggal 15 Januari djam 6,38 sore 

boeat Kapal de Haan post akan ditoetvep boe- 
at Tandjong Redeb. 

Boeat soerat2 aangeteekend post akan di- 
toetozp pada 14 Januari djam 4-8 sore. 

Ditetapkan. 
Poctoesan Raad van Justitie di Makassar 

tentang perkara pemboenoechan dari persakitan 
L. W. B. werkbaas dari pekerdja'an Gemeente 
disini, telah ditetapkan oleh Hooggerechtsho". 

Poetoesan raad itoelah doca tahoen setengah 
pendjara, 

  

Chef jang baik. 
Pada hari Kemis j.I. 10 Januari djam 11 pa- 

gi berhocboeng dengan berangkatnja Chef ke 
doea dari kartoor post disini, maka personeel- 
nja telah memberi padanja sebagai satoe tanda 
peringatan pertjinta'an merika, satoe zitje dengan 
toetoepannja. 

Waktoe itoe pemberian diberikan, maka be- 
berapa personeel telah berbitjara mengoetjapkan 
kesenangan hatinja diwaktoe bekerdja sama2 
dengannja. Toean Dammerboer poen berbitjara 
mengoetjapkan terimakasihnja pada marika 
itoe. 

Djatoeh kesoemoer. 
Corr: Bonthain wartakan 

Pada malam Subtoe tanggal 4 Januari 1924 
seorang bangsa Tiong Hoa tinggal dikampoeng 
Lembang Tjina B.T.N. telah djatoeh ke- 
soemoer, Djatoehnja itoc kesocmoer ada jang 
mengatakan tiada dilihatnja soemoer itve kare- 
na ia seorang boeta, 

Lain orang mengchabarkan, bahwa ia sakit 
demam, karena tiada tahan panas laloe ia me- 
rangkak memboeang diri kesoemoer. Menoeroe 
pendapatan kami chabar inilah jang betoel. Ka- 
rena menoeroet jang pertama ta'masoek diakal 
walaupoen ia bo:ta tetapi soemoernja itoe ber- 
tembok, seadainja tidak bertembok itue boleh 
djadi demikian. 

Oentocug ketika djatoeh kesoemoer dapat ter 
sadar orang didalam roemah, laloe minta ban- 
toean menaikamnja. Acbirnja dinaikkan ia de- 
ngan selamat. Akan tetapi soeduh sampai adjal 
akan meninggal doenia, maka pada dinihari me 
lajanglah djiwanja kembali dari negeri jang pa- 
na kenegeri jang baka. & 

. 

Melompat dari auto. 
Pada hari Senin soreh tanggal 7 Januari 1924 

jl. Ketika auto merk B.O.W. jang datang dari 
Makassar melaloei djalan kampoeng Baroe B.T 
N. hendak kembali ke goedang B.O.W. disini. 
Maka adalah anak2 jang menoempang diatas- 
nja, karena auto itoe sedang kosong. 
Susampanja auto itoe belok dimoeka bekas 

roemah Tapckong, adalah seorang diantaranja 
mulompat kesisi, oleh karena salah lompatnja ter 
kenalah ia oleh band belakung teroes bersoeng- 
koer ketanah berloemoer darah tiada sudarkan 
dirinja. Beberapa kali digoentjang baroe dapat 
bernapas kembali, laloe diantarkan keroemalnja, 
Akat tetapi beberapa menit kemoedian melajang 
lah djiwanja. Menoeroet chabar ia tergiling ro- 
da belakang. , 

Inilah soeatoe tjermin besar bagi anak2 dan 
orang toea jang tiada memperdoelikan anaknja 
selaloe memboeroe auto, bila ada auto datang. 
Beroelang2 dichabarkan ketjelakaan jang terdja 
di diauto. Begitoepoen tiada diindahkannja. 
Nach sekarang boleh boeka mata sendiri, meu- 
djadi soeatoe tjermin jang besar. Mendapat tjela 
ka atas salahnja sendiri, 

DA 
Awas djangan tidoer njenjak. 

Beberapa malam laloe, maka kepala kam- 
poeng Pasorongi B telah k'joeriau seboc 

» 
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ah peti berisi barang emas. Peti ito dipetjahkan 
laloe dikeloearkan isinja: laloe peti itoe diboeany 

roemah terseboet dikawali paronda, dapat djoe- 

ga ditemboesnja, Oleh karena tiada dapat ba- 

rang keterangan, maka paronda jang kebetoelan 

pada malam itoe djaga, mendapat sialnja se- 
moeanja dimassekkan dalam hotel prodeo. 

ata 
Lagi-Lagi minggat. 

Dalam roeang S.B. dichabarkan. Seorang pe- 
gawai Singer di Kediri kabarnja telah pergi Ia- 
ri dengan menggondol oewang tagian mesin. 
Inilah boeahnja djaman meleset, 

Baji diboeang. , 
Dalam selokan diroemah seorang tjina dia- 

loon aloon straat kota Kediri ada terdapat ba- 
ji jang dibocang soedah Ikementara hari lama: 
nja, soedah basi. Maka orang toea baji itoe 
soedah djatoeh ditangan politie. 

MINISSTER COLIJN TENTANG 
CRISIS. 

# Minister Colijn soeda.. berpridato di Am- 
sterdam tentang Crisis dan Vlootwet dan ten- 
tang hal mana kita dapat kabar satoc dan lain j 
sebagai brikoet: | 

Itoe lezing telah dib kin di depan Anti-revo- 
lutionaire, dan tocan Colijnu menerangkan da- 
lam pembitjara'aunja ia sebagai pemimpin par- 
ty, tapi boekan sebagi minister. 

Deea soeal adalah jang dimadjoekan: 10. Di- 
mana crisis ada terbit? 20. Apakah halocannja 
dari anti-revolutionaire terhadap pada crisis? 

Soeal pertama spreker soedah angkat bitjara 
pandjang lebar dan toetoerkan djoega pembi- 
tjara'an tentang oerocsan Vloet wet dalam T wee- 
de Kamer. 

Kagoesaran telah ditoedjoekan pada anti-re- 
volutionaire party. Spreker tiada bisa oendjoek 
abis pertanggoengan pada Vloetwet, Tapi sa- 
baliknja ia telah oendjoek abis kafaedahan itoe 
wet dan gerakannja militairisme. 

Itoe rentjana ada ditjatet tahoen 1921 dan 
pake tanda tangan minister. De Geer. Dan diam- 
bil poctoesan boeat diveroes dengan lantas sa- 
beloemnja spreker djadi minister. 
Dengan djelas spreker telah oereikan penga- 

roenja rentjana itoe atawa pengoeroesannja. 
Halini boekan maoe dibilang, toean Colijn 

oeroes itoe wet telah tiada diakoeh baik. Poc- 
toesan dari pamerenta, jang spreker tiada ada 
tjampoer, ada satoc perbocatan jang sampoer- 
na boeat adaban fneutraliteit. 

Bagian kadoca, boekoe dari Winston Chur- 
chill tentang paperangan baroc terbit. Ia oen- 
djoek dalam mana penetepan rentjana perang 
dari Britsch, jang bersama balatentara Neder- 
land, moesti di itocng sabagai factor substantice- 
le. 

Hal itoe berarti boekan neutraliteit akan m-n- 
djoeroes pada paperangan, tapi mendjoeroes 
pada perlindoengan dari pagerangan. 

Itoelah fihak anti-revolutionnaire tiada meliat 
pada fihak kiri. Djoega itoe partij tiada maoe 
bertindak lebi djaoeh. 

Anti revolutionnaire party bisa bakerdja boeat 
bantoe berdirikan kabitnet baroe, kalau kawa- 
djiban neutraliteit soedah diadakan dan ditang- 
goeng, 

Pertanja'in: ,,Kenapa sekarang?“ djawab spre- 
ker dengan: ,,Kenapa tiada lebi doeloe?" 

Ia oendjoek lebih djaoeh, tiada benar ada di- 
bitjarakan vloot satengah. . 

Vloot ketjil jang divoorstel ada terdiri dari 
sa'anteronja. 

Kamoecdian spreker bitjarakan fihak finan- 
cieele, 
Pemandangan jang tersesat dari financieel, 

sabagian lantaran orang tiada bisa bereskan 
pendapatan satengah vloot. . 

Spreker oendjoek angka2 sebagimana ia telah 
oendjoek dalam Tweede Kamer, jaitoe Vloot 
wet tiada bakal menclen ongkost banjak, tapi 
sabaliknja akan bisa djadi himat pada Marine. 

Kamer soedah tiada perhatikan sama itoe 
angka2. Timbangan adalah: ,Moesti bergan- 
toeng Barbertje.“ Dan barbertje boekan tjoe- 
ma vlootwet, tapi djoega minister van financien 

Di Den Haag telah dibilang, itoe vlootwet 
soedah divoorstel, goena membikin minister van 
Financien bermain dalam sakoe. 

Berbagai2 propaganda ada ,,kanker"', dan 
kapertjaja'an ada berada dalam tangannja pa- 

merenta Rahajat boleh bangga ada mempoenjai 
pamerentah jang djoed joer. 

Di sini kita sampe, kata spreker, pada sebab- 
sebabnja dari crisis. . 

Orang telah bilang Vlootwet ada mengantjam 

pada gadji. Sekarang itoe wet tiada diterima 

dan apakah sekarang ka'ada'an ada lebih baek? 

Apatah katekoran djoega tjoema koerang satoc 
Toepia? 
Orang soedah hoeboengkan itoe vloewet de- 

ngan perhimatan, tapi telah anggep itoc seba- 

gai locomotief, jang kalau terbatik, perhimatan 
poen toeroet kalocar dari rails. , 
Sasoedahnja spreker brenti bitjara sakian Ia:   ma dari program tahoen 1922, ja berkara lagi: 

NKRI KKR KAKI KIKI KAKAK KI KIKILAPIN 
— aan 

djal imaling. kan dala Perjalanan Ant bsani, wakuponi PERTANJAAN DOENIA 
TENTANG CLAXO. 

Tida ada makanan jang lebih disoekai dida- 
lim doenia ini dari pada 'CLAXO, makanan 
jang terbikin dari soesoe jang benar 

| CLAXO baik sekali bocat dipakai boeat negeri- 
negeri Jang mana s0esoe jang lain bisa 'membi- 
kin tjilaka boeat k-anak. Kotoran?lalar d? 

: 

LI. tiada bisa tertjampoer dengan CLAXO 
karena blik toetoepannja mempoenjai doea. 

Boeat mendapat CLAXO baiklah kirim kar- 
toe post kepada saja beralamat : 

MICHAEL, STEPHENS & Co.. MAKA88AR. 
CLAXO tida dikerdjakan dengan tangan. 

LI 

  

Builis Bonnie Bavies' 
.Soepaja Anak-Anak mendjadi koeat" 

(DAN djoega jang sakit dan toea-oemoer be- 
gitoe djoega bocat semoea orang. 

Boleh dapat pada : 

Handel Maatschappij Schaier, D. S. Tjoa, 
Gebr. Najoan, Tion Goan, Sin Nam & Go. 
Toko Mocrah, Toko A.B.C. Toko H.T.L. 
Tjoan Hoat, 

Yichaei Stepheng & Eo.'Lti. 
MACASSAR — MENADO 

SO0pOdIOAL KLH AI GAMPYAGL NI 
Dengan tida Aa Per Usnyan socatoe apa, 

party spreker berniaf akan bantoe mendirikan 
kubinet baroe, jang tentoclah akan dapat se- 
rangan dari muesoeh2nja dan beloem tentoe 
dapat toendjangan dari ia poenja sobat2. 

Auti-revolutionaire etjoema bertindak boeat 
berdirikan kabinet baroe, kalau doca prenta di- 
pastikan ia bakal dapat. 

lo, 'perbaikan financieele dibikin sama rata. 
20. akoeh, kita orany berdiri boeat penoekan 

kewadjiban sabagai bangsa jang pinter. 
Demikianlah ringkesnja satoe toelisan jang 

kita dapat batja dari ,,Masbode." 

100030060060000006b 
Kalau tampak dalam soerat-soerat chabar 

rentjana tentang 

dhat Pepermunt 
djanganlah sekali-kali dilangkau?, karena tentoe 
akan menjesal kelak. Oleh sebab dalam 'tjerita 
pendek ini diberitakan betapa chasistnja serta 
penjakit apa benar jang boleh disemboehkan 
oleh obat itoe. Menjesal, karena penjgkit telah 
mendjadi berat, cedang ia boleh ditjegah waktoe 
bermoela. Pileg soedah melarat djadi Pneutnonie 
atau Bronchitis jang boleh membawa maoet. 
Salah sendiri Sajang kedapa wang f 1.25 badan 
menanggoeng sakit. 

10) 8 A00GOPOT “A "M1 juo3w 
“isesoocooooodoelib 

. Advertentien 

Agent : 

  

  

Commissionnairs & Venduhouders 
W. |. LOGHER en G. RAMP, 

bezijden de Societeit ,,D£E HABMONIE"4 4 

Commissie Vondatie 
op Woensdag den 16en Januari 1924. 

Van Tosa-poxtland cement in vaten, 2e hands- 
meubilair, als djatiehouten zitjes, etens-, hang- en 
kleerenkasten, etenstafels, een babytafel, ijskisten, 
bordenrakken, werkmans bpnken, gasoline-instal- 
latie met lampen, ijzeren een- en tweeper .00ong en 
kinderledikanten, koperen kranen geschikt voor 
Waterleiding, maftavanen, naaimachines, schoen- 
smeer, sigaren en sgarctten, oud porcelein, paar- 

Ilemoeren scbelpen, Champagne, tokayer wijn, 
port, bicr, natura melk, worst in blik enz, enz. 

De Venduhouders, 
20 W. J. LOGHER en G. RAMP, 

  

   



. 

  

Vendutie 
. 

Op Zaterdag 19 Jan. 1924. 

des morgens te 11 

te Borthain 
vur 

Van ten keurig onderhouden, splinternieuwe ! 
inyoedel van wijlen den heer J. G. MOOJEN. 

43. 
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     Apa engkan scesah: bernapas, dada- 
moe berboenjikah atsu apa sakit - 

lemboengme 

  

    
  

    

  

     

  

js -iroop soe- 
ar lagi, sebab tiada 
baik dalam sagenap 
an 

  

     docata in) 

Abdijsiroop 
Sadja 

Harganja sabotol (terboenykoes dalam goeloengan 
3.— dan sabotol besar (terboengkoes dalam 

gocloengan) Botol jang besar itoe bermoe- 
at 212 kali isinja sabotol ketjil: sebab itoelebih 
moerah. Didjoewal dalam segala roemah-obat 

dan tc ko-toko, Minta pita jang merah dengan 
tanda tangan kita: L. 1. AKKER, Rotterdam 

     
        

  

        

R. 7. RATHKAMP & Go. 
Weltevreden, Batavia, Buitenzorg, Soekaboemi, Djokjakarta, 

Medan dan Makassar. 

Kami koerangkan selamanja seberapa boleh ha ga b.- 
Semarang, Soerabaja, 

rang? kami. 
Kami sedia barang2 jang 

"jang pantas, 
« Linnen hospitaal dalam roepa2 warna 1 M f 4,- 

Verband boelanan .atoe pak dari 12 potong — 
Pipksel Engelsch satoe Meter f 1,- — 1/2 Mf 0.6.5 
Roemah sakit dan ondernveming2 mendapat banjak 

koerang harga (rabat). Kirim dengan rembours. 

   
Di toko 

! an mama mama aa maa 

    

disemboehkad 
. Harga f 1.25 

1 batoek, selesma da, 
olch Kan aa Great 
satoe botol. 

Ig 
ROEMAH DJAMAAT 
: S1ILLOMO - MAKASSAR 
i(B:mpoeng Wadjo) Passerstraat No. 372 

Memberi tahoewan dengan hormat Toean? | 
Moslimin jang hendak pergi di Mekka (Hadj) 
atau lain2 negeri kita ada eedia 8 (tiga) boeah 
roemah menoempan (roemah Djamaat) bocat 
menocnggoeh kapal. 

Sedia Kamar-kamar. 
»  Koelik-koelik boeat angkat barang2. 

v Air minoem Waterleiden. 

Kita oeroes jang baik. 

Pembajaran direken moerah. 

  

Wassalam : 
Menoenggoe dengan hormat   

Redactur 

SALLOMO en HADJI SALEH 
  

“Baroe terima: : 
SPEDA-SPEDA MERK 

lederlandsehe Kroen. 
KWALITEIT PALING BAGOES. 2? 

Lampce Radja Carbid merk ,.SOLAR'" i 
Boleh dipake djoega boeat ! 

| 

| 

  

KRETA dan DOCKAR. 

Roda Speda ALUMINIUM 
jang tida bisa beskarat. 

Haga paling moerah, lebih dari lain2 | 
toko. 

H. JOHANNES 
Staalstraat 

i (KAMPONG HaRON), 

Pee aa aa 

  
  

MN
 
KA
A 

£-
 

a
n
 
r
n
 

o
a
n
 
e
n
n
e
n
n
e
 
s
u
a
s
a
n
a
 
a
a
n
 

paling baik dan harganja 

t 1,75, 

  

  

  

kami 

  

Ig er 0roooo neo ae sisio neo oooroooooo3 

Isep Tembako Pipa Louis Dobbel- 

  

    

  

  

Badan-igiloe 

dan boekoe-boekre sakit 

Djanganlah lengah 
Pakailah lekas obat-pengoeroct jang soedah dioedji, j jang bekerdja baik 
sekali sampai kedalam koelit. Obat jang koeat boeat kakoe pada ang- 
gota, sakit pada poenggoeng, sakit pada pinggang, :leher pegal, saraf- 
saraf sakit, boekoe-boekoc sakit jaitoe obat jang soedah teroedji 

KLOOSTERBALSEM 
Djoega kesohor antara doenia boeat bengkak-bengkak Jang baroe dan 
jaga Hen, koreng-koreng koelit, bisoel-pantat, gigitan njamoek, beng: 

-kaki dil. 

Harganja f 1.75 setaboeng dan f 3.25 setaboeng besar. (Taboeng jang 
besar berisi 21/, kali sebanjak isi taboeng jang berharga f 1.75 dnn se- 
bab itoe lebih beroentoeng). Tiap-tiap taboeng adalah terboegkoes dalam 
tjerobong. Mintalah pengikat jdng merahidengan tandatangan L. I, AK- 
KER. Rotterdam. Boleh dapat pada segala icemati: -obat, Toko barang 
kering dan Toko-toko lain. Wakil--emoem boeat Kloosterbalsem  Chi- 
neesche-Voorstraat 17, Soerabaja. 
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mann Njang Paling Enak 

Friesche “eerenbsai 4 12 pond 

4 1H.G. Rotterdamsche Heerenbaai 

Portorico &1/2 pond, potongan kasar dan aloes 

Portoriee 4 1H G. 

Varinas 4 1H,G. kertas mas 
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bak My. Louis Dobbelmann, 
POSTBUS H2, 75, 

IT o000000000000000) (8600000000000000 

(Makassar) selamanja 

SOERABAIA. 
me 
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ada sedia CEMENT DUITSCH jang pa- 
ling baik 

Mintalah dari 

  

pada kami karena har- 
ganja. AMAT MOERAH. 

LINDETEVES- STOKVIS.



  

Kesenangan orang boleh beli dengan Korreng 
zal. Tjoema f 1— satoe blik. 

KE 
Korren m sakis tersebab oleh sentengkan 

aambei. Tidak lebih dari f 1— satoe blik. 

ahoea saja memberi tahoe pada Toean2 
dan Sobat2 dari saja 

WONG A HONG 
merk 

TJOENG LIE 
TOEKANG BESI dan BLIK 
tinggal di 'WADJOWEG No. 52, 

Segala roepa perkakas seperti Machina roesak 

bisa dibctoelkan Atau ganti baroe kalau ada 
tjontonja, atau Auto poenja Spatbord dan 
Speda, Gramaphoon, Machina ketjil atau be- 

ar, 
Boleh panggil saja pergi dimana Toean2 atau 

Sobat2 poenja roemah. 
Segala sesoewatoe saja tanggoeng bikin 

tocl, dan tanggoeng baik. 
Djikalau koerang baik boleh kasih kembai 
Saja kerdja TIDA OESAH BAJAR. 
Disini saja banjak harap Tocan2 dan Sobat? 

saksikan saja poenja pekerdjaan itoe. 

Banjak2 hormat dan 
tabe dari saja, 

TJOENG LIE 
Makassar. 

  

be. 

4209 

Goena membikin baik penjakis di badan dan| Menjenangken dan stkn gatal tersebab 
oekaloeka gosok dengan Korrengzal f 1.— ran dan goedik dengan Korreng- 

— 

bon banya emang, nambi 
oleh karena Korrengzal f 1 satoe page, bisoe 

satoe blik. 
mehilangkan teroetoel, djrawah 

Harga.— 

nang 
Korrengzal obat koelit boleh da dimana Kalau dihinggapi bisocl ata ah-merah di 

mana dengan barga f 1— satoe 1 .. na “ 
Korrengzal 

(badan obat dengan Korrengzul £ I—satoe biik. | daripada moeka. 

  

  

Koninklijke Paketvaart Maatschappij . 

AANKOMST EN VERTREKDAGEN DER SCHEPEN GEDURENDE DE MAAND JANUARI 1924. : 
? . 

  

. 

AANKOMSI EN VERTREK 
» 

Alting. Maandag 14 Jan. naar Donggala, Samarinda, Kotabaroe, Stagen, Bandjermasin, Sampit en Singapore, 

Zondag 18 Jan. van Donggala, 12 uur met overscbeping te Samarinda naar Tarakan, Boelongan en Berouw. 

Oost-en Zuidkust, Borneo, Bandjer- 
masin en Singapore. 

De Haan. Dinsdag 15 Jan. naar Berouw. 

Donderdag 10 Jan. v..n Bima en 8 uur V.M. 

Kleine Soenda eilanden. 
. 

Brouwer. Woensdag 16 Jan. naar Par&-Par&, Polewali, Madjene en Balangnipa (Mandar). 

Zondag 13 Jan. van Par&-Park, 7 wr V.M. 

Polewali, en Madjene. | 

Donderdag 17 Jan. Brisbane, Sydney en Melbourne. 
12 uwr M. 

Roggeveen. naar 
Donderdag 17 Jan. van Soerabaja, 
Semarang, Batavia en Singapore. & . 

Soerabaja, met overscheping aldaar voor pasdagiess alleen naar Semarang, Mijer. Vrijdas 18 Jan. naar 

Donderdag 17 Jan. van S-abais. 5 wuur N.M. Batavia, Singapore en Bel.-Deli. . 

3s Jacob. Zaterdag 19 Jan. naar Bonthain, Saleier, Sindjai, Palima, Palopo, Malili, Kolaka en op de terugreis 

Maandag 14 Jan. van Bonthain, 8 uur V.M. Badjowe en Kadjang. 
Saleier en Bonigolf. . 

Benoa. Vrijdag 25 Jan. naar Boeloekoemba, Saleier, Padang, Tamboelongan, Djampea, Lab. Marege, Bone- 
.   Zondag 20 Jan. van Boelecomba, 12 ur M. rate, Kajoeadi, Radjoeni, Saleier en Boeloekoemba. 

Saleier en Djampea.     
  

    
2 

Sea IP 

Amsterdam — Parijs 

  

Ca 
T Re -a ae 

MIN ama GESLIKENY | 
|| ego ENSEERDE Dp, 
kU "MELKWAGEy- 

LN 3 
| 2 

  

A
O
A
 E
E 
P
A
 
n
a
r
a
 

KEMANA Kao EROADAD ANDA Eg OA APA DObEE EME RERE EA 

IK! 
oleh dapat dimana-mana 
AB VAN DA AWA WA WAE WA WA WDA WAWAN k

m
u
 

Ka N Aw
p 

landers Seemann en 
SAAPEN EPA ODOpPEnEpOeP On pE RESEP PPPA EAN PPAP PARE lele Pel Role 

sMELKWAGEN” 
Manis 
Kwallieitnja amat baik ! 

  

bo's Handel Mij. 
Amboina. 

  

Menado Gorontalo — Hamburg — Macassar 
MEIA SDA AM RAN man Maa 

bikinan Wolanda 
tiap 

Soesoe 

(Kereta Soesoe) 

$ 
Makanan jang kergoena! 

Rasanja enak ! 
Harganja amat moerah! 

Tiap-tiap blik ditangcgoeng baik! 

Tiap ,KRETA SOESOE” 
Boleh dapat dimana-mana tempat. 
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Minoemlah Bier' 
tjap . . 

RIO 33 

Bier jang dibikin di negri 

Wolanda 

dan jang 

naling baik. 
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dari pada 

Lac20 hiasa 

tetapi ada letih sedap 

rasanja dan lebih wa- 

ngi bacenja ! 
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