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Perhatikanlah itee! 

Menilk dan saksama? kepada doea perkata- 
an jang diatas ini, maka njatalah, bahwa per: 
kaga'an ini berdiri dari pada dan kepada, sifat 
jang ti#ggi dan dalam djoega toedjoeannja. 

KetaLogilah, ketika doeuia ini soedah menge- 
tahoei dirinja, dan soedah melocaskan haknja, 
sedang menoendjoekkan keharoesannja, maka 
tiap2 jang ber jawa dan jang berpengrasa bang- 
kitlah serta menghamboer2 dan menghaboes2 
nafasnja akan mengisap oedara jang njaman. 

Ditengah kapitjakan dari pada bangsa itoe 
jang telah berseroeh-scrogh sakian kali akan ke- 
lepasan serta meriadoe perhsntian, maka tiba2 
dengan djam dan ketika jang soedah ditakdir- 
kan Allah soebhanahoe wata'allah, maka ke- 
dengaranlah perkatata'anini ditengah kesoerji- 
un kepada hambanja jang terpilih ja'ni: Moesa, 
bergoena kaoem Allah jang tertindis, ja'ni: oe- 
mat Israil. 

Djadi djika menimbang perkata'ar ini seha- 
loes2nja, maka inlah socatoe perkata'an jang 
menoendjoek bagiana kebesaian kocasa dan 
laenjumpan kemoeliaan. Inilah dikatakan orang 
Melajov, bahwa ialah kalimat pengharapan, ka- 
rena la mengalir dan pada pohon kahidoepan 
serta tocdjueannja kepada satoe kehidoepan ke- 
sempoerna'an, dimana sekali klak segala mach- 
loek jang berujawa dan jang berpri baka, doe- 
doek dengan sorak dan gemar. 

Demikianlah djoega perkata'an ini, soedah di- 
poengoet djoega oleh segala manvesia dibawah 
langit ini, oleh jang ketjil, hingga jang besar, 
Jang kaja hingga jang miskin moelai dari ke- 
djadian, doenia hingga kini bahkanpoen lagi2an 
Larena ia berpihak kepada pengoewasa'an. Tja- 
ra lain kita maee katakan, bahwa selama doe- 
uia berdiri, perkata'an mi selaloe me.galir dari 
rada riap2 moeloet di tiap2 ketika dan peristi- 
wa, 

Sebaliknja kita katakan doenia senantiasa 
mehoentoet dirinja ,Akoce ada". Didalam 
hal doenia menoestoet dirinja ,Akoe ada" 
selakoe ia berkata berdjaga dan perhatikanlah 
dirimse, karena tanaga dan tohama akan di- 
toendjoekannja. 

Apakah sebabnja, maka doenia selamanja 
berifat demikian ? ma,loemlah tocan2, bahwa 
Goenia didjadikan boekan kepada kebiasa'an 
dan ketjilaka'an, melamkan kepada kesoeka'un 
sebab 3toelah, ditoentoet uleh imanvesia jang 
ada makota segala machloek edang menjata- 
ban dirinja ,,A koe ada" sebagai pokok dan 
toedjoean hido-pnja. Didalam hal soeatoe bang: 
sa (kaoem) mencentoet dirinja Akoe ada 
maka disitoclah ia menjatakan ba .imana kc- 
besaran kemocha'an dan ketinggian daradjatnja 
sedang ia menoendjoek dengan terang bagaima- 
na Maksocd kedjadiannja jang socdah  ditak- 
dirkan Allah Ta'alah, Berkembanglah docnia 
kini dizaman2 ini, oleh segala pedoedoeknja da- 
lum segala hat ichwal baik dalam permainan, 
baik dalau? perkocmpoelan bangsa, sedang ber- 
(diri selakoc seorang pahlawan jang perkasa d:- 
ngan gagah berani sambil menjatakan diriuja 
Akoe ada. 

'Tjobalah pandang sadja dalam permainan 
vempama petandingan voctbaal, masin:2 me- 
moendjoekkan gagahnja, soepaja dapatlah ia 
menjatakan dirmja, ja'ni beroleh kemenangan, 
sebentar kta mendengar captain senentiasa mem- 
beri soeara dan izarat kepada anak bocahnja 
ukan Mengingatkan merika itoe keharoesannja 
jang kini tengah dilakoekan. 

Demikianlah djsega 81 Kieper haroeslah mc- 
lakoekan dirinja, sebagai seorang pendekar jang 
faham, bahkau poen sebagai seorang pahlawan 
jung gagah berani. Soepaja moedah2an pelaja- 
run merika itoe bole sampai dibandil jang te- 
nang dengan selamat dan sentosa: begitoclah di- 
dalam peperangan tiap2 serdadoe jang setia 
wan, jang tjinta radjanja menoendjoekkan, ga- 
gahnja sebagai ,A koe ada" 

Sekarang baliklah balosankoe, kepada kehi- 
doepau kita banysa Ambon, "tentang perka- 
tan jang diatas ini sedang hamba silahkan tocan2 
pembatja bangsakoe perh8tikanlah hal ini jang 
k.Mi kita sekalian masing2 mereboet akan per- 

terseboet itoe dengan pelbagai ketiga- kata'an 

woeat segala penjakit badan, Obat Woods 
Pepermunt Great Cure moestadjab benar. Har. 
ga 1 1.25 satoe botol. 
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fiai mengirim bajaran soerat kabar, dialamatken kepada tocan Redacteur 
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-2 . SDVERTENTPE MESTI DIBAW LEBIH 00EL0c uh suka 

P ngg As, | han dari kita sendiripoen. 
AN KANAN ENI, KOK AR Ma'loemlah toean2 bahwa didalam hal mem- 

perdirikan barang perhimpoenan bangsa" maka 
itoelah ada djalan akan beroleh pengharapan 
bangsa jang dalamnja mengandoeng penghiboe- 
ran. Djalan inilah jang ditoedjoei kami kaovem 
Ambon S. A. semaksoed jang indah dan moe- 
lia bergoena oematnja baik jang bekerdja, baik 
jang mengantjam karena asalah semoranja, ja“ 
ni jang berdarah Ambon itoelaii. 

Doenia ini terbalik sadja Lergoena kaoem 
Ambon barangkali akan mengobahkan dirinja 
karena bangsa sendiri bangocn melawan bangsa- 

mencendjoekkan  dirinja 
Akoe ada ,Akoelah dia“ sehingga 
mendjadilah socatoe bocah moeloet orang beta- 
pa bodohnja bangsa itoe karena waktoe mas, 
dilalaikan dan intan dan permata :dibocangkan. 

Pandanglah sadja V.M.B. menoendjoekkan te- 
naganja kaocm Ambon jang di Ambon, koc- 
rang mengerti memperlihatkan kepintarannja. 
Ambonraad menjatakan dirinja sebagai seorang 
pahlawan kepada S. A. dengan berdaja akan 
memoelangkan dan meninggikan kemoeliaannja 
kepada dirinja sendiri, sedang bersangka bahwa 
itoelah ada kemadjoean bangsanja, ingatlah pi- 
datonja Tocan Poetiraaij tanggal 16 Dec. 1923. 

Nimbar geredja Saparoea, jang dari sitoc pa- 
toct mengalir penghiboeian goena djamaatnja. 
Seperti maan bergoena kaoem Jisrail di padang 
Tia, oleh penghotbatnja, akan tetapi menggan- 
tikannja kedengaranlah pelbagai antjaman dan 
larangan sebagai hoedjan mani mervesakkan pa 
joeng. Di Ehemah geredja Saparoea taoza Ini. 
leeraar Sitaniapessij, membagikan dan mentjerai 
kan bahagian2 kaoem penoeroet dan kaoem pe- 
lawan, kaoem kaboer, dan kaoem menjalah se 
hingga sadjian jang moelia bergoena sekalian, 
diasing asingkan sebagai di Horeb dan Djorizin. 

Demikiautah doena dalata bangsa Ambon 
membahagikan dirinja, sehingga kami kaoem 
Awbon terhisap djaveh dari zaman kemadjoean 
sebagai hendak mendaki dit olok, memandjat: 
poen ditorroenkan oleh dirinja sendiri, sehingga 
zaman ini ta semerbak bagi kacem Ambon. Me. 
bhat dan memlik keadaan kacem Ambon, jang 
membahagikan dirinja, maka tmbocilah perta- 
njaan in, Apakah Sebabnja terdjadi dan ada- 
kah terdjadi dari pada sekalian kaocm Ambon? 

Pertanjzan mi didjawab dengan pendek sadja 
bahwa segala pemocka ta sehati, Lihat toean 
Hetharia kaoem ta dipiwpin oleh pemeeka me- 
nOcroet keadaan zaman, Kepada hak sama rasa 
dan sama rata. 

Lihatlah sendiri tocan2 bangsakoe, tjonto itoe 
dalam toelisan tocan propaganda V.M.B, da- 
lam Makassaarsche Courant jang mengandoeng 
Libit jenjakit jaitoe tinggi hati rasa diri besar 
sehingga barang siapa jang diterima dalam per- 
himpucuan V.ALB. jani sebagai domba jang 
koerang boeloenja artinja tjoema diterima sadja 
orang jang berada dan jang tinggi martabatnja. 
Itoekah perhimpoenan loijaal jang bekerdja hen 
tarkan bangsanja ?! 

Bolehkah sebueah keradjaan tjoema ada toe- 
au2 sadja sedang koclie, en joi1gos, buboe tiada 
Ha. ha. ha. begitockah ! 

Djika kita bkerdja jangsegini, hingga doenia 
toca, maka belomlah kita dapati reti2 dan mak 
seed jang sah dari pada perkataan 'alamat ini, 
sedang kita berdiri djaoch dengan memandang 
sadja kepada lain bangsa jang berlomba-lomba 
kema djoean. 

Tetapi kami S. A. pertjaja, bahwa pemerin- 
tah agoeng sampat memilik lebih djaveh bagai- 
mana kerdja S. A, ada, walaupoen dikota V.M. 
B. Ambunraad: Sitaniapessij, bahwa kami ka- 
oeln merontak. 

Djika kita maoc djadi njaman dan moelia 
menoeroet zaman-zamau ini, hendaklah kita me 
nengadah kelangit kepada ,,Tohon kedjadian” 
kita, Jaloe poela menoendoek ke b,emi dari ma- 
na asalnja kita, sedang bekerdjalah dengan pc- 
rasaan ,SaNa rasa”, ,sama rata” dengad ta' 
membeda-beda tersaloet bersopan santoen 'adat. 
Demikianlah ! 

NB. Mengingatkan segala pembatja, bahwa 
perkataan ini jang kini dioeraikan, 
berlainan maksocdnja kepada barang 
jang tertoelis dalam kitab 'Oelkoedoes, 

SILAHOOIJ. 

Boeat sakit demam panas dan medjan boleh 
pakai Obat Woods Great-Pepermunt Cure Harga 
J 1.25 satoe botol. 

: toean J. MUNSTER. 
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BELAS PADA HARI 

OEWANG ROEPIH. 

Satoe pembantoe dari Algemcen Handels'lud 
telah bikin pembitjaraan dengan oud-minister Mr. 
M. W. F. Treub tentang soeal-socal jang penting 
dalam kalangan economie dan f'nancien di ini 
waktoe. Soeal pertama jang dibitjaraken adalah 
kadocdoekannja oewang roepiah, jang ini wak- 
toe rame dibitjarakan dalam kalangan dagany. 

Bahaja dari toeroenja oewang roepiah begitoe 
kata toean Treub menveroet saja povnja penda 
petan ada terlaloe dilebih-lebihken. Pendjocalan 
jang begitoe banjak dari barang-barang, jang har 
ganja diitoeng dengan oewang roepiah dan per- 
mintaan jang sanget banjak dari barang-barang 
jang harganja diitoeng dengan dollar, sebagian 
ada berhoeboeng dengan perasaan. Tapi perloe 
diperhatikan, bahoea dalam 2 Minggoe jang pa 
ling blakang koers dollar naek tinggi sekali, boe 
kan sadja kaloe dibandingkan dengan ocwang 
roepiah, tapi djoega dengan oewang dari seba- 
gian besar negri-negri. 

Ini kenakan memang soedah didoega lebih 
doeloe, antara laen-laen lantaran Amerika ada 
crediteur jang besar dari Europa dan di laen fi- 
hak itoe negri bisa tjega sebagian, soepaja negri- 
negri Europa tida bajar oetangnja pada itoe ne- 
geri dengan barang-barang. Hasil dari kedoedoe 
kan jang beroba dan politiek dagang dari Ame 
rika kasi crediet-credict ba-oe pada Kuropa dan 
laen - laen negri. 

Tapi ini perkara tjoema memoendoerkan kesoe 
sahan dan begitoe lekas Amerika brentikan pem 
berian crediet baroe sebagimana sekarang moe- 
lain terdjadi kesocsahan akan djadi semingkin 
besar, berhoeboeng dengan pewbajaran vctang 
dan boenga. Amerika ada hadepken doea per- 
kara: itoe negri moesti robah bavjak politik 
ecunomie dan dagang atawa itoe negri mocsti 
moesti matikea sebagian besar oetaugnja Europa, 

Prihal keadaan oewang roepiah — begitoe Mr. 
Treub menerangkan lebih djaveh menoeroct pen 
dapctan saja, di waktoe paling blakang orang 
bitjara terlebih dilebih-lebihken perkara merosot 
nja harga itoc oewang. Perkara itoe soedah di 
bitjarakan dan ditoelis terlalbe meliwatin wates, 
hingga membikn koeatir pada publiek. Bosut 
memperbaekin timbangan financieu negri boekan 
ada perkara jang tida bisa dikerdjakun. Apabila 
orang perhatikan, bahoea buleh djadi Troelstra 
diangkat djadi minister, saja tida merasa heran 
kaloe orang merasa koeatir jang financien negeri 
akan djato. Tapi menveroct saja poenja penda 
patan, ini keangkatan tida bisa kedjadian. Prihal 
djatonja oewang rocpiah orang soedah bitjara 
terlaloc banjak dari jang dirasa perloe. Ini ada 
tjerobo sekali, lantaran 1roe hal bisa memvikia 

keder kapitaal? asing dalam kita pocnja negri. 
api toeroennja oewang rocpiah paling bela- 

kang ada kebaekannja djoega, lantaran peme- 
rentah jang baroe nanti mendoesin, bahoea kca- 
Jaan djadi semingkin soekzr dau perloe orang 
berdaja oepaja dengan soenggoe-soenggoe. 

Koetika ditanja perkara Duitschland Mr. Treub 
kasi djawaban, pengharcpan-pengharepan bocat 
Duitschland ada soesa sekali dibade. Jang paling 
dikocatirkan adalah kalo2 Dnitscnland terpren- 
tah oleh kaoem communist, sebab kaloe kedja- 

dian begini, tapel wates Nederland mossti didjaga 
keras, soepaja orang-orang jang tida diingin tida 
masoek di Nederland dan tai perkara bisa me- 
nimboelkan hal-hal jang tida enak. S-ande peme 

rentahan bolsjewistiseh di Duitschland tida bisa 

idoep, toch peperangan soedara bisa goelingken 
itoe negri dalam djoerang. Prihal economie dari 

Duitschla d, ini bisa djadi semingkin paja dari 
sebagimana adanja sekarang. . , 

Sedari oewang mark djato concurrentie dari 

£fihak Duiss dalam doema pelajaran tida begitoe 

dirasa sanget oleh Nederland. . . 

Soeal economie Europa jang lebih penting be- 

gitoe kata Mr. Treub adalah pertempoeran sc- 

karang di Engeland antara perniagaan merdika 

dan protctie (melindoengin perniagaan.) 

Sikepnja Baldwin ada lantaran desekanuja du 

minions soepaja diadakan pelatoeran-pelatoeran 

protectic. Makso-dnja Baldwin tjoema bisa ke- 

sampean, apabila bucat barang-barang makanan 

jang tesoetama dan laen-laen barang jang dikirim 

keloear oleh dominions poen diadakan invoer- 

recht (bea masoek) jang ,,melindoengin” (sedikit) 

tapi ini tida ada dalam maksoed-maksoeinja 

Penjakit oeloe-ati dan moelas diobat denga: 
Woods Pepermunt Great Cure, Harga f125 sr 

toe botol. 

Harganja Advertentis: 

| 
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Dari 1—4 baris dalam 1 kolom f 1.— Tiap-tiap baris lebih £ 0.23 
Hoeroef-hoerocf besar, bergantoeng sadja dari loewasnja temp ad 

Siapa-siapa jang maoce berlangganan dau tempatken ad- 
vertentienja lebih banjak kali, akan dapet koerang ba- 

jaran, Advertentie-advertentie jany liwat dari 
oekoeran, boleh diterapatken sesoedah 

berbitjara baik. 

Agent di Europa: 

N. V. Drukkerij-Uitgeversimij J. H. »z BUSSY, Amsterdam 

KELOEAFNJA S0ERAT CHABAR INI. 

Bal iwin. 
Perlawanan jang begitoc keras pada protectie 

politiek ada satoe hal jang menggirangkan, se- 
bab kale kucem protectionisme di Engeland 
dapet kemenangan, tjilakalah industrie di Europa 
Barat. Sebab boekan sadja pendjoealan hasil- 
hasil dari industrie Europa Barat nanti dapat 
rintangan di pasar Amerika, tapi poen di laen- 
laen pasar besar di doenia. 

Prihal angen-angen protcctionistisch di Neder 
land begitoe Mr. Treub bitjara lebih djaoeh ada 
Samar-samar sadja. Bahaja satoe-satoenja adalah 
Apabila sebagian besar dari lid-lid Tweede Ka- 
mer jang tida dipilih atas dasar programma pro 
tectionistisch, kemoedian djalanken politiek de- 
mikian. Lantaran sedari abab katoedjoeblas ke- 
madjoean peruiagaan Nederland ada berhoe- 
boeng sama perniagaan merdika dan protectiu- 
nisten, jang centrumnja ada di Tilburg, tjoema 
ada sebagian ketjil sadja Rahajat Nedcrland 
moesti mengarti, politiek protectionistisch ada ber 
tentangan dengan kepentingan kolonien dan 
pelajaran.” 

TIMBOEL KEMBALI. 
Corr: Bonthain wartakan. 

Dalam rocang Pemberita-Makassar No 237 
jang terbit pada 22 October 1928 jl. telah kami 
terangkan pandjang lebar ocntoek keadaan OI 
pada ketika itoe, demikian pocla tentang hal ih- 
wal riangnja O.I. No 7-8. Dengan berharap atas 
pertocloengan toean2 pembatja sekalian agar da 
pat menjampaikan kepada kami bestuur O.I. 
barang dimana bertemoe, sovpaja dapat sampai 
pada tempatnja biasa. 

Dalam beberapa boelan terseboet tinggallah ka 
nj menocnggoe chabar, serta mengirim pertanja 
an kemana? tetapi sia'lah sekalian itoe, karena 
tiada dapat balasan dimana adanja madjallat 
O.I. tersebuct. 

Walaupoen sekian boelan lamanja tiada keta- 
hocan chabar? dimana adanja, tiada djoega poe 
tocs pengharapan kami siang dan malam, sela- 
loe kami mimpi'kan sadja, mocdah?'an timboel- 
lah kembali menemoei sekalian pembatja'nja 
jang awst tjinta padanja, karena telah s-kiai 
lama ia ta'menampakkan wadja doerdja lagi 
pada ketjintaannja. 
Maka sementara kami mengenang2kan perdja 

lanannja itoe tiba2 dalam boelan ini, sampalah 
madjallat O.I. terseboct pada kami atas peng- 
hantaran toean Djaksa Bekeroc. Menoerozt war 
ta, seorang diantara pendoedoek disana, meng- 
hantarkan madjallat O.I. terseboet pada kantoor 
beliau, karena madjallat O.I. itoe dapat dibawa 
nja beisama? tosroen dari auto, kettca dikirim 
kan maajallat O.I, bersama? auto jang dinaiki- 
nja, sedang tiada ketaho-an oleh chauffeur seba 
ygaima keterangan jang dioeraikan dalam P.M. 
jang terseboet diatas. 
Sekarang madjallat O.I. beradalah pada tem- 

patnja seperti biasa, sementara menoenggoe wak 
toe jaag baik oentoek munemoci kembali pemba 
tja'nja jang telah lama mengenang'kan kedata 
ngannja. Apakah sebabnja maka madjallat O.I 
menvcnygoe wakto» jang baik lagi? Tiada lain 
karena ke:daan madjallst O.I. pada masa ini 
adalah sebagai lampoue jang wada berminjak, te 
lah babis mengoeap o'ntve& ongkos terbitnja se 
bagaimana keterangan jang telah kami teraag- 
kan d.lam P.M. jang terseucet diatas djocga. 
Njatalah sekarang soenboe masih ada, tetapi 

munjak jang tid: ada. Oleh karena habisnja mi 
njak, terpaksalah kami meutjari waktoe jang ba 
ik oeutoek ongkos perdjalanaunja, karena ma'- 
loemlah tocan2 bahwa perdjalanan tiada boleh 
berdjalan dengan vrij, tctapi moesti tertampal 
oleh kertas ongkos (franco). 

Dari itoe sabarlah dahosloe tosav? pembatja 
madjallat O.I. dengan segenap tenaga kami be- 
roesaha menjawmpatkan keradapan tosan2 pem- 
batjanja. Dengan sebalikuja berharaplah dengan 
sepenosu2 pengharapan pada sekalian tusan2 
langganan, agar membanto? kami poela deugan 
Segenap tenaga ocutock melan Ijoetkan terbituja 
Soejoeh agama kami Islam, jung bersinar madjal 
lat .Oesaha Islam.” 

Hen daklah tocan2 membantoe kami menjinar 
kannja kembati, dengan segerah mengirimkan 
langganan baroe lagi, ocntoektahoen 1924 atau 

  

memanen aman La mm. 

“Pileg dan batoek, selesma dapat diemboehkan 
olch Woods Pepermunt Great Cure. Harga f1.25 
satae botol.



  

Pertoendjangan toean?2 membantoe kebaikan 
keselamatan agama kami Islaw. Sebaliknja | 

tocan3 langganan jang masih menoenggak dja- 
nganlah teroes berdiam diri, dengan lada lebih 

menolek kekiri dan kekanan, kemseka 
dan'kebelskang. Akan tetapi tetapkanlah kewa 
djiban toean3 membantoe diatan agama kami. 
P. h toean2 akan ketegoehan hati bang- 
sa Cheristen pada agamanja. Dari jang besar 
sampai kepada jang ketjil, masing2 berloemba2 
membant oenja. 

Dari itoe beramai2lah toean2 sekalian sama? 
bekerdja toeloeng-menoeloeng dengan tiada meng 
harap akan keoentoengan sebesar zarah sekali- 
poen. Akan tetapi maing2 ingatlah akan kebai 
kanfoemoem agama kami, bangsa dan tanah a- 
ir (Celebes.) 

Djikalau sampai terbitnja poela, kami berniat 
mengetjilkannja, tetapi akan menambah halocan 
lagi, jaitoe btekannja semata2 oentoek agama 
sadja. Akan tetapi dengan ringkas berkemoedi 
kebaikan oemo.m oentoek keselamatan do.nia 
wal achirat. 

Noot. 
Atas kedatangan Orgaan Ocsaha Islam pada 

Toeannja, itoelah jang kita pandang alamat, 
bahwa penggerakan itoe masih hendak diteroes 
kan, tetapi walaupoen sedemikian kalau tiada 
dibantoenja pada saudara2nja bangsa Moeslimin 
memberi njawa (........),itentoe lenjaplah peng 
gerakan itoe. 

Dari itoe kita berharap moga2 bangsa Moes- 
limin soeka menocloenguja, soepaja penggerakan 
itoe mendjadi seteroesnja. Red. 

  

i “Kabar-Kawat. 
  

  

Albanie, 
Pemerentah Aibanis dalam pemilihan oemoem 

dapet 57 tempat, sedang kascm oppositie dapet 
80 dun kaoem merdika dapet 5. 

Besi dan wadja. 
Hasil besi mentah di seloeroeh doenia dalam 

taon 1923 ada 645 million ton, sedang dalam 
taon 1922 ada 52 millioen ton. Hasil wadja ada 
78,5 millioen ton dalam taon 1923 dan 63 mil- 
lioen dalam taon 1922, 

Dienst pegadean. 
Weltevreden, 10 Jan. Dienst pegadean dalam 

taon 1923 oendjoekan keoentoengan lebih dari 
tiga miliioen. Djoemiah jang dikasi pindjem to- 
taal f 51.000.000. 

Sekarang di West-Java diadakan pertjobaan 
dengan pindahkan kekoeasaan pala inspecteur, 
jaitoe boeat keperloean personecl rendahan sam- 
pei pada hoofdschatter. 

Lantaran penghimatan ada doea 
inspectrur tiada dipenoehkan. 

Soedah ditetapkan schema pengeloeasan 1925 
jang mengenakan 55 roemah gade di Sumatra, 
katjoeaii Djambi dan Tapanoeli, dimana dengan 
adanja contract? particulier dalam 1926 baroe 
bisa dipegang oleh gouverr-ement. 

Minister adaken keberatan dengan tarief jang 
dikasi naik moelain-1 Januari 1924 hingga dioen 
doerkan sampei 1926. 

Pensioen. 
Weltevreden, 11 Jan. Aneta dapet kabar, 

raadsheer dari hooggerechtsh«f van Buuren ini 
taon akan letaken djabatannja dengan pensioen. 

Goenoeng berkiser. 
Bandoeng, 11 Jan. Pekerdjaan r:engeroek se- 

bagian dari goenoeng Tjiganea, jang telah ber- 
kiser duri tempatnja asal, ada madjoe. Tiap ha 
ri dikasi laloe doea riboe kubiek tanah dan ta- 
toe dari itoe goenoeng. Bahaja, jang djalan kre- 
ta api akan dapet halangan, socdah ilang se- 
bagian besar. 

djabatan 
- 

Balatentara. 
Djoemlah soldadoe jang koerang boeat bala- 

tentara darat ada doea riboe orang. Tapi tiap 
boelan itoe kekoerangan dapet disoesoel dengan 
toedjoe poeloeh orang. Djoemlahnja soldadoe- 
soldadoe jang baroe masoek didepot Bandoeng 
dan Willem I ada menjenengken, 

Geme. nteraad. 
Modjokerto, 11 Jan. Boeat djabatan lid ge- 

meenteraad, jang terboekoe kerna brentinja Hol- 
lemans jang telah dimadjoekan oleh Indo Euro 
peesch Verbond, ada dimadjoekan dvea candi- 
daat, jaitoe Soetemeyer oleh I. E. V. dan Acket, 
jang tiada djadi lid dari satoe perkoempoelan. 

Verlof. 
Weltevreden, 11 Jan. Aneta dapet kabar, chef 

kantoor oeroesan pekerdjaan Vreede, loesa akan 
berangkat dengan veriof dalam negri boeat la- 
manja tiga boelan, tapi itoe verlof didjalanin di 
loear negri, jaitoe di Australie. Noordhoek Hegt, 
chef dienst inspectie koeli, mengganti Vreede boe 
at sementara wakto'. Noordhoek Hegt sendiri 
akan berangkat ke Europa dengan verlof pada 
8 Mei 1924. 

Kena potongan. 
Aneta dapet kabar, pada pemerentah akan 

dimadjoeken voorstel boeat selandjoetnja poengoet 
potongan, kerna katjeknja harga oewang, dari 
oewang jang oleh ambtenaar? disini dikirim ke 
Nederland dengan harga pari. 

Kabag MAKASAR DAN DAIN-ATN N 
GEREDJA KATHOLIEK 

Hari di Minggoe 27 JANUARI 1924. 
Missa ketjil djam 6 

  

KRI. 

Missa besar » setengah 8 
1 1 

Na " H. KAPELL. 
Pastoor. 

GEREDJA PKOTESTANT 

Ketika jang tidak enak. 
N. v. d, Dag wartakan perihal dipindahnja ' 

tocan Rool dari Betawi ka Soerabaja sebagai 

Na Tenladulkain dibitji toe pe perloe dibitjarakaa sedikit 
djaoeh. 

Toean Kool, adalah itoe orang jang dengan 
pan kasabaran dan penoch ketetapan terang- 

semoea rahasia dari van Rossen, hingga 1a 
achirnja bisa koempeelkan satoe boekti jang tc- 
rang dan tiada bisa dibantah. Itoe semoca resia 
ia koempoelkan pertama sendirian dan belaka- 
ngan dengan bekerdja sama2 dengan toean2 
Dekker dan Verspoor. 

Ini pemindahan terdjadi dengan keterangannja 
resident atas namanja Pemerintah, dimana ada 
ternjata jang pemerintah hargakau pekerdjaau- 
nja toean2 Kool, Dekker dan Verspoor, hingga 
apa itoe pemind han ada satoe hal jang sangat 
mengeneskau didalam hikajat. 

Sebab itoc ada mengeendjorkan jang orang 
reboet kepentingan ocmoem atau kepentingan 
negeri hanja orang terlibet dalam  pengaroch 
particulier dari orang jang berpangkat tinggi, 
Jang ada mempoenjai perhoeboengan rapat dan 
baik dengan Van Rossen dan itoe orang ber- 
pangkat tinggi lantoran terlaloc rapant dengaa 
Van Rosseu mendjadi tida sooka jibat saban ha 
ri Kool didepan matanjal 

kocdoe dapatkan gandjaran jang setimpal. te- 
tapi daicm ini hal roepanja kepentingan negeri 
moesti kebelakang dari ke entingan pcngaroeh 
particuler j.ng ama sekali tiada bergoena, hing 
ga apa itoe gandjaran bisa seroepa hoekoemau, 

Begitoelah ada ditozli: dalam itoe soerat ka- 
bar, Tetapi biarlah di Soerabaja toean Kuol bsa 
burasa lebih senang dari pada di Betawi dan di 
ini kota ia bisa dapatkan apa jang ia kehilangan 
di Batavia sebagai haknja. 

OEROESAN PEMBETOELAN DI 
JAPAN. 

Koetika dibikin persidangan dalam Madjelis 
Wakil Ra'ajat Negeri pada tanggal 13 Decem- 
ber, dengan menjamboeng pada pridatonja 
Premier Yamamoto, tocan Inouye, Minister van 
Finaccien telah kasi katrangan seperti berikoet : 

Menoeroet taksirannja pamerenta, begrooting 
Loeat ini taon ada kira2 1,29.000,090 yen me 
nyoendjoek kira2 983,000,000 yen lebih sedikit 
dari taksiran jang doeloe, sedang boeat begrs- 
oting di lam taon ada 1,298,000,000 yen, ja- 
itoe kira2 77,00v,000 yen lebi sedikit kaloe di- 
baadingkan dengan begrooting jang doeloean. 
Ada diharep bahoewa sadjocmla  oewang 
597,000,000 yen a'la perloe dipake boeat pem- 
betoelan iboe kota karadja'an, dan ini djoera- 
bla akan ditjoekoepkan selama tempo anem 
taon moelai dari begrooting ini taon. 

»Kaloe konsie2 assurantie api akan membajar 
sadjoembla oewang pertanggoengan pada orang 
orang jang dapat katjilaka'an dalam bahaja 
gempa boemi jang baroe ini terdjadi, pamerenta 
nanti perloe kasi oewang pindjeman pada itoe 
kongsie2 dan boeat itoe maksocd soedah dibikin 
satoe begrooting ja :g besarnja 180.000.009 dollar. 

»Salaennja ini ongkos2, sadjoembla oewang 
jang besar poen ada perloe bocat bikin pembe- 
toelan pada gedong-gendongnja pamerenta, bce- 
gitoe poen bocat membikin satoe pindjeman goe 
na membetoelkan residentie2 jang terkena bin- 
tjana, di locar bantocannja kas negii. 

»Oleh kerna sadjoembla cewang jang begitoe 
besar tida bisa dapat dikoempoel dari hasil ne- 
gri, pamerentah soedah ambil poctoesan boeat 
mengandel atas publieke leening. Bocat memba- 
jar rentenja ini pindjaman, pemerentah soedah 
adakan satoe plan bocat pisakan wang kelebin: 
an saban taon dari hasil negeri, socpaja peneboe 
san boeat ini wang pindjaman bisa berdjalan de 
ngan baik. 

»Berhoeboeng dengan tjaranja ini pindjaman 
diatoer, pemerentah telah berniat bocat bikin ini 
pindjaman di dalam ini negeri. Akan tetapi boc 
at menggampangkan pembajaran, dari sedjoem- 
lah besar barany2 bakal didatangken dari lozar 
negeri, pemerentah ada anggap perloe bocat 
djoeal sebagian dari itoe soerat oetang di pasar? 
asing, dan bagikan itoe soerat oetang boeat loe 
ar dan dalam negeri menoeroet timbangan jang 
pantes. 
»Maski ini pindjangan ada sangat besar, tapi 

saja merasa pasti bahwa pemindjam itoe akan 
bisa dibikin dengan gampang dalam beberapa 
tahon jang akan datang, dengan mengingat pa 
da ketegoehasnja negri jdan credietnja Japan 
jang bagoes diloearan. 

Tjari minjak tanah di Poelo Koi-Besar. 
Berhoeboeng dengan warta jang mengabarkan 

bahoea ke poclv2 Kei ada dikirim satoe expedi 
tie jang dapat perentah boeat tjasi soember mi 
njak disana dan tjoba djoega gali lobang bocat 
kelocarkan minjak tanah, satoe orang jang doe- 
loe bekerdja sebagi pusthouder toelis pada Nwe 
Soer. Crt, seperti berikoet: 
“Teltpo dalam taon 1905 saia masih bekerdja 
sebagi posthouder di Kei Besar. di Elat, saia 
dapat kabar, jang pada pasisir Timoer dari itoe 
poelo diantara landschap Jamtil Watlaar, ada 
terdapat satoe tempat jang diangsep soetji di 
mana kada:g-kadang orang dapat tjioem baoe 
minjak tanah. . 

Radja Woewoet dari Jamtil seorang jang be 
loem anoet igama, tiada berani rapport itoe per 
kara dengan lekas karena satoe anak prampoe- 
an jang tjari kajoe di itoe tempat soedah bina- 
sa djjwanja lantaran kena hawa gas dau moc- 
lain itoe hari itoe tempat dinjatakan soetji dan 
dinamakan menoeroet namanja itoe anak pram. 
poean. . 
Dengan membawa satoe botol amonia-liguida. 

disatoe hari saia perzi ke itoe tempat suetji ber 
sama sepoelueh pendoedoek dari Jamtil. 
Waktoe kita berada kira2 sepoeloeh meter da 

ri itoe tempat, kita soedah bisa baochkan baoch 
minjak tanah. "   Dihari AHAD 27 Ba ada Chotbat 

indjil didjam setengah 9 . 

Indi Can SN “DE KERKERAAD. "dan sasoedahnja saia kasi perentah baroelah 
Tiada satoe orang brani ,,boeka” itoe tempat 

itoempoekan tanah itam. Saia 

Menoeroct kepentingan negeri, Kool sebet.el: ja 

soedaranja itoe radja dan beberapa orang lain 
maoe iakoekan itoe pekerdjaan. 

dan ketemoekan satoe soember aer dengan se- 
rentah gali itoe 

tanah dan djoega prentah sendok air dari itoe 
soember, tapi minjak tanan saia tiada ketemoe- 
kan. Saia laloeh geret api dan dekatkan api pa- 
da itoe soember dan lantas sadja api djadi besar. 
Api menjalah diatas itue suember dan tjuemab 
bisa dibikin padem dengan banjak so-sah. 

Itoe hal saja iautas rappurk pada resideut Am 
bon dan contrureur di 'Toeai. 

Toean Krus dan toean Puilipus jang di itoe 
tuon djoega dikirim ke Fak-Fak borat tjari 
seember miujak tanah, telah bertemoe dengan 
saia di dekat Tveai dan pada marika saja sue- 
dah kaSi tave Lai itoe tapi marika tiada bisa 
inengikoet ke itoe tempat bucat memereksa ka- 
ra ongkosija ada besar. 

Djoega Dr. Vereex jang dengan ia pocnja pe- 
gawai pegawal suedahnja ada tau ah gojang da 
lai tao 1898 di Ambon datang di Kei-Besar 
bucat preksa tanah, tiada bisa dapat ketemoe- 
wan itve tempat. Bisu djadi lantaran itoe tew- 
pat dianggep soetji, maka pendocduek tiada 
ma0s kasih taos dimana letaknja, kareua djue- 
ya orang jang sara gantikan jaitoe toeau Wels, 
au beberapa lam:uja dipekerdjakan di Kei-Be- 
's&r tiada taoe adanja tewpat dimana bisa dida 
Pat tninjak tanah. 

Djika penjekuikan jang sekarang dimoelain 
berhasil bagues, tentociah orang banjak dan te- 
svetama Poeio Kei-i3esar bakal dapat keoentoe- 
ngaa, 

GOUVERNEMENT RJJAL. 
(Satoe mmiliven terbang.) 

Saben tahoen ada dibikin tjatetan dari bekas 
penggawe2 gouvernement, jang oetangoja pada 
negeri beloem d.bikin veres. 

Tjatetan tahoen 1923 mengasi liat satoe djoem- 
lah jang mengageikan. Djoemla oetangnja 

Ggawe2 negeri jang soedah berenti ada..... 
f 945,016,48'/,. Dalam ini departement van gou- 
Ve:nements bedrijven im kal: poen ada madjoe 
paling depan, jaitoe dengan satoe djoemla dari 
f 232,181,90'/3, sedang bekas penggawe2 negeri 
jang o:tang pada departement van landbouw 
tjoemu ada f 8858, ujoemla paling ketjil dari 
lain2 departement. Apatah dari s-moea djoeuu- 
la ao0uvernement nanti bisa tarik kombali, ini 
orang merasa sangsi sekali. 

Orang2, jang di tahoen 1909 kaloear dari 
dienst negri dengan hormat, namanja masi k- 
liatan dalam itoe tjatetan dengan oetang be- 
berapa ratocs roepia pada negeri. 

Satoe tjonto laen mengasi liat, bahwa tida 
gampang gouvcrnemeut bisa tarik oetang2nja 
pada itoc bekas penggawe2 negeri. 

Satoe ingenieur jang bekerdja bocat samenta- 
ra waktoe pada B.O.W. dengan gadji f 800sa- 
bselun, pada tanggal 22 Novemuver 1922 kalve- 
ar dari dienst negeri, Ai itoe waktoe ja mempoe- 
njai octang pada gouvernement f 9.900—dan 
sampe sekarang dari itoe djocmla tida dibajar 
Satoe cent. Bocat tagi itoe octang, socdah di- 
ininta pertoeloengannja resident Batavia tapi 
ia ini kasi ajawabun, itoe dibiteur tida mem- 
poenjai barang2 jang bis. dibeslag. 

Wakil2 kicrk voeat samentara waktve jang 
gadjinja tjoema f 125 sabvelan, dalam tjatetan 
ada di'velis masing2 mempoenjai oetang f 1000 
lebih. Satoe ex-commies pada postdient: dengan 
gadji f 225, mempoenjai oetang f 3600 dan ini 
octang tiada dibajar satoe cent. 

Begitoelah masi banjak lagi. 
Lagi satoe tjonto jang bagocs: 
Satoc mecster in de rechten, doeloe dipaker- 

djakan pala sala satoe raad van justitie di dja- 
djahan seberang, kaloear dari dieust negri di 
boelan Mei 1921 bocat pegang pakerdja'an jang 
mengasi hasil lebi banjak. Iapoenja octang pa- 
da negeri banjaknja f 5000 tiada dibajar, Dan 
itoe mr. jang sekarang djadi advocaat dan 
atoer soerat2 antjemgu boeat orang2  particulier 
jang minta pertoeloengannja, tiada pikw, bahwa 
la mempoenjai octang pada negeri Menoeroet 
katerangan dalam tjatetan sekarang pada pa- 
werenta dikasi voorstel, soepaja itoe debiteur 
lantas bereskan octangnja pada kas negeri. 

Sekarang kita mave menanja, apatah peme- 
renta tida Inaoe gvenakan ataeran keras boeat 
dapatkan kombali oewangnja, jang maos ,,di- 
anglap" oleh iapoenja bekas2 penggawe, zon- 
der m:nggoenakan pena dan kretas, jang toch 
merabikin ongkost djadi bertamba besar? 

Gouvernement moesti menanggoeng roegi boe- 
kan sadja lantaran ,,persekot,“ tapi lain perkara 
lagi. 
bi waktoe moesin gampang oeang, seringkali 
kedjadian gadjinja ambtenaar2 dibajar........ 
kelebihan, lantaran sala udministratie. Tapi ada 
djoega jang gadjinja dibajar terlaloe banjak me- 
noeroet besluit jang sula. Tentang perkara2 jang 
di seboct doelocan telah ditetepkan, ambtenaar2 
jang gadjinja soeda fdibajar kalebihan, moesti 
poelangkan itoe kalebihan. Tentang perkara2 
jang kadoeca, menoeroet pendapatannja gouver- 
neurgeneraal, pembesar jang soeda tetepkan 
orang poenja gadji dengan keliroe, moesti tang- 
gocng karoegian. (Ind. Crt.) 

Kiriman, 
(Diloear tanggoengan Redactie). 

Samboengan P. M. ddo. 21-1- '24 No. 17. 
Maka djalannja perkara itoe beginilah: 
Pada tanggal 11 Januari 1924 djam 2 lepas 

tengah hari, pada waktoe saja keloear dari kan 

toor saja di Maros, maka saja bertemoe Djama- 

long diloear kantoor pada djalan raja, lantas 

Djamalong doedoek dimocka saja serta berkata : 

Sekarang saja amat soesah tocan sebab saja ba 

njak oetang sedang saja poenja gadji pada boe 

an December 1928 f 7.50 centen tocan Kogo be- 
loem bajar.   Saja poen bilang pada Djamalong: Lebih baik 

Dari pasuwir saia djalau kira sepoeloeh meter | 
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ungkau sendiri pergi minta kepadanja sebab 
nanti maloe kalau saja tahoe rahasianja sebab 
tocanmoz seorang orang terpilih ataw orang 
baik - baik. 
Sesoedahnja itoe lantas Djamalong” pergi dan 

saja pergi djoega keroemahkoe kira" doea djam 
dibelakang maka saja ada ditempat tidoer, lan- 
tas saja poeuja anak laki? Abdul Moeis kasi taoe 
jang ada orang hendak ketemoe, djadi saja ba- 
ngoen dan lihat Djamalong bersama seorang jang 
saja tidak kenal, lantas saja tanja pada Djama 
long apa chabar? Djamalong djawab saja soe- 
dah datang minta gadji suja pada toean Kogo 
tetapi ia tidak maoe bajar ia marah sadja dan 
pockoel pada saja dengan ini kajoe (mistar) kena 
belakang saja dari itoe saja lari dan bawa ini 
kajoe (mistar) djadi saja ambll ini mistar pada 
Djamalong dan saja bilang baik engkau poelang 
sadja nanti besok pagi kau datang di kantoor. 
Saja tanja lain orang itoe (Batjo') apa chabar? 
djawabnja saja disoeroeh oleh tocankoe boeat 
panggil pada toean sebab Djamalong datang 
minta gadjinja dan bikin riboet di roemah toean 
saja. Saja menjahoet: kasi tahoe pada tocanmoe 
soepaja gadji Djamalong lekas dibajar dan tentoe 
tidak riboet lagi baik poelang sadja. 

Saja mohon djoega bertanja kepada toean 
Redacteur boleh djadi toean loepa tempatkan di 
roeang P. M. Nvot dari padoeka toean Magist- 
raat di Maros seperti jang berikoet dibawah ini : 

Geachte Redactie. 
Naar aanleiding van het minderwaardig een en- 

alleugens bevattende schrijven van den Klerk 
Koagouw in de Pembenta Makassar van 15 Ja- 
nuari a.s. No. 12, decl ik U mgde dat ik mij als 
Magistraat in dergelijke mate gegriefd gevoel 
dat ik Koagouw vd. strafrechtelijk wensch te 
vervolgen. . 

DeMagistraat van Maros, 
(W. G.) A. Spoor 

Saja koentji karangan ini dengan tidak sam- 
boeng lagi dengan tjara manoesia jang beradat 
sopan santoeng, tetap! akan disamboeng dengan 
tjara mancesia jang tidak berkepala seperti ka- 
rangan toean P. G. 

O!!!!! tocan Redacteur dan toean? pembatja 
bagimanakah timbangan tocan? tentang hal ini 
(Hoe denkt U hicrboven, Heer Redacteur ?) 

Maros den 24 Januari 1924. 
PAERAI. 

05528536960D9590180 

Koelit manoesia itoe ialah tempat kediaman 
segala koctoe-koetoe jang djahat. Itoelah jang 
mendatangkan koedis, bisoel, koerap: djerawat, 
teroctoel, namhi, toekak dan sebagainja. Semoe- 
anja itoe peniakit kotor jang socdah baik a- 
tau semboehnja. Akan tetapi 

Korrengzal 
itoe pendapatan baroe dan mandjoer benar ter. 
hadap kepada penjakit terseboet. 

Roemah-roemah obat mendjoealnja 
harga f 1.— 

Agent : W. B. Ledeboer & Co. 

#2ad905804900503000 

196589906460000600b 

Kalau kena demam k,oera, jaitoe soea- 
toe penjakit jang djahat benar, sebab ia datang 
beroelang-oelang, pakailah 

dbat Pepermunt 
Nanti akan lenjap segaia perasaan dingin, daa 
panas badan, dan denfam,ito:. Menahan soepa- 
ja ia djangan kembali lagi, teroes kan meminoem- 
nja sampai habis satoe atau doea botol- Atoe- 
ran meminoem Ada ditaroeh dibotolnja. Harga 
f 1.25 sebotol dan boleh beli di toko-toko ke- 
gil. 

Agent: W. B. Ledeboer & Co. 

dengan 
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s CommissiOnair en Venduhouder 

S. SAKOEFL. 

Lelang Co:missie. 
Padz hari Selasa tanggal 29 Januari 1924. 

ARTLLERIEWEG No 22 KAMP: PISANG. 

- Dari barang2 perkakas roemab, jaitoe: 
1 tempat tjdoer besi, 2 orang complet en Boe- 
feet pake inarmer sama katja, lemari toko en 
"lampoe gasoline sama tangke en 2 lampoe, lema 

ri pakian en medja toelis cn katja besar, grama- 
foon sama plat jang baroe, ganibar sama Icis 
besar en leis gambar jang brroe sama katjaen 
topi2 tikar poetih en topi koecningan weker, glas 

aer en glas limon, glang, sarvet dari nekel, Jam- : 
poe minjak tanah gantong en tembok, patjere | 
tjepatoe poetih en tjepatoe itam en sampiran, 

ga dari kajoe djati, bangkoe2, harlogie tangan 

perak en timbangan kati, tjangkir kopi, pajoenz 

De Venduhouder 
S. SAKOEL. 

/ 

pot koeningan sama standar, minjak wangi, 

roepa2 speda nona en krossij anak dari kajoe 

djati, machin singer pake kaki en ..zitje, 1 me- 

dja, 4 krosij dari kajoe djati, krosij makan djoe 

nona ep toean jas ndjang en jas poetih jang 

baik. Sia banjak bangau anti boleh lihat lebi 
doeloe duri lelang. 
Lelang pagi moelai djam 9.30. 
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Pendjoealan dimoeka 
orang banjak 

pada hari Sabtoe 26 
Senen 28 
Rebo 30 dan 
Kemis 31 Januari 1924 djam 

8 pagi | 
didalam Toko No. 158 di Passerstraat disini. ke 
poenjaan N. V. Handel Mij IEN DJIK jang 
soedah failliet akan didjoeal dihadapan orang 
banjak barang? sepcrti : satoe partij saboen tjoe- 
tji dan saboen mandi. topi tikar dan topi kain, 
topi panama, gambar2, medja toelis dan koersi 
poetar, stoplesch2, lampse2, kemedja2, benang 
manufacturen, tjepatoe tennis. tempat makan, 
permainan anak2. gelas? anggoer, air- dan pait. 
bangkoe boeat toon, lemari toko, rak2, brand- 
kast, lampoe2 gas dan electrisch dan lain2. 

3271 WEESKAMER. 

TOEKANG — MENDJAHIT 
Merk SOEI LOONG 
PASSERSTRAAT No. 85 

Poenja roepa.roepa kain jang bagoes betoe 
dibekin pakaian. 
Pekerdjaan bagoes dan tjepat! 

Oepah dan harga moerah! 
Boleh panggil diroemah ! 
Bisa bikin roepa-roepa pakaian ! 
Bisa bikin betoel pakaian roesak! 

  

2839 
  

Baroe terima: 

O
r
 

U
U
 

  

    

   

  

Compleet deng 

Si 

  

Paoa saja memberi tahoe pada Tocan2 : 
dan Sobat2 dari saja 

WONG A HONG 
merk 

TJOENG LIE 
TOEKANG BESI dan BLIK 

tinggal di 'WADJOWEG No. 52, 

Scgala rocpa perkakas seperti Machina roesak 

bisa dibctoelkan Atau ganti baroe kalau ada 

tjontonja, atau Auto poenja Spatbord dan 

Speda, Gramaphoon, Machina ketjil atau be- 
. 

sar, 

Boleh panggil saja pergi dimana Toean2 atau 
Sobat2 poenja roemab. 

Segala sesoewatoe saja tanggoeng bikin 

tocl, dan tanggoeng baik. 
Djikalhu koerang baik boleh kasih kembal : 
Saja kerdja “TIDA OESAH BAJAR. 
Disini saja banjak harap Tocan2 dan Sobat2 : 

saksikan saja poenja pekerdjaan itoe. 

#Banjak2 hormat dan 
tabe dari saja, 

TJOENG LIE£ 
Makassar. 

4209 

  

Ischz Kraon” 
Kwaliteit No. 1. 

Harga paling moerah ! 

H. JOHANNES 

be- : 

M 

R 

RA 

  

an Kettingkast. 

Agent: 

    alstraat 1 Kg. Sarse. 
     

(Tinta 

   
4 atau 5 sendok dalem | hari soedah tjookoep 

boewat bikin kuewut lagi daging dan. 
cerat, kaloe tergoda sakit dernera malaria 

darah, hadan lemah lasoo d.9.b. koerang nah 

22.000 Toewan Dokter tanggoeng! 
Dapat di beli: (flem “karhar' ubat dan: otg | 
besar Si.insan? kosiitag tuch. Hindia. 

Agent dari boekoe-boekoe dari 

VOLKSLECTUUR 
Sioomdr. ,CELEBES" 

Passerstraat — Makassar 

Drukkerij 
Passerstraat 

Selamanja ada s 
KAPERLOEAN KANTOOR.KANTOOR. 

warna merah, hitam dan lain-lain. 
'Potlood ,, hitam, merah dan hidjau. 
Tempattinta (inktkokers). 
Penneleggers (tempat pan, 
Boekensteuners (penahan 
Lontjeng kantoor. 
Stempelkussen (bantal pembasah stempel) 
Penimbang soerat2 
Lak 
Brievenopeners (piso pemboeka soerat). 
Postzegelbevochtiger (penempel plak 

zegel). 
Liniaal ge 

KAPERLOEAN ORANG-ORANG DAGANG. 
Grootboek 
Journaal 
Copieboek oekoeran kwarto dan folio. 
Expeditieboek. 
Weegboek (boekoe timbang). 
Kertas rekening courant, folio dan kwarto, 

blanco 
| » garis dan tidak bergaris 

Kwitantieboeken 
Tabellarisc he kasbooken (kasboek pakai 

banjak kolom wang) 
»Brievenhouders” (tempat simpanan soerat2 pa- 

kai A sampai Z. 
»Brievenkasten” (lemari besi tempat soerat2). 
»Doorslagpapier” (kertas doorslag boeat schrijf- 

, 
'   

potlood dil. 
boekoe2). 

machine). 
»Carbon papier” (kertas carbon boeat schrijf- 

machine). 
KAPERLOEAN ANAK-ANAK SEKOLAH. 

»Griffeldoos” 
» Griffels” 
» Potlooden” 
»Schoolpennen” 
Taalboeken door J. W. Croes 
Mijn Holl. Leesboek 
Scholterekenboeken 
Rood, Wit enBlauw Taalboeken. 
Schooltasschen (tasch2 boeat tempat boekoe). 
Schoolschriften (boekoe toelis, tipis dan tebal). 
Potloodslijpers (penadjam potlood). 
Penhouders (pemegang pena). 
Schoolatlas W. J. Gerards. 
Woordenboeken Koenen. 
Zangb oeken Veldkamp en de Boer.   

  PENA ANA LP PAN MAL ALAN La nan He 
! 

  

BATIK-BATIKAN ,,DJOKJAKARTA” 

  

    

| 

  

Boleh dapat 
Sea Stoomdr. ..C E L EB ES" boekoe-boe 

oe se 2 
BOEKOE OBAT-OBAT terkarang oleh Njonja J. 

KLOPPENBERG — VFRS H, 
jani pemberian isjarat dan pembitja- 
Taan roepa-roepa tanaman, daonan 
dan toemboeh-toemboehan di tanah 
Hindia, Harganja ....— .. f 8.75.— 

Atlas toemboeh-toembochan terkarang da 
isjarat dan pembitjaraan prihal pe- 
kainja roepa-roepa tanaman daonan 
dan toemboeh-toembochan ditanah 
Hindia, oleh Njonja J, KLOPPEN- 
BERG — VERSTEEGH. Harganja 
6.50.— 

» CELEBES” 
— Makassar. 
edia: 

MENERIMA TVITAKAN SEPSRTI : 

»Kwitantie” 
»Wissel-wissel” 
»Kaartjes” 
»Programma” 
»Circulaire” 
»Soerat aandeel” 
»Notulen” 
»Statuten” 

»Kertas soerat pake kepala” 
»Enveloppe 
»Rekening2 
»Segala boekoe2 jang diperloe oleh dagang 
«Segala boekoe2 jang diperloe oleh Gouvcrne neut 
»Jaarpassen d.!.1.” 
»Visitekaartjes” 

ADA SEDIA MACHINE TOELIS : 
Merk CORONA 

MOLLE 
»  CULEMA 

Semoea machine jang termashoer. 

VULPENHOUDERS : 
Merk CONCKLIN 

» SWAN 
» WATERMAN 

VULPOTLOOD 
Merk Ever Sharp 

(Potlood selamanja tadjem, pemegangnja dari 
perak dar Mas.) 

KALENDER MELAJOE dan BELANDA 1924 
dengan pake gambar elok sekali. 

BOEKOE? TJERITA, HIKAJAT d..l. 

Lebih dari 8000 roepah boekoe tjerita Belan- 
da, Inggris dan Melajoe. 

Harga dari segala barang2 ini, dan tjitakan2 
tanggoeng pantas dan moerah. 

Dari segala barang-barang boleh mintak har 

| 
| 
| 

| 

| ! 
i 

» 

Iga dahoeloe. 

Menoenggoe pesanan? 

N. V. Handelsdrukkerij & 
Kantoorhandel ,,CELEBES” 

MAKASSAR.   
  

    

  

    — 

  

  

  
  

    

  

    

Jug oeai dari sekarang orang boleh pesan 

ETIGUET 
bosat tempel dibotol Siroop dan Limonade 
Etiguet itoe boleh ditjitak dengan memakei 

tinta roepa-roepa warna, pekerdjaan ditanggoeng 
nctjes dan precies seperti djoega tjetakan di 
tanah Europa 

Boleh berdamai harga lebih doeloe pada 

DRUKKERIJ CELEBESs. 

  

    

')NAMA-NAMANJA BARANG: IKATRANGAN DARI PADA KEMBANG-KEMBANGNJA IDAN HARGA PERSATOE KODINJA 

Saroeng Kepala Biasa Liras-lirasan Pitjisan & Oekal-oekalan|r 88 #60 £ 70 f£80 f 90 f 120 
Kainpandjang biasa id id id . id id 175 f£80 £f 90 £ 100 £ 160 f 250 
Kain pagtsore berkapala id id id » id id f85 f90 f 100 
Kain pagi sore ta”berkapala id id id # id id f80 f85 f90 
Tjelana Strip Itam id id id & id id f 48 fat f50 155 
Ikat tengah poctih id id id - id id £ 85 f40 f45 f 350 

Kaden id id id 5 id id £80 f£90 f 100 
| Saroeng Kepala Biasa Daon-daonan dengan plataran jang baikl|f 60 f65 f80 f83 f 100 f 140 
Kainpandjang biasa id id id id id id f80o f90 f95 f 100 f 800 
Kain pagi-sore pakik — 
atau Zonder kepala id id id id id id f90 f95 f£100 f 120 
Ikat tengah Poetih id id id id id id | 87 f4 f45 f50 f85 f 60 
Saroeng Kepala Biasa Parang-parangan Zonder Rosa Lombok & 

Wenang Kawoeng Teloor atau Semat 165 f70 f 75 f 80 
Kainpapandjang Biasa 1 id id id id id f£85 f90 f 100 f 105 
Kain pagi sore id id id id id | 99 f£95 f 100 f 110 
Tjelana Strip Biasa id id id id id f 48 150 f5 
Ikat tengah Poetih id id id id id Lao f838 f 45 
Kaden id id id id id £80 f85t90 

| Tin 
II Batik-batik terseboct kami tanggoeng baik serta baroe. Dari itoe pada jang memesennja apabila ito batik telah ditrima serta merasa koerang ! Isetoedjoe atau kemahalen dan tida bisa djoeal lagi dengan ,.OENTOENG" kami harap lekas kirimkan koembali. Dan dengan Setjep t-tjepatnja 
ilitoe batik kami trima, Kami lantas Kirimkan toean POENJA WANG KOEMBALI seharganja batik-batik jang ada dikirimkan Koembali. 

| ATOERAN PESENAN: —- —— —aaa 
|, Paling sedtktnja dalam satoe matjam batik !/4 Kodi, Pembajaran a Contant atau Onder rembours, dari itoe segala eenan jang kverang dari 

'/s kodi satoc matjamnja atau ta'di.rima Onderrembours TIDA TERANGGEP pesenamnja. Sedang pada siapa jang kirim wang lebih dahoeloe 
| (seoekoepnja harga barang-barang jang dipesennja dapat VRIJ ongkost kirimnja. 

| Dengan atoeran terseboet batik-bat:k diatas bisa dipesen padal 

| — — —. — - 

| DE CONCUREN BATIKHANDEL »ALDJOEHANY & Co" Kline-Straat Kauman - Djckjakarta. 
      

  

  

N. B. Oleh kerna banjak pesanan Onder rembours jang tida ditrima oleh Pemesennnja dengan ta'meneran 
ini boelan Pesenan dengan Rembours karoes disertai Voorsechoot sedikit-sedikitnja f 10. Kalau tida, 

8111 

Yama sebab-sebabnja, maka moelai 
ida akan dikirim. 

ra ea aa aan



  

. 

Orang boleh beli dengan Korreng 
zal. Tjoema f 1— satoe blik. 

sakit tersebab oleh 

  

Korrengzal obat koelit boleh tega dimana zal f 1— satoe blik. 

Hilang koerap, koreng, nambi kajok, bisoe Menjenangken dan mengobatkan gatal tersebab| Goena membikin baik penjakit “di badan 
oleh karena Korrengzal f 1 satoe blik. l oleh koedis dan goedik jaitoe dengan Korreng: | oekaloeka gosok Bea Korrengzal f dp 

Korrengzal m-entengkan my sama . , 
aambei. Tidak lebih dari f 1— satoe blik. |mans dengan harga f 1— satoe | Korrengzal mehilangkan teroetoel, djerawas| Kalau dihinggapi bisoel atau 'merah-merah di 
Prana an | daripada moeka. Harga.— badan obat dengan Korrengzal f I—satoe blik. 

  Mineraalwater en Limonadefbriek Ratlikamp & GO. ne 
      

  
  

  

Moelai Ini hari maka harga deri barang2 kuni Ke aan Saga , 5 .— m— ———em La Mn 

Segzla roepa lemonade bosat isinja harganja" 17!/, cen - .. 

air Kianan La 1! Celebes Drukkerij | 
Harganja satoe botolpakai tootosp patent 30 

dan pakai toetoep biasa 20 Passerstraat 16 ... Makassar. 
Stroop roepa2 satoe botol! harya 9g ” . . —— 

, tamarinde , . “ | « : 
Botol2 deri fabriek kami boleh “dikembalikan engan tida oetjah dan terima kein- Baroe terbit: . 

bali harga jang soedah dibajar. | 
Beli boeat di djooal, harganja di koerangkan. ! : PRA CTISCH 

129 Rathkamp & Co. Maleiseh - dollandseh en Holland:eh - Malsiseh 
        

Barang-barangmoe | Handwo»”denboek 
| dengan perkataiin pendek da 

koerang lakoe ? | 'i hal bahasa Melajoe gcera 
' aka Jadjar bertj. kap 

tjobalah masoekkan ADVERTENTIE dalam ini j| kan beraajah De tj K1 

Pemberita-Makassaratau Makassaar- OLEH L. Ya, Mayer 

sche-Courant, dimans toean mesti akan da- | Tertjitak jang ke empat |   
  

pat lebih banjak keoentoengan deri barang- | ae 
arang daganganmoe dari pada tahoen-tahoen J: — owner momen anna 

jang laloe. nama 
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Mande 
Amsterdam — Parijs — Hamburg — Macassar — Menado 
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