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Boedak-boedak jang gelap. 

Kalau kita nahti soedah toelis beberapa hal 
jang bersangkoetan dengan pemiaraan boedak?2 
jang gelap dibahagian Celebes sini, tentoelah di- 
antara beberapa Pembatja ada jang terkedjoet 
dan merasa heran poela, serta kepingin dengan 
segera akan mengetahoei apa jang kita nanti 
toelis tentang keadaannja itoe boedak-bo:dak 
jang gelap. Sebab, sebagaimana pembatja taho-, 
bahoea dalam beberapa tahoen jang belakangan 
ini, pem.rintah telah keloearkan peratoeran boe 
at mentjegah adanja .pemboedakan sebagai di 
zaman doeloe, hingga diikoeti poela dengan be- 
berapa artikel dalam wet jang mengantjam de- 
ngan hoekoeman pada siapa jang piara boedak. 

Itoe peratoeran, tidak sadja membikin koe- 
rang senang dalam batinnja Radja-Radja Boe- 

emipoetera, malah djoega itoe perasaan ada da- 
lam kalboenja bangsa Asing sebagai bangsa 
Arab jang memang ada banjak tersiar diantero 
Celehes.- 

Ini toelisan memang ada nanti mengenai adres 
nja beberapa bangsa Arab, tetapi soepaja meri- 
ka mengetahoei lebih dahoeloe, jang kita tidak 
bermaksoed akan tanam bibit kebentjian, tjoema 
disebabkan beberapa hal jang terdjadi dalaw ini 
toelisan, ada sebahagian besar bcrsangkoetan 
dengan orang-orang Arab, dan disebabkan itoe 
djoegalah pada adresnja orang2 Arab, bangsa 
manu ada terpandang tinggi sekali deradjatnja 
olch Boemipoetera jang fanatiek, atau bangsa 
Boemipoetera jang masih koerang pemandangan 
dan perasaan. , 

Dahoeloe, sebeloemnja kita djadjah sebagian 
tanah Celebes, sekali-kali beloem pernah timboel 
dalam ingatan kita, bahoca boedak-boedak se- 
tjara koeno masih banjak dibahagian sini, lan- 
taran meingat dari peratoeran-peratoeran jang 
pemerintah djalankan oentoek mentjegah itoe 
hadat koeno soedah berdjalan bertahoen-tahoen. 

Bangsa Arab jang memang dinegerinja ada 
merdika memiara boedak-boedak beliau boeat 
mendjaga Istri dan Haremnja, dan diantara boe 
dak 1toe banjak poela jang dikebiri sebagai 
Kambing dan lain-lain. Tetapi sesoedahnja di- 
negeri kita ini, ada merasa ngeri djoega mende- 
ngar dari adanja antjaman hoekoeman pada 
itoe perboeatan. , , 

Kendatipoen begitoe, disebabkan itoe tabiat 
jang soedah masoek dalam oerut2 sarafnja ma- 
reka, maka disini telah djalankan ichtiar lain, 
agar ia teroes mempoenjai boedak sebagaimana 
jang ia harapkan. 

Dimana kira2 doea boelan jang laloe kita ad. 
kelilingi afds Bonthain: Watampone, kita berasa 
beroentoeng sekali mendapat beberapa ketera- 
ngan, bahoea disana masih banjak boedak2 jang K 
gelap dalam roemahnja orang2 Arab: sedang 
diantara boedak-boedak itoe, adalah dari kaoem 
perampoean jang memang tabiat dan hatinja 
lemah sekali disebabkan kebodohan. , 

Kita Ibermaksoed toelis ini hal, itoelah tidak 

menjimpang dari pada harapan: soepaja peme- 

rintah memboeka mata dan koepingnja goena 

menjeiidiki itoe perboeatan2 jang biadab, dan soe 

paja 1toe orang-orang jang Masih dalam koeng- 
“ koengannja itoe manoe:ia2 jang akoe diri- 

nja manoesia berbakti (sebab Arab), bisa merdi- 

ku sebugaimana jang wet ada harapkan. |... 
Hilang koerap, koreng, nambi kajok, bisoe 

oleh kana Korrengzal f 1 satoe blik. 
—0— 

I- mehilangkan teroetoel, djerawat 

daripada moeka. Hara. 

Dari itoe, kndatipoen kita bekal akan diben- | 
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tji itoe orang-orang jang mengakoe dirinja toe- N n 
:rocnan Sajid, kita ta akan ambil poesing, mela- CD rs C 
| han sebagai kewadjibannjagpengarang, kita akan N 
iteroes bongkar hingga sampai diakar-akarnja, N MN 
jlintaran berharap- agar perbocatan jang gelap IN 1s 
dan doerdjana ini bisa diselidiki oleh pemerin- “ — 
tab. 

Kalau Toean-toean Controleur dan Bestnur TN SATOE ROEMAH IX 
Assistenten nanti soeka ambil tempo masoek di- n berdinding dan beratap zink, tiang ka- N 
roemahnja orang-orang Arab dalam itoc doea JW joe: banjaknja 6 petak: sampai seka- NY 
Afdeerling, tentoelah mareka nanti bisa ketemoe- 4 rang sewanja saban petak f aa dja- 

kan Uisana 4-5 perampocan-perampocan Boemi- 3 di pendapatan f 45— sabun boelan. Ter- 

poetera jang soedah bertahoea-tahoen tinggal di- 3 diri di kampoeng Mampoe (kampoeng 
sitoc oentoek melajani sitocan roemah, Tidak sa| MN Wadjo Makassar). , 0. 
dja mareka jang tjilaka ini melajani sebagai kol | Siapa soeka beli, boleh bitjara pada 
ki, baboe dan djongos dari sitoean, malah djoe TN djoeroe koeasa : 0. 
ga kerdja sebagai koeli dikebon atau disawahnja | . Informatie en Commissie kantoor: 
aka, & bata kal F va 8075 ISKANDER & Co. Ke 

iwaktoe kita apa kali memadjoekan 
pertanjaan pada orang2 jang kita rasa bisa mem KOTA VA VA VA VA TA VA Yeh DADA TA ATA TA ANN 

La keterangan: apakah itoe orang2 mendapat 
gadji jang tetap, kita lantas mendapat penja- | “TM 2 — 
hoetan2 sebagai Peikoet: sa Kiriman, 
Dimana hadatnja Boemipoetera Boegis tidak ma 

begitoe hargakau tinggi deradjatnja kavem pe- | Tjita-tjitanja anggota P. 3. 3. di Sengkang.   
rampoean dari pada laki laki, maka mareka 
poen tidak sajang djoega akan memberikan 
anaknja pada Orang-orang Arab selakoe borg 
dari oeang pindjaman jang tidak lebih dari. pa- 
da 80-40 roepiah: dau diwaktoc terima oeang 
pindjaman, itoe anak jang sial moesti berangkat 
diroemahnja sipvenja ocang boeat kerdja sebu- 
gai apa jang tadi diatas kita soedah toelis, 
Dan selama oeang pindjaman dikembalikan, itoe 
anak sekali-kali tidak boleh poelangsama orang 
toeanja. 

Menoeroet beberapa keterangan, ha:2 jang be- 
gini ada baujak sekali kedjadian, hingga lama- 
kelamaan, bapakuja jang beloem teboes anaknja 
tadi meninggal. maka itoe anak perampoean jang 
tidak berdaja moesti teroes tinggal pada toe- 
annja sebeloemnja ia bisa kombalikan ocang pin 
djaman bapaknja itoe, 

Diantar boedak-boedak, ada djoega kedapa- 
tan jang oetaknja «ntjer, kenjataan dari ia pve 
nja bitjara jang maoe membajar itoc hoctang. 
Tetapi dari manakah mendapat ocang, sedang 
satoe cent poen tidak mendapat gadji ? 

Dan ada djoega jang minta poelang dengan 
memberi alasan: bahoea ia soedah kerdja sekian 
tahoen, serta menjatakan, kalau diposkocl rata 
f 5. sadja mendapat gadji dalam seboelan, ia 
moesti mendapat sedjoemlah oeang jang bisa 5-6 
kali lipat dari djoemlahnja itoe hoctang. 

Kendatipoen-alasan alasan dari itoe manoesia2 
sial ada tjoekoep, toch mareka beloem bisa di. 
bebaskan, dan itoe tocan2 tidak merasa kasihan 3 
malah mengantjam lagi dengan berbagai akal, 
soepaja itoe manoesia jang tergade djangan sam 
pai boeka moeloet pada pemerintah. 

Antjaman jang pallng moestadjab ialah be- 
berapa ajat dalam Kor'an dan titel Sajid, sebab 
ito: titel ada terkenal recept jang mandjoer seka 
li dalam golongan Boemipoetera. 

Kebanjakan diantara boedak2 jang begini, ada 
djarang kedapatan bangsa lelaki sebab itoe toe 
an2 memang tahoe, bahoea anak lelaki apabila 
soedah besar akan bisa tendang pada sitoean, 
disebabkan dia tahoe. jang itoe perbocatan ada 
terlarang. 

Beberapa keterangan2 lain jang banjak orang 
termasoek dalam tjebaknja itoe pemboedakan 

lap, ini kali kita belom perloe toelis lebih dja- 
ibeh hanja dengan adanja iri toelisan, kita bcr- 
arapsoepaja pemerintah disana dan disini soe- 
a menjelidiki hal itoe lebih djaoeh: agar bisalah 
oe manoesia2 jang tjilaka loepoet dari itoe 
katan2 jang berbchaja. 
Sebagai penoetoep kita ingatkan: baloea boe- 

at mentjahari keterangan? dalam ini hal, peme 
rintah haroes mempoenjai orang (Amb: Boemi- 
Poetera) jang loeas pemuudangan dan perasaan 
goena itoe maksoed, sebab kalau mendjalankau 
pemeriksaan dalam hal itve didjalankan sebagui 
mana biasa, pertjajahan ! bahoea keterangan na 
ti akan soekar didapat. 

KEOK. 

“Korrengzal meentengkan sakit temsebab okeh 
aambei. Tidak lebih dari f 1— satoe blik. 
Menjenangken dan mengobatkn gatal tersebab 

fa koedis dan goedik jaitoe dengan Korreng- 
  
sal f,— 

Adapoen P. S. S. (Persenangan setia Sengkang) 
ada soeatoe perkoempoelan jang berhaloean 
memadjoekan kesenangannja (keramaiannja) ne- 
geri, dan pada hari pesta Ratoe kitapoen meri- 
ka tiada momeloek tangan sebagai lakoe pe- 
nonton sadja. Bahkan dengan memboeang be- 
berapa ongkast merika bantoe meramaikan 
pesta itoe. 

Kira2 10 Sept: 23 jang baroe Ialoe penociis |ini. 
ada dapat satoe Lijst perdjamoean dari kala- 
ngan P. S.S, perdjamoean mana penoelis sam- 
boet dengan soeka tjita walawpoen hati penoelis 
dalam berdoeka tjita. 

Pada djam jang di tetapkan dalam Lijst 
tadi, berhimpoenlah penoelis dengan beberapa 
anggota P. S. S., jaitoe pada malam hari kira? 
djam 8. Dengan tiada membocang waktoe 
bersocwaralah seorang anggota, sesoedahnja me- 
ngoctjap selamat datang pada tocan2 jang had- 
hr kira2 demikian. Dengan kemaoeannja bebe- 
rapa anggota P. S. S. ini, soedi apalah kiranja 
tocan2 oeroes lebih djaoeh dan beres P. S. S. 
ini, karena menoeroet penglihatan saja P. S. S. 
ini soedah moeiai bergojang. 

Ibarat api di dapoer tambailah kajoe djangan 
sampai padam sebeloem si nasi masak. 

Sahoct saorang menjamboeng soewara tadi. 
Bagaimanakah dapat di oeroes lebih beres, 

sedang keada'annja, beloem sekali kita tahoe, 
kata saorang lagi, oempama Auto, bagaimana 
dapat di perbaiki sedang keroesakannja beloem 
di katahosi, kata saorang jang doedoeknja pada 
podjok medja. 

Itoepoen benar, kata penoelis, welakin perek- 
salah kekoeatannja (Kasnja) P. S.S. Icbih da- 
hoeloe, karena di sitoelah nanti toean2 dapat 
kepatian keroesakan kelemahannja P. S. S. 
Dengan tiada mengalosarkan sepatah perkata- 
anpoen bangoenlah saorang dari anggota itoe, 
menghampiri seboeah medja, dari iatji medja 
itoclah ia djempoet beberapa daftar, laloe di 
sadjikannja pada kita sekalian. 

Sesoedahnja itoeng beritoeng kenjata'anlah 
P. S. S. ada menanggoeng oetanz kira2 F. 87. 

Ha, ha: djika demikian apa jang tocan2 me- 
njaksikan atas P. S.S. ini?? Apakah dalam 
sehat atawa dalam sakit ?? Kita penoelis, de- 
ngan gemoerosh kedengaran ?? Sekarangnjata- 
lah pada kita bahwa P.5.S. sedang mengan- 
doeng sakit, sakit mana ta'dapat di oebati ke- 
tjoeali oebat, mata sampai poeti, oebat mana 
ta'bisa di dapat ujika botkan dari kerahiman 
anggotanja. Kemoedian dari pada itoe bangoen- 
lah saorang jang berbadjo- poeti sambil mcmoe- 
tar2 misainja berkatalah. Apa gerargan kahen- 
dak toean2 Arifin pada PP. S. S, ini, apakah 
maoe di teroeskan ataukah mave di hapues- 
kan? ? Keada'an anggota P. S. S. jang hadlir 
pada perujamoean iul, solah2 kabilangan akal 
ketika mendengar pertanja'an sadi, saorang me- 
nolsh seorang jang ada pada sisinja, dan di 
t0eroeti poelu oleh bisik2kan jang ta'dapat di 
dengar njata oleh orang jang boekan di bisik- 

Goeua membekin baik p dan jakit dibadan dan 
locka-loeka goedik dendan Korrengzal f 1— sa- 
toe blik. 

Kalau dihinggapi bisoel atau inerah-merah di 
badan obat dengan Korrengzal £ 1— satoe bjik. 

lagi, $ 

    

Sedjoeroes lamanja dalam keada'an demikian 
berkatalah penoelis. Sesoenggoehnja P. S. S. baik 

di teroeskan welakin oeroes lebih djaoeh, teroe- 
tama haloeannja sangat haroes di poetar. Lan- 

MI taran perkata'an penoelis siakan2 ta'indahkan 
IN | oleh anggota2 itoe, terpaksalah penoelis menoeng- 

goe sahingga bisik?kan tadi selesai. Boleh dja- 
di hal2 jang bersangkoetan pada P.S.S. djoe- 
ga jang di berbisikan ini, kata penoelis dalam 
hati, biarlah merika berbisik sepoeas2 hatinja. 

WII) Sebab penoelis tiada teman berbisik merokok- 
k@llan penoeis ganti berbisik uengan sepocas2 ha- 

MN ti 

N keuengaranlah soewara jang keloearnja suutar 
h' |dan pantas kira2 atas moesjawarau beberapa 
MW Janggota P.S. S. jang hadlir ini hak miliknja 
4 P.S. S. jang bereepa (berharga) haroes di djoe- 

djvega. 
Bcloem habis sebatang penoelis :erokok 

wal harganja kelak di bajarknn oetangnja, se- 
soengzoehnja begitoe bagoes, kata penociis. 

Lagi pocla, katahocang tadi meneroeskan soe- 
waranja, dengan kahendak beberapa anggota 
kaloh di dirikan lagi satoc P. S. S. tapi bockau 
persenangan hanjalah persarikatan setia Sengkang. 
sedang toedjoeannja sangat djaoeh di vebe.n2 
dari pada toedjoean P. S. S. jang doeloe, P.S.S. 
jang akan lahir kelak toedjoeanuja kira2 demi- 

an. 

I tolong menoelong perihal kematian. 
11 membantoe keperioeannja perkawinan d.l.I. 

lagi. Pada ketika ini warna moekanja anggota 
kelihatan berseri2 menandakan setocdjoenja di 
ngan toedjocan daa kelahiran P. S. S. baroe 

Oleh beberapa soewara kedengaran jang ini 
P. S. S. hendak dibangoenkan pada boclan ini, 
(September).. ....tapi September telah bersatin: 
kan October, sedang P. S.S. beloem djoega 
maoe keloear dari dalam kandoengannja. 

. Apa gerangan2? apa beloem tiba masanja jang 
di tetapkan oleh beberapa soewara tadi??? 
€ &€H m?? apa tiada nanti tjita tjitanja anggo- 
ta P.S. S. ini sebagai tjita tjitanja anggota 
Masdjid Sengkang ?? !........ 

Astaga sangat penoelis chawatir djadi demi- 
kian, O O?? apa barangkali anggota itoe ha- 
nja mengeloearkan kata2 pada madjelis per- 
djamoean tadi. tjoema oentock meramaikan 
madjelis sadja, djangan sampai soenji senjap 
sebagai madjelis orang jang berdoeka tjita. 

Djika benar doega'an penoelis ini soenggoeh 
berkata2 itoe gampang sebagai pepatah Belan- 
da bilang (zeggen is gemakkelijk maar doen is 
nog de kunst) dimelajoekan: berkata2 itoe gam- 
pang sekali, tapi melakoekannja soekar adanja. 

Nou boeat penoetoep karangan pencelis ini 
ingatlah tocan2 anggota P. S. 5. jang setiawan. 

Pikir dahoeloe seveloem berkata. 
Soepaja terelak silang sengketa, 
Djika bekerdja setengah hati. 
Kebaikkannja djangan di nanti, 
Berkata itoe terlampaw ioedah, 
Melakoekannja terlaloe goendah. 

Penoelis 
S. A. A, 

as 

# h Pemimpin. 
. Dipertengahan atau paling lambat dipengh, 

bisan boelan November 1928, Boekhande Pem 
batjaan Moerah di Bogor, akan mengeloearkan 
soerat minggoean bahasa Melajoe, jang harganja 
  

DI BENDAR MAKASSAR 
DENGAN WANG. 

F. 4.50 
toe.n terima saben hari jamanja 

6 boelan 
Seerat chabar Pemberita Maks 

ija toean. 
K Berlanggananlah sekaraug! 

antoor Pemberita Makassar PaSserstrase 1). & 
elefoon No. 4786 — Makasar. 

“47 Jb Uas 

. Kesenangan orang bokh beli dengan Kcrr 
zal. Tjoema f 1— Ce blik, gan Loreng 

05 
Korrengzal obat koelit boleh dapat dimana   mana dengan harga f 1— satoe blik, c



  

SAKIT RHEUMATIK DAN KESENGALAN. 
Dalam beberapa keterangan jang laloe soedah 

kami terangkan bahwa kalau boeah pinggang 

(gerindjal) lemah atau sakit, dan tiada boleh 
tapis darah dengan scrtinja, maka kotoran (ken- 
tjing asam) tinggal dalam badan dan mendjadi 

aj matjam-matjam penjakit. Bagimana tan- 
danja menoeroet keadaan badan orang jang 
akit. " 8 

Boleh djoega bagian kentjing asam djadi be- 
koe pada tempat jang kosong dalam badan 
dan masoek kedalam oerat daging dan toelang, 
serta mendjadi asal penjakit rheumatik dan ke- 
sengalan. Oerat daging dan samboengan toe- 
lang tangan atau kaki mendjadi kakoe, koelit 
djadi kentjang dan warnanja merah, dan bagian 
jang tadjam dari kentjing bekoe menoesoek 
noesoek bagian badad dan orang merasa sakit 
kalau bergerak sendikit sadja serta samboeng- 
an mendjadi gemboeng. 

Kalau asal penjakit tidak diobat, maka ko- 
toran tambah banjak dan penjakit rheumatik 
atau kesengalan boleh mendjadi penjakit jang 
berbahaja. 

Orang mesti obat bocah pinggang, jaitoe 
asal penjakit, soepaja ia boleh tapis darah ba: 
gian jang kotor dari darah dan boleh keloear 
bersama-sama dengan kentjing. Bocat maksocd 
ini pakailah Pil Foster boeat sakit belakang 
dan boeah pinggang. Ia obat dan semboehkan 
bocah pinggang, koeatkan dau sehatkan dia, 
sampai ia boleh kerdja betoel. 

Pil Foster boeat sakit belakang dan boeah 
pinggang (Foser?S Rugpijnu Nieren Pillen) bo- 

eh diapat pada Rathkamp & Co.. di-Betawi, 
Semarang, Soerabaja, Medan Bandoeng Soeka- 
boemi, Djokja dan Makassar, walil besar, dan 
pada semoea roemah obat dan toko-toko de- 
ngan harga f 2.- satoe botol. 

  

semoerah?nja. 
ioenanja soerat minggoean itoe, tiada akan 

Giterangakan di sini, melainkan diserahkan sedja 
kepada pertimbangan publiek, tetapi maksoednja 
jang teroetama, jaitoe agak memoecatkan gam- 
har2nja petnimpin besar ketjil dari pengerakan 
di Hindia ini, bersama dengan keterangan. Boeat 
ini. tentoe sadja menerbitkan perloe mendapat 
pertolongan dari sekalian achli pergerakan, Da- 
Ti sebab itoe, amat girang kalau penerbit dari 
sekarang soedah moelai menerima po»rtret2 pe- 
mimpin bersama ketarangannja. 

'Tiap2 karangaa itoe akan dipakaikan nadruk 
verboden (tiada boleh ditoeroet) sebab dibela- 
kang kali akan dikeloearkan lagi mendjadi boe- 
koe. Apa jang akan ditjampoerkan dalam boe- 
koe itoe, apakah hari penangalan boelan, atau 
kah riwajat perhimpoenan pada oemoemnja, be- 
loemlah dapat dipoetoeskan sekarang. Sementara 
itoe, penerbit meparoeh kepertjajaan besar, bah- 
wa dari fihax orang ramai, tiada akan koerang 
nasehat2 k-r» Ji penerbit. 

Jang dipasaang pemimp.n oleh oererbit. jai- 
toe pengandjoer2 pe himpoeu :2, pengasang soc 
rat kabar dan boekoe2. 

Dan lagi, pergerakan ditanah Hindia ini akan 
pelbagai warna, jang pokok maksoednja hanja 
satoe, jaitoe menimbing tanah Hindia ini kepa- 
da kemadjoean. Dari sebab itoe, penerbikan ti- 
ada akan memboeat perbedaan, melainkan 
segala pemimpin darisegala per- 
gerakan dan dari segala bangsa, 

akan ditetapkan belaka dalam soerat minggoean 
itoe, 

Barangkali kekoerangan garam, kalau soerat 
minggoean itoe senantiasa dan melueloe memoc- 
atkan ,,pemimpin”. Dari sebab itoe akan dioesa- 

hakan doeya, agar soepaja soerat minggoean i- 

toe membawa pelbagai djenis toelisan jang ber- 
goena. 

Penerbit berdjandji dan menanggoeng, wang 

langganan jang soedah dibajar, akan dikembali- 
kan, djikalau socrat minggocan itoe tiada keloe- 

ar atau berhenti setengah djalan. . 

Harganja hanja f 3. setahoen dan dibajar di- 
moeka (kontan), er 

Salam dan hormat 
Boekhandel pembatjaan moerah 

BUITENZORG. 

dennaotatO6OOLLaOr 
Dalam moesim berganti banjak datang. Te- 

roetama pileg, atau selesma, jang mendatangkan 

batoek. g semoea tentoe soedah mentjoba 

bagimana rasanja, kalau kita kena penjaki ba- 

toek. Dada sakit. rangkoengan gatal. Kalau di- 

pakai 

Ohat Pepermunt 
tentoe terlepas kita dari pada azab sengsara 

itoe Obat dpi ampela kemana-mana Harga 

1 1.25 satoe 
Satoe DO agant 3 W. B. Ledeboor & Co. 

400809500000000000 

  

KABAR MAKASSEH DAN LAIN-LAIN NEGRI | 
2 GEREDJA PROTESTANT 

didjam 6 PETAXG, dan ada permandian di- Wendu- en- Commissiekavtoor . 
lakoekan. 

DEK KERKERAAD. 

GEREDJA KATHOLIEK 
HARI MINGGOE 7 OCT. 1928 
Missa djam 6 
Misa » tengah 8 
Salve di a In 

H. KAPELL 

Kabar tie poli 
Seorang pendoedoek kampong Baraja warta- 

kan kepada politie, bahwa ia telah kehilangan 
£ 61,50. jang didoega beloem ada keterangan. 

Seorang pendoedoek kampong Bessie warta- 
kan kepada politie, bahwa ia telah ketjoerian 
tebang potong pakean dan perkakas ro. mah 

jang dihargakan Pis. 
ang pendoedoek kampong Mariso warta- 

kan kepada politie, bahwa saekor koedanja telah 
di maling orang. 

Telah dihentar ke kantoor politie saekor djo- 
nga jang tiada pengikatnja berdjalan poesing 
di Boowmstraat. 

Soedah dihentar ke kantoor politie sackor 
koeda berdjalan poesing di Laijangweg. 

Seorang pendoedoek dari Particulierenweg war 
takan kepada politie bahwa ia telah kehilangan 
beberapa kean dan intan emas jang 
harganja Pa pion oleh seorang dari kam- 
pong Melajue jang telah dimasoekan kedalam 
arrest. 

Telah dimasockan kedalam arrest doea orang 
anak negeri jang didoega telah masockan ta- 
ngannja didalam kanton seorang anak negeri 
ambil wang f 1.50. . 

Kabar Redecti:. 
Kepada penoelis W. Centiago kita wartakan, 

bahoca kerangan toean kita ta' soedi tempetkan 
didalam iniPemberita karana toelisan te ISKAN- 
DER tiada menjeboeikan nama toean terlebih 
lagi toelisan toean amat kasar boeat pembatja 
Pemberita poenja pengatahoean. 

ba 
Kepada pembatja dan pengarang2 Pemberita 

kita wartakan, bahoea segala kerangan perben- 
tahan seorang akan seorang kita ta'soedi tem- 
pelkan didalam ini Pemberita, Red. 

Chabar Bioscoop. 
Ini malam BIOSCOOP DE STER maoe per- 

toendjoekan satoe gambar monopool dari fa Pa 
the jang pandjany toedjoe bagean dan dinamai 
«WAT MEN ZAAIT”, 

ng pe ang lelakan ini, iaitoe nona ANITA 
STEWART. Ini nama jang kesohor jang terke- 
nal baik pada penonton2 dan bagoesnja ini gam 
bar tra oesah dipoedji. 

Pada esok malam adasamboengan .Roesia 
Ampat” atau EDDIE POLO orang jang ga. 
ga dan berani. 

Kabar Post. 
Besok 7 October djam 7.88 pagi boeat kapal 

api van Spilbergen post akan ditoetoep bo-at Ba 
oe2, Raha, Kediri, Salabangka, Boengkoe, Ko- 

lonedale, Loewoek, Banggaai dan Gorontalo. 
Boeat soerat2 aangeteekend post akan ditoe- 

toep pada ini hari djam 4—8 pagi, 
Di tanggal 8 October djam 6-88 pagi boeat 

kapal api van Neck post akan ditoetoep boeat 
Wangi2, Laksoela, Amboi.ia, Neira, Geser, Toe- 
al Dobo, Meruke Larat, Saumlakki dan Tepa. 

Boeat soerat2 aangeteekend post akan ditoe- 
toep ini hari 6 October djam 4-8 sore. 

Ambil pelawanan.. 
Toeroet kabar, maka tocan ISKANDER Md. 

telah masoekan pendawaannja kepada Resident 
Semarang oleh penghentaran toean Hoofd van 
plaatsclijk bestuur disini atas toelisan Sinar Hin- 
dia No. 158. Hasilan pendawaan itoc kemoedi- 
an baroe kita wartakan didalam ini Pemberita 
manakala habis dipereksa 

Voetbal. 
Ini soreh akan bertanding didalam lapang 

pertandingan M. V.B. Vios I—Osvia I dan besok 
Jong Celebes I—M.R.V. I. 

Antara pertandingan Vios dan Osvia adalah 
pengharapan kita kepada Vios manakala Leij- 
delmeijer telah kembali dari perdjalanannja dan 
ambil bahagian didalam jni pertandingan. 

Tetapi kaloe beloem poelang, dan tiada am- 
bil bahagian didalam ini pertandingan, maka 
kemenangan Vios jang mengherangkan penonton 
beloem lagi diharapkan. 
Tentang Jong Celebes-M.R.V. adalah pengha- 

rapan kita kepada Jong Cel-bes karana voor- 
hoede dari Jong Celebes samenspelnja ada lebi 
baik dari M.R.V. Antara kekoeatan sampai baik 
tetapi boeat memasoekan gool belosm ada peng 
harapamnja. 

Penggelapan pada B. G.D. 
Tentag” penggelapan di atas, Het Nieuws bi- 

sa tambakan seperti berikoet : 
B. G.D. ada mempoenjai welirang kalebihan 

Ini barang telah didjoeal pada satoe orang 
bocat sadjoembla oewang jang ditetapkan. Lan- 
taran belon ditimbang orang tida tace brapa 
djoemblanja itoe welirang dan boleh djadi oe- 
wang jang soedah ditrima ada kalebian, maka 

toe gewang dititipkan doeloe pada Ned. Han 
del My. 

Satelah ditimbang dan ternjata harganja itoe 
welirang benar sama besarnja dengan itoe djoem- 

bla oevang jang dapat ditrima maka adminis- 
trateur B. G.D. te'ah bri tita pada commies 

rtama, paul, boeat ambil itoe ocewang 
PF 6000.— ) dari itoe bank dan stort dalam 
kas negri. . 

Ini storting — sebagimana kamoedian dida, 
kanjata'an oleh administrateur — soedah tida 
dilakoekan dan Paul telah goenakan itoe oe- 
wang bocat kaperlocannja sendiri, Berhocboeng 
dengan dida ja ini genggelapan, laloe 

ibikin papreksa'an atas boekoe-boekoenja Paul, 
dari mana ternjatan, dalam buekoe2 itoe ia te- 
telah masoekin post-post kembar tentang ongkos   Mihari AHAD 7 OCT, ada chotbat indjil | kaberlocan kantor, 

J. J. Hitijahubessij 
Avond - Vendutie 
0p Taterdag den 13an “Oct. 1923 
ten huize van den WelEdelG. Heer 

. F. Echter 
8ce. RENGGANGWEG No. 10. 

Van een goed onderhouden inboedel w. o. : 
Djatiehouten- en rottanzitj ilderij 

Inarmer-en spiegel, hoedenkapstok met spiegel. 
restant ectservies- en glaswerk, schrijftafel met 
stoel, sampirangs, twee- en een ijreren 
ledikanten, kinderledikant, houten ledikant, divans, 

Ma pala in potten- en tennen gas- en 
petroleumlampen, keukengerei ens. enz., en wat ver- 
der te voorschijn zal worden ht. 

Te bezichtigen op den dag der vendutie van 
af 85 uurn.m, 

De Venduhouder, 
9624 JJ. HITIJAHUBESSI. 

  Oman 
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TAWATTA-SOLOAATIES” 
MANAKALA DIKIRIM KEPADA 

N.V. STOOM CHOCOLADE- EN | 

CACAOFABRIEK 
sk WAT TA” DI BATAVIA | 

dari 50, 100 atau lebih ,,soldaatjes” jang di 

  

   bolehlah kita terima 
SATOE TANDA PEMBERIAN 

seoepama kalo 50 ,soldaatjes”: satoe pipa 
sigaret dengan tempatnja 
boeat disimpan didalam 
kantong djas, pembaka- 
ran tjeroetoe d. |. I. 

» »100soldaatjes satoe kantong 
| perkakas merokok d.I.|. | 

- » 250 ,,soldaatjes” satoe pipa si 
garet dengan ikatan pe- 
rak tempatnja dari koelit, 
peniti kebaja perak d.li. 

Lijst-lijst pemberian jang tertentoe betoelter 
dapat bagi langganan toean boeat dilihat.       
  

goenting dari etiket? ,,KWATTA” | 

Pendjoealan dihadapan 
orang banjak. 

Menoeroet kekoeatan djoeroe kocasa jang tia- 
da dicebah diadakan pada 

hari #abtos 20 October 1923 
pagi djam sepoeloech 

didalam lokaal dari Kantoor Lelang di Makas- 
sar 

dayji 

satoe perceel 
.|hak kepoenjaan terdapat di van Schelleweg di 

Makassar verpondingsnummer 698 ternjata pa 
da eigendomsacte tanggal 9 Augusths 1996 No, 
97 terdiri atas nama dari INTJE MAPPA. 

Jang berhoeboeng dengannja HADJI SAPIA 
di M ar. 

Keterangan lebih 
kantoor dari 

djaoeh boleh dapat pada 

Djoeroe koeasa, 
8055 G. C. van NIEUWENHUIZEN. 

  

Pendjoealan dimoeka2 
! Dalam dan dihadapan kantoor lelang di Ma- 
kassarterdoedoek di Tempelstraat pada tang- 
gal 20 October 1973 djam 10'/, pagi. dari 
satoe perceel cigendom seperti terkenel dalam 
eigendomsacte t.t. 4 Maart: 1920 No. 50, terdoe- 
doek di Makassar, kamp: Melajoe Pakarepestraat, 
memegang Nommer verponding dahoeloenja 
No. 1458 selama, sekarang No. 2198, di te- 
rangkan lebih djaoeh dalam soerat oekoeran t.t 
19 Januari 1920 No. 5 besarnja 707 meter vier- 

! kant, diatas nama toean TAN TONG SOK han- 
delaar, berdiam di Makassar. 

Verbandhouder toean TAN KEK LOt djoe- 
| ga tinggal di Makassar. 
| Segela katerangan boleh dapat pada koeasa- 
inja dari verbandhouder. 

Mr. A. W. SCHOLTINS. 
Passar-straat No. 64. 

  
  

Pemberitahoean 
i Saja beri taoe dengan hormat pada sekalian 
'Toean2 langganan bahoea pada tanggal 5 
October saja berangkat ka China, selama saja 

.ada di China, sebagi, Aa saja wakilkan 
| ata A PENG & TJIANG A KOEI, djikalau 
Itoean2 langganan hendak bikin roemah2 atau 
ilain2 reparatie dan lain2 oeroesan boleh bitjara 

| 
1 
£ 

| 

| 

i 

Nertegenworrdiger W. B, LEDEBOKR & Co | Sp boogsdi molar ubi 
—— me AN 0 THO AO 
  

15 
Abdoel Madjid galar 

gal dikampoeng Loeboek 
man) telah menerangkan 

Obat negeri. tetapi sia-sia 

Boeat 

BOELAN MENANGGOENG 
KORENG-KOELIT 

sm - 

Label 

15 
co 

Kajo. ting- 
-Basocng (Pria- 
kepada kami: 

| »Adalah 15 boelan lamanja saja menanggoeng koreng-koe- 
lit, moeka saja penveh. Saja merasa sakit sekali ditambahi 
poela dengan moeka jang djelek, Banjak sekali saja pakai 

geri. sadja: maka karena kapoetoesan 
akal saja tjoba lagi memakai Kloosterbalsem. 

Baharoe setaboeng Kloosterbal- 
sem saja pakai soedahlah hilang 
sakit dan gatalnja sama sekali, 
dan setelah habissaja pakai 2ta 
boeng, penjakit saja itoepon sem 
boelah sama sekali. 

bengkak-terbakar dan 
tersajat, koteng-koelit. bengkak- 
kaki, bisoel-pantat, ketoemboe- ABDOEL ADJID 
an setan. 

KLOOSTERBALSEM 
menoeroet gambar. 

inilah obatnja jang mocdjarab sekali dan 
lagi kesohor boeat obat-pengoeroet badan- 
Kala ngiloe, sakit oerat.oerat, saraf-saraf 

Hargarja. Ibn 
(175 setabner, 
L. I. AKKER R. 

cosnia boleh napat setaboci g 
1 305. Matuleh tanda targar 

Wah Osaasn bas 
Vov.stsaat IT 00 rebaja 

Klvost:zblson. Cnineerehe 

  

Semarang, 

merk dengannja.   M. 7. RATEKAMP & Co. 
Weltevreden, Batavia, Buitenzorg, Soekaboemi, Djokjakarta, 

Soerabaja, Medan dan Makassar. 

Eau de Colognekami jang paling bagoes me 
moeat sentiasa 8b, alcohol, bandinglah lain 

Dalam berbagai2 boengkoesan deri t 0.90 
sampei f 4,35. Kiriman dengan Rembours. 
Jang berpesan hendak mendjoeal dihitoeng 
banjak koerang harga (rabat).  



Lelang Commissie. 

pada hari Selasa tanggal 9 October 1923 

pagi djam setengah 10 di 

Mardekaja 
Roemah seedah ditempati tocan EISENDOORN 

Roepa2 pekakas roemah seperti: tempat tidoer, 
lemari, buffet, Tegas, gramofoon dengan 
plaat2, lemari buekoe, d. |.I. 

Lagi barang mas intan. Djoegaada djoewal 
bebek Bali, ganza, ajam Australia dan Saigon, 
djonga. 

Tanem-taneman roepa2 berbocga, Pirin2 toea 
dan gendi2 toea. 

Venduhouder 
S. SAKUL. 

$ 

! 

3073 ! 

  

Pemberitahoean. 
Kita memberi tahoe, bahwa kikantoor padoe- 

ka toean Secretaris dari Goebernement Celebes 
dan tanah daerah Celebes di Makassar pada 
hari Sabtoe tanggal doespoeloeh October t:- 
hocn seriboe sembilan ratoes doea poeloeh ti- 
ga ragi djam sembilan, didjoeal kembali ka- 
serahan makanan dan sirih boeat orang terpen- 
djara dan minjak tanah serta dengan soemboe 
lampoe, bocat terangkan pendjara pendjara di 

Soenggoeminasa 
Takalar 
Djeneponto 
Bonthain . 
Boeloekoemba 
Saleijer 
Djampea 
Sindjai 
Bikeroe 

10. Kadjang 
dan lagi kescrahan makanan boeat orang pen- 
djara jang sakit di pendjara-pendjara jang ter- 
seboet diatas, 
di temponja dari satoe boelan Januari sesampai 
penghabisan dari boelan Decemberth. 1925, dan 
ini pendjoealan dibehagikan doea bahagian 
jaitoe : 

I 

S
p
a
p
u
p
g
u
n
 

dalam tiga behagian : 
a. bahagian pertama : 

perserahan oentoek pendjara-pendjara di 
Soenggoeminasa, Takalar dan Djenepon- 
to: 

b. bahagian jang kedoea: 
persefghan oentoek pendjara-pendjara di 
Bonthain, Boeloekoemba, Saleijer dan 
Djampea (Bonerate) 

c, bahagian jang ketiga: 
perserahan oentoek pendjara-pendjara di 
Sindjai, Bikeroe dan Kadjang. 
dan dalam satoe bahagian jang melang- 
kapi perserahan a. b. dan c 

dan segala peratoeran atas perserahan ini bo- 
leh mendapat batja di kantoor terseboet diatas 
dimana djoega mendapat segala keterangan. 

Poetoesan jang tentoe diberikan oleh padoe- 
ka tocan Ditecteur van Justitie. 

Atas nama padoeka toean Goeberneur 
Celebes dan tanah daerah Celebes, 

n   De Secretaris, 
P, J. Coke ape 

  

Pemberitahoean 

Pendjoealan pembcrongan poela 

Oleh fungeerend Gewestelijk Intendant di Ma- 
kassar akan diadakan pendjoealan pemborongan 
pocla didalam kantoornja pagi djam 9 seperti : 
1. Pada hari Rebo 10 October 1928 goena me | 

masoekan makanan, perkakas bakaran dan | 
penerangan d. I.1. mengatjoealikan beras goe 
na departement van Oorlog di Makassar | 
selama tahoen 1924. 

Djoemlah pemborongan f 148.000.— 
Pada 81 October 1928 goena pekerdjaan : 
membersihkan dan bikin baik pakean ro@: | 
mah sakit dan kain! kasoer begitoe djoega 
mempenoehkan kasoer goena Departement 
van Oorlog di Makassar selama tahoen 1924- 

Djoewlah pemborongan f 17000.— 
Perdjandjian" jang berhoeboeng dengannja be- 

Bitoe djoega djoemlah pemborongan d. 1.1. ter- 
dapat pada segala hari pekerdjaan moelai dari : 
djam 8 sehingga 12 tenga hari didalam kantoor | 
nja boeat dilihat oleh siapa? jang socka dan | 
lain keterangan jang perloe boleh dapat disana. 

Biljet jang terisih haroes dimasoekan sebenar ' 
nja pada hari pendjoealan di djam 9 didalam | 
kantoor jang memegang pendjoealan terseboet. 
8027 De fgd. Gewestelyk Intendant. 

2. 

“| 
| 

| 
| 
i 

| 
  

AANKOMST 

  

AANKOMSTEN 

    

Tioba ini 

    

'Begrooting tiada pembajara -: 

Boeat pasang dan bekin betoel pi- 
'pa-pipa 

  

VERTREK 
Baud. Zaterdag 6 Oct. naar 

Donderdag 4 Oct. van West en 12 uur M. 
Noordkust Celebes, Menado, Sangir, en 

Talaud eilanden. 

Van Spilbergen. Zondag 7 Oct. naar 
Donderdag 4 Oct. van Tg.-Priok. 9 uur V.M. 

Van Neck. Maaudag 8 Oct. naar 
Vrijdag 5 Oct. van Soembawa, S uur VM. 

Lombok, Bali, Java. 'Ty-Pandan 
Riouw en Singapore. 

Brouwer. Maandag 8 Oet. naar 
Vrijdag 5 Oct. van Par& Pare, 11 uur V.M. 

Polewali, en Madjene. 

Van Waerwjjek. Weensdag 10 Oct. naar 
Dinsdag 9 Oct. van Tg.-Priok. Suu NM. ? 

s Jacob, Vrijdug 12 Oct. naar 
Zaterdag 6 Oct. van Bonthain, Sur V.M. 

Saleier en Bonigolf. 

Mijer. Vrijday 12 Oct. naar 
Donderdag 11 Oct. van Soernbaja. 5 uur N.M. 

De Kerens. Zaterdag 18 Oct. naar 
Zondag 7 Oct. van Donggala, en 8 uur V.M. 

Oostkust Borneo. 

Benoa. Worns ing 17 Oct. naar 
Dinsdag 16 Oct. van Tg.-Priok. 12 nur M.   

dari waterleiding jaitoe : 
KANTOOR D. W. L. 

Telefoon No. 3 372. 
  

Koninkilike .Pakeivaart Maatschappii 

EN VERTREKDAGEN DER SCHEPEN GEDURENDE DE MAAND OCTOBER 1922 

Soemenep. 

Boeton, Raha. Kendari, Salabangka, Boengkoe, Kolonedale, Loewoek, Bang- 
gaai en Gorontalo. 

Wangi-Wangi, Leksoela, Ambon, Saparoea, Banda, Geser, Boelabaai, Kokas, 
Fak-Fak, Kaimana, Toeal, Elat, Dobo, Merauke, Larat, Saumlakki, Adaoet, 
Tepa, Tehoroe en Amahei. 

Pare-Pare, Polewali, Madjene en Balangnipa (Mandar). 

Par&-Par& (alleen voor post en passagiers), Madjene, (alleen voor post en pas- 
sagiers), Mamoedjoe, Donggala, Toli-Toli, Kwandang, Dab.- Broko, Bol.-Mongon- 
dou, Amoerang, Menado, Tagoelandang, Siaoe, Taroena, Peta, Tamako, Talisse 
en Op de terugreis, Paloe, Karossa en Polewali. 

Benthain, Saleiar, Sindjai, Badjowe, Palima, Kolaka, Palopo, Malili, en op de 
terugreis Kadjang. 

Soerabaja, met overscheping aldaar voor passagiers alleen naar Semaran:, 
Batavia, Singapore en Bel.-Deli. 

Samarinda, Donggala, Boelongan, Berouw, Sangkoelirang, en op de terugreis 
Balikpapan. 

Boeloekoemba, Saleier, Padang, Toembvuelongan, Djampea, La». Marege, Bone- 
rate, Maoemeri, Kajoeadi, Radjoeni, Padang, Saleicr, Daan wang en Boeloc 
koemba. 

Kami ada bersedia menoenggoe pe- 
sanan dari toean-toean Aannemer dan 
toean-toean jang hendak membangoen- 
kan roemah, dari satoe partij 

  

Roepanja p 

    

ing bagoes dan koeat! 

NDETEVES-STOKVIS.
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a dumsiosikad demam panas dan boleh | Penjakit oclocati dan moelis diobati Bocat segala penjakit badan, Obat ' Woods Nang Yan beta, aa Sea bahan aa Ingin eka me ma Per nenas Kanrf mang mag Hi sa- | Pepermunt Great Cure moestadjab fbenar. Har- 

“nan batal if 18 setan bota itan botol ga ? 125 satoc botol 
  

TOEKANG MENDJA Pn, 
Merk SOEI LOONG 
PENA DAA No. “1 sa! 
roepa-roepa kain, jang L : 

ditahan paketan Pekerdjaan bagoes dan tjepat : 
Oepah dan harga moerah ! ! 

Boleh panggil di - roemah ! -| 

Bisa bikin rocpa - roepa pakaian ! i 

Bisa bikin betoel pakaian rocsak ! 2921 

, ! 

| 

  

Ta ag NE aa 

Hole “MENDAPAT 
dalam drukkerij CELEBES boekoe2 xebagai 

Boskoe Obat2z terkarang oleh Njonja J. 
KLOPPENBERG — VERTTEEGH 
jani pemberian isjarat dan pembitja- 
raan al pakainja roepa2 tana- 
man, daonan dan boeah7an ditanah 
Hindia, harganja .. .. f 8.75— 

b. Atlas toemboeh2an, terhitoeng kepada isja- 
rat dan pembitjaraan pril pakai- 
nja roepa2 tanaman, daonan dan 
. ya ditanah Hindia oleh njo- 

J. KLOPPENBERG — VER- 
Serena harganja .. .. f 6.50-- 

00m0cMOomMOnonomoon 
Agent dari boekoe' dari 
VOLKSLECTUUR jaitoe 

Stoomdrutkerij ,CELKBES” 
PA8SERSTRAAT — MAKASSAR. 

an Homo 

Manders Seemann en Lo's Handel 
Maatschapnij. .. 

Amsterdam — Parijs — Hamburg — Macassar -—- Menado — Gorontala — Amboina. 
AA RON MELAANEA NAK TERI 

Makanlah boeah Idjas (Pruimen) j jang 

DEL MONTE: 
jang tida dimasak sesoedahnja dikeloear- 

kan didalam blik. 
jini boeah-boeah pada moesim panas sekarang 
ada ena sekali rasanja dan baik sekali boeat 
kesenangan toeboeh. 

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

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

inen) »sDEL MONTE?. 
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