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ini, tentoe

Oesaha

lembar).

akag mengenai

hanja

Gou-

kepentingan

DAFTAR
PEKERDJAAN G. G. JANG
BAROE.
Perkara - perkara

ping oesaha memperketjil belandja negeri
itoe, hendaklah poela dihiraukamtentang

poen

jang

Mipentingkan dan hal
hal jang diloepakan.
Didalam soeatoe hoofdartikel dari S oeara

Oemoem

terdesaknja
masa

dibitjarakan

anak

tentang

negeri Indonesia pada

ini.

Didalam
artikel itoe, ditoendjoekkan
kesoekaran hidoep anak negeri, achirnja
diambil soeatoe kesimpoelan, soepaja ditjari daja

oepaja

oentoek kema'moeran.

Pertama: mentjari djalan oentoek beriboe-riboe
orang kaoem tani kita itoe jang tidak mempoenjai sawah lagi atau jang kehilangan
..tanah sawahnja"
Kedoca: menjokong pendoedoek-pendoedoek
kota didalam pertaroengan hidoepnja. oleh sebab
pocia orang-orang kota ini mendjadi ..basis” dari
pergaoelan hidoep kita bersama.
Setelah

memberi

keterangan

pandjang

lebar tentang doea fasal itoe, maka ,.Soeara
soeatoe daja
kedoea fasa!

Oemoem" mengoendjoekkan
oepaja goena menjampaikan
jang terseboet:

Eropah,

bangsa

Arab

maoeporn

orang

Boemi-

ra'jat

disam-

.,Soeara

Oemoem"

G.G. jang baroe sekarang, sedang beroesaha
keras, oentoek beroesaha mengoerangi belandia-belandia negeri, soepaja
keloear
itoe setimbang dengan
oeang
ocang masoek.

raiat,
a'moeran
tjari daja,
oentoek
n raiatitoe dari paoentoek menghinda
da hal hal jang b
menjebabkan merek. a
gelap
ta, j
kelak akan menjoesahka n
pemerintah sendiri.
Soeatoe dari pada daja oepaja jang haroes dipikirkan, sebagai penambah penitoe,
dapatan ,,Soeara Oemoem" diatas
hendaklah poela dipikirkan: oentoek
tanah-tanah
mengembalikan

jang

soeboer

negeri,

jang

ngan

jang

de-|

- maskapai|p.

habis

dikembalikan

soepaja

banjaknja

kepada

penganggoeran
mendapat

anak

jang

ne-

sekian

kota

pentjaharian

Wellenstein,

voorzilter

Mr,

Vreede

memadjoekan

pentingnja, ,lakan melakoekan
negeri ini, dan oeatoek kepenti: - tentang keadaan

oentoek
ngan Nederland disini.
Tjoema sajang tidak ada jang keempat.
Alangkah
girangnja kita, djika didalam
daftar pekerdjaan itoe, ditambah oeroesan
mengoesahakan
keempat,
jaitoe:
dan menoendjang, soepajara'
jat
anak
negeri Vekan rerto
hidoepnja
long
kesoekaran
didalam
moesim malaise ini.
Kita mengerti, bahwa kemadjoean jang
tadjam

atas

Indonesier

ocang,

seperti

ni (H.N.)

doekan

goena

pemeriksaan
pendoedoek

pada waktoe

pemerintah

didalam

negeri
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Weefit

Tyre Rerubbering

Co.

sekarang

mempergoenakan

Tg.
7 Oct. "31
Tionghoa pedagang

oecang

Mij.

Medan

Boemipoetera

jang

Perempoean ini soedah belandja didalam itoe toko, telah meegeloearkan soea-

Ketika
ditjari perempoean itoe tidak
didjoempai. Politie diberi tahoe kedjadian

toe

ini telah
itoe. (Sin

lembar

oeang kertas

dari... f 1000.—

Tentoe
sadja,
njonja
itoe mendjadi
bingoeng. diwaroengnja tidak mempoenjai
banjak oeang akan mengembalikan oeang
kertas

jang

berharga

besar

itoe.

Tetapi achirnja ketahoean, itoe boekan
oeang
kertas toelen, tetapi ada oeang
kertas
dari reclame soerat kabar jang
biasa dimoeat sebagai advertentie

membeslag
Po).

Orang-orang

oeang

kertas

palsoe

jang mendjadi

korban pest.
Semakin :banjak!
Dari tanggal 12 Juli hingga8 Augustus
djoemlah orang jang mati karena diserang
pest ada 209, sedang selama itoe didalam
tahoen 1930 ada 202.

Njonja, ini tidak hendak menerima, tetapi

pada seorang njonja
di Djembatan Lima

(Betawi) ada datang seorang pecempoean

Paling

semoeanja itoe

menetapkan

pem-

kertas reclame.

tidak dikenal

perempoean

takoetan,

itoe

jang

didalam

roepanja

djadi

riboet-riboet

mempergoenakan temponja
angkat kakinja,

ke-

soedah

jang baik akan

Karena

itoe

djoemlah

korban

didalam

tahoen 1931 naik hingga 2339, kalau di
bandingkan
dengan
selama boelan itoe

dalam

tahoen

1928.

|

kedoe-

ini.
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Band Boeroek
Soedah Diperbaiki
P4
Apa tocan merasa senang dengan
REPARATIE toean poenja band ?
Djangan berikan oentoek memperbaiki pada jang tiada mengerti.
»
Bawalah pada kita. dimana kita kerdjakan toeroet peratoeran Europa.
4
»
Memperbaiki dan Mem
rbaroei
»
Itoelah
Spec ialiteit
ita.
»
Band boeroek kita bisa bikin baroe,
4
Selamanja kita poenja kerdja atas djaminan oleh kita.
4
Tanjalah keterangan !!
»
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Matjam? model

Bisa dapat segala roepa
barang-barang

baik

F 2.20

jang giat, hanjalah barang jang kita lihat,
jang ada didalam keadaan negeri ini se
karang.
Kita
ma'loem,
bahwa didalam daftar
pekerdjaan, tentoe tidak akan ditinggal
kan ketiga fasal itoe, goesna kemadjoean
ini, dan

Handel

& Cos..

actie

oentoek kekokohan kedoedoekan pemerinKedoedoekan
pemerintah
Belanda
tah.
e
didalam tanah djadjahan ini.
Semendjak kita mempoenjai ingatan, dan
semendjak kita mengetahoei dari riwajat
kedoedoekan pemerintah Belanda didalam
negeri ini, kita ketahoei, bahwa senantiasa

negeri

Hasemeyer

kan-

.

Hendak

oemoem, (kira-kira antara lain lain
terhi
toeng djoega politiek kemerdekaan), dan

perkara oeroesan

pokok

bebetapa
economie

itoe—tjoekoep

jang

Kleine

dikoendjoengi

bitjaraan itoe kemoedian mana dilakoekan
penoekaran pikiran ramai dan ini menjebabkan diambil soeatoe kepoetoesan dengan mana Binnenlandsch Bestuur, Kantoorvan
Arbeid dan Kjeine Welvaartscommissic dengan bekerdja bersama sama

Ketiga-tiga perkara itoe, kita batja di
dalam berbagai soerat kabar, dan ketiga

penjelidikan

dari

dan

biasa,
pakai letter
hitam

Importeurs:

oleh Ir. E.

dan beberapa ambtenaten dari doea
toorjang terseboet belakangan.

san oeang.

giat,

Vergadering itoe dipimpin

serta

"Itoor v.d. Statistiek, prof.J: van Gelderen

Tiga perkara jang penting sekali, jang
dikerdjakan dengan keras oleh Gouverneur
Generaal
jang
baroe,
jaitoe: pertama
kemadjoeam jang giat. kedoea penjelidikan
emoem, ketiga
tadfam atas actie gera
penerangan tjepat dalam perkara oeroe-

perkara

Indo-

Barat,
toean J.B.
Hartelust,
directeur
Binnenlandsch Bestuur, tocan A. Muhlenfeld, kepala dari Kantoor van Arbeid, Mr
A.G. Vreede, kepala dari Centraal Kan-

itoe,

didalam

mata

pendoedoek

Jantara lain lain oleh gouverneur dari Djawa

dengan

contractnja

bergelandangan

akan

pada

Welvaartscommissie

hampir

perloelah

cconomie

betoel,

Segala toko Orlodjie jang terkenai ada djoeal.
AWAS. Hanja toelen djika ada gambar ,KOETJING"
diatas plaat dalam.

dekat

jang berdekatan

Tanah-tanah

kota,

soedah

maskapai

crisis

KOETJING

kwaliteit baik

Orlodjie Enigma
Enigma
Enigma

Pada hari Saptoe jang laloe digedong
Volksraad telah
diadakan soeatoe vergadering
jang
membitjarakan
pengaroeh

besar!

kota,

Itoelah orlodjie jang
moerah sekali.

Pengaroch erisis pada pendoedoek Indonesier.

anaklInesiers
di Djawa.

perdjandjiannja

jang

geri,

kepada

Tahoen ke 1.

tiap

INDONESIA.

000000000000000 000000000 000000
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(c)

sSENIGMA"

gharoes men-

Pihak pemerintah seka

TokovPol

poetra sendiri lebih banjak mempoenjai kesem
patan akan mentjahari penghidoepannja dan
soepaja oesaha oesahanja oentock memadjoekan dioesahakan kemadjoean jang giat, penje
keadaan Indoepnja sendiri djangan kiranja men lidikan jang tadjam atas actie oemoem
dapat rem. oleh karena kedatangan orang Asing dan keberesan oeroesan oeang
Selama ketiga fasal itoe, ditjatjat didaitoe jang kebiaraannja sengadja diperlebihkan
didalam segala galanja dari pada pendoedoek lam daftar pekerdjaan, dan dikerdjakar 1
dengan giat, maka
hasil dari pekerdjaar n
tanah 101
Sekian didalam

Sjarifoeddin—
P. Berandan
Globe” N.Z. Kolk 19
Amsterdam.

Orlodjie

Perkara ini perloe dipikirkan oleh pemerintah, boekan sadja goena anak djadjahan, poen goena keamanan pemerintahan djadjahan ini!

penghidoepan anak negeri,

tiga

Oentoek mengadakan keadaan jang demikian
soedah seharorsnja poela tindakan itoe didahoeloei dengan .perlindoengan".
Perlindoengan itoc oempamanja diadakan dengan meringankan persaingan didalam pertaroe
ngan hidoep. seperti membatasi dengan sekeras
kerasnja. oendang oendang pemindahan orang
Asing, bagi tempat tempat jang dirasa perloe
benar oentoek melakoekan pembatasan itoe.
Kita lihat keperlocan oendang - endang in!
misalnja di Australia, Amerika dan Afrika Selatan, dimana bangsa orang Angel Saksen me
noctoep"pintoc negerinja oentoek menahan ke
datangannja orang orang koclit berwarna.
Pertama tama haroes diadakan disini pemba
tasan dan pemberhentian emigratie soe
paja tiap tiap .pendoedock” negeri disini,
baik orang bangsa Tionghoa. orang bangsa

penghidoepan

didalam

akan mendatangkan kema'- habis

Bagaimana
moeran
didalam
kalangan anak negeri
itoe, maka ,.Soeara Oemoem"
menoendjoekkan doea fasal, jaitoe:

DELI”

AR

Pa

Dalam pada itoe, disamping dari itoe,
djanganlah poela orang meloepakan, tentang kedoedoekan dan penghidoepan anak
negeri asli didalam negeri ini, jang perloe
sekali ditolong pada masa ini, seperti jang
diandjoerkan oleh ,,Soeara Oemoem"“.

sadja pertama sekali

tetapi tidak akan memberi
vernement,
pengaroeh jang langsoeng oentoek penghidoepan
anak negeri.
Oleh sebab itoe, soepaja didalam negeri ini, akan tertjapai kema'moeran, baik
didalam badan pemerintahan sendiri, maoe-

2...

Hilir
..De

Berlangganan boleh berdamai.
Pembajaran lebih doeloe

Djoem'at 16 Octo ber 1931 — 3 Djoemadilachir 1350.

Lembar pertama.
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Dari
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Bajaran

1
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MANGARADJA IHOETAN

MEDAN
Me
tees
Mesin

Matjam-matjam besar

Dienbak
cM.

kajoe

F

1,60

c.M.

1.80

c.M.

2.75

c.M.

3.15

Purepers
Djepitan kentang

dari 1.05
Koeat

kelapa

Daging

dari 3.50

Baki

Dari saboet

dan

baik

”

ramboet

0.60
0.85
1.20

Mesin
1. Liter

F

7.30
10.-

20.50
Matjam-matjam oekoeran

Biefstukklopper

Deegrol
dari

“ri 0.45

Paling baik boeat
menggiling

Kleerhangers

Kajoe

dari 0.06
0.60

poekoelan daging dari
kajoe keras

dari 0.35
Koeat

dan

tahan

Messenbak

Sangkoetan badjoe

pake sangkoet
- tjelana

yscrem

B0.

ama
Kajoe gilingan tepoeng
ajoe keras

Ijsmachines

Tempat

pisau

Dari

kawat

0.63

Dari

kajoe

0.75

Satoe kedjadian loear biasa di Belawan

dengan

boektinja!

Havea - Belawan.

tjeroetoe tjap LAMPOE LISTRIK ada mempoedan
Kwaliteit jang
baik boeat
menjotjoki
kesoekaan publiek ??
Pasti sekali, sebab banjak di
soeka, membikin lain orang meniroe dan memalsoenja.

tinggal

Tiap

palsoe!
Toelen tinggal

diatas,

LISTRIK

jang

Firma
Medan

merk

dan

SING

protest oleh ogf

di Italie,

mah

Salim"

jang di-

Ge.

Didalam pgfermintaan

dikata

penerangan

electrisch.

Begitoclah

pada

permoelaan

boelan

sa dari penerangan
Belawan datang mengoendjoengi penghoeloe pekan Belawan, jang menjewa diroemah kepoenjaan Negerifonds di Belawan
mengatakan, seandenja penjewa-penjewa

— Batavia — Toeban.

dari roemah

pemifficieel itoe

terseboet

soeka

memakai

lampoe electrisch,
Haven
boleh pasang
dengan pembajaran f.1.20 tiap-tiap boelan
satoe lampoe dari 15 lilin dan meminta

pada penghoeloe pekan H. Hoesin soeka

Pada tanggal 13-10-'31 telah terdjadi
satoe
ketjelakaan
atas dirinja seorang
Tiong Hoa toekang jang mengerdjakan

kiranja
memberi
tahoe kepada
kawan penjewa jang lain.
Oesaha
penghoeloe berhasil

meniti satoe kajoe, satoe dari pada oedjoeng
kajoe dimana ia meniti itoe kiranja telah
terlepas dari toempoeannja. Itoe waktoe,
berbaring
dengan terlepasnja oedjoeng

terseboet banjakjjang soeka
poe electrisch.
masang

lantainja kantoor itoe sedia menanti. Lama

benderang,

kantoor

B. P. M.

Tatkala itoe toekang

kawandengan

baik, dimana penjewa dari roemah-roemah

Toekang

bekerdja

leiding,

dengan

dengan

kira-kira

lam-

siboek mepertengahan

dinjatakan,
..menoeroenkadi Tripolie kajoe titian terseboet, ketika itoe terlempar boelan September pekerdjaan poen klaar,
itoe telah dipersaksikah
8T2Y wakil wakil ia kebawah dimana cement jang djadi lampoepoen dipasanglah dengan terang
pers internationaal,

dimana

ternjata atoe-

ran Italie baik semoea.

Berhoeboeng dengan ini, toean
Hadji
A.Salim, mengcomentaar pemberi tahoean

officieel terseboet.
Antara lain lain, tocan Salim menoelis
berikoet ini.

Selebaran itoe disiarkan oleh toko Societa
Nangazione Italia jaitoe satoetoko import

Italia di Padang, jang ada djoega dipelaboehan
besar besar di Djawa
'Toean toko itoe dalam

pembitjaraan

toekang jang malang itoe tidak sedar akan
dirinja, sementara moekanja penoeh dengan darah dan sebelah tangannja beroleh
keroesakan. Tinggi tempat ia djatoeh itoe

kira-kira 8 M.

Oleh temannja bekerdja, ramai - ramai
mereka menggotong toekang jang malang
itoe keroemah
sakit. Nasibnja kaoem
mentjari

sesoeap

di Tripoli itoe ..djelasnja seperti keterangan Amir
Sjakib Arselan jang disalin dalam

tapitidak membawa
apa"

Soerat

selebaran

mustika",

kesoedahan apa

itoe tidak disiarkan di Djawa,

nasi.

Pengoeboeran
jat jang banjak
pat
perhatian.

dengan

saudagar Padang menerangkan, bahwa kedjadian

Toean van Eik,
malam

Minggoe

kemalangan,

kassier dari
--

ja'ni

poekoel
anak

mada-

B. P. M.

7 mendapat

beliau

seorang

sebab ..disini barang barang Italia tak dapat laki laki jang beroemoer 13 tahoen telah
ganggoean apa apa malah semakin madjoe. lan- kembali keachirat.
taran ada pemboykotan China kepada Japan”.
Sejoegianja dimalam terseboet disociteit
Di India. katanja, tak ada pemboykotan.
»de
Kroon“ akan bermain tooneel, dan
Sekian keterangan tentang penjiaran itoe.
Sekarang marilah linat keterangan jang ter- kampong Djawa seperti biasa akan ada
dapat dalam penjiaran itoe. Dengan hoeroef besar permainan boeat koeli koeli. Akan tetapi
dan merah dinamakan soerat itoe .Pemberitahoean Officieel dari pemerintah keradjaan Belan- berhoeboeng dengan kemelangan terseda", tapi soerat itoe diterbitkan olehfihak perti- boet semoeanja itoe atas perintah pemkoelir jang ada kepentingan, ditjetak dipertjetakan besar B.P.M. tidak djadi bermain, bahkan
partikoelir. dan tidak sedikitpoen memakai tanda pertandingan antara Raffinadery v.c. detanda

keofsilannja.

Diseboet

nama

,.menister

djadjahan", tapi tidak diterangkan, jang mana.
jang Italiakah atau jang Belanda?

Setelah menjatakan bagaimana asalnja
soerat pemberitahoean officieel itoe, tocan
Salim menjatakan lebih djaoeh:

Wakil wakil pers Internasional pergi kesitoe.
Apa sebab berita pers internasional dp. Aneta.
Reuter, Transocean d.l.I. tidak ada membawa
berita perkoendjoengan itoe!
Dan dimanakah terdapat penjiaran pemeriksaan mereka?
Apakah jang telah diperiksa dan bagaimanakah
tjeranja mereka memeriksa?
Lainkah dari pada pemeriksaan kocmisi koemisi jang dipersilahkan oleh pemerintah Sovjet
ke Roeslan. dan....tidak dipertjaja oleh doenia
Barat?
Dan begaimanakah biasanja berita pers dan
berita ofisil bangsa asing (goebernoer djenderal
Indo China dan Philipina mitsalnja) tentang nasib
dan keadaan tanah air dan bangsa anak djadjahan
di Indonesia ini?
Adakah tjotjok dengan jang kita rasakan dan
alami?
Kenapa ta" ada diseboetkan disitoe komisi dari
pada kangsabangsa Islam. jang diseboetkan oleh
Amir Sjakip Arselan telah ditolak oleh pemerintah|
Mussolini?
Inilah beberapa perkara jang boleh ditimbang
dan diperhatikan oleh tiap tiap orang. jang meh
katanja

hat

penjiaran

toko

import

barang Italia itoe.

jang berkewadjiban pertama tama membela ke
madjocan perdagangannja

ngan
Medan goena
menghormati hari
berangkatnja salah satoe toean dari afd
Chef jang moesti pada sore Minggoe akan
dilangsoengkan,
ditoenda sampai dilain
hari.
Kita setoedjoe dan
poedjikan atoeran
jang baik ini asal sadja berlakoe dengan
neratja jang sama berat!
Poekoel tengah 5 kira-kira disana dikerkhof soedah banjak
kita lihat orang
jang

menoenggoe

datangnja

majat,

orang

mana boekan sadja dari bangsa Europa
tapi djoega Indonesier dan Asing jang
terdiri dari serba bagai agama poela.
Dari pihak pemerintabpoen hal ini ada
mendapat perhatian. Sedari djam
terse.
boet hingga kepada selesainja pengoeboeran majat, djalan dari mana
tempatnja
majat keloear hingga kekerkhof
didjaga
oleh politie goena
menahan
kenderaan

jang laloe lintas. Boekankah

kita

tidak

salah membilang
mengoeboerkan
jang banjak dapat perhatian?

majat

Lagi memperkosa.
Beloem lama kita ada kabarkan oleh
satoe pemoeda di P. Brandan telah memperkosa
seorang gadis ketjil beroemoer

kira-kira

6

tahoen, hal mana membawa

pemoeda itoe djadi pengisi pendjara dan
gadis ketjil jang diperkosa memboeat baKita koetip
commentaar toean Salim njaknja pekerdjaan orang dihospitaal B.
soepaja diketahoei pendapatan segala pi- | p mM
hak, dari mana pembatja mendapat keteraSekarang kembali kita dapat kabarkan
ngan
jang lengkap dalam perkara Italie
hal
seroepa itoe.
dan oemmat I:lim terseboet.
Beberapa hari berselang telah terdjadi
poela perkosaan atas dirinja seorang gadis
ketjil beroemoer kira-kira 9 tahoen jang
berachir seperti jang doeloean djoega.
Sedikit keterangan jang didapat:

PERTJA TIMOER.
Melantjoeng
Oentoek

hadir

divergadering

Sore ini, Redacteur kita
Arifin

Beberapa
boelan telah laloe seorang
bapa telah meninggal doenia dengan meninggalkan | isteri dengan 2 orang anak

ke Sibolga.

pergi melantjoeng

Hassan

"Noel

ke Sibolga, oen-

toek hadir didalam
vergadering, dimana
akan diperkatakan
oeroesan tanah-tanah
di Tapanoeli dan oeroesan adat

Pentjoeri jang nakal
Tetapi
loetjoe
Kemarin malam seorang pentjoeri telah
memasoekisebocah
roemah dikampoeng

Temboeng.

Kebetoelan

dalam

roemah

tjocma ada seorang perempoean, Dengan
moedah
pentjoeri
itoe
membawa
banjak

pakaian,

jang

sesampainja

dilocar

sebahagian disangkoet-sangkoetkannja dll.
Sipentjoeri
tidak insjaf,
bahwa
hari
soedah poekoel
lima Soeboeh.
Orang
melihat pentjoeri itoe dan beramai-ramai
dikedjar, tetapi tidak dapat ditangkap.
Ternjata, bahwa
pentjoeri itoe sempat
membawa lari satoe rantai leher,
ocang

f2.—dan

beberapa

kain pandjang.

Boekan sadja terdorong lantaran tjinta,
memikirkan
nasibnja
ketiga anak jang
tidak bebapa itoe
paling oetama, sang
iboe
telah kawin dengan seorang lelaki
personeel Maatschappij minjak. Beberapa
lama mereka hidoep dengan manis dalam
keadaan

jang

bekerdja

sebagai toekang dan siisteri se-

bagai

sederhana.

Sisoeami

tetap

baboe.

Soeatoe

siiboe lagi dalam pekerdjaan.
Kiranja

tirinja,

soem

dalam

Nasibnja

keadaan

berobah

laloe

ini,

terdjadi

itoe

ingatan

sang

bapa

melihat anak

kedjadian

jang me-

perempoean berajah tiri!

dikembalikan ke Djawa 1112 koelie Dja454

tiba

tanggal

dari Avros,

568

dari

D.P. V.,

49 dari Societe dan 41 dari polisi.

1 October

1931,

djam 5 sore dengan tidak ada pemberian
tahoe lebih doeloe, datang poelalah toekang
leiding
bersama
dengan seorang
personeel dari Haven Belawan keroemah
H.
Hoesin mentjaboet (memoetoeskan)
perhoeboengan
lampoe electrisch terse-

membagi

Vergadering.

boet, jang baharoe kira-kira 15 hari ber-

Tadi
malam,
soedak dilangsoengkan
algemeene vergadering Kantoor Voetbal

itoe

pada

kantoor

Haven.

itoe,

laloe

mereka memboeka electrisch

terseboer.
Kira kira poekoel 7 liwat sedikit datanglah toean
ghef dari toekang jang memboeka
tadi, menjatakan
kesal hatinja.

sebab

itoe

perboeatan

tidaklah dengan

setahoenja, dari
karena itoe kalau toean
penghoeloe masih soeka dengan electrisch
boleh
disoeroeh pasangnja kembali, dav
dia berdjandji hal itoe akan disampaikannja kepada Directeur Haven Belawan pada
besok harinja. Toean penghoeloe mendjawab tidak soeka lagi dipasang, sebeloem
dapat
ketetapan jang betoel dari Directeur Haven bagaimana peratoeran pembajaran sewanja tiap tiap boelan. Toean
Chef dari toekang terseboet mendjawab
baik daniaberdjandji akan menjampaikan
hal itoe kepada Directeur Haven Belawan.

Oleh

karena

penghoeloe

pekan tida"

bersenang hati dengan itoe perboeatan jg.
boleh dikata memberi maloe atay dirinja,

Burgemeester dan Wethouder mengirim
soerat

edaran

seperti

berikoet:

Sebagai toean dapat ketahoei sampai
sekarang College dari Burgemeester en

Wethouders
hendak

gadji

dapat

mentjegah maksoed

melakoekan

gadji

pemotongan

personeel

dari

atas

Gemeente,

sebeloemnja hal keadaan dari begrooting
menjatakan bahwa pemotongan gadji ga-

2

lagi.

itoe perloe dan tidak dapat dihilakkan

Dalam beberapa minggoe dan hari jang

baroe silam telah
masja,
sehingga

kedjadian hal hal termendatangkan
bahaja

bagai mempertahankan pentjegahan maksoed pemotongan gadji lebih
lama.
nja

Djoega djangan loepa
barangkai:,
bahwa

tarik

pada kedjadianGouvernement

kembali, walau semoea atau walau

poen sebahagian besar, pembantoean jang
tetap dan lain lain dalam hal wang pada

Gemeente.

Dari
sebab
itoe akan kedjadian hal
jang amat penting sekali, dan hal mana
mengharapkan tenaga toendjangan bersama sama boeat mendjaga soepaja oeroesan

wang

dari

Gemeente
jang aman.

belas orang.
Toean Balink, selakoe Voorzitjer memboeka vergadering, dan
tjapkan terima
kasih
laloe dinjatakan beliau
jang diperoleh oentoek

sesoedah mengoepada jang hadir,
betapa tjara tjara
bekerdja bersama

sama dengan O. S. V. B. Tiap tiap tahoen
K.V.C.

membajar

contributie

pada O.

sing

f 10.—

lebih

doeloe

Bertikai

pemotongan

terse-

Oleh sebab itoe kami memperingatkan
dengan sangat pada toean moelai ini hari
dengan akan kedjadiannja hal terseboet,
dari sebab
» gadji itoe sadja

tidak pada tempo jang lebih djaoeh dapat

diberi tahoekan.

masing

tentang djoemlah bestuur, atas andjoeran
toean
Muhlstaff,
dari Douwane Voetbal
Vereeniging, ditentoekan toedjoeh orang

bestuurslid,

jang diterima baik oleh jang

hadlir.

Dengan tidak dioendi lagi, toean Balink
dibenoemd

bersoeara. Dengan andjoeran

mengatoer

menjenangkan, maka
Vergadering

maka

tiap

sehingga
bersoerak

dengan selamat.

besar soedah

diboeka.

Pangeran

Beriboe riboe

Kemarin soedah dilakoekan

lotery

baroe

pendjoealan

digedong Escompto. Biar-

soedah terdjoeal habis 1000 lot dari djoem-

lah 'lot jang lima riboe. Seriboe lot lebih
doeloe soedah dipesan. Poekoel setengah
dog belas, tjoema ketinggalan 1500 lot
lagi.

»

Ternjata,

bahwa zaman meleset ini me-

ngoentoengkan

lotery!

Berbitjara dengar rahsia.
Orang
lain tidak
perloe

dengar.

Menoeroet kawat Aneta dari Bandoeng,
maka tanggal 19 ini nanti perhoeboengan
telefoon

Indonesia

Negeri

Belanda

berlakoe dengan rahsia, sedang

KN.C.

Oeang ini nanti dioeroeskan secretaris
penningmeester. Selambat lambatnja tanggal 2 November veang ini soedah dikoempoelkan di Javasche Bank. Oeang kelebihan toendjangan klub klub itog dipergoe-

Malam

akan

ongkost-

tiap klub nja tidak dinaikkan.

kena bajaran II atau 12 roepiah
setahben. Toean Kabel andjoerkan,
soepaja
tiap tiap klub membajar f. 15.— pada

4

poen di Medan beloem perloe dilakoekan
pendjagaan
polisi, sebagai di Bandoeng,
dimana
soedah pernah kedjadian orang
merampok diloket loket, ternjata berdesak
desak mereka jang ingin membeli lot.
Dalam
tempo tigasoekoe djam sadja,

djadi vice-voorzitter, sedang tocan

O.S.V.B.,

ini

kira kira poekoel 11

ditoetoep

Lotery

toean Ijdo,

ISekarang dapat dikabarkan, bahwa
oentoek sementara waktoe, toean Michelsen soeka menerima djabatan itoe).
Toean Mochtar dengan 12 soeara dibe-

kepada

kompetisi

rioeh.
Sesoedah voorzitter mengoetjapkan terima kasih pada jang hadlir, dan semoea
soal soal dioeroeskan
sampai tjoekoep

sebagai competisileider ketoea

dikandidaatkan toean Been djadi secretaris-penningmeester, andjoeran mana mendapat toendjangan dari voorzitter, dan
kemoedian
dengan persetoedjoean jang
hadlir, beliau disjahkan memegang
djabatan itoe.
Sebagai 2e. kompetisileider, beberapa
orang dikandidaatkan. Toean Michelsen
dapat
13 soeara dar Volkers 4 soeara,
lan jarg diseboet doeloean soedah
disjahkan mendapat benoeman itoe. Sebab
beliau berhalangan hadlir, perloe ditanja
lebih doeloe padanja, apakah soeka beliau menerima djabatan terseboet.

noemd

toean Balink, jang soedah berdjasa banjak

tikai berdiri, dan jang hadlir sama

Gemeenteraad Medan.
kemarin doeloe Gemeenteraad

Medan telah mengadakan openbare vergadering bertempat digedoeng D. P. V.
dengan
dihadiri oleh Burgemeester dan
wethouders
serta 7 leden Eropah, tiga
orang
leden Tionghoa dan tiga leden
Boemipoetera.

Jang hadlir oetjapkan terima kasih mereka, atas andjoeran toean Balink, dengan
kemoerahan
toean
Bitters, jang soedah

Lebih doeloe dibitjarakan tentang permintaan Baginda Sodjoeangon boeat mengoebah
peratoeran
bezoek
keroemah
sakit.
Voorzitter menerangkan bahwa peroe-

lebih doeloe

menemoei

makan
ain.

K.V.C.

oentoek

ongkos ongkos

menjerahkan satoe hari oentoek K.V.C. bahan itoe tidak berapa perloenja, karena
bermain dilapangan Deli Maskapai tsb. didalam keadaan jang perloe sembarang
Klub klub baroe jang nanti maoe meng- waktoe djoega orang boleh masoek berkeroemah sakit itoe boeat
gaboengkan diri akan
dipertimbangkan koendjoeng
Dengan

bersama sama.

andjoeran

tnean

Siro,

familienja dalam sakit.
Mengo rongkanpendirian pasa: menoeroet plan C.
.

maka

tiap tiap klub nanti boleh njatakan keberatannja,
tentang pertjampoeran klub
lain.
Waktoe bermain, ditentoekan meneeroet
voorstel
tocan Michelsen, lamanja doea
kali doea poeloeh lima
menit.
Berhoeboeng dengan mereka jang bekerdja di-

Menoeroet voorstel toean dr. van Bart,

didalam

moesim soesah ini pendirian plan

C dari Centraal passar baiklah dioendoerkan dahoeloe.
Sebagai alasan sekarang roemah-roemah

kedai di Kesawanpoen banjak jang kosong,

karena
djoega
nanti

itoe takoet kalau diteroeskan
boeat mendirikan plan C itoe,

tidak

akan

disewa

orang.

Dengan

begitoe boleh membawa'kerorgian kepada
Metz,
Djalaloeddin,
Manschot,
ljdo, Gemeente
sebab
Schipper, dan menoeroet kata toean Vol- toengan dari oeangtidak mendapat keoenkers, djoega toean Van Valkenburg maoe modal roemah itoe. jang terpakai boeat
djadi refree.
Tiap-tiap klub mempoenjai lesemen sendiri dengan satoe bendera ketjil, soepaja
kompetisi ini menoeroet peratoeran F.I.F.

A. sebisa-bisanja.

Dari oeang jang akan
diterima nanti,
bakal dibelikan satoe tempat air dan beberapa tjangkir. Pada tiap-tiap hari bertanding, klub jang menerima, mesti menjediakan ijs sekoerang-koerangnja
doea
poeloeh sen.
Dalam
tiap tiap pertandingan, satoe
satoe klub hanja boleh memadjoekan empat

Toean Sc hoor | berpendapatan bahwa

meskipoen sekarang dalam keadaan soesah,

perloe djoega diteroeskan pendirian roemah
itoe, karena didalam moesim soesah ini
ada poela baiknja disegerakan mendirikannja, sebab diharap ongkos-ongkos lebih
moerah.

Pasal

roemah-roemah

kedai itoe akan

kosong, tetapi gemeente akan dapat djoega
membajar rente.

Toean Spette r setoedjoe dengan pen-

dapat

toean Schoori.

:

ethouder de “W aar dmerasa sajang
orang spelers O.S.V.B. Toean Kabel maoe benar dengan voorstel toean van Bart itoe,
tiga orang sadja, tetapi kemoedian ditolak. sebab adalah seroepa maksoednja dengan
Selama
kompetisi berdjalan, combinasi membiarkan
pekerdjaan itoe sebagai roemah
kantoor kantoor tidak boleh dioebah lagi,
tidak beratap dan berdinding.
terketjoeali, kalau dirasa bestuur boleb di
erkara
kesoesahan
doenia,
seperti
benarkan.
toeroennja harga pondsterling dan bahaja
Oeroesan familie soedah berachir baik. perang jang mengaotjam di Mandsjoeria
Misalnja, anak toean Olive, biarpoen tidak
bekerdja dikantoor, boleh bermain bersama
sama dengan ajahaja didalam soeatoe klub.
Selama kompetisi seorang
speler tidak
boleh pindah kelain klub, terketjoeali kalau pindah bekerdja.
Atas

permintaan
salah
seorang jang
maka dibenarkan akan mengadakan
satoe algemeene vergadering, bila
tiga klub jang meminta.

Oleh sebab itoe atas pemotongan dari
barangkali semoea gadji tidak dapat di
Toean
Been, Volkers dan Olive mahilakaan lagi.
djoekan satoe perkara, bagaimana seorang
Dengan bersedih hati terpaksa
kami voetballer dioesir dari Ia
jan, waktoe

boet akan mesti dilakoekan.

kekoeatan

Toean van Boxtel njatakan atas nama
Scheepvaart kasjoekoeran hatinja pada
dalam

Sesoedah

tinggal tetap hadlir,

memberi tahoe pada personeel dari Gemeente bagat mendapat ketahoei sekarang

mengoekoer

hatikan benar perkara ini.
Sebab
toean Driessen merasa soekay
sekali, bagi importeur-importeur oentoek
keloear dengan spelers spelers komplit,
maka voorzitter benarkan bagi Dunlop,
Deli Atjeh, Guntzel en Schumacher, Jacobson van der Berg-combinatie, boleh
mempoenjai beberapa combinasi, soepaja
selaloe keloear dengan komplit.

maka itoe hal soedak disampaikannja ke- kantoor, barse dapat bermain poekoel
lima liwat soekoe.
pada jang berkoeasa di Laboean.
Orang orang jang soeka mendjadi refree
Bagaimana achirnja kelak kita kabarkan. adalah toean-toean, Loebis, Kabel, Patty,
Gadji - gadji personeel Gemeente bakal
ditoeroenkan.

soekar

liri oleh kira kira lima poeloeh orang.
Wakil wakil voetbalklub
ada delapan

Sebagai commissaris oentoek mentjoekoepi bestuur jang toedjoeh, dibenoemd
tocan toean, Patty, Volkers dan Bangoen.
Nst.
Berhoeboeng
dengan
ongkos ongkos

hari

ini, tetapi sebab

semoea klub masih baroe, djadi

masing. Nanti tahoen moeka, akan diper-

Sebeloem
pekerdjaan memboeka dilakoekan
oleh toekang, maka toean roemah (H.Hoesin) tznja apa sebab diboeka,
dapat djawaban dari toekang, oleh sebab
Datoek penghoeloe beloem bajar sewanja
Penghoeloe pekan tanja apa bolehkah ia
bajar sekarang, dapat djawaban tidak bisa lagi, melainkan mereka datang diroemah
itoe hanjalah akan mendjalankan
perintah personeel jang ada hadir waktoe

sekarang

Kompetisi di Medan Hotel, dengan dihad-

Seventer hanja mendapat 6 soeara.

pada

bagi kompetisi menoeroet klub

klub jang koeat.
Voorzitter benarkan

dijalan.

lebih landjoet, bahwa

anak

Tidak enak ditanah emas.
Dengan kapal ,,Op ten Noort" soedah

wa,

Tiba

dimana kedjadian ini dalam keadaan

telah berlakoe, sibapa alias ajah tiri ada
tinggal
berdoea
sadja diroemah sedang

tiri soedah

tiap-tiap malam sebagaimana

mestinja.

hal
malam

Waktoe mengedarkan pertanjaan, toean
Seventer diperingati, bahwa perloe sekali

S.V. B. banjaknja f 30, dah tiap tiap klub
lampoe elestrisch di jang masoek dalam K. V.C. masing ma-

Dari negeri minjak.
Karena sesoeapnasi.

Beberapa hari jang laloe, kita moeatkan
satoe pemberi tahoean officieel dari Pemerintah Keradjaan Belanda, tentang se-

wenang wenanggh'alip

mempoenjai

boleh

boet.

& ZONEN

RAMAI.
Hadji A.

kedai

September jang baroe laloe jang berkoea-

Padang — Palembang

Commentaar

roemah

Begitoe djoega penjewa jang tinggal diroemah petak soedah ada satoe-satoe jang
berlangganan
dengan penerangan terse-

LAMPOE

tjapnja

sama

lampoe

toelen. —

TJWAN

—

SOEARA

perhatikan

tiap

soedah

toelen!

Barang jang toelen selamanja dapat kapertjajaan lebih
dari pembeli.
Poedjian lebih djaoehtidak perloe, tjoekoep dengan
boekti

Algemeene

Sebagai
toean-toean pembatja soedah
tahoe, bahwa di Belawan soedah dapat penerangan electggch atas oesahanja Haven
Belawan.

rasa

Palsoe

kompetisi.

Mintak diperhtikan oleh Directeur

Apa

njai

voetbal

pertandingan dengan
MLOBA Singa.
poera. Menoeroet artikel 10 dari oendang
oendang

kompetisi, maka voorzitter lebih

itoe,

tidak"

oeroesan

perloe dibawa-bawa

Gemeente

dapat spr. tidak ada alasan tjoekoep boeat

menghentikan pekerdjaan itoe.
Spr. toendjoekkan angka-angka boeat
mengoeatkan pendirian R. en W. jang
maksoednja
soepaja diteroeskan djoega
pendirian pasar itoe.
Toean
van Assen berpendapatan,

djika pendirian passar itoe dihentikan,
sangatlah boeroeknja pada pemandangan.
sebab pasar itoe akan mempoenjai loods
loods besar dengan tidak mempoenjai

tokotoko dan roemah roemahfSebab itoe

spr. setoedjoe soepaja
diteroeskan pendirian itoe.
ir oo
Ag lap
aamag »
,

soeka djangan ada perdebatan dalam hal
erangan,
wa
ini. Artikel itoe memberi kesempatan bagi adaan Deli sadja, tetapi
bestuur

oentoek

itoe, Kemuedian
tocan

Reen

pentingkan,

dan

dan

menjelesaikannja.

memoetoeskan

perkara

keadaan seloeroeh

permintaan tocan roemah itoe

Olive perkara ini di-

kepada

ini. Menoeroet pea-

Sal

nanti

diharap bestuur segera La

didikan san
Tjoekoeplah jang

:

Ternjata

Kantoor

pasar Ine.

Maksoed

spr.

mema-

Gjoekan voorstel itse boekan soepaja dihentikan teroes, tjoema soepaja sementare
menjelidiki keadaan itoe, dihentikan sementara.

Beberapa

spr, lagi

berbitrara

menge-

moekakan pendapatannja, jang achirnja
oleh toean van Bart madjoekan voorstel
Soepaja distem sadja voorstelnja itoe.

Kesoedahannja
dengan2

voorstel

jang

voor

itoe

ditolak

(setoedjoe),

jaitoe

toean toean van Bart dan Lonissen).
Mengangkatseorang
verpleegster

mahsakit

diroe

Gemeente.

aa
aleh siajah.

toe

ini dilakoekan dalam pin-

tertoetoep

jang

lamanja

djam. Setelah diboeka

ada

kembali

satoe

nja,
tetapi
kiranja sianak lebih doeloe
mempergoenakan kajoe, memoekoel kepa-

da ajah tirinja, dan banjak mengeloearkan
darah. Loekanja besar djoega, tetapi tidak
membabajakan djiwanja.
Perkara
ini disampaikan siajah pada
polisi di Poeloebrayan. Ada djoega jang

menjampaikan

baik

kebenoeman

imej. van der Sloot mendjadi verpleegster.
Permintaan
roenan

Dibitjarakan

Gemeente.
pendoedoek

persewaan itoe menoe-

soecatoe

hoekoeman
Hampir

jang berat djoega.

Toean

ini

ditoenda

Maamoer'al

soepaja

ditoeroenkan

dahoeloe.

Radjid

sewa

minja

sewa

roemah

Gemeente, karena tadji gadji orang sama
sekali soedah ditoeroenkan. Tentang mereka jang bergadji

koekan

f200 hendaklah

penjelidikan

bahaja

ngeri.

Pamasenam

Satoe sado

Tadi

dak
sebanding
pendapatannja
sewa ro€mahnja. Mereka jang

f200

dengan

sewa

f 14 itoe

sepoeloeh seboeah

dari djoeroesan Swatowstraat

me-

noedjoe
Hakkastraat, sesampainja dipersimpangan
djalan itoe, beradoe dengan

boe

sikoeda

melanggar

teroeskan

satoe

motor

Wethouder

de Waard

lepas
belati

larinja, sehingga

D.T.O.

diper-

dari kendalinja, dan poetoes
pengikatnja, laloe melarikan

Sesoedah

mengedjar

longan

merasa

orang dengan baik baik poela.
Toean Maamoerl
Rasjid
distem sahadja.

Permintaan

itoe

ditolak

minta

dengan tiga

soeara sadja jang setoedjoe jaitoe Maamoerl

Rasjid,

Tan Boen An

dan

Lim

King

ie.

Penoeroenan
dji

gadji

ga-

perso-

neel.

Toean

van

Bart bertanja, bagaimana

B. en W. menoetoep begrooting tahoen
dimoeka ini kalau regeering soedah mentjaboet subsidie jang f 123.000 itoe.

Wethouder

de Waard

menerangkan,

bahwa tentang pentjaboetan subsidie tidak
dikira dalam begrooting, akan tetapi meskipoen

demikian

penceroenan

gadji

gadji

personeel tidak rasanja akan dapat ditahan
lagi, sebab itoe soedah dikirimkan sirkoelir kepada personeel menerangkan pasal
penoeroenan gadji gadji jang bakal dilakoekan itoe.
Sampai disini vergadering ditoetoep.
Bahaja auto jang ngeri.
Kemarin doeloe auto Dr. Djalalveddin,
landschapsarts di Bindjei berlanggar de-

ngan seboeah auto Ford jang dinaiki oleh
seorang assistent keboen dekat djalan onderneming Brahrang,
Dimoeka auto jang dinaiki Dr. Djalaloeddin ada sebocah kereta lemboe dan
dari moeka datang sebocah auto Ford
Sisoepir
dari auto tocan Dr. Djala bermaksoed menepikan autonja dibelakang
kereta lemboe boeat memberi kesempatan
kepada

auto

jang

datang

dari moeka itoe

boeat berdjalan teroes. Tetapi
dengan tidak disangka Sangka
itoe

sebeloem

lampau

auto

kabarnja,
auto Dr.

jang

datang

dari moeka, soedah terpoesing stuurnja
kekanan,
dan
laloe berlanggar dengan

auto Ford terseboet.
Toean
par

Dr.

keloear

Djala bersama sopir terlembegitoepoen assistent keboen

dalam
auto
Ford itoe sama terlempar,
Toean Dr. Djala kabarnja beroleh loeka2
dan roesoeknja patah doea bocah sementara

toean

assistent

itoe

mendapat loeka2

parah djoega. D:mikianpoen sisopir tidak
ketinggalan mendapat loeka loeka
parah
djoega.
Achirnja "jang mendapat koerban itoe

sebenarnja

sih tinggal diroemah taean

Bilal

|

koeda itoe,

dan dengan perto-

Aneh djoega, seorang gadis Eropah jang
menoempang disado itoe, tidak mendapat

apaapa, hanja tinggal doedoek dengan
senang, dan waktoe sisais mengedjar koedanja, sinona ambil hongkong, laloe melan-

perdjalanannja, dengan sedikit
merasa aman, sebab siapa tidak akan terkedjoet,
bila dilarikan koeda, jang sedang

menggeboe!
THE

MELODY

MAN.

Sado Elftal.
Esok petang, Sado Elftal akan keloear
ocntoek pertama kali, bermain di Kampoeng

Baroe

Roepanja

dengan

Locale

Werken

kaoem

poen

ta" maoe

sado

tjoerkan" darah

!

Kedjadian kemarin sore kira-kira paekoel
doea di Poelaubrayan. Seorang Indonesier
mempoenjai seorang isteri dan seorang
anak

jang

masih

mempoenjai

ketjil.

seorang

beroemoer

Isterinja

anak

ini ada

laki - laki jang

memoeaskan
tadi

telinga.

malam,

kita

per-

inkan sedikit hari lagi di Oranje dan
Orion.
Bermoela film ini memakai warna, dan
kemoedian
“ sebagai

biasa.

dipakai bahasa Djerman.

Bahasa

jang

Dikissahkan, bagaimana seorang achli
moesik dari keradjaan pada soeatoe hari,
poelang dari perdjalanan, melihat isterinja

diroemah

berboeat

serong

dengan

laki laki lain. Dengan tidak pikir pandjang,
kedoea manoesia doerdjana itoe
diboenoehnja dengan tembakan pistool.
Terrjata
nanti,
bagaimana
William
Collier menoentoen anaknja, seorang gadis Alice Day hingga dewasa, dan digilai
oleh seorang pemoeda jang djoega asjik
pada moesik.
Sesoedah beberapa rintangan dari orang
toea Alice Day,
achirnja
dapat djoega
pemoeda itoe memikat gadis ini, dan kemoedian mendjadi seorang achli moesik
jang terkenal sekali.
Tetapi, achirnja....
...Sedih sekali.
Pada hari perkawinan Alice Day dengan
John. St. Polis (pemoeda jang asyik itoe),
datang polisi mentjari William Collier ke
Nuw York, sesoedah lima
belas tahoen
beroesaha

menangkap,

ha (!) ini dengan

mereka berikoet ini:
Boejoeng
Leman
Saim
Ba-eng
Jakoeb

,

sore

siajah

kira kira 13 tahoen.
menjoecoeh

tidak didapati,

Keboen

Gadis

soe-

tournee ke Sibolga.

ini atas oendangan

mjahaja, dimana

letaknja

badjoe

heran dan

Ververij.

Ea ag

Pasar Boendar) Sewa seboelan : f20.
dan

£ 40.
Bitjara dikantoor

soerat

Telefoon

1174.

kabar

doea malam

terpaksa

lagi (Kemis

kita pertoendjoekkan

15 Oct. dan

lagi itoe fila

Djoemahat

(Huwen

op bevel)

Dalam hoofdrol pemoeda-pemoeda INDONESIA
jang terpeladjar. Krugers Filmbedryf Bandoeng soedah memakei onkost jang loear biasa, dapat pertoendjoekkan
film BITJARA MELAJOE paling pertama, penoeh dengan NJANJIAN dan MUZIEK

jang merdoe sekali. Penoeh dengan njanjian pemoeda
Indonesia jang termashoer
sekarang ini.
jang tidak bisa diloepakan sehingga
Dengarlah Stamboel
Doea,
Krontjong dan lain-lain jang dinjanjikan nona-nona Indonesia jang
terpilih. Pendeknja penonton merasa poeas.
Lebih doeloe ada gambar tambahan djoega Bitjara: Kandjeng Regent Bandoeng R.A.A.
WIRANATA KASOEMA, berpidato selamat berpisah, memberi nasehat pada sekalian
ra'jat.

ROYAL

BIOSCOOP

Programma jang terpilih !!
Lekas datang persaksikan ! !
Ini
malam
(Djoemahat
16
Oct.)
dan
besok
malam
(Saptoe 17 Oct.) dipertoeokabar djoega,
djoekkan satoe programma jang paling besar, penoeh dengan hal-hal jang adjaib:
pertandingan

Lebih djaoeh kita diberi
bahwa maksoed maksoed
ini, hanja sebagai membawa spelersspelers Batang gadis
melawat ke Sibolga
dan mengambil pemandangan jang indah

pada

goenoeng

goenoeng

didalam

Ba-

taklanden.
Bagi spelers Batang Gagis
jang ikoet
dalam tournee ini, tentoe sedikitnja mendjadi satoe pengalaman jang ta“ moedah
diloepakan.
Kitata oetjapkan
selamat,
poelang dan
perginja.

AV.V.—B.S.C.
Kalau ta'ada halangan nanti tanggal 18
boelan ini, dengan bertempat ditanah lapang Boenoet akan dilangsoengkan pertandingan

voetbal

setjara

Tabir
Noerdia
Jacoeb Said

Hormansjah

IL

(Jezus
Inilah satoe film jang adjaib
Lihatlah kedjadian sewaktoe
bagaimana dia menjebarkan
djian, ini film penting dilihat

Saidi Moeli
"Abbas
Achmad
Doekdji Idris Bahroem.

N.

R.

1.

dipersalahkan oleh Kajaphas.)
jang beloem pernah dipertoendjoekkan selamanja ini.
NABI ISA masih hidoep. Lihatlah kegagahan Jezus
oegama Kristen. Kita tidak oesah bikin banjak poeseseorang, teroetama toeaa2 jang beroegama Kristen.

Oranje-

Bioscoop

Lagi satoe film Djerman paling besar!
Djangan loepa persaksikan!
Moelai Ini malam (Kemis 15 Oct.) dan malam berikoetnja dipertoendjoekkan lagi
satoe film Djerman jang loear biasa, jang sengadja dibikin dinegeri Djerman:

Kedjalan

persahabatan

antara Asahan Voetbal Vereeniging dengan Boenoet Sporting Club.
AN.V.

Dalam hoofdrol WILLY

jang

(Melody

FRITSCH

sengsara

des Herzens)

dan Nona

DITA

PARLO.

Ini film soedah lama

terkenal dinegeri Djerman. karena tjeritanja sangat menarik hati. Persaksikanlah
bagaimana seorang anak moeda bertjinta-tjintaan dengan seorang nona. Kemoedian
sinona djatoeh melarat dan terpaksa tinggal dalam roemah djahat, karena dia maloe
bertemoe dengan sidjantoeng hatinja, dia soedah melontjat kedalam soengei boeat
menghabiskan djiwanja. Djarang ada film jang seperti ini bagoesnja!
Penoeh dengan njanjian dan muziek jang merdoe sekali.

BAROE

idoep didoenia antara seorang laki laki
dan perempoean!
Satoe film jang berharga
oentoek diperiksaksikan.

orang

di LAHIR
dari

Kantor Post.

Family

Moelai tg. 19/10-31 hulptelegeraafkantoor di Sindanglaoet diboeka oentoek keperlocan

,,Fleur

Djatiroenggo”.

de

banjak.

Waktoenja berboeka
dja sebagai berikoet:

dihari hari beker-

Si KETJIL

,,FLEUR

de

DJATIROENGGO“

Pagi diboeka moelai poekoel 9 sampai
poekoel 12.30 tengah hari dan
lagi dari poekoel 2.30 sampai

5 sore.

diboeka
poekoel

Potongan

Pada hari Minggoe dan hari hari jang
dibesarkan kantor post itoe ditoetoep.

Kerna ia pendek maka

ditoekar,

sehingga

almanak

pertjoema

Per pak20

orang

kekampoeng.

Tiong

kerdja, oleh sebab

sigaret

oleh

tidak terboeang

begitoe

extra dari

toean-toean
toean-toean

harganja.

harganja tjoema f0.07

Bisa dapat beli dimana-mana

Agent

hal

ada dioega jang mengatakan roemah: ter-

njatakan remadja, bangsa

soekai

n nti

Isteri seorang Tionghoa masoek Islam
dengan menerbitkan kegemparan.
Pada tanggal 13 dezer, pendoedoek Sei.
Boeloe soedah gempar, mendengar taboeh

Tetapi apa jang

di waktoe

saban hari bisa dapat oentoeng

itve.

mesdjid
berboenji siang hari, pada
hari itoe boekan bari Djoem'at.

di

jang banjak kerdja dan lebih pintar, sebabia

maka Wali Negeri mengambil kepoctoesan, berhoeboeng denganhal membiarkan
beberapa
matjam ocang
keloear
jang
tidak perloe, dibelakang perhitoengan, bahagian pertama dari
regeeringsalmanak
1932 tidak akan diterbitkan.
Kepada departementshoofden
dipinta,
atau

dan rasanja si Ketjil persis seperti Iboenja,

tjoema ia ada pendek.

Tidak ada regeeringsalmanak 1932.
Menoeroet kawat Aneta dari Bogor,

mengelocarkan

sebenarnja kedjadian,

jang moeda

tonghoa, isteri dari sejang berkedei kopi di-

16 Oct.)

ini film djangan liwatkan ini waktoe jang baik:

»Terpaksa Menikah"

doca kali pertandingan, jaitoe hari Sabtoe
tanggal 17 dan hari Minggoe tanggal 18
October.

nanti merasa, bagaimana kesoelitan rahsia

Pemboekaan

ini

Perloe dibatja !

penting!

jang banjak,

poeloehan achli achli moesik. Tidak hanja

jang di- poelang

-perasaannja, jang diterima dengan amarah

Sport

Medan, berangkat ke Sibolga.
Disana (Sibolga) akan
dilansoengkan

haloea
telinga, asjik dan ma'soek poen
ada, dan.............orang jang soeka berpikir,

'dak soeka menjahoeti-pertanjaan anaknja hanjalah seorang

itoe. Sianak merasa

Handel

&

Bioscoop

Dari itoe siapa-siapa jang belon nonton

Boenga Me-

Wasscherij

sampai

DIPERSEWAKAN,

21

Kabar

INDONESIA

ditoeto

nEXCELSIOR-

300

Bisa masoek

a f 0.40

permintaan orang

Medan

Film ini tjoekoep menarik. Telinga akan
poecas mendengar moesik
jang merdoe,
jang sengadja dipetik dan digesek oleh

ai ditjari. Oleh sianak tiri, ditanja pada bakar, demikian orang berdoejoen doejoen
| soeroeh ambil itoe, tetapi sibapak 2 ti-

Chemische

kantoor.

TAHLIL"

Awas!

22

diambil dari moelai ini hari
tanggal 17 October 1931.

OrionBITJARA

Sport Vereeniging

pemboenoeh moe-

anaknja

biarpoen

Harga

Kamaroedin.
Ot
Dahlan

dan: Go Ahead V.O.P.
Minggoe: M.S.V. — P.S.V.
Senin: M.SV.2 — P.S.V.2.
Batang

dan

toko Chemische

barang
siapa
jang
ada
mentjoetjikan
pakaian-pakaian pada toko terseboet boleh

& Perabot

Hoeroef ARAB. Berbaris.
kantong. Practisch.

Kompetisi O. S. V. B.
Sabtoe dilapangan

Boekoe

“TACHTIM

Karena

Soesoenan

Abas
Avat
Ali

Kertas,

dengan

& Ververij ,.EX CELSIOR”“

sia sia.

Orang orang jang diladang dan disawah
sama berlarian poelang kekampoeng, ke(udang ketjil (kandoeng) memakai badioe, te- pingin tahoe apa hal jang terdjadi dan
Kemaria

bola sepak

itoe,

Hari

saksikan proef film di Oranje Bioscnop,
bertitel sebagai diatas, jang akan dima-

perloe

Bapaknja dipockoel sampai mengoe-

di Kesawan

Perloe

PERTJA TIMOER-DRUKKERIJ
Telefoon . 1300
MEDAN

Sibolga, Batang Gadis Sport Vereeniging

robahan

tiri jang doerdjana

sebagai

SPORT.

oentoek menjelidiki, apakah dalam badibawa ke Bindjei boeat dirawat dokter. hagian pertama itoe ada dilakoekan peAnak

4

Berhoeboeng
Wasscherij

perempoean

lamkan perempoean itoe.
Sampai sekarang perempoean

kesakitan, sisais

polisi, achirnja dapat ditangkap.

dengan
bergadji

sewa roemahnja. Gemeente soeka soepaja
troemah roemah sewa itoe didiami oleh

bahwa

ketinggalan dalam permainan

film jang

bahwa senantiasa ada dilakoekan penielidikan
apakah
sipenjewa sipenjewa itoe
sebanding
pendapatannja
dengan sewa

periksai

Roda sebelah kanan hantjoer sama sekali,
dan sisais terpelanting kemoeka. Koeda

oendangan

menerangkan

demikian

djoega orang banjak, achirnja setelah di-

Voetbal Club disana.

Atas

tidak keberatan.
Toean
Schoorl
setoedjoe soepaja
permintaan itoe ditolak sahadja.

Bilal berpikir,

simpangan Cantonstraat.

Satoe

memang

toean

itoe, pe-

mendjawab soepaja

beragama Islam, tetapi berkahwin dengan
orang Tionghoa.

hantjoer binasa

pagi, poekoel

sado

dila-

siapa siapa jang ti-

Lama

dia di islamkan.

laloe

seorang perempoean Islam.
Haroes djoega dinjatakan, bahwa petempoean ini iboenja orang Diawa jang

roet rente, Kalau tidak demikian baik sa- djoetkan
dja pembitjaraan

itoe

arang)

Peiaberi - tahoean.

Harga pantas.
Tjoba Adres kita.
Baroe terbit kitab

diri.

permintaan

rempoean

ADVERTENTIE.

itoe ma-

itoe boekan tidak boleh djadi, tjoema ditoentoet perkara poekoel sadja, dan tidak
perkara
,,tjintjang”. jang boleh berarti

sewa

sewa

maksoednja memboenjikan taboeh

——

Rubber -Lak
dan
Inktstempel.
Cliches dan oepah tjitakan.

penoe-

roemah

peratoeran

bahwa anak

tempat itoe, sedang memboenjikan taboeh
mesdjid.
Tatkala toean Bilal Mesdjid tanja, apa

itoe itoe boekan bertoekar akal, hanja semata
mempergoenakan,
parang,
tetapi polisi mata dengan maksoed jang benar maoe
membantah keterangan ini, sehingga anak masoek Islam, maka toean Bilal, mengis-

itoe
tali

Djati Oeloe boeat menoeroenkan sewa
sewa roemah Gemeente seperti type M.
soepaja didjadikan sewanja kembal? f 14.
Toean Sitompoel soeka soepaja ditoeroet

kabar,

laloe di- satoe motor. Kereta sado itoe tidak roesak,
tetapi koedanja maboer. Dengan mende-

voorstelkan centoek menbenoem seorang
Verpleegster, jang kesoedahannja diterima
boeat membenocm seorang verpleegster
dengan 8 lawan 6 soeara.

Kemoedian diterima

soedah besar sekali,

sehingga anak tirinja itoe hendak diadjar-

Sebagai soedah disiarkan, bahwa directeur roemah sakit soedah
Jjebih dahoeloe mengangkat seorang verpleegster
sebeloemnja ditetapkan oleh Raad.

Pembitjaraan

Marahnja

Maba

datang.

keadaan

N.V. Handel
Kesawan

114

Telf. 503

My.

Besar

HAP

TONG,

P.O. Box. 225

Medan.

dB
pan
DAN

akan

memeriksa

ai

jang

sementara

Kn

hoeloe,

—

Djam

Bana

|

SOESAH!
Tersedia

Gouverneur Soematera Timber saban Selasa dan

Djoem'at
Ass,

Deli en Seriang

saban

Gari pockoei ?—12

hari kerdja

meester Medan. salan hari Senin. Raboe
dan Ljoem'at dari poekoei 9 sampai poekoel 12
Tel. Kantoor

(M0

Tel.

dircemal,

DESAKAN

166

Gewestelijk Secretaris saban hari bekerdja dari
poekoel 10 sumpa. 12
Dr. van Loo Wetnowier | oeat bagian technisch
dan oeroesan tanah-tanal saban hari Raboe dari
poekoel 3'/4—5 sore.
J de Wamid, wetbouder Loeat oeroesan Pinancien dan perocsahaan Gemeente. saban

bermatjam-matjam

hari Djoem-

'at dari pockoc! 4—5 sore.

keliwat

poetera saban hari

Kemis moelai poekoe!

aa

moerah,

Menang

ja,

Mas

3!/4—

onde-

BOBEKOE

menang
—

4

memakai.

Oleh sebab itoe, djangan loepa
kan adres jang terkenal:

KWONG

GIE

Pa Dokter

5

TERIMA

si

€3
apa

perhatian dan keriaraan dar
fi—
Akal ordaa LALIW TEIAN, setac

LONG.

Perempoean

jang tjerdik, dioedioer

hati moelia

e

.

dan

a

f1.50

Akan beladjar hocrof Belanda dan

f1—

a

jepa

DR.

f3—

4 f 2.50
dengan kartoe Belanda
Akal resia orang lelaki, akan dapat
maling

BAROE

a&

pa jang kartoe bilang (meliatin

Kleermakerij, Moskeestraat No. 59 MEDAN-DELI.

RR

BATJAAN

membeli,

MOERAH

Boleh tjoba!

Abdul Hakim, wethouder bocat oerocsan Boemi

poekoel 4/5 s»re

ka-

IR —

maleise, haroes dising-

kirkan dengan memperketjil
kost, jaitoe membeli pakean
ngan harga maleise:

in, kesoekaan orang
zaman sekarang!

HARGA,

Djangan loepa pesan:

Demikian orang poenja teriakan
dimana-mana,
dari
kota-kota
hingga ke-Kampoeng-kampoeng.-

.poekoe! 9—12

Resideot

Malaise!!

Dia

Aneka kepandean»atau » berbagai -bagai,”—
pengetahoean
25
Ka
Baba sena DI, Honat
kapal silam) .
£ 150
Aogan-angan poeteri dari keraton
Mesir .
.#i2s
Asal sadja maoe misti bisa dengan

mendapat!

Bapa

kekoeatan pikiran
doerhaka,

satoe

gadis dalam

opera

ir

Babat zaman

f2—

f£L—

f 150

Bandoeng dan Semarang gioembangnia
penghidoepai
Bahasa angen Ot sa MelajeDjawa

..

f—

Beladjar Hidoep, tjerita roman — f 150

instrumenten

tekenal di disetekenal

s06: dah

jang

loeroeh doenia jaitoe dai.

|

Inilah satoe merk jang soedah dipoedji

|

oleh tiap orang jang bisa pekat ini instru-

ment dalem orehestra atawa Brass band:

Tiatet sekarang dian

|

PERSENAN

a San pat mendapa

sampai pengabisan boelan ini. Oleh karena itoe.
ELILAH KATJA MATA SEKARANG

Ja Eredia bermata watjam model
jang paling baroedari Nickel. Silver Gold

Kel Manaen

plate Aa Ba

Toko Musiek

Telefoon 1145

Medan.

koerang

—.

»SEMPOERNA

Kie-Kesawan,

Medan,

station:

Tandjoeng

dan
0

dan
itjari

Belawan,

Bale,
pada

,
SAJA
.aa

Tebing

# 250

Cooperauie (akan mendirikan roepa-

|

|

Handa Om “Cita” Kerakters tt PO

|

dan Milake Melf50
ajoe F 1.
Beland dan
Beban
Tonghoa. Belanda
Harganja kesopanan Tionghoa f2—
Ilmoe Siar (Hypootisme) terhias hanjak
gambar penoendioek pelajaran

a

Ka Mn ge Pe ep

Mane

Cai

”

mandjoernja

tidak

4

130

fi S0

dar bangsa Tamoer daa

Gouvernement

PEKAN

dan

pertikoeleir
per.

#3
.

ridato

Kemadjoean

KODAK. Ilmoe Photograaf
fl
Lantaran satoe isteri. atawa manoesia
temahak terdjadi antara Medan,
Padang dan Bandoeng
£125

Mait jang tergade
#0753
Melantjong ke Soerabaja, bergambar ih —
Machloek

Meninten,

jang lemah

150

seorang perempocan jang

sangat

ingin

mendjandi

Pininja

Administrateur

Manoesia dan

Setan, atawa Pena

dan penoel
£ 0.50
Nie Hoe Kong,
Kapitein pertama di
Batavia di djaman "G.G. Valckenier jang kedjam

f 3.50

Nasehat bagi perempocan

£ 125

Nasib

anak-anak kita dikemoedian ha

Nona

Eleonora, tjerita roman

0.75

Nasibaja itoe bokser anak sekolah Gan

itoe sorot Idjo

persewahan

Obat

KIE

BAN

HOEI-

amat

ji

3

moedjarrab

—

obat

Toko

merk

Phrenologie dirias dangan 232 gambar
tentang otak dan tampang moeka
orang puenja perangai dan sifat
sifat baik pada diri sendiri, baik
pada
laen 'orang.
linnenband lettar mas, formaat 22 - 16!/»
doeloe harga
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penginapan disana disoeatoe tempat jang
mempoenjai

300

kamar

jang

disewa,

x

dan

hampir disaban-saban djalan kedengaran
orang bertjakap dengan bahasa asing dari

kedoea.

TERSEDIA

18 provincie.
Mesdjid

sorga.

itoe berbadan

serta

bertangga,

boelat dan

tingginja

Ditengah tengah roemah

zaman

be-

90

TIONGKOK BERKEWADJIBAN MENJATAKAN
PERANG, KATA AMERIKA!

itoe ada tempat

masih

bimbang

menerima

Amerika,

itoe disoeroeh

perboeat

tentangan

dengan

tjoba

memaksa

Tokio.

soepaja

Geneve,

14 Oct. (Aneta Reuter) Zitting

tertoetoep

dalam Vulkenbondsraad seedah

berachir.
Semoea leden dari Volkenbondsraad,
terketjoeali oetoesan Tiongkok dar Djepang. sama hadlir dalam pertemoean tertoetoep terseboet.
Dibitjarakan, tentang membenarkan toeroet tjampoer
seorang
wakil
Amerika
dalam
zitting zitting volkenbondsraad,
didalam zitting mana
ada
dibitjarakan
pertempoeran
Ticngkok-Djepang
itoe.

berlakoe

setjara damai

warna

karena

ber-

jang bertjahaja

lebih

doeloe

benaran dari oetoesan

mesti

mendapat

Djepang.

Oetoesan Tiongkok soedah
kan soerat siaran itoe.
Geneve,

membenar-

14 Oct. (Aneta Reuter) Yoshi-

zawa menerangkan,

tjampoer

ke-

tangan

bahwa

tentang toeroet

Amerika

membitjarakan

hal itoe, lebih doeloe hendak diperkatakannja dengan pemerintah Djepang, jang
nanti akan mengelocarkan perentah dalam

hal

sahadja

itoe.

Istana, moesim panas
didirikan oleh Keizer
merintah
dari tahoen
Istana
itoe soeatoe

Tersiar
kabar,
bahwa
generale staf
Djepang dan lid kolot dafikaoem opposite
mengirimkan

agentagent

mereka

kebebe-

rapa sekolah tinggi di Tokio, jang mendesak pada student-student, soepaja meTeka njatakan perang
dan menerangkan,
bahwa Djepang tidak akan chawatir menarik diri dari Volkenbond.

KOTA

PEIPING

tikoelir dari Moskou, mengabarkan, bahwa
kemarin orang orang Djepang meroesakkan
toko toko Tionghoa jing berada
dalam kampoeng orang asing di Sjanghai.
Oetoesam
Tiongkok
menantikan kabar
opsil dari Sjanghai dalam perkara ini.
Geneve,
14 Oct. (Aneta Indopacifi).
Besluit Yoshizawa, jang minta perhatian

dari Tokio, soedah membawa kegemparan
poela.

tjantik.

Jang memboeat

rangkaaninja se-

itoe.

Tientain.

Peiping

Kota Peiping
pin atau

jang

Peking,

berselang.

dahoeloe

dinamakan

Pe-

sehingga beberapa tahon

Diiboe

kota

Tiongkok

itoe soenggoehpoen kantor - kantor gouvernement telah dipindahkan ke Nanking
oleh orang Selatan, tetapi minister-minister gouvernement
bangsa asing masih

berkedoedoekan disana.

sekarang
sekaliannja
itoe telah lenjap,
sedari sepoeioeh tahoen jang telah laloe,
Di

Tientsin

banjak

terlihat

keindahan
tjara Azia
djalan oemoem.

keindahan

pada

reemah

dan

Shansi,
djoega jang termasoek
Honan jang letaknja disebelah

oetara dari suengai
tanah tanah

rict

Koening,

dan sekalian

kepoenjaan Mongol

district

jang

mempoenjai

dan dist-

bestuur

Geneve memaksa Tokio, oentoek menoen-

speciaal jaitoe Jelol Chahar dan Sunyuan

toet djalan perdamaian.

Poesat poesat perniagaan boeat Tientsui boleh dikatakan loeas, kerikoet daerah
daerah jang termasoek kedalam provincie

DAN

Sinkiang (Turkestan Tiongkok),

sekelilingnja.
Sinar

Deli.)

barang

soetera

jang

paling

tjantik,

boeloe
dan gem,
dan barang barany
perniagaan lain lain, telah disimpan diiboe
kota

jaog

koeno

diam diri dapatlah

tidak

habis

serta Kan-

suy Shanting dan Mandchuria. Tientsin
mendjadi soeatoe pelaboehan jang penting
boeat district district jaag terseboet dan

hoen sebeloem itoe Peiping masih beloem
terkenal. Segala barang barang berharga
loekisan loekisan dan oekiran oekiran barang

ini, dan disidi kalau

ber-

waktoe jang sedap jang

habisnja melihati

dari

kota

loepa

segira pergi

pada

terkenal.
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Berhoeboeng tjoekoep
berdiri
kita
poenja
pernesahaan 5 tahoen,
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di Tiongkok
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loear biasa moerahnja

dari
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SUNDA

Twecde

14 Oct. |Aneta Reuter). Selain
pemilihan dan

soerat soerat steman, maka kemarin malam

kominis

mengirimkan

datar.
barat,

tjam-

manifest

dakian, laloe kedataran tinggi, teroes ke
goenoeng goenoeng dan berkesoedahan
kepadang

pasir.

Daerah

pergoenoengan

segala ba- dengan dioekoer dari tepi laoet
timoer

adalah

tingginja

5.000

sebelah
kaki

dari

Kamer.

Den
Haag, 14 Oct. (Aneta). Lid dari
Tweede Kamer, toean Severijn, mengoetjapkan
selamat
tinggal
pada Tweede
Kamer, sebab beliau dibenoemd mendjadi

goeroe
tinja

kepala
bekas

secretaris
toean

universiteit. Sebagai gan
lid

dari

dari

Chr.

eerste kamer

dan

Nat. Vakverbond,

H. Amelink

SPANJE.
Zamora

meletakkan

djabatannja

Kacoem acbli Jezus
meninggalkanSpaMadrid,

14

nje?
Oct. (Aneta

Transoceav)

soedah beroentoeng banjak kepada kaoem
boeroeh
jang
sedang kesoekaran itoe.
Tidak ada
tanggoengan tarief atan inkomstenbelasting bagi kaoem boeroeh dan

Dengan
267
lawan 41
soeara, Cortes
menerima
baik artikel 3 dari oendang
oendang Negeri, didalam oendang oendang mana ada diterangkan, bahwa tiada

ambtenaar ambtenaar

dibenarkan

jang

bergadji

ketjil.

Dalam pada ini soedah dikabarkan dengan opsil, bahwa partij Labour mendapat
kandidaat
kandidaat jang bersedia, oentoek
memerangi
pengikoet pemerintah
Nasional

dan

mereka

ini menjeboet diri

mereka sebagai pengikoet pengikoet partij

Labour Nasional.
Labour
soedah

partij

sekoerang

mempoenjai

koerangnja

520 candidaat candi-

daat.
Merampok

bankdengan
di hari
g

keberanian

Amsterdam, 14 Oct. (Aneta). Tiga orang
dengan bertopeng pandjang memasoeki
bijkantoor Bankassociatie, oendjoeng Koninginneweg
Amstelveenscbe
weg, dan
toedjoekan pistool mereka kepada pegawai pegawai jang ada didalam bank itoe.
Mereka

boeka

pintoe

dekat

loket loket

agama

keradjaan

di

Orang bermaksoed oentoek mengoesir
kaoem
achli Jezus dari negeri ini dan
membeslag barang barang mereka itoe.

Madrid,
mora,

jang

14 Oct. |(Aneta).
beragama

Premier Za

katholiek,

meletak-

kan djabatannja, sesoedah Cortes mengambil kepoetoesan, memisahkan Geredja dan
Negeri'
Madrid, 14 Oct. (Aneta Transocean).

Minister

NEGERI BELANDA.

soeatoe

Spanje.

djoega

Jang dirampok sedikit sadja.

Bahagian pertengahan dan sebelah
dimoelai dengan
pendakian
pen-

Ki.

palsoe.

Pengikoet Nationale Labour Party

Partij

Ko.

253

Didaiam
almari besi itoe, ada banjak
oeang kertas Belar
Motor
itoe ter ata memakai nomer

Pemilihan ditanah Inggeris.

ada
poela lain partij, jang toeroet
poer tangan dalam oeroesan ini.

didalam
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XI.

dari pada manifest manifest

diadakan

& Co.

MEDAN

INGGERIS.

Londen,

Moerah”

lain-lain toko jang telah
ini waktoe malaise.

Kesawan

SA.

Oetara.

Bahagian
Timoer dari district itoe,
jaitoe didalam provinsie Chili, boemi ada

Moerah"

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

tioema
barang makanan dan pakaian kepoeajaan
savdagar
saudagar oeang jang

Chili dan
provincie

kesampaian.

Satoe kepoetoesan, jang berisi mentjela
tindakan Djepang, boleh membawa ekor
jang pandjang, sehingga leden dari Volkenbondsraad merasa lebih baik soepaja

oentoek :

djangan

lama

AR

toe pintoe serta tingkap serta poela meriam model
zaman dahoelve kala, tetapi

akan

tempat - tempat
(Ditoelis

bila To-

Tok Ok

Dahoeloe Tientsni
dibenteng dengan
benteng koeno, jang tingginja
30 kaki dan
loeasnja hampir empat mijl, dengan pin-

Loeasnja district Tiensin lebih koerang
1.575.000 mijl persegi, berikoet provincie

INDAH

LN

mereka pada kiezer, didalam man'fest mana
dipinta mereka, soepaja diberikan bantoean
lebih banjak kepada kaoem penganggoer,
oentoek
mentjoekoepi keperloean sehari
hari. Oentoek menoeroenkan tanggoengan,
vrij naik tram dan motorbus bagi mereka
kaoem
penganggoer.
Boleh dapat per-

kio nanti bertingkah, sesoeatoe jang ingin
didjalankan oleh Volkenbondsraad tidak

JANG

dan

jang

Calcuttastraat

AN

di Peiping, adalah
Kangshe jang me1662 sampai 1723.
istana jang paling

orang
pendeta agama Katholiek. Istana
itoe soeatoe
tontonan
jang penting di
Peiping,
sehingga
saban-saban tetamoe
kalaupoen
ia poelang ketanah airnja, ti
daklah
ia dapat loepa keindahan istana

Geneve, 14 Oct. (Aneta Reuter). Dari
Washington soedah
diterima djawaban.
Ada
djalan oentoek
dipertjajai, bahwa

Menoeroet desas desoes maka

bilang

Istana dimoesim panas.

!

Orang berpendapatan, bahwa Djepang
tidak akan
berpikir lama lagi, oentoek
membenarkan Amerika toeroet tjampoer
bitjara dalam Volkenbondsraad.
Semoea orang
menilik
kedjoeroesan
Tokio dan
Washington, dan orang menantikan kabar kabar dari kedoea kota

itoe.

orang

SOOTOW

aa

mijl djaoehnja.

Tientsin soeatoe kota besar jang ditoetoepi
dengan
benteng lebih besar lagi
Prentiss Gilbert toeroet hadlir dalam dari Shanghai, dan tempat berdirinja,
Djoega dibitjarakan hal hal jang terseboet Volkenbondsraad
kanan
dari tepi soengai Peiselakoe
penilik
dari disebelah
dibawah ini.
Amerika. Beresok Volkenbondsraad akan ping. Oleh karena keras dan besar ombak laoetan
Tientsin maka kapal tidak
Diperoleh kabar, bahwa soedah didapati berhimpoen dalam soeatoe zitting.
Geneve, 14 Oct. (Aneta Reuter). Sze dapat masoek rapat ke Tientsin.
e persetoedjocan.
iharapkan, sore ini volkenbondsraad menerangkan pada Sir Eric Drummond'
Semendjak dari tahoen 1830, Tienstin
akan berhimpoen poela dalam satoe zit- sectretaris generaal Volkenbond, bahwa soeatoe negeri jang penting benar, karebocah
te- na ia mempoenjai kanaal besar jang menting openbaar, didalam mana akan dike- dari NankmMg diterima lima
13 dan 14 October, di- djadl perhoeboengan dagang. Soeatoe keloearkan soeatoe keterangan, bahwa Ame- legram, tanggal
dalam telegram telegram
mana dikabar- rioehan jang telah mendjadi adat kota'itoe
rika toeroet tjampoer tangan.
Peiping, 14 Oct. (Aneta
Indopacific). kan, bahwa 19 orang Tionghoa jang mati, ialah pengangkoetan gandoem jang dimoebombardement Djepang ke- atkan kedalam peraboe lajar, boeat dibaOrang orang Djepang memboeka djalan disebabkan
dari Peking ke Moekden. Stasion Tadus- atas kota Tsjingtsjau.
wa ke Peking dan Tung Chau. Perkakas
Kemoedian orang
Djepang ditoedoeh mengangkoet disoengai Pei Ho, semendjak
han, kira kira 100 mijl
djaoehnja
dari
Moekden, menilik djalan kereta api itoe. melempari satoe roemah sakit ditepi ke- dari zaman dahoeloe sahingga sekarang
biarpoen roemah dipakai kapal boeatan anak negeri sedjati
Djalan kereta api Peking-Hankau semoea- reta api dengan bom,
nja diperintahkan, oentoek mengirimkan roemah sakit ini ada mengibarkan ben- dari Azia, soenggoehpoen perniagaan anak
perkakas perkakas ke Nanking, dan bila dera merah.
negeri bertambah majjoe semendjak taAda
dikeloearkan
satoe salinan dari hoen 1860, karena kapal api telah meperloe akan dibawa ke Kaifeng.
Dikalangan
Amerika
orang keterangan Tsjang Kai Sjek dengan ter- ngalahkan kapal lajar.
berpendapatan,
bahwa Tiong- djemahan opsil, keterangan mana diberiSoengai Pei Ho dan kanaai besar dekat
beliau itoe dalam zitting kabinet
kokakan berkewadjiban
oen- kan
Tientsin,
doca
matjam
perhoeboengan
minggoean
tanggal
11
dezer,
dari
mana
toek
menjatakan
perang!
ternjata, bahwa Tsjang Kai Sjek tidak jang paling penting boeat kota-kota oleh
Geneve, 14 Oct. (Aneta) Didalam zit- ada mengantjam dengan opsil akan pepe- sebab itoe kedosa matjam perhoeboengan
rangan,
tetapi ada diterangkan, bahwa ini senantiasa bertambah madjoe dan berting tertoetoep Volkenbondsraad diambil
bila
perdjandjian
interaasional tidak didja- tambah menghasilkan keoentoengan banjak.
kepoetoesan, oentoek mengoendang Amelankan sebagaimana mestinja, Tiongkok Perhoeboengan sengadja telah diperboeat
rika, toeroet berbitjara dalam permoesjwatidak akan oendoer oentoek mengorban- dengan kota kota Tiongkok jang paling
ratan jang dilakoekan.
kan sesoeatoe akan memenoehi kewadji- besar, dan tentoe sadja kedoea matjam
djalan perhoeboengan itoe sebagai soeatoe
Soedah
diperoleh
ketjotjokan dalam bannja.
Geneve, 14 Oct. |Aneta Reuter). Oetoe- koentji boeat Peking jang disana seteroessoeatoe
soerat
siaran:
jang menoeroet
san Tiongkok menerima kabar kabar par- nja disamboeng dengan djalan kereta api.
kabar,

adres

Kleermakerij

? .....».& 000 @mmmBwOoo0

akan

MALAISE

atas perintah dari

jang tebal, dan

lihat, bermijl

Geneve

teitnja,

teroes

keizer Chien Lung kira kira seabad jang telah laloe, Dimoeka dari tempat jang moelia
ada soeatoe, benda soetji
besar sebagai
roepa cap, jang ditoetoepi dengan lem-

baran emas

BILANG

Desakan jang demikian haroes kita singkirkan dengan segira, jaitoe membeli pakean
dengan harga moerah dan bagoes kwali-

padi

Djepang ditoedoeh melempari roemah sakit kereta api de- tjahaja dari bawah, maka terdjadilah soeatoe pemandangan indah jang dapat dingan bom, biarpoen bendara merah ada dikabarkan.

Tsjang Kai Siek tidak mengantjam dengan peperangan, tetapi
akan ridla. mengorbankan sesoeatoe oentoek tanah airnja

sekarang

mendjadi. Tempat jang dipersembahjangkan ditengah tengahnja adalah ditoetoep
dengan kain berharga jang ditekat dengan
benang benang hidjau gambar naga. Benda

toeroet membitjarakan hal pertempoeran
Mandsoeria dalam Volkenbondsraad.

Orang

pertanaman

1

Djepang

soepaja

—

Begitoe kita dengar
sampe didesa-desa.

BOLEH
tjoba

kaki.

persembahjangan jang dibina dari batoe
marmar. Orang sembahjang ditempat ini
memintakkan

SOESAH

tang dari Europa dan
disoekai orang pada

tjantik di Peiping. Kalau dikoendjoengi
tempat itoe segala pemandangan jang terlihat disitoe mendatangkan keheranan.

Tempat

APA

KATA

Bermatjam - matjam
kain jang baroe da-

& Mesdjid sorga soeatoe tempat jang paling

tatap

APA

—G-——

Buitenlandsche
meletakkan

zaken,

Maura,

djabatannja.

Lain lain orang berpendapatan, bahwa
pemerintah
tidak boebar, tetapi hanja
membenoem Kamer baroe,
Madrid, 14 Oct. (Aneta
Transocean).
Satoe kabinet baroe soedah dibangoenkan.
Azana djadi premier dan minister peperangan, Guiroga selakoe minister binnenlandsche
zaken. Lain lain
minister
tetap memegang kewadjiban masing masing jang biasa.
' Hendaye, 14 Oct. (Aneta Reuter) Soeatoe peperangan dalam negeri di Spanje

rang barang zaman dahoeloe kalo itoe.
dan perintahkan: .,serahkan
oeangmoe kelihatan semangkin moengkin.
moeka laoet.
dan segera".
Beberapa
tahoen
jang
telah
laloe
pada
dengan
memakai pintoe --pintoe, jang di
kota ini banjak diperboeat pekerdjaan
Beberapa kedjadian jang berlakoe huri
Sebelah Timoer dari district itoe, seSeorang jang bertopeng masoek kedarangkakan atas empat matjam penoetoep modern.
Kota itoe sekarang mempoenjai bagai telah msndjidi perangai alam, di
ini,
menerbitkan kechawatiran baroe,
lam
kantoor
prive,
boekakan
pintoe
peti
kota jang berlapis lapis. Kota jang dilarang
boeat
dimasoeki ialah kota jang paling pendredoek lebih koerang 900,000 orang. masa masa m »sim panas hoedjan banjak besi lebar lebih dan rampas isi kotak ocang. AMERIKA.
jaitoe lebih setengah dari djoemlah orang toeroen, selama lama moesim dingin padidalam, jang sebelahnja adalah kota tem- Tionghoa pendoedoek
Directeur, tocan van den Berg, melemdistrict jang biasa nas sekali.
Edison soedah mati?
t kepoenjaan
radja, dan sebelah lagi
parkan
satoe tempat aboe roko kekatja
dari kota kota Tiongkok.
ah
bangsa: Tartar dan kesoedahannja
Kabar jang dibanDipertengahan bahagian barat dan di- toko itoe, oentoek menarik perhatian orang
kota Tionghoa. Kota jang terseboet belaPendoedoek jang terbanjak dari kota ini bahagian barat
tah.
hoedjan
sedikit sadja. locar. Seorang pegawai menerkam ban€“ kangan jang menoetoepi sekalian benteng adalah Tionghoa peranakan, tetapi djoega Boelan Juni, Juli dan Augustus adalah diet itoe, tetapi sibandiet sempat menjenWest Orange, New
Jersey, 14 Oct
itoe. Peiping letaknja kira
- kira ada orang-orang Tionghoa dari provincie boelan boelan moesim penghoedjan.
takkan dirinja dan lari dengan kawan- (Aneta Reuter). Kabar kabar jang menja
"
dari benteng negeri jang paling jang lain, mereka itoe adalah bangsa Mongol,
kawannja menaiki sebocah motor, jang takan, bahwa Edison soedah meninggal,
besar di Tiongkok, djoega tempat itoe Manchu, dan bangsa Tibet, djoega berikoet
Pendoedoek district itoe sepandjang segera lenjap dari Koninginneweg.
doenia, dibantah oleh satoe bulletin, jang
paling dekat padanja.
orang-orang ketoeroenan bangsa Toerkie, taksiran berdjoemlah dari 56.000.000 s3mTernjata, bahwa barang rampasan se- disiarkan malam tadi, menerangkan, bahPa kira 2,000 tahoen B.C. jang telah serta peranakan Rusjang bertjampoer darah pai 60.000.000. Delapan poeloeh procent dikit sadja, terdiri dari beberapa ocang wa orang terkenal itoe masih tidoer de“aloe, Peiping ada mendjadi iboe kota, Tionghoa. Saudagar-saudagar dan orang dari pendoedoek itoe anak negeri sedjati kertas loear negeri, jang senroeanja ber- ngan njenjak dan tidak, ada bahaja lang
| sedangkan koerang dari lima poeloeh ta- kapal dari 17 provincie, mempoenjai tempat dari district itoe,
djoemlah kira kira doearatoes roepiah.
soeng ventoek keselamatan djiwanja.
Kota

Peiping

ditoetoepi

oleh benteng

nang

KEKOESOETAN
OEANG DI INDONESIA.

Beloem

roepiah.

PERLOE BENAR PENGHEMATAN.
Betawi,

15 Oct. (Aneta Radio) Didalam

vergadering Gedelegeerden pagi ini, toean
Van den
Bussche memberikan keterangan
tentang keadaan kas negeri, jang sengadja
disiarkan:
« Berhoeboeng dengan keadaan economie,
maka perloe ditentoekan:
Pertama:

henja

Kesoekaran,

dapat pergoenakan

tentang

dinegeri Belanda sendiri memang

djaoeh

bawa

pandjang.
perkara

dari

nama

senang

oentoek

masa

sedikit benar

keadaan jang soekar

Arwah

tocan

Mahmoed

ge-

lar Datoek Rangkajo Bongsoe K.N. Taloek

Kebimbangan ini, menjebabkan kepastian jang ditjitatjitakan oleh pemerintah
disini, oentoek menoetoep, ongkos ongkos
jang keloear dengan memperbanjak oeang
kertas negeri, djoega semangkin tipis boleh diharapkan.

djoekkan

jang

Didalam keadaan seperti sekarang maka
timboellah keperloean
mentjari
djatan,
wmendjawab pertanjaan, jang menjatakan,
apakah jang perloe diichtiarkan, betapa
akan mengoerangkan oeang oeang jang
keloear oentoek negeri ini, dan itoe semoea menjebabkan diambil tindakan tindakan jang langsoeng dan segera.

sebab orang

akan

dimadjoekan.

sekali, ja'ni pengiriman barang jang ber-

di Boeo (S.W.K.),

sih

mendengar

roepanja sekarang ma-

dengaran

akan menoen-

siapa jang telah mentjaboet dji-

wa K.N. terseboet dari badannja dengan

soeatoe sebab penembakan jang ditoedjoe-

kan kepadanja sewaktoe K.N. itoe men-

djalankan pekerdjaan.
Baroe sadja terdjadi penembakan terseboet, orang telah mentjari keterangan
siapa jang mendjadi penembaknja.
Tak
berapa hari antaranja telah dapat ditangkap Mak Intan seorang jang terdakwa

dalam perkara

itoe dan

keterangan jang
han Mak Intan,

riksa

oleh

disebabkan

ada

menoendjoekkan kesalasampai perkaranja dipe-

Landraad

di

Batoe

Sangkar

dan memberi hoekoeman seoemoer hidoep

kepada Mak Intan.
Sebeloem

telah

Hasil

bila masanja oentoek menjempoernakan
maksoed itoe beloem lagi tiba.

barang makanan oen-

toek
dipergoenakan
diloear
negeri
@emoemnja
tidak seberapa djaoeh perbandingannja dengan tahoen tahoen biasa.

Oleh

karena

semangkin

ini, hasil

tipis, sedang

Terang

matan

keroe-

mesti bertindak dengan

gian bakal bertambah besar.

Perbatasan
hasil negeri ternjata dari
djoemlah barang keloear diboelan Juli dan
Augustus
oentoek seloeroeh
Indonesia
berdjoemlah tjoema 34 pCt. dari taksiran

tahoen

1931.
Harga barang barang jang dikeloearkan dalam boelan Juli dan Augustus 76
PCt. dari taboen 1930 dan79 pCt. dari
dari

boelan keboelan semangkin hebat, lantaran
harga

barang-barang

berkoerang,
dan

jang masoek

djoega

ja'ni 60”/, dari tahoen

81”/, dari cerste kwaartal

Ternjata barang-barang
mangkin toeroen.

1930

tempoh

1931.

penoekar

Kekoesoetan

1929, dan

dalam

jang

roepiah

akan

dalam

dari pada

79.9

singkat

menjelidiki

bagai-

soerat kabar

atau soerat berkala

perhimpoenan.

tahoen ini, soedah

kekoerangan

jang

Begrooting commissie jang kedoea akan
menjelidiki
berbagai
bagai pendapatan
tentang penghematan jang dikemoekakan

berkoerang poela dari tahoen jang laloe.
Kekoesoetan jang mahahebat ini menjebabkan pembitjara pada tanggal 27 Januari
soedah njatakan ramalan, bahwa pendapatan bersih dari kas negeri dalam tahoen

1931

Begroo-

Selandjoetnja

ada

disoesoen

soeatoe

rantjangan djoemlah djoemlah jang mesti
dikoerangkan bagi segala begrooting af-

taksiran.

deeling
tahoen

semendjak tahoen 1932 sampai
1935. Pemerintah mengoendang

oentoek
gaimana

dan college college,
menjatakan piklran mereka, baakan dapat dilakoekan penghe-

disoesoen dalam boelan Juni, angka ini matan.
mesti ditaksir sebanjak 133 millioen, dan
Pembitjara

njatakan
djoega beberapa
matjam soal jang boleh menjebabkan oeang
keloear semangkin sedikit.

perhitoengan
sekali
lagi dalam boelan
September,
soedah menjatakan kekoerangan
sebanjak 193 millioen roepiah.
Njata
sekali,
bahwa tidak ada satoe

Penoeroenanse-

jang

poeloeh
procent
dalam
boelanJa-

Njata sekali, bahwa tidak satoe pemerintah
akan
dapat menoetoep kekoerangan jang demikian hebat dalam tempoh
jang singkat, sehingga tidak terhindarkan
lagi hoetang jang kian hari bertambah

Selandjoetnja pembitjara menerangkan,
bahwa pemerintah bermaksoed oentoek
mendjalankan pengoerangan gadji moelai
| Januari 1932, banjaknja sepoeloeh procent (sesoedahnja memperoleh kebenaran
dari jang berkoeasa), dan pengoerangan

dapat kekoerangan

besar,
meskipoen
singkat.

dalam

demikian

waktoe

banjak,

sebab dienst biasa soedah

begitoe

hebat

tekort gadji ini dilandjoetkan

Semendjak

1931

hingga

biasa sebanjak

seratoes

empat

mengenai

pegawai negeri jang bergadji dari doea
poeloeh sampai lima poeloeh roepiah seboelan. Oentoek golongan ini, pengoerangan gadji itoe sedikit dientengkan. Ambte-

naar ambtenaar

djinja, dengan

3

October
1931
hoetang jang bertambah
mesti
ditentoekan bagi dienst biasa dan
loear

hingga

poe-

loeh enam millioen roepiah.
Angka-angka jang begini koesoet menjatakan,
bagaimana
perloenja penghematan jang landjoet dan teratoer.
Didalam tahoen 1932
beberapa boelan
jang berpendapatan sedikit sekali, menjababkan hoetang hoetang semangkin banjak,
jang soedah berlakoe dalam masa beberapa
tahoen ini dibeberapa boelan jang dahoeloean, sehingga dalam sedikit tempoh nanti
moengkin tiba soeatoe masa,
pindjaman
pindjaman jang dapat dilakoekan berdikit-

toeng semendjak

djoega dikoerangkan

lebih tinggi

ga-

lain
dan

Sepandjang
kabar, sewaktoe
segala
saksi saksi jang dahoeloe dalam perkara
pertama didjalankan pemeriksaan kepada

beladjar

Islam di Voor Indie, telah diinterpioe
oleh seorang Journalist.

dansa ?
Tentang
perempoean
Indonesier dan
tooneel, boleh dikemoekakan ketoprak.
Betoel ketoprak tidak mentjoekoepi akan
disamakan
tooneel, tetapi ketoprak ada

Journalist itoe bertanja kepada Sjaukat
Ali: adakah
dinegeri
toean instituut
mengadjar
perempoean perempoean ber-

dansa dan bermain tooneel?"
Sjaukat Ali menjahoet:
Goeataillabillah!

,,Lahaulawala-

socatoe tangga dari tooneel.
Lebih

Roepanja Sjaukat Ali terperandjat mendengar

itoe,

Oentoeng sadja boekan saja jang diin-

Penoetoep.

kelocar
Sesoedah toean Van den Bussche berBiarpoen tidak dapat dimoengkiri, bahpedato
maka toean Van Helsdingen dan
wa pemerintah Belanda akan menoendjang
Indonesia dalam kesoekaran seroepa ini, voorzitter menjatakan terima kasih merelagi berkata,
bahmaka terbit peela soeatue pertanjaan, apa ka. Voorzitter sambilkan
wa
pengoerangan
dalam
Volksraad
djoega
kah Indonesia akan sanggoep memenoehi
beberapa matjam perdjandjian
jang ber- akan dilakoekan.
gantoengan
dengan pindjaman itoe.
Kewoedian vergadering ditoetoep.

tentang

ke-

pada seorang seri panggoeng.
Oentoeng sadja tidak djadi bertjintatjintaan. Kalau djadi.
. . . kan ma-

loe? Karena sama sama bermisai dan bermoedah-moedahan . . . . ada!"
Tjoema sadja, di Indonesia, institut jang djenggot ?
tidak

ada.

Tapi, ditempat

Sinyo

Deui.

boekan mengoeatkan

kete-

Inilah barangkali akan mendjadi
pemeriksaan jang akan dilakoekan.

INDONESIA.
didalam perkara pembakar

hasil

pang

Iboe memboenoeh anaknja.
Seorang
iboe
Tjakoer
soekoe

Pisang

Indonesier
Djambak,

(IS.W.K.),

memboenoeh

bernama
kampoeng

anaknja

jang baroe lahir, doedoeknja sebagai berikoet.
Hari Selasa 6 October jl engkoe Ass,

Demang

dan e K.

Negeri

Hilir menda-

pat kabar bahasa
dikampoeng
Pisang
seberang air ada seorang anak ketjil perempoean baroe lahir telah mati diboe-

noeh oleh
Engkoe

engkoe

terseboet

ketempat

dengan

toeroet

tjampoer.

Pada beberapa hari jang laloe soeatoe
toko Tionghoa di Pintoe Ketjil Betawi

telah.terbakar. Politie mendoega

ini ada

perboeatan disengadja.
Achirnja
politie menangkap seorang
mandar koeli dan seorang Djepang jang
bekerdja disitoe.
Koeli itoe mengakoe telah membantoe
orang Djepang itoe boeat membakar toko
itoe.

Sebeloem orang Djepang itoe digiring
kependjara, consul Djepang telah datang
pada Parket boeat mentijari keterangan.
Officier van Justitie tetap memberi titah
orang Djepang itoe dimasoekkan kedalam
tahanan, sebeloem perkaranja diperiksa.

iboenja.

gera pergi

toko.

Ditangkap
dan consulDje

se-

itoe. Setiba beliau

beliau itoe disana, beliau
laloe periksa
anak jang mati itoe, maka kedapatan loeka

Pew. Soer.

benar.
Sebab hal inilah engkoe Hoofddfaksa
di Padang
dengan
besluit dari toean
Gouverneur Soematera Barat sebagai di
kabarkan dengan kabar officieel beberapa
bari j. |. terperintah pergi kesana akan
memeriksa perkara terseboet dimana kalau
tiada salah dalam
perkara itoe boleh
diadi tiga perkara iang akan diperiksa

han di Cheribon, baroe baroe ini ada
dimintakkan pertolongannja oleh seorang
Arab jang terkenal sebagai rentenier.

jaitoe,

1 Siapa ig. sebenarnja mendjadi pemboenoeh
KN terseboet dimana orang jang
tersangka sekarang telah ditangkap.
2 Memeriksa
segala saksi-saksi itoe

dan

kalau kiranja benar

keterangannja

telah menoekar

dari jang dahoeloe, tentoe

mereka akan tertoedoeh bersoempah palsoe.

3 Apa sebabnja saksi-saksi itoe memberi keterangan jang sedemikian dahoeloe

»
»
»
»
Ld

O

RAT

Sang

sebelah

KO

kiri.

iboe

jang

tjelaka

dan kedjam

waktoe diperiksa oleh engkoe

dan e.K.N.
bahasa

iamengakoe

ia soedah

anaknja, karena

teroes

terang,

sengadja memboenoeh

ia merasa amat djengkel

poela memberi nafkah

selama

kantoor

kasihan

boeat oeroes

tihoen) hoetang itoe masih beloem diloe-

naskan djoega.
Kantoor itoe laloe mentjari keterangan
dan mendjoempai orang berhoetang itoe
didalam keadaan pajah. Ia mesti hidoep
dengan
pensioen
ketjil sekali bersama
tjoetjoenja
perempoean.
la mengakoei
hoetang itoe serta berdjandji soeka membajar saban boelan f 2.

ia dalam

mengandoeng anaknja itoe. Anak terseboet dilahirkan tidak diatas roemahnja,
melainkan dibawanja
keseboeah dangau
ladang padi jang djaraknja kira kira 135
M. dari roemahnja. Didalam dangau itoe
kedapatan
seboeah
baledong
penebas
roempoet jang soedah berloemoer darah.
Roepanja dengan baledong
itoelah anak
ditjentjangnja. Tj. S.

Kantoor terseboet laloe memberi tahoe

pada orang Arab itoe hal keadaan orang
jang berhoetang itoe. Pew. Soer.

Keamanan

E AT

Kolee-Som,

penagi-

Kantoor itoe mesti menagih soeatoe hoetang
berdjoemlah
f 40, .dari seorang
Europa. Sebetoelnja orang Europa itoe
berhoetang
f 80. dan baroe membajar
f 40, sedjak waktoe itoe (soedah liwat 5

Ass. Demang

dan sakit hati kepada
soeaminja, sebab
sisoeami tidak pernah poelang, dan tidak

KAPAT

B AT

Perboeatan

liang dibawah
mata dan doea liang di
bawah telinganja,
semoeanja itoe dibahagian

.

Soeatoe

9

Koles-Sam Kau, Satyrin,
ka

£

Obat Koeat

£

a

Jang telah terkenal | 4,
dimana-mana.
A

2

£
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Obat

5-4

Jang telah terpoedji
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Moestadjab
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diseloeroeh doenia
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(Kefaedahnja)
Jalah bisa semboehkan dengan lekas orang jang dapat penjakit Zenuw lembek.
kocat, makanan tidak bisa antjoer, kekoerangan tidoer, sakit paroe, napas sengal-sengal,

beranak,

— Habis

atas, bisa dipastikan semoea
Toea Kembali Moeda).

sakit badan lembek, baik sakit dikasi makan obat-obat jang terseboet didengan lekas (Pribahasa kata: Orang
Jang Soedah
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pikiran-pikiran koerang
kepala sering sakit, mim-

keloear air mani, oemoer toca koerang napsoe, Matjam-matjam penjakit dalam peranakan, Pek T'haij, koerang
ting, datang kotoran tidak tetap, pinggang pegal, sakit peroet, boeang air darah, medjan, koerang boeang
air, kemaloean lembek, penjakit gindjel, kentjing manis, pilek, demam, badan lesoe, mabok kapal,
sabeloem dan

sesoedahnja

jang

dikii dalam nageri, tidak dapat lagi menSesoedah
doea soal dibitjarakan lebih
tjoekoepi ocang jang keloear. Bila hal ini
maka tocan Van den Bussche
terdjadi, maka perloe sekali negeri Belan- doeloe,
da akan memberikan toendjangannja dalam memperkatakan soal jang soedah diterangperkara ini, dengan djalan
menoetoepi kan diatas.
ongkost-ongkost jang perloe oentoek ocang

lagi

laki laki jang menjamar djadi perempoean.
Moela moela pertama sekali Goeit Goeit
nonton Ketoprak, ia soedah tergila - gila

»

Kalau
oempamanja
saja jang dalam
perdjalanan di Mesir. Ini oempama sadja!
Dan saja ditanjai: ,,adakah kn ditout beladjar dansa dan main tooneel di Indonesia?"
Saja nanti akan mendjawab: ,,. ....

banjakmenaroeh

Kemoedian ada djoega kelihatan, toean
toean Zalinge, Sandkuyl dan lain-lain leden
Volksraad dan pembesar- pembesar

hati

dimoeka
landraad
dahoeloe, jang bekas di tjentjang tjentjang.
tetapi sekarang telah bertoekar jang berSatoe
liang dibawah dagoek,
satoe
arti segala keterangan dahoeloe tiada liang ditelinga, satoe liang dipipi, satoe

sedikit, terhi-

perhatian.
Betawi, 15 Oct. (Aneta Reuter) Didalam
gedong Volksraad banjak orang menaroeh
perhatian
oentoek
vergadering gedelegeerden itoe. Tidak ada satoe kerosi jang
kosong. Vice president Raad van Indie
djoega sama hadlir dan mengambil tempat disamping medja voorzitter, jang sengadja
ada disediakan soeatoe tempat
jang kosong.

menarik

toprak ini, adalah: didalam ketoprak, didapati beberapa banjak
. . . . . .
ajam
djantan
berboeloe betina. Jaitoe:

pertanjaan itoe.

terpioe itoe.

dansa.

Itoe Hotel-Hotel, toch lebih dari institut

rangannja

1 Januari 1932 nanti,

Volksraad

jang telah

menembak KN itoe, tetapi orang
bersama beberapa orang kontjonja

nuari.

Hoetang bertambah
dengan 146millioen
roepiah atas dienst
biasa danloearbia-

sa.
1 Januari

lain. Ertinja boekan Mak Intan

millioen departemeatshoofden

Dalam nota financieel tahoen 1932, jang

begrooting

djvega arwah itoe tak soeka melimpahkan
satoe kesalahan kepada orang lain jang
barangkali boekan pemboenoehnja, timbuel satoe kritiek tentang toelisan dalam
batoe peringatan itoe sebab disana terang
terang dikatakan matinja KN itoe ditembak mati oleh Mak Intan bingga koedian
batoe peringatan itoe terpaksa dibongkar
dan barangkali diganti dengan jang lain.
Perkara sampai disana sadja.
Dalam pemeriksaan jang disampaikan
orang kepada Tj. S., didapat keterangan

mereka

ka-

memboeat-

dikoeatkan oleh keterangan lain lain,

mana
kas pensioen dapat diringankan
Idapat dikoerangi belandjanj1) dan banjak
peratoeran peratoeran jang sedang dipeladjari, jang memoengkinkan pengoerangan atau mengeloearkan belasting bagi
pensioen pensioen jang soedah dikeloearkan.

se-

berpengaroeh bagi
kas negeri.
Ketetapan dan kehebatan kekoesoetan
doenia njata benar mempengaroehi pendapatan negeri. Dengan tidak ada engkelangnja
pendapatan
dalam tahoen 1930
senantiasa bertambah berkoerang dari ta-

hoen

sigap dan tjepat.

tingscommissie.
Peratoeran pensioen
jang diobah.
Tentang pekerdjaan
begrootingscommissies pembitjara menerangkan, bahwa
ada
dibangoenkan doea commissie jang
bekerdja, jang pertama hanja menjelidiki
apa jang boleh dihematkan dalam
soal
toelage dan pendapatan pendapatan extra,
sedanxy commissie jang
kedoea
dalam

dari taksiran boelan dalam setengah tahoen

1931.
membeli

penghe-

lebih djaoeh,

Pekerdjaan

1930 dan 94 pCt.

kwartaal pertama ditahoen
Kekoerangan kekoeatan

dengan

Atas pertanjaan toean Van Helsdingen,
tjara tjara apa jang dipertimbangkan, maka
pembitjara mendjawab, bahwa pemerintah
menganggap tidak ada toedjoeannja dan
tidak moengkin tjara tjara ini dioemoemkan, jang semoeanja masih didalam persediaan.

Angka angka jang
menjatakan perbatasan hasil negeri.

boelanan dalam

bahwa

dilandjoetkan

dari pada apa jang disangka Pemerintah
bermoela,
tidak dapat dihindarkan, dan

keoentoengan

djoemlah

sekali,

mesti

Tionghoa,

......

Pemerintah tidak soeka memberitahoe- kan batoe peringatan dikoeboer KN ter- dan kalau kiranja mereka memberi ketekeerang
harganja dari barang jang di
kan
betapa djalan jang akan ditempoeh seboet, tetapi barangkali arwah mandiang rangan jang betoel, maka tentoe ada lagi
tesima,
senantiasa masih tetap beloem
oentoek
melakoekan penghematan itoe, itoe beloem merasa soeka dan barangkali satoe perkara jang akan menimpa orang
berobab.
lain.
Ketiga:

orang

Kadang-kadang disitoe ada djoega terselip
seorang doea perempoean Indonesier, jang
Tatkala didalam perdjalanan singgab di mengbiboerkan tetamoe, sambil .
aa
Mesir,
Sjaukat Ali, seorang pemimpin

betoel-betoel,

itoe orang

perkawinan

dang-kadang ada djoega “diadakan dansa
Lahaulawala

jang dihadap, dan begitoe djoega dipasar
ocang Nederland, keadaan sekarang masih dichawatiri.

segera.

pit,
Dalam

keadaan

Penghematan

hasil-hasil negeri, semangkin sem-

Kedoea:

K.N. Taloek mem-

riwajat
Tiga

tempat

BOEAL.

Pemboenoehan

Pertanjaan ini boekan dikemoekakan
sebab tidak moengkin kedjadian, lantaran

dengan 146 mil-

lioen

SUMATRA.

Belanda akan memberikantoendjangan
oeang

Semendjak
1 Januari
hoetang bertambah ba-

njak

Ag

pasti Negeri

Tel, No. 134.
Soerabaia.

dan

en

————

Goenoeng

-r

Merapi.

partij perdjoedian, pada mana menoeroet |jang oleh agent agent itoe dipoekoel re-|telah ,,Sin Po" wartakan tentang pera- denten) dineger
da pada tg. 1 Octotaksiran ada toeroet ambil bahagian 700 | bah dan kemoedian
sisanja jang roepa-|rakan dari Timoer dan Barat jang akan ber diadakan p
| vergadering gotha
orang.
|roepanja tidak berani melawan dan tidak |diadakan di Leiden di tanggal 3 October. (menentang de
stratie terseboet. Partai
Perdjoedian itoe dilakoekan padasoea- ingim mendapat nasib seroepa. Orang lari
Berhoeboeng dengan ini, Perscommissie | Indonesia m
cdjoci dengan
adanja
(protest-vergadering ini dan pada tan:
Partai Indonesia menoelis seperti beriMerapi dari fihak Barat dan Sampai di toe pesta dari salah seorang pendoedoek bertjerai berai.
gel
p:
g
erg
P
Tidak koerang dari 10 tikar boeat ber- |koet:
dalam kawah (kraterwal) dari. goenoeng kampoeng jang baik-baik.
30 September 1931
telah mengirimkan
dan lebih djaoeh
700 pendjoedi itoe, jang tahoe djoem- djoedi telah dibeslag
itoe dari mana katanja dapat ditilik goeprotest-telegram, jalah goena menjokong
Sebagai kebiasaan tiap-tiap tahoen pada aksi Perhimpoenan Indonesia, jang boenjigoer-goegoer lahar itoe Saifataren jang lah mereka ada lebih besar, tidak berpikir banjak perkakas main.
Lebih djaoeh didalam roemah itoe di-|tanggal 3 October, di kota Leiden diada- nja seperti berikoet:
sekali akan meladeni pengintaian
berasap tebal memboeat orang tidak dapat sama
dari
tiga
orang
politie
itoe.
Mereka
berdapati
sematjam kasboek, didalam mana|kan soeatoe keramaian, oentoek mempesampai
lebih djaoeh meskipoen mereka
main teroes dan mengambil sikap begitoe ditjatet dengan teliti nama 188 orang, |ringatkan kemenangan Rajat Leiden (Lei»Perhimpoenan Indonesia
Francois
berdoea ada memakai topeng gas.
Valentijnstraa haag
Partai Indonesia
Diatas toempoekan lahar itoe
hawa mengantjam terhadap pada patrouille itoe jang telah memberikan bantoean boeat|den ontzet) didalam peperangan kemerprotesteert tegen demonstratie rijkseemasih begitoe panas hingga orang tidak jang datang mengganggoe pada mereka, pesta itoe, kira - kira 1 roepiah seorang. |dekaan negeri Belanda. Hingga sekarang
hingga commandant dari patrouille itoe Oecang itoe telah datang dengan lebih keramaian itoe tidak memberi kedjadian
heid drie oktober welke
Indonesische
dapat datang dekat.
onafhankelijkheidsbeweging miskent en
Perasaan jang didapat adalah sekarang jang mengoeatiri soeatoe perlawanan de- gampang, dari jang dapat diperoleh boear|apa apa. Tetapi pada tahoen ini, bersama sama keramaian terseboet oleh per.
sendjata minta bala bantoean dari belasting.
Indonesische goevoelens kwetst",
goenoeng itoe — sedikitnja boeat soecatoe ngan
himpoenan
Oost
en
West
akan
diadakan
Tangerang.
goenoeng api — ada sentosa.
Perarakan Oost en West di Leiden.
demonstratie jang menggambarkan, bagaiDalam bahasa
Sementara ini, koempoelan politie itoe
Indonesianja kira-kira
Pemandjatan ini dilakoekan boeat mePerhimpoe
nan
In-|mana
senang rajat Indonesia ada dibawab | begini:
dilempari
batoe
oleh
orang
banjak
dari
meriksa
letak dan keadaan toempoekan
donesia memboeat|pimpinan bangsa Asing !!
djoeroesan.
Malahan
beberapa
lahar itoe serta lahar-lahar
batoe
jang segala
protest- vergadeRa
»Perhimpoenan
Indonesia
Francois
djatoeh kebawah agar, berhoeboeng de- antara mereka melempar dengan lampoering.
Partai ladoKedjadian jang begini ini, jang berten- | Valentijnstraat
Haag
Rartai
Indonesia
lampoe
jalg
masih
menjala.
Hoofdagent
ngan moesin bandjir j.a.d., dapat diambil
nesia
sokong
me-Jjtangan dengan keadaanjang
sebenarnja, | memprotes demonstratie rijkseenheid (Betindakan-tindakan melindoengi desa-desa itoe kena lempar moekanja dengan batoe.
ngirim
telegramldan
tan
ng
enda
perasaan
Kebangsaan
llanda Raja) tiga oktober
merendahkan
Keadaan djadi begitoe hebat, hingga po
dan kunstwerken disebelah bawahan.
protest.
ari
Rajat
Indonesia,
maka
oleh
Perhim-|pergerakan
kemerdikaan
dan meloekai
litie mesti melepaskan berapa tembakan
Pada hari tg. 25 September jang laloe |poenan Indonesia (Perkoempoelam Stu- perasaan bangsa Indonesia".
Perkara menghinakan Nabi
dioedara akan memboeat takoet
oranglohamad.
orang jang brutaal itoe.
»D.K.“
mewartakan pemerintah telah
Beginilah
adanja keadaan itoe ketika
bertoekar pikiran dengan Apostolisch Vi- datang pertolongan dari Tangerang dengan
caris dari Betawi tentang
toelisan
ten taxi.

Berge didalam

,,Studient“ jang menghina

Diwaktoe itoe orang

pada
nabi
Mohamad
dan
memboeat
moerka pendoedoek Moeslimin didjadjahan

melawan

keras

dengan
keras, boekan dengan mempcer
goenakan sendjata-api, tetapi dengan tisi-

ini

djoe dar. roejoeng karet. Dan disisi dja go
Actie terhadap pada 700 pendjoedi.

djago itoe meski
mereka
berdjoemlah
700 lebih mesti menjerah kalah.
Telah diberikan tampar tamparan jang
keras. Koempoelan itoe achir - acbirnja

Dari
Tangerang
dikabarkan oleh
Aneta,
bahwa oleh Hoofdagent dari
Veldpolitie dan beberapa agent Indonesier

didesa Tjongkong. telah digeledah soeatoe|boebar,

moela

moela

berpoeloeh

orang

TJOEWI
,

an

TJELUEP

oh an Halang dngan like .
memanleikar Lejuon Alam “(po2eya 2
2
pasa balm akan bebecald Inti La
&

Pangunpa Penpnga Tt
peta fpulir pn

lagu

Moelai dari sekarang, toea:
moesti

djalan

dari

Ad Langg 0.

Aenyerunrg
an Z7

7“

na

hore Kak

Ye
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Kek Tao

SIN

teroes sadja ke

HUTTENBACHSTRAA
Disana

satoe

perloean,
pang

toko

atau

sediakan,

tanjak doeloe

segala

toean poenja ke-

sebeloemnja

kelain djalan,

toean menjim-

adresnja.

Medan's

Kewadjiban seseorang terhadap pada
istrinja, anak-anaknja adalah mendjaga
soepaja
kesehatannja
sendiri, kesehatan familienja tetap baik.
Mereka jang mengerti kewadjibannja
itoe tentoe mentjari djalan, bagaimana
kesehatan baik itoe dapat diperoleh.

Warenhuis

Medan

Ditjari tentoe djalan jang baik dan

jang

tidak banjak

adalah

Hiu Ngi

boeatan INGGRIS dan AMERIKA,
jang soedah terkenal sedari tahoen

»IMPROVED

(Wa.

Shillcock

..BUKTA"

KAOES-VOETBAL

dan

ditanggoeng

dari wool

tjorak

:
"

Manfield)

tidak loentoer

TENNIS

botol

ketjil, f 2,25

satoe

botol besar.

belang2 “amal

2

" Sa

ana

Menghindarkan
adalebih
baik
mengobatinja.

Anggoer Obat Tjap
Boelan,
saban-saban
diminoem, menimboelkan darah baroe, tenaga
baroe napsoe akan makan, kegembiraan bekerdja. Artinja itoe djoega, roepa-roepa penjakit
tinggal djaoeh dari toean.

Bagi kaoem perempoeran anggoer obat itoe baik boeat bikin teratoer datangnja boelan:
perempoean jang baroe bersalin, kalau diminoemkan itoe anggoer obat, lekas kembali tenaganja lama. Tanjakanlah djoega pada mereka, jang telah djadi ,,langganan" Anggoer Obat Tjap
Boelan itoe. Tentoe mereka itoe memoedji kemandjoerannja.

Hoofddepot

k

f

POO

THAI
Medan

setjoekoepnja

Boeat

dan barang2 TENNIS.
dapat
vrij
—Priiscourant
ee
II,
djoeal lagi dapat
longan “/, bagoes

Tjatetlah!
penjakit
dari pada

FOO
(Kesawan

61,

DISPENSARY
Tel.

789)

—

Batavia.

RACKETS

4

HAN
Oude

f 1,25 satoe

matjam2

da

dari Elastiek Na dewe Warna
KINEKAPPEN dan ENKELKAPPEN
TJELANA-VOETBAL,
matjam2 warna
ATHLETIC-SUPPORTER (gantongan kemaloean)
Barang2 keperloean Sports dengan

Boe-

Merk:

#MATCHLESS:
"AMEION
"HERCULES"

BADJOE-VOETBAL,

Fen's Anggoer Tjap

dari

(terpakei dalam
Olympic Games)

T“ Greban (Wm.
Thomlinson Ltd)
»ZIG-ZAG" De Luxe (Wm.Sykes)
»IMPROVED T"
(Clegg Ltd)
.CHAMPION-SPECIAL

SEPATOE-VOETBAL

langganan“

1931.

VOETBAL
.GLOBE"

mendjadi

anggoer itoe tjoema

perkakasnja
—

ongkos.

lan. Boekan sadja
baik, tapi djoega
moerah!
Harganja

VOETBAL

1921

makan

Salah satoe djalan jang baik itoe

Markt

No.53

SENG
(Djalan

Deli

Bioscoop)

Tenaga
Ada didjocal

& Co.
Tel. 755

MEDAN

jang hilang, baik pada
ditoko terseboet

diatas.

perempocan

maoepoen

pada lelaki,

kembali

100!,

kalau pakai

vigorine

samai

asik

sei

inai

mLoc."
mewartakan, di minggoe jang
laloe dr. Schmidt dan opzichter Katafksy
soedah beroentoeng memandjat goenoeng

maan

—

@ALKISSAH
Pada

MAMA 9 4 4 Mebawnan 4 4 4 Kaori ag
Ai NY
Rachmat
Obat
Toko

@'

MALAM

Pekerdjaan

DIDALAM NERAK
Oleh:
13
laki laki

menjahoet: ..Tentoelah

kesoedahannja kita berdoea akan mendapat
tjelaka,

mama

nama

kau

itoe,

baikkoe

akan tertjemar, dan

jang disangkakan

akan

tertjela

oentoek

orang

4
»
4

se-

kita

sadja djangan

poetoes. Jang

lain itoe biarlah kita habiskan. Kau bersoeami. Meskipoen kau ta' soeka kepada
socamimoe itoe, dia itoe soeamimoe djoea
pamanja. Terdjadinja perboeatan kita ini,

PENJAKIT

SEGALA

dibawah ini :

terse boet

jang

potong) bikin baik. seperti

MATA

Seperti: Mata-mata kaboer, gelap dan merah en tidak terang
dan sakit Ambaien (Bawadjir) (Pills) didalam sedikit hari
saja sanggoep dengan GRANTIE bikin semboeh. Seperti
mani entjer atau Lemas kemaloean, saja bisa bikin baik.
Sakit perempoean, loeka dan keloear nanah, segala penjakit toelang dan pinggang (Reumatiek(, sakit batoek

soetji

selamanja,

dang disamping itoe orang tocamoe akan
terbawa-bawa. Tetapi Habsjah, boekankah
semoeanja ini telah akoe njatakan kepadamoe,
akoe
soeka djika perhoeboengan

bathin

dengan

| 289

«

dan

(Astma)

Djam

Segala waktoe

lain-lain.

teli. 1465
Medan.—
Cantonstraat 19.

sampai poekoel 12.
sampai poekocl 7.
—
SORE poekoel 4,”
dalam dan loear kota. - —
boleh panggil

bitjara:

PAGI

pockoel 7,

GE
000

MB

dengan

Awas!!!

teli. 62 P.Brandan.—
Hooidweg 62.—

130

»Particuliere auto dienst tjap piso
& tangan”

—

Menoenggoe

sekali.”

——

dari pubKarena berboekti dapat perhatian jang penoeh
lagi perdjalanan
tambahi
kami
liek, moelai dari 1 September
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, tjoekocp djadi satoe ,.tanggoengan“ dan ,,boekti"
bagaimana kami bekerdja oentoek kesenangan bersama.— Keterangan lebih djelas, bersama dengan tarief sewa, boleh
dapat
dengan gratis pada agenten jang biasa.
Hoofdagent:
Chu Huat Hin
Chu Liong Hin

(tidak

OPERATIE

sanggoep mengobati segala penjakit ZONDER

menit

tiap-tiap

P.Brandan Medan dan sebaliknja

Awas!!!

saja

dan

penjakit

sehari atawa

15

Negeri dan

diantero

segala

dari

poedjian

soerat-soerat

terkenal,

soedah

jang

Saja satoe THABIB
ribocan

kali

Amirdin

Jong
Tjong
Medan,
Hianstraat No. 83
Tel. No. 1284.

Filial
Pematang Siantar
beloem djadi boeka

GOEIT-GOEIT.

Jang

Tabib

» 48

Aa

—————.

hormat.

000

boekanlah kehendakmoe djoea."
Jang

perempoean

menjahoet

seperti

meradjoek boenjinja : ..Djika begitoe, kau
soedah ta" tjinta akan dakoe. Djika kita
haroes memperingati jang
doeloe, boekankah kau djoega jang memoelai menjing-

Baroe

»sNEW GLOBE"

goeng hatikoe, soeratmoe bertaloe taloe
datang kepadakoe menjatakan kau ridla
sehidoep

semati

bersama

sama,

Soeara itoe diam poela.
Tiba tiba laki laki itoe menjeboet nama kekasihnja itoe ,,Habsjah, Habsiah“
katanja.
Diiringi soeara riboet. mengarah arah
orang bergoemoel, perempoean itoe menjeboet : ,Djangan lagi Kamaroedin, Djangan lagi, jang'soedah itoe, soedahlah....!“

Soeara riboet itoe semangkin mendjadi
djadi kedengaran. Saja jang mendengarkan dibalik dinding, ta" membiarkan perboeatan jang dahsjat itoe laloe
begitoe
sadja.
Tetapi,
alangkah
pandirnja saja ini,
apakah faedahnja bagi saja hendak mengetahoei rahasia orang.
»Tetapi
. .
. tetapi
s
laki-laki jang kedjam itoe
. . . .
darah saja gemoeroeh.
Saja hendak memandjat,
dari atas ta'

BEE

Chemische Wasscherij en Ververj
Kesawan

128

Kerdjaan ditanggoeng

Harga

»NEW
Sigralah

minta

Boeat
Boeat
Boeat
Boeat
Boeat
Boeat

saja sangat
beloem

saja

terasa

bersandar

dikoersi,

badan

teroeslah

saja keatas

saja

nje-

njaknja djoea, hawa njaman benar.
Saja bermimpi. Saja dipertoebi-toebikan
oleh
empat
orang adik adik saja jang

laki-laki, sebab saja terlaloe lambat mem-

bajarkan wang sekolah mereka itoe.
Waktoe
saja soedah penat dipersama
samakan mereka itoe, saja hendak melawan.
Saja
pegangkan
pinggang salah
seorang

diantara

hendak

saja

saja

ta'

adik-adik

hempaskan,

sanggoep

lagi,

saja

tetapi

itoe,

tenaga

karena

ia amat

berat
20
Saja tersentak,
terbangoen didalam keadaan jang adjaib.
Hari soedah siang. Djam menoendjoek-

kan poekoel 630 menit

Saja segera meninggalkan tempat tidoer,
karena Salmiah tjoba hendak mengganggoe
saja.

Hati

saja

dengan

aman

kesal,

saja

tak dapat

tidoer

.Salmiah"
kata
saja.
..sekarang saja
bendak pergi mandi, kau haroes keloear
dari

kamar

ini,

kamar

ini

hendak

saja

koentji'"
Saja

ta'

hendak

koe
memenoehi
sahoetnja

keloear, sebeloem eng-

perdjandjian

diberikan

Patent

semboehkan
mendjaga

jang

roepa katja

Sanggoep periksa katja mata jang tjotjok oentoek kesehatan mata toean
- tocan
dengan ongkos pertjoema.

keloear

oesah

tidak

klontong.

8

Lagoe-lagoe

katja

lagi

jang

dengan

bagi toean- toean.

Boeat

Menoenggoe

belibanjak

dengan

boleh

hormat.

dibatja!
Sedjarah

KOAN

———

Djilia1

1-—

1 stel-4 djilid

Gemelan,

f 4.25

Berisi:

Ultrapone
Dongeng

"iB

PW

TERIMA
merk

:

PERGERAKAN
INDONESIA
1929
— 1930

Medan

Krontjong,

toekar

tjotjok
besar

Keoentoengan

oecang.

Djoega sedia barang - barang
kita kasi rabat jang pantas.

Perloe

MEDAN

mata.

Boleh

ketjantikan

Plaat Gramopone

enz. enz.

Pembitjaraan-pembitjaraan penting dalam Volksraad.
Pemeriksaan Hakim, Pembelaan dan soerat-soerat toedoehan
moeka P. N.I.- Ir. Soekarno cs.—.

terhadap

pe-

Disoesoen oleh toean-toean:

1001 Pak Sapar
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Extra dengan Stryorkest Tradjoemas,

Kar

| di Swarakan oleh Mahmoet Mekka

Badendang
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Lagoe

dimainkan

oleh Zazando

Soerabaya

) Gemelan Polok Brang.
Poedjas Toeti
Anem,
»
z
Sroendeng Gosong 1 )
6 1011 Lagoe Dor Hidjaz Masri ) Di Swarakan oleh Machmoed Mekka.
) Oleh S. Abdolrahman, gamboes.
Lagoe Blorgsong
) Zonder Zang dimainkan oleh Zazando
6 1012 Wals Timoer
) Soerabaya.
Ajam Sitting
) Gemelan Pelok Barang.
6 1013 Kasmoeondona
5
Slendro 9.
in
)
Pangkoer Palaran
60017 Djipang Lontang
) Muziek- Vereeniging Setia-Manah Bandoeng
Paron
—) Tembang Soenda Ternjanji oleh
60019 Asmaradana Gedjlong

6 1008

60020
60021

Senggot
Adan Rokbie:
Paro-Extra
Tedja Mantri

60023

Boengboelang
Embat-Embat

0.) Neng Ito.
) M. H. Sahoedi
Gamboes

Pake
)
)

Tembang
Tjiandjoer.

) Tembang
)

Moestasih

oleh

Neng

soenda ternjanji

oleh

Nji Ijoeng

Bandoeng.

Liang You Company

tadi", kata saja. «

Kesawan 94A
74

MEDAN

Boekoe

Tel 992

ATLAS.

berisi 48 Kaarten

Doenia,

(Peta Boemi) dengan berwarna-

warna, bagoes dan terang.
Utakan | Paling baroe sekali, diperboeat sesoedah selesai peperangan Doenia
).
ian bahagian-bahagian

dan

Afrika,

dari

memerintah

jang

keradjaan

Azia. Amerika

baroe di Europa,

sendirinja: dapat dengan djelas kita ketahoei

bila kita pergoenakan Atlas terseboet.
— Poelau-poelau Indonesia, ada selengkapnja dengan terang.
Terhias dengan 20 Gambar tambahan, djalan penambah pengetahoean
dari gambar roemah, keboen, dan gambar orang-orang dari pe:
jang penting di Indonesia.

Berisi Vlieghaven-Stations

Kapal terbang-: djoeroesan Europa-Batavia

Semoea isinja diatoer dengan memakai Alphabetisch Register.
Penting goenanja boeat sekalian:
Kantoor perniagaan atau saudagar-saudagar jang hendak

rimkan

sesoeatoe

perhoeboengan

pesanan

dagangannja,

Schakelschool,

mengi-

soepaja

moedah

pada

segenap

ditoedjoekap

maoe
mana
kenegeri
adresnja
disampaikan
pendjoeroe dari Doenia ini.
— Bagi moerid-moerid

MULO

Oekoeran
besarnja:
23x32
Diperboeat oleh toean:

Ito.

ternjanji

soenda

Baroe terima teroes dari Amsterdam:
dari seloeroehnja

Hallo Zazando
)
) Lagoe Leloetjon dengan Stryk6 1006 Kang Mas Dan Den Adjeng
Warsipa Wargina Warsio Ke II ) orkest Tradjoemas terjanji oleh
Mr. Radi, dengan Miss. Salhiah.
6 1007 Madhem Alad Hubbira
)
) Di batja oleh Machmoed Mekka.
Maoeloed Nadhem

Mr. Sastromoeljono dan Rechtskundig Idih

Diterbitkan oleh : Fonds Nasional.

Kelat

6 1004 Leo His
6 1005

) Lagoe

H.O.S. Tjokroaminoto, Mr. Sartono,
Prawiradipoetra.

) ternjanji oleh Miss. Salhiah.
) Lagoe Leloetjar dengan Stryorkest TradjoeLelo, Lelo
Krontjong Mataram) mas, ternjanji oleh Mr. Radi.
Pisang

engkoe"',

camhnenaan |

segala

ta”

hidoepkan darah
mendapat kekoeatan

ENG

klontong

terpake.

penjakit

menambah

MATA

Gratis

kewarasan

BAROE

padanja.
» Wang ini koeberikan padamoe, mememoehi djandjikoe jang soedah koeoetjapkan

(Ada

barang

po

Soepaja saja djangan diganggoenja teroes
meneroes
djc ega, saja keloearkanlahseboeah
ringgit dari dompet saja dan saja berikan

malam

Telf. 1452 Medan

TJIN TONG & Co, Sirion No.3

katil, ta' lama

tidoer itoe dengan

KATJA

dan

saja

tertidoer.

Sumatraphoon.

-

Djalan Antara 59,

letih, sepi-

ta' mengatjoehkan Salmah doe-

Rasanja

GLOBE"

obat

TJIE

269

4 pagi

t.doer.

TOKO

280

Segala pesanan dari loear kota bisa di kirim dengan rembours.

Koekoek ajam bertaloe-taloe.

saja

hormat,

Boeat kesoeboeran anak-anak

lagi.

poekoel

Telegramadres:

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

moerah.

menerbitkan kesenangan
Boeat menerangkan pikiran
Boeat badan langsing
Boeat gemoekkan ramboet

liwat 18 tahoen, bentoek badannja ketjik

rebahkan

dengan

Akan

Roepa-roepa

itoe berkoerang. Ramboetnja teroerai.
Kemoedian
ia doedoek menghadapi
lampoe jang terletak diatas medja.
Wahai, kata hati saja,
tjantik
benar
betina ini, saja taksrr oemoernja beloem

menoendjoekkan

Oudemarktstr.2 Medan.

keterangan

—mc—cemems

dekati katja besar. la berkatja, agak saja
ia hendak melihat, adakah ketjantikannja

molek, djaoeh lebih tjantik dari Salmiah
toetoer katanja.
Dari tadi, saja kenal betoel ia berasal
dari Sumatra Timoer ini djoega, kentara
dari bahasa Melajoenja jang lemah logatnja.
Saja
toenggoe toenggoe ta' kedjadian

»Sumatra Gramophoon
Company“

Menjediakan

Saja membalas, ia saja tolakkan poela,

doek

jang terkenal di

Kalau begitoe dari mana ?

saja mengambil hak saja itoe kembali.
Perempoean itoe kelihatan berdiri men-

Dengan

GLOBE"

pantas dan

Menoenggoe

ta" bersoeara.

Anggota

Escompto

baik hampir seperti ,. THE

direken

saja digantikannja. Dia tertawa-tawa jang

tjingpoen

Bank

Huttenbachstraat.

kang saja, roepanja ia berbaring dikatil
tadi boekanlah ia tidoer.
Saja
ditolakkannja kesamping, tempat

apa

hormat,

TN

Dengan hormat diberi taoe.
Kita baroe boeka satoe Chemische Wasscherij en Ververij di Kesawan 128.
Boeat toean-toean dan njonja-njonja bisa gampang
mampirkan, tempatnja
bagoes di pinggir simpang. '

Didalam hal saja asjik melihat itoe,
ta' saja ketahoei Salmiah berdiri dibela-

Djam

dengan

Telefoon 1238

Dimoeka

Oh, dengan amat perloe saja tjarilah persamboengan sebilah
sebilah dari papan
jang mendjadi dinding kamar itoe.
Wahai, saja beroentoeng,
saja dapati
satoe lobang ketjil. Dari satoe dapat memandang kedalam
dengan
lobang itoe,
wahai, apakah jang saja lihat

apa

Menoenggoe

tetapi

semoeanja......."'

dapat melihat.

Sedia bermatjam-matjam Gramophoon
en platen, djaroem,
minjak plat, borstelplat enz.

Baroe'boeka!

boeka!

cM.

A. De Moor.

Harga

ditoko,

pakai

koelit

Carton tebal dan

Diterima sedikit sadja,

atoerlah

koeat omslagoja berwarna

bagoes £ 4.30,

lekas pesanan.

Harga lain onkost kirim.

Depat peda: SINAR DELI.

