Sinah Deli

—
Hoofdredactie:
MANGARADJA IHOETAN
HASSAN-'NOEL ARIFIN
Harga langganan

Indonesia: 3 boelan f5.— Setahoen f20—
Loear Indonesia: 3 boelan f7.— Setahoen 28Pembajaran lebih doeloe.

Ch. Ayoeb Djabbar — Pematan

No. 55

Lembar

pertam

ntar.

|

a.

Isnajan

Tiap

Takoet

delict.

Mei

5

Redacteur

diontslag.

tiap

Journalist

Memperkatakan sikap Directie Swara
Publiek, — jang melepaskan Redacteurena: memoeatkan

“nja,.-tocan W:

merasa

sendiri,

1930

L

6

Zoel'hidjah

TJATETAN.
Perloenja Nationale Fonds. jaitoe: oentoek keperloean nationaal: tetapi boekan oentoek premie

soepaja

mendapat oepah lebhbanjok,
menit mendapat sekian, atdu
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dan harta, tetapi tjoekoep

djangan
indjak

diaviaja dan
poela kehor-

n kita.
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sesoeatoe

tea
i

leider-leider, barang siapa berpedato lebih pandjang

oempamanja tiap-tiap
oentock orang jang

bergerak, hingga tidoer dalam boei jang kamarnja

11/pX 2!/) meter haroes poela mendapat oepah: boe-

kan itoe maksoed kita.
M.

i

H. THAMRIN.

matan

Kia Pa
bila didalam
satpe salinan soerat 'sigran dari Perhim- oemoem, Ba
poenan Indonesia, jang dipandang me- melakoekan pekerdjaan itoe, terdjadi ke— kemarin doeloe, pada tjelakaan, djanganlah poela orang toeroet
ngasoet oleh Politie,
sengadja menambah ketjelakaan itoe.
penoetoep toelisan kita, dinjatakan:
Oleh sebab itoe, Journalisten sendiri,
mengambil sikap, akan mendjaga
Journalisten djangan membiarkan sadja perkara haroes
ini liwat dihadapan mata, dengan tidak menegor keselamatannja, soepaja djangan dipandang Redacteur itoe seperti koelihasedikitpoen djoega.
eollega-collega

kedjadian.
Mangaradja

Ihoetan dan Hassan

Noel Arifin, soedah pernah merasai perkara jang seroepa itoe, jalah diperhentikan
dari Pewarta Deli, karena menoelis
artikel-artikel, jang boekanoentoek

keoentoengan

diri

sendiri, tetapi

telah mendjadi toentoetan pengadilan.

Didalam verslag tahoen 1929. Directeur
Sjarikat Tapanoeli, penerbit Pewarta
Deli,
menerangkan
sebab
sebabnja
toean Mangaradja Ihoetan diperhentikan,

antara lain-lain :

Sebab tocan itoe (Mangaradja Ihoetan). berkali
kali memoeatkan karang-karangan jang melanggar Wet Gouvernement dalam Pewarta Deli dan
karena itoe berkali-kali persdelict dan terhoekoem.
keberhentian

Arifin,

toean

Hassan

didalam verslag tahoenan

itoe djoega, Directeur

Sjarikat Tapanoe-

li menoelis:
'Toean

Hassan

"Noel

tocam ivan

Selama

Arifin.

mendjabat Hoofdredactieschap P. Deli, banjak
bahaja jang diderita oleh peroesahaan.
Toko Sjarikat Tapanocli digeledah politie,
dan setengah bari tidak boleh diboeka
Lebih djaoeh di terangkan didalam
verslag itoe, bahwa sekian kedjadian itoe,
jalah: oleh karena karang-karangan jang
didalam Pewarta Deli oleh
dimoeatkan
»
.
H:N.A

Minggat

dari

Pendjara.

Pada tanggal 2 Mei j.l. sore kira-kira
poekoel 4 setengah seorang hoekoeman
telah

lari dari

pendjara

Medan,

(")

dengan

Kesoedahannja politie memakai sebangsa
obat pemaboekkan dari asap. Asap itoe

Didalam Pew. Deli, tocan Sjamsoeddin dikeloearkan dari djoeroesan moeka orang
menoeliskan V. (ee) C. (lub), dan inilah hoekoeman jang
bersemboenji didalam
kan.

jang menjebabkan ia diperhenti
3

“

parit.

Oleh karena hawa jang tidak ter-

.

Kita minta soepaja collega2 memperha”
tikan perkara ini. Kita boekan meminta,
soepaja kita dibela didalam perkara kita
berhadapan dengan tempat bekerdja kita
jang lama.
“

(Perempoean berlaki

aminja. lapoen keloear dari roemah itoe.
Pada tg. 7 October 1929, kira-kira seboelan sesoedah tjerai, ia datang kembali kekeboen tsb, mengambil pas poelang
ke Djawa.
Ia tiba di Djawa pada tg. 14-10-29
menoeroet soerat djalan dari kantoor
koeli di Periok.
Kembali dari Djawa, menceroet pasdari
Bandoeng, pada tg. 10-11-'29. Menanti
kapal di Periok seninggoe, Kira-kira ia
berangkat dari sana pada tg. 17-11-'29.
Tiba di Deli kira-kira tg. 21-11-29, dan
tiba dikeboen Badja Linggei tempat ia menoempang pada tg. 23-11-'29.
Padatg. 13/,»29, kira-kira 115 hari
soedah ditjari, ia kawin denganorang lain.
Perkawinan, dilangsoengkan dimoeka

Djadi, soerat roedjoek itoe

doea).

Soerat kawin model lama dan
model baroe.

Melaloei Soengai Deli.

modern sekali. Toean djangan menjeberangi Soengai Deli,
chawatir, bestuur berdiri diIa masoek kedalam lobang parit, pebelakang toean. Djalan teroes!" ngaliran sampah kesoengai itoe. Politie
bersendjata telah ada jang mengikoeti dia
“Tocan Sjamsoeddin, Redactielid Pew. dari belakang. Politie moela moelamenDeli, jang diperhentikan djoega, didalam tjoba melempari gengan batoe kelobang
verslag Directeur Sjarikat Tapanoeli dite- parit itoe, soepaja orang pelarian itoe kerangkan:
loear. Tapi orang ini tidak memperdoeTidak lama kemoedi#n ia (Sjamsoeddin) me- likan. Poelitie terpaksa melepaskan tembanoelis lagi menghina kepada Vaderlandsche Club, kan, dengan tidak mengenaiorang hoekoe
jang sama sekali tidak ada faedahnja dan djoega manterseboet, tetapi tidak diperdoelikannja.
tidak ada pada tempatnja.

Tahoen ke TI.

1348.

Soeara Ramai.
aa ye Sibolga
Antara

dan

Pertjatoeran

Persatoean

bit satoe ,,pertjatoeran"
polemiek jang nata

ni

pena jang bersjalan

antara
soerat

di-'

di-Taroetoeng, tete
ialah soeatoe

antara perdjocangan

digaris, jang terdjadi

sato€ soerat. kabar
kabar, jang pernah kita an

Pertja Timor.

Tentang ini dengan ringkas perloe diterangkan, pada ketika H.'N.A. bekerdja
pada Pewarta Deli, ketika terdjadi
penggeledahan, Directeur selaloe menjatakan kepada H-N.A.: ,bestuur Sjarikat Tapanoeli jang sekarang,

— Amsterdam.

BRP ind dio
orang gila itoe datang
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Perintah Sultan dan hoekoem

Islam,

menoelis
Tocan Moehd. Idham
pada Sinar Deli:
Seorang Benggali Islam, nama Amat,
kawin dengan seorang perempoean bang-

sa kita Djawa, nana Darti. Dikawinkan
oleh Kadhi Dolok Merangir (Siantar).
Mereka bertjera di Ondg. Goenoeng
Monaco (Tebing Tinggi), disaksii
oleh doea orang crani.
Soerattjeraiditoelis

disebe-

lah soerat kayin jang didapati dari
Kadhi Dolok Merangir, oleh seorang dari pada

saksi terseboet.

tanggal 18 Aug.

Soerat itoe ber-

1929—15 R. awal 1347.

Siperempoean menerima akan soerat tjerainja itoe, diroemalhnja diberikan oleh soe-
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Co.
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Shanghaistraat 27
Kita boeka onderwerp ini kembali ber- »
hoeboeng dengan:
(Dioedjoeng Hakkastr.)
»
a. Tatkala Hassan 'Noel Arifin diper- »
ME DAN
hentikan dari Pewarta Deli, didalam »
Oetoesan Soematradan
Han »
Po ditjela sikap Directeur Sjarikat
Telefoon No. 1525.
»
Tapanoeli.
“
Tocan Waney Redactie Swara
Publiek, sekarang mesti poela me- »
rasai, seperti jang ditanggoeng oleh @
Band Boeroek
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?
Apa
toean
merasa
senang
dengan
REPARATIE
toear poenja band?
» toean — tocan'
Mengaradja
Ihoetan,
»
Djangan
berikan
oentoek
memperbaiki
pada
jang
tiada mengerti.
Arifin.
Sjamsoedin dan Hassan "Noel
» Bawalah pada kita, dimana kita kerdjakan toeroet peritoeran Europa.
aa
»
Memperbaiki dan Memperbaroei
(") Mengatakan boesoek. terhadap kepa- »
me
h
soeda
jang
Sjech
toean
da papan
“
Kita.
Itoelah
Specialiteit
lam pergaoe:an,
jt rpandang
di
@
Taat
Ba “Opsichter poela dari Sjarik
Band boeroek kita bisa bikin baroe.
ja tidak menghinadan .,Za- “
Selamanja kita poenja kerdja atas djaminan okh kita.
“'betoel!, pada .pikiran tocan Ab- » 15
Tanjalah keterangan !!
Loebis, Directeur Sjarikat Tapa- ?
14).
noeli (lihat verslag tahoenannja halaman
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soepaja

kedjadian ini, sebab kedja-

seroepa itoe, soedah beberapa kali

Tentang

Pembajaran lebih doeloe.

tahan, teri
r dari lobang tempatnja bersemboenji. da laloe ditangkap
Masing-masing memadjoekan
dan dimasoekkan kembali kedalam penpentingnja kita memperhatikan,
djara.
$
bagaimana perkara jang mendjadi polemiek,
—b—
jalah:
Orang gila hendak perkara dengan
Satoe soerat kabar jang diterbitkan di
Gemeente.
Tapanoeli mengabarkan, bahwa pendoeGemeente
mempersewakan
tanahnja wakil Kadhi di Dolok Merawan (Te bing doek Londen 4. 550. 000 dan pendoerian,
jang
kalau
ia demam kadoek New York 6. 018. 000.
jang
kosong
di
Polonia
kepada
orang
jang Tinggi),
dengan
keterangan:
rena bekerdja
dibawah
panas
Djadi ertinja, lebih banja pendoedoek
tidak
mempoenjai
soeatoe
apa-apa.
le.Soerat
tjerai,
menjatakan
&dah
soedah
matahari, ia boleh tanggoeng sendiri,
New
York dari Londen.
Orang-orang jang menjewa tanah itoe, lewat: 2e. Soempah siperempoean dihadagadjinja tidak dibajar, kalau tidak masoek
Pertjatoeran
menjindir soerat kaboekanlah
penghidoepannja
dengan
mepan doea saksi, mengakoekan bahwa ia
bekerdja.
bar
itoe,
sebab
menceroet
pengetahoean
nanam
sajoer
sadja
ditempat
itoe,
tetapi
tidak diroedjoek oleh djandanja dan soedah
Dan kalau, ia sampai 3hari ,,demam“,
Pertjatoeran,
lebih
banjak
pendueia
mengerdjakan
pekerdjaan
jang
lain
oenempat
kali
haidl.
ditjari gantinja, dan ia dioesir!
toek mentjoekoepi nafkahnja.
Tiba-tiba,
pada tanggal. 4/,'30 jaitoe doek Londen dari New York.
Persatoean, laloe menjindir PertjaSeorang jang boleh dikatakan orang 20 hari sesoedah kawin, kedoea mempeKalau penerbit soerat kabar TAKOET
toeran
sebagai berikoet:
ia
jang
berada,
telah
mengambil
bagiannja
lai ditangkap oleh politie, karena didakwa
soerat kabarnja dihoekoem oleh wet GouMentjela
dan
membantah
memang
sepotong
tanah
itoe
oentoek
disewa,
Dioleh djandanja (Si Amat, laki jang bervernement, lebih baik ia djangan menerada satoe pekerdjaanjang moedah dan
sitoe ditanaminja bermatjam-matjam sa- moela), bahwa perempoean itoe telah
bitkan soerat kabar. "
semalas-malasnja poen - djoega, tel
joeran.
Ia
tidak
tinggal
dikeboen
itoemediroedjoeknja
lebih
dahoeloe
dari
pada
Kalau pernerbit tidak soeka Redacteurmembetoelkan pekerdjaan jang. ditjela
melihat kawin itoe.
nja kena randjau delict, lebih baik ia me- lainkan satoe-satoe kali datang
itoe,
itoelah jang tidak semoea. toeDoea hari beroeroesan dengan politie.
noetoep soerat kabarnja, dan poelangkan dan mengambil hasil.
kang
tjela dapat kerdjgkan dan. pekerPada
soeatoe
hari
tatkaia
ia
datang
keDjaksa Magistraat memintak soerat roesegala oeang langganan jang soedah dibadjaan
itoelah jang ta' dapat dikerdjakeboen
ia
terperandjat
melihat
seboeah
djoek
pada
jang
mendakwa,
tidak
ada.
jar lebih doeloe.
kan
oleh
Pertjatoeran jang mentjela
roemah
pondok
telah
berdiri
dikeboen
Sebab
itoe
maka
pengadoeannja
ditolak.
Kita tidak mengandjoerkan orang medan
membantah
perkabaran. terseboet
Mereka disoeroeh poelang dan sipenlanggar wet. Kita soedah hampir bongkok jts. Ia melihat seorang gila laki-laki doediatas
itoe.
menghadapi medja Redactie, dan selamanja doek sedang bertjakap-tjakap dengan sen- dakwa disoeroeh menerangkan ahwalnja
Kalau boekan 4.550.000 pendoedoek:
kita mendjaga djangan sampai melanggar dirian didalam pondok itoe. Ia laloe ber- kepada toean wakil Kadhi Dolok MeraLonden
dan boekan 6.018.000 pendoe-:
tanja
siapa
jang
menjoeroeh
orang
gila
wan.
wet. Dan, kita ingin tahoe: siapakah jang
doek
New
York menoeroet tahoe
mendoedoekinja
tempat
itoe.
Orang
gila
Malamnja
"sipendakwa
berbitjara
deberani menanggoeng, bahwa selama hiPertjatoeran,
berapakah
kalau begitoe
itoe mendjawab: kebon ini, saja poenja ngan t. wakil Kadhi tsb. la mintak soedoepnja kakinja (tdak akan tertaroeng?
pendoedoek
jang
sebenarnja
dari keOrang jang takoet kakinja tertaroeng, sendiri, saja soedah dirikan saja poenja paja dikembalikan soerat tjerai jang didoea
kota
terseboet
?
roemah
disini.
berikannja kepada djandanja itoe, dimalebih baik tinggal sadja ditempat tidoer,
Sipenjewa- mengadoe kepada Gemeente, na soerat itoe tersimpan mendjadi kete- pan oba terangkan kalau tahoe!
dan djangan melangkahkan kaki.
narkah
lebih banjak pendoedoek
Gemeente
memeriksa perkara itoe, dan rangan kepada t. wakil Kadhiitoe. BeraNew
3
ock
dari pendoedoek Londen?
mengoesir
siorang
gila.
Besok
paginja
pa
onkost
dia
maoe
bajar.
:
Journalisten boleh memberikan 100”/,
Ir:
pehgganfi. DEdUNINJA
Wakil KadhiOpenUanMU
tiada maoc menga
memtenagania oentoek oemoem, tetapi pada
soeatoe ketika, pciluc ujueya Id MeunruCh.H.van Aken,,Aardrijkskundig Wootdi TeSekali lagi sipenjewa mengadoe kepada dap toean Kadhi (Hadji Sjapire)
kan dirinja dan keselamatannja!
denboek" keloearan tahoen 1926, diGemeente, kesoedahannja Gemeente me- bing Tinggi. Dari toean Kadhi ini, ia mennjatakan
bahwa kota Londen tjoema
kenjataan
dan
dapat sepotong soerat ketjil
tanda telah
lebih djaoeh,
ngoesoet
mempoenjai
5 millioen pendoedoek sedi
familie
meroedjueki
djandanja.
Boenjinja,
ia
telah
mempoenjai
itoe
gila
orang
dang New York ada 5. 700.000 penLoeboek Pakam. Ia teroes diantarkan de- meroedjoeki akan djandanja itoe pada
doedoeknja.
tg. 27/11 129. Soerat roedjoek itoe ditoengan politie ke Loebvek Pakam.
2
Kami pikir ini sadja poen tentoe soelisoleh t.Kadhi pada tg. 6/1”30,
dapat
dah
tjoekoep boekti menentoekan bahadilihat
dibawah
tanda
tangannja
(Kadhi.)
BICAMIE.
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harap,

memperhatikan

"Noel

koeratignja f 1.50. Berlangganan boleh berdamai.

Pee
aan

bahwa djika ia beroleh perkara, boekan
oentoek keperloean dirinja sendiri. Dan
atas pekerdjaan kita, kita tida meminta,

penghormatan

Kita,

Bajaran advertestie»
Dari 1 sampai 5 baris f 1.50 Sekali moeat sekoerang-

Hadji Moehd. Nasir,

-

dian

AZIZ

gir, B. R. Sodjoeangom.
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AGENTEN,

Kita

Directeur»
ABDUL

diperboeat,

sa benar lebih banjak pendoedoek kota

New York dari kota Londen.
23 hari sesoedah kawin atau doea hari
ian
Persatoean.
sesoedah beroeroesan dengan politie diPertjatoeran
dengan zakelijk djoega
mana sipendakwa beloem ada mempoenjai
soerat-roedjoek. Dengan alasan (kekoea- memberi keterangan:
Patoetlah poedjonggo Mulatuli bers
tan) soerat roedjoek itoelah, maka pengakata: ilmoe membatja, boekan soeatoe
doeannja itoe berterima. «
ilmoe jang moedah!“
Pertimbangannja, biarlah kita poelang»Persatoean” tjatetlah
kan sadja kepada hakimnja sendiri.
Londen jang dibawah ini angka mana
kita toeroenkan dari beberapa boekoeJang perloe oentoek kita-orang banjakboekoe ilmoe boemi:
soeatoe peratoeran jang menjenangkan.
le. 7500.000 orang menoeroet Soekoe..
Sebab itoe, saja berkata sedikit lagi:
ilmoe boemi ,Jochim“ keloearan taSjara' dipermain (dipakai),
memang
hoen 1918 (New York -5500.000.)
perpegangan Kadhi-kadhi, oentoek per2e. 7250.000 idem .,Keiser c.s.“
kawinan, oentoek pertjeraian, djoega oenkeloearan
tahoen 1919 (New - York
toek peroedjoekan.
530.000).
Tjerai dan roedjoek, tjoekoep dengan
3e. 7300.000 idem Henri Zonderikrar sadja menoeroet sjara'. Tidak
van"
keloearan tahoen 1919 (New York
wadjib soerat menjoerat.
5600.000).
Peratoeran dari Sulthan, wadjib diatas
4e.

kertas.

Ditoelis pertanjain tjerai atau roeijoek

itoe disebelah

soerat

kawin

(menoeroet

soerat kawin model lama).
Soerat kawin model baroe, wadjib ditoelis diatas halaman tjerai atau roedjoek
jang memang telah tersedia didalam soerat
kawin itoe,
Toean-toean Kadhi didalam djadjahan
Deli ini, (djadjaban lain-lain poen) ada
berta'loek kepada hoekoem Sulthan.

Segala

peratoeran-peratoeran dari Sulthan didalam
oeroesan itoe, wadjib didjalankannja. Djika
tidak, ia telah engkar akan amar radja.
Dari sebab itoelah maka Kadhi mesti
memakaikan Sjara' dengan peratoeran
Sulthan itoe besama-sama.
Didalam

perkara terseboet diatas,

ke-

6700.000

idem

,J ochim'

ke-

loearan 1921 (New York 5500.000).
5e.

7500.000 ,,Kwast keloearan 1927

(New York 5600.000 ,,Kwats" c..s."
Kata ,,Persatoean" New York didiami
oleh 5700.000 orang.
Angka-angka jang dialas inilah men- djawab toelisan ,,Persatoean"itoe.
angka-angka itoe barangkali salah tje-

tak, ,Persatoeran" boleh bertanja pada

penoelis boekoe-boekoe itoe via Wolters
Weltevreden.
Sekian poela Pertjatoeran. Api
djawab Persatoean, beloem sampai
kemedja kita.
Kita lihat zakelijkheid didalam ,.Pertjatoeran" ini, sebab Per satoean mengemoekakan
angka-angka mengeroet
pengetahoeannja, demikian djoega Per -

dapatan tjoema pekerdjaan Sjara' sadja
didjalankan oleh Kadhi, dimana sipenda- tjatoeran.
Pembatja jang memperhatikan. pertozkar djadi mendapat soerat roedjoek.
karan
pikiran itoe, didalam perkarsini,
Sipendakwa djadi beroleh sendjata oendipimpin
kepada djalantoeroet sama-sama
toek memboeat perkara, jaitoe memboeat
dakwaan atas perkawinan djandanja itoe. berpikir.
Kita harap, akan demikian seteroesnja
Zonder soerat roedjoek itoe kira-kira
tidakakanberterima pers Indonesier, didalam

pengadoeannjaitoe

Boekan

kira-kira memang tidak berte-

akan

berlakoe zakelijk

(peni,

meng

lihatlah pengadoeannja hamboerkan perkataan: bodoh ,anak
anak maharadja djin, binatang
pada politie itoe.
Kalau t. Kadhi soeka memakaikanpera- dan...koerang adjar!
Pembatja mesti dipimpin kepada peratoeran Sulthan itoe, tentoelah sipendakwa
saan
j. haloes. Dipimpin biasa dengan zaketidak akan mendapat soerat roedjoek, sebab
rima.

Boektinja,

soerat

kawin

tempat

tidak ada padanja,

mendjadi

tidak

tjerainja

tertoelis,

menjebabkan t. Kadhi

dapat

menoeliskan

roe-

lijk membitjarakan sesoeatoe masa'alah.

djoeknja sebagaimana maoenja peratoe

Sulthan itoe.

....

Tambahan lagi, sipendakwa meroedjoek
'itoe hanja datang seorang dirinja kebadapan
«adhi, tidak membawakkan soerat tjerai,
sedang perempoeanjang hendak diroedjoek
tidak sama poela. Melainkan roedjoek itoe
dilakoekan dibawah empat mata antara
Kadhi dengan sipendakwa sadja.
Toean Kadhi tidak kenaldengan siperempoean,

djoega

tidak kenal dengan

sipen-

dakwa

sebeloem datang memintak soerat

Memperbaiki

Didalam
pala Examen naik

AMS.

kedapatan

»Akoe

kesalahan.

MPD

'Timoet, berke5 tahoen dan
mana dari

seorang leerling “dari H.B.S., -jaitoe:
Tapi Roewoud Boelan, sebetoelnja: Tapi

Roemanda Boelan. :..

Laka
pertoendjoekan

Oepatjara

A.M.

aartha & Co.

roedjoek itoe.

Demikianlah halnja.
Toeankoe Sultan mengadakan soeatoe
peratoeran, jaitoe peratseran

oentoek me-

njatakan kawin, oentoek tjerai dan
roedjoek itoe, goenanja.....akan pendja

ga soepaja orang djangan sampai mendapat
djalan oentoek memboeat perkara perkara
seperti jang

demikian itoe.

ratoeran itoe tidak didjalanSelama
kan oleh Kadhi, selama itoe akan terdjadi perkara perkara, dengan djalan jang
moedah sadja oempamanja:
"
Seorang jang hendak memboeat katjau
atau gila akan djandanja jang soedah ha-

bis edah atau soedah kawin dengan orang

lain, soepaja djandanja itoe boleh mendapat soesah, djangan djadi perkawinannja

dengan orang lain, ja.... sekoerang-koefangnja

naik

kantoor

toeroen

kantoor,

jang mana akan djadi penjoesah djoega,
dengan moedah berlakoe, dan dapat diakali

oentoek

mengenakan

dakwain jang

sengadja diada-adakan. Karena djika datang kepada toean Kadhi biar tidak dengan keterangan, asalkan berikrar, maka
dakwaiin itoe berterima sadja.
Demikian siperempoean,
biarpoen
ia
ada berlaki, djika ia berani bersoempah

mengatakan tidak, boleh mendapat kawin
lagi.
Hal-hal jang begini boleh terdjadi, kalau
peratoeran Sulthan itoe tidak dipakaikan.

Ia pergi

ketocan

roedjoeknja, roedjoek
dimasa &dah misalnja,

Kadhi

mengatakan

pada hari boelan
menoeroet sjara'

sebagaimana diterangkan tadi, kenal baikpoen tidak dengan orang itoe, oleh Kadhi

diterima sadja, dan soerat roedjoek dikasih.
Dengan alasan soerat roedjoek itoe,
jaitoe soerat roedjoek jang diperboeat
maka perkawinan
sesoedah habis &dah,
djandanja itoepoen diparak.

Ada djoega jang soedah mengandoeng,
jangsoedah beranakpoen, terpaksa diparak.

Boekankah satoe aniaj a kepada orang

Menoeroet

laka) oeroesan perkawinan, terserah kepada
satoe kantoor jaitoe Balai Sjara'. Dari

kantoor ini, pemerintahnjapoen mendapat
perolehan bea.
Di

Indonesia,

kantoor

jang sematjam

itoe, baroe terdiri di Bandoeng. Orang
jang beroeroesan mendjadi tidak tertipoe
lagi, pemerintah poen beroleh laba.
Di Oostkust ini, oeroesan kawin, sekaliannja terserah kepada t. Kadhi seorang.

Bea perkawinan, bea pertjeraian, bea peroendjoekan. (Lahirnja diseboet sedekah :
ada djadi, tidak poen oesah. Kalau tidak
diberi ?), mendjadi bahagiannja seorang.

Selagi oeroesan itoe terserah kepadanja
seorang, selama itoe tidak akan soenji
kedengaran, perkara-perkara terdjadi.
Kalau pemerintah (gouvernement dengan Zelfbestuur) soeka bekerdja didalam

Co. diadakan satoe oepatjara pertoendjoe-

kan . dari roepa-roepa Gramofoon Ulltrafoon.
Banjak tetamoe jang dioendang berhadir. Kepada tetamoe disediakan sekedarnja djamoean makan dan minoem.

rongan,

ramai-ramai,

Lelang pemborongan jang terseboet
diatas ini akan diadakan, baik dengan
sekali goes, ja'itve memborongkan hal
itoe sama sekali, baik diborongkan pakai

jang

potongannja

seperti

sanja,

soeatoe

tang

jang

oeroesan

lebih

peratoeran

bagoes

ten-

perkawinan
diadakan.
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Kalau melihat balon
Kedjadian ini kemarin sore dimoeka

Kerapatan

tatkala orang berkeroemoen

melihat balloon pada sore itoe kira-kira
poekoel 5 setengah.
Seboeah motor datang dari belakang
sado, No 685, hendak berhenti, koeda itoe
terkedjoet laloe melompat dan menerkam
seorang anak jang sedang berdiri dengan

iboenja ditepi pasar itoe. Anak itoe mendapat loeka pada kepalanja.

Disini terdjadi keriboetan,

pertengkaran

moeloet dengan siiboe anak. Potirie datang
memeriksa perkara itoe, sisais dibawa ke
kantoor

Politie.

DARI

PERGAOELAN.

RUBBER:

Setelah tetamoe selesai didjamoe makan
engkoe
Moehd
Noer berbitjara diatas

nama firma AM.
oetjapan
hadir.

dan

Maartha & Co, dengan

terima

kasih

kepada

jang

sembilan

»Bahwa

orang itoe ditoedoehkan :

Aminah,

d.l.I,

hal

memasoekan

akan segala

Siantar, Tandjong Poera, Tebing Tinggi,
Laboehan Bilik dan Arnhemia sementara tahoen 1931.-

beberapa

bagian (perceel), ja'itoe:

perceel jang pertama:

hal memasoekkan

barang bagai pen-

djara-negeri
di
Laboehan
Deli.
Taksiran

f 3.485.48

perceel jang kedoea:

hal memasoekkan

barang bagai pen-

djara-negeri

perantaraan togan-toean jang hadir akan
semakin tersiar dan terkenallah peroesa-

f 18.088:21

perceel jang ketiga:

hal memasoekkan

barang bagai pen-

djara-negeri

Bindjei.

pembikinan dari

pendirian

kan

badannja

kebawah

dan

teroesnja

Pada malam minggoe tanggal 3 Mei telah memboeka pintoe jang pertama dari
j-l kira-kira poekoel 9 malam Oranje sebelah dalam. Sesoedah mana mereka
Bioscoop seorang toekang djaga kereta tertoedoeh telah naik masoek kedalam
angin telah didatangi oleh seorang jang gedong geredja itoe jang pintoenja telah
berpakaian ,djaja.
diboeka oleh tertoedoeh ketiga".
la bertanja kepada

lau Machinist ada

pendjaga

itoe,

didalam, karena

ka-

ia hen-

Menoeroet boenjisoerat toedoehan itoe

mereka semoeanja nanti didakwa sebagaidak bitjara. Katanja ia didalam kesoe- mana boenji artikel 167 lid 1.2.4, dari
sahan besar dan maoe memindjam doeit Wetboek van Strafrerht.—
10,80. kepada machinist itoe. wan katanja poela sambil menoendjoek
kepada
Boenjinja artikel itoe:
seorang anak jang ia bawa,anak itoe te1. Barang siapa, dengan melawan hak
lah tiga hari, tidak makan.
Anak
itoe
orang lain, masoek dengan memaksa kekatanja anaknja sendiri. Pendjaga kereta dalam atau ada didalam
roemah atau biangin itoe merasa heran, melihat seorang
lik jang tertoetoep (bagi orang banjak)
anak, jang mengisap sigaret, dan ber- atau pekarangan jang|tertoetoep, jang dipakaian
bagoes, dikatakan
tiga
hari pakai oleh orang lait, dan tidak dengan
tidak makan.
segera pergi dari tempat itoe, atas permin-

f 8.621.20

perceel jang keempat:

hal memasoekkan
barang bagai pendjara-negeri

Laboehan
Taksiran

hal memasuekkan

barang bagai pen-

Tandjong

pindah

ke (T. Tinggi,

ini anak me-

atau memakai daja otpaja jang boleh me-

nakoetkan

nangis sadja, dimedan ini tidak poenja kenalan pendjara
sama orang.

orang,

maka

ia dihoekoem

selama
lamanja satoe tahoen
empat
boelan.
"
Saja harap kekanda djangan ambil marah kepada
saja.
(4) Hoekoeman jangditentoekan dalam
Machinist itoe terkedjoet laloe bertanja rajat pertama dan keiga boleh ditambah
siapa orang itoe, sebab tidak dikenalnja sepertiganja, kalau keijahatan itoe diper-

sama sekali.
Pendjaga
locar dan

kereta angin
memintak

kemoedian ke-

soepaja

orang jang

men-tap.

Djemari kampoeng Aloer doea
P. Berandan.

oleh karena hasil thee terlampau banjak

Machinist dan pendjaga kereta angin
herau melihat nama itoe, soeatoe nama
jang ia orang

tidak kenal

sama sekali,|

tiba-tiba datang memintak tolong kepadanja.

Sesoedahi dikatakan, bahwa ia tidak di-

“kenal, zonder tabik Orang itoe angkat kaki.

boeat oleh
atau lebih.

doea

orang
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bersama-sama,

di

Balei.

Taksiran
f 1182042

hal memasoekkan
barangbagaipen-

dara-negeriPangkalan

Toean MoehammadSjarif, mengawinkan

kedoeanja,
adalah dengan alasan, sebab
Aminah soedah Hjoekoep oemoernja, dan

di

mereka ada mengoendjoekkan soerat-soerat
dari ajah kandoengnja, menjatakan: bahwa
siajah soeka anaknja “dikawinkan dengan

perceel jang ketoedjoe: halmemasoekkan
barangbagai penNoer.
:
djara-negeri “di
Sikap Magistraat Langsa didalam 'perPematang
kara ini, soeroeh menangkap. kedoea
nenaanten
itoe, adalah soeatoe merkara
jang mengherankan.
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Seorang jang banjak bintang.
Seorang Indonesier Djawa bernama

perceel jang kelapan:

hal mamasoekkan

barang bagaipendjara-negeri — di
Tandjong Poera.
Bintang itoe digantoengkannja didadaTaksiran
nja, sebagai ia seorang jang telah berf 4.860.08
djasa besar kepada pemerintah. Ia me- perceel jang Kesembilan: hal memasoekkan
lantjoeng kekampoeng-kampoeng dengan
barang bagaipendadanja dihiasi bintang, dan menarik
di
djara-negeri
actie sebagai seorang kepral pensioenan.
Tebing Tinggi.
Dengan boeal setinggi langit dan tjaTaksiran
.
kap jang manis-manis, dapatlah ia mef 14.632.86
ngambil kepertjajaan pendoedoek kam- perceel jangkesepoeloeh: hal memasoekkan
poeng seakan-akan seorang iang berbarang bagai penpangkat. Karena perboeatan jang demidi
djara-negeri
kian, dan kepertjajaan pendoedoekpoen
Laboehan Bilik,
kepadanja telah bertambah-tambah, daTaksiran
patlah ia, menawan hati 3 orang peremf 12.436J3
poean, dan diboeatnja djadi isteri.
perceel jang kesebelas: halmemasoekkan
Perkara ini terdengay kekoeping Polibarang bagaipen.
tie, bahasa seorang nama Djono, telah
di
djara-negeri
mengaboei mata pendoedoek kampoeng
Arnhem
ia.
itoe.
Taksiran
“
Pada tanggal 3 Mei j. I. pagi-pagi poDjono telah memindjam seboeah bintang
tanda kesetiaan dari kawannja.

SPORT.

soedah 2 hari tidak makan sampei

Roekoe.

djara-negeri

f 1.987.92

soeroehannja, dihoekdem pendjara selama- seboet, dengan bintang jang terlekat ditjoek soerat jang diberikan orang itoe ke- nja 9 boelan atau deida sebanjak-banjak- dadanja.
mes |
padanja. Machinist tidak tahoe membatja, nja tiga ratoes roepiih.
oleh sebab itoe sipendjaga kereta angin
(2) Barang siapa png masoek dengan
membatjakan soerat itoe, jang boenjinja memetjah atau memahdjat dengan memaberikoet.
kai anak koentji
, soerat perintah
D.S.V. Il—Chineesch Sport II. 3—1
palsoe atau pakian dhbatan palsoe, atau
Mengadap.
Hari Sabtoe D.S.V. II. berdjoeang deKehadapan padoeka Kekanda mashse- barang siapa tidak dtngan setahoe
jang

soedah 2 hari, dia soedah

di

f 5.570.48

di-Langsa, sebab perceel jang kelima:

taan orang jang berhik, atau permintaan litie soedah dapat menangkap orang ter-

nist mesin lampoe saja jang bernama Djemari berhak
dan lain-lain dari sebab chilaf
dengan anak datang kemari sama kekanda saja masoek ketempat
terseboet tadi dan
ini maoe minta pertocloengan wang besarnya 80
malamhari, dipansen ketjilnja 60 sen perloenja boeat ongkos anak kedapatan disana pada
saja ke Brandan, perloenja saja datang kemedan dang ia telah masoek dengan memaksa:
maoe tjari pamili saja jang berkerdja koki sama
(3) Kalau ia mengeloearkan antjaman
tocan Opsiter D.S.MF kemoedian tidak ketemoe

di

Taksiran

sekoetoe pada 13 Januari 1929 sore kira ajahnja soedah bertjerai dari iboenja. Djadi
kira poekoel 3 didalam seboeah lokaal ia dipelihara oleh ajah tirinja.
Ajah
tirinja,
akan mengawinkannja
(gedang) geredja terletak di Hugo de

No. 20 dari

di

Loeboek Pakam.
Taksiran

semendjak beberapa lamanja

iboenja

barang

roemah-pen-

djara di Laboehan Deli, Loeboek Pakam,
Bindjei, Laboehan Roekoe, Tandjong
Balei, Pangkalan Brandan, Pematang

Penganten baroe ditangkap

mereka bersama-samadan ber- bersama-sama

ja'ini

Vrieslaan di Medan afdeling Deli en Ser- dengan seorang saudagar bangsa Arab, tetaSpr. menjatakan bahwa pesta ini dila- dang Gouvernement Pasisir Timoer. Se- pi Aminah tidak soeka, sebabia tjinta pada
koekan ialah sebagai satoe pertoendjoe- mentara jang mana menoeroet peratoeran Moehammad Noer.
Inilah jang mendjadi sebab mereka mela- perceel jang keenam:
kan jang bererti reclame dari firma A. M. di Medan di Notarieele acte jang dibikin
.
Maartha & Co. Moedah-moedahan dengan dimoeka dari Notaris Dijkstra 7 Mei 1928 rikan diri.

oleh karena hasil terlampau banjak tidak dikenal itoe menoeliskan namanja,
sebab
penanaman
rubber
kian
lama kian, dan tempat tinggalnja. Orang itoe menoelocas, menjebabkan harganja djatoeh. Penanam-pe
nanam rubber bermoefakat: Berhenti doeloe lis sebagai berikoet.
“THEE:

makanan

Politie.
Lebih dahoeloe dipertoendjoekkan roe- Tionghoa tadi, moelai dengan ,,pedato”nja:
pa-roepa
gramofoon dan plat-plat dari "barangkali tocan toean menjangka saja
Sebab pengadoean ajah tiri.
Tionghoa
tidak, saja Indoberbagai
ragam djenis lagoe-lagoe jang orang
nesier!"
merdoe dengan memakai luidspreker.
»Eh koesangka Tionghoa" — kata jang
|
Seorang gadis Indonesia, bersama-sama
Engkoe Abdul Manan, sebagai beheer- hendak menjerang, laloe oendoer.
dengan seorang Pemoeda Indonesier kePertoendjoekan habis.
der dari firma terseboet menerangkan
tjintaannja, telah melarikan diri dari roesatoe persatoe matjamnja gramofoon jang
mah orang toeanja di Langsa ke Medan.
Boleh djadi ini masih hawa perselisihan Sesampai ke Medan -oleh Kadhi, toean
diperniagakannja. Harga-hargapoen ada
dinjatakan, dimana beliau pakai djoega perselisihan jang terdjadi antara Indonesier Hadji Mohammad Sjarif, telah dikawinsijsteem huurkoop, artinja membeli dengan dan Tionghoa semendjak beberapa hari kan. Demikian kemarin doeloe dikabarkan.
bajar ansoeran. Dengan sijsteem ansoeran jl. disebelah Soengek.Rengas.
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ini, ternjata laris benar, sehingga dimana
Kedoea penganten baroe itoe, setelah
Christen Batak maoe dihoekoem.
mana tempat jang terkenal di Opstkus ini,
dikawinkan, tinggal di Ardjoenostraat,
diseperti P. Brandan, Tandjoeng Poera,
Karena memasoe- roemah familie penganten laki-laki.
Siantar, Tandjoeng Balai, Tebing Tinggi
ki geredja hendak
Tiba-tiba pagi tadi, telah datang keroedan lain-lain soedah banjak dikirimkan
sembahjang.
mah“itoe, pegawai
Politie, menangkap
Ultraphoonnja kepada orang-orang jang
Selain dari perkara t. Ignatius dan t. kedoea penganten itoe, sebab dari Mameminta dengan ansoeran. Banjak djoega Herman Panggabean masih ada lagi lain gistraat di Langsa diterima permintaan,
jang membajar toenai.
perkara diantara Hoeria Christen Batak soepaja kedoeanja ditangkap, dan dikirimSelama ini orang jang ingin hendak contra Rynsche Zending j. hendak maoe kan ke Langsa.
Terantar oleh Pegawai Politie, kedoea
mempoenjai gramophoon, terpaksalah pi diperiksai oleh Landraad Medan.
Besok 6 Mei, Landraadakan mengha- penganten itoe dikirimkan lebih djaoeh,
hak jang mampve-mampoe sadja, tetapi
Keterangan jang kita peroleh dari pihak
sekarang dengan ansoeran sedikit saban dapkan” sembilan orang Christen Batak,
jang
boleh
dipertjaja, sebagai berikoet:
mereka itoe memasoeki geredja
boelan, orang soedah dapat teroes mem- sebab
Penganten
perempoean
bernama
jang
boekan
kepoenjaan
mereka
dantipoenjai gramophoon. Begitoelahketerangan
Sjarifah
Aminah,
dan
penganten
laki-laki
dak
dengan
seidzin
dari
jang
poenja
jaitoe
angkoe Abdoel Manan kepada kita.
bernama Moehammad Noer, bekerdja pada
ita djoega soedah persaksikan ketera- Rynsche Zending.
Menoeroet soerat dakwaatas diri t.t. j. Boschwezen di Medan.
ngan beliawitoe.

oeroesan itoe, bererti memelihara pendoePendjaga kereta angin itoe, masoek
doek jang beragama Islam dari pada pe- kedalam kamar mesin membawa sepoeratoeran-peratoeran jang moedah menerbitkan ketjelakaan, sekarang ini memang soedah sampai kepada ma-

LELANG PEMBORONGAN

vergadering

»apa loe tidak ada mata: apa loe maoe!" My. Nederland, Bakaroeddin Telefonist
»Maoebertoemboek? Boleh!” — djawab D.S.M., Mohd. Sajoed cranie A. K. I. Z.,
Adviseur: Mikin Gepens. sergeant.
jang
poenja kereta angin.
Kelahiran Sjarikat ini diterima dengan
Ketocanja
djadi boksen, dan ditjamgembira
oleh jang hadir. Sebagai penoepoeri poela oleh teman dari sang Indotoep vergadering, dibatjakan do'a selamat
nesier.
dan bergambar.
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Karena melihat ia akan diperpoekoelkan

Bataksche Gemeente jang terpakai dalam
haan ini, hingga beroleh kemadjoean da- Kerkeraad (sidangan geredja) dengan melawan hak, ja'ni dengan tidak lebih doeloe
lam kalangan dagang.
Inilah hasilnja sjara" didjalankan tidak
jang
Kemoedian pedato itoe disamboet oleh mendapat keizinan dari Kerkeraad
bersama-sama dengan peratoeran Sulthan toean Toejoeng M. Arif dengan mengoe- terseboet tadi, telah masoek kedalam.
itoe, Simpoelannja, orang nanti seboet: tjapkan
Maka mereka telah mendapat djalan
pengharapan-pengharapan
atas
Kadhi poenja kerdja, orang menanggoeng. kemadjoeannja firma A. M. Maartha & Co. boeat masoek gedang itoejang mana pada
Dari sini orang nanti moedah mende- Dengan begitoe oepatjara perpedatoan waktoe itoe pintoenja terkoentji, oleh
PA
MN
TAN nak
kati penganiajaan, mendekati perkelahian, dihabisi
"
dalam permoefakatan dengan teman terLama lagi toean-toean tetamoe tinggal
“bagainj
toedoeh ketika itoe selantjoetn,a Idengan
Soepaja pihak kita terhindar dari pada ditempat itoe hingga djaoeh malam.
seboeah tangga tersandar pada salah satoe
—0—
perkara-perkara jang tidak sedap itoe,
dari dinding-dinding. Telah merangkak dia
baik kita pintakkan soeatoe peratoeran
Orang aneh.
kedalam loteng jang terdapat disana jang
jang lebih baik.
kira-kira tiga Meter tingginja sesoedah
Di Semenandjoeng tanah Melajoe (MaMengadapminta wang8 pitiis.
mana dia dari sebelah dalam meloentjoeritoe?
Tempoh-tempoh orang itoe dihuekoem.

k

Sant tahosa 1930 selu
ini, dekat
Bioscoop di telah ditetapkan
perti
jang
terseboet:
pojang
Medan, malam tadi.
President: Mohatamad Joesoef Onde rw,
tong
rti “Tionghoa, keloear dari
In!.
Sch,, Secretaris: A. Hamid, Kaper Pada hari Selasa, tanggal 10 hari boelan
buket” aa.
Ketika ia menarik kereta
&
Co.,
Penningmeester: ” Moh. Kadin Juni, tahoen 1930, paia poekoel sepoes
anginnja, roda kereta angin itoe, mengeUostkust
nal
tjelana
seorang
Indonesier, Handelaar, Commissarissen : Moh. Baki loeh pagi, kita Gouverneur
Sang Indonesier, jang
kena roda kereta cranie Locale Waterstraat, Abd. Manan van Sumatra akan mengadakan dikantor
angin, menjemboer dengan soeara kasar: Gemeente Ziekenhuis, Ahmad Saman St. kita di Medan socatoe lelang pembu-

Malam - Minggoe kemarin di AmbonToean Kadhi tidak tahoe menahoe satoe straat oleh
firma A.M. Maartha &

apa akan ahwal siperempocan dengan
sipendakwa sebeloem tardjadi perkara.

Indonesier totok?"

Adapoen

akan

pemborongan

ini

segala
dan

perdjandjian

taksirannja

dan

lain-lain halnja itoe boleh diperiksa oleh
segala orang jang soeka begitoe dikantor
kita jang memegang pemborongan, pada
tiap-t
, hari-ket
joewali hari 'Minggoe
iap
lan hari Raja-moelai poekoel 8 pagi
sampai poekoel 12 tengah hari, maka

ngan Chineesch Sport Il., jang berachir ditempat itoe orang boleh mendapat segala
:
3—1 boeat kemenangan Chineesch Sport. keterangan jang disoekainja.
Soerat
menawar
haroes
disampa
ikan
Permainan keraff"seorang
speler Beegan
pemborongan
landa dari D.S.V. dan Ch. 5. dioesir ke- dikantor kita jang
loear veld, karena

main

,kareh

Ini kalilah scheidsrechter
donesier), jang oesir spelers

ini, ta'boleh laloe dari pada poekoel
Tongat (In- sepoeloeh pagi hada hari waktoe pemboBelanda. rangan ini.- '

kajoe".

Ja, sport, tinggal sport!
—0—
Mahkota di tjoekoer Chineesch

Kita Wd. Gouverneur
Oostkust van Sumatra.

86

Sport. 3—1.

Apalagi kalau main
Tiong Am. Mahkota
ontaktisch!
Dengan ditonton oleh penonton loear
biasa terlebih penonton bangsa Tionghoa-

Sjarikat kematian Bondjol Medan.
tionghoa sama ada Tengkoe poetera
Berhoeboeng dengan soerat Hoofd van kota Deli dan Serdang, kemaren sore
Plaatselijk Bestuur di Medan tanggal 10 telah berdjoeang boeat competitie Je klas
April 1930 No, 34B/2,
dimana beliau antara v.v. Mahkota dengan Chineemenjatakan tidak keberatannja, atas berdi- sch Sport berachir 3-1 boeat keoentoerinja Sjarikat Kematan Bondjol, maka
telah diadakan Opriihtings Vergadering | “9amPimpinan
Ch - Sport.Dr. Drijft sebagai scheiddiroemah toean Mika gepens. Sergeant rechter ada baik dan djarang kedjadian
djalan Laksana pada tanggal 4 Meij.I.
freekick jang berbahaja. Dari pihak
Vergadering dihadri oleh 2 orang dari Chi. Sp. Tiong Am satoe-satoenja goalPolitieke Recherche Lienst dan Penghoeloe getter boeat
lan, tidak main, demikian
Kampoeng Tengkoe Hebat.
poen Jong Sam, itoe sajap kanan jang
Spreker-spreker bebitjara dengan baik larinja matjam kilat dan iapoenja backschap jang berbahaja,
hingga pada achir vergadering.

Boeat pertama kali Mahkota oendjoek
kekoeatan menjerang dan beberapa lama
doel Ch. Sp. terkoet
hebat, semoea
voorhoedenja kelihatan bikin trio dengan
kalm. Tapi achterhoede Ch. Sp. oendjoek

poela

,taktick

offside”,

sehingga

beransoer-ansoer voorhoedenja Mahkota
tertahan didoelline,
Soeatoe
taktiek jang menghalangkan
akal Mahkota akan tetapimeski begitoe
ja pertahanan didoel Ch. S. soe-

ja, disi
"
.
Ch. S. dan Ch.ny maa al
oleh
Mahkota soedah diambil dengan
moedah, stand djadi 1-0 oentoek Mahkota
sebagai

Sorak

pan—tapi

kemenangan perawan.

disebelah pihak kaoem

'anginto-

Tengkoe poetera Miahkota Deli

pn

90000 mm...

00000000
gatan

Perin

TA T CHONG

MERK

Tjungjonghianstraat No. 39

Telefoon No. 1515

MEDAN
Maka oentoek djadi peringatan, bocat toean-toean dan njonja-njonja,
langganan kita didalam dan dilocar Kota Medan, sedjak
1 Mei sampei 31 Mei 1930 sengadja kita adakan :

DJOEAL

MOERAH

serta

—8

»

L

0000000000

mm

jang berdjedjer dekat kita soedah ramalkan
toch selamanja
,,Mahkota tjoema bisa
ambil perawan" ,,dan tentoe kalah."
Ramalan ini roepanja benar-pihak Ch.S
kasi lihat serangan-serangan trio esaj,

Sjamsoedin dan

Abas

roepanja goegoep

atau ontacktisch, boeat djaga
moesoeh
jang menjerang, sesoedahnja terdjadi per-

00000000000
Burgemeester

2.

Hotatio Bolton meletakkan djabatan.
'Oentoek kesehatannja.

oentoek mentjahari keamanan. Dia akan |
digantikan oleh S. E. Pears, resident di
ysore,,
Pikirannja graaf Russell.
Londen, 2 Mei. Graaf Russell mene-|
rangkan dalam satoe pedato di-Southamp-

JI

dengan memperingati

Hanja

SAMARINDA

dapat

dan BOEGIS

JANG

TOELEN.

pada:

,

HH V. G. BOORHAN TOKO SAROENG TENOENAN ASLI
79—81
MAKASSAR
Post Box 72.

Passarstraat

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

akan pemberi

saroeng jang

Kita minta tocan soeka, bedji lebih doeloe dan periksa dengan
teliti dari kita poenja keloearan, pesti menarik kesenangan tosan

tahoean Gandhi, bahwa dimana-mana
perloe berlakoe kekerasan oentoek menje-

seteroesnja.

lesaikan maksoed itoe. Dengan njataia
menerangkan, bahwa Regeering tidak akan
zrhenti bertindak boeat mengoeroeskan

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

India gengan'satjara djoedjoer dengan
memperhatikan kehendak mereka jang
menjoekai soepaja dilakoekan tindakan
demikian.
Satoe proses pionnage.
Dengan
pintoe

Den Haag, 2 Mei. Dari Londen dikabarkan, bahwa Nederlandsche Kamer van

blauw, oemoe, hidjau,

Harga boeat pakain:
Saroeng Samarinda dari soetera Shanghai no. 1: 4 f 10.- f 15.f 20.- f 27.50 dan f 35.—

POLEN.

de Vlugt di-Londen.

Toean hendak membeli SAROENG jang toelen ?!:
SAROENG

Sir Horatio Bolton, ass. Resident dari | (ay
perwatasan provincie sebelah Barat Laoet,
besok akan berangkat ke Eropah berhoeboeng' dengan sebab kewarasan dirinja
jang mengganggoe. Baroe ini ia soedah
memboeat conferentie dengan pendoedoek

ton

0 dari Berbagai matjam barang-barang. Haloes dan kasar semoea ditanggoeng
amat moerah.
Dengan DJOEAL MOERAH satoe boelan, sebagai djoega
& tanda peringatan tjoekoep 1 tahtoen terdiri toko kita, orang ada kesempatan
@ boeat datang di Toko kita dan me mbeli barang-barang apa-apa jang di- H
? soekainja, harga amat moerah sekali.

Kedatangan toean-toean dan Njonja-Njonja amat dihargakan !!

2

Simla, 2 Mei. Chabar tersiar, bahwa

TERDIRI TOKO KLONTONG

TAHOEN

00000

SATOE

yg,

EDO

——o

00000

TJOEKOEP

INDIA.

Boeat didjoeal lagi:
Saroeng seperti diatas djoega no. 1: perkodi
f 250.- f 300.- f 500.- danf 600.-

ter-

Koophandel
mendjamoe makan kepada
toetoep.
toean de Vlugt, burgemeester dari AmsterWarschau, 2 Mei. Seorang dari kedam, jang berkoendjoeng dengan setjara empat pesakitan jang ditoentoet disebabopsil ke-Londen. Perdjamoean itoe berla- kan mentjoba menjepioni dan mengatoer
koe di-Savoy-Hotel, dimana ada toeroet dengan setjara rahasia soeatoe actie pemtoean Damme, gezant. Seteroesnja ada berontakan -terdiri dari padvinders jang
disoegoekan
djamoean thee oleh Neder- tahoe bahasa Djerman soedah dihoekoem

Saroeng
oemoe,:
Saroeng
perkodi:

goeloetan seroe, keeper Kasim disoeroeh
ambil bola dalam djala, stand djadi gelijk
1-1,
landsche Vereeniging diantara mana ada oleh Hakim Tinggi Polen dengan satoe
Setelah-kembali permainan dioelang- toeroet Lord Mayoor dan Sherriffs.
tahoen pendjara.
tenaga Mahkota sedikit koerang,. samenKeterangan dari seorang saksi deskunMelajang 8050 Meter.
spel dari Voorhoede tidak kelihatan lagidig
Inggeris jang sengadja dipanggil oenDen Haag, 2 Mei. Toean Meinecke,
demikian poen dibagian belakang Sjamtoek
menentoekan sifatnja gerakan padterbang
dari
Nederlandsche
soedin dan Apon serta kedoeabacks soe- djoeroe
vinders
tidak dapat diterima dan pemerikVliegtuigfabriek
soedah
melajang tinggi
dah ,bermain katjau” ini ketika bagi
saan
lebih
djaoeh dalam perkara ini didalam
setengah
djam
8050
meter.
Inilah
Ch. S. roepanja baik- betoel-betoel dekat

f 180,- f 200.-

Boegis pakaian Adat orang Sumatra .Roepanja hitam dan
df 4.- f 10.- f 15.- f 20.- dan f 35.Boegis boeat djoeal lagi: Roepanja hitam atau oemoe,
f 65.- f 170.- f 200.- f 250.- f 400.- dan f 600.-

Kita menoenggoe

pesanan pertjobaan jang lekas dan diminta djan,

loepa

tocan-toean toeliskan dengan menoeroet harga jang terseboet di SINAR

DELI.

Langganan SETIA harga dan pembajaran boleh berdamai.

m» DELI-BIOSCOOP

maoe pauze kembali djala Mahkota temboes, penonton

stand kembali

diloear mengoetoek

berobah

...,

djadi 2—1

boeat

Ch. Sport.
Sesoedah

pauze

permainan

berimbang,

satoe record bagi Nederland.
Ia mene- lakoekan dalam pintoe tertoetoep dengan
rangkan, djika dengan zuurstoftoestel akan memaksa pers mesti keloear.
Vomnis jang sangat "mengherankan itoe,
lebih tinggi lagi.
boenjinja: ,Groep padvinders dilarang
Kesoesahan di Perantjis Oetara.
berdiri, sebab mereka ada berhoeboeng
Den Haag, 2 Mei. Berhoeboeng dengan
intellectueelen
soeatoe negeri
dengan oepatan-oepatan dari tempat-tem- asing,"
'
pat jang binasa itoe tentang pembantoean

Ini Malam

Pertoendjoekkan jang paling besar dan loear biasa dari. THE
All Talking Dancing & Singing Pictures.

tapi Ch.S. tambah bernafsoe, centervoor
Kho Koi Toen alias mata sipit
pimpin
tenadir-tenadirnja dengan baik
hea d- jang tidak dengan bantoean orang ahli
TIONGKOK.
play selaloe dioendjock, sijstem ,,off- dari Pemerintah Perantjis, maka pihak
side“ kembali kelihatan, dengan begitoe Perantjis dinegeri Belanda meminta soePerang saudara.
Peking, 2 Mei. Directeur Departement
doel Mahkota terantjam dari selamanja paja djangan distort kekas Negeri oeang
terkoeroeng, zonder dapat ,,dikasihani"- bantoean itoe, tetapi hendaklah dikirim Oeroesan loear Negeri, menerangkan dakelemahan
achterhoedenja - semangkin architecten
Belanda oentoek oeroesan lam satoe intervew dengan seorang correspondent loear negeri, bahwa perwakilan
tampak, begitoelah satoe longschot dari pendirian kembali Perantjis Oetara.
Empat belas Provincies oetara dan Rebagian kanan soedah membikin pertemLagi pemboenoehan dinegeri Belanda.
geering Nangking tidak sjah. Ia menerangpoeran dimoeka goal, en sajang achterhoede
Den Haag, 2 Mei. Dari Abcoude di- kan, bahwa bahagian Oetara mengatoer
Mahkota tidak pergoenakan kal m tac hbahwa
majatnja soepir De satoe Regeering baroe jang sedjati, dimana
tiek, tapi hantam
keromo
“sadia,, kabarkan,
Bruin
jang
soedah
beroemoer
83 tahoen Yen Hsi Shan mendjadi kepala dari Pedengan begitoe, dengan tidak diketahoei
baltahoe-tahoe soedah berada dibelakang itoe kedapatan bersama kereta anginnja merintahan itoe. Feng Yuh Siang mendjadi
keeper, lagi stand berobah 3-1
oentoek didalam parit. Badannja temboes dengan minister van Oorlog dan Wang Ching
lima tembakan.
Wei dari partiji Kwo Min Tang. Peking
Ch.S.

Sajang ke,. « Mahkota! Perloe selaloe

trainnen dan oendjoek

sporttaktiek!

Beck

jang ,fair“, mesti tjari lagi satoe.

bersama

be-

Medan Sport ia ada hara-

Chabar

poenja

perbocatan

akan mendjadi satge

melenjapkan

Kawat.

Satoe

kesilapan.

BELANDA.

Aneta

Radio.

Conferentie penghapoesan sendjata.

tidak disengadja.

Jang poenja perboeatan

HOOFDROL:

ROGES

dan

NANCY

0

Ini film jaitoe mentjeritakan, satoe anak moeda jang keras hati dalam
kalangan Muziek, jang mana achirnja maksoednja keras sampai, menerima

banjak poedjian dan djadi kesohor.
Banjak pemandangan jang sangat menarik hati, seperti diatas torieel
Cabaret dan lain-lain.
Lihatlah bagimana pertjintaannja satoe Toekang muziek jang miskin
dengan satoe nona toekang dangsa jang kesohor dan kaja.
LOETJOE,
KEDJAM
dan SEDIH
Lebih doeloe dikasi film extra jang djoega bersoeara.
RUTH ETTING, menjanji THE BLUE SONG.

hoofdstad.

8 Bagian

8 Bagian

Silakanlah

penonton

saksikan dan dengar ini film jang loear biasa.

Klaver

Imemboeat

oemoer

28

———

Toean-toean

Serdangweg

1

AIER

tahoen, ketika

peladjaran terbang jang tidak

Telegram Adres:

Tarief harga

Pajoeng

Toewa.

Telf. No. 1055 Medan

AUTOTAPANOELI-MEDAN

sewa Motor-motor kita,

Medan ke Belawan
Boeat melantjong dalan satoe djam

f7—

lamanja

,

Menoenggoe boeat satoe malam

72 '

4.—

» 30.—

Belawan teroes ke Brastagi

3 Km. dari Station Boekit
0

—

Moeatan dari :
5 orang
1 orang

PANAS

Boekit

No. 356

48

ABDUL- KADIR

AUTOVERHUURDERIJ ,, MPANOELI"

mengoendjoengi

Den Helder, 2 Mei. Dilapangan De
Koy soedah terdjatoeh seorang anak kapal
nama

Selakan

CAROL

Kedoeanja film acteur jang kesohor boeat films bitjara.

—.........i

bermaksoed hendak memboemoeh seorang
lincasseerderdari satoe grossier de Weesp.

Geneve, 2 Mei. Jhr. London mempoe- | begitoe tinggi, sehingga ia mati
njai niatan boeat membitjarakan dengan | Ingenieur Belanda mendapat hadiah dari Sovjet.
Directeur dari afdeeling penghapoesan |
Den Haag, 2 Mei. Toean Schermersendjata dari Volkenbond, soepaja diada
horn, ingenieur Belanda, jang toeroet
kag satoe conferentie penghapoesan sendja- membantoe memasang djalan kereta api
ta berhoeboeng
dengan
kepoetoesan antara Turkestan dengan Siberie menerima

conferentie armada di-Londen.

DENGAN
CHARLES

PARAMOUNT

HARMONY“

Kemoedian
dikabarkan,
bahwa De
Bruin barangkali diboenoeh orang dengan

Bahaja terbang.

NEGERI

,CLOSE

A dvertentie

Iri.

Ch. S. beloem pernah keok-dengan

gitoe
pan

Ternjata ia disamoen orang.

a Jang

Ini Malam

»

f

8—

»

5—

» 35.—

5—

Djalan keliling sampai di Onderneming, bajaran 1 KM. , 0.35
Agent dari Motor-motor Sewa boeat antara seloeroeh: Medan—Padang—
Koeta Radja dan Koeta Tjane.

oa

Roode Vlagorde dari Sovjet.

Menoenggoe dengan hormat!

Filiaal agent: ,Sinar

Deli", Telf. 1174,

79

So5O5S5GSAL.
ea
0?

,

$
?

.

Bioscoop

Onderneming
———

Awas !
Moelai

dari sekarang oentoek keperloean kebon-ke-

bon di Oostkust,
Alangkah

HAWA
dari

jang

selamanja

soedah terkenal

»Sen - Sen“

rokok, alcohol,
Orang jang

Ben

poeloehan

tahoen.

djoega

melawan

Pembajaran direken paling moerah atau boleh berdamai.

dan

Dan djoega ada mempersewakan: VRACHT

ratjoen

batoek dan 'nak.
soeka makan sireh, “kalau

dan.

ditjampoer ,Sen - Sen“ akan mendjadi
lebih enak.
»S en- Sen“
menghilangkan segala

auto

Per pakje f. 0.15
Terdjoeal diantero toko obat.
Alleenvertegenwoordigers N. 0. I. :

Electrisch boeat keperloean

Keterangan boleh tanja sama :

merk : THONG

@

?

Biji jkantooren
Weltevreden Telf. 132 B.

?

Soerabaja 2572 N.

Lampoe

AUTO

BIOSCOOP ONDERNEMING

Toko AUW PIT SENG-MEDAN
:

lain-lain.

Pasar Malam.

baoeh dari moeloet.

-

adakan ,,Bioscoop” (komedi

Filmnja disediakan jang kotjak-kotjak dan ramai.

soeka

E. Ng

"S
memakai
»Sen - Sen" ada kelocaran Amerika

kita soedah

gambar) sewain compleet sama lampoe Electriesnja.

ep”
wanginja
MOELOET

orang-orang

Awas !!

@
?

?

& Co.

Makaustraat (dibelakang Royal Bioscoop) —
39

000000

Telefoon No. 491 —

Medan.

3
$

Advretentiel
000000000000000

» Memberi. pertoloengan".

000000000000404 00020000000640
- Boekoe-boekoe lang ppaling batoe terbit:

Tana

Adres

jang

KIM

LIONG.

Kleermaker (Toekang djait)

SIAPA DIA ITOE 11? (Gadis
jang menarik hati dari

Kang

Calcuttastr. 9.

memang

banjak mendapat dimana kita poenja: tempat.

soerat: poedjian, jang itoe obat Gumbira

gmbar tinggal sedikit lagi,

en

diakan satoe atau 2 botpl.'

Es.

Aa, KARENINE. (Ht
(Htteja satoe perampoean) Gia Leola
rang

Sedang

dari lain negeri 'telah banjak

mendapat pesanari obat Boertoeng ,,Ajam"

jang

matjam-matjam

baik).

Palmbach,

kirim.

Serge

dan

warna.

pertjobaan
jang terseboet.
Us Bikinlah
mendapat kesenangan.
Per botol Bier franco' Medan 4 f. 1—

Lain !'ongkos

Drill,

Boleh dapat beli

sama

adres

kita

ini soepaja

Menoenggoe dengan hormat,

pada Agentschap Volkslectuur (Balei Poes| -—-—

“Reletoon No. 566

Pesanan. boeat: loear kota MEDAN,
dengan rembours.

Moskeestraat No. 44. |,

tel

Pen

N. B.

Mohdlin

boleh kirim
58

NO TIANG SENG"

Jaja

Kabar Senang.

lebih? pakaian soetera -soetera dan kain
boeloe (wol). Kita soedah tjoekoep orang
dan

bikin

bersih

segala

|

matjam pakaian

serta kering matjam

pa-

-

kaian baroe kembali.

Selamanja menjediakan sepatoesepatoe jang sogdah siap dan
menerima tempahan.

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

Sekarang
Siantar:

soedah

Bagi

kita boeka filiaal kita di Wilhelminastraat Pematang”

toean-toean

dan njonja-njonja serta nona-nona jang berd'am

sekeliling kota Pematang Siantar, sekarang soedah

menerima pesanan dari

3

serahkan pakaian

Selamanja

000000000000000

kita bikin senang. Boleh

kepada filiaal kita itoe.

pakaian

kita

bisa

terima

.

dari

mana

djoega

dan

THE GLOBE Chemische Wasscherij
Wilhelminastraat

Huttenbachstr. No. 4 MEDAN

5.

———

Me

dan segar

P. Siantar.
51

«

000000000000000

Oemoer djadi bertambah
Redjeki djadi moerah.

hari

1 glas se-
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nm 013
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0.10
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"125

“015

» 090
“125
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125

“010
0.05

0,35

& SONS

LOTENDEBITANT
MOSKEESTRAAT 42
TELBFOON 906

000000000000000

TOKO OBAT & AGENT MECCA GANGERS
S.M. NAWAWI ALMANDILI
55

PADANG BOELANWEG,

- MEDAN,

3

O.K.S.

Apa Inta Boeloem Taoe?
Wallah!

Anna

willan

njan betoel sadja, kafan 'inta ada rasja koeran

“«

nafsoe,- kafan 'Inta poenja' tenaga ada koeran, lantas makan Safoef “y
Hidjazi itoe. obat njan betoel-betoel moed arrab dan 'adjaib!: '4
Harga per blik f. 0.80.
..

Agenten:

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

Aman, handelaar Paroepoeh,

A. Mochdan Sahaboe, Mandoemai,

Laboean Roekoe.

Bandjarmasin.

Mohamad Taris, handelaar Kandangan, Borneo.
Ahmad Nawawi, Main “Road, Batu Gajah, Perak.

26

S.M, 'NAWAWI ALMANDILI.

#00 000000000000000001000100000
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TOKO

» Menjediakan

Ker,

3
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KATJA MATA

Ta

S

AS

A

dengan

S

-

PRE

an

"9

Ih

Asi!
HIU NCI

-

pertjoema.

Djoega' sedia barang-

boleh "

eta

kita kasi rabat jang pantas.

2
FEN

3

Lapn aand RA

"

: Obat tjap

. Maoe fiantik?
Datanglah di Calcuttastraat No. 3f- Medan

i3

ka

SEA
Berfaedah bagi
.Bergoena bagi lelaki
BISA DAPAT BELI DIMANA-MANA.

perempocau

-

Hoofddepot:

POO THAI
Telefoon No.

ongkos

lagi dengan
tidak -oesah kelocar oeang: Keocntengan besar bagi toean - toean.

z

AA

BIKINAN

katja
sa: ma-

oleli''toekar katja' jang

e

:

@

1

segala roepa katja mata.
IL
wa
:
ain

sehatan mata toean

?

—

"15...

2 MEDAN
No sa
TJIN TONG &: Co, Mas

beloem makan.

BOELAN.

100

dan barang klontong

mi-

3 X se-

dikirim

kembali dalam pak jang baik kepada jang poenja.

“Batjalah
Sinar-Deli.
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Kepandoean bangsa Indonesia.

Sebagai
perger:
soedah

soedah kita per

kabarkan

Oepah

kepandoean
bangsa Indonesia
mengadakan seboeah badan per-

lan kepandoean sebagai I.N.P.V,, P.
Bi, P.K., badan pergaboengan mana
dinamakan K.B.I. alias Kepandoean Bangsa
ke I Indonesia. Maka kini dichabarkan pada
pengoeroes dari

stempel.

Kapan berkeperlocan. Tjatet adres ini. Tjoekoep terkenal. Boeat oepah tjitakan,
Sekarang mesin baroe, letter baroe, perkakas baroe.fBocat stempel, Handteekening,
atau Rubberstempel apa sadja
Sedia matjam-matjam. Letter Latijn

gaboengan besar dari peberapa perkoem-

kita, bahwa

tjitakan dan

dan Arab, roepa-roepa bentoek,
vorm dan model, Harga pantas.
Keloearan dan made ,,Pertja-Timoer

badan per-

di Garantie.

hoeboengan terseboet adalah terdiri dari

Lembar

tt: S, Tritosoepgnd (ketoea). Pintor (ketoea-moeda 'Moewardi (penoelis pertama),
oepardan (penoelis kedoea), S. Pringgo-

kedoea.

atmoejo

dr. Bahder

Dari Bali.
Raad dari Kerta.

boeat

hidoep

ber-

sama-sama. Ida Poetoe Goenoeng dihoekoem Il tahoen pendjara.
Penipoe.

Disini telah ditangkap bangsa Sasak bernama Abdoel Madjid, jang mengakoe
nama Hadji Abdul Madjid jang soedah
melakoekan penipoean.

Baroe2 ini penipoe itoe telah toekarkan

wang kertas Duitschland jang lama dari
100 mark (sekaraeg tidak berharga) dengan
£ 100 pada orang-orang Bali jang tidak
mengerti toelisan.
Kemoedian ia soedah lakoekan beberapa
penipoean dan pentjoerian, boeat keroegian seorang bangsa Tionghoa dari Temoekoes. Ketika ditangkap padanja telah
kedapatan beberapa djimat. Ia mengakoe
teroes terang.
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Werving koeli.
Menjamboeng pada kabaran baroe-baroe
ini tentang moendoernja koeli-koeli jang
dikirimkan

Zaidir

dan

Nazir

ke buitengewesten dan keloear

negeri, Aneta mendapat kabar, bahwa
dari Priok
jang “dikirimkan
djoemlah
dalam kwartaal jang laloe, tidak lebih
dari 2822 terhadap kepada 4369 dalam
kwartaal dari tahoen jang laloe itoe tetapi
dalam tahoen ini tidak ada jang dikirimkan kelocar negeri.

kaoem perempoean
Dari

memang

aksi kaoem

seoemoem.

tidak boleh diherankan

perempoean kita tadi oentoek

melenjapkan
wabah pergaoelan hidoep
kita itoe, tetapi agaknja diJakatera ma-

sih
jang

ada segolongan ,,kaoem tepeladjar,"
masih

begitoe

,,modern,“

hingga

doeng, telah kedjadian

serangan

tahoen ini, akan

dikirimkan

Hindia Barat.
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angin

sebentar sadja berbagi-bagi roemah kam- tah

maoepoen oleh kaoem, jang berkepoeng telah goendoel, sebab boeboengan- pentingan sendiri, poen oleh fihak loearan
nja diterbangkan sana sini.
memang
soedah lama sekali dimadjoeDari kampement cavalerie telah ter- madjoekan dan dinjata-njatakan.
bang genteng-genteng dapoer dan stalPemerintah bermaksoed mengadakan
stal, sedang roemah- roemah kampoeng perbaikan itoe dengan merobah hoofdengentengifa diterbangkan seperti daoen. school mendjadi Osvia, dan belakangan
Jang ini ada satoe angin poejoeh jang merobah Osvia itoe djadi Mosbiva serta
hebat, bisa dinjatakan satoe empang ikan mengadakan
Bestuursschool, ditambah

jang berada disitoe airnja serta

ikannja poela

melompat naik ke oedara.
Bagaimana terkedjoet dan' bingoengnja
pendoedoek kota jang dengan tiba dikasih oendjoek kedjadian natuur ini.
Keroegian jang dialamkan oleh angin
poejoeh terseboet ada besar, tapi oentoeng
djoega tidak ada ketjilakaan manoesia.

(Di. 1)

tentoe memberikan penga-

roeh

tidak baik

Saan

seoemoemnja.

bagi

,,prestige” kekoea-

Oentoek melenjapkan semoea matjam
kegandjilan itoe haroeslah pendidikan

B.B.-Indonesier seoemoemnja mendapat
perbaikan dan perhatian sepenoeh:penoeh-

nja, teroetama sekali dari fihak pemerintah
dan sedjaoeh faham kita djanganlah orang
berlakoe terlaloe perlahan-lahan dalam hal
ini dan djanganlah kesoekaran oeang terlaloe diteroetamakan, sebab sepandjang
pendapatan kita kalau orang masih ada.
dan soeka menjediakan sekian millioerd

dengan lain-lain oesaha sebagai
achir-achirini tiap-tiap tahoen mengirimkan doea orang boepati dan
atau lain
pegawai jang dianggap tjakapke Europa
oentoek menambah pengetahoeannja. Tetapi semoea oesaha itoe ternjata beloem toepiah oentoek ,perang", tentoelah orang
dapat memenoehi keinginan dan
dari tidak akan berkeberatan oentoek menjediafihak dan berkepentingan sendiri teroe- kan djoegasatoe doea djoeta perak bagi sa-

tama soedah nampak benar-benar keingi- toe oeroesan, j. sepenting itoe oentoek ,,kea
seoemoemnja.
Sebagai
nan oentoek mendapatkan pendidikan le- menan“ negeri
tahankan tajoeban terseboet mati-matian,
bih sempoerna itoe, keinginan mana te- pendidikan oentoek B.B. itoe. Indonesier, j.
binatang jang mati disini.
ja
malahan
soedah begitoe penasaran
roetama didasarkan atas kesoelitan kedoe- sampai sekarang terpaksa berdjalan pinoentoek: menaberak kaoem perempoean,
Sampai pada pertengahan boelan Juni doekandan kewadjiban B. B. -Indonesier tjang dan selaloe dibawah perintah sadja.
jang menetang tajoeban tadi dengan ke- 1923, semoea binatang jang mati di Soe- pada masa ini, pada masa jang akan da- Tambahan poela'dalam hal ini djanganlah
sombongan,
jang mendekati ketengikan, rabaja dikoeboerkan sadja didalam tanah. tang teristimewa ialah berhoeboeng de- sekali-kali orang bekerdja setengah-tengah
mereka merasa bangsa oentoek memper-

hingga menoeroet
faham sehat ,,kaoem
lelaki — Terpeladjar“ sematjam itoe lebih
baik dimasoekkan Gedong Gadjah sadja
biar mendjadi tontonan oemoem......seboleh-bolehnja dengan pertjoema, biar merasa sendiri apa ertinja mendjadi tontonan sebagai itoe teledek, jang diwadjibkan melajani hawa nafsoenja ,,den-den
mas" ketika mengebeng itoe. Kepada kaoem poeteri kita seroekan oentoek meneroeskan
aksinja sampai berhasil kiranja
tama djangan ambil perdoeli biar diantara
tajoepan-fanatieken itoe terdapat mr. dr.
dan sebagainja. (Corr. S.D.)

itoe. Beliau memoelai dengan beberapa
tempat di Madoera, dari sana ke Soera-

via
Semarang meKemoendoeran itoe jang semocanja di- baja, boleh djadi
beberapa tempat dipantai
kerena tidak ada jang minta, ngoendjoengi
teroetama ada menjoesahkan orang-orang oetara dari Djawa sebagai Tegal, Pekalepasan, jaitoe orang-orang jang soedah longan kembali keJakatera. Konon nanti
djoega
habis contractnja, jang dikirimkan kem- Bandoeng akan dikoendjoengi
bali. Berhoeboeng dengan adanja malaise oleh beliau, Menoeroet keterangan, jang
pada cultures maka djalannja bocat kocli- kita dapatkan sampai kini ternjata tjuekaeli itoe akan mendapat pekerdjaan di- koep perhatian terhadap pada tjita-tjita
tanah Djawa pada salah sate onderne- beliau.
ming ada sedikit sekali. Soesah djoega
Sebagai soedah kita pernah kabarkan
bagi mereka akan dapat pekerdjaan pada nanti tt.3Mei depanini akan terbit koran
tambang-tambang arang batoe, sedang pa- minggocan dari beliau dengan nama Reda minjak tanah sama sekali tidak ada VUE-POLITIEK, sedang nanti boelan Jusebabkan
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Apajang diboeat dengan binatang-

Tetapi orang merasa, jang djalan ini tidak ngan berlakoefjaperobahan-pemerintahan,
begitoe baik, dan dibedirikan disini satoe jang makin lama makin loeas dan menperoesahaan boeat mengerdjakan dalamkan, kemadjoean dan kesedaran
bangkai-bangkai binatang itoe.
pendoedoek seoemoemnja serta
termaDjoemlahnja bangkai-bangkai binatang, soeknja Indonesia kedalam pergaoelan
jang moelai dari pertengahan boelan Juni internasional.
1923 dikerdjakan, jaitoe antara 900
Ini semoea tidak boleh tidak pesti medan 1500. Antara ini, ada banjak bangkai noentoet ketjakapan dan ketjerdasan, jang
koeda, tetapi lebih banjak lagi bangkai lebih sempoerna . . . . djaoeh lebih semandjing, jang djoemlahnja kira-kira 500 poerna dari sekarang . . dari B.B. Indosampai 800.
nesier seoemoemnja.
:

Peroesahan itoe mengeloearkansaban ta-

Boekan sekali ini sadja

hal

itoe nantiakan berlakoe dengan baik,

Djoemblah ketjilakaan-ketjilakaan didja sebab dalam
lanan selama kwartaal jang laloe
di Bata- soedah
tidak
via ada 293, sedang dalam kwartaal itoe ketjakapannja.

beberapa oeroesan M.D.
loepa
menoendjoekkan
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tetapi adakan-

boeahnja

nanti djoega tidak

setengah.

setengah-

Dengan oetjapan kita jang sedemikian
itoe teranglah soedah kiranja, bahwa kita
tidak menghendaki soepaja meloeloe tjoema pendidikan oentoek boepati 2 dan

dikatakan . . atau tjalon2 boepati sadja diperbaiki, se-

soeka dibeli orang.
Toch

bekerdja

roepa-roepanja

itoe

dengan keroegian.

peroesahan

Exploitatie-

kini

B.B.

Indonesier

seoemoemnja,

dari

mengadakan satoe examen M.O. Boekhouden di Indonesia, H. B.I. E.V. bahwa
diberi tahoekan oleh depart. O. & E.te-

lah diberikan kabar jang examen M. O.
Boekhouden itoc pasti akan diadakan didalam tahoen 1931.

Tentang hal ini, terlebih doeloe akan
ndakan peremboekan Holland. (A1 g.
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Bestuurder dari Landschap Manggaray

Madjoekan kesopanan Djawa.
Dalam ini kefilakaan-ketjilakaan ai 39
(Flores.)
orang jang loeka ringan 26 loel
rat
Orang kabarkan pada kita, jang di Solo
Perdjandjian pendek (korte verklaring)
dan 2 mati. Kandaran-kandaran jang ter- soedah didirikan seboeah comite boeat ber jang diberikan oleh Bagoeng dengan
sangkoet ada 290 auto penoempang, 22 ichtiar akan didirikan satoe perkoempoelan atas soempah, telah diterima baik dan
jenana
14 motor fiets dan 107 ken oentoek madjoekan kesopanan
Djawa, dikoeatkan oleh jang berwadjib, lantaran
“daraan
sedang ketjilakaan jang diter- Boeat sementara waktoe dalam bestuur mana Bagoeng itoe diakoe sebagai wnd.
'bitkan oleh tram dalam ini kwartaal ,,tjoe- ada ambil bagian Mr. Singgih, Mr. Sas- bestuurder dari landschap Manggaray
ma" 10 (dikwartaal tahoen jang laloe 19). troamidjojo dantocan Soetedjo, (H. S.) onderafdeeling Manggarij afdeeling Flores.

ga dikirakan,

bahwa deradjat itoe dapat

jang paling tinggi sampai ke jang paling diteboes dan dipertahankan dengan memrendah dalam segala sesoeatcenja boleh besar-besarkan sembah-djongkok, mengia-

diseloeroeh Indonesia. Dari haroes diatoer
peladjar.
sedjoemlah ketjil lot-lot dari loterij besar
M. O. Boekhouden.
Sebagai orang tentoe soedah ketahoei dan dioeroes sertadilakoekan dengan sebaik
itoe. Boeat 14 hari lamanja orang masih
Berhoeboeng
dengan
satoe
pertanjaan,
kantoran Sarekat Chauffeur Indonesia baiknja. Oentoek hal itoe konon oleh M.D. apa soedahkah diambil poetoesan tentang bisa dapatkan disitoe kira-kira 20.000 lot.
djoega berada disana, jalah oentoek meng- akan dikeloearkan seboeah brochure dan
Sebabnja pendjoealan itoe jang lambat

gampangkan oeroesan, sebab mr. Soewono dengan lekas sedapat-dapatnjaakan didiriadalah mendjadi penasehat-kehakiman dari kan seboeah kantoran, j. akan diwadjibkan
mengadakan
persediaan dalam seloeasperkoempoelan-sekerdja terseboet.
loeasnja
erti
kata oentoek mendjalankan
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soeal
pemindahan
itoe dalam praktijk deKetjilakaan-ketjilakaan
ngan
rapidan
tertip.
Kita pertjaja, bahoea
didjalanan.

tambal ini —itoe

lah oentoek pendidikan B, B.-Indonesier
itoe seboeah
sekolahan
tinggi,
jang selengkap-lengkapnja,
agar

boekan kita sadja mengatakan, sebaliknja kali-kali tidaklah demikian kita kehendaki,
soedah sedjak lama dan oemoem dikata- tetapi B. B. Indonesier seoemoemnja hakan, bahwa pendidikan. jang didapatkan roes diperlengkapkan
,sendjatanja” dan
dari sekolahan model sekarang sebagai agar soepaja sekolah tinggi, jang akan
Mosviba dan Bestuursschool itoe semata- diadakan itoe nanti kiranja akan dapat
mata beloem dapat dan memang tidak menarik perhatian pemoeda-pemoeda seakan dapat mendidik pegawai, jang tja- patoetnja haroeslah poela , makan” dan
kap-tegap koekoeh-berani berpendapatan- .pengharapan"
B.B. Indonesier itoe seberpendirian-serta- memberikan-pimpinan oemoemnja diperbaiki
djaoeh ledalam seloeas-loeas dan sedalam-dalam- bih baik daci jang sekarang “
Tepoeng toelang itoe dan gemoek se- nja erti kata. Sebab tentoe tidak lantjang na ,.hoetang moede" tidak Gjarang dimaterlamanja lakoe, dan djoega koelit-koelit kalau kita mengatakan, bahwa
sampai paksa dipakai . .
dan djangan djoe-

rekening dari tahoen pengabisan menoen- dikatakan berada dibawah kekoeasaan, pedjoekkan satoe keroegian, besarnja f 8000.— rentah dan pengawasan B.B. Europa, boeTetapi pada sebelah lainnja ada satoe kan kerena mereka itoe lebih bodoh dapost besarnja f 6000.— jang digoenakan ri kaoem B.B. Europa, tidaklah sekaliboeat afschrijvingen dan rente.
kali, tetapi meloeloe kerena pengaroeh
ang
kekoerangan pendidikan.
Tidak boleh oetang banjak.
Hal ini makin terasa lagi sesoedah diDalam orgaannja De Suikerbond lakoekan perobahan pemerintahan dengan
paling belakang telah dikeloearkan pem- mana sebagian dari ,kekoeasaan” diseberian tahoe pada ledennja' seperti berikoet: rahkan leloeasa pada B.B.-Indonesier, terSebab orang-orang mangkin lama mang- oetama djabatan boepati sebagai ketoea
tempat.
.
li j.a.d. hendak moentjoellah beliau poekin
banjak mengoetang dengan persetoe- DEWAN - KEBOEPATEN sangat menDengan itoe, maka
djoemlah
orang nja koran harian, jang akan diseboet Medjocannja Raad van Advies, hoofdbestuur demonstrasikan sangat kekoerangan pendijang tidak mempoenjai pekerdjaan didesa, NARA itoe.
soedah mengambil poetoesan, orang se- dikan itoe, sebab dibeberapa daerah soemendjadi semangkin bertambah.
Lain tiada pengharapan kita moga- landjoetnja tidak boleh minta voorschot dah tidak djarang terdjadi ketoeu-boepati,
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mogalah berdoca kandoengan dari t. Tab- lebih dari f300.— (tiga ratoes roepiah).
Berpindah kantor.
jang sering kali ,berkebingoengan" mengrani itoe lachir dengan selamat dan
hiBoeat
peroetangan
itoe, tidak akan hadapi beberapa soeal, jang dipetikaikan
Berhoeboeng dengan makin madjoenja docp dengan
soeboer dan
pandjang ditarik rente, tapi oetang itoe moesti dibadalam rapat-rapat dari DEWANNJA ...
peroesahaan dan bertambahnja “oeroesan kiranja.
jar
loenas
didalam
tempoh
satoe
tahoen.
maka Bank Nasional Indonesia di Soerabaja
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RECHTSHOOGESCHOOL.
Dengan mengetjoealikan beberapa hal, tiap
terpaksa mentjari tempat, jang lebih besar.
Telah loeloes boeat candidaatsexamen
permintaan
voorschot,
akan
dimadjoekan
Soal
pemindahan
se-Indonesia.
Dari itoe oleh direksi soedah diambil
Pada kita diterangkan, bahwa dikala- oleh Raad van Advies soepaja ditimbang. bagian pertama tocan-tocan: B. M. Sirekepoetoesan oentoek memindahkan kanTiap permintaan, voorsch»t tjoema akan gar Gelar Mangga Radja Adil Martoea,
toran bank terseboet dari Palmenlaan ke ngan perkoempoelan Moehammadiah kini
diloeloeskan
djika soenggoeh ada sebab- Poerman Soemawidjaja, Bakoe Wie NaSoeloeng-Oost berkoempoel dengan kan- hiboek diroendingkan tentang masaalah
sebab
jang
tjoekoep. Oemoemnja orang ngoeng,
pemindahan
se-Indonesia,
satoe
soal,
jang
toran mr. Soewono, disalahkan satoe roe.
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jang
terdjerat
dalam kesoekaranjang boekan
angan dari gedong besar jang dipergoena- oleh perkoempoelan terseboet dianggap
Lotery besar.
lantaran
kesalahannja
sendiri,
akan
ditoekan sebagai roemah pemondokan moerid- dan dipandang sepenting-pentingnja poen
»J-B.“ mendapat kabar, bahwa pada
sebagai voorschot.
moerid dari perkoempoelan Perlindoengan) oentoek menjebarkan tjita-tjita ke-Islaman loeng.dengan hoetang
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Eskompto masih ada lagi bisa didapatkan

djoega tahoen jang laloe 319.

MEDAN

Sebocah sekolah tinggi patoet diadakan.
poejoeh. Tenaganja angin itoe ada amat
keras.
Datangnja seperti sncltrein jang berTjita-tjita dan keinginan oentoek mem- dan tidak djarang djoega terpaksa minta
djalan dan pada sebeloemnja orang dapat berikan pendidikan, jang lebih sempoerna »tolong” sana
minta ..tolong” sini, hal
tahoe ada kedjadian apa, dalam
tempo pada B.B. Indonesier, baik oleh pemerin- mana soedah

hoen 200 sampai 300 pikoel tepoeng toelang
dan tepoeng daging, 60 sampai 100 pikoel
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gemoek, semantara hasilnja koelit-koelit
T.Tabrani beraksi.
jang tidak roesak ada poekoel-rata f 1000.—
Dalam tahcen 1921 ini,
Pada |Corr. kita dikabarkan, bahwa saban tahoen.
sedjak beberapa hari ini t. Tabrani soe- hasil besarnja f 2270.—
Saban tahoen ada didjoeal boeat tepoeng
Werving boeat Suriname djoega boeat dah meninggalkan Jakatera menoedjoe
toelang
dan tepoeng daging f 1000.—
kearah
Djawa
Timoer
oentoek
mengadasementara soedah diberhentikan, ketjoeali
sampai
di
f 1600.— dan boeat gemoek
kan
propaganda
tjita-tjitanja
mengadakan
100 koeli merdeka (emigratie Wesira)
lama terkandoeng dari f 300,— sampai f 800.—
jang diminta dan boleh djadi pada per- koran, jang soedah
tengahan

,,PERTJA TIMOER”

|

Rubberstempelmakerij & Reparatieatehier Schrijfmachine.

tetap mendjadi poesatnja ketjilakaan, jalah
Selagi oedara
terang pada Kemis jl.
rata-rata
doea ketjilakaan dalam satoe dengan tiba-tiba
diatas
Tjibangkong,
hari diitoe semoea djalanan digaboeng dja- pada pengabisan Papandjajanlaan di Bandi satoe. (K.P.).

Raad dari Kerta telah memeriksa doea
perkara pemboenoehan.
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Pemboenoehan
didesa Djoela district
Kaoem poeteri contra tajoeban.
Tedjakoela (Bali) dalam tahoen 1927 diSebagai soedah oemoem - diketahoei
dalam mana Sang Njoman Tamboen telah
achir-achirnja
ini kaoem poeteri Indonememboenoeh ia poenja bangsa bernama
1 Ktoet Lara alias 1 Njoman Dangin de- sia soedah berdaja oepaja oentoek melengan parang dan perkara itoe telah dibi- njapkan kegandjilan-kegandjilan, jang tekin terang oleh politie di Singaradja. roetama memesoemkan deradjat kaoem
Pemboenoeh itoe dihoekoem 10 tahoen perempoean sebagai pergoendikan, perkawinan
lebih
dari
satoe,
pendjara.
perkawinan
anak-anak,
perkawinan
paksa,
Pemboenoehan jang kedoea jaitoe didesa Bandjar, pada tg. 2 Maart jang j. | ronggeng dan paling achir sendiri jalah
didalam mana Ida Poetoe Goenoeng telah aksi oentoek membasmi kebiasaan tajoememboenoeh seorang perempoean bangsa ban jaitoe mengibing dengan memakai
Bali Ni Desak Made Kari dengan pisau tandak perempoean sebagai pasangan, halbelati dari sebab jang terseboet belaka- mana memang sangat menjolok mata dan
ngan ini tida maoe menoeroet pada voor- sangat sekali menghinakan kedoedoekan
sipemboenoeh,

Djohan,

DRUKKERIJ

S, Sastroamidjojo,

Dalam 227 perkara kesalahan ada di anggauta2). Pengoeroes Besar terseboet
fihak jang melanggar sementara dalam 63 berkedoedoekan di Jakatera. (Corr. S.D.)
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perkara difihaknja jang kena langgar.
Molenvliet, Rijswijk, Noordwijk, Water.
Angin poejoeh di Tjibangkong
looplein Oost, Senen, Kramat dan Salemba
(Bandoeng).

Indonesia.

stelnja

(bendahari):

ea

boekan kerena publiek tidak mempoenjai
oeang, tetapi
kerena pada pendjoealan
loterij-loterij jang doeloean lotendebitanten pada merosot dan mempoenjai persediaan-persediaan lot besar jang tidak bis1
didjoeal, hingga satoe firma di-Weltevreden sampai djoeal iapoenja lot-lot dengan
harga f 7.50 perlot (?).
Ini kali pendjoeal-pendjoeal lot itoe
djadi lebih tjerdik. Mereka tjoema beli
itoe lot sedikit-sedikit, hingga penarikan
dari loterij itoe tidak bisa dilakoekan

dengan

tiba-tiba,

kerena

di Escompto

kan

oendang-oendang hormat, menggiia-

kan pakaian kebesaran dan deretan titel
serta hoedjan bintang
. moestahillah, sebab teroetama peroetpoen djoe-

ga peroet dari B.B. Inponesier perloedan
wadjib ,,diisi“ dengan selajaknja

sebab kalau
|.
bahwa

peroet soedah

5

kerontjongan

dan djangan poela diloepakan,
pendidikan anak-anak orang, jang

terdidik tidak sedikit memoengoet ongkos. '
Dari itoe sekali lagi dengan singkat:
diadakan dengan leWadjib

kas

seboeah

jang

oem

sekolah

sempoerna

B.B.

tinggi,

oentoek

Indonesier

ka-

oemoem

Nanti dengan sendirinja nasib
dan deradjat mereka akan naik.

Pernikahan antara koelit poetih
dengan koelit koening.
Didalam koloman S. Deli beberapa ha-

ri berselang ada dimoeat soeatoe perkabaran tentangseorang anak gadis seorang

Belanda jang dilarikan oleh poetra regent.
Perkawinan ini soenggoeh sangat moesjkil karena jang seorang masih memegang

agama Kristen dan jang seerang lagi masih memegang agama Islam. Soerat-soe-

rat
kabar telah gempar membitjarakan
tentang keadaan itoe, boekan karena o:

rang moeda itoe anak seorang jang berpangkat,dansinona itoe anak seorang Europa

ialah
tara

akan

tetapi

jang teroetama seka!i

wet jang membaiasi pernikahanan-

kedoea pemoeda

Resident

itoe.

dari Tasikmalaja ada mengi-

rimkan soerat kepada toean Bladergroen
dimana ia menjatakan,
bahwa
ajah tidak berkoeasa memboeat sesoeatos
apa-apa

terhadap

kepada anak gadisnja

jang dibawah oemoer kalau seorang Indo
nesier melarikan anaknjaitoe, soenggoeh- poen telah melanggar wet, Seteroesnja
Soerat itoe mengatakan poela bahwa,

masih selaloe terdapat banjak lot. Kabarnja
sekarang dengan pelahan-pelahan harga- peratoeran itoe . berlawan dengan ada:
Indokemtar,
dimana terlarang keras senja lot-lot itoe telah naik, hingga bisa
orang
gadis
jang mem
ma lai
didapatkan
keoentoengan
jang bagoes.
Sekarang soedah ada jang djoeal lot dilarikan oleh anak moedi jang memegan
dengan harga f 12.— satoe,
(Lihat samboengan dipagina IV)

'$

Pan

s

jenong bag

erna

AA,
itoe,

hoofd di Solok. Soenggoehpoen
di

lan
Pan

is perkara peras
tjangnja itoe auto atau karena anak itoe De cene
Andere is perkara sikoet.
Pendjahat jang memoekoel Politie.
menjimpang ketengah djalan, kepalanja
Seorang pentjoeri-. dan. pemboenoeh kena.toebroek kelampoe auto laloe djatoh
'Tapi ada satoe perkara aneh
oen teroes dapat
tertangkap oleh
Ben bisoe Indonessier memperkosa
nama Willem, jang memoekoel mentri dan bkena lagi digiling rodanja, Kepala
Anak
seorang
Voor
Indier
ia
peroleh
Kepala
Negeri
dan
penghoeloe-penghoeanak
itoe
lembab
sebelah,
lehernja
sebagei
politie R. St. Sohirimon tengah mendja'Tot hij voor den Landrechter wordt gegeledah. “Iloe di Rimbo Ketaping, jaitoe di Kepala
lankan kewadjibannja sehingga. loeka, patah, roesoek dan lengannja remoek seSoemardian jang tidak berapa djaoeh dari
tanggal 28 April oleh «pengadilan “Rapat hingga tiada bisa lagi ditoeloeng meski- Hij kan niet spreken
roemah familienja ia dibawak kekantoor
Besar Taroetoeng"telah memeriksai itoe poen sebentar itoe djoega dibawa pada Landrechter pakai orang merftrangkan
Districshoofd Solok, dimana sekarang ia
dokter
Thoden
van
Velzen.
Satoe
djam
'Tot zijnzak bisa diselesaikan &
perkara.dan Willem.dihoekoem 9“ tahotn

gevangenisstraf,

kemoedian anak itoe poen meninggal.

oedjar Persatoean.

Dari keterangan "saksi dalam pemeriksaan itoe dapat diketahoei, itoe menterie

politie boekannja karena berkata

kasar melihat bahaja terseboet, ia masoek pre-

atau menempeleng makanja ia dipoekoel ventief, (Persatoean).
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tetapi itoe pesakitan tiada maoe teroes
Main-main sampai mati.
terang menjeboetkan namanja jang sedjati hanja ia tjoba|memoetar-memoetar perWaktoe
dilakoekan pertandingan bal
kataan dan menjeboetkan namanja lain antara
Sibolga lawan club Tandjoeng
sehingga mantrie itoe memberi sedikit
tegoran padanja dengan perkataan jang

sekedar memperingatinja, dimana. pesakitan roepanja koerang merasa senang
dari sebab dasarnja ia seorang badjingan
jang soedah
biasa hendak berlakoe
sekehendaknja.
Atas hal ini snelrecht dilakoekan berhoeboeng dengan loekanja itoe mantri
soedah baik dan karena pesakitan
itoe
seorang pendjahat oeloeng jang soedah

beberapa kali pernah kena hoekoem lantaran berboeat beberapa

Balai, di Sibolga, antara seorang

ton telah djadi pangsan

ngan,

hampir

3 minut baroe orang itoe

Sampai Dokter tjampoer tangan.

En volgens den Dokteritoe
kambing dapatkeroesakan

Beberapa

hari j.b.I. roemah

Demang

telah

2

didatangi

Achmid

Moeara

hamba

Roepit

wet

boeat

dan

dari

roemah

Pemoeda
Soematra
tjabang Pelembang
“Datangnja doea orang ini zonder tanja
jang telah mengadakan leden-vergadering ber- ba atau boe teroes masoek sadja, zonder
tempat dalam roemah bola ,,Merapi” di idzin lagi dari jang poenja roemah, teroes
pimpin oleh tocan Anwar. B. sebagai periksa boekoe-boekoe dani soerat-soerat

Kalau dibanding |tiada

dengan

si Kalvin
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Toekang boeal, memboeal.”"
voorzitter.
Satoe orang Belanda kabarnja telah
Djam 3.30 vergadering diboeka

menggeledah

Achmid

menjadi lid P.NJ.

oleh

Kita poedji taktiek dan tipoe moeslihat
dari toean Datoek Madjo Lelo, District.

tidak ada jang dibitjarakan
Setelah
lagi vergadering ditoetoep pada djam 5
sore dengan seroean: ,,Hidoep Indonesia
Moeda”! (P.Sel.)
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Digeledah sebab P.N.I.?

kedjahatan

toetoepan.

jang

di sangka

kabar serta soerat-soerat oeroesan pertjintain poen tidak ketinggalan dibawak

voorzitter dengan oetjapan terima kasih kekantoor. Boekoe-boekoe jang diroemah
di, Ladang Padi dekat Sitindjau Laoet, S. pada
jang hadlir
dan pada bestuur its. Achmid ada tertjampocr sama boekoew. mengatakan bahwa pada awal boelan »Merapi" jang soedah kasih pindjam tem- boekoe kepoenjain goeroe Hasjim. Djadi
Mei toeroet kabar jang ia batja dalam pat itoe, demikian djoega pada wakil siapa-siapa
jang tersangka ini tidak
soerat kabar (?) bakal berhemboes angin Pertja-Selatan dioetjapkan terima kasih kerocan, apakah
gocroe Hasjim atau
tofan jang maha hebat jang bakal meroe- soedi hadliri vergaderingitoe sebagai oen- Achmid.
sakkan atap-atap roemah.
Tetapi sedikit mendjadi pertanjain
dangan.
Voorzitter menerangkan makIni sebab orang-orang kampoeng hampir! soednja vergadering, jaitoe akan memati- apakah soedah semoestinja kalau mengrata-rataikat begitoe koeat iapoenja atap kan Pemoeda Soematera diganti oleh geledah roemah orang dengan zonder
roemah masing-masing dan tindih djoega Indonesia Moeda.
Sebeloem diterangkan permisi lebih doeloe serta tidak menemendongeng pada orang-orang kampoeng

sama barang - barang

berat, antara

mana

lebih

djaoeh

maksoed

itoe, rangkan

perobahan

Batjalah
Sinar Deli

un

djoean,

poen djoega soedah pernah ia lari
kalah djahatnja
beroerd.

1

Perkara ini sedang dalam pemeriksaan.

sebab itoe tidak disesal kalau ia mendjadi
sedjak tahoen 1926, tidak daj

boeroean
'Toeroet kabar kambing itoe masih perawan
Daar bestaat een artikel bocat hockoeman
ditangkap.
Boeat orang-orang jang meroesakkan kehormatan

djoeroetoelis
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Indonesia Moeda lahir.
Tanggal 25 boelan j.l. perkoempoelan

berapa orang saudagar Tiong Hoa
dan
Boemipoetera'.
| Kabarnja banjaknja minjak tanah jang
dibeslag itoe tiada koerang dari 16.000

mampoe dan familienja ada poela jang
mendjadi pegawai Gouvernement,
oleh

karena gara gara itoe jang teroetama oentoek segala kema-

baik kembali. (Pers.)

berapa riboe blik minjak tanah dari be-

Ajah dari si Saroen adalah seorang jang

Daar is toch nog een perkara
Itoe perkara jang menggelikan
Een geit dalam pekarangannja diperkosa

penon-

main-main
dengan kawannja. Roepanja
permainan geloet itoe dilakoekan dengan
menggoenakan tindjoe dan kaki, apa maoe
kakinja
kawan' itoe telah mengenai dagoeknja
orang itoe, hingga sekedjab itoe
djoega, moekanja djadi blauw dan djatoeh
pangsan.
Banjak orangkasih pertoeloe-

poen

Beberapa riboe blik minjak dibeslag.
Politie Sibolga
soedah membeslag be-

berada dalam Hotel Prodeo!

Dan lain kali tidak bikin jang demikian.

Chauffeur auto jang menggiling 'itoe
lari menjerahkan diri pada polittie setelah

g

egeri tricthoofd jang termoeda, “akan tetapi
dan penghoeloe-penghoeloe berpendirian berani, , tetap dan loeroes
penghoeloe dengan tipoe moeslihat hing- dalam kewadjibannja. , (Sin. Sum.)
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Ja pada. hari
22 April 1930 jl. si

poet

s

Er zija toch veel
mesti NS

Balige, Setahoe lantaran ken-

ng

#3

W.
i
Controleur:

tahc

-

Sumatra.

oemoer 6

Ati

.PERAWAN”
BISOB
dekat moeka kantoor

atan kajoe telah menggiling seorang anak

kep parang

dengan

jang

poenja

mem Awas Batja Teroes mean :
Toko

Katja

Mata

Jang Termasjhoer.

Moelai ini hari kita baroe terima
perkakas boeat per
mata jang model baroe. Perkakas 'ini kalau dipakai Bian an

sa

mata

jang

koerang

terang

bisa

kita

djamin tjotjok

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

persen

toean-toean
satoe

jang

pasang

1930

beli katja mata dari kita akan kita

katja,

matjam

mana

soekai, djoega nanti perkara onkost memasang

Siapa-siapa

dengan

jang

toean-toean

kita vrijkan.

toean-toean jang penglihatannja koerang terang,

soeka tolong pereksa dengan

Menoenggoe kedatangan

KIE HOEI

tiada memoengoet

onkost.

toean-toean dengan hormat.

SENG & Co.

TOKO KATJA MATA en TOEKANG GIGI.
LUITENANTSWEG No. 24 - iTELEFOON No. 1297 -

MEDAN.

roemah

banjak sekali jang apit itoe atap dengan voorzitter seroekan soepaja jang hadlir maksoed
penggeledahan
itoe?
tanja
bamboe, hingga sesoeatoe orang jang liwat ajanji Indonesia Raja boeat,peringatkan Pertja Selatan.
disana merasa heran sekali melihat atap rasa kebangsaan dan mengkoeatkan iman
zink jang diperboeat begitue roepa.
Communist Saroen.
kebangsain, jang mana oleh sekalian jang
Dengan maksoed apa itoe orang Belan- hadlir toeroet.
Keloearan Normaalda siarkan tjerita jang begitoe orang tidak
Setelah itoe teroes voorzitter menerangschool
Padang
Pantahoe, tapi ada baiknja kalau ada dengan kan hal ihwalnja mematikan Pemoeda Soemaksoed soepaja atap roemah mereka di- | matera djadi Indonesia Moeda dengan riwaperkoeat pasangnja.
Ijatnja iang terang, dan tjaranja membaTjoema kalau ia memboeal dengan Ingoenakan tjabang I.M. Palembang.

djang.

Anak

negeri

Pianggoe. Sedjak tahoen
1926 mendjadi
boeroean.
Sekarang

memperolok-olokkan orang kampoeng, ini

ditangkap.
Lid Raoef berpemandangan kemadjoean
nja Pemoeda Soematera tjabang PalemSi-Saroen, adalah anak negeri Soengai
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bang masih terbelakang, tetapi toch soedah Lasi, Pianggoe—Solok: Kira-kira dalam
Mesti djalani hoekoemannja.
bisa bergerak seperti saudara-saudara di- tahoen 1924, telah tarumat beladjar pada
Toean A.M. Sulthan Iskandar, bekas lain tempat membangoenkan Indonesia Normaalschool
di-Padang
Pandjang,
luitenant Voor Indier di Padang sebab Moeda. Ia seroekan lenjapnja bentji-mem- akan tetapi setammat dari sekolah itoe,
tekort dalam kasnja tempo hari dihoe-| bentji antara sesama bangsa. Hapoesnja boekanlah ia hendak mendjadi pegawai
P.S. boekan karena sakit, tetapi atas ke- pemerintah
koem oleh Raad van Justitie dengan
malahan sebaliknjaia masoek
boelan hoekoeman voorwaardelijk dengan | jakinan bahoea Indonesia ada satoe bangsa pergerakan P.K.I. mendjadi leider dalam

mamanja

terlaloe.”

proeftijd 3 tahoen lamanja.
Ini hoekofman oleh Openbaar Ministeric
diteeken appel pada hof tinggi, penga-

dilan mana soedah oebah mendjadi
2 boelan pendjara sonder voorwaarde.
Sekarang ichtiar jang pengabisan dari
tocan Sulthan Iskandar telah berachir,

sadja, dan I.M. itoe nanti mendjadi besar

dan
bertambah
koeat soepaja memberi
nama haroem kebangsaan Indonesia.
Voorzitter terangkan
dan mengakoe bangsa

menjinta
Indonesia

bangsa
tjoema

bisa disaksikan dengan boektikan nationaledaad, ideaal enz. Perboeatan lebih

sebab permohonan gratienja telah di- berharga dari perkatain, kata spreker.
tolak oleh Wali Negeri.
Maka sebab itoe tiap-tiap Indonesier per
Maoe atau tidak, tocan terseboet sekarang mesti djalani hoekoemannja itoe.
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Membeli aandeel Bedmij

Taroetoeng.

loe menoendjoekan

nasionaledaadnja.

toean Masoedah la-

ma tiada tjotjok satoe

lain,

sama

maka

dengan masoeknja toean P. djadi aandeeihouder pada peroesahaan itoe, ada

satoe

tanda

'akan datang.

keakoran

satoe sama

lain
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Perkara penggelapan dipegadaian.

Djanait gelar

Soetan Radjo

Bongsoe

sakolah

itoe dan mendjadi goeroe pada

agama

di-Sawahloento bersama

Hadji Sahaoedin, dan bersatoehati betoel

dengan Soeleman Labai, leider communist
Inilah satoe perkakas jang dinamakan Electro Sathy Appatapus, soeatoe pendi-Siloengkang.
dapatan dari Mr. Noishiki Electro. Soeatoe perkakas electrisch, jang dapat meDalam waktoe itoe datang soerat ke- njemboehkan penjakit di dalam badan seperti ngiloe-ngiloe, tidak enak tidoer, dan
angkatannja boeat mendjadi goeroe seko- bisa dipanggil dilain tempat, tentang bajaran boleh berdamai lebih doeloe.
lah Couvernement dibagian Palembang,
Dan sedia mendjoeal mesin itoe, ketjil dan besar.
akan tetapi ia tidak terima djabatan itoe.
Tanjalah keterangan lebih djaoeh pada:
Sewaktoe pemberontakan di Siloengkang

Setelah voorzitter terangkan riwajat timboel, jaitoe tatkala Soeleiman Labai
Pemoeda Soematera pada 12 tahoen jang ditangkap, kira-kira pengabisan tahoen 62
laloe,
terocs dinjatakan . pengoeboeran 1926, si Saroen melarikan diri, tidak tenPemocda Soematera tjabang Palembang, toe kemana perginja, hingga politie dan

Toean Phillemon bin Haroen Siregar
jang ada mempoenjai tiga drukkerij jai- dan semoea jang hadlir-hadlir.
toe di Sibolga, Taroetoeng dan PemaSetelah itoe dilakoekan pemilihan bestuur
Indonesia Moeda dan kedapatan:
tang Siantar menoeroet kabar jang orang
Voorzitter Anwar B., le. dan 2e. sesampaikan pada kita soedah djoega membeli doea aandeel dari Bedmij, itoe druk- cretaris: Kasim danR. Nawawi, le. dan
kerij jang menerbitkan soerat kabar Per- 2e. Penningmeester Hassan dan Kiagoes
satocan di Taroctoeng. Kabarnja satoe Achmad, dan commissarissen Tjik Nang
Kiagoes
aandeel
f500.
Djadi tentoe P. soedah dan R. Aboebakar. Tapi sebab
dari
mempoenjai aandee! f1000.— banjaknja Achmad soedah djadi Voorzitter
pada Bedmij.
Muloclub, maka itoe pilihan ditarik kembali dan digantikan oleh Achmad
SoeSebagai diketahoei antara
nullang dan toean Phillemon

pergerakan

Moelai dari waktoe

dari itoe lientien

tapiia tidak dapat ditjari, sebab

Awas!

sendiri

Awas!

Toko dan Fabriek

semoea

.ogag

Djanait soedah gelapkan sedjoemlah f 669.| nocang", miliknja
vernement.
sena ea 2 eren

1

Ketika diperiksa aa
kesalahannja.

Ia ol

satoe

toko

menoeroet

jang baroe, selamanja sedia bermatjam-matjam
model

tahoen

1930. Seperti topi Helmhoed dan

toean

mentjari tabib jang dapat mem-

kita ada mempoenjai soerat soerat poedjian, . mempoenjai

soerat-soerat
disemboehkan

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

jang

EN

SIN
s$

(poenjaan orang Hacenatas-Toba bere | KKB

Tiong

toean, : bila dihinggapi penjakit, akan

datang

mengoendjoengi

dan bermatjam-mamoelai
dan ed,
Viltenho

anak sampei topi orang toewa, lain dari itoe sedia djoega banjak barang-barang
dan sanggoep membaroei topi jang soedah toea dan kotor.
Menoenggoe dengan hormat,

gratie

digiling auto.
Beberapa hari jbl, satoe vrachtautoke-

(tjoekoep dimakan doea boengkoes
"

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

diselakan

Djanait njatakan terima sadja itoe hoe-

pada Wali Negeri.
Sayan
"
perempoean
Anak

Djika
tocan

atau kenalan

oe tea-

dengan dapat potongan selama dalam tapohonkan

kctor dan perasaan tidak enak).

Dai Medjen
sadja).

Oleh sebab itoe,, djika toean, atau familie tocan,

dilan dihoctoeen lamanja | tahoen PAN

koeman sambil maoe

koerang koeat kepala, sakit djantin).

Obat Mata (Oentoek segala matjam penjakit mata,
dengan obat disapoe dari loear).
Minjak ramboet (centoek memandjangkan ramboet dan menghitamkannja serta mendinginkan kepala.
Syphilis (penjakit perempoean, kelocar nanah darah

beri pertolongan bagi toean.

tara oeang jang diserahkan oleh isteri itoe

|

lama,

Segera

jang digadai disana ia telah ambil semen-

ia kantongkan sadja. Boeat itoe

MENJEMBOEHKAN:

Paris Beauty (menjantikkan moeka)
Syrup Sohbet Djiwa /sakit batoek, dada, napas
sesak, batoek kering, asthma, koerang darah, demam

ia telah

berpangkat boeroean, lebih doeloe akan
beroeroesan dengan Wet.
Kira kira 1 atau 2 boelan jang telah
laloe, Districtshoofd telah mendapat kabar
tjani.
behoea si Saroen boeroean itoe ada berdan
Voorzitter menerangkan begitoe banjak- semoenji dalam hoetan di Soemandian,
nja bestuur berhoeboeng dengan maksoed pada waktoe itoe djoega, jaitoe pada maI. M. Palembang akan adakan afdeeling lam hari pergilah toean Dt. Madjo Lelo
Batoeah, Districtshoojd bersama Dt. RaPandoe.
Tocan Sabri sebagai donateur mem- djo Angat, Onderdistricthoofd dan Kepala
beri nasehat soepaja pemoeda-pemoeda Negeri mentjari si Saroenitoe. Semalam
jang masih beladjar itoe djangan abaikan malaman itoe djoega mareka ada dalam
peladjarannja dalam
sekolahan sehingga rimba itoe, akan tetapi satoe poen tidak
meroegikan orang toea, kerena peladjaran ada bertemoe, selain dari bekas bekas

Ia ini soedah

isterinja

SANGGOEP

Kemoedian datang lagi keangkatannja
boeat mendjadi goeroe pada sekolah Gouyernement klas II di Siroekam, akan te-

mendapat oeang satoe
sampai 30 kali dan lain
milik

Tel. No. 1177. Medan.

itoelah Saroen te-

lah mendjabat pangkat ,,orang boeroean."

boelan dihadapkan di Landraad Padang
sebab bersalah telah bikin penggelapan,
gadaikan bocat
matjam barang

NAITO.

bestuur asjik mentjari.

hoofdschatter dari pegadaian Kampoeng
'Terandam hari Kemis tanggal 24 ini
penipoecan atawa pentjoerian.

K.

3 Prins Hendrikstr.

TIONG

KOK

Yong Hianstraat No. 48 -— MEDAN.

S. R.B. RAM — Thabib British
India
Wilhelminastraat 115 Medan
Telefoon No. 1326.

.
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Telefoon No. IN49

Sedia
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i
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Kapoer
Batoe merah,
zink Cement,
kapoer goni, kapoer kaleng, minjak

Atap
oa

Tm am

Pa

oekoeran. | 4

roepa-roepa

laoet,

bamboe Siam. atap Nipah |
| Anak kajoe,
In-lain.
|
"
4

Diloear kota Medan kita bisa 4 ja Harga selamanja melawan!!3.
Menoenggoe dengan hormat.
2
kinm dengan rembours,

5

hormat. |

Menorggoe dengan

PUBLIEK

Kalau toean-tocan datang plsier
nonton Carnival Shows ada membawak Kereta Angin, simpankanlah

Ke-

reta Angin itoe pada:
Merk

Pada

tempat

locas, poen
Pembajaran

Pa pendjagaan
poekoel

@

| H
&

Dari we
Timocr
sampai mode

Djoega

ini selain Standnja

»

anak. kemedja soetera.

diatoer de-

f2

Pajoeng

sampai

»

matjam jang lain.

Pengoeroes.

Harga

?
?

&

maa
MAS DJADI
MODERN.

?

EDWIN
'Toekang

dikembalikan.

TOKO

en BROS

mas

'kapiteinsweg No. 43

dan

Timbangan Medja Ideaal
pada besi djoega pake
berkisar-kisar, medjanja
Timbangan Besar merk
Timbangan boeat Maas

kasaran.

Kilo.

dan

5,

10,

15

25,

50

dan

Gantang Beras berikoet kikis kajoe dari:
'",,

1,

00000000000

',,

1,

2

N
rj

Telah

mendapat poedjian (diploma) dari

PASAR

MALAM

MEDAN

tanggal 9 September 1923.
jalah

Ketjap - Tiap Matahari
Djagalah tjap jang toelen, jaitoe:
1. Pakai toetoep kaleng merah
dikepala botol.
2.

Pakai toetoep lak merah di
kepala botol.

Boleh dapat beli disegala tempat:
Pesanan boleh djoega dengan rembours.

“

E

If

Wi

SENG

Tai Ma
Bedak
TEPENKONGSTRAAT.
aaDELI,
35
BA
AR

dx

WENG

54

SENG

MEDAN

Telefoon Nos. 403 & 567.

pada:

L D”

Ditanggoeng pekerdjaan kita
« menjenangkan publiek. -

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

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
88 MEDAN

8,

Jang poenja fabriek

en

00000

»

?
»
?

termasjhoer teroetama di Soematra Timoer

Toapekongstraat 16

F

KESAWAN

Liter.

(empat poeloeh tahoen)

Pekerdjaan rapi dan bagoes.

2——
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000000001000

Kleermakerij.
Jaitoe: satoe toko pakean jang paling toea dan terkenal
seloeroeh SUMATRA TIMOER. — dan ATJEH

Kleedermake

2,

“
»
“
?

“

GMO

pakaian jang paling bagoes dan netjis, tjoema didapat

R

2

40

MEDAN

O

Kilo.

Deciliter.

MEDAN

»6

Kilo.

25

100

intan

Goentingan atau potongan

,

?

DELI

dan
haloesan
batik

25

dari
25 Kilo.
batoe
ketjilan:
,
Amerika Fairbank: 200, 250, “300 Kilo.
berikoet batoe-batoenja: 250, 500, 1000 gram.

tjapal, enz :

kain

dan

?

&
&

Adres

disoeroeh bikin, wang

175 dan 200 Kilo.

besi semoea:

?

matjam

menjediakan
ada
permata.

batikhandel

jang
- matjam

adres

bermatjam

PERDJANDJIAN:
tidak setoedjoe dengan barang jang

?

Kilo.

150,

.
15

10,

Timbangan Medja pake piring
tembaga, batoe-batoenja compleet berikoet:

H. ISHAK ISMAIL.

Inilah

Sedia

Timbangan Besi vernikkelt pake
piring tembaga, dengan batoe
timbangan berkisar:

25

dan

125,

»

".?

'Adres soerat-soerat dan pesanan:

| Lain barang seperti saroeng samarindaffpelekat, terboesj,

Menerima oepah, dan sedia djoega jang
soedah siap.

Kajoe memake

Kajoe zonder piring: 75, 100,

15

10,

piring tembaga:

Timbangan
Timbangan

»&

roepa-roepa:

tjoekoep

Oekog/an Kaen-kaen, Meteran, matjem-matjem dan ada djoega jang
bisa dilipat ampat.
£
Boewat orang jang akan mendjoewal kombali dengan membeki
banjak-banjak bisa dapat oentoeng baik dari
“
potongan harga moerahan.
19

3

Oudemarkstraat 2 Medan.

22

»
»

Tjanting Minjak dari:

?

.

ISHAK ISMAIL Medan.

1927.

?

0

oentoek Hadji, saroeng

riboean

DIIKAT DENGAN
PERHIASAN

Iham-

Mode paling baroe.
moerah, barang bagoes.
Menoenggoe dengan hormat,

Telegram adres:

K1

BRILI I ANT dan INTAN

serban

Telefoon No. 998.
(belakang toko Bombay Besar)

Djoega bisa dibeli satoe-satoe bidji.

soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak

»

12 malam.

:

Samarinda, saroeng Batoe Bahra, saroeng Djokdja.

tioc-

Hiapstiap Speda

ditentoekan

sapoetangan,

Dasi dan

K1

.

0

@
&

lain-lain potongan, badjoe anak-anak, topi anak-

?

SENANG”

“3

Ada sedia mendjoeal Petji tempahan, teroetama potongan
rin dan Soekarno, jang orang soekai zaman sekarang,

$

La

dari pada

EUR OPA
RAN

poem

Timbangan Medja merk HAP
LIE pake batoe berkisar-kisar,

69

?

.
pada: TOKO HADJI ISMAIL Oudemarkstraat 2 Medan.

?
»

Speda

pendjagaan

ngan baik.

hormat.

2
soo."
00000000

MEDAN Jth.!

i
Persimpanan.

dengan

Menoenggoe

?

Pachtstraat No. 29 MEDAN:

Selaloe ada persediaan

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

2 z

& enteng dan perkakasnja semoea dari kajoe

karang dan sedia kain-kain.

:
&

h

Kleermaker Balistraat No. 6. . @Joentoek perkakas roemah seperti:
No. 1426 -0- Medan - Deti, @ |... Meranti Tandjoeng Balai, meranti
Telefoon
elefoon No.
“0- Medan - Deli. » Singapore, Tiang kajoe kost, Kasany,

2

Terdiri

HAP LIE

merk

nasi
kajoe

roepa-roepa

mendjoeal

4400000000

Toko TIMBANGAN

@ boleh fjoba bikin: pakean sama @
MOEHAMAD ASIE
-0- Toko Spoorstraat Dedjoeng
@|Houthandelaar
terkenal:
soedah
jang
adres
@ ini

model ? P Kalau sadja datang membeli kepada
potongannja
Habriek,
enDoegn
Na MAH, ada Singapore,
persediaan || @
& dan
kemaoean menoeroet
orang zaman se- @ kita, pestilah moedalnja roemah mendjadi
kajoe

8 5»

dan

& SONS || &
MADJI MOHAMAD TAIB

ejaan dan

000000000000

TELEFOON

266

Afdeelingsbanken mengoendjoekkan achterstand jang besar, teroetama padaboeagama lain, seharoesnja dengan lekas di- lan-boelan jang” achir ini. Achterstand
dalam bilangan
Djawa dam Madoera daHegah pernikahannja itoe.
lam
boelan,
Februari
1929 f 1, 302000.
annja soerat itoe mengambil
dan
'dalam
boelan
Februari.
1930 1.924.
kepoetoesan jang pengabisan bahwa per000.
sedang
angka-angka
itoe
dalam Takawinan antara doea sedjoli itoe tidak
nah Seberang boeat boelan terseboetadasah kata A.I.D.
lah f398. 000. dan f 472. 000.
Angka-angka jang menoendjoekkan har—0—
ga-harga perdagangan besar menjatakan
Harimau ditengah djalan.
kemoendoeran barang-barang keloear jang
dalam
Februari moendoer sampai 100,
Doea harimau soedah maoe tjoba mengantjam seorang soepir auto B.A. ketjil sehingga soedah kembali kepada dasar
B.P.M. pada malam Djoema'at jang liwat pengeloearan tahoen 1913.
Oleh sebab perlocasan peroesahaan
kira-kira poekoel sembilan malam diantara K.M,
14 dan 13 Kalangan oedjar dalam boelan Maart adalah 'djaoeh bertambah baik persediaan makanan anak
Pertjatoeran.
negeri.
,Auto maoe menoedjoe kearah Sibolga,
Dikabarkan, bahwa banjaknja koeli konsang harimau soedah pada kelihatan doea trak jang berangkat dalam boelan Feberdiri ditengah djalan Abang soepirter- bruari dari Djawa ke Sumatra, tjoema
paksa memperhentikan autonja sebentar, 3994 orang, sedang dalam| boelan Janu(Samboengan dari pagina I blad II.)

ari ada 7398 orang, hal mana boekanlah
takoet kalau terbalik autonja. Toeter se- menoendjoekkan kebaikan bagi economie
liloe keras diboenjikan dan memperkoeat anak negeri, tetapi menoendjoekkan kesoearanja masin soepaja harimau meoen- adaan economie Eropah bertambah moen-

Keperloean toean-toean

mentjari djadirinja. Sesoe-

doernja di Tanah

Seberang.

Memperbesar

residentie-residentie

W'den,

3 Mei. (Aneta Radio).

di

Djawa.

Regee-

Kaoem sport !

ini hari atau

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

boeat hari jang akan datang, telah kami
sediakan dalam toko kami, baik oentoek
tjitakan, demikian djoega oentoek perabot
toelis menoelis correspondentie.

Toean-toean

kenalan lama, jang telah

Pakailah

memboeat perhoeboengan baik dengan
kami selama 18 tahoen, baik jang ting-

gal

di .Atjeh,

maoe

poen

kedjadian itoe dilapau

jang

Kalangan.
—0—

Garam

membesarkan
Pertahanan

keloear negeri.

Di Madoera waktoe ini ada terdapat
persediaan garam besarnja 1.100.000 ton.

disimpan

ton moesti

Dari sini 880.000

ngan niatan

NEW

meloepakan

pada-kami.

'Toean-toean atoerlah
kami ini hari djoega.
Kami

poenja

pesanan

pada

»Sedikit

oentoeng

apabila

terdjoeal,"

£0.50

».

violet,

oentoek memperboeatkan sebocah proefbottrij memakai 4 bocah meriam dan 10,5

cM

pi garam disini ada kasar, hingga tidak
lakoe diloear negeri, jang menjoekai garam

ire Foculteit, tetapi

pakai, lamanja 4 tahoen. Begitoelah selebihnja moesti didjoeal diloear negeri. Ta-

haloes. Maka sekarang, lagi ditjari mesinmesin jang baik, bocat mengaloeskan
itoe. (,A.I.D.”)
—0—

Rechtspersoon.
Dengan satoe besluit gouvernement
statuten dari ,,Nijverheidsvereeniging Pertoekangan itoe” di Soerabaja soedah disjahkan, dan vreeniging itoe diakoe sebagai rechtspersoon.

—0—

pada

menjangka

kabar

Adve

dikapal

Poetri Moelia dan
Tjap Njonja.
keloearan fabriek:
THO KONG SOEI - Batavia.
Sangat
baik dan moesta-

prinses

djab bocat beberapa matjam
penjakit dalam, penjakit perempoean (Sijphilis), toelang enz.

Dapat
banjak poedjian. dari
Dokter Dokter, lihat verklaring
Dr. LIE TJWAN KIAT ddo.

Radio)

Batavia 22/7/26. dan djoega verklaring dari Dr. H.S. LIEBERT
ddo. Weltevreden 6/11/'27.

Pesanlah
boeat

Awas
Pentjoeri !

itoe soedah

dibebaskan kembali.
Jang keempat akan
dihadapkan ke Landraad. Soedah dimaksoed, apakala sampai kembali'ke Soerabaja,
anak boeah kapal itoe akan dipoelangkan
kenegerinja masing masing, dan diambil

orang lain.
Keadaan

Betawi,

tistiek

economie

semakin roesak.

dari keadaan economie

Indonesia, mengoendjoekkan kemoendoefan jang bersangatan dari pemakaian oe-

“hg Javasche Bank di Indonesia,

Tjarilah

mendjadi

boelan

R32200000000003

Oudemarktstraat 53,

Telefoon 755 Medan.
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aa
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RESTAURANT
No. 40

MOHAMMADAN

Moskeestraat

HOTEL
MEDAN

f 1.35

Postpapier berrol poetih

100 vel f0.75
bertjetak f 1.25

,,Luna Bond”

per 100 vel f0, 85 bertjetak £ 1.35
Postpapier ,,The Bristol” per blok £ 0.70

Blancoboek 50

bladzijde perst.

— f1.50

per blok

£0.20

Bloknoot

Kwitantieboek bahasa Belanda
Melajoe per blok £ 0.50

boeat sewa roemah f 0.60
Kwarto Schrift
per st.
£1.20
Kasboekje

&

£1.—

Copieboek
Cahier

&
ar

2,50
0,07

Enveloppen:
dari merk ,,Best 675 en“ ,,Java
per 100 st. blanco f0,75 bertjetak
500,
#350
»
1000, ..».
f6.
»
dari merk ..Beilen"
per 100 st. blanco
500.»
1000,»

“
3.15
7.25

Silk"
f 1,25
45.50
t8,50
f0,85

bertjetak f1.25
».
45.80
» 41150

dari merk ,, Dokkum 676 “
f1.65
per 100st. blancof 1,15 bertjetak
£7.50
(550
500,»
F1.

1000,

Sekalian enveloppen
kwaliteit jang bagoes
lijm jang tjoekoep.—

Satoe

Roemah

Makan

jang paling bersih di Medan.

Mempoenjai Pelajan jang radjin dan mengerti terima segaia tetamoe.
Sedia kamar-kamay tempat menginap, penerangan tjoekoep dan! senantiasa
dapat angin baik. Makanan saban waktoe dapat jang masih baroe. Minoeman dari
Soesoe mentah dan Air Lemon, sedia seteroesnja. Kamar-kamar mandi, menje-

nangkan
83

bagi tetamoe. Tjobalah koendjoengi Roemah makan kami !!
Kami berdjandji menerima tetamoe, dengan Sabar dan Hormat.

B. BAROEMOEN van WELTEVREDEN. Se
2—...g
T TSTREPARATIE ATELIER:
Mesin Toelis, Graphotipe, Addressograph
'Gramophon

HET BESTE
en
KITA A1

boeat

nd

Toelis.

ini, terdiri dari
dan mempoenjai

Edjson

membersihkan

« VER, LINDETEVES,

—

57, Medan.

(met electrische

dan

memperbaiki Mesin

CORONA,

EDIAL dan

Machine Giling padi. Kita kasih Grantie satoe
tahoen, Lijst Mentijp 10 djari beladjar sendiri

karangan O.K. M.D. Gamboes harga F 1.90.—
Toean-toean datanglah persaksikan sendiri
Mesin

Handel Mij. & Elect. Drukkerij
"

Dick.

N. B. Djoeal dan beli Mesin Toelis 2de
hands, sekarang sedia djoeal Mesin Toeiis 2de
4hands merken, REMINGTON, ROYAL, OLI-

Carbonpapier
per pak 100 vel f7.—
vel f0,25 dan f0,15
per
Vloeipapier
foolscappapier, enz. —
,
enveloppen
Dienst

Moskeestraat
BNN

en

4 Oam Kracht of Zonder) enz.
Rool (getah) Mesin Toelis jang toea bisa
telat DATA
dibikin kembali baroe.
Didalam Afdeeling
AA LINA
INTI
'Oostkust van Sumatra bisa terima Abonnement

Toelisnja harga boleh berdame.

ad

res:

Oudemarkstr. No. No. 59 BhMeda a
NU unagg 1B. . BAROEMOEN, , Oudemarkstr.

3.BAROEMOEN- MEDAN- SUM ATRA

an

000000000000000

a
-

.

SEDIKIT TIAP- TIAP
BOELAN,

2
&

benda toean, terdjaga oleh oppas

5

sj

Tertangggoeng

keama- | In
Ih
TT

32

Directeur

MULLER

MASSIS

Fotograaf

MANDAILING

-

Pe

HOTEL

Kesawan

SIBOLGA
pe

dioeroes

oleh pelajan-pelajan dengen

bersih.

Tetamoe selamanja diterima dengan boedi manis !!
Tarief sewa kamar moelai dari f. I— f 2.— f 2.50 dan £ 3.—
satoe malam.
Menoenggoe dengan hormat,
BONGSOE
MARAH

Eigenaar.

No. 58

Medan

Telefoon 1346

——
Sedia djoeal

Pathe

Baby

Cinema

toestel

Dinamo

bagoes

Bioscoop, dan bisa didjalankan dengan Electrisch

dipakai

segar.—

Ada sedia goedang auto oentoek passagiers. Kamar mandi dengan
air bersih dari waterleiding.

atelier

YEBATA

aan

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

3

& Co.

dari 278 mendjadi 276

aa

Makanan

SENG

NACHTVEILIGHEIDSDIENST | BI
Oudemarkt. 7 — Medan Telefoon 992

Maart 67 millioen, sedang Circulatie wang
kertas moendoer
millioen roepiah.

HAN

14

G

PRTICULIERE

terhitoeng

toeroen dalam

kita poenja adres:

Djagalah harta benda toean!
PEMBAJARAN
DENGAN

malam.
nanya.

masoek voorschot-voorschot kepada Gouvernement. Dalam boelan Februari 83
millioen,

potongan bagoes jang terda-

roemah, toko, goedang dan 'harta

3 Mei. (Aneta Radio.) Sta-

boelanan

speciaal

per

GNKD GRAB CI

ti

ditahan

pada hoofdagentnja

Oostkust van Sumatra :
ABDOUL KARIM.
No. 78 G.G. Fock Stfhat
Tandjoeng Balei,

65

kemarin soedah ditetapkan soedah dioendoerkan sampai poekoel 12.
Sesoedah
dioendjoek kekerasan baroelah pagi ini
semoea bekerdja.
jang

rol

dari

rtentie

bekesdia, , sehingga
jang | @ #ID GM
gkat jang
g' waktoe berangkat

orang

voorstel-vorstel

B Anggoer Branak tjap 9

'Tandj: Priok, 3 Mei. (Aneta Radio)
Lebih djaoeh berhoeboeng dengan keriboetan dalam kapal ,,Blommersdijk” jang
dikabarkan kemarin,
dapat dikabarkan
lagi, bahwa 3 orang dari pada jang 23

'Tiga

per blok f 0,75
bertjetak f 1.50

mesin toelis, warna blauw
dan koening per 100 vel f0,85

dan

,Blommersdijk.”

it

vloeinja

Postpapier—Zonder

boeat

,,Isala

ladjoe dan

"

Pagi ini Ir. Uljee soedah serahkan pimpinan B.O.W. kepada Ir. Van Buuren
dengan tiada mengadakan oepatjara.
Keriboetan

merk

bertjetak

Holl. Inl. Onderwijs Commisie beloem di-

Pimpinan B.O.W.
(Aneta

berikoet

penghimatan.

bitjarakan.

—0—
3 Mei.

berrol

£0.70
bertjetak f 1.45

ringan,

kereta angin merk MAGtentoe tidak merasa tjape

Postpapier—Zonder rol boeat mesin
toelis
warna poetih ,,Luna Bond”
noetoerkan rantjangan-rantjangan Littera-

Juliana bertoenangan dengan prins Wilhelm van Erbach, Sehonberg itoe masih
sangat lagi disangsikan.

Weltevreden,

per blok

dan MATXHsoedah ketahoei

W'den, 3 Mei. (Aneta Radio). Vergadering begrooting jang akan datang me-

,Aid” kalangan
tentang

dari

Rperoneonenn

astana

April,

oentoek angkatan oedara.

Onderwijs

Tidak betoel Prinses Juliana
bertoenangan?
Menoeroet satoe kawatdari Den Haag,
tanggal 23

berikoetvloeinja

HUDSON

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.

merk Stephens perfl. f 0.15
0.15
»
..

Stempel

2

pakai,

merk

pat keadaannja.

Persediaan:
Lijm tjair per fl. f1.- f 0.75 dan f0,40.
Tinta Hitam
merah
"

toean

Motorfiets

LESS jang toean
kebagoesannja.

Djoega
NEET,

sijsteem sekarang:
banjak

kita sediakan

jang tinggal
Toengganglah

Postpapier

Indonesia.

voetbal dan kniedekker
jang
oentoek toean
- toean.

Karolanden, dan lain-lain, tentoelah tidak

Den Haag, 2 Mei. Departement van Bond”
Kolonien mengikat contract dengan Bafors

teroes: sebagai persediaan, djika pembikinan garam
mengasih hasil
tidak baik
880.000 ton itoe ada tjoekoep boeat di-

garam

residentie-resi-

dentie itoe.

kaoes

di Paneh, Koealoeh, Asahan, Simeloengoen

Tempat tinta per st: f 1,50 dan f 1.—
dah harimau hilang dalam pemandangan ring menetapkan boeat sementara tidak
f2,50
soepir, maka autonjapoen baroe berdjalan akan mengisi djabatan resident-resident Vloeimap—alas menoelis
terpaksa dia jang terboeka di djawa. berhoeboeng de- Postpapier berrol merk ,,Ulilen"
Sibolga tetapi
menoedjoe
mentjeritakan

Batjalah ! ! B

1611611516161615151516161515

dberkan dirinja kepinggir djalan.
-.Oentoeng baik bagi abang soepir, ha-

Flmau itoe segera berlaloe
lannja serta melenjapkan

Perhatikanlah !!!

sebab

melaloei djalan itoe

tiada berani

000000000000000

Battery

motor dan

dalam roemah tangga dan dibawak

dikebon - kebon dan bermatjam - matjam film
»Librarij” moelai 30-60-300 kaki pandjangnja.
No. 10278 Billy at Home
» 10124 Harold Waiter (Harrold Lloyd
» 10297 Tailaring (Charlie Chaplin)
« 10222 Charlie's Double (Charlie Chaplin)
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 namanja disini.
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