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Dari 1—4 baris Kantoornanor. ,,CELEBES” 
Hoeroef-hoeroef 

vAN LIER, Makassar 

vertentienja 

Agent di 

  (mara MATA 

  

KASSA 
blad 

Siapa-siapa jang maoe berlangganan dan 

jaran, Advertentie-advertentie jang 
oekoeran, boleh ditempatken s 

Tahon ka Xx 

mama - ad 

   

  

   

   

Harganja Advertentic:. 

dalam 1 kolom f£ 1.— Tiap-tiap 
besar, bergantoeng sadja dar 

    

lebih banjak kali, akan dapet 

berbitjara baik. 
Europa : 

    

    

Ns " N. V. Drukkerij-Uitgeversmij J, H. »2 BU55 An i 

Administratie PEMBERITA—MAKASSAR. | Na Makassar. Agent di Djawa: N. V. voorheen II. vas I 

LUYERTENTIE MESTI DIBAWA LEBIH — DOELOS DAR! DJAM DOEWA BELAS PADA HARI KELOFAENYA 8GERAT cuaRan 

Kedjahatan-kedjahatan di Vorstenlanden. . Dengan hadji Misbach tiada terdjadi begitoe roct sari'atnja dengan tocloe: “dan ieklas. “ialah : lah berkata-kata denga rlemah-lemboet dan m 
- | djaceh. Gouverneur-Gencraal Van Limburg Sti- jang boleh dikatakan bero ntoengs hal ini tentoe | lihat Harrij dengan n amat manis. 

#Berhoeboeng dengan Pabaran tentang ditang- 

kapnja bebrapa orang Boemipoetera di Solo 

dan lain2 tempat, tocan Zentgraall ada toclis 

dalam (Soer. Hdbl.) tentang kedjahatan2 
Vorstenlan den. 

Orang liat, sekarang djovga hadji Misbach 

ditangkep, kerna ditoedoeh ia jang kepalakan 

itoe kedjabatan jang melempar bom, begitoelah 
ia toelis. 

Saja tiada maoe docloekan hatfsilnja pemerik- 

sa'an, tapisaja maoe bilang, jang di Vorsten- 

landen dan Semarang ada beberapa kosmpoe- 

lan commanist Boemipoctera jang mave meniroe 

perboeatan di Europa, maskipoen dengan @tjara 

jang tiada s.mpocrna, boeat mmembikin orang 

djadi kaget dan takoet. 
Maskipoen ada banjak orang politis dan djoe- 

ga banjak ocang dikelocarkan boeat kasi ocpah 

pada mata2, toch djarang sekali bisa didapat 

hatsil jang bagoes dari penjelidikan. Saja masih 

ingat, tiada pernah polit.e bisa dapat ketera- 
ngan tentang pembocnoclian atas dirinja djanda 

J. di Solo dan perkara di Sragen jang meng- 
gemparkan, 

Banjak orang jangtiada taoe betoel bagai- 

mana docdoeknja ini perkara, sesoedahnja itoe 

« Perkar:? dipreksa dipreksa oleh pengadilan. ada 

bilang: Bisa djadi ini perkara Sragen tjoemah 
ede isepan diempol, karangannja kaoem reac-: 
tionair. Matika loepa, bahwa betoel2 ada itoe 
perkara, tapi lantaran orang bekerdja dengan 

tjara jang keliroe dan dipekerdjakannja spion2 
politie jang tiada boleh dipertjaja maka hatsil- 

nja penjelidikan politie ada begitoe ketjil, hing- 
ga pengadilan moesti bebaskan orang2 jang ter- 
toedoeh. 

Saja masih ingat di roemahnja satoe orang 
Tionghoa ada diketemoekan satoe boekoe ten- 

tang pembikinan bom tapi menoeroct katanja 
orang jang tertoedoeh boeat berladjar bikin mer- 
tjon. Sesocdahnja dipadoe djoega orang tiada 

bisa dapat bockti jang hadji Misbach telah bi- 
kin conferentie dengan bebetapa ,,pemimpin“ di 
Sragen. 

Dalam tahoen 1920, hadji Misbach mendekam 

dij 

(rum merasa tiada terlaloeh socka bucat goena- 
kan exorbitante rechten dan dengan kebetoelan 

isadja orang dapai taoe, jang gouveracur-gene- 

raal merasa tiada seaang adanja satoc 

baroe bocat gocnakan djoega itoe hak atas di- 
#rinja tiga pemimpin dari Sarikat Abang di Kl: 
ten, sedang voorstel 'Tjipto-Misbach beloem 
beies, 

(Akan disamboeng.) 

  

   B. ISP ai S 
Masjhoer Obat Pepe.munt. 
Mostadjab Oba: Pepermunt. 
Bagoes Obat Pepermunt. 
Enak Obat Pepermunt. 
Moerah Obat Pepermunt. 
'Yahan oedji Obat Pepermunt. 
Obat Pepermun pangkal kesenangan. 
Obat Pepermunt pangkal pertjintaan. 
Obat Pepermunt pangkal kemadjoean. 
Obat Pepermunt pangkal kekajaan. 
Obat Pepermunt pangkal keselamatan. 
Karena Obat Pepermunt memberi kesehatan. 

f 1.25 satoc botol. 
Agent: W. B. Ledeboer & 50 

Obiwusasena  sobdaO 
AGAMA BOEKAN ALANGAN. 

Bahwa sesoenggoehnja agama” itoelah snoea- 
toc perkataan jang lazim bagi pembatja sekalian. 
Maka agama itoe tida lain dari pada pengakoean 

| dan kepertjajaan tentang barang sesocatoe de- 
ngan batin kita. Adapoen agama itoe adalah ber 
matjammatjam misalnja agams Islam, agama 
Christen, agama Bocdha dan lain-lain sebagai- 
nja. Maka jang menganoct agama psen berbagi- 
bagi bangsa, masing? kepada kejakinannja. Mes- 
kipoen agama itoe socatoe perkara jang haloes, 
jang tida kelihatan karena ia bertempat dalam 
batin hati kita, akan tetapi manocsia soedah 
mengatoer itos dengan djalan jang begitoe terang 
sehingga moedah dikenal, boekan dari perboeatan 
atau apa lain, melainkan dari pakaian sahadja. 
Demikranlah doenia ini soedah terbagi atas bebe 

    

    

  
dalam pendjara di Kiaten, kerna oleh landraad Jrapa bahagian, jang mana sebahag'an dari pada 
di sana ia dikasi hoekoeman doea tahoen 

djara. 
pen- | pembahagian terseboct terdjadi dari pada dan 

oleh agama djoega. Apabila kita pikir haloes? 

Itoe waktoe djocga resident Solo soedah ma- |dan pandang djaoeh-djaoeh, maka njata kepada 

djoekan voortel soepaja dr. Tjipto dan hadji | kita, bahwa kegenapan agama itoe poen haloes 

Misbach dikelocarkan dari Vorstenlanden, dan | dan tida kelihatan djoega, karena nasib dan pen 

ini peratoeran moesti dikasi berlakoe pada ha-J dapatan kita manoesia didoenia ini poen tida 

dji Misbach begitoe lekas ia kelocar dari pen-|tentoe meloekiskan tanda-tanda jang terang, jang 

djara. Dengan bermo.fakat dengan procureur Jberhoeboeng dengan agama. Atas djalan jang de 

Generaal (itoe waktoe mr. Uhlenbeck) soedah | mikian maka kebanjakan kali orang mendjadi 
diatoer pertanja'ah2 jang bakal dimadjoekan | bingoeng karena soesah sekali diketahocinja, ma- 
pada itoe doea orang menoeroet artikel 74 dan Jna jang benar dan jang paling baik. Maka hal 

48 dari R.R. ini teramat soesah atau lebih baik kita katakan 

Itoe waktoe Vorstenlanden berada dalam ke-|sadja tida dapat disifatkan dalam kehidoepan 

adaan loecar biasa. Orang sendang moelain atoer | kita didoenia ini. Kita menoentoet agama dan 

oeroesan tanah disana dan ada perloe dengan |mentjahari keselamatan djiwa kita pada dan da 

ketentraman jang tiada t-rganggoeh. GouverneurJjam kehidoeran jang nanti datang sesoedah kita 

eraal prentah tocan Muurling jkabarkan da-|bertjerai dari pada doenia ini, maka disanalah, 

lam Volksraad, jang pemerentah tiada "nanti bi- | diachirat, baharoclah kita b rsaksi dan mengakoc 

sa idzinkan, diatoer dan diadakannja itoe pero- sendiri, kalau-kalau didoenia kita sosdah men- 

bahan djadi gagal lantaran adanja asoctan da-|tjahari dia dengan djalan jang 

ri beberapa pengasoet. 
Pada dr. Tjipto dikasi berlakoe exorbitante 

rechten, tap? tiada terlaloeh keras. Permocla 

procureur gencraal merasa keberatan. Ia anggep 

apa jang bestuur di Solo tocdoeh pada itoe 

doea orang tiada ada berbockti betoel, karena 

tjoemah berdasar atas keterangan dari pegawei2 

politie jang berpangkat rendah, sedang djoestroc 

di Solo, pegawei politie begitoe dianggep tiada 

bisa terlaloeh dipertjaja. 
Politie di Solo beriakos begitod menjgcsahkan 

pada dr. 'Tjipto maka dalam Volksraa | soedah 

dimadjuekan gengadoean oleh «dr. Tjipto dan 

tocan Tecuwen dan politie di Solo dapat tjome 
lan dan achirnja dilarang boeat selaloeh intip 

dr. Tjipto, seperti dengan djalan prentah ikoc- 

tin padanja. , . 

Tapi achirnjatoch dr. Tjipto dilaloehkan djoe 

ga dari Vorstenlanden, hal mana ada lantaran 

soeratnja Soeman di tanggal 21 Juai 1920, dalam 

soerat mana Socnan mcagadee pada peimeren- 

tah, jang ia tiada terlindocng dari hina'an te- 

roes meneroes jang dikelocarkan oleh toean Tjip- 

to. 

Bocat segala penjakit badan, Obat Woods 

Pepermunt Great Cure moestadjab ibenar. Harj 

ga f 125 satoe botol. 

keliroe atau 
jang benar. 

'Toean-tocan pembatja sekalian jang terhormat. 
Kita socdah tida bermaksoed sekali-kali hendak 
menerangkan disini betapa doedoeknja satoe-sa 

| toe agama tentang sifat dan atoerannja, hanja- 

lah hendak menoendjoekkan dengan terang, bah 
wa ketetapan asrama boekan ada didalam doc- 

nia. Pikirlah, orang jang tida beragama jaitoc 

orang Kafir dan orang jang menjembah berhala 

Ipoen beroentoeng, sebaliknja orang jang beraga- 
ma jang berimankan Allah Ta'aia poen bertje- 
laka didoenia, apakah nanti pembatja bsa si- 
fatkan dari padanja? 

Inilah socatoe perkara jang moeskil dan jang 
socsah diartikan atau diterangkan karena itoe- 

lah ada rahasia dari pada Allah jang mengatoer 
sekalian dengan hikmatnja. Oleh sebab jang dc- 
mikian maka djanganlah agama itoc kita pakai 
sebagai sato: perkakas jang kockoeh pada mc 
tjeraikan socatoc bangsa dari pada bangsa jang 
lain, socatoe kaocm dari pada kaoem jang lain, 
karena itoelah ada seperkara jang mengenai tiap 
tiap diri jang menggenggamnja. Barang siapa 
melakoekan dia dengan sempoerna dan menoce- 

Boeat sakit demam panas dan medjan boleh 
pakai Obat Woods Great-Pepermunt Cure Ha:ga 
f 1,25 satoe botol. 

  

voorstel : 

      

mengenai dirinja sendiri, kita bilang, sebab mocs 
tahil seorang berboeat kebadjikan sedang orang 
lain menerima pahalanja. 

Siclihat jang demikian, maka keadaan ini bo 
eh kita sempoernakan sadja dengan makanan 
ang kita masoekkan kedalam peroet kita. Apa- 

bila kita menelan jang baik jang bergoena pada 
toeboeh kita, nistjaja segarlah tetapi apabila kita 
menelan jang boesoek atau mengandoeng zat jang 
berpenjakit, tentoelah peroet kita mendjadi sakit 
dan toeboch kita sendiri jang binasa, bockan o- 
rang lam, bogkan sahabat kita dan boekan djoe 
ga saudara dan iboe bapa kita. Pendek, tiap- 
tiap orang mentjahari oentocngnja dalam perka 
ra ini. Kita sangka dengan ini soedah tjockoep 
keterangan? jang dengamnja kita bisa berkata 
seperti alamat tosiisan kita diatas, bahwa sssoeng 
goehnja ,,agama” boekan ada alangan dalam 
hal persaudaraan, dalam hal pertjampoeran bang 
sa dengan bangsa lain, dalam hal bersarikat dan 
dalam hal memberi pertolongan seorang kepada 
jang lain. Agama tida melarang kita berkenal- 
kenalan dengan bangsu lain (orang jang beratgar| 
ma lain) agama tida melarang kita pada menga 
koe orang lain ada saudara kita, agama tida soe 
roeh memandang mocka poetih atau hitam, en) 

  

  

lah agama menjocroeh kita mengaschi sama 
maneoesia kita seperti diri kita sendiri, karena se- 
kalian ada kedjadian Altah. Marilah pembatja 
sskahan, djanganlah teraloe kita 
agama jang kita genggami 
paksa mendjaochkan diri kita dari pada saula 
ra-saudara jang lain. Kita sekalian manoesia 
jang dari pada satoe tjontuh sadja soedah didja 
dikan, marilah bersaina-sama dalam satoe djoega 

ingeti akan 
sehingga kita ter-    

  

   
maksoed, angkat persiudaraan dengan kawan- 
kawaninoe, tanamlah perasaan dan pemandangan 

    

baharoe, pemandangan zaman keivadjozan da-| 
lam hatimoe sospaja djangan lagi kita mem- 
bentji meiainkan hidoep dengan berkasih-kasi- | 
han seorang akan jang lain menocroet kei ak 
dia itoe jang soedah men djadikan semista seka- 
lian 'alam. M. 

    

    

Keliros poenja fasal. 
  

Tjeritera jang ringkas ini hamba petik dari 
Bintang Hindia. Sengadja haraba soentingkan 
disini, ot1Y£ock mendjadi pertimbangan kepada 
tocan2 dan njonja2 pembatja jang terhormat, 
soepaja fikiran ,,keliroe” itoe djangan dibiarkan 
tersimpocl dalam hati-noerasi kita. 

Tiga boelan lamanja........ selamnja boenji 
djam berdetik-detik, tiada soeatoc apa jang ke 
dengaran dibilik Hospitaal....... dimana terba, 
ring seorang anak moueda dengan demam keras, 
seakan-akan menantikan waktoe jang baik, di- 
mana ia mesti memberi selamat tinggal akan doc 
nia jang masih ditjintainja ini. Ini hari tak da- 
pat dikata kesenangan :boec-bapa dan saudara) 
Harrij jang sakit itoe, mendengar chabar dari 
docter, bahwa penjakit Harrij soedah berkoz- 
rang banjak, dan kemoedian doea minggoe boe 
ah hatinja itoe boich akan kembali keroemah. 
Dan djoega akan dilosaskannja orang toeanja | 
ini ataupoen saudaranja akan mendapatkan 
Harrij, dan begitoc berkatalah bapanja kepada 
saudaia perempocannja Hammij: 

  

“«Aunic minggoc dimoeka ini kau ta? akan 
dilarang lagi akan mendapatkan saudaramoe 
jang sak t soepaja boleh bertjakap-tjakap dengan 
dta, Girangnja hati Annie ta' dapat dikatakan 
mendengar ini perkataan, dan ingatan manis 
itoelah jang menjenangkan dia sehingga njenjak 
Udoeruja pada malam itoe, dan pada pagi hari 
Uadasah ia sedar dari tidoernja, lebih dahoeloc 

dari Matahan socdah inoelai memantjarkan tja 
najanja jang keemas-emasan dan sertjahaj 
haja diatas pokok2 kajoe jang tinggi..... 

Kita balik sekarang dibiliknja si orang sakit. 
Djam memperdengarkan boenjiuja 7 kali. 

Harrij boskakan kedoeca belah matanja dar 
terperandjat melihat scorang perempoean tjantik 
laksana bidadari jang doedoek dekat dia, sching 
ga pada sangkanja pemandangan tadi itos (fa- 

   

  

  

    

  

   
      
   

    

    

    

   

    

Harrij moelailah djoegs 1 
kit maloe akan pertanja 
ka itoe djoegalah terbiti 
rij seperti sepantas-pantasija scora 
lahan-lahan tangannja memegang 
na itoe seraja berkata: 

»Moelai djam ini lenjaplai 
sakitankoe dan akoe tahoc 1 
bahwa pertemosan kita inilah jang 
kan penjakitkoe in?” — 

Begitoelah kedjadian, 
na itoe ialah verplecgster ifel 
ta-kata dengan Harrij apal 
air soesoe jang sedjak moclai 

Harrij socdah memang mendjasi 
Akan Harrij c,,,.e....orang mo 

wadja, Melaiu kan manossia sadja 
sebentar njanj jang mario u 
pleegster Helena itoe: 

Tinggi-tinggi si Mata 
Anaknja kerbau mati 
Begini lama saja mentjai 
Baroe sekarang pernah 

Sebentar lagi setelah habis 
anja berpeiock tjiocm tand 

da berwatas lagi. Siang u 
tiada berpoetocs:poetoss x 
anak moeda ini... 

lungs L dengan 

  

    

        

   

  

   

  

   

   

  

   

  

   

   

    

   
   

    

Tibalah hari perhentian, (mi vj 
poeloeh seperti biasanja de Lw 
tjangkir soesoe, datanglah 
boeat mendapatkan djant 
....dengan lada ketahosan 
lena djatoeh pingsan, dan 
mempuenjai kekocatan lagi b« 

Jaa......dari djaoeh soedah : 
bahwa Harrij tiada 
parioepanja tia 
karena dari djao # 
matanja seadiri, bahwa Harrij 

tjioem lain peremposan jang 

  

erhati loeroe 
     
   

   

   

   

  

   

  

   

  

   

          

    

    

  

   

  

   

Sebentar lagi kembauilah 
setelah ia berdiri dau ini | 
gi oleinja datanglah setan jang m 
rannja ...... Tjangkir tempa: soesoe 
terbosang diisi kembai dan dii 
ngan ratjoen seraja berseroe k 
lah jang maha koeasa: Ja. 
djalah jang mngetahosi 
tjinta hatikoe akun siorang ! 
diwaktos ia sakit, akoe sena 
Dan begitoelah engkau sadjala 
mendosga kesakitan ik 
orang mengambil dia dari tang 
lah akog ani seorang b 5 
libat dia meninggalkan 
djatoeh ditangan lain p 
lahan dengan moeka jang 
ngandoeng soeatvc pikiran 
Helena dengan air tjeluka il 
Harrij, dan lihat bahwa s! pc 
di tidak ada lagi melainkan 3 boguet ix 
nga sadja jang ditinggalkanuja diitos, 
jang tiada mendoega ini perboeatan, « 
kah jang bisa memi u S 
hat diwaktoe itoe, sed 
dia dengan penoch ketjintaa 
noemnjaah air suesoe ai dx 
tan, dan memberi lagi terima kasih pa 
na akan kebaikan itoc. 

»Sajang sekali” katanja Marrij dengaa so 
jang lemah lenibocet sementara aw Matanja 
tjoctjoeran dipipinja, akos i jaksa meuing- 
galkan ini rocimal sakit, na soedah Lb dan 
begitoelah ini penghidoepan manis, segera akan 
mengadakan penghabisan” 

Tapi, biarpoen begitoe, akos ta akan inelo 
kan kebaikanmoe. selama hidoepkovs, asa 

   

  

  

panu jang 

    

     
   

    

    

   

    

  

| dirimoe, Pada waktoe2 jang baik, ni 

akan mendapatkan engkau disiat il.le 

Ini perkataan tiatla selesai lagi Kari 
jang tadi itoc, moelailah melako-k 

annja, dan beberapa menit kemosi. , k   tamorgana) pemandangan djoesta adanja. Lagi 
sekali ia gosok kedoea matanja,.. ....lagi seka 
lkia menjaksikan,, ....benartida salah seorang 

perawan moeda doedoek dekat dia. Sebe.tar Ia 
gi iapoen terkedjoct, karena si nona mozlai- 

Penjakit ocloe-ati dan moelas diobat dengan 
Woods Pepermunt Great Cure. Harga f1.25 sr 
toe botol. 

  

  Harrij merasa sakitnja jang dakocos sucuah 
kembali lagi. Dengan lekas 1a minta kertas dan 
tangkai pena serta tinta dari Helena, katanja 1a 
hendak menoclis soerat .kepada saudaranja pe- 
rempocan. Dengan hati jang penooh pesj-salan 

kad 
25 

  

Pilleg dan batock, selesma dapat disc ie 
olch Woods Pepermunt Great Cure. Ha 
satas botol.. 

M
i
t
a



  

    
   

     

     
       

    

BANJAK ORANG SAKIT BOEAH PINGGANG: 

bana lk da au ana: aa penj ja! 1 an pcrempoean ada penja- 
bocah pinggang (gerindjal) Nam tempat ken- 

fjing. tetapi dia tidak tahoe namanja penjakit 
itoe. Merekaitoe kira bahwa sakit kepala sakit 
tepoek dibelakan dan dipinggang, poesing, dan 
sakit kesengelan ada lain asalnja. 
MKadang-kadang betoel begitoe, tetapi atjap 
kali ratjoen boeah pinggang jang dalam darah 
jang bikin tjape dan perasaan tidak enak, boe- 
ang kentjin tidak tetap. sakit boesoeng, sakit 

Y kesengalan dan sakit dibelakang, sebab itoe 
K orang mendjadi koerang sabar, lekas marah 

dan pekoet. 
Tetapi djanganlah orang kira bahwa penjakit 
ini tidak dapat diobat dan orang ta” boleh dja- 
di sehat. Orang mesti obat asal penjakit, jaitoe 
bocah pinggang dengan pakai Pil Foster boe- 
at sakit belakang dsn sakit bocah pinggang, 
jang koszatkan dan sehatkan bocah pinggang 
serta menolong keloearkan kotorang jang men- 
Gjadi asal penjakit. 
MmPil Foster boeat sakit belakang dan boeah 
pinggan Foster” S Rugpijn Nleren Pillen) bo- 

h didapat Rathkamp & Co:, di-Betawi, Se- 
marang. Soerabaja, dedan, Bandoeng, Soekaboe- 
mi, Djokja dan Makassar, wakil besar, dan 
pada semoea roemah obat dan toko-toko deng- 
an harga f 2.— satoe botol. 

    

     

    

   Tanaman mena lean   

Helena tinggalkan tempat 'itoe dan setengah 
djam kemoedian waktoe ia kembali kesitoe, ia 
dapati Harrij soedah mendekati waktoenja akan 
meagnab ena nafasnja jang penghabisan. Sete 
lah Harrij melihat Helena datang lagi, dapatlah 
ia mengeloearkan perkataan: Ooo,. . .. ... Helena 
Gjantoeng hatikoe, ssse..laa..mat..ting..gal, 
dan toeloeng masoekkan soerat jang terletak di- 
atas medja ini dipost. Sehabisnja berkata begitoe, 
poetoeslah njawanja.. . . . melajanglah djiwanja 
....« Harrij, boekan dengan penjakitnja me- 
lainkan dengan ratjoen kekasihnja...,.. Helena 
««» Helena amat ingin mengetahoei apa jang 
tertoelis dalam soerat tadi, diboekanjalah sozrat 
itoe sambil dibatjanja : 
Annie jang tertjinta!! 
“Tadi pagi waktoe Annie datang menda- 

patkan akoe, koeberi tahoekan bahwa badankoe 
telah berasa njaman sehingga kesemboeankoe 
dekatlah adanja. 

»Tetapi setelah adik telah peloek tjioem akoe, 
dan kembali keroemah, 5 menit kemoedian se- 
soedahnja akoe mincem air soesoe, akoe merasa 
Girikoe amat........pajah, dan seakan-akan pe- 
njakitkoe pada tiga boelan jang laloe soedah 
kembali lagi. Pertemocan kita tadi pagi itoelah 
pengabisan, karena di waktoe soerat ini menda 
pati engkau soedaramoe Harry ta'ala lagi da- 
lam doenia ini. Selamat tinggal....... “na... aa 

Pembatja tahoe betapa besar penjesalan H 
Jena karena ia koerang hati? saudara perem- 
poean dari Harrij disangkanja ketjintaannja, 
sehingga dilantjoennjalah kekasih jang dirindoci 
nja itos. , 
Na, sekali lagi penoelis terpaksa berkata : 
»#Keliroe poenja fas al” 
Tjamkanlah hai toean? dan njonja? pembatja 

jth. betapa pengaroehnja keliroe itoe, sehingga 
kaloe penoelis mengenangkan tjeritera di atas 
ini, tiadalah tertahan rasa hatikoe, sambil aer ma 
takoe poen zonder minta izin lagi laksana moe 
tiara berhamboeran dipipikoe........... ate 

Wassalambilmaaf 
S.S, TJAMPALAGING. 

Log mane. 
Noot 

Demikianlah halnja orang jang berbosat apa? 
dengan tidak periksa, kemoedian telah menjesal. 
Selama kita h'idoep didocnia patoetlah kita ber- 
djaga dan berhati-hati dalam segala perkara, ba 
ik besar, baik poen ketjil. 

Dahoeloe dari pada berbocat atau berkata a- 
pa? baiklah kita pikir dan timbang dengan ha 
loes?, karena penjesalan itoe selamanja datang 
kemoedian. Hal jang terseboct penghabisan ini 

ti itam datang minta ocang perampocan 
itoe, katanja tag oepah Oppas Gemeen- 
te,sebab takoetnja perampoean itoc pada hati 
itam, maka perami itoe pergi pindjam 
oeang pada lain sebab waktoe koe sa- 

toe cent poen tiada daam amnja, laloe ia 
serahkan pada hati itam f. 1. tida banjak: 

Si penoelis bertanja, apa oppas sendiri minta 
atau toean Hadji poenja maoe sendiri? boekan 
si oppas hanja tocan Hadji sendiri datang min- 
ta, katanja boeat appas, O. O. O. kalau begi- 
toe lebih baik tocan Haaji minta djoega djadi 
oppas pada Gemeente, soepaja toean Hadji bisa 
dapat gadji, sebab saja lihat sekarang toean 
Hadji tiada pekerdja'annja lain melainkan men- 
jaga sadja orang jang mendirikan atau mem- 
perbaiki roemah. Ach heran sekali saja pikir 
bagaimana seorang jang besar kepala perboea- 
tannja begitoe, kalau saja bandingkan toean 
Hadji poenja kepala dengan toean Hadji poe- 
nja perboeatan berbedah sekali, sebab siang dan 
malam tiada lain jtergantoeny pada tangannja 
Tenan Hadji melainkan tasbih (bilang bilang) 
sadja. , 

KABAR MAKASSER DAN LAIN-LAIN : NEGRI 
GEREDJA PROTE3TANT 

Dihari AHAD 11 NOVFMBER ada Chotbat 
indjil didjam setengah 9 PAGI dan ada per- 
mandian dilakoekan. 

DE KERKERAAD. 

GEREDJA KATHOLIEK 
HARI MINGGOE 11 NOV. 1928 
Tiada Missa. 

H. KAPELL 
Pastoor. 

  

  

  

Chabar Redactie. 
Kita mengatakan dengan ini akan ketahoe- 

antoean Soelaiman, bahwa perminta'an toean 
soepaja karangan jang terseboet kemarin itoe 
ditempatkan sadja diloear tanggoengan Redactie, 
kita dengan senang hati mengaboelkannja. Kita 
sangat memoedji kebaranian dan keloeroesan 
hati tocan Soelaimsn pada membela sesoeatoe 
maksoed dalam dan karena kebenaran. Kita 
berharap kiranja hati jang moelia itoe tinggal 
beserta dengan toean selama-lamanja. 

Wa, Red. 

DUURTETOESLAG. 
“Ancta kabarkan, pemerentah soedah keloear- 

kan peratoeran seperti berikoet: 
Pada goeroe-goeroe atau opziener sekola, jang 

telah menikah, djika kedoeanja ada bekerdja 
sebagai goeroe jang dapat subsidie atau beker- 
dja sebagai opziener sekolah dalam onderwijs 
locar biasa, atau salah satoe antara laki istri 
bekerdja sebagai goeroe atau opziener dari bijzon- 
der onderwijs dan itoe laki istri tinggal sama- 
sama atau ditempatkan di satoe tempat, boeat 
bagaian anem boelan kedoea dari tahoen 1923 
nanti dibajar duurtetoeslag paling banjak f80 
boeat marika berdoea saban boelan. 

Duurtetoeslag nanti dibajar pada kepala fa- 
milie. 

PASSAGIERS, 1 
Passagiers jang tiba dengan kapal Mijeer tgl 

8 —11 — 28, 

Tocan2 Los, M. Grass. F. H. Vermeulen, J. 

F. H. Verhagen, C, S. Pareira, bini, dari tiga 
anak, Schabrag dan bini, A. Jonker Mr, Cole- 

man, dan bini, Theekamp, Mas Warta har- 

djo, bini dan 1 anak, van Aartsen, Hendrik, R. 
M. Prawiro Pranoedjoe, bini dan 2 anak, njonja 
Sean van Basel, nona Mulder, Woudstra, de 
Ruiter, - IN 

Kabar kapal. Tan 
Ditanggal 18 h. b. ini akan ditoenggoe disini 

kapal api Lambs jang nanti membawa barang 

barang bocat New York, Boston Philadelphia 
dan Baltimore. 

Pertandinganbal. , 

Ini soreh akan bertanding di Bondterrein 
Jong Celebes dan Zeevaartschool. 

Hari Minggoe doea djago MRV- Vios akan ber- 
tanding. Kita berharap, Gjanganlah M. R. v. 

hilang gising. 

  

  

Tofan besar" 
Ancta kabarkan kepada kita bahwa ditang- 

gal 31 October j. IL telah kedjadian satoe tofan 

besar sehingga banjaklah pohon disepandjang 

djalanan besar dan Ta kelapa dikeliling 

kampocng2 rebahlah Begitoepoen sebocah loods 

jang toea dari B.O. W. dipinggir djalanan besar 

telah roesak djoega. . . 
Kepada peroesahan? adalah djoega sedikit   tiada akan mengadakan kebaikan dan perobah 

an apa?, kenanglah, sesal dahoeloe, pendapatan, 
sesal kemoedian ta'goenanja, Wd. Red. 

Kiriman. 
(Diloear tanggocngan Redactie.) 

KEPALA poetih HATI itam. 
Dengan hormat sekalian tecan-tocan pemba- 

tja di kampong Galesong, memperhatikan ke- 
pala karangan kita, soepaja toean-tocan dapat 
mengatahoei dan bisa djaga diri djangan sampe 

tocan-tocan pembatja memperbaiki roemah de- 
ngan tiada idziennja Gemeente, karena di kam.- 

pong Galesong kita telah mengatahoci bahvra 
ada seorang tocan Hadji mendjadi mata-mata 
alias hati itam. , 
Maka pada tanggal 31 boelan jany laloe, 

mata-mata alias hati itam telah mendjala'akan 
dienstnja pada seorang perampoean di katipong 
Galesong Jang bernama,,....« .... memperbaiki 
atap roemabnja (anjaliki patongko brillana), 

Jaloe poean itoe dapat panggilan pada 
Gemeente, sebab hati itam dapat tangkap pada- 
nja. Toean Hadji!! tida kasihan perampoean 
itoe? apa memang tocan Hadji bentji padanja! 
atau tocan Hadji maoe dapat nama pada Ge- 

meente ? ' 

  

keroegian. 
  

Mutaties Zeemacht. , 

Telah dipindahkan di Hms Serdang off Admi- 

nistratie dan 2e klasse Marija. 

Ditempatkan di Kweekschool voor Inl: Sche- 

pelingen, liutenant ter Zee 2e klasse Vermeulen 

dan Je liutenant dari mariniers Michaels, 

Kabarpost. 
Perhitoengan postwissel dan guitantie-dienst 

dengan Duitschaland sementara waktoe itoe di- 

. tinggikan. 
Terhitoeng pada tanggal 9-11-28 maka 

postwisselkoeis ke Amerika ditentoekan seperti 
terseboet diwah ini : , 
1 dolar —2 roepiah dan 70 cent: jang ke Aus- 
tralie dan melaloci Australie : 
1 pond sterling — 12 roepia dan 15 cent. 

Terhitoeng pada tanggal 19 h b: ini maka 
telegraafkantaor Magelang akan diboeka semen- 
tara waktoe kepada publiek pada tiap2 hari 

pekerdjaan dari poekocl 9 v. m. sampai poe- 

koel 12 30 n.m. dan dari poekoel 2 80 n. m 

sampai poekoel 5. n. m. 

Diurtetoeslag. , , 

Aneta mendapat kabar bahwa kemarim pagi 

satoe Coniferentie dari beruniginng dengan Land- 

voogd telah menentoskan bahwa duurtetoeslag 

Maka keesokan harinja toran Hadji alias ha | over Ie setengah taoen 1924 tetap seperti biasa 
tetapi dikoerangkan 80 94. 

Politierapport. 
Seorang toean dari kapal Barentsz telah mem- 

beri tahoe bahwa tempat oeangnja jang berisi 
koerang lebih f 2000 telah kehilangan. 

Telah dibawah kekantoor politie sehoeah se- 
peda merk Ralcigh jarg didapai dibahagian 
moeka dari Factorij. 

Seorang toean dari Heerenweg beritahoekan 
politie bahwa seorang anak negeri telah meroe- 
gikan dia dengan menggelapk n oeangnja f 200. 

Ditangkap tiga anak negeri sebab memakai 
sendjata larangan. 

Didapat di Hospitaalweg seboeah topi poetih 
kepoenjaan orang perempoean. Siapa jang em- 
pocnja boleh menghadap dikantoor politie. 

Telah ditangkap doea orang sebab disangka 
mentjoeri 2 koelit kerbau jang berharga f 35 ke 
poenjaan seorang dari katapoeng Baro:. 

Seorang anak negeri telah dihoekoem sebab di 
sangka mentjoeri seboea" jas shantoeng kepoenja 
an seorang dari kampoeng Gadong dan satoe 
kain kepoenjaan pendoedoek kamp. Bontoala 
jang berharga f 7.50. 
    

— Advertentien 

Pendjoealan dihadapan 
orang banjak. 

Pada tanggal 15 Nov. jang akan 
datang 1923 akan didjoeal dihada- 
pan orang banjak dengan pemba- 
jaran fjoekoep kira? 700 picol padi 
dari berbagai-bagai matjamnja. 
Pendjoealan ini akan diadakan di 

Pangkadjene, Labakkang, Segerie 
dan Mandalle. 

Controleur 
Pangkadjene. 

Pendjoealan barang 
beslag. 

pada hari Kemis tanagal 15 November 1923 
akan didjoeal di kampong MANGKOERA di 
tempatnja BATAWI daeng LAOE jaltoe satoe 
Auto merk OVERLAND jang soedah dibeslag 
tanggal 24 October 19283. 

De fd. dcurwaarder b/d. Landraad 
te Makassar, 

8126 MOCH. SALIEM. 
  

Commissionsir & Verduhsuder 

KAO TJENG KIN 
Commissie - Vendutis 

op Dinsdag den 13en November 1923 
in het 

lokaal 
aan de 

Passerstraat No. 84, 
Van diverse meubilair en toko artikelen, ge- 

streept goed, fijne beschuit, badzeep, vruchten 
op water, cherries in flesschen, rijuwijnen, melk, 
twink, goedangrak enz. enz. 

De Venduhouder, 
9767 KAO TJENG KIN. 

Ta Us! TPP OA NAN 

Baroeiah mendapat satoe 
matjam soesoeh jang boleh 
dipertjsja bocat anakmoe 
GLAXO sekarang boleh dapat beli dimana2 tem- 
pat di Celebes: 
GLAXO jaitoe satoe matjain soesoeh jang empoe 
nja redjeki paling baek goena anak ketjil serta 
orang sakit, dan tiada tertjampoer barang dja- 
hat, dan tjerana soesoeh ini Jebih gampang dari 
sossoeh biasa. 
GLAXO jaitoe satoe redjeki jang betoel. 'Tjam- 
poerlah Glaxo dengan aer jang mendidi, menoe- 
roet atoeran jang diseboet diatas segala blik, dan 
redjeki soedah djadi seperti moestinja. 

Alam ini tiada beratoer jang anak menjoesoeh 
mendapat makanan jang bertjampoer kandji 
waktoe anak moesti ketjil lagi, dan Glaxo tiada 
tertjampoer dengan kandji tepong. 

Glaxo boleh dibilang satoe redjeki jang hidoep. 
Tannjakanlah pada toean poenja D.okter ! 

  

| Kessi kanak-kanak koeat 
Boleh dapat pada : 

Handel Maatschappij Sehaier, D. S. Tjoa, 
Gebr, Najoan, Tion Goan, Sin Nam & Go. 
Toko Mocrah, Toko A,B.C. Toko H.T.L. 
'Tjoan Hoat. , 

Kgreigan Michael Stephens & Go. Ltd. 
MACASSAR — MENADO. 

pena pe o g en painelngel lajil 

  

Pendjoealan dimoeka 
orang banjak. 

Di hari Sabtoe tanggal 17. h. b. November 
1923 djam 10 pagi akan diadakan satoe pen- 

| djocalan didalam vendukantoor di Tempelstraat 
(Makassar.) 

Satoe perccel. , 
dengan memakai eigendom jang diatasnja, ter- 
dapat kantoor dan goedang, baik benar letak- 
nja di Passarstraat dekat dengan tiga Banken 
dan kantoor Paketvaart. 

Perccel ini ada ternjata pada eigendomsacte 
ddo 31 December 1917 No222 Verp: No 446, 
besarnja 785 M?, jang disewahkan kepada N. V. 
Handelsverceniging voorheen Reis en &: 

Pendjoecalan ini Kedjadian dari poetoesan 
dari bahagian jang tertentoe. 

Keterangan2 jang lebih djaoeh boleh dapat 
dan gemachtigde : 
r G. C. vin NIEUWENHUIZEN.   

  

foor 

  

Penjewahnja dalam satoe boelan bocat komfoor s 

Boleh dapat pada 

TEPEKONGSTRAAT   C
O
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Memasak dengan gas amat 

Komfoor-komfoor itoe hampir hhabis. Biarlah LEKAS-LEKAS MINTA!'! 

000000000000 000001910 000020000000000 

sTEMBAGCCO SHAG DOBBELMANA" 

ENTENG DAN WANGI 

Tata L. DB BELMANN 

20an 

tjepat, bersih, gam- 

pang dan paling moerah. 

Gasfabriek akan memberi sewah gaskomfoor-gaskom 

satoe dan doca mata djikalau ada kedapatan 

banjak. 

atoe mata jang ketjil . f 0:10, 

boeat satoe mata jang besar .. .......... f 0.15. 

bocat doeca mata .. .. .. - f 0.30 

21, SOERABAJA (Postbus No 75) 
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. Mineraalwater en Limon?defabrisk Ratikamp & 
Moelai Ini hari maka harga deri birang2 kimi terhitoeng seperti: 

Segaia roepa lemonadeo booat Isinja harganja: 17:/, oent 
Ajer bianda 12, 
Harganja satos botolpakai toetoop patent 30 

dan pakai toetoep biasa 20 

Stroop roepa2 satoe botol harya 090 

,» lamarinde ,, 1 ” ” » .. 

Botol2 deri fabriek kami boleh dikswbaliksu dengan tida petah dan terima kem- 

"@'i harga jang soedah dibajar. 
Beli boeat di djoea!, haryanja di -ooranykan. 

129 " Rathkamp & Co. ag 

C- | 0. ) mm,” Tioba ini 

  

    

  

Kain penoetoep mata ta: 
riklah daripadamatamoe. 
Ini jang paling haroes sekali. 
Lihatlah kabenaran dan toe: 

roet bitjara jang baik: 
PAKAI 

Abdijsiroop 
obat roemah tangga jang ter- 
masjhoer akan batoek keras, 
pileg jang tiada diperdoelikan, 
griep, penjakit napas pendek, 
bronchitis, batock kering dan 

penjakit dada. 

jerorloengan f3. harganja. Goclocngan jang besar 
5.—, Pada roemah-obat dan toko-toko. Minta 

tanda-tangan kita: L. Il AKKER, Rotterdam.   
Wakil besar: Ch'neesche-Voorstraat 17, Soerabaja. 

'Baroe kalau ada kebakara 

  

Ben eaAd | jang paling baik 
— 
  

  

N | 8:kali ditjoba, ”—-- 

KLOOSTERBALSEM   

   

    

    
    

Ti FOENG 
Kloosterbalsem 
ini haroes sedia didalam tiap2 roemah. 

Set.boeng Kloosterbalsem bergoena padi tisp-tiap waktoa, 
karena K'ovsterbalsem inl sematjam obat di rocmah jang tida dapat disamai 
jang mengherankan sekali ekas penjemboehannja, tiada pe nh melaratkan 
dan moedjarib se'ali boeat segala ro pa penjakit. 

- dibersih dan disemboehkan oleh Kloosterbalsem jaitoe 
Loeka Loeka loeka jang lama dan jang baroc, loeka terbakar. tersajat, 

tempat jang sakit, terkeloebak, bisoel.bisoel ketjil, gigitan-njamok. 
ka hilang sebagai disoenglap oleh Kloosterbalsem, jan 

Koreng Koreng gatal segera hilang, dan tiada berbekas, moedjarab 2 
kali boeat koreng dimoeka, gatal berbisa, ketoemboehan setan, 
koreng-djanggoet, koelit jang mengeroetoe. 

dan bagoek jang bernah, loeka jang bernanah segerah 
Membengkak beroebah, kalau dipakai Kloosterbalsem, mendjadi bersih 

dan mengherankan lekas semboehnja, knrcna Kloosserbalsem ini 
menghilangkan jang menoesock noesoek itoe. 

Badan-N giloe boekoe-boekoe sakit, saraf saraf sakit dan ngiloe, oerat- 
oerat salah ketarik, poenggoeng sakit, kakoe dikaki dan 

ditangan hilang kalau orang oeroet dengan Kloosterbalsem, 

Selamnja dipakai ! 

Harganja: Diantero doenia boleh dapat setaboeng 
f 1.75 setaboeng besar f 3.25, Mintalahtanda tangan 
L. Il. AKKER, Rotterdam. 

W .kil oemoem bosat Kloosterbelsem : Chincesche 
Voorstraat 17, Soerabaja.     

  

    

baroe njata kebaikannja satoe Brandkast 

2 
1 

“41 
—.c-— —x sa 

   

  

Sadjalah Brandkast merk 

  

SN 

tanggoeng didalam kabakaran 

'Boeatan tanah Nederland. 

LINDETEVES-STOKVIS 
  

mna



  

boleh'beli dengan Kcrren8 |” Hilang kocrap, koreng, nambi kajok, bisos  Korrengzal mientengkan sakit tersebab oleh — Goena membekin baik pajah badan dan di 
an 

Kesenangan orang , j 

ral. Tjoema f 1— satoe blik. oleh karena Korrengzal f 1 satoe blk. ! aambei. Tidak lebih dari f 1— satoe blik. | loeka-loeka goedik dendi orrengzal f 1— sa- 

aa : : 2 . | Menjenangken dan mengobati tersebab | toe blik. 
Korrengral obat koclit boleh das dimana-  Korrengzal” mehilangkan teroctoel, djerawat oleh koedis dan goedik jaitoe Haa pensebab Kalau dihinggapi bisocl atau merah-merah di 

(mana dengan harga f 1— satoe . daripada moeka. Harga.— zal f 1— badan PK Ag brik 
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Koninkilike Paketvaart Maatschappil 
AANKOMST EN VERTREKDAGEN DER SCHEPEN GFDURENDE DE MAAND NOVEMBER 1924. 

Selamat tahoen baroce 
Pada hari Senen 31 December 1923 dan 

Rebo 2 Januari 1924, kami terima Adverten-     tie-Advertentie oentoek pengoetjapan TA 2 

wa LA MA T al AHOEN 2 en Ne AANKOMSTEN VERTREK . 
) 1 A.M a- 

kas AN ai Gems sa ini danyan . Roggeveen. . Zaterdag 10 Nov. naar Balikpapan, Donggala, Paleleh, Kwandang (alleen voor post en passagiers), 

membajar lebih doeloe # 0.59— bocat sekali Vrijdag 9 Nov. van Lombok, Soerabaja, 5S uur NM. Amocrang, Menado, Ternate, Kotaboena, Djiko, Gorontalo, Oena? Tinombo, 

ditempat-an | Semarang, Batavia en Singapore. Parigi, Posso, Kololioh, Tongkaboe, Dolong. Boembozlan, Tilamocta en op de 

P. KAREL 
terugreis Totok, en Kema. 8 

p- f. 1-1-1924. Barentsz. Zaterdag 10 Nov. naar Labogan-Hadji, Ampenan, Boeleleng, Soerabaia, Bawean en Singapore. 

NN J. PIETER Donderdag 8 Nov. van Donggala, 8 uur NM, 

p.f£ 1-1-1924. Menado, Ternate, Gorontalo «n 
HAL HJ KADER Tominibocht. 

p. f. 1-1-1924. Ian | Brouwer. Maandag 12 Nov. naar Pard-Par€, Polewali, Madjenc en Balangnipa (Mandar). . 

Na L. PANDJANG. Te Vrijdag 9 Nov. van Park-Part, 10 uur V.M. . 

p.f. L1-1924. Polewali, en Madjene. 

Sa | Benoa. Woensdag 14 Nov. | naar Boeloekoemba, Saleier, Padang, Tocmboelongan, Djampca, Lab. Marcge, Bone- 

TOEKANG MEN DJ 4 HIT. Zondag 11 Nov. van Boclecomba, 12 uur M. rate, Maoemeri, Kajotadi, Radjoeni, Padang, Saleier en Boeloeskoemba. 

Saleier cn Maoemeri. 

Van Neck. Woensdag 14 Nov. | naar Bocleleng, Soerabaja, Semarang, Pekalongan, Te:al, Cheribon, Batavia, Tg.- 
Zondag 11 Nov. van Boeton, Raha, 5 uur NM. Pandan, Riouw en Singapore. 
Ambon, Ceram, West-Nieuw-Guinea, 
Kei-, Aroe-, Tenimbercilanden en 

Merk SOEI LOONG | 
PASSERSTRAAT No. 85 i 

Poenja roepa.roepa kain jagg bagoes betoel ' 
dibekin pakaian . | 

Pekerdjaan bagaes dan tjepat! ! 
..., Oepah dan herga moerah ! | Merauke, : 

Boleh panggil diroemah! , ! Loudon. Vrijdag 9 Nov. naar Soerabaja, met overscheping aldaar voor passagiers alleen naar Semaran”, 

Bisa bikin roepa-roepa pakaian ! Donlerdag 8 Nov. van Soerabaja. 5 vur N.M. Batavia, Singapore en Bel.-Deli. .     
  

Bisa bikin betoel pakaian roesak ! 

   

    

  

   Manders Seemann en so'shandel M 
Amsterdam — Pariis — Hamburg — Macassar — Menado — Georontala — Amboina. 
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3 Soesoe bikinan Wolanda tjap MEILKWAGEN Cereta-Soesoe) & | 6 

Bo MANIS w,ENTIER Bj : 
Kwaliteitnja jang paling bagoes, redjiki jang palinz tinggi, rasanja jang & & .E 

E paling enak, harganja jang paling ketjii. 1 : “5 

Boeat orang Moeda dan Toewa '” ' — Tisda jang paling baik. | Z 

2 Mintalah IN?! HARI djoega 1 : 
2 Boleh dapat di-anz-inana tempat. Ri 8 : 

lal 

E Satoe-satoe blik tjip KERETA SOESOE ditanggoeng baik. Bi E 4 

E 
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P 2 1 € 
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X N el 3 6 k 5 0 —.. 5 
g AA a id Bier jang dibikin di neg:i B 

2? Si 3 | : Oo 9 8 8 B Wolanda f $ 
Oo - (gi AN dan jang Hi 

8 2 Boi an AA | Lb £ 2 sio jang Wangi. 30 paling baik. 8 
5 Boleh dapat dimana-m:na tempat. Bg S5 ea 5 

Aa NAN ANU AMA abaya AWAS AAA Consaanoncnvaagmpanoe en aeaaon al GOR 00 IOLNHNYLTANEON YAN 

 


	0531
	0532
	0533
	0534

