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KEMIS 10 APRIL 1924 

  

  

Cr1 
Nieuws dan 

    

Advertentie bla 
  

S. Ch. ini dikeloearken SABAN HARI lain dari hari 

Ahad dan hari Raja. 

Harga”soerat kabar ini : 

Di bendar Makassar 

  

ADVERTENTIE MESTI 

dalam 6 boelan f 4.50 

Di loear bendar Makassar dalam 6 boelan f &25 

Bajaran di minta lebih doeloe 

Hal mengirim bajaran soerat kabar, dialamatken kepada 

Administratie PEMBERITA—MAKASSAR. 

DIBAW: 

  

  

  

Tahon ka XX 

  

"Makassar. 
d 

  

  

Jang tjitak dan keloewarken menoeroet boenji titah-titah » 
N, V. Hanprisprurnay En Kanroornano»e., ,CELEBES" 

Directeur : Toean J. VAN LIER, Makassar 

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

toean Redacteur C. I. RIEUWPASSA, Makassar. 
ear maan 

LEBIH DOELOE DARI DJAM DOEWA BELAS PADA HARI 
  - menga 

     

Boeatlah satog Garag 
TENTANG PERBEDAAN 

harga Ford Auto dan lain-lain Auto 

  

TOURING CAR 
tidapakai starter # 1825. 

TOURING CAR 
pakai starter 

TOURINS CHASSIS 
tida pakai starter ? 1875. 

f 2050 

Bisa dikeloearkan djoega dari 
voorraad di Makassar. 

Lg Meter Compamya 
S0 Gannon, Limited... 

  

AGENT-AGENT: 

W. B. Ledeboer & Co, 4 

P2 ERA NA ES TTM RISA 

"Perkara kebakaran di fabriek kertas 
di Padaiarang. 

Dalam Het Nieuws jang terbit tanggal 20 Fe 
bruari, ternjata seperti berikoet: Satoe kabar 

pendek dalam soerat2 kabar memberi tahoe, 

bahwa di hari Selasa jang laloeh, beberapa loods 

jang terisih barang bakal boeat pembikinan ker 
tas, jang berdiri di pekarangan fabriek kertas 
di Padalarang telah terbakar, Keroegian lima 
poeloeh riboe roepiah, dipertanggoengkan. Ke- 

tjilakaan manoesia tiada ada. Jang mendjadi se 

bab barangkali perbueatan koerang hati2. Begi- 
toelah dikabarkan, lain tiada! . 

Tapi tentang ini .,bahaja api ketjil” bisa di- 
toelis banjak sekali. 0. 

Fabriek itoe bersama itoe lood.2 jang berisih 
merang jang di pak djadi baal-baal besar—ba- 
rang jang paling gampang menjalah—berada di 
satoe pekarangan jang berada pada djalanan 
kreta api. Iui pekarangan pandjangoja ada am- 

pir 1 K M. dan beberapa banjak loods tempat 

simpan barang bakal ada berdiri disana. 
Kira2 ditengah-tengah dari itoe pekarangan 

ada terdapat roemahnja bedrijfsleider, monteur, 
machinist dan lain2, di seblah koelon dari ini 
roem .h terdapat fabriek, kantoor dan bingkil2. 
Dan dibelakangnja, djaocehnja 20 M. ada terda- 
pat itoe loods2 jang berdjaoehau satoe sama la- 
in kira-kira 20 M. dan masing? berisih 1 milli- 

K.G. merang jang dipak sebagai baal.” 
Boeat menjegah terdjadinja bahaja api, di se- 

poetarnja itoe loods ada dipasang seroepa lei- 

ding dengan lobang2 jang ketjil, soepaja djika 

ada terbit bahaja pi, itoe l00ds2 djadi terlin- 
doang dengan seroepa gordijn dari air. '— 
Maskipoen pendjagaan begitoe dimatanja se- 

orang jang practich ada seperti permainan 
anak2, tapi toch ada baiknja djoega, karena 

djadi boekti bahwa orang masih perhatikan 
keslamatan. Djika itoe leideng dipasang boekan 

menempel pada itoe loods tapi pada tiang dari 

besi atau beton, tentoelah bisa ada goeuanja. 
Tapi di itoe tempat, itoe leiding2 dipasang pa- 
da itoe tiang2 bamboe dari itoe loods, Lauta- 
ran itoe djoega, maka tempo itoe loods terba- 

kar dan itoe tiang2poen dimakan api, itoe lei- 
ding roeboeh dan oedjoeng-oedjoengaja patah. 
Di kiri kanan dari loods terliat pantjuran, tapi 
watergordija, teu aja. 

Orang tentoe kira jang persediaan barany2 

dan batoek, selesma dapas disemboehkna 
olch Woods Pepermunt Great Cure, Harga f 1.25 
satoa botol. 

- 

ea | ME RTA 

jang begitoe yampang dimakan api tentos di fitoe goedang terbikin dari besi | 
djaga dengan keras. Di itoe pekarangan ada 7|K-P.M., dalam goedang mana disimpan bebera- 
loods masing2 berisih 1 millioen KG. merang, P3 pocloeh blik benzine Jikoeliliagi dengan ka- 
tapi......sesocatoe orang bisa masoek dalam) Wat docri dan tiada djaoeh dari itoe goedang 
itoe pekarangan, loods2 itos tiada tertoetoep ma, ada terdapat itoe sepoeloeh loods berisih itoe 

ka siapa sadja jang maoe boleh masoek diwak- | Paal-baal merang, jang sama sekali djadi satoe 
toesiang atau malam dau sesocatoe oranz jany |80enoeng jang pandjangaja kira2 800 M. tioggi 
tiada pocnja tempat mondok boleh mengantsek Juja 10 M. dan lebarnja 50 M. , 
di itoe luods atau isep rokonja disana, Dengan tjara jang koerang adjar dengan tia- 
Dalam saia poenja perdjalanan mengoembara da ada bandingannja dengan tia ia perdoelikan 

Sain dapat liat banjak sekali kegeloan, tapi tja-|segala wet boeat lindoeagin djiwa dan barang, 
ranja N. V. Papierfabriek Padalarang lindue-Jitoc »auak mas” dari pemerentah jang beroepa 
ngin barang bakalnja dari bahaja api, soenggoeh abriek kertas Padalarang taro sadja satoe 
melebihin dari jang laj:. »boekti? barang oempan api, jang djika menja 

Itoe terbakaran dihari Selasa ada menoendjoe Iluh bisa menerbitkan bahaja heibat. . 
kan jang kebakaran begitoe tiada bisa dibikin Saia kira sekarang soedah sampai temponja 
padem, masdi orang pakai sepoelceh pompa, |boeat tocroet tjampoer dengan tangan besi da- 
djika tiada ada angin, tapi djika ada menioep lam ini perkara dan .bekia abis itoe perbocatan 
angin keras seperti biasanja di ini tempat, ten- |sewenanz-wenang ari itoe kongsie, jang sebetoel 
toelah loods2 jang lain, fabriek atau rocmah | 2ja ada sama sadja seperti lain2 kongsie, tapi 
tinggal tiada satos jang bisa ketoeloengan. lantaran adanja perlindosngan dari beberapa o- 

Ljika di itoe hari Selasa angin ada sedikit rang jang ada ambil bagian dalam itoe peroe- 
sodja meni.ep lebih keras dan menioep kedjoe- Sahan, ambtenaar2 gouveruement jang sberpang- 
roesan Selatan, tentoelah itos beberapa roemah |Kat tinggi, anggep boleh berbocat hal2 jang 
akan toeroet djadi korbannja api. membikin lain orang tentos moesti berkenalan 

Diatas ditoetoerkan sadja bahaja api jang bi- | denban hakim. , 
sa menjerang pada N.V. Papierfabriek Padala | Disini saja anggep boekan tempatnja hak loe- 
rang. Sekarang saia maoe toendjoekan bahajn Jar biasa bagimana itoe kongsie dapat dan djoe 
apa ada mengantjem pada oraah2 jang tanggal |ga brapa banjak wang gouvernement (batja oe- 
dekat itoe fabriek. Wang padjek) ,,dimakan” olebnja dan djoega 

Diatas soedah ditoelis bahwa itoe 7 loods be-Isiapa jang djadi aandeeihouder paling besar. 
sarada berdiri dibelakang dari itoe beberapal Di waktoe contractuja itoe kongsie dengan 
roemah jang berada disatoe bagian dari itoe be |pewerentah ampir liwat temponja nanti oraag 

      

il berapa roeman jang berada disatoe bagian da- Jbitjarakan poela ini hal. 
ri itoe pekarangan. Dibagian jang lain, jang le- Boeat samentara waktoe saia ingin minta per 
taknja ki sebelah Timoer ada terdapat 10 loods | batiannja 'pembesar2 jang berwadjib boeat itos 
begitoe jang semoeanja penoeh dengan merang Keadaan jang djelek dau saja mave poedjikan 
jang dipuk. Itoe loods2 berbaris dan djoeya ada |socpaja pembesar jang verwadjib lantas preutah 
terbocka dan dari djalanan satoe anak ketjil bi- | pengoeres itoe fabriek laloehkan itoe itoe loods- 
sa lembar scemboeh jang menjaiah dengan di- Ploous jang berada di bagian sebelah Timoer itoe 
iketin batoe ke itoe beberapa loods jang palng pekarangan dan lsvih djaoen tetapkan jang 
sedikit isibnja ada 5 millioen KG. merang. icoe luods2 moesti didirikan ditempat, hingga tia 

Pada im loods2 tiada ada terdapat Iciding| da membahujakan lagi pada orang2 jang ting- 
aer atau apa djoega boeat mendjaga soepaja Igal dekat itoe fabriek. . 
itoe loods2 tiada terbakar. Tiada satoe apa di- Saja berani mendesek boeat adakan itoe pv- 
sediakan di itoe fabriek boeat lantas menoeloeng Probanan uengan tjepat, karena mengingat ke- 
di waktoe urbit bahaja api, katjoeali 2 atau 3 pentiugan ocmoem, jaitoc kepentingan ito: kam- 
pekakas bo-at padamkan api, poeng, jaug teutoe sadja moesti lebih diperhati- 

Disatoe tepat jang djacebnja 20 M. dari ini| kau dari puda kepentingan datoe pihak sadja, 
tempat jang gampang menjala ada terd:pat safjaitoe fabriek kertas, jang berangkali ada ang- 
toe goedang minjak tanah dan beuzine dan 20|yep, biar sadja itoe semoca terletak di itoe tem- 

| kepoenj aannja j 

poeng! 

ada begitoe besar, hingga tiada ada satoe kong: 

M. lagi dari imi tempat ada oedjoenguja kam-J pat, karena toch djaoeh dari fabriek. 
Pelatoeran2 yjang perloe lantas diadakan ada- 

Bahaja tebakar jang mengantjem ini loods2 | lah: 
a. Lantas laloebkan itoe sepoeloeh loods di 

Sie ussurantie jang maoe pertanggoeugkan loods- |bagian Timoer dari pekaraugan daa pindahkan 
loods itoe, 

Beberapa taon jang laloeh ada satoe orang 
kebelakang itoe 7 loods jang ada :dilain bagian. 

b. bikin lovds2 begitoe roepa, hingga djika ter 
jang dirikan satoe loods bamboe tertoetoep de- Fbit bahaja api disatoe,loods jang lain tiada ke- 

Wedana dan Tjamat laloeh bikiu penjeldikan 

bikin babaja kebakaran djadi lebih besar. 

ngau genteng dipekarangannja sendiri. Itoe louds Jrembet, sedang itoe loods2 sendiri moesti lantas 
berada kira4 200 M. dari roemah2 S.S. Patih, Ibisa terendem aer sebagian djika perlos. i 

c. Fabriek moesti diwadjibkan membeli satoe 
apa itoe beberapa potong bamboe tiada mem- | pompa motor, 

d. Adakan kraan aer jang bisa disamboeng 
Beberapa boelau jang laioeh seorang 'Iionhoa | dengan pompa di saben podjok dari jsesocatoe 

maoe dirikan satoe perotian. Goena 1toz moesti Jioods. 
diadakan satve dapoer ketjil daa dengan hati2 
sekali ditanja pada semoea oraug apa merika 
tiada merasa keberatan boeat didirikannja itoe 
perotian ketjil berhoeboeng.. ... ... dengan 0 
ja api, 

Dji kongsie Dordtsche atau Bataafsche maoe 
bikin satve goedang boeat 100 kaleng minjak 
tamah atau benzine, tentoe sadja tiada ada ha- 
langan asal sadja itoe yoedaug ditempatkan di 
Satve tempat terboeka, dipagerim dengan kawat 
doeri dan moesti tervikia sama sekali dari besi 
atau beton dan moesti ditoetoep begitoe rocpa 
hingga seande kata satoe ekor njamoek poen 
Uada bisa masoek. 

Djika seorang Tionghoa, mempoenjai perssdia 
an lebih dari 10 kaleng benziue dalam ia poenja 
toko, tentoe 1a didenda, inilah ada benar, kare 
na itoe bisa menervitkan babaja. 

Boekan boeat soeka-soeka sadja dengan arti 
kel 188 dari boekoe wet hoekoem ada diaatjem 
dengan hoekoeman 4 boelau sampai 16 boelan 
orang jang lantaran salahunja djadi terbit baba 
ja api hingga membahajakan pada jang lain 
dan djiwa. 

e. adakan larangan boeat toempoek merang 

lebih tioggi dari 4 M. . . 

£. larangan bocat mempoenjai persediaan jang 
lebih dari apa jang moesti dipakai dalam satoe 

tao. . 

g. dirikan loods2 ditengah sawah djadi di seb- 
lab Selatan. . . 

h. djika disana ada dibeli sawah dari pen- 

doedoek, abtenaar2 B.B. moesti menilik betoel, 

jang pendjoealan .itoe terdjadi dengan maoenja 

penioedoek seadiri dan dengan harga jang dite- 

tapkan olzh eigenaarnja dan tiada dengan pak- 

saan degan alesan jang itoe fabriek kertas ada 

kepoenjaannja Gouveraement. aa 

1 pendilikan atas pendirian jang moesti dibi- 

kin menoeroet pelatoeran jang ditetapkan oleh 

satoe achli, seperti satoc ingenicur S.S. tapi jang 

tiada poenja aandeel dalam itoc peroesahan. 

j. sediakan barang2 keperloean boat menoe- 

loeng waktoe ada bahaja api. 

. . 

Saja dapat kabar tempo orang moesti padam- 
kan api, telah terbit perselisihan antara salah sa 

toe beheerder dari itoe fabriek dan brandspuit- 
meester.   'Tapi di Padalarang sekarang kita bisa liat 

Boeat segala penjakit badan, Obat Wood 
Pepermunt Great Cure moestadjab benar. Har   88 1.25 saboo botal, 

Boeat sakit demam panas dan medjan boleh 

pakai Obat Woods Great-Pepermunt Cure Hargi 

£ 1,25 satoe botal. : 

Harganjia Advertentis: 

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. 

a 
maoe berlangganan dan tempatken ad- 

h banjak kali, akan dapet koerang ba- 
Advertentie-advertentie jang liwat dari 

Semoea karangan dan chabar jang hendak ditempatken oekoeran, boleh ditempatken sesoedah 
dialamatken kepada berbitjara baik. 

Agent di Europa : 

N. V. Drukkerij-Uitgeversmij ' J. H. p2z BUSSY, Amsterdam aaaaa ANN Nan de MA NNaNar EN MaNNaaNanN MENKaNsNy ema 
KELOEARNJA SO0OERAT CHABAR 

Perkara begtioe tiada boleh terdjadi Bestuur 
atau gemeente moesti djaga :jang brandspuit- 
meester mempoenjai kekoeasaan penoeh. 

Is moesti dapat gak boeat mengatoer peker- 
jaan pademkan :api menoeroet :tjara jang ia 
anggep paling baik. Diwaktoe satoe kapal ma- 
soek dalam pelaboehan satoe kapitein tiada 
mempoenjai kocasa lagi, tapi :pengoendjoek dja- 
lan (loodg). Diwaktoe terbit bahaja api, brand- 
Spuitmzester jang ,inoesti kasi prentah, oraup ia- 
in tiada boleh tosroet tjampoer. 

Tentang sebabnja itoe kebakaran, oran: tia- 
da oesah tjari djaoeh. 
. Tanah, jang sekarang ada djadi cigendomnja 
itve fabriek kertas ,,dibeli” dari pendoedoek de- 
ngan tjara jang membikin tiada senang pada 
jang mendjoeal. 

Itoe waktoe nama Kandjeng Gouvernement 
ada digoenakan. Tapi sekarang, sesoedahnja 
pendoedoek. dapat tahoe, bahwa ito: fabriek 
ada kepoenjaan orang paiticulier, sekarang ba- 
roelah itoe pengrasaan koerang senang ternjata 
Dan lantaran pendoedoek bisa djadi hakim sen 
diri dalam perkara begini, Isaja anggep itoe ba- 
haja api ada jang pertama dari beberapa teka- 
baran jang bakal terdjadi di itoe fabriek. Itoe- 
lah ada tjaranja Kromo toendjoekan jang ia 
merasa kena diroegikan oleh Olanda. 

Lantaran itoe djoega, maka saja anggep ada 
Peuting sekali jang diwaktoe diadakan koempoe 
lan, pada pendoedoek di itoe bilangan dikasi 
tahoe, jang itoe fabriek boekan ada kepoenja- 
annja Gouvernement, tapi kepuenjaannja bebe- 
rapa orang Olanda jang kaja. 

Sebegitoe djaoeh itoe toelisan dari Het Nieuws 
jang moesti diakoe ada beroepa toedoehan hei- 
bat boeat adresnja itoe fabriek kertas. 

Kita pertjaja pemerentah nanti tiada tinggal 
diam ini perkara dan maoe selidikin teroetama 
itoe perkara tipoe pendoedoek diwaktoe mem- 
beli tanah. Jang pendoedoek ditipoe, inilah soe- 
dah pasti djika betoel ada dibilang jang itoe 
fabriek kertas ada kepoenjaannja gouveruement 
karena pendoedoek tiada nanti bisa dipaksa 
boeat djoeal tanahnja pada orang particulier la- 
gi dun bisa djadi banjak orang takoet memban- 
tah lantaran koeatir nauti dapat soesah, karrna 
lagi sekali: marika kena dibodokan dengan itoe 
silat dengan .peroesahan gouvernement”, 
  

Perobahan dan penambahan dari 
Tarietwet di Hindia. 

  

Dari Memorie van Toelichting tentang oeroes 
an rentjana dari peroesahan dan penambahan 
wet dari Tanefwet di Hindia, jang dipasrahkan 
pada Tweede kamer dari Staten Generaal, me- 
noeroet titah Sri Ratoe ketika tanggal 20 Feb- 
ruari 1924, kita ada koetib seperti berikoet. 

Lantaran perwetesan2 jang soedah moesti di- 
djalankan oleh Tractaal dari Handel en Scheep- 
vaart dari 31 December 1851, dengan Duitsche 
Tolverbond jang doelocan (Nederlandsch Staats- 
blad 1852, no 104, Indisch Staatblad 1852, no. 
75) pada perobahan dari tarief bea (invoerrech- 
ten) di Hindia Olanda, dari berbagi2 barang2, 
mesti berhoeboeng dengan vuorstel2 jang dila koe 
kan boeat kepentingannja lain2 barang, bea ma- 
sih boleh dikasih naik lagi, tetapi orang soeda 
tida lakoekan, lantaran mana djadi terbit keka- 
tjekan besar dalam perkara pemoengoetan bea. 

Lantaran. bila itoe rentjana wet boeat terimah 
baik pada perdjandjian jang dibikin dengan Duit 
schland pada tanggal 3 Juli 1928 soedah diteri- 
ma, itoe perwatesan tida bakal berdjalan lagi. 
»Berhoeboeng dengan kesoekaran dari kasi Ne- 
geri Hindia orang sosdah merasa perioe akan Ia 
loekan itee kekatjekan jany menjolok mata, sc- 
beloemnja perobahan (berziening) dari Tariefwet 
di Hindia dilakoekan. 

Berhoeboeug dengan ini ada dilagoekan taricf 
wet sendiri, dan djoega tarief bea pem sockan 
(invoerrechten) jang ada berhoeboeng dengan i- 
toe, dimana ada dinjatakan ada beberapa hai 
jang perloe diadakan peroebahan, jaitos ganti 
lid kesatoe dari artikel 12 dari wet 1to2, tosroer 
kankan bea dari alcohol separoenja, dan ada- 
kan bea boeat kawat biasa (gewoonijzerdraad) 
jang sekarang tidak dikenakan bea. . 

Pendapatan dengan adanja perobahan tarief 
itoe sitiap tahoen dikira bakal berdjoemlah lebih 

Penjakit Iocoeati dan moeias diobas aa 
Woods Pepermunt Greas Cure, Harga £ 135 s2.   jan botol, 

 



Bosat Laki Dan Isteri. 
Sung Telah Menanggoeng 

Peret Dan Kalemahan Oerat- 
Oerat Dan Intorinja Dari Penjakit Leseh (Ka- 

Darah) Hingga Mereka Telah Meng- 
Obat Pink Pilien Dari Dr. Wiliams. 

Semoeca anggota dari tocboh, semoea daging 
pedjal dan sem,ea oerat-osrat jang kita mem- 
poenjai menarik kakocatannja dan kasehatan 
dari itoe darah. Bila itoe darah ada lemah dan 
entjer, atawa kotor, kemoedia kita djatoh ka- 
dalam kacedzoeran. 0. 

Ini menerangkan kenapa dengan membikin ber 
sih dan membikin kental itoe darah, dan dengan 
membikin darah baroe. kental dan merah, 
Obat Pink Pilen dari Dr. Williams menjemboh- 
kan brgitoc sajak roepa-roepa penjakit. Kate- 
rangan dari Siaustang Hsu Pao Suig, eigenaar 
dari Nan Yuan Hotel di kota Cauton, menera- 
ngkun msestadjab Jang baik dari ini obat koeat 
bueat darah dan oerat-oerat jang kesohor. Ia 
meuoelis :— 

  

    

  

Njonja Hsu Pao Sung. 
»Saja biasanja telah disoesahkan oleh penja- 

kis pervt, saja poenja napsoe makan telah koe- 
Tang, saja poenja fikiran telah tidak senang dan 
telah ada satoe perasaan padas dalam saja poe- 
nja dada. Tetapi dari tempoe saja telah meng- 
goenakan Obat Pink Pilllen dari Dr. Williams 
saja poenja kasehatan telah bertambah baik 
dan saja poenja napsoe makan telah bertain- 
bah—sabenarnja saja beroetang saja poenja 
kasehatan baik jang ada ini pada obat pill mi. 
Saja poenja isteri djoega telah mendapati Obat 
Pink Pilien dari Dr. Williams ada meostadjad 
bocat mengobatkan penjakt leseh (kakoera.gan 
darah) dan semoea kalamahan jang doeloenja 
telan menjoesahkan ia.” 

Obat Pink Pillen dari Dr. Williams (Pilules 
Piak pour Personnes Pales du Dr. Wiliams) bo- 
loh didapati dari toko-toko obat diantero tem- 
pat harga f 2/- satoe fles, f11/- boeat 6 fles. 
Hoofdkantoor boeat Hindia Inggeris dan Hindia 
Nederland, De Dr. Williams” Medicine Co., Sin- 
apore, 
  

banjak kira2 f 1.708.000 dan seandainja bila pe- 
robahan itoe moelai cidjalankan dari tanggal 
1 Mei j.a.d. boeat ditaon 1924 bisa didapatkan 
kelebihan dari f 1.135.000. 

Obat pasang, jang sekarang dikenakan bea da 
Ti 6 pCt, bakal dikasih nsik djadi 12 pCt. Boe 
at obat pasang jang digoenakan diparit2 (miju- 
krut) ditetapkan seperti atoeran lama jaitoe 6 
Cs. 

Ponse soetra—berhoeboeng dengan voorstel 
boeat kasi naik bea barang2 jang berasal dari 
soetra dengan 12 pCt—dikenakan 12 pCt. Boe- 
at benang2, terbikiu dari lain2 barang bakal se- 
lainnja soetra beanja ditetapkan pada 10 pCt, 

Aicohol dikasih toeroen djadi f150 boeat 1 
H.L. hingga bea pemasoekan dan accijas kem- 
bali dikasi toeroen djadi f150 per H.L. dari ke 
karasan 50 pCt, menveroet seperti apa jarg di- 
poengoet pada sebelonnja tanggal 1 Mei 1922, 

Ada dikasih ketika akan orang adakan perbe 

dahan dari kekarasaonja barang2 tjaer jang me 

ngandoeng alcohol, teroetama d.ri barang2 jang 
digoenakan sebagi obat2an. Atoeran dari soal i- 
toe bisa dipoetoeskan menoeroet besluit Gouver- 

nement. 
Djoega orang ada merasa perloe akan koe 

rangkan sedikit accijus dari barang2 jang me- 
ngandoeng alcohol antara lain2 boeat bikin sa- 

boensprritus, salicyspiritus, kawnfer-speritus dan la 

ing atau boeat bikin caude cologne. 
Selainnja itoe djoega ada divovrstel soepaja be 

rikan CG kekoeasaan, hapoes kan sebagaian da 
ri bea pemasoekan boeat alcohol, bosat di Hin- 
dia dan diloear Hindia, menoeroet atoeran jang 
berlakoe di Hindia dengan djalan mana bea pc 

mMasoekan bisa berbanding dengan accijns dihi- 

treng menoeroet kekarasannja alcohol jang tcr- 

dapat dimana barang tjaer itoe jang ditentoe- 

kan, Atoeran2 boleh diadakan oleh G.G, tetapi 

ditetapkan bahwa bea pemasoekan tida boleh le 
bih rendah dari 60 pCt. dan harganja barang i 

toe. Boeat barang spiritus dan djoega benzine 

akan dikenakan bea pemasoekan dari 6 pCt, 
Sedjoemlah minjak dan air wangi jang me- 

ngandoeng alcohol lebih dari 5 pCt. jang di. 

.boengkoes dengan boenykoesan inilah bakal di: 

kenakan bea 12 pCt, lebih tinggi dari bea jang 

dikenakan pada vernis dan lain2 barang jang 

mengandoeng alcohol, selainnja dari minoeman. 
Djoega ada Orang jang bermaksoed akan koea- 

sakan pada G.G. boeat menjatakan jang minjak 

dan air wangi boekannja dikenakan bea lanta- 
ran ada mengandoeng alcohol enz,— , 

Platina, mas dan perak beanja dihitoeng dja 
di satoe, Barang2 terseboet jang tidak dikerdja 
kan, tidak dikenakan bea, tetapi bila dikerdja- 
kan dikenakan bea dari 12 pCt. . 

Kajoe2 jang dikerdjakan djadi barang? dari 
6 pC4. dinaikan 12 pCt ketjoeali dari kajoe2 
jang tjoemah diseroet sadja dan peti2 boeat pat 
ditetapkan pada 6 pC&.. , 

Kawat biasa, (gewoonjjzerdraad) dan djoega 
lain2 matjam kawat dikenakan bea dari 6 pCt. 

Barang2 klontong seperti piring mangko enz. 
(kramerijen) selainnja gretan —jang selainnja dike 
makan bea pemasoekan dari 6 pCt, dikenakan 

accijus—dikasih naek djadi 12 pCt, hingga de- 

welkan lagi jang barang itoe tida masoek itoe- 
ngan lantaran barang ito terbikin dari kajoe, 
wadja, gelas atau kertas. , 

Barang2 jang bisa dikasih masoek Itoengan 
dalam perabotan muziek bakal diitoeng menoe- 
roet bea jang dekenakan pada perabot muziek 
jaitoe 12 pCt. 

Potografie, postzegel, dan lain? matjam albums 
perkamenten enz. dikenakun bea dari 12 pCt. 

Aer ramboet, aer tjoetji inoeloet (seperti odol), 
minjak ramboet, tjat dan obat boeat tjoetji ram 
boet, pommade, cosmetiek, ,poepoer, poeir gigi, 
saboen dan pasta's, saboen tjoekoer, saboen toi- 
let dan lain barang boeat berias dan obat bocat 
ketjantikan, jang sekarang boeat sebagaian be- 
sar dikenakan bea dari 6 pCts bosat semoeanja 
dikenakan bea dari 12 pCt. 
Tembako dan tembako sedot (snuif) dari f8 

per 100 KG. dikasih naik hngga f 12. 
Segala matjam seudjata dikenakan bea dari 

12 pCt. Bea dikenakan djoega boeat sabekwas- 
ten, pekakas boeat bikin patroon, gsaroeng sen- 
Gjata tidak perdoeli dibikin dari baraug apa. 

Segala matjam perkakas boeat biljart dikena- 
kan bea 12 pCt. 

Bua dari koelit2 binatang jang masi ada boe- 
lo-nja (bont) semoea dikenakan bea dari 12pCt. 

Bea boat gading, simping dau koelit pe.joc 
jang socdah dikerdjakan dan boeat barang 
boemboe dikenakan 12 pCt. 

Boeat segala matjain barang boeat goenanja 
sport, kembung api daa bocat glocikousjes djue- 
ga 12 pCt. 

Boeat kepentingan socpaja oeroesan douane 
di Hinuia lekas madjoe, orang anygep perioe 
soepaja lid kesatoc dari artik: I2 dari Tarietwet 
menoeroet atoeran2 bosat djalaakan wet itoe 
dan purtangyoengan djangan sampai ada jang 
bisa seloendoepi bea douane moesti ditetapkan 
dengan ordonuantie, adakan perobohan begitoe 
soepaja di kablakangin menoeroet besluit dari 
G.G.bisa diadakan kembali. 

Achirnja jang bertauda dibawah (Minester van 
Kolomen De Graaft) berhoeboeng dengan artikel 
23 uari Comptabintetswet Hindia (Staatblani 
1917, no 275) njataken bahwa vourstel boeat 
kuerangxan sep.roch dari bea pemasoekan dar 
alcohol, bakal didjalankaa deayan diadakan pe 
ngoerangan sebagitoe djvega pada ,accijns, Anu 
ta. 

Kabar Makassar dil. Negeri. 
GOUVERNEUR DARI CELEBES. 

Berhoeboeng ,dengan warta keangkatannja 
gouverneur dari Celebes masih tinggal teigantoeng 
antara toean2 Whitlau dan Goedhart, Mat a- 
Tan bisa tambahkan warta :toe begini: 

Toeaa O. M. Gvedhart resident Palembang 
sedari tahoen 1921 soedah mempoenjai itoe 
kaus besar boeat diangkat djadi gouverneur di 
Celebes. Itoe waxtos tocan Fryling vice-presideat 
dari Raad yan Indie jang sekarang, koetika 
dalam tahoen 1921 jang tinggalkan kedoedoe- 
kannja sebagai gouverneur di Celebes, sebagai 
orang jang socdah kenal baik selak-seloeknja 
itoe bilangan, namanja tocan Goedhart jang 
itoe waktoe masih ujadi assisteut2, telah dise- 
ucet sebagai candiduat jang paung teroetama 
dari itoe djabutan jaug terboeka, tapi ia poenja 
keadgkatau djadi resident telah melempar itoe 
harepan, 

Koeatir keangkatan nanti moentjoel dari 
Volksraad atau kamer itoe waktoe lantas diang- 
kat tocan Vorstman resident dari Tapianaoeli, 
tapi ini hoofd-ambtenaar djadi djabat pekerdja- 
an di tempat jang ia belsem kenal betoel se- 
lak seloeknja. 

Sesuedahnja assistent resident Doeve brangkat, 
tocan Goedhart assisteat residenb jang baroe 
komoali dari veriof telah dibantoekan pada itoe 
gouverneur baroe, 

Siapa jang kenal betoel keada'an di Makasar 
dan bebrapa t-mpat dari Celebes bisa 'tace be- 
toel, jang orang banjak pandang tocan Goedbart 
di blakang hari bakal djadi .gouverncur di itoc 
lempat. Ia poenja pengertian banasa Bvegis dan 
roepu2 bahasa jang diyoenakan oleh pendue- 
dock Makasar membikin ia boekan sadj: djadi 
tangan kumannja gouverneur jang tiada menge- 
nal bahasa dan kewasa'annja pondoedoek ne- 
Beri, tapi ia ini djadi djoega orang jang mem- 
poenjai perhoeboengan dekat dengan rajat dan 
bestuurder Boemipoetra, , 
Koetika dalam tahoen 1922 ada tersiar kabar 

di iboe kota, govaeraeur Vorsteman lantaran 
Oeroesan fauulie akan sigrah minta pensicen, 
kombali namanja toean Goedhart soedah dise- 
boet sebagai canditaat gouverneur, 

Tapi ia poenja keangkatan djadi resident soe- 
dah bikin orang poenja doega3an djadi linjap, 
koctika dapat kedoedoekan korsi resident toe- 
an Goedhart menanja pada pemerentah, apa- 
kah ia pvenja kans boeat diangkat djadi gou- 
verneur masih ada dan kaloe ada apakah itoe 
soedah dekat sekali, apabila dapat djawaban 
jang memastikan tocan Goedhart soeka djadi 
resident jang bibantockan pada gouverneur, Pi- 
kiran boeat bikin himat menghalangin akan 
pemerentah djandjikan hal itoe, maka tosan 
Goedhar lantas diangkat djadi resident Palem- 
bang. 

Orang bilang tocan Goedhart sekarang soedah 
tiada maoe pikirkan lagi itoe djabatan gouver- 
ncur. tapi kita taoe, ia poenja ketjinta'an pada 
Celebes dan rajatnja membikin ia sekarang ten- 
toe bakal trima baik kalau ada itoe tawaran 
jang berarti satoe promatie. 

Dengan pasti kita bilang pemilihannja peme- 
reutah boeat samentara tentoe djato atas diri- 
nja tocan Goedhart dan kalau ini keangkatan- 
nja tiada kedjadian, bisa dipandang sebagi pe- 
ngorbanan dengan ridla hati dari ia poenja fi- 
hak sendiri: 

Resident W.A.G, Whitlau bisa bangga soedah 
lima tahoen dalam kedoedoekannja, sebagi apa 

  

  jang doeloe kedjadian dengan keangkatannj 

ngan perkataan kramerijea orarg tidak bisa res ' 
ea 

  

| cacao 
$ CHOCOLADE | BENSDORP'S «« 

Njaman benar Enak rasanjs. - 
Importeurs: | 

Handelscompagnie vh. DIRCKS & Co, 

Mati. 
Tong Soci Sang oemoer 2 boelan 
Tan Gim Tek 39 tahoen 
Nio Soci Keng » 72 tahoen 

MOELAI BEKERDJA. 
Berliocboen dengan kedatangan Serie p. t. 

G.G. di Makas.ar, maka berapa eerepoort soe- 
dah moclat dikerdjakan di Tempelstraat. 

Hormat akan radja. 

MUTATIES. 
Padoeka tosan Gvuverneur Celebes dan daerah 

ta'aloekoja memoetoeskan: 
Ie. Ditjabuetkan dengan hormat dari peker- 

djaan bestuur dari onderafJeeling Wadjo af- 
deeling Bune tuean A.P.H. van der Beek Con- 
troleur dari Bwnenlandseh bestuur berhoeboeng 
dengan keangkatannja sebagai Gew: Secretaris 
dari Bali en Lombok. 

2e. Diprentikan dengan hormat dari: 
a. Sebagai bestuur dari onderafdealing Pin- 

rang afdeeling Pare2 dan dipertanggoengkan de- 
ngan pekerdja'an bestuur dari onderafdeeling 
Wadjo afdecling Bone tocan D.J.P. Oraaje Con- 
troleur B.B. 

b. Pembantoe Assistent Resident Makassar 
tocan S.L J. van Waardenburg adspirant con- 
troleur dan dipertanggoengkan pada Isamantara 
Waktos sevbayai bestuur dari oaderafdeeliag Pin- 
rang, afdeeling Pare-Pare. 

“ ostbal. 
Kelamarin sore itoe le elftal baroe jang ter- 

pilih dari speler2 Excelsior, M R V dan Vio: ber 
nama vv. Zwaluwen telah ijoba bertanding de 
ngan Vv. Zeevaartschool. 

Moelai bertanding maka Z waluwen tjoema mem 
poenjai 9 orang sedang Zeevaartsehool genap. 
Tida lamaspelernja Zwaluw mendjadi 10 orang 
dan habis rust tambah lagi 1 ora g barce men 
djadi genap. 

Zwaluwen selamanja tinggal koeat dan sela- 
manja bola dikoeatji pada bahag.an Zeevaart- 
school. Ada djoega beberapa kali bola tiada 
tinggal puda sebelah Z-evaartschool tetapi di- 
hentar ke gooluja Zwaluwen dan waktoe diten- 
dang bedalam doelnja Zwaluweu selamanja di- 
tangsis oleh Ciaassen, sahingga moelai bertan- 
ding sampai penghabisannja Zwaluwen soedah 
mendapat kameuangan 8—0. 

at 
Keada'an pertandingan kalau dibandingkan 

dengan speler Zwaluwen, maka Zwaluwen be- 
ioem bagitoe bagoes menoendjoekan pertundi- 
nganaja, karena 1toe speler Zwaluweu boleh di- 
pandang sebagai bondciftal jang koeat sekali. 
Kemenangan jang merika beroleh, beloem ada 
boekt:nja menjatakan kekoeatannja sedang per- 
Mainannja jang ditoendjoek tiada djoega me- 
njenangkan hati penonton. Sa'andenja kalau 
ini elftal hendak bertanding deigan satoe ciub 
dilocar Makassar atau satoe elital dari satoe 
bond lain jang koeat belo m tentoe jang merika 
itoe haroes mendapat kamenangan sebagai se- 
karang. Ja boleh djadi karena merika itoe 
moelai tjoba, dan belom mengenal satoc satoe- 
nja didalam permainan, tetapi kalau merika ting- 
gal sadja memakai keada'anja sebagai jang di- 
toendjoek melawan Zeevaart-school, memang 
merika ito dipandang sebagai satoe club jang 
beloem lagi semporna, 

  

  

Tesident2 Vorstman dan Westenenk ia bole: 
barep itoe djabatan gouverneur, tapi orang ba-!1. 
Ujak jang kenal ini resident tento: mengerti, ia 12. 
ada lebih soeroep boeat gantikan kedoedoeknja ' 3, 
gouver: eur dari Sumatra Timoer dari pada gou- 
verneur Celebes, sebab tampat jang terseboet 
blakangan boeat ia asing betoel. (Pern) 

Pelajaran Seri Padoeka G.G. FOCK. 
(Sebabsalah zet, maka terpaksa dipasang poela.) 

Anta wartakan bahwa Seri p. t. G.G, telah 
tiba pada hari Senen tanggal 1 hari boelan ini, 
pagi di Manilla dan menoempang didalam pa- 
leis dari tocan Wood G.G. Phuippijmen, Seri 
Padoeka G.G. Fock telah disambo:t dengan 
besar kemoelia'an sedang satoe bataljon infante- 
rie dari regiment ke 21 dan cavalerieexadron ke 
26 beriri berbaris menjamboet kedat ngaunja. 
Penonton jang ambil bahagian diwaktoe itoe 
kedatangan seri pudoeka amat banjak, sehing- 
ga keliling tempat penoeh sesak. 

Ketika tibanja kapal Wera maka kapal pe- 
rang Huron melepaskan 21 kali tembakan meri 
am tanda menjamboetkan kehormatan seri pa 
doeka toean G.G. Fock. Waktoe seri padoeka 
toeroen kedarat, maka Seri Padoeka telah di- 
samboet oleh majoor Ronualder beserta dengan 
beberapa toean2 ambtenaar, 

Sekalian tamoe dihentar dengan auto mence 
djoe keistana Malacanan diiring oleh militair 
tadi 

Sesoedahnja tiba diistana Seri padoeka te- 
lah disamboet oleh Seri padoeka G.G. Wood | 
sesama generaal Macrae, admiraal Washington 
dengan stafnja, 

Sesoedahnja habis bersantapan diistana, maka 
seri padoeka telah dihentar mengoendjoengi 
sato2 pertandingan permainan bola diatas aer 
(polowedstrijd) Sehabis itoe maka malamnja 
telah diadakan pesta dansa sebagai satoe tan- 
da hormat menjamboet Ser padoeka toecan 
G.G. Fock. 

  
     

    

    

   

   
   

  

   

    

    

    

   

     
   

BAIK LAGI. . 
Djalanan Watan-Soppeng, Batoe2, watas Si- 

denreng telah djadi baik lagi boeat perdjalanan 
auto. 

KABAR POLITIE, 
Terdapat didalam dogcar N 5. di djalanan 

Passarstraat satoe djashoedjan warna biroe. Se- 
karang barang itoe ada disimpan  dikantoor 
politie boeat menoenggoe jang poenja datang 
kenal, 

Tiga ekor kambing ditangkap politis sebab 
tiada diikat di Matjinajo»weg. 

Seekor kambing jang los di 22 Renggangweg 
ditangkap. Sebocah sepeda laki2 merk ,,Oldar- 
ma“, Gemeente registratiemuramer 8474, dipoe- 
ngoet dihadapan Volksbank di Kerhofpad dau 
sekarang disimpan di Politie kantoor, . 

Seorang anak negeri di kamp: Laijang ditang- 
kap politicagent no. 117 sebab kedapatan pa- 
danja banjak pakaian dan oeang. Ketika di- 
periksai njatalah bahwa barang2 dan ocang itoe 
ditjoerivja dari 2 orang bangsauja dikampoeng 
Bontoala. —— 

Burgerlijke stand di Makassar 
dari 31 Maart sampai 6 April. 

Orang Eropah. 
Nikah 
Nihil Soedara Sneevliet, 
Lahir | ,Aneta wartakan, bahoea soedara Sneevliet te- 
Nihil ah mendjadi candidaat bosat pangkat voorzitter 
Mati. Jang beroepah dari Nederlandsch Arbeiders Sija- 

Orang Christen. dicaat. (Madjoe lagi kaoem boeroeh Red) 
Nikah. 0 te 

1. Alfius Rumengan Dien dengan Christina Soe) Aneta wartakan lagi, bahoca menoeroet Ind : 
pido Lati Courant, bahoea landraad di Tangerang didoega 

ahir akan mengoeroeskan keadaan pervesoehan Tange 
rang didalam ini boelan. Jang didoega didalam 
ini perkara ada 82 orang banjakoja, diaataranja 

1. Salomina anak perempoean dari Ruland He- 
taria dan Batseba Lewerissa 

Mati 20 orang telah meninggal doenia diwaktoe per- 
Nihil bantahan. Jarg mendjadi kepala itoelah Kidjoe 

Orang Trong Hoa ngoeh, Tjawang Gueroe, Iboe Melati toekang 
sywin , djoeal djimat, Bapak Atimah seorang propan- 

Thoeng Heng ThaE dengan Go Soci Ing dkt isap Bellina Ini perkara dipandang sebagi 
Mati hendak melawan keprentahan. 
Nihil 
Lahir Maa   

  

1. BoE ToE Ting anak perempoean dari BoE 
Jao Jan dan Laij Sing Goet Nio. - 
2. 'Tjia Thong Lie Nio anak perempoean Tjia 
Kiong Hoo dan Liem Kiat Nio. 
8. Be Liong Hing anak laki2 dari Be Go Loe 
dan Liem A MoE. . 
4. Gan Soang Ing anak perempoean dari Gang 
Kheng Yong dan Nio Kiem Siok. 
5. Yang Giok Hiong Nio anak perempoean da 
ri Yap Liong Ha dan Oci Tjiong Eng Nio. 
6. Oei Siao Kie Nio anak perempoean dari 
Oci Tek Djoen dan Tan Oen Nio. 
7. Oei KieSiong anak laki2 dari Oci Jan Peng 
dan Go Hong Kiao Nio. Ia 
8. Lie A Wan anak perempoean dari Lie A 
Tjoeny dan TjoE Lan. . 
o Liam Too Heng anak laki2 dari Liem Toh 

199590009600000006» 
Moelas, karena banas, banjak makana, kare- 

na koerang tidoer atau disebabkan oleh penja- 
kit peroeb jang lain boleh diobat dengan 

Obat Pe permunt 
jang moestadjab serta mnsjhoer. Kalau dimoe- 
lai meminoem nistjaja moelas, atau melojo itoe 
akan hilang dan badan berasa enak lagi. Dja- 
ngan loepa beli obat ini harga f 1.25 satoe bo- 
tol. Boleh tanja sadja ditokoh-tokoh ketjil atau 
di Apoteheek, 

Agent: W. B. Ledeboer& Co. 

“00080000000000060P   jai ok dan Thoen Djien Nio.
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Obat dari pada se- 
gala penjakit koelit. 

"ten, 

2 
Harga | 4 L, 

f 1— satoe blik. 

Agent: W. B. Ledeboer & Co. 
000050090900103810 

Advertentien. 

Spaarbank Tjina 

,Hoa Kiao Gien Hang” 
di Makassar. 

Menetapkan rente dari wang simpanan, oen” 
toek tahoen 1928: 

4 
Moelai pada tanggal 13 APRIL 1924, saban 

hari boleh bawa boekoe simpanan datang di 
kantoornja ini Spaarbank boecat masoekkan itoe 

Tente. . 
De Penningmeester- Secretaris, 

8417 GAN KHENG TIE 

Avond- Vendutie 
op Zaterdag 12 April 1924 

ten huize van den WclEdelG. Heer 

Wageningen 
TROMPLAAN No. 12. 

    

Van een keurig goed onderhouden inboedel I 
W. O. djetiehouten en rottan zitje, sehryftafel 
mct stoel, boekenkast, clubfauteuils, schiiderijen, 
muurborden, tapytjes, etenstafel- stoelen, kleine 
hang, leg-, dispenkasten, waschtafel, stilletje, 
handdo krekjes, schutsel, sampirang, goedluidende 
piano merk Schiedtmaier met stoel, partij roma: s, 
1 heerenfiets merk Raeleigh, portieres, raamgor- 

  

     

  

    
Oa Kat 23: pa ROA Merk SOEI LOONG 

lokaal PASSERSTRAAT No. 85 
aan de 

& », . . . 

Passerstraat No. 32. | Persia roeparcepa kain jang bagoce betoe 
van batterijen van lampen, ketcls, borden, : Pekerdj pa b ve dan ti | 
schotcls, cmmcrs, proviesien, dranken, glas- | jaan bago Ep aa si bt 

Pemberitahoean. 
Soesoe ENTJER HOLLANDIA seka- 

2 telah dikeloearkan dengan memakai 
etiket. 

Commissie-Vendutie na MENDJAHIT . 

  

ruiten, parapluies, vuurwerk, hecrenfictscn, Boleh panggil diroemah | 

Te ena, De Venduhouders Bisa bikin roepa-roe Pakaian ! s 
460 KAO TJENG KIN. Bisa bikin betoel pakaian roesak! 2982 

  

PKAKOKAK IKA AKA KAKAKAKA PPP ju 

WARENHUIS - KANNER 
Telf. No. 195. Hooge Pad 19. 

Baroe ditrima dari negri Djerman: 

s 

    Soesoe MANIS HOLLANDIA sekarang 
djoega dikeloearkan dengan memakai 
etiket, 

KARETA ANAK SPEDA ANAK KARETA ANAK 
Model besar Paling koewat Model baroe 

Harga moerah!! Model jang bagoes ! 

Dan roepa-roepa matjam 

GRAMOPHOON 

Kak: KKR IK KK KK Kakak 

Slamanja ada djoewal barang2 jang kita TANGGENG 
BAIK, dan harga CONCURKENTIE. 
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Anggoer obat John de Foij Bordeaux tjap Zwastika jang 
amat bergoena bagi sesoeatoe orang lelaki, peramposan, toe- 
wa, moeda, teroetama membresihkan darah dan boeka nap- 
soe makan, serta memelihara kesehatan jang penting, berikoet 

Kwaliteitnja serat kari tida berob ah. 
Jang mendjudi wakil tjoemalah 
W. B, LEDEBOER & Co. 

            

dijnen, bloemenstandaards, hoedenkapstokken, 2 Tn 1 . ! . toeran pakainja harga hrotameris, eetservies, na Tana Makassar, Menado, Gorontalo 1/1 flesch (besar) £ 7.30 1/2 fleseh (setengah) £ 5— 

pennen Liter anek, | Mandasari: Kenkengere, : Armond-sigaretten 'dulom pak jang netjis isi 10 st orden en goedangrakken enz. enz. & . per 
Verder Japansche, Chineesche potten met che- | Andine-sigaretten 1000 st. f 7.50 

Velures, bintang mas, mooie palmen, tonnen ng | » ” ..» $ Oa Pe . ae 
pulmen enz. enz. en wat verder te voorschija za Ea 0 . 
worden gebrachtt. . 1 Maxwell-sigaretten » » n.... Hi Tn, per 
pa pemadatan op den dag der vendutie van Permaenan anak - anak " Royal Afrika Strootjes ,, pm isi 1 8, s .M. De Venduhouders, — CALOUEER PLASTJES — " . Pa 1000 st. £ 4.50 
458 G. WIELAND & Zn. dB may Djatieroenggo-sigaretten tjap Briljant dalam pak jang netjis isi 10 st. per 1000 st. £ 5.— 

- (gambar-gambar jang djika Wumml Fior de Indiaan sigaren jap Briljant id id id id id 50 id id 1000 id £ 26— 
dilekat pada kertas lain bi- Chicago-sigaren tjap Brilljant id id id id 1d 50 id id 1000 id £ 28.— 

——.... sa keliatan) : suSstis speciale sizaren id id id id id 50 id id 1000 id f 47.50 
yan Maurix sigaren id id id id id 50 id id 1000 id £ 85.— 

   
     

     
    

Regeerings-Almanak 

Hindiz- Nederland 
1924 

  

    

    

    

2 djilit didjahit harga F. 10—- 

Boleh dapat beli pada : 

Drukkerij ,,CELEBES”, 
Passerstraat — Makassar. 

“ 

Baioea 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 Tocan2 dan Sobatz 

saksikan saja poenja pekerdjaan itoe. 

  

Banjak2 hormat dan 
tabe dari saja, 

TJOENG LIE 
Makassar. 

8209   
  

    

Ill, bockoc 2/2 5, 71/2 dan 10 sni 

Sekarang banjak sekali bisa 
dapat lagi pada 

'Spatoe Iimnen zool karet Tan Ka Hok Rubber bikinan no, 1 kocat dan netjes sedia dari no. 
26 sampe 44 harga f 6.50 per pasang. Barang? jang terseboet kita bisa terima pesanan banjak 

ama Of sedikit, dan segala pesanan jang berikoet wang onkost kirim kita kasih vrij. Tocan2 soeda- 
kamal gari silakan atoer pesanan dengan sigera, jaitoe mengoentoengkan. 

Telegram adres: Jang menoenggoe dengan hormat 4 . : 5 
. BB! VRIENDENHULP, Soerabaja. Sigaren en Sigaretten magazij eiebes drukker ii | E j Toko ,,De VRIEV DENHULPs 

Tandesbrug — Soerabaia. 

  

AL MN PSS 2x03 DAN MEN DNAN DONG DINI MESIN 222 MA AN NAN 5 
MAS MI Ld DKI DSA DINO DA DN DANG DES ESA RAS IPO MI NG 

Koninklijke Pakeivaart Maatschappiij 

AANKOMST EN VERTREKDAGEN DER SCHEPEN GEDURENDE DE MAAND APRIL 1924. 

    
  

  

AANKUMSTEN VERTREK 

Siak. Vrijdag 11 April naar Ambon, 
Donderdag 10 April van Samarinda. 12 uur M, 

Van der Wjjck. Vrijdag 11 April naar Soerabaja, Met overscheping aldaar voor passagiers alleen naar Semarang, 
Donderdag 10 April van Soerabaja. 5 uur NM. Batavia, Singapore en Bel.-Deli. 

Van Riebeeck Vrijdag 11 April naar Soerabaja. 
Donderdag 10 April van West- en 5 uur NM. 

Noordkust Celebes, Menado, Sangir en 
Talaud eilanden. 

s8 Jacob. Zaterdag 12 April naar Bonthain, Saleier, Sindjai, Palima, Palopo, Malili, Kolaka en op de terugreis 
Maandag 7 April van Bonthain, 8 uur V.M. Badjowe en Kadjang. 

Saleier en Bonigolf, 

Palopo. Zaterdag 12 April naar Berouw. 
Donderdag 10 April van Berouw. 12 uur M. 

Barentsz. Zaterday 12 April naar Balikpapan, Donggala, Kwandang (alleen voor post en passagiers) Amoerang, 
Donderdag 10 April van Ampenan, 5 ur N.M. Menado, Ternate, Totok, Kotaboena, Djiko, Gorontalo, Pagimana, Loboe, 
Soerabaja, Semarang, Cheribon, Boenta, Posso, Parigi Tinombo, Kololioh, Oena?en op de terugreis Kema. 

Batavia en Singapore. 

Van Imhoff. Zondag 13 April naar Ampenan, Boeleleng, Soerabaja, Bawean en Singapore. 
Woensdag 9 April van Donggala, 12 uur M, 

Menado, Gorontalo en Tominibocht. . 

Van Waerwijck. Dinsdag 15 April naar Par-Par& (alleen voor post en passagiers), Madjene (alleen voor post en passa- 
Maandag 14 April van Soerabaja. 8 uur V.M, giers), Mamoedjoe, Simpaga, Donggala, Toli-Toli, Leok, Paleleh, Soemalata, 

Kwandang, Amoerang, Menado, Siaoe, Taroena, Liroeng, Beo, Peta, Tamako, 
Tagoelandang en op de terugreis Sentigi. 

Houtman. Dinsdag 15 April naar Brisbane, Sydney en Melbourne. 
Dinsdag 15 April van Soerabaja, 12 uur M. 
Semarang, Batavia en Singapore, 

Van der Parra. Woensdag 16 April| naar Pare-Pare, Polewali, Madjene en Balangnipa (Mandar). 
Zondag 13 April van Pare-Pare, T ur V.M. 

Polewali en Madjene. “ & 

Benoa. Vrijdag 18 April naar Boeloekoemba, Salcier, Padang, Tamboelongan, Djampea, Lab. Marege, Bone 
Dinsdag 15 April van Boeloekomba, 12 uur M. rate, Macemeri, Kajoeadi, Radjoeni, Saleier en Boeloekoemba. 
Saleier Djampea en Maoemerie.    



Nala bawa koreng, nambi' kaj bisoel |” Kesenangan orang boleh beli dengan Korrrenh-) Korrengzal mehilangkan teroetoci, djerawat Goena membikin baik penjakis di badadan 
Oo Kabag Kentengsai F1 setoo Db” mal Toon | La batoo blik. . |entpade marka. Hanya loeka-looka gosok dengan Korrengsal f1. 

Korren shah kodih boleh dapa dimana | Korrengsal mcentengkan sakis tersebab oleh | Menjenangken tersebab | satoe 
Bong 0g sandar yaah satoe aambei. Tidak lebih dari f 1— satoe blik. Mary ore dpan rap eeggrotLurngi paamoad Molen dilinggani bisosi dian, menikmmak 0 

  

  

  

    

  

   
   

    

        

    

     
     

    

   
   

    

— Ma badan obat dengan Korrengzal f 1—satoe blik. 

Aan ! 

TIDA BISA PETJAH II! Celebes Drukkerij 
$ . : Passerstraat 16 s.. Makassar. 

batoetoelis oentoek moerid-moerid aan aed aa mna 

sekolah 

17 X26 c.M. di oekoer sebelah dalam 
f 1-- seboeah 

»” 11.50- 1loesin 

18X28 c.M. dioekoer sebelah dalam 
f 115- seboeah 

| | Baroe terbit : 
| PRACTISCH 

Maleisch - Hollandsch en Hollandsch - Maleisch 

Handwoordenboek 
dengan perkatain pendek da 
ri hal bahasa Melajoe goena 
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» 18- 1 loesin. akan beladjar bertjakap 

Boleh dapat di 9 OLEH L. TH, Mayer. 
Drukkerij ,,0FLEBES 
     Passerstraat — Makassar. Harga f 5.-   
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Amsterdam — Parijs — Hamburg — Macassar — Menado — Gorontala — Amboina 
Tb 
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