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meddjadi nekdt, dan tentoe ada
nat
jang menjebabkan
mergka mendjadi boeas!

rabaja

soedah

pemeriksaan

itoe, kelak.

akan

nda

12 tahoen, soe-

Maka soedah sampai

tjau keamanan

Innis dan Hawk, kedoeanja
lam

asal moelanja,

menahan

dienst dari Fox

York dan

Mc

Movetone

di

New

di Londen,

Opnamen jang akan diambil,
tapi djoega
tentang pesta dari Boemipoetera dan adatnja. PoelauBali djoega akan dikoendjoe-

diizinkan oleh Koeli Ordonnantie.
Apakah pekerdjaan koeli-koeli

ngi. Waktoe mereka datang kemari, di
itoe India mereka singgah boeat membikin film.
bilangan pekerdjaan boroDitanah Java— ini mereka akan tinggal

masoek pada
Wangan, dan mereka ditahan setengah djatny) kira kira 3 boelam danesehabisnja ftoe te:
dipandang
sebagai menjoedahkan boro- lIoes ke Borneo China dan Japan.
rfgaonja. Biarlah semoeanja ini kita serahBeloem dapat ditentoekan apakah mereka
nanti akan koendjoengi djoega poekan kepada
hasil pemeriksaan Politie,

Bestuur dan Arbeidsiospectie, jang sekarang

lau Sumatra, sebab

sedang

Didoega dalam ini tahoen djoega, orang
orang di Indonesia akan dapat menonton

Bagaimana

giat.

djoega

nanti hasil penjelidi-

temponja ada sempit.

film jang dibikin oleh kedoea toean toean
kan itoe. Soedah terang sekarang, bahwa terseboet.
Assistent jang mengepalai koeli koeli itoe,
Persendjataan politie.
soedah
tidak
berlakoe
bidjaksana dan
»Aneta-Nipa“
mengabarkan, telah diambil kepoetoesan boeat mempersendjatakan
sebahagian
dari politiekorps, jaitoe
pertama hoofdcommissarissen, commissarissen dan oemoemnja personeel Europa,

tjerdik.
Kalau oempamanja Assistent itoe berlakoe tjerdik, kalau ia tidak berlakoe kasar,
kalau
ia pandai mengambil hati koeli-

koeli, kira kira hati koeli koeli terseboet

dengan Coltrevolvers.

akan dapat didinginkan, hingga mereka
tidak akan melakoekan perlawanan seperti
adanja sekarang.

Totaal didalam provincie Djawa Barat
akan dibagi bagi 325 revolvers demikian
jang diberikan oleh Balatentera, jalah antara korps
politie kota dan veldpolitie
korps. Selain itoe setiap tahoen dan setiap
revolver akan diberikan 30 patroon.

Orang mesti mengerti, bahwa koeli-koeli

tentoe

tahoe,

bahwa

kalau

ia berboeat

nakal seperti sekarang, mereka sendiri tentoe
akan mendapat
itoe tentoe mengerti,

daoen

tembakau,

Revolvers jang lama tidak dipoelangkan,
hanja
teroes dioeroes pada korps korps
itoe goena
diberikan pada posthuiscom-

soesah.
Koeli-koeli
sedang meroesakkan

mandanten

mereka mendapat hoe-

Indonesier didalam gewest ini

dan djika perloe, djoega dilain lain gewest.

koeman badan, apalagi meroesakkan goedang,
dan meroesakkan kepala seorang
Assistent keboeo bangsa koelit poetih.

Coltrevolvers ada dari kaliber lebih ke-

@cocorocoooooeo
Tyre Rerubbering Co.
(Dioedjoeng Hakkastr.)

MEDAN

Band Boeroek
Apa

tocan merasa
gan

Bawalah

berikan
pada

senang
oentock

kita. dimana

.Memperbaiki
Itoelah

REPARATIE

memperbaiki
kita

dan
kita

No.1525

Diperbaiki

toean poenja band?

jang

tiada

mengerti,

peratoeran

Europa.

Memperbaroeiita.

bisa bikin baroe,
atas djaminan oleh

keterangan !!

000000000000

Soedah

toeroet

ialiteit

kita poenja kerdja
Tanjalah

pada

kerdjakan

Spec

Band boeroek
Selamanja

dengan

Telefoon

kita,
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Weefit

pada

#halam

itoe

maka

Riekus

AWAS.

Overste G.L. Buillab, chef dari Militair
Hospitaal Malang, baroe-baroe ini memboeat peringatan jang.ia soedah tjoekoep
mendjadi dokter 25 tahoen lamanja.

la terlahir

Handel

didalam roemah sakit.
Belakangan

12 anak. Ia

Pada

tanggal

11

September

mendapat diploma dokter.

dan pada tahoen 1910 karena mendapat
sakit malaria keras, ia poelang verlof ke
Nederland.
Di Amsterdam ia laloe beladjar pada

Madrasah

ia bekerdja pada K. W. M.

achirnja

mendjadi

Fransch,

dokter kapal

Admiral

di

Gaubet

Dengan
kapal
itoe ia mengoendjoeng
menoentoet peladjaran disekolah Hendrik
banjak
tempat
di
Zuid en Centaal Amedi Paramaribo, sematjam sekolah seperti
rika.
"
H.B.S.,

3 tahoen dan kemoedian
sekolah dokter.

Medan

dan

sebahagian

ongkos sendiri.
Pada tahoen 1912

besar

masoek

Sesoedah ia habis mendjalankan dienst
1906 ia di kapal itoe, ia balik lagi ke Paramaribo
dan bekerdja pada Koloniale Spoorwegen

Sedjak waktoe itoe dr. Builiab bekerdja
diberbagai-bagai tempat bocat M. G. D.
dan kira-kira doea tahoen jang laloe sebagai majoor-dokter ia diangkat mendjadi

chef roemah-sakit militair di Malang.
la terkenal sebagai orang jang manis
boedi dan soeka bersahabat sahabat, hingga dimana tempat ia mempoenjai banjak
sahabat. (1. Crt)

PERTOENDJOEKKAN

Djoeal Moerah
Axminster
Tikar perdani 150x270c.M.

30, “sim 27.
102

Axminster
Tikar perdani boeattan koeat
230x275 c.M.

SPL aan 42,
Muskabat
Tikar perdani pakai tjorak
bagoes 200x300 c.M.

T2S

an

Tikar
160x240

16,50
korting
105

14.85

c.M.

atas

ia diangkat mendjadi
(Koninklijken West Indischen Maildienst) officier Dienst
Kesehat
an Indonesia.
tetapi ia tidak dapat tahan lama di sitoc

Barat) tkapal

Big Jar

Mij.

la moelai bekerdja pada gouvernement
Suriname sebagai district-arts dan belakangan
mendjadi officier dari Dienst
Kesehatan, pekerdjaan mana ia lakoekan

dan

di

mas,

Hagemeyer & Cos.

ternjata

25 tahoen mendjadi dokter.

roepa :

Importeurs:

pada

iaada soeatoe plek blgoe dimatanja, disebabkan, menoeroet katanja sendiri, oleh
karena ia soedah dihahitam oleh iboe tirinja,
sehingga ia lebih soeka pergi sadja ke
Australie
dari tinggal teroes diroemah
orang toeanja. (STP)

tiga

harganja

rkenal ada djoeal.
Hanja toelen djika ada gambar ,KOETJING'"
diatas plaat dalam.

satoe anak tiri.

dikapal,

beli

serta

Segala toko Orlodjie jang

“

sebetoelnjasada

betoel,

Orlodjie Enigma biasa,
Enigma pakai tet"s
Enigma hitam

djoega

teroes: diserahkan

Tatkala ia didjoempat

dapat

tjil dari revolvers model biasa dan moedah
sekali dipergoenakan.
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Bisa

kasih lihat dirinja terlaloe
lekas, sebab
pada waktoe itoe, lodds jang membawa
keloear kapal itoe d
pelaboehan sana,
masih ada dikapal itoe. Dengan begitoe,

Riekus

Mereka bermaksoed boeat ambil film
diJavadan Borneo. Tidak sadja natuur

koeli-koeli

itoe bekerdja lebih lama setengah djam,
oentoek membetoelkan pekerdjaannja ada

bekerdja

Tatkala politie mefilengar pengadoean
itoe, maka dengan segera djoega diadakan
roepa roepaoesaha akan mendapat kem-

nja sendiri.

bekerdja da-

Britsch Movetone

2.

KOETJING

moerah sekali.

loods boeat dipoelangkan kembali pada
orang toeanja. Dan djam
12 malam baroe
Riekusberada poela diroemah orang toea-

masing masing ada mendjadi cinematographer dan sound engineer.

maka timboel keriboetan itoe.
oentoek

itoe.

Fox Movetone di Java.
Diini kota soedah
sampai
toecan

lambat dari biasa.

Apakah

akan dapat

INDONESIA.

oleh karena menoeroet pendapatan
Assistent, pekerdjaan koeli itoe tidak betoel,
maka mereka itoe haroes poelang poekoel
5.30, jaitoe setengah djam lebih
mendjadi

masanja,

diambil socatoe kesimpoelan, mengetahoei rahsia perkara perkara jang menga-

Biasanja mereka itoe poelang dari pekerdjaan
poekoel 5 sore. Akan tetapi

jang

tiap

ia

Riekus telah didjoempai
dikapal De Klerk,
Soedah tjoekoep banjak kedjadian ke- tatkala kapal ini soedah ada ditengah laali Riekus soedah
djadian jang meroesak perasaan, kita rasai. oetan. Tetapi sajang

poelang,
oemtoek
menjoedah| kan pekerdjaannja jang kotor.

lailah

bahoea

Itoelah orlodjie jang kwaliteit baik

Kebetoelan

jang tertoempah.

kabar jang kita dengar, ada-

Tahoen ke Il,

ii
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Axmister
Tikar perdani 215x325 c.M

50, Mon
«

Dari

perdani

Axminster

275x275 c.M.
65 Korting
20/o

52

Chenille.
Tikar perdani pakai boengaboeniga 185x285 c.M.

14

2 SET ad

sampai

.

.

Tikar perdani boeattan koeat

LH

Menoeroet

«&)

Orlodjie

bernama Riekus

gfikan roemah orang
Iksoed hendak pergi

Soedah tjoekoep banjak perkara jang bali anak ketjil itoe.
terdjadi. Soedah tjoekoep banjak darah

lah sebab sebab dari keriboetan ini: koeNi-koeli itoe diperintahkan laat

I”

mendjadi

Apa sebabnja didalam hoetan tembakau
dan getah itoe, moedah
sekali terdjadi
penoempahan darah!

s3

DEL

se

diberf tahos, bahoea ada

djoega,

pat loeka.

lebif doeloe.

Maoe pergi ke Australie.
Beberapa hari janglaloe politie di Soe-

Djika pihak pembesar pembesar melakoekan pemeriksaan dengan teliti, hasil

Kemarin dikabarkan, bahwa 300 orang
koeli bangsa Tionghoa dionderneming
Soengai Bahasa, telah menerbitkan keriboetan, hingga seorang Assistent menda-

AR

Hilir
Sjarifoeddin— P. Berandan.
.De Globe” N. Z. Kolk 19 Amsterdam.
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2 lembar).

Setelah sekian lamanja keriboetan keriboetan didalam ondeznemingen mendjadi
sekarang moelai timboel lagi.
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Isnajan 28 September 1931 — 15 Djoemadilawal 1350.

Lembar pertama:

(Diterbitkan

gir, B. R- Sodjocangon

koerangnja f 1.50. Berlangganan boleh berdamai

hari ketjoeali hari Minggoe
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|

AZIZ

Bajaran advertentie :
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Nana
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27.50

250x350 c.M.
€.

300x400 c.M.

57.50

korting

korting
105

100x500 c.M,
97.50

korting
19

korting

36.00

51.75.
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107,

Volksraad, telah
pada pemerintah

Nasibnja comite mendirikan Maktab
dikampoeng Temboeng.
dihadapkan
Beberapa boelan jang telah laloe telah
sebab
diterdiri satoe comite mendirikan Maktab

Kenderaan setan jang soeka lari kentjang

Ternjata

jang

boektinja!

dengan

LISTRIK

Apa tjeroetoe tjap LAMPOE

t,

ada mempoe-

tinggal

Palsoe

Barang jang toelen
dari pembeli.i

tinggal

toelen!
lebih

selamanja dapat kapertjajaan

njai itoe sendiri.

dengan
LAMPOE

Tiba tiba datang Djoedin, laloe

merk

boekti diatas, perhatikan

LISTRIK

Penoelis lodong.
Kita, kita batja

Bendera

Didalam

soeatoe berita berikoet dibawah isi:
loe

Ada soerat chabar di Bataklanden jang terlasocka memasoekkan toelisan toelisan tetek

Pada hari 18-9-31 disoeatoe kampoeng
Batak sebelah Boven Langkat, satoe famili
dari bangsa Batak ada meninggal doenia.
Sekoempoelan kajoe api laloe disediakan,
majat ini siap dioeroes
dan sesoedah

me-

berkata-kata.
Dengan perantaraan satoe goeroe (does
koen) jang memboeat dirinja berkata-kata

soeara “dari familie jang
itoe, telah precies seperti:
telah mati.
menoemboek penoelis terseboet
Soedah tentoe kedjadian begini sekalian
berkoempoel,
tersangkoet
jang
familie
terladapat
Penoelis itoe sendiri tidak
mendapat
masing
masing
begini
sebaliknja, soeami dengan
loekita salahkan,
doekoen.
sarg
dengan
berbitjara
geleran
poela terla-

an, maka socami perempoean

jang menoemboek itoe, tidak
loe dapat kita salahkan.
Sipenoelis, seorang magang kantoor,
ertinja ia boekan seorang Journalist. Pemenanggoeng djawab
noelis itoe, tidak

Dan familie ini djarang jang tidak mentjoetjoerkan air mata ketika berkata-kata
itoe, sebab teringat kepada familie jang

telah meninggal itoe.

atas boeroek dan baik Journalistiek.

memoekoel
Soecami perempoean jang
salahdiper
dapat
poela
tidak
sipenoelis,
kan. Ia tidak poela seorang Journalist. Ertinja: djika isterinja disindir orang didalam
kesanggoekoran, ia tidak mempoenjai
, sebab
koran
n
djala
n
denga
alas
pan memb
ia boekan toekang koran.

Jang menarik hati ialah bagaimana sang
doekoen jang tinggal berdjaoehan dengan
jang bersangkoet tidak mengetahoei satoe

dengan lain dan

pantjaindera. maka

la ada mempoenjai

dengan kekoeatan pantjaindera, itoe sekaroemah
kehormatan
rang ia membela
tangganja.

terdjadi

tjeritakan

melanggar hoekoem

diserahkan

kepada

iboenja

koran jang memoeat
Hoofdredacteur
terseboet haroes menanggoeng
toelisan
djawab. Iaharoes menimbang dengan te-

Stom V.C.P. Berajan.
Kemaren sore ddo 27—9—31

sjara' atau oendang-

satoe

d

baroe bersama soeaminja

jang

jang

ber-

moela.
Oleh Datoeg van Soekapiring perkara
baroe boleh dipanggil rohnja berkata-kata, ini soedah diperiksa dan memoetoeskan:
sesoedah berselang lama, jaitoe sesoedah Anak itoe 15 hari kepoenjaan siiboe dan

Kalau satoe orang meninggal dan disetjara biasa sadja, maka
koeboerkan
kelak koeboernja digali dan toelang-toelang jang
ada dibakar poela, sedang

15 bari kepoenjaan siajah.

gemeent

tempat melepaskan
$
mendjadi
sakit hati, dendam dan chasoemat, antara
satoe orang dengan satoe orang!
tahoen

Didalam

modern

soedah

1931.

ini.

Dizaman

Didalam masa

sih banjak kita djoempai.

djarang
Bandit

kata

Kita itoe, ma-

tidak merasa
menjebabkan

sekarang

jang

angkoe
banjak angkoe
soedah
orang
r.
terpeladja
soedah
jang
Hoofdredacteur
Kedjadian- kedjadian, seperti jang ditoe-

toerkan oleh Bendera

Siapa
dibakar,

de-

ngeri melihat mait
djoega adat begini

kedjadian

lagi disana.

besar di Balige.

Siang - siang beberapa

roemah

dirampok.

isteri

menjerboe

kelapangan

pertandingan voetbal.

Sebab socaminja pintjang kakinja.
Kedjadian ini di Rotterdam ,,A“. Satoe
club dari Sampali pergi bermain kesana

Seorang

speler Rotterdam ,,A" terdja-

toeh, hingga pintjang kakinja. Oleh kawan
kawannja ia digotong poelang keroemah.
Isteri speler ini, roepanja tidak bersenang
hati, sebab socaminja mendapat keroesakan
dimedan pertandingan voetbal.

Dengan kegagahan ia masoek menjerboe

kelapangan

pertandingan,

mengoetjapkan

Ini kedjadian malam-malam. Lebih doe-

motor jang melanggar tembok itoe mengadoe pada kantor veldpolitie.

3 roemah

Pertama roemah
Siboelele.

dirampok

Talib,

lepauhouder di

Theophilus

di Tampoebolon,

siang dirampok
pentjoeri poela.
diambil oeang sedjoemlah f 117.

.

siangDapat

Tiba

Baroe, chauffeur

di Kampoeng

djoeng Poera,
Kedai Doerian.

di

Kemis pagi 1/10-1931

Bus diloear kantor poekoel

topi d,I.I.

lah

f27-—

mereka

dihoetan tembakau.

Pimpinan pertandingan diserahkan pada
tocan Moebammad cranie G. & Schumacher Belawan, jang mana selama dalam
bermain berlakoe dengan actief, sehinggi

3.

Soerat soerat aangeteeken:
Djoem'at

2/10

1931

Soerat-soerat biasa

poekoel 5.22 sore

Sabtoe 3/10-1931
Bus dikantor poekoel 2 pagi

Bus diloear poekoel 3 pagi
Belawan:

pakai onkost motor

Soerat aangeteekend:

Djoemahat 2/10/1931 poekoel 5.22 sore
Soerat-soerat biasa.
Djoemahat 2/10/1931
Bus dikantor poekoel 3.45
Bus dilocar poekoel 3.15.
'Toeroet dibawa post oentoek Alostar,
Suam, Indo China, lndia, Iragl AfghanisPalestina, ,
tan,
Persie, Sirie,

Transjordanie,

Abessienie,

Hedjaz,

Nedjed, Arabie,

en Italiaansch

Somoli-

, Noord Zuid dan Midden
land,
'est dan Noord West Afrika,
Amerika,
itoe, itoelah sebabnja
Ambtenaar pengadilan jang

Ka Kedat DoselanI Nan,
MIL

terseboet.

Vereeniging versus
Mabar Estate Sport
Vereenigiag.

Raboe sore 30/9-1931 poekoel 34.5
biasa

barang

ourmalist, jang
baroe didirikan, dan) setjara
pertoenangan dengan laki laki
» Karena pln
oofdbestuurnja di Batavia Centrum,
tidak dikenal

an

Pertandingan

Soerat aangeteekend:

Tan-

Sitersangka telah ditangkap, bekas boe- dari Stabat ke Medan dan seteroesnja ke
angan karena merampok. (B.K.)
Kedai Doerian.
Walinja di Tandjoeng Poera sesoedah
Persatoean Kaoem Journalist.
kedoea orang gadis ini hilang mereka te(Indonesische Journamentjarinja, kemoedian
roes bereesaha
listenkring.
ketika disoesoel ke Kedai Doerian kenja“Sinar Deli" telah taan gadis itoe berada diroemah seorang
masoek.
familinja disana.
Toean tocan Mangaradja Ihoetan dan
Ketika kedocanja ditanja apa sebab
Hassan Noel Arifin, telah diterima men- mereka. melarikan diri mereka mendjawab,
djadi anggota dari Perserikatan Kaoem 2.
kedocanja gan mela Mina

Joenoes

Dikirim oleh A.R.Sr.

Bus diloear di kantor poekoel 5
Belawan:

itoe menoedjoe

Kedoea gadis itoe, melarikan

M.

Soerat-soerat biasa:

8Hah Sena
5 Alay
toean H. B. mas pakaian dan barang mas ini mereka
ial
i pasar
Balige, dirampok pen- gadaikan dipadjak gadai Tandjoeng Poedjahat poela. Digondol kira-kira f 200 ra. Ocang harga gadaian itoe berdjoempakaian sepasang,

djago djago voelbal

jang masing ma-

walinja

mereka

oleh

Begitoelah kesoedahannja sampai habis, dan stand tetap 1—1 boeat kedoea

sing beroemoer 12 dan 10 tahoen, melarikan diri dari roemah

ditangkap

djagaan
toean Kemis pan
dapat djoega dihindarkan.

Doea
orang gadis
dibawah oemoermelarikan diri,
3
Pada hari jang berselang doea orang

gadis Indonesier Djawa

pajah

Medan:
Kemarin tanggal 27 September, bertemSoerat-soerat aangeteekend:
pat ditanah lapang Mabar Est. telah diHari Raboe sore 30/9-1931 poekoel 5.22

Korban perkawinan dibawah oemoer.

perkataan memaki jang kedji, seteroesnja
ia berkata: ,,orang Sawpali koerang adjar,
Djika di Medan telah ada 6 orang le- dak soeka laki
soedah tidak menang bertanding dengan
den,
tentoe disini telah dapat didirikan
!"
Rotterdam ,,A", laki orang dibinasakan
satoe
tjabang.
Speler Sampali tinggal diam
Ini
tentoe tidak akan lama lagi kedjadengan
berlawan
sebab takoet
siramhaet nandiana.

stuurnja

pentijoeri.

Dalam 2 minggoe j. |. didaerah Balige,
telah ada

Gr.

Seorang

memoesing

berlanggar

terlaloe ketepi, menjebabkan motor itoe
melanggar tembok terseboet, tetapi oentoeng dapat tersangkoet pada jang tinggal hingga tidak djatoeh kedalam parit
jang dalam itoe. Motor itoe penoeh
moeatannja dan hanja mendapat keroesakan sedikit pada sajap dan roda.

Inilah poela perloenja, soeatoe Perseri- loe roemahnja di Sibolahotarg terbakar
katan Kaoem Journalist, soepaja dengan dikampoeng. Sedang orang memadamkan
soeara bersama, akan dapat diperkatakan api“disini, kedainja dirampok di Siboelele
berbagai bagai hal jang tidak baik, jang dan dapat diangkoet oeang berpoeloeh
didjoempai didalam Journalistiek, soepaja roepiah.
.
segala poetoesan jang diambil akan beSabtoe j. 1. roemah
hari
oendang
kesitoe,
Dekat
roepa soeatoe oendang

PERTJA TIMOER.

takoet

goal jang

keeper
Stom. Sampai halftime tetap kes
Post oedara
Toetoep post oedara boeat Java via menangan S,P.N.C.B. satae goal,
Sesoedah dimoelai lagi bola tetap bePakanbaroe:
pada S.P.V.C.B. Satoe longshot jang
rat
Medan:
lihay dari voorhoede Stom, jang mana
Soerat aangeteekend:
Hari Senin sore 28/9-1931 poekoel 5.22. dapat djoega ditangkiskan oleh keeper
Rebo, tetapi keras datangnja voorhoede
Soerat-soerat biasa:
Stom
menjerang,
menjebabkan keeper
Hari Selasa pagi 28/9-1931
Rebo djadi goegoep dan doel S,P.V.C.B.
Bus diloear kantor poekoel 3.15
djadi batjor. Sekarang stand 1-—1 baeat
Bus didalam kantoor poekoel 3.45
kedoea belah pihak. Sikaret boendar tetap berat kedoel S.P.V,C.B. tetapi kerena
Belawan:

Soerat-soerat aangeteekend:
Motor contra tembok.
Senin sore 28/9-1931 poekoel 3.45
Kedjadian ini kemarin siang di Kedai
Soerat-soerat biasa:
,
meski
atnja
dimoe
jang
an
toelis
tiap
Doerian
dimana
seboeah
motor
melanggar
tiap
liti,
Bagi jang mampoe diboeatkan roemah
Senin sore 28/9-1931
seitoe
tembok
sehingga
toelisan itoe bersama soerat kiriman roemahan jang ketjil serta indah.
djalan
tembok
rean
eng
Bus diloear kantor poekoel 3.15
ggo
jang diloear tan
petjah dan masoek kedalam
Aboe dari toelang jang dibakar tadi bahagian
dikantoor poekoel 3.45
Bus
.
0
parit jang dalam.
dactie
dihanjoetkan ke soengai.
Doea bocah personen auto datang dari
Sedang kalau si majat dengan tidak
Post oedara boeat Pakanbaroe, Padang
Djika segala soerat kiriman jangdiloear
Medan. Hilir dan Hoeloe, Benkoelen, Palembang
Deli Toea menoedjoe
djoeroesan
kan,
dikoeboer
tapi
lantas
dibakar,
maka
kemasoek
boleh
,
redactie
tanggoengan
Pada tempat tembok itoe kedoeanja sama dan Java toeroet diangkoet.
dalam koran, seperti segala kotoran jang dengan lantas djoega rohnja boleh dipang- sama sampai.
ta
an
gil
berkata-ka
dengan
perantara
doePost oedara ditoetoep boeat Java via
boleh dimocatkan kedalam auto sampah
karena Singapoera:
belakangan
datang.
jang
Motor
koen
diatas.
akan
itoe
kabar
e, maka soerat

bahagian tengkorak kepala disimpan
ngan baik.

telah di-

langsoengkan ditanah lapang Emplacement
D.S.M.P.
Berajan
diantara
kedoea

(iboe perem-

ngan seorang politie zelfbestuur di Kampoeng Baroe datang mengambil anak itoe
ke Kedai Doerian. Iboe sianak ketika itoe
selakoe djoega berada disana dengan soeaminja

jang

Sumatra Post V.C.B. contra

itoe?

Apakah barangkali toedjoean comite itoe

simati telah perboeat,

dapat diingati sidoekoen
ganti simati berbitjara.

sedemikian

se la

oendang negeri? Akan tetapi lebih lebih
poela saja memikirkan jang dikampoeng Club terseboet, seljara persahabatan. Sum.
B. Setia jaitoe dalam perintahan beliau Post V.C.B. keloear
dengan soesoenan
djoega baroe -kedjadian Pasar Malam berikoet :
.
Kira-kira empat tahoen jang berselang jang telah mendapat soerat keizinan dari
Rebo
seorang Indonesier Djawa kawin dengan jang berkoeasa. Inilah penoelis koerang
M. Joenoes
Kemis
seorang gadis bangsanja di Kedai Doerian. mengerti, manakah lebih bagoes toedioe
Sadali
Mochtar — Rio Rita
kemoedian kedoe4 laki isteri itoe menda an comite jang terseboey, dari Pasar Don Juan Gimin Balink RahmanSr.
pat seorang anak laki-laki. Kedoeanja Malam jang setjara ini?
A.Manap.
tinggal di Medan.
Kabar kabarnja Pasar Malam jang terPemimpin dalam permainan ialah beLama kelamaan sisoeami menaroeh hati seboet, telah mendapat soerat keizinan kas djago M.S.V. toean Sjafi'i.
pada seorang perempoean, ia loepa ke- poela boeat bermain dikampoeng Pertjoet,
Setelah peloeit berboenji bola diover
pada anak dan isterinja, demikianlah anak oeroeng beliau djoega.
olah toean Balink. Tetapi karena kesigahidoep didalam soesah karena
beriboe
Oleh sebab itoe dengan perantaraan pan halfback Stom bolakembali ketengah.
tocan roemah tidak memperdoelikan.
kabar ini berharaplah saja kiranja Bola jang boendar itoe itoe ditengah sasoerat
Kedoeanja teroes bertjerai, siisteri ka- soepaja jang berhag, soedi menimbang dja kebanjakan dipermainkan. Sama bewin dengan seorang laki-laki lain, dan dengan Neratja keadilan dan memikirkan ratnja bedoea belah pihak. Oleh satoe
sisocami mendjadi penganoet kekasihnja habis habis tentangan nasibnja comite jang overan jang esay dari tocan Rahman Sr.
di Keboen Pisang. Anak itoe oleh siiboe terseboet, toelis - Orang Lalce.
kewink kanan A. Manap menjebabkan

poean itoe)udi: Kedai Doerian,
g
pembitjaraan
Kemarin bekas soeami dengan pertolo-

dengan

apa jang

dihadapkan

f

Bestvur” come

Pe”
n
OaaaOgfAn

bitjara, alamkan enz., sedangpoen sekalian
kedjadian berselang 4 a 5 tahoen, masih

hal ini ?

Siapa jang bersalah dalam

toch ia bisa

sekalian kedjadian

precies

itoe soedah

Meski begitoe, kedoea: ambtenaar pengadilan
itoe telah dilepas dari masingRamasami tertaroeng
bertengkar i
Selang beberapa hari jang liwat, penoekakinja laloe djatoeh, dan bibirnja kena lis ada bertanjakan hal ini pada salah masing pangkatnja,
Ambtenaar jang LAN
itoe doeloetiang, laloe berdatah.
seorang Bestuur comite jang terseboet,
ja djadi
it
i
d
menerangkan, bah- apa sebab beloem ada boektinjatoedjoean
Njai dari Ra
“
dari djabatan. itoe dan kemoedian
toeannja, hingga
Bestuurs comite dilepas
menerangkan
dipekerdjakan
dibawah perintahnja satoe'"
Djoedin mi
tan sedrang saksi.
djoega ta" poetoes fikir/dalam hal ini, kare- landraad voorZitter di Java.
na segala soerai soerat boeat keperlocan
Kontjonja ambtenaar ini jang djadi wd.
Comite ini telah diserahkan pada T. Kedjeroean Soengai Kerah Pertjoet, tetapi substituut officier van Justitie djoega dilaloe berdarah.
ta' oebahnja sebagai batoe djatoeh keloe- pindahkan ke Java dan dikasih pangkat
Griffier: ,,tidak boleh djadi, kalau orang boek, sebab soedah djalan4 boelan be- wd. buitengewoon voorzitter.
djatoek karena kaki djatoeh, laloe moe- loem mendapat kabar, apa berhasil atau
Lain alasan ketjoeali toeroenkan pangloetnja kena ditiang. Kalau kena ketiang, tidak maksoed kami itoe, inilah halangan kat dan pindahkan mereka tidak ada lagi.
mesti keningnja jang terpoekoel nja maka comite beloem ada bekerdja.
tentoe
aan
Tn
. Apa pa ba
pada tiang itoe
Mendengar itoe penoelis termenoeng
rangkali percetnja djoega djatoeh ?"
SPORT.
dan tarik napas pandjang mengenangkan
(Orang
tertawa).
dinasibnja comite mendirikan Maktab
Saksi: tidak toean!
kampoeng Temboeng. Apakah sebabnja

ketinggalan denyan ajanjian serta lagoe
lagoe jang sedih.
adat jang begini lebih djaoeh
Tentang
dan
roepanja merasa panas, lantas gelap mata
Djika satoe orang
beritakan:
kita
dapat
Griffier: ,,sekarang ada banjak pekerpoekoel itoe penoelis lodong.
setelah beberapa
karena
maka
.
,
poekoel
meninggal
telah
kena
Djika seorang penoelis
Advocaat jang terboeka, apa kau
djaan
masih ada sebab bocat ke tahoen lamanja, soedah tentoe familie jang maoe melamar ?"
tadjam kalamnja,
hormatan.
rindoe.
rendah, bersangkoetan merasa
, Landrechter pada Djoedin: ,,Karena kau
Tetapi seorang penoelis jang begitoe
kepertjajaan dari
menoeroet
Begitoelah
"
seperti
diadjar
nja
tempat
pada
soedah
telah menoemboek orang...., f 25 denda.
saja rasa
sebahagian Batak Karo, kalausatoe familie
seorang anak.
ja.
Kalau djanda sama djanda
telah meninggal, disesoeatoe sa'at jang
Biarlah penoelis ito sedar dikesalahann
beperkara.
baik ia ini (simati) akan boleh dipanggil

Menjindir njindir seorang iboe, dan dalam s.ch.
tentoe satoe perboeatan jang rendah.
sindir itoe
Lakirja seorang iboe jang disindir

Seorang penoelis, didalam satoe soerat
kabar, telah menjindir seorang perempoe-

jang tersangkoet

baskan.

Sean ka ta

Tjara djaman bahari beloem lenjap.

Sekian didalam B.K.

tjita

apa . djadinja?

Tetapi

bertengkar dengan
Ramasami, dan ia dikedjar oleh lawannja

sebagaimana menoeroet adat Batak laloe
dibawa keloear, diletakkan diantara koemehabarnja seorang
rasa bangga, karena toelis toelisanmja jang me- poelan kajoeapi tadi, dan laloe dibakar
njindir njindir seorang iboe.
habis. Seperangkat gendang (muziek) tidak
kantoor, socdah

magang

boeat

comite itoe, soepaja

pengoesoetan

lembar lijst tentang itoe.
Pertanjaan itoe baroe dapat djawaban
keperloean
tanggal 17 September jang ringkaspada
moga moga
aja begini:
jang
Sebagaimana orang tahoe, ambtenaar
alan
pada Raad van Justitie Medan dan dibe-

penoelis dari Parmonangan,

satoe

Begitoelah

maksoed
itoe.

Adat Batak membakar majat

RAMAI.

SOEARA

baberapa

jertakan

“akan didjalankan

jang

jang toelen.—

— Padang — Palembang — Batavia — Toeban.

Medan

me-

noemboeknja, kena bibirnja dan mengoe-

Firma TJWAN SING & ZONEN

lakoekan

ada

njainja di Petisah) jaitoe dihadapan roemah

Poedjian lebih djaoeh tidak perloe, , tjoekoep
dan tjapnja

doea orang ambtenaar dari pengadilan,
antara siapa satoe orang pegang stuur.

Kemoedian ambtenaar jang melanggar
goeroe, Machmoed H5, Ismail
van
oleh Raad
telah dibebaskan
itoe
M,Ja'coeb, H.Sjarif, M.Saleh dan Orang Justitie.
kaja
Wentoel
Penghoeloe kampoeng
Toean Stokvis menerangkan, jang itoe
Satoe kali toemboek ...... f 25.
Temboeng.
pada malam tjelaka itoe telah
ambtenaren
.Ramasami"—teriak Landrechter.
Sesoedah comite berdiri Toean Toean
satoe pesta di Laboean dan
dari
poelang
jang terseboet tidaklah lengah
Seorang Voor Indier masoek kedalam.
dalam keadaan maboek.
ada
itoe
waktoe
pada soeatoe
la mentjeriterakan, bahwa
Toean
Stokvis
menanja, apa Hof Tinggi
kali sore, ia sedang barmain main dengan
atau tidak

palsoe!

Toelen

gali jang naik speda di Medan telah digiling oleh auto jang didoedoeki oleh

.Koedoes,

njai rasa dan Kwaliteit jang baik boeat menjotjoki
Pasti sekali, sebab banjak di
kesoekaan publiek ??
meniroe dan memalsoenja.
orang
soeka, membikin lain

madjoekan
pertanjaan
tentang seorang Beng-

PA

,

melanggar orang.

Nora Tk tag rr

«

er

lam OSVB.k :
eng
kkan! Satoe | MN
hicjau. pediana
Ka "bedoih Beperonendai

Pertandingan amal boeat Tiongkok.

bola antara C.S.C. dan elftal O. 8. V.B.,
berachir kemenangan C.S.C. 3—0.

Sjarif dan v. d.

Achmad,

Heuvel berhalangan, maka O.S.V.B. termemakai

dr.

Druif

dan Lopies.

bermoela sampai achir pertandingan

O.S.N.B. bermain dengan sepoeloeh orang.
Bila ditilik akan tjara Oekoen

kewadjiban back,

Tadi
, tanggal 26 SeptemBa
ana ha poekoel 9pagi,

dan

Druif

telah berpuelang kerahmatoellah,

dengan
ciation sama Patoembah v.c.
bertempat “ditanah lapang Patoembah
Estate dengan berachir 4—3 oentoek kemengan Slikoer Football Association.
Pertandingan .antara kedoea belah pihak
ada sama sama sportief.
Goal pertama jang dimasoekkan oleh

1931 dimakamkan.

Ke
sekalian sanak saudara,
kaoem famillie, sahabat dan kenalan, kami jang bertauda dibawah ini, meminta dima'afkan barang sesoeatoenja jang membe-

handsball dalam lijn dan

toeroen

dengan

amat lebat.

Penonton semoea berlari masoek kedalam
tribune lama, dan kedoea doea tribune

baroe, jang sengadja disediakan oentoek
pertandingan

pertandingan

Gloucesters.

Sebentar kemoedian, Koperberg boenji-

dimoelai, kelihatan

$
Sesoedah pemaan

Djamaloeddin. Satoe freekick dimoeka
doel S.F.A- menjebabkan P.V.C. ambil
pat diteroeskan. Bermoela kita menjang- goal dengan tendangan 12 pas, hingga
ka, tentoe permainan itoe dihabisi sadja, stand mendjadi 2—1.
dan medaillzs jang doeabelas boeah, diSebentar kemoedian S.F.A. memakai
sediakan

sadja, oentoek lain pertandingan.

setan)

Bioscoop

Orion-

jang

LA M (Senca 28 September ada kotika bagoes Baal

nonton

ini tempo baik akan nonton

H.A,Bakar

an WHaroen

-

Djangan mena ora rada menu ye1 Dapur aa “ fa Besok toekarngagambar
Boeat langganan
ROYAL
BIOSCOOP

“

2

Harahap.

dengan harga moerah di ORION:

.Kau sadjalah jang saja tjintai" ' (Nur Du)

Namora
”
Radja Endar Boemi (menantoe) ,
Panoesoenan
»
"

disediakan

samenspel jang bagoes. Ketika bola dapat | —-—-——————————

P.V.C. dapat meneboes kekalahannja'1
ot seneana senanja pena an (dan f 40.
goal
i
iti
at kemegan 4—
di
dis
ploeit- itoe

Apalagi, hoedjan waktoe itoe amat lebat....... dan dengan tiba tiba kedengaran

poela refree mengoelangi

boenji

nja, dan spelers spelers seakan akan dipaksa- bermain dilapangan, jang soedah
digenangi air jang berlimpahan. Lapangan
litjin. Kilat saboeng menjaboeng. Bola
berat. Hampir tidak dapat didreibel. Pe-

rampasan

matan

selaloe berbahaja

masing masing!

Bitjara, “dikanisor okt

nangan Slikoer Football Association.
ai

Maba Ja

-

bagi

bagi kesela-

siapa medailles itoe akan

diberikan,kalau diperhentikan dengan tidak
mempergoenakan waktoe

film

(The Fast

EdithJohnson dan

mah menda Wa

Telefoon 1238

Kesawan 128

jang telah dite-

ipeHo k loofdr.
gang oleh nona

4

Chemische Wasscherij en Ververj

BEE

Kun | ! Djangaie

Dimoeka Bank Escompto

sam

ini doea program-

. Dengan hormat diberi taoe.
Kita baroe boeka satoe Chemische Wasscherij en Ververij di Kesawan 128.

lapangan tidak akan mengidzinkan, orang
orang bermain disitoe.
Kalau memang sebenarnja pertandingan
itoe ditentoekan,oentoek mengoetip derma,
akan menjantoeni korban bandjir di Tiongkok, apa goenanja lagi permainan diteroes-

Universal

»RESIA KRETA
API EXPRES"

49

djadi inilah sebabnja, maka permainan
dilangsoengkan
teroes, biarpoen keadaan

menjebabkan

Ralph

jang ter-

Beton Berak

66

tapkan oentoek pertandingan bola! Boleh

Boeat toean-toean dan njonja-njonja bisa

gampang

mampirkan,

ma bagoes!

1

5

Tjoema maca ini malam &

tempatoja

besok malam (Senen & Slasa 28 & 29 Sept.)

bagoes di pinggir simpang.

Kerdjaan ditanggoeng baik hampir seperti ,,THE GLOBE" jang terkenal di
Huttenbachstraat.

seseorang senantiasa

dalam bahaja besar!
.
'Oeang soedah terkoempoel! Derma soeidah tjoekoep banjak!
" Maoe apalagi? Toch tidak perloe, mesti
/spelersjang akan bertanding dengan Gloucesters nanti, disoeroeh tjari penjakit dilapangan. jang begitoe berbahaja!
Ternjata benar, bahwa peratoeran da-

Harga

direken

pantas dan

Menoenggoe

»NEW

dengan

» 48

kali sehari atawa

15

moerah.

menit

tiap-tiap

sekali.”

P.Brandan Medan dan sebaliknja Awas!!!

Awas!!!

hormat,

Karena berboekti dapat perhatian jang penoeh

GLOBE"

liek, moelai dari

1 September

kami

lagi

tambahi

dari pub-

perdjalanan

Auto Dienst kami, mendjadi 48 kali sehari, antara P. BrandanMedan dan sebaliknja.— Dus tiap-tiap 15 menit, sekali.—
akan sediakan sama
Djoega terhitoeng dari tanggal tsbt, kami

sekali auto-auto co peijang sangat disoekai penoempang.— Poedjian lebih landjoet tidak goena.— Pertjobaan kami dalam beberapa
boelan jang soedah, tjoekoep djadi satoe ,tanggoengan“ dan nboekti"
bagaimana kami bekerdja oentoek kesenangan bersama.— Kete-

000000
“De Nicuwe Verbeterde

Het saniraire
cinde maal

ALUKVERDRI) VEND
verband dat cen
aan het gevaar,

ring
de kwelling
weike veroc saktwordr door
ouderwessche hulpmiddelen.
n de verwari

Sole agent :
N. V. H. My. Hap Tong.

Bisa

Sin Seng Hap,
Gho Leng
Ban Sin

114

Teli. 503

@

@
e

-Ditanah lapang Keboen Boenga Medan.

| Pada

e

29. September 1931 GLOUCESTER
1. October
Bo.
.

Tandj. Balei
Kisaran

Siantar.

HARGA
@
@

Beli dimoeka

Versus

"

EUROPEESCH
ELFTAL
OS.V.B.
CSC.
INDONESISCH
ELFTAL

TEMPAT
F.

pertandingan KlasI
3 N
pertandingan
.. 1

”

&
|

Beli waktoe pertandingan ditanah lapang Klas | f 2.— dan
Klas II f. 0.75
Boeat disediakan korsi tambah extra f. O.15 tiap-tiap satoe kali

HAP TONG,
€m
|

REGIMENT

Beli 4 kali

main,

p

"

"
”
"

"
"

' Siantar.

tanja pada:

Besar. |

Pertandingan

4
|

mm
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000000
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N.V. Handel My.
Kesawan

aa

Eng Liong
Sian Sang

boleh

10

»Particuliere auto dienst tjap piso & tangan“

Whan Hai
Bosin (Toko Obat)

Medan.

dapat

teli. 62 P.Brandan.—
Hoofdweg 62.—

teli. 1465 Medan.—
Cantonstraat 19.

dapat pada.

Poo Thai Phoo

KOTEX

rangan lebih djelas, bersama dengan tarief sewa, boleh
Hooidagent:
dengan pa pan agenten jang biasa.
Chu Liong Hin
Huat Hin
hu

000
0
mmm 0000
0 0
00

kan,

ser dam

Fo

boeka!

Baroe

boeka!

Baroe

Dalam salah satoe

tahoe, bahwa soekar benar memoe-

i

sohor dalam film

spelers itoe disoeroeh bermain teroes......!
toeskan,

Paris)
Pakan hoofdrol
nona Norma Shea

bitjara!

pereboetan C.S.C. djadikan stand 3—0.
Dalam
keadaan seroepa ini spelers
Kita

PERLa
JINTAHAN
PARJIS
NONA
(The tatest from

A

joeng, tetapi kira-kira 2 menit beroentoeng | Pasar Boendar) Sewa seboelan: f£ 20,

6000 6 0 mM

"

pili-

han betoel:

N

!

Doea

programma

Boejoeng, ia teroes kirimkan keda |) | PE RS E W AKAN.
poen toch mengerti, kemenangan pada
Roemah petak batoe dan pakai loteng, | |
menjebabkan stand 3—
EN
dal,
lam
melawan elftsi Bond, dengan
(WV
tempatnja di Patisah—Medan (dekat(
S.F.A.
memakai
reserve spelers sebah ter- boeat
N
Goal keempat ditjetak poela oleh Boetidak terlaloe.....haroem!

dengan

Ipertoendjoekan

Oranje Bioscoop

di

bitjara jang

film

itoe

dapat banjak sekali perhatian. Sekarang Totan djangan kasi liwat pertjoema sadja

Orang
Chinese,

paksa,

1.

kasi liwat

paling pengabisan!

Koetika

“KL NIMA

aki isteri,

boeat

moedah sadja ditolak oleh toean

kan fluit tanda berhenti, sebab. tidak da-

Satan

berkedok

Ini- malam (Senen 28 Sept.) dipertoendjoekan tjoema boeat leden KUNSTKRING
sadja! Besok (Slasa 29 Sept.) satoe malam sadja dipertoendjoekan film bitjara
sangat menarik hati:
Zwei Herzen in 3/4 Takt (Lagoe doea hati dalam maat 3/4)"
Dan Awas! Loesa (Rebo 30 Sept.) Baroe dipoeter boeat PUBLIEK.
itoe film
bitjara Inggris jang sangat loear biasa: ' MADAME SATAN
tja biar betoel!
Djangan sampai silap loo !

Kk

serangan jang berbahaja, tetapi semoeanja

dengan

(Nona

itoe.

Paanena Da2 bai Mana

ame NUR.

Madame

Kami jang berdoeka tjita:
isteri,
laki

oentoek kedoea kalinja.
.V.C. gementar tetap
n
2-0 k
i halfitime

Kanon In

iboe kami

Manasi

mata

138

Hoedjan

hingga djala dari

menendang bola

kanja

achirat, terhadap

telah meninggal

bikta bikin silo ato

jang

Ini film bitjara loear biasa:

rati baginja dari doenia sampai ke

Dengan satoesamenspel dari SFA. Boejoeng dapat bola dan kasihkan sama Ali
diovernja sama" Jahja danstidak tempoh

pra
pemandangan

penoeh

oedara
moeda dan kedjadian ngeri diwaktoe kapal terbang Zeppelin petjah di atas& beibat!
dan ratoesan penoempang lontjat dengan perachute. Boekan maen ngeri

Oemar,

di Loeboek Pakam.
Hari Abad tanggal 27 September

Druif diawal permainan amat teledor, se- seteroesnja itoe permainan, bola sebentar
hingga doea goal pertama, boleh dikata- kepihak $FA dan sebentar kepihak P.V.C.
kan, sebab kesalahan back. Keepr didjadikan makanan pelor. Dengan moedah
bola sedikit,
sadja, sesoedah mengelitjikkan
Jong Sam dan Seng In menemboes benteng O.S.V.B.

lritanja locar biasa sekali, , sert la

isteri djanda dari mandiang Radja
Desa gl. Hadji Abdoellah

,SFA“ ada dari 12 pas, karena back dari

PVC memborat

ditjintai dan

inoe 1 kami jang

Djangan sampai salah
Batja troes!!
sokbati lama pendoedoek Medan toenggoe datangnja ini film bitjara jang tjeri-

Slikoer Football Asso- Ip Gikasihi Any PATIMAH,

sahabatan antara

soenggoeh

BSN

Bioscoop

Oranje-

BEN

-

mom

memenoehi

TJITA

—.

soedah pada waktoenjal

Kemarin sore, selakoe
Slikoer Football Association
n
amal, pendapatan mana akan dide:
Patoembah c.v. 4—2.
korban korban bentjana bandjir di
telahdilan-(
tanggal 27/9-1931
Kemarin pertandingan
per-P
kok, telah dilansoengkan permainan soengkan
footbali setjara

Disebabkan

ABAR DOEKA
“

Ns lm Da1)

Djocara bola dilapangan

anna

Klas |

Klas IL (

I

”» 2—

Kaartjis bisadapat beli dari seka:
Pada N.V. Medans Waremhuis Huttenbachtstaat Medan
. TOKO an
HAN SENG Onde
tata: Hagan Peang.

,

Mark N

.

—.

—

—
ma

Djam bitjara.

Mevrouw: ,Baboe
dengan

2

Gouverneur

Soematera

Djoem'at pockoel 9—12.

Tisuber

minjak

tjobak

hilangkan

ini

-plek

benzin.

Djangan loepa pesan:

saban Setasa'dan |

Ass, Resident Deli en Seriang saban bari kerdja

dari pockoel S—12,
s:er

dan
'Tek

Medan,

salan

hari

Senin,

aa

Raboe

"at dari poeckoel 9 sampai poekoel 12
Kantoor

Gewestelijk

€00,

Tel.

dirocmah

Secretaris

saban

Poekoel 10 sampai 12

aa

166.

bari. bekerdja dari

BOEKOE

BATJAAN

Dr. van Loo Wethouler | ocat bagian technisch

dan ceroesan tanah-tanali, siban bari. Raboe dari
pockoel 31/3—5 sore.
) de Wamd, wethouder Locat oeroesan Financien dan 'peroesahaan Gemecote, saban hari Djoem-

Advies Dokter

A

f3—

4

f 250

Apa jang kartoe bilang (meliatin
dengan

kartoe Belanda

Ilmoe Sedjati, tjonto rocparekest,
atoeran
baroe Pane Tabanan

terisi

163 matjam rekest

"at dari poekoel 4—5 sore.

Akal resia orang lelaki, akan dapat

Ilmoe

Akdul Hakim, wethouder tocat oeroesan Boemi
saban bari Kemis moelai pockoel: 3!/2—
poekoel 4/3 5 »re.

Akal boedinja

Koempoelan

perhatian dan ketjintaan dari
Perempoean
Son
Af

Mevrouw: ,Baboe, matjam mana itoe, sekarang
itoe plek soedah mendjadi lebih besar, lekas bawak

“BKROE

TERIMH

THIAN,

ATA

da

f5...

tangan enz.

satoe

maling jang tjerdik, djoedjoer dan
hati moelia . .
f 1.50
Akan beladjar hoeroef Belanda bo

Globe".

itoe di

LAUW

,

Noedjoem, oekoeran benang 5
djari
“dan meliatin
oerat-oerat

f3

wet-wet Hindia Belanda.

pertikoeleir per-

stel 3. ex.
f3.
Kemadjocan Pridato
KODAK, Ilmoe Photograaf
Lantaran satoe isteri. atawa manoesia
temahak terdjadi antara Medan,
Padang dan
f125

fl—

Mait jang tergade
10.75
Melantjong ke Soerabaja, bergambarfi. —
Machloek jang lemah
f150
Meninten,
seorang perempoean jang
sangat ingin
mendjandi bininja

kekoeatan pikiran . . . f 2.—
Bapa doerhaka, satoe gadis dalam
MEA “TA
1 nano P3
Sela

$
Mevrouw:
in orde"

,Ziezoo, nu is mijn japon

alweer

prachtig:

|

9

28

NA saia 9 ata
Beladjar Hidoep, tjerita roman
Bagimana

saja bisa djadi

Adi

Nie

Abe
—f 150

THE
instrumenten jang soedan
loeroeh doenia jaitoe dari,

tekenal

Huttenbachstraat 4

dise-

rijk)

kleeding is steeds naar

GLOBE
Telefoon 796

Luitenantsweg 42

MEDAN

2

Inilah satoe merk jarg soedah dipoedji
oleh tiap orang jang bisa pekai ini instrument dalam orchestra ataw1 Brass band.

“Tjatet sekarang djangan sampai mendapat

Magpie (Jagues)
Acme (Wm. Sykes)
Britanna
Liang You
Maxwel

Jangtidak pakai ini Merk. CONN.
Kita ada sedia bermatjam-matjam model
jang paling baroedari Nictel, Silver Gold
plated dan harga palirg moerah boleh
persaksikanlah di kita poenja toko.

MEDAN
MUSICAL

Toko Musiek

106 Kesawan

DEPOT

jang terkenal

Telefoon 1145

Medan.

—.

WANGI,

pada

DELI, toko Obat
Kie-Kesawan,

Poo

djoega

station: Medan,

toko:

SINAR-

Thai Foo
pada

agent

di

pada

harga:

segenap

tempat.

,. SAJANG”"
Jaitoe obat
terkenal,

jang

Ada

Sun Light
Badminton

Pres

F. 2.50
F. 1.50

Badminton

Net (Jagues, England)

FF. 6.00

bagi laki-laki

jang

soedah

mandjoernja

tidak

perloe

dipoedji lagi.
Harga 1 fl. 30 gr. t1,25
Dapat beli hanja pada toko SINARDELI.

D'boeat dan dikeloearkan oleh:
Tengkoe Fachroeddin— Perbaoengan.

Badm.

F. 4.00
F. 6.00

F. 8.00 doz.

"

»

Wm. Sykes)

F. 7.50 doz.

w

»

(French)

F.

&

»

(Practice)

F. 3.50 doz.

sedia 4

Popular

Rackets,

1 Net (Engiand) jang tali
6 Shuttle cocks

Belawan, Tebing Tinggi,

dan Tandjoeng
Balei, dengan
(0.40 dan f 0.70. per flacon.
Ditjari

Seng

Buffet2

FE. 31
F. 2.50

Rackets,

atau

peroesahaan

Hikajat

100

Parit Mas, roepa-roepa penoendjoekan
goenanja boeat soedagar, fabriek,
toekang d.I.I. jang soeka mentjari
centoeng

-

4150

4 Sun Light Badm.
aloes) 1 pr. Poles,

bagi

Pertjintaan dalam halimoen (satoe gadis
elok jang diboeat reboetan
Penjakitnja orang

Liang You Company

Ilmoe

Peladjaran

sepoeloeh

kekoeatan

,

Sa

hoa

f 090

Pemimpin kemanoesiaan sedjati
1.50
Pertanjaan mendjaoehkan dari penjakit
kotor —
f 1.—
Pemberoetakan di Roesland
£ 150
Penghidoepan perempoean Toerki f L—
Penoentoen maen Tennis
f1—
Pengaroehnja orwang atawa Iboe jang

terkoetoek
£ 150
Pengadilan hati sendiri
£ 080
Penoeloeng pertama dalam ketjelakaan

f8.—

ingatan

...

mesintoelis

bang pertjintaan jang tersesat f 0.50
Pengetahoean tentang Journalistiek f2—
“Peringatan hari raya National Tiong-

jang tidak keloepaan apa
jang soedah batia liat dan dengar

tar

memake

diari

Peladjaran bahasa Melajoe Soenda f 2.50
Perasaan teroembang ambing, geloem

sesocatoe orang jang hendak

Penoentoet

lelaki

Pegang Boekoe sendiri

kan

per stel 2ex

£.50

bahan baroe dari wet-wet Indonesia
f150

jakini soenggoeh bagi pengidoepan-

nj

menam-

Pengaroehnja kekoeatan djampe f 1.—
Peringatan ketjil, perobahan dan tam.

dengan nama djelek dan

dan Hoehwat jang

kaja atau

Pieter Elberveid, dihoekoem beset dengan fekorkoedadi Batavia f 1.—

gambar penoendioek peladjaran
enz
0 Sp
Ilmoe Dagang
Ilmoe Firasat. (sangat berani
mati si
pengarang atawa boleh dibilang
soedah mentjoeri beberapa gambar
dari boekoe ..Phrenologie”
jang
kepanjat
aa
(3d
Isteri Mardeka
ae)
Itoe sekolah

djadi

bahkan pengetahoean

Harganja kesopanan Tionghoa f 2.—
Ilmoe Si'ir (Hypnotisme) terhiashanjak

pengaroehnja Isim dan djampe.
Ilmoe petoewa atawa Kias aneh
pengetahoean dan obat-obatan adjaib
jang sangat moedjidjat dan bergoena

doz.

sifat baek pada laen orang, linnenband lettar mas, format 22» 16!/
£ M, dari 260 pagina, doeloe harga
sekarang harganja:
f10
Pakean Dewa Roeni
Eh

banjak

F.22.

6.00

tentang otak dan tampang moeka
Orang poenja perangai dan sifat.

gambar .—.
.....—&
# 3.50
Handiciding, om Chin. Karakters
te
kunnen schrijven en Lezen (Pengadjaran toclis danebatja hoeroef
Tionghoa, Belanda dan Melajoe
serta hoeroef Tionghoa)

f 3.50
f1.25

rbemah tinggal
2—
—
Phrenologie dirias dangan 232 gambar

(keberoen-

Malam, terhias

GG,

Ordonnantie bea statistiekrecht

toengan dalam perniagaan) f 2.—
Doea ratoes minggoe dalam
MEGAREA 1
0. ox
file
Enkel dan dubbei Italiaansch Boekhou.den
. .........
fl—
Cooperatie (akan mendirikan roepatoepa Cooperatie) . . . . f 0.50
Geloembang di st. Frank.dan itoe Poelo Rabasia
f 0.65

korban dari siradja wali . f 0.65
Ilmoe Gaib, dari bangsa Timoer dan
Barat terisi 213 roepa Hwatsoet

Practice Badminton Set

baoe jangta" enak dari pada soeatoe baha-

17.00
14.50
7.50
6.50
475

Champion
Popular

Shuttle cucks (Jagues)

»SEMPOERNA"“
sematjam
Obat ditanggoeng lantas degian badan ? !
Dapat
beli

F.
F.
F.
F.
F.

Net (Indian)
Badminton Poles (Comp. dengan
tali enz.)

1»

ngan tjepat dapat mendjadikan

f1—

Me
aa
f225
Boesido, atawa kesopanan kaoem
semoerai . .
£ 0.80
Beladjar bertapa .
#250
Djalan keberoentoergan (dalam peng.
oeroesan

f 0s9

f 0.30

Medan

Harga lain ongkost kirim

aa
—

Dapat

Kesawan 94A

Sinar

pada:

Tel 992

Deli :

19

SPECIAAL

Kita

tetap

TOPI
DASI
KEMEDJA
DJAS HOEDJAN
SEPATOE, dan

moerah. mom

AWAS!

Djangan

Kain Keper, Koening,

kain

Toean

Hidjau, Poetih

»

Palmbeach,

»

Linnen dan lain-lain.

dan

selamanja

barang-barang

DAN

SPORT
lain-lain

ARTIKELEN

tentoe

kenal

beli kain tiroean

Kita sedia

h tjonto

terima

Jang model baroe

Adresnja boeattoko pakean,dan
| harganja

-

di
Val-

hari
f125
Napsoe moedjidjat dalam pertjintaan
f 350
Nona'Eleonora, tjerita roman
f0.75
Nasibnja itoe bokser anak sekolah dan
itoe sorot Idjo
f 0.65
Oendang-oendang
atas
persewahan

hidoepan sehari-hari) dan dalam

GRK

THE

di polo Djawa p.

f0.50
djamaa

Nasib anak-anak kita dikemoedian

satoe detec.

Barang Rahasia

Hoe Kong,
ne
di

Ckenier jang kedjam
Nasehat bagi perempoean

tive jang tersohor
f1—
Barang Rahasia dari antenick (Oosten-

Den juisten weg met Uwe

f 080

bermatjam

harganj

warna

ini adres

TOKO, CO RN:F KE LD”

No.226.

Isnajan
28 Sept. 1931—15 Djoemadilawal 1350.

Lembar

OCTOBER

Tahoen II

Soedah

dekat|
“Sinar Deli"

kedoea.

Gramaphone

Didalam moesim

ORI

MALAISE

Sinar Deli
kata

wakil

pemerintah

»Contant
soepaja

Systeem"

oeroesan

roemah

tangga

oeang

langganan

No.

,Sinar Deli".

No.
No.
No.
No,
No.
No.
No. 2219
Kita adalagi lagoe-lagoe jang lain jang kita
kalau toean toelis pada

sedia

Tiongkok berkehendak akan penjelidikan soeatoe komissi, tetapi Volkenbond berpendapatan, bahwa Tiongkok
dan Djepang lebih doeloe mengoeroeskan perkara itoe, dan kemoedian, bila perloe,
Volkenbond akan tjampoer tangan poela.

mengoeroeskan

Mandsoeria

pertjedraan

di. Volkenbondsraad,

dalam

dan akan

memperkatakan hal itoe, orang Tionghoa
mempertimbangkan tjara tjara karang merasa

bagaimana

nanti mendamaikan

bari

ini

ada 220.000. Orang

akan

Itoe. Dikabarkan,

pertikaian

bahwa orang Djepang

tidak begitoe setoedjoe dengan tjara Raad

melakoekan permoesjawaratan dalam

itoe

tidak

perloe, soepaja

dengan hormat

di Mandsoeria itoe.

se-

Berapa

keadaan

bertambah kaloet, oentoek men-

keperba-

tasan kereta Api. Oentoek memenoehi seDiantara leden leden jang boekan tetap dikit kewadjiban selikoe politie di Moekbentoek Raad dan lid lid dari volkenbonds- den dan Kirin ada ditinggalkan pasoekan
vergadering kelihatan tidak kesenangan, ketjil. Dalam pada itoe, pemerintah Djedisebabkan Comite Lima Keradjaan besar pang melakoekan sesoeatoe, soepaja keItoe, tidak soeka melakoekan penjelidikan riboetan keriboetan itoe terdjadi didalam
jang tjoekoep banjak.
soeatoe daerah sadja, dan mengambil beDidalam kalangan kalangan lain ada berapa tindakan, agar tidak lagi berlakoe
djoega dinjatakan, bahwa Nota Djepang pertempoeran pertempoeran seroepa itoe.
menoedjoe perdamaian, dan keadaan se- Mereka
mengharapkan
perhoeboengan
karang njata kelihatan, boleh dioeroeskan jang baik antara
Djepang dan Tiongkok.
Panglima perang dari
lasjkar Kwandengan menjenangkan.

keroegian

pertempoeran

jang menoedjoe

perdamaian, dalam

per-

moesjawaratan Tiongkok dan Djepang.
Apalagi sebahagian besar lasjkar soedah
dioendoerkan hingga keperbatasan djalan
kereta api. Hanja sedikit benar pasoekan
jang ditempatkan di Moekden selaloe pengawal. Begitoe djoega di Kirin dan tempat tempat lain, jang itoe semoga nanti

akan dioendoerkan, kalau keadaan soedah
baik.
Debat dalam Volkenbondsraad.

diberitakan

djoekkan

dengan

hoeroef K.J. Z.

hal menterdjemah

sesoeatoe.)

dalam

Dalam soe-

atoe zitting loear biasa oleh minister-mi-

nister, pagi ini diboeka moelai setengah
sebelas, maka minister financien menerangkan sedikit betapa besar ongkostongkost mendoedoeki kota-kota Tiongkok
itoe, tetapi beloem

Dalam

diperoleh kepastian.

zitting

biasa beresok, akan di-

njatakan, berapa
itoe sebenarnja.

besar

ongkost-ongkost

dengan

peringatan. Mereka memperingati hal pertempoeran jang hebatantara
Italia dan
Griek, beberapa tahoen jang soedah, dalam

mereboet Corfu.

Tempat (lorong-lorong)

pelantjongan penoeh
dengan djoernalisdjoernalis, ambtenaar-ambtenaar volken-

bonden orang
Sesoedah

lain lain

hal

jang bersangkoetan dengan Oeroesan oeang Hongarije dan
sionale
Landbouw

volkenbondsraad

mengadakan internaCredietbank,
maka

laloe

membintjangkan

Geneve, 25 Sept. (Aneta Reuter). Lebih keriboetan Tiongkok—Djepang
dari doea

djam

diadakan

permoesjawara

tan dengan perdebatan dalam volken
bondsraad, antara Tiongkok dan Djepang.
Djepang
tetap mempertahankan, bahwa
politiek Djepang berdasar” kebenaran, dan
ini terboekti.

poela,

dengan

tindakan

me-

reka, jang mengoendoerkan lasjkar mereka
dari

tempat tempat jang soedah didoedoeki

itoe. Oetoesan Tiongkok membantah keterangan
itoe, dan mengoelangi soeatoe
permintaan, soepaja dibangoenkan soeatoe

Commissie,

oentoek

ngoeroeskan

menjelidiki

dan me-

pertikaian itoe dengan benar.

Lord
Jang datang

Robert

Cecil

bersoeara.
kemoedian oentoek menge-

loearkan bitjara, adalah Lord Robert Cecil.
Dengan

tjara

mendamaikan

beliau tjam-

poeri oeroesan
itoe. Beliau menjatakan,
bahwa Raad soedah menepati kewadjibannja menoeroet
boenji
artikel 11 dari
perdjandjian volkenbond. Kemoedian beliau menerangkan, bahwa sekarang datang
waktoe
bagi
kedoea
pihak,
oentoek
memperkatakan hal itoe. Bila hal ini tidak

mentjapai

maksoed

jang

dikehendaki,

maka
perkara
itoe nanti akan dapat
dioelangi pembitjarakannja dalam volken-

itoe.
President menjatakaa
kegembiraannja,
soedah menerima keterangan dari pihak
Djepang, menjatakan, bahwa lasjkar-lasjkar

itoe soedah

dioendoerkan.
Keterangan

Sesoedah

kedoea

kan keterangan

belah

pihak,

SZE.
menjata-

selakoe oetoesan Tiongkok, menerangkan,
bahwa
Tiongkok
soedah
menjerahkan
kepoetoesan
dalam
perkara ini kepada
Volkenbond.
Beliau
meminta,
soepaja

Te

LAUW

MUSIC

babkan

kini

mengoendang

tindakan

dalam

Dienst militie ada
2 tahoen, tapi soldadoe
kaki jang lebih doeloe dapat pendidikan
baris dikoerangi tempo 6 boelan. Pembantoe
soldadoe
ransoem imelakoekan

mereka.

Tiongkok

itoe, hingga

terhadap

sore

ini melakoekan per-

Keterangan
dari
pihak Tiongkok.
Nanking,

25 Sept. (Aneta Reuter). Ber-

hoeboeng

dengan

keterangan

Djepang,

jang mengatakan bahwa mereka berhak
oentoek menempatkan 15 soldadoe tiap-tiap
satoe Kilometer sepandjang djalan kereta
api
Mandsoeria
Selatan,
menjebabkan

semoeanja

berdjoemlah

16500,

Ada satoe

regiment dan satoe

pasoekan

ketjil dengan 40 meriam akan menembak

'Mandsoeria tetapi orang hianja
keamanan bagi segenap
ngkan dji
» bahwa
sekarang semangkin
ekas

disebabkan orang orang Tionghos

Brieven Bus 76

Tokio, tidak bertanggal (Corr. .,Sinpo"):
bekas minister peperangan Generaal Ugaki,
setelah diangkat djadi Gouverneur Generaal di Koreo, dengan openbaar laloe memadjoekan voorstel akan menambah kekoeatan

tentera

menoeroet
Japan

Japan

di

Korea, sebab

pemandangannja,

dengan

negeri

peperangan

lain

dikemoedian

hari pokoknja adalah didaratan besar. Dan

merdeka
toeroet madjoe kemedan
peperangan. Pasti sekarang djoemlah lasjkar

Djepang ada 50.000 orang.
wakil

patkan

soldadoe

boleh

lebih

dari

besar bahajanja, mengirimkan lasjkar-lasjkar, oentoek mendoedoeki kota-kota orang
lain, dengan maksoed, oentoek mempertahankan satoe golongan djiwa manoesia

maka

memberikan
djawaban
atas toedoehan
toedoehan jang ditimpakan pada negerinja.

dengan

perdjandjian

Peking

boenjinja
1905, jang

menjatakan, bahwa, bila Rusland menarik kekoeatan lasjkar. mereka dari djalan
djalan kereta api, maka
Djepang akan
menoeroet langkah itoe djoega.
Sementara itoe, sekarang lasjkar lasjkar

Rusland

soedah

Beliau njatakan harapannja, soepaja Dje-

gerakan anti - Tionghoa di Korea, soerat
soerat- kabar di Tokio pernah memoeat
warta itoe dan mengatakan officier itoe
telah diboenoeh oleh soldadoe Tionghoa,
meski
mereka menjatakan djoega, jang
perkara ini masih beloem ada boekti jang
dapat menetapkan kebenarannja.

kemoedian

poen hendak

jang

bertempat

itoe

djoemlahnja

dirobah djadi tentara

tetap

akan

disana,

semeatara

ditambah sampai

melarang

soerat
- soerat kabar

mewartakan perkara
mereka
bermaksoed

ini lebih djaoeh:
hendak mengirim

dioendoerkan sama se-

kamura

boeat

melakoekan

pemeriksaan,

akan kemoedian menaroeh tentara itoe di
tempat itoe selama melakoekan pekerdjaan

»mendjaga Rusland.“ Tapi maksoed dari
terbit perobahan besar, maka ia mengan- pembesar
militair ini tidak disetoedioei
djoerkan sekalian orang peperangan dine- oleh departement oeroesan loear negeri
gerinja akan

bersedia melakoekan

djiban loear biasa.
terhadap

djadi

Manchurye

demikian

kewa-

Mengapa sikap mereroepa,

dan

Mongolie

dan dimanakah

sepandjang
tidak
15 orang, oentoek tiap

lagi art. 2 sama

kapitein Nakamura,

boelan Juli sesoedah terbit

Churye

tentera di

soldadoe

Smouth itoe sebagai jang terseboet diatas,
dan
djoega artikel artikel jang didalam
itoe beloem lagi disjahkan
oleh Tiongkok.

Tambahan

hilangnja

Satelah warta ini disiarkan disoerat
soerat kabar, pembesar militair Japan

ka
Nanking,

tiap K.M,
Tetapi Tiongkok beloem pernah memRa'iat
benarkan boenji perdjandjian di Ports—

Lord Robert Cecil berkata, bahwa amat

- Perkara

dipertengahaa

tiga riboe lebih. Djoega minister pepera- satoe brigade atau satoe divisie tentara
pada hal ngan Japan generaal Minami, dalam satoe ketempat dimana hilangaja kapiteia Na-

soeria soedah doea kali sebanjak itoe, bzserta dengan jang ada di Korea dan mereka

kata

Timoer perloe akan bekerdja djadi satoe
dengan Tiongkok, tapi dalam
keadaan
seperti sekarang, akan
bekerdja
djadi
satoe dengan Tiongkok tjoema ada doea
djalan: ke-satoe mengharap Tiongkok djadi
koeat membantoe tenaga pada Japan akan

Korea, tentara jang ditempatkan di Man-

selainnja menambah kekoeatan

djoemlahaja
tjoema
14.000, maka achli conferentie dengan officier - officier tinggi
bitjara dari departement buitenlandsche jang diadakan diawal
boelan Augustus,
zaken
pemerintah Nanking menjatakan, berpedato menjatakan, bahwa soal Mobahwa kekoeatan bangsa Djepang di Mand- agolie dan Manchurye satoe waktoe akan

Menoeroet

maksoed ini, oentoek memoedahkan, peperangan
dikemoedian
hari,
sekarang Japan haroes menambah kekoeatan tentera di Korea dan Manchurye.

keoedara.
mendjaga Rusland dan ke-doea meminta
Djoega ada satoe pasoekan tank dengan
Tiongkok tidak salah mengerti, memper40 kandaran.
tjajakan pada Japan akan mendjaga perBegrooting negeri militair setahoen didamaian di Timoer Djaoeh. Tapi sekapakai 188.506.000 yen.
rang Tiongkok sedang berada dalam keKeterangan terseboet dimadjoekan pada kaloetan,
tidak tahoe sampai pebila ia
Internationale Verbond
akan didjadikan djadi koeat, sementara plan Rusland, lima
sebagai dasar dalam congres militair jang tahoen sekedjab lagi soedah selesai, Jaakan diboeka ditahoen 1932.
pan toch tidak dapat menoenggoe sampai
Maksoed
Japan Tiongkok soedah djadi koeat baroe memendoedoekiMan- ngatoer pendjagaan bagi Rusiand, maka
churia, jalah men- djalan jang sekarang mesti diambil medjaga bahaja
dari lainkan harap orang Tionghoa tidak salah
mengerti dan memberi kepertjajaan itoe.
Rusland!

dan sesoedah beroending lama, achirnja
pembesar - pembesar militair Japan pada

taaggal

17 Augustus terpaksa mentjaboet

laranganaja akan soerat-soerat kabar mewartakan perkara itoe, dan dari kantoor
generalen staf laloe dikeloearkan ketera-

ngan officieel, katanja kapiteia Nakamura
pada tanggal 27 Juni tahoen ini ketika
melakoekan pemeriksaan diantara Chao-aa
dan So-lun, jalah di Min-an-chen, sekonjpan “konjong ditangkap oleh soldadoe
'seu Tso Hwa dari regiment ketika di
Hsin-an, meski ada membawa
et
dari

pembesar

dan

Jaka-

pegas

Tora

kekoeatan tentera di Korea dan Manchurye Ras” dan Moml perek
maksoedhnja, jalah hendak mempergoenakan mati.

hal

ini

boeat

melawan

niat

kabinet

Minseito mengoerangkan
tentera,
tapi
orang orang militair itoe, meski ditjela dan
tidak disetoedjoei oleh seloeroeh negeri,

mereka
teroes

tidak

hendak

berkepala

maoe sendiri.
Mereka
menjatakan
Rusland ada me

jalah

pengoemoeman

keterangan

ini dari pembesar militair Japan
hendak

menjalakan

kemoerkaan

raiat

negerinja akan dapat toendjangan

sore

sekalian

moendoer, hanja soeara mengirim tentara ke Manchurye,
membawa maka moelai dari tanggal 17 Augustus
bahwa

Sovjet

soerat

kabar

Japan

laloe

menioep perkara pemboenoehan kapitein
bagi Nakamura itoe dengan diloekiskan katanja
plan kapitein itoe bersama pengikoetnja setelah

antjaman
mbelaan. negeri
Japan, karena
usland lima tahoen seroepa persediaan

kali, dan lasjkar Tionghoa memikoel kewadjiban oentoek mengwal djalan kereta

dari

Maksoed

officieel

»

ahuan

batoe akan

perang. Menoeroet penjelidikan pembesar
hankan dirinja....
militair Japan, pebila
Sovjet Rusland
Tokio. 25 Sept. (Aneta Reuter)
Dari
lima tahoen soedah
, djoemlah teoPresident menerangkan, bahwa Raad api Chinore Eastern Railway,
ih telah dinjatakan soeatoe kete- sekarang
Bila Djepang tetap menempatkan lasj- tera
mengharapkan, dengan tjara
merah dapat diloeaskan sampai
peri keadaan di Mandsoeria.
perdamaian perkara
itoe boleh berachir kar di Mandsoeria, maka itoe sama se- 2.000.000 djiwa, selain mana seperti gas
keras dinjatakan didalam ke- oentoek
kebaikan
kedoea belah pihak. kali tidak berdasar hak lagi. Tidak ada beratjoen, pasoekan oedara, alat
itoe, bahwa tidak ada
dimakk memperloeas kekoeatan mi-

CENTRE

verpleger

hari jang achir ini, djalan kereta api, jang djoemlahnja

beloem ada orang Djepang jang dibinasakan, menjatakan bagaimana keras tilikan

pemerintah

ada

toean-tocan

Lebih djaoeh mereka memberi ketera1'/, ngan,
bahwa
bocat
mendjaga
bahaja
tahoen.
merah
dari
Sovjet
Rusland
'mengantjam
Kekoeatan oedara begini: mesin terbang

dienst 2 boelan. Soldadoe

Djepang, oen-

Djepang

beberapa

pesanan

T 'elephone No. 1448
Medan
Deli, S.O.K.

45, Hakkastraat

roepanja Djepang berkata kata dalam adanja toedjoean mereka, barangkali bahal ini, menoeroet boenji art. 1 dari ojak pembatja jang ingin dapat ketaratoek menarik lasjkar-lasikar mereka kem. Additioneele
Artikelen sepandjang Per- ngan, maka disini kita hendak toetoerkan
bali ketempat doeloe.
djandjian Portsmouth tahoen 1905, dida- apa jang kita tahoe.
mana Djepang dan
Beliau njatakan, biarpoen bagaimana lam perdjandian
Tentang niat pembesar militair Japan
besar keamarahaf orang Tionghoa dise- Rusiand ada dibenarkan, oentoek menem- akan menambah kekoeatan tentera di

Volkenbond

Ibangsa) dalam negeri-negeri itoe. Beliau
meminta
pada Raad, soepaja diadakan
President mengoendoerkan zitting itoe,
socatoe
commissie
jang neutraal, oentoek
soepaja ledan mempoenjai kesempatan, melakoekan penjelidikan
ditempat-tempat
Oentoek
menjelidiki
perkara itoe lebih itoe sendiri.
dalam.
Yoshizawa berkata, bahwa beliau soedah
memperta-

dibenoem,

koendjoengan ketempat premier, sebagai
biasa, oentoek menghormati peratoeran
jang soedah ditentoekan.

masing-masing, maka Sze, jang

bondsraad.

Djepang

baroe

banjak.

membitjarakan

'Toenggoe

disin

selamanja

:—

itoe
?
Tokio, 25 Sept. (Iwaki Radio). Diter- 600 dan reserve 200, dibagi pada 26 comdjemahkan dikantoor Japansche Zaken. pagaie. Dipakai begrooting 26.16 millioen
Semendjak kini, kantoor ini akan dioen- yen ditahoen 1930.

Minister Marine memberikan kabar,
titah pasal mempertahankariChefoo dan Hankow.
Nota Djepangjang seroepa ini oleh Pemerintah Djepang.
Wakil
Tiongkok
mengkehendaki
Zitting jang patoet
jang
baroe melaperdamaian.
diperingati.
koekan
penjelidiGeneve, 25 Sept. |Aneta Reuter). Nota
kan.
Geneve,
25
Sept.
(Aneta
Reuter)
Zitting
Djepang menerangkan, bahwa Pemerinhari ini patoet
djadi
Tsang Tso Ping. wakil Tiongkok jang
tah mengharapkan soeatoe kepoetoesan volkenbondsraad
telah

matjam-matjam.

kita

sak kebagian Oetara-timoer dari Tiongkok,
memboeat Tiongkok djadi merah dan
Tokio, tidak bertanggal (Corr. ,,Sin Po”): mengaloetkan Japan, maka Japan haroes
Departement militair Japan menjiarkan bersedia pajoeng sebeloem hoedjan akan
kekoeatan tentara Japan begini: Diwak- mendjaga bahaja merah dari Sovjet Rustoe damai banjaknja soldadoe dan officier land madjoe ke Timoer, dan oentoek me-

permoesjawaratan dengan Litwinoff, jang
didoega mengoeroeskan hal pertempoeran

itoe.

toeng

muziek

Djoega

Kemoedian zitting dioendoerkan.
Moskou, 25, Sept. (Aneta Reuter).
Ambassadeur Djepang mengadakan satoe ada 230,000, jang dibagi djadi 17 divisie. njampaikan

doedoeki beberapa tempat dan merampasi sendjata
orang Tionghoa, sesoedah

soal mana orang kembali moendoer,

perkakas

tida bisa masoekkan semoea

kita bisa kirim lijst-lijstnia.

Kekoeatanbalatentara. Japan

RAHSIA DJEPANG MENDOEDOEKI MANSJOERIA.

Diharap, comite jang sengadja diadakan

ia the Rockies &

it's apri

No,

DJEPANG
MENGAKOE
TJOEMA
MEMPOENJAI 14.000 ORANG —
PENGAWAL DI MANSOERIA SELATAN, TETAPI TERNJATA
DJOEMLAH ITOE SOEDAH 50.000

bentoek

When

No,

Nanking, maka
tidak
ada satoe
jang
memberikan
perdjandjian

ga tidak tertjapai maksoed oentoek memperoleh perdamaian.
2
Djoemlah lasjkar Djepang jang ada di
Mandsoeria tjoema 14.000 orang, sedang

—

No.

19 31

Geneve, 25 Sept. (Aneta Reuter). Isi membinasakan djalan kereta api di Mandnota Pemerintah Djepang, jang diterima soeria—Slatan,
dan
djoega disebabkan
»leh Oetoesan Djepang kemarin disini, Tiongkok selaloe mengkilah kilah, sehing-

satoe plaat f.2,—

lues

mendjadi beres. Oleh sebab itoe
tocan harap membajar contant

oendang-oendang
ataupoen
kesempatan bagi Djepang, oentoek menempatkan lasjkar pengawal disepandjang djalan kereta api di Mansoeria....

pagi ini telah diberitahoekan pada Lerroux.

OLEs

haroes memakai

DEDARA PERANG DI TIMOER DJAOEH.
Menoeroet

plaats merk

chemie

enz, poen bakal djadi serba

lengkap. u

Sovjet Rusland memboeat

ditembak

mati dilinjapkan boektinja, oleh

an

h

Les

GO

Bentjana

motor hebat?

Veenendaal, 25 Sept. (Aneta Radio).
Pengendera motor fiets J. de Ruiter,
employe

B.P.M.

kentjang

berlari

sedang

beradoe dengan kereta jang memoeat tiang
telefoon. Toean Ruiter mendapat kematian,
Toean Knobbelt jang toeroet dalam kereta samping

loeka loeka he-

memperoleh

bat dan sedikit benar harapan.

Kemoedian soeatoe telegram lain mem-

beritakan, bahwa koerban kedoea djoega
( soedah meninggal doenia.
Laval ke New

York

PNY

Lavai
Parijs 25 Sept. |(Aneta Reurer).
ke
October
16
tanggal
akan berangkat

New York.

(CEYLON.
Bentjana oedara.

Colombo, 25 Sept. (Aneta Reuter). Ka
pal terbang air, .,F. D. III“ terbang dari
Postdam ke Nanking, jang akan diserap
kan disana pada Pemerintah, telah diatoeh
dekat
tenggelam
dan
kelaoet terbalik,

Vizagapatam.

Menoeroet kabar, penoempang-penoempangnja

semoea

selamat.

INTERNASIONAL.
Pengoerangan

bahwa diperoleh soeator
Dikabarkan
perdjandjian, berhoeboeng dengan rantjaItalia oentoek pengoerangan senngan
djata.

Tentang perkara

Hoofddjaksa
engkoe
menoeroet keterangan

bahaja.

.

dikota

Loeben,

LA

EA

Tsjecho Slowakije, sebab didakwa, toeroet
tjampoer tangan dalam hal meletoeskan
kereta api di Torbagy. Ditangan tangannja
kedapatan beberapa loeka loeka disebab-

Na AM

di Padang sedang
bahwa jang terdak-

wa sewaktoe keramaian terseboet serta
dengan beberapa pemoeda dari Oedjoeng
Pandan memainkan fluitorkest.

njata sekarang, akan banjak hal hal jang
memberati diri kominis Von Riesen, jang

j
g
g|
|

Bendera itoe dikojak kojakkan sewaktoe

orang

memainkan

lagoe Indonesia Raja.

jang menjoeroeh mainkan
Siapa orang
lagoe itoe dan bagaimana kojaknja bendera

itoe, inilah sekarang didalam pemeriksaan.

Kalau kiranja terdakwa tertoedoeh mengandjoerkan
segala perboeatan itoe dan
kalau nanti dikoeatkan oleh beberapa keterangan dari pemoeda pemoeda jang serta

dalam

keramaian

itoe, sekira kira akan

berat pikoelannja bersama kawan kawan
jang telah berlakoe demikian dan sebaliknia
kalau tak demikian tentoe mereka akan

Kalau
Pangkalan

Belalang disangka
helang!
Kota Baroe
adalah
satoe

desa, hampir 200 K.M. dari Padang terletak dipertengahan Minangkabau, masoek

DJERMAN.

Kedjadian

Partij sosial-demokrat akan berpetjab-belah!
Berlijn, 25 Sept. (Aneta Reuter), Disebabkan dalam perkoempoelan sosial - de
mokrat
sekarang
kelihatan, akan
ada

politiek sama

gempar. Delapan oetoesan hari pemilihan
menerangkan, bahwa oentoek sementara

waktoe ini, mereka

Ir achirnja ia berani, pe-

terkoetoek.

Dan achir achirnja,.pembatja . .. . .
gadis jang “soetji doeloenja itoe, sekarang

salah satoe toemah. sakit

tinggal didalam

Ia dihinggapi oleh penjakit kotor!
Ia soedah satoe boelan diobati oleh dok-

Disebelah roemah penompangannja itoe,
tinggal seorang perempoean jang terkenal

ter, sampai hari

ini

masih beloem sem.

tidak ada bermaksoed

oentoek
mendirikan
lain partij, tetapi
mareka menantikan lain-lain keadaan ber.

jang

ke-

doea,
Didekat tanah pasar baroe jang sekarang ini, jaitoe dikanan akan
masotk,
pasar

itoe,

ada

sebidang

Ismail itoe

(o

(XXX

—...kori.

mati, dan

tanah keboen itoe tinggal kepada kemenakan kandoengnja nama

familie.

si

Matsam

Mohd.

dioega kepada

Zein c.s. ada

perg

Assistent

Demang di Pang

kalan Kota Baroe tentoe tak ketinggalar
Lebih menjatakan lagi kira-kira peng

habisan Juli 1931, H.P.B. di Pajakoemboe

kabarnja ada meminta Bundel
dan Proce:
verbaal

President

perkara

terseboet kepada

toea

Landraad di Fort de Kock, ii

serta

membitjarakan

hal itoe djoega,

———ohaba

dan

t. :

Satyrin,

|

Hah

Kolee-Som-Kauw,

Kolee-Som,

EAT

KO

BAT

Kakak

Obat
Moestadjab
Jang telah terpoedji
diseloeroeh doenia

Obat Koeat
Jang telah terkenal
dimana-mana.

(Kefaedahnja)
dapat penjakit Zeauw lembek, pikiran-pikiran koerang
sakit, mimkoeat, makanan tidak bisa antjoer, kekoerangaa tidoer, sakit paroe, napas sengal-sengal. kepala sering
koerang
Thaij,
Pek
peranakan,
peni
dalam
atjam
jakit
Matjam-m
napsoe,
koerang
toea
i kelocar air mani, oemoer
ting, datang kotoran tidak tetap, pinggang pegal, sakit peroet, boeang air darah, medjan, koerang bocang
sabeloem dan
air, kemaloean lembek, penjakit gindjel, kentjing manis, pilek, demam, badan lesoe, mabok kapal,
sesoedah: aja — beranak,
Habis
sakit
badan lemibek, baik sakit dikasi makan obat-obat jang terseboet diJang Soedah
atas, bisa dipastikan semoea penjak't itoe akan semboeh dengan lekas (Pribahasa kata: Orang
'Toca Kembali Moedal.
Jalah bisa semboehkan

dengan

lekas

jang

orang
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prof. Dr.

jang

toelen
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'Tjong Yong Hian straat No. 67.
Filiaal:
(Hoofdkantoor Korea)
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,,Satyrin"
Steinach, Germany.

LdoosF 5,—

(Doos Mas boeat lelaki, doos Perak boeat perempoean)
Harap

Toean-toean

soeka

bikin

bisa kirim dengan Rembours De ran

tanah keboen

telah

H.

kepada H.P.B. di Pajakoemboeh, begito

tidak mendapati djandjinja sedangkan kabar

kesah jang ketiga.

getah parah djoega, kepoenjaan Hadji
Ismail, Kira kira beberapa tahoen jang
laloe Hadji

dalamnja,

seboet mesti dibongkar dari atas tanah itoe. tempoh pada 20 Juli 1931 tetapi sampai bitjara dengan HPB itoe, ia datang poe
di Pajakomboh,
oento
Hingga ini tammat kesah jang kedoea, « empoh jang terseboet H. Mohd. Zein c.s. kepada HPB
batja tefoes

djaoeh dari Bogor!

Afdeeling Pajakomboh, boekan sadja dari
Bogor ia djaoeh, malah dari kota Padang
terseboet. Beberapa ambtenaar tinggi dan sadja telah begitoe djaoeh.
mata mata telah sama berkoendjoeng ke
Didesa jang sedjaoeh itoe, beberapa
Loeben, oentoek memperoleh keterangan soal jang diboeat crang disana, jang padari Von Riesen.
toet diperkatakan, dan rasa tak moengkin
Von Riesen tetap moengkir dan oelangi ditinggalkan dengan djalan begitoe sadja.
perkataan ajahnja, jang menjatakan, bahDesa Pangkalan Kota Baroe ini ada
wa anaknja itoe terlaloe pengetjoet, oen- mempoenjai sebocah pekan. Kira6 tahoen
toek sanggoep melakoekan soeatoe per- jang laloe pekan ini terletaknja ditepi baboeatan seroepa itoe.
tang air Pangkalan Kota Baroe didekat
mesdjid, tetapi orang disana dengan seSPANJE.
pakatnja
wakil pemerintah, pekan jang
terseboet
dipindahkan kepekan jang sePertempoeran antara Katholiek dan kaoem
Sosialis
karang (bernama pekan baroe).
Tahoekah pembatja, tanah jang didjaMadrid, 25 Sept. (Aneta Reuter). Kaoem katholiek dan kaoem boeroeh socialis dikan pekan baroe itoe, dibeli atau diapahari ini moelai bertempoer, menjebabkan apakan, pada hal tanah itoe ada kepoeseorang
mati, enam loeka berat didalam njaan sebocah kaoem?
Bahwa tanah jang didjadikan
pekan
soeatoe perkelahian hebat, jang kelihatan,
sekaoem
sebagai perdjoeangan jang soedah diatoer sekarang itoe ada kepoenjaan
benar.
: jang tidak koerang mempoenjai djiwa
Kaoem
boeroeh
pelaboehan
sosialis bilang poeloeh orang. Sebeloemnja tanah
melakoekan pemogokan lamanja doea poe- ini didjadikan pasar, adalah tanah keboen
loeh empat
djam dan adakan pasoekan getah parah jang dipoenjai sekaoem terpasoekan, oentoek mentjegah kaoem boe- seboet.
roeh
katholiek
melakoekan pekerdjaan
Tetapi atas lemak perkataan dari promereka.
motor jang memindahkan pekan itoe, keMereka berkehendak, soepaja ditiadakan pada seorang toca jang telah beroemoer
perhoeboengan Katholiek, biarpoen goe- tidak koerany dari 74 80 tahoen, hingga
bernoer soedah menjatakan, bahwa kedoea dapatlah
itoe didjadikan
tanah keboen
doea golongan itoe mempoenjai kemerdekira 160X300 M.
pasar jang loeasnja
kaan dalam hal pemboeroehan
Tanah inipoen tidak dibeli dan tidak diCiviele Garde memperlindoengi dok dok, apa apakan, malah dipakai pertjoema saatas titah goebernoer, dan diperintahkan,
kemenakan atau
dja, sedangkan anik
soepaja melakoekan penembakan terhadap
keboen itoe,
jang berhak diatas tanah
kaoem pemogok itoe, oentoek memperlinhampir tak dapat berkata apa apa, maoe
doengi kaoem boeroeh katholiek. Ternjata,
tak maoe hanja ia tinggal diam menahan
empat orang katholiek mendapat loeka.
dengan djaKapal kapal dengan moeatan' diperhen- hati hartanja diambil orang
sadja.
begitoe
lan
tikan
Gijon,
ditempat
mana kapal itoe
Radja Kodok kalau berdendang, bingmengeloearkan moeatannja
bermenoeng mendengarkan.
katak diam

maka kaoem

Achirnja- achirnja ia berteroes terang
melakoekan
pekerdjaan - pekerdjaan jang

Boekit Tinggi keroemah toean Soetan poea telah kedjadian.
Lembang Alam, Hadji Mohamad Zein C.
Sewaktoe perkara itoe dimadjoekan ke
Lebih menjatakan lagi, permoelaati
Av
s.
liang poenja roemah) bersama si Mat- gustus 4931, si Matsam datang kekantoc
pada Landraad oleh t. Soetan Lembang
Alam, sewaktoe itoe poela H. Moehamad sam (jang poenja tanab) wentjari perda- Landraad di Fort de Kock, meminta soepaj
Ali Loetan dan H. Mohamad Zein me- maian, soepaja roemah terseboet djangan Vonais memboeka roemah terseboet |
moelai memboeat roemah diatas tanah dibongkar.
djalankan,
dan
ia mendapat djawaba
jang diperkarakan itoe perkara poetoes
Setelahnja beremboek
ini dan
itoe, .sabar dahoeloe", sebab H.P.B. di Paji
roemahpoen soedah, menoeroet Voonis achirnja perdamaian didapat, jaitoe terse- koemboeh sedang memperhatikan Vonn
roemah diboeka atau diangkat dan mesti boet tidak dibongkar dari atas tanah itoe, perkara itoe, boleh djadi djoega orang Ia
dikembalikan kepada si Matsam.
hanja tanah terseboet dibeli sadja oleh H. akan mentjari sikap, boeat melawan at:
Poetoesan itoe H. Mohd: Zein mem
Mohd: Zein c. s. kepada si Matsam dengan membanding (verzet) Vonnis terseboet.
banding kepada Raad van Justitie di Pa harga f 2230, djoega sedangkan oeang
Begitoe lagi, kabarnja konon pada Ai
dang dengan bantoean seorang Advocaat H. Mohd: Zein c.s. jang telah telandjoer pa 1931, toean Latif Pane Voorzitti
di 'adang.
kepada Kepala Negari banjaknja f 2230,ndraad Pangkalan Kota Baroe a
jaitoe harga tanah
jang bermoela, ada
Begitoelah dengan Vonnisnja Raad van oeroesan H. Mohd. Zein c.s. dengan Kepa- membitjarakan hal perkara itoe dengi
H.P.B, di Pajakoemboeh, lama djoega
Justitie Padang ddo. 19 Maart 1931 Civiel
la Negeri sendiri.
makan tempoh.
111-1930,
Vonnis
Landraad
No.
Appel
Lagi, begitoe djoega, wakil dari
Pangkalan Kota Baroe di ,,Bekrachtigd"' Pendjoealan tanah antara si Matsam dengan
Iditetapkan| artinja tanah jang terseboet H. Mohd. Zein c.s. terseboet akan dilakoekan Matsam, t. St. Lembang Alam, pada A
didapat oleh si Matsam dam roemah ter- dimoeka Notaris di Fort de Kock djatoeh gustus 1931, sesoedahnja t. voorzitter be

lepas dari toentoetan itoe, kata Tj.S.

jang kemoedian diperoleh

keterangan dari penjelidikan, bahwa loekaloeka itoe disebabkan
kena ratjoen
jang berbisa, jang
keloearnja dari letoesan jang maha hemat. Ratjoen berbisa itoe
ternjata djoega dipergoenakan dalam perkakas meletoeskan djembatan di Torbagy

perpetjahan,

habis geli karena gelitik.

Actur-achirnja

Habis takoet timboel berani!

artinja tanahnja kembali kepadanja.

keterangan lebih djaoeh. Tetapi tg: 19
Sept. '31 jang terdakwa telah ada dikantoor

Peletoesan kereta api di Torbagy.

kebakaran,

menoeroet

ini tinggal diam
perkara
Kemoedian
sadja, boleh djadi orang tengah menjjari

Boedapest, 25 Sept. (Aneta Reuter) Ter-

kan

ini dan

keterangan perkara ini hanja soeatoe perkara ketjil sadja, jaitoe perkara anak anak
jang beloem sampai pikiran. Tetapi oleh
jag pandai riwajat telah diriwajatkan
pandjang, sehingga perloe djoega perkara

digiling dan binasa dibawah motornja
sendiri, waktoe motor itoe terbalik hen-

baroe baroe ini ditangkap

hoetan.

moedah menjempala, soepaja dengan
boenjikan moeka, kalau bertemoe dengan
seorang kenalannja.

mentjari seorang penolong, dalam
pada mah jang diboeat oleh kedoea orang Hadji
ifoe perkara ini diserahkannja
kepada t. itoe ? Roemah terseboet berdasar Cement
Soetan Lembang Alam diam di Fort de dinding papan-atap zink, terdjadi dari 5
Kock.
pintoe toko, berharga sama sekali kiraKira setahoen lebih jang soedah, per- kira 10 riboe roepiah.
Sewaktoe Vonais dalam perkara tersekara ini atas bantoeannja t.Soetan Lembang Alam dapatlah dipoetoeskan dimoe- boet akan didjalankan, artinja sewaktoe
angkalan Kota Baroe, dan akan membongkar roemah itoe, pada beka Landraad
ke
kemenangan
ada dipihaknja si Matsam, berapa boelan jang laloe, datanglah

Begaloeng (Padang).

taboet di Loeboek

Skrzynski meninggal doenia.

HONGARIJE

didalam

nja, ia menjemboenjikan diri, Kadangkadang ia sengadja memakai toetoep ke-

berkelakocan
se
fe
boeh!
Berlija, 25 Sept. (Aneta Reuter). StaatsPerlelangan selesai tanah didapat oleh
Pergaoelangadis itoe dengan perempoeKorban ke-Deli-an !
partij (demokraten jang doeloe) mema- kedoea orang hadji terseboet, oeang barga an terseboet, menjebabkan timboel soeatoe
BerHari
dalam
djoekan soeatoe motie
tanah terseboetpoen diterima oleh Kepa- pergaoelan, jang menjebabkan gadis jang
Saja kekoerangan perkataan akan mem.
himpoenan di Pruisen, soepaja toendja- la Negeri Pangkalan Kota Baroe, si, Mat- soetji-itoe, djadi terdidik didalam perga- wa tjeritera ini mendjadi katja perbandingan ex-Keizer dengan perdjandjian se sam jang poenja tanah terseboet tidak oelan ketjaboelan dan persoendalan.
ngan. Saja k
kalimat . oentoel
selama hari. ini, diperhentikan, mendapat apa-apa hanja tinggal mendjiperti
Achir achirnfa, sigadis mendjadi soendal ! melcekiskan, bahwa kedjadian ini, terlalo
ditenitoe
oeang
dan djoemlah-djoemlah
lat bibir sadja.
Bermoela ia kelihatan moendar mandir
toekan bagi kaoem penganggoer.
d
temannja jang tidak senonoh itoe.
bahar
mend
Si. Matsam setel.
tengah malam ia sering kelihatan jang
sa tanahnja aisioea san alan begi- Pada
noeh oleh badan badan
toe sadja, iapoen tidak bersenang hati, didalam tempat. tempat bioscaop. Kadang oleh kaoem terpeladjar,
hingga iapoen mengadoe kepada Kepala kadang bersama saw:a naik betja berkeliKedjadian
diatasbaroe satoe tjontc
Negeri dan Assistent Demang (orang jang ling kota.
Tentoe tidak koerang banjaknja kedjadia
Bermoela sigadis roepanja merasa maloe
mendjoeal), tetapi pengadoeannja ini tidak
kedjadian jang seakan akan demikian.
Bendera Belanda dikojak-kojak.
memoeaskan ' kepadanja, hingga iapoen hidoep sedemikian itoe. Kalzu ia berteSinyo Dewi.
Beberapa orang ter- teroes mengadoe kepada H-P.B. Disini ia moe dengan bekas teman teman sekolahtoedoeh tjampoer di mendapat djawaban, bahwa hal itoe, ledalam perkara
itoe. bih baik ia mengadoe sadja kepada LandKedjadian jang ke- boeroek baikpoen tidak ada disampaikannj
Beloem lama ini dikabarkan bagaimana raad.
kepada si Matsam.
tiga.
Belanda telah
riwajatnja satoe bendera
Setelahnja diselidiki dengan sedalar
Kemoedian dalam hal ini, si Matsam
Tahoekah
pembatja,
berapa
pokok
roedirobek-robek orang ketika ada keramaian

Reuter).
Warschau, 25 Sept. (Aneta
Bekas premier, Alexander Skrzynski telah
soeatoe

dikeboennja

Oeang socdah habis ?

POLEN..

dak menghindarkan

ak ada disana
lelang itoe dilakoekan
dan ia tidak mengetahoei, karena ia ada

asalnja.

itoe diketahoei jang lebih tinggi.

sendjata.

Geneve, 25 Sept. |(Aneta Reuter).

I

—

SUMATRA.

PRANTIJIS.

La

ma

Karena si Matsam ini ada berkeboen BOEAL.
ng dengan “kedjadian itoe. Tetapi
keboert, jang
KAWAT. hoeboe
CHABAR
tempat, hingga
Ya
tiga
ternjata, bahwa mereka seakan-akan henota
Baroe toe,
Pangkalan
lekat
pasar
Seorang .gadis" djadi Soendal!
ka
dak meninggalkan perkoempoelan mere
mendjadi
roesak
dan
mati
diantara
getah
jang
Jang
ditoetoerkan
ini
-betoel kesendiri
bestuur
dengan tjara, bahwa
“ NEGERI BELANDA.
(para
itoe.
gedjadian.
Didalam
kote
. Ditengah
oemp
perk
dari
a
ndar
menghi
kan merer
Kira kira doeatahoen jang laloe tanah tengah kota jang begini ramai. Ditengah
Perkoendjoengan Agoeng ke Amsterdam.
lan. itoe.
Dalam kalangan opsil dari perkoempge- terseboet didjoeal dengan lelang dimpeka tengah kota, jang penoeh dengan politie,
Amsterdam, 25 Sept. (Aneta Radio).
lan
sosial -demokrat itoe, arang 'masih orang banjak, tetapi tidak dimoeka ven- penoeh oleh sekolah-sekolah, oleh badan
Seri Ratoe memberi kesempatan pada
maoe
lakoekan pertjobaan jang achit (dumeester dan tidak poela dimoeka H. badan pendidikan . . . . . .
beberapa saudayar, oentoek beraudensie,
keamanan diperoleh djoega, P.B. hanja dimoeka Onderdistricthoofd,
soepaja
sekali,
Kita moelai dengan penoetoeran, se(econoperniagaan
hal
memperkatakan
sesat itoe jang diwaktoe itoe berlakoe sebagai Ven- orang
sehingga
mereka
jang
gadis, moerid dari salah satoe
mie) di Amsterdam.
, Ia 'doedoek diklas 6.
uafslager, achirnja pelelangan ini tanah sekolah
Amsterdam,
25 Sept.
(Aneta Radio). boleh ditoendjoekkan kembali djalan jang
Entah apa sebabnja, gadis itoe tidak
jang terseboet didapat oleh Hadji MoSeri Ratoe berkoendjoeng keroemah mis- benar.
hamad Ali Loetan dengan Hadji
meneroeskan sekolahnja. la tinggal
kin, Walen. Anak anak jatim piatoe saZeppelin soedah poelang.
(zegge,
—
lam
satoe roemah kampoeng, didalam
:42230.
harga
de
ma bernjanji menghormati beliau.
Zein
ad
ngga
York, 25 Sept. (Aneta Reuter). |
New
kota
Medan.
Amsterdam, 25 Sept (Aneta Radio).
poeloeh
doca ratoes tiga
n" jang tiba. smua
Iboe dan ajahnja tidak ada di Medan,
Seri Ratoe pagi ini melakoekan pelan- Hand ooiata Graf Zeppeli telah berangla
ditompangkan diroemah seorang ke.
tjongan dengan motor di Haarlemmermeer. hari Senin di Pernambuco,
Si Matsam jang poenja hak, sewaktoe
kembali ketempat
oentoek
kat poela,

MENOENGGOB dengan hormat

dan

Lembang
Maa sana Bag
berbitjara
lah memelihara 42 bnar oelar jang rataINDONESIA.
dengan t. Controleur, dalam pembitjaraan
rata pandjangnja 4 meter boeat didjoeal
ini ada kenjataan, orang sedang berpikir
lagi. Het Nieuws menoelis lebih djaoeh
akan
membanding
kedoea Vonnis jang| »Het Indische Volk" dan G.G. lama.
sebagai berikoet:
Het Indische Volk, orgaan dari I.S.D:P.,
terseboet, achirnja
pembitjaraan itoe, t.
Di Europah dan djoega dinegeri lain
Lembang Alam memberi kesempatan ke- ada menoelis djoega tentang pemerintahan orang berdagang boeloe binatang'andjing
ada penoeh: hoetan, enz. Boekan sadja ada orangjang
pada siapapoen jang akan membanding G.G. de Graefi, jang diseboet
dengan hal-hal jang bertentangan.
Vonnis-itoe dalam tempoh 15 hari.
berdagang boeloe, tetapi ada jang berda-

Kedjadian-kedjadian

paling

penting di gang binatang
andjing hoetan hidoep
dengan maksoed sepertiitoe orang Tiong-

Augustus habis, Septemberpoen timboel- bawah pemerintahan itoe
disoeatoe
lah, dengan tak sabar pada 14 September fihak peratoeran-peratoeran boeat meloeas1931, datanglah si Matsam bersama t. St kan. hak politiek dan tenaga dari- orang
Lembang
Alam kekantoor Landraad di Indonesier, seperti apa “jang dinamakan
Ford.de Kock
meminta soepaja
vonnis Inlandsche
Meerderheid di Volksraad,
didjalankan, permintaan inipoen dika- pengloeasan Raad van Indie dengan doea
boelkan, bahasa itoe vonnis akan
didja- anggota Indonesier, keangkatan berbagai
lankan pada 20 September 1931.
bagai pemimpin kedalam commissie dan
djabatan, dan pengadaan conferentie regent

Kedjadian
empat.

jang ke-

Tahoekah pembatja, apakah sebabnja
oeroesan Justitie (landraad dan Raad van
Justitie) ditjampoeri oleh HPB dan sebawahnja ?

Begini kesahnja. Tanah jang terseboet
diatas dilelang oleh Kepala Negeri Pang-

' kalan

bersama

onderdistricthoofd

jang

soedah pindah, dan
oeang harga tanah
itoe, kabarnja konon dipergoenakan een.
tek pemboeat kantoor negeri di Pangka-

lan Kota.
Kalau

H. Mohd:
membajar

sebab jang lain, sebab itoe orang berdaja
oepaja
mentjari djalan akan pehindarkan
beban itoe, matjam djalan akal orang tiari
pembatja,
dengarlah
kesahnja bahagian
kelima.
Kedjadian jang kelima.

daan

ma

orang Tionghoa

sesedi

Bawalah

binatang

tanaman

tjetjak ada

itoe JAPON,

»

oekoeran

dan

warnanja.

Pesanlah !
Lebih

lekas

Medan's Warenhuis
Medan

N
d.L.I. :

490

bermatjam

ing tempat itoe.

PALMBEACH

asu

Sepatoe anak dan njonja, tersedia

jang bergoena itoe.

maa

T A,

OP A jang

£ 1.90
,, 12.90

Poetih

sawah itoe hanja boeat mengambil koelitnja goena sepatoe enz. ada baiknja fihak
pertanian mengambil peratoeran atau tin- Jl
dakan akan ,memperlindoengi oelar oelar |

000000

Wasschery
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baroe jaitoe:

CHEMISCHE WASSCHERY & VERVERY
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“

memang kami soedah maoe bawa hari
sebab kami. soedah taoe itoe wasschery ada poenja toekang-toekang jang Djempolan.

VOETBAL

Baik toean!!,

ihi

djoega

disana,

Menoenggoe

pagi,
setelahnja
berhimpoen dikantoor
Kepala
Negari, Onderdistrictshoofd, Kepala Negari
Pangkalan, t. Griffier, t.

(Ada samboengan).

djoega

B A

sepatoe E UR

Hitam
Koening

binatang ketjil lain-lain

tanam

merk

mahal.

Kalau penang! Ikapan pada oelar - oelar

di Wonogiri (Solo te-I

Vonnis terseboet.
Sampai di Pangkalan Kota Baroe djam 9

Matsam, H. Mohd. Zeia c.s. dan beberapa
orang lain.

berharga

tani.

dari seorang

060 cmmaaw

Begitoelah
pada
20 September 1931,
berangkat dari Fort de Kock ke Pangka-

Deurwaarder,t. St. Lembang Alam dan si

tikoes dan

sepatoe

dan modelnja diperbaroei, tjoekoep menjenang-

kan, tidak kalah dengan

persoon dam ka- djadi binatang jang bergoena bagi sikaoem

pergeloetan

1931.

sebagai wakil
mendjalankan

besar bagi kaoem
- kaoem

perloe disesoeatoe roemah boeat memoesnahkan.atau sedikitnja mengoerangi djoemlah binatang njamoek, koetoe koetoe dan
lain lain, begitoe djoega oelar ada men-

meletakkan djabatannja ada
boekti itoe jang menjedihkan,

Zein c.s. akan dibongkar pada 20September

t. St. Lembang Alam
Matsam,
oentoek

potongan

ber-

sadja, biar siapa djoega adanja ia, ada
Peroesahaan
jang
dioesahakan
oleh
bererti didalam itoe. Soenggoehpoen di orang Tionghoa itoe di Wonogiri, kalau
tetapkannja dan dipegangnja soeatoe oekoe- tidak meroegikan pertanian, haroes menran tinggi
tetap ada memegang harga dapat sympathie.
moreelnja penoeh".
Peroesahaan ini boekan sadja dapat
Tentang perdagangan oelar hidoep. mengoentoengkan, djoega dapat membawa
Tentang soeatoe perkabaran halnjase-|banjak kebaikan bagi pendoedoek sekeli-

20 September
1931, t.
Landraad Pangkalan Kota

lan Kota Baroe t. Griffier, t. Deurwaarder

pada oelar oelar sawah

jang dapat meroesakkan

achir-achirnja pemerintadapat
memoeaskan siapa

sedikit

Tetapi orang haroes ingat djoega jang

segala

rakternja tetap pegang ketinggian mereka.
Pengoekoeran tenaga dari tenaga-tenaga
jang
telah
memberikan

Kita terima kiriman baroe

Oelar oelar sawah itoe selaloe mendjadi
penolong kaoem tani dengan memakani

Conclusie dari orgaan itoe.
soenggoehpoen

memang loeas, teroeta-

tani.

December 1929, penoentoetan pemimpin
pemimpin P.N.I., pendesakan pers dan di
langgarnja setjara keras dari perdjandjian
perdjandjian pekerdjaan ambtelijk.

djoega,

belakangan

erti keroegian

dan penetapan dari tempat pemboe-

»Begitoelah
hannja
tidak

olar hidoep.

koelit oelar didalam tem-

koelit oelar sawah orang banjak minta,

pembasmian

angan di Digoel, penggeledahan P.N.I. pada

Baroe di Fort de Kock, telah memberi
tahoekan dengan soerat kepada H.P.B.
dan kepada Onderdistrictshoofd di Pangkalan Kota Baroe, bahasa roemah H.Mohd.

dan
dari

poh

regent. Tetapi difihak laia ada itoe penga-

f 2230, hal berapa

kembali

akan membajar kembali oeang jang sebanjak itoe, boleh djadi keberatan atau satoe

Sebeloemnja
Griffier. dari

Perdagangan

maatschappelijk achir-achirnja ada meneZein c:s. kalah atau tapkan isi sesoeatoe pemerintahan G.G.

roemahnja dibongkar, beerti oeangnja jang
f 2230, tentoe terpaksa Negari atau Kepala

Negari

boa jang mendjoeal

CHEMISCHE

dengan

?

perkakasnja

hormat,

WASSCHERY

boeatan INGGRIS dan AMERIKA,
jang soedah terkenal sedari tahoen
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Merk:
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Indonesier Deli

|

bination

disediakan Anggoer Tjap Boelan Cup boeat
pertandingan M.F.C. dan I.P.E. Sajang pertandingan

bertanding

di

ini tidak djadi

Padang.
karena

ada

2
|
|

dari wool

belang2

tjorak

warna dan tjorak
sampai
toemit
matjam2

KINEKAPPEN dan ENKELKAPPEN dari Elastiek No.
TJELANA-VOETBAL, matjam2 warna
ATHLETIC-SUPPORTER (gantongan kemaloean)
Barang2

TENNIS

keperloean

Sports dengan

RACKETS

dan barang2
Prijiscourant

4

Boeat

djoeal

dapat

HAN
Oude

Markt

No. 53

setjoekoepnja

TENNIS.
dapat vrij
potongan

SENG
(Djalan

Deli

warna.

1.

“/, bagoes.

& Co.

Bioscoop)

Tel.

755

MEDAN,

hoedjan.

perkenalan mana soedah lama
Kaoem sport oemoemnja

Ban

Anggoer Tjap Boelan, selaloe

dimi-

GI GE

—.51

NAMA: un

'berdjalan.
soedah:
kenal,

soedah minoem Anggoer Tjap Boelan.
Memang kalau seseorang soeka badannja koeat,
main
tidak moedah diserang penjakit, tahan
sport jang begitoe berat seperti sport voetbal,
Anggoer
Tjap
baginja baik sekali minoem

Boelan.

KAOES-VOETBAL

djoega

Penjerahan-penjerahan Anggoer Tjap Boelan Cup ada pertandingan-pertandingan jang
penting (Nan Hwa-Indonesier team dan Medan
Football Combination- LP.E. Padang, pertandingan ini tidak djadi lantaran hoedjan-) oleh
toean Hiu Ngi Fen adalah boeat mengekalkan
perkenalan dengan Anggoer Obat Tjap Boelan,

|

Games)

T“ Greban (Wm.
Thomlinson Ltd)
»Z1G-ZAG" De Luxe (Wm.Sykes)
»IMPROVED T“
(Clegg Ltd)
» CHAMPION-SPECIAL
» MATCHLESS“
» CHAMPION“
WINNER"
»HERCULES"
SEPATOE-VOETBAL (Wa. Shillcock dan Manfield)
BADJOE-VOETBAL, .,BUKTA" ditanggoeng tidak loentoer matjam2

Sean

1

Olympic

»IMPROVED

Sebeloem pertandingan
dilansoengkan, toean
Hiu Ngi Fen, fabrikant Anggoer Tjap Boelan
menjerahkan
kembang pada captain masingmasing team..
Sesoedah “bertanding. pada captain Nan
Hwa jang menang itoe pertandingan diserahkan Anggoer Tjap Boelan Cup. (lihat gambar
disebelah).
Djoega diwaktoe Medan Football Com-

2

1931.
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SeamkasadaNk
SARA pe
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demam,
noem, timboelkan darah baroe, koeatkan badan, artinja: djaoehkan roepa-roepa penyakit
kaoem
iboe,
napsoe' akan makan bertambah, begitoe djoega kegembiraan bekerdja. Djoega bagi
kalau baroe bersalin Anggoer Tjap
boeat teratoer datangnja boelan, boeat
kembalikan tenaga
Boelan soedah memboektikan kemandjoerannja.

HIU

NGI

FEN's

ANGGOER OBAT
TJAP BOELAN

Tanjakanlah djoega pada mereka jang pernah meminoem Anggoer Obat
Tjap Boelan : mereka itoe adalah reclame jang paling baik bagi itoe
anggoer obat, sebab mereka

Dapat dibeli dimana-mana

ketjil

dan

tentoe

memoedjikan

kemandjoerannja.

dengan harga f1,25

f2,25 satoe botol

satoe botol

besar.

Manan
h Hoofddepot
POO THAI FOO DISPENSARY
Medan

—

Batavia,

@
»
|

Berhoeboeng

kita
tjoekoep
berdiri
poenja
pernesahaan
moelai dari 16 sampai 30/9-31 kita adakan

»“Djoeal

5 tahoen,

|

Moerah"

Diharap sekalian tocan-tocan njonja-njonja dan angkoe-angkoe soeka
datang dimana kita poenja toko ini kali kita adakan

»"Djoeal
loear biasa moerahnja

Toko
10/42 Kesawan
Mn Ah

Moerah"

dari lain-lain toko jang telah diadakan
ini waktoe malaise.

didalam

SUNDA Sean
Co.
MEDAN Arsa
Teletoon. yo 1s

“
4

ini digoenting

atau

seperti wajang

orang

roepa

seperti

barang

mesti
ma dari perempoean itoe djoega
dan
itoe
ditoelis didalam gambar orang
angdidalam
ada
iang
apa
segala
gota badan perempocan mesti djoega di-

poetjat,
sakit,

Djoega

jang ditoedjoei dapat
mengingat laki laki jang
goena itoe. Achirnja
diri dari roemah orang
ditempatnja laki-laki
goena goena padanja.

dam

berkoenang

sega r dan

per botol f 2.—

Harga

ENG

an

Koerang

pada

meminoem

Toean

napsoe

dan

tjepat !

.Serravalla"

pada satoe anak ketjil beroemoer
4 tahoeo
jang sakit kelemahan
karena
koerang
darah hasilnja
sangat menjenangkan.

EF

dari

perempoean

MEDAN,

Kesawan

gambar

orang

kain

dengan

ditjoetjoekkan

dan

taoe

membocat

GOUV.—
Groot
Penarikan
terdjoeal
kost kirim

karena

GELD

Rembours
Tjobah

LOTERIJ

pesan

tidak kirim.

paka

kita

saja

ongkos

oesah

keloear

Djoega

sedia

oeang.

Keoentoengan

barang-barang

besar

klontong.

kita kasi rabat jang pantas.
Pe

toean - toean

pertjoema.

Boleh toekar katja jang
dengan
lagi
“tjotjok
bagi toean- toean.

Boeat belibanjak

boleh

.
dengan

Pa

hormat.

NE

Menoenggoe

tjara-tjara

enteng

dan

N

AN

Gra-

dengan

hormat,

sakitnja

hasilnja

»Sumatra Gramophoon
Company“

Lain tangan lain redjiki

atau

Telegramadres:

kirim

Miss

Medan

berkata':
Lihatlah

Dengan soeara terbanjak, saja
dipilih mendjadi Miss MEDAN.

Sebabnja jang teroetama,
saja

kepada

toean

sebabdja

tanda

terima

ENG

6

—

MEDAN

saja,

soepaja

matanja

terpelihara, datanglah
djoega ketoko:

tanggal 31 Augustus

SENG
—

& 567.
403om
fo
Nos.
Tele

dari

Maka
setetap

sekarang

moelai

1931 sampai

2 boelan lamanja, diberi .,persen"”

sepasang katja mata zonder bing-

kai boeat persediaan. Kalau katja
ini dibelakang hari tidak tjotiok
toean. bawalagi dengan mata
lah katja itoe ketoko toean

HOEI

Seng.

Hoei

Kie

oentoek merperbaiki-

SENG
no. 1297

Luitenantsweg no. 24 — Telefoon

MEDAN

DITJARI
beriboe -riboe
orang jang sakit
koerang

darah

waktoe

baroe

bangoen tidoer, merasa

ngiloe, kena angin, kaki tangan kedinginan, sakit
toelang-toelang, kesemoetan, bengkak-bengkak, salah
oerat, gatal kena
koeman, digigit njamoek, atau
semoet api, biring, biri-biri, loempoeh, entjok (rheumatiek), Gosokkanlah ditempat elang sakit itoe obat
gosok BAN POH YOE tjap ko
A LOEMBA:
maboek alcohol, maboek laoet, peroet moelas, sakit
oeloe

hati,. batotk, moentah-moentah, peroet gemboeng,

dan berbagai penak
boleh semboeh dengan MEMAKAN obat BAN POH YOE tjap KOEDA LOEMBA,
Toean-toean bisa dapat beli pada antero kedei-kedei toko-toko dan toko. obal
1
di Sumatra Westkust, O. K. Sumatra, Atjeh dan Tapanoeli enz.

Kelocaran :

KIE

Jang poenja fabriek

1

perti

KIE

Djagalah tjap jang toelen, jaitoe :
1. Pakai toetoep kaleng merah
dikepala botol.
2. Pakai toetoep lak merah di
kepala botol
Boleh dapat beli disegala tempat:
Pesanan boleh djoega dengan rembours,

Tnanekanastraat

SENG.

siapa jang maoe beroentoeng

nanti, pada tocan akan diganti dengan jang tiotjok.
Begitoe djoega kalau katja mata tocan telah roesak,
nja, datanglah ketoko:

Ketjap Tjap Matahari

karena

mata

tocan KIE HOEI

soerat ini
kasih saja.

jalah

keoentoengan

katja

tiap pembeli

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

na-

memakai

Oentoek

———

di

gambarkoe 1

Serravallo baroe satoe

termasjhoer teroetama di Soematra Timoer

poetih

Telf. 1452 Medan

Persen

(empat poeloeh tahoen)

hanja

Sumatraphooa.

Diberi

40

dan

hadjat

Oudemarktstr.2 Medan.

Subagent Badoesjam Heuvelweg T. Tinggi (Deli) Hadji Aboe Bakar L. Pakam/Serdang)
2
ARIEF
Kampoeng
Crani 2! P. Brandan. PAGAR. Bah Goenoeng (Laras)

kita ddo.

T.E:6:-.--# an

disembahjangkan

sembahjang

iyaa"

mata

dengan

lekas!

2
hati saja, itoe
Karena besar

poetih

dari manoesia ada tergantoeng dari perboeatannja sendiri jang orang seboet kar-

pan

tidak

sehatan

ta”

botol babis, warna moekanja soedah djaoeh bertambah merah
Saja beli sebotol lagi,. Makin bertambah-tambah
berseri air moekanja. Kekoeatannja jang dahoeloe
telah kembali. Kemaoeannja bekerdja tidak dapat
ditiela lagi.

f. 1.000.000. —
sebegitoe lekas lotnja
habis. Harga dan ongper lot f. 1 1:35,2

manja, orang ini memboeat sampai empat
veloeh malam dan empat poeloeh hari.
etapi bal ini semoea kita tidak pertjaja
ketjelakaan

mata.

tering, tetapi koerang darah (Bloedar-

Saja beli sebotol anggoer

beberapa Djoem'at dan orang menanam
dimocka pintoe roemah orang jang ditocdjoe itoe mati. Ada djoega orang mempoela
boeat boneka dari kajoe dan ada
orang

roepa katja

baik-baik.

moede).

soeka

djaroem

banjak
dan

itoe

segala

Kedoea dokter itoe mengatakan, bahasa ia boekan

berpenjakit

pemboengkoes

digantoeng,

tidak

sadja

Menjediakan

Li

soeroeh periksa

Shanghai: 1. Shainin Inc.

dan wajang,

bekas

itoe

MATA

& Co, Marisiraat No 3—- MEDAN

TONG

108 pi penjakit tering.

Hongkong: Steger & Co.,

sagoe

Tetapi

215

klontong

Batavia C.
kali meMevrouw tempatnja menompang atjap
MOLENVLIET W. 122
ngatakan dia sakit tering.
— TJANTIAN
29. Saja djoega hendak toeroet pertjaja kepada perSoerabaja,
MANILA:
Ki Lin Tong.
kataannja. Sebab itoe saja soeroeh bawa ia keBangkok: Seng Guan,
pada dokter Belanda dan dokter Indonesier, saja

memboeat
dapat
jang
Guena-goena
sakit, gila dan mati orang, orang Makasser beri nama sehere ada djoega mengaini
takan doti. Obat jang dipergoenakan
memboeat
orang
Ada
ada banjak rocpa.
gambar orang dari daocn terap ada jang

diboengkoes

barang

lemab. Tiap sebentar ia batoek sedikit-sedikit
mendeham (kuchen) sebagai orang jang dihingga-

MAATSI CHAPPY

HANDEL

berta-

perantaraan,

latjoer

dari

LONG.

KATJA

dan

terkenal:

$9 MEDAN-DELI.

Seorang dari pada anak saja baroe ini tinggal di
Medan. Roepanja selaloe poetjat dan tampaknja

N.V. Awuw Pit Seng's

diongkosi lebih-lebih dari istri kawinnja.
goena-goena
berbahajanja
Demikianlah

membocat

TOKO

No.

kebaikannja:

perempoean

oleh

djadi

diperboecat

GIE

Moskeestraat

jang

mophoon
en platen, djaroem,
minjak plat, borstelplat enz.

Serravallo, jang toean keloearken,
Anggoer
Dengan ini saja terangkan
baik sekali chasiatnjz.
saja toeroet memoedji
bahasa
toean,
kepada

toekang njanji ini, ia borong sama sekali
Ibajarkan hoetangnja pada ma'propotnja)
dan

Kleermakerij,

adres

Sedia bermatjam-matjam

Tocan Madong Loebis,
Onderwyzer Normaalschool
Pematang-Siantar, toelis kepada
15 September 1931:

Djadinja tidak

hidoeng

banjak

dipengaroehi

dapat

itoe

itoe.

kotor

KWONG

besar?

Ongkost

diatas!!

seperti

tjoba minoem

Anggoer

seorang

ada

kan

makan?

soedah

memang

Kaloe

T. Fernan: des toelis:

Dr.
soedah

terseboet,

datang

perempocan

bila

heran

memakai.

Oleh sebab itoe, djangan loepa-

tjoba !

TJIN

membeli,
menang

?

poetjat koening

Toeloengilah

air thee tentoe soedah kenjang

barang

merasai

Boleh

aa

Diadi siapa orang biasa mc
moe

Menang

HARGA, moerah, ja,
keliwat MOERAH.

IEEEEE—
Selaloe sakit dan batoek 1

raja 1toc dan dagapada boenga
moe
Jang soeka mendjalaris.
selaloe
ngannja
pereripoean ini
matjam
di tetamoenja
boekan ada sembarang orang, jang sueini
ka bertamoe pada boenga berdjiwa
tentoe

toean bagimana?

Sakit tiatiing & Peroet

seperti soeatoe alat
hidoeng
laki laki

ia selaloe

ada

orang

sekarang.

de-

koeroes laioeh?

Air moeka

ada asal dari dirinja bila ia hendak mempergoenakan barang itoe ia tjampoerkan
thee jang ia soegoekan pada tetamoenja.

mesti

anak

Kesehatan

ada

wajang,

dan

latjoer

soe

kesoekaan

pakean

Diantara laki laki

goena dari perempoean

poetih

in,

kost, jaitoe membeli
ngan harga maleise:

ka-

La
2

toean?

Anak
Badan

memboeat
Isi akan
menarik hati
boeat

bermatjam-matjam

Menoenggoe

goena, tetapi
djoega mempoenjai goena
soal djampi kita pikir tidak ada. Bahan
jang dipakai ini boeat mendjadi goens

goena

teriakan

ta jang tjotjok soentoek ke-

Tji n takah

jang

ini ada terdapat dari
jang tahoe ilmoe
orang Manilla, jang biasa mendjadi toekang
mengikat moetiara
Kaoem perempucan, didaerah Celebes
mempergoenakan
tahoe
banjak djoega
goena goena akan memboeat toendoek
laki laki. Kaoem laki laki jang dapat matjam obat ini jang soedah dapat dipenga
roehi oleh isterinja laki laki demikian boleh dikatakan soedah toempoel pikirannja
dan djoega kehormatannja dikemoedikan
begitoe djoega
isterinja sendiri,
oleh
dipergoedapat
napsce laki lakinjatidak
lain ketjoeali
pada perempoean
nakan
isterinja itoe sendiri.
Perempoean

poenja

Sanggoep periksa katja ma-

selaloe bergerak
memboeat goenaia mesti melarikan
toeanja dan pergi
jang memberikan

sadja.

menoeroet

AN

KO

.»
SS
5—

100000

Lain dari itoe, ada poela, jang selaloe
dipergoenakan oleh seorang laki laki jang
ada
jang
perempoean
soeka memikat
boenga
mampoe tetapi genit, atau pada
dan soeka
raja jang bertabiat sombong
boekan
ini
Soeal
laki-laki.
menghinakan
seorang
kalau
goena goena. Orang katakan
perempoean sekali kena ilmoe ini, oempama kata soenggoeh laki laki itoe menjoeroeh djoeal kepala perempoean terseboet,
| tentoe

datang kotor.

laen-laen matjam obat boleh di pesan pada:

J5

J&—

Dioega

dingin.

keringat

beloear

menentoekan

perempoeat

soepaja

ini

maksoed

mata

mendjadi

Djalan Antara 59,

tiga roepa warnanja (poetih koening dan
hiiam). Tempat barang ini dig ntoeng jang
dapat kena angin siang hari dan malam,
terajoen
saepaja dapat selaloe bergerak
ajoen,

rasakan badannja lemas, moeka
sakit kepoetihan
tiada napsoe makan, tiada enak tidoer, lesoe, pinggang

perampoean

269

Barang ini diperboeat dihari Djoemaat
siang kalau soedah didjampi teroes digan

benang

Thay

ini pil segala ganggoean akan lantas djadi abis bagi orang

Makan

loekiskan.

memakai

Pek

Pill

99

RAT
PP

boeat tiroes dan lain-lain sebagainja Na-

djadi lekas semboeh dengan

Sakit kepoetihan

orang

DESAKAN maleise, haroes disingkirkan dengan memperketjil onzaman

f 5.—

satoe botol 300 gram

Harga

dan

darah

keloearnja

berenti

Anti Dijsenterie bikin
dalam tempo 3 hari.

,

darah.

koerang

dan

lemas

tangan

kaki

nja badan,

dzad albumen boeat tjegah roesak-

banjak

mengandoeng

djoega
Vin
nanah

koelit. Tetapi mesti menoeroet besar badan perempoean jang dikehendaki, bila
djoega
perempoean itoe besar, ditoeroet
bebesar,
jang
orang
memboeat gambar
bergitoe djoega bila perempoean itoe
diper" moeka tiroes itoe djoega haroes

toengkan dengan

roepa-roepa sakit
menjemboehkan
sebeloemnja
nanah dan ingoes, berentikan boeang aer mantjor,

Malaise ! !

dimana-mana,
dari
kota-kota
hingga ke-Kampoeng-kampoeng.-

jang sedap rasanja mengandoeng dzad

di minoem

boeat

Obat

mn 090 ena

roepa

doea

sagoe)

n
Vi
B

tempat

(bekas

boengken

dari

Demikian

senterie
Dij
Anti
aa
a

Tannalbumin,
medjen darah,

Riangin (Pesenan dari angin). Barang jang
diperboeat ini ada doea roepa, ada orang
mempergoenakan daoen lontar, ada orang
memboeat

ingoes djadi baik dengan

Sakit medjen darah dan

—
(Samboengan kemarin).
Ada poela soeatoe goena-goena jang
orang Makassar katakan Pasang-Pasang

"ESAH!

Ss

000040

BD

Yara

Mamak

Dusangoena
Boegis.

——

mi

—

—

—

aan

HOBI

SENG

Toko Obat merk BAN
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