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Pemoeda-pemoeda j ang hidoep didalam
»Doenia Angan-Angan."

Kesopanan dan kemadj

soeatoc bangsa, da-

soerat kabar ditanah toei

njak terbitnja soeratdarah bangsa itoe.

. DE LABOULAGE,

Dari Correspondent kita di Jacatra, kita tjari laki-laki lain, hanja karena dipengaterima satoe resolutie dari Jong Isla- roehi oleh keroyaalan penghidoepan.
Boekan perkara jang heran, seprang
mieten Bond, beserta dengan keterangan
perempoean- atau seorang " sogami telah
jang”pandjarg tebar.
Y
jang ringkas, jaitoe: Penerimaan
Inilah socatoe kepoetoesan jang telah mengambil jalan
Meisjessch
bertjerai,
karena
koerang
peladjaran
atau
diambil didalam soeatoe rapat oemoem,
Goeroe Kepala M
jang diadakan di Jacatra, didalam boelan disesatkan oleh peladjarannja.
ini minta kita kabar
jang !aloe, jang dihadiri oleh berbagaiDan, kelebihan perempoean, jang ter- penerimaan moeridbagai wakil perkoempoelan.

pada kesoetjian Agama rakjat itoe, jalah Islam

Melahirkan doeka tjita dan penesalan
jang sesangat-sangat dan sedalam-dalamnja,
rena mendengarkan keboesoekan-keboesoekan
kenodaan-kenodaan sebagai jang terseboet

hati
kadan
di-

atas ini.
Oentoek melenjapkan keboesoekan jang
ada didalam pergaoelan bersoeami isteri,

didalam golongan bangsa Indonesia, itoelah
jang dipersembahkan

oleh

J.I.B.

kaoem

dengan teriak dan tangis.
#
.
Soeatoe statistiek perkawinan,

raian dan

peroedjoekan,

jang

pentje-

diterima

oleh Hoofdbestuur J.I.B. dari kantoor
oeroesan anak negeri, kita terima djoega
dari Correspondent kita.

djono itoe, tentoelah bererti satoe keroe-

gian besar bagi B.O. Tebing-Tinggi, karena kehilangan satoe kepala jang ,soeka
bekerdja" goena kemadjoean perkoempoe-

lan terseboet.

—0Djalan-djalan dan Perkampoengan
baroe.
Di
Pangkalan
randan.

baroe oentoek
|" Medan.
sschool di Kota
, bahwa oentoek
id baroe boeat
berlakoe moelai

banjak berlebih, adalah soeatoe cursus 1930/1931 ak
lampau
soeboer
hidoepnja — polygamie dari sekarang.
factor
Antara lain-lain didalam resolutiz itoe
polygamie
ini, mendjadi soeadan
& akan dimoelai 1
kita batja:
Cursus 1930/1931
factor
poela
dari
pertjerai- Juli 1930, tetapi boe
toe
pericrimaan moc
Mendengar oeraian-oeraian ten an jang
sekian
besar
poela
djoemlahekan moelai dari
rid-moerid
baroe
dil
tang roepa-roepakeboesoekanjang
ada didalam pergaoelan bersocami nja.
pada
sekolah tersekarang
tiap-tiap
ha
..
isteri diantara ra'jat Indonesia, jang semoeanj:
amp.
Djati Oeloe)
seboet
di
Adindawe
itoe koerang lebih kedjadiannja teroetama sekali
Dekimian penghidoepan jang boeroek Medan.
karena salah pengartian ra'jat Indonesia
tentang
Orang jang berhefidak
akan memakita, jang
maksoed dan toedjoeannja hidoep perkawinan se- didalam pergaoelan bangsa
bagai jang diadjarkan oleh Agama Islam dan diteriakkan dengan ratap tangis oleh Jong soekkan anak perem
nnja, kepada sedjoega disebab lain dari karena masih rendahnja

tingkat boedi pekerti diantara banjak-banjak

didjelaskan.
Seketjil-ketjil

Be-

Oleh B.P.M. di Brandan telah dimoelai
memperbesar djalan lorie antara Berandan-

Darat. Menoeroet kabar lebih djaoeh, B.
P.M. bermaksoed akan memperbesar
djalan terseboet, sehingga

dari Brandan

ke Darat dapat dilaloei auto. Sedang

di-

kampoeng-kampoeng Paja Kiri, oleh B.P.
M. akan didirikan beberapa roemah-roemah oentoek pegawainja jang pensioen.

Pendeknja oentoek djadi Kampoeng Pensioenan kata orang sini.
Begitoe poela Landschap akan memboeka pasar baroe poela, kabarnja disebelah
kampong Paja Kiri sana, jang boleh djadi
dimoelai dari Pelawi sampai ke Kampong-

ke

I.

Soeara Ra mai,
Pemimpin ongeschikt.
Seorang jang memakai topeng S.O.S.
didalam Pertja Selatan di Palemmenjerang

toean

Pangeran

Bakri, salah seorang pemimpin Pasirah
Bond disana.
Antara lain-lain S.O.S. menoelis:
Djadi seperti kapal: itoelah
Pasirah Bond itoe
tang

ledennja

agaknja
ten-

tjoekoep actief,

tetapi-

bagaimana pimpinannja
-g
Ongeschikt.
Ongeschikt kata saja, sebab.menoeroet

pikiran

saja, pimpinan

haroes

dipegang oleh orang jang pantas didjadikan

kepala dari soeatoe perkoempoe

lan sebagai itoe, patoetlah orang, jang
mempoenjai

pengetahoean

politiek

dan banjak mengetahoei teni

kema-

djoean 'Alam. Pimpinan jang ada sekarang,

menoeroet pikiran saja tidak di-

dan Futura.
tempatnja. Djadi orang jang telah
Islamieten Bon', soeatoe perkoempoelan kolah terseboet,
hlah datang dan kampong Aloer Doea
—9—
mengangkat bestuur itoe telah salah
pemoeda-pemoeda Islam.
membawa anaknjaiffe kepada Goeroe
Pasar malam di Pangkalan Berandan.
raba........ alias keliroe......
Kepala sekolah tersel et.
Sebetoelnja tak patoet pemimpin ini
"Atas
oesaha
pemerintah,
telah
dimoelai
Kepada pemoeda-pemoeda zaman -seoerid-moerid jan, boleh diterima ketak akan tjakap mendjalankan pekerakan memboeka pasar malam di Berandan.
karang, teroetama jang beroleh peladjaran| pada Meisjesschool i
djaan ini, sebab mereka itoe soedah
Pasar malam in
ialah pasar malam jang
dari bangkoe sekolah Barat, dan sebaha: perempoean jang
terboeka djoega sedikit matanja.
gian besar J.L.B. er terhitoeng didalamnja, djar - disekolah: Inl.
ool, Volkschool, kedoca kalinja disana.
perloe dinjatakan critiek jang tadjam, goe- H.LS. akan naik keklfis
4.
Lapangan oentock pasar malam ini, berSesoedah dengan teroes terang mengana memperbaiki pergaoelan jang boeroek.
Lebih djaoeh dichdharkan, peiadjaran tempat disimpang tiga djalan ke Besitang,
takan
toean Bakri ongeschikt, SS,
dalam: sekolah itoe,
ain dari sebagai
Pemoeda-pemoeda, jang beroleh pela- peladjaran pada Inl.:5chool, djoega dia- dimana disana terdapat beberapa pohon menjambilkan tentang perdjalanan j. petdjaran
Barat, memberikan dirinja dipe- djarkan perkara oerofkan roemah tangga, kelapa, manggis, mangga d.l.I.
nah dilakoekan oleh toean Bakri ke-EuDari jang lajak dipertjajai, kita dapat ropa satoe setengah tahoen lamanja:
ngaroehi oleh-ANGAN-ANGAN oentoek masak-masakan, perkgra handwerken
dan chabar jang maksoed pemerintah dengan
perkawinan jang , AKAN" dilaloeinja.
lain-lain jang berhogboeng dengan roe- pasar malam ini, teroetama jalah akan
Disini saja akan terangkan sedikit pada
5
Pemoeda-pemoeda kita, jang lahir dan mah tangga. mendirikan 1 tanah lapang.
pembatja, bahwa toean itoe dikatakan
Bahasa Belanda kaffr perloenja diadjarhidoep di Timoer,
jang dibentoek oleh
berstudie ke-Europa, sebab j. sebenarnja
Tindakan jang seroepa ini, soedah lama
djoega,
oleh
mana
bila sese- diharapkan pendoedoek Berandan.
peladjaran Barat, terpengaroeh olehang an kan
boekannja studie, melainkan Me-”
angan Barat, jang diperolehnja dari pengaroeh pergaoelan Barat.
Kita maksoedkan disini, jalah : Barat
jang lebih dalam artinja, boekan perkara
lahir, seperti pakaian, omong dan bahasa
akan tetapi perkara jang lebih dalam,

orangmoerid socdah
tdmimat pada Meisjesschool, boeat keperfbean sehari-hari tidaklah begitoe soesah.
Moerid-moerid
isjesschool,
dapat
meneroeskan pel
nnja ke Meisjesnormaalschool
Padang
Pandjang atau
Pematang Siantar, Pada Meisjesnormaalschool mana sekarang soedah banjak jg.
asalnja dari Meisjesschool Medan.
Kaoem iboe perloe madjoe kata
Me-

-Java. Sebagai

Beberapa

banjak

poela pemoeda2

jang

djono, adalah

ganti dari tocan R.

toean

Soe-

Watimona dari Land-

hidoep berpelisiran, bila mata hari terbe- raad Palopo (Celebes).
nam,
iapoen keloear roemah, mentjari perKepindahan toean R. Soedjono,
100

pentjeraian jang terdjadi.

tiap-tiap

de la MAR Aza. Voorbuegwal — Amsterdam.
Balei — Asahan.

bang, telah

Lebih djaoeh kabarnja tanah lapang
ini kelak akan djadi satoe lapangan terboeka, oentoek Voetbal ataupoen perma-

inan lain-lain. Pasar malam akan
lai tanggal

25 j.a.d. dan boleh

manja sampai

10 hari.

Konon

dimoe-

djadi la-

kabarnja

Carnaval akan bermain djoega kesana.
bathin
jang
mempengaroehi
perasaan,
Pohon-pohonan ditempat terseboet soedah
Satoe diantara statistiek itoe, jalah: oempamanja :
selesai
dipotongi. Sedang pengangkoetan
dihiaian
pentjer
percentage
sampah-sampahnja,
diatoer lekas sekali,
djoemlah perBerapa banjak pemoeda-pemoeda jang vrouw Sawijahjang mendjadi Goeroe
toeng menoeroet
sehingga
orang-orang
hoekoeman di BranKepala
Meisjesschool
terseboet.
dan
kawiman (dalam tahoen 1926, 1927
soedah keloear dari sekolah, jang soedah
dan bekerdja sampai poekoel 12 malam,
—0—
1928):
mempoenjai pekerdjaan baik, jang soedah
beroleh penghidoepan
jang
baik, ma- Seorang Pemimpin pindah kenegeri lain. mengangkoet pohon-pohonan itoe dengan
Batavia
345 pCt
vrachtauto Negory ketempat pemboecangan
sihbeloem kawin.
Serang
37 pt
Corresp: S.D. dari Teb: Tinggi
'me- sampah-sampah. Dengan terdjadinja keBuitenzorg
30.1 pCt
Beberapa banjak pemoeda2 jang terpe- noelis.
lak tanah lapang jang dimaksoed ini, adaSoemedang
2 pC
Toean R. Soedjono, Griffier Landraad lah menjoeboerkan
Tjiandjoer
589 pCt.
ladjar, jang hidoep dengan membajar mahidoepnja
Voetbal
Tebing-Tinggi jang sekarang, tidak bcra- di Brandan, dan lebih-lebih lagi menamKrawang
608 pCt.
kan, hidoeptinggal dipaviljoen dari soeapa lama lagi (pertengahan
Juni depan) bahi kebagoesan kota.
Cheribon
65.1 pCt.
toe roemah familie, hidoep disoeatoe penBandoeng
709 pCx.
bakal
pindah
ke
Landraad
Pati
(Semarang)
ng,
sion.

Dengan oeraian lain, statistiek ini dapat

I"

DEL

Tahoen

Teringat akan kepindahan toean R. Soe-

pat dipersamakan dengan,

advertentie :
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TJATET AN.

hari diterbii itkan 2 lembar.)

orang dari ra'jat Indonesia moelai lapisan jang
tinggi sampai jang rendah
Mendengar oeraian-oeraian, bahwa dari pada
salah mengerti dan masih rendahnja boedi pekerti jang terseboet diatas ini hampir setiap hari
kedjadian roepa-roepa keboesockan jang boekan
sadja menodai nama perempoean Indonesia, tetapi djoega menodai nama kemanoesiaan rakjat
Indonesia pada oemoemnja: potn menodai poela
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gir. B. R- Sodjoeangon.

»Koerang adjar“ dan ,.binatang".
Kemarin Raad van Justitie soedah memoetoeskan
perkara doea orang bangsa
Europa
jang terda'wa memberi maloe

NOERUET toean ZUBLE......:..,
scorang konteler, jang dahoeloenja me-

merintah
ada

di Ogan-Oeloe. Djadi

disiri

berlainan besar tenteng perkatain

studie
dan memboentoet itoe.
Kalau saja akan ke Eropah sepesti.itue, .

pertjajalah tocan, bahwa saja'akan dapat tiap-tiap tahoen 2 atau
3 kali kesana, dan takoesah ke Europa sadja
keseloeroeh
doeniapoen
bisa, tetapi
pekerdjain saja itoe hanja akan mes:
ngatoer piring sadja dan memandjaltmandjat tiang kapal, alias matros djoe.

Leden PASIRAH-BOND

jang terhor-"

mat, beroesahalah hendaknja kamoe,
soepaja pemimpinmoe jang akan datang
djangan
sembarangan
sadja,
ar

soepaja tjita-tjitamoe jang moelia itoe
akan

bisa

tertjapai.

Tentang herdjalan dan studie kemana
“joeapoen, djika didalam perdfalanan dan
studie

tiada

memperhatikan

dan

soenggoeh-soenggoeh,
kita, dari
Sinar Deli men,akoei bahwa perdjalanan itoe tidak ada ertinja.

sedikitnjaada membawa kesedihan bagi col- politie dengan perkataan ,koerang adjar"
lega-nja di Tebing-Tinggi, sebab toean dan ,binatang".
terseboet scorang jang soeka bergaoelan.
Boy dari Prins van Wales, jang dibaRaad
berpendapatan,
bahwa kedoea
Selama toean itoe berada di Teb: Tingwa-bawa
keliling doenia, bila poelang ke
tiada.
gi tidak ketinggalan dari nama perkoem- toean itoe bersalah memberi maloe kepada Londen akan tinggal boy djoega, djika
seorang
ambtenaar
jang
sedang
mendjalanDemikianlah oemoer
itoe di- poelan dan ,,pergaoelan“.
didalam perdjalanan ia semata-mata hiToean R. Soedjono, adalah President kan kewadjibannja dengan baik, sebab itoe doep sebagai boy.
sia-siakan.
Bertahoen-tahoen
dikenakan
hoekoeman
Lebih djelas: di-Bandoeng, tiap-tiap 100 lamanja
penghidoepan
itoe di- dari , Tebing Tinggi Sepakat" jang telah masing-masing
Maka. djika toean Bakri didalam perdenda
f
25.dan laki-laki jang datang djalani,
perempoean
meninggal
,,doenia“
dan
Voorzitter
dari
dengan
membajangkan
djalanan ke Europatidak memperhakepada kadli, tidak lama didalam angan-angan WADJAH
B.O. jang sekarang. Slama Vereeniging
menghadap"
Pesakitan kedoea jang ketikaitoe hadir, tikan, tentoe sekembalinja ke Indonesia
kemoedian 70 pasang diantaranja datang seorang perempoean
jang tidak itoe dipimpin oleh toean R. Soedjono, menjatakan ia teeken appel, sedang pesa- akan selakoe Bakri jang lama djoega.
poela menghadap" kadli kembali oentoek:
ernah
didjoempai
didalam moedah-moedahan ada berdjalan bagoes, kitan jang pertama tidak hadir.
Tetapi, toean itoe, selakoe Pemimpin
Bertjerai, djadi: hannja 30 pasang j. teroes penghidoepan.
Pasirah Bonb, dipandang bodoh dan ongehidoep roekoen, itoepoen.belozm tentoe,
schikt, kita mesti mengambil tahoe dari
apakah
mereka semoeanjabertjerai mati
9 000000000000
Lebih djelas: fantasie ini boekan didadjoeroesan lain.
atau bertjerai hidoep.
sarkan kepada barang jang ada, tetapi
Inilah jang dinamakan:
roepa-roepa kepada barang jang tidak ada.
Kita tidak kenal persoonlijk dengan Pakeboesoekan jang ada didalam pergaoelan
ngeran itoe, hingga oentoek mengoekoer
Berapa besarnja bahaja ini. Pemoeda
bersoeami isteri bangsa Indonesia.
dirinja, soekar bagi kita.
jang mestinja dapat memberi penghidoeShanghaistraat 27
Tetapi, djika ia dikatakan bodoh dan
Djika
kita mesti jmenjelidiki pan jang baik kepada seorang perempoean,
ongeschikt
didalam djabatannja selakoe
jang mendjadi sebab-sebabnja, Pemoeda jang dapat memberi didikan ke(Dioedjoeng 9 Hakkastr.)
pemimpin Pasirah Bond,
orang djangan
kita kelak akan sampai kepadailmoe j. da- pada seorang isteri. Pemoeda jang boleh
memikoelkan kesalahan 100”/, keatas
ba-

jalah

di Batavia,

jaitoe:

pasang penganten, kemoedian 34 pasang
setengah jang bertjerai.
Sebesar-besar pentjeraian jang terdjadi,
jalah di-Bandoeng, jaitoe: tiap-tiap 100
pasang penganten, kemoedian 70 pasang
jang bertjerai.

gaoelan
jang tiada menentoe, dan bertahoen-tahoen, ada
poela jang berpoeloeh
tahoen
hidoep demikian, dengan beloem
ada mempoenjai kepastiankawinatau

000000000000000

lam dari penghidoepan bangsa Indonesiea, akan memperbaiki kekoerangan Soetentang: agama, boedi pekerti, economie, ami. Dengan Hidoep Beranganserta pernjawaan.

Tetapi dengan

angan

nja, bahaja pentjeraian soeami

isteri itoe,

disini, bergantoeng dengan hal-hal jang
berikoet jang mendjadi sebabnja:
1. Penghidoepan sengsara.

2.
3.
4.

sedemikian itoe, dengan tidak di-

mengambil simpoelan- ketahoeinja. ia telah meninggalkan kewa-

Penghidoepan royaal.
Peladjaran.
Kelebihan perempoean.

Inilah fasal-fasal jang

mendjadi

djibannja

selakoe laki-laki jang didjelma-

kan kepermoekaan boemi.
Dengan
LAKP

teroes

terang kita

jang demikian banjak

dalam Jong Islamieten Bond-seloeroeh Indonesia, lebih

didalam

tiang- aga Peka

djelas:

banjak

didapati

pergaoelan - pemoeda-pemoeda
peladjaran

dari

nja, dan tiang ini banjak tjabang-tjabangnja
Boekan perkara jang adjaib, seorang
perempoean melawan bathinnja sendiri,
menjerahkan diri dari tangan seorang laki-laki ketangan laki-laki jang lain, karena dipaksa oleh kesengsaraan hidoep.
Boekan perkara jang djarang, seorang

dalam pergaoelan bersoeami

(perempocan meninggalkan soeaminja, men

mereka sendiri.

is

seboetkan
didapati di-

,,bangkoe"

Djika sekarang pemoeda-pemoeda itoe
soedah merasa, bahaja jang didapati dilam

pergaoelan

bangsa

isteri dida-

Indonesia,

perta-

ma-tama mereka haroes mentjari sebab
sebabnja, antaranja didalam perganelan
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hoenja.

3

la diangkat mendjadi pemimpin, boekan
atas kemaoeannja, tetapi sdengan - pilihan

soeara ramai.

Uk

Pasirah Bond, soeatoe perkoempoelan

jang terdiri dari Pasirah-Pasirah dan Kepala-Kepala Marga, jang sebaik-baiknja
dipimpin oleh mereka jang dari golongan
itoe.

Maka, djika Pasirah-Parisah dan MargaMarga, memandang .toean Bakrilah dia

tara mereka j. sepandai-pandainja mendia-

di pemimpin, orang loear

apa?

hendak

berkat

Boleh djadi dari pandang loear ia
ongeschikt dan bodoh, tetapi didalam
golongannja

ia

terpandang

pandai

dax

tjakap, bagaimana ?
Apakah kita mesti memikoelkan kesalahan 100”) kebahoe toean Bakri.

?

Penganten baroe ditangkap politie.

-

'Soeatoe hikajat jang benar terdjadi didalam boelan Mei 1930
antara Atjeh dan Deli.

3
II

DITOLAK.

Karena

daja

jang

sebaik-baiknja di-

djadi tertaroeng achirnja Sjarifah

Aminah

dan

Moehammad Noer mengi-

rimkan soerat kepadaorang toea Sjarifah
di-Betawi, jalah toean Sidi Achmad.

Dengan teroes terang kedoeanja didalam soerat itee menerangkan, bahwa mereka minta
dikawinkan, karena orang
di-Langsa tidak setoedjoe.
Pada tanggal 14 April 1930, toean Sidi
Achmad menoelis soerat kepada Sjarifah
Aminah, iboenja dan Noer.
Soerat tocan Achmad

kepada djandanja

(Salmah), jaitoe iboe Sjarifah di-Langsa,
sebagai berikoet:
Adinda Salmah!
Dengansebenar, benarnja kk: memberi

tahoekan pada adinda disini. Baroe ini
kanda mendapat soerat dari Moh. Noer,
tjoetjoe Hadji Sapiah tinggaldi Kampoeng
Melajoe

adinda

Il

Langsa,

itoe Moh.

Noer

soedah kenal dan dia bertanja,

tentang anakanda Sjarifah Aminah bagai-

mana pikiran adinda?
Kalau boeat pikiran kakanda telah
berkenan tetapi barangkali adinda tidak.
Ja adinda baik adinda terima Moh.
Noer boeat soeami anakanda Sjarifah
Aminah, kakanda ada terima portretnja.
Pendek perkataan kakanda kasih me-

ngerti pada adinda zaman sekarang
lain dari dahoeloe, djangan adinda samakan waktoe adinda moela berkawin

soemo Oetoyo, datang!

Salim akan “gd

(w, g.) S. Ahmad.

kepada politie Radja, dan

Dipeloearan pernah kita dapat chabar,

bahwa Dr. ini senantiasa bersedia dalam

segala waktoe oentoek menolong orang
jang perloe berobat kepadanja, tiada per-

doeli meski orang itoe miskin atau kaja,
tempo jang dipergoenakannja antara doea
toepa .,keadaan" manoesia
jang berten-

'tangan itoe, sama sadja.

Pendek kata:

biar ia miskin, ia mesti ditolong djoea.
Poedjian ini bermoela kita rasa soedah
terlaloe banjak atau boleh djadi dilebih-

lebihkan, sebab oemoemnja Dr.-Dr. Partikoelir tiada akan soeka meliwatkan

sadja ,,keoentoengan” jang datang kepadanja.
Baharoe

dalam doea tiga hari ini kita

dapati kebenaran

poedjian itoe.

Benar, segala obat-obat jang beliau
berikan mesti dibajar, tapi bajaran ini
tidaklah dipikoelkan kepada orang jang
sengsara hidoepnja, asal sadja dapat diketahoei pesti bahwa ia benar-benar dalam kemelaratan.
Dalam hal mempergoenakan ,.tempo,”
Tengkoe itoe tiada pilih ,,boeloe.” Meski
hari itoe vrij, meskipoen apotheek di-

asa

soekoer

mempoenjai ,Tengkoe

“Dr. Mansoer'. Tiada ap
dikota itoe sadja, malah

k
negeri,

seperi dna Denai, Hetayanihi, Ootisang
Toea, ,
aa 2,
bing Tinggi,
I, dan
dai

men eeR

yaa

Madan

Pena Moe

beloem

tjoekoep.

Soedah banjak orang jang datang bero-

bat mata kesana, kadang-kadang matanja
selama toedjoeh tahoen tiada melihat, bisa
sembo €h kembali. Lain-lain penjakitpoen
banjak jang moedjarab dari obat Tengkoe
itoe.

Njonja Tengkoe itoe, seorang Europa,

ada seorang jang baik hati serta ramahtamah poela.

dora duel

Hos-

dibawa

gembira

menjamboet kedatangan

wakil

Pemerintah Tiongkok itoe. Pada tiap2 toko
dan roemah bangsa Tionghoa, berkibaran
bendera: merah-hidjau-mata-hari.
—0—

Tinggi

ke Hospitaal

H.L.S, Tandjoeng

Balai.

25 tahoen.
Kita dengar kabar, atas andjoeran T.
Dr. Mansjoer, di Tandjoengbalai sedikit
hari lagi akan diadakan pesta berhoeboeng |-

“tom

ti

Chabar Kawat

INDIA.

Aneta Reuter.
Gerakan Gandhi,

»Kibarkanlah bendera."
Bombay,12 Mei, Dibawah pimpinan
Tyabji jang
soedah beroemoer delapan
poeloeh tahoen, 59 orang vrijw
illig
pagi ini soedah memoelai perdjalananners
ja
dari Karadi. jaitoe sesoedahnja njonj
Gandhi menjapoe dahi mereka dengana
saffraan dan membatjakan doa. Mereka
bertemoe

dengan

ada damai

sebeloemnja diperoleh

satoe

pasoekan besar

politie jang melakoekan perintah boeat
djalankan penangkapan-penangkapan
di
Ny avsari.
Sebab didoega Tyabji akan ditangka
kemarin, maka ia soedah mengirim soerapt
kepada bangsanja, mengatakan: ,,tidak
kemer-

dekaan. Kibarkanlah bendera.”
Penjerangan atas
Depot Garam.
Bombay, 12 Mei. Penjerangan pertama
atas depot garam dilakoekan oleh doe
pasoekan dari 75 orang vrijwilligers da
Shiroda dan 400 orang vrijwilligers darii
Maunds. Garam itoe diangkoet dari sana

dan didjoealkan

kepada anak negeri.

Politie datang sesoedah sat»e setengah

djam kemoedian dan menangkap 100 orang
vrijwilligers.
Pengadilan.
Jalalpur, 12 Mei. “Pengadilan oentoek meKemis
meriksa perkara Tyabji beserta 59 orang
Hardjo
Otto
vrijwilligers soedah diboeka dengan pendjaMoechtar
Kasim
Halim
gaan keras
Wondo - Remoes - Adoen - T.Noer - Ali. itoe dioen dipintoe. Pemeriksaan perkara
sampai pada tanggal 13
Menoeroet chabar jang
kita peroleh Mei.
itog Centre-forward MSV, jang terkenal
Sikapnja Regeering,
itoe, jaitoe Saring telah kembali poela
erdja dikota ini. Djika Saring main Simla, 12, Mei. Onderkoning
kembali pada Clubnja lama, jaitoe M.S.V., arkan satoe ma'loemat. dimana mengeloediterangnistjaja makin pajah poelalah mengalahkan an dengan njata, meski,
terdjadi kes'kemedja hitam itoe.riboetan, maka
ring menetapkan
aa
akan tetap bertahan pada politiek

Pegawai — Ne geri.

soedah dima'loemkan itoe. Tindakan an

penghabisan akan dilakoekan dengan mengadakan vergadering tanggal 20 OcetoPolitie:
ber di Londen.
Dipindahkan dari Aek Kota Batoe: keHoeroe hara di ShoLaboehan Roekoe mantri politie le. klasse
lapur,
Diapari gelar Soetan Seri Alam.Poona, 12 Mei. Seboeah kereta Speciaal
Idem dari Laboean Batoe ke-Aek Kota soedah berangkat ke Sholapur membawa
semoeanja bataljon kedoea dari Royal
Batoe manttri politie 1e. klasse Aladdin.Ulser Rifles, jang dikirim atas permintaan

Ditempatkan pada bahagian Algemeene dari districtmagistraat Sholapur, dimana
(stads—) politie di-Medan politie opziener orang-orang masih meneroeskan perlawaJJ.L.M. Mesterom.“
nannja terhadap kepada peratoeran-peraDiangkat mendjadi mantri-politie”
1e toeran pemerintsh.

klasse pada Algemeene Politie di Arnhemia, Goesawin
Landraad:

glr. Mangkoeta Soetan.

Atas permintaan
dengan

sendiri

hormat moelai

1930, Mas Dikoen

diperhentikan

tanggal

15

Maart

pada

Idem

Landraad di T. Balaidiloear kebe-

dari

Larangan

vergade-

ring
Simla. 12 Mei. Oendang-oendang boeat

mentjegah

vergadering jang

mengasoet,

lid pada Landraad di iang baroe ini soedah iisiarkan

hendak menangkap orang gila terseboet.
Siorang gila mengetahoeiia akan ditang- Bindjei.
kap laloe ia memetjahkanpoela seboeah
Diangkat mendjadi —idem— Mas Ralampoe, kepoenjaan kedai itoe.
iman gelar Hadji Abdul Razak, cranie
Politie mengedjar, ialari laloe menaiki se- pada B.P.M. di Pangkalan Brandan.
boeah pohon njioer.
Burg. Stand.
Disini terdjadi perlombaan Sport antaDiperhentikan dengan hormat sebagai
ra siorang gila dengan politie Radja, moe- bg. ambtenaar BS. di Pematang
Siantar,
lai
dari poekoel 5 sore sampai poekoel Abdoel Djalil Siregar glr. Maharadja Goe7 malam, dimana orang gila itoe kesoeda- noeng Sepirok.—
hannja dapat ditangkap.
Diangkat mendjadi idem di Pematang
—0—
Siantar, Tengkoe Radja Ibrahim, Commies
Orang gila terdjoen kedalam soengai. pada kantoor Ass. Res. disana.
Dibantoekan sebagai adjunct v/d djaksa
Pada hariSenen tg. 12 dezer. sore, seorang Tionghoa

Ba Ke enta
Kk,

an

boeat berobat sebab ia se- ratan negeri Kalihasian Harahap, machiTengkoe Dr, Mansjoer ada termasoek: orang gila. Jang membawa adalah seorang neschrijver le. klasse pada kantoor ConThe rightman in the right place!
oppas politie. Sesampainja di titi (Djamba- troleur di Aek Kota Batoe.
H0
tan) dekat roemah sakit terseboet, entah B. B.
Dipindahkan dari Gewestelijkkantoor
sebabnja orang Tionghoa j. gila itoe
apa
Selamat sampai!
di
Medan kekantoor Controleur di Arnmelompat
kedalam
soengai Segeradiberi
Consul Tiongkok.
hemia, adjunct commies J.U. Rikumahu.
pertolongan.
Hari ini telah sampai consul Tiongkok j. . Kemoedian oranggila tadi dibawa ,kemDipindahkan dari Sabang keSibreg,
baroe, t. Tsan Cho Lin disamboet oleh ber- bali kepolitie post Tinosi, dengan ber- vd. onderwijzer Marah kamin:
bagai2 wakil perkoempoelan.
Idem dari Sibret ke Sabang,
Onderoleh Ioeka2 dimoekanja
Pendoedoek
Tionghoadi Medan amat
wijzer Djoenet.
—0—
Sabang

ke Lho,Seumawe

hulponderwijzer Joenoes :
Idem dari Lho'seumawe
hulponderwijzer
Lali.

Peshawar,

sekarang soedah

segenap provincie,

oentoek

berlakoe

di-

Menghindarkanhoe-

toe hara,
"
Peshawar, 12 Mei. Satoe penjerangan
terhadap kepada sedikit dari pengikoetpengikoet Ganhi dibawah pimpinan anak
jang tertoea dari Hadji dari Turangzai
didaerah Mohmand soedah membawa hasil j. baik. Beberapa pendoedoek dari Moh-

mand menjemboenjikan dalam lobang di-

bawah tanah.

NEGERI

BELANDA.

:

Aneta Radio.

Kapal penangkap ikan paces.

Vlaardingen, 12 Mei. Kapal api Noor-

wegen

bernama

,,|

“", -moeatannja

22.000 ton, seboeah kapal penangkap ikan
jang paling besar didoenia, soedah membongkar moeatannja disini 19.333 ton mi-

njak ikan dengan seharga.6.000.000 roepiah. Minjak sebanjak itoe terdapat dari
pa
18 ekor ikan paoes jang ditangkap

didaerah Zuidpool.
Pompa

Tg

mengeloearkan minjak itoe di-

keSabang pergoenakan
dengan memakai doeaboeah
pipa.

Pesta Belgie tjoekoep
satoe abad.
ja karet.
Dari medja redactie.
Harrisons & Crosfield mentjatet harPemboekaan
Pavilga karet menoeroet harga di Singapore, dengan akan memperingati tjoekoep 25
Kemala Negeri: Kiriman toeansoejoen
Nederland.
tiap? 1 pond f 0. 23”/, dan Londen6 15/16. tahoen berdirinja Asahansschoul (H.LS. dah diterima, Hanja menoenggoe tempat
Luik, 12 Mei. Wakil-wakil Pers BelanPada penghabisan minggoe j.I. banjak- sekarang).
sadja. Banjak terima kasih atas bantoean da
mengoendjoengi paviljoen Nederland
njapersediaan di Londen 76118 ton.
Masa ini orang sedang siboek beroesaha toean.
pada
—0—
perubeadivesan peres tahoen.
..
mengoempoelkan ongkos-ongkos jang per.
ada
lapang
oeas lapangan tanah
Pendoedoek Medan jang diantar
loe oentoek itoe.
Corr. Teb. Tinggi, soerat seperti jang
wakilkekoeboer.
Tengkoe Dr. Mansjoer terhitoeng moe- toean kirimkan. pernah disiarkan“dalam 8.000 meter persegi. Sita
wakil peroesahaan besar ada berhadir.
Pendoedoek Medan jang diantar kekoe- rid jang pertama masoek kesekolah ter- Sinar Deli.
Pemboekaan
lling itoe akan berDengan ringkas tentang itoe diterangkan: lakoe tanggal tentoonste
boer selama Minggoe jang laloe, dari tang- seboet.
26 Mei.
—0—
gal 4 sampai 10 Mei banjaknja 26 orang,
H.N.A. dalam
sehari sekoerang-koetoe 16 orang Boemipoetera dan 10 orang Andjing dan tioeng jang terpeladjar. rangnja menerima doea lembar soerat se' Satoe pesta makan.
ionghoa.
Beheerder Onderneming Sibogat (3e toepa itoe,: kadang-kadang sampai 4. kaJang disebabkan penjakit berdjangkit ada, afd. Kisaran Est.) ada mempoenjai doea lau sekalian soerat seroepa itoe mesti di- - Antwerpen, 12 Mei. Malam ini diadakan
Sorang kenadijsentrie dan1 orang typus. ekor andjing jang mengerti benar, akan dilajani, perloe seorang Secretaris jang penis makan oentoek merajakan pemboeaam Paviljoen Nederland. Jang toeroet
kemaoean toeannja. Kalau ia melihat orang mempoenjai tenaga besar. Tetapi kerap berhadir adalah minister van Arbeid
naik lereng tidak toeroen ditentang roemah kali soerat-soerat itoe kita ,,tompangkan" Belgie dan Nederland serta burgemeesterfocannja, tentoe akan dikedjarnja dan kedalam motor gerobak gemeente.
burgemeester dari Amsterdam,
rdam
apabila dapat tentoelah taringnja akan
Di Europa dan Amerika soerat-soerat dan Antwerpen.
Pemoeda-pemoeda doeloe. segera dikawinkan mendapat makanan dari orang jang dike- demikian, dipandang seperti sport djoeleh familienja, chawatir kalau-kalau anak itoe .... djarnja. Telah banjak orang jang loe- ga, ialah oentoek berkenal-kenalan,
dan
salah djalan".
Bekas minister Postka-loeka, jang diberi oeang oleh toeannja xoena memboeang-bocang waktoe oleh
Pemoedasekarang, banjak mempoenjai
huma memboeuat rede.
f 25, hartawan-hartawan.
keloeasan
slaat" kawin, sebab katanja ter- ada jang #5, f 10, dan sampai-sampai
peladjar: tetapi “pemoeda
Disini roepanja sport demikian baroe
sek:
Antwerpen, 12 Mei. Banjak pembesarlebih ba- tetapi perboeroean pada ,,binatang djinak"
njak..,. ..nginap dihotel"
Ya
4 alias manoesia, beloem
dapat roepanja dikenal.
pembesar Nederlanddan Belgie, diantaranjg

ukaga
panjat jang api ooleh
dab
an anting kesana,”
ela har toe DARI PEROAOELAN.
bari
Apotheek nantorp. Dta
kana OaSn Sena

politie datang

waktoe boleh toelis

erang

pembalasan soerat anakanda

Tengkoe Dr. Mansjoer dan
goenakan ,temponja“ boeat main sport
f
pekerdjaannja.
(tennis). Sesoedah ditoeloeng lebih djaoeh
/ Tentang Dr. bangsawan ini, lebih lan- beliau tolong lagi tjaharikan tempat boeat
djoet Pembantoe S. menoelis pada kita menompang, karena di Hospitaal itoz meskipoen ada tempat nienginap, tapi maka“ sebagai berikoet:
Tengkoe
Dr. Mansjoer sesoedah ber- nan tiada disediakan karena kelengkapan

(Kalau tocan ada

salinannja, tetapi- kalau

ke Europa.

Satoe vergadering besar.
Sjarifah Aminah menerima poela soerat
Vergadering besar, jang diadakan pada
sekarang tidak begitoe, mesti ditanja dari ajahnja itoe, antara lain-lain sebagai hari Minggoe ini, boleh djadi bertempat
sama anak kita. Mana soekanja, kalau berikoet:
di Royal Bioscoop, kira-kira akan beroleh
dia tidak maoe djangan dipaksa. Kalau
koendjoengan jang loear biasa.
£
dipaksa, kita menjesal dibelakang hari.
Sebab ajahanda berangkat (ke PalemAdinda pikirlah habis-habis soepaja se- bang), dan ajahanda kirim 'soerat pada
Amat diharap tocan Salim dapat djoega
lamat.
M. Noer.
berbitjara didalam vergadering itoe.
Adinda beloem tahoe hal sekarang,
Kalau kapal jang ditompang oleh toean
Kemaoeannja anakhanda itoe ajahanda
soedah kebanjakan mendjadi penjesalan
Salim
berlajar hari Minggoe pagi, kiramak ajahnja, dengan paksa pada anak. kaboelkan, dimana sadja anakhanda maoe kira beliau tiada dapat hadir didalam
dinikahkan, ajahanda boleh datang, tetapi
Habislah nasihat kakanda ini Soesah ajahanda tidak ada onkost, tidak vergadering, tetapi kalau kapalltoe dapat
pada adinda
berangkat sore, hampir boleh dipastikan
bisa ajahanda berichtiar..........
kita dapat mendengar soeara djcmpolan
hormat kakanda
itoe.
Dari
sekalian soerat-soerat ini, mem(wg.) S. Achmad.
—0—
boektikan, bahwa toean S. Achmad, tiWeltevreden, 13 April 1930.
Orang gila didalam kampoeng.
dak keberatan anaknja kawin dengan Sja"
Mengatjau
sadja
tifah, malah ia menjatakan
setoedjoe
Kepada M. Noer sendiri toean S. poela.
Kedjadian ini semalam poekoel 5 sore
Achmad menoclis:
di Djalan Amalioen. Seorang pendoedoek
Tetapi meski demikian iboe Sjarifah djalan Amalioen, mempoenjai famillie seWeltevreden 14 Febr. 1930 dan ajah tirinja tidak setoedjoe.
orang laki-laki jang gila, Orang itoe
selamanja didjaga didalam roemah. Pada
Anakanda
Bagi gadis itoe dan Noer telah hampir djam jang
terseboet — diatas orang
Mohamad Noer dengan selamat
tertoetoep sekalian djalan. Dengan segala itoe lepas dari koeroengamnja, laloe pergi
di Kamp. Melajoe II
doeka tjita dan ,dilajangkan” poela oleh keloear, mendatangi kedai seorang peremIni soerat seperti badantoeboeh Lang- penghidoepan, Noer berangkat
ke Medan, poean. Disitoe ia memetjahkan stopflesch
sa ajanda sendiri mendapatkan anakanda dan bekerdja pada salah satoe Gouver- tempat roti, dan ysbonbon. Jang poenja
disini.
nement disini.
kedai dengan tjepat
memberitahoekan

ditempat ftoe djoega.

itoe jang memberi tahoe.

Thamrin dah Oetoyo.
»Peranakan Tapanoeli Sport"
Dengan telefodh hari ini kita terima
Pada
kita dikabarkan:
ini, ajahanda sertakan didalam soerat boeat kasar dari Pematafg Siantar, bahwa toean
Bestuur
baroe dari Peranakan Tapanoeli
Salmah boenda Sjarifah Aminah, tentoe toeanT hamrin dan Koesoemo Oetoyo telah
Sport T. Balai terdiri dari t.t. M. Gazali
itoe soerat anakanda socdah batja itoe
sebagai President.
sampai disana.
soerat,
Karim vice President.
Disana toean-toean itoe hari ini“me- A.
Pendeknja permintaan anakanda kedoea- ngadakan perdjalanan keliling, memeriksai H. M. Azhari Secretaris & captain
Oesman Peningmeester
doeanja itoe ajahanda soedah setoedjoe- keboen-keboen dan. perkampoengan.
Mee Ismail
kan, melainkan poelang maaloem pada
Besok tengah hari akan meneroeskan Abdul Aziz commissarissen
Boenda Aminah, sebab dianja dari ketjil
sampai besar Sjarifah Aminah dari jang perdjalanan ke Medan, dan sampai di Hassan commissarissen
M. Joesoef Adviseur.
mengoeroeskannja sakit senang Sjarifah Medan sorenja.
Terhadap
kepada bestuur lama teroeAminah' maaloemlah anakanda, kalau meDjadi
toean-toean
itoe mempoenjai
lihat dari tentang ajahanda koeasa meni- waktoe banjak di Medanakan memperha- tama tocan M. Joesoef, dengan ini dinja.
kahkan sadja, apalagi ajahanda tidak ada tikan keadaan disifti, mengadakan berba- takan terima kasih atas djasa toean-toean
itoe. Terserahnja pimpinan P.T.S. dalam
daja oepaja, dek karena kemiskinan maa- gai. bagai pertemoean
dan vergadering, dan
tangan
,,darah moeda” membawa perloemlah anakda, ajahanda maoe datang kelak beroleh pendapatan banjak goena
koempoelan
ini hendaknja kepadang kedisini melangsoengkan ptkerdjaan ini ti- Volksraad.
:
madjoean.
dak besar, anakanda soedah ma'aloem
Comite jang medjamboet, akan memSatoelSportvereeniging jangtelah beroekemiskinan ajahanda tetapi 3oenggoeh- beri pertolongan seperloenja, baik goena
moer
kira-kira 3 tahoen!
poen
begitoe poelang ma'aloem
pada mengadakan vergadefing, maoepoen goena
——
anakanda, ajahanda
menoenggoe chabar memberi pertolongan jang lain-lain.
M.S. V..L. S. V.
dari anakanda dan chabar dari Boenda
Medan Sport dan Largkat Sport, keSjaritah Aminah dan ajahanda soedah ki- Hadji A. Salia.
doea
djago Club jang terkenal tentang
Toean
Hadji
A.
Salim,
jang
akan
berangrim Soerat padanja dibelakang ini ajahanda berangkat ke Palembang dimana katke Europa oentoek menghadiri Arbeids- permainannja pada hari DJUEMAAT
ajahanda sampai di Palembang ajahanda conferentie di Geneve, hari Sabtoe akan di moeka ini tanggal 16 Mei akan berdjocang boeat Competitie klas I di pakasi chabar, boleh djoega kirim pada aja- sampai ke Medan.:
dang
Hakkastraat.
Penjamboetan
kedatangan
toean
ini,
handa, adresnja:
Siapa menang dansiapa poelajang keok
dilakoekan oleh Jong Islamietenbond. PeS. Baharotddin p/a S. Sjamsoeddin
tang Sabtoe malam Minggoe, digedoeng soenggoeh pajah menebaknja, karena keMedan Hotel Weltevreden
Lain tidak ada baik, maaf ajahandapa- TB, toean Salim akan mengadakan lesing. doea Club ini sama koeatnja. Siapa lalai
Hari Minggoe beliau meneroeskan pe- itoelah jang goalnja bebotjoran.da anakanda.
M.S.V. keloear dengan opstelling:
ladjaranja,
maaf ajahanda
mafhoemlah,

kesoekaan mak sadja, apa maoe mak
dan bapak sadja anak menoeroet. Zaman

henti selakoe Landschapsarts di Tandjoeng
Balei, laloe memboeka hospitaal sendiri

kalau an-

djing ito .,loepa,... barangkali. tertidoer,
gn
ada seekor
(beo)
ntoeng daHadji A. Salim, MH. Thamrin, Koe-| lam
ami Bang Sei
mara
la
I——

Dari soerat anakanda ajahanda terima,
ajahanda mengerti segala boenji perkataan apakanda dari awal sampai achirnja,

SESOEDAH LAMARAN
Langsa

:

diperhentikan. Anehnja poela,

Deli ramai|

«

adalah minister Arbeid Belgie dan gezant

Prinses
Juliana
mendjadicerelid
dari KLM.
.

Belgie di Den Haag jang mengoendjoengi

,

Paviljoen Belanda itoe, dima-

Advretentie

na berlakoenja pembitjaraan telefoon di
Den Haag, 12 Mei. K.L.M. meminta
Indonesia itoe ada satoe perkara jang soepaja prinses Juliana soeka mendjadi
menarik hati: Toean Posthuma memboeat cerelid dari Mij.- itoe,
langgar masoek istana,
satoe pedato dalam bahasa Belanda dengan
Amsterdam
12 Mei. Studenten Delit
mengoetjapkan selamat datang kepada jang

PANTJI-PANTJI

LELANG

aa
hadir. Spr. menerangkan, bahwa maksoed- jang dengan hantam kromo sadja soedah Sebab hendak berangkat ke Tanah Air
njapertoendjoekan ini ialah soepaja sesama maspek kedalam istana Koningin, mereka
(Tapanoeli)
tetangga
berkoendjoeng - koendjoengan diperbal sebab melanggar masoek keistana.
Di
roemah
tocan 'MOHD ILJAS SecrLapangan tempat boenga-boenga sadja ada PERZIE
dangweg
No.
356 (Soengei Krah) pada
8.000 meter persegi. Kiriman-kiriman itoe
Gempa

bererti parsatoean Keradjaan Negeri Belan-

dadalam pertoendjoekkan pertoendjoekkan

tanah djadjahan dan peladjaran. Dan djoega
bererti oentoek mengeraskan peladjaran
dan mengoeatkan kepentingan dari satoe
sama
lain jang membawa kepada keroe-

Teheran,
bar menaksir,

hari

hebat.

9 Mei. Soerat-soerat

ka-

bahwa ada 2000 orang jang

mati disebabkan bahaja gempa jang terdjadi pada tanggal 5 Mei didanau Urumia
di Salmas. Gbntjangan pertama menjebabkan pendoedoek kota berlarian keloear,

DJOEMAAT tanggal 16 MEI
moelai dari poekoel 6 sore.

dari

ALuiniNiuM- TOEKLEN

1930

Jang akan di lelang dari segala perkakas

roemah

tangga

jang

selamanja

di

pelihara dengan baik seperti Krosi Medja

dari djati, Lemari. djati, tempat tidoer
besar dan ketjil (boeat anak) Gramafoon
koenan doenia.
ketjil,
pot-put boenga dan
akan tetapi selama
malamnja terdjadi 2 besar dan
Spr. mengoetjapkan terima kasih atas kali pergontjangan hebat sehingga keba- lain-lainnja.
Venduhouder,
bantoeannja belgie
njakan roemah
mendjadi roentoeh
dan
Perantjis manoesia terbenam didalam onggokan beSeteroesnja dalam bahasa
DJAAFAR gelar Soetan Seri Moelia
Gemeente Faad Medan
spreker mendjelaskan kembali — pedato- kas-bekas roentoehan roemah itoe.
nja diatas itoe. Ia kasih selamat -kepada ROEPA?KABAR.
Jang menerima pesanan:
orang-orang Belandajang toeroet memMohamad Rawi, klerk Inspecteur
ke- Kembalinja Radja Siam dengan Permaisoeri. I.
bantoe dan oetjapkan terima kasih
Bangkok,
9
Mei.
Radja
Siam
dengan
Inlandsche Onderwijs.
dan
pada burgemeester Van Cauwelaert
permaisoerinja jang kembali dari pendja- 2. - Mohamad
..4sa,
klerk — Kantoor
Gemeentebestuur Antwerpen.

lananja ke Indo China soedah tiba kema-

Mr. Troelstera meninggal doenia,
Den Haag, 12Mei. Keadaan
penjaki

rin disini.
Penjamboetannja tidak diramaikan berhoctoeng dengan meninggalnja jang moelia njonja Lady Manopakarana.

mr. Troelsra sekarang sangat mengchawatirkan. Kemoedian dikabarkan bahwa
mr, Troelstra soedah meninggal doenia.

NTOKO ex DRUK

Peter Jelles Troelstra terlahir pada
tanggal 20 April 1860 di Leeuwarden.
Ia djadi student boeat

hakim

T OKO

di Groni-

dengan

sebab

Abdul
A. M.

& Toean beloem
moediania mendjadi advocaat dan pro- & auto
recelame

ada

Gn
Gi
Gan

perhatikan

9|

jang maksoednja pemboeka djalan), oentoek menentang kepada Domela Nieuwen-

huis. Dalam tahoen 1894 ia keloear dari
Sociaal Democtatischen Bond dan laloe
dirikan bersama-sama dengan Van kol,
akan Sociaal Democratisch Arbeiderspartij.
Dalam tahoen 1897 ia terpilih oleh tiga
boeah districten, jaitoe Winschoten, Leeuwarden dan Tietjerksteradeel, terpilih sebagai lid Tweede Kamer. Dalam tahoen
1901
iakalah dalam pemilihan districten
terseboet oleh A.S. Talia, tetapi sebentar kemoedian
ia terpilih oleh district

Rotterdam boeat ganti Lely.

Ia terkenal seorang jang sangat banjak

berdjasa dalam S.D. Kamerfractie, dan ia
sangat terkenal dalam djiwa politiek ne-

geri Belanda.
tahoen

boelan

Dalam

1918 disebabkan

boeat tanda

tannja.

Baroe-baroe ini soedah

menarik

hati akan

perboeat akan
«

boekoe

kehorma-

selesai ia

peringatan

jang

isinja.

ribben.

Moelai
“ban

Ca-

di

gambar)

dari sekarang

Oostkust,
sewain

Awas !!

kita

soedah

compleet

Filmnja disediakan
Pembajaran

oentoek keperloean kebon-keadakan

sama lampoe

»Bioscoop”

(komedi

Electriesnja.

jang kotjak-kotjak dan ramai.

direken paling moerah atau boleh berdamai.

auto

lain-lain.

Lampoe

AUTO

||
|

Warenhuis
No. 20

bo.

12

Keterangan

0040
0 aman 00 SEMEN 00000
INI DIA BAROE MOENTJOEL
»

Lekas

boleh tanja sama :

bikin

»
»
|

perhoeboengan

Tanja keterangan pada
SUMATRA

GRAMOPHOON

COMPANY.

Telegram -dres Sumatraphoon.

Oudemarkstr. 2. Medan, Tel. sementara 1174.

Di kita poenja Toko, bisa beli dengan Huurkoop (ansoer)
GRAMOPHOON
merk jang terkenal dalam pergaoelan
doenia

dagang,

semoerah

ia itoe, merk ODEON,

moerahnja,

sehingga

harga

dari harga jang

jang

setinggi-tingginja.

Tiap-tiap beli satoe mesin dapat 5 bidji Plaat extra. Dari lagoe

lagoe boleh pilih, menoeroet sekehendak Toean-toean, Model
nja

kita

tangga.

tanggoeng

menjenangkan

Kedatangan
toean-toean
kita
Orkest INTERNATIONAAL.

L

Electrisch boeat keperloean

Pasar Malam.

d

bagi

samboet

perhiasan

roemah

dengan

Speciaal

Menoenggoe dengan hormat.

4

Sumatra Gramophoon
00000 ama

40

Coy.

mm

00000

membeli SAROENG

jang toelen ?!

BIOSCOOP “ONDERNEMING
merk :

2000

Mij. ini, sebagaiman4 penggalian di

Onderneming

Awas!

dan

Kelepasan pada Bata-fsche.

Den Haag, 12 Mei. Bataafsche melepaskan banjak employeenja-di Venezuele
disebabkan peroebahan rantjangan-rantjangan pengadilan pada tjabang-tjabangnja

44404000

. Dan djoega ada mempersewakan: VRACHT

kekoeasaan

dan ALUMINIUM

TELEFOON

Ga

———

November

politieknja mendjadi hilang. Ia banjak me| noelis soerat propaganda. S.D,A.P, mem-

boeat peringatan

Bioscoop

salah raba dalam

mentjapai kekoeasaan, maka

5 dan 6 BIDJI

Medan's

»

2 0 0 ce.
0 GEMM
.. 00

De Baanbreker

LA

kan soerat kabar

90 00 00 0 can

000000 a55bLBUG

ia mendiri-

STELAN

Menoenggoe dengan hormat.

Ga
GR

AEESA
6 66 6 6 €«

dimana

di Utrecht,

PAKE

model

COMPANY“

mempoenjai -GRAMAFOON?

99

Dalam tahoen 1893 ia doedoek sebagai
advocaat

JANG

dari EMAILLE

nam

kita-jang
mendjadjah seloeroeh Sumatratimoer
@ Atjeh, Tapanoeli dan Padang.
dan pada tahoen 1890 ia masoek kepada @ Djika tocan bermaksoed hendak menbeli GRAMAFOON tahan
sadja dan bitjara dengan verkooper kita.
Sociaal democratischen Bond.
Atawa datang di toko kita diterima dengan segala senang hati.
Dalam
tahoen 1892 ia mendjadi reHarga pantas dan bersaingan dengan lain-lain tempat. Tidak
dacteur dari Sneeker Courant jang
pertjaja? Boleh .tjoba.
tahoen 1893 diteroeskan dengan

nama De Nieuwe Tijd, dalam mana
Franks van der Goes toeroet doedoek
dalam Redactie.

lain

Aziz, Directeur Sinar Deli.
Thalib, Sinar Deli.
9

dimana ia selaloe
curen di Groningen,
tjampoer dalam gerakan kaoem pekerdja

dalam

sedia

DARI

WILLISSTRAAT 23 Telefoon 1352
MEDAN

Ke-

Srtafvordering",

van

4.
5.

000000

memboeat

satoe proefschrift jang bertitel: , Art. 165
dari Wetboek

Gouverneur.
Djoendjoeng, klerk Post kantoor.

rn DRUKKERI)
»THE ROELAM

ngen, dan mendapar idjasah pada tanggal
7 Juli 1888 dalam titel doktor dalam ilmoe hoekoem

3.

Djoega

|
1

5

pemboekaan

THONG

Makaustraat (dibelakang
Telefoon

& Co.

'

Royal Bioscoop)

No. 491 — Medan.

7

Toean

SAROENG
Hanja

mz» DELI-B10SCOOP

hendak

SAMARINDA

dapat

pada

V.

G.

dan BOEGIS

JANG

BOORHAN

TOKO SAROENG TENOENAN
Passarstraat

Moelai hari Rebo, 14 Mei1930
besar dan loear biasa:

besar jang terpilih

saroeng jang

Kita minta toean soeka oedji lebih doeloe dan periksa dengan
teliti dari kita poenja keloearan, pesti menarik kesenangan tocan
seteroesnja.

Sportfilm jang amat
penoeh dengan per-

mandangan, m2noeroet kesoekaan didjaman sekarang: kleurnja
bermatjam roepa seperti: hitam, copy, blauw, oemoe, hidjau,
gandaria, chocolade, pvctih dan lain-lain.

film

FOX SPECIAL.
SPEAKEASY.
dengan,
PAUL PAGE, LOLA LANE
dan HENRY B.WALT HALL

Tjoraknja teratoer dengan pantas dan memaniskan

Gjocangan,
pertandingan
Boxsen, Inemba Koeda dan
pemandangan

jang

biasa dikota NEW

YORK.

Serta:
GIRL FROM HAVANA
detigan
LOLA LANE

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

dan PAUL PAGE

drama

menarik

hati

Saroeng Boegis pakaian Adat
oemoe,: 4f 4- f 10- f 15.Saroeng Boegis boeat djocal
perkodi: f 65.- f 170.- f 200.-

jang sangat
dan

ramei,

penoeh dengan njanjian dan
muziek

jang amat

1:

perkodi

f

180.- f 200.-

orang Sumatra .Roepanja hitam dan
f 20.- dan f 35.lagi: Roepanja hitam atau oemoe,
f 250-.f 400.- dan f 600.-

merdoe,

Liat dan dexgarlah ini pertoendjoekan — jang
biasa.

16 Bagian

pada pe-

Harga boeat pakain:
soetera Shanghai no. 1: A4 f 10.- f 15.dari
Saroeng Samarinda
f 20- f 27.50 dan f 35.—

loear

THE

Satoe

Post Box 72.

bitjara:

kedoeanja

Satoe
ramai

MAKASSAR

ASLI

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

Pertjoendjoekan jang Paling
2 Film

79—81

TOELEN.

Kita

16 Bagian |

menoenggoe

pesanan

pertjobaan jang lekas dan diminta

tocan-tocan toeliskan dengan menoeroet harga jang terseboet di SINAR

loear

loepa

DELI.

Langganan SETIA harga dan pembajaran boleh berdamai
-

|

:

,

AdserteniTamaa

RESTAURANT.MOHAMMADAN

aa

HOTEL

MANDAILING

MEDAN.

No. 40 Moskeestraat

FIRMA MADJI MOHAMAD TAIB & SONS
Medan

Belawan

Paleisweg Soekaradja.
Telf.

Atapweg

1119.

Tel. 42.

BERDAGANG
Papan dan brotti -brotti dari kajoe
Meranti dan Poenak (damar batoe)
jang

dengan harga moerah.

terbikin |

Singapore, |

Djoega selamanja kita ada persediaan |
kajoe laoet, roepa-roepa oekoeran.
Anak

kajoe, bamboe Siam, atap Nipah

|

dan lain-lain.

42

Menoeggoe

- BRILLIANT dan INTAN

Satoe Roemah Makan jang paling bersih di Medan.
Mempoenjai Pelajan jang radjin dan mengerti terima segala tetamoe.

Sedia kamar-kamar tempat menginap, penerangan tjoekoep dan senantiasa
dafat angin baik. Makanan saban waktoe dapat jang masih baroe. Minoeman dari

MAS DJADI
MODERN.

Dari

Ul

mode

pada:

TOKO

HADJI

tin dan Soekarno, jang orang soekai ziman

Dasi dan sapoetangan, serban oentoek Hadji, saroeng
Samarinda, saroeng Batoe Bahra, saroeng Djokdja.
Pajoeng soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak
imatjam jang lain.

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

ISHAK
2

ISMAIL

Adres soerat-soerat dan

Medan.
H. ISHAK
Oudemarkstraat 2 Medan.
samarinda

pesanan:

ISMAIL.

1

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

segar.—

Ada sedia goedang auto oentoek passagiers. Kamar mandi dengan
air bersih dari waterleiding.
Makanan dioeroes oleh pelajan-pelajan dengen bersih.
Tetamoe selamanja diterima dengan boedi manis
!!

Tarief sewa kamar
satoe malam.

moelai dari f. I-— f 2.—

£ 2.50 dan f 3.—

Menoenggoe dengan hormat,

MARAH

BONGSOE.
Eigenaar,

pelekat, terboesj,Stjapal, enz:

kasaran.

bisa

dipanggil

Mr. Noish'fki

Electro. oeatoe perkakas electrisch, jang dapat me-

penjakit di dalam. badan

seperti ngiloe-ngiloe, tidak enak tidoer, dan

dilain tempat, tentang ajaran

Dan sedia mendjoeal mesin

2

berdamai

Mesin Toelis,- Graphotipe, Addressograph,

'Gramophon

Z
HET BESTE GOEDKOOPE EN VLUGGE
REPARATIE ATELIER SCHRIJFMACHINE
S

en

kembali

Afdeeling

Didalam

baroe.

'Oostkust van Sumatra bisa terima Abonnement

iboeat membersihkan

.Toelis.

N. B.

Djoeal

hands, sekarang

dan

dan memperbaiki Mesin
beli

Mesin

REMINGTON,

4 hands merken,

Gilng

Machine
tahoen,

Lijst

Toelis

2de

sedia djoeal Mesin Tociis 2de

« VER, LINDETEVES,CORONA,

ROYAL

OLI-

EDIAL dan

padi. Kita kasihGrantie satoe
tijp

10 djaribeladjar sendiri

karangan O.K. M.D. Gamboes harga F1.90.—
'Toean-toean datanglah persaksika
Mesin Toelisnja harga boleh berdame.

sendiri

Adres:

H

25

» BAROEMOEN, Oudemarkstr. No. 59 Madan

I

E

L

pada:

D”

Ditanggoeng pekerdjaan kita
« menjenangkan publik. -

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

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
00000

(met electrische

Toelis jang toea bisa

Rool (getah) Mesin

dibikin

Pekerdjaan rapi dan -bagoes.

KESAWAN

Dick.

Edison

kracht of Zonder) enz.

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

2——

Tel. No. 1177. Medan

SecJ—g

REPARATIE ATELIER:

pakaian jang paling bagoes dan netjis, tjoema didapat

RNF

lebih doeloe.

NAITO.

3 Prins Hendrikstr.

B. BAROEMOEN van WELTEVREDEN.

MEDAN

0

boleh

itoe, ketjil dan besar.
Tanjalah keterangan lebih djaoeh pada:

K.

DELI

dan
haloesan
batik

8g
382
5
gg
33
£
a2
8
82»

Goentingan atau potongan

»C

dari

njemboehkan

ya
.ERIGTIT
NT DAU
ATA IGPA apa
»

tempat jang sebaik
- baiknja
oentoek advertentie.

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

negeri sendiri. Oleh karena itoe,
»SINAR DELI”

Inilah satoe perkakas'jang'- dinamakan Electro Sathy Apparapus, soeatoe pendapatan

dres

anak

Inilah

»SINAR DELI" dibatja oleh:

adres

batikhandel

Betoei jang mendjadi saudagar besar bangsa Europa:
Betoel jang mendjadi saudagar
perantaraan bangsa Tionghoa
akan tetapi
pembeli jang sebanjak-banjaknja
bangsa Indonesia.

kain

jang

intan
MEDAN

anak negeri. Kepoenjaan

paling baroe.

matjam

en BROS
dan

sekarang,

anak. kemedja soetera.

menjediakan

TOKO

Toekang mas
Kapiteinsweg No. 43

2 Medan'

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

ada

Sedia bermatjam - matjam permata.
PERDJANDJIAN:
tidak setoedjoe dengan barang jang
disoeroeh bikin, wang dikembalikan.

EDWIN

Oudemarkstraat

riboean

jang

ISMAIL

Ada sedia mendjoeal Petji tempahan, teroetama potongan Tham-

Lain barang seperti saroeng
Menerima oepah, dan sedia djoega
soedah siap.

EUROPA:

sampai mode Timoer

000000000000000000

TA

SIBOLGA

Soesoe mentah dan Air Lemon, sedia seteroesnja. Kamar-kamar mandi, menjenangkan bagi tetamoe. Tjobalah koendjoengi Roemah makan kami !!
83
Kami berdjandji menerima tetamoe, dengan Sabar dan Hormat.

dengan hormat.

s#5#5—5-—5—-—.:3-#-E

DIIKAT DENGAN
PERHIASAN

HOTEL

anaNBAANA

000000000000000000

N.V.S.H.M.

Na

83
£E53
5
g3»
3
23
z7

oekoeran

3
8

Fabriek

&

oleh

sz

toepa.roepa

-

aa

aan

WIro00000000002

dvertentie

88 MEDAN

TELEFOON

266

TA

LOETJOE
phoon berkata

Verkooper gran
seorang pembeli:
bagoes betoel, Ini

ah, toean! plaat ini
plaat toekang lafibini

wak, orang
sampai
berma
terang dan keras,

No.

63 Arba'a 14 Mei

1930 — 15 Zoel'hidjah 1348 Tahoen

ke I

lah.

dan
doea koempoelan itoe dibantoe oleh
penonton jang
soeka berkelahi. Ketika
itoe perkelahian soedah berhenti kenjata-

an bahwa orang2 itoe telah menjembelih
pada sama satoe sama lain dengan atoeran

Perkara amoek.
j. ngeri sekali.
Seorang mati dan 3
mendapat

loeka.

Pada hari Minggoe j.l. dikampoeng Kodja seboeah desa jang djaoeh dari district
Kebajoran, jang semendjak dahoeloe soedah terkenal, banjak kedjahatannja telah
kedjadian

dengan kena batjokan pada kerongkongnja
dan beberapa loeka jang lain, sedang
Tabri. soedah mendapat 11 loeka irisan
dan loeka tikaman pada seantera badannja, Tidak ada harapan bahwa ia akan
bisa teroes hidoep sedang Saimin poen
ada pajah sekali. Anehnja didalam itoe
perkara bahwa — perempoecan
jang diriboetkan itoe dan pada malam Senen
masih beloem kembali, didoega tinggal
pada kekasihnja jang ketiga dan bisa djadi
sekali dilain kampoeng.

mati-matian, antara doea golongan familie

dengan mana djoega lain-lain orang, sobat dan temannja masing-masing sama

toeroet tjampoer, demikianlah Aneta
mendengar kabar.
Perkara itoe jang membikin riboet se-

antero kampoeng, doedoeknja sebagai dibawah ini :
Seorang bernama Rasidi tinggal dikampoeng Kodja, baroe-baroe ini, telah bertjerai dengan
bininja bernama Sopina,
seorang perempoean jang tjantik dari desa itoe jang soeka mendapat perhatian

orang laki-laki dari kampoeng itoe.
Sopina jang merasa senang
sekali,
dengan pertjeraian
itoe telah memilih
lain lelaki, jaitoe salah seorang dari kekasihnja.
Perkawinan itoe poen tidak kekal.
Baroe-baroe ini perempoean itoc telah
hilang
dengan
sekoenjoeng-koenjoeng
Soeaminja jang tjemboeroe jang mengira
bahwa ia poenja bekas bini telah kembali pada soecaminja jang doeloe
telah
memberi tahoe hal itoe dan doegaannja|
kepada ia pvenja doca saudara, jang dengan bersendjata teroes berangkat boeat
mentjari keterangan.
Demikianlah doea partij itoe soedah ber-

temoe, Rasidi, laki jang doeloe, tiadabisa
atau

tiada maoe

tentang

memberikan keterangan

tempat tinggalnja perempoean |

itoe.

Laloe timboel perselisihan, dengan|

mana

Rasidi soedah mendjadi begitoe ma-

rah dan

tjaboet parangnja boeat dengan

dibantoe oleh iapoenja sawdara, mejerang
moesoehnja jang bersendjata djoega. Keadaan
itoe soedah mendjadi perkelahian j. !
ramai

sekaliantara

familie

dengan familie|

Dari lawannja

maka Oesman telah mati

Derama itoe soedah kedjadian pada djam
8 pagi. Veldpolitie dari Kebajoran baroe
mendengar

Apakah

itoe

setelah

lantarannja

terkma

kasih!

Saja tidak

antara doea djam,

itoe

akan

diperiksa

DRUKKE
,PERT
JA5
TIMOER
" MEDAN
—RIJ
:
t
5.
-

atagiverlof ke
loear Negeri

Rubberstempelmakerij & Reparatieatelier Schrijfmachine,

Orang menoelis kepadaJava Bode:
Berhoeboeng dengan keadaan didoenia
dagang, begrooting'ari negeri soesah dibikin tjotjok, pemgntat berpikir oentoek
doegaan
dak

oleh

detachements-commandant

sendiri didekat itoe tempat dapat melakoekan beberapa penangkapan
dari orang
orang jang tersangkoet pada perkara itoe.
Sesoedah tentoelah bahwa penoempahan darah itoe membikin terkedjoet orang

'Telefoon 1300.

Orang mendapat

bahwa keadaan

dimasa

bisa berdjalanfsampai

ini ti-

Penglihatan di Europa.

docnia kiamat

tapi boleh djadi, skali akan

dimadj6e-

(Oleh

kan beberapa tindakan bocat perhematan.
'Salah-satoe diantara perhematan
- perhematan ini didoeggk
ada tentang memperkoerangkan hak”dtas verlof kelocar ne-

geri.
Tapi dalam hal ini, soepaja tidak menerbitkan
perasaan tidak senang diantara

satoe

dan

lain,

soesah sekali

boeat
mendapatkan — satoe definitie
jarg betoel, jang mesti dianggap ada

Nederland,

»R"—Correspondent ,,Sinar Deli."

20 April

1930.

Masing-masing ' orang jang ,,berdjalan
djaoeh" tentoe banjak jang dilihat. Boleh
djadi djoega banjak jang di ,rasai”, Keadaan jang terseboet diachir, tiada wadjib
selamanja. Banjak jangdilihat, itoe beloem
bererti apa-apa. Tinggal dikampoeng sendiri, djoega

banjak

kita

melihat, tetapi

mengetahoei

,strekking”

dari tjerita-tje-

»itoe ke itoe” djoega.
Dahoeloe, waktoe saja masih di ,,kampoeng halaman, tepian tempat mandi",
dienst beberapa tahoen.
Sebagai satoe oekoeran, jang teroeta- sekali seminggoe menggaja ke ,, Royal Opera
ma bocat menetapkan siapa jang bisa
ri Dermawan of Sumatra" (sampai sekadianggap mempoenjai hak atas verlof rang saja bertanja pada sendiri” What is
keloear negeri moesti diseboet: mendapati a name?
boeat ,,memperhatikan”
kembali pada
keloearganja, dan soepaja lelakon jang ,.diambil”,
bisa mendjadi koeat kembali, sebab siapa
Sekian kali saja memperhatikan bebejang soenggoeh asal dari Nederland per- rapa lelakon itoe, beloem pernah saja
mempoenjai hak boeat pergi denganverlof ke Nederland sesoedahnja melakoekan

lebih djaoeh.
Meskipoen soedah begitoe lambat, assis- loe pada doea hal terseboet.
Dan mereka jang perloe pada
tent wedaria dengan veldpolitie dengan
dipimpin

atau Rubberstempel apa sadja
Sedia matjam-matjam. Letter Latijn
dan Arab, roepa-roepa bentoek,
vorm dan model.
Harga pantas.
Keloearand. : made ,,Pertja-Timoer

di Garantie.

membikin perhematan.

Rasidi tjoema mendapat batjokan pada
poendaknja.
la poenja saudara Saimin mendapat
loeka berat pada leher dan dadanja.

satoe derama, jaitoe perkelahian

berkelahi,

£

Hak

'

Kapan berkeperlocan. Tjatet adres ini. Tjoekoep terkenal. Boeat oepah tjitakan,

soeka plaat begitga Nanti orang sangka saja berkelahi engan isteri saja”.

kedoea.

Indonesia.

#jitakan dan stempel.

Sekarang mesin baroe, letter baroe, perkakas baroe. Boeat stempel, Handteekening,

"makian. Soearanja
ga kedengaran sampai kedjalan besarfdan kerocmah sebePembeli:

Lembar

Oepah

padal

doea

rita jang

dimainkan. Boleh djadi

ga tenaga import. Dan satoe hal jang waktoe
itoe,
ialah
bahwa
daaneh, jalah, tiap orang akan dapat me- lam tiap-tiap lakon mesti ada ,.radja djin"
meskipoen

oentoek

,variatie", nama

ini

orang kampoeng itoe. Akan tetapi ketika
kadang-kadang ditoekar dengan nama
politie datang orang-orang soedah sabar boeroeh dari locar negeri), tapi hampir »tadja mambang”, ,radja laoet", ,,radja
tidakfkeorangpoen akan bisa memboeat api", dan segala-galanja.
lagi.
satoe formuleering atau menjeboetkan tangDjikalau dalam tjerita ,:modern", seOrang orang jang salah telah ditangkap kas dengan
perkataan, siapa-siapa jang perti salinan dari Toneelstuk, Shakespear
dengan tidak melawan.
haroes dianggap ,,boekannja import”.
»The merchant of Vinetie”. soesah di
Teroetama dalam hal ini, pemerintah ssalekkan" radja djin, maka seboleh-boMajitnja dibawa keS.T.O.V.LA: boeat
di periksa sedang orang2 jang loeka di- moesti menjingkirkan hal-hal jang moe- lehnja mestilah ada djoega berakasi dan
dah menerbitkan pengarakan koerang se- berlagoe seperti radja djin.
bawa ka C.B.Z.
—-0—
nang. Di Nederland ada beladjar banjak
boekanlah lagoe
Tetapi barangkali
Rechthoogeschool.
orang jang terlahir di Indonesia, jang di- djihin-djihinan itoe jang menarik hati saja
Telah loeloes oentoek dictoraal examen kirim oleh pemerintah kesini, tapi jang menempoeh pintoe loket kartjis ,,Royal
| ste gedvelte, toean-toean Soerjadi dan di Holland semoeanja tidak ada mempoe- Opera". Lagoe-lagoe ,,extra", seperti
njai kelocarka. Ketjilnja mereka hidoep ventjik poetih selendang majang”, dll.
Raden Tirtawinata.
di Indonesia, tjoema. beladjar disekolah
tinggi di Nederlaitd, lain tidak. Moedah

sekali orang menganggapnja orang-orang
seperti

itoe,

boekannja

,tenaga

import,“

sebenarnja, djikalau kita tiada memperhati-kan dengan sengadja.

Pelantjongan2 dari negeri Yankee, misalnja seringpoela ,.mengelilingi" Indone-

sia,

tetapi biasanja boeat ,,reisstudie" ini

tiada
lebih lama dari ,satoe" minggoe,
mereka melintasi" kepoelaurpoelauan Indonesia. Hasil pemandangan dan pendapatanjang diperoleh dalam senjawa njamoek
itoe, kerap kali mengherankan. Adaji
menghasilkan kitab berboendel-bendoelan
Ini namanja dinegeri Dollar ,,efficiency"
dalam ,,business"?
Dengan ,.permoelaan kalam"' diatas, seba-

gi

ganti

pertemoean dengan pembatja

inar Deli, saja hendak meloekiskan
sebab doea matjam keadaan :

hal itoe teroetama ada kaoem boeroeh saja tiada mempoenjai ,,notie” dalam sejang dikasih masoek dari loear negeri ke gala
rahasia
tonel.
Indonesia, atau orang itoe menjeboet djoeApa
jang
saja
ketahoei
pada

ngoendjoekkan siapa jang haroes dianggap
mempoenjai. tenaga import (kaoem

loear sadja, .oppervlakkig" kata orang Belanda. Tiada tahoe kita akan keadaan j.

le. Betapa kerasnja hati teringat'ke-

pada barang dan keadaan,

selagi

jang tadinja,

kita dinegeri sendiri, tiada kita

lengahkan

amat,

dirantau

mendjadi

tetapi djikalau djaoeh
angan2

dan boeah

kenangan.
Ile Bahwa seseorang jang berada
dinegeribesar atau diloear negeri tiada
perloe mendadahkan diri, bahwa mereka
lebih tinggi kemagahannja lebih moelia”
koleganja jang berada dinegeri ketjil.
Masing-masingnja djagoan dalam kalangan sendiri-sendiri. Oleh sebab itoe
bagi saja ,.djoernalis desa" dan ,djoernalis kota" tiada goena mesti mendjadi

perkataan

pemaki,

dari satoe podjok
Bertoepang

jang

dilemparkan

kelain podjok.

kepada hal jang pertama,

kaki itoelah jang mendjadi sebab saja bermaktentoe tiada sedikit mempertjepat
,,Opera Sri soed akan menoeliskan segala penglihatan
kearah
pemoeda-pemoeda

Dermawan“. Dan saja waktoe itoe moe-

saja

dinegeri asing, jang boleh mendjadi

da poela.
perbandingan
oentoek negeri kita. Saja
tapi toch mereka akan selaloe mendapat hak
Waktoe nonton-nontonan itoelah saja sampai pada hari ini semangkin hari
se-'.
atas verlof keloear negeri.
“i-toe-ke-itoe" mangkin
perkataan
mempeladjari
tegoeh
pertjaja,
jang
keadaan
Kerenaini, roepa-roepanja
adil kalau djoega! Pendeknja tingal dikampoeng djoenegeri kita dalam pengertian lahir-batin,
dimadjoekan permintaan-peraintaan, bah- ga banjak dilihat. Setidak-tidaknja banjak
masih
lebih moelia dari keadaan-keadaan
wa orang moesti mengoendjoekkan jang| boleh dilihat.
di-Europ
2
a sini.
tempat tinggalnja jang pesti dari iapoenja | Djikalau kita dinegeri asing, selain dari
koelawarga ada di Nederland, atau pen- banjak, poen bermatjam matjam djenis jang
Berasas kepada pertimbangan jang ke-”

deknja di Europa. Tapi djoega moesti ter- kita lihat. Soenggoehpoen demikian bagi
njata bahwa orang jang minta verlof ke orang jang dinegeri asing boekanlah ini
loear negeri
itoe
memang
ada orang ' mesti djadi satoe kepongahan: Penglihatan
jang biasa hidoep didalam
hawa dingin seorang dalam ,,perdjalanan djaoeh” atau
seperti di Europa, hingga kedatangannja dalam kota ,,wallahoealam besarnja” tiada
di Europa itoe ada

oentoek mendapatkan

tenaga badan baroe, sesoedahnja iabekerdja banjak tahoen dinegeri

Boeat

belakangan,

LAGI

BER-AOESAN

BAROE

Begitoe djoega, diwaktoe sehabis makan, kaloe pake
bisa dapat banjak banPeperment ,MULFORD”,
n makanan.- Sehantjoera
toean atau kesenangan bagi
lainnja, poen membikin moeloet toean, selamanja didalam perasaan seger.

100”/o

djaoeh jalah dengan mengoendjoek setjara ringkas hal pemerintahan jang hendak

diatoer di Tanah Seberang teroetama di
Sumatra.
Moela2 kita hendak menoendjoekkan perobahan bestuur di Indonesia telah terdjadi

MULFORD

&

berhoeboeng

- NEW
COMPANY

Alleenvertegenw:

TOKO

AUWPI

Gasiaaesbasenanaan

aan umma

YORK.

lain

dari Regeeringsreglement

poen

ber-

SE

artikel

Weltevreden Telf.
Soerabaja

adanja wet tanggal

hoeboeng dengan ini, telah dirobah (Tiga

NG-MEDAN

Bykantooren :

»

dengan

N. O. I.:

T

Dalam kampoeng atau desa, orang
menyetahoei segala seloek beloek
perkara, tahoe sampai ke ,,inti-intinja" dari

besar.

bil bagian maoepoen sebagai borg boeat
sesocatoe — onderneming,
jang dibikin
dengan berdasar atas satoe perdjandjian,
boeat mendapatkan
keoentoengan jang

di... bitjarakan.
Djawaban pertanjaan ini,

ertikan sebagai, hasil timbang

tilik jang

teliti, dikampoengkan dan disoesoenkan
menceroet ,gegevens statistiek,” maocpoen pendapatan ,wetenschap“ dari pref

itoe.

Siapa jang berpikiran demikian, oesah
lagi membatja karangan ini. Mereka tentoe akan ketjiwa hati.

67

132B.
2572N.

—0

jang

kita

seboet

diatas,

adalah

tanah Djawa, hingga kita tidak perloe mengasih keterangan lebih djaoeh.

Jang
disini kita hendak oendjoekkan
lagi, adalah fasal pertamadari artikel 67a
jalah

j. selandjoetnja menetapkan pemba-

gian
dari bilangan di Indonesia dalam
provincien dan lain2 gewesten tidak lagi
dilakoekan. oleh Radja, sebagaimana artikel 68 dari Regeeringsreglement lama soedah menentoekan,
dengan oendang2

tapi dapat dilakoekan
oemoem, dengan lain

kita rasa baik perkataan
maoe dikatakan sama wet, tinkita koetib apa jang toean Idenburg ka- dakan oemoem dari bestuur, Kroonordon3
takan dalam Eerste Kamer waktoe ren- nantie atau ordonnantie biasa.
Sementara itoe, bagaimana
pembahatjana wetitoe dimadjoekan disitve, digian bilangan di Sumatra hendak dilakoemana antara lain ia bilang:
»Maksoed dari tiap-tiap perobahan be- kan kitabatja dalam verslag Ierste Kamer
4) sebagai berikoet:
3
stuur j. dilakoekan adalah moesti tjotjok de- (pagine
»Dalam Eerste Kamer pernah ditanjakan '
ngan kekoeatannja rajatjang ada. Tidak
dah bisa dikatakan satoe haloean bestuur satoe rentjana dari pembagian provincjet

6 Febr. 1922 (Ned. Staatsblad No. 51),
dimana ada ditambahk:n tiga artikel
antara artikel-artikel 67 dan 68 dari Regeeringsreglement, sedang berapa artikel jang baik ada baik boeat semoea rajat dan

ternama.

Terbikin oleh:

H. K.

kaoe

dibikin dengan
Indonesia atau satoe
—0—
bagian dari itoe).
Pemerintahan ditanah seberang.
Orang tentoe menanja. apa sebab besBerhoeboeng dengan warta Java Bo- tuur diJava soedah melakoekan
lebih
de, tentang hal diatas, kita rasa ada pen- siang dan kenapa
di Tanah Seberang,
tingnja djoega boeat dibitjarakan lebih teroetama diSumatra
baroe — sekarang

Terdjoeal diantero toko
jang

satoe pertanjaan

hidoep diwaktoe dapat

Dimana

pemandangan seorang jang

dalam negeri ketjil seringkali lebih bagoes
dari seorang jang berdoedoek dalam negeri

tapi moesti dimadjoekan

dah melakoekan dienstnja beberapa tahoen.

Chocolade.
en dranken

sIntensiteit“

met”

toelisan saja ini

bnekanlah akan djadi atau akan mesti di-

lebih tinggi dari mereka, jang tinggal didesa atau dikampoeng-kampoeng.
ini atau prof

djoega:

ngan mendapat gadji penoeh, jalah, sesoc:

dari pembikinan dan kwaliteit jang paling haloes.
Bisa “dapat djoega didalam wangian Rose, Violet en

provisien

'menggoena

ke Europa, moesti diberikan verlof dalam
negeri, oempama kata emam boelan de-

»MULFORD”

TERTANGGOENG

bisa

,,preference" jang

saja lebih dahoeloe

disini, bahwa

Saja tjoema akan bertjeritera apa jang
penda
satoe pertengkaran laki-bini, atau dari saja lihat, dan bagaimana
maksoed dan perboeatan tetatangga sendiri saja tentangan apa jang dilihat itoe. Djatertanggoeng kepada
negeri besar banjak kita lihat, di segala-galanja
Dalam
tidak bisa diberikan verlof keloear negeri banjak kitatahoe, tetapi semoea itoe dari »persoonlijke indrukken.“
"
lagi seperti sekarang.
Lain pertanjaan jang timboel ada begini :
Generaal baik dengan langDari orang ini djadi soedah bisa me»Apa orang-orang jang berontok" itoe Gouverneur
soeng, maoepoen dengan menjimpang tidak ngerti, mengapa peroebahan bestuur di Tadari peratoeran verlof keloear negeri,
djadinja jang tidak bisa dapat verlof lagi boleh djadi orang jang toeroet mengam- nah Seberang ada lebih ,,belakang" dari

»MULFORD"

PEPERMENT

orang

masih mendjadi
anak, dimanatelah mengoendjoengi sekolah rendah dan sekolah pertengahan? dan sebagainja."
Dengan tjara begini, banjak orang akan

bisa terdapat didalam pekerdjaan kantoor atau didalam perdjalanan, kaloe orang
lantas ambil.

PEPERMENT

panas.

hal jang terseboet

tempat kelahiran sebagai satoe oekoeran,

dan soeatoe

KESEGARAN

menimbang

perloe selaloe mendapat

Coca, memaksa

ncrangkan

tempoh. Haloean bestuur jang boeat Nederland ada baik, bisa tidak baik boeat
Indonesia. Haloean bestuur boeat Java ada
bagoes, bisa djadi tidak bergoena boeat
Papoca. Pendirian atau roepanja bestuur

dan djoega ada dinjatakan

kehendak:

boeat membikin provincies dan gouvwinementen di Tanah
Seberang, berhocboeng

pada perbedaan

besar dari

rajat,

besar".
artikel 67a sampai 67c dan berapa artikel
Tapi adalah tidak dimengartikan,
lain adalah kita maksoedti
Reglement
seatas beleidnja Pemerintah di Indonesia, rioesti berdasar atas pengetahoean jang dang diatas dibilang begitoe, di ,,Menx jang ditetapkan dengan wet tanggal 2 dalam dari negeri dan rajat, djoega moesti rie van Antwoord“ dari Eerste
Kamer
September 1854 (Nederlandsche Staatsblad ada ketjotjok:n antara kemadjoean pela- antara lain Minister van Kolonien bilarg:
»Sumatra sedikitnja didjadikan
tia
No. 129. Indische Staatsblad 1855 No. 2) djaran, sociaal dan economie dari rajat dan
jang ada ditambah dan diperobah, begini : Pemerintah“ (Handelingen Eerste Kamer provincies. ,,(pag, 5).
Fatsal pertama

dari artikel 3 telah dibatja:

1622 pag. 364).

tidak terlaloe

(Lihat samboengan di pagina IV).

WELKOM !,

Sumatra.

bolga djalan Padang Sidempocan ada sa-

Ra'jat dalam afd, Groot Atjeh.

toe kampoeng Pandan namanja. Kehidoepan
orang disini ialah mengambil ikan
Jang tidak diperintah
elaoet (poekat).
oleh.Zelfbestuur,
Seorang jang menamai dirinja V a sco
Dalam waktoe beberapa hari “ini roede Gama menoelis:
panja
di kampoeng terseboet ada main
ToelMan, saja dahoeloe dari.ini memronggeng bandjar. Semoea anak-anak dan
beri keterangan, tentang pendoedoek tanah orang tuca-toea tidak ada jang'tidak meAtjeh jang diperiritah . oleh Zelfbestuur nonton hingga sokongan banjak dapat
dan... jang tidak-diperintah “oleh Zelfbe- sianak ronggeng.
stuur.
Didalam afd. Groot Atjeh ra'jatnja tiBerhoeboeng dengan adanja permainan
dak ta'loek kepada Zelfbestuur, melainkan ini orang dikampoeng itoe jang biasanja
diperintah teroes oleh Gouvernement.
setiap malam mengambil ikan atau menJang mendjadi kepala ra'jat, jaitoe djatochkan poekat dilaoet serta memanOeleebalang jang memerintah satoe dis- tjing sekarang tidak ada lagi. Mereka
trict dan imeum jang perintah satoe onder- soedah--banjak tergila-gila dengan anak
district, dan jang febih tinggi Panglima ronggeng. Wang harga ikan jang mereka
Sagi. Satoe onderafdeeling diperintah oleh dapat boleh dikatakan soedah masoek
Controleur atau Gezaghebber.
dalam kantong sironggeng Bandjar.
Pemandangan didalam djadjahan ini ada
—0—
lebih aman dan lebih senang ra'jatnja kaJang berpangkat rendah dan
lau dibandingkan dengan ra'jat jang ta'berpangkat ,,tinggi".
loek kepada Telbestusr, Kesenangan raAkan menoendjoekkan, betapa perloenja
jat, kita dapat ketahoei lahirnja. Oeloebalang tidak toeroet tjampoer tangan di- kepala-kepala anak Negeri di Palembang
berikoet inikita koetipkan
dalam hal jang boekan oeroesannja, Ti- berserikat,
soeatoe
seroean
dari orgaan Pasirah
ada poela mendengar seorang ra'jat jang
Bond:
mengadakan oeloebalangnja kepada besKalau kita tilik adanja Pasirah-Pasirah
tuur Europa, berhoeboeng dengan sesoedidalam
golongan Residentie Palembang
atoe aniaja oentoek
pemerasan kepada
ini
tidak
sedikit, apa lagi kalau seloerajatnja.
roeh
Zuid
Sumatra, dari pangkat
PaLain dari tempat Zelfbestuursgebied,
ngeran,
toeroen
Depati
dan
Pambarap
boleh djadi sajalah pengadoean-pengadoebeloem teritoeng Kerio dan Penggawa
an jang didiponeer dikantoor-kantoor tijang mendjadi kaki tangan Pasirah-Padak koerang dari berkilo: gram kertas.
sirah. Akan tetapi sebagain besar dari
Sajang sekali, politiek Atjeh masih ada
jang koerang menjenangkan kepada

seba-

hagian Rajat. Rajat menjatakan lebih baik
diperintah teroes oleh Gouvenrnement
dari pada dari pada diperintah oleh Ooloebalang Zelfbestuur.
Orang-orang
dibilangan afd. Groot
Atjeh senang tentang perniagaan, pertanian dan tentang ternak ada sangat ma'moer. Banjak

lemboe jang dibawa

dari

Atjehl ke Medan jang keloear dari onderafdeeling itoe.
Tjoba ambil bandingan, Di-Moekim jg.
masoek djadjahan dari Tengkoe Panglima

Polim,

betoel

dimana

perkara

memang

diperhatikan

adat Agama, kehidoepan

oleh J. m.T. Panglima Polim jang diseboet

djoega Tengkoe 22, dapatlah
itoe.
Tjoba palingkan

kemadjoean

pemandangan

kebila-

ngan Zelfbestuursgebied. Dari itoe ra'jat
djaoeh koerang merdeka tentang apa
djoega.
Djika

Gouvernement

soeka pikirkan

akan boeah pengalaman saja jang soedah
masak ditanah Atjeh, sebaiknjalah soepaja
diselidiki

pada

tempat-tempat

dimana

dapat kita ketahoei.
Kita rasa toean-toean

soedah sama

koerang

menjenangkan

mengira-ngira

peratoeran

roes didjalankan
anak negeri.
Bila

oentoek

kesenangan

pembatja hendak mempersaksikan

ini,
tjobalah berdjalan ketanah Atjeh
barang
5 4 6 hari dengan menjinggahi
satoe

atau doea landschap,

.pat tjerita-tjerita jang aneh
—0—

tentoe terda-

dari raiat.

betapa

perloenja

n,

medan,

kalau ,.keok", maloe awag kawan |

poetera dalam daerah

per

hari, satoe djoemlahj. boleh dipan- dalam fasal 2, mengoesahakan pembatjaan

dang sangat

pantas terpandang

keadaan dan Jain-lain sebagainja:
Menoeroet keterangan dari familienja
Labi soedah kira-kira satoe-satpe boelan
b. mempersembahkan permohonan dan bersakit dan ia tidoer di
oleh ahli2.
soerau sadja.
ichtiar
kepada jang berwadjib:
Bahwa
meski . begitoe toch pimpinan
ditempat itoe hal mana

diensttiada

poen ditetapkan

perhatikanlah

kiri

dan

kanan,

boekan

ma ada mempoenjai vereeniging masing-

ada mempoenjai perkoempoelan"madjoekan pertanjaan ini: ,,apa

Nessel telah
seperti berikoet.

memadjoekan

bahwa

selama

kita
kabar

pertanjaan
'

1928-1929 dienst

sama

dengan

nganggap

dia, pemerintahp»en, me-

bahwaorang mesti berhemat

oentoek belandja negeri, ditambah

pendirian

dengan

seboeah Hospitaal S.S. (dengan

inventaris,)j.

soedah pestisadja,

pcean-perempoean

jang

lagi

dengar

sebagai

pema-

saksi

Padang.

Fasal
Nama,

itoe didjoeal dengan

jang minta-mintasedekah

kih namanja

sewaktoe

dai nasi di-Hadjoran
memoentahkan

darah

tar itoe djoega ia rebah

makan disatoe

ke-

Sibolga

soedah

hingga

seben-

dan

mengheni-

ini ialah orang boeta (jang tiada
jang kerdjanja setiap hari
me-

n:inta sedekah kian kemari. Waktoe
ia
m”kan adalah disisi isterinja. Apa jang
Munjebabkan maka ia moentah darah sek- rang dalam pemeriksaan jang berwadjib

di Sibolga.

—0—

dang) seorang toea berasal

Pajoeng
Toewa

dari Soengai

lehernja

PANAS

Boekit

terikat

Telefoon M8

SIANTAR»

poenan Pasirah dan Kepala Marga, didirikan oentoek 29 tahoen lamanja, terhi-

moelai

dari 30

dan berkedoedoekan

September

1926

di Batoe-Radja (Pa-

lembang).

MENJEMBOEHKAN :

menghitamkannja

serta mendinginkan kepala.

aa

amar

Djika

toean dihinggapi oleh sematjam penjakit, djangan

tocan

toenggoe
Segera

Wilhelminastraat 70

Kedoedoekan.
Perhimpoenan memakai nama : Perhimtoeng

BAROE

FILIAAL

dan

penjakit

itoe

sampai

mendjadi

besar.

toean mentjari tabib jang dapat memberi pertolongan bagi toean.

kita ada mempoenjai soerat soerat poedjian, mempoenjai
soerat-soerat boekti, beberapa banjak orang jang telah
disemboehkan dari penjakitnja jang
berbahaja,
jang
£
berada diantara hajat dan mati.

Oleh sebab itoe, djika toean, atau familie toean,
atau kenalan toean, bila dihinggapi penjakit,
diselakan akan datang mengoendjoengi

boeskan napas jang penghabisan.
melihat)

AIER

Gantoeng diri.
Orang kabarkan pada Radio berselang

1.

Lamanja,

Syphilis (penjakit perempoean, keloear nanah darah
kctor dan perasaan tidak enak).
Obat Medj en (tjoekoep dimakan doca boengkoes
sadja).

harga beberapa roepiah boeat satoe pak
jang berisi beberapa helai, oedjar Tj.S.

moentah darah.
(Corr.
S. D.) Seorang Boemipoetera Pa-

segala jang baik
perhimpoenan.

(Orgaan. P. B.)

»Perhimpoenan
Pasirah dan Kepala
Marga”.

boet dan

Orang

mengoendjoengi

d. mengoesahakan
dan bergoena kepada

0
Ichtisar — Statuten.

sesak, batoek kering, asthma, koerang darah, demam
lama, koerang koeat kepala, sakit djantim).

me-

djoega

Toean-toean

dengan soempah,

Paris Beauty (menjantikkan moeka)
Syrup Sohbet Djiwa (sakit batoek, dada, napas

njeroepai oeang kertas. Ada jang berangka
lima, sepoeloeh, limapoeloeh, seratoes dan

kertas itoe ada tertoelis

Selakan

pertjetakan. sendiri:

makaia jang kenjataam bersoempah palsoe
ditoentoet dan perkaranja pada tanggal
13 Mei jl. telah diperiksa oleh Landraad

diadakan sematjam kertas jg. ditjitak

zroef Tionghoa, kalau-kalau kertasitoe
dibelandjakan orang kedesa-desa oentoek
djadi oeang kertas jang toelen,
:
—0—

itoe dioesa-

(seboleh-bolehnja) pada

menonton

Berhoeboeng dengan itoe, maka dalam
lingkoengan soedagar Tionghoa di-Padang

didalam

hakan mentjetak

akan me-

Obat Mata (Oentoek segala matjam penjakit mata,
dengan obat disapoe dari loear).
Minjak ramboet (centoek memandjangkan ram-

beberapa hari ini,

kabar akan

kedalam koempoelan terseboet.
Sebab didalam perkara itoe Nain di-

SANGGOEP

lain-lainnja diachirat. Sedang oeang poen
dibakar djoega, soepaja diachirat mempoenjai oeang lagi.

dalam

soerat

mengoesahakan roemah sakit j. mana, ter- dan anak negeri.
Segala soerat-soerat kabar
timbang hospitaal itoe tjoema akan diper-

Atjeh Sumatra Timoer, Minangkabau dan
daerah-daerah lain ?“
9
Pertanjaan lid Volksraad.
Pada tanggal 28 April jang laloe toean

toemah-roemahan dan lain-lainnja, maka
simati itoe akan mempoenjai roemah dan

Demikianlah

mengeloearkan

sadja kita berpangkat rendahtetapi toean- taboet, tapi sebaliknja ada lain-lain orang
toean jang berpangkat tinggi soedah sa- jang lihat bahoea ia benar ada masoek

Toemah-roemahan serta lain-lainnja. Karena
menoeroet doegaan mereka kalau dibakar

politie telah membeslag kertas jg. terseboet
ketika dikirim orang dari Tiongkok kepada seorang soedagar kemari oentoek
didjoeal. Sebabnja dilakoekan pembeslahan
ini, politie merasa koeatir, walaupoen

Cc.

terima tawaranitoe hanja te-

mengambil poetoesan boeat mendirikan hos- djadi soeara perhimpoenan dan lain-lain
pitaal . sendiri di Loeboek Linggauserta soerat kabar jang berfaedah bagi lid-lid

NNain jang diperiksa menerangkan, ia
Maka santarlah soeara kita disini berseroeh kepada toean-toean ramai-ramai dipoekoel
itoe
boekan sebab masoek
berkoempoel dikalangan Pasirah-Bond, kedalam rombongan (koempoelan) perem-

itoe, kalau adajang mati, diketika menjeratoes hari dibakar oeang, pakaian dan

sedang

dengan bersila -doedoek dilantai tegesnja

alias si-Baba.

itoe moedah kita tjapai.

sagan dari Z.S.S. di Lahat Palembang telah
Tionghoa, memang ada satoe roepa ke- melakoekan pembitjaraan sama N.V. Ned.
pertjajaan bahasa simati itoe akan hidoep Ind. Land Syndikaat tentang perawatan
poela didoenia lain (achirat). Oleh karena thabib dari personeel jang dipekerdjakan

selandjoetnja.

perhimpoenan ten-

tang perdagangan, keradjinan, peroesaha boekan tergantoeng.
pada
pemasangan
djalanan spoor di in tanah pemeliharain hewan, pengadja-Ini sebab orang ada taroh doegaan apa
Moeara Saling
Loeboek Linggau, perawa- ran dan perkara-perkara jang lain
apa
tentang kematian ini dan ini sebab
.bertan mana akan dilakoekan dalam hospitaal faedah baginja.
politie tentoe akan bekerdja' bikin pengoekapoenjaan naamlooze vennootschap itoe
soetan lebih djaoeh.
Fasal 3.
di Moesoe Oloe, kira7 K.M. dari Loeboek
Tentang ini dari Politie Radio dapat kabar
Djalan-djalannja.
Linggau.
2
bahwa orang itoe bernama Labi gelar
Babwa sebagai hasil dari pembitjaraan
Maksoed itoe akan ditjapai dengan:
Kaleh tinggal dan gantoeng iapoenja diterseboet N.V. menamakan itoe didalam
Sahib gelar Soetan Ranga. mengadakan rapat oentoek membi- ri diroemah
hospitaal
terseboet dengan bajaran f 1.25 tjarakan segala perkara jang terseboet kajo Satj dalam bilangan Simpang Harce.

vereeni-

Djikalau benar:

»Wang" kertas oentoek dibakar.
Dalam setengahnja Kalangan bangsa

djalan jang Sah:

nja jang mati ada kelocar darah dan
a. memadjoekan lid-lid tentang ketjer- nira ia itoe tergantoeng ada lain madasan dan penghidoepannja,
demikian tjam.
djoega menegoehkan tali perhoeboengan
Dilehernja itoe orang ada terikat sat
diantaranja :
taliajam jang digantoeng dipakoe jang terb. memperhatikan keperloean -Boemi- tjantoem didinding, sementara ia sendiri

nelan
ongkost jang besarj. hanja mengiging Pasirah-Bond jang begitoe besar koet pekerdjaan orang particulier.
—0—
akan membawa djasa. Toean-toean, zaSoempah
palsoe.
man dahoeloe dan zaman sekarang ada
Nain tinggal di-Limau Poeroet (K. Teberbeda djaoeh, dahoeloe permoehoenan
permoehoenan kita terhadap kepada jang ngah S.W.K.) berselang beloem berapa
wadjib, ada sangat soekar, akan tetapi lama soedah
didengar sebagai
ggaksi dikalau vereeniging Pasirah-Bond bisa be- Landgerecht dalam perkaranja sendiri jang
kerdja tentoe ada kans permoehoenan katanja dipoekoel oleh Hendrik van Keulen
memikirkan

hati ra'iat Pasirah Bond: ,,kita berpangkat rendah, sedang toean-toeanjang berpangkat

apa lagi j. ha-

politie. bikin

pengoesoetan
dalam kematian stoe,
be- sebab pertama telitie
dari..hidoeng dan koeping-

Pocar (F.d.K.) dengan
sama satoe tali.

Dengan memindjam perkataan Orgaan

terhadap atas perboeatan hoeleebalangnja.
Dengan begitoe dapatlah Gouvernement

(Ihal jang akan menjebabkan

Maksoed perhimpoenan ini akan
roesaha dengan

-

Akan tetapi kabar lebih djaoeh ada hal-

dilahirkan dalam doenia ini, tetapi jang
masoek mendjadi lid baroe ada sebagian
ketjil sadja, sebab apa? Itoelah beloem

tentoe

jang

kita lagi ditengah

nge?

gantoeng diri.

Fasal 2.
Maksoed.

beloem berapa lama telah kedapatan mait
didalam sebocah roemah di Lakoek (Pa-

ra'jatnja banjak jang pindah ketempat lain,
didapati beberapa hal

djangan,

ma

soedah diizinkan oleh Pemerintah.

Kita maoe dengar soegranja,
mana jangsedap
id namanja,
Djangan dalam Vc
ad sadja,
dimoeka raiat kita maoc tahoe djoega.

toean seperti 'ajam

-

Tempat kedoedoekan ini djika perloe
Dengan oemoem diseboet erang toez
boleh dipindahkan kenegeri jang lain se- Itoe telah membocnoeh diri dengan.meng-

"Thamrin djago jang garang,
'Oetoyo kawan jang sedang,
kita maoe lihat dengan "terang!

Toean-toean
| marah

anta.

goenakan dalam tempo -- 3tahoen selama
pemasangan spoor itoe masih dikerdjakan
dan selewatnja tempo itoe boleh dibilang
tidak perloe lagi, tidak bisa disangkal ada
lebih mahal dari pada djika orang pakai
hospitaal particulier itoe di Moesi Oeloe
tarief
j. begitoepantas hingga
toean-toean tadi, masih banjak sekali dengan
jang beloem
maoe toeroet tjampoer orang tidak oesah boeang oeang boeat men(masoek) kalangan Pasirah-Bond, tan- dirikan roemah sakit.
Toean Nessel ingin mendengar, atau berdanja.... Pasirah-Bond soedah lama

masing.

disitoelah

aan

Lantaran
Bandjar anak
poekat tidak maoe kerdja.
(Corr. SD.) Kira-kira 8 'K. M. dari Si. Selamat datang, selamat gatang!

Kalau tidak baik oeang dikembalikan.
S. R. B RAM
— Thabib British
India Wilhelminastraat 115 Medan
Telefoon No. 1326.
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Toko TIMBANGAN

P4
“
merk. HAP LIE
Terdiri
“
Pachtstraat No. 29 MEDAN. tahoen
dari ?
?
Telefoorr No. 998.
1927.
“
(belakang toko Bombay Besar)
“
»
Selaloe ada persediaan tjoekoep roepa-roepa:
?
Timbangan Kajoe memake piring tembaga: 10, 15 dan-25 Kilo.
?
Timbangan Kajoe zonder piring : 75, 100, 125, 150, 175 dan 200 Kilo.
Pi
Timbangan

Besi vernikkelt pake

tembaga, dengan batoe
timbangan berkisar:
Timbangan Medja pake piring
tembaga, batoe-batoenja coni-

e

piring

pleet

15

dan

5,

10,

15

25,

50

dan

25
dan

Kilo.
25

Kilo.

berikoet:

Timbangan Medja merk HAP
LIE pake batoe berkisar-kisar,
dari pada

10,

100

Kilo.

besi semoea:

Medja Ideaal dari
| Timbangan
25 Kilo.
pada besi djoega pake batoe
» berkisar-kisar, medjanja ketjilan:
? Timbangan Besar merk Amerika Fairbank: 200, 250, 300 Kilo.
? Timbangan boeat Maas berikoet batoe-batoenja: 250, 500, 1000 gram.
? Gantang Beras berikoet kikis kajoe dari: Jo h 2 5 Liter,
Djoega bisa dibeli satoe-satoe bidji.
»
? Tjanting Minjak dari: ",, 1, 2 Deciliter.
» Oekoeran Kaen-kaen, Meteran, matjem-matjem dan ada djoega jang
» bisa dilipat ampat.
Boewat orang jang akan mendjoewal kombali dengan membeli
»
banjak-banjak bisa dapat oentoeng baik dari
»
potongan harga moerahan.
19
»
4 00000000000 82m 0 000010000404

@

?
»

?
?
:
»

“

@
.

»

?

t

zoemah, toko, goedang dan harta

Selamanja menjediakan sepatoesepatoe jang soedah siap dan
menerima tempahan.
Segala matjam potongan jang
terbikin dari koelit Europa kita

benda toean, terdjaga oleh oppas
malam. Tertangggoeng keamanannja,
PRTICULIERE
NACHTVEILIGHEIDSDIENST

Oudemarkt. 7 — Medan Telefoon 992/M
.
Directeur 'MULLER MASSIS |

bisa terima.

Dan menerima pesanan dari
locar kota.
-

32

83
-

s

ABDUL. WAHID6

Kleermaker Balistraat No.
Telefoon No. 1426 -0- Medan- Deli,

Ditanggoeng

potongannja.

bagoes serta pas

model

menocroct

-orang zaman seMaba aa
karang dan sedia kain-kain.
Dilogar kota Medan kita bisa
kinm dengan rembours.
dan

kemaoean

Menoenggoe

dengan

hormat.

Kaoem sport !
LESS
Pakailah

kaoes

voetBal dan knicdekker
oentoek tocan -toean,

Djoega
NEET,
pat keadaannja.

GRAMAPHOON, Edison, Bell, kita ada sedia, Roepa
- roepa timbangan dan takaran serta oekoeran. Persediaan besar dari perkakas
segala motor dan pendjoeal arlodji merk Roskoph jang toelen.

kita poenja adres:

HAN

SENG & Co.
Telefoon 755 Medan.

selalbe.

f

Paling banjak tersiar dan paling

:

ada

seoempama

hari

3 X

orang

Anggoer

menaboeng

obat tjap Boelan

00

banjak lakoe.

an
saban

»
»

@

|

satoe atawa

2 glas ketjil sebeloem makan

nasi,

kesehatan.

Hoofddepot:

POO

THAI FOO

SENG KIE - Dispensary

00000000000000

"

Mentjegah — roepa roepa penjakit dalam
dan loear badan.

»

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

PADANG

BOELANWEG,

djoeal

djoega

SATIJRIN,

obat koeat

jang

paling

(O.K.S)

Sang

pemoeda-pemoeda

harian,

sitoca-bangka

bingoeng

itoe tambah

melihat pekertinja.

ranggi

Dari sehari-kesa-

-kelihatan. Keheranan hati mereka

?
4
£
»
»
»
“
€
»
»
?
?
“
?

bertambah berapa kali lipat ganda .......... sesoedah lama ta' poenja Tama
sang kakek jang hampir berobah itoe nikah dengam gadis jang moeda belia. @
Pemoeda-pemoeda jang aksi itoe bertambah tertjengang. Masing-masing 4.
tanja bertanja sinjongnjong apakah jang dipakai si kakek itoe?
KALAU

ORANG HENDAK TAHOE, DJAWABNJA IALAH:
0? 0? MEMBIMBANGKAN HATI!! sm

OBAT

KOEAT

,SAFOEFHIDJAZI"

Obat jang tiada berimbang tentang kemoestadjabannja!
Baik sekali oentoek

orang

toga: apalagi

pemoeda-pemoeda!

|

Harga per blik.

. ...

f 0804

Beli banjak oentoek didjoeal lagi dapat korting jang mengoengtoengkan sekali. @
Menoenggoe pesenan dengan hormat, “

@
000000 000000000 00000000000040

Ini
TOKO

terkenal.

«

Ada

MEDAN-DELI

Sang kakek loepa akan kegaekannja. Ia berdandan-dandanan seindahindahnja. Ia pelesier kemana-mana dengan tiada kalanja.

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

|

90000000000000

00

muncemlah Anggoer obi yopboean
ja
epa
i sehat
Hulgi Fen,soIngga

:

Minoem

00000000000000

00000000000000

koeroeslerkbe,

055565

TOS0005

206000AAAARA5AO

FPeoan badanibean

soedah ketahoei

potongan bagoes jang terda-

ringan, ladjoe dan

pakai,

toean

apabila

FS

kereta angin merk MAGtentoe tidak merasa tjape

Oudemarktstraat 53,

—

jang kita sediakan

LESS jang toean
kebagoesannja.

"

tjap Boelan

#

Toengganglah
Motorfiets
merk.
NEW HUDSON dan MATCH-

(pancoran

obat

ltr

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

Tjarilah

Anggoer

-@

Tendanglah VOETBAL merk CHAMPION dan MATCH-

60
00000000000000 Li
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Batjalah ! !

000000000

Dagalah harta benda toean!
DENGAN
PEMBAJARAN
SEDIKIT TIAP- TIAP
BOELAN,

dan

s00000000000000000000 »

Pentjoeri !

kosong,

boleh tjobd “bikin pakean sama

3z

berdiri moelai 1888 — 1930.

A Was

Boekannja “omong

&

z
»&
3
s
8

SENG" G
TJIAN
»NO
Kesawan No, 79 —' Tel, 663 Medan." "

00

To0000000000000

SEPATOE

00000000000000000 @

Ad verte ntie

TOEKANG

KATJA

MATA

dan barang klontong

IJIN TONG & Co, Setan No 2— ue0an
Menjediakan

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

sehatan mata toean
- toean
dengan ongkos pertjoema.
Boleh toekar katja jang
ta”

tidak

oesah

keloear

oeang.

Keoentoengan

Djoega sedia barang
- barang klontong.
kita kasi rabat jang pantas.

35

.

tjotjok

besar

laai

dengan

bagi toean
- toean.

Roeat beli banjak

Menoenggoe

boleh

dengan hormat.

IL

Fotograaf

Awas!!

atelier

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

YEBATA
Kesawan No. 58 Medan Telefoon 1346
Kasta tapa
edia djoeal Pathe Baby

Cinema

Ini toko Speciaal Kleermaker, dar sengadja baas

dipakai dalam roemah tangga dan dibawak

jang

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

mempoenjai kepandean jang tjoekoep.
Pekerdjaan ditanggoeng tjepat dan netjis dan
sedia segala kain-kain seperti palmbeach -lenen-flanel

dikebon - kebon dan bermatjam - matjam film
No. 10278 Billy at Home
» 10124 Harold Waiter (Harrold- Lloyd

».

10297 Tailaring (Charlie Chaplin)

10222

Datanglah toean- toean dan ankoe
- ankoe pn dimana tempat
diatas,
serta banj jak lagi i
i
bat
film jang
tersediajai jang

jang aebcet
terseboet
Telak

Menoenggoe

soedah

biasa

kerdja

di toko

dan

Cornfield

dan keper poetih. Harga bersaingan sama toko- toko
iang lain. Pesanan dari lain tempat dikirim dengan

Charlie's Double (Charlie Chaplin)

10123 Snub is Sciontifie (Snub Piollar)

46

3

1

toestel

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

kita
kita

dengan hormat.

1

rembours.

Menoenggoe

dengan

hormat.

SOO TOW
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Di Djawa
Timoer t. L.L.A. MaurenHet Hoofdbestuur van ,, Mochammadijah“
De. Apostolische Vicaris van Batavia. | De 'Sint Willebrordus-Vereeniging
(Samboengan “dari pagina I blad II)
di
breger.
Mendjadi
voorzitter Groot Nota- di Djokja.
De Apostolische Vicaris van de Kleine | Toeal.
Ba:
Tidak goena hal ini kita teroeskan le- ris Examen, diangkat
t. P.F. Woesthoft. “ Het R.K. Weeshuis di Semarang.
Soenda-Eilanden.
Het Bestuur van de Neutrale Inlandsche
bih djaoeh sebab boekan tidak
boleh
Diangkat mendjadi
Officier van GezondDe Apostolische Vicaris van Nieuw | Schoolvereeniging di Solo.
De Persatoean Goeroe-goeroe
Agama
djadi dikemoedian hari itocakan dibikin heid klas. Il, C.R. Ritsema van Eck. DiGuinea,
e Vereeniging ,Al Irsjad” di Batavia.
perobahan sebagai mana sekarang poen angkat mendjadi advocaet dan procureur Islam di Padang.
De
Vereeniging
,,Hulpfonds
van
den
Het
Vorstenlandsch
Blindeninstituut
Het
hoofdbestuur van ,,oedi Oetomo”
orang meniat melakoekan di Java.

Advretentie

ada

terdapat

satoe ,,perbedaan"'.

Perdjandjian adalah kedoeanja diangkat
oleh gezag jang paling tinggi-ialah commissaris oleh Sri Ratoe, gouverneur oleh
Gouverneur

Generaal, jang kedoeanja ada

pegawai-pegawai negeri dan dengan begitoe
sebagai orgaan dari gezag oemoem,
kedoeanja ada djadi voorzitter, tapi boekan djadi lid dari provinciale raad dan
kedoeanja djadi voorzitter serta lid dari
collega van gedeputeerden, perbedaan jang
paling njata, adalah jang commissaris da-

Djadi kapal Valk

antara tanggal 15 dan 20 Mei akan bekerdja
sendiri.

Sebabnja pengoerangan itoe (boeat sementara dari sebab perloe
penghematan
mengingatkan

didjalankan
keadaannja'l

jang boeroek

begrooting

dari

rentjana

1901.
Kapal pemboeroe
opium
jang baroe
Arend, jang djoega ditentoekan oentoek
Hindia, sekarang
masih ada
di Hindia

beloem ditentoekan pebila kapal itoe
riSri Ratoe sebagai orgaan dari centrale ge- dan
akan datang di Hindia.
zag melainkan ada djadi ,,uitvoerder" dari
9m
titah-titahnja
Sri Ratoe (artikel 141 dari
Sebab
Gouvernement
koerang oeang.
grondwetl tapi boekan bestuurorgaan jang
Perloe
mengadazelfstandig, sedang gouverneur, selainnja
kan
penghimatan.
djadi uitvoerder dari titah-titahnja GouOleh karena gouvernement didalam
verneur Generaal menoeroet artikel 67b
Regeerings reglement melakoekan bestuur kekoerangan oeang oentoek belandja taatas namafja Gouverneur Generaal terha- hoen 1931, sebagaimana kita doeloean
dap pada oeroesan dari bestuurzorg, jang soedah kasih oendjoek dalam courant ini
ta'masoek

didalam

bagian

gewestelijke

kekoerangan

mana ada sedjoemlah besar-

huishouding dan dari mana ternjata, gouverneur poenada bestuurs orgaan jang

nja f 34.000.000.

zelfstandig.

dengan f 20.000.000.—, sehingga kekoetangan
sekarang
ada
sedjoemlah
114.000.000.

Tentang

,,College van gedeputeerden"

dan ,,provinciale“ kita soedah bisa lihat
dan tahoe dari apa jang sekarang terdapat

di Java.
Hingga kalau Padang betoel djadi kota
dari provingie Sumatra, ada harapan boeat
Sumatra Barat mempoenjai satoe provinciale raad, college van gedeputeerden ect.
—0—
Perhoeboengan telefoon dengan
Loear Negeri.

Merk SENANG”

jang akan datang disini

Kekoerangan itoe soedah bisa ditoetoep

Oentoek

mentjotjokkan

dienst

biasa

dari begrooting negeri tahoen 1931, antara lain-lain, telah dimadjoekan
satoe

voorstel oleh Bezoldigingskantoor di Buitenzorg,jang berselang beberapa hari dibitjarakan oleh kepala-kepala
departement. Maksoed voorstel itoe, bocat men-

Pada

publiek pada

tanggal

12 Mei.

diatoer de-

Pendjagaan

poekoel
8

ditentoekan

12 malam.

sampai

Pengoeroes.
ai

000000000000000

Perhatikanlah 2!!!
Keperloean

toean-toean

ini

Toko Katja.Mata

dengan
ongkost.

tjitakan, demikian djoega oentoek perabot
toelis menoelis correspondentie.

Toean-toean kenalan lama, jang telah
memboeat perhoeboengan baik dengan
kami selama 18 tahoen, baik jang tinggal di Atjeh, maoe poen jang tinggal
di Paneh, Koealoeh, Asahan, Simeloengoen
Karolanden, dan lain-lain, tentoelah tidak
meloepakan pada kami.
.
Toean-toean atoerlah pesanan pada
kami ini hari djoega.

bogat

saban

3

menit de-

ninggal doenia disebabkan penjakit long- akan

tocan dengan hormat,

2 anna

Ia sakit dalam 2 hari. Penjakit pest patoe-paroe ini dinjatakan kebenarannja oleh
dokter Soejono dari Tasik Malaja. Dalam
kampoeng Tjiledoek bilangan Garoet ternjata beberapa kematian jang disebabkan

oleh penjakit itoe.
oenoengan

Ditempat-tempat

timboel

kekoeatiran

peorang

njak.

—0—
Satoe timboenan besar ampas terbakar.
poekoel

AUTOVERHUURDERIJ

timboenan

—0—

ampas

ketel dari fabriek

jang terletak dimoeka

goela

Ketegan,

jang

tengah melakoekan pertjobaan boeat meng-

giling. Asal kebakaran itoe ialah dari njala

Loterij baroe.
Sekarang

sedang

ditjitak loterij baroe,

lengan djoemlah dan prijs-prijs jang masa

Hitam

Tarief harga

Doenia ambtenaar.
Diangkat mendjadi onderwijzer eerste
klas
di Sabang, t. F.Rietsbergen.

stelling

di Parijs 1931.

De Vereeniging ,,Eyken-Stichting”.
De Kerkeraad van de Protestantsche
Dipindahkan dari Bandjarmasin ke BanGemeente
di Soerabaja.
doeng technische postambtenaar klas Il, t.
De
Vereeniging
,.Soerabajasche ZiekenH.G. Oltmans. Dipindahkan dari Makasar ke
Bandjarmasin t. J.W. Scheffers. Verpleging”.
De Vereeniging ,,Militair Christelijk
Dipekerdjakan pada president Raad van

Justitie
di Betawi, toean E. Rijkmans.
Diberi verlof 9 boelan moelaitg. 2 Feb-

tuari

G.N.M.

1931 kepada Controleur eerste klas
van

Arken. Diangkat mendjadi

a Iministratief ambtenaar pada Binnenland-

M3ssBestuur di Palembang, t.A. Jonkers.

Internaat" di Koetaradja.

De Vereeniging ,.Leprozerie Menado"
De Vereeniging ,.Ziekenzorg“ di Solo.
Vereeniging ,Internaat-Ternate"

Het Comite Pandirian Roemah Kweek-

school Moehammadijah di Djokja.

sewa

L . KA ) IR

lamanja

Belawan teroes ke Brastagi
Menoenggoe

,

boeat satoe malam

neming,

4.—

»

» 30.—

Djalan keliling sampai di Onderbajaran

Agent dari Motor-motor

Motor-motor kita,

Moeatan dari:
5 orang
T orang
f 7—
f 8—

Medan ke Belawan
Bocat melantjong dalan satoe djam

1 KM.

Sewa

Koeta Radja dan Koeta Tjane.

»

3—

,,

0.35

5—

» 35.—

boeat antara seloeroeh : Medan—Padang—

Menoenggoe dengan hormat!
Deli", Telf. 1174.

,,Sinar

Filiaal agent:

40

merk Stephens perfl. f0.15

merah
Stempel

Molet

».

(empat poeloeh tahoen)

f0.15
t0.50

Postpapier

,,The Bristol” per blok

termasjhoer teroetama di Soematra Timoer

100

50...
1000...

st.

3.75
7.25

»
Roode 'inkt

”

Stempelkussen

pr

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

Kei

dapat beli disegala tempat:

Jang poenja fabriek

WENG

f1.20

fl—

£2,50

£0,07
Silk"
f 1,25
45.50
48,50

blanco
f0,85
bertjetak f 1.25
».
£5.80
f11.50

T oapekongstraat 16

ank Ji

'

54

SENG

MEDAN

—-

Telefoon Nos. 403 5 567.

aa
0an044000000 anu
SOEDAH

GD.

SEDIA !

Apa

LOTERIJ

00000040000
LEKAS

itoe?

BAROE

BELI !!

1930.

Besarnja
f 100.000.- Hoofdprijs
seharga f 15000.-2de prijsf 10000.dan lain2 prijs djoemblah 210 prijsen seharga f 50000.
Harga per To t f 3.50.- franco.- Rembours tidak dikirim.
Trekkinglijst dikirim pertjoema.

zonder diminta.

Atoerlah pesenan dengan lekas, soepaja djangan kehabisan seperti lotery
Eijkenstichting, dalam seboelan sadja soedah terdjoeal 11000 lot di Deli,
hingga banjak pemesan tidak kebagian lot.
Ini lotnja sedikit sadja, pengharapan

bocat dapat prijs lebih besar, sedang

1 5

" 21

harganja moerah, tentos akan terdjoeal habis lebih Tekas, Lekas pesan atau

y L
Un L

"5
" LT

lantas datang beli, djika terlambat kita tidak tanggoeng dapat kebagian,
sebab dalam tahoen 1930 ini serba soesah, tjoema ada pengharapan dengan

» 0.55

Tjoema kita sadja jang djoeal lotery ini di Sumatra:

Vulpen inkt
:
per A.
"050
Zegellak: perdoos 10st. f2.50-per st. , 0.30
si

Handel Mij. & Elect. Drukkerij

.SINAR

MEDAN

tanggal 9 September 1923.

f 0.60

Penrack-sandaran tangke pena perst. f 0.85
:
Y

inkt-Neelmeyer

MALAM

f 0.50

Dienst enveloppen, foolscappapier, enz. —

Zwarte

mendapat poedjian (diploma) dari

PASAR

Pesanan boleh djoega dengan rembours.

dari merk ,,Beilen"
per

Telah

f 0.70
f1.50|
£0.20

pada onggokan ampas

bikin persediaan toeroet mengambil bagian
pada Inretnationale Koloniale Tentoon-

ABDU

Serdangweg No. 356 — Telf. No. 1055 Medan
Telegram Adres: ' AUTOTAPANOELI-MEDAN

Persediaan:
tjair per fl. f1.- F0.75 dan f0,40.

besarnja seperti jang soedah-soedah. Loterij dari merk ,, Dokkum 676 “
per 100st. blancof 1,15 bertjetak f1.65
baroe ini diperkenankan dengan poetoesan
itoe.
500,
£5,50
«47.50
dari Directeur van Justitie tertanggal 14
Pompa kebakaran dari Soerabaja di: Maart jang laloe. Ia ada memakai nama
1000, , fil.
na
panggil dan memadamkan api itoe dalam Vereeniging ,,Bataviasche KinderziekenSekalian enveloppen ini, terdiri dari
satoe setengah djam.
huis", jang pendapatannja akan dibagi pada kwaliteit jang bagoes dan mempoenjai
Satoe koempoelan besar ampas soedah perkoempoelan-perkoempoelan, seperti be- liim jang tjoekoep.— ,
terbakar, sedang ketel poen mendapat rikoet:
Carbonpapler per pak 100 vel f7.—
keroesakan.
Uitvoerend Hoofd-Comite boeat mem- vloeipapier per vel f0,25 dan f0,15
—0—
api jang mendjilat

,,TAPANOFLI”

terdjoeal,"

#
tempat-tempat itoe tjoema bisa didoedoeki Cahier
Enveloppen:
oleh lain orang, djika terboeka satoe bagian
sadja. Tapi selainnja dari ini, dalam ter- dari merk ,,Best 675 en" ,,Java
mijnenbesluit telah ditentoekan djoega, ba- per 100 st. blanco f0,75 bertjetak
500 ,,
»
£ 3,50
»
hasa sebeloemnja diberikan promotie,orang
1000,
t6.
»
haroes telah bekerdja dalam satoe djoemlah

3, terdjadi kebakaran pada

Hmm...

» Sedikit oentoeng
banjak

dan Melajoe per blok
roepa-roepanja akan ,dihapoeskan.
bneat sewa roemah
Sekarang satoe promotie tergantoeng
Kwarto
Schrift
per st.
pada formatie, djadinja'pada banjak tempat
Kasboekje
"
terboeka, jang boeat satoe djabatan jang
Copieboek
“
tentoe ditetapkan dimana begrooting.Dan

Soerabaja, 13 Mei (Aneta Radio). Pagi tahoen jang ditentoekan.
ini

004000

Kami poenja sijsteem sekarang:

pest (pest paroe-paroe). Toean Selamat peratoeran-peratoeran tentang promotie Blancoboek 50 bladzijde per st.
per blok
djadi dokter pada Provinciaal Ziekenhuis orang mendapat pengrasaanjang promotie Bloknoot
Kwitantieboek
bahasa
Belanda
jang memeriksai beberapa orang jang ber- itoe setjara automatisch seperti doeloe
penjakit longpest jang moedah memindah.

Bm

Toko Katja Mata dan Toekang Gigi
Luitenantsweg 24. Tel. No. 1297 !
2
MEDAN

SG

dimana tempat

terdjadi begitoe selaloe lagi, dalam

memoengoet

KIE HOEI SENG & Co.

hari atau

boeat hari jang akan datang, telah kami
sediakan dalam toko kami, baik oentoek

tiada”

Menoenggoe kedatangan toean-

ranglijst. Tempat tinta per st:
f1,50 dan f1.—
Teroetama promotie ada tergantoeng pada Vloeimap—alas menoelis
2,50
ngan Belgie f61'/,, dengan f63'/,.
formatie, tapi ini boleh dikatakan boeat
Perhoeboengan telefoon dari Djawa
Postpapier berrol merk ,,Uilen"
ambtenaar tinggi sadja jang djoemlahnja
dengan Denemarken via Amsterdam diberikoetvloeinja per blok
£0.70
'pegawai-pegawai rendah,
boeka 14 Mei dengan pembajaran 66 sedikit. Boeat
bertjetak f 1.45
seperti dari dienst S. S. pegadaian
dan
saban 3 minit.
berrol merk ,Isala
lain sebagainja, hal itce tidak begitoe Postpapier
Bandoeng, 12Mei. Malam ini pada dioetamakan, dari sebab orang tidak bisa Bond" berikoet vloeinja per blok f 0,75
bertjetak f 1.50
waktoe pemboekaan opsil perhoeboengan memperwataskan formatie boeat djabatanPostpapier—Zonder rol speciaal
telefoon radio dengan Belgie, akan ber- djabatan jang rendali dengan telitie.
bitjara toean Van Weelderen, wakil dari
Ketjakapan selaloe ada dihargakan boeat mesin toelis, warna blauw
dan koening per 100 vel 0,85
Directeur van Gouvernements bedrijven, boeat satoe promotie.
Achirnja satoe
bertjetak f 1.35
dengan Minister P.T.T. Belgie, toean promotie tergantoeng djoega dimana temPostpapier—Zonder
rol
boeat
mesin
Sarthonne.
pat ranglijst, ialah jang namanja tertoelis
—0—
toelis
warna
poetih
,Luna
Bond”
lebih atas. Inilah jang mendapat kans beper 100 vel £0.75
Longpest di Garoet.
sar
mendapat promotie lebih lekas dari
bertjetak f 1.25
Bandoeng. 12 Mei. Aneta Radio). A.I.D. jang tertoelis namanja dibawah ini.
Postpapier
berrol
poetih
,,Luna
Bond."
Promotie
setjara automatisch seperti
dapat kabar dari Garoet, bahwa tadi maper
100
vel
f0,
85
bertjetak
(1.35
lam disana, dokter Selamat soedah me- doeloe dalam dienst negeri, sekarang tidak
Pembajaran

dan keempat

ini selain Standnja

pendjagaan

Pembajaran tiap-tiap Speda tjoema f 0.10.—

tjegah orang mendapat kans boeat membikin promotie. Menoeroet peratoeran j. se- Lijm
karang berlakoepromotie dari pegawaiTinta
Bandoeng, 10 Mei. Perhoeboengan telefoon dari Djawa dengan Belgie dan pegawai negeri, oemoemnja tergantoeng ,
pada empat hal : pertama, formatie keFrankrijk via Amsterdam soedah diboeka doea ketjakapan, tiga munimum termijn, Ps

oentoek

tempat

loeas, poen
ngan baik.

bjTea

maan

69s.....
00k
ea) 5). ca

pada Raad van Justitie di Semarang mr. di Djokja.
H. Vincentius a paulo“ di Soerabaja.
|di Djokja.
Lain hal lagi jang perloe dioendjoekkan P.R, Tak Labrija.
Het
R.
K.
Ziekenhuis
,,Sint
Vincentius|
De Apostolische Prefect van Padang
Penarikan dilakoekan paling lama dalam
disini adalah perobahan bestuur ini pasti
—0—
a Paulo" di Soerabaja.
tempoh enam boelan pada hari bila di(2 tranches).
«
membikin perobahan djoega dalam ongkos
Partij-dag dari I. K. P.
De Vereeniging
,,Sint Melaniawerk | moelai melakoekan perdjoealan dari lotDe Apostolisch Prefect van Banka, Bilnegeri seperti toean N.W. Hartingsveldt
Betawi, 13 Mei, (Aneta Radio). Verga- liton en Riouw.
voor
Java” di
Djokja.
lot terseboet.
.
mengatakan
dalam
iapoenja
artikel dering” dari LK.P. dari afdeeling Betawi
De Apostolische Prefect van Benkoelen.
tentang ,,De Komende Bestuurs-hervor- mengangkat toean Van Meurs sebagai
De Apostolische Prefect van Soerabaja. 0. c..um&g»&. 900004
ming,“ dalam tijdschrift: Kol. Studien, wakil oentoek Partij-dag boeat gantinja
nam
mg
Oct. 1922, pag. 183: ,Deze bestuursher- toean Levedag.
Awas! Batja Teroes, 1
vorming zal, als zij overal ingevoerd is,
Sebagai candidaat afdeeling boeat Hoofd
toch reeds groote uitgaven met zich me- bestuur dioendjoekkan toean Pastor djadi
Gdebrengen, decentralisatie is nu cenmaal Voorzitter, toean Monod de Forideville
dur,“
jang termasjhoer.
sebagai vice-voorzitter dan toean2Jagtman,
Hildebrandt
dan
Brokx
sebagai
Commiskita
baroe terima perkakas
Provincie.
sarissen.
PUBLIEK MEDAN Jih. !
boat pereksa mata jang.model
Bestuur dari provincie akan terdiri dari
—0—
baroe, kalau dipakai boeat
saroe Gouverneur, satoe provincialen raad
pereksa mata jang koerang
Kapal pemboeroe tjandoe.
Kalau toean-toean datang plcsicr
dan seberapa bisa satoe college van geterang bisa kita djamin tjotjok
N. v. d. D. mendengar kabar, dari fihak
nonton Carnival Shows ada membadengan katjanya sehingga pengdeputeerden.
jang berkoeasa, bahwa dimaksoedkan boeat
lihatan
terang seperti sedia
wak Kereta Angin, simpankanlah KcDengan. perkataan ,,provincie” orang setelah datang kapal pemboeroe opium
kala.
“
reta
Angin
itoe
pada
:
senang sekali merapati gouverneur dengan
Siapa-siapa toean-toean jang
jang baroe Valk di Hindia, maka kedoea
isatoe commissaris dari Sri Ratoe di-Nepenglihatannja koerang terang,
Persimpanan Speda
kapal pemboeroe tjandoe jang lama C y ckita soeka tolong pereksa
derland. Disebelahnja hal-hal jang bersa- loop dan Argus akan diberhentikan.

DELI"

Moskeestraat

57, Medan.
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lotery sadja bisa hidoep beroentoeng.

Groote-Lotendebitant

Firma HARNAM
MOSKEES IRAAT No. 42
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