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Makassar. 
Advertentie blad 
  Ss. Ch. ini dikeloearken SABAN HARI lain 

: Ahad dan hari Raja. 
. 2 Harga soerat kabar ini : 

Di bendar Makassar 

Bajaran di minta lebih d 

  

dalam 6 boelan f 4.50 

Di loear bendar Makassar dalam 6 boelan f 8.25 

dari hari Jang tjitak dan keloewarken menoeroet boenji titah-titah Harganja Advertentie: 
N. V. HaNveErsDrurKaIy EN KAxTooRHanDEL »CELEBES" | Dari 1—4 baris dalam 1 kolom f 1.— Tiap-tiap baris lebih (025 

Directeur : Toean J. 
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Kantoor S. Ch. ini: di Passers-Straat 

Semoea karangan dan chabar jang hendak ditempatken 
dialamatken kepada Redactie ,, Pemberita-Makassar” 

vAN LIER, Makassar Siapa-siapa 

on No.26. jaran, 

Hoeroef-hoeroef besar, bergantoeng sadja dari loewasnja ternpat 
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. 

Agent di Europa : 
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Jackie Coogan. 

Prihal ini anak, jang socdah kasi oendjoek 
kepandaiannja dalam film ,'The Kid” dengan 
pimpinannja Charlie Champlin, ada ditjeritera- 
kan oleh tocan Joe Fisher tentang dia ini poe- 
nja perkoendjoengan ka Jackie poenja roemah 
tinggal jang baroe. 
Sampai sedikit waktoe jang baroe berselang 

familie Coogan, jaitoe ajah. iboe dan Jackie ada 
tinggal dalam soewatoe roewangan ketjil di La 
Brea Boulevard di Hollijwood. Di ini ro-wang- 
an itoe harapan bagi kemashoerannja Jackie 
soedah terdjadi dengan sesoenggoshnja Di da 
lam dapoer ketjil di ini rocma baroe jang dia- 
toer mirip seperti rocangan di Hollijwood Bou- 
levard, itoe ajah, iboe dan Jackie telah tjeritakan 
apa jang ini anak nanti berboeat lagi sato tann. 

Ini roemah baroe jang amat bagoes ada poe 
njanja tocan dan njonja Hickman. pernanja di- 
dalam district Wilshire di Los Angeles, dan soeda 
didjocal pada tocan Coogan dengan perantara- 
Bnnja satoe makclaar, Njonja Hickman poen a 
da satoe filmster jang terkenal denangnama Bes- 
sie Barriscale, 

Pendjocalan roemah itoe ada boeat banjak ri 
boesdollars, pembatja contract-pembelian dibikin 
atas damanja Jackie Coogan. Tapi Jackie baroe 
ada poenja ini satoec roemah sadja. Ia ada poe 
nja kebon? anggoer, beberapa boerderij gandoen 
dan laen dari itoe ada poenja djoega berbagai? 
peroesahan besar dari roepa? matjam di Hollij- 
wood, semoca atas ia poenja nama sendiri. Pa- 
pa dan nama Coogan ada perhatikan atas Jac 
kie empoenja nasib di hari jang mendatangin. 
Ia poenja wang tiada digoecnakan bocat socatoe 
spa, jang kemoedian tiada nanti memberi keoen 
toengan pada Jackie. 

Jackie telah kasi liut djoega ia poenja doea 
kiong-balapan. Jang satoe diberi nama .,Rover” 
dan jang laen ,,Clover”. Saban pagi ttoc doea 
kion diadoe badap. 

Njonja Coogan kata, ia didik anaknja dengan 
keras. tapi tiada akan bikin roesak padanja dan 
djoega tiada maoe jang ja nanti djad, roesak. I 
a ada saia sepcrti sesoeatve anak sepantaran 
dia. Ia makan dan tidoer dengan baik, mema- 
en begitoe banjak seperti ia mave dan beladjar 
dengan gi.t. Ia ada sangat soeka beladjar dan 
ia poenja goeroe mengarti betoel tabcatnja. Ia 
poenja pekcedjaan goena film tiada lebih dari 
pada ampat atau lima djam satoe hari dan di- 
hari Minggoe atau diwaktos malam ia beloem 
pernah bekerdja :4 depan Camera (p:kakas pot 
ret bocat bikin film). 

Njonja Coogan bitjara dengan teroes terang 
prihal Jackie. Ini anak keliatannja ada satoe a- 
ntk Amwirikaan jang djoedjocr. Film dalam ma- 
na ia ada ambil bagian jang paling belakang a 
dalah ,,Oliver Twist” dan sekarang soedah am- 
pir selese satoe film lain, jaitoe , Tiddle and I”. , 

Sebab itoe waktoe papa Coogan moesti pergi 
ke Studio bocat bitjara ada beberapa pengarang 
dan nama Coogan hendak pergi ke kota, boeat 
beli barang perabot roemah, sementara goeroe- 
nja Jackie telah panggil padanja ke kamar b & 
ladjar di atasloteng, maka Jackie laloe artar- 
kan tetamoenja ke pintoe depan selakoe toean- 

"roemah jang sedjati, boekain pintoe dan lalue 
. berkata: 8 

»Toean, kau tentoe nanti maoe koendjoengin 
kita lagi boekaa?” 

Ja, Jackie Coogan ada satoe artist ketjil, jang 
—sebagaimana Irvin Cobb kata—bakal djadi 
filmster di hari jang mendatangin, jang akan di 
kagoemin oleh bctjoeta? orang. 
Sebagaimana diatas soedah bilang, Juckie 

Coogan bakal pegang hovfirol dalam film ,Oli 
ver Awist” Ini film dibikin oleh Sol Lesser dipim 
pin oleh Frank Lloyd dan dimaenkan oleh sato 
rombongan filmartisten jang terimashoer, antara 
siapa ada Lon Chaney, Gladys Brokewell, Lio- 
ncl Belmore dan banjak lagi jang lain. 

Terkabar ini film ada jang pairg sempoerna 
dari antara semoea film, dalam mana Jackie 
Cvogan ada ambil bagian. Ini film akan bisa bi 
sa bikin baharce dan sangat ketarik atinja o- 
rang” toca dan moecdah dari segala golungan 
jang soeka menonton bioscoop. 

Goena membekin baik penjakit badan dan 
loeka-loeka goedik dendan Korrengzal f 1— sa- 
toe blik. 

Kalau dihinggapi bisoel atau merah-merah di 
badan obat dengan Korrengzal f i—satoe blik 

Tjerita ,.Oliver Vwist” ada karangan Charles 
Dickens. Segala tipoc daja jang ada ditoetoerka 
di dalam itoe bo koe tjerita ada ditiroe dengan 
begitoe loear biasa hingga bisa memberi kepoca- 
san pada orang jang paling goembiran batja i- 
toe boekoe tjerita. 

Dalam ini film Lon Chaney nanti pegang rol 
sebagai Sagin, Gladys Brockwell sebagai Nancy 
Sikes, Carl Stokdale se agai Monks, Taylor Gra 
ves sebagi Charlie Bates dan Eddie Frabaol se- 
bagi The Artful Dodger. Banjak lagi lain? film- 
artist jang toeroet ambil bagian dalam ini per- 
toendjoekan. Ken Po. 

12859956950090208p 

Obat Penermunt 
perloe sekali bagi orang jang banjak berdjalan 
malam. Karena orang itoc banjak hawa jang 
dingin serta angin djahat-djahat, maka boleh 
dikatakan tida boleh tidak orang itoe akan di- 
hinggapi penjakit pilvg atau batoek. Dan pileg 
atau batoek itoe itoe waktoe tidoer, ia mendja- 
di dengan hebat. sehingga soesah bernafas dan 
dada berasa sakit. Kalau minoem Obat Peper- 
muut, pileg mendjadi koerang dan batoek dja- 
di enteng. f 1.25 satoe botol. 

Agent: W. B. Ledeboer & Co. 
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Baroe-baroe ini kita telah mengabarkan disi- 
ni tentang penangkapan dari beberapa kaoem 
Commnnist berhoebocng dengan adanja pelem- 
paran-pelemparan bom di Djawa Tengah dan 
dalam Kaoem Muveda tanggal 24 October djoe- 
ga kita telah mocatkan pemandangamnja T. T. 

I berhoeboeng dengan itoe hal. 
Sekarang kita mendapat batja lagi apa jang 

Correspondent N. Soer. Crt. dari Midden Java 
soedah toelis tentang satoe kedjadian pelempa- 
ran bom, jaug kita anggap perloe boeat: scdi- 
kit kasi Commentaar. 

Pada malam Saptoe, tanggal 19 mengadap 
pada tanggal 20 buelan October demikianlah 
toelis itoc Correspondent maka peletoesan bom2 
soedah mengganggoe ketentraman orang banjak 
Berhoebueng dengan itoe dan lain hal, maka 
toean Resident soedah memperingatkan pada se- 
ri Suenan Kandjeng Goesti Prangwedono dan 
Kandjeng Rijksbestuurder soepaja tida keloear 
dimoeka oraug banjak dan karamean sekaten 
jang selamanja dikoendjoengi beriboe-riboe orang 
mendjadi soervct,. Pada hari-hari jaig belaka- 
ngan penonton hanja ada sedikit. 

Satoe hal jang aneh jang beloem dikabarkan 
ada seperti dibawah ini: 

Salah satoenja pelemparan bom terseboct dia- 
tas pada malam Saptoe soedah dilakoekan oleh 
satoe anak jang oemoernja 10 tahoen. 

Itoe anak mendapat itoe ,,permainan” jang 
berbahaja dari seorang Boemipoetera jang tida 
dikenal bersama oeang f 1. dengan disocroeh 
soepaja itoe permainan dilemparkan ditempat 
orang banjak. 

Itve anak jang tida mengetahoei akan kedja- 
hatan apa jang nanti bakal ada, soedah djalan 
kan itos permintaan...... ..dan bomnja soedah 
meletoes. 

Politie ,soedah bisa mentjari dan menangkap 
itoec anak ketjil jang melemparkan bom jang 
lantas menerangkan bahwa ia akan mengenal 
pada itoc orang Boemupoetera jang menerima- 
kan bom padanja, djikalau ia diketemoekan 
pada itoe orang. Itoe orang tentoe masi ada di- 
sekaten dan lantas orang tjari padanja, jang ke 
soedahannja djoega kedapat. 
Kenjataan bahwa itoe orang ada Soewarno dan 
lantas ditangkap. 

Demikiantah halnja itoe anak jang soedah 
melemparkan bom dengan boeroehan f 1. 

Atas perbocatan itoe orarg-orang jang soedah 
sampai hati boeat mendjalankan itoe perboea- 
tan jang djahat, kita tida perloe lagi boeat ka- 
sih atau mentjarikan seboetan jaug sepantasnja 

—
—
   

" Korrengaal mventengkan sakit “tersebab oleh 
asambei. Tidak lebih dari f 1— satoe blik. 
Menjenangken dan mengobatkn gatal tersebab 

an koedis dan goedik jaitoe dengan Korreng- 
al f 1— 

Ibagi mereka itoe, tapi terserag pada pembatja 

sendiri dan orang banjak. Kan 
Tapi apa jang kita toeliskan disini ialah ber- 

hoeboeng dengan tjaranja itoe kaoem (Commu- 
nist ?) sselah melakoekan perboeatannja jang 
djahat itoc. . 

Satoe anak jang tida mengerti apa-apa soe- 
dah disoerochnja mentiari korban diantaranja 
orang banjak, dengan boeroehan f 1. Njatalah 
disitoe bihwa pihak merah itoe dalam pekerdja 
annja memboenoeh sesamanja manoesia soedah 
tida perdoclikan lagi akan akal bagaimana djoc 
ga asal mendapat korban poeaslah hatinja. 

Mengingat itoe hal. timboeliah pikiran pada 
kita he, tida heranlah bahwa Pemerentah scte- 
ngah koerang pertjaja atas peladjaran jang d- 
berik n pada moerid2 sekolah jang didirikan 
oleh kaoem Communist. Tida mengherankan ba 
hwa Pemerentah senantiasa mengamat-amati 
itoe. 

Djoega tida mengherankan kalau sekarang, 
berhocboeng dengin kedjadiannja itoe pelempa- 
ran bom jang dilakoekan oleh satoe anax2, ada 
orang jang menjangka tida baik akan pendidik 
jang diberikan oleh goeroe-goeroe sekolahan ka- 
ocm communist pada moerid-moeridnja. 

Kita tida perlbe lagi membitjarakan tentang 
maksoed ? jang dikandoeng katanja oleh itoe 
pehak merah, akan tetapi tjoekoeplah kita me- 
ngambil boekti dari tjaranja itoe pihak soedah 
mendjalankan pekerdjaannja. 
Bahwa itoe djahat, tentoelah semoca orang 

jang waras fikirannja mengakaei. 
Sekarang bagi sesoeatoe orang tinggal menim- 

bang sadja apakah orang-orang jang sematjam 
itoe pantas dan haroes dipertjaja obrolannja 
jang katanja maoe membikin slamatnja orang 
sedoenia. 

Apa jang baroe-baroe ini telah kedjadian ten- 
tang adanja pemogokan dispoor, jang membi- 
kin adanja beriboe-riboe orang mendjadi kelan- 
tar lantaran dari hasoetannja orang-orang jang 
mengakos tjinta dan sajang pada kaoem boe- 
roch, beloem boleh dan bisa disamakan dengan 
apa jang socdah kedjadian belakangan ini de- 
ngan pelemparan bom. 

Kita tida vesah kira-kirakan bagaimanakah 
perasuauja orang-orang jang saudaranja, ba- 
rangkali orang toeanja boleh djadi isterinja dan 
bisa djoega anaknja sendiri soedah mendapat ke 
tjlakaan lantaran kena bom! Itoelah terserah 
pada orang banjak. 
Tapi jakinlah kita bahwa lantaran itoe mere- 

ka tida lantas mendjadi tjinta pada pihak jang 
melakoekan itoe kedjabatan djoega mereka tida 
akan tambah kepertjajaannja dada obrolanuja 
orang-orang jang katanja ada membela dan me 
iyinta si Miskin, 

Sebaliknja dari itoe kita kocatir bahwa ka- 
lau toe perlemparan om masih terves ada, nan 
tinja bisa djovga ada kelocar kehendak dari 
orang-orang (tentoe djoega orang Buemipoctera) 
jang menganggep bahwa sikap Pemerentah ada 
koerang keras (lembek), bocat membikin perla- 
wahan pada perbocatan-perbocatan jang me- 
ngoeatirkan bagi djiwanja manoesia itoe. 

Meski kita 'mengiarap, soepaja itoe djangan- 
lah sampai kedjadian dan orang-orang seeka 
pertjajakan dan pasrahkan teroes itoe hal pa- 
da jaug wadjib jatoe pemerentab, sebaliknja ki 
ta mengharap djanganlah itoe pihak bom-isme 
membikin bentji cau panasnja hati orang banjak 
Jang nantisja bisa djvega menmboelkan pikiran 
bocat membaies kedjahatan boekan kepada 
orang-orang jang soedah melemparkan bom sa- 
ja, akan tetapi pada golongan orang-orang 
Jang dapat merk Bowm-isme | K. M. 

Marilah beta gandoeng beta main 
dengan Se. 

Ma'loemlah toean-toean pembatja bangsakoe 
Ambon, bahwa alamat jang terseboes diatas 
ini, poenjanja kita sekalian, sedang bagai bang- 
sa asing barangkali boleh dikatakan. soedah- 
lah mereka itoe mengatahosi sedikitnja. Karena 
diperahoe dan dikapal, didjalan-ujalan dan dile- 
bee, dikeramaian dan didjamoean, kebanjakan 
kali perkata'an ini soedahlah diperdengarkan     
  

Kesenangan orang boleh beli dengan Korren3 
zal. Tjoema f 1— satoe blik, 

Kg 
Korrengzal obat koelit boleh dapat dimama- 

Imana dengan harga f 1— satoe bilik. 
  

oleh jang ketjil dan jang besar bangsakoe Ams 
bon, sehingga atjap atjap kali soedah djoega 
diperdengarkan poela oleh bangsa Jain jang 
ineniroehkannja. Sebab itoe hampir boleh dika: 
takan dari Saban sampai ke M aro ke per- 
kata'an ini soedah kedengaran. 

Inilah soeatoe perkata'an lagoe dari bangsa 
koe Ambon jang kini hamba poengvet men- 
djadi pokok karangankoe. 

Seperti tocan-toean sekalian mengetahoci ke- 
banjakan kali dari tiap-tiap bangsa, bangoenlah 
pengarang-pengarang sjair dengan mengarang: 
kan beberapa sja'ir dan njanjian dan lagoe-lagoe 
tanah airnja, akan menjatakan tjinta dan kasih 
dan halihwal keada'an tanahnja, demikianlah 
dari bangsakoe Ambon. Telah bangkilah be- 
berapa pengarang, walaupven orang tani se 
kali poen dengan mengarangkan b berapa lagoc 
dengan melajoe Ambon, seperti Sajang - ka- 
ne dl. dan in i, jang kini hamba maksoedi de- 
ngannja. 

Betapa merdoelah lagoe ini dinjanjikan akan 
menjatakan pertjinta'an tanah dan bangsa, Ini- 
lah soeatoe lagoe jang sengadja dikarangkan di 
tengah orang bekerdja, tetapi jang begitoe ha- 
loes dan tinggg bahkan poen dalam pen jan- 
nja tjara bathin tentang tanah dan bangsa jang 
berdasarkan kasih dan tjinta jang bertuelocs 
ichlas. 

Dinanakah tempatnja pokok perkata'an la- 
goe ini? Talain melainkan dihatijang berna- 
oeng didalam roemah tangga dari iboe ba pa ke- 
pada anak-anak, anak2 kepada iboe bapa dari 
saudara kepada saudara, sehingga dari bangsa 
kepada bangsa. 

Hampir setiap hari diroemah-roemah tangga, 
iboe-iboe dengan lemboet manis menjanjikan la- 
goe ini ketika menidoerkan bocah hatinja. De- 
mikianlah djoega kakak-kakak dengan adik- 
adik. 

Oleh sebab kehidoepan anak-anak kami diza- 
man-zaman ini, maka terpaksalah djvega kami 
kebanjakan keloear meninggalkan orang tvea 
dan tanah toempah darah kita, Seraja mein- 
bocang badan ditanah orang dungan menang- 
goeng adjab dan soekar. 

Bagaimana sedap sekali poen hidoepnja dita- 
nah perasingan dengan meminoem air socsoe 
dan madoe, sesoenggochnja tanah toempah da- 
rah kita, kita senentiasa kenang-kenanglah. 'Ter- 
lebih diwaktoe petang hari, di hari jang elok 
bilamana matahari hendak memanahkan ”— anak 
panah ke'emasannja meninggalkan boemi ini se- 
dang langit bermegah biroe merah dan berlaoet 
jang tedoeh, adoeh-adoeh kenang-kenauglah ki- 
ta akan orang toea dan tanah tvempah darah 
kita, serasa-rasalah akan kembalilah djoega ki- 
ta, hoebaja-hoebaja poen ditengah kepitjahkan, 
boekan toean-toean?! 

Meskipoen demikian adalah djocga sedikit 
penghiboeran bagi kita jang terasing, ja'ni bila- 
mana njanjian njanjian tanah dn lagoe-lagoe 
Seperti sajang-kane dji.l. dinjanjikan, rasalah 
kita sebagai kita moelai masoek kepelabuehan 
Emboen (Ambon) atau Joapunno itoelah ! 

Djadi tiadakah toean? pembatja bangsakoc 
Ambon ingat lagoe ini jang mendjadi penghi- 
boeran akan kenang-kenangkan tanah toempah 
darah kita? Bahkan djoega socatue pengadja- 
kan akan ,sehatisefakat" didalam segala bal 
ichwal akan mempertinggi kan deradjat bangsa 
dan kaoem kita ditanah perasingan. 

Djadiah kitasegandoeng. seperti Sei- 
boe bapasadja, walaupoen pelbagai ne: 
werl dan bahasa, djadilah satoc terebih poen 
kepada kita jang terasing ditanah orang. 

Haroeslah kita merasai diri kita kel oe ar 
dari satoe djoega dan ,,melaloei 
satoe djoega tandjoeng." 

Djikalau njanjian ini soedahlah berhasil diroe- 
mah-roemah tangga sedang maksoed faedalinja 
soedah dirasai, ta'dapat tidak akan berhasil 
djoega kepada bangsa kita. 

Sebab itoe bekerdjalah sehati seftakat 
dibawah perlindoengan dae pendidik kan djeng Gouvernement akan deradjat bangsa dan tanah 
kita, terlebih jang diseboet pem oeka- pe- moeka soepaja dalamnja namamoc diper- moelakan dan bangsamoe ditinggikan. 

Bekerdjalah hai saudara-saudara Ambon de- 
Hilang koerap, koreng, nambi kajok, mes oleh karena Korrengzal f 1 satoe blik. 

—0— 

Korrengzal mehilangkan teroeteel j | daripada moeka. Harga.— 5 Ajang  
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ngan selamat sedjehtera, gandoengkanlah sebaik- 
baiknja dengan ingat perkata'an lagoe itoe jang 
sekian merdoe boenjinja dengan mengambil kias- 
nja perbahasa'an ini: 

(Zoet is het leven voor het vaderland.) 
Cbr. SILAHOOIJ. 

Noot. 
Bangsa Ambon sehati dan sefakat??? 
Bangsa Ambon jang berasing hendak beker- 

dja memadjoekan tanah toempah darahnja?? 
Ja, kita berharap setinggi langit, akan tetapi 

ini toch tinggal mendjadi pertanja'an sadja. 
Jang berasing bekerdja dengan gembira sedang 
jang tida berasing melarang dengan antjaman 

roepa-roepa, apa saudara saudara bisa berkata 

dari padanja? 
Bangsa Ambon sehati dan sefakat??? 
Tjoema tahoc menjanji lagoe-lagoe Ambon 

sahadja tiaptiap hari diroemah, tetapi hati 

bockan Ambon lagi. Ambon djaoeh dari mata, 

djaoeh djoega dari hati. Apa sebab? Kalau soe- 

dah gelijkgesteld dengan bangsa Kelanda bera- 

sa soedah mendjadi Belanda totok j ng beloem 
pernah melihat Ambon. Hal ichwal pada ma- 

sa ketjil jaitoe kehidoepan tjara seorang Am- 

bon, segera hilang dari pada ingatan. 

Baharoe mendjadi klerk, soedah berasa men- 

djadi Commies, baharve mendjadi school-opzie- 

ner, soedah berasa mendjadi Inspecteur, baharoe 

mendjadi gocroe djama'at, socdah berasa men- 

djadi Pendeta, baharoe mendjadi knecht soedab 

berasa mendjadi baas dan lain-lain sebagainja, 

seperti kata orang Ambon: ,,Kalau soedah mcn- 

dapat pangkat apa-apa laloe maoe bikin diri 

seperti Tochan Allah docnia". Apa kita bisa sc- 

hati dan sefakat apabila kita masih bersifat jang 

demikian ini? Terserahsahadjalah kepada sau- 

dara-saudara bangsa Ambon sekalian. 
Wd, Red. 

  

KABAR KAWAT 

Padang 14 Nov: 1923. 
Communisten. 

(Aneta) Sumatara Bode menjatakan bahwa 

dihari Senen telah ditahan lagi 4 communisten. 

Di Kota Lawas soedah diadakan satoc kepe- 

riksaan oleh Assistent Resident Padang Pandjang 

derigan pertolongan serdadoe, di kantoor Inter- 

nationale Debating club. 

Di tanggal 13 hari boelan Nov. politie telah 

mengadakan keperiksaan pada secretaris dari Is- 

lam merah dan djoega pada seorang communist 

Kling Gafoer namanja. Boekoe? dan soerat? se 

moeanja dibeslag. 
Sumatara Bode menjatakan bahwa bockan 

orang Menangkabau jang lebih banjak menjiar- 

kan ideeen Communist kepada rajat. 

Soerat kabar itce menjatakan bahwa haroes- 

lah Regecring taroeh kira betoel politiek Ini: 

Ambtenaren jang dari Djawa ke Sumatara ten- 

tang perkara jang doeloe?. Oempanja telah dia- 

dakan oleh B.G.D', seorang Indische arts ketika 

masih bersekolah telah diamat?i oleh politie se- 

bab soedah mengirim extremistische neigingen ke 

Sumatera. 
Dibeslag. 

Bordeaux 18 Nov. 1923 

(Malabar) Dari Londen diberi tahoe bahwa 

dari Ostenrijk telah dibawah dengan kapal 2 

Duitsch banjak bedil" dan alat perang. Kapa? 

terseboct bermaksoed ke Griekenland dan Marok- 

ko. Semoeanja sekarang diheslag. 
Dapat kembali. 

Dibeberapa bari lalve polite menjatakan bah- 

wa seorang dari kapal Barensz telah kehilangan 

ocangnja sekira? f 2000. Sekarang kita menda- 

pat kabar lagi dari politis menjatakan bahwa 

ada telegram dari Ampenan menjatakan bahwa 

oeang itoe telah kedapatan poela. Sjoekoer ber- 

ganda sjockoer karena sekarang mocsim tjelaka. 

Kalau sekiranja ocang sebanjak itoc tida keda- 

patan lagi apakah jang empvenja moesti mera- 

sa? 
Oeroesan armada. 

Satos spreker lagi kata, itoc rentjana wet me- 

roesak politiek bikin perhimatan. Itoe wet ma- 

oe goengkan kekocatan boeat paksa rajat me- 

noerect, sebagimana pantesnja tjobah dipakei 

halocan memerentah sctjara kaoem fasci. Tiada 

ada di crangkan mengapa itoc wet diveroes be- 

toe terboe2. Apa pemerentah maoe bikin, kaloe 

itoe rentjana ditoelak ? Kakoeatiran besar nanti 

terbit dalam negri, kaloe itoe wct ditrima baik. 

Fruitier moefakat sama van Schaik, jaitoe tia- 

da adi adanja bocat socroeh Hindia bajar se 

paro dari pendjaga'annja Holland, teslebih tia- 

da adil dari sebab itee wet menjoesahkan padh 

Hindi 
Hindia Merk dagang. 

Londen. 21 Oct. Pengadilan King Bench 

ambil poctoesan, anggocr tiada boleh didjoeal 

di Engeland sebagi port. kaloe itoc anggoer 

kockan kikinan Portugal: In! hal dibitjarakan 

lantara satoe perkara antara soedagar2 anggoer 

boeat tjegah pendjocalan anggoer Spanje den- 

gan merk Farragoni port hal mana dibilang 

ada berlawanan dengan perdjandjian antara 

d dan Portuga'. 
Kaget Kemelaratan. 

21 Oct. Kepala? peroesaha'un da- 

Roer berdaja boeat boeat tentoc- 

kan pekerdja'an jang tjoeckoep bocat kasi peng- 

hidoepan sederhana pada anak negri di sana, 

tapitiada bisa ditjegah sanget banjak orang 

dilepas. Di'itoeng, Krupp sadja akan lepas 80 

riboe orang. 

Berljjn. 
lam daerah 

Tiada ada harepan. 

Corresponddent di Berlijn dari Dailg Chro- 

miele bilang, sikepnja orang Frans dalam da- 

erah Roer dianggep begitoe boesock, hingga ka- 

binet ambil poetoesan bocat oeroengkan daja 

oepaja aka bikin pembitjara'an sama Parijs dan 

Brussel, sebabab dianggep toch tiada akan 

ada gocnanja. Commissie ,oeroesan bikin betoel 

beat segala penjakit badan, Obas Woods 
Ba Nat Date Inoestadjab Ibenar. Harj 
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keroesakan masih bisa djoega diadjak beroerse 
san, tapi disangsi apa nanii bisa didapat hatsil 
dari Pembitjara'an sama itoe cowmissie, 

Oeroesan mark. 
Londen. 21 Oct. Tanggal 19 ini boclan 

satoe pond stering berharga 54 riboe millioen 
mark. Satoe bidji roti berharga 620 millioen. 
Besok satoe bidji akan herharga seriboe mulli- 
oen. Semoca harga naik. Kabarnja pasar oe- 
wang tiada maoe djveal apa? dengan itoeng 
harga pakei kertas. 

Subsidie. 
Dalam conferentie dari pemerentah Inggris 

tanggal 19 ini boelan, Hoare bikw satoe pridato. 
Kabinet ambil poetoesan akan kasi subsidie pa: 
da dienst masin terbang particulier boeat keper- 
locan dagang antara Engeland dan Hindia Ing- 
gris. Dienst itoe diatoer begini: 1 kapal ocdara 
terbang ke Hindia dalam 100 djam kedvea 

diadakan dienst seminggoe sekali dan ke tiga 
doca minggoe sekali. Di'itveng, dari Engeland 
orang bisa sampei di Hindia dalam tempo lima 
hari, 

Brenti. 
Tanggal Z0 ini boelan pembitjara'an dari ke- 

pala2 peroesaba'an dalam daerah Roer sama 
Berlijn dan Frankrijk dibikin b-enti. Stresemanu 
anggep hal ini seperti achirnja daja ocpaja 
boeat bikin pemberesan dan kasi prentah pa- 
da octoesan2 Duits akan kasi taoe pada pcine- 
rentah negri sar'kat, Duttsland kasi salah pada 

Frankrijk menjoesahkan pengiidoepannja orang 

orang dalam daerah jang didocdoekin. 
Poelang. 

Londen. 21 Oct. Banyak orang samboet 
kedatengannja prins van Wales di Londen dari 
perdjalanan ke Canada. 

Berlijn, 21 Oet. Muller kasi taoc pada ferdana 
mautri Saksen, 1a soedah kasi prentah boeat 
pakei tentara, jang dipaserahkan padanja, boe- 
at kombalikan keamanan di Saksen. 

1 

G $ L ' 4 Tuh KABAH MAKASSER DA! LAIN-LAIN NG 1 
CHABAR REDACTIE.") 

Kita menjatakan akan ketahocan toean Ch. 
Silahoij, bahwa dengan soedi hati kita tempat- 
kan karangan toean didalam P. M. inis maka 
kita berdjandji djoega saboleh-boleh akan kita 
sediakan tempat kosong oentoek karangan-ka- 
rangan dan boeah pikiran toean, Kita mengve- 
tjap terima kasih berganda-ganda sebab tocan 
soedah tida memboeat diri toeli pada mende- 
ngar serocan kita. Kita berharap tnocdah-moc- 
dahan toean nanti sseka mengorbankan sedikit 
waktoe dan tenaga oentvek taman kita ini soe- 
paja kita mendapat soecatoe kekoeatan baha- 
roe pada bekerdja mentjocrahkan tjitatjita ki- 
ta seraja menoentoet dengan adil dan sopan, 
apa jang patoet ditoentoet jang kini masih ter- 
boengkoes didalam kalboe hati kita. 

Wd. Red: 

Ng 

    

) Ini ehabar sebab kekoerangan tempat. ini 
hari baroe ditempatkan. 

Candidaat lid Volksraad. 
Sclakoe candidaat lid Volksraad dari bangsa 

Ambon. maka oleh S: A. dan Ina-Toeni soedah 
ditoendjoek toean2 Pattij dan Tamacla. 

Dari bahagian bangsa Minahassa kita dapat 
batja. bahwa tocan A. L. Waworuntu lid Voiks- 
raad sekarang ini tida beri dirinja dipilih lagi, 
apabila ia dipilih djoega, ja akan menolak. ke- 
pilihan terseboct dengan minta terima kasih. 

Maka saudaranja jang mocda tocan E. W. 
J. Waworoentoe, kini mendjadi lid ' Minahassa- 
Raad dan Gemeenteraad di Menado akan di- 
toendjoek selakoe candidaat lid Volksraad. 

Perkelahian. 
Berhoeboeng dengan perkelahian jang terdjadi 

di 's Landsgevangenis disini maka kita kabar- 
kan lagi bahwa vrang jang ditoesock pada ping 
gangnja telah meninggal. Si pemboenoch tentoe 
tida akan mendapat hoekosman seboclan atau 
doea melainkan beberapa tahoen. 

Kabar politie. 
Oentoek keroegian seorang dikampong Djerah 

maka maling telah sikoet beberapa poto'g pa- 
kaian jang berharga f 2425. Badjingan tida 
ketahoean. 

Seorang di Passerstraat ditangkap sebab me- 
ncmbozni peti? dimocka djalanan b:sar. 

Ditangkap 3 orang sebab mempergoenakan sa 
ekor koeda akan menarik kandaraan. 

Seorang dari kampoeng Mangkocra ditang- 
kap sebab memahai sendjata larangan. (Kita 

memoedji benar politie karena sekarang setiap 

hari dapatlah kita politicrapporten jang dida- 

lamnja kedapatan banjak orang jang ditangkap 

sebab memakai sendjata larangan. Kalau setiap 
hari demikian tentoelah lama2 tida akan kede- 
ngaran lagi pemboenoehan2 jang mengedjam- 
kan hati kita. Begitoepoen kita membilang bc. 

ribve? terima kasih djoealah adanja karena me 
lihat politie  menocndjoekkan keharoesannja, 
Corr.). 

LOUIS DE VISSER DAN SEMAOEN. 
Aihambra-zaal di 's-Gravenhage socdah djadi 

penoe dengan orang-orang dari party Commu- 

nist jang bocka openbaare vergadering disitoe, 
begitoelah kita daret batja dalam Hst Vader- 

land. Semaoen, itoe orang jang socdah di hoe- 

wang dari Indie oleh Ned. Ind. regeering. ber- 
moela soedah dikasi slamat oleh Jeugdbond De 
'Zasier, atas ia pocnja kalakocan jang gaga. Ke 
moedian ia lantas bitjara dalam vergadering de 

ngan bahasa Melajoe, jang mana orang lantas 

samboct dengan tampik soerak. Wins, kemoedian 
salin itoe pembitjaraan ke dalam bahasa Olanda. 

dari Indie dan orang-orang jang kelocwar dari 

Nederland ada mendjadi soedara dari kaoem 

communisten Melajoe dan Olanda. 

Lebih djaoe ia bilang, bahoca dalam taoen 

Boeat sakit demam panas dan medjan boleh 

pakai Obat Woods Great-Pepermunt Cure Ha:iga 

4 1.28 satoe botol.     Semaoen bilang, bahoea orang-orang jang kloear lag   

jang laloe semingkin besar reactie di Indierriboet, | kampoeng2 dari kota besar di Holland paling 
semingkin besar lagi berbahajanja, maski orang 
bikin perhoeboengan dengan 100 communisten. 
Dalam pemboenoehan pada assistenten ada dari 
lantaran riboetnja reactionairen. Dan itoelah jang 
membikin orang-orang bangsa koelit pocti di In- 
die moesti rasakan bahaja. Boeat singkirken itoe 
bahaja, rahajat jang rendah dari Nederland 
moesti toeloeng lepasken Indie dari itoe orang- 
orang jang keloear dari Nederland. Kemoedian 
Louis de Visser bitjara, bahoca kaoem kapita- 

listme soedah mendjadi miskin dari lantaran ada 

nja peprangan taon '14 — '18 djoestroe itoe, se- 

karang orang soedah bikin riboet kembaii, jang 

menjataken bisa terbitken peperangan jang nanti 
membikin lebih soesuh lagi dari pada jang soe- 
dah-soedah. Lebih doeloe dibikin perbandingan 
antara Duitschtand — Frankrijk, sekarang antara 

Engeland — Fraukrijk, dan Nederland, berfihak 

pada Engeland, lantaran dengan Duitsehland 
tida bisa dapetken ay a-apa. Itoc angkatan prang 

laoet djikaloe djadi dibikin menocreet voorstel 

dari Viootwet, tjoema bisa djadi satoe bagian 

ketjil sedia dari angkatan prang laoct dari negri 
negri besar jang bersarikct. 

Dan itoe ada alesan jang bodo, bila orang 
bilang, jang membikin sato: angkatan prang la- 

Let ada bogat djaga keamanannja Indie. Sedang 

Nederland sendiri blon bisa djaga boeat kasla- 

matan negrinja sendiri. Dan apatah dengan Indie 

kita moesti bikin? Sedang kaloe orang moesti 
bikin itoe angkatan prang orang moesti berhimat 
pada ambtenaren, pada orang-orang jang tida 
bukerdja, dan pada onderwijs sataoe pada upa 
tagi. Gondstance, jang tjoema debat dalam itoe 

pembitjara'an. K. Po. 

LAGI PERKARA SCHORS. 
Commics Brookman, bekerdja pada Inkoop- 

kantoor S.S. beberapa hari jang laloe telah di 

schors, berhveboeng dengan perkara knoei, dalam 

mana ada menjangkoet beriboc-riboe roepiah. 

Djoemlah jang sebetoeluja bel bisa ditetapken. 

Pembesar S. S. telah seraliken ini perkara pada 

Justitie. Berhocboeng dengan satoe dan laen hal 

substituut officier van Justitic dari Batavia seka- 

rang ada berdiam di Bandoeng. K Po". 

0 3BY5D05OSDJ 0D JW 0 
Korrengzal obat bermatjam sakit. 
Semoeanja itoe meroesak koelt. 

Lawan di Hindia djarang didapat. 

Koedis, korreng, bisoel djerawat. 

Boeatan thabib orang jang pintar. 

Sekali dipakai kekosatan besar, 
Koetoe koeman mati terbakar. 

Masjho'r sangat bandingan soekar. 

Chasiatnja besar mocrah harganja. 

Satoe roepiah sebotol itoc belinja. 

Tokoh apotheek semoca menjimpannja, 

Lekaslah beli oedji baiknja. 
Agent: W. 8. Ledeboer & :0 

@osanta003 3290 
Sogokan pada politie. 

Deli Courant toelis : 
Berhoeboeng dengan politieschanda Jd di Ba 

tawi, dalam waktve jang belakangan banjak se- 

kali dibitjarakan tentang penjogokan pada poli 

tie. Teroctama adalah recherche Tionghoa dan 

Boemipoctera jang bisa disogok. Be'on lama poen 

di Medan telah dilepas beberapa rechcrch jang te 

lah terima sogokan, dan membiarkan orang mem 

berboeat perkara? ang bertentangan dengan ke 

wadjiban politie. 

Aneh sekali, kebanjakan rech--ch:2 jang ke- 

njataan pating tjakap, terima sogokan2, semen- 

tara dari fihak politie ada dipastikan. memang 

orang soedah tahoe penggawe2 politie menerima 

sogokan, tapi meski de nikian toch chelnja mem 

biarkan sadja, sebegitoe lama itoc hal tida lakoe 

kan dengan keperlocan, 

Practyk mengoeniljoek manakala orang dapat 

hasil, haroeslah orang biarkan recherche beker- 

dja dengan mardika semantara pepatah Belan- 

da: ,,Bangsat orang inoesti tangkap dengan ba- 

ngsat djoega” seringkali ada soero?p sekali da- 

lam perkara2 demikian. 

Doelocan seorang politie di Hindia telah voo” 

stel akan lakoekan pmilikan atas dirinja sersi2, 

akan tetapi ini voorstel orang toslak dengan di 

sertakan alesan2 tegoe. Kaloe diadakan penilikan 

pasti sadja bangsat2 kenalin sc Recherche 

Bo-mipoetra dan Tionghoa gampang kakenalan 

lantaran tjaranja mareka memake saroeng, demi 

kianpoen mareka poenja perkakas seperti bergo - 

lan dan karet bisa kelihatan. 
Soedah tentoe sersi2 itos dapat terima antje 

man? anonicm atau to:docan2, demikian politie 

Medan seringkali dapat trima sosrat2 anoniem 

jang ditoedjoekan pada chef2 atau orang2 saba 

wahannja 
Rasanja dalam soerat boedek itoc ada di war 

takan itoe chef2 atau orang2 sabawahan telah 

makan segokan dari rocmah2 djoed' atau pc- 

ngarakan? gelap. Kaloe penoclis itoc ketaosan, 

nistjaja ia bilang dapat dengar itoc tjerita dari 

lain orang dan itoe laen orang pocn (akan bi- 

lang dapat dengar dari lain orang lagi jang ia 

tida terkenal. 
Seringkali itoc socrat2 boedek ada menoc- 

toerka perikara jang benar, tapi seringkallanta 

ran tida ada saksi, itoc soerat-soerat tida bisa 

dipeke. Kaloe dalam papreksaan orang Politic 

jang dimaksoedkan ada bersala, lantas ia dile- 

pas. 
! Demikian poen keadaan di antara personncel 

jang berkoelit pocti tida bagoes. Orang tentoe 

masi ingat perlepasan2 atas dirinja sersi-scrisi 

Belanda lantaran perkara crimincel dan lain2 
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“felah terbit pertanjaan: mengapa Seringkali 

terdjadi politie bisa disogok ? Na 

Sebabnja orang boekan moesti tjari dalam 

marika poenja kwaliteit, hanja kwantiteit. Di 

    

Penjakit oeloe-ati dan moelas diobat dengan 

Woods Pepermunt Great Cure. Harga f 125 se 

' toe botol.   

banjak orang mempoenjai 5 sersi. tapi ini sersi2 
bisa dipertjaja abis. Di Hindia sasocatoe orang 
bisa djadi sersi, kalot ia kaliatannja ada pinter 
dan mempoenjai kabranian. 

Di Medan ada 16 sersi Boemipoetra dan Tiong 
hoa, tapi — katjoewali bebrapa antaranja — 
kabanjakan marika tida bekerdja tetep pada 
politic dan saban2 moesti ganti orang. 

Perobahan pada pera#toerait politie. 
Dengan mail jang paling blakang sampe disini, 

Bintang Tiga toelis dalah courant Het Vader- 
land samboengan dari apa jang ia soedah toelis 
tentang politie sehandaal disini. Ia soedah bitja- 
raken itoe oeroesan dengan perkataan jang njata 
dan djitoe, maka kita rasa perloe kita salin lebih 
djaoch apa jang itoe penoelis bitjaraken tentang 
ia poenja voorsiel boeat bikin perobahan dalai 
peratueran politie di Hindia. s 

Perloe sekali moesti dibikin bersi, biar bersi be- 
toel. Apa jang djclek, boesoek, koerang yande 
dan kotor moesti disingkirkan, sebab ia orang 
jang bikin pemerenta poenja nama djadi boesoek 
kerna itoe perkara ada lebih boesoek dari per- 
kara lelang kopie dari Nederlandsche Handel 
Maatschappyj jang doeloe soedah ditjeriteraken 
oleh satoe pengarang jang kesohor. Djikaloe itoe 
keadaan boesvek ditinggal diam, pemerentah 
djadi berbueat satoe kedjahatan bagi rahajat 
negri di Hindia. Siapa jang tiada tjakep oeroes 
pekerdjaannja atawa tiada boleh di pertjaja sa- 
ma sekali, mocesti dikasi pergi. Singkirken itoe 
semosu koctoe bocsoek jang lantaran veroes ke- 
pentingan dirinja sendiri, korbanken oeroesan neg 
ri dan kasentosaan rabajat negri. 

Ini perkataan tiada enak di dengarnja, tapi 
toch moesti d'kelocarken djoega. 

Djikatoe pembesar di Hindia tiada mengarti, 
tida bisa mengarti atawa tida maoe mengarti, di 
negri Olanda toch masi ada wakil rahajat negri 
jang boleh oeroes ini perkara. Dan 1a moesti oe- 
rocs ini perkara biar djadi beres. 

Ini schandaal boekan satoe schandaal ketjil 
jang sesoedahnja orang kasi keloear orang jang 
bersala, perkarauja dibikin abis sadja. Kerna ini 
oerocsan ada bocat kapentingannja rahajat neg 
ri dan deradjatnja pemerentah ada terantjem. 
Kepertjajaan pada pemerentah telah terganggoe. 

Sesoedahnja bikin critiek atas peratoeran politie 
jang lama, itoe penoelis bilang jang oeroesan po 
litie moesti diatoer begini : 

Boeat djadi kepala algemeene politie jang bo- 
Jeh dikasi gelaran Directeur generaal moesu ada 
seorang jang mengarti betoel kewadjibannja, jang 
mengurti djvega ocroesan Militair, jang taoe oe- 
roesan bestuur, menga:ti oeroesan pengadilan dan 
bisa bergaoel dengan rahajat negri. 

Kita soedah bilang siapa jang tiada tjakap 
bocat ocroesan itoe pekerdjaan, moesti digngkir 

kan, boleh djadi nanti orang menanja abis siapa 
jang dikira tjakep bocat kepalaken itoc oeroe- 
san! Djikaloe begitoe kita ingin seboct namanja 
satoe orang jang doeloe perna pegang djabatan 
miltair dan tave djoega oeroes pemerentahan 
negri, orang jang doeloe soedah kasi nasehat 
tjara bagimana barisan politic dan politie bersen 
djata moesti diatoer jaitoe kolonel F.J.P. Sachse. 
Dibawah prentahnja nanti ada chef dari poli- 

tie kota (politie kota moesti tinggal dibawa pren 
tanja algsmecne politie) dan recherche dari gc- 
west, commandant dari barisan marsose, jang 
administratic tinggal divero-s oleh departement 
peprangan, chef dari recherehe dan directeur dari 
sekolah politie, K.P. 

OEROESAN POLITIE DENGAN. 
PERS DI BETAWI. 

Baroc2 ini Aneta mengawatkan, bahwa ber- 
hoeboeng dengan oeroesan penjelidikan assistent 
resident Betawi tocan Helsdingen pada kekaloe- 
tan ocroesan politie tcroetama jang menjang- 
koet dengan penggelapan oecang negeri jang di- 
lakoekan oleh corps-politie, maka di antaranja 
satoe doea pcrs Europa di Betawi jang soedah 
m lebih-lebihkan perkabaran tentang hal itoe 
jang djoega mendjadikan katjaunja boeat jang 
menj lidiki, maka assistend-resident Van Heles- 
dingen soedah memberi perentah akan menahan 
kabaran officicel dalam oeroesan ini boeat sela- 
ma delapan hari tida diberiikan kabaran itoe 
itoe pada pers, teroetama jang dimaksoedkan- 
nja pada Java Bode. 

Ancta kemaren mengawatkan lagi, bahawa 
»hockocman“ 'ang didjatohkan oleh ass. res. 
van Helsdinge itoe djoega ada mengenai pada 
Iud. Courant. 

Berhoebocng dengan itoe Bneta mengawatkan 
lebih djaoeh : 
Bahwa kemaren djoega Java Bode atas na- 

manja hoofdredactie dari Java Bode Ind Cou- 
rant, Het Niuws dan Aneta-ditectie, soeda men- 
girim socrat kawat pada tocan besar Gouvene- 
ur Gencraal dimana ada bibikin prdtest tentang 
hal penahanan selama delapan hari dari perka- 
baran officiel adapa Java Bode jaig seedah 
dilakockan oleh ass. res. van Helsdingen, dan 
winta soepaja hockoeman itoe ditjabuet kem- 
bal. 

(Kawat-belakangan): bahwa  pengantjaman 
akan mendjatokaa hoskoeman pada Iad. Cou- 
rant itoe soedah ditjabvet kembali. 

(Kawat belakangan lagi): bahwa Bat. Nieu- 
wsblad menoklis, dibawah kepada ,,misplaatst 
machtsvertoon", jang assistent-resident mendjalan 
kan satoe kesalahan besar dan memprotest di- 
dalam ini oeroesan, tocan van Helsdingen sama 
sekalitida memovnjai hak. 5 

Itoe socrat kabur mengatawakan tentang hal 
peratocian jang tida oeroes dan tida diatoer. 
Rajat mempoenjai hak pada katerangan jang 
tjockoep sekaliai dan assis.ent-resident tida 
nempoenjai hak ini hal dengan semaoenja di- 
roesakan, 

Bat, Nieuwsblad biloek pada lain-lain socrat 
kabar. 

Pileg dan batoek, selama dapat disemboehkad 
olch Woods Pepermunt Greas Cure. Harga (1.25 
sakos botol. 

   



Berhoeboeng dengan hoekoeman jang didja- 
toehkan pada Javabode boeat 8 hari, maka 
Ind. Courant menoelis jang dengan ini atoeran 
maka kaperlocan oemoem mendjadi roesak dan 
boekan mestinja dikerdjakan. 

N. v. d. Pag menoelis, jang itoe kelakoean 
ada tida oerocs dan djadi ditertawakan lanta- 

ran boekan pers tapi rajat jang dihoekoem. 

Boeat penghabisannja maka itoe soerat kabar 
menoelis: diharap jang tocan van Helsdingen 

dengan segera bsa mengambil lagi siger tengah 

nja dan harces berlakoe djangan seperti meme- 

rintah di Rubr-gebied dan boekan sebagi orang 
tockang mendjatohkan hoekoeman. tapi sebagi 
hamba dari rajat Hindia jang ketjoerian banjak 
Wangnja, jang soeka menolong. 

Brebes. 

PBurmeeter dari Makassar memberi tahoe 
bahwa di Raadhnis tiap2 

dapat melihat veorstel dari ketetapan roollijnen | 

djalan-djalan didalam ini Gemeente. Lebih dja- | 
pai ketesapaa2 dari pada itoc belom ditempat: 

an. i 
De Burgemeester, 

DAMBRINK. | 
Makassar. 14 November 1923. ! 

TOEKANG  MENDJAHIT. | 
Mork SOEI LOONG | 
PASSERSTRAAT No. 85 | 

Poenja roepa.roepa kain jagg bagoes betoel 
dibekin pakaian . 
Pekerdjaan bagaes dan tjepat! 

Oepah dan hsrga moerah! 

orang boleh | 

  

N. V. RATHKAMP & Co. 
Weltevreden, Batavia. Buitenzorg, Soekaboemi, Djokjakarta, 

Semarang, Soerabaja, Medan dan Makassar. 

Creoline (jang paling baiktjar: Europa) sat. e fiesch 
f 0 60. 

Goela soesoe (melksuiker) boeat makanan aak satoe 
blik setengah K. G. f 2. 

Naphtalina knikkers satoe K.G. f |. 
Kita poenja pembantoe ,,S“ wartakan: ' 

»Rolitie berdjoedi". Doea oppas politie soeda j 

kocndjoengi roomah perdjoedian di Brebes, jang 

orayg doega, kadatengannja ini doea politie, ten- 

toclah akane bikin penangkapan padaitoe pen- 
djoedi pendjoedi. . 

Ini doega'an sama sekali sekali telah menjim- 
pang, karena itoe oppas politie poen toeroet 

berdjoedi ") 
Eigenaar dari itoeroemah djoedi soedah kasi 

pindjam ocang pada itoe alias oppas jang di- 
goen kan hoeat adoe peroentoengannja diatas | 
medja idjo. 

Dikirkim keliling Hindia. Nederland de- 
ngan rembours, H 

  

    
Pendjo: : lan dimoeka 

orang banjak 
pada hari Djoemaat tg. 16 November 1923 

didjam 10 pagi 

akan diadakan Pendjosalan dihadapen orang 

banjak dihadapan dari Ged. Vendumeester di- 

dalam kantoor controleur di 2 

MAROS | 

Hfndia, oleh Njonja J, KLOPPEN- 
Aa — VERSTKEGH. Harganja 

.50.— 

Boleh panggil diroemah ! 
Bisa bikin roepa-roepa pakaian ! i 
Bisa bikin betoel pakaian roesak! | 

| 

Boleh dpat 2|— 
itum 0nd 0212055 me Barang-barangmoe 
BOEKOE ORAL OBAT terkarang oleh Njonja J. | 3 

Tah. Is 1 pembatj agimana itoe hai - ELOP BERG — VFRSTEEGH, 

ma, Pe ea kesenian ap hamba Ta Pa an Pena ko erang lakoe e 

— 4) Sajang sekali, kita poenja pembantoe soe- Mann an soombeehan pita | tjobalah masoekkan ADVERTENTIE dalam ini 

Ga Dipa Gt: mommenja Kovakang Opa HA! | As teembosh-tosmbeehan terkanng keaas Pem berita-Makassaratau Makassaar- 
remah perdjoedian, Red. K. P. ijurat dan pembijamaan Prihal px 'S ec he-Courant, dimana toean mesti akan da- 

dan toemboehtemboehan ' ditanah (Pat lebih banjak keoentoengan deri barang- 
barang daganganmoe dari pada tahoen-tahoen 

Ban Ilang laloe. 

Koninkliike Paketvaart Maatschappii 

AANKOMST EN VERTREKDAGEN DER SCHEPEN GEDURENDE DE MAAND NOVEMBER 1923. 

| 
| 

| 
| 
| 

    
AANKOMSTEN 

  

      

a. sehimpoenan sawah2 (12 petak) bernama : 
Tandanga. , i st VERTREK 

b. schimpoenan sawah2 (6 petak) bernama! agen. Donderdag 15 , . bantalan pe 1 Donderdag15 Nov. van Passng. indari -g Nov naar Ambon en Ternate 

Cc, sehimpoenan sawah2 (2 petak) bernama Palopo. D. 

Mangambang. Woensdag 14 Nov. van Berouw. onderdag 15 2 BNN 
d. sehimpoenan sawah2 (3 petak) bernama Londoi g aa 

aan aan . rijdag 9 Nov. j i . 1 
e. Ke Anang sawah2 (5 petak) bernama Donderdag 8 Nov. van Soerabaja. 8 mu N.M. IN maa Be pe Pa sr sa la tera 

Todangboengo. Van Heemskerk Zonda y ' di : To . , . . g 18 Nov. naar Bocton, Raha, Ambon, Saparoea, Piroe, Namlea, Sanana, Laiwoei, Batjan, 

f. an ama sawah2 (5 petak) bernama E Bana Pe pan Ampenan, 8 uur V.M. Ternate, Wajaboela, Galela, Tobelo, Ake. Selaka, Kau, Boeli, Sorong, Marok. 
ng. . » , .- , Riouw i ssi ai “Sarrai i 

ge Mabamena taneld M 'pehsk) bocruma an Sigra . wari, Bosnik, Iemta, Humboldtsbaai, Sarmi, Mapia en Saonek. 

Langiri Bajoa. i De Klerk : : ' Semoeana te detak dek  kampoeng Bonto-| Zaterdag 17 Nor. aa poriitata, Zondag | Nan naar Tandjong-Priok. 
, lei , " 

Djoeroekoeasanja sipendjoeal, Sa S. en Bonigolf. 

Mr, M R- RINKEL, Vrijdag 16 Nya aa “Pare Pare Manndag ja naar Park-Par&, Polewali, Madjene en Balangnipa (Mandar). 
“NOV. : - , uur V.M. 

Selamat tahoen baroe Pule an Maljjena 
Pada hari Senen 31 Deoember 1923 dan ciaan. Maandag 19 Nov. naar Berouw. 

Rebo 2 Januari 1924, kami terima Adverten- Doodadag - —. ja Bima en 12 uur M. 

tic-Advertentie ocntoek pengoetjapan v c Soesda eilanden. 

s£ MAT E AROE an Linschoten. i 20 N - i j 

bocat Pa Sa H D An $ ita-Ma- “Donderdag 15 Nov. van West en Dana V. Mo ui Ba aa BA ae Ooo Pos en ari Sia Kekar (ea Patel pe. Minta 

k » Da 3 en, | Noordkust Celebes, Menado, Sangir, en “7 Ka dar A la Ma Sa Sina 5 Ken ig PM mg 
assar”, seperti tjonto dibawah ini dengan Talaud eilanden. , wandang, Amocrang, Menado, Siaoe, Taroena, Liroeng, Beo, Peta, Tamako, 

memvajar lebih doeloe f 0.50— bocat sekali 5 @nde, Tagoelandang en op de terugress, Sentigi. 

ditempat:an , outman. W 2N i Pp. KAREL Woensdag 21 Nov. van Balikpapan, aa £ ov.| naar Brisbane, Sydney en Melbourne. 

p:f. 111924 Soerabaia, Semarang, Batavia en 
STP TT, NETER oo Singapore. 

Be nee sansmmanaawan | Kenalan Ka EN Pentas Vrijdas 23 Nov. | amar Bonthain, Saleier, Sindjai, Badjowe, (extra) Palma, Palopo, Malili, en op de 
p.f. 1-1-1024 H. KADER insdag 13 Nov, van Batavia. 8 uur V.M. terugreis Kadjang. 

Ae an Oa Me en sesama enoa. Woensdag 25 Nev.| maar Boeloekoemba, Salcier, Padang, Toembeelongan, Djampea, Lab. Marege, Bone- 
L. PANDJANG, Zondag 35 Nov. ya » Boelamabs, 12 uur M. rate, Maoemeri, Kajeeadi, Radjoemi, Padang, Salcier em Bocloekoemba.   p.f. 11-1924. 

LMANAK SOBEKAN 
TAHOEN 1924 

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” 

  

 



! 

Soerat chabar minggoean. Na Bara Keane mn 

WELTEVREDEN . 

Tjamboek IM VOLKSLECTUUR jaite . , 
ye jambi mug” 2 Swintei,ctres 2 M Ojoeal Loterij ocang betoel 

boleh dapat beli di. IN PASSERSTRAAT — MAKASSAR. & f dari Ng | 

Celebes Orukkerij. SdunononoNoNoNonona » nlandsche Ziekenvzreeniging' 

     

  

Hoofdprijs f 100.000.—, 2de prijs f. 50.000.— 
—. 3e prijs f 25.000— PAK :ILAH     

     

      

Tariknja paling laat 22 Januari 1924 
isa dimadjoekan 

Harga satoe lIot f 12— 
ASTAEMADOR” IP "ix 

Ini obat jang paling baik boeat ASTHMA, | Aangeteekend tambah f 0.35 2 Rembours tida bisa diterima. 

SESEK NAPAS. | 

Boleh dapat beli di: 

IMPORTEURS : pesan sekarang pada: 

GEBROFDERS NAJOAN | PASER BESAR WETAN 36, TEL: 2017 ZUID. 
Telet: 379. Tempelstraat 76. ' 

PERINGATAN: Segala Lot-toewa dari Premieleening TIDA BISA DITOEKAR- 
KAN. Lekas beli djangan toenggoe sampe harganja naik ting- 
gi, paiing baik 

    

  

Manders Seemann en Co'sHandel Mij. 
PApPDA AAA AKA EAN AAA KA RAN AED ADAKER KANE LAB KAN ba aa aneh ebeg | 

  

  

  

  

    
BI Ba 8 a . z 
5 Soesoe bikinan Wolanda tjap MELKWAGEN (Kereta-Soesoe) B 8 5 D MANIS — ENTIER | : Kwaliteitnja jang paling bagoes, redjiki jang paling tinggi, rasanja jang &l 8 "3 RJ paling enak, harganja jang paling ketfjil. a a H 
Gg 

a 
Boeat orang Mocda dan Toewa 2 Tiada jang paling baik. Bi : 

Et O . Pr Mintalah INI HARI djoega 28 8 
. E3 Boleh dapat dimana-mana : empat. 2G : 

. . 1 - Kl g Satoesatoe blik tjap KERETA SOESOE ditanggoeng baik. 2 8 8 
D 

ARAOSEPUAAPE AUTO ANA KAPAN E RA AAA NAK ARE KK RED E F : 

ANA NA NAN AA NASA NA AAN AAN AN ANA Dj Oounobooen osoG os 05 On po ons 5 8 KVENTEGA TJAP KROON ih E 
j F 2 1 5 Sy HN Ea # 

NP & N 3 E K #T NB E : : E NB E : IX Hg W K 2G S4 ja . | N 6 - & ' E 
& NS 3g Minemah Bi K 2 8 24 Winemah Bar N : . 
8 I 3 E Gedep:merk. B tjap - 

SG 39 £ NA a . , si 77 S p S RB itoe tida lebih ma- sa TRIO # 
5 I hal dari pada 29 y & 
NK T Ai aman » 
n Va : a Bier jang dibikin dinegri NR M5 , h Pn “8 20 Ni dG4d0 1454 3 Woltanda ' 
Ii Oo - 5 , . P 3. dan jang 8 
NN 5 tetaviada lebih se- HA | h il K 
1 "3 — ae dap rasanja dan !e- - hd IN9 dl ' : 2 BAIK! MOERAH! Ng i si X Boleh dipat dimana-mona tempat” 4 bih wangi baoenja!l 2 aa : 
Naa NA MAN Ban @aowossvoeasananagananaosacagag #O01000OR0MONLL NAN
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