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Doea hari beroeroet-oeroetan soedah diterang 
kan, tentang adanja vlootwet, jang doeloe men 

djadi boenga bibirnja Rajat Hindia dan Neder- 
land, tetapi sekarang soedah ditolak oleh twee- 
de kamer (parkment). 

Dadanja Rajat jang penoeh dengan kemene- 
alau, kemasgoeclan dan kekoeatiran sekarang 
soedah terasa sedikit longgar, bisa menarik na- 
spas pandjang. 

Vlootwet, sebagai orang tahoe, jaitoe satoe 
wet bocat menetapkan adanja armada lacetan 
di Hindia dan Nederland, akan memakan ong- 
kost 300.000.000 roepiah oentoek mengoeatkan 
militairisme Hindia dan Belanda, bagi membela 
ketegoehan kapitaal tapi sekarang seedah dito- 
lak oleh parlervent dengan 50 soeara tegen dan 
49 soeara voor. 

Dahoeloe soedah ramai dibitjarakan, soedah 
lama mendjadi kekoeatiran Rajat karena nasib- 
nja akan terhempit empit sebab, karena vloot 
itoe, akan berachir melalaikan kemadjoean ke- 
selamatan Rajat oemoem lantaran maua dengan 
diam-diam Rajat Hindia soedah bersedia oen- 
teck mengadakan - protest jang keras bagi muli- 
taisisme itoe, dan Rajat di Blanda poen suedah 
membikin protest dan demonstratie jang hebat 
sekali. Oentoenglah sedikit, bahwa segala kakoe- 
atiran jan3 demikian itoe sekarang soedah linjap 
ertinja dada kemenesalan Raj.t sedikit lorggar. 

Tetapi, apakah karenanja orang lantas bergi- 
rang-girang hati sebab vloot jang berbahaja itoe 
soedah tida Isndjoet, dengan kepertjajaan bah 
wa perang doenta, walaupoen dibenoea Eropa 
atau dibenoea timoer akan Injap ? 

Tidak ! 
-Orang sampai mengerti benar bahwa minister 

Minister dengan wakil-wakilnja kapitaal sampai 
pandai dan mengerti bocat mengadjoe-adjoekan 
vlootwet iloe poeia pada tweede kamer dengan 
poetar bitjara, sampai diterima, meski “dengan 

djalan diplomatusch sekaupuen. Perkara ini poeu 
svedah ditoeliskan oleh Locomotief, dimana ia 

bilang bahwa viootwet itoe akan teroes di se- 

gokkan dalam parlement, sampai diterima boe- 
at mendjaga neutraliteit kapitaai Hindia. 

Meskipoen ongkost mulitawisme di Nederland 
bila ditimbang dengan lain-lain benoea, sesoedah 

nja conferentie di Waslungton precentage-nja 
ada mengoendjoek angka jang paling tinggi, 
bila di baumngkan dengan besar tanabnja, teta- 

pi toch kapitaal Beianda beloem poeas hati ka- 
rena adanja kekoeatan alat-alat perang seka 

rang ini. 
lum semoca ada mengoendjoek tanda poela, 

bahwa karena kemadjoean kesopauan kapitaal 
tiadalah orang poeas bati memandang keadaan 

dan kemadjoean ini hari, dan karenanja maka 

barang apa jang im hari dipandang sebagai 
model baroe, besuk pagi soedah kolot. 

Inilah memang sitatuja kemadjocan 
jang semata-mata. 

Dahoeloe jang dinamakan perang adalah o- 

rang bertanding dengan orang, kemoedian bajo- 

net dengan bajonet, bow, granaat, pelor dau 

lain-lain poela. Tentang ini perkara jang belaka- 

ngan orang boleh menjaksikan tentang kedjadr 

an peralig di Eropa jang memakan tempo 4 ta 
hoen lawanja itve. Tetapi kari pekerdjaannja 
bom, granaat dinamit enz, jang bisa meroesak- 

kan barang apa jang tersampar itoe, sekaraug 

soedah mendjadi kolot poela, dan karenanja ti- 

dak memoeaskan hati kapitaai dalam bescha- 

Vingoja, hanjaiah ditjarikan pendapatan buroe 

jang practisch akan bisa Memboenvceh menoesia, 

lain djalan dari pada jpelor dan granaat itoc, 

dan pendapatau baroe itoe jalah: »Ga,berratjoen” 
Kemadjuean kapitaal bggkan sadja mentjari 

pasar-pasar docnia dengan merampas-ralmpas ke 

merdekaan lain orang, serta 'memadjoekan mc- 

sin-mesin jang menaikkan djoemlahnja proletaar 

sertaedagangannja Gari productie mein jang men 

desak pekerdjaan tangan, tetapi djoega kema- 

djoeannja ualam hal boenoeh Imembocuceh me- 

noesia, beloem tjoekoeplah keadaan jang ada 

pada wi bari. 0 
Gas berratjoen | Ertinja siapa membahoe, ten 

toelah masoek koeboer. Betapakah, karenanja 

Goena membekin baik penjakit badan dan 

loeka-loeka goedik dendan Korrengzal f 1— sa- 

toe blik. 
Kalau dihinggapi 

badan obat dengan Korrengzal 

kapitaal 

bisoei atau merah-merah di 
£ i— satoe bilik 

dalam 6 boelan f 4.50 

Di Joear bendar Makassar dalam 6 boelan f 8.25 

minta lebih doeloe 

      

    
   
    

  

N. V. HANDELSDEUKKEY EN 

   
DOELOE DARI 

banjaknja korban menoesia dalam perang jang 
akun datang ? Orang tentoe bisa menaksir, 

Tentang adanja gas beratjoen jang soedah di- 
dapat sadja, soedah ada 51 matjam, beloemlah 
masih dirahasiakan. Itoe semoea alat ''memboe- 
noeh manuesia! 

Begitoepoen dalam satoe toelisan di De wapen 
neder, orgaan dari kaoem anti militairisme di 
Belanda, kami dapat membatja tentang kema- 
djocan kesopanan kapitaal di Amerika dalam 
hal boenoeh memboenoeh. 

Dalam satoe pabriek oentoek membikin gas 
beratjoen adalah bekerdja sedjoemlah 200 orang 
scheikundigen (kaoem achli memisah) kata itoe 
soerat kabar 1700 penolong, dan 700 scheikundi- 
gen poela dari Jegerafdeeling. Semoea memakan, 
Ongkosnja 100.000.000 roepiab. Paberik ,, Pemboe 
noeh itoe mempoenjai 297 bidji roemab gedong, 
89 K. M. djalanan spoor, 4 K. M. djalan spoor 
dalam paberiek 1800 K. M. leidiag boeat djalan 
nja stroom lestrik. 

Paberik ini tiap-tiap hari bisa membikin 66.000 
bidji bom dau granaat isi gas berratjoen. 
Didapat poela satoe penuapatan baroe (utvin 

Ping) dari pembikinan gas beratjoen jang tidak 
bisa ditolak dengan topeng, ertinja bila gas itoe 
tertioep angin, tentoelah saban orang jang ter- 
sambar, mati ! 

Sampai sekianlah djaoehnja kesopanan kapi- 
taal jang dipoedji poedji itoe. Inikah gerangan 
jang dianggapnja ,,wereldbeschaving” jang terso 
hor dalam doenia modern ? 

Djadi, apakah boenoeh memboenoeh sesama 
machloek itoe jang dinamakan kesopanan da- 
lam doenia kapitaal ? 

Basta! Aeloemkah mengerti kaoem boeroehnja 
pabriek itoe, bahwa semata-mata mareka beker- 
dja pada kaoem pemboenoeh dan perampok, 
ertinja pemboenoeh Rajat dan perampok pasar 
doenia centoek mengisi brandkast ? 

Sajang benar! 
Julah jang sesoenggoehnja senantiasa mendja 

di bocah pikiran pada segenap Rajat boeat 
mengilangkan napsoe imperialisme, karena, hanja 
oleh imperiahsme ini, doenia jang mestinja lahir 
dengan kesoetjian dan kebayocsan sekarang pe- 
noeh dengan perampok dan pemboenoeh sebab 
oeang. Pendek kemadjoean kapitaal jang senan 
tiasa aos kepada tenaga boesoek itoe seharoes- 
njalah dirintangl dengan sekeras-kerasnja. 

Oleh karena itoe Rajat doenia jang senantiasa 
akan dipermain-mainkan uleh kelas jang diper- 
tocan oentoek mendjadi makanan bom, granaat 
dinamt dan gas berratjoen itoc tidak menghe- 
rankan bila sigsra bergias dan mengoedji otak- 
nja, agar miltairsMe bisa hilang. 

Dan semoca Ito€ bila dipandangnja lebih dja- 
oeh tiadalah sebabnja jang terpenting dari pa- 
da ,hak diri”. Dari sebab oleh boeahvja hak 
diri itoe orang bisa menoempoek-noempoek ke- 
kajaan dengan fsesoeka-soekanja, maka lantas 
napsve djahat oentoek noenoeh memboenoch 
botat menambahkan kekajaannja jang diakoe 
sjah oleh WETNJA, misih bertambah besar. 
Djadi boeat berdaja oepaja nafsoe hak diri 'toc 
hilang, maka tiap-tiap orang (kelas boeroeh) ha: 
roes djadi orang revolutionair dan merintangi 
kemadjoean kapitaat jang senantiasa melajang- 
kan berdjoeta-djoeta djiwa. 

Meskipoen dadanja Rajat Hindia soedah ter- 
rasa longgar karena viootwet ditolak haroeslah 
teringat djoega, bahwa karena nafsoe imperialis- 
me jang tambah bari tambah besar, perang doe- 
nia mskipoen di barat ditidoer tidak akan li- 

niub, dan karenanja haroeslah bergiat boeat me 

ngilangkan nafsoe bocnoeh-memboenoeh itoei 
Apabila karena lain2 hal, perang itoe tidak 

sigera datang itoe ertinja hanja moendoerkan 
tempo sadja sehingga pada tjaboelnja perang 

akan berbahaja lagi, sebab kapitaal dapat tem. 

po longgar boeat bikin alat-alat ,,memboenoeh” 
Apalagi berhoeboeng dengan peperangan di 

laoet tedoeh jang senantiasa mengantjam petjah 
nja tentoelah vlootwet itoe akan dipaksanja djoe 
ga menerima oleh parlement di Belanda, sedang 
apa jang mendjadi sipatnja parlement, dalam 
djaman kapitaal, orang sampai mengerti benar. 

Bveat Rajat Hindia jang tidak ada hak boe- 
at toeroes tjampoer dalam kalangan staatspoli- 

Korrengzai meentengkan sakit tersebab oleh 
aambei. Tidak lebih dari f 1— satoe blik. 

Menjenangken dan mengobatkn gatal tersebab 
oleh koedis dan goedik jaitoe dengan Korreng- 
zal f 1— 

Jang tjitak dan keloewarken menoeroet boenji titah-titah 

Directeur: Toean J. van LIER, Makassar 

Kantoor S. Ch. ini: di Passers-Straat 
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Semoca karangan dan chabar jang hendak ditempatken 
dialamatken kepada Redactie ,, Pemberita-Makassar” 
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Harganja Advertentis: 

Dari 1—4 baris dalam 1 kolom f 1.— Tiap-tiap baris lebih f028 
Hoeroef-hoeroef besar, bergantoeng sadja dari loewasnja tempat 

jang maoe berlangganan dan tempatken ad- 
vertentienja lebih banjak kali, akan dapet koerang ba- 

Advertentie-advertentie jang liwat dari 
oekoeran, boleh ditempatken sesoedah 

berbitjara baik. 
Ageni di Europa : 

N. V, Drukkerij-Uitgeversmij J. H. D2 RUSSY, ” Dies ag j , “Amsterdam 
. V. voorheen H. van INGEN, Soerabaja 

  

PADA HARI 

|tiek karena banjaknja delict-delick dan rintangan 
rintangan hanjalah haroes diketahoei bahwa: 
»Tiada kekoeatan jang paling besar, melingkan 
proletar”, 

s. 

SI miskin jang beroentoeng. 

Terseboet adalah seorang anak jang kemati- 
an iboe bapanja sementera ia masih kitjil ber- 
oemocr kira-kira 6 tahoen. 

Sebab ta'ada barang familienja atau saudara 
segandoeng, terpaksalah ia berdjalan sini sana 
meminta-minta makanan atau oeang, dipergoe- 
nakan pembeli makanannjas Sehari kepada se- 
hari selaloelah ia melakoekan pekerdja “annja, 
kadang-kadang didapat, kadang? tiada. 

Kata jang empoenja tjeritera, tatkala sianak 
itoe kematian iboe bapanja, tiada beberapa 
hari kemoedian roemah kediaman mereka itoe 
poen rebahlah djoega karena telah boeroek. 

Djadilah apabila sianak (simiskin) itoe disiang 
hari habis meminta-minta, diwaktoe malam ter- 
paksalah ia bernaoeng dan melepaskan lelahnja 
dibawah dari serambi toko-toko atau roemah 
orang besar-besar dan kaja. Maloemlah kepada 
tocan-tocan pembatja, akan anak (atau simis- 
kin) jang demikian tentoelah mempoenjai pakai- 
an jang kojak-kojak lagi poen kotor dan ber- 
baceh jang tiada baik boekan? Dengan demiki- 
an apabila ia ketidoeran dibawah dari serambi 
orang besar-besar atau kaja-kaja sebab tjapai 
sepandjang hari meminta disini sana, sampai 
hari telah tinggi, maka oepah jang didapatnja 
dari pada toean-toean roemah jaitoelah dimaki 
dengan perkata'an-perkata'an jang ta'senonoh 
sebagai: babi, monjet, apaloe boeat 
disini dansiapa- ah jang soeroeh 
engkau bermalam disini? Demikian- 
lah akan nasibnja anak itoe dari sehari keseha- 
ri ta'loepoet dari pada maki dan nista banjak 
orang. Apabila habis dimaki dan dioesir, diting- 
galkannja roemah itoe diam-diam dengan air 
mata jang berlinanglinang, peroet jang lapar 
sambil berseroeh: ,,Ja Toehan ! Kasihanilah akan 
patik in dan djanganlah tinggalkan patik ke- 
laparan. Patik pertjaja sebagai jang soedah ter- 
soerat didalam kitab koedoes:" Seekor pipit ta" 
akan mati djikalau tida dengan ,,takdiroellah:" 
Dengan kepertjaja'anja jang demikian biarpoen 
sehari doea ta“ ia mendapat sesoeap nasi dapat 
lah djoega ia menahan larat sehingga menda- 
pat barang makanan. 
Pada soeatoe hari sebab tjapai berdjalan de- 

ngan ta'ada pendapatannja dan djoega sebab 
peroet terlaloe lapar doedoeklah ia dibawah se- 
pohon kajoe ,,jang rindang sambil berseroe:“ Ja 
Toehan tiliklah akan patik, berilah padakoe se- 
socap nasi oentoek mengenjanykan peroetkoe 
jang lapar ini, Sementaraia berseroe-seroe tiba- 
tiba nampak kepadanja oeang sesen diatas ta- 
nah tida djaoeh dari tempat doedoeknja. Se 
gera berdjongkaklah ia seraja mengambil oeang 
itoe dan memberi terima kasih kepada Allah 
jang ditinggi. Setelah terdapat olehnja oeang 
sesen itoe, seolah-olah mendapat koeat jang ba- 
haroe, sambil meneroeskan perdjalanannja ke- 
pekan jang ramai bermaksoed hendak membeli 
apa-apa dengan ocang sesen itoe oentock me- 
madamkan laparnja. 

Setelah tiba kepekan datanglah ia kepada 
seorang nenek jang telah beroeban ramboetnja 
pendjoeal On de -on de sambil bertanja boleh- 
kah1a dapat membeli onde-onde sesen? 
Sinenek mendjawab dengan moeka jang terse- 
njoem katanja: ,,Hai tjoetoekoe sedangkan, se- 
tengah sen saja mendjoeal apa poela sesen. 

Onde-ondekoeini saja djoeal 2 sesen, 
tetapi sebab belas hatikoe akan dikau koeberi- 
kan engkau 1 pertjoema djadilah tiga jang eng- 
kau dapati. Dengan membiling banjak terima- 
kasih diambilnja on de-ond ejang tiga bocah 
itoe seraja meneroeskan perdjalanannja. Walau- 
poen laparnja terlampau sangat ta'djoega on 
de-onde itoe hendak dimakan dengan lekas, 
melainkan dipikirnja dahoeloe atau bagaimana 
haroes di bahagikaa onde-ondenja itoe 
soepaja bisa dipakainja oeutoek beberapa hari. 
Befpikir-pikir jang demikian moelailah timboel 
dalam pikirannja begini: Kalau satoe koe- 

Kesenangan orang boleh beli dengan Korren? 
zal. Tjoema f 1— satoe blik,   sagu 

Korrengzal obat koelit boleh da dimana 
mana dengan harga f 1— satoo blik. 

KELOEAENJYA 80OERAT CHABAR 
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makan ketinggalan doea. Kalau doea koe- 
makan ketinggalan sat oe dan kalau ti ga 
koemakan habislah. Begitoelah dipikir oleh si- 
miskin itoe dan dibilangnja perlahan-lahan se- 
mentara ia meneroeskan perdjalannannja keloe- 
ar negeri itoe. Ketika matahari moelai Iingsir 
berhentilah ia diatas sebocah batoe besar jang 
dibawahnja ada seboeah liang besar tempat ber- 
diam raksasa tiga beranak. Tentoelah sekali dji- 
kalau raksasa itoe ketahoean kepadanja ta'be- 
rani memang ia ketempat itoe. 

Dengan tida sengadja doedoelah ia diatas 
batoe itoe sambil moelailah ia mengelocarkan 
pikirannja moelai perlahan-lahan sehingga men- 
djadi koeat: ,,makan satoe tinggal2 
makan doea tinggal satoe, ma- 
kan ti ga habis." 

Ketika raksasa tiga beranak mendengar akan 
soeara itoe amatlah ketako-tan karena ta'lain 
pikiran mereka itoe melainkan tentoelah mereka 
ketiga akan habis dimakan oleh orang itoe jang 
memperdengarkan soearanja. 

. Dengan ta'menoeggoeh lama lagi berteriaklah 
tiga beranak itoe mengatakan: ,,Ampoenilah 
akan kami hai toeankoe, djangan tocan mema- 
kan akan kami, dan nantilah kami memberi 
toean barang-barang jang membawa oentoeng 
kepada toean selama-lamanja, 
, Simiskin terkedjoet sebab mendengar soeara 
jang seperti goeroeh itoe, sambil berteriak poe- 
la lebih keras, makan satoe tinggal 
doea makan doeatinggal satoe 
makantiga habis. Dengan badan jang 
gemetar keloearlah raksasa tiga beranak itoe, 
djatoeh tersongkor dihadapan simiskin itoe me- 
mohon keampoenan sambii meminta djikalau ia 
soedi silakan masoek ke goea mereka itoe. Lapar 
nja mendjadi hilang on de'nja disimpan seraja 
berdirilah ia dengan sikap jang teyoeh laloe 
berseroe: ,,Berilah barang-barang jang perloe itoe 
sekarang, kalau tida, tida koetoenggoeh lagi se- 
karang djoega kamoe ketiga koemakan. Dengan 
segera berbangkitlah raksasa tiga beranak 1:06 
sambil diserahkannja kepada simiskin itoe sebc- 
lah parang kepoenja'an bapak raksasa, seoetas 
tali kain, kepoenja'an iboe raksasa dan sebocah 
tongkat, kepoenjaan anak raksasa. 

Inilah ketiga perkakas jang kami berikan 
toean. Apa sekalipoen toean titahkan diperboeat- 
nja oempama disveroeh memotong oleh parang, 
disoeroeh ikat oleh tali kain dan disoeroeh poe- 
koel oleh tongkat. Segera diambil simiskin keti- 
ga barang itoe laloe ditjobanja dan kedjadian- 
lah seperti jang telah dikatakan raksasa itoe. 

Dengan beriang hati sebab tida disangka 
sangka mendapat keoentoengan jang sedeman, 
masoeklah ia pocla kedalam negeri itve laloe 
pergilah poela bermalam dibawah serambi seboe- 
ah toko dau begitoe poen raksasa tiga beranak 
masoek keliangnja dengan membilang banjak 
erna kasi sebab loepoet dari pada bahaja ma- 
oel 

Pagi-pagi tatkala simiskin itoe bangoen ke- 
dengaran orang mem sekoel tjanang mengatakan: 
Besok pagi-pagi siapa jang bisa 'memboenoeh 
binatang besar itoe jang setiap tahoen datang 
memakan potctri-poetri radja dinegri ini, bo 
lehlah ia beristerikan poetri bongsa jang seka- 
rang ketinggalan. 

Dengan segera di ikoetnja orang memoekol 
tjanang itoe laloe diberi tahoekan bahwa binas 
tang itoe boleh di boenoehnja. Dengan koerang 
pertjaja diterimalah toekang tjanang perminta- 
an simiskin itoe laloe di persembahkannja ke- 
pada radja. 

Simiskin disoeroeh panggil dari pakarannja 
diganti. lagipaen diberi makan. 

Besok pagi-pagi tocan poecteri dipakaikan 
pakaian hitam sambil simiskin .disoeroeh djaga 
dimoeka pintoe, sekiranja datang binatang se- 
gera diboenoeh. 
, Kira-kira djam 10 pagi datanglah binatang 
jang boeas itoe dansetiba dimoeka pintoe, di- 
lemparkan simiskin talinja laloe berteriak ikatlah 
dia, kemoedian tongkatnja disoeroeh poekoel 
dan penhabisan parangnja disoeroeh potong. 

Demekianlah simiskin telah memboenoeh bis 
natang boeas itoe dengan ta'berlelah, 

Moelai dari hari itoe simiskin diberi pakaian 

Hilang koerap, koreng, hambi kajo! 
oleh karena Korrengzal f 1 satoe Talak, wa. 

K 1 hilan djera orrengzal me kan teroet 
| daripada moeka. Hata an 2 
 



bagoes dan diberi bersekolah. 
Beberapa tahoen kemoedi in tammatlah ia dan 

setelah 1toe dinikahkannja dengan toean poeteri 
bongso itoe, Ketika radja negeri itoe telah toea 
dipangkatkanhjasimiskin mendjadi radja. 

Toean2 pembatja sekalian! njatalah kepada 
kami bahwa menoeroet tjeriter jang diatas ke 

oentoengan kami manoesia seorangpocen ta tahoe 
melainkan Allah djoega Siapakah berharap a 
tau berpikir bahwasi miskin  haroes bernikah 
dengan seorang tocan poeteri dan mendjadi ra- 
dja pada negeri itoe. 

      

Nama jang baik lebih haroem dari minjak 
Narwastoe, tetapi nama jang djahat ada tebih 

boesoek dari pada bangkai-mati “) 

Bahwa sesoenggoehnja tiap" barang didoenia 
adalah namanja, betapa poela kita manocsia? 

Pembatja sekalian barang tentoe mengertilah soe 

dah, apa ada gocnanja nama itoe bagi kita ma 

noesin. Welakin nama itoe bockan socatoe ben- 

da jang kelihatan, akan tetapi kita manocsia 

socda!, tida bisa berada didoenia dengan tida 

bernama. Dimana kita pergi ia terbawa bersa- 

mu-sama dan meskipoen kelaoct api sekali pocn 
bertjerai atau lari meninggalkan kita tia- 

da ia maoe. 
Pendek kata, tida ada apa? dinoenia, jang 

berkocasa mentjeraikan kita dari pada nama ki 

ta itoe. Maut ? Tida: Nama boleh ada dilocar 

oknoem, tetapi oknoem tida boleh hidoep diloe 

ar nama, Lihatlah oknoem soedah mati bera- 
tocs? sedang kini orang masih asjik menghorma 
ti memoedji dan memocliakan namanja. 

Meskipoen nama itoe mempoenjai socatoc ' ke- 
kocatan jang boekan?, jang melebihi oknocm, a- 

kan tetapi sifat itoc soedah didapatnja oleh peng 

hentaran si oknoem djoega. Sebagaimana sifat 
manoesia soedah terbahagi atas doea bahagian 

jang terbesar jaitoc baik dan djahat, demikian- 

lah djoega hainja dengan nama kita. Terang se- 

kali, bahwa apabila kita berbocat baik maka na 
ma kita dipermocliakan dan diindahkan dan a 

pabila kita berbocat djahat scnis'jajanama kita 

poen mendjadi korbannja. Melihat, bahwa nama 

kita dan sertanja itoe socsah sekali dibocang? a- 

tau diganti?, maka ada patoct kita mendjaga dia 
dengan segenap kocat kita soepaja anak tjoe- 

tjoe kita jang tida berdosa dalam perkara ini 

      

  

    

  

tida berpocsakai harta jang berpengaroch lebih 
dari pada bangkai-muti, . 
Harimau mati meninggalkan belangnja, dan 

gadjah mati meninggalkan belalainja, demikian 

lah manoesia mati meninggalkan namanja. 

Boekan sadja anak tjoctjoe bervleh nama da 

ri pada tetak mojangnja akan tetapi orang toe 

a atau iboc bapak poen beroleh nama karena 

per' ocatan anak?nja. Ini perkara memang terang 

sekali kepada kita sekalian, sebab dengan mata 

dan telinga kita sendiri, dapat memandang dan 
mendengar dia. . 

Dahocloe, dari pada kita meninggalkan docnia 

jang fanah mi kehidoepan kita terkadang? ter- 

ganggoe oleh karenanja, akan tetapi sajang. sa- 

jang, bahwa hal itoe soedah tida terhitoeng se- 

perkara jang penting dalam kehidocpan kita. A 

nak jang tida berboedi mocdah sekali mentjemar 

nama orang tocanja dimana? tempat. Apabila 

kita bertemoc dengan seorang anak nakal didja 

lan maka segerablah nama orang tocanja dita- 

njai: ada kalanja iboe bapa si anak tadi itoe 

dikatai, dimaki dan disalahi, katanja sebalfkoe 

rang atau tida mengadjar anaknja. Ach kasian, 

orang jarg tida bersalah poen terbawa bersama? 

Tetapi apakah hal itoe dapat d.larang? 

Tida, pembatja sekalan. Di mana? tempat hal 

sematjam itoe biasa terdjadi, terkadang? nama 

gocroc si anak jang bersalah itoe mendjadi se- 

boet?an djoega. Inilah mendjadi keterangan, bah 

wa iboe bapa selamanja mempoenjai kewadji- 

ban pada mengadjar dan menghentar anaknja 

kepada djalan jang sopan, djalan mana dikehen 

daki oleh oemat sekalian. Iboe bapa, lakockan 

apalah kiranja keharoesanmoc ito! Laranglah, 

apabila anak?moe soeka mengganggoe orang di- 

djalan? dengan TINGKAH LAKOK JANG TA 

SENONOH DAN DENGAN MENIROF LA- 
GOE DAN BAHASA ORANG LAIN atas tja- 
ra jang kasar dan biadab sekali. Djanganlah ka 

moe tinggal tertawa dan memandang dari dja 

och seraja bertepock tangan karena pada sang- 
kamoc, anakmoe socdah pandai. 

Beloem kamoc mengarti, bahwa hal? jang de- 
mikian itoc djaoeh benar dari kesopanan ? Beri- 
lah pengadjaran dan ta'adib jang tjorkoep bagi 
anak? k.moe dan djanganlah s kali? membiar- 

kan mereka :tos berkandjang teroes menocroes 

sehingga mendjadi besar dalam  kehidoepannja 
dengan adat jang tida patost itoe. 

Ingatlah, bahwa hal itoc nanti mengadakan 
kesalahan jang besar dalam kehidocpan angk? 
kamoe di kemoedian hari, sehingga ter kadang2 

mereka itoe dengan tida setahvenja soedah mem 

boesockan namanja sendiri. Seperti jang kita 

soedah terangkan diatas, maka dengan ini na- 

ma bangsamoe dan toeroenanmoe itoe mendja- 

di boesoeklah selama2nja lebih dari pada .bang 

kai mati”. Kita mati meninggalkan ,nama” lagi 

sekali kita oelangi, tagal itoc hai pembatja se- 

kalian, baiklah kita berichtiar selama kita ma- 

sih hidoep, soepaja apabila kita mati, da patlah 

kita meninggalkan bagi anak tjoctjoe kita ,na- 

ma jang baik” jang haroem lebih dari baoe r:i- 

njak narwastoe itoclab. 1 

   

#) Bangkai mati — bangkai jang teramat boe- 
soek. 

    PN ME ob" 

HARRY VILLS. 
Sebagimana pembatja soedah taoe Jack Demp- 

sey soedah lama ditantangin oleh Harry Wills 
boeat bikin satoe pertandingan dengan bermak- 
soed akan reboet itoe Natan jang Demp 
sey soedah pegang sedari 1919. Sebelonnja Demp 

sey bertanding sama Louis Firpo, Harry Wilis 

telah tjoba bikin itoe wedstrijd besar djadi ga- 

pewarna 

gal dengan pertoeloengannja pengadilan, tetapi 
hakim Hagarty dari New York telah tiada ang- 
gep sah Harry Wills poenja alesan. 

Bila menoeroet apa jang ditoetoerkan di soerat? 
kabar sport Harry Wills memang ada hak bocat 
bertanding sama Dempsey lebih doeloe dari Fir- 
po, tetapi sebab barangkali ia ada satoe or: ng 
koelit item jang amat tanggoe, djadi itoe kam- 
pioen doenia telah tjari lain-lain moesoe doelos 
soepaja bisa koempoelkan oewang lebih bunjak 
baroe ia akan tjoba tjega Wills reboet ia poenja 
gelaran didalam ring. Katanja Wills soedah tce 
ken contract sama Dempsey kira-kira satoe taon 
di moeka, dan managernja Wills, Mullins nama: 
nja, soedah taroh oewang berapa ribve dollar 
sebagi tanggoengan jang ia poenja djago itein 
akan bertanding sama itoe kampioen doenia J- 
ngan sesocnggochnja. Itoe tempo New York Stat 
Athletic Commission telah djvega ambil fitaknja 
Wills dan prenta Demp-ey bertanding sama ite 
orang jang soedah lama tantangin ia atawu 

tapi heran pada baroe ini comite dari itoe Con 
mission telah minta Mullins, managernja Wil 
ambil kombali itoe oewang tanggoengan jang ito 
comite socdah simpen berapa lama, dan soedul 
kasi serat idzin pada Dempsey boeat bikin sio 
wedstrijd sama Firpo. Iu hal ada tada al 
maka Wills dan ia poenja manager telah tjoba 
toentoet Jack Dempsey di depan | engudilan. 
Sampe sekarang Harry Wilis dan manager. ja 

nusih berdaja oepaja keras bocat paksa Desi 

dan menoeroet kabar jang paling belakang ma- 
nagernja Wills soedah dapet satos promotor duri 
Long Island City, Fiaherty namanja, jang bilang 
bahwa ia sanggoep bocat bikin satoc boksteirren 
jang bisa kasi tempat pada kira-kira 80,000 pe- 
nonton dan soeka kasi oewang tanggocngan ba- 
ujaknja 80.000 dollar, k.si tanda jang ia betoel? 
mase djadi  promotornja itoe " wedstrijd antara 
Dempsey dan Wills sampe sempoerna. 

Sekarang barangkali pembatja sveka taoc leLih 
djaoeh bagimana keadaannja Harry Wills, itoc 
djago koelit item jang dinatnam | matjan kocin- 
bang dari New Orlean .” Memang dari docloe 
katanja Demp-ey soedah takoct sama ini djago 
kepelan jang amat berbahaja, sebab bila orang 
tilikia poenja keadaan njatalah Dempsey akan 
dapet banjak soesah sekali bocat menasgken sa 
ma 4toe bokser bangsa Neger. Wills berbadan be 
sar, berat dan koeat sulainnja mempoenjain ba- 
njak praktijk didalam ring, dan tiada seperti 
Kirpo Jang ujocma kovat meloeloe. Orang ttada 
bisa pastikan apa Wills bisa pockoel begit 2 
ras seperti itoe bokser bangsa Argentine ) « 
dah pockoel Dempsey sampe kelocar duri ring. 
tetapi orang taoe bahoea Wills djoega mempo 
njain kepelan jang djocga bisa djatuken bebe- 
rapa moesoe tegoe dengan gampang. Antara 
berapa bokser? jang tegoe Wills soedah djato- 
ken, adalah Fred Fulton didalam tiga ronde de 
ngan bikin pata tiga balong iga atawa pinggang 
dari itoe bokser koelit poeti Fulton itoc tempo 
ada dianggep satoe antara bokser? besarjang ada 
kans boeat mendjadi kampiocn doenia, tetapi 
maski ia amat besar dan tinggi, ia tjoema bisa 
tahan sama Wills kira-kira 9 minut sadja. Lain 
moesoe dari Wills jang amat berbahaja itoc tem 
po adalah Sam Langford, lain djago koelit item 
jang mempoenjain pockoeclan amat keras dan 
badan amat koeat. Wills bertanding sama Lang 
ford sampe 5 kali, di wedstrijd ka 1 Wilis telah 
diroeboeken di ronde ka 14 tetapi di itoe lain 4 
pertandingan Langford telah di knock-out oteh 
Wills atawa ampir dibikin begitoe. Betoel itoe 
tempo Langfori ada sedikit toca tetapi ia misih 
bisa lawan sama segala bokser? jang pande de- 
ngan ada kans bocat menang: t-mpo  masili 
mocda Langford soedah perna bertanding sama 

    

Johnson tida bisa kalakan ia, dan tempo John- 
son soedah menang itoe kampioenschap 

karkan dirinja dari tangtangnja Langford. 
Jang paling membikin heran orang adalah 

Harry Wills tempo masih moeda soedah tjari 
pengidocpannja sepert: Jockey balapan kocda, 
tetapi sekarang iapoenja badan tngginja 6 kaki 
8 inch (duim) dan beratnja tida berapa djaoch 
dari 200 pond, Sebagimana pembatja socda taoe 

    

bagimana Wills bisa sampe mendjadi begini besar 
dan kocat dalam berapa taon sadja orang tida 
taoe. Sekarang Harry Wills ocmoernja soeda 31 
taon dan soedah kawin tetapi selalve ja bisa dja 
ga dirinja dan boeat bikin badannja soopaja 
misih koeat sebagimana biasa ia soc iah pasang 
satoe boksbal di ia poenja roemah jang ia pake 
bveat train saben hari, Katanja ia poenja peker 
djaan ada seperti koeli biasa di pelabochan, te- 
tapi ini pekerdjahan ada amat berfaedah bagi 
dirinja sebab ini moesti angkat? barang! jang 
berat saben hari, dan ini akan bikin ia pocuja 
spier djangan sampe lembek. 

Menoeroet ia poenja riwajat Wills soedah be- 
ladjar boksen tempo mendjadi Jockey, dan kerap 
kali ia moesti berkelai sama bokser? jang lebih 
berat dar! ia, soepaja bisa dapet moesoeh. dan 
djoega sebab ia poenja koelit item djadi memang 
ada lebih soesah boeat dapet tandingan, Ja bc- 
ladjar boksen dengan lekas dan sampe sekarang 
boleh dibilang bahwa ia poenja praktijk ada 
sampe tjoekoep maski ia tiada sering masock 
didalem scperti Dempsey atawa Carpentier. Kita 
loepa tjeritaken bahwa ia djoega soedah pernah 
knock-out Sam Me Vey, satoe djago item jung 
tempo doeloe djoega soedah dipandang sebagi 
candidaat dari kampioenschap doenia. 

Sekarang baiklah kita perhatikan apa jang 
ditoetoerkan Tommy Burns, ex-kampioen zwasr- 
gewicht dari doenia, (jang telah dikalahken oleh 
Jacb Johnson di Sydney) dan kita bis4 pan- 
dang tinggi perkataannja Tommy Burns sebab 

selainnja ia ada satoe ex-kampioen ia djoega soe 
dah tave bagimana keadaannja Wills. Burus be- 

rapa kali soedah minta Harry Wills bertanding 
di ia poenja bokswedstrijden jang ia djadi pro 
motornja di New Orleans (Amerika Sariket) dan     

moesti serahken itoe gelaran jang ia pegang, te | 

sey bikin satoe pertandingan sama Harry Wil, | 

Burns soedah pernah djadi refereenja itoe wed- 
strijden dimana Wills ambil bagian banjaknja tiga 
kali, Toean Nova Brusso, begitoelah nama betoel 
nja Tommy Buras, djoega soedah pernah minta 
Wills djadi goeroe boksennja Fred Fu'ton tempo 
itoe djago koelit poeti didalem training boeat 
mereboet kampioensechap doenia. 

Lebih djaoeh Tommy Burns bilang begini. Bila 
ia disocroeh pilih berkelai sama Jack Johnson 
tawa Harry Wills, ia bilang ia lebih soeka ber- 

tanding sama Johuson dari pada Wills, maskiia 
taoe bahwa dirinja sendiri tida ada kans boeat 
kalahkan salah satoe dari itoe doea djago bok- 
sen koelit item. Ia bilang memang betoel Johnson 
ada amat berbahaja tempo ia masih moeda, te- 
tapi Johuson kebanjakannja berklai dengan dja- 
ga diunja lebih docloe, jaitoe satoe  dcfensive 
boxer, tetapi sebaliknja Wilis pocnja tjara ber- 
kelai ada Iebih Lerbahaja. Wills sedari moelai 
gong berboenji terous serang mocesoehnja sampe 
kalang kaboet dan sebab ia serang dengan tjepet 
lan tida berenti, 1a tida kasi kans atawa me- 
3asO sedikit poen pada moesochnja. Wills kata 

nja djoega ada satoe bokser selainnja satoe veeh 
ter, jar ocia t rang mocsochnja dengan tida 
karocan tapi djoega goenaken  kepandeannja 
jang so dah sampe tjockocp. 

Buris djocga kata bahwa Firpo ada satoe dja 
20 Jang tula tao ilmbe boksen dan ia socdali 
kas, toendjoek p.da dovwnia bahwa  Dempsey 
boekan satoe kampiosen jang tida bisa dibikin 

  

      

  

| paja dengin poskoclan keras, kaloc begitoc, kata 
Burns, bagumana la ada kans boecat kalahkan 
Marry Wis Dengan tocndjang ia pocuju pe- 
mandenyan ata, dirinja itoe doca djago boksen 
jang aunat banggoe, Burns bilang bahoea ia tida 
ada Ingctan sama sekali bocat tarohin Dempsey 
bila 1toe kampioen betoeF akan bertanding sama 
itoe djago kodit item, pendeknja dengan teroes 
terang aa bilang bahwa Harry Wilis akan men- 
djadi kampioen doenia, bila Dewmpsey maoc trima 
la poenya tentangan jang soedah dibikin berapa 
lama. L. K.H. 

   

  

Waktoe dan o-ang waktoe itoelah oeang. 

Barang siapa jang soedah membatjakan ka- 
rangan jang beralamat diatas Ini dalam rocang 
PL M, tanggal 9 November 1923 jang baroe la- 
loe dihari Ujvemat, tentoc betapa senanglah 
hatinja, bahkan kita sekalian poen. karena da- 
patlah kita mashat jang indah diberi Tocan 

    

Pappy, jang dalamnji ditoentoct bahwa hen- 
daklah kita masing masing ndahkan waktoe 
lihitosp kita jang sebagai emas bahkan poen 
intan dan permata “djoca. 

Kenanglah hamba akan perkataan ini: bah- 
wa ingatlah akan Chalikmoe peda masa moe 
damoe, atau hidoepmoce dihari kemocdaanmoc 
doeloe dari pada datang har jang djahat, bah- 
wa akoe ta, soeka lagi akan dia.” 
Soedahlah u-tocan pembatja mengerti 

karangan dari Tovan Tappy itoe, bahwa WAK- 
TOB toclah OKANG, 

Maka kini hamba rentjanakan sebaliknja per- 
bahasaan itoe jani: 

"OBANG atoclah WAKTOE” 
Sepandjang adat dan sja? ra orang Menang- 

kabau bahwa barang siapa jang men ghoeboengi 
salah soeatoc perbahasaan temanaja, boekannja 
hendak membantahinja atau mengtjatjatkannja, 

Kan sedapat dapatnja hendak mendjelas- 
nja. Beekannja djo ga hamba hendak men- 
kanuja karangannja Tocan  Tappy itoc 

karena socdah sempoerualah, melainkan mak- 
socdnja hamba dengan sebalikuja berbabasaan 

, Soepaja dapatlah kita hasnja doea perba- 

  

  

   

  

   

    

     

   

  

  

  

| 
1 

Jack Johnson jang amat terkenal, dan achirnja | 
   

dari | 6 
Tommy Burns, ia telah tjari alesan bocat sing- njaklah wakto 

7 i djaannja, sen lj , ser 

hasaan itoc, sebagai memperoleh lontjing jang 
urantai ocntoek bakal hidoep kita. Bilamana 

terbitlah matari, segala orang peludang bahkan 
segala orang penygerdja dengan segera berkemas 
mas sediakan s “ keperlocannja serta moe- 
Hah bekerdja, “ diketahocinja bahwa ba- 

jug dipakainja didalam peker- 
aja banjaklah ocang atau redje- 

ki jang diperolehnja. 
Demikianlah  dipeboeat oleh segala peradjin 

jang selakoe pengawal socboch, tetapi sipema- 

    

  

kar     

  

    
    

Uas Unggal memeloek bantal sadja dengan berkata 

Jockey-Jockey poenja badan semoea ket'il tetapi | 

  

ihwa nda Singa dilocar.” Boekankah toean- 
tocan pembatja ! 

Demikuanlah diperbocat oleh segala arif peng- 
w"docp jang sebagai pengawal doenia dengan 
uengindahkan dan memperharsakan wak oz, 
bahwa waktoc itoelah oeang, soepaja dalamnja 
djoega genaplah sebaliknja perbahasaan itoe ja- 
ni “OBANG itoclah WAKTOB,” 

Diwaktoe munakah itoc? Jaitoe dihari ke: 
'aanmos. Sebagai kata pengarang sjair bahwa : 

mana bocah badan telah berboenga (jaitoc 
segala ramboet kepalamve itoe mendjadi poe- 

      

     

  

tih dan berhentilah segala kisaran dari pada 
mengisar (jatoc segala kaki tangan dan gigi 
    

  

ig kocat doea bilah papan jang arah ke- 
alan raja itoe moslai terkatoep (jaitoe mata 

koerang melihat dan telinga koerang mende- 
ngar), maka diwaktoc itoclah segala jang ber- 
ocang poen senansgiah, 

Segala pslosch jang socdah bertiris diwaktos 
ut, dapatlah disapse dengan lenso jang 
kan memperoleh segala keperloeannja. 

iglah tocan pembatja dan pandanglah 
v segala jang mandoel selama koeatnja, 

lelakt isteri berdoca bekerdja sedapat dapatuja 
menjimpankan oeang sedikit, bakal hari tocanja, 
boekan ? 

Senanglah dan  berbahagialah bagi pe- 
mocda  pemoeda jang tahoe menilaikan wak- 
toc mocdanja, soepaja achirnja dapatlah ia ber- 
diri dimertjoc gocnocng zaman kemadjvean. 

Bangoenlah serta bekerdja sedang memperha- 
tikanlah nasihat orang toca tocamoe. : Selama 
pagi lekas bocanglah selimoctmoe dan bilamana 
datang malam hari, poenggoctkanlah poela.” 

Marilah kita berbocat jang sebegitoe hai tc- 
Iman teman pembatja soepaja moedah-mocda- 
han dapatlah kita serantai emas jang socsah 
dibosat sioctas jani : 
»WAKTOE ITOELAH OEANG” OEANG 

    

  

ITOELAH WAKTOE"” 
Chr. SILAHOOU. 

019010060067 60010 
Njonjanjonja! Tocan tocan! Djoeragan Istri 

sareng Pamega! Hoedjin-hoedjin! Lowisianseng ! 
Entjik dan Angkoe! Jang terhormat ? Dengan 
koederat Jang Maha Soetji dapatlah hamba 
jang rendah memprboeat soeatoe obat jang 
bamba pertjaja akan besar goenanja bagi ma- 
djelis jang boediman. Obat itoee pendjaga, pem- 
bersihkan dan pelo nakkan koelit. moga moga 
tergeraklah dihati sekalian jang membatja ren- 
tjana ini akan memakai 

korrengzal 
hamba jang moerah belinja akan tetapi masjhoer 
diseloeroeh doenia! f 1.— satoe blik, tosan ham- 
ba! Lekaslah beli ! . 

Han Agent: W. B. Ledeboer & Co 

#dsseroae9d2260560 
4 riau , 3 

KABAR MAKASYER DAN LAIN-LAIN NKGRI 
CHABAR REDACTIE. 

Kepada pembatja sekalian dengan hormat ki- 
ta mohon kiranja djangan mendjadi ta? senang, 
sebab banjak hoeroef, perkataan dan tanda 
tanda jang salah ditjetak sehingga terkadang 
kadang perkataan dan kelimat berobah sama 
sekali laloe mengadakan lain arti. Adapoen itoe 
sCbabnja karena kesempitan. Waktoe pada 
membetoelkannja: Walaupoen demikian kita 
berdjandji headak begdaja oepaja pada mem- 
bersihkan kesalahan-kesalahan terseboet da- 
am P. M. ini. wd, Red. 

Voctbal Europa. 
Ancta dapat kabar bahoea team Singapore 

jang akan datang di Betawi, tjalonnja ada le- 
bih tegoeh dari ttam-team jang doeloean, Voor 
hoede terdiri dari spelers jang paling tjepas se- 
kali sedang achterhvedenja katanja ta bisa di- 
hwati dan pendjaga -benteng ada keeper jang 
paling baik jang terdapat di itoe tempat. 

Publck Inggris dan soerat2 kabar di Singa- 
pore berani pestikan jang perkoempoelan jang 
akan dikasih datang tcntoe mesti dapat keme- 
nangan, 

Beberapa kantoor membantoc pada itoe mak 
seed dengan memberi verlof setjoekoepn,a pa- 
da spclers boeat keperloean itoc. 

Bakal diadakan tiga pertandingan jaitoe ha- 
ri pertama dan hari kedoea  melnwan Hercules 
dan hari ketiga melawan pada Bond-elfial. 

PEMOEKA KAOEM. 
Kita mendapat chabar hahwa dalam minggoe 

ini sadja akan t'ba disini scorang pemoeka bang 
sa Ambon, jaitoe toean Heturia. Toean ipi ada 
hekas Voorutter Hoofdbestuur S. ,A. jang doe- 
docdoek di Batawi. Perdjalanan tocan terse- « 
boct jaug dipandang selakoe verlof ke Ambon, 
negeri tuempah darahnja itoe, kira-kira ada 
mengandoeng djoega maksocd lain jang masih 
mendjadi rahasia kepada kita. Nanti kita lihat 
bagaimana ada penggerakannja disini tentang 
bangsanja. apa perloe ia dipoedji sebagai seo- 
rang pemoeka kaoem jang perkasa dan gagah 
berani ataukah kebalikannja. 

Sabar dan bersaksilah sendiri saudara-saudara 
bangsa Ambon jang berasing di Makassar. 

  

Kabar post, 
Terhitoeng pada 13 Nov. 1923 maka post- 

wisselkoers ke Amerika ditentoekan j 
1 dollar sama dengan f 2.75. 
Ke Japan: 
1 Yen sama dengan f 1:85. 

Oentoektoekang32 auto. 
Di Celebes Drukkerij Makassar ibaroe tarima 

kaart dari Zuid West Uclebes. Kaart ini bergoe 
nu sekali ocntock orang2 jang ada mempoenjai 
auto karena didalamnja ada ternjata djalan- 
djalin kandaraan, djalanan koe:la dan djalanan 
biasa. 

Begitoepoen kaart itoe ada bergoena 
kepada sckalian handelskantoor. 

4891022003202092006p 
Apa obat dari pada segala penjakit peroet ? 

djoega 

Apa obat dari pada penjakit dada? Apa 
obat dari pada segala penjakit batoek ? Apa 
obat moelas? Apa obat pileg? Ol Tidak ta- 
hoe |! 

at Pepermunt 
jaitoe socatoe obat jang telah masjhoer doenia. 
Bocatau orang pandai-pandai asal dari Austra- 
lie. Kalau tidak pertjaja boleh tjoba makan 
satoe botol jang harga f1.25, Tapi obat itoe 
soedah 20 tahoen lamanja dipakai orang, Sela- 
loe dapat poedjian. 

Agent: W. B. Ledeboer & Co. 

4935DD432029099006 
Sakitan binatang, 

Dikampong Tjinrapole Tanete segala kerbau 
dikepo-ng penjakit. Membawa dan mengeloear- 
kan kerbau disana dilarang sangat. 

KABAR POLITIE. 
Ditangkap seofang pendjoeal daging di Pa- 

karepestraat sebab dagingnja tida" ditoctoep di- 
tinggaikan sadja dihinggapi lalar dan dipanas 
mafahari, 

Ditangkap seorang dati Singkang se8ab men- 
djalankan autonja dengan tida memakai geldig 
nummerbewijs. 

Seorang dari kampong Maritjaja menjatakan 
pada politie bahwa ia ada ketjoerian pakaian 
jang berharga f 1.50. Disangka jang mendjalan 
kan akal badjingan itoe seorang anak negeri . 

Ditangkap seo-ang dari kampong Mangkoera 
sebab memakai sendjata larangan. 

Telah dibawa keroemah sakib dan diobati o- 
leh dokter seorang anak negeri jang loeka ke-   palanja sebab ketjilakaan auto dekat Maros,



Dihoekoem seorang dari kampong Maritjaja 
sebab masoek kedalam kintal jang dikelilingi 
Pagar. Pagar kintal tioe diroesakannja. 

  

Apa Hendak Dibikim Boeat Penjakit Bawasir, 

Semoea orang-orang jang menghidapkan da- 
ri pada penjakit bawasir ketahoewi dari pada 
kebiasaan bahoea penjakit sembelit (soesah boe- 
ang aer) micmbekin lebih tidak baik akan itoe 
penjakit. Ini kesakitan dan tidak e.ak rasa 
boleh dikalahkan dengan menjimpan itoe perot 
lapang dan lampias boeang aer dengan tempo- 
tempo menggoenakan Pinkettes jang dengan 
lemboet menentoekan djalan bocang aer dengan 
bctoei saban 'hari oleh jang demikian itoe penja- 
kit berwasir dapat mendjadi kering dan  sem- 
boch. Ia memboeang sembelit. kedatangan pi- 
tam. sakit kepala jaug keras. membikin bersih 
koelit badan, dan membikin baik napas jang 
bocsoek. Boleh didapati dari semoea toko toko 
oBat anterg Hindia Nedcrland harga 85 sen sa- 
toe fles. De Dr. Williams' medicine Co. Singa- 
pore. Hoofdkantoor boeat Hindia Ingg.is dan 
Hindia Nederland. 

—— Advertentien 
Pendjoealan barang 

beslag. 
pada hari Kemis tanagal 15 November 1923 

akan didjoeal di kampong 

tanggal 24 October 1923. 
De fd. deurwaarder b/d. Landraad | 3144 

te Makassar. 
MOCH. SALIEM. 

MANGKOERA di 
tempatnja BATAWI daeng LAOK jaitoe satoe 
Auto merk OVERLAND jang soedah dibeslag | 

| 

  

  

  

    
  

i i Pilleg dan batoek, selesma dapat disemboehkad aa aa ani aa. Pendjoealan di moeka | oten Woods Mernemag Great ea Harga f 1.25 | KEKKK " Memanas Na orang banjak “aton botol. | Selamat tahoen baroe pada hari Djoemaat tg. 16 November 1923 pa , | »Pada hari Senen 31 Desember 1923 dan |. Gidjam 10 pagi Pendjoealan dimoeka Rebo 2 Januari 1934, kari terraa Adveran akan diadakan Pendjocalan dihadapen orang b . k tie-Advertentie oentoek pengoetjapan banjak dihadapan dari Ged. Vendumeester di- orang Dbanjak. | se LAMAT TAHOEN BAROE dalam kautoor controleur di Di hari Sabtoe tanggal 17. h.b. NOveMber ' beat masoekkan dalam »Pemberita-Ma- MAROS 11923 djam 10 pagi akan diadakan satoe pen- kassar”, seperti tjonto dibawah ini dengan a. sehimpoenan sawah2 (12 petak) bernama Gjocalan didalam vendukantoor di Tempelsiraat | memwajar lebih doeloe ? 0.60— boeat sekali Tandanga. |(Makassar.) | ditempatkan b. schimpoenan sawah2 (6 petak) bernama | Satoe perccel. | P. KAREL 
Pasombala | dengan memakai eigendom jang diatasnja, ter-/ P- f- 1-1-1924. C, sehimpoenan sawah2 (2 petak) bernama dapat kantoor dan goedang, baik benar letak- ' J. PIETER Mangambang, nja di Passarstraat dekat dengan tiga Banken! p. £ 1-1-1924. d. sehimpocnan sawah2 (3 petak) bernama dan kantoor Paketvaart. H. KADER Tapa Tjinaia . Perccel ini ada ternjata pada eigendomsacte ' p. fo 1-1-1904. Co iidampenan sawah2 (5 petak) bernama dio 31 December 1917 No 222 Verp: No (AG  DANDYANG naa Todangbocngo. £ | besurnja 785 M?, jang disewahkan kepada N. V. | rai 11924. — 3 f. sehimpoenan sawah2 (5 petak) bernama ' Fandelsverceniging voorheen Reis en &: LP: Ka ah - 

Bontobiroeng. | Pendjocalan ini Kedjadian dari poctocsan Kama aan SN aa aan aan Sa an Ka Sana G- sehimpoenan sawah2 (4 petak) bernama ' Yuri bahagian jang tertentoe. | " Gel gai Bajoa. & | Keterangan2 jang lebih djaoeh boleh dapat | — 
Mena terletak dek 4 kampoeng Bonto- , dan gemachtigde : | Mi oelai dari sekarang orang boleh pesan -imanari (Maros) | An nana: G. C. vsmn NIEUWENHUIZEN. | ' Djoeroekoeasanja sipendjoeal, | 

Mr M R- RINKEL, 

|“ DIKASIH SEWAH 
Satoe percea! ! 

" dimana Hoogepad, jang dahoeloe dipake tocan 
H. P. LIENHARDT, kerdja auto. 

Boleh minta pada 

| Hiap Siang BooTjan K' 'T IA UET 
Tempelstraat no. 124 Telefoon no. 2z1 

Bisa memberi tjepatoe bocat njonja-njonja boeat tempel dbotol Sroop dan Lmonade 
dan tocan-toean dari segala oekocran, Etiguet itce boleh ditjitak dengan memakei Tanggocng model jang paling bagoes, dan tinta roepa-roepa warna, pekerdjaan ditanggoeng 'alau tida senang pada orang jang beli, bisa netjcs dan precies seperti djocga tjetakan d 
dikasih kembali dengan dapat jang barve tanah Europa 

Menoenggoe pesanan tocan2, Boleh berdamai harga lebih doeloe pada 
Ad vocatenkantoor 

HIAP SIANG BOO. DRUKKERIJ CELEBESs. 
Mrs. PAULUS en VAN DER ZEE. 
  

  

    

  

  

    

  

Bangoenlah! Kesehatan baroe 

dan kekoeatan toeboeh   
toenggoe diri. 

Kalau orang sakit lemah toeboeh, sakit asabat, 
koerang tidoer, pentjernaan makanan tidak 

@#baik, boeang ajer entjer, sakit tjeret atau 
Giadi koeroes lain sebab dipoda sakit malaria 
atau lain-lain sakit demam, memanglah 

| Sanatogen boleh semboehkan diri. 

Obat ini mengandoeng zat belerang dan zat 
soesoe jaitoe makanan jang perloe sekali 
Oentoek soemsoem sehat dan badan koeat. 
Samoeanja diboeat pakai masin dari soesoe 
baroe, tiada diraba dengan tangan. Lebih 
dari 24000 orang doktor jang poedjikan 
Sanatogen, sebab itoe ia pakailah obat itoe 
dengan tetap boeat sendiri. 

Sanatogen timboelkan kekoeatan baroe bagi 
tiap-tiap bagian toeboeh dan djoega obat ini 
datangkan perasaan njaman bagi kekoeatan 
hidoep dan napsoe tocboeh. Moelailah dengan 
lekas pakai obat inl. 

Boleh didapat pada semoea 
dan toko-toko. 

roemah obat         

    

  
  

  

  

1 — sea wa BATIK BATIKAN ,,DJOKJAKARTA” - 
! 

mam 

'Y NAMA-NAMANJA BARANG: JKATRANGAN DARI PADA KEMBANG-KEMBANGNJA DAN ITARGA PERSATOE KODINJA 

Saroeng Kepala Biasa Liras-lirasan Pitjisan & Oekal-oekalan|f 535 f60 f 70 f80 r 90 £ 120 Kainpandjang biasa id id id is id id f75 f80 f 90 £ 100 f 160 f 250 Kain paygi-sore berkapala id id id » id id f 85 f90 f 100 Kain pagi sore ta'berkapala id id id Si id id f80 f85 f 90 '$ Tjelana Strip Itam id id id . id id f 45 f47 (50 f 55 
Ikat tengah poetih id id id # id id f 35 f 40 f45 f 50 

"| Kaden id id id 5 id id f 80 f90 f 100 Saroeng Kepala Biasa Daon-daonan dengan plataran jang baiklf 60 f65 f80 £85 f 100 £ 140 Kainpandjang biasa id id id id id” id f80 190 f95 f 100 f 300 Kain pagi-sore pakik — 
atau Zonder kepala id id id id id id f90 f95 f£100 f120 || Ikat tengah Poetih id id id id id id f37 f40 f45 150 55 100 ! Saroeng Kepala Biasa Parang-parangan Zonder Rosa Lombok & 

Wenang Kawoeng Teloor atau Semat (65 f£70 f 75 f 80 
Kainpapandjang Biasa id id id id id f85 f 90 £100 f 105 
Kain pagi sore id id id id id (90 f£95 f 100 f 110 
Tjelana Strip Biasa id id id id id f 45 150 f5 Ikat tengah Poetih id id id id id f 40 f 33 f 45 
Kaden id id id id id f 80 185 t90 

—— 1 
  
      Batik-batik" terseboet kami tanggoeng baik serta baroe. Dari itoe pada jang memesennja apabila itoe batik telah ditrima serta merasa koerang: 

NTOENG"“ kami harap lekas kirimkan koembali. Dan setoedjoe atau kemahalen dan tida bisa djoeal lagi dengan ,,OE) dengan Setjepat-tjepatnja! itoe batik kami trima, Kami lantas Kirinkan tocan POENJA WANG KOEMBALI seharganja batik-batik jang ada dikirimkan Koembali, Hi 
ATOERAN PESENAN: 1 Paling sedtktnja dalam satoe matjam batik 1/, Kodi, Pembajaran a Contant atau Onder rembours, dari itoe segala pesenan jang koerang dari LA kodi satoe matjamnja atau da'di.rima Onderrembours TIDA TERANGGEP pesenannja. Sedang pada siapa jang kirim wang lebih dahoeloe 

setjoekoepnja harga barang-barang jang dipesennja dapat VRIJ ongkost kirimnja. 

  

Dengan atoeran terseboet batik-ba':kx diatas bisa dipesen pada 1 

Kline-Straas — Kauman - Djokjakarta. »nALDJOEHANY & Co“ DE CONCUREN BATIKHANDEL 
' —— — — 

N. B. Oleh kerna banjak pesanan Onder rembours jang tida ditrima oleh Pemesennnja dengan ta'menerangkan sebab-sebabnja, maka moelai 
ini boelan Pesenan dengan Rembours karoes disertai Voorsechoot sedikit-sedikitnja f 10. Kalau tida, Tida akan dikirim. 
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Pakai behasa Tionghoa, Melajoe dan Dja- 
wa dengan gambar jang bagoes ! 

Ada sedia sedikit sadja. 
Boleh dapat beli dengan harga f 1. pada: 

Drukkerij ,,CELEBES”



( 

| 

Penjakit oeloe-ati dan moelas diobas dengan 
Woods Pepermunt Greas Cure. Harga f125 s- | 
toe botol. | 

Merk SOEI LOONG - | 
PASSERSTRAAT No. 85 Soerat chabar minggoean. 

Poenja roepa.roepa kain jagg bagoes betoel 

dibeli akal 7 Van ing jamboek Pekerdjaan bagaes dan tjepat! | 
.... Oepab dan hsrga moerah! | (De Zweep bahasa Melajoe) 

Boleh panggil dirpemah ! 5 4 & | boleh dapat beli di. | | | | .. 

de mo Lane Yew Java “hina Japan Lijn 
Hootdagentsehap : KALI BESAR 0OST 12, BATAVIA. 

TOEKANG MENDJAHIT. 

  

    

  

HN. ". RATHKAMP & Co. 
Weltevreden, Batavia. Buitenzorg, Soekaboemi, Djokjakarta, 

Semarang, Soerabaja, Medan dan Makassar. 

Creoline (jang paling baiktjar: Europa) sate flesch 
f 0 60. 

Goela s0es0c (melksuiker| boeat makanan anak sa:..e 
blik setengah K. G. f 0, 

Naphtaliua knikkers satoe KG. f 1. 
Dikirkim keliling Hindia. Nederland de- 

ngan rembours, 

  

Selamanja membeeat pelajaran antara 

Java, Makassar, Balikpapan . 
dan 

. 

Hongkong, Amoy, Shanghai, Dalny,, Japan. 
Connossemen-connossement boeat mengirim barang2 akan dikirim teroes discantero Hindia- 
Nederland kejsemosa pelaboeban dari China, Korea, Japan, Formosa dan ka Wiadiwostok. 
Moeatan boeat San Francisco dan lain2 haven sebelah barat dari Noord- dan Zuid Amerika 

diterima atas DOORVOERENCONNOSSEMENT dengan overscheep di Hongkong, serba dihi- 
toeng vrachtnja toeroct rechtsteeksch tarief. 

Kapal api TJIBODAS 16 October ambil moeatan boeat Manila, Hongkong. Amoy, Shang- 
hai dan Kecling. 

    
       

      
     

Kapal api TJIKINI 23 November datang dari Hongkong. 
Kapal api TJITAROEM 23 November ambil moeatan bosat Hongkong dan Japan. 
Segala keterangan dari hal vraeht dan passage boleh dapat dari 

Java-China-Japan Lijn 
Batavia, Tandjong Pridk, Semarang, Soerabaja 
Makassar, Hongkong, Kabe dan San Fraeisco 

Telcgram-Adres: J. C. J. L: CHINALIJN. Makassar — Telefoonzg No. 891. 
ai J.P. L. '” PACIFICLIJN. Julianakade. 
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' CB ' 3 4 ' 1 an 

Manders Seemann en co'sHandel Mij. 
Amsterdam — Pariis — Hamburg — Macassar — Menado — Gorontalo — Amboina. 

ANN MATUL TAe 

POPEENAO NEON O PNS O PP PO NE NAA PAMER PARA BAD AAA AA AABN SSSaoo 25 rAlPRSAGAANALAA,Y 

  

  

t El 
2 Soesoe bikinan Wolanda tjap MELKWAGEN (kereta-Soesoe) & 
Hd MANIS ENTJER H 
RH Kwaliteitnja jang paling bagoes, redjiki jang paling tinggi, rasanja jang El 

paling enak, harganja jang paling ketjil. E 

Boeat orang Moeda dan Toewa — Tiada jang paling baik. Bi PE . wa , kei 
Mintalah INI HARI djoega # 

an 5 Boleh dapat dimana-mana tempat. Bi 
. . 

BI 2 Satoe-satoe blik tjap KERETA SOESOE ditanggoeng baik. Be 
2! 

PAARAEDUKAAAAAOAR AN ARENA JAR AB AA LAAR na 

Be ANA SONAM AMA WA A Pebauagoganaoabag NG PEG AG 
ENTEGA TJAP KROON 85 
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Gedep:merk Bj ti g Ta 
B itoe tida lebih ma- ”$ RIO 
g hal Gari pada : y 

R 
p h Bier jang dibikin di negri 

Ro d cad Id$d 3 Welanda: 
8 Oo 

. B 1. dan jang I 3 tetapiada lebih se- 5) , In | 
“2 - “ dap rasanja dan le- Bl 1 | 0 h k BAIK! , MOERAH! Yg bih , : an 5 Boleh dapat dimana-mana tempat. $ wangi bacenjal 8 ' 1 | Aoa na BA ea MAYA “ion 000 moosacaranjasapaoao oo apakan, 
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