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Boleh djadi oleh soeatoe pihak, ini dipembalasan.

Tetapi dari pihak kita, kita pandang
riksaan
Magistraat di-Penang, dalam selakoe soeatoe perboeatan jang keloear
perkara seorang Europa, jang dipersa- dari dalam hati, jang telah beberapa lalahkan telah mengganggoe seorang advo- manja teriris iris.
caat perempoean bangsa Tionghoa.
Kita, pihak jang tjinta akan perdamaian,
lebih soeka

|

Tahoen

areran.

Advocaat

melihat pertempoeran seroepa

doea

orang - goeroe

bantoenja. Dengan segala daja oepajanja
mentjari kemadjocan sekolah itoe, saban
tahoen moeridpoen bertambah banjak.
Hingga

dalam

orang dengan

demikian
sesoeatoe

dapatlah

hati pihak Timoer.
Marilah!, diika

dan

djoemlah moerid
Dengan

1.

perempoean Tionghoa
diganggoe,

perkara

jang menggemparkan

di Malaya.

mendjalani
Tiga harifibertoeroet-toeroet Magistraat
Pend: Ja.
ibocloe.
di aga Dera
memenkkan
tkara seorang
Vz Adakah binar seperti kata kamce,
- janda
As Daan
ea
—eleta
Letak, ag t angannj ja gikelih

Beliau “Gapati" “its

itoe tidak ada.
Maka, djika pihak Barat berkehendak
djoega, hindarkanlah barang
perboeatan jang menjakitkan

Soeatoe

van Sumatra) dengan
Wand, Onderwijzer |
orang moerid

ke
ag

bahagia jang oetama.

unggoe.

peme-

Perkara ini soeatoe perkara didjalan-djalan
jang soedah sahadja
kita dapati sehari-hari. Tetapi karena jang
mengganggoe seorang saudagar Europa
jang bernama, dan jang kena ganggoe
seorang perempoean Tionghoa jang terpeladjar,
terbawalah dia kegelanggang

. Tan

Hidoep atau ma Njaun perdjaatas barang-barang dagangan jang dilah soeatoe
bela an oleh firma, jang diwakili oleh lanan mentjapai tjita-tjil

pandang selakoe soeatoe
Hari

Noer,
Voorburgwal -

eaemaaa

di Malaya, telah melakoekan pemboycotan

Si

advertentie :

beberapa

tahoen

soedah

mendjadi

sadja

285

goeroenja 6 orang.

oesahanja serta pembantoenja,
ia kirimkan beberapa orang moe-

Aa
Luna
tel
3
aga
oe.ditengah
lan, pada seorang
Advocaat
Oraat perampokan
2 Bila akoe berpaling ia angkat
bangsa Tionghoa, jang terkenal jaitoe: tangannja.
Mrs. Oon Yang.
Vz: Dia letakkan tangannja dikeliling
Perkara ini, soeatoe perkara jang meng- kamoe, artinja, ia letakkan tangannja d'gemparkan seloeroeh Malaya. Pihak bang- pinggang kamoe?
Pend: boekan begitoe.
sa Tionghoa amat merasa goesar, hingVz: Tidakkah kamoe mendapat soerat
ga mereka memboeat pemboycotan.
Terda'wa (Landers), ialah seorang wa- dari pesakitan, bahwa ia minta tempo,
kil dari soea'oe firma jang besar, hingga karena terdjadinja itoe perkara sebab 'ia
'
ia dan firmanja banjak menanggoeng ke- hendak memboeka pintoe motor itoe?
Pend:
Tidak,
akoe
dapat
sepoetjoek
roegian karena pemboycotan itoe
Keterangan
Pen- Soerat dari akoe poenja pembelas
Vz. Adakah kamoe memberi tahoe keda wa.

rid bocat Normaalschool di Pematang Sikita antar dan beberapa orang moerid peremsama-sama mentiintai perdamaian, seperti poean boeat Meisjes Normaalschocl di
pertjatoeran politiek.
Padangpandjang, dan ada poela beberapada soerat kabar, bahwa pesikitan wakil .
Seorang perempoean, jang telah men- pertjintaan jang dilahirkan oleh Volken- pa orang jang masoek Normaalcursus di
Jang mendaawa
berkata: bahwa ia dari seboeah firma di Europa?
djadi advocaat, boekan lagi sembarang bond!
Medan. Ada poela jang sikirimkannja pada soeatoe hari berdjalan dengan abangPend: Mereka tanja akan dakoe'dan
mendjadi mocrid ke H. I. S. Siaksrie In- nja, poelang dari pelaboehan, jaitoe me- akoe seboetkan.
orang. Seorang perempoean, jang telah
ngantarkan seorang sahabatnja jang pergi
drapoera.
V1: Adakah kanoe beri soerat salinan
tammat beladjar dari Sekolah Hakim
berlajar. Persakitan serta doea orang lain dari hal keadaan itoe kekantoor serat
Tinggi, jang mendjalankan practijk poela
Kepada beliau dipikoelkan puela pe- sedang mengenderai hongkong melintas kabar?
selakoe advocaat, boeat di Timoer, soeberada. Abang dari
kerdjaan bocat memeriksai 9 bocah. se- dimana dia orang
Pend:
tidak.
dah loear biasa. Perempoean Indonesia,
kolah desa berkeliling tempat itoe, dan pendaawa pergi mentjari motor, karena
Vz.
Adakah
seorang Hindoe, cranie
hari itoe ada hoedjan.
sesoenggoehnja

Sumatra.

beloem

ada lagi jang

tingkatan
kaoem

jang

soedah sampai ke-

setinggi

itoe, meskipoen

iboe Indonesia soedah bilang poe-

loeh tahoen "tersedar.”"
Maka,

perempoean

jang

mentpoenjai

ontwikkeling setinggi itoe, soeatoe kali,
berdjalan kepelaboehan di Penang, diganggoe

oleh

seorang saudagar

Europa.

Kalau jang melakoekan ganggoean itoe,
seorang Europa jang mendjadi koeli kapal, oempamanja,

katan bawah,
Terlampau

seorang dari

ting-

perkara ini tidak oesah
diriboetkan, karena koeli-

koeli iang tiada
pandai
noeng"

atau

senonoh,

memperbedakan
dan ,,boekit".

biasanja .tiada
antara

,goe-

Seperti ternjata didalam verslag jang
kita moeatkan, bahwa jang mengganggoe
itoe, ialah seorang wakil dari soeatoe firma Europa jang ternama, dan seorang
jang dadanja'telah dihiasi ' bintang, karena djasanja ketika peperangan Doenia.
Ia seorang jang mendjadi wakil dari
soeatoe firma jang besar. Satoe orang
jang mendjadi wakil dari soeatoe firma
jang besar, mesti mempoenjai peladjaran

tjoekoep. Mesti ia tahoe memperbedakan,
sembarang perempoean dengan perempoean baik-baik.
Dari sikap dan gerakan advocaat perempoedn

itoe

ia

mesti

tahoe, siapa adanja

perempoean terseboet. Apa lagi, ia berdjalan, boekan seorang diri, diantar oleh
saudaranja.
Dari pergaoelan kedoea bersaudara itoe,

akan dapat dilihat, apakah mereka
pergaoelan ,,gang belakang” atau
pergaoelan jang baik.

dari
dari

Dari pertimbangan kita, hampir ternjata, bahwa perboeatan itoe, seakan-akan

disengadja.
Lain dari itoe, maka inilah soeatoe boekti kedjadian, bagaimana pemandangan ke-

banjakan Barat terhadap kepada Timoer.
Boekan soeatoe rahsig lagi, bahwa
kebanjakan diantara Barat memandang
rendah terhadap kepada Timoer.
Kebanjakan diantara Barat, memandang
sama rata sekalian osang Timoer seperti
ia memandang nyap Djongos dan Koki-

nja,

Pemandangan s«seroepa ini, dibawa poela
kelocar roemah.
Inilah sebabnja, maka kerap kali ter-

djadi tjektjok antara seorang Barat dengan
'Timoer. Si Barat membawakan
pandangan seperti biasa didalam roemahnja,

Keradjinan menghasilkan
ketjakapan.
Ketjakapan

tidak

selamanja

menghasilkan kesenangan.

masing-masing goeroe dari sekolah itoe
berganti-ganti mendjadi toehoorder dise-

kantoor
Pada waktoe itoe adalah seboeah motor diitoe
kabar?

jang berhenti menoenggoe sewa. Sesoedah
kolah Pasir Pengarajan.
abang
dari pendaawa memanggil, motor
Selama disana, pekerdjaannja menjenangketempat perhentian
kan hati Inspecteur Inl. Onderwijs di- itoepoen datang
Medan. Terboekti
ada soerat poedjian
diterimakan kepada beliau.

mereka. Datanglah motor pesakitan hampir

kepada motor jang akan mereka tompang,

memberi

tahoe

kesoerat

Pend : Akoe tidak tahoe.
Saudara dari pendaawa berkata, pada
socatoe hari sipenoelis perkabaran toe
datang kepada saja, dan mintak soepaja
ini perkara tidak oesah dipandjangkan,

jang mana, mereka haroes laloei, akan karena kal:u-kalau ia mendjadi pernga
di- mendapatkan motor itoe.
crimineel.
sebabkan padi ladang tidak mendjadi,
Didalam hal jang demikian itoe ia ra€——
goeroe itoe, anak sekolah sa
Voorzitter memadjoekan pertanjaan ke-:
tangan kirinja disintoeh orang. Ia
Dibawah ini hendak kita riwajatkan atas oesaha
se- pada saud»ra penda'awa: pesakitan. meperdjalanan
hidoepnja
seorang goeroe disoeroeh kerdja sawah kepoenjaan se- berpaling kebelakang, ia lihat ada
Boemipoetera jang soedah 22 tahoen ber- kolah jang pandjangnja 300 M. dan lebar orang jang sangat hampir kepadanja, dan ngatakan ia letakkan tangannja dikeliling
50 M. Hasilnja sangat menjenangkan, dan memeloek ia poela. Tatkala abang dari saudaramoe, mendjaga soepaja pintoe itoe
setia mendjalankan kewadjibannja.
Kita salinkan riwajat ini, goena meng- mendjadi tjontoh kepada anak negeri pendaawa melihat keadaan ini, tidak tem- motor djangan memoekoel kepadanja be—
Ta
Haa
po iapoen teroes tjampoer tangan, dan narkah itoe?
hasilkan satoe pemandangan kepada pem- disana."
Saudara pend: Adakah patoet pintoe
:
4
berkata pada -persakitan: ,,sebeloem ka1
boekanitoe
seseorang
bagaimana
batja,
di- moe“ memboeat apa-apar kepade-perem: ito” memoekoel .saudarakoe,- itoe tidak
oela keDocat mengepalai
poean ini, ajolah kita doeloe mengadoe betoel.
ngan dari hasil keradjinan ketjikapannja- amiang (Mandailing)
Vz” Kongsie dari itoe firma jang” ia
tenaga, kamoe nanti lihat bagaimana Tisebocah sekolah
baroe
dan peratoeran
wakili disini telah kena beykot, adakah
Dalam tahoen 1905, seorang pemoeda baroe poela, karena baroelah disitoe di- onghoa poenja tenaga".
Pesakitan
tidak mendjawab apa-apa kamoe jang mengasoetnja itoe?
asal dari Pakantan Mandailing, dikirim moelai mengadakan vervolgschool disana.
Saudara pendaawa: Saja tidak soeka
oleh toean Controleur disana, toean v.d. Memperhatikan beberapa vervolgschool hanja asap rokok jang sedang di isapnja
djawab
itoe perkataan.
disemboerkannja
kemoeka
soedara
peremRieviere ke Fort de Kock boeat menem- dikeliling tempat itoe jang keadaannja
poean
itoe.
poeh examen masoek kesekolah ambte- dalam sakit keras, sebab
Voorzitter: dengan menggertak: ajo
sangat sediki
Seketika itoe djoega soedara perempoean
naar disana (Opleidingschool voor Inl. inceridnja, maka
beliau poen sesiki' itoe memoekoel pesakitan, disinilah terdjadi lekas djawab. Dengan gelak tersenjoem
Ambtenaar.)
saudara pendaawa, mengatakan Via tidak
merasa chawatir, kalau-kalau sekolah jang
pergadoehan. Pesakitan memoekoel moe- tjampoer.
Ia pergi bersama doea orang kawannja, baroe dikepalai itoe akan roeboeh.
kasoedara perempoean itoe, hingga katja
ialah toean-toean Alimoesa lid Volksraad
Vz: Sebab apa kamoe, berpikir lama”
Dengan segenap hati dan bersoenggoeh2 matanja petjah, dan djari pesakitan loeka.
sekarang dan toean Sorip Tagor gewezen|
bocat
mendjawab itoe pertanjaan?
ia djalankan ichtiarnja, soepaja anak-anak
Voorzitter bertanja kepada perempoean
Dr. Hewan.
Saudara
pendaawa: saja tidakada ber-"
dibahagian itoe soeka kesekolah. Ichtiar pendaawa:
sangkoetan
dengan itoe.
Vz: Kemana
kamoe mengadap pada
Dalam segala vak, ia soedah loeloes jang didjalankannja itoe berhasil dengan
Pleidooi
Pesakitan.
dalam oedjian, tetapi karena waktoe itoe bayoes, hingga moerid dalam sekolahnja masa itoe?
Pend: Kepada motor jang datang itoe.
tjoema doea orang jang diambil dari Ta- melebihi dari sekolah-sekolah samboengan
Adalah pesakitan ini seorang bangsa.
Vz: Kemana pesakitan mengadap!
panoeli,
oedjianpoen ditambah dengan jang lain dibahagian Mandailing.
Inggeris, jang telah ikoet beriempoer diPend:Dia mengadap kemotor itoe djoega. masa perang doenia, telah mendapat binvak bahasa Belanda. Disini pemoeda jang
Dalam tahoen 1927 diadakan pekerdjaan
Vr:
Kemoedian apa dia boeat?
terseboet tidak dapat toeroet lagi, karena tangan bagi moerid-moerid (handenarbeid),
tang dan telah poela diangkat mendjadi
Pend: Dia bertolak pinggang, dan ber- seorang Officier. Tatkala ia dengan ka:
ia beloem pernah beladjar bahasa itoe. perloenja soepaja moerid-moerid itoe kelak
Kepadanja dinjatakan madjoe dalam oe- tahoe bekerdja roepa-roepa keperloean tanja kalau saja ada kenal dia.
wannja, poelang dari kapal, mereka leVoorz: Adakah dia bertjakap dengan wati itoe pelaboehan, seorang perempoedjian, tetapi sebab tidak pandai bahasa hidoep, selain dari kepandain toelis batja
sopan?
Belanda, iapoen ditinggalkan, dan kepa- seperti biasa.
an Tiong Hoa berdjalan dekatnja.
danja dihadiahkan diploma kweekeling
Pend: Dia bertjakap biadab.
Oleh karena antara dia dengan itoe
Tahoen 1927, diadakan Pasar Derma
serta sehelai soerat verklaring.
Vz: Adakah ia menghemboeskan asap motor tidak ada lagi djalan, dia tolak
dan
Tentoonstglling
Handenarbeid
di
Atas voorstel tocan Inspecteur D. Grirokoknja, atau meloedahi saudaramoe!
itoe pintoe motor dan dia tidak tahoe
ver, iapoen disoeroeh mengadjar men- Kotanopan, maka prijs no. ! djatoeh kePend :»Saja dengar dia meloedahi saja kalau ia sintoeh pendaa'wa.
sekolah
Tamiang.
djadi goeroe sekolah anak negeri (Volkspoenja saudara. Saudara penda'wa berSaudara pendaa'wapoen datang, laloe
Tahoen
1929 kembali lagi diadakan kata poela: Didalam
school) waktoe itoe bernama sekolah papergadoehan itoe,
Ia tidak toemboek
reman di Banoehampoe bilangan Fort Tentoonstelling di Kotanopan, prijs no. 1 tertjetjerlah beberapa soerat dari tangan- mereka bergadoeh.
itoe djatoeh kesekolah Tamiang djoega. koe. Datang seorang gemoek memoengoeti saudara penda'wa hanja ia tolak sadja.
de Kock.
Seteroesnja ia berkata bahwa ia seorang
Penghabisan dalam
boelan Februari soerat-soerat itoe. Akoe minta' dari dia, ahli kto's'n, sekali-kali tidak
Tahoen 1908 terdjadi pemberontakan
pernah
tidak diberikannja, karenaadalah orang itoe
anak negeri disana, dimana djiwanja 1930 ini diadakan poela Tentoonstelling soeroehan dari pesakitan. Sesoedah itoe sa- memoekoel perempoean.
Djadi jang megoeroe itoepoen hampir-hampir terantjam. handenarbeid di Sibolga, maka sekolah japergi kekantoor Politie,di Beach Street ngatakan koerang sopan itoe, semata-mata
Dalam tahoen itoe djoega, atas voor- 'Taming djoega jang mendapat prijs no. 1. akan merapotkan hal itoe. Setelah kami tidak betoel
stel toean Inspecteur, ia poen diangkat
Menoeroet kabar jang kita dengar sampai
dikantoor
politie — roepanja
mendjadi goeroe kweekeling kesekolah sekolah Tamiang boekan sadja terpoedji kami
diikoeti oleh pesakitan, dengan
Keterangan
dari
Gouvernement di Goenoeng Sitoli (Poe- perkara barang-barang hasil kepandaian orang gemoek jang mentjoeri soerat saja
kawan
pesakitan
lau Nias). Goeroe itoelah pertama kali tangannja, tetapi pasal keradjinan moerid- itoe, beserta kawannja seorang lagi. Dia
(saksi.
anak Tapanoeli jang diangkat mendjadi moeridnja poen, ternjata dalam absentie- berkata kita poenja pergadoehan beloem
goeroe di Poelau Nias.
lijst jang paling ketjil precentnja terban- habis, datang kamoe
Saksi mengatakan
bahwa pesakitan
sekali lagi keloear,
Beliau radjin mempeladjari bahasa Nias, ding dengan sekolah-: sekolah samboengan kita bertjoba doeloe, kamoe telah mem- tidak didalam keadaan jang maboek wakkarena itoe dengan lekas beliau mendjadi jang ada di Tapanoeli. Demikianlah djoe- boeat salah besar.
toe terdjadinja hal itoe.
'Mereka tidak
pandai bahasa itoe, Kepandaiannja ini ga goeroe itoe, konon dalam
rapport
Saja tidak berkata apa-apa soenggoeh- menendang-nendang topinja, sebagaimana
menjebabkan poela ia tidak dapat dipin- inspectie, selamanja ja terpoedji tjakap poen mereka menendang-nendang topinja jang didawaa'kan atas diri mereka, dan
dahkan
lekas dari tempat itoe, sebab dan radjin.
persakitan tidak ada menghemboeskan
sendiri,
perloe seorang goeroe disitoe jang paham
rokoknja, kemoeka saudara penVoorzitter bertanja kepada perempoean asap
da'wa.
Sekarang apa hasilnja dari 'ia poenja pendaawa.
bahasa negeri,
Meskipoen beliau merasa seperti orang ketjakapan «an keradjinan 2? Konon soeVa: Djadi sekarang, semoea pergadoehan
Voorzitter mengambil kepoetoesan dan
bocangan ketempat itoe, tetapi terpaksa dahtiba satoe hal jang menjoesahkan itoe terdjadi sebab bersintoeh tangan?
menghockoem pesakitan denda $ 50.—
Keradjinan seorang goeroe Boe mipoetera di Tapanoeli.

Sewaktoe makanan

Jogdine dahoen lamanja

lah s#elamanja akan memperoleh-k

sedang si Timoer, meletakkan dirinja pada ditoeroet kemaoean chef.

tempatnja, baik menoeroet peladjarannja,
Dalam tahoen 1914, ia ditanjakan oleh
Inspecteur Ini.
maoepoen menoeroet kedoedoekannja.
js, apakah ia maoe
Siangkak Gjadi goeroe kepala ditempat itoe.
Pandangan Barat seperti jang terseboet
karena keras ia maoe. pindah
denkan kewarasan anak
itoe, banjak sedikit, tentbe ada, hingga he
advocaat
'perempocan
Tionghoa itoe isterinja, iapoen pindah tempat sadja ke
Moearasipongi.
dengan moedah sahadja diganggoe oleh
Tahoen 1916 ia diangkat mendjadi goewakil Firma Europa terseboet.
roe kepala ke Pasir Pengarajan (Oostkust

soesah

benar-benar pada

perasaannja.

disana

paliau.

— Soesah

karena ia sekarang mendapat kepindahan

ke

sekolah

kelas Il no.t.

Orang-orang ditempat itoe, teroetama
sekolah, sangatlah bersedih

di Sibolga. anak-anak

Kesoesahannja, teroetama — berhoeboeng hati bertjerai dengan goerae itoe, karena
dengan anak-anaknja jang soedah besar boekan sadja ia disekolah berlakoesebagai
jang mesti dibawa ketempat jang mahal goeroe sedjati, tetapi kepada pendoedoek
belandja, sedang ia di Tamiang soedah terkenal poela ia seorang jang peramah
dan perendah hati serta tjinta dan kasih
toe. Dengan beberapa kesal hati ia tjoba kepada anak negeri disitoe.
menolak kepindahan itoe, tetapi
tidak
Dengan oetjapan
,,apa boleh boeat”
merasa

berhasil,

sebagai anak negeri sendiri disi-

kaki ke Sibolga. Sekian ditoelis oleh pembantoe kita dari sana.

Dari
djangan

Red:

Kita harap goeroe itoe

terbes ketjil hati, moedah-moe-

dahan beliau ingat akan kata firman jang
maksoednja

kira-kira:

sangka bahwa
menimpa

,.Djangan

diri engkau

itoe, tidak mengan-

"beliau bersama anak isteri terpaksa angkat doeng kebaikan dan ni'mat"
-

engkau

sesoeatoe kedjahatan jany

Examen mtasoek H. BS,

anggal '| dan
2 April soedah diada-

kan examen masoek H.B:S. jang pertama

»Sinar Deli“ di Malaya.

Corresp:

Perhatian dari Seberang.
Baroe sadja terkabar ,,Sinar Deli, akan

terbit, dari Malaya beberapa
terima

soerat

minta

Seorang Tionghoa agent dari B.P.M.
di Teb.-Tinggi adalah seorang penoengMotorfiets jang terkenal, jang mana

gang

banjak kita lari kenderaannja biar didalam, maoepoen

berlangganan,

dan

banjak pogla jang mengirimkan ocang
lebih doeloe.
Setelah ,Sinar“ memantjarkan tjahajanja, ternjata perhatian dari bilangan Malaya bertambah

Teb.-Tinggi

dari.

S,.D.

menoelis:

besar.

Dengan mail jang baroe sampai, kita
terima satoe soerat dari seorang langganan, jang namanja disana, jaitoe toean

diloear

kota,

boeroeng

seperti

ter-

bang, sehingga sangat dichawatiri oleh
publiek jang laloe lintas.
Pada beberapa boelan jang liwat, ia
pernah
menoebroek satoe penoenggang
sepeda.
.
Penoebroekan itoe berachir dengan
keroesakan sepeda terseboet, dan orangnja toenggang
langgang.
Beroentoeng
djoega penoenggang sepedaitoe seorang

Kedoea-dor

telah djatoeh tjinta pa-

da seorang

poean

ditempat

Inilah jang menjebabkan kedoeanja retjok
dan berselisih gentendjak beberapa lamanja.

jang

kita te-

Directie en Redactie rangRan diatas, tapi roepanja ia beloem
Dagblad ,,Sinar Deli" lagi djera, malah bertambah lagi “dari
jang

Dengan

Ta and enjerah diri pada
"kenderaan setan.
(Corr. S. D.) Pada tanggal 14 dezer,
Begitoelah pada tg. kira-kira poekoel 5 sore, seorang Tiong
kira-kira 10 malam, Hoa beroemoer --45 tahoen, sengadja

menoebroek lereng, seperti

hormat:

Betapakah besar dan

telah

hati saja apabila

berselamat di
Medan.

jang soedah-soedah.
13—14 dezer, djam

mereka itoe bekerdja. Pekerdjaan examen

itoe. itoe

Didoega,
imilah poela jang mendjadi
Tengkoe Sayed Nasir di Perak.
jang bodoh agaknja, keroesakan itoe disebab,
mengapa
pemboenoehan itoe tersoeboenji
seada-adanja
Kita moeatkan
diamkannja sadja. Dengan keroegian jang djadi.
s
rat itoe berikoet ini:
demikian ia poelang sadja ketempat ke—g—
diamannja.
Perak, 11 April 1930,Maoe
mati.
Biarpoen satoe kali ia telah pernah

Ju.

D. Crt. mendapat kabar bahwa - Deli,

lagi Mij. soedah memoetoeskan akan mendirikan sebocah sekolah anak-anak peremexamen boeat kedoea kalinja.
Atoeran examen ini dilakoekan demiki- poean di Kwala Mentjirim. Moerid boeat
Di Ondernet
lang, didapati satoe
majat, jang
nja menoendjoek- an: 'Boeat moerid-moerid kelas tinggi dari sekolah itoeialah anak-anak perempoean
Lagere Scholen boleh diboeat doea kali. dari koelie-koelie jang bekerdja dikeboen
kan soeatoe pe:
Moerid
- moerid jang tidak loeloes dalam terseboet. Peladjaran jang bekal diadjarPolitie me:
2 bahwa jang terboe- examen bermoela, boleh toeroet kembali kan ialah bermasak, mendjait, mendobi,
noeh itoe, telah
rbankan oleh sauda- memboeat examen jang kedoea kalinja. merenda, membatik enz. Moerid-moerid
ranja sendiri, hingga sisaudara sekarang Hal itoedilakoekan, karena mengingat hal itoe akan dapat peladjaran dari satoe takegoegoepan
(zenuwachtig) moerid? ke- milie orang Djawa Indonesier laki isteri
ditahan.
tika memboeat examen. Boeat menghi- jang bakal didatangkan dari Djawa.
Perkakas jang bergdena oentoek penketakoetan dan kegoegoepan
Antara doea saudara ini, telah terdjadi langkan
soeatoe perkara wpertjintaan,
semendjak moerid-moerid itoe maka examen itoe di- dirian sekolah itoe akan dikerdjakan oleh
kelakoekan poela dalam sekolah tempat moerid-moerid. dari ambachtschool
beberapa lama:
kali. Kemarin dan hari ini diadakan

Achirnj

Satoe perang tanding.

Volksschool boeat anak-anak
perempoean di Kwala Mentjirim.

datangnja

dari

Betawi

dan

poenjaan

Deli

oleh Estate.

leerraren dari H. B.S. memeriksanja.

Maatschappij

di Belawan

he
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Malam jang seram.

Jang toeroet memboeat examen, kata
D. Crt. ada 110 orang anak. Sedang
boeat harapan jang dapat diterima masoek
sedikit sadja, karena satoe klas bagi H.B.
S. tjoema boleh setingginja 30 moerid.
Sebab itoe keatas permoelaan dari H.B.
S. jang sekarang akan didjadikan 4

bahagian.

Darah
»Sinjo Deli"

didjalan Raja.
tjerita :

Malam tadi poekoel 12.30. Lontjeng
djam digardoe Politie Kapiteinsweg ber-
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Koelie ordonnantie baroe.

boenji satoe kali. ,,Inboorlingen" sedang
Aneta dapat kabar, bahwa Mr. Eint- ramai berdoej
oen-doejoen poelang, sesoehoven jang memboeat pembitjaraan dine- dah, merobe
k“ kantongnja sendiri.
geri Belanda tentangan
pengoerangan
ita sampai dimoeka Gedoeng OrionPoenale Sanctie, mendapat perintah soe- bioscoop. Dibeberapa
kedai kopie, doe-

ia telah menoebroek poela seorang Indo- doedoek dipertengahan djalan besar dinesir nama Daroes, orang mana sedang simpang empat djalan Hospitaal Tebing
soeka tjitanja
paja berangkat kenegeri Belanda, oentoek doek beberapa banjak orang. Ditepidjalan
berdiri Tinngi
dipinggir djalan dekat padjak ikan Tinggi.
dapat melihat Tab.
Apa maksoednja doedoek ditengah dja- melekaskan mempertimbangkan pengoe-

Na
.
banjak orang berkoempoel-koempoel. Sa& inggi.
istimewa poela
Deli“,
,,Sinar
terbitnja
an itoemororiie
lan j. ramai itoe beloem dapat diketahoei. rangan itoe antara Minister van Kolonien toe dengan lain berbisik,
chabarterdjadi
toebioek
babpenoemp
Pa “Pelag
.
:
jang
ts
ang
nja””
poetera
ialah
jang menerbitkannja itoe
Satoe motor jang datangnja arah dari Me- dan Regeering Indonesia, hingga Koelie membitjarakan soeatoe perkaraseakan-akan
oesadan
jang meIndonesia
Kapitaal
Indonesia,
ka Indonesia.

Menilik dari anggota Redactie dan
pemimpin Drukkerijnja, maka jakin dan

.djempol,, itoe, zonder terompat apa-apa dan hampir sadja menoebroek orang Tiapa lagi ditempat terseboet ada pengko- ong Hoa terseboet.
lan poela. Karena
toebroekan ini tidak
Beroentoeng politie pendjaga simpang

Sinar mendjadikan satoe bahaja jang ngeri, mapertjajalah dihati saja bahwa
kema- ka Daroes, berkata: ,,sebab apa tidak
Deli tetap menoedjoe padang
jang kasi terompet".
djoean dan membela bangsanja
Pertanjaan jang begitoe manis dari Damasih berselimoetkan kebodohan itoe. roes, diterima olehnja dengan
salah peSebagai penoetoep, maka berseroelah ngertian beberapa perkataan j. koerang sesaja kepada sekalian poetera Indonesia, dap pada pendengaran dioetjapkannja kepa

lekas mengetahoei hal ini, dengan segera
mengelakannja dari tempat jang behajaiitoe.
Waktoe ditanjai, apa sebab ia sampai be-

gitoe nekat, ia mendjawab tidak karoean.
Dari pendjawabannja jang

tak menentoe

itoe, orang menjangka bahwa ia setengah

jang mana djanganlah kiranja menjia- da Daroes. Antarasebentar terdjadi pertjek- gila.
—0—
njiakan pekerdjaan bangsa sendiri itoe tjokan.
Wang jang pandai ,.terbang".
atau Made in Indonesia, oleh sebab
Sebab tidak semoea
manoesia jang
(Corr. S. D.)
ito2 sokong dan bantoelah dengan se- soeka
mendengar
perkataan-perkataan
koeat-koeat tenaga.
Satoe auto B. B. 507 datang dari Pajang koerang
sopan, seperti perkataan
Salam bahgia,
jang telah dihadapkan olehnja kepada dang Sidempoean (Tapanoeli) membawa
karet dan kopi. Jang poenja barang-baDemikianlah soeara dari seberang itoe. Daroes, maka terdjadisatoe pergoeloetan.- rang itoe, ialah eigenaar dari auto terseSatoe poekoelan jang mirip seperti poe-

Tetangga kita, jaitoe Malaya, roepanja

berkian lama, berkian besar perhatiannja
terhadap kepada
Indonesia,
istimewa

Indonssier jang merantau
Selat

Melaka,

kesana.

jang mentjeraikan

laya dengan Soematera, kita

harap

Ma-

ber-

kian lama akan berkian ,, dangkal", hingga
berdjalan kaki, poen dapat kesana, soepaja

perhoeboengan

kita akan berkian
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Rumah judi di Perbaungan.
»Ditjakar'

rapat.

Politie.

Dibelakang kedai Dji Bie di Perbaoengan, ada
berdinding

didapati soeatoe
papan. Didalam

roemah jang
roemah itoe

koelan

Jack Dempsy

dilepas boet.

telah

Pada tg. 14 dezer (sore), karet dan kopi itoe telah didjoeal kepada salah se-

oleh Daroes terhadap lawannja,— menjebabkan
pada moeloetnja telah keloear
ketjap.— Perkelahian bertambah hebat.— orang saudagar Tionghoa di Teb. Tinggi.
Sesoedah selesai dari menerima wang,
Antara sekantoor, berkoempoellah kaeigenaar
auto itoe boeroe-boeroe hendak
wan-kawan
sipenoenggang
motorfiets,
pergi
ke
Medan, sebab perloe mengamsedang
teman-teman
Daroes (Kaoem
bil barang. Dia loepa bahasa kainnja keChauffeurs) poen telah bersiap poela.—
Oentoenglah tidak sampai terdjadi per- tinggalan ditempat mendjoeal barang-baKalau perkelahian itoe sampai kedjadian,
boleh dideega antara kedoea pihak akan
terdjadi bahaja jang mengerikan.— (Per-

Sang

Orang.

Ditengah

djalan dekat Rantau Laban, ia

Agent tjepat mengantarkan mesin

toe.
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Karena baik sama baik, konon kenal
Sebab tidak sabar menoenggoe sampai
poela sang agent ases€.
Amerika dengan kerdja paksa.
besok. laloe rapportkan pada jang berSepandjang kawat Aneta dari Den Haag,
Besok pagi Agent datang kembali, wadjib di T. Tinggi.
bahwa Nederlandsche Amerikaansche Ka- sentjik" tak diroemah, mesin itoepoen
Politie telah menggeledah tempat tersemer van Koophandel
mendengar kabar telah ,,terbang”. Kata orang jang tinggal
boet.
-Kabarnja kain dan koentji-koentji
ada
dari Washington, bahwa harapan akan diroemah, ,entjik“ itoe sebenarnja tidak

berlakoenja Amendement itoe
doerkan hingga tahoen 1932.
Maksoednja
djadi

boenji

bahasa

kawat

Kerapatan

tinggal disitoe, ia hanja orang menompang.
Kemana
perginja
sekarang, entahlah!
Sampai sekarang perempoean itoe ditjari,

beloem bertemoe.

dimoen-

ini

boleh

Afgevaardigden
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.

Perkara
Goeroegoeroe Tionghoa.
Kemarin dikabarkan, bahwa 8 orang
Goeroe-gocroe sekolah Tionghoa disini,
karena tiada meminta izin bekerdja disi-

D. Crt.

memboeat commentaarnja, bah-

dapat dipakaikan, dalam practijk.

Sebenarnja

boleh

lagi

ini ada soeatoe kekeliroean,

antara jang memerintahkan dengan menerima perintah. Roepanja orang soedah

salah

memabamkan

boenji

soerat jang

datang dari Adviseur Chineeschezaken.
Sebenarnja
goeroe-goeroe itoe tiada
Kita dari Sinar Deli, practijk itoe baikdilarang
mengadjarkan.
lah kita lihat nanti dalam practijknja poela.

Disana nanti baroe ketahoean.

Karena salah pengertian itoe, ada beberapa hari lamanja — Goeroe-goeroe
terseboet tiada mengadjar. Sekarang telah

£ DARI PERGAOELAN:
“

DOELOE:

“orang

(gadisnja,

, ngkas

akan koekawinkan de-|

Os ngenngarhaga
merasa

“'oleh orang

toeanja,

tentoe menjem-|minta

.

menga
uu

ia pinang

#gorek

1 dengan

$

“—-

toeanja:

ai Fani
lantai

kita

kabarkan

Pakem satoe

me

bahasa
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Vergadering Medansche
vereeniging.

kemarin

dengan

eartelier reparatie
mapan

Jochems, Medansche
soedah mengadakan

berkata

kepada

kalau tidak sama si Ozntjok.”

3 boelan pendjara.

Dihoekoem 3 minggoe.
Landraad Medan, tadi pagi bersidang
memeriksa

perkara

Chauffeur

Bahwa pada
al 8
diantara Tandjoeng
Morawa
dan, kira kira pada K.M.
Tweedehandsch- Schrijt- melanggar orang Tionghoa

tienja pada Coyrant ini.

bernama

djiwa seorang Tionghoa.

ja speciaal mengerdjakan boeat

membeli

asphalt

oleh darah manoesia.
Ngeri sekali.
Beberapa

jang hitam ditimpa

lamanja kita berdiri loeroes,

menoeroetkan darah jang berlepotan disepandjang djalan. Bagi Sheriock Holmes,
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Ambachtschool H. A. P. M.

ini ada ,soeatoe kegembiraan dalam pekerdjaannja, oentoek menjelidiki soeatoe
kan seboeah Ambachtschool oentoek 20 perkara jang gelap. Tetapi bagi kita, ini
orang moerid dengan bertempat
di Kisaran. bererti soeatoe kengerian.
H.A. P. M. perloe memakai toekangKita hampiri beberapa orang jang doetoekang batoe dan toek4ng-toekang tjat, doek termenoeng pada soeatoe kaki lima.
Chabarnja

H.A.P.M.

hendak mendiri-

sebab itoe moeriu-moerid

sekolah

jang

dimaksoed akan diadjar dalam kepandaian
boeat itoe.
Bermoela moeridnja jang akan diterima
djadi

toe-

Semoeanja

toendoek. Satoe pertanjaan

jang kita madjoekan oentoek menjatakan
apa jang telah terdjadi, disahoeti sadja
dengan gerakan bibir sedikit, seperti
orang hendak menangis.

Kita tanjakan kepada

orang Tionghoa

jang berkedai kopi, kita dapat djawaban:'

.goea shia long bisi boe chiang kong-ka-:
li kong
"kita tidak mengerti

«
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M. Ihoetan contra Sjarikat
bahasanja. Ia roepanja tiada mengerti
Tapanoeli.
bahasa kita.
Tadi pagi kembali Residentiegerecht
memeriksa perkara engkoe M. Ihoetan
Oentoeng ada Si Goendoel jang dapat
jang menda'wa pada Sjarikat Tapanoeli menerangkan apa jang telah terdjadi.
sebab tidak membajar gadjinja penaeh
selama ia mendjalani verlof dalam boei
karena persdelict.
Setelah eischer (M. I.) menjerahkan

satoe soerat keterangan lagi jang mengoeatkan
dalam
toesan
Mr.

ia ada hak terima penoeh gadjinja
verlof itoe, iapoen
minta kepoesadja.
Koers jang djadi pembela Sjarikat

Tapanoeli moendoer satoe Minggoe.
—0—

Seboeah auto, berhenti ditempat itoe.
Jang doedoek didalamnja, seorang jang
baik-baik. la doedoek dibelakang, chauffeurnja doedoek memegang stuur. Boleh djadi barang sesoeatoe jang ditoenggoe, djadi mereka memperhentikan autonja ditempat itoe.

Seorang Europa
Roepanja orang

Kantoor post pada hari besar.
Berhoeboeng dengan hari besar,! maka
pada tanggal 19 April j.».d. akan diboeka
loket-loket dari soerat-soerat aangeteekend, kiriman-kiriman jang berharga, penjerahan bewijs jang bakal dikirim dipost,
pengambilan soerat-soerat dienst, begitoe
djoega pendjoealan postwaarden (perangko-perangko dan zegel) akan diboeka dari
poekoel 3.22 sore sampai poekoel 5.22
sore. Pada hari Senin tanggal 21 April
maka loket-loket terseboet itoe akan diboeka pagi dari poekoel 9 sampai 11.

autonja,

hingga

wanja ditempat

Loket tempat

koel 4.22.
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Menggilling sampai mati.

itoe dan soedah lama berperactijk. -

orang | machine.
kawin,
Lebih djaoeh persaksikanlah Advertenakoe
ondak
tak
oi,
,mak
gadis

Karena terang salahnja, masing-masing
dihoekoem

ngeri melihat

datang
Europa

menghampiri.
jang tidak me-

ngenal bangsa kita, pada sangkanja, asal
ada orang kita jang doedoek diatas auto,
pada sangkanja soepir belaka.

Dihampirinja.
auto itoe, dengan gagah
berkata:

,zeg, saja maoe

pake ini auto”.

Jang doedoek didalam auto jang poenja

sendiri: dengan baik dikatakannja, bahwa
auto itoe, boekan auto sewa.
Siapa jang tiada mengenal, bahwa bangsa
kita, masoek manoesfa jang penghormat.

Orang Europa sendiri
dan merasai sendiri.

mengakoei " itoe,

Mendengar pendjawaban jang sekian
hormatnja, toean jang meminta memakai
vergadering.
Semoeanja Bestuur jang hari Sabtoe dihadap ini akan diboeka auto itoe. talbe berkata dengan soeara
soedah meletakkan djabatannja soedah ter- poekoel 3.22 sore sampai poekoel 5.22 keras: ,apa auto sewa!"
Didjawab oleh jang poenja auto: ,apa
pilih kembali, sehingga doedoexnja bestuur
Pada tanggal 18 dan 20 April segala
auto sewa".
baroe tetap seperti sediakala, jaitoe, tocan loket post akan ditoetoep.
Kedoeanja djadi bertengkar. Perkataan
Van Hossum, Eerevoorzitter: dr. S,C.J.
Selama
hari besar hanja dilakoekan
Jochems, voorzitter mr. P.B. Dijksterhuis, pengiriman soerat kepada adresnja satoe kasar dioetjapkan. Achirnja djadi ber“
plaatsvervangend voorzitter: A. Staartjes, kali sadja malam: dan pada hari Sabtoe kelahi.
Secretaris penningmeester: sedang men- berhoeboeng dengan post Djawa jang
Sang Indonesier mempergoenakan sysdjadi leden bestuar ialah toean-toean dr. akan datang, pengiriman itoe akan dila- tem silat, sang Europa mempergoenaJW. Wolf, J.M. Nelissen dan dr. PJ. koekan sesoedahnja selesai mengoeroes kan atoeran Dempsy.
Ketika sang Indongsier 'tertoendoek, di
van
soerat-soerat post itoe.
tangkap
oleh sang Europa ramboetnja.
Loket
telegram
selama
hari
besar
itoe
Dari verslag tahoenan vereeniging itoe
(Ini
soedah
diloear atoeran
)
akan
diboeka
setiap
hari
moelai
hari
poeternjata ada 270 orang leden soerat-soeKarena ramboetnja ditangkap, si Indo10.22.
rat tahoenan diterima baik dengan tidak koel 8.22 pagi sampai poekoel
dan sore dari poekoel 3.22 sampai poe- nesier kehilangan tenaga, ,,ketoepat baada peroebahannja.
oleh
dr. SC).
Schoolvereeniging

Ali, jang dipersalahkan karena koerang
Drukkerij hati hati, telah menjebabkan kenderaan
setan jang dikemoedikannja ,,menjantap”

keroesakan mesin nela,

gagah |soeka

School-

dengan divoorzitteri

Djoega kaburnja ada mendjocal

SEKARANG:
seorang
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Reparatie Schrijfmachine.
Administratie
Drukkerij ,Pertja-Timoer"

ajah, jang berkata kepada anak

“ngan si Polan” — si

- kepala

bekerdja kembali.

seorang iboe atau se-

didapat, tapi wang jang £ 110,— itoe merajap entah kemana

Malam

Karena salah pengertian.

Amerika barangkali bersetoedjoe dengan
Amendement
Blaine dalam Senaat, bahwa
kerdja dibawah Poenale Sanctie itoe di- ni, telah diperintahkan tiada
mengadjar.
pandang djoega kerdja paksa.
wa harapan masih ada, bahwa amendement bakal diterima itoe nanti tidak akan

membakar bangsal dionderneming itoe
hingga bangsal-bangsal jang lain toeroet
“djoega terantjam.

Dengan keloepaan begitoe ia poen te- anak oentoek diadjar speciaal
roes berangkat menoedjoe arah ke Medan. kang batoe dan toekang tjat.

toenggoe ketoenggoe, soedah memakai
sa'at jang lama, dan ia poen beri tahoe
».Entjik" meminta, soepaja besok
sa- lagi satoe kali. — Ta dapat djawaban:
jang telah berhamboeran lari. Diantaranja dapat ditangkap 13 orang dan be- djak perdjandjian diboeat, sebabhari itoe, toenggoe sampai besok, boleh kita petidak ada tempo.
berapa banjak perkakas djoedi.
riksa.

mentjaboet
kembali Amendement pada
cendang-oendang Tanei Amerika tentang
larangan membawa masoek
hasil-hasil
boemi jang diperoleh dengan hasil kerdja
paksa, sangat sedikit sekali, sekalipoen

dari sini ia 'menompang kapal Sibajak
menoedjoe Eropah.
Kita berdjalan teroes.
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Tiada djaoeh, dekat Orion, kita lihat
Koeli jang membakar bangsal
darah
darah jang merah bertjoeTalib dan Mardjani, doea orang koeli tjoeram ditandh. Darah!
dari Medan Estate, tadi pagi dihadapkan
Siapa jang tidak ngeri melihat darah
kemoeka Landraad, karena mereka telah berloemoeran dibatoe krikil.
Siapa tiada

kelahian ramai-ramai antara orang Tiong rang tahadi. Dalam kain mana ia adata- ialah koeli-koeli jang bekerdja pada H.
9
,
Hoa, dan Indonisier di Tebing-Tinggi. rok wang f110.-—
A.P.M. dan kemoedian baroe diterima

kelahian berhenti- orang-orang pada teringat akan kain dan wang jang ada
semendjak beberapa lama kelihatan orang boebar.—
didalamnja beserta satoe partij koentji
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amat banjak keloear masoek.
-jang ketjetjeran ditempat saudagar Tiong
»Entjik" maoe beli Singer.
Hoa terseboet.
Keadaan ini roepanja menarik perhatian
Seorang Agent singer di Medan, telah
Politie. Roemah itoe laloe dikepoeng.
Dengan segera ia poesing motornja me: Didalamnja kedapatan berpoeloeh orang beberapa lamanja kenal dengan seorang noedjoe ke Teb. Tinggi kembali, dan dijang sedang berdjoedi. Roepanja tempat perempoean jang tinggal di Kota Ma'soem, sa'at itoe djoega ia beri tahoekan hal itoe
itoelah soeatoe roemah Pendjoedian gelap sebab ,entjik itoe pernah doeloe mengam- kepada sang saudagar.
jang besar
di Perbaoengan,
sebab bil satoe mesin Singer.
Bermoela ia dapat djawaban, toenggoe
Sekarang ,,entjik" akan mengambil lagi dahoeloe, sebab barangkali ada diantara
disitoe diadakan berbagai-bagai matjam
1 djoedi, dan dikoendjoengi oleh berpoeloeh satoe mesin.
koeli-koeli jang tahoe hal itoe.
Dari
Ketika Politie datang ,,mentjakar”, banjak

Ordonnantie baroe dalam zitting Volks- doekakan.
raad jang akan datang ini dapat diterima.
Disoeatoe soedoet kita dengar seorang
Mr. Einthoven
berangkat tanggal 19 mmelajoe“ berkata dengan
soeara keras:
boelan ini dengan kapal K.P.M. ke-Medan, nlabrak sadja“

menerima

pospakket

pada

rat” menghoedjan djatoeh kemoekanja.

—0—

Darah jang mengalir dari moeka itoejang ditoedoeh mentjoba
lah, jang mengalir ketanah...,,..
memoekoel toeannja.
Kejadian ir
jang menjebabkan
Baroe ini kita kabarkan bahwa seorang
bel
crani Indonesier dikota ini jang bekerdja
pada Medansche Machinefabriek telah diOrang Europa tadi,
adoekan oleh toeannja kepada hakim, me- tjapkan: .tabe” laloe SanaBa
aa “5
noedoeh ia hendak mentjoba menikam ninggalkan korbannja.
F
sitoean dengan pisau.
soedah diperiksa
Kemarin perkaranji
Krani

Maart 1930. oleh Lamdraad disini.
Pegawai—Negri
dengan MeDalam perkara ini ternjata tidak ada
8, Ali telah keterangan jang memberatkan sicrani.
itoe dengan Boekti pisau jang dipakai hendak meni- Pandhuisdienst,

sikorban melepaskan dji- kam

itoe djoega.

la dihoekoem 3 minggoe pendjara,

Diangkat mendjadi Hoofdsehatter.beer

sitoeanpoen tidak ada.

Oleh sebab itoe sicrani dibebaskan dari gadaian Palembang, Bose, tadinja
ter disitoe djoega.
toentoetan.
2.

5

2

)

Palembang, "Conkerentie jang diadakan pagi ini diistana, berachir gema rasta tengah satoe. Besok "pagi akan teroeskan.
Na

Waah di Benkoelen,
idem
Painan,

djadi tw. Kassier di Benkoelen,
tadinja

Arina dalam 22
ni

boleh dikata

k akan pandai sama, sekali toe:

Iis batja,

Pemerasan
oleh Polit'eopsiener.

di Padang

beambte

Betawi, 15 April. Permintaan hoekoePandjang.—
man atas, dirinja toean A. Vreeken, bekas politie opziener di Pemangkat Borneo,
Diberi verlof selama dalam sakit kepada jang dipersalahkan sebab memeras, meHoofdschatter (Bindjei) Hoesein gelar rampas kemerdekaan orang, menerima
Soetan Tjaniago, didjalankan diroemah soeap dan mei
n gezag, ialah tiga
sakit Bangkatan Bindjei.
tahoen glengan ditjaboet selama ia dalam
tahanan.
Dipindahkan dari Soekaboemi ke Tapibandar (P:
W
Gonclusie dari HI. Onderwijs commissie.

Advertentie

wijzer di Pematangsiantar I:

Tiek Abdurrahman.
Tg. Balei, den 12-4-39

mz» DELI-BIOSCOOP
Ini malam
Pertoendjoekan

jang

dan malam berikoetnja
paling

besar

Special jang berbitjara, bernjanji,

merdoe.

000000000000000

Cameo

Terima kasih

dan loear biasa: Satoe Fox

dangsa

serta musics jang amat

Kirby"

Kami jang bertanda tangan dibawah
Hoofdbeheerder toean M.F.H. SteenW eltevreden, 15 April. Conclussie
Ini: mengoetjapkan terima kasih
pada
kamp,
jang banjaknja 24 jang dimadjoekan oleh
dengan J. Harold Murray dan Norma Terris.
Ditempatkan pada kantoor Inspectie di Holl. Inl. School Onderwijs Commissie N. V. Assurantiekantoor langeveldi .
edan Commies voor de Belastingen soedah diterima, dalam mana banjak se- Schroder - Medan“ jang soedah memKedoeanja bintang film dari Fox jang terpilih pandai dan kesoMohamad Tahir, tadinja ditempatkan pada kali peroebahannja dengan politiek on- bajar penoeh serta segera dengan tidak
2 soearanja jang amat bagoes penonton dapat dengar dalam
bersoesah pajah, jang terdjadi. pada kekantoor Inspectie di Malang.
derwijs jang berlakoe sekarang, disebabini Film.
Ditempatkan pada kantoor Inspectie kan commissie mempoenjai conclussie, bah- bakaran tanggal 19 Maart 1930 di TanBalei dengan perantaraan firma
Malang Commies voor de Belastingen wa oeang jang dipakaikan boeat sekolah- jon
Satoe tjerita djaman doeloe kala kedjadian di New Orleans
F.J. Swart, tadinja ditempatkan pada kan- sekolah desa dimasoekkan sebagai sekolah lamisja & Co. G. G. Fockstraat 81 jang
dan daerahnja. Satoe drama jang amat menarik hati di atas di
selakoe Sub-Agentnja. Karena itoe kami
toor Inspectie di Medan.
desa oemoem, sedang standard-onderwijs
Soengei Missisipi dan banjak pemandangan jang loear biasa, dari
Diangkat djadi Inl. Onderwijzer pada dan H. 1. Onderwijs tetap tinggal men- beri tahoe kepada toean-tocan dan sahapakean-pakean diitoe waktoe dangsanja beserta Music.
bat kenalan jang berinaksoed akan meNormaalschool
voor Ini. hulp-Onder- djadi uitzonderingsonderwijs.
Didahoeloei oleh satoe gambar pemandangan jang berbitjara.
ngambil assurantie baiklah diberikan pawijzers di Pematangsiantar, Moestafa, seda
Mij.
jang
terseboet,
dengan
perantakarang onderwijzer di Pematangsiantar II :
(Fox
Mevietono News). Seperti di Oergen: tempat perkoempoeCommissie
berpendapatan
perhoeIdem djadi wd. Onderwijzer pada se- boengan jang tetap antara onderwijs de- raan firma Hamisja & Co., soepaja dalan Cowboy dan Indian. Sport dan lain-lain,
kolah Pematangsiantar II, Najan, sekarang ngan keperlocan orang banjak perloe se- patlah toean-toean “memboektikan apa
hulponderwijzer disekolah itoe dioega:
Awas,
Harga
Tempat,
Awas,
kali, bocat mana perloe diadakan kantoor jang kami seboetkan.
. Dipindahkan dari Kabandjahe
ke Pema- sepeciaal.
Wassalam dari kami :
Balcon F. 3.60 Stalles F .2.40 Klas I. F. 1.20 Klas 2. F. 0.75.
tangsiantar Il, hulponderwyzer Adrian
Handel
Moesa'adah
Marpaoeng:
Commissie mengakoci akan haknja orang
(Inc. Belasting.)
Achmad Cranie K.P.Mjj.
Diangkat mendjadi wd. Schoolopziener Boemipoetera dan Tionghoa jang men51
Pertoendjoekan pertama poekoel:7
H. Abdullah
”
dan kedoea 9.30.
di Rengat, Maradjat, sekarang Onder- dapat didikan Barat soepaja anaknja
Dipindahkan dari Medan III ke Pema-

tangsiantar I, Onderwijzer

Abdoelhamid

gelar Marah Hamid.
Ditoeroenkan
mendjadi
dan ditempatkan di Medan

Onderwijzer
III, Ahmad,

sekarang Ini. Onderwijzer pada Normaalschool di Pematangsiantar.—

Chabar Kawat.
INDONESIA.
Aneta Radio.
Dienst

peladjaran Barat.

Commissie mengharapkan peroebahan
B.B.L. dengan
menghargakan
djabatan
boeat penggantinia djoemlah tahoen sekolah jang bererti satoe perlawanan penting atas azasnja Bezoldigingbesluit.

000000000000000

Commissie
itoe mintak soepaja dihapoeskan diploma Klein-Ambtenaar, dan
memberikan conclusie bahwa peladjaran H.
LS. tidak pernah membawa hasil jang menjenangkan dalam kalangan economie anak

Tidak oesah bajar sewa roemah

negeri, karena itoe'ah peroebahan jang terseboet lebih dahoeloe itoe akan divoorstelkan.

biasa tekort tah. 1931.

Betawi,

15 April.

Bat, Nbld meng-

chabarkan:
Menoeroet atjoe-atjoean sementara dari

Departementen
1931

mendapat

boeat

begrooting

tahsen

dikira pada dienst biasa akantekort

34 millioen.

Commissie bersetoedjoe boeat memadjoekan pengetahoean bahasa Belanda

dengan pengharapan lama-lama
menghasilkan boeahnja sendiri.

dapat

kalau

sadja

toean-tocan

tannja

tiada

seberapa:

jang

Siapa

Toean

kanan

HADJI
Kedai

Hanja

asal sadja sueka

bon di

Oostkust,

kita

soedah

adakan

KINAJAN

gambar) sewain compleet sama lampoe

Pendjagaan

8

Harga boeat pakain:
Samarinda dari soetera Shanghai no. 1: 4 f 10.- f 15.-

f 20.- f 27.50 dan f 35.—

Saroeng

seperti

f 250.- f 300.-

Speda

ditentoekan

poekoel 12 malam.

Filmnja disediakan jang kotjak-kotjak dan ramai.

.

Saroeng

Boeat didjoeal lagi:
diatas djoega no. 1: perkodi

:
f 180.- f 200.-

f 500.- danf 600.-

Saroeng Boegis pakaian Adat orang Sumatra .Roepanja hitam dan
oemoe,: &f 4- f 10.- f 15.- f 20.- dan f 35.Saroeng Boegis boeat djoeal lagi: Roepanja hitam atau oemoe,
perkodi:

f 65.- f 170.- f 200.- f 250.- f 400.-- dan f 600.-

Kita menoenggoe pesanan pertjobaan jang lekas dan “diminta djangan loepa
tocan-toean toeliskan dengan menoeroet harga jang terseboet di SINAR DELI.
Langganan SETIA harga dan pembajaran boleh berdamai.

Pembajaran tiap-tiap Speda tjoema f 0.10.—

Electriesnja.

saroeng jang
'

seteroesnja.

Pada tempat ini selain Standnja
loeas, poen pendjagaan diatoer dengan baik.

,,Bioscoop” (komedi

ASLI
Post Box 72.

Kita minta tocan soeka oedji lebih doeloe dan periksa dengan

Merk ,SENANG"

Moelai dari sekarang oentoek keperloean kebon-ke-

MAKASSAR

No. 34 — Medan.

Persimpanan

Awas !!.

G. BOORHAN

Tjoraknja teratoer dengan pantas dan memaniskan pada pemandangan, m2noeroet kesoekaan didjaman sekarang: kleurnja
bermatjam roepa seperti: hitam, copy, blauw, oemoe, hidjau,
gandaria, chocolade, poetih dan lain-lain.

—omm

Awas !

TOELEN.

teliti dari kita poenja keloearan, pesti menarik kesenangan toean

Kalau toean-toean datang plesier
nonton Carnival Shows ada membawak Kereta Angin, simpankanlah Kereta Angin itoe pada:

Onderneming

JANG

Kita poenja saroeng ditanggoeng sepenoehnja
ditenoen sendiri dan barang jang toelen.

PUBLIEK MEDAN Jth.!

Bioscoop

BOEGIS

TOKO SAROENG TENOENAN

74

dan SOETAN

V.

dan

jang toelen ?! 1

pada:

Passarstraat 79—81

pergi di Delitoewa.

Kesawan

membeli SAROENG

SAMARINDA

dapat

A

toean-tocan jang setoedjoe, boMAHMOED

hendak

SAROENG

pendapa-

Tentang pentjegafian analfabetisme dibi- leh datang bitjara dengan:

Sesoenggoehnja boleh djadi pengeloearan tjarakan djoega oleh Commissie, jang mana
jang ditaksir itoe akan dikoerangi dalam menoeroet pendapatannja dengan setjara
tonferentie begrooting.
politiek onderwijs sekarang, dalam 67 taDan lagi pihak Regeering menaroeh hoen baroelah.dapat ditjegah, tetapi dengan
kejakinan betoel, bahwa djika tidak di- djalan memadjoekan desa onderwijs sebanaikkan belasting boeat tahoen 1931 ma- gai di voorstelkannja waktoe j. 'sekian lama
ka belandjanja tidak akan bisa ditoetoep. boleh dipendekkan mendjadi 22 tahoen.

73

toeroet membeli tanah jang 'akan dibahagi-bahagi oentoek Peroemahan, letaknja disebelah kanan PadangboelanwegPatisah, Medan: harganja setiap Meter
Empat segi hanja f. 1.— Boleh diansoer
saban boelan.
Djoega, tanah perkeboenan jang bagoes dan loeas. boleh beli seberapa dikehendaki, "letaknja di Kedeidoerian,
sebelah

sampai

Pengoeroes.

Pembajaran “direken paling moerah atau boleh berdamai.

Dan djoega ada mempersewakan: VRACHT
dan

auto

lain-lain.

Lampoe

Pasar Malam.

AUTO

Electrisch boeat keperloean

Semoea orang tahoe, CONKLIN '

Keterangan boleh tanja sama :

PEN en PENCIL ada satoe-satoe fabriek
jang paling toea di Amerika. Meskipoen,
orang-orang djarang sekali menampak
advertentie of reclamenja, tapi toch orangorang kenal baik dan tidak loepa pada

BIOSCOOP ONDERNEMING
merk : THONG
Makaustraat (dibelakang

& Co.
Royal Bioscoop)

Telefoon No. 491 —

CONKLIN,

Medan.

Apalagi sekarang dengan

CONKLIN

TOKO KATJA MATA
dan barang klontong

TJIN TONG & Co, Wororoat
No 3— MEDAN
Menjediakan

Harga

PADA

ta jang tjotjok oentoek ke-

mata toean-toean

dengan

ongkos

tidak

oesah kelar oeang.
Djoega

Keoentoengan

pertjoema.

Boleh: toekar katja jang
tjotjok lagi dengan
besar bagi toean
- toean.

sedia barang
- barang klontong. Boeat beli banjak

- kita kasi rabat jang pantas.
Menoenggoe

dengan hormat.

boleh

moelai

terdjoeal

f 8.50 sampai

f 50.—

per stuk.

diantero toko-toko of Boekhandel jang
ternama.

Sanggoep periksa katja masehatan

CONKLIN

CONKLIN

segala roepa katja mata.

ta

—

ENDURA

boekan sadja ditanggoeng dari kwaliteit
jang paling baik dan dalam warna-warna
atau model-model jang paling bagoes, tapi
djoega ditanggoeng terpakei didalam seoemoer hidoep,

Ia

ra

Baim dek
aa: Schartare

Mb»

Toko Auw Pit Seng -Medan.

bisa dapat-bajar ansoeran boeat toean- toean jang ternama.

Na

»NIO. TJIANG SENG"
"BM

|LAwas! — Awas

Paleisweg Soekaradja.

Tel. 663 Medan.

—

Kesawan No.79

Semoea Modernetijd sekarang.
Diraman tjepat kaki ringan tangan

Papan dan brotti -brotti

Meranti dan

perloe

MESIN

TO ELIS.

tjepatan sepoeloeh djari.
toea

toean-toean

datang

beladjar

Kapiteinsweg

9 Medan

Telefoon

dan lain-lain.
Moelai dari

Selamanja menjediakan sepatoe-

sepatoe

jang

menerima

soedah

siap

dan

April

tempahan.

menerima

loear

pesanan dari

42

0000000

40

1394.

DIIKAT

DENGAN

PERHIASAN

TN

sesak, batoek
lama, koerang

kering, asthima, koerang darah, demam
kocat kepala, sakit djantin).
1

Obat

Mata

(Oentoek segala matjam penjakit mata,

dengan

obat disapoe

dari loear).

Minjak

ramboet

boet dan

menghitamkannja

(centoek'

memandjangkan

ram-

serta mendinginkan kepala.

kctorgan

perasaan tidak enak).

Obat.Medjen (tjoekoep dimakan doea boengkoes
sadja).
.
ana

16

Djika

toean dihinggapi oleh sematjam penjakit, djangan

toean

toenggoe

000

Segera

penjakit

toean

itoe

sampai

mendjadi

besar.

mentjari tabib jang dapat mem-

beri pertolongan bagi toean.
kita ada mempoenjai soerat soerat poedjian, mempoenjai
soerat-soerat boekti, beberapa banjak orang jang. telah
disemboehkan dari penjakitnja jang
berbahaja,
jang
berada diantara hajat dan mati.
Oleh. sebab itoe, djika toean, atau familie toean,
atau kenalan toean, bila dihinggapi penjakit,
diselakan akan datang mengoendjoengi

(empat poeloeh tahoen)

BRILLJANT dan TNTAN

Beauty (menjantikkan moeka)

moerah

sampai

djoeal

Menoeggoe dengan hormat.

000000000000000000

44

ada

seboet diatas boeat persaksikan sendiri.

37

kota.

sekarang

kita

satoe partij No. 2 atau diborongkan
dengan harga jang sangat moerah di- |
harap pada toean - toean dan angkoeangkoe datang ditempat kita jang ter-

Segala matjam potongan jang
terbikin dari koelit Europa kita
bisa terima.
Dan

1930

AN

Syphilis (penjakit perempoean, keloear nanah darah

terbikin|

Singapore,

kajoe laoet, roepa-roepa
oekoeran.
Anak kajoe, bamboe Siam, atap Nipah

pada

The Methodist Typewritingschool

jang

N.V.S.H.M.

batoe)

dengan harga moerah.
Djvega selamanja kita ada persediaan

moeda

kita,
Tempat beladjar diboeka siang
malam tigakali dalam satoe Minggoe. wang sekolah Pa
ana
boelan. Cursus diadakan tiap-tiap
-doea boelan boeat examen.
Keterangan lebih djaoeh mintalah pada

dari kajoe

(damar

oekoeran

roepa-roepa

perkakas jang bergoena
oleh sebab itoe
kaoem boeroeh, kaoem saudagar,“
ja! Siapa sadja, moesti tahoe
memakai mesin toeli is dengan kedan

Poenak

oleh Fabriek

Soeatoe

Diselakan

Telf. 42,

BERDA GANG

«

7

Syrup Sohbet Djiwa (sakit batoek, dada, napas

tapweg

Telf. 1119.

berdiri moelai 1888 — 1930.

Paris

pelawan

Medan

:

SANGGOEP. . MENJEMBOEHKAN:

& sons
Tan

A
aon Moman
FIRM

:

termasjhoer teroetama di Soematra Timoer
Kalau

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

MAS DJADI
MODERN.

tidak baik ocang dikembalikan.

S.R.B. RAM — Thabib British
India Wilhelminastraat 115 Medan
Telefoon No.

— KETJAP TJAP MATAHARI

1326.

Djagalah tjap jarg toelen, jaitoc:

1. Pakai toetoep kaleng merah
dikepala botol.
2.

.

TEPEKNONGSTRAAT |
MEDAN. DELI.

Pakai toetocp lak merah di
kepala boto'.
Boleh

Pesanan

dapat beli disegala tempat:
boleh

djoeza dengan

rembours.

54

Jang poen'a fabriek

WENG
Toapekongstraat

Menerima oepah, dan sedia djoega jang
soedah siap.
Sedia

bermatjam

- matjam

permata.

ai

PERDJANDJIAN:
tidak

setoedjoe dengan

disoeroeh bikin, wang

barang jang

—

'Toekang

mas

dikembalikan.

Kapiteinsweg No. 43

dan
—

intan

—

MEDAN

Telefoon

—

Nos. 403 & 567.

Awas Batja Teroes mm
Toko

Katja

Mata

Toean-toean

Jang Termasjhoer.

Moelai ini hari kita baroe terima perkakas boeat pereksa
mata jang model baroe. Perkakas ini kalau dipakai boeat perekdjoega

Dan
—

siapa-siapa
kasi

MEDAN

persen

pasang

sampai

31 Augustus

1930

bali. Diloear kota toean kirim sama Bestelgoed, Post-

beli katja mata dari kita akan kita

jang

toean-toan
satoe

1 Maart

moelai

katja,

matjam

mana

pakket.

toean-toean

jang

dan, njonja-njonja

Pakaian jang kotor soesah ditjoetji kalau ditjoetji sendiri mendjadi loentoer atawa soedah hilang dia poenja
warna. Kita sanggoep fjoetji kering matjam baroe,
pakai obat-obat 'idak roesak dan toekar warna kem-

sa mata jang koerang terang bisa kita djamin tjotjok dengan
katjanja, sehirgga penglihatan terang seperti sedia kala.

TOKO

EDWIN
en BROS
aman

16

SENG

soekai, djoega nanti perkara onkost memasang kita vrijkan.
Siapa-siapa toean-toean jang :penglihatannja koerang terang,

Saja

pak jang baek, saja kirim kembali adres

toean.

soeka tolong pereksa dengan tiadafmemoengoet onkost.

Batja lah

Menoenggoe

kedatangan

KIE HOEI

toean-toean dengan

hormat.

THE GLOBE Chemische Wasscherij

SENG & Co.

Huttenbachstr. No. 4

TOKO KATJA MATA en TOEKANG GIGI.

.dinar- Deli"

27

LUITENANTSWEG

No. 24

TELEFOON

—

MEDAN

MEDAN.

No. 1297

00000

Goentingan atau, potongan

€

0

pakaian jang paling bagoes dan netjis,/ tjoema didapat

R

N

Kleedermakerij

F

I

EL

pada:

D'

Kleermakerijj.
jaitoe: satoe toko pakean jang paling toea dan terkenal
seloeroeh SUMATRA TIMOER.
— dan ATJEH
en

Pekerdjaan rapi dan bagoes.
Ditangsoeng -pekerdjaan. kita
« menjenangkan publiek. g
Persediaam beser dari: Jas Hoedjan (waterproof), Kraag dan dassie leher, Helmhoed dam lain-lain.

M———

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
KESAWAN

00000

88 MEDAN

TELEFOON

266

Tel. No. 796

Sinah Deli
No. 39 Arba'a 16 April 1930 — 17 Zoel'kaedah 1348

Lembar

“Crabar

dibawa ketoetoepan Naini dan dihoekoem
setengah tahioen pendjara. Dari Calcutta
DD Ka bahwa pengap
bunganena,
ter

cutta jang diboeang

ke

dihoekoem setengah tahoen dalam toetoepan jang sepi, dipersalahkan karena me-

burgemeester atau secretaris.

Tahoen ke 1

kedoea.

toeran negeri.

Sebentar

rantjangan

meneroeskan

muziek

perkaboengan.

Peti djenazah itoe ditoetoepi oleh benderabendera dan pedang dari jang meninggal
itoe.
Orang banjak memberi hormat dengan
memboeka topinja. Kereta-kereta pengi-

sesoedahnja dilakoekan hoe-

bot keperloean

kantoor.

lebih

DRUKKERIJ

,PERTJA TIMOER”

toeroet

verdrag

jang

diharap

bitjaranja,

mendapat

hak

INDIA.
Gerakan Gandhi.

Kemoedian dikabarkan, bahwa pengoeboeran luitenant Everts soedah dilansoengkan dengan dihadiri banjak manoesia dari

king.
Oorlogsraad
memerintahkan
kepada
vrijwilligers pergi mendjocalkan garam
boeatan anak negeri kepada orang banjak.

Mrs. Rojininaidus dan kemanakannja pepihak militair dan dierst penerbangan.
rempoean mengoempcelkan sedjoemlah
Kapitein Ouwehand mewakili minister $750.- dipasar kapas, dimana saudagarde Graaff. Toean Lugh, kapitein mari- saudagar membajar harga jang sangat
niers, atas nama djanda jang meninggal tinggi pada pelelangan garam.
mengoetjapkan terima kasih kepada jang
Peroesoehan dari
hadir.
orang
banjak.
..
Karachi, 14 April.
Hari penghabisan
INGGERIS.
dari ,nationale week” ditakoekan peri'Conferentie armada.
ngatan derigan memboeat perlawanan
Takarobe kembali. oleh orang banjak. Satoe perarakan dari
Tokio, 14 April. Chabarnja Takarobe nationalisten melempari batoe kedalam
minta izin kepada Regeering, soepaja ia auto-auto particulier Banjak soepir-soemeninggalkan Londen pada tanggal 17 pir auto jang loeka.
April. Regeering mengoeatkan kehendaknja
Boycot
pakaian
soepaja
Takarobe pada waktoe menanda
loear negeri.
tangani verdrag itoe jang akan dilakoeAssociatie dari Manufacturen soedah
kan pada 22 April, myesti toeroet hadir.
ambil
kepoetoesan boeat menghentikan
Orang mengira, bahwa Takarobe hendak
Peninggalan TN
sebeloemnja dila- pemesanan pakaian loear negeri dalam
n menanda
tangani verdrag,
an tempoh 12 boelan lamanja.
maksoed akan menghindarkan Ba
Kekoesoetan tammenanda tangani soerat-soerat jang soebah hebat.
dah ditolak oleh Marine.
orang
Pemimpin ditangmenjatakan, bahwa Regeering menghendaap.
ki pertama soepaja Takarobe memboeboehi
Bombay, 14 April, Pasar-pasar boetangannja, dan kedoea soepaja ia
at kain-kain dan benang, emas dan perak

y

bidji-bidji dan aandeelen ditoetoep, berminggoe
jang
donoelai 21 April, seolah ditakoeti hoeboeng dengan kabar jang diterima ten-

tang penangkapan Jawaharlal Nehru, jang
kalau-kalau ia mendjadi saksi jang meroe- tersiar
begitoe lekas seperti api diseloegikan bagi oeroesan Regeering” apabila

pembantahan dimadjoekan tentang confetentie armada.

Pienaire Zitting dari Conferentie.

habad, 14 April. Panddit Jawa-

president dari

Al-Indie-

aa di
p dekat station
a
Cheoki. Ta tersangka sebagai
Londen, 14 April. Plenaire Zitting
jang kelima dari Conferentie armada ber- pengroesak oendang2 garam. Jawaharlal
dalam perdjalanan menoedjoe ke
lakoe dalam 25 menit lamanja. Mac Do- jang
ji
nald jang memimpin zitting itoe, mene- Raipur dalam Centrale Provincies oentoek
rangkan bahwa sesoeatoe perkara akan menghadiri Congres Pemoeda2, soedah

terima pekerdjaan di kita poenja Drukkerij sadja.
matjam-matjam merk dan roepa-roepa besar. Kita

selaloe sedia djoeal. Harga sedang.
OEPAH TJITAKAN. Mesin baroe. Letter baroe. Perkakas baroe. “Tjoba
pada adres ini, kapan berkeperloean, Harga menjenangkan.

dahoeloe

dengan dapat keizinan.

Empat orang studenten jang ditangkap

alg.
Mema'loemkan
staking.
Bombay, 14 April. Congres—comite
ringnja dihoedjani dengan
boenga-bue- soedah mema'loemkan alg. staking sesoedahnja Jawaharlal Nehru dihoekoem, jang
ngaan.
Orang-orang 'jang mengoesoeng peti disiarkan oleh vrijwilligers jang berdjalan
djenazah itoe semoea terdiri dari onder dengan kentjang diatas auto melaloei
djalan-djalan memakai tjerobong pembeopsirsopsir kapal oedara.
Banjak jang toeroet mengiringkannja, sarkan soeara mengoendang soepaja staAdjudant Marine mewakili tocan Deckers,
minister van defensie.

t sementare

PITA MESIN TOELIS

STEMPEL letter Latijn, Arab, roepa-roepa bentoek dan model, TELEFOON 1300. Panggil sadja,
kapan berkeperloean kertas-kertas dan perabot-pera.

barsama-sama

diplomatiek jang bergoena.
Den Haag, 14 April. Perarakan militaip/
Kaoem-kaoem kolot berteriak mengabbeat pengoeboeran luitenant Everst (jang takan : , Djahat !“.
mati di Bagdad, tatkala ia dengan seboeah
Toean Dalton meneroeskan bitjaranja,
kapal terbang melanggar kawat-kawat tele- bahwa oeroesan ilmoe pemerintahan tidak
foon) berangkat melaloei Den Haag dari dapat dihapoeskan j.berhoeboeng dengan
Katholieke Ziekenhuis mencedice tempat kantoor-kantoor delegatie, jang tjoema
pekoeboeran.
mengoeroes perkara dagang. Hak-hak
Banjak sekali publiek jang berhadir,
jang diberikan itoe tidak berharga boeat
Perarakan itoe didahoeloei dengan pe- handelstransactie.
rangkatan terompet marine kemoedian
Perdjandjian sementara ini berlakoe
diiringi oleh perangkatan muziek Keradjaan boat setengah tahoen.
jang memakai topi tanda berkaboeng
serta melagoekan

Boleh berdamei.
e

koeman Sengupta, politie melarang memboeat vergadering-vargadering terboeka
dan perarakan-perarakan dalam kota dan

Seagupta

dihoekoem

soedah

masing-masing

dan rapi dikirim.

MEDAN

Telefoon 1300.

se-

Oetoesan-oetoesan dan wakil-wakil pers

Segera

Rubberstempelmakerij & Reparaticatelier Schrijfmachine.

djoega

akan segera selesai boeat ditanda tangani. menghadiri sebahagian besar dari zitting
Bahaja kapal oedara.
dengan tiada poetoes memandangi kedjaPerdjandji n dayang Inggeris-SovjetNoordwijk, 14 April. Peladjaran perlan masoek tempat zitting itoe serta memRusland.
tama boeat terbang dengan rendah dari
boekai Spoorboekjes dan bertaroeh apakah
Londen, 15 April. Atas mendjawab perpasoekan Nederland soedah berachir desipolan
dan sipolan itoe akan ada harapan
di-Lagerhuis, maka
ngan hal jang menjedihkan. Pengemoedi tanjaan-pertanjaan
lagi
bisa
datang pada waktoenja.
Hugh Dalton merndjawab, bahwa pembimesin oedara itoe serta toekang mesinnja
Tatkala
diadakan
oendian soeara
tergelintjir, hingga pesawat oedara itoe tjaraan jang dilakoekan dengan Sovjet jang terpenting, maka kaoem nationalisten
mendapat keroesakan besar sedang Pander, Rusland soedah dihabisi dengan satoe dengan adjakan dari Hugenberg soedah
toekang mesinnja, mendapat keroesakan perdjandjian menantikan berlakoenja satoe menjokong pada pihaknja Regeering jang
perdjandjian jang lengkap antara Inggeris
toeboehnja.
dan Rusland. Peratoeran itoe akan diper- mendapat kemenangan dengan 250 lawan
Partij Katholiek anak negeri di Holland.
oleh dari permoefakatan kedoea belah 204 soeara.
Dalam punt2 jang lain nationalisten
Tidak bersatoe dengan pihak jang berdasar kepada bangsa jang
menjokong
dengan soearanja kepada piStaatspartij.
lebih mengoentoengkan dalam hal oeroesan
hak
Regeering
soepaja Regeering djangan
Den Haag, 14 April Congres dari handel dan hal ihwal kebangsaan dengan kalah soeara.
partij Katholiek anak negeri, menoeroet mengetjoealikan pelajaran. Disini Sovjet
Belasting boeat air belanda (mineraalkabar jang diterima di Utrecht, soedah mendapat hak akan mendoedoekkan de- water) soedah diterima dengan soeara
menolak voorstel oentoek mempersatoe- legatie dagang di-Londen jang terdiri berlebih empat, boeat belasting bier dengan
kan Partij Katholiek dengan Saatspartij, dari seorang wakil dagang dari Sovjet 5 soeara lebih (tetapi tariefnja dioebah),
disebabkan tidak
tjoekoep
kenjataan, Rusland dan doea Grang leden dari gezant- sedang tembakau dan goela lebih 6 soeara.
bahwa pendirian dari Volkspartij itoe ada schap jang doeloe.
Kebanjakan partij2 itoe hadir dengan
Ketiga toean-toean ini, kata Dalton
diperhatikan.

Pengoeboeran lnitenant Everts.

kita terima oepahan reparatie segala keroesakan mesin toelis dari segala

merk. Toekangnja dpmpolan Soedah lama dalam practijk. Harganja pantas.

dikota-kota bahagian moeka, djika tidak

Kawat

boeat

Apanj ja roesak mesin toelis. Djangan soesah. Djangan goesar, Moelai ini

boelan

ngasoet, memboeat perkoempoelan djahat
boeat mendoerhaka dan melanggar pera-

tahoen pendjara ditempat sepi.
diterima
menoeroet
rappolt-rapport
dari
NEGERI-BELANDA.
DJERMAN.
Commissie dari deskundigen dan CommisBegrooting diterima baik.
Aneta Radio. sie pertama. Beberapa pasal dari padanja
Berliin, 14 April. Pada pengoendian
Indonesia dibawah perlindoengan Keradjaan. ialah rapport - rapport jang soedah dibesoeara jang terpenting, kaoem nationalist
narkan,
berisi
banjak
perdjandjian-perdjanPromotors pakaiKabinet, hingga hari
djian, teroetama diantaranja ialah tentang menjokong kepada
kebangsaan.
tjampoernja Japan atas pertoekaran ka- ini Kabinet mendapat soeara sangat baDen Haag, 14 April. Dari Roosen- pal-kapal perang ketijil.
njak.
$
daal dikabarkan, bahwa Frans dan
| Noto
Spreker berganti-ganti berpedato deKemoedian Stisason tampil kemoeka de« Soeroto dengan pakaian kebangsaan soe- ngan mema'loemkan, bahwa Commissie ngan pembitjaraan jang pandjang lebar
dah memboeat lezing. Ramai benar orang pertama dalam oeroesan ini soedah men- oentoek mendapat kesempatan bagi mejang berhadir.
reka jang tengah mendjalani vacantie didapat perseoedjoean pada 12 April.
Pada tanggal 25 boelan ini, mereka aMac Donald meneroeskan dengan tje- seloeroeh tanah Eropah, soepaja mereka
kan memboeat pedato-pedato di Breda. pat memadjoekan lima boeah lagi rappot dapat poelang ketempatnja dengan mejang diterima baik dengan tidak dioendi naiki auto, kereta api dan kapal terbang.
Hak perempoean ditjaboet.
Seorang oetoesan soedah mendapat saDen Haag, 14 April. Minister oeroe- soeara oleh Commissie dan plenaire zittoe
record, jang berdjalan dari Parlemo
ting,
tetapi
tjoema
rapport
pertama
jang
san Negeri, toean Ruys de Beerenbrouch,
telah mentjaboet kembali dari rantjangan dipertimbang!.an. Mac Donald menerang- dalam tempoh doea hari doea malam, dan
oendang-oendang Gemeente tahoen 1923 kan, bahwa penerimaan atas rapport-rap- ia dapat lagi membawakkan soearanja dajang mengatakan perempoean boleh di- port itoe memberi djalan baginja mem- lam vergadering.
angkat djadi

Reparatie Schrijfmachine.

goon,
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Perkara jang

Menggemparkan

tanah Batak
Seorang
0)

saudagar

dihoekoem

Karena dipersalahkan

(Tapanoeli).
berat oleh Inheemsche-Rechtbank

mengatakan memberi oeang soeap kepada
njonja Ass. Resident.

Inilah menoeroet anggapan hakim di
Taroetoeng masoek melanggar artikel
209

jo. artikel

53

dan artikel 310 dari

Wetboek van Strafrecht.

Pertama:
»Manoean
boeloe dilapang-lapang
ni babi.
Mangoelahon na so ozhoem mambahen na so djadi“. maksoednja.

»Menanam bamboe dipintoe gerbang
Kalau artikel-artikel ini kita batjai datempat babi keloear masoek. Mengerlam boekoe vendang-oendang Hoekoem
djakan jang tidak patoet dan memperadalah maksoednja:
boeat jang tidak boleh djadi".
le, Art. 53 menentoekan siapa jang men“tjoba melakoekan satoe perboeatan jang Kedoea: ,,Hotanghotang so dohonka,
bisa dihoekoem dalain perkara kedjahaansimoen so bolaon,
tan dan itoe pertjobaan terhalang boeHata na so sidohonon. tongka paboakan atas sesoekanja sendiri mesti diboaon:
hoekoem,
s
Paboaon i annon, toeboe haoerahon''.
maksoednja
2e. Art. 209 menentoekan dihoekoem
sRotan
ta'
oesah diseboet, mentibarang siapa jang memberikan hadiah
moen ta' dibelah.
5
atau berdjandji akan memberikan haKata jang tidak boleh diseboetkan, terdiah pada satoe ambtenaar dengan
larang disiar-siarkan.
maksued (met het oogmerk) soepaja
Disiarsiarkan toemboeh bentjana”. .
ambtenaar itoe melakoekan atau memnjoeroeh lakoekan perboeatan jang ber-

Ketiga: ,Pahabang manoek di tongatotentangan dengan kewadjibannja:
nga ni onan.
3e. Art. 310 menentoekan, siapa demaksoednja
ngan sengadja membentjanakan kehor»Menzrbangkan ajam ditengah-tematan atau nama baiknja lain orang
ngah”.
dengan menoedoehkan berbocat satoe
perboeatan jang tentoe dengan mak- Keempat: »Mamansoer aek ni
latong
tjoekoep kekoeatannja, sedang jang tidak
soedsoepaja
perkabaran
itoe tersiar
maksoednja
hadir hanjalah mereka jang dalam sakit.
dimana-mana mesti dihoekoem.
"Memantjoerkan getah daoen latong”
Sesoedahnja sekalian atoeran belasting
(sematjam daoen kajoe jang menganSekarang kita haroes bertanja : ,,Bisakah
itoe diterima dengan baik, maka vergadoeng ratjoen gatal).
dering itoe dioendoerkan sampai 2 Mei. tocan Samuel Johannes Loembantobing
dihockoem mentjoba memberikan soeap
Pepatah inilah menoerost pahamnja
pada seorang ambtenaar !"
ROEPA?KABAR.
Groote Rapat Taroetoeng jang memeriksai
Sekalipoen benarlah doeloe soedah ke- perkara ini dilanggar oleh toean Samuel
Begrooting dimasoekkan,
djadian sebagaimana menoeroet kesaksi- Johannes Loembautobing lantaran tocan
Ketekoran
42 mil- annja saksi-saksi mantri politie dan spion- ini bilang: ,Saja pernah tjoba memberilioen.
spion dari toean de Boer dalam perkara kan wang pada njonja de Boer, tetapi
Londen, 14 April. Snouwden me- itoe, dapatkah toean Samuel Johannes njonja itoe tidak maoe menerima itoe
masoekkan begrooting pertama dari pe- Loembantobing dinamakan mentjoba mem- wang :”
merintah Labour didalam pemandangan berikan soeap pada seorang ambtenaar,
jang hebat dimana tengah Lagerhuis pe- karena tjobalah timbang:
Penoelis tidak oesah membantah paham
noeh sesak dengan orang-orang jang
le. Njonja de Boer sendiri tidak dapat Hakim memahamkan erti dan maksoed "
membajar belasting.
menerangkan apa maksoed Samuel mem- jang empat oempama atau pepatah di
Belandja tahoenan ditoetoep dengan berikan itoe wang jang f 1500.—
atas ini. Itoe soedah lebih dari pada tjoe2e. Sedang kalaupoen maksoed Samuel koep dibantah oleh pesakitan dan ad-::
satoe ketekoran pada saldo sedjoemlah
14 millioen pond: sepertoedjoehnja ter- hendak mempengaroehi njonja de Boer vocaat pesakitan Mr. J.P. Timmer dalam
masoek kepada rekening dari penoeroenan berhoeboeng dengan kelepasan toean An- rekest perlawanannja.
belasting.
cus toch njonja de Boer sendiri boekanlah
Belandja keloear boeat tahoen jang da- satoe ambtenares sedang jang djadi ambTetapi sedikit hendak penoelis maoe
tang “ditaksir 739 millioen pond, dimana tenaar atau sedang jang djadi Assistent seboetkan djoega disini: ,Sekalipoen besedjoemlah 42 millicen pond jang mesti Resident adalah tjoema toean D. W.N. narnja pesakitan soedah boleh dipersalalditoetoep dari ketekoran. Snowden mem- de Boer sendiri, boekan toeroet njonjanja. kan melanggar jang empat oempama atau
voorstel boeat penoetoep ketekoran ini
30. Sekalipoen benarlah bahasa itoe pepatah diatas ini, adalah itoe gavangedengan djalan menaikkan belasting bier, wang hendak maoe disampaikan njonja nisstraf satoe tahoen ticak lagi bersetoeinkomstenbelasting dan successierechten. pada toeannja, toch beloem tentoe pem- djoe dengan pokok vendang-oendang hoeJang terseboet kemoedian ini akan didja- berian itoe maksoednja hendak menjoeapi koem Adat Batak lantaran Hoekoem
lankan dari 40”/, mendjadi 50”/,.
satoe ambtenaar soepaja melakoekan atau Adat Batak tidaklah mengizinkan pesakiTentang beberapa peroebahan belasting menjoeroeh lakoekan satoe perboeatan tan menerima hockoem badan selama
lain-lain, maka mipister van Financien ber- jang bertentangan dengan kewadjibannja, pesakitan masih mempoenjai kesangpendapatan bahwa pembajaran belasting sebab:
goepan membajar hoekoem denda,
akan mendjadi berlebih 2 millioen pond.
a. assistent-resident sendiri tidak ada
Biasanja dalam segala roepa kesalahan
hak (kewadjiban) oentoek mengangkat dan bagaimana djoega poen salahnja (selain
Pasar ,Rubber.
Londen, 14 April. Pasar Rubber di
Londen tenang. Tjoema sedikit berniaga.
Londenvoorraad (persediaan di Londen)
72.333 ton (dalam minggoe jang laloe
70,477 ton). Voorraad di Liverpool 22.676

melepaskan satoe demang, ia tjoema se- dari pemboenoehan) adalah hoekoeman jang
lakoe toekang voorstel sadja, jang ada paling berat menoeroet Adat Batak ber-

hak

boeat itoe hanjalah Gewestelijk Be- hoetang

stuur sadja:

b. beloem

tentoe itoe demang soedah

,,Seriboe Radja" jang dapat di-

bajar dengan,,Menjembelih
seekor kerbau".
Inilah
antara dari sebab-sebab jang

memaksa pesakitan mesti menghadappada
Toean Besar di-Bogor.
Sekarang kita periksailah toedoehan
Moela-moela publiek diseloeroeh Tanah
geris) 95.009 ton (minggoe jang soedah jang bersangkoetan dengan artikel 310 Batak begitoe djoega apalagi soerat-soerat
dari Wetboek van Strafrecht.
92.485 ton). Naik 2.524 ton.
kabar jang diterbitkan - disana seperti
»Apakah kalau kita seboetkan dalam »Persatocan" ,,Soeara Batak" dan ,,BinMenoeroet angka2 dari Rubber Association Amerika tentang rubber dalam satoe soerat chabar jang njonja de Boer tang Batak" sama mempertjajai bahasa
boelan Maart jang dimasoekkan ke Ame- ada seorang jang baik, dia tidak maoe Vonnis Groote Rapat terseboet, mesti
rika Sjarikat ada djoemlah 45.400 ton: menerima wang dari Samuel, masoek mem- dibatalkan oleh Resident van Tapanoeli,
jang terpakai (comsumpti) 35.900 ton. betjanakan nama dan kehormatan njonja manakala Resident itoe lebih doeloe meVoorraad pada 31 Maart 156.500 ton: itoe.
mintak advies dari toean J.G. Vergouwea
jang sedang dalam pelajaran menoedjoe
'Bagaimanalah pikiran orang,
kalau Assistent Resident jang sengadja dioenpelaboehan Amerika Sjarikat pada 31 diseboetkannja kita memboesoekkan na- toekkan mencelidiki dan mengcorrectie
Maart 63.600.
ma njonja itoe, manakala kita menoelis- Vonnis-Vonnis dari Inheemsche-Recht2
Saudagar-saudagar rubber Association kan hal sebagaidiatas ini? jang meloeloe banken di-Tapanoeli.
Tetapi itoe harapan jang diserahkan
di New York mengoebah tjaranja me- memoedji kelakocan njonja itoe, ,,Tidak
maoe menerima pemberian
wang dari publiek pada Toean Resident soedah
djai
njoesoen statistiek tentang voorraad rubapa sekali- poetoes lantaran Resident itoe me:
Pemberian
tocannja.
raijat
ber, soepaja statistiek ini lebih bertjotjodari daging dan beras!" kan" itoe Vonnis dengan tidak lebih doe
kan dengan angka-angka voorraad statis- poen, selain
Pesakitan
dipersalahkan loe memintak advies dari tocan CJ. Vertiek jang diperboeat oleh Departement
melanggar
Adat
Batak. gouwen terseboet.
van Handel dari Amerika Sjarikat. PeHakim
sendiri
roepanja
merasa-ragoeLain-lain keberatoebahan officieel dari angka-angka voormereka
tan lagi.
raad jang keloear pada 28 Februari dan ragoe akan kekoeatannja da'wa
Selain dari keberatan-keberatan diatas
31 Januari masing-masing, ialah 143.900 menoeroet Strafrecht berboekti dari oesaha mereka jang mentjari djalan
lain banjak lagi lain-lain keberatan jang meton dan 131.700 ton.
oentoek mempersalahkan pesakitan salah maksa pesakitan mesti membanding perkara
Tjatetan harga Rubber menoeroet Har- menoeroet Adat Batak.
ini pada pehak jang paling tinggi di
Kata Hakim, pesakitan djoega
salah Batavia:
tissons di Singapoera tiap 1 pond (Y,
KG) ialah $0.25",. Londen 7'/,, duit. menoeroet oempama atau pepatah Batak
(Lihat samboengan kepagina IV).
jang membilangkan :
Pasar tetap.
ton( minggoe jang laloe 22.008 ton.)
Djoemlah voorraad di Britannie (Ing-

ada salah dan

mesti

dilepaskan:

moem dan

“Perchabaran.

soepir memboenjikan

| Antie - Opium - Vereeniging.
jaarboek dari tahoen 1929 dari antim-vereeniging di Betawi ada memoeatkan verslagnja tahoenan, dari mana
kita koetip sebagai dibawah ini:
Hasilnja kotor dari pendjocalan opium
dalam tahoen 1920 kira-kira adaf 53.000
« 000. dan dalam tahoen

begitoe

pembelokan djarang sekali kedengaran sang

1928 itoe moen-

toeter autonja.

ERLALOE |

Is TERMASJHOER SEMENDJAK TAHOEN 1998

'

Kalau banjak Yenila
Sebloemnja terdjadi bahaja jang tidak Itanda negeri tidak aman,
diingini kita harap ng berwadjib hendak- | toel kang tjopet:berteman teman,
nja. maoe melakoekan tindakanjang keras disana sini berkeliaran.
1
terhadap kepada soepir-soepir.
Jang koerang adjar sekali,
Bahaja dilaoet.
dalam kota dekat polisi,
scorang njonja sendja hari,
Beberapa hari jang liwat, sebocah pedirampok oleh pentjoeri.
rahoe, kepoenjaannja toean Gho Seng
Hoe, jang ada bermoeat copra dari Poelau Kemar
in malam bangsat menggarang,
Sibarogang, soedah belajar menoedjoe
dibaw
ah
lestrik tempat jang terang,
Poelau Tello, dengari tiba-tiba ditengah

hingga hari sini memberi kepoeasan dan kegembiraan
dalam roemah tangga jalah:

Ketjap

Japan

TAFEL

Perhatikanlah

SOJA

jang

No.

1.

tjap dan merknja:

doer sampai kira-kira f 40.580.000 sehingga djikalau pendjoealan dari tjandoe laoct perahoe itoe soedah terbalik, hingga satoe njonja berdjalan s'orang,
gelap tidak bertambah, maka itoe bisa di- sekalian moeatannja tenggelam masoek oleh bangsat dia diserang,
seboet satoe pengoerangan jang besar.
kelaoet.
»
Kedjadian ini di Wilhelminastraat,
Setelah didalam verslag itoe dibitjaraKeroegian ditaksir ada beberapa ratpes
njonja melaatjoeng datanglah bangsat,
kan dalam oemoemnja apakah jang Hin- roepiah, tapi beroentoeng ketjilakaan matasch sinjonja dia sarat,
dia-Belanda telah lakoekan oentoek me- noesia tiada terdapat.
betoel rampok keparat.
merangi Opium dalam waktoe jang beOrang-orang jang berada , diperahoe
lakangan ini, maka telah diberikan pe- soedah terdampar diatas karang, dari mana Ajo. abang polisi,
dari

apa

jang

Anti-opium

mereka

soedah

dapat

toeloengan.

(Sin.

sg

mana belanggoe besi,
bangsat itoe, tjari!

masoekkan dalam tangsi.

16 takoen. Demikianlah antaranja telah
Bahaja boemi.
.
diberikan bantoean dalam tahoen 1926
Bestuur terdiri dari:
Menoeroet
,,Alg.
Ind.
Dagblad"
dipepada mendirikan paviljoen teristimewa goenoengan Leuweung didesa Bandasari Toean J.F, Tuwanakotta:
Voorzitter,
oentoek pemadat-pemadat pada Zendings- Bandjaran, dengan tjara jang menakoeti
»
Soekaris:
Secretaris,
hospitaal. ,,Immanuel” di Bandoeng.
orang soedah mendapatkan tanah merekah. Njonjah R. A. Soedirman: — PenningmeesDalam tahoen 1929 telah diterima lagi
Ada dikoeatiri akan terdjadi tanah goeteres.
subsidie dari pemerentah besarnja f 1500, poor, Banjak roemah jang ditinggalakn di
» R.A. Prawiroadinoto:
Commissaketika itoe moela-moela soedah dibikin
euweung Datar, antara mana ada roemah
resse.
propaganda jang keras dalam seantara jang berharga mahal, soedah ditinggalkan Toean Soendjoto
Commissaris.

80 LUITENANTS WEG
MEDAN

pers Tionghoa dan Tionghoa Melajoe di sadja. Disana sini pegoenoengan ada ter»
Kartasoebrata
Ig
di Betawi.
dapat . tanah merekah sampai disawah» Soedirman
”
Sebagai hasilnja dari itoe maka!'24 sawah
Sedang toean Abdoellatip sebagai Adorang bisa diobati dalam roemah sakit
——
ministrateur dan tocan-toean Mr. Dr. R.
nlmmanuel".
Werver gelap.
Ng.
Soebroto, Dr. R: Soetomo
dan
Boeat melandjoetkan itoe, propaganda
Wedono Politic sebagai Adviseurs.
»Java
Bode”
mengabarkan,
bawa
di
didalam tahoen 1930 maka akan dimintak
Selandjoetnja Bestuur insjaf benar-beWerfdepot Adek soedah didapatkan se-

menoelis

tentang

,,Soal Opium

dan

mentara itoe tiga anak

perempoean

itoe

Oei

tidak adopteer itoe anak

anaknja

ngoet

sendiri.

Njonja

Oei

sebagai

jang

poe-

itoe anak ditinggal mati oleh soe-

aminja, dan
itoe Hadji.

belakangan

ia kawin

sama

Bestuur

Vrouwen

Tehuis di-Soerabaja

mema'loemkan dalam S.R.I. verslag tahoen
1929:

Djoega dalam tahoen-verslag ini maka

nja)

dan

tinggalkan

iapoenja anak

poe-

Bapaknja anak itoe dengar bahwa njonja

Oei soedah meninggal,

dan

ia

mintak

anak itoe dikasih kembali dari tangannja

Hadji, sebab ia kasihkan

dal (Stamkapitaal). Demikianlah dia men:

dapatkan bagian dari keoentoengannjaIk
terij ocang

besar

sedjoemlah f 5603.2

sedang bersama-sama itoe dikoempoelkannja penoen Ijoekan-penoendjoekan berhoe-

anak itoe pada boeng

dengan

dia poenja

maksoed

akan

toean dan njonja Oei. Lantaran anak itoe memboeka roemah pondokan itoe. Dalam
tidak diadopteer tentoe sadja masih tetap boelan Juni 1929 maka beroentoenglah

—0—
Kasih jang disoedahi dengan keroegian,

adalah seLabuan di

mana seorang belanda dengan
njainja
tinggal. Selama-lamanja kedoea-doeanja
tidak pernah bertjetjok, tiba tiba pada
soeatoe hari pengadoehan datang. Oleh

taran dimintak dengan

perdamaian

soerat-soerat

keterangan

| LESS
Pakailah

dan mengikoet seorang Melajoe nama Ma-

lai kata W.N.

jang

I.

sah dari bestuur Tionghoa, maka anak |j I.
itoe diserahkan kembali pada orang toeanja
sendiri.
Itoe Hadji jang djadi bapak poengoet
tjoema ada hak mintak pergantian piara

1.

Beberapa orang Gadis jang terdjeroes.
Beberapa orang perampoean moeda,

jang dikoeatirkan, bahwa mereka akan
masoek dalam djalan jang

Orang-orang
Soerabaja

perempoean,
tidak

itoe

dari sana, bahwa

iboe

pergi ke

apabila

dirinja diperolok-olokan, oleh sebab itoe
ia memasoekkan pengadoean pada Hakim,

di Perak F.M.S. Tatkala Voorzitter mejang di madjoekan pertanjaan sebab apa, maka
si toean

oecang

bisa

mendapatkan

goena penoendjang

bagaimana

klenteng itoe.

Beberapa orang memvoorstelkan soepaja

oeang jang ada sekarang dari
klenteng itoe digoenakan oentoek membeli
minjak
tanah sementara minjak tanah
terseboet
ditaroehkan diitoe klenteng,
'pendeknja itoe klenteng akan didjadikan
pendjoeal minjak tanah

telah memadjoekan

kebanjakan datang di Soerabaja

akan mentjari pekerdjaan:
mereka tidak
mendapatnja, dan begitoelah mereka dja-

tang

soerat pertanjaan ten-

—0—

Merah Poetih.

toeh dalam kesoesahan.

Seorang leeraar dari Algemeene MidelBerhoeboeng dengan keasingan mereka
bare
School di Betawi soedah berlakoe
di Soerabaja, keadain mereka poenja
jang
aneh
sekali.
oeang bekal dan kemoecadin oemoernja,
Beliau
soedah
mengoejakkan warna jang
maka dikoeatirkanlah, bahwa mereka tidak akan bisa menulak penggoda-peng- belau dari bendera Belanda jang ia lihat
goda besar jang ada berhoeboeng dengan pada sebocah taxi dan dengan tertawa
kota jang besar-besar itoe. Mereka ber- ia bilang, bahwa itoe sekarang soedah

roemah pondokan rata- mendjadi benderanja P.N.I.
Perbocatan itoe diketahoei oleh beberata selama 20 hari. Dalam tfhoen verrapa
orang Boemipoetera, djoega oleh
slag ini ada dipertempatkan 23 oyangba

tinggal

didalam

boe, 4 orang koki, 4 orang toekang dja- seorang politie agent anak negeri. Ketika

hit dan -seorang pada Weefschool : sedang ia ditegor oleh agent itoe maka ini lantas

Tapi lantaran banjak antara bestuur ti- 15 orang dipinta kembali oleh familinja, dirangkoel oleh lecraar terseboet.
dak moefakat, maka itoe voorstel tidak dari pada siapa jang seorang dinikahkan.
Ia laloe dibawa kekantor politie, dimana
“ ditoeroet, hingga Toapekong tidak kesemia
soedah
Ciwinia socpaja memberikan
Tentang pemberian pekerdjaiin ini menpatan djadi ,agent minjak tanah.
Kenderaan

setan,

Biarpoen poelau tello ada socatoe poelau ketjil tapi sekarang dimana orang s0e
dah bisa dapatkan doea bocah auto tam

djadi terkenal diantara publiek teroetama
diantara orang-orang. Europa, dengan berachir, bahwa dari pihak ini datanglah

keterangan

tentang perbocatannja.

Sebagai djawabnja itoe ia laloe memboeka pakaiannja semoea.

permintain akan seorang boedjang, sela menerangkan soedah berlakoe democa ada sedjoemlah 56 permintaan. ngan pikiran terang, dan ia mengakoe
Djoega dari pihaknja orang-orang jang tidak mabok.
Tapi lantaran jang berwadjib disana mentjari kekerdjain datang 'permintain
Akan tetapi ketika ditanjakan bahwa
beloen pegang keras, maka abang-abang agar ditoeloengnja mentjarikan soeatoe toean terseboet kadang-kadang selaloe
| 'soepir melarikan kenderaannja sekentjang pekerdjain , hanjalah 9 orang bisa ditoe- terganggoe pikirannja. Lain dari itoe ia

| kentjangnja, ketika melaloei djalanan oe- loeng oleh perkoempoelan.

ada

seorang jang pendiam

sekali. (K.M.).

plekat,

terboesj, tjapal,

enz:

Pa

.

apa

Me

kebenaran kabar peri hal minggat-

nja 45 militdiren bangsa Ambon jang beloem kawin, di Magelang dan apakah
sebabnja itoe.

“samarinda,

Ban
Me Ky
NW

SR

dan

itoe jang

mg
Bangsa Ambon jang minggat.
Lid dari Volksraad dr. H. J. Apituley

kasaran.

tjarakan

Diantara orang-orang
jang diambil
dalam roemah pondokan ini—semoea ada
sedjoemlah 47 orang —ada terdapat seorang
perempoean bangsa Tionghoa.
Mereka
itoe asalnja dari berdjenis-djenis tempat
ditanah Djawa. Orang-orang perempoean

haloesan

roe ini oleh bestuur dari Sie Hin Bio
soedah diadakan vergadering dan membi-

Kerena terang salah itoe toean halim
mendjatoehkan hockoeman kepada si toean denda f 55.

seperti saroeng

batik

nah sekarang djaveh toeroennja baroe-ba-

terika, masak-masak, mendjahit, dan begitoe poela ditjarikannja boeat mereka
pekerdjaan jang setara.

Lain barang

kain

29m
Poelo Tello.
»Kijker” mengkabarkan dari sana:
Twapekong
didjadikan
agent minjak tanah.
Berhoeboeng dengan harga minjak ta-

Aaas

matjam

toeanja. (Pertja Sel.)

Telefoon 755 Medan.

tadi perboeat demikian, ia dja

riboean

ia masih ada dalam koeasa orang

SENG & Co.
ena

menjediakan

tetapi

kita poenja adres

HAN

ada

anak tidak soeka toeroet

kemkali sama orang toeanja, sebab ia soedah peloek dan mempeladjari agama Islam,

"

kebagoesannja.
Djotga kereta angin merk MAGNEET, tentoe tidak merasa tjape
ringan, ladjoe dan potongan bagoes jang terda-

Oudemarktstraat 53,

jang

satoe anak

pakai,

14

batikhandel

membawa

tocan

Tjarilah

adres

dan

toean
- toean.

kita sediakan

Inilah

Hadji

poengoet.
Betoel itoe

kniedekker jang

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.

wab, dimana ia ambil itoe njai doeloe,
mendapat tempat-tinggal.
itoe anak selama itoe anak ditinggalkan
oleh iboe poengoetnja. Tidak bisa diminMereka semoea diroemah
pondokan kesitoelah moesti ia dipoelangkan ketak keroegian selama itoe anak dipoe- itoe mendapat peladjaran-kerdja (practisch- kerena hal ini ialah sebagai jang telah dingoet, karena njonja Ovi Cjadi isterinja ondexricht) didalam hal mentjoetji, menje- djandjikan doeloe.
itoe

dan

pat keadaannja.

bapa' sinjai me-

ia tahoe, bahwa kawat itoe kawat doesta.
Kerena perempoean ini telah merasa

dan MATCH-

Tdengganglah
Motorfiets
merk
NEW HUDSON dan MATCHLESS jang toean soedah ketahoei

Borneo, dan disana ia djoempai iboe bapa'
dari bekas njainja itoe. Ia kirim telegram

ta' baik.

dikenali dan tidak

voetbal
oentoek

Lan- dia

Didalam Tehuis telah diambilnja :

kaoes

mana soepaja ia dapaj
tjereikan bekas
njainja dari orang
Melajoe itoe. Iboe
dan bapak itoe njai tinggal di Borneo,
jaitoe didalam seboeah
kampoeng
jang

Toean

merk CHAMPION

en T. dan lain-lain jang ada sedia
e dalam kita poenja toko.

Telah berkali kali ia di-

bernama Papar.

Batjalah ! !

sport !

Tendanglah VOETBAL

tidak

kepoetoesannja pengadilan Magistraat, dan
menoeroet

Kaoem

karena itoe si njai pindah dari roemah
toeannja jaitoe di Batoe arang (Labuan),

bisa menjewa seboeah roemah, jang manggil itoe njai, telegram jang mana
iboe
dan
bapak
baik benar letaknja boeat maksoed jang ia boeboeh nama
dikasih, maka
orang
Tionghoa: itoe ditoedjoenja (Plampitanstraat no. 47): perempoean itoe. setelah sinjai, menerima
mintak pertoeloengannja Bestuur Tionghoa roemah mana separoh ditempati Sekolah- itoe telegram dengan tidak menoenggoe
dan Bestuur negeri, djadi boekan dengan Tenoen bersama kamar-kamar pondokan lebih lama iapoen berangkat ke Papar.
Setelah ia sampai ditempat itoe baroelah
pertoeloengannja
pengadilan atau atas moerid-moeridnja.

berhak diakoe anaknja toean Oei.

86 Luitenantsweg Medan
'Telefoon No. 666.

keadaan harta bendanja
perkoempoelan,
dan semoea beaja dipoekoel oleh kasnja,
perkoempoelan, dimana menilik sifat keadaannja soal ini tidak bisa diharap toendjangan dari orang-orang jang telah ditoeloengnja.

Didalam djadjahan F.M.S.
boeah tempat jang bernama,

dengan hormat,

KOMAI

wa didalam hal ini kita haroes berhatihati, teristimewa berhoeboeng dengan

poedjoek oleh toeannja soepaja ia soeka
Berdjalan beberapa tahoen itoe njonja perkoempoelan ini asjik berdaja oepaja mengikoet kembali, tapi ini keadaan ia
jang soedah masoek Islam djoega mening- oentoek mengoempoelkan soembangan- tidak perdoelikan.
gal doenia ditangannja itoe Hadji (laki- soembangan dan memadjoekan permintaan
Toeannja itoe mentjari ichtiar, bagaisubsidie boeat mendapatkan indoek-mongoet.

Menoenggoe

beLi

dah

zending” sedang dalam artikel ,, Tentang dikoembalikan kepada orang toeanja.
opium dan kesoesahan tjandoe” ditoen—0—
djoekan hal baiknja dan membinasakanPendidikan hoofdacte baroe,
nja tjandoe itoe.
Oleh
directeur Onderwijs en Eeredienst
—0—
telah ditentoekan, bahwa cursus oemoem
Perkara bereboet anak.
boeat hoofdacte jang akan diboeka ditaSeorang Tionghoa She Oei mempoenjai hoen jang akan datang, hendak diadakan
anak perempoean.
Belakangan itoe anak di Bandoeng.
2g
ia kasihkan (boeat dikwepang) oleh iapoeVrouwen
Tehus
tahoen 1929.
nja bangsa she Oei djoega, tetapi toean

nar bahwa perkoempoelan
ini mempoenjai tjita-tjita jang tiada moedah sehingga karenanja maka soedah selajaknja, bah-

er

pendoedoek

Adres

pada

ES:

keras

La

jang

orang Boemipoetera jang berasal dari
bangsa Tionghoa dan Europa.
onderneming didekat Soebang. Disana ia
Djoega telah dimoeatkan toelisan ten- soedah mentjoba melarikan tiga gadis
tang
perdjalanan di Betawi gelap jang ketjil jang beloem tjoekoep oemoer ke
dikoetip dari ,,De Nar" ,,dimana semoea- Batavia. Begitoelah disiniia soedah ditanja ada gelap” dan pendapatannja dr. han.
Sun Yat Sen tentang memerangi opium.
Sesoedah didengar keterangannja ia
Zendeling-leeraar A. K. de Groot soe- laloe dikirim poclang ke Soebang, se-

aa so
tj

bantoean

Ini ketjap Tafel Soja, telah banjak dapat poedjia dari
Proffessor dan Thabib dinegri Japan, oleh sebab itoe sekalian kaoem saudagar perloe menjimpan ketjap ini di dalam
kedeinja, soepaja menjenangkan pada sekalian langganan.

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

mandangan

vereeniging teristimewa poela soedah la- Sum.).
koekan dalam tempoh berdirinja didalam

Pesenan banjak dan sedikit, “kami terima
1
dengan senang hati.

Awas
Pentjoeri !
Djagalah harta benda toean!
DENGAN
PEMBAJARAN
SEDIKIT TIAP - TIAP
BOELAN,
zogmah, toko, goedang dan harta

benda toean, terdjaga oleh oppas
malam.

Tertangggoeng

keama-

nannja.
PARTICULIERE
NACHTVEILIGHEIDSDIENST
Oudemarkt. 7 — Medan
Telefoon 992
32
Directeur : MULLER MASSIS

sampai

pada: TOKO
Ada

OP.

mode Timocr

HADJI

E u

x|

MIE
pabean
en

Dari mode

200000000000000200

Advertentie

Gg

ROPA

ISMAII.. Oudemarkstraat 2 Medan

sedia mendjoeal Petji tempahan, teroetama potongan Tham-

rin dan Soekarno, jang orang soekai zaman sekarang,

Djoega lain-lain potongan, badjoe anak-anak, topi anakanak. kemedja soetera.
Dasi dan sapoetangan, serban oentoek Hadji, saroeng

Samarinda, saroeng Batoe Bahra, saroeng Djokdja.
Pajoeng soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak
matjam jang lain.

Harga moerah, barang bagoes.
Mode paling baroe.
Menoenggoe dengan hormat,
Telegram adres:

ISHAK ISMAIL
22

Adres soerat-soerat dan pesanan:

Medan.
H. ISHAK
Oudemarkstraat 2 Medan.

ISMAIL.

Awas!

—

M.

TOKO

KOEPIAH

NOERAIN

VULPENHOUDER jang nummer wahid
:

tidak lain dari

PARKER DUOFOLD jang toelen.
'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

berada

membawa

Awas!

1

Toko dan Fabriek

|

HE striking appearance of The
Parker Duofold makes
an instant
appeal to discriminating
people every-

where, They immediately recognize

the distinctive beauty of its lacguerreminiscence
of Chinese arts.

The Duofold is not oniy the handSomest fountain pen made, it is also
the most perfect writing instrument
American inventive genius has pro-

pada tahoen

pendoedoeknja

pada

a

1930.

»uit de mode” demikian djoega petjipetji pada
tahoen
ini, banjak jang
soedah berolah potongannja.
Sekarang
orang soekai, potongan 61
pendek, orang bilang pesen SOEKARMa
NO namanja.
Dalam
kita poenja toko tersedia
sekalian potongan itoe, demikian djoega
potongan lain.
Kita poenja harga, orang soedah
sampai kenal, moelai dari Oostkust
sampai ke Tapanoeli hingga seloeroeh
tanah Atjeh.
Pesanan banjak dan sedikit kita kirim dengan rembours.

5

tapi manis dipandang mata.

red barrel,
with jet black tipped ends,

Inilsh satoc toko
jam
Warva merccroet
Banjak pakaian ditahoen 1929 pada
1 topi atek sampei
tahoen 1930 ini soedah terpandang kelontong dan sanggoep
kemaoean tahoen

onkost

with Over-Size Barrel and
Life-Enduring Point

1930, tentoe kemaoean dan kegemaran
poen

dengan

“The Penof
Classic Beauty

Medan.

kita

DUOFOLD

moerah

—

Kesawan No. 75
Sekarang

000000000000000000 |

EN

jang baroe, selamanja sedia bermatjam-matjam topi dan bermatjam-mamodel tahoen 1930. Seperti topi Helmhoed dan Viltenhoed,
dan moelai
topi orang toewa, lain dari itoe sedia djoega banjak barang-barang
membaroci topi jang soedah toca dan kotor
Menoenggoe

SIN

dengan

TIONG

duced. Its native Iridium point is as
smooth and life enduring as a polished
jewel bearing and should easily last

|

25 years or rhore.

hormat,

Tiong Yong Hianstraat No. 48 —
ea

|

KOK

The Duofold
is made

MEDAN.

AAL

by The Parker
Pen Com-

1

pany
of America, whose

fountain
pens and metal

PERKAKAS

ADJAIB.

Apa

iminatinp thechoiceofdist
in Asia
sit
1 Ameri

ini?

Duofold

Menoenggoe dengan hormat.

M.DAOED
TEEKENAAR

2

Kapiteinsweg 9

CH.

FRED.

—

MEDAN.

-

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

memboeat

blauwdroek

dan

Adres

wit

ca

jang

KIM

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

Inilah satoe perkakas jang dinamakan Electro Sathy Apparapus, soeatoe pendapatan dari Mr. Noishiki Electro. Soeatoe perkakas electrisch, jang dapat menjemboehkan penjakit di dalam badan seperti ngiloe-ngiloe, tidak cnak tidoer, dan
bisa dipanggil dilain tempat, tentang bajaran boleh berdamai lebih doeloe.
Dan sedia mendjoeal mesin itoe, ketjil dan besar,
—
Tanjalah (keterangan lebih djaoch' pada :

dengan tangan oentoek perhiasan
dinding dan Kreemaker.
Harga melawan

Mohd. DAOED

K.
3 Prins Hendrikstr.

(Kota Masoem) No 261

Medan.

1394.

aaMN

drozk.

Djalan Poeri

Te'efoon

NAITO.
Tel, No. 1177. Medan.

41

Kleermaker

Apa

terkenal

LIONG.

(Toekang

djait)

—

Calcuttastr. 9.

sebab orang mesti pilih adres jang diatas??

Orang jang Gentleman, dan maoe mendapat tjoekoep
aksie boeat doenia modern, memang selamanja datang
dimana kita poenja tempat.

Kita, akan

memenoehi bagaimana kemaoean toean-

tocan dan tengkoe-tengkoe sampei tjoekoep

Toekang-toekang
Straits Settlement.

disediakan

jang

senang.

djempolan

dari

Persediaan kita selamanja ada kain jang nomor sato-

(kwaliteit

jang

baik).

matjam-matjam

warna.

Bikinlah

pertjobaan

mendapat kesenangan.

Palmbach,
sama

Menoenggoe

Drill,

adres

kita

dengan

Serge
ini

daa

soepaja

hormat,

N. B.
Pesanan
dengan

boeat loear kota MEDAN,

boleh kirim

rembours.

58

MASIH

SEDIA

Loterij Besar

aroe
Eijkenstichting.
Batavia c. s.
besarnja

£. 2000.000.—

Fotograaf

Y.E
Kesawan

Hoofdprijs

atelier

£. 150.000.—
dan 1073 prijs

BATA

No. 88 Medan
mana

Sedia djoeal Pathe Baby

lain-lain djoemlah

Telefoon 1346
.
Cinema

£. 1000.000.—
Per Lot
f 12.35
franco

toestel

Bioscoop, dan bisa didjalankan dengan Electrisch Battery motor dan Dinamo bagoes

(dalam

dipakai dalam roemah tangga. dan dibawak
dikebon - kebon dan bermatjam - matjam film

Atoerlah

a

"10222 Charlie's Double (Charlie Chaplin) i

» 10123 Snub is Sciontifie (Snub Piollard)

Datanglah toean- toean dan ankoe -ankoe pereksa dimana tempat kita
jang terseboet diatas, serta banjak lagi film jang tersedia jang kita
tidak seboet

46

namanja

disini.

Menoenggoe

pesenan

toean

dengan

selekas
- lekasnja

soepaja djangan kehabisan. Toean-tocan dalam kota
boleh datang beli sendiri dengan lekas. Djangan liwatkan
ini CHAN BESAR oentoek djadi kaja dengan lekas.
Lot ketinggalan #cikit sadja lagi.

»Librarij” moelai 30-60-300 kaki pandjangnja.

No. 10278 Billy at Home
» 10124 Harold Waiter (Harrold Lloyd
10297 Tailaring (Charlie Chaplin)

kota lain

harga)

dengan hormat.

:

Maoe

didjoeal

habis:

Almanak Buning Melajoe en Djawa 1930 pakai 1st?
8 (hadiah) barang-barang sehargaPa
a an
porto f. O15—
Volksalmanak M-lajo: 1930 berlampir almanak dinding a 0.60 harga
pomo f 0.155
Boekoe tierita SIAPA DIA ITOE! (Gadis Bangsawan Indonesia atau" f, Hati
$ we
menarik hati sekali, satoe-satornj1 Gadis jang berhati besi. harga £. 1.50 porto £ Wada),
0.08,
Boekee
romans DALAM KATJAUAN PERTJINTAAN dikarang oleh D. 1. Loebis, seorang jouraalisi dar
hidoep kematinja dalam tjinta a £. 0.65 porto f. 0.08. Boekoe ini ketinggalan sedikit sadja, Tckas
pesan soepaja djangan kehabisan

23.

MOSKEESTRAAT 42

—-

Djangan kliroe adres kita

TELEFOON 906.

“

(Samboengan

2—..ocmd 0 an

dari pagina 1)

le. soepaja satoe saksi

dis

Sakitan ,.bersoempah aon
2
kara ini menerima bagiannja.
Pu ato
perkara ini hendak maoe

an Sena Pena Aa
dan kalau menghendaki
boleh berdamei.
Harga 1 boengkoes

pesakitan oentoek mempertahankan dirinja
mengadap

i dimoeka Groote
i atau

njonja-njonja dengan hormat,
Modern

pertama

ber-

Coiffeur,

89 Wilhelminastraat — - —

tidak diseboetkan

persidangan

FP. O 15

ro

Ir

Medan.

o

RIJEMACHINE S

'Oostkust van Sumatra bisa terima Abonnement «
boeat membersihkan. dan memperbaiki Mesin
'Toelis.
N, B. Djoeal dan beli Mesin Toelis 2de

Machine

Giling

padi.

Kita kasih Grantie satoe

kajoe, dan selengkapnja ditanggoeng sedia
perkakas mendirikan roemah-roemah.

Mesin Toelisnja harga boleh berdame.

Harga

selamanja

Mentijp 10 djari beladjar sendiri

karangan O.K. M.D. Gamboes harga F 1.20.—

'Toean-toean datanglah persaksikan sendiri

datang membeli kepada

jang baik belaka,

djalan kalau Hakim mengadakan Raadkamer pesakitan tetap didjagai oleh seorang
oppas Veld-Politie.

hands merken, REMINGTON, ROYAL, OLIVER, LINDETEVES, CORONA, EDIAL dan

tahoen, Lijst

kita, pestilah moedalnja roemah mendjadi
€nteng dan perkakasnja semoea dari kajoe

o

hands, sekarang sedia djoeal Mesin Toeiis 2de

tong, kapoer goni, kapoer kaleng, minjak

Kalau sadja

36

Aoa

Sea

SEN

SNN
nj na

Sedia mendjoeal
roepa-roepa kajoe
oentoek perkakas roemah seperti:
Meranti
Tandjoeng Balai, meranti
Singapore, Tiang kajoe laoet, Kassau,
Atap zink Cement, Batoe merah, Kapoer

lain Gebacaan

KRAMAS

IKA LA

i

Wrachtot Zonden) coz.

Lag

MK

PE:

Grapbotipe, fa

gn

aa

Fa

ATELIER:

REPARATIE

|Houthandelaar -o- Toko Spoorstraat Oedjoeng
Telefoon No. 1169
Medan,

AMA T

Rapat. Djadi apa

pesakitan)

3e. selama

dan

poekoel 8 pagi-

dalam itoe soerat perintah.

ce HJ

Menoenggoe kedatangan tocan-tocan

sebab pada tanggal 10 Januari 1930 poekoel 4 sore pesakitan diberi perintah bemesti

sambo

da toean-toean jang berlangganan AbonPemest kepada kita jaitoe 1 Sgelah 2 kali
, 1.50,
pangkas dan 2 kali tjoekoer —

Hakim atau jang berkceasa di Taroetoeng tidak memberikan kesempatan pada

soknja

MOEHAMAD ASIE

N

an

Pa

-

B. BAROEMOEN van WELTEVREDEN.

|
Hana

Mala

Adres:

'B. BAROEMOEN, Oudemarksir. No."59 Medan

MANDS SCHRNFMACHINES:

3.BAROEMODIN- MEDAN- SUM AT RA

eni

melawan!!

7

Menoenggoe dengan hormat.

—manaaan

WM Anggoer Branak tjap Io0 0000...

Advertentie

Poetri Moelia din
Tjap

Tanam
Selakan

keloearan fabriek:
THO KONG SOEI- Batavia.

mna!

mengoendjoengi

AIER

PANAS

Boekit

3 Km. dari Station Boekit
Toewa,
72

ddo.

1

Weltevreden

dai

omong

kosong,

dan

boleh tjoba bikin pakean sama
ini adres jang soedah terkenal:

ABDUL WAHID
Kleermaker Balistraat No. 6.
Telefoon No. 1426 -o- Medan
- Deli.

Ditanggoeng bagoes serta pas
potongannja menoeroet model
dan kemaocan orang zaman sekarang dan sedia kain-kain.

Diloear kota Medan kita
kirim dengan rembours.
Menoenggoe

dengan

bisa

hormat.

#000000000000

Sehat

Sorooo0000000000000000

SEP ENEE

AANG

LANY EN,

3

6/11/”27.

Per botol Bier franco Medan 4 f. 1—
Lain ongkos kirim. Boleh dapat beli
pada Agentschap Volkslectuur (Balei Poes-

—manaanao:

0 SaMoskeestraat

Telefoon No. 566

ena
as
a
aa
a

0
»

»

@

&
,

»

(1
?

»

»

Makanan dioeroes oleh pelajan-pelajan dengen bersih.
:
boedi manis !!
Tetamoe selamanja diterima dengan
9
Tarief sewa kamar moelai dari £ L— f 2.— f 250 dan f 3.—

?
?

(Dibelakang

toko

roepa - roepa:

Timbangan
- piring dari kajoe, 10, 15, dan 25 kilo.
Timbangan- kajoe besar dari 125, 150, 175, 200 kg.
Timbangan - medja Timbangan-maas, Oekoeran meter, pengoekoer kaen, Gantang beras ketjil dan besar.

0

2

»

Menoenggoe dengan hormat,

00

STRAAT 29 MEDAN
Bombay - Besar)

?

.

MARAH

Telefodn No. 998

Selamanja ada sedia

&

auto oentoek passagiers. Kamar mandi dengan

air bersih dari waterleiding.

0

LIE

Sss5

»
&

00

di PACHT

»

.

malam.

hormat.

TIMBANGAN

merk HAP

”

segar. —

satoe

TOKO

SIBOLGA

- HOTEL

dengan

No. 44.

Sedia kamar-kamar tempat menginap, lengkap dengan katil-katilnja. Terdjaga dengan bersih. Tjoekoep mendapat oedara jang
Ada sedia goedang

Menoenggoe

SOO TOW

BBB

00

rembours.

.
Mohdlin

No. 78 G-G. Fock Straat gp | aka).
Tandjoeng Balei.

MANDAILING

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

Sebeloemnja hinggap penjakit , Ajari"
ditempat tocan, baik lebili dahoeloe sediakan satoe atau 2 botol.
Sedang dari lain negeri telah banjak
mendapat pesanan obat Boernoeng ,,Ajam
jang terseboet.

.
Pesanlah pada hoofdagentnja
boeat Oostkust van Sumatra

1 65

Boer-

noeng ,Ajam“

ABDOUL KARIM.

10 0000000100100

penjakit

Disebabkan soedah banjak mendapat
soerat poedjian, jang itoe obat Gumbira
betoel bisa menjemboehkan penjakir Boer-

Dapat
banjak poedjian dari
Dokter Dokter, lihat verklaring
Dr. LIE TJWAN KIAT ddo
Batavia 22/7/26. dan djoega verklaring dari Dr. H.S. SIEBERT

Pajoeng

menjemboehkan

noeng ,,Ajam“ dan Itik".

2?

BONGSOE

Eigenaar.

dan segar

Oemoer djadi bertambah
Redjeki djadi moerah.

Tjanting - minjak, Tjanting -soesoe, Timbangan Ame-

rika merk Fairbanks, 200, 250, dan 300 kilo. Batoebatoe besi dan Tembaga.

Tjoema
noem

mi-

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

3 X se-

Pembelian

hari 1 glas se-

beloem makan.

1900000000000 000000000000000 000

3
Xx

55.

Anggoer

Obat

TOKO OBAT & AGENT MECCA GANGERS
S.M. NAWAWI ALMANDILI
PADANG

Wallah!

BOELANWEG,

BOELAN.

|
mama

1—-—
bagi lelaki

BISA DAPAT

Berfaedah

—0—

bagi

perempoean :

BELI DIMANA-MANA.

” POO THAI FOO SENG KIE - Dispensary
No. 789, Postbox No.

114, Kesawan No. 61, Medan.

Ada djoeal ANTICONOL,

Badoe

O.K.S.

Anna

willan

njan

betoel sadja, kafan inta ada rasja koeran
tenaga ada koeran, lantas makan
betoel-betoel moedjarrah dan

Safoef
'adjaib!

per blik f. 0.80.
Agenten:
Alip Loebis,

handelaar

koepiah,

Kesawan,

Medan.

Hadji Sjamsoe'ddin, Hotel Sipirok, Sipirok.
Hadji Ismail, 2 Oudemarkt, Medan.

Hadji Ismail, handelaar Onderstraat, Tdg. Balai.
Siddik Marah Baginda, Kota Nopan Mandailing.

Soetan Kadli 'Alam, Pakantan Lombang, Moeara Sipongi.

Hoofddepot:

Telefoon

Harga

MEDAN,

Apa Inta Boeloem Taoe?

nafsoe, kafan inta poenja
Hidjazi itoe obat njan

tjap

Bergoena

banjak boleh berdamai harganja.

obat sakit kentjing.

Tjan Giok Soon, Tapa' Toean, Atjeh.
Lebai Aman,

handelaar Paroepoeh,

Laboean

Roekoe.

A. Mochdan Sahaboe, Mandoemai, Bandjarmasin.
Mohamad Taris, handelaar Kandangan, Borneo.
Ahmad Nawawi, Main Road, Batu Gajah, Perak.

s. M. NAWAWI

ALMANDILI.

00000000 0000000000000000000:

000000000000000000000000

1

Obat ,,Gumbira“ moestadjab dan moedjarab

Sangat
baik dan moestadjab boeat beberapa matjam
penjakit dalam, penjakit perenpoean (Sijphilis), toelang enz.

Toean-toean

Maoe tjantik?
Maoe gaja?
Datanglah di Calcuttastraat No. 3I - Medan
aa

"Memberi pertoeloengan".

0000000000000000000000000000000000
33

1

de

000000000000000
,
.

Njonja.

