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Pematang Siantar.

a00

pertam

Selasa

/ Penghidoepan leider kita.
tjoema

tepoek

tangan

sadja.
»Saja harap, soepaja bus2 jang sebentar
lagi akan diedarkan, djangan diisi tjoema

tepoek tangan sadja"—kata Mr.

dengan

Soenarjo didalam .openbare vergaggring
doeloe, ketika hendak memoengoet -wangi
goena Fonds Nationaal.

Dari pada orang lain menjeboet, lebih
kita sendiri, karena soeatoe dari
baik
n, ialah: mengenal diri
kesadara
pada
dan membanding diri sendiri.
Apa sebab dengan teroes terang Mr.
Soenarjo sampai berkata demikian, ialah:

mesti ditjoebitsoe-

bangsakita

hal kepoetoesan

menderita kesengsa-

nang nasib sendiri,

A. Sa-

Hadji

diatas diri toean

menimpa

heibat ini,

im.

Pertja

Joesoef

Loebis,

Naik dari klas 1 keklas 2 :

Trees (Oei B. Nio,

A. Gani,

berg, Noer Alamsjsh, Basjrah, Sjaroedin.

Timoer

Mamoer,
Abd. Meerad, Henriette du C.
Muller, Joha. Reijnst (Nora), Jo Kim Lien,
Oei Sin Tian, Pauw Kim Lie,
Oei Joe

v/d

dan me-

Soedah empat tahoen bertoeroet-toeroet saja
- apa,
setiap tahoen berdjalan beberapa boclan dalam ngedjar sadja, beloem mendjadi apa

tetapi andjing itoe soedah selaloe soeka
djoega menggigit orang jang dengan baikBalam tahoen 1927 saja berdjalan ke Mekkah baik laloe didjalan itoe.
meninggalkan roemah tangga selama 5 boelan
Ada jang kojak-kojak kain dan tjelanaDalam tahoen 1928 perdjalanan ke Palembang,
Ranau d.I.I. memakan waktoe 3 boelan bertambah nja dan ada poela jang hingga mendapat
poela dengan penjakit. Dalam tahoen itoe me- loeka dikakinja.
njebabkan saja tinggal diroemah sakit 66 hari
Andjing jang begitoe djahat, tidak palamanja: dalam tahoen 1929 perdjalanan saja ke! toet dibiarkan lepas sadja mengganggoe
Eropah menjebabkan saja meninggalkan rocmah
roemah

meninggalkan

tangga

tanggal 8 boelan lamanja. Dan ini baroe sadja orang jang
sedikit 4 boclan, soedah dekat oemoem.
poela doea boelan habis dalam perdjalanan: ke

sedang

laloe

lintas didjalan

di Djokja,

ke Soerabaja,

ke Bodjonego-

ro ke congres P3. H. dan achirnja ke Soematera

Selatan, berhoeboeng dengan actie-heerendienst.
Dari

sini ternjata, bahwa

Salim, sebahagian

t. Hadji

A.

besar mendjalani oemoer-

Tidak naik: 11 orang.
Loeloes dalam oedjian penghabisan:
Imanuel Hoeta Galoeng, Mahadi, Julianus Sihombing, Malik Ibhrahim, Lehman
Tombangan Siahaan, Johan Mauliater Siregar, Margailam Poerba, Amir Hamzah,
Kho Sen Long, Lie Gim Tjoan, Alam Za
har, Abdoe'lwahab. Aboe Bakar Oemry,
Achmad Effendi, Roesiman Sori, Goenoeng,
Mary Magdalena Roskott, Abas dan Jap
'Thiam Hien.

Tidak loeloes 7 orang,

saja poelang lebih

congres

—0—

Sebab
itoe politie haroes djoega menjoeroeh kepada sitoean jang poenja andjing, soepaja andjingnja diberi bertoetoep
moentjoeng
(muilkorf),
ataupoen diikat

sadja didalam

roemah dengan

rantai.

nja oentoek pekerdjaan bersama.

didjalannja dalam

mempoenjai

nafkah

waktoe

oentoek

mentjari

bagi anak isterinja dan bagi diri-

nja sendiri.

Tentang ini toean H. A. Salim mendjadi
oentoeng sebagai berikoet:
Dalam tiap-tiap perdjalanan itoe tidak koerang kawan-kawan sehaloean teroetama sekali
saudara-saudara dalam P.S.I.I.
mentjoekoepi

belandja roemah-tangga sadja. Malah diloear
perdjalanan hidoep saja dari sehari kesehari memang

senantiasa mendjadi oeroesan kawan-kawan

dan saudara-saudara

dalam

pergerakan. sebab

pekerdjaan saja dalam pergerakan, sekali poen
dalam masa mengerdjakan soerat kabar ,.Fadjar
Asia", tidak menerbitkan

hasil oentoek

landjai roemah-tangga. Maka

membe-

dengan hal jang

000000000000000

Weefit

Tyre

Oeroesan agama di P. Bandar.
jeng mempoenjai
-- 60 bocah kampoeng
dan disini diadahan kerapatan Balai jang
divoorzitteri
Radja Moeda jaitoe anak
dari Toean “Siantar. Radja van Bandar
jang mendjabat pangkat wd. Radja Siantar

000000000000000

Rerubbering
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Shanghaistraat 27
(Dioedjoeng Hakkastr.)
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|
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Telefoon No. 1525.

N

N

sekali mendapat

derma' dari pada

kaoem pergerakan. Dan soedah sepatoetnjalah

cursus
»
poela menerbitkan kitab-kltab. Dengaa itoe, fikiran saja, dapatlah. tertjapai doea maksoed:
mengerdjadan keperloean pergerakan
dan mengatoer

pentjarian

'Tapi djika

nafkah.

badan

senantiasa kian kemari,

kehidoepan
tentoelah ta' " dapat
mengatoer
pentjarian
"tegasnja — mengatoer
dengan
djalan jang teratoer seperti jang saja maksoedkan

Band Boeroek
Apa

toean

merasa

Soedah
senang

dengan

REPARATIE

Diperbaiki

toean poenja band?

Djangan berikan oentoek memperbaiki pada jang tiada mengerti.
Bawalah pada kita, dimana kita kerdjakan toeroet peratoeran Europa.

Memperbaiki
Itoelah

dan Memperbaroei
Spec ialiteit

Kita.

| Band boeroek kita bisa bikin baroe.
Selamanja

kita poenja kerdja

atas djaminan

oleh kita.

000000000000

banjak

0000000000006

demikian itoe telah mendjadi saja mendapat nama
terlebih

taan mereka

roepanjat. Kadhi

itoe.

Kemoedian

ke

IL

Soeara Ramai. '
Revue Politiek mengoepas Krekot.
Parada Harahap terboeka rahasianja.
Krekot menarik perhatian orang banjak,
pakai politiek ,,Pepat diloear roeatjing didalam."
Politiek ini ma'nanja tentoe mengandoeng

rahasia, artinja Parada soka

komidi. Ia tidak ingat, bahwarahasia
jang”
tidak baik itoe kemoedian tentoe' akan
terboeka djoega.

Kita jang selamanja dipandang Parada
sebagai satoe anak2 jang beloem berpadanan mendjadi collega baginja dalam kalangan journalist, senantiasa memperhatikan
lagoe dan langkahnja. Sesekali, dimana kita rasa perloe tjampoer bitjarakan perkara
perboeatannja jang tidak mengenakkan bagi
oemoem, kita terpaksa tjampoer, soepaja
djangan ianja laloe lalang sadja meneroeskan actienja jang tidak baik itoe.

si Katarroepanja
tidak sa-

tapi sebeloemnja itoe perpantahan poetoes,
memarak (memisah) itoe perkawinan jaitoe dengan djalan siKatar djatoeh dari pohon petai
sehingga menoetoep mata jang pengabisan,

7
Tanjalah keterangan !!
00000000000000.000000000000000|

Revue

Politiek No. 2 moeka 27, mem-

Dikawinkan poela
dengan soeaminja
jang telah mentjerai-

boeka koloman oentoek koepasan pada
Pers Krekot jang populair dalam perkara fabriek kesombongan dan keboetoesan.
Roepanja
berhoeboeng
dengan terbitnja Revue Politiek itoe lebih dahoeloe
soedah mendjadikan getjarnja Krekot,
hingga meskipoen kepadanja diberi tahoekan 3kan terbitnja Revue Politiek jang
berdasar nasional itoe, ia tidak sogka ka-

ditempatnja goena menjaksii pertjeraiannja
itoe. Si soeami mentjereikan dengan talak

»djadi radja pers liberaal alias pers pe»nidoer semangat nasional. Soeapan itoe

laloe hal itoe didiamkan
kini.

sadja

sampai

kandengantalak
tiga sih kabar sedikit djoega tentang hal pe-"
3
Seorang soeami mentjeraikan isterinja nerbitan itoe.
.
dimoeka toean Kadli P. Bandar dan T.
nDia maoe
menjoeap, mentjegah
Imam P. Bandar. Kedoea pegawai ini
»Seorang soldadoe nasional menerbitkan
sengadja dioendang sisoeami ini datang
»pers. nasional, soepaja dia tetap mentiga serta terang disaksii kedoea pegawei
ini
Kemoedian sisoeami masih tjinta lagi
pada isteri jang ditjereikan .itoe, laloe
ia pergi pada toean Kadli Bandar Sahkoeda menanjakan bagaimana hoekoemnja,
apa ia masih boleh berkawin dengan isterinja

itoe

serta

menerangkan

tjara-tjara

nja sewaktoe ia mentjeraikan isterinja itoe.

Dengan

tidak tahoe entah bagaimana

djalannja mereka boleh kembali sebagai
laki isteri dengan
djalan roedjoek sadja,
pendeknja memang itoe pertjeraian beloem talag 3. menoeroet
pendapatannja
toean Kadi.
Kemoedian seorang toengkat (pembesar)
di Distrikt ini jaitoe S. B. Toecan Nagodang jang memang tahoe apa jang telah

»tentoe sadja olehkita ditolak.

Malah

»kita tidak mendjawab soerat itoe. Kare»ha menoeroet pemandangan kita, adjakan toean Parada Harahap itoe jaitoe
»Soepaja kita bekerdja bersa ma-sama

»dengan dia,

adalah

langkah

»koerangadjaralias

»tang dalam

ilmoe journalistiek

»sedjati".
Disini kedjadian

Revue

koerang

tamparan

Politiek terhadap

hebat

jang
ma-

jang
dari

kepada - Krekot

alias Parada Harahap. Diantara kata-kata

jang djadi koepasan
Parada,

adjar“.
dengan
Deli,
adjarnja

Revue

terhadap

didapatikata-kata ,koerang

Ini masih dapat kiranja diganti
perkataan lain. Kita dari Sinar,
meskipoen bagaimana — koerang
seorang itoe, tak sampai
hati

keloearkan perkataan seroepa itoe. Tapi
kita setoedjoe dengan maksoednja tocan

Tabranidalam Revue, sebab seorang
sebagai, toean Parada itoe, patoet dikaberdiam diri dalam 'hal ini, dan poela se- sihles sedikit soepaja mozdah-moedahan

Pembantoe S. D. menoelis:
ditempat
Adalah P.
Bandar itoe satoe District

00000000000

oemoer itoe

00000000 000

Karena

terseboet,

kedjadian itoe memboeat rapport pada
wd. Radja Siantar, karena mengingat
jang ia seorang Islam dan pembesar poela

Tadi pagi sewaktoe kita sendiri keloear
Selain dari itoe, ia mesti mendjadi g o e- dari roemah maoe pergi kerdja, andjing
roe poela dari anak-anaknja. Tidak ada itoe soedah menggonggong datang meseorangpoen anaknja jang diserahkan kengedjar kita. Oentdenglah toean djosekolah, sebab ia tidak setoedjoz dengan ng os diroemah itoe melarang andjing itoe, sekarang.
Pendoedoek P. Bandar ini jang casli seonderwijs tjara Gouvernement. Ia sendiri baroe ianja oendoer. &
moeanja telah memeloek
agama Islam,
mengadjar anaknja.
pekerdjaan bersama, djadi, hampir ia tiada

perkawinan

lain dengan
tentang hal

ini. memang
ketahoei j. ini perempoean
masih dalam edah dari soeaminja
j. doeloe, oleh sebab itoeia menolak permin-

Boogert,

Roesli, Masnir, Banan, Adnin, Wan
M.
Kahar, Martoea, Diaga,
Amir Hamzah,
Moh. Moechtar Mos. Sarif, Panangaran,
Moh. Said, Moh. Rakanadaljan, Boerha-

Andjing jang mengganggoe
keamanan didjalan oemoem.

tjoema menggonggong

rainta — djanda dari seorang
membawa saksi2 keterangan

Asti. M. Allah jang mahakoeasa

Ponder, Frans (Lim. S. W.), Piet Spangen-

Lee, Tjong Ko Lin, Louis

Djika

tahoen

—Tahoen

Sebaliknja ia kirim soerat kepada jang
mengoesahakan
penerbitan Revue itoe,
menoenggoe edah itoe, ia laloe
Amaroellah Loebis, Loehoed Pardede, barlaloe
jaitoe
toean
Tabrani,
dengan
meminta
Sitti Zahara Loebis, R.r. Soetjiani, Ismail, tjoba lagi t. Kadhi B. Sahkoeda.
toean ini soeka kerdja bersama-:
deDisini
entah
dengan
djalan
bagaimaAgoes Bahaoedin, Ong Tek Lin, T.Abd.
ngan
Parada
pada
Bintang
His
seGafar, Abd. Wahab, Kwala Sembiring, na mereka perboeat, mereka telah djadi dang Revue Polittek djagan lagi diterbitkan.
dikawinkan.
“
dan Amir Hamzah.
Berhoeboeng dengan soerat Parada itoe,
Achirnja
hal
ini
mendjadi
perbantahan
Tidak naik: 12 orang.
t.
Tabrani antara lain2 menoelis:
antara pegawai-pegawai disini, akan teSelfie E. Titaley, Mohd.

sebab xekoeratidak dapat berangkat,
Didjalan Serdangweg, diroemah no. 46,
ngan belandja,
teroetama belandja oen- ada seekor andjing besar berwarna hitam noeddin.Moh. Joesoei, Wibasa
Ritonga,
toek anak-anak dan isteri saja selama di- dan pada dadanja kemerahan, soedah se- Amran I, Mandailing, R. Iman Soejono,
tinggalkan“.
laloe
mengganggoe
keamanan orang dan R. Abd. Soekiman.
jang laloe lintas didjalan itoe.
Tidak naik: 18 orang.
Djangan jang kita dengar dari moeloet
Biarpoen orang tidik masoek kepekaNaik dari klas 2 ke kla83:
beliau sadja kita toeliskan, lebih ketera- rangan roemah terseboet, biarpoen orangAbd. Fattah, Ramali Nasoetion, Moh.
ngan jang beliau
toelis sendiri, jalah dari orang tjoema laloe lintas didjalan oemoem Noer, Abd. Rahim, Amirzan
Nasoetion,
Fadjar Asia.
Serdangweg, terlebih-lebih djika jang laloe Hadrianus, Saktie Loebis, — Radjamin,
Dengan kalimat: Sekali lagi ke Ge itoe boekan bangsa koelit poetih, maka Moh. Joesoef Ali Moechtar, Amir Hamzah,
neve,
toean Hadji A. Salim mengeloeh | andjing itoe soedah datang menggonggong Moh. Arif, The Tjiong An, Djahir Parmin
antara lain-lain sebagai berikoet.
dan mengedjar kepada orang itoe.
dan Indra Kasoema.

saja.

djong” Balei — Asah.

-

Siregar Walther Siregar, Abdoel Moenir,

sjarat-sjarat nationaal.

Tatkala kita berbitjara diatas kapal
Jan Pieterzoon Goen, menjamboet kedatangan toean Hadji itoe di Belawan, beliau mengeloeh mengatakan: ,,hampir saja

tiap-tiap

tie-Bureau A. de la MAR Azn. Voorburgwal — Amsterdam,

begitoe djoega orang2 jang datang dari ne-

Pemimpin-pemimpin jang seroepa ini,
Iljas, Djoendjoeng, John. Sininta, Djaho
haroes dipikirkan. Ia 'bekerdja oentoek Poerba, Kaliamsjah Sinaga, Sorta Iskandar,
bersama. Hidoepnja dikorbankannja oen- L. T., Aboe Sjamsoeddin, Nazaroeddin,
toek bangsa, maka bangsa itoe, haroes Latoes Sianipar, Abd. Latif, Mahmoen,
poela memikirkan penghidoepannja.
Adri, Soetrisno, Moechtar, Bachtiar, Djoenid Siregar, Loekman, '1 Hakim, Tarip

rioeh berte- perdengarkan. Dan kita harap. soepaja
vergadering tiap-tiap bangsa Indonesia akan mempersehabis
tetapi
tangan,
poek
tjoema: loe, loe, ,...goea,-goea. goenakan oecangnja, boekan sadja oentoek
kesedapan dan kesenanganpoen djoega
Didalam vergadering, pemimpin-pemim- oentoek....... kepahitan.
pin kita hanja digembirakan dengan teNationale 'Fonds perloe disokong, soepoek dan tangan, tetapi diloear vergadering itoe, mereka mengeloeh dan mena paja ia dapat dipergoenakan kepada pengis, beroerai air mata, karena menge- kerdjaan jang besar-besar, dan memenoehi

raan.
Antara lain-lain nasib jang

——

TJATETAN.

masa ini, hanja

pada

Adve

Moehd. Idris Harahap — Tapanoelist:

belandja roemah-

sakit ia
bila dirasanja
paja
laloe melompat.......
Sebagai soeatoe soerat kabar jang berboekti-boekti, bahwa bangsa hak bersoeara sadja, maka soeara itoe kita
Banjak

kita

ji — Deli.

geri lain jang diam disini sebahagian beSiapa
jang
hendak
berboeat
baik,
sebab
hendak
sar
beragama Islam. Oleh sabab itoe ditangga, memaksa saja dengan terboeroe-boeroe mendapat oepah jang baik dari pada Tochan kersini diadakan pegawai2 agama islam sementjari ichtiar baroe poela.
Segala itoe tentoelah tidak sedap bagi seorang djakanlah jang baik dan djangln sekali-kali ker- perti kadli2, imam dan bilal2 enz:
kepala roemah-tangga jang menanggoeng bini djakan jang djahat.
Diantara pegawai ini jang akan dikisdengan anak toedjoeh orang dan mempoenjai
Siapa jang berboeat kedjahatan, dan takoet tidak sahkan ialah pekerdjaan mereka mendjabadan sehat dan tegap dan lagi pada pemanda- akan mendapat keampoenan dosanja dari pada
lankan pekerdjaan hoekoem Sjara' teroengan orang mempoenjai segala kelengkapan oen- Toehan, itoelah soeatoe ketjeldan.
toek mengichtiarkan kehidoepan dengan sepertinja.
tama T. Kadli P. Bandar dan T. Kadli
'Multatulie,
Sebagai orang Islam saja tidak merasa berat
kampoeng Bandar Sahkoeda. Kedoea kammenghidoepi zakat dan sedekah kedermaan orang,
poeng tak berapa djaoehnja dari P. Bandalam hal jang mendjadikan patoet saja hidoep
dar.—
dapat
gig
tan
andjing
itoe,
dengan tjara jang demikian itoe. Moeloet kotor
pelbagai fihak jang diloear , golongan . pembajar
kita,
keha!. siraja memKawin dalam ezakai
cg
di
, pekiiukekan”
Petiraiya dat
anja jang kodah.
jak2 dan kakinja jang Soedah loeka kepada
saja.
Pada soeatoe masa telah kedjadian dikita.
sini perkawinan dalam edah.
9m
Didalam vergadering Salim dihoedjani
Seorang laki2 nama Katar datang pada
Sekolah Mulo di Medan.
dengan tepoek dan tangan, diloear vergaToean Kadhi Pem: Bandar minta dikadering, ia mesti makan
angin!
Naik dari voorklasse ke klas 1 :
winkan
dengan perempocan nama Tasaja mendapati

DELI"

— P1 Zoel'hidjah 1348.

Mei 1930

20

itoe. Pada hal tiap-tiap poelang daripada perdjalanan terpaksa dengan djalan jang sekarang ini,

(Ini hari diterbitkan 2 lembar.)

Nasinja

Hadji Moehd. Nasir, No. 69 Handelsstraat Tebing

AR

Telefoon No:

ANETA Weltevreden. H. M. Noer, Bangkattanweg — Bindjel, Nederland , pepistendgator .De Globe” Singel 95 Amsterdam.

. Ayoeb Djabbar —

Lembar

Berlangganan boleh berdartiai.

mbajaran lebih doeloe.

itoe

memang

ta”

patoetnja

ia

bab mengingat sabda nabi s.a.w.ja artinja -- begini:
»Sesoenggoehnja
orang moe'min itoe

tidak lain melainkan saudara seorang dengan lainnja oleh sebab itoe boeatlah damai

antara doea saudara kamoe dan berbaktiklah kepada Allah soepaja kamoe diberi
rachmat."
Dan
sabdanja
lagi: ,,Barang siapa
diantara kamoe melihat soeatoe kelakoean

jang koerang baik maka hendaklah kamoe
tjari djalan agar soepaja mereka kembali
kepada djalan Allah.“
Sesoedah wd. Radja Siantar mendengar

ia holeh

kapok dari perboeatan-perboea-

tannja jang kedji dalam journalistiek.
Lebih djaoeh tocan Tabrani menoelis:
»Dia

tahoe, bahwa

kita sama

»tidak menjetoedjoei tjap Krekot.

sekali

Ko”

»berani-berani mengadjak kita boeat
»bekerdja bersama-sama! Tapi hal iri
»beloem begitoe koerang adjar, beloem
»begitoe keterlalocan. Jang lebih koe-

,rang matang dalam sikap nasional,
»jang lebih djahat ialah bersetoedjoeau
»dia

boeat

mocatkan

soerat

,Seorang

»Indonesier Jakatera” dalam soeratka»barnja tanggal 12 April j.. Maksoed
rapport dari pembesarnja ini, laloe j.m. ini
»Soerat, tidak lain soepaja Revue Polimenjoeroeh padapembesar2 dan pegawai2
»tik tidak teroes terbit.”
.
agama akan mengoeroes hal itoe.
Dari sini teranglah Parada bersifat tjemTapi publiek heran, sampai sekarang boeroe dalam kehidoepan sesama jourbeloem
ada peroebahan dalam kalangan nalist. Ia soeka
soepaja hidoep sendiri
pegawai2 agama, sedang toean Kadli di B. dan besar sendiri serta mendjadi kaja
Sahkoeda masih tetap bolehmengoeroes sendiri dari peroesahaan soerat -kabar. Ia
perkara nikah dan tjerai
tidak perdoeli akan sesoeatoe gerakan
Banjak lagi perkara oemoem agama jang kebangsaan. Ia tidak perloe dengan ha-

uineh2 jang tidak perloe dinjatakandisini.
—90—

Djangan

disia-siakan waktoe

jang

bergoena !!

loean dan sikap nasional, asal sadja peroesahaannja mendapat kemadjoean. Tapi
sajang, ia dalam hendak mentjapai toedjoean

itoe berkehendak

Dimpesim malaise ini soedah barang tenaga kaoem
“sekalian orang maoe mendapat pakai mereka
arang bngoes dengan harga moeoko Hiap Hien, Kesawan-No 47

menjampaikan

poela

memakai

nasional. Djadi ia hendak
djadi perkakas oentoek
hadjatnja.

Terlampai

bau!
——————
Re
yan
Mei
31
sampai
16
jang segjak tanggal
doeloenja
berharga f1.20., sekarang didjoe“30 meffgadakan perdjoealan moerah, jang
15 pCt. sam- al f0.60 per yard: tjita-tjita lang peda,
dari
Iketoeroknannja
pCt. dari harga biasa-biasa di- nga satoe yard 15 cts.: sapoe tangan se'pai
| dapat Warang-barang jang diingini, dengan bidji f0.10, badjoe anak-anak moelai hz:,harga Jang betoel-betoel moerah. Ini bisa ga f.l— Kain boeatan Tiongkok perk diboektikan dengan harga sebagian dari joe dari 12 yards f.2—- dari dari 30yar.s
barafg-barang seperti: soetra-soetra jang 17.25. Banjak barang-barang lain lagi jang

diseboetkan disini, lebih djaoeh
Pada hari Sabtoe sore, tanggal 17 dezer, dalam permainan kedoea kalinja sangat
boektikan sendiri ke toko jang terseboet Oemar berbitjarasbitjara dengan saudarani actief - -teroetama kedoea backnja ber-

tidak

dan perhatikan boenjinja advertentie jang perempoean didapoer
roemahnja. Pemtermoeat dalam sk. ini.
bitjaraan itoe beramai-ramai dengan orang
pa
jang seroemah ditempat itoe.
"
Antara sebentar, isteri Pakih jang tinggal
Tongkat poesaka Hadji A. Salim.
dibelakang roemah terseboet, datang
ketempat mereka, jang berbitjara tadi.
Sebab
Dibawa ke Geneve.
berbitjara ramai-ramai, djadi tidak heran
Ketika kita menjamboet kedatangant. kalau timboel ketawa jang menggirangkan
Hadji Salim di Belawan, beliau mengoen- hati mereka itoe.
djoekkan satoe dengan tingkah j. loetjoe, ' Agaknja waktoe isteri Pakih dalam ketawa itoe, seorang familie dari Pakih terseseikat tongkat kajoe besar.2
boet ada jang menglihat. Penglihatan itoe
»Apa ini?" tanja kita.
»Tongkat poesaka" katanja ,,dia perloe diambil salah pengertian, serta mengabarkan hal itoe kepada Pakih.
dj ega toeroet ke Geneve."
Darah kepanasan berkobar didada Pakih
»Barangkali oentoek mengetokorang2
jang melantoer debatnja ?"
»Boekan!
Oentoek
memperlihatkan

boekti, bahwa

di

Indonesia memboeat

aloe mengadjak seorang saudaranja nama
Datoek mengorojok pada Oemar.

main dengan sangat bagoesnja.

mawe

Boemi Simatoepang

»»

Karimoen
(Riouw)

Teukoe Oesman Basjah
tw. beambtelichter — dari Tapatoean
saudara Bakar, Ladjoe
» » Sibolga

lahan". Pada bahagian moeka Bakar men
dapat sedikit , bengkak“. Orang diroemah

mana orang Indonesia bekerdja, sehari se- itoe djadi berdjeritan, dan pertempoeran
itoe dapat ditjegah.
lembar barang, lama2 selembar kain.
—0—
Selesai dari pada perkelahian itoe, segala familie dari Oemar dan Bakarpoen

Selamat

Oetoyo

poelang!

datang,

via Padang, Thamrin via
Singapoera.

begitoepoen orang-orang

jang se-

negei dengan dia. Kedatangan dari familie terseboet, menjatakan koerang senangnja atas perboeatan jang tidak patoet dari
Patah dan Dapoek, sebab memoekoelse-

ke Petisah. Sampai 'di Calcuttastraat, seboeah sado datang dari arah Petisah hen
dak menoedjoe

ke Medan.

Seorang dari beberapa orang Voor
Indier itoe, telah melanggar dengan sado
terseboet, dimana ia rebah dan roda sado menggiling bahagian peroetnja, oleh
sebab mana ia pada saat itoe djsega mengemboeskan napas jang penghabisan.
Dengan sado jang menggiling ia itoe,
maitnja dibawa keroemah Dokter Crediet,
akan diperiksa,
Orang Voor Indier itoe

Selamat sampai!
Soangkoepon,
tadi pagi

tergopohgopoh

ia

datang,

membatja doa didekat si mati,
diperiksanja mana jang loeka.

Terdjadi satoe perang

3—1

boeat

kemena-

ngan Belgie.
Antwerpen

18 Mei.

Kesoedahan

tandingan Holland—Belgie,

3—1

per-

boeat

Corresp. ,Sinar Deli" dari Tebing-Tinggi menoelis.
Di Pasar Baroe (moeka soengai) Tebing
Tinggi, ada beroemah seorang comendant
politie nama Boejoeng Aman, berasal dari
Pariaman (S.W.K.). Disebelah belakang
roemah comandant
terseboet, menjewa
seorang nama Pakih bersama dengan isterinja, berasal dari Loeboek-Basoeng (Manindjau).
Semendjak beberapa hari ini, diroemah comandant Boejoeng Aman menoem-

pertandingan itoe.

Pandjang,

sebab ia

satoe auto.-

DARI PERGAOELAN.

mempoenjai

chizit

atau

ditanam dan ditoetoep rapat-rapat djangan sampai dikeloearkan baoenja sedikit djoeapoen,
baroelah dikata oran,

adil.

Soenggoeh

ketjiwa

hal ini,

poera-poera

dalam

Redacteur

sk.

teloendjoek

saja maksoed

itoe.

Bisa djadi atas hal ini koerang enaknja perhatian pembesar O.R. pada saja
dari itoe saja moehoen

atas

kemoerahan

toean Hoofdbestuur dari O.R.B.L.D.M.
memberi timbangan dan melakoekan perboeatan
hal ini.

jang adil lahir dan bathin dalam

Barangkali boleh djoega djadi diantara
toelisan-toelisan saja ada “djoega menjing-

Beberapa

Chabar Kawat.

Agoes Soeradjaja, tadinja

nemend pada
djoega.—

menit

djadi

terdjadi

hoedjan

giat. Sedikit lagi waktoenja akan berhenti,
Vermeeten memasoekkan sendiri satoe
goal kedalam
djaringnja. Sebeloemnja
pauze semoeanja pihak Holland sama koeat
mainnja, tetapi sesoedahnja pauze tampaknja mendjadi lemah.

scheidsrechter

Zwitserland,

nonton pertandingan itoe.
Sebeloemnja pauze keadaan permajnan

hati

moesoehnja hal mana ada menarik

benar-benar

bagi

pihak

Tetapi
sesoedahnja pauze, per
Belgie tidak boleh dipandang ti

harga. Kepoetoesannja main it
DOELOE: wang itoe goenanja oentoek pendja- boleh dipandang bahwa Belgie ti
ga kehormatan roemah tangga dan kaoem familie dai main, sedang satoe goal dari
SEXARANG: wing dipergoenakan oentoek nonton, hannja adalah disebabkan kesal.
Vermeeten sendiri jang memasoekk:
kartjis.
dan oentoek
pevar, mincemfminoem,
itoe kedalam doelnja. Voorhoede
INBJORLING.

Contract

Den

Haag

Radio.

K. P. M.

17 Mei. Nieuwe Rott. Crt.

Peringatan 10 tahoen berdirinja perhoe-

Sebab
permintaan sendiri, diperhentingan dioedara.
kan dengan hormat, sebagai schrijver pada Controleurskantoor di Laboean Bilik, Peringatan 10 tahoen berdirinja perhoeboengan
H.

dioedara.

B. Siahaan.

ustitie.
'
bab berangkat, diperhentikan dengan
hormat

sebagai

hg.

deurwaarder

pada

Amsterdam, 18 Mei. Bestuur dari Gemeente telah membawa djoeroe-djueroe
terbang di Schiphol dan mentjeriterakan
hal keadaannja,

pada masa oepatjara ke-

Raad van Justitie di Medan, dengan ber- ramaian, memperingati
tempat di Arnhemia,
Soetan Maharadja.

Diangkat mendjadi
. U. Rikumahu,

Noer glr: rinja Nederlandsche

Mohd.

idem di Arnhemia

adjunct Commies

pada

Maa

Adres

Hoofdbestuur dari O.R.B. L.D.M.
Medan

Luchtverkeer.

dengan Saigon.

Den Haag, 18 Mei. Pertjobaan bertjakap
antara Nederland

dengan Saigon,

dengan

ngan Saigon, sedikit hari lagi dapat dila-

koekan.

hoe-

berat.

Bombay,
18 Mei. Lima ratoes orang
politie dan politie bantoean tidak berani
lakoekan penjerangan kepada 400 orang
vrijwilligers jang dibantoe oleh beriboeriboe
orang penonton jang berpakaian

Kahddar boeat pergi kembali memboeat
garam ke-Wadala.
Ada 20.000 orang berkoempoel dalam
soeatoe daerah jang loeasnja tjoema empat
mijl persegi dengan memakai djalan jang
moedah boeat laloe kesegenap pihak. Penjerangan itoe berlakoe dengan baik dan lama-

nja empat djam. Ada 400 orang j. membawa
garam. Soedah banjak garam jang diang-

koet,dan banjak dari padanja jang disebarkan. Politie bertindak dengan tenang

dan tidak terdjadi tjara

kekerasan.

ROEPA' KABAR.
Pembakaran majat Fritjov Nansen

Noorwegen
berdoekatjita.
Oslo, 17 Mei. Beratoes-ratoes riboe
manoesia datang berhadir oentoek pembakaran majatnja Fritjov Nansen.
Familie
Keradjaan menoensirektan
kehormatan jang penghabisan kepada
djoeroe
pemboeka
djalan
dan ahli
penerbangan itoe, jang mana kematiannja
soedah
membawa
doekatjita kepada
bangsanja.
Lama
lagi
sebeloemnja dilansoengkan

oepatjara pembakaran

majat itoe, publiek mendesak kelapangan
Universiteit jang soedah diperhiasi dengan

boenga2 dan kain perhiasan, dan ditengah
tengah
soeatoe bangoenan jang besar

diletakkanlah peti mati itoe jang penoeh
ditoetoepi oleh karangan2 boenga dari
segenap

pendjoerse

doenia,

sedang

pembantoe2 Nansen dalam perdjalanannja
didaerah Koetoep, antara mana ada toeroet

Kapitein

ram.

dan

Severdup

ada

menanti.

Doea

menit

berdi2

Oepatjara pembakaran majat itoe diboeka oleh 10.000 orang anak-anak dengan
njanjian. Anak-anak itoe berpakaian poetih jang mana kemoedian berdiam dengan
senjap selama berdiri berbaris itoe. Kemoedian

pada djam

poekoel

1 sore di-

boenjikan meriam dari benteng Akerschus

boelan Juni, akan
memboeat tempat
perhentian (kamfeeren) dekat Hoog Soeren
Lagi

harta-harta

geredja jang terpendam.

sang diatas djalan masoek
teit.

ke

Universi-

:

la mengoetjapkan selamat dan poedjian

kepada anak jang terbesar dari Noorwe-

gen itoe, jang soedah

mentjapai

kehor-

tnatan besar bagi dirinja dan djoega memberi kemenangan dalam kemanoesiaanke-

pada bangsanja.
Oepatjara: perajaan itoe berlakoe lamanja doea djam, jang mana kemoedian baroelah peti mati itoe dibawa dengan genderang ketempat pembakaran, laloe dibakar dengar? segera dengan tidak ada lagi

oepatjara.
Sebentar

sesoedah

Nansen

meninggal doenia, otaknja dikeloearkan
dan akan dipisah-pisahkan
bahagiannja oleh specialist doenia.

Penerbangan

Amy

Singapore, 7 Mei. Amy

Johnson.

Johnson

siang

hari ini tiba di Singapore, dan bakal tiba

disini pada hari minggoe petang.
Dengan pesawat terbang Moth soedah

Aalsmeer, 17 Mei. Gemeente telah membongkar seboeah tempat pertapaan jang membawa Amy Johnson tengah hari ini
poekoel doea dengan selamat jang disotoea (Kloosterboerderij) didalam mana
1929 ada saja kirim sa- sepandjang tjakap-tjakap orang ada ter- raki oleh orang banjak jang dengan ke-

menerangkan

sebagai

dibawah

toe karangan
pada
Redacteur
Soeara pendam harta.
Regie (toean Abdullah Loebis) karangan
Gemeente telah membeli perhoemaan
mana saja beri tanda nama samaran dan itoe, dengan perdjandjian bahwa separoeh
dalamnja tidak ada saja toelis atau mak- dari harta jang terdapat itoe akan diberisoed saja menjindir
keangkatan toean kan kepada orang jang mendjoealnji

Belanda. Basaroeddin atau orang lain, Tapi saja
heran dan terperandjat melihat S.R. no

'Congres baroe

dari soeal goela.

Amsterdam, 17 Mei. maca
menoeliskan jang disiarkan oleh Beurs, maka confgrentie
dan katanja baroe tentang soal goela akan dilakoekan
/
menjindir ke- di Amsterdam.
karangan itoe
Chabarnja conferentie goela di/Amster-

1/1930 dalam chabar Correspondentie ada

kedapatan toean Red. S.R.
(siarkan) nama sedjati saja

-|karena saja (karangan itoe)
angkatan toean Basaroeddin
tidak bisa dimoeat dalam rogangan Soeara

Regie.

berbitjara dengan berdiri dibawah patoeng
besar dari marhoem Nansen jang terpa-

Koning menerangkan, bahwa sekarangAmsterdam, 17 Mei. Prinses Juliana deseboeah
dari kapal
Marine Noorwegen
ngan
sahabat
sahabatnja jang sama
beladjar dengan dia.
padapenghabisan mesti diberi bernama dengan ,Nansen.
boeat 10 hari.

Saja si Tengget Ginting beambte O.R.
Soengei brombang Lid biasa dari O.R.B.

Pada tahoen

berdi-

Prinses Juliana pergi kamfeere».

di

L,D.M.

tahoen

melaloei perhoeboengan Radio Parys de-

Soerat terboeka.

/

YO

Pertjobaan berbitjara antara Nederland

kantoor Controleur disana.

ini :

Rouff sangat lemah.

Chabarnja ada 24.000 orang jang md-

kepada

Soengeirampah,

B. B.

se-

Tanah lapang sangat litjin.
Sekarang Belgie nampaknja bertambah

toean

di

BELANDA.
Aneta

disitoe

militair soepaja dilakoekan

mengatakan soenggoehpoen rentjana oenHamzah, idem idem disitve djoega.—
menjatakan
berdiam dalam doea
dang2 tentang contract dengan K.P.M., te- boeat
Idem-idem Hamid gelar Bagindo, idem- lah terhalang-halang boeat memasoekkan- menit jang dihargakan orang diseloeroeh
idem di Lho Seumawe.nja, karena
meninggalnjat Westenenk, Noorwegen sedang sementara itoe djoega
Idem djadi beambte, Marahadin Siregar, maka pada waktoe moesim panas ini, penje- maka dikibarkanlah bendera-bendera seidem-idem di Palembang.
tahan itoe bisa berlakoe. Kabar jang disiar- tingah tiang diatas gedoeng-gedoeng peO. E.
.
kan oleh Bat. Niuwsb. mengatakan bahwa merintah.
Diangkat mendjadi leeraar pada Openb.
contract, itoe berlakoe boeat lamanjasetaAnak
jang paling
Middelbaar Onderwijs J.H. van Lint, tadi- hoen lagi, tidak benar. Kalau kamer tidak
besar
dari
Noornja tijdelijk pekerdjain itoe, dan ditenbisa menjelesaikan oeroesan sebeloem tg. 1
wegen.
toekan, bahwa ia ditempatkan pada H.B.
Januari
1930, maka berlakoenja contract
Oepatjara itoe sebenarnja diboeka oleh
S. dan Wis-en Natuurkundige Afdeeling lama itoe, hanja soeatoe perkara j. berdjaminister
pertama, toean Mohwinkel, jang
dari A.M.S. di Medan.
lan boeat beberapa boelan.

tangan.

Pimpinan

kassier

itoe

ngadilan

koeman-hoekoeman

am.

tijdelijk waar-

pekerdjaan

Sholapur, 1
ei. Soeatoe keterangan
akan ternjata
li didalam penjelidikan
hoeroe
hara jang kemoedian sekali ini,
Soedah
banjak tanda2 boekti terdapat

dengki atas keangkatan saudara-saudatakoe.
Lagi poela saudaranja ada
toelisan- bahwa hoeroe hara itoe berasal.dari rantoelisan jang maksoednja
beroedjoed tjangan2 jang sedang ditimbang itoe.
Kekoeatan politie mempertahankan desindir-sindiran satoe pada lain diantara
Leden O.R. B. lebih bagoes itoe toelisan ngan tetap akan rentjana dari oendang pe-

toe di Muntok. 2.Soengeilihat, 3. Pangkalpinang.- dan bahagian:
di Billiton, satoe di Tandjongpandan, 2.
Manggar, 3. Gantoeng, , pada tanggal1
Juli dihadap ini.—
NEGERI
Diangkat djadi schatter di Kepahiang,

aa

pang 2 orang anaknja, masing2 nama lemah sadja, tidak disangka-sangka van
Bakar dan Oemar menoempang boeat den Broeke dapat memasoekkan satce goal
sementara menoenggoe sewanja pergi ke
Padang.

mengandoeng

baroe di Banka dan daerahnja, jaitoe sa-

idem

setelah

tanding.

hatian jang

SPORT

laloe Beerschot.

,,tjemboeroe“

itoe

telah

Orang Belanga memoelai
menjerang,
dan ia selamanja dipihak kemenangan.
—0—
Pihak Belgie sangat terantjam
pada
Titi diboeka perniagaan djatoeh.
waktoe itoe. Voorhoede moeka tidak bisa
Salah satoe kedai jang terbesar di membawa bola kepintoe goal, kerena tenBrandan ada memasoekkan soerat pada dangan jang selaloe mis , dan meleset.
Orang-orang Belanda
telah menoenjang berwadjib disana, jang ringkasnja,
so"paja jang berwadjib soeka memper- djoekkan kesigapan pada waktoe pertama
boeat satoe djembatan
ketjil didekat sebeloem pauze. Satoe menit sebeloem
padjak
sajoer, goena
tempat pubiiek pauze van den Broeke telah memboeat
melintas, sementara djembatan jang biasa bola freekick.
Sesoedah pauze dan masing-masing
teitoe diperbaiki. Lebih djaoeh dalam
soerat tsbt, diterangkan djoega, jang ber- lah melepaskan lelahnja, Belgie kelihatan
hoeboeng dengan titi tsbt diboeka, per- lebah giat.
Van Meulen telah menolong beberapa
niagaan dalam kedainja mendjadi toeroen
dari
biasa, karena
sipembeli soesah kali.
Orang-orang Belgie itoe tidak herobah
roepanja boeat melintas kesana.
.
Selama djembatan itoe diboeka, selama kekocatannja sesoedah kedoea club jang
itoe poelalah terboeka satoe tempat per- bertanding masing-masing telah mendapat
mainan
bagi anak-anak, dengan meniti freekick.
Tatkala orang Belanda menjerang, ia
pada
besi-besi galang djembatan itoe,
dari seberang-keseberang. Malah selain telah memboeat bola djadi freekick. Scdari anak-anak, poen orang toea banjak heidsrechter jang melihat bahwa bola itoe
djoega
jang toeroet
berdjalan disana tidak meliwati garis goal, tidak mensahdengan menggendong, anak, jang betoel kan goal ini.
Penonton bangsa Belanda sangat riboet.
betoel mengerikan pemandangan (Corr.
Seorang dari pihak Belgie jang bernama
S. D.)
Bastin telah menerdjangkan Denis, oleh
—0—
sebab mana ia dikeloearkan
dari lapangan

Sebab

tidak

sk.

Dilepaskan karena koerang tjakap dari goeng kanan dan kiri, tapi itoe boekan
sampai ke Medan. Beliau tinggal di De- djabatannja sebagai Onderbeheerder di timboel dari hati dengki atau chizid pali kira-kira 10 hari, kemoedian akan me- Sabang, Wabin gelar Soetan Maharadja. da orang lain, hanja sadja mengambil perneroeskan perdjalanannja ke Tapanoeji.
bandingan alasan-alasan djalan menoenDipindahkan dari Koetaradja ke Sabang, toet
perbaiki
penghidoepanmaoepoen
onderbeheerder
Mohamad Jacoeb gelar pangkat bagi pegawai sedoenia S. R. singgelar Sampono Alam, sekarang gedeta- gan inilah dahoeloe.
Wassalam saja.
cheerd kesitoe.
S.
T. Ginting.
Pertandingan Holland dengan Belgie.
Ditentoekan pemboekaannja pegadeian2
Toean

kemenangan Belgie.
telah memasoeki agama Kristen, oleh seVermetten menggantikan van Kol, jang
bab mana, tatkala goeroe dari Roomsch telah kena djotos. Padamasa itoe, waktoe
Katholiek School mendengar berita, se- moesim penghoedjan, tetapi pada permoeorang jang telah dimasoekkannja keaga- laan hari baik.
ma Kristen telah mati dilanggar sado, de
Penonton penoeh sesak ditanah lapang

ngan

roeangan

loeroes tapi kelingking masih — berkait,
apa begitoe mestinja orang — bekerdja
divakbond ?
idem
dari Lho Seumawe ke Fort ke ja tocan Red ?
Kock, kassier Hamid gelar Bagindo.
Sebaik habis saja batja S.R. no. 1/1930
idem dari Moearaenim ke Batoeradja saja segerakan monoelis satoe soerat mak(Palembang.,) tw. beambte Amir Hamzah. soednja membersihkan diri saja dalam hal
idem
dari idem ke Palembang, tw. ini di roeangan S. R. dan minta pada
beambtelichter Ibnoe Abas gelar Soetan Red. S. R. soepaja itoe perkataan-perkaMalenggang.
taan jang menoedoeh saja menjindir keDiangkat djadi tw. kassier di Palem- angkatan toean Basaroeddin soepaja segebang, Hamzah gelar Datoek Penghoeloe ra ditjaboet, sebab itoe perkataan ada boBesar, tadinja tw. beambtelichter di Paja- hong. Toelisan itoe teroes saja kirim pakoemboeh.
da Red S.R. di Medan dengan perantaidem tw. beambtelichter di Lho Seumawe raan post. Tapi apakah gerangan menjeDjamaloeddin, tadinja beambte
di Bin- babkan maka Red. S.R. soedah berhati
djei.
batoe tidak menenggangkan hal dan keidem
djadi ww. beambte di Fort de selamatan diri saja atas hal ini? Sampai
Kock, Aziz gelar Soetan Kari, particulier ini hari beloem ada saja melihat hasil jang

Kemarin, tocan Koesoemo Oetoyo telah orang jang tak bersalah.
meninggalkan .Deli. Sebeloem berangkat| Hampir terdjadi satoe pertempoeran
ke Djawa, lebih doeloe beliau singgah jang hebat atau perkelahian ramai-ramai.
di Tapanoeli dan Soematera Barat sekali Tetapi karena lekas dihalangi oleh polilagi. Ada beberapa hal jang perloe di- tie, perkelahian jang dichawatiri itoe tidak
periksa lagi.
sampai kedjadian. Sekiranja perkelahian di Loeboek Basoeng (S.W.K.)
itoe terdjadi, tidak sangsi lagi, antarakeToean Thamrin, tengah hari tadi, te- doea belah pihak akan bertentangan satoe
idem djadi schatter di Pangkalan Soelah berangkat ke Djawa, laloe dari Singa- bahaja jang ngeri.
soe, Sental Sinoelingga, tadinja tijdelijk
poera.
Bahaja
jang
dichawatiri
tersingkir. waarnemend pada pekerdjaan itoe.
Karena terboeroe-boeroe, beliau tiada Oemar, Bakar dan familienja mengambil
dapat singgah di Palembang.
kepoetoesan mengadoekan hal itee kepaidem djadi tw. beambtelichter di Moea—0—
da jang berwadjib di Tebing Tinggi.
raenim, Matsawi, tadinja beambte di Ba-9—
toeradja.
Perlanggaran jang membawa maoet.
Kira-kira poekoel 12 setengah-tengah
hari tadi, beberapa orang
Voor Indier
naik sepeda dengan sesamanja menoedjoe

dalam

adatoean Abdullah Loebis empoenja tahoe
sebagai Red.sR., hanja jang mendjadikan
Pe gawai — Negeri keberatan pada saja ialah: pertama tentang Redacteur kita boeka dan
siarkan
rahsia nama sedjati dari pengarangnja,
Pandhuisdienst.
Berhoeboeng
dengan schatterscursus pada hal dikarangan itoe ada diboeboeh
samaran. Kedoea karangan
jang akan diadakan disini moelai tanggal tanda nama
itoe
dikatakan,
dan disiarkan oleh Red. me10 boelan dimoeka, dapat panggilan boeat
mengoendjoengi cursus terseboet toean2: njindir keangkatan t. Basaroeddin, pada hal
Demoe
tw. kassier
dari
Moeara dikarangan itoetidak adasaja toelis keliEnim mat jang menjindir keangkatan — orang
Oesman tw.beambtelichter ,, Lho Seu- lain, sebab dibathin saja tidak ada per-

boekan dengan mesin, seperti
di mahnja bersama dengan
ditanggal jang terseboet diatas, dengan Joesoef
» » Langsa
hanja dengan parang."
tidak diketahoei. Pakih dan Datoek diam Hamid
».» Sigli
» » Pangkalan
Dengan perdjalanan t. Salim j. pertama diam masoek ketempat Oemar dan Bakar Moehamad Joesoef
Berandan
di Europa, beliau tentoe soedah mengenal terseboet, serta mengerojok mereka jang
kebangsaan orang disana. Ia tentoe tahoe, sedang dalam pembaringan itoe.
Moehamad Noer
».» PerbaoeTerdjadi soeatoe pergoelatan ,,hebat"
ngan"
apa j. ditjengangi oleh pendoedoek Europa.
Dan, tongkat seroepa itoe sadja roepanja pada masa itoe. Tetapi, ma,loemlah, seDipindahkan dari Fort de Kock ke Pasoedah mendjadi barang j. aneh. Tjoba ka- pandai-pandai orang jang sedang berbalembang,
Schatter Ahmad.
ring
itoe,
tentoelah
akan
beroleh
,,kekalau orang Europa melihat, — bagaimana
orang Indonesia peroetnja dengan pisau,
tidak membahajakan bagi djiwanja, bagai-

Perkara toelisan itoe bisa atau

bisa dimoeat

Waktoe Oemar berbaring dibawah roe-

topgkat,
Buropah

Toean-toean Hoofdbestuurjang terhormat!

dam itoe seroepa djoega dengan conferentie

dr Brussel

itoe. Orang maoe tjoba akan

girangan.

Dalam

jruia menerangkan,

i akamaemperoleh
boleh
bahyga tidak
cord disebabka banjak angin menjaRgsong
itoe djoega angin dan hoedjan.
beloemnja iatiba di Sengora,ia didalam keadaan hari japg boeroek, sementara
mesin
jang pertama tidak begitoe bagoes

kerdja sebagaimana pesawat jang kedoea.
Oleh sebab itoelah ia tidak dapat terbang
dengan begitoe koeat. Ia tjoba mentjapaisa
jap toea sebelah kanan disebabkan sajap ini

soedah resak diloear Rangoon..Ia akan me,
lajang

pada hari

Isnin ke Soerabaja.

'Trotzky tetap djadi boeangan.

Moskou, 17 Mei. Kepoetoesan hoekoeman pengadilan komoenis menambahi
Teheran,
17 Mei. Regeering memoe- lamanja lagi satoe tahoen akan hoekoeman
toeskan contract dengan Anglo Amerikaan pemboeangannja Trotzky dari Rusland.
Franco-GermanRailway Syndicaat. Soerat Waktoe itoe akan berachir pada 1 Juni.
kabar meegatakan sebab2nja ialah karena Djoega atoeran-atoeran lain jang dilakoememenoehi kan atas orang seroemahnja tetap berlakoe.
beloem
masih
Syndicaat
Tidak ada perhoeboengan kereta api
Teloek Persie dengan Laoet Kaspi.

m-» DELI-B10SCOOP

Parijs, 17 Mei. Isinja tjatetan Briand
jang terkirim kepada 26 boeah Keradjaan
di Europah jang djadi leden Volkenbond,

jang berisi tentang organisatie soeatoc
peratocran pemerintahan oentoek Eropec
sche Federale Unie soedah disiarkan de-

Moelai Ini Malam, Selasa 20 Mei 1930 dan Seteroesnja.
Dipertoendjoekkan

ngan opsil.
Soerat
tjatetan itoe meminta kepada
kepada keradjaan-keradjaan soepajr menjatakan pikirannja tentang beberapa pa-

Dengarlah

PAUL

FOX

B. WATHALL,

pepatah:

Selama

sedia

Mean tan
ma ee

|

VAN BINDJal

lotery

baroe,

nangan

pada toean.

soepaja

LOTERI)
Hoofdprijs

tot
f250.—
Salaris
maand. Minimum eisch

f400.— per
eind diploma

N. I.

f 15.000.- Tariknja

Firma

Telefoon No, 20

12

No. 79

—

berdiri moelai

400

csnammnma

Gn

sn

Tel.

663

Medan.

1888 — 1930.

Selamanja menjediakan sepatoe-sepatoe
jang soedah siap dan menerima tempahan.
Segala matjan potongon iang terbikin
dari koelit Europa kita bisa terima,
Dan menerima pesanan dari loear kota
37

————0

habis.

dan tocan-toean jang tidak dapat
lagi peroentoengan dengan lotery
sengadja dengan lekas diadakan

JAARBEURS

besarnja 100000.habis.

kalau

toeait tidak ada

cewangf 11.- belilah

SINGH

& SONS

No. 42

23 | |

MEDAN

anu

BER-AOESAN LAGI
dan soeatoe
KESEGARAN BAROE

00000400000

Kita

poenja

saroeng ditanggoeng

sendiri

dan

barang

jang

sepenoehnja

lantas ambil.

,MULFORD"
PEPERMENT
Begitoe djoega, diwaktoe sehabis makan, kaloe pake

bisa dapat banjak banPeperment ,MULFORD”,
toean atau kesenangan bagi hantjoeran makanan.- Selainnja, poen membikin moeloet toean, selamanja didalam perasaan seger.

saroeng jang

toelen.

PEPERMENT

»BATAVIASCHE KINDERZIEKENHUIS"

bermatjam

roepa

gandaria,

chocolade,

seperti:
poetih

hitam, copy,
dan

blauw,

Prijs- prijs diatoer
sebagaimana biasa.
Tariknja sebegitoe lekas lot-lot
terdjoeal habis.

oemoe, hidjau,

Chocolade.

lain-lain.

Terdjoeal diantero toko

,
provisien

i

Soepaja toean-toean tertentoe dapat lot dengan harga tidak naik,
baiklah hari ini djoega kirim.
" Spoed Postwissel f 11.35 oentoek

1:

perkodi

f

180.- #200.-

H. K.

Saroeng,

Boegis

perkodi:

f 65.-

f 200.-

f 250.-

f 400.-

dan

f 600.-

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

66

SETIA

harga dan

pembajaran

boleh berdamai.

MULFORD

TOKO

boeat djoeal lagi: Roepanja hitam atau oemoe,
f 170.-

jang

ternama.

&

COMPANY

-NEW

YORK.

,

Alleenvertegenw: N. O. I. :

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

kepada:

dranken

en

Terbikin oleh:

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

100”,

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

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

f 2000.000.—

,MULFORD”

TERTANGGOENG

Tjoraknja teratoer dengan pantas dan memaniskan pada pemandangan, m2noeroet kesoekaan didjaman sekarang, kleurnja

besar, namanja:

pe-

lam pedjelanan, kaloe orang

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

didalam

kerdjaan kantoor atau dida-

6. BOORHAN

ditenoen

terdapat

bisa

TOKO SAROENG TENOENAN ASLI
Passarstraat 79-81
MAKASSAR
Post Box 72

voornoemd,

,
.M.K.KASIMAN
,
& .Lotendebitant
Batikhandel
Medan.
Djalan Djaparis 197
8

MEDAN

sedia.

HARNAM

SES ERAAT

4.

gelijkgesteld diploma.

lot terseboet,

Huttenbachstraat 29

SAROENG SAMARINDA dan BOEGIS JANG TOELEN.
Hanja dapat pada:

Lotery Baroe & Lotnja soedah sedia!

pembeli

C.s.

f 1000.000,-

selekas lot terdjoewal

jang socka,

MOS

000000000000000

Besarnja

Warenhuis

Lotendebitant.

Dr. E.J. BURGER

wang

Medan's

Atoerlah pesanan dengan selekas-lekasnja.

Ervaring op Bestuurskantoren strekt per
aanbeveling.
De Voorzitter van den

Lotery

SEDIA

memberikan pengharapan dan kekdjaan serta kese-

BAROE

Boleh pilih mana
jang ketjil.

tot den

Pi

SELAMANJA

Harga perlot i 3.50 iranco.-

|

regues
.

toelen

di

Kesawan

2de prijs £109.000.lot terdjoeal

MEMANG

jang

»NIO TJIANG SENG"

baroe

Batavia

perabot

an
Gn
TOEKANG SEPATOE

mengharap.

BESAR

dapoer

belilah

0...»

f 2.000.000.-

Rembours tidak dikirim. Tariknja selekas
Trekkinglijst dikirim dengan pertjoema.
Lotery EIJKENSTICHTING soedah ditarik,
prijs, djangan poetoes harapan, tjobalah
barog ini. Ditahoen
jang sesoesah ini

naar de betrekking

Raad

bernafas, akoe

LOTERIJ

MEMAKEI

keperloean

||

taris uit zich vergezegeld
Raad te wenden.

AI

LYNN.

Harga per lot f Il.- porto f£ 0.35.-

van Commies tevcns warnemend Secre-

,

lama ditoenggoe

PENGHARAPAN!

akce

lagi

Hoofdprijs £150.000-

|

000000000000000.

og

socdah

0000004000

POETOES

048404000000

Mulo of daarmede

AWAS!

WARE
dan SHARON

dan 1072 prijs lain djoemlah

1 Juli 1930.

sollicitanten

merdoe.

1930.

jang

HELEN

Besarnja

|

afdeeling menerima |
re
- school
Lage
“moerid-moerid kl. 1 sampai kl. 7
Keterangan pada: Kepala sekolah. | I
saban hari sekolah.
98

noodigt

jang amat

»Bataviaasch- Kinderziekenhuis”

|

—

BRIAN.

oleh:

Djoega

»Taman-Siswa”
MEDAN

GEMEENTERAAD

PICTURES.

Dimainkan

PAGE, HENRY

Ingatlah

loear

HOOL
SCHAKELSC
aa ———

MARY

menjanjikan Celia

ALL TALKING

Sekarang telah

ca
Gi n
. ca

DE

dan

Moelai hari Sabtoe 24 Mei

DJANGAN

tangkapan dilaoesedia kala, maka

. Advertentie

dengan

002400000000 Smu

baroe soedah di-

Berlin, 17 Mei. Tiga orang mendapat
kematian pada tatkala terdjadi pertempoeran pada malam hari antara komoenisten dengan nasional socialisten,
Per. tempoeran-pertempoeran itoe masih terdjadi lagi. Peratoeran pendjagaan
dari
politie mendjadi sia-sia.

1 LOVE.

9 Bagian

Satoe

'sikan, bahwa bangsa Italie dengan tidak

Diboeka

Brian

oleh sekalian penonton.

tidak toeroet

'Italie sedia akan menerima kerdja
biasa.
Komonis contra nasional

paling

SPEAKEASY.

saja soedah persak-

meloepakan orang-orang
tan, jang tetap seperti

ARLEN

Mary

AWAS:

programma kita.
la menerangkan dengan djelas, bahwa
programma itoe akan didjalankan betoelsebab

MAN

9 Bagian

solini menerangkan. bahwa “tidak ada lagi jang lebih memberi maloe kepada kemegahan bangsa Italie lain dari pada sin-

betoel. Ada 29 kapal

jang

Didahocloei oleh satoe Paramount News jang baroe sekali.

kan didalam oeroesan politiek
Mussolinie tentang oeroesan armada
Florence, 18 Mei. Didalam soeatoe vergadering dari kaoem fascisten, maka Mus-

koempoelkan,

SPECIAL

Lihat dan dengarlah ini film jang locar biasa, bagimana pertjintaannja
satoe Campioen
boksen
dengan satoe nona dari Toko Muziek. Ini anak
moeda
saban
hari membeli berloesin-loesin Gramafoon Plaat di tempat
itoe Nona, sakan dia tiada mempoenjai Gramafoon. Inilah satoe drama pertjintaan jang sangat
menarik hati dan loetjoe sekali. Djoega ada pertandingan Boksen jang amat ngeri di Madison Sguare Garden New York

mendjalankan oeroesan atau soeatoe perdan ketiga soeatoe
manente commissie,
pendirian secretariaat.
Politiek comite akan menjediakan programma boeat organisatie Eropah dimana |
tentang economie seoemoemnja dimasoek- |

jang menjatakakan kita

PARAMOUNT

berbirjara:

RICHARD

s'akal diangkat oleh soeatoe conferentie
Buropah. Kedoea soeatoe badan jang

diran

semoca

gambar

THE

oemoem jang tjotjok
kesopanan persamaDan djoega tentang
pertama: tentang
menanggoeng 'jang

soeatoe perdjandjian
dengan principe dari
an bangsa Europah.
jaitoe
pendiriannja,
soeatoe badan jang

dan

ialah

jang terpenting

sal diantara mana

baroe

satoe

Boeat

mksh

«

MEMBELI
MENANG

——ehp2224442424444....—

perdjandjian
itoe. Maksoed perdjandjian
JAPAN.
itoe ialah akan memboeat kereta api dari
Tarakabe kembali ke Tokio.
'Teloek Persie ke-Laoet Kaspi dengan meTokio,
18 Mei. Tarakabe jang mengalaloei Ramadan dan Teheran. Beanja akan soet verdrag armada di Londen itoe soeberdjoemlah 20.000.000 pond sterling.
dah kembali ke Tokio. Ia disamboet oleh toesan itoe.
Perserikatakan Kersdjaan Eropah.

KALAH

——hAAA224414221
oo...)
225

....& an 440444 SN SM

Hamaguchi dan leden lain-lain dari Kabi
Net, Oleh sebab ditakoeti demonstratiedemonstratie permoesoehan akan terdjadi,
maka 200 orang politie berdjaga distation,
tetapi kedatangan Wemonstratie itoe tidaklah menerbitkan apa-apa. Pikiran orang
banjak soedah semakin tertarik kepada
haloean Tarakabe, disebabkan ialah oetoesan jang pertama kali poelang dari
Londen dan djoega memasoekkan ilmoe
peperangan antara . pembesar - pembesar
anak negeri jang mengikat perdjandjian
dengan generalen staf dari armada jang
selamanja tetap menentang kepada kepoe-

mb

bahwa Any

dikabarkan,

———i...i!
co.

Kemoedian

Johnson soedah melajang ke Soerabaja.

AUW

PIT

SENG-MEDAN

Bykantooren :

|

67

Weltevreden Telf.
132B.
Soerabaja
» 2572N.

-

|
Ditanggoeng

bagoes serta pas

potongannja menoeroet model
dan kemaoean orang zaman sekarang dan sedia kain-kain.

Diloear kota Medan kita
kinm dengan rembours.
Menoenggoe

dengan

bisa

hormat.

000000000000

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

iang lain.
rembours.

Pesanan

dari

lain tempat dikirim dengan
Menoenggoe

dengan

hormat.

SOO TOW

FILIAAL

BAROE

5 la 55555955555555555555555555505555556
00000000 0000 0 mmm
oa 000000000000

SAS

SS

Wilhelminastraat
. Telefoon 208

SIANTAR

SAE

000000000000

Gabanaann AA

Fotograaf

atelier

YEBATA
Kesawan

No. 58 Medan

Telefoon 1346

————
Sedia djoeal

Pathe Baby

Cinema

toestel

Bioscoop, dan bisa didjalankan dengan Electrisch

Battery

dipakai

motor dan

Dinamo

bagoes

dalam roemah tangga dan dibawak

dikebon - kebon dan bermatjam - matjam film
»Librarij” moelai 30-60-300 kaki pandjangnja.

No. 10278 Billy at Home
10124

Harold Waiter

(Harrold

Lloyd

10297 Tailaring (Charlie Chaplin)
10222 Charlie's
Double (Charlie Chaplin)
10123 Snub is Sciontifie (Snub Piollar)

“

Pee

Datanglah toean-toean dan ankoe-ankoe pereksa dimana
jang terseboet diatas, serta
tidak seboet namanja disini.

banjak

lagi

46

film

jang

tersedia

Menoenggoe

tempat

kita

jang

kita

dengan hormat.

genaa

Sena

PALING-OETAMA

mm0

000000000000

merk

HAP

LIE

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.
Timbangan Besi vernikkelt pake
piring tembaga, dengan batoe
10, 15 dan 25 Kilo.
timbangan berkisar:
Timbangan Medja pake piring
com-

tembaga, batoe-batoenja
pleet berikoet:

5,

10,

15

25,

50

dan

25

Kilo.

LIE pake

batoe berkisar-kisar,

dari pada besi semoea:
Timbangan Medja Ideaal dari

pada besi djoega pake batoe
berkisar-kisar, medjanja ketjilan:

Kilo.

100

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:
Djoega bisa dibeli satoe-satoe

Tjanting Minjak dari:
Oekoeran Kaen-kaen,

5, 1,
Meteran,

bisa dilipat ampat.
Boewat orang jang

akan

2 Deciliter.
matjem-matjem

mendjoewal

1, 2,
bidji.

dan

kombali

ada djoega jang
dengan

banjak-banjak bisa dapat oentoeng baik
potongan harga moerahan.

00000000000

sama

mikoemlah Anggoer obat Ijapboea/D
HluNgi Fen,soebayo
Inggal sehat

Mentjegah
roepa roepa penjakit dalam

000000001010

MENJEMBOEHKAN :

Mata

(Oentoek segala matjam penjakit mata,

Djika
toean

Anggoer

obat tjap Boelan

satoe atawa

2 glas ketjil sebeloem

makan

nasi,

kesehatan.

menaboeng
"

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

,

.

Hoofddepot:

"

THAI

FOO

SENG

i

KIE: Dispensary
Kalau tidak baik oeang dikembalikan.

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

djoeal

djoega

SATIJRIN,

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.

banjak lakoe.

wi
3 X

N

toean dihinggapi oleh sematjam penjakit, djangN|
toenggoe penjakit itoe sampai mendjadi besar.
Segera

tersiar dan paling

1

,

selabe .

Paling banjak

Ada

19

sadja).

dan loear badan.

1

membeli

Minjak ramboet (centoek memanfijangkan ramboet dan menghitamkannja serta mendinginkan kepala.
Syphilis (penjakit perempoean, keloea wanah darah
kctor dan perasaan tidak enak).
Obat Medjen
(tjogkoep dimakan doea boengkoes

peroes tertalbe,

Rapan bedantoean

POO

dari

sesak, batoek kering, asthma, koerang darah, demam
lama, koerang koeat kepala, sakk djantin).

Lah

orang

Liter.

5

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

AA

ada seoempama

Kilo.

25

dan

Timbangan Medja merk HAP

Obat

hari

dani
1927.

tahoen

(belakang toko Bombay Besar)

tjap bcelan

saban

Terdiri

Pachtstraat No. 22 MEDAN.
Telefoon No. 998.

dengan obat disapoe dari loear).

Minoem

-

Toko TIMBANGAN

SANGGOEP
Anggoer obat

70

000000000040

Telefoon No, 1426 -o- Medan
- Deli,

Datanglah di Calcuttastraat No. 3I - Medan
5J5——

0

Balistraat No. 6.

Maoe gaja?

8 saman

Kleermaker

Maoe tjantik?
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Boekannja omong kosong, dan
boleh tjoba bikin pakean sama
Ini adres jang soedah terkenal:

» &

00000000000000000000000

00000000000000

obat koeft

jang

paling

terkenal.

J

S. R. BB RAM
India

—

Thabib

Wilhelminastraat 115
Telefoon No: 1326.

British"
Medan

5i

R.M.
Hok

Martono, Soepeno Waehman, Kho
Lion, Tjia Foen Gan.
3

Naik ke klas
3 dari Blectrot, afd, antara

No. 68 Selasa

20 Mei 1930

—

2

Zoel'hidjah 1348 Tahoen

ke

kedoea.

Lembar

Kapan berkeperlocan. Tjatet adres ini. “Tjockoep terkenal, Boeat oepah tjitakan,

lain-lain:
11
Abdul Salim, F. Kwee, Lay“Souw Fo,
Soedjadi Kho Jang Jau. Gan Hoat Siang,
M. Soetar Achmad Bahasoen.
Naek ke klas 4 dari Bouwk afd. antara
lain-lain:
I
G. Jamin, Kardjo, Liem Soe! To. F. Silabang, Xainoel Hassan,
Naik ke klas 4 dari Mynbouw. afd,
Boerhanoedin.
Naik ke klas4

dari

Water-en

sekarang mesin baroe, letter baroe, perkakas baroe, Boeat stempel, Handteekening,
atau

Rubberstempel

upa

sadja

#edia matjam-matjam. Letter Latijn

dan Arab, roepa-roepa
vorm dan

model.

bentoek,

Harga

pantas.

Keloearan dan made ,,Pertja-Timoer
di Garantie.

aa

Spoor

MEDAN
Rubbers tempelmakerij & Reparatieatelier Schrijfmachine.
DRUKKERIJ

wegbouwk, afd, antara lain, lain:

Indonesia.

receptie ini bagi leden Raad van
Indie
dan ambtenaar-ambtenaar jang
ganjinja
tjoekoep boeat memikoel sendiri ongkos,
itoe akan dihapoeskan.

Boeat menoetoep begrooting.
Seperti soedah dikabarkan begrooting
boeat

djoem-

tidak tjotjok,

1931

tahoen

Ambtenarenformatie.
Gadjinja
ambtenaar-ambtenaar
tidak
akan diganggoe Tetapi akan didjalankan
satoe peratoeran jang
mengenakan for-

M.

Abdul

Ahad.

M. Kartono, B. Ram-

bitan, Sobandi, W. L. Tanahatoe.
Naik ke klas 4 dari Werk tgk. afd, antara

"'padjak jang dimaksoed itoe masih beloem
ditetapkan.
Kenaikan

ini akan mendjadi

sebab ren-

baroe haroes

ngoendjoek jang didalam keadaan soekar
ini seberapa jang bisa berhimat dengan
betoel. Tempat
jang
kosong
karena
orang

jang memegang

djabatan

mati atau

bisa

oeroesan

dikerdjakan

dengan

personeel jang koerang.
.
Organistie commissie akan menimbang
hal ini.
Tetapi

diboeat perobahannja. Orang tahoe sebagian besar dari rentjana ini soedah selesai.
tahoen-tahoen
Tetapi didoega didalam

pemerentah tiada setoedjoe men-

Pembeslagan
Pada

hari

lang politie bahagian

Hotel

|,

dari

perdeo kaoem

J|J9J—

AWAS!

madat di Semarang
madat

disalah soecatoe goedang

dari

tersimpan
sedjoemlah madat, j. boekan
ketjil djoemlahnja. Madat itoe sengadja di-

Perempoean-perempoean

jang

terpela-

djar tinggi di Mesir tidak sedikit. Perempoean-perempoean jang melanggar wet
negeri atau wet agama
djoega boekan
sedikit, dari itoe perloelah rasanja- peme-

rintah Mesir mendirikan satoe toetoepan
boeat mereka si,,koelit haloes".

tempatkan dipeti2 dan dikirim dari Tiong-
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00000000000000000000

Atas keperloean

roemah boeat tempat

djoeroe rawat agar memoedahkan merawat siang dan malam, sementara, pemerintah sewakan satoe gedong berdekatan
dengan pendjara t. s. b.
Ada djoega baiknja ditoetoerkan : sese-

orang

perempoean

hoekoemannja

setelah didjatoehkan

di Mahkamah,

sekali. Adat garian itoe sangat tertjela di
Mesir sebeloem orang itoe memboeat kepintoe dan dia sendiri tidak boleh indjakkan kakinja kedalam pendjara.
Perempoean itoe kemoedian dari pada
diperiksai segala-galanja disoeroeh mandi
sebersih-bersihnja.
Ramboet perempoean jang kotor lebih
lagi jang keriting kalau soesah membersihkannja teroes sadja diseeroeh tjoekoer
Sampai goendoel.
Pendjara ini terbahagi empat tingkat.
Tiap-tiap satoe tingkat mempoenjai bebeSemoea

itoe

dihampari

matjam-matjam
Diperselakan
harga

moerah

barang
pada

moerah.

segala

barang-barang

seperti kain-kain dan

fjita-tjita, kaoes

maoe

dan sobat-sobat

pendjoealan semoea dibawah

laloekan

datang ditoko kita boeat dapatkan

barang-barang

lama,

sebab

itoe

kita

barang-barang bagoes dengan

betoel-betoel

maoe

djoeal

moerah,

Lekas

harga pokok.
datang!!! Djangan

kasi liwat ini tempo jang berharga.

101

lebih dahoeloe

tidak lain dari

Makanan

diberi padanja

roti kering dan air mentah.

Pemerintah oetamakan itoe kesehatan. Pe-

rempoean jang

hatannja

sedang

dipendjara,

tidak boleh diabaikan.

kese-

Ongkos

ongkos boeat menoetoepi keperloean seinatjam ini boekan sedikit.
Pakaiantidak
tjoekoep satoe matjam.
Semoea pakaian
itoe menoeroet oedara.
Moesim : panas
badjoe dan kain moesti jang setoedjoe
dengan masanja.
Moesim sedjoek .semoca pakaian dari boeloe.
Makanan disini seroepa sadja baik dalam toetoepan laki-laki maoepoen perempoean. Makanan itoe adalah sebagai di
bawah ini:

Roti dari gandoem jang masih bertjampoer sedikit aboeknja, katjang hidjo, sajoeran tjampoer daging dimasak sama minjak bidji kapas.
Kiranja perempoean itoe dipendjarakan
sedang beranak ketfjil, itoe anak bolch di
samakan dengannja.
Soesoed nk.in-k- n
keperloean
itoe
anak boleh dapat pendjara itoe, djoega anak terseboet dapa
rawatan dari djoeroe rawat.
Anak-anak
jang telah beroemoer doea tahoen moggti

dipisahkan dari iboenja.

Ajahnja Sendiri

boleh ambil itoe- anak kalau sanggoep
memeliharanja,
kalau
tidak pemerintali
serahkan pada perawatan anak-anak.
Iboenja tidak diizinkan bertemoe dengan
anaknja sebeloem habis hoekoeman.

Boeat

perempoean jang

sedang

hamil

Citempatkan dalam kamar roemah
sakit
letak mana segedong dengan itoe pendjara. Rawatan tjoekoep boeatnja dari
dokter perampoean. Apakala ia telah beranak chabar itoe disampaikan pada soeaminja. Soeaminja boleh kasi nama apa

jing disoekainja, tetapi tidak

boleh

am-

bil itoe baji sebeloem oemoernja tjoekoep doea tahoen. Iboe dari anak terseboet haroes keloear dari roemah sakit
sa

masoek

kedalam

wang, makanan,

pendjara

rokok, madat,
rapi

seperti

dan lainpendjaga-

Perempoean jang ketagih tjandoe maoe
poen rokok dapat semboeh kalau soedah
berkenalan dengan pendjara. Obat moe-

djarrab

bagi

tjandoe

perempoean

tidak lain dari kasih

pemerintah,

soepaja

jang ketagih
adoe

didjobloskan

pada

keda-

lam pendjara. Nanti keloearnja dari pendjara ada harapan penoeh dia tidak maoe berkenalan sama zat tjandoe lagi.

Semoea pekerdjaan dari petempoean
dalam pendjara membawa hasil baik dibelakang hari. Tidak salah kalau dikatakan bagi perempoean Mesir pendjara itoe,
satoe

roemah

sekolah, bagi merekajang

saboet jang soedah didjalin. Satoe tjangkir djoega disediakan boeat tiap-tiap

bagai ragam, ada jg, disoeroeh bertenoen

bila hendak minoem

artinja
berdaja

|

geli dan sakit.

soedah dewasa.

boleh ambil

sendiri.
Tingkat
pertama
boeat perempoean
|jang dipereventief.
Tingkat kedoea boeat perempoean jang
dahoeloenja memperboeat perboeatan kedjam seperti memboenoeh d.l.I.

kaki, topi dan ber-

lain lagi.

Toean-toean
Kita

roepa

hoekoeman berat.
Hoekoeman boeat perempoean melanggar oendang-oendang
pendjara
disini
tjoema dipaksa pakai kain dan badjoe
kasar, sampai-sampai orang itoe merasa

dengan kain kasar setidak-tidaknja dengan

Tingkat ketiga bahagian
djocal

sopan santoen antara sesamanja' djoega di
ingatkan kalau-kalau tjoba boeat lari dikasi

salahan lagi. Setibanja dipangkal tangga lain. Itoe semoea kerena
itoe opas boleh serahkan sama pendjaga an loear dan dalam.

rapa cel, ada jang boeat poeloeh orang,
ada poela boeat satoe dan doea orang.

Moelai 16 Mei sampai 31 Mei 1930
maoe

laloe digi-

singkan kelain pendjara lamanja setahoen.
Tambah lagi diadjarkan padanja itoe ini
dari pekecdjaan dalam pendjara. Setahoen
kemoedian
mereka dipoelangkan kependjara partama. Disini kerdjanja tidak lain
dari mengadjari orang-orang hoekoeman.
Semoea perempoean dalam pendjara di
beri pengadjaran tjaranja
mendjaga diri,

ring opas kependjara terseboet zonder ada selewat-lewatnja 60 hari.
j
bergari kalaupoen candidaat gantoengan
Sekalian barang-barang gelap tidak bi-

orang,

Kita

iboe di Cairo.

(Oleh Al-Fata—Correspondent ,,Sinar Deli").

J.CJ.L. di Tandjoeng Perak Semarang ada

AWAS!

Mesir.

jang baroe berse-

Diapoenja mata2 sersi bahagian

merapotkan

Soerat

besar.

Djoemahat

5

00000000000
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Sekarang toetoepan itoe soedah ada.
Bentoeknya
sedikit ketjil dari toetoepan
djalankan atoeran boeat mengoerangi pegakok sebagai boeah-boeah.
Cairo
Iskandariah,
dan Asjut.
wai dengan memberiken wachtgeld.
Berhoeboeng dengan
pengoendjoekan
Pendjara ini semata-mata teroentoek
Padjak
kekajaan.
politie itoe teroes penggeledahan dilakoe- bagi kaoem perempoean. Sekalian peremberikoet malaise masih akan berdjalan teAchirnnja di timbang. apakah orang bi- kan digoedang itoej. dioendjoekkan. Disi- pocan jang melanggar wet ditoempangkan
roes, maka dengan memperhatikan hal itoe,
sa mendjalankan padjekkekajaan. Tetapi toe terdapat lima poeloeh peti j. ditoelis kesini dengan tidak pandang hoekoeman.
perloe didjalankan tarif padjak baroe.
didalam hal ini orang berlanggar dengan ada terisi boeah-boeahan.
Tidaklah seperti kaoem laki-laki, mereka
Petiitoesoedah teroes diboeka dan ter- akan dilainkan pendjaranja melihat berat
kesoekaran pada pendoedoek negeri jang
Belasting kerojalan.
njata
didalamnja ada blik 2,j. ditoelis se- ringan hoekoeman. Djika kiranja hoekoeLebih djaoeh pemerintah akan mendja- kekajaannja amat soekar atau tidak bisa
bagai
boeah
pruim. Blik-blik itoe teroes man seoemoer hidoep atau digantoeng,
ditilik
seanteronja
lankan weeldebelasting, jalah seroepa pa—0—
diboeka
dan
benar djoega sebahagian
be- soedah terang diasingkan kependjara Abi
djak keribaan. Tetapi kesoekaran jang
sar
adaterisi
madatjang
djoemlahnja
sama
Zagbal atau Tharah.
apa
Koningin
Wilhelmina
School.
menilik,
sangat besar jalah boeat
sekali
ada
713
thail
danharganja
21000
roePendjara perempoean itoe letaknja dilakedamasoek
dikasih
bisa
Naik
ke klas 2 dari Mijnbouwk. afd.
jang sebenarnja
piahlebih. Tentoesadja barang itoeteroes pangan Silahuddin disatoekan bentengnja
beloem
Orang
(luxe).
weelde
antara
lain-lain
:
golongan
lam
dibeslag. Siapa poenja barang itoe politie dengan peadjara laki-laki.
Bong Khin Liong, E. Goewie. H.GJ.
tahoe padjak ini akan didjalankan sebagai
masih dioesoet lebih djaoeh, sebab orang
Loear dalam ini pendjara tjoekoep di
Kullit A. Lim, Lim Kian Giok. Tjoa Wie
padjak indirect atau direct.
doega malam
oeroesan tentoe ada satoe djaga keras. Laki-laki tidak boleh masoek
Kanaikan beja invoer. Sien.
kemoedian, kedalam dengan bebasmeskipoen ia opas.
Naik ke klas 2 dari Bouwk. Afd. antara complotan jang loeas, jang
apa
bila
soedah
bisa
membawa
masoek Cipier toetoepan berwaktoe
invoer.
beja
masoeknja
dinaikkan
akan
Djoega
lain-lain :
madatterseboet
dengan
zonder
ketahoean,
ang
lebih
dahoeloe
dapat
izin
Idan
dikePercentage dari padjek ini akan dinaikkan.
Katma, Zainoedin (Iljas) S. Abd. MoeBoeat banjak barang jang dipakainja se- thalib A Leng Kong, Oey Swei Joe, E.W. teroes dibawa ke desa-desa boeat didjoeal. tahoei apa kerdjanja.
Penangkapan ini tentoe sadja memberi
Didalam toetoepan perempoean ini tjoeperti boeat soeka-soeka sadja, kanaikannja Talehala, J. Tjio Seng Liong W. Achmad.
soeatoe
kehasilan pada sersi madat, jang koep dengan
angdan
djoeroe rawatnja, semoea
Champagne
Seperti
akan banjak,
Naik ke klas 2 dari Merk. tgk. afd
patoet
mendapat poedjian berhoeboeng terdiri dari kaoem
perempoean.
Boeat
goer, beajanja akan tinggi. Pemerintah me- antara lain-lain.
dengan
itoe.
nganggap boeat barang-barang jang sedjoera
rawatnja
tidaklah
orang
sembaraM. Soewarto, M. Machdar. Soeratmono,
Lebih djaoeh politiz madat
mendapat ngan alias borongan,
bagai itoe ada dibajar terlaloe
sedikit Idris
tetapi semoeanja
Loa
Wan
Tjiang, R.M. Rlamat,
kesian,
jang
sedikit
waktoe
lagi,
poen
akan inoesti lepasan dari sekolah goeroe rendah.
hardengan
diimbangkan
bila
invoer
beja
Diponegoro, Souw Han Siang, Tijen Bie
mandarat di iri, satoe party madat Seorang djoeroe rawat
permoelaannja di
ga pendjoealan.
Soei, W.L. Lokollo, EEE, Tokaya, R. dibawa
gelap, karena mereku sekarang membikin gadji 6 pond seboelan. Masa ini sebagai
Moh,
Sajoeti,
A.H.
Najoan,
Oey
Swie
Standplaatstoelage.
pendjagaan dengan betoel dan diharap bisa kepala dari djoeroe rawat seorang peremStandplaatstoelage boeat orang
jang Hien, Soewarmo, M. Soerojo, Souw Peng melakoekan pembeslagan
serta bisa me- poean Itali bernama Madame Urditi. Pe,bergadji besar dihapoeskan. Sampai se- Tjian, A. Kaparang. Moeshar, Oen Pit nangkap smokelaarnja. (Dj. T.)
merintah gadji padanja seboelan 14 pond.
karang beloem ditetapkan Watasnja, tetapi Lim, A, Dahler, I.B.E.D.F, Tentoea, Par—0Perempoean-perempoean jang bekerdja
soedi,
Saleh,
Sartobakti,
Thio
Tjeng
Hay,
“ditimbang watas itoe akan
ditetapkan
dalam itoe toetoepan seorang digadji. seBandjif besar.
spaga jang bergadji f600 seboelan.
Naik ke klas 3 dari Water- en Spoorrendah-rendahnja 3 pond seboelan.
Soemedang, 19 Mei. Pada petang SabOcang
receptie. wegbouwk. Afd. antara lain-lain:
Bersamboeng dalam itoe pendjara sedia
toe terdjadi bandjir jang hebat disebabkan satoe tempat boeat dokter-dokternja, terIljas. Oemar Sachid.
Djoega oeang: jang disediakan boeat
Naik keklas3 dari Werktgk. afd, an- hoedjan lebat, sehingga kali Tji Bidoeng diri dari orang perempoean, dibantoe oleh
receptie akan banjak dikoerangkan akan
dan Tji Leureh mendjadibandjir. Dengan
tara
lain-lain:
metelah
mana
jang
diperiksa ambtenaar
dokter laki-laki dalam beberapa djam seAbdul Radjak, B. j/'“Goewie. P. Khouw, segera dinasihatkan kepada pendoedoek, hari. Segala orang sakit dipindahkan kenarik oeang
ini zonder menggoenakan
itoe sebagaimana
moestinja.
Oeang Manowo, M. Moertono, Tan Hei Tian. sehingga tidak terdjadi bahaja manoesia. sini. Perempoean
hamil toeroet ditoempangkan disini. Semoea perawatan berdjalan rapi dan bagoes.

tjana padjak pengasilanjang

TIMOE

lain-lain:

melakoekan
berhenti dengan pensioen, tidak akan diisi soedah beroentoeng dapat
poela, pada sebeloemnja ditilik, apakah soeatoe pembeslagan jang besar.
tidak

,,PERTJA
'Telefoon

JJ. Laturiuw. W.F. Rompies, L.E. Njio,
Marso. Th. F. Rompias,
Naik ke klas 4 dari Electrot. afd. an-

tara lain-lain:
lahnja taksiran, pengeloearan oeang ada
H. Pesulima, Djoechrony, Hasan Soebanjak lebih besar, dari taksiran djoem- matie dari ambtenaar-ambtenaar diberba- karto. koesnoen. M. Sahestoe M. Soepardi,
lah penerimaan maka oentoek membikin gi-bagi
—0—
dienst. Pemerintah hendah me-

begrooting itoe djadi tjotjok, ada dipikir
naik padjak pengasilan, dan
boeat kasi
tjoema
sebab
vennootschapsbelasting,
mengasi padjak indirect sadja dipandang
menoetoep
boeat
mentjoekoepi
tidak
kekoerangan itoe.
Tetapi percentage dari kenaikan padjak

aa

tidak

dengan
koeat,

lain dari

menggosok

..karki“ sama

perempoean
jang tidak
kerdja jang diwadjibkan
mentjoetji,

mendjaroem,

pakaian.

Tingkat
keempat bocat perempoean
jang dihoekoem dari empat hari sampai

Kerdja

paksaan dalam pendjara itoe ber-

kain, ada poela jang memperboeat

sadja-

dah (tikar sembahjang) dari boeloe. Setengahnja diadjarkan tjara-tjaranja memasak
matjam2 masakan, lebih2 boeat makanan
orang asing jang meringkoek dalam pemdjara Mesir dan makanannja djoeroe2

rawat. Ada djoega jang dipaksakan menjoesoen oelat soetera betapa mendjaga
dan membersihkannja, sebagai mana kerdja

kaoem perempoean dalam pendjara di
Sjeria dan Lubnan. Disana perempoean2
sekeloearnja dari pendjara dapat poela
mentjari penghidoepannja dari peladjaran-

nja dalam pendjara. Mesir

ber-

maksoed sedemikian poela.Dia bermaksoed
sembilan poeloeh hari. Dalam ini tingkat mana2 perempoean
jang tidak

laorang-orang tidak kerdja apa-apa. Pe- djaran bila keloear
rempoean jang dihoekoem sampai 20 ta- mentjari penghidoepan dari enak,
dari djalan loeroes.
hoen djoega disatoekan dengan ini, kerdjanja tidak lain dari
kaian.
Lain halnja dengan

koeman

membersihkan

pa-

perempocan

hoe-!

seoemoer hidoep.

Mereka dia-|

Sekalian pekerdjaan

zaman

jang ta' lajak dengan

ini ' dapat moesnah. Perempoean

jang soeka tampoeng tangan mintak kasi-

(Lihat samboengan dipagina IV).

Sumatra.
Peroesahaan-peroesahaan keboen dan
tambang di-Westkust
Didalam jaar verslag jang baroe keloear

dari tahoen

1929 dari Vereeniging

voor

Land-, Mijnbouw en Industrie di-Westkust

DERADJAT OEANG.

Sesoedah dilakoekan Raadkamer, president Landraad menjatakan biarpoen
Madjid sangkal keras sekalian toedoehan
tapi kesalahannja terang, jaitoe pertama
Soedah memaksa orang dengan kekoeatan
kewadjiban oentoek menahan barang (rijbewijs) dan kedoea soedah menerima
ocang soeap karena mana ia dihoekoem
satoe tahoen pendjara potong tahanan dan
sesoedah itoe, lima tahoen tidak boleh.
bekerdja dalam corps politie,
Rijbewijs dipoelangkan kembali pada

Pergerakan

(Om, het

Ze weten niet wat het gevolg

Bij het zien van deze vermaken.

tanah merah

zag

dariorangtoeanja jang

Soedah tentoe sangat mengingini

Haroes berpikir diri sendiri
It's a daily drama

nina ada dikeloearkan hasil.
'Teroetama bertambah

penanaman da-

ri

Negeri

tertoelis tanggal 15 kepada Soetan

kan

Perkaranja

akan

kabar?

kabar gandjil hari ini di -

Selainnja

dari

kabar-kabar

kissah kedatangannja djempolan kita toean
M.H. THAMRIN di kota ini, kekanda perhatikan djoega advertentie dari

titie.

boekanlah

jang ada

soerat

»TYOKO

EN

DE

DRUKKERIJ

satoe-satoenja
GRAMAFOON
dzh tentoe kita
paling moerah.
Dimana

sekali dari penanaman dari onderneming2 penghoeloe-penghoeloe jang
berempat
jang
berserikat
djadi naik 40 pCt. dari itoe ditoentoet kemoeka
hakim
jang Gadang jang telah menggelapkan oeang
belasting dan rodi sedjoemlah kira-kira
tahoen j. liwat, diwaktoe mana tjoema ada
berwadjib.
bertambah
25pCtdaritahoen
dimoeka
f 1500. Menoeroet kabar penggelapan ini
Begitoelah pada hari Djoemaat tangal

dengan badan matang biroe njonja itoe
teroes mengotjeh
dan
mengoendjoek

peker-.

tahoen dan 6 boelan pendjara, hoekoeman itoe telah ditetapkan oleh Raad van
Justitie, atas revisienja.

Apakah

Menoeroet kabar hari ini oleh Officier
van Justitie di-Padang telah diperiksa
engkoe Soetan Moehamad Said Onderdistrictshoofd Kota Tinggi di-Soeliki, akan
mendjadi saksi dalam perkara engkoe
Datoek Tawa Kepala Negeri Pandan

keberatan, sebab nama
baiknja
Negeri
itoe
memasoekkan pengadoean lagi
soepaja

ngan dibitjarakan lagi.
Kerdaan oemoem disini djadi bakal da-

boleh mendjalankan

Pena
WAHAI
ADINDA!

ditoentoetkemoeka Raad van Jus-

merasa

sebelas April jang laloe, penghoeloe jang
berempat orang itoe telah dihadapkan

bahwa ia tiada boleh

Hamid gelar Soetan Salim

tahoen tidak

gadji pada pemerintah dengan oepah
bekerdja memotong kajoe

diatas. sesoedah diambil fl.- satoe hari,
sidjehannam itoe diiring dihoetan.
ditahan dalam kandang
njonja itoe digiring de-

pitaal Batoeradja. (Palembang) (H.P.)
—0—
Penghoeloe Kepala menggelapkan.

Sarik

Dan meskipoen boeroek keadaan ada
dikira jang ini dan lain-lain onderneming
besar djoega ditahoen 1930 akan memboeat
pengloewasan teroes.
Djadi Sumatra's Westkust dalam hal
cultures bakal berada dalam pengloewasan

mengatakan

menoelis soerat lain dari bahasa Melajoe,
Lg
5
Hoekoemannja ditetapkan.

tang ke Boven Digoel, t, Marah Ganti me- djaan politie. Ia disalahkan memboeat
ngatakan
tiada perloe meskipoen ia pada proces verbaal palsoe. Hoekoeman itoe
Moesti taoe hal jang beres
orang toeanja ada begitoe rindoe.
ialah jang telah ditetapkan oleh Raad van
gelap dan poekoel teroes sebeloemnja ter
Justitie, atas revisienja.
Penjakit katanja ada banjak, hingga terdjadi bahaja jang terlebih heibat oentoeng
Seorang lagi, jang bernama Kalin, gelar
sebentar
orang banjak datang, boeat paksa 1 hari dimakan 4 pil, tentang beli be- Bagindo Marah, jang disalahkan mentjoelian apa toentoek keperlocan hari2 mahal ri dengan membongkar roemah, Landraad
menjabari laki-laki itoe.
Kemoedian
diketahoei
bahwa sekali harganja. Pekerdjaan disana ialah ma di Periaman, telah menghoekoem ia, satoe

onderneming2 dari H.V.A. dan kolo- rasaterijela, lantas Kepala
niale Bank soedah dibikin djoemlah sama

itoe.

ag

n D!
soeratnjaitoe, t. M.

Wie begrijp djanganlah sama

itoe, tentang kelakoean Moehamad Tahir kita toetoerkan
gelar Datoek Penhoeloe Basa Kepala Ne- proces verbaal
oppas oentoek
geri di Sarik, dalam perkara menggelaphitam, sementara
kan oeang dan barang barang negeri.

penghoeloe itoe, Kepala

Ganti

mintaan ajahnja j. bermaksoed maoce da-

Betng seen in each eyes

Pengadoean — mana, telah didjalankan
pemereksaan oleh engkoe Djaksa landraad
besarkan kebon thee dan kopiseperti djoe- di Fort de Kock dan soedah dihadapkan
ga dengan beberapa j. lain.2
pada Magistraat jang
terseboet, tetapi
Cultuur
Mij. De Masanglanden telah menoeroet pikiran Magistraat
tentang
memberikan penanaman tembakau j. kare- pengadocan penghoeloe-penghoeloe itoe,
'na keadaan jang boeroek tidak bisa madjoe, tidak tjoekoep alasannja, sebab itoe tiada
dan sebagai ganti dari tanaman kopi itoe diteroeskan kemoeka pengadilanlandraad.
Onderneming thee Halaban dan PeccoBahwa atas pengadoean
penghoeloe-

Bestuur

kampuengnja

Januari 1930 (aangeteekend) ia soedah te- bekas menteri Politie Ie. Klasse di Parima tg. 25 Februari 1930. Tentang Per- dang, tiga tahoen pendjara, dan delapan

Maar weet niet voor welk gezag

ngan doea opas oentoek dikirim ke Hos-

van Plaatselijk

Residi

Antara
lain? dalam soerat itoe toean
Pada tanggal 12 Maart j. I., Landraad
Marah Ganti mengatakanbahwa soerat Padang telah mendjatoehkan hoekoeman

njona itoe tiba-tiba ada di Kantoor seperti

Hoofd

pa-

piannaoeli !

ditempat

Onderneming Ophir dari Koloniale Bank
bikin besar keboennja Handelsvereeniging
Amsterdam memboeka keboennja keboen
thee jang adadisana.
Djoega Cultuurmaatschappij2 Koerintii,
Inderapoera dan Batang Sangir telah mem-

itoe, mengirimkansoerat

da ajahnja boendanja di Moengkoer, Ta-

Deradjat didjoeal dengan pangkat
Loepa benar dengan nasehat
Sesoedah melihat matahari terbit
Bertjahaja dengan keadaan jang hebat

Wie zijn verhevenheid

Assistent

Kembali Pertja mendapat kabar bahwa boeah, jaitoe A.B.
t. Marah Ganti Sitompoel,
j. diboeang kaDalam penoetoep

zou zijn

The other laugh in his own

tahoen 1929 adalah onderneming Batang
Empat orang penghoeloe dimoeka
Asemlanden dari Rubber Cultuur Maathakim.
schappij Amsterdam. Itoe kebon loeas Empat orang penghoeloe dari Sarik, (S. W.
dan berada dibilangan Talao dibagian K.) le Oedin gelar Datoek Sinaro. 2e Kaling
Oetara-Timoer dari Goenoeng Toedjoeh. gelar Datoek Taloek Basa, 3e Amat gelar
Di Soengai Djoedjoehan bakal ditanam Datoek Moedo Soengoet. dan 4 Djali gelar
kopi dan di-Bintany Maria thee.
Datoek Labih Nan Poetih jang dahoeloeTetapi sementara itoe berbagai2 ondernja memasoekkan pengadoean kepada Maneming jang soedah diperoesahakan ada gistraat di Ford de Kock dan kepada
diloeaskan.

Soerat dari Boven Digoel.

“They fight for one position

29—

jang baroe di-

bermatjam pergerakan

matige recht te verkrijgen

Terkadang menjimpang ke jang lain
'Totandere soort zich veranderen.

(Sumatra Barat,) kita dapatkan antara lain
pemandangan seperti berikoet:
Sementara pada tahoem doeloe, dalam Agoes sementara oeang f 1.— itoe dikapemandangan dapat diseboetkan tentang sihkan kembali pada politie.
onderneming2 jang baroe diboeka lagi,
Poetoesan.itoe diterima baik dan Agoes
ditahoen 1929 itoe tidak bisa diseboet.
berdjandji maoe masoeki gratie. (S. S.)
Onderneming 'satoe2nja

Orang boeanan
Makassar dan dari djabatannja di-Padang
di Boven Digoel kata
iapoen soedah dischorts. Dideega iaten- nja ada berdjoedplah
kira2 1500 orang
toe akan dikirim djoega kemari boeat mem- sertasanak familif ada berdjoemlah kira2
ta
Pan
bikin perhitoengan sama pengadilan.
aa Oia
empat itoe,
tintahi oleh seor:

ROELAM COMPANY",
Toko jang kasih datang

langsoeng dari fabriek. Soedapat dengan harga jang

tokonja itoe adinda?

O, di Willisstraat No, 23 Medan
'Telefoon

pekerdjaan baroe lagi, malah

No.

1352,

Kakanda.

telah terdjadi sedjak beberapa tahoen dikemoeka pengadilan landraad di Fort de belakang dimana hal ini tentoe gali lobang
Kock sebagai persakitan didakwa mema- timboen lobang, tetapi achirnja kelihatan
soekan pengadoean palsoe dengan soerat djoega dan sekarang dalam onderzoek
kepada pembesar negeri dan dibela oleh officier van justitie dan barangkali tak
AUTOVERHUURDERIJ , TAPANOELI
Satoe zaakwaarneemer toean R. Saidi lama lagi perkara itoe akan diperiksa oleh
sadja boeat sementara meskipoen adanja
Rasoel, sebagai Raadsman dalam perka- Raad van Justitie di-Padang. (T.S.)
Serdangweg No. 356 — Telf. No. 1055 Medan
keadaan itoe jang koerang bagoes.
—0—
ra itoe.
Telegram Adres: AUTOTAPANOELI-MEDAN
Harga-harga pasar dari semoea hasil
Djoega
kekoerangan
dalam
kas.
Pada hari jang terseboet pemeriksaan
Tarief harga sewa Motor-motor kita,
pada tahoen jang liwat soedah moendoer,
Tempo hari, kita ada kabarkan, jang
beloem dihabiskan dan perkara itoe diMoeatan dari:
teroetama dibagian penghabisan dari ta- moendoerkan sampai hari Saptoe tanggal t. Kneefel griffier dari landraad disini
orang
T orang
hoen, diwaktoe mana boleh dikatakan da- 3 hari boelan ini, poen hari itoe peme- berhoeboeng dengan kekoerangan f 500.f 8—
Medan ke Belawan
Ti T—
tang crisis oemoem diseloeroeh doenia. riksaan tidak habis djoega, teroes perka- dalam kasnja di-Amboina, oleh inspecteur
Harapan-harapan dimoeka boeat cultures ra itoe dimoendoerkan poela sampai hari van Financien di-Padang dilakoekan djoeBoeat melantjong dalan satoe diam
» 3—
ga pemeriksaan j. teliti, pada waktoe mana
lamanja , 4—
djadi koerang begitoe menjenangkan.
Saptoe tanggal 10 jang laloe Hari itoe
» 35—
Teroetama cultuur knpi ada mengoeatir- perkara dipoetoeskan karena penghoeloe- diketahoei “bahwa boekoe-boekoenja ada
Belawan teroes ke Brastagi
n 30.—
kan, sebab ternjata keadaan di Brazille penghoeloe jang terseboet terang tiada begitoe koesoet.
G8 Menoenggoe boeat satoe malam
#
Lebih djaoeh Radio mendapat kabar
Djalan keliling sampai di Ondersangat gojang dan orang tidak tahoeapa bersalah, sebab itoe dibebaskan. (Tj. S.)
bahasa
boekan
boekoenja
sadja
jang
kedaBe
neming, bajaran 1 KM. , 0.35
peroesahaan itoe disana dapat tinggal te—0—
Agent dari Motor-motor Sewa boeat antara seloeroeh: Medan—Padang—
roes. Sebagian besar dari ondernemingpatan
begitoe
koesoet,
djoega
dari
oeang
Memaksa perempoean.
Koeta Radja dan Koeta Tjane.
onderneming di Sumatra's Westkust, ada
Ketika hari Selasa ddo. 6 dezer. Kan- kenjataan ada kekoerangan sedjoemlah
Menoenggoe dengan hormat !
bergantoeng pada harga kopi. Dan ten- toor H.P.B. di Palembang soedah di koen- kira-kira £ 300.—
.
Filiaal agent: ,Sinar Deli“, Telf. 1174,
-«
'tang peroesahaan kopi anak negeri dja- djoengi oleh seorang njonja bangsa Khe" Sebagai dik etahoei telah ditahan di-

" ABDUL- KADIR

ADVERTENTIE

pat poekoelan djoega dengan teroes djatoh ginda badannja jang loeka, tentoe sadja
harga kopi itoe Tetapi dikira sebagian be- tocan Controleur djadi terkedjoet karena
sar dari onderneming-onderneming ada tidak mengerti bahasa itoe.
tjoekoep koeat mempoenjai

toek melawan itoe.
Tentang tambang dapat

kapitaal oen-

Satoe pembesar jang adil tentoe

Awas
Pentjoeri !

sadja

tidak akan tinggal diam dan memerentah

diseboet jang opas memanggil Wykmeester, diri siapa
dapat keterangan, bahwa njonja itoe dari
Tiongkok dikirim akan dikawinkan pada

Mijnbouw Mij. Barisan moelai melakoekan pekerdjaan-pekerdjaannja menjelidik,

kdibilangan Mokko mokko.

pegawai dari toko Lie Sie Palembang.
Tetapi njonja, itoe djangan kata tjinta,
Mijnbouw Mij, Balimbing
di Bondjol
sebaliknja soedah kata: ,Biar mampoes
(moelai dengan exploitatienja.
| Sementara Mijnbouw Mij. Stannum itoe tidak maoe kawin pada lelaki" itoe sementidak bisa mela- tara dilain pihak kata ,,Moesti menoeroet
dibilangan Bangkinang

peroesahaan

memoekoeli

itoe.

Mij. Aeguator.

malam.

sadjata'

keama-

ketiap Tiap Matahari

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

'/, hidoep sedikitnja

setengah mampoes, meski begitoe njonja
itoe masih tetap mengatakan. , Tidak soedi

Djagalah tjap jang toelen, jaitoe:

1. Pakai toetoep kaleng merah
dikepala botol.

1 2

serahkan kehormatannja pada laki-laki
berboeat itoe hingga laki-laki itoe djadi semangkin

$ Mijnbouw Mij. Siloengkang tjoema men-

dengarkan pekabaran

Tertangggoeng

Telah mendapat poe djian (diploma) dari
PASAR MALAM MEDAN
tanggal 9 September 1923.
jal ah

nannja.

hingga rebah bangoen, kalau

eroesahaan dari Obilinmijnen diteroeskan tidak maoe dikatakan
eperti biasa dan begitoe djoega Mijnbouw

termasihoer teroetama di Soematra Timoer

Djagalah harta benda toean!
DENGAN
PEMBAJARAN
SEDIKIT TIAP- TIAP
BOELAN,
roemah, toko, goedang dan harta
benda toean, terdjaga oleh oppas

Ikoekan lagi ia poenja exploitatie dengan kaloe tidak kepingin mampoes"
Melihat njonja itoe masih keras kepala
engoentoengkan
berhoeboeng dengan
sibakal soeaminja djadi gelap, dengan
rgatimah jang djatoeh betoel.
Dipermoelaan dari tahoen 1930 diambil menggoenakan sepotong kajoe soedah
toesan menstop

(empat poeloeh tahoen)

2.
' Soedah didirikan lagi Mijnbouw Mij. Suatra di Goudmijn

jang bakal

melakoe-

am exploitatie disatoe conceessie dibilagan Alahan Pandjang. (Radio).
—0—
Agent politie mata doeitan.

Seorang

djid gelar

agent politie klas doea
Bagindo

Bongsoe,

nama

Kaoem

sport !
dalam kita

Pakailah

kaoes

ehi permintaannja,
dari sehab tidak
empoenjai ocang ia soedah menahan

Toengganglah

bewijs dari sjais itoe

NEW

sampai

tiga hari

manja, jaitoe sesoedah sjais
tikan ocang jang diminta di
il
ikara ini soedah diketahoci
, hingga ia laloe dischorst
n dalam tahanan.

itoe bisa
Blantoeng
oleh fihak
dan dima-

gatakan

ia tahan rijbewijs dari Agoes,

h karena ia soedah melakoekan

dan lain pelanggaran

jang mana

saia

pakai,

GRAMAPHOON,

ringan,

ketahoei

kereta angin merk MAG-

NEET, tentoe tidak merasa tjape
ladjoe dan potongan bagoes jang terda-

Edison, Bell, kita ada sedia, Roepa
- roepa timba-

ngan dan takaran serta oekoeran. Persediaan besar dari perkakas
segala motor dan pendjoeal arlodji merk Roskoph jang toelen.

tapportkan pada Wachtcomman-

Tjarilah

jang ia oendjoekkan disangkal kete-

ia tidak djaga, sebab ia melakoekan

toean

dan MATCHsoedah

pat keadaannja.

t jang djaga, tapi oleh wachtcomman-

an itoe dan terangkan hari itoe ia
terima rapport apa-apa dari Madjid
ng perkaranja dan lebih djaoeh hari

HUDSON

Djoega
apabila

Hari ini perkaranja diperiksa ia soedah
ngkir keras sekalian toedoehan dan

Toapekongstraat 16

LESS jang toean
kebagoesannja.

14.

HAN SENG & Co.

Oudemarktstraat 53,

x

me —

Telefoon 755 Medan.

—

MEDA

54

N

—

Telefoon Nos. 403 & 567,

—

—— |
1
-rrrrrrrr
GRAMOPHOON ULTRAPHOON
Berboekti
|

Apakah

sebabnja jang moelia sri padoeka Tengkoe Besar Keradjaan
ULTRAPHOON pada Maartha & Co.??
tve, ada satoe boekti jang Gramophoon ULTRAPHOON
kewaliteinja Patent, dan veernja didjamin koeat.
Menpol,
oean-toean dan intjek-intjek jang beloem mempoenjai Grai
lekas beli ULTRAPHOON, apalagi Maartha & Co. Teka Ke
oa,
(Huurkoop) pada toean-tocan jang ternama dan terkenal.
Menoenggoe dengan hormat

Serdang, beli Gramophoon

A.

kita poenja adres:

Keipask

SENG

WENG

jang kita sediakan

Motorfiets — merk

II Linn

Jang poenja fabriek

poenja toko.

voetbal dan kniedekker
oentoek toean - toean.

TEPENKONGSTRAAT.
MEDAN. DELI.

lak merah di

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

Tendanglah VOETBAL merk CHAMPION dan MATCHLESS en T. dan lain-lain jang ada sedia

soe-

ah meminta oeang f 1.— pada sais sado
ma Agoes, di Balei Baroe (S.W.K.,)
an ketika sang sais tidak bisa meme-

Batjalah ! !

Pakai toetoep
kepala botol.

N. B.

MANAN

voorheen

Gebrs

MAARTHA

&

Co.

Diberi tahoekan djoega bahasa ddo. 17 Mei 1930, Maartha & Co.
soedah di boebarkan, dan dirobah menoeroet ACTE NOTARIS.
didjadikan

VENNOOTSCHAP

onder

A. Manan voorheen Gebrs. MAARTHA
toean-tocan mendapat tahoe.

FIRMA

jang

memakai

merk

& Co. Demikianlah soepaja

bt

Advertentie

RESTAURANT.

MOHAMMADAN

o ..—..»&.m 40440 cb SNN

HOTEL

:

MEDAN.

No. 40 Moskeestraat

Awas! Batja Teroes,

Toko Katja Mata !
jang

FIRMA BADAI MonAnAn TAIB & SONS
Medan
Paleisweg Soekaradja.
Telf.

kita

Belawan
Atapweg

1119.

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

42

lihatan

Menoeggoe dengan hormat.

dengan

seperti

sedia &

tiada — memoengoet

ongkost

. 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
dapat angin.baik. Makanan saban waktoe dapat jang
Soesoe mentah dan Air Lemon, sedia seteroesnja.

masih baroe. Minoeman dari
Kamar-kamar mandi, menje-

nangkan bagi tetamoe. Tjobalah koendjoengi Roemah makan kami !!
83
Kami berdjandji menerima tetamoe, dengan Sabar dan Hormat.

Dari

000000000000000000

|BRILLIANT dan INTAN
DIA ENGAya
MAS Dini

terang

Siapa-siapa tocan-tocan jang @p
penglibatannja koerang terang,
kita soeka tolong pereksa

Singapore,
persediaan |
oekoeran.
atap Nipah |
|

perkakas

kala.

jang ' terbikin |

oleh Fabriek N.V.S.H.M.
dengan harga moesah.
Djvega selamanja kita ada
kajoe laoet, roepa-roepa
Anak kajoe, bamboe Siam,
dan lain-lain.

terima

terang bisa kita djamin tjotjok
dengan katjanja sehingga peng- ?

mode

FEUROPA

sampai mode Timoer
pada:

TOKO

HADJI

ISMAIL

Oudemarkstraat 2 Medan

Ada sedia mendjoeal Petji tempahan, teroetama potongan Thamrin dan Soekarno, jang orang soekaj zaman sekarang,
Djoega lain-lain potongan, badjoe anak-anak, topi anakanak. kemedja soetera.
Dasi dan sapoetangan, serban oentoek Hadji, saroeng
Samarinda, saroeng Batoe Bahra, saroeng Djokdja.
Pajoeng soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak
matjam

.

jang lain.

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

ISMAIL

22

Adres soerat-soerat dan pesanan:
Medan.

H. ISHAK

ISMAIL.

Oudemarkstraat 2 Medan.

Menoenggoe kedatangan toean-

tocan dengan hormat,

|

|e

KIE HOEI SENG & Co.
Toko

Katja

Mata

kang Gigi.

dan

Toe-

N

Luitenantsweg 24! Tel. No. 1297

“2 SNNAN

ED

10440 SN MN

21

aan

PERKAKAS ADJAIB.

000000000000000000

roepa-roepa

baroe

bocat pereksa mata jang model
baroe,
kalau dipakai boeat
percksa mata jang koerang

|
»
»

Telf. 42.

termasjhoer.

Apa ini?

Lain barang seperti saroeng samarinda pelekat, terboesj, tjapal, enz :

intan
MEDAN

batikhandel
adres

sebaik - baiknja
oentoek advertentie.
tempat

|

DELI"

jang

5
No.

Mandailing

Inilah

»SINAR

jang

Betoet jang mendjadi saudagar besar bangsa Europa:
Betoel jang mendjadi saudagar
perantaraan bangsa Tionghoa
.
akan tetapi
pembeli jang sebanjak-banjaknja
bangsa Indonesia.
»SINAR DELI" dibatja oleh:
anak negeri. Kepoenjaan anak|
negeri sendiri. Oleh karena itoe,

Tanjalah keterangan lebih djaoeh pada:

K.

62

DELI

dan

ada

Toekang mas
Kapiteinsweg No. 43

BROS

Padjakgantoeng

en

en

EDWIN

van WELTEVREDEN.

REPARATIE

Mesin

»

3

LAM
AMS IT
TKA NU
REPARATIE ATELIER SCHRIJFMACHINES

Tel. No. 1177. Medan

J5...

ATELIER:

Toelis, Graphotipe, Addressograpb,

Gramophon en Edison
kracht of Zonder) enz.
Rool
dibikin

C

atau potongan

0

R

pakaian

toea bisa
Afdeeling

|Toelis.

membersihkan

dan memperbaiki Mesin

N. B. Djoeal dan beli Mesin Toelis 2de
'hands, sekarang sedia djocal Mesin Toeiis 24e:
Jhands merken. REMINGTON, ROYAL OLI« VER, LINDETEVES,CORONA, EDIAL daa
Machine Giling padi. Kita kasihGrantie satoe
tahoen,

Lijst

Mentijp

10 djaribeladjar sendiri

karangan O.K. M.D. Gamboes harga 1.90 —
Toean-tocan datanglah persaksika sendiri

Mesin Toelisnja harga boleh berdame.
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Adres:
1 B. BAROEMOEN, Oudemarkstr, No. 59 Medan
esa
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000

jang paling bagoes

N

(met 'electrische

(getah) Mesin Toelis jang
Didalam
kembali baroe.

00000
Goentingan

Dick.

Oostkust van Sumatra bisa terima Abonnement

Poorat

Pesenan banjak dan sedikit, kami terima dengan senang hati.

KLX

NAITO.

3 Prins Hendrikstr.

B. BAROEMOEN
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menjediakan

disoeroeh bikin, wang dikembalikan.

njemboehkan penjakit di dalam badan seperti ngiloe-ngiloe, tidak enak tidoer, dan
bisa dipanggil dilain tempat, tentang bajaran boleh berdamai tebih doeloe.
Dan sedia mendjoeal mesin itoe, ketjil dan besar.

No.

jang

Batikhandel merk H. ABDULHAMID

barang

Adres

setoedjoe dengan

kasaran.

tidak

Inilah satoe perkakas jang dinamakan Electro Sathy Apparapus, soeatoe pendapatan dari Mr. Noishiki Electro. ocatoe perkakas electrisch, jang dapat me-

Kesawan

permata.

dan

- matjam

batik haloesan

bermatjam

PERDJANDJIAN:

kain

Sedia

jang

matjam

dan sedia djoega

soedah siap.

riboean

Menerima oepah,

dan netjis, tjoema didapat

E

F

L

pada:

D”

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

Pekerdjaan rapi dan bagoes.

Ditanggoeng pekerdjaan kita
- menjenangkan publiek. Persediaan besar dari: Jas Hoedjan (waterproof),

»—

Kraag dan “dassie leher, Helmhoed dan lain-lain,

AZIIN.
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KESAWAN

00060

88 MEDAN

200

(Samboengan dari pagina I blad II)
hari itoc 'ala doea belasorang agent poorang dapat toekar kelakoeannja. litie jang terseboet dalam rapportj. me-

Perempoeanjang soeka tjoeri harta benda

orang sekeloearnja dari pendjara dapat
Obah perangainja.
Pemerintah Mesir ma'loem sepoeloeh

kali orang itoe dimasoekkan kedalam pen-

Gjara karena

ketiadaan

pengisi

peroet,

Boeat bahagian
literatuur sampai di
Tionghoa telah dila- Overzicht oemoem dari hikajat, teroetama
peladjaran
koekan dari programma itoe. Pengasihan dari Europa sehabisnja tahoen 1500 dan candidaatsexamen dikasikan
paedagoglek ada per- dari Azie Selatan-Timoer
: azas-azas dari jang sama tetapi sehabisnja candidaatsminta
pembajaran ocang dari kas oeang peladjaran didalam
itoe ada lagi tiga djoeroesan
menginap. Boersma menerangkan kepada loe, tapi apa ini hal bisa 'dilakoekan ber- algemeene rechtswetenschap, dari staats- examen
boeat
doctoraal
examen, jaitoe djoeroegantoeng
pada
keadaan
apa
atau
vak
ini
mereka
itoe bahwa permintaan itoe tidak
recht dari volkrecht, dari staathuishouddapat dikaboelkan
djikatidak lebih da- bisa didapat satoe docent, jang mengerti kunde atau sociologie : menoeroet pilihan: san, liguistisch, ethnc!ogi.Ch dan archeointerpretatie (pengartian) dari historische logisch.
hoeloe setahoe Gewestelijk leider dari Po- benar perhoeboengan di Indonesia.
Boeat bahagian hikajat sampai di canlitie, laloe ia soeroeh agent2 itoe pergi, tePertanjaan apa mesti diberikan djoega teksten Belanda abad ke 17, Indonesia dan

tijn, Grieksch dan

tidak memberi paedzh kalau tidak diadjari tapi mereka tidak maoe toeroetkan perin(jaranja mengisi peroet dengan djalan tah itoe, sambil menjahoet: ,,Saja mesti
tinggal

berdiri

Djawa jang baroe dan jang koeno azas- didaatsexamen diberikan
peladjaran didalam bahasa Belanda, telah azas
(Beginselen) dari epigraphie, papae- sama, tetapi sesoedah
mendapat djawaban positief, boekan kaorgraphie

disini.“

dan

dari

diplomatiek.

doctoraal

peladjaran jang

peladjaran boeat

itoe examen dipetjah djadi doea

rena ada terdapat keperloean pada pen
Boersma memberi tahoekan hal ini ke- didikan universitaire jang lengkap dari , Doctoraal examen boeat Hika- bahagian, jaitoe: hikajat koeno dan hi»koelit haloes”
dilarang keras
masoek
djadi
doea bagian: kajat modern.
pada Gewestelijke
Leider, dengan me- Neerlan ini, tapi karena soeatoe leerstoel jat dibagi
kedalam pendjara.
Hikajat
Koeno:
Hoofdvak:
hikajat
...
Betoel-betoel Mesir satoe negeri Islam mintakkan soepaja sekalian mereka jang boeat bahasa Belanda dipergoenakan se- koeno dari Azie Selatan-Timoer.
Dirasa boeat faculteit itoe perloe 6
jang mengikoet oendang-oendang Islam. tjampoer dalam perboeatan itoe dihoekoem, bagai satoe poesat perjakinan boeat szByvakken : hikajat koeno dari Azie Se- orang goeroe tinggi, jaitoe boeat: bahasa

Sifat dari onderwys itoe diketahoei sa-

ngat baik dengan melihat-lihat pada
vak jang mesti dipeladjari.

Candidaatexamen:
dan instellingen dari Islam:

vak-

Bahasa Arab
Sanskrit dan

hikajat kasopanan dari Voor-Indie: azas
azas dari algemeene taalwetenschap. Lamanja peladjaran 3 tahoen.

Doctoraal

— examen

djoeroesan

boeat

linguistisch:

Ba-

hasa Melajoe, bahasa Djawa vergelijkende

taalkunde dari bahasa-bahasa di Indonesia,

Kedjadian jang mendoekakan.
Magelang, 18 Mei. Seorang moeda nama Theo Thomson
jang mengandoeng
penjakit sawan, tiba-tiba pada hari Minggoe terdjatoeh kedalam tempat permandian

orang ada terdapat 1 hoofdvak dan doea
Lebih djaoeh ada didapati bijvak
bijvak.
ketiga jang dimoestikan boeat mana orang
boleh pilih dari Javasche epigraphie (kepandaian membatja toelisan-toelisan Djawa diatas " batoe-batoe koeboeran, batoe

dengan

lekas

dang
seboeah auto dari Soerabaja jang
dikemoedikan oleh jang poenja nama Hadji Mohd Soekin soedah masoek kedalam
djoerang
jang dalamnja 18 meter. Asalnja ialah disebabkan djalan itoe ta' dikenalnja.

Jang

mengemoedikan

mendapat

loeka

berat dan dibawa keroemah sakit di Soemedang dan kemoedian dibawa keroemah

sakit Gemeente di

Bandoeng.

Disana ia

dioperatie. Keadaannja ada menjenangkan.
Empat orang Tionghoa jang doedoek di

dalamnja

mendapat

lain2 tidak mendapat

loeka

ringan.

Jang

apa-apa.

kos. Prof. Schrieke menambah pada ini,
bahwa nota itoe telah dikarang
sesoedahnja dilakoekan pembitjaraan-pembitjaraan dengan tocan-toean dr. F.D.K. Bosch,
Prof. dr. H. Djajadiningrat, dr. G. W.J.
Drewes dan prof. J. van Kan.

Vak-vak
tambahan: Bahasa Indonesia,
Djawa dan satoe pilihan dari: Archeologie
dan hikajat toea dari Azie Selatan-Timoer,

tropisch

koloniale

kabar, berhoeboeng dengan

nal baik bahasa

dan

hikajat.

Perjakinan

Timoer atau satoe vak lain dengan

memboenoeh t. D.G. Th.Boersma, detache- dari Godsdienstwetenschappen (pengata- djoenja faculteit.
.
ment commandant Veldpolitie di Soengei hoean tentang igama-igama), bahasa LaCandidaatsexamen
Liat Bangka pada tg. 13. Mei, bahwa pada

ct
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&

SANSEY
Huttenbachsiraat No. 6 Teleioon

BATTERIJ KELIN

No.

Hikajat:
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271 Kesawan

setoe-

Saga

26 Telefoon 93

Api Terang sekali matjam
sama sama senang
pakai
atau
Djoeal
lebih satoe tahoen.

Tjap ,SANSEY

Bisa simpan

GG

sos00ooaeae
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ini gambar
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|
menjediakan kamar-kamar

1

$ menit dari Station, jang selamanja
mar dari
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f 2.50

—

f 4.—

S90065605

31

bikin perhoeboengan
Tanja keterangan pada

SUMATRA GRAMOPHOON COMPANY
Telegram udres Sumatraphoon.
Oudemarkstr. 2. Medan, Tel. sementara 1174.

Di

kita

poenja Toko,

bisa beli dengan Huurkoop (ansoer)
jang terkenal dalam pergaoelan
doenia dagang, ia itoe, merk ODEON, dari harga jang
semoerah moerahnja, sehingga harga 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 tanggoeng menjenangkan bagi perhiasan roemah
tangga.
kita samboet dengan Speciaal
Kedatangan
toean-toean

GRAMOPHOON

merk

Orkest INTERNATIONAAL.

L

Menoenggoe

91

Sumatra
9060 0 sman

dengan hormat.

Gramophoon

0 4 GEMA
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MEDAN-DELI

BOELANWEG,

(O.K.S.)

Sang kakek loepa akan kegaekannja. Ia berdandan-dandanan seindahindahnja. Ia pelesier kemana-mana dengan tiada kalanja.
Sang pemoeda-pemoeda bingoeng melihat pekertinja. Dari sehari-kesaharian, sitoea-bangka itoe tambah ranggi kelihatan. Keheranan hati mereka
an
sesoedah lama ta' poenja lama
bertambah berapa kali lipat ganda
nikah
dengan
gadis jang moedabelia.
sang kakek jang hampir berobah itoe

|

j

Lekas

staathuishoudkunde

vergelijkende taal, adatrecht dari Indonesia, hikajat dari Indonesia, sociologie.
Doctoraalexamen boeat djoeDalam nota itoe diterangkan, bahwa dianggap lebih baik orang tidak teroes me- roesan archeologie: Hoofdvak: archeolongadakan satoe faculteit jang lengkap, gie dan hikajat toca dari Azie Selatanhanja bocat
sementara waktoe tjoema Timoer.
Vak-vak tambahan (byvakken): bahasa
mengadakan
leerstoel-leerstoel itoe (peDjawa
dan hikajat koeno dari Azie Selaladjaran-peladjaran), jang mendjadi socatoe bahagian jang penting didalam per. tandan Timoer atau djoega vergelijkende
jakinan dari bahasa, letteren dan hikajat. taalkunde dari bahasa-bahasa Indonesia:
pilihan dari: Javaansche
Wijsbegeerte (philosophie) telah dila- lebih djaoeh
epigraphie,
praehistorie,
vergelijkende
koekan, karena faculteit itoe boekan ber-

—0—
Pemboenoehan detachement Commandant Veldpolitie Boersma.
maksoed handak memikirkan orang-orang volkenkunde dari Indonesia, vergelijkbunde
Betawi, 17 April. (Aneta Radio.) Ane- terpeladjar, tetapi orang-orang jang .ke- kunstgesehiedenis dari Azie Selatan dan
ta mendapat

00000 mua 00 SA
40000
INI DIA BAROE MOENTJOEL

ini meroeroet kesoekaan

Dari vak-vak

di Kali Bening, laloe mati tenggelam.
—0—
peringatan d.l.I.), archeologie (soeal ba.
Litteraire Paculteit.
rang-barang koeno) dan hikajat koeno dari
Pembagi-bagian besar pada tempat jang
Didalam nummer boelan Mei dari Dja- Azie Selatan-Timoer, satoe bahasa indosoedah terpisah itoe soedah dimoelai.
wa, tijdschrift dari Java Instituut, terda- nesia lain vergelijkende volkenkunde dari
—9—
pat seboeah nota dari directeur van On- Indonesia.
Auto masoek djoerang.
Doctoraal examen boeat djoederwijs tentang ,,pendirian dan organisaBandoeng, 19 Mei. (Aneta Radio) Ke- tie dari Faculteit der letteren di Indone- roesan
Ethologi.
Vak kepala:
marin pagi didekat Tomo daerah Soeme- sia dengan penaksiran dari ongkos-ong- vergelijkende volkenkunde dari Indonesia.
Binnenlandsch Bestuur
berangkat kesana.

sa Belanda.
"
Lebih djaoeh dirasa akan mesti dipadari Indonesia vergelykende rechtsgeschie- kai goeroe-goeroe tinggi loear biasa boeat
denis, capita selecta dari algemeene ge- archeologie dan boeat satoe atau lebih
bahasa
dari poelau-poelau ini.
schiedenis (hikajat oemoem), sociologie, banjak
psychologie
ataw satoe vak lain.
Lebih djaoeh barangkali soeatoe lector
Hikajat modern: Hoofdvak: Hika didalam paedagogiek.
Ongkosnja ditaksir boeat gadji-gadji
jat modern dari Indonesia.
"
(goeroe tinggi dapat
Byvakken: hikajat koeno dari Azie Se- sadja f 110.400
latan Timoer, hikajat baroe dari Azie gadji f 1200, goeroe tinggi loear biasa
Selatan
dan — dan
Azie
Timoer f 250.— dan lector f 900.—, selainnja
dan bilangan-bilangan jang berwatas pada toelagen).
vak pilihan itoe.
Boeat studiebeurzen, bibliotheek dan
Djadinja menoeroet schema diatas facul- administratie
moesti dipakai
ongkos
teit itoe akan/mengasikan peladjaran di- f 19.000, sehingga ongkosnja sama sekali
dalam literatuur dan didalam hikajat.
f 130.000,—.

000

didalam bahasa Belanda nota itoe diang-

gap penting boeat kepentingan-kepentingan cultureel.

geschiedenis dari Azie Selatan
dan Timoer,
ethnologie, adatrecht, hikajat djaman baroe

0

mati,

ada soeatoe bahasa asing. Seboeah leerstoel

Sanskriet, bahasa Arab, vergelijkende taal-

latan-Timoer dan menoeroet pilihan kunst kunde, bahasa Djawa, hikajat dan baha-

2 0 0 cma

ternak

Djalan dari Banjoebiroe ke-Salatiga ada
delapan paal jang binasa : dan djoega beberapa boeah djambatan jang hanjoet.

boeat siapa bahasa Belanda

latan-Timoer, archeologie dari Azie Se-

?

Pemoeda-pemoeda

aksi

jang

itoe

tertjengang.

bertambah

Masing-masing

&@ tanja bertanja sinjongnjong apakah jang dipakai si kakek itoe?
ORANG HENDAK TAHOE, DJAWABNJA IALAH :
0? 0? MEMBIMBANGKAN HATI !!

KALAU

OBAT

KOEAT

,SAFOEFHIDJAZI"

Obat jang tiada berimbang tentang kemoestadjabamnja!
Baik sekali

oentoek

orang

toea, apalagi

pemoeda-pemoeda!

Harga per blik .

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

»
»

hormat,

»

400000 00000000000000000000000
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(ni
KATJA MATA

dan barang

klontong

TJIN TONG & Co, Merta No&
'Menjediakan

segala roepa

katja mata.
Sanggoep periksa katja mata jang

tjotjok

sehatan

mata

dengan

ongkos

pertjoema.

toekar

katja jang

ta

tidak

oesah

Djoega

keloear

oeang.

Keoentoengan

Boleh

tiotjok

besar

oentoek

lagi

dengan

bagi toean -toean.

sedia barang -barang klontong. Boeat beli banjak boleh

kita kasi rabat jang pantas.
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ke-

toecan -toean

Jmi

Menoenggoe

dengan hormat.
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ratoes

orang-orang
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dan doea orang anak, soedah mati.
Sekalian roemah dan doea poeloeh bidang sawah mendjadi moesnah. Beberapa

bocah M.O. acte Nederlandsch. Pemetjahan dari acte didalam himpoenan A. dan
B. karena diploma itoe akan djoega oleh

e
g
. 000000000000000000010000000

perem-

60 SI000

antara laki-laki dan

2 6 0 ema

teroetama kepada doea orang diantaranja
jang
mendoerhaka, hal mana laloe kedjapoean jang boekan isterinja dilarang kedian
poela.
ras, boektinja itoe pendjara.
Diharap
Besoknja sipemboenoeh itoe, pada tatMesir selama-lamanja berdiri diatas bakalaialihat Boersma datang menghamrisan agama Islam djangan sampai mepiri, laloe menantang dengan
kelewang
eset.
terhoenoes.
Sipemboenoeh
membatjok
Boersma tiga kali, dimana satoe tjentjangan
Seboeah desa terbenam dalam
tepat pada arah hatinja. Dalam doea meloempoer.
Hampir semoeapen- nit sadja Boersma soedah meninggal.
Sipemboenoeh laloe ditangkap. Ia medoedoeknjamatiternerangkan tidak
merasa menjesal
benam.
Semarang, 19 Mei. (Aneta Radio). atas perboeatannja.la lakoekan
Locomotief mengchabarkan, bahwa bandjir pemboenoehin itoe boekanlanloempoer jang datang dari pihak sebelah tarangelap mata, tetapi dengaln
balas.
selatan lereng boekit Pelemojo jang ke- soenggoeh2 menoentoet
Boersma soedah dikoeboerkan dengan
djadian tadi malam telah
membenamkan
seloeroeh kampoeng Likasan bagian desa oepatjara pada tanggal 14 Mei dengan
Keboemen, sehingga lima poeloeh orang dihadiri oleh resident dan banjak Bependoedoeknja, ketjoeali tiga orang besar stuursambtenaren.

ergaoelan

0000000000000

pendjaga itoe pendjara kaoem

00000000000000
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