
REBO 9 APRIL 1924 

  

Pember 
    

  

8g 

    

Nieuws dan Advertentie blad 

— 

    

2SAP. 
  S. Ch. ini dikeloearken SABAN HARI lain dari hari 

Ahad dan hari Raja. 

Harga'soerat kabar ini : 

Di bendar Makassar dalam 6 boelan f 4.50 

Di loear bendar Makassar dalam €6 boelan f £.25 

N. V. HANDELSDEUEREY /OEN 

Directeur: Toean J. 

  

Jang tjitak dan keloewarken menceroet boenji titah-titah 

Kantoor S. Ch. ini: di Passers-Straat 
Telefoon No.26, 

ma 

Kaxtoornamper. ,CELEBES” 

VAN LIER, Makassar 
Siapa-siapa 

jaran, 

  

—. 

Harganjia Advertenti6: 

Dari 1—4 baris dalam 1 kolom f 1.— Tiap-tiap baris lebih f 0.23 
Hoeroef-hoeroef besar, bergantoeng sadja dari loewasnja tempat 

jang maoe berlangganan dan tempatken ad- 
vertentienja lebih banjak kali, akan dapet koerang ba- 
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Prihal Onderwijs bocat orang Tionghoa. 

Toean H. Veersema ada toelis dalam Indische 
Post, antara laen-laen hal jang berikoet, berhoe 
boceng dengan Onderwijs jang dibriken pada 
anak-anak Tionghoa di ini Hindia, teroetama 
di Medan. 

Disini orang Olanda melaenkan menaro perin 
dahan pada orang Tionghoa jang djadi luitenant 
kupitein atawa majoor dan membcri poedjian 
pada marika ini, sebab ini officier-officier Tiong 
hoa bisa oendang orang-orang Olanda dateng 
dipesta jang marika bikin. Disitoe orang Olanda 
bisa kagoemi barang-barang kunst jang mendjadi 
perhiasan roemah dan tjitjipi sedepnja barang 
makanan jang disoegoekan. Tapi laen dari itoe, 
orang Tionghoa dianggep sebagi bangsa Timor 
asing. Tjara begitoelah, orang Tionghoa asing, 
baek jang berasal dari negrinja sendiri, maoe: 
poen jang dari laen-laen negri Timor, malah jang 
balik dari studie di Europa atawa Amerika, rata" 
disini dianggep dirinja ada bangsa Tionghoa. 

Di djadjahan-djadjahan Inggris orang-orang 
Tionghoa diperiakoekan laen roecpa. Tjobalah o- 
rang perhatikan sadja pada rahajat-rahajat 
Tionghoa dari Straits Setticments dan Federated 
Malay States. Ia orang ada rahajat Inggris dan 
ia orang poen ada rasaken kenikmatan dari 
itoe karahajatan jang blon pernah disangsikan. 
Tiada heranlah jang perhocboengan antara orang 
Tionghoa dan Inggiis djadi beroman lebih rapet 
disana dari pada 1toe perhoeboengan antara o- 
rang Tiovghoa dan orang Olanda disini. 

Ini hal soedah djadi boekau sadja dari sebab 
orang Inggris lebih djoedjovr mendjalankan hak- 
hak sama rata jang marika soedah briken, tapi 
ada djoega sematjem kakoeatan penarik dalam 
oervesan dagang antara itoe doea bangsa (Tiong 
hva dan Inggri:). Orang Tionghoa soedah lebih 
Siung sedar, sama bangsa jang mana ia moesti 
tinggal bersobat baek, dangan bahasa apa ia o- 
ranyg bisa madjoe paling djaoeh didalem doenia, 
dalam nationaliteit mana di ini waktoe iaorang 
ada dapet paling banjak kans boeat madjoe 
dengan tiada ocsa boewang apa-apa dari ka 
bangsaan sendiri. Itoelah tida ada satoe sait 
jang marika sangsiken : ia orang maoce djadi 
tahajat Inggris. Dan bila tida ada kans begitoc 
poen, iaorang biar bagimana djoega toch maoc 
peladjari scerat dan bahasa Inggris. 

Di poelo Djawa keadaan begitoe masi belon 
ada begitoe sanget seperti di Sumatra. Banjak 
crang Ulanda soedah djadi kaget meliat banjak 
rvemah sekolah di poclo Djawa ada memberi 
peladjarun Inggris, tapitiada beriken peladjaran 
Olanda. Di poelo Sumatra ada lebih lagi dari 
di poelo Djawa. Di Medan sadja ada ampat se- 
kolah Inggris Tionghoa. Ini sekolahsckolah 
maski jang paling ketjil sekalipoen, toch djoem- 
lab moeridnja masi ada lebih banjak dari pada 

Hollandsch- Chiueesche-School, jang tjoema semeng 
@-mengganja ada satoe di Medan. Djoega, ken 
duti ini H. C.S. roemahnja ada lebih bagoes dan 
gveroe-goeroenja amat tjakap, sedang sekolah- 
8 kolah Inggris Tionghoa ada diboeka diroemah 
roemah boeroek. Maka orang bisa mengurti sen- 
diri, bagimana besar napsoenja orang Tionghoa 
bucat dapetken peladjaran Inggris. 

Itoe roeman-roemah sekolah Inggris di Medan 
telah didirikan oleh kaoem padri dari Methodist, 
jang berichtiar bocat pentang marika poenja 
ayama dengan loewas. 

Apa jang paling mendjengkelin pada toean 
Veersema, adalah dengan mendapet peladjaran 
Inggris, itoe anak-anak Tionghoa di Medan dja 
di kenal Engeland, keradjaan Inggris, kebesaran 
  

Yenjakis loeoeati dan moelas diobat dengan 
Woods Pepermunt Great Cure. Harga f 25 ar 
toe botal. 

inja Inggris, kekwasaamja Inggris. 
Di H. C.S. jang tjoema ada satoe di Medan, 

moeridnja belon ada seratoes, sedang Methodist 
Boys School di Medan ada poenja 350 moerid. 
.Di Medan orang hargaken bahasa Inggris be- 

gitoe roepa, hingga Tjovg Koen Tat Bioscope 
mendjadi koerang 25 pCt. pendapctannja, bila 
dipertoendjoekan film jang toelisannja meloeloe 
bahasa Olanda, sebab penonton insin liat film- 
film dengan toelisan bahasa Inggris. 

Atas hal ini, orang Olanda boleh ambil tiga 
matjem sikep: 1, Dengan angkoe orang boleh 
tiada perdoelikan itoe hal. 2. Orang boleh tjoba 
lawan itoe. 3, Orang boleh tjoba djalankan daja 
vepaja jang menjotjoki itoe keadaau. - 

Dalam hal jang kesatoe: Gouvernement di 
Sumatra Timor tiada oesa berboeat laen dari 
pada kasi tinggal berdiri H. C. S. dimana doe- 
loean socdah diadjar bahasa Inggris jang djadi 
mati mereres. Boeat itoe, orang Tionghoa moesti 
bajar extra. Gouvernement tiada ocsa perdoclikan 
socatoe apa pada itoe roemah-roe:nah boeroek, 
dimana ia poenja rahajat-rahajat Tionghoa dia- 
djar dalam bahasa Inggris. Ia taoc betoel ada 
berapa banjak orang “Tionghoa jang beladjar 
Inggris diantara belon Ima ratoes anak-anak. 
Gouvernement trima baek ini senaoea. 
Dalam hal jang kedoea: Ada orang jaug ang 

gep ketjiwa, bahoea dalam satoe djadjahan 
Olanda ditanah s-brang, pada beratoes-ratocs 
anak-anak diadjar sadja bahasa Inggris. Ia hen- 
dak melarang itoe, biar bagunana poen mace 
paksa soepaja di itve sckolah-sekoloh diadjar 
djoega bahasa O.anda. Tapi, kapan orang maoe 
moelai itoe, sedang sekarang masi belon sedia 
apa-apa ? Tiada oesa dibitjarakan tentang soe- 
sanja, akun orang bisa paksa orang beladjar sa 
toe vak onderwijs melawan ia poenja kemaocan 
dalam satoe negri, dimana masi belon ada wet 
kewadjiban beladjar. 

Dalam hal jang ketiga: Apa jang gouverne- 
ment haroes berboeat aa njata sekali Leerplan 
dari H. C. S. sedikitnja poen di Sumatra, moesti 
dilocaskan dengan peladjaran Inggris. Gouver- 
nement bisa kasi peladjaran Inggris dan soerat 
penjoeratan dagang dalam bahasa Inggris lebih 
baek di Ia poenja roemah-roemah sexolah dari 
pada itoe roemah-roemah sekolah, dimana bahasa 
Inggris melinken ada mendjadi daja bocat desaki 
pada orang-orang Tionghoa marika poenja mak 
sued propaganda (boeat agama). Dengan ber- 
boeat begini bisa ditjegah, atawa sedikitnja poen 
bisa dikoerangin bahajanja, jang satoe goendoe 
kan besar dari rabajat negri berpaling ke laen 
sebrang laoetan. Atawa sedikitnja poen (seka- 
rang) Marika tiada berpaling ke Hindia Neder- 
land. Sebagimana adanja sekarang, Gouverne- 
ment Hindia Nederland ada alpaken kewadjiban 
nja akan bikin koempoel djadi satoe, rahajat 
negri dari berbagi-bagi bangsa di ini djadjahan- 
djadjahan. Gouvernement soedah biarkan sadja, 
orang-orang Tionghoa diadjar sebagi rabajat- 
rahajat dari Keradjaan Inggris jang besar. 

Begitoelah ada ringkesnja maksoed dari toe- 
lisan toean H. Veersema dalam De 
Indische Post. 

nya 

Apa jang tosan V. toelis di bagian pertama 
tentang tabiatnja bangsa Olanda jang kebanja- 
kan boeat menghargakan orang Tionghoa ada 
betoel sekali. Boekan tingginja ornng Tionghoa 
poenja kesopanan, tapi kekajaan jang didjadi- 
kan oekocran. Siapa jang ada poenja kekajaan 
besar dan bisa sering membikin pesta, dia itoelah 
dipoedji-poedji setinggi langit dan dibitjarakan 
marika poenja kerojalan dalam hal mengada- 
kan pesta-pesta besar dengan pesan barang ma- 
kanan dari firma Grimm, Maison Bogeryen, 
Versteeg dan sebaginja. 

Orang Inggris di Straits Settlements ada ber- 
lakoe laen, Disitoe ada dihargakeo orang Tiong 
hoa jang sopan, terpeladjar atawa kaja satoe 
roepa sadja, hingya satoe dokter atawa satoe 
advocaat jang tiada sebrapa kaja, atawa jang 
dapet kekajaan blakangan, bisa ambil tempat 
kedoedoekan jang penting dan diadjak berem- 
poek sebagi ,,honorable member of the Legisla 
tive Council? (lid dari madjelis Pembikin Wet) 
dalam segala hal jang ada berhoeboeng dengan 
oeroesan bangsa Tionghoa. Dioendang boegt me 
noelis apa-apa dan dunadjoeken dimoeka dalam 

Boeat sakit demam panas dan medjan boleh 
pakai Obat Woods Great-Pepermunt Cure Harga 
f 1,25 sntoe botol. 

  

    
boekoe peringatan dari kemadjoeannjn itoe dja- 
djahan Inggris, Djadi dalam hal itoe ada dia- 
koeh betoel djasa-ujasanja bangsa Tionghoa, 
hingga belon pernah orang Inggris ada dapet 
rasa mengiri apa-apa dan tjoba desek moendoer 
utawa djadikan orang Tionghoa sebagi ,,guantit€ 
negligeable” (orang jang boleh tiada oesa ada, 
hingga tiada perloe dipandang apa-apa) jang 
disegala waktoe ja sampe diwaktoe jang paliny 
blakang ini poen masi djvega dikasi dengar soe- 
wara sanget tiada enak: ,,kaloe tiada senang di 

sini, boleh poelang sadja ke tanah leloehoer sen 
diri”. Pendeknja, perlakocan bangsa Inggris pada 
bangsa Tionghoa ada begitoe berbeda, seperti 
oempama kata, bedanja sebagi laugit dan boemi, 
dengan perlakoekan bangsa Olanda disini pada 
bangsa Tionghoa, 

Orang Olanda disini jang berlakoe manis ke 
banjakan berada dikalangan dagang sadja, tapi 
djoega tjoema sedikit sekali jang berlakoe dengan 
sedjoedjoer dan setoeloesnja hati. Jang bisa ma- 
nis dan djoedjoer kebanjakan ada soedagar 
bangsa Duitsch, seperti jang di Betawi orang 
ada kenal betoel. 

Sedang ada mendapet perlakoean begitoe roe- 
pa, (tiada oesa disebuet bagimana baroe dalam 
tempo jang blakangan ini, orang Tionghoa boleh 
bitjara dalam bahasa Olanda pada ,,tosan-toean 
bangsa Olauda”) djoestroe bahasa Inggris ada 
terpake lebih banjak dalam doenia, Selaennja 
di Holland dan di poelo Djawa, adalah bahasa 
Manda di facn-lacn bagiun dari ini doenia amapir 
sama sekali tiada terpake, Tapi tiadu begitoe 
dengan bahasa Inggris. Inilah soedah djadi dari 
sebab orang Inggris tiada merasa soengkan akan 
bitjura meski dalam ,pidgin English” (bahasa 
Inggris teuh poegoeh) muski pada ia ,,boys” 
bangsa apa poen. Tapi orang jang bitjara dalam 
»krom Hollandsch? (bahasa Olanda jang tiada 
karocan djoentroevgannja) selaloe mendapct se- 
ngapan atawa dibikiu djadi bvea tertawaan. 
Lantaran ini, muka kendati orang Olanda ampir 
berbareng dengan bangsa Inggris mendesek di 
benoca Azie toch bahasa Olanda ada ketingga 
lan ujaoeh diblakang mendjalaraja dari bahasa 
Inggris. 

Uleh kerua itue, tiadalah heran kaloe di Su- 
matra jang dekat deugan djadjahan Inggris am 
pir semocu orang lebih soeka beladjar banasa 
laggris. Maski di poelo Djawa poen, masi ada 
bunjak orang Tionghoa jang hargakan bahasa 
Inggris lebia dari bahasa Olanda. 

Lagipoen belon pernah pemerentah Inggris 
menghulangin boeat orang Tionghoa anggep di 
rinja »bangsa Tionghoa” dan 1toe ,,Bntisn Sub- 
ject” belon pernah didesakin pada bangsa Tiong 
hoa. Tapi tch orang Tionghoa tiada merasa 
sveugkan akua seboet dirinja begitoe, sebab ia 
orang poeu uda dapet bak sama rata dengan 
bangsa luggris dan diperlakoeken djoega tjara 
begitoe oleh orang Inggris. Maski begitoe, satoe 
koeli tinggal koeli djoega, tiada nanti berani me 
loendjak pada orang Inggris ja g sanget dima- 
leein, sebalikoja belon perna ada orang Tionghoa 
jang sopan dan terpeladjar menampak perla- 
koean apa-apa dari bangsa Inggris jang menghi 
nakan pada marika poenja deradjat. 

Banjak sekali bisa dibitjaraken perbedaanuja 
antara orang Inggris dan orang Olanda ampoe- 

Inja perlakocan pada bangsa Tionghoa, maka 
sekali-kali tiada boleh dibocat heran jang pera- 
Saan hati dari orang Tionghoa di Straits uan 
orang Tionghoa disiui djoega ada berbeda, biar 
poen sama-sama ada bangsa Tionghoa. 

Maka kita poenja conclusie : perbaeki doeloe 
dari pokonja, jaitoc tetapkan doeloe dalam wet 
bak-hak sama rata dau perlakoeken djoega tjara 

Ibegitoc pada bangsa Tionghoa, nistjaja segala 
Apa nanti djadi beroba senuirinja. Sesoeatoe saat 
jang itoe ditoenda, akan berarti keroegian tem- 
po. Inilah ada pemandangan jang loewas kedepan 
dau ada besar pentingnja bagi berobahnja kea- 
daan disini. Djangan toenggoe sampe soedah ter 
paksa, baroe mcigeloeskan orang pocuja kaingi- 
nan, sebab itoe mendjadi koerang bharganja. 

Beyitoelah ada pokuk dari doedueknja perkara 
jang betoel, hingga tiada perloe dikorek lagi, se 
bav soedah terang seperti siaug hari | 

BERATNYA PADJEK. 
Dalam conferentie jang dibikin di astana di 

Boeat segala penjakit badan, Obat Wood 
Pepermunt Great Cure moestadjab benar, Har 
93 135 satos botol, 
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Batavia, antara lain? ada dibitjarakan djoega 
tentang padjek jang moesti dibajar oleh pen- 
doeioek Buemipoetra dan itoe waktoe ada di- 
seboet roepa2 perkara, jang menoendjoekan 
bahwa itoe toclisan dar! bebrapa soerat kabar 
Europa, tentang padjek jang ,,biada terlaloeh" 
berat boeat pendoedoek Boemipoatera, ada 
tiada benar. 

Orang telah kepastian jang itoe padjek tiada 
nterluloeb“ berat. Tentoe sadja! Toch tiada se- 
Orang Jang mave potong daging sendiri dan 
boeat satoe vergaduring dari orang2 jang pe- 
Gang pemerentanan memang djoega tiada enak 
djika moesti akoe, jang peratoeran2 jang dia- 
dakan oleh pemercutan membikin sebagian dari 
pendoedozk poenja kedjadian djadi terhalang. 
Tapi berbareug dengan itoe djoega pastikan, bah- 
wa rajat Boemipoetra teroetama di Java, sc- 
karang soedah mimpoenjai tanggoengan jang 
berat, hingga padjek3 barce tiada bisa diada- 
kan lagi. 

Siapa jang made tjari taoe, bagimana berat 
tanggoengamnja rajat Boemipoctra lantaran a- 
danja roepa2 padjek, tentoe bisa moefakat de- 
ngan pernjata'an jaug padjek baroe tiada bisa 
diadakan lagi. 

Sampei di tahoen 1922, hargauja hatsil boe- 
mi dari pertanian Boemipoetera dalam tempo 
sepveloeh tahoen, ada djadi dasar jang paling 
penting, bocat mengitoeng besarnja jandrente. 

Di itoe tahoen jang diperhatikan adalah har- 
ganja barang? itoe dalam lima tahoea jang 
paling biakany dan ini perobahan lantas di- 
gocnak 1 boeat kasinaik aanslag Jandreate dan 
dari verslaglandrente terujata ini pernaikan ra- 
ta2 tiaja koerang dari 31 pUt. 

Harga padi, jang bernoala soedah naik, itoe 
waktoe soedah toeroen poela. Di bebrapa bila- 
ngan, itoe tambahan landrente ada kiral 50 pCt. 

Dalam Volksraad toean Wiranata-koesoema, 
tegent Bundosng, njatakan bahoca dalam ta- 
hocu2 jang pang blakang padjek kepala dan 
isudrente atau sawah naik deugan 100 pCt. 

Sedang oengkos bocat saben bouw sawah 
ada sama besarnja dengan pendapatan dari 13 
picol padi, tjoema 10 picol jang pertama sadja 
jang dibebaskan dari padjek. Hai ini berarti 
boekau sadja ada padjak boeat kaventoengan, 
bucat penghasilan, tapi dioega ada padjek atas 
apa jang orang bisa seboet ,,befdrijskapitaal" 
dari oraug tani. Lain dar: itoc ada berlakoe 
itoe peratoeran jang menetapkan djika hasil ada 
koerung dari 20 picol, tjoema separo sadja dari 
itoe hasil jang tiada dikenakan padjek. Di bi- 
langan seperti di sebagian dari Rembang dan 
Madioen, di mana tanah ada djilek dan saben 
bouw sawah tjoema bisa mengeloearkan padi 
15 picol, moesti dibajar padjek atas 7 1/2 pr 
cul bueat saven bouw, sedaug sebetoelnja peng- 
hasilan tiada ada sama sekali (ongkos boeat sa- 
toe bauw ada sama besarnja dengan pendapa- 
tan, hingga keoentoengan tiada ada). 

Di tanggal 1 Jauuari 1918 diadakan padjek 
verpondiny Boemipoetra sebagai padjek atas 
barang milik jang tiada bisa dipindahkan (ta- 
nah pekarangan, reemah d.l.I. bocat mana tia- 
da ada dibajar landrente). Ini padjek verponding 
ada 7 1/3 pCt, setahoen dari harga sewah su: 
ben tahoen dari pekarangan di mana ada ter- 
diri roema, djika imi harga sewah berdjoemlah 
f 60, atau lebih, 5 pCt djika koerang dari f 60, 
tapi lebih dari f 30 dan 2 pCt. djika itos harga 
sewah f 80 atau koerang dan bosat Ian ,,ta- 
nah" seperti sempavg ikan atau oetan mipa 
itoe padjek djadi 8/4pCt. dari harga pendjoe- 
alan. 

Maskipoen dalam theorie ini padjek memang 
ada adil, tapi itoe padjek dikasi berlakoe de- 
ngan tjara begitoe roepa, hingga menoeroct ka- 
tanja regent Bandoeng dalam Volksraad, ,dji- 
ka dibandingkan dengan landrente itoe padjek 
berarti pernaikan sampei 2060 pCr''. Lantaran 
itoe djoega regent Bandoeng bilang keada'an 
tiada bisa berada selamanja begitoe. 

Padjek kepala soedah dikasi naik sampci ra- 
ta2 f 3. bocatscsoeatoe orang jang moesti ba- 
jar padjek itoe. Maski begitoe toch di desa2 ti- 
ada ada dipasang djalanan. Selainnja ini semoe- 
a, padjek lain poen dikasi naik, seperti padjek 
pemasoekan barang dan bea antarannja boeat 
injak tanah dan korek api. 

dan batoek, selama dapas dimemboehkna 
olch Woods Pepermunt Great Buas Hargi 
satoe botol. "Ag 
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Pt 5 

: MALARIA. 
Bagaimana djaga diri boeat lawan bahajanja 

Seorang doktor Inggeris jang termashoer soe- 
dab toclis bahwa banjak sekali djadi 
oleh penjakit Malaria kalau dibandingkan den- 
an penjakit lain, dar tidaklah djarang jang 

Bahaya penjakit itoe sc manja menggoda kese- 
hatau beberapa lama. 

Sepcrti kita maal”cm belaka, Kinine ialah 
Obat lawan sakit Ma va, jang bikin mati bibit 
penjakit malaria dz mm darah. Kedjadiannja 
penjakit malaria sepc: | '- aloe lemah, koerang 
darah sakit peroet besar dan limpa, badan dja- 
di koeroes, tidaklah di--mboehkan oleh kinine 
Boeat penjakit itoe p- ce ada obat jang bisa 
bikin kocat toeboeh jang lemah dan koeatkan 
asabat serta tambah koeat diri. 

DJALAN JANG PALING BAIK. 
Djalan jang pa''ng baik sekali boeat hilang- 

kan penjakit itoe ialah pakai Sanatogen, jang 
terlaloe moediarab goena hilangkan bahaja pe- 
njakit sedal nja dapat sak:: Malar's dan ti- 
daklah : Ia obat jang lebih b ik chasiatnja la- 
in dari obat ini. 

Tocan L ':tor C. Nayior, Bangalore, Hindia- 
Inggeris, to s: ,,Dengan saja poenja pertolon- 
gan tocan j 'cnja obat ”Sanatogen” jang terla- 
loe baik, din isoekkan di- Hindia Inggeris Sela- 
tan dan saja uda sebab boeat besar hati karena 
kebaikannja, oleh sebab hal itoe saja pandang 
seperti pertolongan besar, jang saja boleh oen- 
djoekkan pada orang sakit. 
»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 ssesoe, maSkip 'en ditjam- 
poer dengan banjak aj.:. Dalam beberapa ha', 
teroetama pada penjak . keras dan sampar, sa: 
ja soedah pakai Sana. :zen ini seperi pemban- 
toean besar, 22au karina kocatan obat aa 
orang sakie sempat law: penggodaan jakit 
dan lagi obat ini terlaloe baik Again ja Door 
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 dau 
berat toeboeh djadi lebih baik. 

Satoe sozrat tjerita ilmce obat dinegeri Ing- 
geris toelis seperti berikoet: ,,Kebaikan besar 
jang didatangkan oleh Sanatogen adalah ter- 
laloe banjak sekali dan paling adjaib. Orang: 
orcng sakit jang soedah beberapa lamanja djadi 
koeroes oleh penjakit beratnja djadi bertambah- 
tambah satoe atau doea pond tiap minggoe, 
dan kadang-kadang poen lebih banja lagi.” 

Toeen Doktor Premse'a di -Amsterdam kabar- 
kan: ,,Perkara saja poenja anak jeng 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 sampet sekarang. Djoega bagi 
banjak orang sakit jang lain jang saja obati, saja 
ma'loem dan ketahoej, 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? penjakit 
jang lain. Sebab itoelah saja poedjikan Sanato- 
gan dengan hati pertjaja.” 

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

pertolongan Sauatogen boeat dapat kasehatan, 
Sembochkan asabat dan kekoeatan toeboeh. 

Aa aa ARA 

Yewang sekola poer soedah dikasi naik. 
Padjek bosat gewesi dan gemeente opcenten 

atas padjek penghatsilan dan padjek personeel, 
ini semoea ada menindih lebih keras dari doe- 
loean. Lebih djaoeh orang djangan loepa dinai- 
kannja padjck kandara'an, padjek djalanan, pa- 
djek pasar, rooigelden dan lain2 lagi. 

Ini semoca boekan ketjil, tapi toch barangka- 
li djoega masih bisa dipikoel djika tiada ada 
lain2 keberatan lagi. scperi padjek desa dan 
lan2 dienst. Antara lain2 orang desa moesti ba- 
jar djoega oewang pantjen, jaitoec bocat mem 
bantoe hatsilnja loerah, oswang boeat membau- 

“toe bajar gadjihnja bestuur desa da oewang boe- 
at adakan pekerdja'an dalam desa dan pengra- 
watan deso. Selainnja itoe djoega orang desa 
moesti bekerdja sendiri boeat bikin djalanan de- 
sa dan djalan rondah. 

Menoeroet satoe peritoengan dari satoe achli, 
peritoengan mana ada dimoeat dalam De Taak, 
sesoeatoe familie Beemipoetra jang mendapat 
penghatsilan f 150 setahoen, menoeroet taksiran, 
kepala dari itoe familie moesti bajar f 81 boeat 
roepa2 padjek dan dari ini djoemblah f 19 ada 
boeat negeri dan gemecnte dan f 12 boeat desa. 
Dalam ia poenja pemandargan tentang ke- 

ada'an economie dari orang Boemipoetra di 
Java dan Madoera, jang dibikin dalam tahoen 
1904 atas perminta'annja minister van kolonien, 
toean Van Deventer itosng jang saben tahoen 
orang Boemipoetra mocssti serahkan 18 pCt da- 
riia poepja penghatsilan dan sedari itoe wak- 
toe itos padjek soedah naik sama sekali djadi 
20 pGt. . 

Dengan benar sekali, dalam Volksraad regent 
Bandoeng soedah mende:ek pada pemerentah 
soepaja pemerentah adakan penjelikan tentang, 
keada'an economie dari rajat Boemipoetra dan 
djoega preksa apa pengadosan pendoedoek ada 
beralesan. 

  

  

DOENIA. ISLAM SOERAT DARI TOERKI. 

Corr: Bantaeng WARTAKAN 

Chilafat, Berhoeboeng dengan so'al tentang oe- 

roesan Chilafat jang tentoe sekali mengenai oe- 

roesan agama Islam, maka banjak sekali halini 

dibitjarakan seantero doenia Islam, dan begitoe 

djoega oleh sekalian negeri Europa jang wmem- 

h 
2 in! 

hanja di Hindia ini sadja bal itoe tiada dipen- 
tingkan, entah karena Moeslimin disini beloem ta 

ce betoel, entahkah karena dapat pengaroeh!la 

Salah satoe keradjaan Europa jang mempoe- 
njai paling banjak ra'jat Moeslimin soedah moe 
lai datang akan mengatjau hal ini. Baro2 ini 
soedah2 mendjadi gempar sekali di Stamboel dan 
diseantero negeri Toetki, karena Said Amir Ali 
dan Said Agha Khan jang pada masa ini ber- 
diam di London telah menoelis sepoetjoek soe- 
rat pada Ismet Pacha, wasir besar di Angora, 
dalam socrat mana mereka kedoea mengasi ta- 
hoe bahwa tiada boleh kekoeasa'un Chalifah i- 
toe diwetaskan kepada agama sadja, tetapi hen 
dakiah dikasih hak djoega dalam oeroesan po- 
litiek dan lain2nja seperti kebiasa'an pada Sul- 
tan2 Toerki jang telah mendjadi Cnalifah. 

Sebeloemnja soerat ini sampai pada Ismet 
Pacha di Angora, maka salinannja soerat itoe 
soedah poela tersiar dengan perantara'annja soc 
rat2 kabar Toerki jang bernama Tamin, Tauhid 
Afkar dan Ikdam dikota Stamboel. Ini soedah 
tentoe sekali membikin kaget pembesar2 Toerki 
di Angora, teroetama sekali Ismet Pacha, kare 
na soerat itoe dialamstkan padanja. Dengan Ie- 
kas Republiek Toerki ambil atoeran jang pan- 
tes, jaitoe tahan dilosar ketiganja redact ur Yie- 
rat kabar terseboet dan perkara teroes dioesoet 
dengan teliti sekali. Specieel hakim, dikirim dati 
Angora bosat periksa perkaranja ini tiga Redac 
teur socrat kabar jang kena persdelicht dengan 
toedoehan akan memetjahkan persatoean ke- 
bangsaan Teerki dan membikin lemah serta ka- 
loet keada'an didalam negeri. Sesampainja itoe 
hakim di Stamboel, maka is Ialoe mengeloear- 
kan periutah soepaja ketiganja Redacteur terse- 
boet lantas ditahan preventief dalam pendjara 
boeat oeroesan politiek di Stamboel. Tatkala ke 
tiga itoe dihadapkan pada politie, maka politie 
Toerki memberi tahoe pada mu:eka bahwa mere 
ka diberi hak bitjara dengan semoea kem rdika? 
an sebagai ra'jat merdika. 

Ketiganja memberi djawaban dengan menjata 
kan menjesalnja dan tiada tahoenja maksoed 
soerat itoe akan memetjahkan persatosan ra'jat 
Toerki, dan meieka memozdji benar pada ketja 
kapan dan keadilan Republiek Toerki karena 
lantas mengoeroes hal ini, jaitoe baik sekali boe 
at teladan pada laiu2 pengoeroes soerat2 kabar 
di Toerki dan mereka dengan senang hati akan 
memikoel apa sadja hoekoeman jaug mesti me- 
reka tanggoeng karena hal ini. Pengukocan jang 
demikian djoega mereka oetjapkan dihadapan 
hakim tatkala mereka diperiksa di Mankamah 
Tinggi dalam kota Stamboel jang tatkala itoe 
penoeh sesak dengan penonton serta ada poela 
jang membawa goebahan kembaug akan dihadi 
akan pada hakim. Menoeroet pengakoean keti- 
ga journalist itoe bahwa mereka dapat, dengan 
perantara'an post, soerat itor dari Said Agha 
Khan alias Said Moehammad Stah dau Said A- 
mjir Ali dari London, 

Setelah mendengar semoea pengakoeannja k ti 
ga pesakitan terseboct laloe hakim termenocag 
sebeutar dan bangoen memberi poctoesan bali- 
wa ketiganja itoe dibebaskan dari hoekoeman 
karena mereka sebetoelaja tiada menjiarkaa s0:- 
rat itoe dengan sengadja. Demi poetoesan selesai 
didjatoehkan, maka hakim dan ketiga pesakit- 
an Itoepoen diberi kaloeug boega bergoevah de 
ngan disertai tampik sorak jang amat riosh. 

Seorang correspondent jang terkenal telah me- 
noeles djoega hal seroepa itoe, tetapi diketahoei 
bahwa ia akan membikin kaloet dengan senga- 
dja, maka didjatoehkan padanja ho:koeman 
lima tahoen pendjara. Namanja ini orang Lufi 
Beij dan oemoernja 89 tahoen. 

Teutang so'al Chilafat ini memang banjak se 
kali dibitjarakan karena Djamhorriah (Republiek 
Tosrki) memisahkan hak doeniaawiah dari Chi- 
lafat, jang hanja diberi hak Roehamah sadja. 
Sebabnja telah banjak, kedjadian katjau kalau 
djika kedoea hak itoe diberikan pada seorang 
Sultan sahadja, maka telah banjak tjontohnja 
djika itoe Sultan dipengarochi oleh lain2 penga 
roeh dari loear, laloe banjak pada dapat kesoe- 
sahan dalam politik keradjaan Toerki. Terpisah 
nja hak ,,Doeniawiah dan Roehaniah“ itoe pa 
da zaman iniada baik, karena bak politiek Jan 
memerentah (hak Doeniawiah) moesti ada pada 
ra'jat dan hak agama ada pada Chalifah. Demi 
kianlah jang dikemoekakan oleh Djamhoeriah 
Toerki di Angora, 

Menoeroet apa jang diperlakoekan oleh Cha- 
lifah Saidina Aboebakar dan Saidina Osman, 
maka banjak alim diseantero doenia Islam teroe 
tama di Brit Indie tiada setoodjoe keduea hak 
terseboet dipisah, akan tetapi seorang jounalist 
Toerki telah meraberi djawaban bahwa djika se 
kalian Moeslimin diseantero doenia menoeroct de 
ngan soenggoeh akan perintah Chalifah seperti 
kaoem Moeslimin di zaman dahoeloe menoeroet 
perintah Soedina Aboebakur dan Saidina Osman 
maka haroes doea hak itoe diberikan pada Cha 
lifah. 

Keadaan diabad sekarang ini berlainan sekali 
karena kaoem Moeslimin selainnja bangsa Toer- 
ki, tiada mengindahkan perintah Chalifah lagi 
karena mereka tiada mengerti socal Chalifah 
dan mereka dibawah pengaroehoja moesoeh2 
Chalifat tandanja diwaktoe perang besar di Eu- 
ropah perintah Chalifah teutang ,sabil“ tiada 
sama sekali ditoeroet, melainkan orang Toerki 
sadja jang menoeroet perintah sabil, maka rajat 
Toerki sadja dang ada hak dalam oeroesan akan 
menetapkan Chilafat dan pekerdjaannja, karenu 
beratoesan dan bermelioen djiwa bangsa Toerki 
jang binasa dan bermelioen wang dau harta ban 
da Toerki jang hilang oentoek menabankan ke 
doedoekan Chilafat serta pekerdja'annja terten- 
toe pada bangsa Toerki sadja dan kaoem Moes 
limin diloear Toerki tjoema bisa dengan soeara 
sadja mengesahakan angkatan itoe, karena mere 
ka tiada beramal baik poen dengan djiwa, begi 
toepoen dengan perkakas atau harta bends me 
nahankan kedocdoekas Chalifah Isiam beratoes   aa tahoen lamanja. Dengan ini pengakocan bang | 

poenjai djadjahan2 dan ra'jat2 kacem Moeslimin, : sa Arab tentang ini djali tjair seperti ijs. Ibn 
Chaldozn telah memberi fatwa dalam kitabnja | 
bahwa Chilafat dan Chalifah tiada boleh diten 
toekan kepada bangsa Koerisj sadja, tetapi me- 
noeroet keadilan Islam pada apa sadja bangsa 
jang memeloek agama Islam dan mempoenjai ke 
koeatan sebagai satoe bangsa merdika dimata 
doenia seanteronja. 

Kekatjauwan tentang Chalifah dan Chilafat 
mendjadi politiek jang segera di Europa teroeta 
ma pada bangsa? jang memposnjai banjak ta- 
nah2 Islam. Sekarang Italie mengeloearkan soe- 
aranja bahwa jang patoet pada pandangannja 
mendjadi Chalifah, jaitoe Radja Mesir, Frans 
minta Sultan Marokko jing dibawah pengaroeh 
nja mendjadi Chalifah. Inggeris maoe kalau bo- 
leh Agha Khan djadi Chalifah atau Radja Hoe 
sein dari Mekkah, karena kedoeanja ada toeroe- 
nan Nabi dari Fatimah dan Ali. 

Sebab banjak orang bertanjakan pikiran kita 
tentang bal ini, maka kita sebagai seorang Is- 
lam, kasihan pendapatan kita sendiri semoeanja 
tiada ada hak biarpoeu bagaimana pengakoean 
dan propagandanja oentoek mendjadi Chalifah 
dan meme:ang Chilafat, melainkan jang pantes 
dan lajak j.itoe Jang Maha moetis Abdul Ma- 
djid Chan. Menoeroet poetoesan atosran jang di 
tetapkan oleh Djamhoeriah Toerki, maka tiap2 
Chslifah moesi diambil dari tocroeaan Osman 
dari Toerki Begroonie. 

tahar Makassar dll. Negeri. 
Minta diperhatikan ! 

Kita sama tahoe bahoea Pembesar Negeri se- 
lamanja tidak soeka lihat hal2 jang mengha- 
langi keamanan pendoedoek, hanja ia selaloe 
berichtiar dengan sekoeat-koeat tenaganja pada 
tjegah sesosatoe hal jang gampang menerbitkan 
koeraug senangnja kita jang sentiasa berharap 
perlindoengan behkan keadilan Pemerintah jang 
mendjadi selakoe kita poenja Iboc Bapa. Be- 
gitoelah ada pengharapan penoclis, lantaran ini 
satoe atosran jang mana Pembesar Negeri soe- 
dah tetapkan selang beberapa hari hingga kini 
minta soepaja diobahkan atau diperbaiki sedikit, 
jaitoe manakala Agent politie mendjalankan ke- 
wadjibannja didalam perkara ,,menembak an- 
djing2” dimana kampoeng2, baiklah hal itoe 
dilakozkan pada waktoe siang ditempat jang 
kira2 djoega tiada memberi halangan kepada 
kesenangnu orang sebagai oraog sakit: dan diha- 
rap soepaja hal penembakan sebagini 
»djangan dilakockan diwaktoe malam” jang 
sangat membikin koerang senangnja pendoedoek 
teroetama diwaktoe orang tidoer atau ditem- 
pat ada orang sakits karena sebagai hal ini, 
kalau tidak salah djoega ada terlarang oen- 
dang2 jang mengoendjoekan, soepaja ,,djangan 
mengganggoe kesenangan orang poenja tidoer 
diwaktoe malam terlebih kalau ditempat ada 
orang sakit”. 

Kita sebagai anak2 soedah mesti akan toe- 
roet segala perintah Iboe Bapa, tetapi djoeya 
mempoenjai kebebasan bosat menjatakan segala 
keberatan, — begitoelah seorang anak bala ter- 
hadap kepada pembesarnja, akan tiada tertje- 
gah boeat minta pertimbangan atau minta di- 
perhatikan barang permoh»nan kalau? ada fae- 
dahnja sedikit oentock kesentousaan oemoem, se 
bagai jang terseboet itoclah tiada djaoeh dari 
pada mengganggoe kesenangan orang tidosr di- 
waktoe malam terlebih ditempat ada orang 
sakit. 

Itoelah sebabnja sekali lagi kita berseroe, soe- 
paja jang berwadjib soeka perhatikan toelisan 
ini. M, 

Nooti 
Kita berharap manakala perkara? sebagini di- 

lakoekan, baiklah diwaktoe siang hari. 
Red, 

KEDATAKGAN G.G. DI MAKASSAR. 
Berhoeboeny dengan kedatangan Seri Pa- 

doska toecan besar G.G. disini pada 20 April 
i-d. sebagai kita telah wartakan doeloe dida 
lam ini Pewberita, maka bogat samboengkan 
itoc kabar sebagai ternjata didalam programma 
telah teratoer bagini: 
Djam 9 pagi ubalah Seri Padozka tosan 

besar di Wiheiminakade disamboet oleh wakil2 
pemvesar. Disitoe akan diterima padoeka tozan 
besar dengau mengadakan satoc eerewacht dan 
disumboet dengan boe jjian muziek. 

Sababis itue deagan berkendera“an auto kes 
kantovrnja Directeur peluaboean dan commissie 
van bijstand. Disitoe maka dikasih lihat bagi- 
mana kedoedoekan pelabocan. Kemocdian de- 
ngan menoemnpang kapal motor ke Oedjoeng Ta- 
nah, dan sebalikuja ke djembatan besie. Disana 
Padoeka toean besar akan diterima dan dehen: 
tar oleh beberapa auto menosdjne ke Passarstraat 
teroes xv Pussar Boetun dan ke Tempelstraat 
terves ke vcateng Rotterdain. Sababis priksa ke- 
ada'un disana lantas t-roes ke Kweekschool 'v. 
Ini: sehepdingen (sekolah marine), Waterleideng 
dan ke roeman Kautoor gemecnte dimaua toean 

tocan besar itoe diterima oleh raad dari gemeente. 
Sahabis itoe baroe Seri Padozka ke soemahnja 
toean Gouverneur dimana segala vereeniging2 
dan orang2 particulier akan diterima. 

Handelsverceniging djoega akan menghadap 
Seri padocka, djozga Datoe dari Tanette. Djam- 
4 sure Seri padveka akan boeat perdjalanan ke 
Soenggocminasa, disana ia akan dipersilakan 
miuocm thee kemoedian poelang kec Makassar, 

SOENGGOEMINASA—TANETTE 
Djalanan dari Soenggoeminasa via Bili- Bili 

dan Buntjo DaE ke Tauette dimana berhoe- 
boeng dengan pekerdja'an2 disana ditoetoep se- 
karang semoeanja hampir selasai dan diboe- 
ka boeat publiek, Beberapa bahagian beloem 
begitoe semporna dan sekarang tenga diker- 
djakan tetapi tiada soesah bocat didjalankan 
uuto, ketjoeali djembatang Manginpang beloem 
dikerdjakan habis oleh B.O.W, Didoega liwat 

  

  

  satoe auto 4 boelan lagi baroe Lisa samporna.   

Dengan ketiada'an itoe djembatan, tiada ba- 
Gitoz soesa boecat berdjalan karena dekat itos 
djembatan (sebela kiri) disitoe ada ,,d am“ jang 
dibocat mendjalankan kendera'an. I-oe ,,d a m' 
lebar sekali sahingga kalau auto berdjalan di- 
sitoe tiada bisa takoet apa? 

Samboengan djalanan Soenggoeminasa dengan 
Tanette soedah ada peroba'an besar sekali bagi- 
toe djoega dengan Simdjai dan Boeloecomba 
terlebih lebih Sindjai-Boeloecomba soedah djadi 
pendek sekali. . 

Boeat pemboeroe soedah ada begitos Ioeas 
boeat teroes kesana karena Bili2 itoelah jang 
disoekai oleh pemboeroe2. 

Nou nanti kita lihat bagimana pemboeka'an2 
ini tahoen. 

D. A. D. G. 
Kapal api Hamburg telah berangkat pada 

2 April dari Port Said boeat meneroeskan per- 
djalanan poelang, 

Kapal api v/d Hagen telah tiba di Amster- 
dam pada tanggal 5 April. 

Pelajaran G. G. Fock, 
(Aneta kabarkan bahoea p. t. G.G, telah tiba 

dihari Ahad pagi di Manila dan tinggal diroe- 
mahnja j. m. toean Wood gouverneur aeneraal 
Philipijaen. Bilesu ini samboet dengan besar ke. 
Moeiiaan, nimana satoe bataljon deri regimen 21 
mangan Tn mewalor era 26 berdiri bcr- 
aris, aklah penonton keliling tempat ini al 
melihat GG. Fock. £ Tp id 

Ketika tiha kapal Hera toempsengan padoe 
ka terseboet. maka kapal perang Huron mem 
boenjikan meriam 21 kali tanda menghormati G 
T. Fock. Waktoe ia toeroen kedarat, maka ma- 
joor Ronualdcz dengan beberapa tocan2 ambte- 
naar soedah datang menjamboet p. t. G. G. 
Fock. Sekalian toean? penjamboet dibawa de- 
ngan auto ke istana diiring oleh militair tadi. 

Di istana bilcau ini disamboet oleh GG, Wood 
dengan generaal Macroe, admiraal Washington 
dengan stafaja. 

Sesoedah bersantapan diistana, menontonlah 
Padoeka toeasn-toean ini satoe solawedstrijd. Lagi 
posa diadakan pesta diistana akan memoeliakan 
Padoeka tocan Fock. 

“Asal Tidak Pernah Mengadoe, 
dengan tidak ada sebab. Kedatangan pitam, sa. 
kit kepala jang keras, kemboeng lidah berlapis 
poetih, napas boesoek jalah djalan asal boeat 
mengadoekan jang kamoe poenja perot ada 
tersalah atawa itoe djalan bocang aer ada 
penoh. 
Hendak membetoelkan perot dan memboeang 

sembelit dan kasoesahan dari kesakitannja Pin. 
kettes ada obat jang betoel. Tjobalah ia ini 
malam, kamoe nanti berasa lebih baik besok 
pagi. Didjoeal oleh semoea toko-toko obat an- 
tero Hindia Noderland 85 sen satoe fle. De Dr. 
Williamus' Medicine Co., Singgapore, Hoofdkan- 
toor boeat Hindia Inggeri dan Hindia Nederland. 
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Korrengzal — koedis, Korrengzal — goedik, 
Korrengzal — gatal Korrengzal — bisoel, Kor- 
rengzal — djerawat, Korrengzal — koelit. Kor- 
rengzal — nambi. Korrengzal — koeman, Kor- 
rengzal — itoe obat dari Pada penjakit koeli. 
Beberapa tahoen orang pandai-pandai beroesa- 
ha mentjari obat ini. Sekaranglah baroe njata 
hasil.ja. W. E. Woods itoe seorang jang pintar! 
Harga f 1.— satoe blik. 

Agent: W. B. Ledeboer & Co. 

Os0s00090000030)D»0 

10820DD90220000906» 
Kasehatan seisi roemah, badan sendiri serta 

anak istri itoeiah jang haroes didjaga benar. 
Karena kesehatan itoelah pangkal kesenangan. 
Apakah goenanja oeang serta alat pekakas jang 
inda-indah, kalau badan itoe disia siakan pen- 
gaanja. Kita sendiri pileg, istri moelas, anak ba- 
toek! Ol akan katjau segala sesoeatoenja, Maka 

Jhat Pe permunt 
itoe chasiatnja terkenal melawan segala penjakit 
pileg, batoek, demam medjan dan lain. Kalau 
ditaroeh satoe botol harga f 1.25 dalam roema, 
nistjaja kesenangan jang dikenan-kenang itos 
akan didapat. 

Agent: W. B. Ledeboer& Co. 

19D80000200000000» 

Commissionnairs & Venduhouder, 
W. JI. LOGHER en G. RAMP. 
Middenstraat No. 2 Telefoon No. 488. 

Commissie - Yendatie 
op Dinsdag 15 April 1924. 

Van Je en 2e hands-meubilair, als: 
buffetten, waschtafeis, met marmer en geslepcn 
spiegels, djatie-houten zitjes, kleer- en etenskasten, 
Len 2 persoons ijzeren ledikanten, etenstafels en 
Mara enz. Maan TAN 

bampagne, rijnwijn, graves, sinalco (siroop), 
cacao io aed en halve ponds blikken. Won 
in blik, boter, sigaren en sigaretten, lucifers, enz. 
Potten en pannen, thee-en koffiekopjes, olie en 
en azijn en peper en Zout stelien, presenteerbladen, 
messen met zw. en Meb witte heften, glaswerk, 
gasoline lampen, porceleinen en glazen borden, cen 
gramophoon, een trapnaaimachine, portland- 
cement in vaten. 

Deze goederen kunnen dagelijks worden be- 
tichtigd en zijn uit de hand te koop, 

Goederen kunnen dagelijks worden bijgebracht. 
De Venduhouders, 

“40 -W. J. LOGHER & G. RAMP, 
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Avond - Vendutie | 
op Zaterdag den 26en Aprij 1924 
ten huize van den WelEdelG: Heer 

F. Tamburiian, 
Roembiaweg tegenover Passar-Boeton. 

Van een goed onderhouden inboedel w.o. 
djatiehouten ,zitje met marmerenblad, hoeden- 

pstok met geslepen glas, rottanghoedenstan- 
laard, twee persoons ijzeren ledikant compleet, 

spiegelkast, djatiehoutenkleerenkast, kleerenrek, 
boekenkast, etenskast, buffet met marmerenblad, 
schrijftafel met loketjes, toilettafel, djatiechouten- 
zitje, etenstafel met Zes stoelen, bordenrek, sam- 
pirang, bloemenstandaard, cen rottingstandaard 
met schemerlump, koperen- en aarde bloempot- 
ten, vier gasolinelampen met tankinstallatie, een 
heerenfiets, eet- en thee servies, keukengerei en 
Wet verder te voorschijn zal worden gebracht. 

AANVANG VENDUTIE 6 UUR N. M. 
Te bezichtigm op den dag der vendutie van 

af 5 uur n.m. 
De Venduhouders, 

J. J. HITYAHUBESSY 421 

Avond- Vendutie 
op Zaterdag 12 April 1924 

ten huize van den WelEdelG. Heer 

Wageningen 
TROMPLAAN No. 12. | 

Van een keurig goed onderhouden inboedel 
W. 0. djrtiehouten en rottan zitje, sehrijftafel 
met stoel, boekenkast, clubfauteuils, schilderijen, 
muurborden, tapytjes, etenstafel- stoelen, kleine 
hung-, leg-, dispenkasten, waschtafel, stillctje, 
handdorkrekjes, schutsel, sam pirang, goedluidende 
piano merk Schiedtmaier met stoel, partij romat.s, 
1 heerenfiets merk Raelcigh, portieres, raamgor- 
dijnen, bloemenstandaards, hoedenkapstokken, 
Christalwerk, cetservies, theeservies, theetafel, 
gasoven, filter met  standaard, kecukengerci, 
borden en gocdangrakken enz. enz. 

Verder Japansche, Chineesche potten met che- 
Velures, bintang mas, mooie palmen, tonnen met 
palmen enz. enz. en wat verder te voorschijn zal 
worden gebracht. 

Te bezichtigen op den dag der vendutie van 
af 5 uur N.M. 

De Venduhouders, 
458 G. WIELAND & Zn. 

“Lelang Commissie 
Pada hari Rebo 16 April 1924 

ARTILERIE WEG 
Kampong Pisang. 

laki en speda perempoean, klok tembok pake 
Ae da Ge ms ti (BB RT EMPAT,  Wineraalwater en Limonadefabriek Ratikam gongslag, lampoe dokar, koeda kajoe, krosi anak, | — 
horlodji2 baroe, mandolin, siter, modepop, tem- 
pat tjoetji moeka satoe stel, mesin kaki singer, | Sawah Besar 7 
boenga. topi boeat njonja dan nona, tabak pipa2, 
lampoe gantoeng besar en ketjil pake minjak ta- | Sebagai peringatan berdirinja 1924, kirimlah toe- 
nah. kain poetih, 
jaar. piring poetih besar, schilderij roepa2 atau 
gambar2, saboen mandi. brons koening, medja 
boender dari kajoe d,ati dan krosi dari kajoe 
Gjati, tromol baroe ada roepa2 deri ketjil, sedang 
dan besar beli dan djoeal dibawah tangan tang- 
goeng baik, dan lain2 barang. 

Boleh lihat lebih docloe dari lelang. 
LELANG PAGI. 

De Venduhouder, 
8897 S. SAKOEL,. 

TOEKANG  MENDJAHIT 
Merk SOEI LOONG 

PASSERSTRAAT No. 85 
Poenja roepa.roepa kain jang bagoes betoe 

dibekin pakaian. 
Pekerdjaan bagoes dan tjepat! 

Oepah dan harga moerahj 
Boleh panggil diroemah ! 
Bisa bikin roepa-roepa pakaian ! 
Bisa bikin betoel pakaian roesak! 2932 
  

Bsioca saja memberi tahoe pada Toean 
dan Sobat2 dari saja 

WONG A HONG 
merk 

TJOENG LIE 
TOEKANG BESI dan BLIK 

tinggal di WADJOWEG No. 82, 

Segala roepa perkakas seperti Machina roesak 

bisa dibetoelkan 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 be- 

toel, dan tanggoeng baik. 
Djikalau koerang baik boleh kasih kembal 
Saja kerdja TIDA OESAH BAJAR. 
Disini saja banjak harap Toecan2 dan Sobatg 

saksikan saja poenja pekerdjaan itoe. 

Banjak2 hormat dan 

8209 tabe dari saja, 

Diharap toean-toean dan njonja adjar kenal Ajer blianda 2,» 
" i Harganja satoe botolpakai toetoop patent 

kain koening satoe blok 85 Jan poenja adres jang terang. 3387 dan an toetoep biasa pa 2 " ” 

    

  

| ANTA ATA AR AV MV AV AI YA AD AIA AA APA AA OAY ADA ATA AYA UI 
Pemberitahoean. N & Soesoe ENTJER HOLLANDIA seka- NIM “ ' A AT KAMP de Co. 2 

rng telah dikeloearkan dengan memakai N 
etiket. MW Weltevreden, Batavia, Buitenzorg, Soekaboemi, Djokjakarta, n 

N Semarang, Soerabaja, Medan dan Makassar. N 

N Kami kocrangkan selamanja seberapa boleh harga ba- M 
N ang? kami. N 

N Kami Pala barang? jang paling baik dan harganja N 
KW jang pantas, I 
N Linnen hospitaal dalam roepa2 warna 1 M f 4.» M 
Mo Verband boelanau satoe pak dari 12 potong —f 1,75, N 
MW Piuksel Engelsch satoe Meter f 1,-— 1|2 M f 0,6.5 N 
MN Roemah sakit dan onderneming2 mendapat banjak M 1 
N koerang harga (rabat|. Kirim dengan rembours, 3 

kal LALAPAN UN 

    

   

    

Soesoe MANIS HOLLANDIA sekarang 
djoega dikeloearkan dengan memakai 
etiket. 

Pakailah boeat boenoeh tikoes2 $ i : 

»Ratioen Tikoes” 

BURGHARDT, 

  
Pi 

2 Toean-Toean : Ingatlah penjakit Pest 

1 bikinan toean :   
Boleh dapat di O-Durew coMPAI 

MUA MEDIA FAR 

. : G | Chemicalienhandel 

  

Gebr. N AJOAN, 
Tempelstraat — Makassar, 

Kwaliteitnja sekali-kali tida berobah. 

Jang mendjadi wakil tjoemalah 
W. B. LEDEBOER & Co. 

Makassar, Menado, Gorontalo.   —— 
    

& D0, 
Moelai Ini hari maka harga deri barang2 kami terhitoeng sepe. ..: 

Segala roepa lemonade boeat Isinja harganja' 171, oent 
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Drukkerij ,! ND ONE SIA" 
— Weltevreden 

Handel ir diversegosderen !! Stroop roepa2 satoo botol harga 

8000090000000000 0 » famarinde » ” ” 

5 Botol2 deri fabriek kami boleh dikembalikan dengan tida petjah 
Agent dari boekoe-boekoe dari bali harga jang soedah dibajar. 

VO LKS LE CT UUR Beli boeat di djoeal, harganjadi koerangkan. 

Stoomdr. ,cELeBes” |120 Rathkamp & Co. 

090 
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dan terima kem-   
  

BATIK-BATIKAN ,,DJOKJAKARTA” 
    

  

    

  

  

        NAMA-NAMANJA — BARANG: IKATRANGAN DARI PADA KEMBANG-KEMBANGNJA| DAN HARGA PERSATOE KODINJ 

Saroeng Kepala Biasa Liras-lirasan Pitjisan & Oekal-oekalan|t 85 £$ & f 70 f 80 f 90 f 1 

Kainpandjang biasa id id id i id id f75 £ 80 f£ 90 £ 100 f 160 f 2 
Kain pagtsore berkapala id id id 45 id id f 85 $ 90 £ 100 

Kain pagi sore ta'berkapala id id id ” id id f80 £ 85 $ 90 
Tjelana Strip Itam id id id - id id f48 £ 47 £ 50 £ 85 
Ikat tengah poetih id id id . id id 185 1 40 £ 45 f 50 
Kaden id id id . id id f80 f£ 90 £ 100 
Saroeng Kepala Biasa Daon-daonan dengan plataran jang baik| f 60 f 65 f 80 f 85 f100 f 1 
Kainpandjang biasa id id id id id 180 £ 90 £ 95 f£ 100 f 800 
Kain pagi-sore pakik — , 
atau Zonder kepala id id id id id id f90 f 95 f£ 100 f£ 120 
Ikat tengah Poetih id id id id id id fat 1 M0 £ 45 $ 50 f 55 $ 60 
Saroeng Kepala Biasa Parang-parangan Zonder Rosa Lombok & 

Wenang Kawoeng Teloor atau Semat f 65 £ 70 £ 75 £ s0 
Kainpapandjang Biasa ! id id id id id f85 f 90 f 100 £ 105 
Kain pagi sore | id id id id id f£90 £ 95 £ 100 f 110 
Tjelana Strip Biasa | id id id id id f4a5 £ 50 £ 85 
Ikat tengah Poetih Po id id id id Lao £ 88 £ 45 
Kaden | id id id id id f 80 $f 85 f 90     

  aa 

     

   
Batik-batik terseboet kami tanggoeng baik serta baroe. Dari itoe pan jang memesennja apabila itoe batik telah ditrima serta merasa koeran, 

setoedjoe atau kemahalen dantida bisa djoeal lagi dengan ,,OENTOENG“ kami harap lekas kirimkan koembali. Dan dengan Setjepat-tjepatnj 
itoe batik kami trima, Kami lantas Kirimkan toean POENJA WANG KOEMBALI seharganja batik-batik jang ada dikirimkan Koembali 

ATOERAN PESENAN: — — 
Paling sedikitnja dalam satoe matjam batik '/4 Kodi, Pembajaran a Contant atau Onder rembours, dari itoe segala an jang koerang dari 

1/,,kodi satoe matjamnja atau ta'ditrima Onderrembours TIDA TERANGGEP pesenannja. Sedang pada siapa jang kirim wang lebih dahoeloe| 
setjoekoepnja harga barang-barang jang dipesennja dapat VRIJ ongkost kirimnja. 

    

Dengan atoeran terseboet batik-bat:k diatas bisa dipesen pada1 

  0 — 

»ALDJOEHANY & .Co" DE CONCURENT BATIKHANDEL Kline-Straat '— Kauman - Djokjakarta. 
  

  

  

N. B. Oleh kerna banjak pesanan Onder rembours jang tida ditrima oleh Pemesennnja dengan pa amen ga sebab-sebabnja, maka 
8   TJOENG LIE 

Makassar. !   ini boelan Pesenan dengan Rembours karoes disertai Voorsehoot sedikit-sedikitnja f 10. Kalau tida, akan dikirim. 
| 8111 

  

   



      

  

      

  

  

      

Hilang koerap, koreng, nambi kajok, bisoel Kesenangan orang boleh beli den Korreenh-  Korrengral mehilangkan teroctocl, djera Goena membi 
oleh karena Korrengzal f 1 f 1 satoe blik. zal Tioena ? 1— satoe blik. ae daripada moeka. Banga— ji loeka- locka Tok Pe engan “fe 

Korrengzal obat koelit boleh tap dimana mentengkan sakit tersebab oleh| Menjenangken dan mengobatkan og paman satoe blik, 
mana dengan harga f 1— satoe aambei. Tidak lebih dari f 1— satoe blik. oleh koedis dan goedik jaitoe dengan Korreng-| Kalau dihinggapi bisocl atau merah-merah di 

zal f 1— badan obas dengan Korrengzal f I—satoe blik. 

Maan 

Celebes Drukkerij 
J “hi Il Passerstraat 16 :.. Makassar. 

j l j an 

3 ya» t an ana ni n Baroe terbit: ootdages seh» : . g p: KALI BE , | PRACTISCH 
Selamanja memboeat pelajaran antara . . 

Java, Makassar, Balikpapan Maleisch - Hollandsch en Hollandsch - Maleiseh 

Manila, Songkong, Amoy,” €hanghai, Dalny, Japan, Handwoordenboek 
Connossemen-connossement boeat mengirim barang? akan dikirim teroes diseantero Hindia- 
Nedesian 'd key semosa pentocban dani Kuna, Kore, Japan, Tawanan dan ka pem man | dengan perkataan pendek da 

tan bocat S: in2 lah barat d- d id Ame: 8 : 
diterima ne ma DOORV OERENCONNOSSEMENT dengan mutan Gi Hosgoig, mata dibi: :i hal bahasa Melajoe goena 
tocng vrachtnja toeroet tst t j j 
Kebal api PINTA ROKM 1 April Sa yang » Hongkong dan Japan. akan beladjar bertjakap 

» TJIBODAS 25 , ambil moeatan bocat Hongkong, Amoy dan Shanghai. 
Segala keterangan dari hal vracht dan passage boleh dapat dari j OLEH L. TH, MAYER. 

Java-China-Japan Lijn 
Batavia, Tandjong Priok, Semarang, Soerabaja 

Makassar, Hongkong, dan Kabe. Harga 15.-   Makassar — Julianakade. 
Jeeoan No. 821 

  

fanters Seemann en c0'$ Handei MI) 
Amsterdam — Parijs — Hamburg — Macassar — Menado — Gorontalo — Amboina 

Pa 
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bocat: Perasaan2 haloes! 

8 Soesoe bikinan Wolanda 
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x B DANG dapa meme : KOFFIE Ii ggs TR Aa sea 
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Tan Pe FA 

2 — BI jang Wangi 4 BAIK! MOERAH! & HESAKA 
Ni Boleh dapat dimana-msna tempat. “3 Na sj 
sana Na AN Ea AA AW ARAB ARYA Samacan oo anasasonpongomanani seo 1 Hanarawennsunasnangnasus 
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