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kabar

hari ini,

soerat Mevr. Mr.

kita moeatkan salinan
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mendengar

Tahoen ke I.
(Dari

Pendirian

ta sendiri.

Correspondent

Sekolah Landbouw jang ke III di tanah Melajoe:

m. m. sultan

Selangor

ta, soepaja kaoem laki-laki memberikan hak
hak j. lebih loeas, sebab mereka, poen soea-

langor,,

kSitti

$

g

Moemin dikampoeng

ngai Sarik

a
Djambak Soe-

(S. W. K.) telah kedatangan

dibawah oemoer.

Sekian keloeh, soeara lambaian
Mevr. Koesoema Soemantri.
Selain dari pada berseroe, didalam soerat itoe poen ada mengandoeng zelfs-

#membanding diri sandiri.
.
Haroes kita akoei, bahwa" sampai

ke-

controleur tinggal meneeken

.telah diadakan

dihadiri oleh

Djadi perkataan jang membilangkan

dari kaoem laki-laki.

tetapi adalah bangsa

Dimana-mana kita membatja toelisan
dari kaoem perempoean. Dimana-mana
kita mendengar ,lesing”" seorang perempoean Indonesia didalam vergadering.
99

persen dari isi toelisan dan
ialah:

kaoem

perempoean

pedato itoe,
menghendaki

hak dari kaoem laki-laki.
Disamping dari meminta hak itoe, kaoem perempoean loepa, bahwa disam-

pingnja, didalam kaoemnja, ada keadaankeadaan jang mesti diperbaiki. Banjak
keadaan-keadaan jang tjemar, didalam
pergaoelan kaoem iboe jang mesti ditjoetji bersih.
Kita, selakoe seorang laki-laki. Kita,

selakoe seorang jang ada merasa pem-

bela dari saudara-saudara kita kaoem pe-

rempoean.
njai

Mesti

perasaan

ada

poela,

merasa mempoe-

akan

menjoetjikan

keadaan-keadaan jang tjemar, jang ditanggoeng oleh saudara-saudara kita itoe.

12

orang

memakai

senter

menoedjoekan

jang

mereka

itoe

politie laloe

tjeritakan

dan ,,ke- jang mereka boekan maling dan mereka
hanja hendak melihat roemah
roegianmoe" pada toeanS. M. Siman- datang
djoentak, dalam satoe soerat officieel, saudaranja S. Voemin chabarnja kemaboekanlah perkataan toean controleur soekan maling.
Tapi apa daja, oleh itoe koempoelan
van Silindoeng, tetapi perkataan-perkataan dari katjoeng-katjoeng toean itoe mereka dipoekoeli. Mereka itoe laloe ber
dikantoornja.
larian kian kemari, sang perampokpoen

Djadi kalau perkataan-perkataan ini

rendahkan toean S. M. Simandjoentak,

toean Simandjoen-

tak sendiri, jang mendjadi katjoeng-katjoeng dari toean controleur jang merendahkan toean Simandjoentak dalam
perkara ini.
Kami tidak minta, soepaja orang
menjeboetkan
,,tocan“ atau poen lainlain penghormatan pada kami, sebab
itoe tidak hak kami.
Tetapi kalau itoe katjoeng-katjoeng
soedah berani menoeliskan dengan per-

Tp

banjak orang.

dan

rasanja

tidak akan membawa keba-

djikan
ataupoen kemoendoeran
pengertian mereka.

dalam

Tentang ini, patoet kita seboetkan bagai

mana besar foedahnja jang akan kita terima
dari ,perboeatan persatoean", jaani merane,)
British Resident Selangor (toean ngadakan apa-apa persatoean ataupoen
J. Lornie), toean A. Cavendish (Director perserikatan setjara mana baiknja.
Pedjabat Serikat), toean J. Watson Chief
Baroe sedikit hari jang laloe sadja meInsp. Sekolah Inggeris) A. D.C. dan be- dielis ahli-ahli peladang bangsa Asiatic
berapa orang lain lagi.
menjatakan ketiadaan achli-achli Melayoe
Maka toean Dr. Tempatny poen ber- dalam sidang perkeboenan atau peladang
pidato menerangkan pendirian
sekolah itoe, djadi tiadalah diherani lagi jang
itoe.
orang-orang Melajoe kebanjakannja tidak
»Sekolah tanam-tanaman ini“ kata t. mendapat faham jang seberapa dalam
itoe, kelak djadi satoetanda j. besarbagi rantjangan ,,perhentian pemotongan" itoe.

»soeratmoe”, ,ke adresmoe"

teranggap merendahkan pada hoofdredacteur kita, itoe boekanlah dengan sengadjanja toean controleur hendak me-

pertama.

Maka bolehla | diharapkan jan

toemah sekolah Landbouw disana, ara!

kan pesta kawin. Sepoelangnja dari sana, pasoekan M. V. I. Selangor jang dikedidapatnja diroemah telah datang seorang palai oleh Radja Uda.
Kemoedian j.m.m. poen naik kesoeatoe
perempoean nama Tikah isteri dari Labai
Daerah kakak dari Sitti Moemin, bersama tempat tinggi jang manatelah lebih doeloe
anak-anaknja. Mereka itoe datang kesana disediakan serta diiringkan oleh Pemangialah sebagai memberi selamat hari Raja koe Chief Secretary (toean C.W.N. Coch-

sadja, kalau soedah diperiksai paraaf senternja sambil berkata : Maling ? Hajo
dari commies atau ,klerk diatas itoe pasang sadja."
L. Daerah mendengar ini menjangka
net-brief.

pada hari ini, soeara jang kita dengar
dari pihak pergerakan kaoem perempoean
Indonesia, ialah: perkara meminta hak

—"

batoe

jenangkan.
Padoeka j.m.m. Sulthan Selangor meBagi orang-orang Melayoe perhentian
perampok.
penjadapan ini tidak begitoe dihiraukanDoedoeknja perkara ini, sebagai beri- letakkan batoe itoe:
Dr. H.A. Tempany, Director Land- nja isitmewa kalau tahanan tidak diwakoet:
Siang hari Kamis Sitti Moemin bersama bouw S.S. dan F. M.S. menjamboet ke- djipkan atau dipaksa melakoekannja, apaanaknja perempoean Sananghati pergi datangan j. m. m. itoe, laloe baginda meme- lagi peratoeran ini nampaknja hanja semengoendjoengi familienja jang mengada- riksa barisan kehormatan j. disediakan dari bagai satoe hal jg. tak berapa faedahnja

Sumatra.

Toean

meletakan

keloeh

Isi soerat ini, mengandoeng socatoe
Izinkan saudara toean, isteri tocan, dan
dan djoega membawa 'makan - makanan
keloehan, jang dilahirkan oleh seorang kerabat toean, akan toeroet didalam pe- oentoek membatja sedikit do'a.
iboe, jang mendengar bagaimana didalam kerdjaan oentoek memperbaiki pergaoelan
Sesoedah habis mendo'a, L. Daerah
pergaoelannja
didapati
keadaan jang hidoep jang tjemar ini:
beserta kawan-kawannja pergi tidoer kesoerau dan diroemah hanja tinggal petjemar.
rempoean sadja.
Kita
oentoek
negeri
kita,
dan
negeri
Bagi penginsjafkan kaoem
laki-laki,
Kira-kira poekoel
11 malam sedang
maka sebahagian dari isi soerat itoe, ada kita oentoek kita.
orang dengan
njenjaknja tidoer, Sitti
pentingnja kita rakamkan berikoet ini:
Moemin
tersentak karena
mendengar
riboet dimoeka roemah itoe, kiranja seKita hari-hari riboet dengan vergakoempoelan perampok sedang
bekerdja kemadjoean pertanian disini.
dering-vergadering, minta hak ini dan
Tjita-tjita hendak mendirikan sekolah
memetjahkan pintoe roemah
terseboet.
hak itoe dari kaoem lelaki, tetapi sauS. Moemin laloe membangoenkan anaknja ini soedah lama adanja, jaitoe moelai
dara-saudara kita, adik-adik kita, jang
Sitti Sananghati, laloe kedoeanja lari ke- dari tahoen 1914, diwaktoe mana satoe
mendjadi pengharapan bangsa, didjoeal
Boekan toean Controleur, tapi
atas loteng dan mereka berteriak sampai badan committee telah dibenoem dan oleh
kelain negeri oentoek mendjadi perka»katjoeng-katjoengnja."
orang sekeliling roemah itoe terbangoen keradjaan F. M.S. oentoek menjelidiki
kas pentjari wang dengan djalan jang
Toean S. M. Simandjoentak, Hoofd- tetapi masing-m
takoet toeroen dari pendirian College oentoek tanam-tananian
setjemar-tjemarnja, kita tidak mengeta- redacteur
Persatoean,
menerima roemah sebab tempat itoe didjagai oleh dibahagian negeri panas ini.
hoei dan tidak perdoelikan.
Diantara sekolah jg. terdapat di Djasoerat dari
controleur
Silindoeng.
pendjahat itoe dan mengantjam
barang
Antara lain-lain boenjinja :
siapa jang toeroen dari roemahnja akan djahan Inggeris, jaitoe di Semanandjoeng
Biasanja gadis-gadis jang didjoeal
tanah Melajoe ini, maka sekolah inilah
Membalas soerat tertanggal 17 Maart diboenoeh.
citoe ke Singapoera didjadikan goendik
1930,
Sementara itoe pendjahat soedah ma- masoek jang ke Ill nja didirikan, dimana
kami
beritahoe bahwa dengan
dari segala bangsa dan didjadikan orang
postwissel
soek
kedalam roemtuh, “mendatangi jang dapat dipeladjari ilmoe tanam-tanaman'sakami
kirim sekarang ke
perempoean latjoer. Mereka poenja
adresmoe wang sedjoeimlah f 19.40.— poenja roemah. Matanja ditjotjok dengan djaj. hampir sama peladjarannja dengan
penghidoepan selamanja diatas doenia
senter sehingga penglihatannja sekolah besar Imperial college Of
(sembilan belas roepiah empat poeloeh lampoe
ini tidak bisa senang, karena maoe leTrinidad sana sana
cent)
mendjadi
kaboer, dan sendjata tadjam, Agriculturedi
jaitoe
pembajar
keroegianmoe
paskan dirinja dari
pendjagaan bangatau
dengan
Transvaal
Untversity
ongkos-ongkos dalam perkara Samuel diatjoekan kelehernja, bila ia berani mesat-bangsat itoe, tidak bisa.
College
di
South
Afr
ica itoe.
Johannes Loemban Tobing, seperti ber- ngeloearkan soeara, akan diboenoeh.
Djika mereka soedah toea dan roePeladjaran jang teroetama akan
diaikoet perhitoengannja:
Tentoe sadja ketiga perempoean itoe
sak baroelah ditendang.
djarkan
disana
dengan
memakai
tempo
Berhoebceng dengan ini, toean Siman- tidak berdaja lagi malahan mereka meSaudara-saudara.
beladjar selama tiga tahoen, semoea pedjoentak
menoelis dalam soerat kabarnja, njerah diri sadja.
Siapakah jang mesti membela mereka
ladjaran
akan dilakoekan dalam
bahasa
Maka
pendjahat-pendjahat
itoepoen
Orang tentoe nanti mangatai kami
itoe, kalau tidak kita, jang mendjadi
Inggeris.
kalau
kami seboetkan, bahasa soerat laloe mengambil barang-barang perhiapemimpin-pemimpin? Berapakah maloe
Selain dari itoe diadakan poela lagi pesedemikian,
jang ada pada ketiga perempoean
memakai terlalue banjak san
kita, dan berapakah djatoehnja deraperkataan “moe“, soenggoeh tidak pada itoe
sementara
jang lain membongkar ladjaran practijk ,,berkeboen“ dalam sadjat kita disebabkan oleh perboeatan
tempatnja, sebab tidak dimaoei oleh tempat
tidoer, mentjari tempat piring toe tahoen tapi diadjarkan dalam bahasa
bangsat itoe? Insjaflah saudara-saudara
pergaoelan zaman lantaran tidak terlaloe mangkoek dan lain-lainnja semoeanja ha- anak negeri.
koe!
Sesoedah Dr. TEMPANY habis meparlementair—
bis bertaboeran
kian kemari, sesoedah
Saja, sebagaiseorang kaoem iboe Inngoetjapkan
pedatonja, laloe jang maha
Kesalahan .ini
kami
mesti anggap itoe baroelah mereka itoe angkat kaki
donesia, senantiasa sedia boeat membemoelia
Sultan
poen meletakkan batoe jang
Labai Daerah beserta kawan-kawannja
diloear tocan controleur sendiri, sebab
ri pertolongan sebisa bisa saja, dan
mengarang soerat sematjam ini, boekan jang tidoer disoerau, setelah mendapat ta- pertama itoe, sesoedah itoe baginda poen
berharap,
soepaja hal ini mendjadi
pekerdjaan toean itoe, tetapi peker- hoe bahwa roemah saudaranja kemasoe- laloe berpidato poela dalam bahasa melapertimbangan didalam Medjelis Peridjaan katjoeng-katjoeng dari toeanitoe kan maling laloe segera datang, tetapi joe dan dibahasa Inggeriskan oleh t.
karuan
Poeteri Indonesia. Saja harap
ditengah djalan mereka bertemoe dengan Lornie., (Britisn Resident).
dikantoor controleur van Silindoeng.

menjelidiki hal ini, dani

,,Sinar Deli")

?
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kita

perkara ini

berdaja oepaja boeat merighalangi perdagangan perempoeandan anak-anak

.

Soerat-soerat dari Malaya.

:

Boeah jang lazatf
n itoe, boeah
jang dapat kita
peti #tapi boeah jang
dapat kita petik, ia
£ dari. tanaman kiJang

poean Indonesiadi Jacatra, berhoe- bahwa kemadjoean nationaal itoe, mesti
boeng dengan terdapatnja 3 orang gadis berendeng dengan kemadjoean perempoediatas Kapal Tasman, jang akan didjocal an, maka pihak kaoem laki-laki, haroes
ke-Singapoera oleh bangsat-bangsat, sc- memberi kesempatan kepada pihak kaoem
perti kemarin dikabarkan dalam Sinar- perempocan, oentoek bekerdja didalam

soepaja P.P.I.

DELI"

maja

TJATETAN.

Didalam pada itoe, pekerdjaan ini, tiada
akan memoeaskan, djika kaoem perempoean, menjerahkan sahadja pekerdjaan

Koesoema Soemantri, jang dikirimkan ke- toe anggota dari pergaoelan hidoep.
pada Pengoeroes Perikatan PcremSelakoe soeatoe bangsa jang mengakoei,

Deli.
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Mjj.

Bindjek, Nederland Publisiteitskantoor ,De Globe” Singel 95 Amsterdait,
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menjingsingkan lengan badjoe.

kota

& Uitgeyers

11348.
— Selasal April
1930 - #9
Zoel'kaedah
—
——

ena: mengangkat deradjad.
Dimana kita mendengar kaoem iboe memin
rogangan

V'p-

bati Duren A. de la MAR Ain. Voorburgwal —
See

, Dimana-mana

Didalam

Drukkerij

j' “Telefoon No.

Administratie Moskeestraat 57
N.V. Reclamebedrijf ANETA Weltevreden. H. M. Noer, Bangkatt

itoe kebahoe kaoem laki-laki, djika kaoem
perempoean sendiri, tiada poela toeroet

Hari-hari riboet ver-

N. V. #lectrische

en

No. 26 Lembar pertama. — |
Ini hari diterbitkan doea lembar

dimoeliakan oleh:

soedah

tjari djalan

poela.

Siang harinja oleh kepala negeri roemah

S. Moemin itoe diperiksa berapa keroegiannja, Siti 'Moemin 442.50. Tikah
#175., djoemiah sama sekali f 617.50.

Hari Sabtoe politie telah moelai dengan
menangkapi orang-orang jang
melakoekan kedjahatan itoe.

disangka

—0—

Mandahiling.

Perhentian

penja-

jang telah

didjalankan di-

estate besar

Bagi

sadja.

kebon jang ketjil-ketjil

agaknja-

hanja boleh toeroet, menoeroet kemaveannja jang poenja sadja, karena itoe,
tentoe sadja masih djoega banjak getah
jang keloear pada boelan Mei ini, sebab
jang sedikit-sedikitpoen tentoe kalau dikoempoelkan semoeanja ada banjak djoega.
Apa lagi karena mendengar harga getah akan naik boelan Mei ini, banjak
mereka dengan bergiat menjadap dalam
boelan ini, oentoek pemenoehi kekoerangan penghasilan jang diagaknja segera
sadja berlakoe lepas boelan ini.
"

Sulthan-Sulthan

FR.

M.S. bergadji.
Mendjawab
pertanjaan toean Spear
dalam Madjelis Parlement, toean Lyttle-

ton berkata bahwa Negeri-negeri Mela-

joe Serikat (F. M.S.) itoe boekannjasoedah

,,ditetapkan.”

Perhoeboengan Negeri-negeri Melajoe
Serikat itoe dengan keradjaan Inggeris

ialah diketahoei dengan Verdrag-verdrag
jang didalamnja mengatakap Sulthansulthan telah mengakoe menoeroet, atas
semoea

perintahnja

,,British

Resi-

dent

dan

Resident Generaal itoe, atas

selain

dari

pada igama Islam.

Toelage-toelage j. dibajarkan pada Sul-

dapan getah dalam than-sulthan itoe ditetapkan oleh High
boelan Mei.Commissioner dengan mendapat kebenaSatoe peratoeran hendak memperhent:- ran darit. Secretary of State.
kan penjadapan karet pada bcelan Mei
Dalam soerat-soerat keradjaan dan daini telah disetoedjoei oleh Sidang-sidang
lam
kenjataan anggaran begrooting tapeladang-peladang
bangsa — Simenanhocnan
(annual estimote) itoe biasanja
djoeng Tanah Melajoe bersama dengan
peladang-peladang bangsa Europah dan toelage Sultan2 itoe diseboet seperti ,gadjinja” djoega.
djoega lain-lain bangsa.
Peratoeran itoe diadakan nampaknja
Radja
Moeda Peialah oentoek menaikkan kembali harga
rak
ke
Europah.
karet, jang dimasa ini semangkin toeroen
djoea.Menoeroet berita jang kita terima tidak
Perhentian jang satoe boelan lamanja lama lagi 7 m.m. Radja Moeda Perak
ini, tentoe, akan menggoerang pada pe- akan pergi bertemasja ke Europah.
ngeloearan
hasil getah Simenandjoeng
J.m.m. Radja Aman Shah poetera J.
Tanah
Melajoe
ini,
begitoe djoega
kelocaran
lain-lain negeri jang toeroet m.m. Radja Haroen Koeala Kangsar, chap
peratoeran penghentian penjadapan itoe. barnja toeroet beserta baginda.

pas barang-barang beliannja dengan poerak-poerak, sedang perempoean itoe lari
Kepala
politie kam- ketakoetan.
pong berkelakoean
Kepala politie kampoeng tadi soesoel
dari belakang dan sesoedah bertemoe
boesoek.
tanja lagi apa soeka kawin padanja.
Kira-kira seminggoe baroe laloe, seoDalam ketakoetan perempoean itoe mekataan ,,moe“ padatoean Simandjoentak,
itoe katjoeng-katjoeng
nanti“ djangan rang perempoean djanda dari kampoeng njangkal keras djoega permintaan kawin
djadi goesar kalau toean Simandjoen- Bandjar Silangit koeria Kotanopan datang itoe.
Dalam
keadaan begitoe, orang jang
tak bilang ,loe“, dan ,kowe“ pada itoe kepekan Kotanopan.
ta
mengindahkan
kesopanan manoesia
Dia
dipoedjoek
seorang
kepala
pokatjoeng-katjoengnja toean controleur.—
litie dalam salah satoe kampoeng di- itoe, dengan setjara kekerasan teroes
Sekian Persatoean
daerah Kotanopan, soepaja mereka ka- lakoekan perboeatan jang sangat kedji
Kita, dari Sinar Deli, boekan sadja win. Permintaannja tidak diterima pe- menoeroet nafsoe iblisnja.
menjesali katjoeng-katjoeng jang dimak- rempoean itoe.
Menoeroet pendawaan — perempoean
soed oleh
Persatoean, tetapi tocan
Sikepala politie tadi roepanja beloem itoe, barang-barang pakaiannja seperti
Controleur, maoenja djangan ,,teeken- poeas hatinja bitjara dipasar sadja, laloe gelang, kain-kain dan lain-lain dirampas
teeken“ sadja.
diintipnja didjalan jang agak sepi sedi- djoega, sampai sekarang beloem kembali
Controleur tentoe ma'loem bila terhad ap kit, sewaktoe perampoean itoe poelang padanja.
,
anak negeri bersikap manis, ada hasilnja kekampoengnja.
Perkara ini sekarang soedah ditangan
dalam perkara politiek memerintah dine
Sewaktoe liwat perempoean itoe, si politie dan sibangsat socdah ditahan di
geri ini,
bangsat teroes terkam padanja dan ram- politiepost.

Pembantoe ..Sinar Deli" menoelis:

Cepandjang

sini, nampaknja
rantjangan itoe kelak
terpakai antara ladang-ladang dan estate-

Kita

harap

soepaja

sibangsat

ti dapat noekoeman jang

ngan kesalahannja.

itoe nan-

setimpal

de-

—0—

Menangkap gadjah.
Berhoeboeng dengan besarnja hoetan
ditanah Sumatra Kidoel, meskipoen sekarang ada djoega kereta api dari Telok-

betong ke Kertapatapati Palembang, djoe-

ga beberapa onderneming karet jang diboeka, akan tetapi tiada koeranglah banjanja binatang liar jang perloe dibasmi
oleh manoesia.

Seperti baroe-baroe ini orang kabarkan,
bahwa ditanah kolonisatie Gedong Ta-

takan, ada satoe koempoelan gadjah jang
soedah mengganggoe sawah ladangmiliknja orang pendoedoek kolonisatie di-

tanah terseboet.

Barce-baroe ini di Goenoeng Batin di
pinggir djalan raja antara Menggala Tan-

djoengkatang,

dibetoelan

kilometer

74,

5

Orang 'soedah

Waktoe kita tanja kepada orang jang
toenggoe itoe binatang, apa sebab temannja jang satoe gadjah lagi beloem diang-

kat dari loebang, ia djawab

masih

me-

noenggoe kawan-kawannja orang jang akan
membantoe angkat itoe binatang dan ka-

boeat djaga-djaga anak-anak
tadi boeat dipoelangkan kembali ketempatnja

masing-masing.

aka — hari ini, 29/3-1930, belajarlah

ingin sekali bisa mendjocal kepada orang
orang jang perloe pakai binatang gadjah,

baik dari toekang komedi maoepoen orang
Britsch Indie.

(F. Sum.)

Chabar Kota
Complot

bangsat.

Jang mendjoeal anak-anak perempoean.
Mr. Koesoema
kepada P.P.I.

Soemantri

Kemarin dikabarkan, oleh Dr. Saoedin,
didapati 3orang gadis dari Djawa diatas
kapal ,,Tasman" jang diperdajakan oleh
bangsat-bangsat oentoek didjoeal ke Si-

ngapoera.
Mevr. Mr. Koesoema Soemantri, jang
mendengar kedjadian ini, laloe menoelis

pandjang lebar kepada

“Bestuur Pe rika

tan Perempoean Indonesia
di Betawi.
Ada pentingnja soerat itoe kita siarkan,

oentoek diperhatikan

oleh Indonesier jg.

tjinta akan Indonesia.
Berikoet kita moeatkan

salinannja.:

jang

Kemaren saja

terhormat,

kedatangan

tamoe,

kedjadian jang seroepa ini,
jang kita tidak ketahoci?
Bagaimanakah anak-anak itoe — takoet
bocat mengasih tahoe halnja kepada penolongnja, karena diantjam atau takoet
kepada pesan bangsat-bangsat tadi?
Itoelah kita tidak heran lagi. Dokter
ini soedah beberapa kali mendjadi penolong anak-anak atau orang perempogan
jang djatoeh ketangan bangsat-bangsat
saudagar perempocan, dan beliau
selamanja bersedia bocat menolong mereka,
jang maoe membikin penjelidikan tentang

dan

hak

itoe

dari

kaoem

lelaki,

tapi

saudara-saudara kita, adik-adik kita, jang
mendjadi
pengharapan bangsa, didjocal
kelain negeri oentoek mendjadi perkakas
pentjari wang dengan djalan jang setjemartjemarnja, kita tidak mengetahoci dan
tidak perdoelikan.
Biasanja gadis-gadis itoe didjocal ke
Singapore didjadikan goendik dari segala

bangsa dan didjadikan orang perempoean

maoe lepaskan dirinja dari pendjagaan
itoe tidak bisa.Dji ka mese- bangsat-bangsat

penompang

berapa

baroelah

di-

Saudara-saudara,
Pada hari Senen 24 Maart 1930, berSiapakah moesti membela mereka itoe,
tolaklah kapal Tasman dari Tandj. Periok kalau tidak kita, jang mendjadi pemimpindengan membawak lain dari penompang- pemimpin? Berapakah maloe kita, dan
mana

djoega

oentoek

kesehatannja

orang-orang

tanah

djatoehnja

deradjat kita disebab-

Deli, jang kan oleh perboeatan bangsat itoe? Insaf-

selama

dikapal

di-

membantoe memoesmahkan bahaja tjandoe
amat berhasil baik, stetapi oleh Voorzitter
dirasa kesoekaran oeang didalam perkara

dian jang diatas ini, pada perasaan saja toedjoei kepoetoesan ini.
Tiap-tiap
perkoempoelan
akan mensangatlah pentingnja dan perloe sekali
goempoelkan
wang,
dan
lijst
derma
kelak
diselidiki. Kita hari-hari riboet dengan
akan
di
djalankan.
vergadering-vergadering. mintak hak ini

rekasoedah toea danroesak
tendang.

biasa,

lah saudara-saudarakoe.
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Maling

baang !

Oleh penghoeloe di Soekaradja diandjoerkan, soepaja pendoedoek pada malam hari akan meronda, berhoeboeng
dengan banjaknja pentjoeri.
Karena beloem lagi beroleh kebenaran
dari pihak Zelfbestuur, pendoedoek merasa chawatir. kalau-kalau bila terdjadi
pertempoeran dengan maling sampai mentjoetjoerkan
darah, dan
beroleh toen-

doe-sedoe. Oleh toean dokter anak-anak
itoe ditanja sebab-sebabnja maka mendjadi begitoe amat sedih, dan anak-anak
itoe menjatakan jang mereka
tipoe didjoeal orang.

soedah di-

Mereka ada dikapal dengan tidak ada

reta

didalam Madijelis Perserikatan Poeteri
Indonesia. Saja harap soepaja P.P.I. menjelidiki hal Ini dan berdaja oepaja menghalangi perdagangan
perempoean
dan
anak-anak gadis dibawah oemoer.

Lain

dari

itoe

djoega

saja

berharap

soepaja anak-anak jang terseboet diatas
ini, diantarkan ketempatnja masing-masing,
diatas ongkosnja
perkoempoelan
kita,

pengantarnja seorang djoeapoen, dan ti- P. PI.
dak tahoe kemana mereka hendak dibaSalam National dari,
wa. Seorang diantara mereka bernama (tertanda —Mevr. E. Koesoema
Soepiah kira-kira beroemoer 12 tahoen Soemanteri)
dan mengakoe kemanakan dari chef station di

Koetowinangoen,

bernama Samokem

seorang

beroemoer

lagi

kira-kira

13 tahoen. dan jang seorang lagi Kamij-

Kita selakan pembatja kita memeriksa
pikiran kita tentang ini diroeangan hoofdartikel.
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om beroemoer kira-kira 14 tahoen.
Tiga-tiganja berasal

dari

Koetowina-

Tjenteng contra Politie,
|
ngoen.
|
pagi, kehadapan Landraad
Roepa-roepanja
anak-anak gadis itoe | Kemarin
Medan
dihadapan
Tan A Seng, tjenteng
soedah djatoeh ditangan boeaja darat dar
ari
Onderneming
Helvetia. Ia ditoedoeh
akan didjseal di Singapore. Oleh karen.
elawan
Politie
jang
sedang menmereka boekan orang-orang contract da:
berada

ditempatorang-orang

contract,

maka disini toean dokter itoe menjangka|

angin

jang hilang diraportkan ke-

djalankan kewadjibannja, dan menghinakan

Pegawai

Djimat

Oleh
kepada

wasiat.

Politie di Kaban Djahe, dikirim
Politie Medan, seorang j. ditoe-

doeh melakoekan
djoeal djimat,

penipoean

dengan men-

“mana makanja didjaga baik, atas perintahnja toean dokter,

sementara

penjeli-

dikan didjalankan teroes.
Penjelidikan lebih landjoet mendapat
keterangan, bahwa orang jang mendjoeal
anak-anak di Koetowinangoen
itoe bernama Katiman, sementara kongsinja jang
di Singapore bernama Hadji Bakri. Menoeroet dokter terseboet H. Bakri ini ialah seorang jang terkenal mendjadi saudagar perempoean jang amat bengis.
Mengingat
ini maka t. dokter terse-

seboet

bermaksoed

boeat

titel ,, Zelfbestuur

Perbaoengan

menjoe-

sahkan Economie Tionghoa" dalam mana
ditoetoerkan bagaimana zelfbestuur di Perbaoengan telah bikin soesah pada pendoedoek Tionghoa, maka kita ingin tahoe
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Anak jang aneh.

tjoema sadja, sultan tidak soeka terima ,
perantaraan
dari bestuur Europa: itoe.
idziniatetap tidak maoe kasi, dan zonder
memberi tahoe apa-apa sebabnja.
Kabar lebih djaoeh mewartakan, perboeatan-perboeatan
demikian dari itoe

sultan soedah sering sekali dilakoeken,
hal
mana ada sangat meroegikan pada
orang-orang

Dalam
sangat

Tionghoa disana.

keadaan
pada

'ini moehoen dengan

seri padoeka Gouverneur-

Generaal akansoeka menjelesaikan segala

dibereskan

dapat

ditanah zelfbestuuritoc
tidak ada lagi keadilan,

Congres kaoem madjikan

habis, karena mereka itoe men-

Klapzaken dan ggdverdomme.

banjak

soesah

dari

zelfbestuur

(sultan) lantaran mana mereka mendapat
teroes-meneroes keroggian besar.
Protest jang mereka bakal madjoekan
pada gouverneur-generaal ada dari lantaran
keada'an-keada'n ditempat itoe dimana
orang-orang Tionghoa jang djadi cigenaar

Soengai Rengas (didalam kampoeng antara Sampaliweg dengan Soergai Rengasweg), seperti dikabarkan kemarin.
Dari dekat kita dapat mempersaksikan,
sebenarnja, kedoea belah kaki anak ini
hanja sepotong jang ada, dari atas loetoet kedjari, sama sekali tidak ada. Tangannja sebelah kiri, dari watas sikoe
kedjari djoega, tidak ada sama sekali.
Iboenja seorang Mandailing, bernama
Djaneba. Ia soedah doea kali dengan ini
melahirkan
anak. Terdahoeloe dari ini
ia beranak kembar

Barat, ada

(toko)

Oleh karena
mendjadi

dikeboen-keboen

kebiasaan

Assistent-assistent

bagi

melakoekan

dibilangan

tanah sultan di-

"oeang thee”

lah

oecang

jang

sebetoelnja boekan

Assistent Ruygrok di Paya
”
hari Sabtoe jbl. 3

zelfbestuur

itoe sendiri

Wisselkoersen.

tetapkan mesti berikan padanja, dengan
mana baroe orang Tionghoa itoe boleh
mendirikan satoe kedai.
Lain-lain peratoeran

Berangkat
longan.

ke

Boe-

Nederlandsch Indische
Handelsbank.

N.V.

jang ditetapkan

pada hal itoe, ada dibikin begitoe edan,
Medan, 1 April 1930.
hingga tidak satoe orang Tionghoa jang T.T. Amsterdam

merasa bersentosa dengan miliknja, karena

begitoe penetapan wet jang bisa tjegah
itoe segala kedjahatan ,,a la Sovjet” tidak
ada.
Satoe boekti jang dengan sesoenggoeh-

Londen

beberapa

boelan

Zicht Londen

1212.”/,
11714
1168./,
249.4,
249.1,

123.4
123./,
140.7/3

Zicht. Japan«
beberapa T.T. Singapore

roemah dari seorang Tionghoa di Perbaoengan soedah terbakar habis

»
».

Britsch Indit
Hongkong

»

Baroe ini dikabarkan bahwa sultan
Boelongan telah mangkat di Boelongan.
Beliau baharoe beroemoer 25 tahoen,

beroeroesan satoe sultan jang terhitoeng masih moeda.
dengan
manoesia tjelaka itoe dan mePermaisoeri beliau, karena menoeroet
noenggoe kedatangannja kedalam kapal. adat pada ketika itoe berada di Tandjoeng
Akan
tetapi,
Bakri
itoe amat tjerdik Poera akan bersalin.
dan tidak maoe naik kekapal, dimana dia
Permaisoeri almarhoem itoe melahirkan

Itoe

orang

Tionghoa

99.7,

12.15

T.T. Australie
Zicht Australie
nja dan betoel sultan itoe melakoekan T.T. Amerika
segala kekedjaman jang lebih heibat dari Zicht Amerika
sebagaimana di Rusland, jaitoe apa jang TT. Japan
Berselang

100.1/3

Zicht

saban waktoe ia bisa dipaksa akan didjoeal
ia poenja kedai pada itoe sultan. Sedang T.T.

seorang pe- kita toetoerkan dibawah ini:

ara jang tidak senang.
»ja"— djawab pesakitan itoe— ,saja
ada socroeh dia kasih bersihauto, en dia
tidak
mau.
En juga saja ada bilang, dia mesti toenggoe sjama sjaja, sebab sjaja mau ,pake auto. Tappee dia
minta permissie, en saja tida kassie, sebab saja ada perloe“.
Landrechter: ,tocan bilang sama -dia
babi.”

Bak:
Keae
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commissie, jaitoe sedjoem-

»Tetapi, toean lebih doeloe memaki sa- dikasi itos bisa berlakoe
ma dia“— kata Landrechter dengan soe- bisa digoenakan.

Familie sultan Langkat.

tempele-

ngan dari godverdomme kepada koeli-koeli
sebawahnja bila mereka marah, maka

Orang Tionghoa itoe hendak dirikan
satoe kedai baroe ditempat jang soedah
terbinasa oleh api itoe, tetapi maski bagai
»
Shanghai.
mana djoegaia soeda berdaja, sultan Ser- Zicht Manila
“
dang tinggal tetap membelar tidak soeka
»“ Belgis (per Belga)
kasi idzin boeat itoe maksoed pada orang
T.T.
Frankrijk
Tionghoa itoe.
Zicht
Frankrijk «
Kemoedian orang Tionghoa itoe soedah
mengadep pada Tengkoe Pangeran, dari T.T, Duitsehland
siapa ia soedah bisa dapatkan keidzinan, Zicht
—0—
koeli itoe. Achirnja antara Tjenteng dan
tetapi djoega dengan lebih doeloe mesti
»
Italid
Politie terdjadi pertengkaran moeloet, kerogoh sakoenja sampai dalam sekali, ja»Als
toewan
niet
senang”.
»
Zwitserland
soedahannja soeatoe perkelahian jang raDimoeka Landgerecht. Dihadapkan se- itoe keloearkan wangpletjet boeat itoe 2
mai telah timboel antara kedoeanja.
Kopenhagen
tengkoe tidak kocrang dari f 1500. Batja
Berbagai-bagai
perkataan jang kedji orang Europa, jang ditoedoch ' memoe- dan toelis: seriboe
»
Stockholm
lima
ratoes
koel knecht autonja.
keloear dari moeloet sang Tjenteng.
»Ja"— ia memberi keterangan— ,be- roepiah!
Chung Hwa Bank.
Perkara ini sampai kepada pembesar
Voorwaar
(soenggoeh)
boekan
satoe
toel
dia
ada
saja
poekoel,
tetapi
dia
bi1 April
1930, poekoel
jang lebih tinggi, dan si Tjenteng diselang saja babi. En dia
ada koerrrang djoemblah ketjil, pembatja? Dan toch
rahkan kepada Landraad.
Shanghai
p.
belom bisa ditentoekan, apa idzin jang
adjarrr sekali“.
ladihoekoem satoe boelan pendjara.
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soedah

setengahnja

gigenaar dari itoe kedgi tidak soeka mengaoelan setjara sopan.
djoeal tokonja itoe.
Siapa sadja boleh toeroet menghadiri
Beberapa peratoeran jang diadakan oleh
congres ini.
zelfbestuur ditempat itoe ada mendjadi
jang
Tentoe kita poedjikan tindakan
roepa-roepa tindasan berat ,bagi orangmoedahsoepaja
ini,
bagoes
moedaha
n
orang Tionghoa disana, sedang itoe plepe,
terdjadi
djoega
berkoer
ang-koe
rang
tjet bermatjam ,,oe wang thee“ jang
itve zelfbestuur paksa minta dari orang njerangan-penjerangan koeli-koeli dikeboen, bagaimana soedah berlakoe deTionghoa poen boekan ada keberatan ngan
Itoe

Kemarin petang, kitasendiri telah mempersaksikan anak aneh'jang dilahirkan di

Di Soematera

kedai

lain dari retour

rempoean jang telah beroemoer
lebih
dari 25tahoen jang mempoenjai tangan

Politie itoe.

soepaja keadaan
dimana
soedah

jang ketjil.

jang mereka itoe adanja ditempat orang
Administrateur Helvetia, mengirimkan hanja watas sikoe, dan kedoea belah
contract itoe disemboenjikan oleh orang
seorang
koeli ke Medan, sebab melakoe- kakinja watas loetoet djoega.
kapal, atau mandor koeliscontract, jang
Perempoean ini, soedah kerap diperkan soeatoe pelanggaran. Koeli ini dibawa
tjampoer tangan didalam hal pendjocalan oleh seorang Agent Politie.
toendjoekkan dipasar malam. Ia pandai
gadis-gadis terseboet.
Sesampai dipertengahan djalan, Agent mendjahit, makan dan memegang barang
Bandit-bandit 'toe tahoe bahwa kalau
Politie dan koeli ini, ditjegat oleh dan A. sesoeatoe dengan sikogp dan loetoetnja.
anak-anak itoe berada didek dengan tidak
1
ada kawan tentoe dengan segera akan Seng, tjenteng dari Helvetia. Sang TjenBoleh djadi, anak jang dilahirkan di
teng berkata, bahwa ia disoeroeh oleh
tertangkap, baik oleh politie maoepoen
Administrateur mendjepoet koeli itoe kem- Soengai Rengas itoe akan sersepa kelak
oleh officier kapal.
kepandaiannja dengan perempocan jang
Oleh karena tocan Dokter Saoedin me- bali, sebab tidak djadi dikirim ke Medan. aneh di Soematera Barat itoe.
Politie Agent tiada maoe menjerahkan
rasa chawatir kalau-kalau anak-anak itoe
akan mendapat sengsara jang lebih hebat lagi, karena mereka
soecdah berani
mentjeriterakan halnja kepada tocan dokter, maka dengan segera anak-anak itoe
disoeroeh tinggal dikamar kelas 2, di-

menjoesahkan

bangsa Tionghoa.

nanti petang akan diadakan congres besar
di
A.v.r.o.s. gebouw dikota ini jang dipaksa memenoehkan segala kemoestian
semoea kaoem planter.
hadiri
hal wang akan goena itoe zelfbestuur, hal
Congres
besar ini dilakoekan ialah
mana
sama sekalitidak ada ditetapkan
soepaja diambil tindakan
membitj
arakan
dengan
wet (djadi tidak sah), sedang keras
bestuur Europa tidak "berdaja akan tjegah kepada boeat mengadakan satoe larangan
Assistent-assistent keboen djangan
toetan.
itoe permerasan.
tempeleng dan godverdommain
soeka
Ditoenggoe keizinan dari pihak BesAntara lain-lain djoega sultan poengoet
me
kepada
koeli-koe
li meskipoen
bagaituur.
dari sesoeatoe kedai jang djadi miliknja
mana sekali ia marahnja sebab k
|.
orang Tionghoa, 10 pCt. dari sewa, dan sikoeil.
Siapa jang kedapatan berboeat
Malam tadi, roemah seorang pendoe- pada itoe sultan moesti diserahkan 30pCt.
doek disana telah ,,digoeit goeit” oleh dari vewang assurantie, kalau kedaiitoe begitoe akan dikasih lepas dengan sebentar itoe djoega.
maling, tetapi ketika diperkedjarkan ia terbakar,
Selainnja akan teroes diserahkan kepada
mengambil langkah seriboe.
Lain dari itoe, jang paling terkoetoek
pengadilan soepaja ia diberi hoekoeman
Ona.
perboeatan sultan ialah ia mentetapkan
berat.
n seroepa itoe akan diada mempoenjai hak kapan sadja ia maoe, pandangKelakoea
Kereta angin jang pandai terbang”
sangat meroegikan kepada onDidalam 14 hari ini, ada 7 boeah ke- ia boleh beli itoe kedai meski djoega dernemers, teroetama dalam doenia per-

djaga oleh toean dokter terseboet.
Saja sebagai seorang kaoem iboe Indo- pada politie. Poekoel rata, dalam 2 hari
Pada waktoe toean dokter itoe meme-| nesia, senantiasa sedia boeat memberi ada Ikereta angin jang ,,terbang.“
riksa orang-orang contract, maka terde-| pertolongan sebisa-bisa saja, dan berharap
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ngarlah olehnja soeara anak-anak mena-| soepaja hal ini mendjadi pertimbangan
ngis, dan setelah dilihatnja, maka nampaklah 3 orang anak gadis jang masih
dibawah oemoer sedang menangis terse-

Ditoedoeh

keboeroekan
itoe dan kekedjaman jang
adadilakoekan
diitoe
tanah-tanah zelfbesini, haroes dibitjarakan.
tuur
Perbaoengan-Serdang
(Sumatra)
Orang-orang jang berobat, haroes memTerlebih
poela,
menoeroet
pikiran kita
bajar. Selama dia didalam Hospitaal, apa kabar itoe ada benar.
dimana
semoea
consul
di
Hindia-Belanda
Kalau
benar,
apatah
pemerentah
tidak
mesti poela diperhatikan penghidoepan
melainkan ada hak akan tjampoer tahoe
kaoem familienja, terlebih lebih bagi jang tjotjok dengan pendapalan kita jang perdalam
perkara perniaga'an, begitoelah
boeatan
itoe
haroes
ditjela
dan
tindakan
miskin.
i
disini
ada
satoe halaman jang baik akan
apa
jang
akan
pemerentah
ambil
terhadap
Oentoek Dokter
perloe poela diberi
kita poenja consul-generaal di Betawi
perkara
itoe?
toelage.
F
Boenjinja itoe toelisan sebagai berikoet: lantas bergerak dan berhadapan pada
Achirnja voorzitter mengandjoerkan,
soepaja
kesoesahan dari
Dari
Perbaoengan (Serdang-Sumatra) wali negeri,
perkoeryygan - perkoempoelan
ini, dimana beliau menoendjoekkan ad- soepaja
pendoedoek, Tionghoa, disana, lantasbertelah
sampaisatoe
cliabar,
jg.
beberapa
resnja boeat Jacatra, Kebon: Kelapa, Gang akan sama beroesahadoentoek mengoem- banjak orang Tionghoa disana bermak- achir.
"
N
poelkan ocang,
3
Lebar, No. 19.
Kata P. Soerabaja.
soed akan mengirim rekest pada walineOleh wakil-wakil jang berhadir menjeSaudara-saudara jang moelia, kedja—0—
geri,
dengan permintaan jang sangat

orang
dokter
kapal
Tasman,
Radja
Saoedin, jang mana diantara lain-lain telah bertjerita berikoet:

koeli contract

Gerakan 26 'perkoempoelan Tionghoa,

peran. '

taraan, karena orang
ada merasa heran, |
seorang
j.
soedah
tinggal
disitoe tidak'
economie
koerang dari 28 tahoen lamanja, tidak Hg
dikasi idzin,
tetapi itoc semoea per- ||

'Tasman, dengan membawa
Kemarin sore. dengan bertempat dianak gadis j. baroe sadja terlepas societeit
Jankianhian di Hongkongstraat Pertanjaan doea orang leden Volksraad.
dari tjengkeramannja bangsat? saudagar
Medan, oleh 26 perkoempoelan Tionghoa
perempoean jang tidak tahoe kasihan.
Pada tanggal 22 Maart 1930, toeandiadakan vergadering tjampoeran, dibaKesedihan mereka tidaklah terperi, dan
tocan
Kan dan Khouw Kim An, leden
wah Voorzitterschap toean Ooei
H oat
sjoekoerlahjang Toehan menoendjoekkan
Volksraad telah madjoekan pertanja'an
Kim.
penolong, jaitoe dokter Saoedin.
Oleh Voorzitter, diterangkan, pandjang pada pemerentah dengan perantaraannja
Hal jang sematjam ini, kata dokter terbahaja tjandoe jang Volksraad, sebagai berikoet:
seboet boekan sekali ini sadja kedjadian, lebar, bagaimana
Berhoeboeng dengan toelisan dalam
berkian-kian didalam pergaoelan bangsa
tapi soedah beberapa kali.
Soeara Publiek tanggal 26 Februari
Tionghoa
di
daerah.
ini.
Ini jang bisa ketahocan, tapi berapa
Oesaha
Dr.
Pringadi,
oentoek 1930, lembar kedoea dengan memakai

latjoer.
Mereka poenja penghidoepan selamanja
diatas doenia ini tidak bisa senang, karena

Saudara-saudara

Bestuur Europa poen memberi

Zelfbestuur Perbaoengan.

kapal
orang

lau itoe gadjah tadi soedah diangkat, ia ratoes kali

Soerat Mevr.

Anti - Opium,

dapat djebak 2 ekor ga- maksoed

Gjah, satoe diantaranja masih tinggal didalam loebang djebakan pinggir soengai,
tapi jang satoe lagi soedah orang angkat
dan masoekan dalam kandang gerogol
sebelah pinggir djalan.
Itoe gadjah jang ada dalam gerogol
kajoe, kira-kira tingginja 2 Meter kakinja
sebesar pinggang.

atau

betoel

laloe

moelai

bekerdja dengan pembikinan ia poenja
kedai hingga datang itoe ketika jang con
troleur Perbaoengan memberi perentah
boeat stop pekerdja'an membikin kedai
itoe kerena sultan tidak memberi idzin.
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KAPAL

DAN

Toetoep

POST.
post.

Dengan kapal Cremer jang berangkat ke-Penang

pada tanggal 4 April jang akan datang boeat “soerat-

aangeteeken pockoel I dan soerat-soerat
sultan itoe soerat
biasa serta pakket poekoel 2,
tinggal tetap membelar tidak maoe kasi Dengan kapal Plancius jang berangkat ke-java
idzin, sedang itoe orang Tionghoa sebe- via Singapore pada tanggal 3 April boeat an EF

Meski

bagaimana

djoega,

lonnja ia poenja kedai terbakar, soedah
tinggal di sana doea poeloeh delapan |tahoen lamanja.
Sementara itoe Tengkoe Pangeran jang
soedah memberi idzin, itoe telah sampaikan ma'afnja pada sultan.

soerat aangeteekend tanggal 2 April, poekoel
dan soerat-soerat biasa tanggal 3 April
Dengan ,.Rengat" jang berangkat

bisa dengau moedah ditangkap atau di- seorang poetera,
Pesakitan: ,lantas dia balas sama-satetapi tiada lama keda tanggal 3 April, boeat soerat-soerat
bikin soesah, karena didalam kapal itoe moedian poetera itoe meninggal doenia. ma sjaja: ,tocan juga babbie”—
begitoe
kend poekoel II dan soerat biasa poekoel
officierlah j. mendjadi Hakim.
keras
dia
bilang
juga
sama
saja:
als
toe
Diantara familie sultan Langkat jang
Dengan ,,Sampit" jang
ke
Njatalah pada dokter terseboet bahwa berangkat itoe toeroet p. m. m. Tengkoe an niet senang is, maar kassie berentie
api tanggal 2 April Lana
Pa- sama saja”—j saja ada panas hati, landidarat ada seorang Hadji (itoelah roe- Pangeran Indra Diradja, Tengkoe
Itoe oewang pletjet f 150. ? (Apa boekan
panja H. Bakri tadi.) tapi oleh karena ngeran Langkat Hilir dan beberapa orang tas labrak sama dia”.
Landrechter: ,Zeg ada tida netjes se- £1500.?) Apa dikembalikan kerena seladia ada didarat, jaitoe masih ada didja- orang besar keradjaag Langkat akan medjahan Inggeris, maka toean dokter poen ngiringkan permaisoeri almarhoem sultan kali, satoe orang Europa mesti. poekoel manja idzin tidak lakoe? Itoelah tidak
a
Boelongan, ke Boelongan.
Chemnitz
dan berorang, . . ,en doea poeloeh lima roepiah !" ada dikatakan pada kita,
tidak bisa berboeat apa-ap

kapal-kapal “Ini alah “kapal-kapal: ke-

Semoea”
poenjaan Noord Deutscher Lloyd Bremen.
Kapal

Coiffeur

ke- Amerika

Kapal Silvereedar ke-St.Francisco tg. 13 April ja.d.

Silverfir

"

tg. 13 April.

Silverarch

tg.

31 Apn

Wilhelminastraat 89

.

Semoea kapal-kapai ini ialah “kepoenjaan dari
Kerr Steamship Co, Inc. New-York

Soenggoeh

NEGERI.

PEGAWAI

Diberi verlof lamanja 8 boelan boeat

me-

berhias.

pilihan dan

bekerdja

hati-

ati.

Sedia

tetapi

djoega

tempat

A
—-

H
M

A

OUDEMARKT 7

KIM

da Johannes Pasariboe, schrijver Ie kl.
pada kantoor Belasting di Medan oleh
karena sakit.

Persediaan

Krani

Hospitaal-

boeat

Apotheek (Roemah sakit),
salinan

certificaat diadreskan kepada:

Administrateur

mendapat

KOEPIAH

NOERAIN

M.

Siantar

Medan.

Sekerang kita berada pada tahoen
1930, tentoe kemaoean dan kegemaran

pendoedoeknja

kemaoean tahoen 1930.
Banjak pakaian ditahoen

sama

adres

kita

ini

doeloe

soepaja

“Medan's MEDAN
Warenhuis
Telefeoon

2

nahi

boleh kirim
58

Kk

an

Huttenbaclhstraat 29

Moelai hari Senen 31 Maart dan malam berikoetnja.
Satoe film bitjara jang paling baroe.
Soeatoe pekerdjaan FOX jang besar, dengan

pada

1929 pada

Atjeh.

8

Sena

termasjhoer teroetama di Soematra Timoer

boenji-boenjian)

dan

(Bitjara
IP

MUSIK

AND

WORDS

(empat poeloeh tahoen)

titel

Telah mendapat poedjian (diploma) dari
PASAR MALAM MEDAN
tanggal 9 September 1923.

aa

jalah

KETJAP TJAP MATAHARI
Djagalah tjap jang toeleu, jaitoe:
1. Pakai toetoep kaleng merah
dikepala botol.

kita ki-

sedikit

2. Pakai toetoep lak merah
kepala botol.

Menoenggoe dengan hormat.

5

—

Boleh

TOEKANG SEPATOE

Aw

Pesanan

»NIO TJIANG SENG"
Kesawan

—

79

No.

Tel.

Me LAN

BO AINI

dengan rembours.

Jang poenja fabrick

Lea

1888 — 1930.

berdiri moelai

TEPEKKONGSTRAAT.
MEDAN. DELI.

dapat beli disegala tempat:
boleh djoega

BAB

di

WENG SENGINIM

663 Medan.

! Toapekongstraat 16

Nga AU

ema

mma

Teletoon Nos. 403 8567.

"

$
siap

dan

botongam

jang

soedah

jang

matjam

Segala

koelit Europa kita

dari

bisa terima.

Dan

51

dari

menerima pesanan
locar kota.

8

5

LOIS

MORAN.

Bernjanji, berdansa, symphonie muziek dan perempoean tjantik didalam hikajat
jang menarik djatoeng.
f
Selalah menghiboerkan
hati, menjedapkan pendengaran, dan memocaskan
pemandangan mata.

menerima tempahan.
terbikin

21

and David Percy in a scene from Fox Movietone
Musical Revue, "Words and Music"

Dengan hoofdrol

Selamanja menjediakan sepatoesepatoe

UEA

ya
—

Pertoendjoekan

pertama

poekoel 7

—

dan kedoea

9.30.

37

(Ni
LAGI ......!?

TOKO

|

TJIN TON G & Co, Seras X9 3— mroAn

seperti kilat, dikepada
Publiek

Menjediakan
|

pada kita boeat ambil itoe lot.

|

tinggal

sedikit

i.

Ja sanam diloear Medan hanja dikaboelkan pada siapa
jang kirim Postwissel f 14.—
boeat saban lot. Kalau laat
kita tidak tanggoeng.

KASIMAN

M.K.
Batikhandel

Datoestraat

4

—

&

Lotendebitant

Padjak

Gantoeng

segala

Toean-toean

roepa katja mata.
Sanggoep periksa katja mata jang tjotjok oentoek ke-

1

dalam Kota soepaja bersegeralah datang ini djam djoega
Persediaan

MATA

dan barang klontong

Berhoeboeng dengan lakoenja Lot-lot
peringatkan

KATJA

sehatan

mata

dengan

ongkos

toean
- toean
pertjoema.

Ki Boleh toekar katja jang
ta”
tjotjok
lagi
dengan

tidak oesah

keloear

oeang.

Keoentoengan

besar

bagi toean
- toean

Djoega sedia barang
- barang klontong. Boeat beli banjak boleh
kita kasi rabat jang pantas.

35

Menoenggoe dengan hormat

JaL

JL

SIAPA

TM

|

20.

DELI-BIOSCOOP

Kita poenja harga, orang soedah
sampai kenal, moelai dari Oostkist
sampai ke Tapanoeli hingga seloeroeh
Pesanan banjak dan
rim dengan rembours.

ke

dengan hormat,

sekalian potongan itoe, demikian djoega
potongan lain.

tanah

kelain tempat datang

12

toko tersedia

poenja

Sebeloemnja

dan

oa

Sekarang orang soekai, potongan
pendek, orang bilang pesen SOEKAR-

kita

Serge

aa

petji pada tahoen ini, banjak jang
soedah berobah potongannja.

Dalam

Pakean

jang nomor satoe

Drill,

Api

kesenangan.

tahoen 1930 ini soedah terpandang
»uit de mode” demikian djoega petji-

namanja.

kain

Sendjata

Parfumeri&n

warna.

mb

—

Kesawan No. 75
membawa

ada

Palmbach,

Pesanan boeat locar kota MEDAN,
dengan rembours.

000000000000000
TOKO

baik)

pertjobaan

57

—

Afd.

N. B.

van

ond. Naga Hoeta — Pematang

NO

Calcuttastr. 9.

Menoenggoe

- Hospitaal,

Centraal

kita selamanja

jang

Bikinlah

dan

permintain

Soerat-soerat

(kwaliteit

matjam-matjam

seboelan

Gadji £. 80.—

poen

LIONG:

Apa sebab orang mesti pilih adres jang diatas??
Orang jang Gentleman, dan maoe mendapat tjoekoep
aksie boeat doenia modetn, memang selamanja datang
dimana kita poenja tempat.
Kita, akan memenoehi bagaimana kemaoean toeantocan dan tengkoe-tengkoe sampei tjoekoep senang
Toekang-toekang disediakan jang djempolan dari
Straits Settlement.

000000000000000
DIMINTA
Boemipoetra

KETJOEALI:

terkenal

Kleermaker (Toekang djait)

Advertentie

poenja

TAMOE
jang

Diberi verlof lamanja 8 minggoe kepa-

kita

D

MEDAN

Boschwezen Ir. J.W. Roeloffs.

Serijver.

Satoe keoentoengan boeat .

oentoek

perempoean.

Selakan tjoba !

houtvester b/h

kepada

baroe,

datang

oentoek

empat bersih dan teratoer, tpekang

pekerdjaan soedah lama berdjalan, ditanggoeng rapi dan menjenangkan.

Boschwezen.

pergi ke Europa

tempat

toean

ngoendjoengi

Kita poenja tempat, moelai hari
ini (15-3-30) boeka-baroe di Wilhelminastraat 89.

—5—..—

me

Dipersilakan

Medan.

dan

njonja - njonja

Pakaian jang kotor soesah ditjoetji kalau ditjoetji sen?
diri mendjadi loentoer atawa soedah hilang dia poenja
warna. Kita sanggoep tjoetji kering matjam baroe,
pakai obat-obat tidak roesak dan toekar warna kem-

bali. Diloear kota toean kirim
pakket.

Saja

sama Bestelgogd, Post-

pak jang baek, saja kirim kembali

adres

toean

THE GLOBE Chemische Wasscherij
Huttenbachstr.

No.

4

MEDAN

Tel. No. 796.
51

SIP
nj

No. 26 Selasa

ST OviL

Oer l !

voor Ind. chauffeu',

jaitoe se-

kolah oentoek beladjar hal automobiel, sampai pandai
membongkar
rijbewijs dan

dan memasang
verklaring.

mesin,

hingga

mendapat

Awas Batja Teroes.

Wang sekolah, wang makan dan beli' pakaian kerdja tjoema f 160, oentoek sampai
dapat rijbewijs.

Alah
harta benda toean!
GAN
PEMBAJARAN

SEDIKIT TIAP- TIAP
BOELAN,

roemah, toko, goedang dan harta
benda toean, terdjaga oleh oppas
malam.
Tertangggoeng
keama-

Ba

nannja.
NACI

(School tot opleiding

Zwavel

Poeder

K

F

Oo

F

I

ja'ni tepoeng

jang

MEAM

sedia jang

#esmmem

berasal

HARGA

dari goenoeng

kwaliteit

BERSAINGAN.

pikoel,

Toko Katja Mata Jang Termasjhoer.

mama

Kwaliteit

bi

rasa

enak,

baoe

ea Sa

nagihnja?

Datang

kekantoor

Directie

kita.

Kita ocroes

sam-

Fomensisuran2
Medan.

Moelai

haroem,

——
sebabpilihanbelaka.
—
—
Tocan ada perkara? Ada pihoetang jang soesah me-

BARCELONA

Oudemarkt. 7 — Medan
efoon 992 Tanja keteterangan
Directeur: MULLER MASSIS lebih djaoch pada
32

kita

aa

jalah hasil Berastagi negeri dingin, kita djoeal per-

E

REKENING

EILIGHEIDSDIENST

berapi.

baik.

Telef.

YOCHNY.

1552.

4

mata
sa

ini hari

jang model
mata

jang

kita baroe

baroe.

terima

perkakas boeat pereksa

Perkakas ini kalau dipakai

koerang

terang

bisa

kita

katjanja, sehingga penglihatan terang seperti sedia kala.
Dan djoega moelai 1 Maart sampai 31 Augustus

BATTERIJ

KELIN

Tjap

Bisa simpan

.SANSEY

&

Api Terang

Co."

lebih satoe tahoen.

Djoeal

atau pakai sama

|
sekali matjam

gAma

kita vrijkan.
terang,

Menoenggoe kedatangan toean-toean
dengan hormat.

Huttenbachstraat
Au
- achstraa No. 6 Telefoon 271
No. 26 Telefoon' 93
esawan

MEDAN

1930

siapa-siapa toean-toean jang beli katja mata dari kita akan kita
kasi persen satoe pasang katja, matjam mana jang toean-toean
Siapa-siapa toean-toean jang penglihatannja koerang
soeka tolong pereksa dengan tiada memoengoet onkost.

T

& Co.

SANSEY

perek-

djamin tjotjok dengan

soekai, djoega nanti perkara onkost memasang

—

boeat

KIE HOEI
Toko

ini gambar

Katja Mata en Toekang

LUITENANSWEG

senang

SENG & Co.
Gigi.

No. 24
TELEFOON
MEDAN.

No. 1297
.

batoek, dada, napas sesak, asthma, mentjantikkan moeka, bermatjam matjam obat sakit peroet,
darah berhenti, sakit mata, kentjing nanah, Radja Singa, ambeian, demam, sakit koelit (gatal
gatal), loeka loeka, sakit gigi, panau, obat
awet, dan segala matjam roepa penjakit.

IP BATIRY
LAMPOF
an

Djika
toean

toe3n dihinggapi oleh sematjam penjakit, djangan
toenggoe penjakit itoe sampai mendjadi besar.
Segera

toean mentjari tabib jang dapat mem?
beri pertolongan bagi toean.

TABIB

BRITISH

INDIA

S. R. B. RAM
adalah

Dan

Agent:

,OBAT

NJAMOEK"

Tjap

STATION
Huttenbachstraat

5 menit dari Station,

No.

6B

(Telefoon

271)

f 2.50

—

jang

bersih.

mempoenjai

f 4.—

“Ongkos

tang-

S. R. B. RAM

MEDAN

kamar-kamar

jang dapat memberi soeatoe
goengan kepada toean.

Tjenderawasih.

HOTEL

jang selamanja menjediakan
dari

Boeroeng

Tabib

soerat

soerat

poedjian,

mempoenjai

soerat

soerat boekti, beberapa banjak orang jang telah disemboehkan dari penjakitnja jang berbahaja, jang berada
diantara hajat dan mati.
v

kamar
31

Oleh sebab itoe, djika toean, atau familie toean,
atau kenalan toean, bila dihinggapi penjakit,
diselakan akan
datang mengoendjoengi dan
menanti dengan hormat.
18

.

S. R. B. RAM
India

Fotograaf

88

No.

sampai

51346

Medan

Pathe

Baby

motor

dan

pada:

toestel

Cinema

Bioscoop, dan bisa didjalankan dengan FlecBattery

trisch

Dinamo

anak.

dan bermafjam - matjam film

No.

10278

Billy at Home

10124
10297

Harold Waiter (Harrold Lloyd)
Tailaring (Charlie Chaplin)

jang

toean-tocan

terseboet

diatas,

dan

serta

tidak seboet namanja disini.
16

ankoe - ankoe

banjak

lagi

pereksa

film

dimana

jang

Menoenggoe

ISMAIL

Petji tempahan,

Samarinda,

Oudemarkstraat 2 Medan

badjoe

anak-anak,

topi anak-

soetera.

sapoetangan, serban oentoek Hadji, saroeng
saroeng

Batoe

Bahra,

saroeng

Djokdja.

Pajoeng soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak
matjam jang lain.

10222 Charlie's Double (Charlie Chaplin)
10123 Snub is Sciontifie (Snub Piollard)
Datanglah

Timoer

HADJI

kemedja

Dasi dan

»Librarij” moelai 30-60-300 kaki pandjangnja

mode

TOKO

Sedia:

bagoes

dipakai dalam roemah tangga dan dibawak
dikebon - kebon

British ,
Medan

EUROPA

Dari mode

———
Sedia djocal

Thabib

atelier

YEBATA
Telefoon

Kesawan

-—

Wilhelminastraat 115
Telefoon No. 1326.

Harga moerah, barang bagoes.
Menoenggoe dengan

tempat kita

tersedia jang kita
dengan hormat.

Mode paling baroe.

Telegram adres

Adres soerat-soerat dan pesanan:

ISHAK ISMAIL Medan.
2

hormat,

H. ISHAK ISMAIL.

Oudemarkstraat 2 Medan.

SINAR DELI

Kemoedian dikabarkan, bahwa Madame
Hanau boeat sementara dibebaskan dengan
oeang pertanggoengan 800.000 francs.
Kemoedian
Madame Hanau memprotest atas ocang

pe

kedoea.

tinggal satoe apa lagi.

semoea

orang-

padanja dan tidak

Kawan-kawan Madame Hanau barangkali akan membajar
ocang pertanggoengan
boeat kebebasannja, sementara jang ketinggalannja 300.000 francs akan distortkan

oleh Gazette du Franc.

Sesoedahnja pemberontakan di Indo-China.
Conferentie armada.
Parijs, 30 Maart. Commissie boeat
Londen, 29 Maart. Dalam kalangan Tanah Djadjahan dari Kamer soedah
Conferentie soedah terdjadi soeara rioeh membitjarakan kedjadian-kedjadian itoc
sekali disebabkan perdjandjian-perdjandji- di Yenbay. Outry mendesak soepaja dapat
an antara Perantjis dengan Inggeris jang didjaga pemberontakan djangan timbocl
bermaksoed mendjaga keras keamanan di kembali, dengan mendjaga Yenbay dengan
Laoetan Tengah soedah mendjadi sia-sia kekoeatan pasoekan-pasoekan anak negeri
belaka.
dan pasoekan orang poctih. la mintak
Dalam kalangan Perantjis pikiran orang kepada minister van Kolonien mengoenINGGERIS

BELANDA.
Peroebahan

djandjian

roehan

orang jang berpioetang

Kawat

Chabar

bahwa segala hartanja

kepada

per-

pemboe-

dalam

Pe-

lajaran.

m
Den Haag, 30 Maart. Bond kaoe
Offirale
Cent
dan
kapal
m
dala
h
boeroe
ang
tent
cieren soedah sama bersetoedjoe
ehan,
oero
pemb
jian
jand
peroebahan perd

boelan
jaitoe seperti menaikkan gadji saban rikan
dibe
en
taho
n
£10. dan verlof saba
pangkat
6 hari kepada mereka dibawah

sangat katjau.

djoekkan

Malam ini Mac Donald soedah berang- mendapat

peratoeran-peratoeran

oentoek

Haa

Lembar

terserah

PEKERDJAAN TJEPAT DAN RAPI, HARGA MELAWAN
MEJIN BAROE DAN PERKAKAS BAROE BOLEH TOBA
DAN SELAMANYA SEDIA BERMATJAM ? KERTAS DAN
PERABOT-PERABOT KEPERLOEAN BOFAT KANTOR

EA

Ia menerangkan,

soedah

esa

1 April 1930 — 2 Zoel'kaedah 1348

itoe oen-

RUBBERSTEMPELFABRIIK, BOEKHANDEL BINDERU - TELEFOON 1300

RI) PERTJA TIMOER - MEDAN

w
&

No. 26 Selasa

pertanggoengan

Tahoen ke I. toek memberikan kebebasan padanja.

Congres Mohammadijah jang XIX
di Fort de Kock.

keamanan, dan djoega ia tanja
kat
ke
Cheguers
dan
besok
pagi
akan
apakah
ia
ingin
mengoendjoekkan kepenist.
Doenia memang ada begini dan bag 4
Congres pada 20
officier dan machinist-machin
tiba tinggi hari ke Londen. Penerimaan tingan-kepentingan dalam oeroesan poliMaart
malam.
toe.
Siapa tidak pertjaja jang manoesia :
n
tamoe tidak akan dilakoekan, ketjocali tiek :ang dihadjatnja.
Perhoeboenga
dekat
pada hewan. Manoesia sama-sama '
Vergadering
diboeka
moelai
poekoel
Rio
an
besok pagi Grandi datang berdjamoe di
Radiodeng
tjoetjoe
Adam dan Siti Hawa, tetap ber- 4
9 malam dan pemboekaan dilakoekan
Cheguers.
de Janeiro.
DJERMAN
lain-lain
kemaoean.
v
soedan
Ibrahim
oleh voorzitter Hadji
Pihak Inggeris sangat bentji boeat kem
Soepaja dapat bersatoe hendaklah perDen Haag. 30 Maart. Dari Rotterda
Wakil-wabiasa.
sebagai
bestuurs
soenan
Membangoenkan
kan pem- loearkan critiek atas pertikaian-pertikaian
dikabarkan, bahwa perhoeboenga
kil Pers dan pemerintah tetap sebagai- tjaja akan Allah. Tetapi ini tidak dapat, &
itoe.
binet
baroe
an
deng
kali
ama
bitjaraan Radio jang pert
mana biasa. Orang jang hadir kira-kira karena sama-sama meninggalkan kepertja- 4
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di Blitar diadakan satoe soerat kabar boeat
jang terdapat dari mocrid-moerid jang
moerid-moerii H. C. S.

Dalam courant itoe akan dimoeat dongeng

bersekolah, dimana moerid-moerid Boemi-

toeroetan

dalam

satoe

dan

Bioscoop

tempoh

Wedana

disitoe

Gjoea,

kalau jang dibatja

itoe ada

bisa

Djika bekerdja dalam kalangan Gouver-

Pontang,

regentschap

meninggal

Moelai
bon di

Oostkust,

dan

dalam
bestuursdienst
terboeka boeat ianja

Pasar Malam.

gemeente Batavia Keng Po koetip taksiran kehasilan tahoen 1930 dari gemeente
Batavia ada 2.250.000, dari mana 720.000
padjak kehasilan, f 340,000 padjak ton-

tonan,

f 365.000

straatsbelasting

dan

anak

negeri

auto

lain-lain.

tera,

djadinja
koeiang
lebih
11.000
dan lebih djaoeh 3.400 BoemiPoetera dapat pekerdjaan pada Gou-

@dah. Maka dirasa amat perloe sekali
boeat dalam H.C.S. diadakan school- vernement meskipoen tidak bisa lihat
"Idiploma satoe apa tetapi keloear sekolah
krant.
Toedjoean jang moelia dari ini courant, dengan bisa omong bahasa Belanda, serta
soedah tentoe disetoedjoei djoega oleh menoelis. Dengan ini ternjata sekali 76
“sekalian orang-orang toea dari anak-anak PCt. orang-orang jang bekerdja dalam
kalangan
vernement, ada mempoemoerid jang sekolah itpe.

adakan

sama lampoe

Lampoe
Keterangan

,,Bioscoop” (komedi
Electriesnja.

AUTO

Electrisch boeat keperlbean
boleh tanja sama :

BIOSCOOP ONDERNEMING
merk : THONG
Makaustraat (dibelakang
Telefoon

TOKO
merk
di

PACHT

No. 491 —

& Co.
Royal Bioscoap)
Medan.

TIMBANGAN

HAP

LIE

STRAAT

29

Telefoon No. 998
MEDAN

(Dibelakang toko

Bombay - Besar)

Selamanja

ada sedia roepa - roepz:

Timbangan -piring dari kajoe, 10, 15, dan 25 kilo.
Timbangan -kajoe besar dari 125, 180, 175200 kg.
Timbangan - medja Timbangan-maas, Tekoeran meter, pengoekoer kaen, Gantang beras ketjil dan besar.

f 104.910,30.

—0—

Tjanting - Mi'ajak, Tjanting -soesoe, Timbangan Amerika merk Fairbanks, 200, 250, dan 300 kilo. Batoe-

Dari 29.050 pekerdjaan ini, ada 37
PCt.
didoedoekkan oleh orang Boemipoesebahagian besar orang-orang toca bangSa Tionghoa tjoema batja courant Melajoe,

soedah

direken paling moerah atau boleh berdamai.

Marhoem Raden Hadji Prawiradinata
poen pernah djadi secretaris consul Belanda

Angka-angka dari Gemeente
Batavia.
Dalam
publicaties der Stadsverband

oentoek keperloean kebon-ke-

Dan djoega ada mempersewakan: VRACHT

kan sama moerid-moerid keloearan jBestuurschool, hingga djabatan paling tinggi

Djoega ada tijdschriften jang speciaal
boeat anak-anak. Tapi kebanjakan atau

| dang bagi anak-anaknja tidak ada berfa- orang

sekarang
kita

Pembajaran

tenaar tjakap dan belon lama dengan
poetoesan gouvernement telah ditetapkan
bahwa dalam tingkatan ia akan disamaada

.

Filmnja disediakan jang kotjak-kotjak dan ramai.

Serang.

Boemipoetera

dari

Awas !!

gambar) sewaan compleet

Raden Hadji Prawiradinata.
Toean Prawiradinata itoe satoe amb-

nement, madjikan ambil sadaran dari
Taxatie koffie di Djember.
gadji f 45,— seboelan pada
Dari :itoe, didalam sekolah diadakan pemberian
Aneta
kabarkan, taxatie oogst koffie
“bibliotheek jang soedah dipriksa dan tjo- klerk jang sekoerang-koerangnja keloear dari 64 onderneming di residentie Djemtjok bagi pembatja'an anak-anak sekolah. dari Westersch Lager Onderwys, jaitoe ber ada 234, 582 pikoel, jaitoe di DjemBagi anak-anak, sebetoelnja membatja soedah mendapat Klein Ambtenaar Diplo- ber dengan8 onderneming 12,420 pikoel,
Courant tidak baik, sebab itoe courant ma. Dari satoe penjelidikan, jang ini com- Tanggoel (14 onderneming) 26, 506 pinjata
sekali
isinja ditoelis goend orang toea. Boeat missie dapat mengoeroes
Kalisat (13 Onderneming) 69. 950
dari 150.000 pekerdjaan dalam koel,
kesenangannja anak-anak, bebrapa courant jang
pikoel,
Genteng (22 onderneming) 109.
soedah sengadja lampirkan courant extra kalangan Gouvernement ada 29.000 orang 388 pikoel dan Banjoewangi (7 ondernejang poenja diploma Klein Ambtenaar
boeat anak-anak.
ming) 16, 318 pikoel.
atawa diploma lebih tinggi sedikit.

menjotjoki bagi jang membatja.

Awas !

lain onder-

telah

Onderneming
——

om

sedikit

Medan

Telefoon No. 666.

wys sadja, jang tidak sekali dapat perse-

dongengan boeat anak-anak, karang-ka- poetera itoe dapat beladjar bahasa Belanda. f 355,000 padjek kendayan.
Sebagai oekoeran boeat ditimbang, aparangan dari anak-anak moerid jang dirasa
Dalam boelan Januari sama sekali soetjoekoep berharga, dan djoega sport-rub- kah moerid-moerid itoe dapat pekerdja'an
dah
diterima f 304,534,12. Padjak tontonan
riek tidak ketinggalan d. 1. I. precies seperti jang pantas dengan diperbandingkan desoedah diterima ' 22,394, padjak kehasingan
onderwys
jang
diberikan
pada
melain-lain courant boeat anak sekolah. NumCCommissie berdasar atas peng- lan f 46,855,81, staatbelasting f 15,783,79
mer pertama dari ini courant soedah ter- reka,
harga'anitoe jang diberikan oleh doenia ma- padjak kendaraan f 213,268,96.
bit pada tanggal 8 Maart.
Omzet lelang ikan dalam boelan Januari
Didalam pendahoeloean, redactie dari djikan terhadap pada bekas moerid-moeitoe courant, jang boekan lain dari toean rid jang keloear dari beroepa-roepa ma- ada f 250,910, jang mana contamt f 211,
Bagian
- Spikman sendiri, antara lain-lain ada toe- tjam sekolahan, seperti ini djoega diantara 370,70 dan crediet f 39,539,30.
lis, jang kalau kita salin kiri-kira seperti ditetapkan dalam itoe B.B.L. terhadap orang-orang Europa ada 9.059,40 Japan
pada pekerdja'an-pekerdja'an dalam kan- f 44,851,60. Tionghoa f 92.088.70 dan
#wah ini :

Pembatja'an ada berfaedah bagi siapa toor Gouvernement.

86 Luitenantsweg

40

nement tadinja, tetapi berhoeboeng dengan

Onder Voorzitter: K. Loebis goeroe
roes oleh jang ahli. Dari karena segala di
Djeddah
dijaman
soekar
dan
kepala sekolah Melajoe Goebernemen.
onkost-onkostnja
itoe sekarang beloem pemerentah — soedah
hargakan
ia
le Secretaris: Hassan mentri tekenaar
dapat ditentoekan, begitoe poen berapa poenja djasa-djasa dengan anoegrahkan
B.O.W.
2e Secretaris: A. Madjid Boekhouder besarnja belandja boeat internaat, maka padanja ridderkruis Oranje Nassau. Poen
sekarang telah dibenoem satoe commissie dari fihaknja Amir Hoessein, belakangan
B.O.W.
terdiri
dari onderwijzers "Mulo, tocan dari Amir Ali dan Ibn Saud ia pernah
Penningmeester: Djapalaoan handelaar
sedang commissarissen Hadji Massalim— Tjipto Veearts dan toean Didi Hasan dapat anoegerahan. jaitoe Isriglal Orde
di 3e kl., Nahda Orde 4e kl. dan satoe
H. Rachmad— Djapangoeboengan— Ma- Prawira, — Regentschaps-Controleur
sini,
rah Soedin— H. Moehammad Arif dan
djoebah Arab jang berharga mahal (Pern.)
—0—
—0-—

seorang lagi jang kita

tjap dan merknja:

tjoba intip, sama dia,

R. H. Prawiradinata |
Dari Serang B.N. mendapat kabar,
setelah menanggoeng sakit longontsteking

mendapat bagaimana soepaja terdiri, itoclah tidak dibitjarikan dengan jang sepestinja.
Kesoedahan moepakat ini hanjalah didirikanlebih doeloe siapa-siapa jang djadi bestuur dalam moepakat ini. Soedah

1.

Itoe pentjoerian di Pandau.
pendoedoek djadi risau,
korek api dan tembakau,
itoe maling hau-hau!

toedjoeannja ini Commissie.

mesti dipakai dan dari mana djalan akan

No.

dia gondol belatjan dan bantal,
boekan sadja mas, djoega sambal.

goenakan sendjata tadjam. Apa jang mendjadikan sebab makanja ia soedah begitoe nekat, orang beloem dapat tahoe, nanti Oom kasi goela-goela.
tjoema sadja pada hari Senin tanggal 17
boelan ini orang itoe soedah minta maaf njai pangkat jang tjotjok sekali dengan
kepada bini sendiri dan kepada sekalian ia poenia diploma, akan tetapi 24 pCt
tetangganja. Ia soedah berkata pada #bi- orang-orang jang bekerdja: lebih rendah
ninja, barangkali dia tidak bisa hidoep djika dibandingkan dengan diploma melebih lama. Pada malamnja ia soedah reka.
pergi menginap dalam ia poenja warong
Lagi lebih djaoeh ini Commissie soedah
jang kebetoelan ditemani oleh boedjangnja sedang perempocannja berada diroe- mengambil dalam pemandangan politiek
onderwys itoejangtoeroet perasa'an mamah pamilinja akan bersalin.
sadja dengan
Pada tengah malam itoe boedjang soe- rekamesti dibikinjlebihtjotjok
dah bangoen dari tidoernja dan ia lihat gadjinja moerid-moerid sekolah itoe, bisa
- masing pekerdipertengahan waroeng adabajangan j. ber mendapat dalam masing
dja'an,
Commissie
menjatakan
koerang
gerak
dan
kenjataan toeannja soedah
mandi
darah. Boedjang laloe tjeritakan persetocdjoeannja terhadap kepada sikaphal
itoe kepada sekalian tetangnnja Pemerentah, terhadap pada tjara peratoedan
katakan j. itoe Endi soedah mem- ran gadji kepada orang-orang jang menboenoeh
diri dan seloeroeh badannja djabatkan pekerdjaannja dalam kantoor
gouvernement, jang toeroct perasa'annja
berloemoer darah.
Disamping Endi orang dapat satoe go- Commissie tiada tjotjok sekali dengan pelok besar dan satoe pisau belati
jang ladjaran dan diploma jang mereka bisa
amat tadjam dan kedapatan loeka doca dapatkan dari itoe sekolah.
liang.
Satoe dan lain tentang pertambahan
Menoeroct pemeriksaan ada
ternjata »fitievedienstjaren",jaitoe dihitoeng djoega
jang
Endi
soedah
memboenoeh
diri tambahan lagi dengan beberapa tahoen

Apa

lain-lain keperlocan oentoek sekolah ini.
Tetapi berapa mestinja begrooting jang

jang

kalau dapat pentoeng kepalanja,
belanggoe djoega tanganja,

ia soedah

dan

SOJA

kliwat brutaal,

tempat mengadji dan mengadjarkan pengetahoean tentang agama Islam sebab
selama ini dipakai roemah goeroe sadja.
Dalam bermoepakat ini banjak jang

peroemahannja

TAFEL

wah dia bermoeka tebal,

Maksoednja mengadakan moepakat ini masih djadi pertanjaan publick disana.
PasoendanBekerdja.
ialah hendak mendirikan roemah sekolah

dibitjarakan seperti

Japan

Perhatikanlah

sendiri, lantaran soedah bosan
hidoep.
Berhoeboeng dengan nama jang se- Sangkaan ini dapat dikocatkan menoeroet kepada orang-orang jang masoek kerdja
karang jaitoe Adabiahschool soedah di tjeritanja sendiri kepada bininja sebe- didalam kantoor Gouvernement, sedangkan pertambahan tahoen itoe sebetoelnja
adakan permoepakatan pada tempat ini loemnja kedjadian ketjelakaan itoe.
tidak didjalankan dalam dienst Gouverpada malam minggoe jang liwat antara
setjara adat dan setjara vergadering.

TAHOEN 1898

dalam roemah tangga jalah:

meski pintoe ada dikoentii,
dia tidak perdoeli,
dia bongkar, god verdikkie.
Itoe maling

SEMENDJAK

hingga harifini memberi kepoeasan dan kegembiraan

Dimana-mana ada pentjoeri,

sampai
Djiwa-moerah.
keris mas jang sekarang terdapat dalam
sampai
Museum bersama lain-lain barang berSeorang nama Endi dari kampoeng
betoel
harga dari Lombok dan tertjatet sebagai Tjarioe dibilangkan Tjiandjoer, soedah
miliknja negeri itoe.
merasa djiwanja ta' berharga lagi didoeDoea tahoen jang laloe, Goesti ini nia, laloe memboenoeh diri dengan meng- Jongens,
rekest pada Gouverneur Generaal memint::
poelang sebaliknja satoe antara
kedoe:
kers terseboet, agar bisa ia djocal dar
pendapatannja diboecat ongkos mendidik

TERMASJHOER

Zeg, Jongens! toenggoe sebentar,
Oom maoe kasi kabar,
apa kau soedah dengar!
maling sekarang koerang adjar!

batoe besi dan Tembaga.

Batjalah
»Sinar - Deli"

Semoej

ini soedah ditera (ditjap) djadi
teroes bisa di pake.

'embelian banjak boleh berdamai harganja.

VULPENHOUDER

memboeat
drozk.

blauwdroek

dan.

wit

Djoega sedia mendjoeal Pot - pot
boenga dari Cement: Batoe medjan: Oempak (sendi) roemah:

Menoenggoe

Keli mah -kelimah
jang ditoelis
dengan tangan oentoek perhiasan
dindii ling dan Kesemaker,
Harga

Mohd. DAOED
Djalan Poeri

Awas!

Peroesahaan

TEE

striking appearance of The

Parker Duofold makes an instant

appeal to discriminating people every-

Indonesia

Indonesia

Apa

itoe!
'

Jaitoe :
.

moesti

toean-tosan

datang

beladjar

smooth and life enduring
as a polished
jewel bearing and should easily last
25 years or more.

Indonesia

The Duofold is made

t

Ledikantenfabriek

TOELIS.

sadja,

duced. Its native Iridium point is as

Werkkracht

,

,,J) A HJ A'

PADANG
Membikin

|

Selaloe sedia voorraad segala matjam model, seperti
model Batavia dan model Padang, dan sedia

|
|

segala

roepa

tempat

tidoer

besi

boeat

Tito

kita.
Tempat beladjar diboeka siang
malam tigakali dalam satoe Ming-

Atoerlah

goe. wang sekolah f 5.— satoe
boelan. Cursus diadakan tiap-tiap

pesanan

oekoeran.

Abdul
16

Gany

Ledikantenhandel

critminating buyersin Asia

da

Dike

dengan segera !!!

Vertegenwoordiger Voor

doea boelan boeat examen
Keterangan lebih djaoeh min-

by The Parker Pen Company of America, whose
fountain pens and metai
pencilsarethechoiceafdis-

bearing.

Sanggoep membikin
model
jang
lain, mana jang disoekai pembeli.

pada

Kapiteinsweg 9 Medan Telefoon 1394

as
orang

mendjoeal

roepa-roepa

moeda

talah pada
The Methodist Typewritingschool

dan

besar dan anak-anak.
model Soerabaja,

tahoe

memakai mesin toelis dengan ketjepatan sepoeloeh djari.

44

hormat

“

perkakas jang bergoena
oleh sebab itoe
boeroeh, kaoem saudagar,

toea

with Over-Size Barrel and
Life-Enduring Point

reminiscence of Chinese arts.
The Duofold is not oniy the handsomest fountain pen made, it is also
the most perfect writing instrument

Awas!

MESIN

Diselakan

Ciassic Beauty

Medan.

peroe

dan

toelen.

where. They immediately recognize
the distinctive beauty of its lacguer-

Semoga Modernetijd sekarang.
Dizaman tjepat kaki ringan tangan

Siapa

jang

red barrel, with jet black tipped ends,

(Kota Masoem)

pen

ja!

DUOFOLD

The Penot

SOO TOW

Kapitaal

kaoem

PARKER

pantas

—....aammamaa $

Soeatoe

dengan

wahid

Tjotjok oentoek perkakas toelis dalam zaman jang modern ini.
Tersedia dari bermatjam matjam model ketjil dan besar.
Boleh dioekirkan sekali nama pembeli pada batang
PARKER DUOFOLD
dengan
onkost
moerah tapi manis dipandang mata.

Ini toko Speciaal Kleermaker, dan sengadja baas
jang soedah
biasa kerdja di toko Cornfield dan
mempoenjai kepandean jang tjoekoep.
ditanggoeng tjepat dan netjis dan
Pekerdjaan
sedia segala kain-kain seperti palmbeach
- lenen-flanel
dan keper poetih. Harga bersaingan sama toko
- toko
jang lain. Pesanan dari lain tempat dikirim dengan
rembours.

Sanggoep. memboeat gambar roemah -roemah dan mendjaga pekerdjaan : serta menerima oepahan

nummer

tidak lain dari

Maoe tjantik?
Maoe gaja?
Datanglah di Calcuttastraat No. 31 - Medan
aa...

M.DAOED
TEBKENAAR

jang

Noord - Sumatra:

t

memes darasa
Dugfold

Jacoeb

SI BOL

CH.

GA
Kapiteinsweg 9

-

—

FRED.
MEDAN.

—

Telefoon 1394.

Goentingan atau potongan jang paling bagoes dan
netjis, tjoema didapat pada:

.LURNFELO
£

Kleedermakerij
jaitoe : satoe toko pakean
seloeroeh

SUMATRA

Kleermakerij.
jang paling toea dan terkenal
— dan ATJEH
TIMOER.

Pekerdjaan rapi dan bagoes.
Ditanggoeng pekerdjaan kita
€

- menjenangkan publiek.

Seanata

Persediaan besar dari: Jas Hoedjan (waterproof), Kraag dan dassie leher, Helmhoed dan Iain-ain,

»—

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
KESAWAN

88 MEDAN

TELEFOON

266

.

A dv ertentie

Patent Medicine & Postage dealer's
Mendjoeal

BRILLIANT dan INTAN
DIIKAT DENGAN
PERHIASAN

-

Lenggang

f

Antie

Decentrie

obat berak darah

dari

Cylon.

2

PERDJANDJIAN:

tidak setoedjoe dengan

»

nanah

noenggoe

hormat

dengan

Toko
—

MEDAN

Tempat tidoer besi model Inggris
2

Prijscourant dikirim dengangraties.

&

@

SM

ALMANDILI

NAWAWI

Loterij Besir
baroe

Hantam

Eijkenstichting.
besarnja

&

O.K.s.

£ 2000.000.—

Hoofdprijs
£ 150.000.—

»

?

dan

lain-lain djoemlah

Djikalau toean hen-

disitoelah segala-galanja ber. $

Semasa badan masih moeda,

6 bat dan aksie menjeroepai

Semasa

tari Pgrpat menda

karena

& sinja Hanna
6 dialami !

filmster !
segala-galanja

itoelah masanja

jang

NV.S.H.M.

Sis

terbikin

@tentoelah
:

5

kenangan

jang
.

lama

itoe menjedihkan
.

:

.

lainslain,Si
dan
TN

sekarang

sampai

16|

orang moeda, sebali ia memakai obat koeat ini, sepoeloeh
| dikata
& kali ia gojang kepala !!

Heran dan
?
sokoe ai No. Patas diboronakan
Kengani iga jang Sangat moceah di | $ Harga per blik
angkoe datang ditempat kita jang ter- || 4 2G
seboet diatas boeat persaksikan sendiri. |
Ty
Menoeggoe

42

dengan hormat

&
000000000000000000

Bi

naga

000 ke

Ne

poela dapat

atau Gadis Bangsawan (Hati wadja), terita - tjeritanja menarik hati betoel hargaa f 1.50.— Dam
a

El

s

jak
banjak sedia lainain boekoe. Silakan pesan atau datang sendiri.
TELEFOON
aa
23 ' MOSKEESTRAAT 42

-

,

sport

Kaoem

! !

Batjalah

!

Tendanglah VOETBAL merk CHAMPION dan MATCHLESS en T. dan lain-lain jang ada sedia
.
2
dalam kita poenja toko.
Pakailah

kaoes

kniedekker

dan

voetbal

jang kita Sediakan

toean - toean.

#

Toengganglah
Motorfiets
merk
NEW HUDSON dan MATCH-

jang
apabila

tiada berbahaja

tocan

pakai,

LESS jang toean soedah ketahoei
kebagoesannja.
Djoega kereta angin merk MAGNEET, tentoe tidak merasa tjape
ringan, ladjoe dan potongan bagoes jang terdapat keadaannja.

GRAMAPHOON, Edison, Bell, kita ada sedia, Roepa-roepa timbangan dan takaran serta oekoeran. Persediaan besar dari perkakas

segala motor dan pendjoeal arlodji merk Roskoph jang toelen.

kita poenja adres :

Tjarilah

SENG & Co.

HAN

4

'Telefoon 755 Medan.,

Oudemarktstraat 53,

Lana | OnggoehaprDoe-lepoHubaMite
poetjat, badan le-

dibeli.

Hoofddepot:

POO

THAI

FOO

SENG KIE

di

- Dispensary

Telefoon No. 789, Postbox No. 114, Kesawan No. 61, Medan.

riboean
dan

Adres

antero tempat dan gampang

ada tersiar

kasaran.

Boelan

haloesan

Tjap

batik

obat

kain

Anggoer

adres

Tjoema

matjam

Orang perampoean waktoe
An
ana
MY”
boelannja datang peroet merasa moeles,
kepala dan
pinggang sakit, kaloe tiada di openin lama lama djadi sangat berbahaja.

"3

£ TE

menjediakan

| alaumoesim penjakitlekas beli
soepaja dangan algoda.

Sada

8

ada

,

ada,

jang

Idak

seperti saroeng samarinda,
plekat, terboesj, tjapal, enz:|

Lain barang

batikhandel

kondingonnya

meroegikan pada kewarasan

-.

3

Inilah

Moeka

,

Batikhandel merk H. ABDULHAMID Mandailing
Kesawan No. 34 en Padjakgantoeng No. 5
MEDAN DELI

DJOEGA FERLOE
ORANG MENDJAGA DIRINJA.
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