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PERLOE

DAN RAIAT.

SATOE

COMITE.

M.S. jang dimoeat kema-

toek

mendirikan

soeatoe

Comite,

Yoena

bekerdja berhoeboeng dengan kesoekaran
peaghidoepan raiat kemarin, ternjata men-

dapat perhatian banjak dari pibak ramai.
Sampai pagi ini, kita banjak beroleh

pertanjaan pertanjaan
tentang adjakan itoe.

dari kiri

makanan

Ada pentingnja akan dicendjoekkan betapa perloenja didirikan soeatoe Comite
lang akan memikirkan keadaan jang boeroek didalam bal ini.
Akan
mengoendjoekkan
itoe, lebih baik kita berkata
pihak

bersama,”

kesoekaran atau

didalam

dan

barang siapa jang tidak

hanja memikirkan

hendaklah

sama

perioek nasinja sahadja,

sama memberikan tena-

ga dan pikirannja didalam hal.
Hari ini sipolan mendapat kesoekaran,
esok loesa, siapa tahoe....toean sendiri?

Oleh

sebab

kesoekaran
djangan

itoe,

lebih-lebih

sekarang

hanja

dimasa

ini, hendaklah orang

memikirkan

tetapi hendaklah

Manakala
jang

karena

soedah

menjatakan

Djangan

diperoleh.

Deli.

ada beberapa

setoedjoenja,

orang

maka

de-

nanti

besok,

hari ini djoega!

INDONESIA.

Pekerdjaan ini roepanja sampai
tjoekoep berat bagi pemerintah, hingga nampaknja, seakan akan tidak ada lagi waktoe
oentoek memberikan soeatoe pertolongan
oentoek raiat jang banjak, atau oentoek
memberikan sedikit pikiran bagi penghidoepan
raiat jang didalam kesoekaran

Pengaroeh

propaganda

kelaparan.
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(Dioedjoeng
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MEDAN

Telefoom

No. 1525

Li

:

loeas.

pat

menerang-

Pentjoerian

Boeroek
tocan

Bawalah

merasa

berikan

senang

oentoek
pada kita. dimana

Soedah

dengan

Diperbaiki

REPARATIE toean poenja band ?
memperbaiki
pada jang tiada mengerti.
kita kerdjakan toeroet peratoeran Europa.

Mem perbaiki dan Memperbaroei
Panetah

Band

boeroek

Selamanja

baik. Saban

Gigi

pagi dan malam

digosok

DENGAN

PAKAI PASTA GIGI, jang tidak sadja ENAK RASANJA, tapi

bisa MEMBIKIN POETIH GIGI
PASTA GIGI itoe ialah merk:

emas

toean.

le.

Importeurs:

njap.

Hari
troleur

Djoemahat jang laloe hoofdconP.T.T. dienst di Soerabaja
meJoe
pada politie,
ahwa menoeroet
telegram dari postkant
r Batavia Centrum,
Soeatoe
kiriman postpakket jang

Hasemeyer & Co.
Handel

pada tanggal 20 j.b. dikirim dari Soerabaja ke Betawi, telah sampai dalam keadaan

Mij.

24

Medan

roesak.

Isi

postpakket itoe, jaitoe emas belongjang dikirimkan oleh hadji H. dan
diadreskan pada toean R.F.B., telah ditjoeri
seharga f600.— emas itoe dimasoekkan dalam satoe peti dan diikat dengan tali. Perkara ini sedang
dioesoet
oleh peroesahaan post dgn politie (,S.H.“)
kotan,

lakoekan

boeat

reclame

boeat

itoe

boeat

atau

menarik hati publiek,

barang

lain

jang

hendak

jang tidak kalah dengan obat boeatan
apotheek.
Diwak toe ia berteriak teriak dilehernja
jang
menggigit
ada dibelitkannja oelar
bahagian anggota sampai mengeloearkan

didjoeal.
Sedari berapa ketika di Solo
orang mempergoenakan djoega oelar sebagai reclame. Tiap tiap malam dimoeka
soeatoe perceel diseberang. Solo Theater darah itoe. Sesoedahnja itoe ia mengamada terdapat seorang toekang djoeal obat, bil sedikit obat dari soeatoe botol ketjil,
itoe pada tempat jang loeka
jang mempertoendjoekkan obat
- obat di- gosokkan
pada jang melihat,
bawah pohon asam. Dengan keras ia ber- dan sesoenggoehnja
teriak teriak boeat memoedjikan obatnjalloeka itoe telah djadi rapat kembali. A.H.

Oelar sebagai reclame.
Sampai diwaktoe ini orang telah meberbagai baggg daja oepaja mem-

Hd

KEPERLOEAN

Djangan

Specialiteit

kita

bisa

i

bikin baroe,

kita poenja kerdja atas djaminan
Tanjalah keterangan !!

000000000000000000

oleh

kita.

0000000000

Loepa

Selamanja

Djangan

—

bisa dapat

TOKO

Mangkok tjoetji tangan
pake oekiran boenga'

Tempat sambai dari
glas

dari 2.40

Matjam-matjam model

Matjam-matjam model

Matjam-matjam

16

&,
model dan

tjorak

per. stel

Matjam-matjam model

Eetservies

Eetservies,

TheeserviesB

415

Stelan makan boeat &
orang dari perabot tana

45 bagian

2 7.50

dari

dari

Matjam-matjam

tjorak

Gebakstel

Tempat Denga

Stelan piring kwee
boeat 12 orang

Matjam-matjam

model

45 bagian 39.
complit

Vaas

pm 0.25

Stelan makan boeat 6
orang dari porcelein

complit

Perkakas
dapoer dari
porcelein 14 bidji
ketjil dan
25
besar
25 Tel
pake
boenga

dari glas

p.dz.

Laboe air dari glas
pake toetoep

Stelan tempat tjoetji
moeka dari perabottan

boenga

dari 2.30

Tempat air brikoet 2
glas dan pinggan pake
toetoep nikel
dari
matjam'

5 bidji

Keukengarnituur

-matjam

jang

Waschtafelcaraf

Waschstel

Manna

minoem
haloes

Waterstel

model

Stelan minoem boeat 12

Glas

Matjam-matjam model

3.50

Theeservies

Tumlers

Matjam-matjam model

Stelan mangkok
dari

dari 1,85

Tempat roti beschuit dari glas pake toetoep dan
tangkai nikkel

dari 2.60

Stelkommen

Tempat air pake
toetoep nikkel

moerah

Beschuit doos

4.80 »az
Waterkan

Loepa

POL

Sambalbak

Vingerkom,

Late” 7.1

Djangan

toean dengan

hidoep

dari Postpakket.

Sompilt
Apa

gigi

Tidak ada
alasan boeat mengoeatiri
keadaan sebab bestuur senantiasa mendjaga.

Matjam2

Band

Kalau

tidak berbenti-hentinja.
dan karena itoe
gigi perloe ada dalam keadaan baik.
tidak baik, makan tidak merasa enak, dan

tidak bisa senang. Sebab itoe:

bila” over tanah particulier oleh Gouvernemegt diperhentikan,
djoega pengambilan over tanah Tjampea.
Boleh djadi bahwa
apa penghasoet
telah mempergoenakan akal itoe, menjebarkan tjeritera tjeritera ditambah dengan
harapan palsoe, akan
memboeat
orang
mendjadi katjau balau.

dari

»

:

bahwa

bekerdja

Djaga

aa

orang dari porcelein
bagian complit
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GIGI

Aneta mewartakan:
Baroe baroe ini di Buitenzorg,.. diantara
bangsa Boemipoetera ada tersiar kabar,

bahwa orang kewartir adanja bahaja kelaparan dan berhoeboeng dengan perkara
Hoc.
itoe, maka rajat dari salah soeatoe tanah
Boekan sahadja dari pihak pemerintah, particulier dikelilingnja akan pergi dengan
tanah itoe
orang lihattah, berapa heibatnja golongan arak-arakan kebeheerder dari
boeat memaksa ini soepaja
memberikan
raiat jang terbanjak, jang
ditimpa
oleh beras.
bentjana tidak bekerdja. Berapa banjaknja
Itoe katanja soedah direntjanakan oleh
Dengan lekas
orang
orang jang menganggoer, dengan beberapa pemimpin rajat.
tidak mengetahoei, dari mana ia akan bestuur mengadakan peratoeran boeat
mendjaga soepaja tidak ada keriboetan dan
mendapat makan esok hari.
soeatoe detachement veldpolitie dikirim
Pihak manakah sekarang ini, jang mem- kan ke tanah itoe. Karena itoe pendjagaan
beri pertolongan kepada mereka itoe?
soedah tentoe tidak kedjadian
apa-apa.
Buroelah politie berangkat maka orang
Oleh sebab itoe, pihak raiat sendiri
sekarang, haroes beroesaha menolong di- berbisik lagi bahwa pendoedoek sedang
merentjanakan actie boeat mendapat beras.
tinja sendiri.
Oentoek
kedoea kalinja politie diberi
Oleh sebab itoc, perloelah pihak orang perintah
soepaja
mendjaga tanah itoe.
Tamai itoe, akan mempersatoekan tenaga Sebagai jang dapat diketahoei dari pemedan pikiran, dengan mendirikan soeatoe riksaan bahwa pendoedoek soedah diperboeat takoet hal adanja bahaja kelaparan
Comite.
akan tetapi itoe sama sekali tidak benar
Didalam Comite ini, perloclah doedoek
Orang-orang soedah mendjadi chawatir
segenap golongan bangsa Indonesia, se- oentoek hal-hal jang akan kedjadian sehingperti jang diseroekan
oleh
toean M.S., ga beberapa orang soedah berangkat boeat
moelai dari koeli sampai kepada Krani, mendapat beras. Salah seorang dari mereka
moelai dari pegawai partikoelir sampai datang pada toko Tionghoa. Akan tetapi
saudagar beras tidak hendak memberikan
kepada
Pegawai
Goebernemen.
Dan crediet kepadanja dan karena itoe orang
moelai dari anak semang sampai kepada teroes berangkat kewedana boeat dengan
Toke toke.
sombong meminta soepaja ia ditanggoeng.

no.

Sik”

kepentingan

ngan selekas-lekasnja akan dilansoengkan
vergadering, soepaja akan dibentoek soeatoe
Comite, dan soepaja diperkatakan
poela apa jang haroes dikerdjakan.

dipoekoel malaise, haroes akan ditoetoep,
dengan djalan mengoerangi belandja belandja, dan mentjari lobang lobang dari

Shanghaistraat

Perkara itoe dioesoet

Kiriman

adres: Redactie Sinar

per-

dirinja sendiri,

memikirkan

Dan achirnja, kita njatakan pengharapan
kita, barang siapa jang soeka mengorbankan tenaga dan pikirannja, hendaklah
dengan
segera
berkirim soerat kepada

li memperhatikan
nasibrraiat
jang
ditimpa
oleh
malaise
jang begini hebat.
Pihak pemerintah, semendjak berboelan
boelan lamanja, asjik memikirkan, soepajakas negeri akan dapat
ditolong
dari
pada kekoerangan oeang.

P4
4

Djoega orang telah adbanttan

tandingan voetbal dan
toek itoe disebarkan programma padaf mana antaranja
ditoelis bahwa berhoebotng dengan
bahaja kelaparan jang akan datang
orang
mengharap
jang menofiton akan banjak
sekali.

bersama.

pemerintah,sedikitseka-

mana lagi ocang dapat

jang

orang

sadja dimak-

ini, boekan

orang jang tidak beperkerdjaan. Didalam
pilih kaja dan
tidak
itoe,
persatocan
jang masih
orang
pilih
tidak
miskin,
tetapi
bekerdja,
bekerdja atau jang tidak
seperti jang kita seroekan kemarin, bang, alang js 9. TAG ikeg
KeRen S3 AP

kepentingan
teroes terang:

Oeang jang sedikit masoeknja,

———-

bersatoe

Jang

!

soed
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model

Matjam-matjam

boenga

minoem
2 orang

boeat

an M5

Matjam-matjam
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Mangkok thee
dari 25 Ct. p. stuk
Theepot
thee

dari porcelein 65

Stelan
6 bagian
complit

Kopje

Teko

“0.85
glas

boenga

mpot

Tempat slei dari glas ber
warna pake toetoep dan
piring nikel
matjam'

ct.

2

model

.

Oliestel

Kaasstolp

Stelan maritja dari glas
pake tangkei nikel

Tempat kedjoe dari glas

5 Bagian

2.35

complit

dari

Matjam-matjam

model

ampat

sagi pake oekiran

1.50
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Orgaan

Bandjir di Serdang

Ternjata

boektinja!
mempoe-

ada

LISTRIK

LAMPOE

tjap

tjeroetoe

Apa

dengan

Seperti ditempat tempat di

Deli di

Serdang

ini, disebabkan

hoedjan

jang tiada

berhenti

da

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

palsoe!
Toelen tinggal

tinggal

Palsoe

Firma

TJWAN

Kerapatan

dengan

jang

dan

laloe,

beberapa

beberapa

tempat

lebih

disini

terendam,

se

hingga pada malam tadi elecrisch disi
tiada terpasang. Beloem dapat diterangkan
dan

apa malam
ini dapat
dihidoepkan
dapat menerangi
tempat tempat se-

perti sediakala.
Sawah sawah habis
semoeanja terendam. Keroesakan banjak barangkali tiada

& ZONEN

didapati.

Meskipoen

tentoe ada.
Djalan djalan

demikian,
jang

banjak

sedikit

digenangi

air,
Pekan

SOEARA

Golongan

RAMAI.
Pedato regent pensioen jang
tadjam dan keras, tatrpi bewar dan djoedioer.

Waktoe diadakan
oepatjara diroemah
kaboepaten Tjiandjoer berhoeboeng dengan sebab regent disitoe mendapat hadiah
Songsong Koening,
maka Regent
| pensioen Serang, toeroet oedjar ,Sipatahoenan“ ada memboeat pedato seperti berikoet:
Poetera

Dalam

'Tentoe

tidak ada orang

jang tidak tahoe,

djaman sekarang ini,

boleh dikatakan soeatoe pekerdjaan
soesah

Regent

moean

2 Nov. (Aneta). Pagi minggoe
Merdeka mengadakan perte-

openbaar dalam

Gedong

Persa-

toean.

Dalam

pedato

pemboeka

jang paling

ibarat ada diantara doea api jang

sedang menjala, jaitoe diantara pemerintah dao
rakjat. Rakjut djaman sekarang ini, soedah melek
matanja, socdah bisa menimbang mana jang adil
dan tidak adil, mereka itoe soedah poenjai ke
beranian poela boeat kelocarkan

pikirannja sen-

diri. Oleh karena itoe. pemerintah poen mesti
robah poela toedjoeannja. Djikalau didjaman
jang soedah laloe, pemeriotah wadjibkan regent
tjoema sebagai socatoe orang orangan boeat penakoetkan boeroeng. maka didjaman ini hendaklah pemerintah mewadjibkan regentnja poenjai
kepandaian dan adat istiadat jang baik, boedi
pekerti jang loehoer. lagi poela wadjib mengerti
kemaoean dan pergerakan djaman.
WWadjib regent pintar, karena dalam pekerdjaan
mesti 1a goenakan berbagai matjam ketentocan
wet, malah ini sekarang. mesti poela regent bikin
Wet sendiri, oempamanja regentschapsraadsver.
ordening.
Wadjib regent pintar, darena dalam pekerdjaan

pekan Pantai Tjermin habis te-

penonton, meski-

Comptabiliteit Sibolga

Medan

pindah

bersama I! orang
personeel.

Berhoeboeng

ke

dengan tindakan- tindakan

penghematan, maka afdeeling Comptabiliorang semangkin
berkoerang, sesoedah teit Sibolga dipindahkan ke Medan dan
pembitjara
pembitjara banjak mendapat disatoekan dengan Comptabiliteit disini.
Doea kali polisi mesti pertindak.
Pertama kali mesti diperingati, soepaja
djangan
memakai
perkataan perkataan
jang menghina pemerintah, dan kedoea
kalinja,

sebab

ternjata

voorzitter

tidak

dapat
lagi mengendalikan
pembitjara
pembitjara.
(Siapa djadi voorzitter dan
siapa siapa
jang berbitjara? Red.S.D.)

Berapa

banjak hoetang

Betiwi,

31

bar,

Oct. (Aneta)

bahwa dinegeri

ditanja, berapa
loe

ka-

Belanda saban tahoen

banjaknja

Indonesia

per-

berhoetang.

Oentoek
200

tahoen

millioen

1931

roepiih,

soedah
dan

dipinta

sampai

ini,

menjebabkan

I1

orang

dipindahkan ke

Medan.

Tadi pagi telah sampai ke Medan dari
Sibolga doea motor
dan archief.

gerobak soerat-soerat

Nona manis melarikan diri.
Pagi tadi, dari roemah orang toeanja
telah melarikan

Indonesia.
Diperoleh

Kepindahan

ambtenaren dari Sibolga

jang

masih

diri, seorang

perempoean

moeda.

Tidak diketahoei kemana
lenjapkan

ia telah me-

diri.

Ramai
poela
dikoendjoengi
orang.

rang soedah dipergoenakan 117 millioen
Bahsoendoeng, jang djaoehnja dari Tanroepiah, sebab dalam pada itoe soedah
djoeng
Balai kira kira 30 K.M. telah mcndiangsoer soeatoe hoetang jang dipindjam
djadi
ramai.
dalam boelan Juni, dan selama ini orang
Ditempat itoe didapati soeatoe mata air
tidak boleh berboeat salah. sebab ia diamat amati kekoerangan dengan 83 riboe.
jang
mengalir,
dan bertjampoer dengan
oleh rakjat jang soedah mengerti dan bisa mengeOentoek tahoen 1932 oetang jang dipinritiek pekerdjaannja. oempamanja lid lid regent- ta kira kira akan lebih banjak dari 200 loempoer. Beberapa banjak orang, telah
schapsraad
datang kesana,
dengan
maksoed akan
Wadjib regent poenjai boedi loehoer. karenn millioen roepiah, sebab tahoen jang dirakjatnja soedah berboedi poela, tahoc mereka hadap akan berhoetang moela-moela soe- bermandi air loempoer itoe, sebab kata
itoe akan perbocatan jang baik dam koerang baik, dah 140 millioen, dan angka itoe diang- orang, air itoe menjemboehkan berbagaiWadjib regent tahoe pergerakan djaman. soepabagai penjakit. '
£
sebagai taksiran sadja.
ja bisa menoeftoen rakjat pada kebadjikan. gapHoetang
itoe
akan
bertambah
banjak
Tidak
sedikit
djoeralah
orang
jang
telah
mendjaga kasedjahteraannja agar djangan ternanti, sebab pindjaman jang hendak di- datang kesana dengan auto. Tempat itoe
ganggoc.
Silakan pikir, boekantah berat niat goena pe- lakoekan beloem diketahoei lagi.
djadi semakin ramai oleh orang orang jang
noehi kemoestian kemoestian jang begitoe?
Rantjangan oentoek oetang baroe soe- berdjoealan.
Soenggoeh sajang benar. djika dewasa ini masih ada chef chef jang korang menghargai pang- dah dikeloearkan.

kat boepati. sedang pemerintah sendiri menghargai sekali.
Sekian

pedato itoe.

Memang

pedato

Regent

pensioen

Mutatie achirat,

PERTJA TIMOER.

dari

tepat sekali pada

tempatnja.

Pengaroch

di

Djawa,

kita pertjaja ra'iat seoemoemnja

akao bersenang

hati. Ra'iat jang sekarang

Sore Sabtoe,
njai alasan,

nangkapan

takoet-takoeti

Ra'iat
haknja,

lagi

sadja.

soedah

tahoe

mempergoenakan

sebab itoe ra'iat tidak akan moedah

diperkoetak-katikkan

Boepati

jany

oleh

Boepati

berpikiran kolot.

Sebab itoe, hendaklah regent-regent itoe
tahoe apa kemaoean ra'iat dizaman ini.

Karena

itoelah

sekalian

regent-regent

haroeslah
jang tahoe poela menoeroet
kemaoean zaman. Regent-regent jang masih
berpikiran koeno, baiklah sekarang dipensicenkan dan diganti dengan regent jang
bersifat

seperti

dimaksoeti

pedato

Serang

jang

telah pensioen

itoe.

regent

Betawi,

2Nov.

(Aneta). Dengan

banjak

jang baroe baroe ini 'mendjadi
korban
pemboenoehan oleh
seorang
boy jang
mata gelap di Prinsenlaan Vice
consol

Tiongkok,

Majoor Tionghoa, bestuur da-

ri perhimpocnan perhimpocnan Tionghoa
menoendjoekkan
perhatian mereka atas

kedjadian itoe, Padvinder padvinder Tionghoa sama mengantarkan pengoeboeran
toe

itoe, jang
tidak
koerang dari sakilometer
pandjangnja
orang-orang

jang mengantar.
Djoemlah
mengantarkan ada 10.000
tian seroepa itoesampai
diketahoei orang

orang
jang
orang, Parha-

sekarang beloem

Ondercommissaris jang diboenoeh
Karoeng dimoeka
Landraad
Betawi, 2 Nov. (Aneta) Landraad me-

pe-

atas diri toean 't H, assistent

Deli Toea, kepoenjaan

Deli

djoemlah 16000.—

djoemlah mana soedah

dipintanja.

pinta,

oeang itoe

Beliau

dibajarkan

soepaja

padanja,

segera

sebab

pada hari Sabtoe jang laloe. beliau hendak

berangkat dengan kapal Johan de Witt"
ke Eropah.
Dalam pada itoe, ternjata ada beberapa

pertoendjoek,

bakar dengan

perhatian, suedah dilakoekan pengoeboeran Toean dan Njonja
marhoem Lauw,

mempoe-

memerintahkan

Assistent keboen itoe teroes dipreventief dalam pendjara tahanan orang Eropah.
Menoeroet kabar jang diterima, maka
tocan keboenitoe disangka soedah melakoekan pembakaran dengan sengadja.
Pada malam 26 djalan 27 October j.b.I.
roemah Assistent itoe soedah moesnah
terbakar. Assistent
itoe mempoenjai assoeransi
pada
Semarangsche
oentoek

djoemlah

Pengamoekan hebat di Betawi.

enam

Officier Justitie

oentoek

memang soedah tahoe menimbang “adil onderneming
atau tidak 'adil. Ra'iat soedah berani Maskapai.
mempertahankan
haknja. Ra'iat boekan
poela seperti boeroeng jang maoe diper-

assoeransi

riboe roepiah.

Djikalau banjak regent-regent jang berpikiran seperti regent pensioen Serangitoe

bahwa

roemah

itoe

di-

saan polisi dan joestisi

itoe.

djoega

Pemerik-

menoe-

diterbit-

Medan,

jang

semendjak 25 sampai
minggoe
jang
laloe

Doea ratoes Ambtensar Negeri dilepas.
VV.L. mengeloearkan protest.

Aneta mengawatkan dari Betawi, bahwa

sesoedah menerima sirkoelir tentang keledjoe djoeroesan itee, dan beberapa djam
pasan mereka jg. pensioen dan perempoean
sebeloem toean 't H pada hari Sabtoe naik
jang
soedah
kawin tidak bajar makan,
dengan kapal, dia ditangkap di Medan.
maka departement onderwijs mengirimkan
Tentang doedoek perkara, beloem di- kira-kiaa 200 poetjoek telegram, dan keperoleh keterangan lebih djaoeh, sebab

tisi.

masih dalam oeroesan officir joes-

kesilapan

dikabarkan.

bahwa

pe-

tang
Sabtoe
malam
Minggoe terdjadi
satoe babaja jang mengerikan atas dirinja
seorang
sergerant
Eropah
nama van
Kempen,
jang
baroe
baroe ini pindah

J: Manoppo, Hotet.Cremer:

enirum.

Harganja,

ditentoekan 50 sen:

Bata

dengan ofgkos ki

Mr Soenarjo ke Makassar.
Dengan menompang dikapal ,Selamat,"
kemarin
soedah
berangkat
menoedjoe
Makasser, toean Mr. Soenarjo, jang tentoe
soedah dikenal oleh boekan sedikit orang

di

Soematera

Timoer. Ada toeroet me-

ngantarkan, Tengkoe Otteman dan Tengkoe Amiroeddin. Demikian djoega padvinders jang mengoetjapkan selamat djalan
ada serta.
Bahwa

kepergian

beliau

ke

Makasser,

berarti keoentoengan oentoek pendoedoek
disana, dan keroegian kita disini, soedab

terang.
Biarlah beliau dengan isterinja, mendapat bahagia disana dan pendoedoek Makasser
akan merasai
hasil
kedatangan
beliau jang tidak moedah diloepakan itoe.

Comite

Indonesier penjantoeni

€ sesoedah diketahoeinja kedjadian itoe,
ia hendak memboenoeh dirinja, tetapi ia
laloe ditangkap. la menerangkan, bahwa
malam itoe
hoedjan" lebat,
sehingga ia
tidak kenal roepanja sergeant van Kempen sampai waktoe ianja itoe menegoer.

Dengan
jang

segera dilakoekan

lengkap

dalam

pemeriksaan

perkara

ini.

Doe-

doeknja perkara sebenarnja beloem lagi
dapat diketahoei sebab
jang djadi koerban,itoe soedah meninggal dan tjoema
dapat didengar
keterangannja
toekang
djaga itoe sendiri.
Sergeant van
Kempen
meninggalkan
seorang djanda dan doea orang anaknja,
jang tentoe mendjadi satoe kesengsaraan
besar kepada familie itoe.
Majatnja soedah dikoeboerkan dengan
kebesaran setjara militer di Peutjoet pagi
kemaria.
beberapa
pembesar
Dipekoeboeran
Dominee dari Protestant
militer dan
berpedato.

Kemoedian
dikabarkan bahwa serdadoe
Menado
jang ditahan itoe soedah
Dahoeloe soedah pernah" diberitakan, dilepaskan
dari tahanan. Perkara itoe
bahasa Comite Tiongkok — Pakantan dll, diteroeskan diperiksa.
jang didirikan di Perbaoengan dapat beNasib seorang perempoean djanda.
bcrapa halangan dan sekarang halangan
Seorang perempoean,
jang beroemoer
itoe soedah dapat disingkirkan.
setengah
toea,
pada
masa
ini hidoep terSoesoenan bestuurnja sekarang seperti
lantar
didalam
kota
Medan.
ini:
Perempoean ini bernama Mj.
Beschermheer: Toecankoe Sulthan KeDia doeloe isteri seorang Arab jang kaja,
radjaan Serdang, Adviseurs: Tengkoe hidoep dengan senang bersama soeaminja,
Radjih Anwar, Poetera Mahkota
Kera- tetapi tidak mempoenjai seorang anak.
djaan Serdang, t.Ridder, Chntroleur v.
Soeaminja telah meninggal doenia didaSerdang, Eere Voorzitter: Tengkoe Mo- lam tahoen 1927, meninggalkan beberapa
hammad Noer Bendahara Keradjaan Ser- banjak harta, tetapi
tidak
mempoenjai

d:ng, Voorzitter: Tengkoe
Vece Voorzitter: Sauti,

Fachroeddin,

le. Secretaris: Sjamsoeddin, klerk kantoor Rol, 2e. Secretaris: Tengkoe
Jafizham, Penningmeester Ali Achmad, Han-

ahli

waris

selain

dari

Mj.

sendiri.

Arab kaja jang telah meninggal
nama Sjech M.

ini ber-

Semasa hidoepnja ia berkongsi berniaga
dengan

doea

orang

Arab

lain,

masing

delaar, Commissarissen: Hadji Augus Sa- masing bernama Sjech A. dan Sjech S.
I'm, Ismail, Mangaradja Bilang, O.K.Abbas, O.K.Boestami dan Oezar.
Soedah

dipoetoeskan

akan

memper-

toendjoekkan
tooneel, moela moela di
Perbanengan, kemoedian beberapa negeri
besar di Oostkust. Pemimpin tooneel toean Sauti, Hootd ond. Ini School.

Perkongsian ini dimoelai dengan kapitaal

f 6000, masing-masing memasoekkan
pitaal sama banjaknja.

Perkongsian ini berdiri

didalam

kata-

lepasan

jang

didjalankan

banjaknja djoega

Permintaan itoe dikaboelkan.

Keriboetan besar dikeboen
Gien Bervie.
Pada malam 31 October djalan 1 Nevember
193Imalam vrij di Glen Bervie
Ert. (Tandj.
besar

Poera,) telah

kira kira

Doedoek

poekoel

perkara

terdjadi riboet
2 malam.

sebagai

berikoet:

Dikeboen terseboet djika tiap gadjian
bebaslah segala orang pareman main

djoedi, dan segala djoeara djoeara banjaklah berdatangan dari tempat lain. Disi
Departement B.O.W. melepaskan 7 babkan dikeboen lain dilarang orang paAssistent itoe kira-kira soedah sepoe- orang pensioen, sebab sedikit sadja orang
teman masoek dan
berdjoedi, roepanja
loeh tahoen dalam
pekerdjaannja
pada
pensicenan dan perempoean-perempoean diantara djoeara djoeara jang datang itoe,
Deli
Maatschappij, dan akan perlop ke
jang bersoeami bekerdja pada departement ada
memainkan dadoe
doepak, boeat
Negeri Belanda, dimana isteri dan anakitoe.
menipoe,
hal
ini
diketahoei
oleh sipanikam
anaknja soedah berada.
Begrooting-commissi menantikan tjatetan dan ocangnja soedah habis, teroes piring
Ternjata roemah itoe terbakar
moelai
lagi pipoekoel satoe malam 26 djalan 27, wak- tjatetan pada hari ini tentang penghematan dadoe itoe diperiksa' ketahoean
ring doepak, disitoelah terbit pertengkatoe dia sendiri disana. Roemah itoe moes- jang didjalankan bagi departement depar
ran, achirnja sipenikam dadoe itve memtement.
nah semoeanja mendjadi aboe.
djadi persangAneta mendapat kabar poela, bahwa boenjikan fluit pandjang,
kaan
orang
politie
datang
dan a
pemerintah
memberi
rantjangan
pada
Di
Koeli jang hamjoet.
mengatakan: .,tjoelik-tjoelik!!!"
recteur
oentoek
mendjalankan
Kemarin ada dikabarkan bahwa pada
Segala orang orang jang diloeat maoehari Minggoe
seorang koeli contract di penghematan jang dirasa perloe oentoek

perkara

satoe

Kotaradja

hoen
1922.
Maksoed
perkongsian, jalah oentoek
1 orang
Europah,
14 Indunesier, 12
berniaga roemah dan
tanah.
Tionghoa. Penjakit jang menoelar di MeDemikianlah perkongsian itoe berdjalan
dan selama lama waktoe itoe adalah baAkan diterbitkan satoe boekoe jang bekepada meninggalaja Sjech
cillaire dijsenterie,
jang ditoelarinja 3 risi karangan karangan jang baik, -diba- baik, hingga
orang. Doea orang antaranja meninggal. wah pimpinan Tengkoe Fachroeddin,
di- M. soeami dari Mj.
Setelah Sjech M. meninggal, maka seTyphus,
diphtberie,
miningitis cerebro mana djoega diberi kesempatan bagi sauspinalis, paratijphus, Poleomyelitis dan dagar saudagar akan memasoekkan ad- mendjak itoelah Mj. hidoep sengsara dipokken jang ditoelarinja tidak ada.
vertentie dari peroesahaannja. Bagi sau- lam kota Medan.
la meminta kepada Sjech A. dan Sjech
dagar saudagar jang hendak memasoekTembakau Deli boleh masoek Amerika. kan, advertentie diselakan beroeroesan S., soepaja diadakan perkiraan, tentang
Kabar baik boeat dengan Tengkoe Jafizham Perbaoengan. hak-hak soeaminja didalam perkongsian itoe
tetapi oleh kedoea orang itoe tidak meradja tembakau
Akan disoesoen satoe elftal jang nanti ngoeroes perkara ini sampai menjenangkan,
Reuter mengawatkan dari Washington, akan dipertandingkan dengan beberapa neLebih sedih lagi, kepada Mj. tidak dibebahwa
menoeroet peratoeran Treasury geridi Oostkust, Atjeh,
Tapanoeli dan rikan
roemah tempat tinggal, meskipoen
Departement, sesoedah tanggal 1 Januari Westkust. Oentoek mengatoer elftal ini
perkongsiah
itoe ada mempoenjai roemah
1932, akan dibenarkan tembakau Soema- dan menentoekan negeri negeri mana jang
tera masoek Amerika Sjarikat, menoeroet akan dimasoeki ditentockan pada Tengkoe sewa.
Dan lebih sedih poela, perempoean itoe
boenji Tariefwet,
biarpoen peratoeran- Jafizham.
tidak
dibelandjai, meski soeaminja tjoekoep
peratoeran akan melarang masoek barang
mempoenjai bak.
Dapat
diberitakan
tooneel
jang
dimakbarang jang diperoleh dari hasil pekerdjaan
Oleh
karena itoe, Mj. meminta kepada
paksa, moelai tanggal itoe didjalankan poela soed diatas akan moelai bermain selamRaad
van
Justitie, soepaja ia diberi advocaat
batnja
dalam
boelan
ini
dan
boekoe
akan
disana.
prodeo oentoek mengoeroes perkara itoe.
terbit dalam boelan Januari 1932.

sengadja, soepaja mendapat

pertanggoengan

pendoedoek

kembali keachirat
31 October 1931,
ada 27 orang,

Assistent Bropah ditangkap.

Serang itoe keras dan tadjam, tetapi benar
dan

Djoemlah

akan

Dari

Tiongkok.

Air adjaib di Bahsoendoeng.

seka-

jang

Eropah

kan
oleh
Perserikatan
Kaoem
Djoernalis (Indonesische Journalisten
Kring) orgaan tsb akan siap
pada tg. 7 dari Blang Kedjren ke Kotaradja, dimana
ia soedah
tiba disana pada tanggal 12
hb. November
j.a.d.
October. Dengan tjara jang mengerikan
Soedah tentoe orgaan itoe akan memoe- ia soedah melepaskan djiwanja.
Toean van Kempen, commandant dari
at karangan-karangan jang penting
dan
malam
itoe djalan ronda
aktoewil, teroetama mengenai journalistiek Hoofdwacht
poekoel
tengah tiga malam
itoe
Indonesia seloeas-loeasnja,
jang ditoelis dan
oleh journalisten Indonesia jang terkenal iapoen
kembali
ditempat djaga dibelakantoor genie. Ia menjangka serdalam kalangan journalistigk dalam negeri kang
kita ini. Disamping karangan-karangan jang dadoe .djaga disana tidoer, laloe menginTatkala ia soedah dekat kepada
berharga itoe, dapat poela pembatja ber- tipnja.
ladjar kenal dengan ,.djago djago pena" orang .itoe, ia hendak mefiegoer dengan
djaga, menoeroet
bangsa
kita ini, maoepoer? dari
Java siapa ada. Toekang
maoepoen dari Seberang, karena orgaan keterangannja, menjangka, bahwa ia henitoe dihiasi dengan portret portret dari dak diserang orang Atjeh, laloe membatiokkan
kelewangnja
(kepada
orang
sekalian journalisten dinegeri kita ini.
jang mengintip dia
itoe) pada koedoekOrgaan itoe, jang tebal 32 pagina, bisa nja, sehingga kepalanja sebahagian besar
dapat dibeli pada redactie koran ini atau tertjerai dari kepalanja.
2
dipesan,
pada
secretariaat orgaan itoe.
Sergeant. van.

rendam dan air masoek dalam kedai, sehingga perniagaag banjak terhalang. Wajang Tionghoa jamise
bermain disini pa

hampir tiada didgfangi
poen gratis.

jaitoe orgaan

sergeant
terboenoeh.

Karena

Menoeroet berita
dari Commissie van
Redactie di Jacatra dari orgaan Djoer-

diterangkan,

bahwa oedjoed perkoempoelan baroe itoe,
oentoek
melandjoetkan politiek ir. Soekarno.
Gedong tempat vergadering bermoela
sesak penoeh, tetapi kemoedian perhatian
peringatan.

(anakda)!

bahwa pekerdjaan regent

Betawi,
Golongan

merdeka bermeeting.

Seorang

Kaoem Djoernalis.
terbit
7 No-

vemberj.a.d.

nalis,

kar.-

sampan!

Electreciteitbedrijf

Padang — Palembang — Batavia — Toeban.

—

Medan

SING

'hari

pa-

jang lain habis
digenangi
air. Tempat
tempat jang
doeloenja dapat
berdjalan
kaki sekarang baik sekali kalau didjalani

LAMPOE

dan tjapnja

merk

boekti diatas, perhatikan
LISTRIK jang toelen.—

toor

dengan

tioekoep

perloe,

djaoeh tidak

lebih

Poedjian

beberapa

oleh

hentinja

tempat disisi soedah digenangi air.
Di Parbaoengan seantero istana,

toelen!

kapertjajaan

dapat

selamanja

toelen

Barang jang
dari pembeli.

Langkat dan

Perserikatan
Akan

—g

200 orang.

Sampai sekarang ini masih beloem poetoes. Soedah bertahoen tahoen lamanja
sampai sekarang perkara ini masih beloeas

poetoes.

Perempoean

jang

mengharap

poesaka

soeaminja itoe masih dalam harap harapan!
Soesahoja

orang

menoentoet haknja.

Pertempoaran di Moskeestraat.
Antara deea orang Sikh,
Kira kira poekoel 11 tengah hari tadi
di Moskeestraat orang berkeroemoen melihat doea orang benggali Sick, jang bertempoer hebat, sehingga kedoea doeanja

sama sama bergoeling goeling diloemg

:

Dengan sebab jang tidak dike
ketika kedoeanja berdjoempa, teroesbers

tengkar, laloe bersipoekoelan moeka, se:
hingga
serban
kedoeanja
sama sama
berserak dipasar. Teroes kedoeanja bergeloet, serban jang tertjetjer itoe sebagai

tikar boeat tempat kedoeanja bergeloet,
tetapi politie datang, laloe memperhentikan
perkelahiannja.

Seorang dari kedoeanja, seorang moeda
Temboeng ketika mandi disoengai diha- bilangan itoe, dan djoega menilik peroe- poen dalam panggoeng habis berlarian ditaksir baroe beroemoer 20 th.
sabaan air dalam proviasi-provinsi di dengan koetjar katjirada jang kehilangan loeka bekas poekoelan dengan ba
njoetkan air.
paund, ada jang kehilangan isterinja. jang. seorang lagi
Sekarang dapat dikabarkan bahwa ke- Djawa.
"
moelai
pemeriksaan perkara terhadap marin majatnja terdapat sangkoet
Dari Bai
Aneta mengawatkan, entah keamna larinja dalam keboen itoe, lebih koerang 50
berdarah tangaa
disoengai
Karoeng,
pemboenoeh ondercommissaris Bandar Chalipah.
.
bahwa V.V.L. (perhimpoenan pegawai apalagi kepada orang jang berdjoeajan, badjoenja bekas loeka dari contranja
itoei
litle, Van Rees. Pesakitan memoengkiri
Majat itoe soedah dibawa keroemah sakit negeri) mengirimkan protest dengan kawat djoealannja roesak karena himpitan orang
Sesoedah kedoeanja
esalahan jang ditoedoehkan padanja.
gemeente di Medan, boeat diperiksa, ke- pada Wali Negeri tentang sirkoelir kele- orang jang lari. Oentoenglah
tiada jang bannja, oleh
laloe
moedian baroe dikoeboerkan.
pasan itoe.
mendjadikan bahaja darah waktoe itoe.
Pemeriksaan didjalankan teroes,
tor polisi Lngonka

Berhoeboeng

Labocan
1.

Pemandangan

Deli

bendak

sebab

mendjalankan

Minjak.

Maoe

penghematan, oleh Assistent

Sport.

dan pendengaran

dinegeri

Matjam- matjam
perkakas sport ada
tersadji dengan memakan ongkos --f 1000
jang baroe ini dipesan ketanah seberang.

tarik ongkos?

Sesoedahnja penoeroenan gadji disiarkoerang
kan dengan perantaraan circulair oleh Tetapi penang itoe Tana
mendapat
perhatian.
Jang
asjik
Tentang
maksoed ini sedjak Pembesar B. P. M. Pangkalan Berandan, diamalkan ialah Vosibol as Cas: club
beberapa boelan jang laloe, toeroet D. kita perhatikan didalam kamar kerdja toemboebnja seperti djamoer. Diantara
soenji senjap dengan tiada kedengaran
Crt., soedah dibitjarakan.
kesemoeanja adalah 3 boeah jang terbesar,
ja diloeaSebahagian besar dari bilangan ini akan soeatoe detik apapoen.
sama ada jang menggelengkan dan jaitoe: Minjak Voetbal Club: Pardomoean
@imasoekkan kepada onderafdeeling Boven ran
aga
Vereeniging dan Toekang Voetbal
Deli |Arnhemia), goeoa memoedahkan menganggoekkan kepala sementara lain

Resident

Deli

oentoek

menghapoeskan

en

Serdang memvoorstel

pekerdjaan

Oeroesan

onderafdeeling

mentjaboet

sehari hari. Tentang

djanggoet dan memoetar

koe-

onder-

bilangan

kepada

tapi termasoek

Beberapa hari kemoedian meletoes berita, djoega bedienden seperti djongos,

Dengan pembahagian baroe ini, maka
bilangan Soeltan mendjadi terdiri sendiri
ja mendjadi satoe ressort, sementara jang

mentjela

Jang toca-toca maoe
minta berhenti?

Pada tanggal 19 November j.a.d., akan
dihadapkan kehadapan Raad van Justitie

Mantri

Ia ditoedoeh didalam
njoeapan.

tigaperkara

pe-

barfjaknja

maksoed, soepaja Mantri
f 30, dengan
Politie itoe, didalam kwaliteitnja selakoe
Adj. Djaksa akan menagih pioetang orang
Tionghoa

Soeapan

seorang

sedia serta roemahpoen

Alangkah

jang

Tionghoa

terdiri.

dan seorang Batak, ba-

kara rijbewijs auto.
Kita dengar, Mantri Politie terseboet,
memoengkiri segala toedoehan itoe.

Personeel
ngat

Beberapa banjak saksi akan diperiksa
didalam perkara ini.

Semoea

Perkoempoelan Setia Loeboek Sikaping di Medan.

jang

Aziatische

S.

riang

boekoe boekoe dan
Bioscoop
deo.

itoe beloem dapat di

gratis

sa-

vrij

membatja

soerat soerat

Bahasa

boeat

beberapa djam

sadija.

kemenangan

1

Mbdcel Manan olar Soe
strsat 38.”
Abdul Karim, kampoeng

Vooritter
Vice idem:

.Imereka

Secretaris :

ws 0

Moehammad Assier gelar
Soetan Madjo Indo, kampoeng

Baroe.

Penningmeester: Adenan,

Soengei

Toko

Vulpen

is-

2. Mainoen

glar Soetan

3. Mohd.
doem.

Rasad

Pematang

Adviseur: Hadji Abdoel Aziz, gewezen
Mantri - politie Medan.

Perhematan onderwys.
Ambtenaressen jang
bersoeami akan di-

dengan

paskan ambtenaressen jang soedah bersoecami, djika kenjataan bahwa oentoek
penghidoepan keloearganja, tjoekoep dari
belandja soeaminja.
Ambtenaressen
jang
tijdelijken dienst dimana

dipakai didalam
sadja dapat dila-

koekan pengelepasan, akan tidak
lagi didalam dienst negeri,

dipakai

Tetapi berhoeboeng dengan soal pikoe-

lan te:
Pp keloearga, sekarang beloem
dapat dipastikan berapa banjaknja jang
akan dilepaskan.

Ambtenaressen jang soedah kawin dan
bekerdja

didalam

dienst tetap tidak akan

dilepaskan, sebeloem
dipensioen.

Tetapi

ia dapat hak oentoek
mereka

mesti

menoe-

1

Sa
000

boeat

mempoenjai kebe.

dipindahkan,

boleh

tinggal

teroes ditempat tinggalnja, tetapi ia mesti
sabar boecat menerima 2—3 dari gadjinja
jang biasa.
Moelai

1

jan.

1932, kata H. N. Dep.

vaa Onderwijs akan moelai dengan pera-

toeram diatas, sementara dilain lain ba-

eh

Indonesia akan
malahan

ditoeroet dengan

SORE

poekoel

7,

sampai

No.

Toko

MAARTHA

Co.

&

tanggal

poekoel

12.

7.

sakit

tjatjingan,

Bedak Tjahaja Terang per Doos ketjil f. 0,05 dan

IND EA
bintoesan,

soepaja moeka
Na.

Sedjoek

ogdan

Agent -|

Boedi Hera tai

da

kesehatan

li

gkan Gatal. gatal, bintoesan-

dan

mealoeskan

per Bnvloopf 0,18

koelit moeka

Menoenggoe dengan hormat.
Sedjoek Siti Rafi'a.
sedioek Siti Rafi'a dapat Rabat bagoe:
boent Bedak

MEDAN.
Medan. Jaitoe satoe

diatas,

sadja" “ge

15 December
mendjadi
jaitoe

1931!

AMAL.

selama

doea

boelan

ini,

tjap .

laki

laki

perempoean

dan

anak anak. -- Poedjian lebih

tidak perloe.

Kita harap sadja

publiek

soeka persaksikan.—
Memoedjikan

kedai

BAN

kedai jang ada mendjoeal

dengan

HIN

banjak

&

CO.—

Baroe

Kiriman
VE

Tiap-tiap boelan kita terima

barang-barang

jang baroe dari Buropa, modern

dan harganja
dari

moelai Afdeeling:
Keperloean
Perkakas

roemah

tangga

dapoer

Kain pintoe & djendela
Marmer

Laxe
Kereta anak
Sendjata api
dan lain-lain

Pesanan

hormat.

Moskeestraat No. ' MEDAN.

315

per Kaleng f 0,50

ada tertjampoer roepa.roepa Obat-obat

djariawat

t/m

Coy.

boengan jang baik dengan kita. — Kemandjoeran Anggoer Obat kita, tidak
koerang dari lain-lain Anggoer Obat. Bergoena sekali oentoek keselamatan,

minoem

hari lagi akan keloear Bedak Sedjoek Siti Rafi'a, ini bedak

selainnja wangi

boelan

Obat, djoega

Barang-barang

Medan

Anak-Anak dari Poplien, potongar. Matros Model Marine
Badjoe
dan potongan English Sport Model, boleh dipakei oleh anak oemoer
moelai 2 sampei 7 tahoen, harga f 1,75 sampei f. 2,50.

Sedikit

dan

oentoek kesehatan.—

tidak mahal. Selamanja kita sediakan

gp

lebih baik disoeroeh

Hin

besar chasiataja,

terseboet

speciaal boeat anak-anak jang badannja koeroes kering
makan sering boeang aer sadja jang beroepa »Poetih

namanja

round,

pendjoealan Anggoer Obat kita jang terkenal dengan

per Bovioop f 0,15.

Endek Endek (Tjap Delima)

Huat

doea

Sambetan Sari (Tjap Delima)
»
Ini Djamoe baik sekali dipakei oleh segala perempoean, boeat bikin
badan djadi koeat, gemoek dan moeka selaloe bertjahaja.

Kasar"

banjak

Cantonstraat telf. 1465
di Moskeestraat di
jang

»

Ini Djamoe
tidak soeka

Tidak

botol Anggoer Obat, pada pembeli jang memoelangkan 12 bidji botol-botol
Anggoer kita jang kosong. — Sebab itoe moelailah ini hari bikin perhoe-

anggoer obat kita.

0 Ga

sekarang”

obat

boleh dapat beli roepa-roepa DJ AM OE- DJAMOE keloearan JAV A.
No. ! Djamoe Rapoean (Senen dan Kemis) Tjap Delima per Envloop tia

Djamoe

1
i
4

“Globe dan Part. Auto Dienst tjap Piso & Tangan“, 3 (tiga) “/, kita dermakan
oentoek
penjantoeni
Bahaja-bahaja bentjana bandjir di Tiongkok.—
Djoega
selama
doea
boelan
terseboet, kita akan berikan ,.gratis“ satoe

83

sampai poekoel

Tan

dari

ini berlakoe disegala

MATA

poekoel 4,

Gmn

,,Moelai

—mejpp

ini djamoe.

Ambtenaressen jang

PAGI

dari

Jong

Segala waktoe boleh panggil dalam dan loear kota.
Menoenggoe dengan hormat.

terdjadi
didalam
ratan

:

Chu

" Pemoelangan botol-botol

Tjong

Tel. No. 1284.

PEN JAKIT

Anggoer

pendapatan

,

Amirdin
Hianstraat

bitjara

dan

perobahan

Ali

Medan,

Siantar.

roet sekalian pemindahan, hal mana mesti
berhoeboeng dengan
korp goeroe-goeroe.

Rachmat

(Astma) dan lain-lain.
Djam

Terhitoeng

000 Ta

Sakit perempoean, loeka dan keloear nanah, segala penjakit toelang dan pinggang (Reumatiek(, sakit batoek

289

kekerasan hati

P. SIANTAR V/V“

menoeroet djamjang ditetapkan.

Selain dari mendjadi

djaoeh

IE
bikin semboeh. Seperti
saja sanggoep dengan GRAI
mani entjer atau Lemas kemaloean, saja bisa bikin baik.

mele-

bagaimana

intan jang

Besar ertinja pada kaoem pelantjoengan, dan teroetama poela kaoem
dagang. Obat Malaise, tak lebih dari.... ,,Djangan memboeang waktoe dengan
pertjoema“. Sebab itoe oentoek perdjalanan toean antara
Medan Tebingtinggi & Siantar, tjarilah motor dienst tjap ,,HARIMAU"“

dan

Tabib

SEGALA

“3
permata

Coy.)

— TEBING TINGGI —

Awas, Tjatet harinja /15 Oct.

kali bajar.

Seperti: Mata-mata kaboer,
ge ap dan merah en tidak terang
dan sakit Ambaien (Ba wadjir) (Pills) didalam sedikit hari

lepaskan.
Menoeroet kabar Dep. van Underwijs
akan bertindak boeat melakoekan perhematan keras dikalangan korps onderwijzer,

hal mana akan dilakoekan

2 a3

Saja satoe THABIB jang soedah terkenal, diantero Negeri dan
dari segala penjakit dan saja
riboean
soerat-soerat
poedjian
sanggoep mengobati segala penjal kit ZONDER OPERATIE (tidak
dengan potong| bikin baik, seperti jang terseboet dibawah ini:

»
»
?

(Harimau

»MEDAN

memjp ,Ijoema

Vulpotlood.

Medan Sole Agent :
PERTJATIMOER DRUKKERIJ
MEDAN
Telefoon 1300.

beloem djadi boeka

Bandaharo.

glar Soetan Machoe-

seorang lagi sebaliknja, Lihatlah

»

Particuliere Auto Dienst Tjap Harimau

satoenja

Bagi orang
jang kita pertjaja.
Tapi tambah sedikit harga.

TA

Obat

dan

Boleh

Filial

Commissarissen:
1. Moh. Jatim glar Soetan Bagindo.

pikiran

si dari , Anggoer obat"
tjap Motor Dienst Piso
& Tangan, keloearan BA)

Roesaknja di
antie.
Moelai harga:
£ 8.50.-f 10.50 dan (f 15.—
f 18. — jang satoe stel)

Pekerdjaan

Mati.

tetapi

(The Easiest Way).
nona, dapatlah dia hidoep dengan

seorang

Djoega mendjadi kong-

ENSEMBLE

merokok dikantor, kalau dikamar 100
menggeboel asapnja, laksana locomotief
melepaskan stoom.

Djati Oeloe.

sangkanja

Berangkat

Conklin

pandainja

pandai

beloem

itoe

Bioscoop:

jang 100 procents dienst.— 36 kali sehati Medan Tebingtinggi
(20 menit satoe auto)—
Dan 12 kali
Tebingtinggi
P. Siantar
(satoe auto. satoe djam).— Kaartjes dapat dibeli teroes Medan—Siantar.—

Boeat
toean
poenja
keperloean sehari-hari

tana
minjak
saban djam setiap malam
mendjalani ronda.
dan tolong menolong dalam hal kematian
Semoea compleet tidak ada kekoerangan
dan kesoesahan.
nagari aman padipoen mendjadi.
Bestuwrnja terpilih toean-toean:
joema jang loetjoe kita pandang ialah

g

T.S.v.c. 1 —0.

PAKAILAH

hari

Oppas minjak mendjaga keamanan

baik, manti

tidak menoenggoe penoempang sampai penoeh. Boleh persaksikkan.
Mempoenjai agenten saban-saban tempat.—
loofagent.

dibeli dipanggoeng tidak perloe
djaoeb.
'aktoe kerdja dan waktoe poelang
diteriakkan soeling besar, serta soeboeh
dibangoenkan lontjeng raksasa.

aaak-negeri Loeboek Sikaping jang tinggal
dirantau, tentang beroesaha mentjari djalan memadjoekan ledennja kedjoeroesan
kebadjikan, merapatkan tali salatoerrahim

djalanja S.

kabar.

setiap

-

Sebeloem pauze

ADVERTENTIE.

dapat
ke

lan ini berhaloean pentoek sesoeatoe
kepentingan ledennja jang terdiri dari

bertambah.

dapat menemboeskan

berpagar djoega tersedia pro-

Boeat keperloean makanan

Orion
mahal2

bertambah
lebat. dan lagi hari terlaloe
gelap hampir-hampir ta' kelihatan sikaret
boendar,
sampai permainan habis tetap

Sagala tontonan tiada boleh dikoetip
Gemoemkan.
pembajaran, terketjoeali sesekali keperPada malam Minggoe kelemarin, per- loean amal.
ini 'soedah mengadakan alkoempoelan
Tempat berdjoealan djoega ada. Maoe
gemeene leden vergadering diroemah salah main djoedipoen sekali seboelan boleh
lidnja di Manillastraat, jang di djoega
seorang
dipanggoeng besar walaupoen
hadliri oleh 25 orang leden. Waktoe itoe
telah dinjatakan berdirinja dan mensjahkan
oendang-oendang peratoerannja.
Dapat djkabarkan, bahwa perkoempoe-

narik hati sekali. Toean2 djangan lewatkan ini waktoe jang paling
merasa menjesal sendiri. Djoega pakei toelisan bahasa Belanda.

Pada

Bahasa v.c, Sesoedah spelers T.Sv.c. ta'
bernafsoe lagi, oleh karenn sang hoedjan

Personeel jang be-

dengan

Parijs

seorang nona. Dibikin menoeroet boekoe karangan Eugene Walter.
Moelai main ini malam (Senen 2 Nov.) dan malam berikoetnja.

'T.S.v.c.

Soos ,Senang“ disediakan boeat tempat
beriang

kota

(Onder de daken van Parijs.)
Dimainkan oleh acteur2 bangsa Perantjis: ALBERT PREJEAN dan Nona POLA
ILLERY jang soedah kesohor diseloeroeh Europa, karena permainannja jang me-

dipihak S. Bahasa v.c. kalau tidak keachtipan half dan fullbacknja njata kekalahan

dimandjakan.

kerdja tetap, mendapat vrij roemah
air, vrij lampoe dan vrij dokter.

Dikabarkan pada kita:
Sesoenggoehnja
perkoempoelan terseboet, semendjak boelan September soedah
moelai didirikan. Tetapi berhoeboeng satoe dan lain keperloean beloem selesai,

pendiriannja

rasanja mendapat

Lama hidoep tentoekan mati. Hidoep moeda
kenjang
dirasai, kesenangan toea poela
akan ditjari. Selamat toean-toean
|!!

njaknja masing masing f 10, didalam per-

maka

sedap

soedah

kekedoea dan ketiga, dari sempatan merasai lazat oepah keringatnja.

terseboet.

atap

V.€. contra Soengai
v.c. 1—0.
ROYAL
BIOSCOOP
| Boeat ini malam dan besok malam (Senen 2 Nov. dan Selasa 3 Nov.) dipertoenKemarin sore 1-11-31 soedah dilang£
soengkan pertandingan antara kedoea club djoekkan lagi dubbel programma, penoeh dengan perkelahian dan djotosan jang
..
jtsb dilapangan S. Bahasa setjara friendly tidak berhentinja :
Programma pertama: BILL TOEKANG TANGKAP MALING (Brullende Bill
ame. Pimpinan diserahkan kepada t.
Dalam hoofdrol Dick Hatton, sidjago jang djempolan, djago boxsen jang
'agiman dengan memimpin dengan ba- Mato
Or.
goes. Lapangan terlaloe betjek, oleh karena
hoedjan datangnja terlaloe lebat, menje- Progr. kedoea: LADAM JANG KESASAR (The Broken Spurs.| Dalam hoofdrol
Hoxie. Toean tidak akan bosan lihat ini film dari moelanja
babkan spelers kedoea belah pihak selaloe djago lama Jack
mentjicoem loempoer, dan ta' menggem- sampei pengabisan.
birakan orang jang bermain.
Begitoepoen djalannja bola senantiasa

hati, hidoep merdeka, selakoe pensioenan,
menginjam pen mpanan pentjaharian jang
selama ini.
Tidakpoen berpoeloeh riboean
roepiah tetapi bilangan riboean tetap ada.
Lain dari itoe sawah ladang soedah

Soeapan jang pertama, ditoedoeh dite-

rimanja dari seorang Tionghoa,

dengan

Taman

Desas desoes jang terdengar beberapa
krani-krani
toea akan minta berhenti,
dengan maksoed akan poelang ketempat
asalnja masing-masing akan menjenangkan

Politie dan Adj. Djaksa di Kota Tjane.

maoepoen

SPORT.

Beloem
ada perobahan.

Toedoeh menerima
oecang soecap.
Medan, Soetan Sari Alam, bekas

hitam.

Jang beristeri doea?Ja,....
tetap doea.

3

iKoge Merguenkeng
andika “20. yesasgaNkn
Dibawah

Metro Goldwyn-Mayer Corporation pertoendjoekkan lagi satoe film bitjara jang
Masing -masing club tiada mendapat menarik hati dan dimainkan oleh acteur jang pandei2: Constance Bennet
bola, hanja combinatie dari ketiga club Robert Montgomery— Adolphe Menjou—Marjorie Rembeau
itoe dibadiahi bola pada saat jang perloe. Anita Page
Djalan jang paling pendek

Pihak “krani ada jang soedah moelai
Keadaan sampai sekarang: adalah babertindak kepada actie penghematan. Pergi
hagian tanah Batak dengan tanah Mela- bekerdja memakai kemedja serta sepatoe
joe Deli soedah diadakan watas (garis) ronder kaoes. Topi jang tadinja berwarna
poetih telah mendiadi

club

hal itoe tidak dapat diambil asi, karena
tjatjian-tjatjian itoe selaloe dipergoenakan
oentoek memoeaskan hatinja sendiri.

lainnja termasoek ke Boven Deli.

Seorang Mantri Politie akan dihadapkan
kehada
Raad van

kelain

perkataan ataupoen dengan toelisan, tetapi

keki, baboe dan toekang pangkas terantjam bakal dikoerangi oepahnja.

perpisahannja.

Moo tapa

Bioscoo

Tioema main Ini malam dan besok malam (Senen 2 Nov. dan Selasa 3 Nov.)
Ketiga- tiganja club itoe ada terpimpin Awas! Djangan loepa tjatet!
rapi, hidoep roekoen dan damai. Hanja Moelai 5 November dipertoendjoekkan : SECRETARIS PRIVE PEREMPOEAN
seseorang terkadang
- kadang ada jang (De Prive Secretaresse) jang sangat loear biasa sekali.

nja selama misnja, separoeh tertawa memandang keLaboean sendiri,
akan te- pada jang besar gadji.
sendirinja,
berdiri
ini beloemlah

afdeeling Beneden Deli.

Oranje-

316

Onderafdeeling
“diha

tersedia

di

Medan's Warenhuis
MEDAN

SOESAH!

ADVERTENTIE.
Tersedia:

»SEMPOERNA"
lantas deWANGI,

sematjam Obat ditanggoeng
ngan tjepat dapat mendjadikan
aa dung ta 1 cak dari pada soeatoe
.

dill

Belawan, Tebing Tinggi,

station: Medan,

dan Tandjoeng
Balei, dengan
harga:
(0.40 dan f 0.70. per flacon.
Ditjari agent pada segenap tempat.

'

. SAJA

kost,

HARGA,

ja,

eh

tjoba!

137009 Alal-rezana

dising-

1019 Mal-rezana 2

0

de:

1

sebab

Moskcestraat

Kleermakerij,

dan

dikeloearkan

dan muziek

.

(Bagdadi)

wenda

Alalba

Tlaa min bet abouha

dari Mesir jang sangat menarik hati.

(Jang

soedah

Saad

lama ditoenggoe)
dengan

hormat,

»Sumatra Gramophoop Company"

215

Subagent Badocejam

0

4

an

nnou

2

lel wail

kan

Oudemarktstr.2 Medan.

SINARDELI.

Ala el dom

22206 Yani

i

Hallo-Bandoeng

arga 1 fl. 30 gr. t1,25

D'boeat

w

an,

82307

Menoenggoe

59 MEDAN-DELI.

No.

113 Henaiena

Kasidah-kasidah dari Mahmoed

LONG.

GIE

..

Gamboes-gamboes

dipoedji lagi.

Dapat beli banja pada toko

1

Bam

114 Ya khellati alal ghafa

avval Zarif el-kad

iasons

menang memakai.
Ta
itoe, djangan loepa-

err:

1

» 132 Addoukal Maiane

de

kan adres jang terkenal:

KWONG

jang soedah
tidak perloe

pak

Faracarzan

membeli,

Ot

keliwat MOERAH.
—.

Boleh

Baroeterima

—
Menang

moerah,

li

jaitoe

te

ar kana membei Ii pekesn

aman sekarang.

NG”

Jaitoe obat bagi laki-laki
terkenal, jang mandjoernja

ise, bi

DESAKAN
ketan
AN Sa

bermatjam.matjam ks-

Buftet2

djoega pada

Kie-Kesawan,

Malaise ! !

orang poenja teriakan
BaDemikian
Sa
Ba
hingga ke-Kampoeng-kampoeng.-

3

Pa TA

Me

pan

ba

siber

baha

—a

—-——

Aa

na

—

—

—

—

—- —

2

»

T.

Heuvel:
uve)

T. . Tinggi Tinggi (Deli i ,

ARIEF Kampoeng

Hadji ji Aboe Bakar

ar

Telf. 1452 Medan

L. L. Paka m( Serdang)
2! P. Brandan, PAGAR. Bah Goenoeng (Laras) "

oleh:

Tengkoe Fachroeddin—Perbaoengan.
19

Digigit aji 2

(empat poeloeh tahoen)

a

dib

1
P erloe

termasjhoer teroetama di Soematra Timoer

Sedjarah

os

er

1929 — 1930

MEDAN

MALAM

PASAR

:

tanggal 9 September 1923.

————a—

jalah

5
kena digigit

uWaktoe
gosok

sama

njamoek,
obat PANAUZALF

lekas
S.H

perhentikan merasa gatal dan mengilangkan bintil serta bengkaknja, soepaja djangan mendjadikan koedisan dan
penjakit Malaria.
Sekalian penjakit PANAU, Koerap, gataI?, Koedis Koreng, Kelimoemoer, Kepala Boesoek, Koeman Gadjah, Djirawat, Biang Keringat. Bewasir, Karak?,
Poeroe, Boetir. semoea disemboehkan

-

hi

“15

Djagalah tjap jang toelen, jaitoe:

»

VW

nh

djilid

f 4.25

2.

dan

tempat

F0.60

sator

jang ketjii,

Bisa dapat beli disegala Roemah

H

BEE

Obat

Dengan

THAR"

Filiaat

PARIAMAN.

TN

Escompto

(Rwajat Keradjaan
SERDANG
per ex f0,50

adresnja

pendjoeroe

dari Doenia

—

Deli.

bagoes di pinggir simpang.

GLOBE"

direken pantas dan

»NEW

Bagi

moerid-moerid

Oekoeran

Harga

ditoko,

dengan

A.

besarnja:

23x32

oleh toean :

De Moor.

dan

Diterima sedikit sadja, atoerlah

hormat,

GLOBE"

Harga

H.1. S.,

sekolah:

pakai koelit Garton tebal

moerah.

lain onkost

cM.

:

koeat omslagnja berwarna

lekas pesaman.

bagoes f 4.50

kirim.

280

Dapat pada: SINAR

DELI.
Naa

an

SPECIAAL

pada segenap

MULO dan Normaalschool.

Diperboeat

jang terkenal di

ditoedjoekan

maoe

mana

ini.

Schakelschool,

baik hampir seperti ,, THE

Menoenggoe

kenegeri

disampaikan

Huttenbachstraat.

f 0.60

Harga
V. Sinar

Poelau-poelau Indonesia, ada selengkapnja dengan terang.

Terhias dengan 20 Gambar tambahan, djalan penambah pengetahoean
dari gambar roemah, kaboen, dan gambar orang-orang dari pendoedoek
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 mengipesanan perhoeboengan dagangannja, soepaja moedah
sesoeatoe
rimkan

Telefoon 1238

Bank

djelas kita ketahoei

dapat dengan

—

hormat diberi taoe.

Kerdjaan ditanggoeng

Dapat beli di SINAR DELI 1 pot Sgram

—

Kita baroe boeka satoe Chemische Wasscherij en Ververij di Kesawan 128.
mampirkan, tempatnja
Boeat toean-toean dan njonja-njonja bisa gampang

| Tandjongbalei- Asahan. Tel. 110.

N.

128

keradjaan baroe di Europa, Azia, Amerika

dan Afrika, jang memerintah sendirinja:
bila kita pergoenakan Atlas terseboet.

GLOBE“

Dimoeka

Chemicalidnhande!

2-3

403 & 567.

Chemische Wasscherij en Ververj

ATLAS.

dari seloeroehnja Doenia, berisi 48 Kaarten (Peta Boemi) dengan berwarnawarna, bagoes dan terang.
Giarakan paking baroe sekali, diperboeat sesoedah selesai peperangan Doenia

boeka!

Baroe

boeka!

Kesawan

dan waroeng-waroeng diantero negri
Hoofd depot

Ba

Boekoe

»
ia
Sekalian bahagian-bahagian dari

»NEW

Stationweg

Baroe terima teroes dari Amsterdam:

poenja fabriek

—

16

Toapekongstraat

Baroe

H.A

Diterbitkan oleh : Fonds Nasional.

G
WENGMEDAN SEN
Telefoon Nos.
—

dari #

Atoeran pakainja ada
berikoet sama
ini Obat
s
ea

“S.

Berisi:
Pembitjaraan-pembitjaraan penting dalam Volksraad.
Pemeriksaan Hakim, Pembelaan dan soerat-soerat toedoehan terhadap pemoeka P.N.I.- Ir. Soekarno cs.—.
Disoesoen oleh toean-toean :
H.O.S. Tjokrodhinoto, Mr. Sartono, Mr. Sastromoeljono dan Rechtskundig Idih
Prawiradipoetra.

Pakai toetoep lak merah di
kepala botol

Jang

Doctor? en Apotheker?,

|

1 stel- 4

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

dengan lekas sama Obat PANAUZALF

S.H."ATHAR Dapat poedjian

Ketjap: Tjap Matahari
1. Pakai toetoep kaleng merah
dikepala botol.

“ATHAR tjap bintang tiga: bocat mem-

INDONESIA

PERGERAKAN

Telah mendapat poedjian (diploma) dari

«

!

atja

Kita

terima

selamanja

DE

barang-barang

Jang model baroe

Adresnja boeattoko pakean, dan
harganja

tetap

DAN

TOPI
DASI

moerah.

KEMEDJA
DJAS HOEDJAN
SEPATOE, dan

SPORT
lain-lain

ARTIKELEN

seen us

AWAS

an an

aa

Kita
Kain Keper,

tentoe kenal

ini adres

sedia :

Koening,

Palmbeach,

Toean

Hidjau, Poetih

bermatjam

warna

TOKO

,CORNFIELD”

Linnen dan lain-lain.

Mintalah

tjonto

kain

dan

harganja.

Medan.

"er. 26

mm

rana

—

——

|
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Lembar

2
TANAH MERAH.
Tahoen II
Bentjana

kedoea.

perang

mengantjam !

Inah Deli

Ma'loemat

kepada ra'iat Merah.

Moskou, 31 Oct. (Aneta Transocean)
Cebtrale
Bestuur
Partij
Kominis
mengeloearkan soeatoe
maloemat
ter-

hadap

ra'iat,

didalam

ms Dapat Persen
| TEMBACO
VAN TEH
Semoea

| NJANG PALING BAIK
|
9

mat

bon mu
advertentie
atau ci
r), dengan me-

“

noendjoekkan b on itoe dapat persen:

tjam.

INGGERIS.

takan,

bahwa

akan

di Peiping,

militair Djepang

membangoenkan
rintah baroe jang
Mandsceria...

menja-

rantjangan comisi

ngoenkan

dengan

Kung.

gerhuis.

Socialist Internasional

menjesali Volkembond, sebab sampai
perkara Timoer Djaoeh itoe.

tidak sanggoep menjelesaikan

Moskou,
Karkahan,

ke-

1 November (Aneta Havas).
jang mewakili Litwinof, me

peroesahaan

Washington,

28 Oct. (Aneta)

kereta api Tiongkok Timoer

soeatoe per

:

bangoenkan soeatoe pemerintah merdeka
di Mandsoeria, sebeloem tanggal 16 November, sehingga Tiongkok memperoleh
kesempatan,

oentoek

mendjalankan kepoe-

toesan-kepoetoesan Volkenbond.
Ini semoea menjebabkan Volkenbond
sekarang berada dalam kekoesoetan. Hanja
menerima
perintah dari pemerintahnja,

soepaja gerakan akan memperoleh kemerdekaan

segera didjalankan.

Pada Yuan Tsjin Kai, Yu Tsung Han,
@prins Kung Hsia dan Tsjang. Hai Pan
dipinta,
soepaja
menjoesoen
soeatoe
maksoed, akan
membangoenkan pemerintahan itoe.
Siapa
akan
djadi
kepala?

Jang amat soekar

Djepang menjerang
kebilangan Rusland?

dalam

perbatasan

Tiongkok Timoer.
Persbureau

soeatoe

Djepang

Dempo

menjiarkan

legram

dari

soeatoe te-

Moekden,

panja soedah

lebih

Nippon
jang

roe-

doeloe dipe-

tiksa oleh orang
Djepany,
dan
telegram
itoe
mengabarkan,
bahwa lasjkar Djepangsoedah

menjerang

madjoe

ria Oetara,

dandalam

lanan

Rusland.

menoedjoe

keMandsoe-

perdja-

djadjahan

periksa

dengan

teliti oleh

Gadoe Djepang, polisi dan

soldadoe

sol-

mata2 gelap.

Gedong gedong pemerintahan sekarang
semoeanja berada dibawah tilikan Djepang
di Liao-Ning. Komisi oentoek mendjaga

perdamaian

dan

keamanan

melarang se-

tara.

Volkenbond

beurs

menoendjoekkan

keadaan jang lebih menjenangkan.

tetap, tidak berobah dari 246,

Orang Belanda ditanah Djerman.
Dortmund, 28 Oct. (Aneta) Perkoempoelan Belanda di Djerman
diperingati

sebab soedah berdiri

lamanja

sepoeloeh

mengadakan

tempoeran

itoe.

menjelesaikan

Persatoean

kok

per-

Tiong-

soedah

meleset

wa
Sjanghai, 31 Oct. (Aneta Reuter)

mak

maka

militai ie

bgi malyagaa Nan2

.

jang teroentoek bagi Mandsoeria

dengan

kepentingan

sekarang

Orang meramaikan, tentoe
akan kaloet benar djadinja

POLITIEK

SEMENDJAK

POERBAKALA

keadaan

Balei

DI

Atjeh

en

ASIA

SAMPAI

(Ditoelis oentoek : »SINAR

v

TIMOER.
DIMASA

INI.

DELI).

Penoetoep.
angan-angan lawa, dizaman Yuan Shi-kai
Ditahoen 1912 Keiser Moeda dan fami- jaitoe Decentralisatie. Moela-moela
lienja toeroen

Shi

dari djawatannja, dan Yuan

Kai diangkat djadi kepala pemerintah.

ini

lemah, akan

poetar

tetapi ditahoen

haloeannja

dan

1924, di

organisatienja,

se-

Di Tiongkok Selatan soedah didirikan bagai poetoesan dari congres dibawah
Republiekjang dikepalai oleh Dr. Sun Jat pimpinan Dr. Sun.
Sen, dan iboe-negerinja Nanking.
Dasar dari partai itoe djadi masjhoer
Sesoedah keiser meninggal, maka, Re- dan datangnja dari Dr. Sun sendiri, jang
publiek Selatan hendak bersatoe kembali
Ditahoen

1913, 6 October,

Kai ditetapkan djadi President

lement.

Akan

tetapi

roepanja,

Yuau

Shi

dari

par-

persatoean

terdiri dari :
le.

kekoeasaan censum.

2e.
3e.

ss
35

te.

5

di

hakim.
mendjalankan pemeriahan (uitvoerende macht)

memboeat
oendang
macht).

Tiongkok itoe beloem tjoekoep mempoenja korban

lagi. Di Selatan timboel poela

keriboetan dari Kuo-Min-Tang.

5e.

Aa

oendang -

(wetgevende

mengambil

examen.

Djadi maksoednja ialah soepaja partai
Sebabuja ialah, perselisihan dari hal 2
dasar pemerintahan: le centralisatie (Oeta- mengambil over pemerintahan dari pemera djadi poesat pemerintahan dan Peking rintah diwaktoe itoe. Djadi partai mendja-

djadi iboe negeri).
2e Decentralisatie- Kuo Min Tang-berkoeasa di Selatan

dan sebagai

president

dikan parlement sendiri didalam negeri.
Djoega dalam
dasar, jaitoe :
le.

2e.
3e.

congres

itoe diambil 3

Dasar kebangsaan (rassen beginsel).

Democratie.
Kema'moeran ra'iat (volkswelvaart)

Di Oetara diboeat
parlement, akan
tetapi anggotanja dari Selatan ta' berani
datang.
Parlement im diteroeskan djoega

Sebab sebab mengambil dasar ini ialah
memetjat
pemerintahan dari Mandsjoedynastie, jang menghalang halangi kemadjoean ra'jat, jang teroes meneroes mem-

akan tetapi ta' diterimanja. Ditahoen 1916,

ra'jat

dan Vian Shi Kai diangkat djadi keiser. boeat

Congres

ada

insinjoer-insinjoer

Landbouw.

Parijs, 30 Oct. (Aneta Havas) Ondersecretaris Landbouw,
mengepalai satoe

Dalam

congres

leening, jang memperbanjak beban
dengan

ta' sepertinja. Djadi ra'jat

ini,

toecan

Peking

sahadja

masa kemenangan

mereka berperang

boelnja

Kuo

Tsjiang Kai Sek.

sesama

Min

mereka. T im-

Tang.

merah
itoe tidak boleh dikatakan, biarpoen
Rusland memberi pertolongan ditahoen 1925, jaitoe sesoedahnja bapa dari

Beberapa tahoen sebeloem keizer jang
Republiek Tiongkok. Dr. Sun meninggal
penghabisan meninggal timboellah soeatoe doenia.
perkoempoelan jang bernama KO-MinTang,
dibawah pimpinannja Dr. Sun Jat
Sesoedah bapa Tiongkok moeda meningPhilippart Sen (ko-min-Tang — partai revolutionair)
gal,
anak anaknja mengambil kemoedi
insinjoer- Perkoempoelan ini diorganiseer sebagai

insinjoer-

di Indo-China,
Maarschalk Lyauty mendesak, bahwa
perloe sekali, insinjoer-insinjoer ditempat

Oe- kedoedoekan

Kai Sjek menolak desakan-ini!

Permoesjawaratan
saedah dipoetoeskan.

SEDJARAH

nama A.van Hoof, ketika pemerintah

Iycem,

perkoempoelan rahasia dan
maksoednja
memetjat kaiser dari djawatannja,
Ko Min Tang ini amat besar koeasa-

politieknja dan

kantoor

didjadikan poesat-

nja Kwo M.T.— Pemoeda - pemoeda 'ini
ini ialah seperti hbalnja pemoeda pemoeda

dimana mana, jaitoe berdarah jang panas
nja, karena organisatienja rapi. Sebab dan radicaal. Asal maksoed tertjapai, apa
perkoempoelan rahasia memang dari da- sadja maoe mereka korbankan. Mereka
hoeloe soedah banjak di Tiongkok djadi tidak berkeberatan mengambil orang Rus
sekarang

mereka mendjalankan pim- organisatie

"Pembesar militair Djepang memboeat toesan oetoesan Canton jang menghadiri pinan mereka dengan sempoerna, dan
perhoeboengan rahsia dengan prins Kung, conferensi dengan Nanking, didalam
ma- mereka berangkat ketempat pekerdjaan
soepaja pemerintahan Keizer dapat diba- na
diperkatakan hal mempersatoekan T i- mereka, dengan tidak membawa angankembali.
angan jang direka-rekakan lebih doeloe.
- kiriman soerat mail ditahan ongkok, tetap mendesak, soepaja T'sjang
INTERNATIONAL.
bangsa Djepang di Kirin Tsjang- Kai Sjek meletakkan semoea djabatannja. ———
Tsjang

Tandjong

sampai tiba poeskan segala concessie, dan extoruitvrialiteit, jang dianggap sebagai keonaran
diadakan pertandingan berkata antara/P'
Sebeloem Tsjiang Kai Sek Gouverneur dalam kalangan perasaan kenasionalan.
pemoeda pemoeda dari sembilan negeri,
provincie
jang
dinamai Menghapoeskan segala pioetang jang dimendapat kemenangan dalam hal berkata gouverneur
Toetsjiumo
itoelah
jang
memerintah.
paksa dibajar oleh Tiongkok karena hiroe
kata di Washington.
Toetsjiumo inilah jang mendjadi radja hara Boxer ditahoen 1909.
PR.
IS.
didaerahnja dan mempoenjai balatentera
Bahwa perasaan Kuomin:
berdasar
sendiri, danta: ada poela halangan bagi

holieke

dalam djadjahan Prandiperkatakan
hal-hal
mengambil kedoedoekemadjoean economie

tidak koeasa, oentoek

lain.

pedato.

insinjoer landbouw
tjis dan djoega
perdjandjian, jang
kan penting dalam

sekarang

merk

djoean economie dan sociaal.
Dari tahoen 1917 sampai sekarang ini,
Inilah politiek programnja boeat didalam
Tiongkok Selatan dengan oetara berpisah.
Seorang Belanda jang bidjak berkata kata,
negeri.
|Akan
tetapi
negeri
loearansampai
diwakHaarlem, 29 Oct (Aneta) Seorang moeBoeat
politiek loearan ialah mengharid jang ber'oemoer 17 tahoen dari kat- toe jang belakang ini tjoema mensjahkan
mminister de Visser

pekerdjaan

sampai

tembakau

1 Januari ia poen meninggal doenia dan maoe berdasar rasa sama rata, tidak dibediganti oleh Li Yuan Hung sebagai presi- lenggoe oleh pemerintah jang berdasar
gal di Djerman dan 250 tamoe dari ne- dent. Dari 1916—1917 Tionghoa Selatan kapitalisme. Djoega partai K.M.T. bermaksoed memimpin
ra'jat dalam hal kemageri Belanda sama berkoempoel. Bekas dan Oetara bersatoe kembali.

tahoen.
Beratoes ratoes orang Belanda jang ting-

menggambarkan

Volkenbond

keloearan negeri Belanda (dari

dengan

Gold enberg &Co.

&

bawah president Dr. Sun.

NEGERI BELANDA.

ngambil
soeatoe
kepoetoesan, didalam
mana dikeloearkan protest terhadap aksi
militair
Djepang
di Mandsoeria dan

disesali,

lagi

djoega
Yuan Shi Kai
memboebarkan parlement. Di Selatan diboeat orang poela parlement sendiri di-

kaoem boeroeh sosialis internasional me-

Reuter). Bestuur

NELLE,

toekar

Ba
am

tjatetan Amerika naik dari Dr. Sin Jat Sen.
Ditahoen 1913
djadi 63.2, sedang Prantiis

Angka-angka
51.2 hingga

perdjamoean oentoek congres
insinjoer landbouw.

Parijs,

rahkan oeang neggri dari pemerintah provimsi Liao-Ning ke Tsjing-Tsjau.
Perhoeboengan
rahsia.

rah.
1 Nov. (Aneta

dise-

Augustus koerang
dollar. Italia mem-

sisa 31 millioen lire, Polen 58
zlotys dan Djerman bersisa 387

keadaan ti- millioen mark.
lebih lagi
Oemoemnja,
djalan kereta api di

bagi Djepang ada-

rintahan provinsi Liao Ning, kalau Yuan
Tsjin Kai tidak soeka
menerima djabatan itoe.
Penompang penompang kereta api antara Peiping dan Moekden, sekarang di-

dollar dan diboelan
dengan
1.8 millioen

Mandsoeria Oetara, ternjata
dak bertambah baik, terlebih

VAN

dengan pemerintah Peking, dan soepaja
Prantiis Yuan Shi Kai diangkat djadi president.

baik dengan kelebihan 10 millioen

Biarpoen Rusland memperingati, soe- poenjai
paja djangan melakoekan
serangan
di millicen

lah, siapa bakal ditentoekan dladi kepala
Manakabar jangbedalam pemerintahan baroe itoe.
nar?
Honjo
mendesak pada
Yuan
Tsjin
New York, 1 November. |Aneta ReuKai, soepaja
mengatoer
pemerintahan ter.) Kabar kabar jang bertentangan tenbestuur
di Liao—Ning. Sebab
beliau tang perbogboengan antara Rusiand dan
sendiri merasa
dalam kesoesahan, maka
iongkol
n perkoempoelan pasoekan
Yuan Tsjiang Kai itoe meletakkan dja- Rusland disepandjang perbatasan Mandbatannja selakoe lid dari komisi menga- soeria dekat Mantsjoeli, mengandjoerkan
dakan perdamaian dan keamanan.
Amerika, soepaja mengirimkan seorang
Djepang bergerak penilik
kesana, oentoek melakoekan pekeras.
. meknan
dalam keadaan di Mandsoeria

Militair Djepang berkehendak, soepaja
prins Kung diangkat djadi kepala peme-

tambah

M

Medan

Menoe-

di Tsitsikar.
Barang-barang keloear dari
ngadakan permoesjawaratan landjoet
desoedah bertambah dalam boelan SeptemTokio, 1 Nov. (Aneta Transocean) Dja- ber, dengan
ngan wakil Tiongkok, Mo Teh Hui.
118.5
millicen frans dan
Pemerintahanbaroe waban pemerintah Rusland atas protest barang-barang masoek bertambah dengan
akan dibangoenkan Djepang, diterima disini dengan tidak 156 millioen frans.
senang hati.
di Mandsoeria.
Perbandingan perniagaan Amerika berPeiping, 1 Nov, (Aneta Officieus) Telegram - telegram mengabarkan, bahwa
militair Djepang bermaksoed akan mem-

Importeurs:

Soeatoe kenjataan
jang menjenangkan

.

SMAG

toean tidak akan

TJATETLAHI

Tembakau SHAG VAN NELLE hanja toelen dengan boengkoes berwarna
biroe, dimana ada gambar DE RIJZENDE HOOP" njonja pegang diangkar
dan ada merk ,,DE ERVEN DE
ED. J. VAN NELLE".

Keadaan bertambah baik

sekarang

merokok

Rotterdam),

itoe, dari kieskring kieskring jang

Lagi-lagi perhoe- roet tjatetan angka - angka kebangsaan,
boengan
oentoek dalam seboelan jang achir ini, harga
barang - barang perniagaan soedah tidak
berperang.
Konstantinopel, 31 Oct. (Aneta Reuter)
toeroen-toeroen lagi.
Litwinof, jang sengadja dengan opsil
Moekden, 1 November (Aneta Iwaki). i Dalam
Amerika Sana
dan Tanah
berkoendjoeng ketanah Toerki, melakoe- Djenderaal Mh. Tsjang Sjan, goebernoer
nggeris
harga
barang-barang
perniagaan
kan pembitjaraan jang amat landjoet de- provinsi
Tsitsikar, mempoenjai perhoebesar
soedah
naik
kembali,
tetapi
di Italia
ngan
advisoer-advisoer
dari Moestafa boengan dengan doea pasoekan dan reka
dan
Djerman
keadaan
itce
koerang
baik.
Kemal, peri keriboetan antara Tiongkok reka soeatoe serangan terhadap konsol
Beucs
internasional
menoendjoekkan
dan Djepang itoe.
Djepang dan kantoor ketjilnja kepoenjaan
Kaoem Merah
tanah Toerki.

Sekali

ini, memilih wa-

AMERIKA.

mengabarkan, bahwa lasjkar Djepang soedah menjerang kedjoeroesan Mandsoeria Oetara, menoedjoe djadjahan Rusland.
Boeroeh

Cemiat monrtung: M. GOLOENBERGACa
MEDAN -TANDJONG-BALEI - ATJEN-PENANG

diberikan 40”/, dari djoemlah koersi dalam Hoogerhuis dan 33 1/3”/, dalam La-

besar, begitoe djoega wakil wakil speciaal bagi tauke-tauke tanah,
tauke-tauke
perniagaan dan kaoem boeroeh.
Semoea leden mesti bersoempah, berdjandji akan setia.

nanti

15November

200

lid dan jang lain 300, dan pada djadjahan djadjahan jang merdeka
di
India,

gerhuis akan terdiri dari leden jang dipilih oleh kiezer kiezer jang diberikan hak

DJAWABAN RUSLAND ATAS PROTEST DJEPANG, DITERIMA
DENGAN
..TIDAK SENANG"
DI TOKIO.
Persbureau: Djepang, Nippon-Dempo di Moekden mengirimkan kawat, jang

Partij

soeatoe toeboeh jang mengoeoendang-oendang,
terdiri dari

kil wakilnja dari India oentoek Hoogerhwis, dan wakil wakil India oentoek La-

di

Prins

Keloearnja bon itoe
pada tanggal

Toeboeh pemerintahan jang mengeloe-

....

militair Djepang

pena,

semoea pakai merk

pemerintahan

doea Kamer, jangsatoe mempoenja

oentoek
pembesar

dengan katja.

»DE ERVEN DE WED.
VAN NELLE.“

sendiri di India oleh Conferensi Medja
Boendar, mengandjoerkan soepaja diba-

arkan oendang-oendang

Djepang sedang berpikir dengan tenang, siapa bakal mendjadi kepala
pemerintahan baroe itoe.
erhoeboengan rahsia soedah diadakan
antara

satoe potlood

Londen, 31 Oct. fAneta Reuter) Data

peme-

merdeka

boendar?

satoe tangkai

bermaksoed

soeatoe

hal medja

Parlement oentoek India.

KAOEM
MERAH
BERMOESJAWARAT
DE« WNGAN..BANGSA TOERKI, PERI PERTEMPOERAN TIONGKOK -- DJEPANG DI
TIMOER
DJAOEH.
diterima

satoe doos bagoes dari blik

Betapa

rapport

Telegram-telegram

tembakau

SHAG VAN NELLE,
kalau nanti soedah keloear

loemat
mana diramalkan
akan
bentjana perang jang
mengan-

Timoer Djaoeh. bertambah kaloet.....!

pembeli

tjoema menjamboeng organisatie

baroe dan

Dahoeloe

jang

djadi adviseur adviseur,

lama itoe dengan jang Rus dimasoekkan.

werkprogramnja ditoekar.
maksoednja

diganti dengan

lain, , sekarang

,,revolutie":

Bitanoen 1911 partai Ko Min Tang ini
diganti nama dengan Kuo Min Tang (par-

Akan

lihat

dan djoega wang

tetapi lama kelamaan, mereka me-

bahwa

isi

memboeat

hiroe hara,

laloe tidak maoe lagi memakai pertolongan
Rusland. Ini terdjadi sesoedah tahoen 1926

Sesoedah Rusland memoetoeskan perta
poen beroebah, jaitoe oempamanja: antiwpada orang lian ini, Partai K.M.T, bekerdja sendiri,
Roesiand
dan Toerki,
loearan djoega tjita tjita Tiongkok Moe- akan tetapi invloedaja makin lama makin
Perdjandjian baroe: da (parlementairisme dan democratie), lemah.
Stamboel, 30 Oct. (Aneta Havasj Rus- masoek dikalangan Kuo. M. T.
ya Kongondaran ioi, ketika Chiang Kni Sek
Kebanjakan
andjoernja ialah pe
politiek maka
tai ra'jat), dan programnja

moedi intellectueel

dan toemboehnja moela

moela di Canton. Djadi timboellah poela"d

www

eyang

diterima,

-biarpoen

menoeroet

techniek

keadaan

bangsa

oemoem

antwoord

pemandaggangan

tentang kekoesoetan doehia, ada

dinjatakan,
bahwa kekoesoetan
doenia
sekarang soedah hebat sekali dan loeas
djalannja, sehingga pemerintah boleh dikatakan setiap hari berhadapan dengan
soal jang baroe, jang beloem pernah dikenal lebih doeloe,
Kalau waktoe mengoeroeskan soal soal
ini berlakoe dengan hati hati, maka tidak
dapat dikatakan, bahwa
pekerdjaan disempoernakan

dengan

tjara jang

dalam

koerang,

Bank. Javasche Bank tidak soeka menerima
bajaran dengan emas, ja'ni mempergoenakan kesempatan jang diberikan padanja

dalam keterangan tentang Oetoesan emas

diboelan April 1925, tetapi hanja jang
bersangkoetan dengan wissel-wissel perdjandjian. Hal ini berlakoe dengan tidak
mendapat toendjangan Pemerintah.
Pemerintah memperhatikan dengan seoehnja, akan kemoengkinan jang boleh
lakoe disebabkan tindakan kaoem merah,
Ik dinegeri Belanda maoepoen ditanah
jahan. Tetapi terlaloe melebih-lebihi
kataan kita, kalau dengan langsoeng di
takan akan adanja satoe-satoe bahaja

itoe. Kabinet membantah dengan keras,
akan penjesalan jang menjatakan bahwa
kabinet itoe bersifat dengan kekerasan,
diri sendiri

maoepoen

merdeka itoe bakal

Paviljoen di Parijjs.
Rapport
kebakaran di Parijs jang di
keloearkan oleh uitvoerend comite bahagian
Belanda, soedah dinjatakan dalam soerat

dirikan

bagi

Atas andjoeran toean Dr. Soeib Paroehoeman di Sibolga telah berdiri satoe

tidak ada satoe pasal dari tindakan

biarpoen

permoesjawaratan oemoem

tentang soal itoe boekan
didjalankan.

tidak moengkin

Interview itoe soedah dilakoekan dengan
tidak lebih doeloe memberitahoekannja pada kabinet,
tetapi apa jang dinjatakan,
soedah
membajangkan perhatian kabinet,
sebab kabinet oemoemnja sama sama menilik akan kekoesoetan itoe dengan pemerintah, dan ada didjandjikan djoega soepaja
begrooting
dapat
ditoetoep
sehingga
tjotjok.

Oemoemnja orang soedah berpendapatan, bahwa oentoek menjelesaikan hal itoe
mesti
berlakoe dengan hati hati sekali.
Soedah diperoleh soeatoe dasar jang sama
disetoedjoei, sehingga boleh kelak bermoesjawarat

Diakoei,

bersama

bahwa

sama.

kedoedoekan oeang ne-

geri sesoedah diselesaikan nota keterangan
jang lengkap lebih koesoet poela.
Taksiran oeang masoek dalam tahoen

1932 mesti dikoerangkan dengan sedikitdikitnja 20 millioen

roepiah.

Oeang

oen-

toek menoetoep kekoerangan itoe baharoe
sedikit sadja jang diperoleh. Beberapa
pasal penting dalam begrooting itoe bersama sama dengan nota perobahan akan
dikoerangi

semoeanja

dengan

kira

lima millioen roepiah.
Ketentoean belasting bensin

rekakan dari
nja

- kira

jang direka

lima roepiah

kilo akan dinaikkan
hingga akan diperoleh
lima millioen

kelebihan banjak-

rangan

itoe

rintah,
tahoen

dengan
djalan berhemat
jang akan datang.

akan

Comisi

Pada

tanggal

koeria Pakantan
Dolok, kepala koeria
Pakantan Lombang. sekalian kepala-kepala
kampoeng

dan kepala

tintah,

tocan

Demang

Moeara

dari

Zainal

Sibolga,

Sesoedah

diperoleh

peme-

dalam

Bezuiniging.
mengemoekakan

rantjangan
pada
pemerintah,
sehingga
terdjadi pengelocaran oeang negeri jang
serendah-rendahnja.
Komisi jang baroe ini teroetama sekali
akan terdiri dari seboleh-bolehnja komisi
penghematam jang soedah-soedah
dan
lakoekan
van

banjak

sekarang,

centrale

oentoek me-

perobahan.

Mendjadi
Raad

hoofdambtenaar

voorzitter,

bekas

president

Indie, tocan Welter. Dinjatakan

keberatan

tentang maksoed

menaikkan inkomstenbelasting.

akan

Kenaikan tjoekai barang-barang masoek
terlaloe sedikit, oentoek memperoleh kenaikan harga pendjoealan berbagai bagai

beloem berpendidikan. Masih banjak jg.
haoes kepada onderwijs, walaupoen sekolah ada didirikan dalam daerah ini. Berapa kali kita beroesaha hendak mendirikan sekolah, tetapi tiada berhasil. Sebab

teok

1929, tidak ada ocang lebih oen.

persediaan.

diramai ramaikan

Djadi, tidak perloe wang,

perka-

tidak perloe

tidak perdoeli

dengan

crisis dagang!
»Dan, kita tidak perloe dengan palmbeach, sepatoe tjap angsa, dari Italie dan
songkok beloedroe?" —tanja Goendoel jang
soeka berdandan.
Acb, igoe perkara ketjil-dam lebih baik,
ada dasi dan gabardine, tetapi tidak ada
wang, dan petoet lapar, dari pada tidak
ada dasi dan gabatdine, tetapi tjoekoep
makan dan peroet kenjang ?

Al

Islamiah,

na kemoerahan

dan

ketjintaan anak

agama. Kalau kita hendak
madjoe,
moesti kita pakai. Kalau kita hendak

dan

menoendjang.

soed

»
(4
@
?
»

spreker

mempersilakan

Sesoedah spreker mengoetjapkan tetrima kasih kepada jang hadir, radja-radja
dan wakil pemerintah, spreker menerangkan, bahwA pada tanggal 26 September

Paroehoeman,

Parlindoengan,

&
»
?
@
»

rissen

toean

Sinomba
Baginda

Sodjoeangon

St.

Endar Bongsoe dan spreker sendiri.
Toean toean, kalau kita perhatikan keadaan kemadjoean anak Pakantan dan dibandingkan dengan negeri lain, djaoeh

dan sangat moendoer

sekali.

Onderwijs

boeat kita tidak mentjoekoepi. Pendoedoek
Pakantan tiap hari makin bertambah. Sekarang sadja ada berdjoemlah 7000.
Diantara
jang
7000 orang itoe, ada

1500 anak-anak jang tidak mendapat pendidikan atau

Oo

dari

Opzichter,

meester

dan

lain

kita,
bagi

dan mempoenjai
negeri,

?
»
»
»
»
“
»
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lain. Kita

besar

AAA

Sm

Obat
Moestadjab
Jang telah terpoedji
diseloeroeh doenia

Obat Koeat

(Ketaedahnja)
jang dapat

orang

lekas

Jalah bisa semboehkan dengan
koeat, makanan tidak bisa antjoer, kekoerangan
keloear

toea koerang

air mani, oemoer

Zeauw lembek.

penjakit

tidoer, , sakit paroe, napas sengal-sengal.

napsoe, Matjam-matjam penjakit dalam

pikiran-pikiran koerang

kepala sering sakit, mimPek Thaij. koerang

peranakan,

tidak tetap. pinggang pegal, sakit peroet. boeang air darah, medjan, koerang boeang
indjel, kentjing manis, pilek, demam, badan lesoe, mabok kapal. sabeloem dan

kotoran

datang

-
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Kolee Som
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Kolee-Foot-Soo-Som

Merk Som San
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Kolee-Som-Kauw
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Terbikin oleh prof. Dr. Steinach, Germany.
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(Doos Mas boeat lelaki, doos Perak boeat perempoean)

Harap Toean-toean soeka bikin pertjobaan,
bisa kirim dengan Rembours Onkost vry.
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Obat
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seperti Dr.

pengaroel

Rubber anak negeri.
Pengoesahaannja
menjedihkan.
Beberapa bari berselang toean Miller,

Kolee-Som-Kauw,

Kolee-Som,

|

jang beloem sekolah.

hasil-hasil sekolah,

INDONESIA.

lain.
Sesoedah itoe beberapa oleh spreker,
diantaranja assistent demang, mengoetjapkan selamat kepada jang hadir. Ke-

E AT

KO

BE AT

———

Bagaimana pentingnja enderwijs itoe
boeat kemadjoean dapat kita boektikan

poen djoega tak pernah mengadakan vergadering-vergadering seperti perkoempoelan jang berada sekarang ini.

eAtatagaat

tocan

commissa-

di Langgar Kampoeng Baroe itoe. Begitoe

batdijang terseboet
badan lembek, baik sakit dikasi makan obat-o
me adah
Pena Pen
sakit
Jang Soedah
atas, bisa dipastikan semoea 'penjak't itoe akan semboeh dengan lekas (Pribahasd kata: Orang
Toea Kembali Moeda).

Secretaris M.

dan

laloe

an,

ting,

itoe toean

penningmeester,

Tetapi
sekarang semendjak t. Marah
Hoesin mengemoedikan S. I. itoe, entah
sebab apa perkoempoelan jang baik itoe,
semendjak dari tahoen 1926 sampai tahoen
1931 ini, tak kedengaran soearanja, hanja
tinggal merk sadja (Symbol) tergantoeng

|

tahoen 1931 telah didirikan Schoolvereeniging Pakantan di Sibolga oleh beberapa
orang anak Pakantan.
Voorzitter dari vereeniging

wang dari raiat. Jang

Jang telah terkenal | 4
dimana-mana.

Bantoean

toean Soetan B.G. Soangkoepon, oetoesan
dari comite di Sibolga.

loe kita mengoetip

kepala dari kantoor statistiek di Singapore
jang bersama toean toean mr.
Vreede,
kepala
Kantoor
van
Arbeid
di
Betawi
asa dan tidak mendjadi halangan. Penditoean St. B.G. Soangkoepon dan onderhoofd Centraalkantoor Statistiek
dikan Barat tidak mendjadikan halangan moedian
boeat agama. Sedangkan di Mesir sendiri, berlezing tentang kepentingan mengada- dr. Mens velt telah berangkat ke Palemjang mempoenjai
Al Azhar dan sekolah kan kakoes boeat mendjaga kesehatan di bang boeat memahamkan cultuur rubber
anak negeri jang sangat diperhatikan aleh
sekolah lain, djoega mempergoenakan tja- Pakantan.
Kira kira djam 12, vergadering ditoe- kantoor itoe soedah balik poela di Betabang dari pendidikan Barat.
Sebab itoe,
wi dari Palembang.
sekolah ini tidak didasarkan kepada agama toep oleh voorzitter dengan selamat.

anak

ini.

itoe
ber-

agama, dapat kita peladjari dengan

Pakantan ditanah perantauan, kita patoet
bersjoekoer

kita.
jang

Roemah boeat sekolah terseboet sama
rangkan, bahwa Zending jang
moelamoela memboeka mata anak
Pakantan. sama didirikan oleh orang banjak. MaPendidikan Barat itoe tidak meroesakkan sing masing mengambil kajos dan lain

itoe, atas berdirinja Comite, berdiri kare-

roepa barang. Dimoengkiri, bahwa kena- djoega ada
mempoenjai
itoe
semoeaikan
itoe bertentangan dengan kendali nja. Tetapi,
itoe bagi anak anak kita
pemerintah di Geneve, ataupoen dengan jang
dirantau sadja.
Bagi negeri, kamperdjandjian Oslo.
poeng ini misalnja, keadaan anak Pa
Pemerintah
amat keberatan kalau di- tan dirantau
tiada sebanding dengan
Gjalankan, teroes peratoeran
menoetoep keadaan negeti kita.
Saudara
saudara, seorang sadja agak
kekoerangan dengan mengambil perbankeloearan sekolah Ti
midingan dan mempergoenakan oecang ke- Pakantan
lebihan ditahoen
1929, sebab oentoek salnja tiap tahoen sangat pentin:

tahoen

alias

wang kertas. Dan

perloe, ialah tenaga bekerdja boeat mendirikan
roemah sekolah terseboet Atap
roemah sekolah itoe kita bikin dari zimk,
Toean Aboe Bakar: Selama doenia ber- dindingnja dari bamboe.
Selesai
spreker berbitjara, voorzitter
diri, di Pakantan ini hanja sekolah Zending
bertanja kepada jang hadir,
sadja pendidikan kita. Kita
raiat Islam, kemoedian
tetapi sekolah kita kenapa sekolah Zending. apakah setoedjoe sekolah terseboet didiSaja harap sekolah jang hendak kita diri- rikan.
Sekalian
jang
hadir bertexiak, setoekan ini sekolah Islam.
Kemoedian spreker berbitjara dengan dioe, accoord.
Kemoedian
dipilih pengoeroes boeat
panas, hingga
meriwajatkan
kebesaran
mendirikan
sekolah
terseboet, terdiri dari
Islam.
Atas permintaan assistent Demang pem- tocan toean sebagai berikoet. Soetan
Malaon Pakantan Dolok, Hadji Abdoellah
bitjaraan spreker distop.
Pembitjaraan spreker disamboet
oleh Pakih Pekantan Lombang, Djaendar Moeda
toean St. B. G. Soangkoepon
dan mene- Hoeta Padang Djamangasa Hoeta Toras.

mengoetjapkan selamat kepa-

ia jang hadir, voorzitter kemoedian menerangkan maksoed maksoed vergadering
ini diadakan. Toean toean, kata spreker,
kita anak
Pakantan masih
banjak jang

Soetan Goeroe

ada

Abidin, Assisteot

Sipongi, Oetoesan comite

ialah toean Soetan Betara

jang sesingkat-singkatnja

jang

Ripe. Wakil peme-

Goeroe Soangkpepon, Hoofdonderwijzer
Sibolga.
Kira kira djam 9pagi
vergadering diboeka oleh tocan voorzitter.

Dr. Soeib

komisi

20 October, hari Selasa

jang laloe, comite telah beroesaha mengadjak
sekalian
raiat Pakantan,
dengan
mengadakan openbare vergadering dipasserloods Pakantan. Voorzitter vergadering
toean Soetan Gagah, secretaris toean Mhd.
Arif Loebis.
Orang
jang
hadir ada kira-kira 700
orang, diantaranja ada kelihatan kepala

Akan
dibangoenkan
soeatoe
komisi
perhematan, jang dititahkan dalam tempoh

beberapa

700 orang.

Comite jang bernama Schoolvereeniging
Pakantan boeat memperhatikan keadaan
onderwijs di Pakantan.

Kemoedian

Oeang toendjangan jang akan dikoerangi oentoek gemeente gemeente dan provinsi, tentoe akan memberi keoentoengan
banjaknja beberapa millioen roepiah.
Oeang lain oentoek menoetoep kekoe-

dari

Maktab

tiap tiap 100 dari kaoem kaoem dan sanak saudara sadjadi 6 roepiah se- ngat diharapkan dan perloe tentang mak-

roepiah.

kelak

hadiri

terhadap kamer

tindakan
jang soedah diambil itoe boleh
dibatalkan, Pasal ini djoega berlakoe dalam hal pengoerangan gadji gadji ambte-

sekolah

tetapi ini beloem tjoekoep boeat
Spreker berseroe, soepaja sekalian
hadir mengatakan setoedjoe.

tidak dengan bersoenggoeh soenggoeh.
Interview itoe hanja menarik perhatian,

naar,

toean

Karena kekoerangan ini, perloe saudara kali diperbaiki oleh orang orang jang
saudara beroesaha dalam
memadjoekan Berkoeasa di Doenia, jalah.........o0eroesam
maksoed ini.
dagang.
s
Sekolah jang moela moela kita dirikan,
Bila
dagang
sehat,
raiatpoen semKalau orang mesti mendengarkan G.G.
tanggal 22 Juli, dan satoe salinannja soedah ialah Inl. School, kemoedian baroe Schaboeh!
berlesing, habis hari sehari, laroet malam
dikirimkan pada Tweede Kameren Griffie, kelschool.
Goeit-Goeit. tidak sampai :kesitoe piki- tem na
Ag
Jengit boleh dioekir!
oentoek diperhatikan leden Kamer.
Kemoedian spreker berseroe,
soepaja rannja. Perkara itoe katanja banjak roe- etapi
t
pikir, apa itoe moengkin
Dari boenji soerat itoe ternjata bahwa sekalian raiat Pakantan menoendjang makwetnja,
terdjadi.
penilikan dan pengawalan tjoekoep didjaga, soed ini.
Lebih baik sadja raiat djangan ambil
tetapi mereka jang ada di Parijs oentoek
Sinjo Deti.
Toean
-Djamaris poesing pada dagang.
menjimpan barang-barang jang berharga
tampil kemoeka.
dan mempoenjai tanggoengan dalam oeroesan itoe, koerang mengerti akan kewadiiSesoedah toean Goeroe Batak berpoe- dan bersifat neuteraal. Dalam sekolah itoe Sjarikat Islam Koetaradja tidoer.........?
ban mereka.
bangsa
tidak pilih
lang, kita sekarang kelihatan lalai boeat Iboleh masoek segala
Didalam tahoen 1913,
djika
kita tak
Pemerintah tidak akan loepa oentoek menoentoet kemadjoean. Tetapi roepanja jagama. Roemah
sekolah jang terseboet silap, berdirilah $. Islam df" Knetaradja.
memperingati pada jang dikatakan diatas, harapan kita itoe tidak hilang. Tidak hi- kmempoenjai 7 klas lagi dipergoenakan Jang djadi promotornja ialah t. Abd. Mzbahwa mereka jang bekerdja dari pihak lang karena ketjintaan kaoem kita ditanah sebagai reseroe.
naf, goeroe disini. Semendjak beliau meKemoedian
spreker berseroe, soepaja ngemoedikan S. L itoe semaraknja madjoe
Belanda dan Indonesia, patoet dihargakan perantauan, sebab itoe, saja mengharap
oesaha mereka kita bantoe dengan sege- sekalian anak Pakantan, walaupoen diran- dan berboekti bagi pendoedoek Koetaratinggi.
Terlebih-lebih lagi, sesoedah kebakaran nap tenaga.
tau dan dikampoeng, menoendjang mak- dja. Atas andjoeran beliau itoe djoega
soed terseboet.
teroes menjoesoen soeatoe badan perkoemvoorstel, soepaja pasar loods kelapa jang
Toean
Namora
BoSekalian anak Pakantan mesti toeroet lama diadakan Padjak Daging jang berada
poelan, patoet disjoekoerkan pada uitvoedji
berbitjara
membikin roemah sekolah terseboet. Ti- sekarang ini. Itoelah boekti jang kita dapat
rend comite.
Saudara saudara betoel kita baroe men- dak perloe wang banjak, dan tidak per- chabar dari jang dipertjajai.

Openbare Vergadering Schoolvereeniging Pakantan di

bahwa

pong",

sekolah di Ta- sama itoe djatoehlah poela
lihatlah, bagaimana doenia
miang 7 sekolah
negeri jang lebih ketjil raiat, orang
pengaroeh perdagangan. '
dari Pakantan, kenapa disini tidak seban- itoe
Memang “begitoe
nampaknja,
ding dengan djoemlah pendoedock.!
bahwa pada masaini jang tecoetama se-

Minister de Geer tidak mengetahoei,
apalagi memperhatikan, bahwa interview-

ja tanggal 30 September

AT

kedoedoekan

bahwa

dan

winan toean dengan gadis terseboet.

kan di Manambin ada 5

lemah.

kabinet-kabinet kanan jang soedah-soedah.
Interview tanggal
30 September 1931.

Ape

penting di Belgia, tidak

oeroesan

O, toean tidak ada isteri,

sekarang ingin kawin
dengan
seorang
gadis. Perkara ketjil. Toean bekerdja sadja satoe tahoen atau enam boelan pada
sawah dan ladang orang toea gadis itoe.
Sesoedah
itoe
boleh ,tjag-pong, tjag-

saan dalam perkara.ini. Kalau kita ingatkan djasa toean Goeroe Batak, jang besar
hasilnja oesaha beliau ialah anak-anak moerid beliausjang telah mendjadi
bibit, kita sering Doenia dilabrak olehmalaise seperti
terpaksa bersedih melihat kemoendoeran sekarang.
Jang mendjadi sebab, tidak lain melainkita pada masa ini.
kan
perkara dagang.
Siapa jang moela-moela pergi ke EuDjika
orang ketahoei, bahwa manakala
ropa, tidak lain dari Willem
Iskander.
Itoe hasil dari onderwijs djoega. Sedang- perdagangan itoe djatoeh, maka bersama

berdjalan
jang dikatakan soedah
benar,
dengan tidak setahoe kabinet.
Memoetoeskan soal Belgia itoe masih
mendjadi perkara jang bakal dioeroeskan
tidak ada dipikirkan,
kabinet oemoem,

Pemerintah tidak mengetahoei lebih
doeloe akan soerat siaran dari Nederlandsche

oentoek

toean.' Sebab itoe ptrloe. persatoean pera-

me-

ngidjinkan tindakan seroepa itoe.
Kabar jang tertjatet dalam afdeelingsminister buitenlandsehe
verslag, bahwa
zaken mengadakan konsessie - konsessie

teliti, Ternjata, bahwa tidak ada soeatoe
pemerintah negeri jang singgoep. menghindarkan kekoesoetan itoe sebanjak banjaknja.

baik

oem

sekarang

Comite socaah.

Didalam Sinar Deli telah dimoeat
kan seroean seroean, soepaja didalam kota
ini didirikan soeatoe Comite, jang akan
memikirkan, oentoek menolong raiat jang
pada masa ini diteroembang ambing didalam laoetan kesengsaraan.
Ini, ada soeatoe perkara besar! Soedah

wwe 00000

yan

Kalau maksoed
kita ini terdjadi, wa:
laupoen gomite telah berdiri di Pakantan,
itoe toean toean djangan barapkan. Comite
hanja bisa mengatoer,
tetapi boecat mengerdjakan terserah kepada pikoelan toeani

LOL

Haag, 31 Oct. (Aneta). Didalam

memorie

. Pendapatan
satoe.millioen

ada

ongkost militair
- ost
Mengoerangi ongk
dengan sedikit-dikitnja 25”/-, “idpk dan

Memorie van antwoord
dalam Tweede Kamer.
Den

dalam
menoeroet
taksiran
roepiah.

Raiat toch bbisa atoer
seperti
doeloe
kala! Toean ada pisang?- Toekar dengan
kelapa. Toean ada ajam? Toekar dengan
beras!

BOEAL.

raijat

Singapore,

0 00 0 SEN

dan

dengan hormat

COMPANY
Tel, No. 1134.
Batavia,

UU

doenia.

pada

itoe ke

onderwijs

Begitoe pentingoja

belasting oentoek radio

Kemoengkinan

Soerabaia.

000 an

20. rr

koesoetan

dan Ke-

Uw

Negeri Belanda

Ai RD

—

Dipastikan, pengoesahaan

rubber

anak

likeboen

keboen,

toekang

sadap

ada betoel begitoe.
ne bertambah

dengan

hoen 1928, 1929 dan 1930
soecatoe

perbaikan

selama

tahoen kedoea dibanding

dengan

enam

didjalankan

syssteem

bagi

congres dari Indonesia Raja dioendoerkan
beberapa

hari.

1931

Menoeroet comite van voorbereiding
bahwa congres itoe di Soerabaja sekarang

mensendjoekkan tanda tanda lebih hebat.
Ondernemingen ditoetoep dan ditoetoep-

akan diadakan dari tg. 1 sampai dengan
tg. 3 Januari 1932.
Voorloopig
programmanja
oentoek
pertemoean diatoer sebagai berikoet:
1 Januari diwaktoe malam: Menerima

boelan

tidak

pertengahan

pertama

dan

dipermoelaan

50 cent

sehari, sementara ia
memakai koeli seperti doeloe tatkala ma-

ah dengan

Bermoela
ditetapkan pada tg. 25, 26
dan 27 December dari tahoen ini, maka
tentee. Tahoen ta- sekarang diwartakan didalam ssk bahwa

Sedari sekian tahoen pemakaian benzi-

pernaikan itoe tmasih teroes. Kemoedian
tentoe tidak dapat crisis teroetama didalam cultures, moelai

mendapat penghasilan lebih dari

Congres Indonesia Raja.
Dioendoerkan.

doer berhoeboeng dengan kesoekaran jang
dialami
oleh banjak orang dan ternjata

regeri dibilangan bilangan itoe, sebagainana poen dibilangan bilangan lain, ada
menjedihkan sekali. Di Palembang ada
erdapat bilangan bilangan rubber jang
oeas dan tidak dioesahakan lagi sebab
lidak dapat mengoentoengkan.
Waktoe ini sesoedah
bekerdja
keras

mesti sangat memiperbatikan kekoerangan
Wali Megeri beloem memperkenarikan
itoe karena tidak mendjadinja crediet jang diminta itoe tetapi didoega
pertanaman di Bantam. Krawang, Banjoe- permintaan itoe tidak akam ditoelak.
Sementara itoe di Centraal Kantoor
mas Ponorogo.
Berkioeboeng dengan ini, ditecteur Bin- Statistiek orang sedang melakoekan pemenenlandsch Bestuur jang menghadiri ver. riksaan teliti tentang sifat dan keadaan
Yadering
itoe, telah memadjoekan per- kekoerangan makanan diantara anak negeri
Imintaan padapemerintah
bocat memper- itoe, Hari Rebo j.l. Kleine Welvaarts comIpankan
crediet goena pembelian beras missiepoen telah memboeat vergadering
dan
makanan lain lain jang akan lagi tentang soalini dimana tindakan tindibagi bagioleh bestuur pada ra'jat dibi- dakan jang akan diambil dari fihak pelangan bilangan jang kekoerangan ma-| pa srinlah telah dibitjarakan lebih djaoeh

doea antara sieigenaar dan toekang sadap, nja tiga onderneming cempamanja memmasih boleh didapat keoentoengan tjoe- beri pengaroeh langsoeng atas pemakaian
dibilangan
itoe. Boekan sadja Congressisten, jang akan datang dari sekoep bagi kedoea fihak. Sekarang keboen benzine
naik moea. tempat
keboen rubber itoe ada memberikan soe- employes dan administrateur tidak
dari tanah Djawa. Akan
mereka diadakan receptie dan laloe besioten veritoe pemandangan
jang
menjedihkan Mobiel Nagi- malah djoega
begitoe poen sebagai tempat tinggal.jang tidak mendjoeal mobielnja tetapi djoega gadering.

dikoendjoengi.
Dibeberapa marga

perhoeboengan

autobus

(HN.

nan,

» 48
Awas!!!

telah mendjadi

Saptse tg. 2 Januari: Besloten vergadering:
im itoe: openbare vergadering.
sedidalam kampoeng. Dalam beberapa “hal
doek mendjadi koerang sampai kira
Minggoe,
3 Januari malam: Nationale
perhoeboengan 4dutobus itbe telah distop
parohnja.
kuhstavond.
Banjak orang soedah berlaloe dari kam- Sama sekali.
poengnja

boeat

djoemlah

mentjari

.pendoe-

mentjari

berkoerang

peng-

s

karena

rln ini moelai didalam

diberi tahoekan

muat

sebab didalam
tidak dapat oentoeng

Auto

penompang

barang

djikalau

itoe tidak boleh-mengangkoet

dan vrachtauto

tidak boleh me-

ngatigkoet penompang.
joega controle
jang

Spreekdelict.
Waktoe diadakan koempoelan oleh toe- Djawa
an Wedana Tjiawi dibalai desa Tjiadeg, itoe oleh

didjalankan

Bestuur

bantoe memboeat keberatan

babjak ondernemers dergan
berkesoedahan
distopnja perhoeboengan
(Priangan) ambtenaar bestuur itoe soedah
perhoeboengan
bus
itoe.
mengeloeharkan soeatoe soal: apakah
September
menoendjoekkan
pernaikan
beracubah jang di Balai desa sah atau ti-

Hadji

Abdoelhadi

aa
Aa
BNN

meminta

Didalam

,spreekdelict”.

lobang

sake Diamond

napas.

Maagradine

ditahan

laen

Capsules
bahan

dibikin

jang

Capsules

dari

tjampoeran

minjak

Choulmoogra

terkenal,

Stannox

yl

tablet

Obat paling baroe boeat anak-anak dan orang toea bersih dari bisoeorang beloem taoe bagimana akal boeat basmi penjakit
lan. Doeloe
bisoel, tapi dengan Stannoxyl sekarang orang dengan gampang bisa

menolak itoe penjakit jang sering timboel di kepala dan badan teroetama
anak-anak.
Stannoxy! membersihkan darah anak-anak dan orang toea, badan djadi
bersih, tida ada bisoel atawa borokan lagi.
Harga per fl. f 2.50

Empire

Belakangan ia djadi Supe-

Diamond

rintendent tanah partikoelir Dramaga dan

TJIE

gets the high class guality
At the Right

Voorzitter dari Buitenzorgssche afdeelingsbank.
Tatkala ia menembak dirinja itoe, njonjanja sedang tak ada diroemah.
Sebab-sebabnja beloem
diketahoei.
(Bah.)

Excels

Real

Diamond.

Djalan

Kira berdni tanggoeng ini Batoe Seperti Brililiant toelen, keras, dan boleh diremdam dalam
air tjoeka, di kikir. atawa ditaroh dalam ajer api. tjahaja tidak berobab.
Harga jang besar I—1!/:. Sampai 10 karat f 4.
Ketjil 1/2. 1/3 sampai 1/1, karat, af 5.

Segala barang-barang perhiasan, dari EMPIRE DIAMOND, jang soedah diikat
Paund, ada sedia. Langganan Sinar Deli, jang goenting adres diatas, pesan Empire
Pesanan

5 karat keatas, bersama harga post, vry.

K.M.M.

pemakaian

No. 49 Arab

telah mendjadi moen-

Yassin

A. Razak
Singapore

street

EN

Antara

G

KOAN
Medan

59,

PERANG!

dengan Mas

kita kasih potong 5/, dari harga biasa,

Mendjadi moendoer.

apa

|

AG

menoeroet pendapatan Dr. Muir
dari Tropische Geneeskundige School di Calcutta. Harga per fl. f 2.—
dengan

Ia bekas Hoofdadministrateur Pondok
Gedeh
Landen di Tjigombong dan bekas

oemoemnja

Aa

makan boeat basmi penjakit Taijko (Lepra) jaitoe penjakit jang
gampang sekali menoelar pada sesoeatoe orang. Ini penjakit meroesakin
antero toeboeh, moelai dari sedikit di loear koelit sebagi borokan jang
merah, jang achirnja bisa membikin soempoeng hidoeng dan keliatan

B. T.

»)- B.“ mentjari tahoe

|

Obat

Memboenoeh
diri
dengan
revoiver.
Toean
V. Ahn
di Semarang soedah
menembak
dirinja dengan revolver, dan
kedapatan mati terletak diatas divan diroemahnja.

benzine

e

Maagradin

di Djawa dan Madoera, jang diadakan hari
Saptoe 3 October dibawah presidium dari

Vas Ahn.

lid Volksraad.

TIONKOK

mond.

Dr.

sa

JAPAN

contra

ALFRED

»Tiada satoe negeri jang
jang tiada perloe!"

SZE

berkata

dalam Volkenbondsraad

kocasa

memaksa

ra'iat

bocat

membeli

KATJA

KIE
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

amat beroentoeng sete-

lah memakai

KATJA MATA
dari toean

Salah satoe djalan jang baik itoe

f 1,25 satoe

botol

ketjil, f 2,25

satoe

botol besar.

KIE HOEI

dari
Boe-

g

ejotiok
terang

kembali.

BELILAH KATJA

Tjatetlah!

Menghindarkan

penjakit
dari pada

adalebih
baik
mengobatinja.

Obat Tjap

Boelan,
saban-saban
diminoem, menim boelkan darah baroe, tenaga
baroe napsoe akan makan, kegembiraan bekerdja. Artinja itoe djoega, roepa-roepa penjakit
tinggal djaoeh dari toean.

KIE
koerang

perempoean jang baroe bersalin, kalau diminoemkan itoe anggoer obat, lekas kembali tenaganja lama. Tenganan djoega pada mereka, jang telah djadi ,,langganan" Anggoer Obat Tjap
entoe mereka itoe memoedji kemandjoerannja.
Boelan itoe.

FOO

Medan

(Kesawan 61,

Tel.

789)

— Batavia.

SENG

Telefoon no. 1297

MEDAN
masoek

sakit toelang

erat

atal

mal

1
penjakit

BAN

KIE
mogntah

POH

moelas

YOE kebanagan

HOEI

S

G

amat moedijarrab!

gemboeng

Agent-a gent
Boat jkreh Tihong Tihoen Tbordflgingjes, Tai Fo Chan

dan

Boeat Bireuen

Tenaga jang hilang, baik pada perempoean maoepoen pada lelaki, kembali 100”/y, kalau pakai vigorine.

L. Seumawe

diatas.

2

Toko Obat
dan

.

Tsroetoeng, Eng Hong & Co.

Eng Hin T. Tinggi.

24 Luitenantsweg

obat

lain-lain

tantar Ban Siew Tong,

.

lain toko Obat

Toko
"

angin

kesemoetan

Obat

DISPENSARY

ditoko:

darah

Hoofddepot

THAI

MATA

Ho EI

Luitenantsweg no. 24

Bagi kaoem perempoeran anggoer obat itoe baik boeat kikin teratoer datangnja boelan:

Ada didjocal ditoko terseboet

SENG

karena
amat
dipakai.
Mata
djadi

Anggoer

POO

SENG

diperoleh.

adalah mendjadi
langganan”
Hiu Ngi Fen's Anggoer Tjap

moerah! Harganja
anggoer itoe tjoema

toko

HOEI

perloe boeat toean!
Sepasang soeami isteri
jang diatas ini merasa

Ditjari tentoe djalan jang baik dan
jang tidak banjak makan ongkos.

lan. Boekan sadja
baik, tapi djoega

barang

MATA

keloearan

kesehatan baik itoe dapat

1

vergadering perihal pengaroeh

Crisis economie atas pendoedoek Indonesier

preventief dipendjara Bogor roepanja karena

sekali.—

crediet.

'Beware of other name

djak, enz. Sembahjang mesti ditempat jang
soetji jaltoe ,,Mesdjid"".

menit,

»Particuliere auto dienst tjap piso & tangan“

Wellenstein, voorzitter Kleine
Hadi dari desa Bang ba- begitoe ketjil hingga tidak bererti didalam Welvaartscommissie dalam gedong Volksraad, telah didapat
kenjataan,
orang
mendjawab pertanjaan itoe, omzet oemoem.

jang, teroes
katanja: tidak sjah, sebab boleh desa dipakai djoega menerimastoran oecang pa-

15

gratis
pada agenten jang biasa. — Hoofdagent:
Chu Liong
Eau Huat Hin
teli. 62 P.Bran
teli. 1465 Medan.—
Hooldweg 62.
Cantonstraat 19.

ketjil sekali dari pemakaian benzine, tetapi ir. EP.

dak
Hadji Abdoel

mendjadi

dengan

menghadhiri

Kekoerangan makanan jang
mengantjam.

di

Dienst kami,

akan sediakan sama
sekali auto-auto copeijang sangat disoekai penoempang.— Poedjian lebih landjoet tidak goena.— Pertjobaan kami dalam beberapa
boelan jang soedah, tjoekoep djadi satoe ,,tanggoengan“ dan ,,boekti"
bagaimana kami bekerdja oentoek kesenangan bersama.— Keterangan lebih djelas, bersama dengan tarief sewa, boleh
dapat

dengan officieel

akan

perhatian jang penoeh
dari pubkami
tambahi
lagi perdjalanan
48 kali sehari, antara P. Brandan-

Dus tiap-tiap
Medan dan sebaliknja.—
Djoega terhitoeng dari tanggal tsbt, kami

Iboelan Desember dan orang memastikan

Nbahwa Ir. Soekarno
bus-bus 'congres ifoe.

berboekti dapat

liek, moelai dari 1 September

sebabnja dioendoerkan tetapi boleh djadi
hasilan ditempat itoe. Begitoetah oempa- lam
dan berdjalan lebih djadeh
dengan keloearnja Ir,
Soemanja ke Lampongsche districten dimana dalam boelan - boelan berikoetnja. Selain berhoel
kamiskin (Bandoeng).
masih didapat sedikit penghasilan dengan itoe Nda lagi penilikan
'itde lebih keras karno dari
rultuur lada dan djoega dengan pengoeautobusdienst
Ir. Soekarno akan keloear pada achir
sahaan ladang.
Kesempatan memboeat
ladang di Palembang
telah mendjadi sangat koerang
sebab dizaman harga rubber masih tinggi
dikeliling tempat Orang
pergi bertanam
rubber.

P.Brandan Medan dan sebaliknja Awas!!!

Karena

koelie Koglie berdiam

Tidak

kali sehari atawa tiap-tiap
15 menit sekali.”

merk

Taroeioeng. Hoetapea, Lebanus.
Sidempocan,

BAN

MEDAN,

Tjeh

Hin
& Co.

AN
Telefoon 1297

w—

2
——

-

@ALKISSAH« ADVERTENTIE.

&@FatrmA&

BAROE

TERIMA

atau

ISTERI

JANG

MALANG.

(Hak pengarang tetap pada: AL-HABIS).
13
Bahar

didalam

sakit

pajah.
Ketika mendengar oetjapan toean Ach
mad jang demikian, maka toean Hadji
Noech dengan moeka jang bimbang, ber
tanja: Apakah
maksoed toean, dengan
membawa Bahar kembali ketanah Deli"

laloe diperhatikannja wadjzh tcean Ach

mad

dengan

terang.

»Soepaja tidak selama lamanja angkoe
iroe mendjadi orang pelarian. Soepaja se

yera namanja
achirnja sekali,

dapat
dibersihkan. Dan
soepsja selamat angkoe

itoe hidoep kelak dengan

isteri dan anak

anaknja !"
»Djadi, toean akan serahkan anak kita
itoe kepada polisi!" Moeka toean Hadji

Noech bertambah

Instrumenten jang soedah
loeroeh docnia jaitoe dari.

ketangan

dengan

polisi.

Saja

akan

kembali

kapal ,Kedah“ ke Belawan. Anak

kita Bahar akan menompang dikapaj Ra
wang menoedjoe Pangkalanberandan. Bila
dia soedah tiba disana, kelak pembesar

negeri, selakoe

chefnja tempohari, boleh

dipanggilnja dengan perantaraan telefoon.
Pembesar itoe kelak
boleh terperandjat
mendengar soeara Bahar ditelefoon, dan

krja. aka pembesar itoe akan berpenGapatan sendiri, bahwa Bahar boekan
seorang

TJUELII

pendjahat,

tetapi tidak

lebih

dari

seorang manoesia jang chilaf pikiran, dan
salah djalan menempoeh gelombang kehidoepan.
Toean Hadji kelak akan melihat, bahwa

5

4

Tg

Inilah satoe merk jang soedah dipoedji
oleh tiap orang jang bisa pekat ini instrument dalm orchestra saw Brass band.
Tiatet sekarang diangan an paimendapat,
jang tidak pakai ini Merk. CONN.
Kita ada sedia bermat jam- uatjam model
jang paling baroe dari Nic kel, Silver Gold
plated dan harga palirg moerah boleh
persaksikanlah di kita poenja toko

THE

MEDAN
MUSICAL

Toko Musiek
106 Kesawan

oan

£

.

|:

TELEFOON No. Ppp MEDAN.
R
.

DEPOT

3

jang terkenal
Telefoon 1145

Medan.

TJELOEP
an Libas,

Kedua dong Hap
1# Pesan

heran, sebab djawaban

jang dinantikannja memang penting sekali
»Tidak! Saja tidak akan menjerahkan anak
saja

tekenal dise

1»

tindakan seroepa ini, soeatoe tindakanjang

berteroes
terang menjatakan penjesalar
atas perboeatan
jang salah, dan ingin
memperbaiki itoe, boleh membawa keoentoengan, sebagai peneboes segala dosa jang

soedah soedah.“

Sedjoeroes lamanja, toean Achmad berdiam diri. Demikian djoega halnja, Hadji
Noech tidak berkata apa apa lagi. Keningnja jang tadi berkeroet, sekarang moelai

tenang, dan kemoedian beliau dengan

se-

njoem bertanja pada toean Achmad: “Djadi,

Bahar akan menjerahkan dirinja, dan ridla
menerima koekoeman jang bakal didjatoebkan hakim atas dirinja? Orang tidak akan

tahoe, bahwa toean soedah berboeat baik
kepada negeri. Orang tidak akan tahoe,
bahwa

toean

menoendjoekkan

manoesia kedjalan j. loeroes,
boes dosa dan bertobat!"
»Ja, demikian

Achmad

TERSEDIA

APA

——

APA

BILANG

MALAISE

Begitoe kita dengar orang bilang
sampe didesa-desa.

Desakan
kan

tjoba

teroes

segira,

jaitoe

membeli

Calcuttastraat No. 31.

Kleermakerij

itoe, biarpoen kelak orang mengetahoei,
bahwa saja jang mengandjoerkan Bahar

berboeat
menjesali

demikian, tidak seorang akan
saja, sebab doenia mesti akoei,

VOETBAL

akan boleh koeasai !"
»Benar kata toean. Djadi, bilakah akan

bannja,

kelak

Bagaimana

akan

perkakasnja
boeatan INGGRIS dan AMERIKA,
jang soedah terkenal sedari tahoen

kesoeda-

saja kabarkan

pada

toean".

Bahar
Tidak

seorang

akan kembali ke Brandan. Dan tidak seorang
menjangka, bahwa Bahar akan bertemoe
dengan
Boekan

anak isterinja . . . di Soematera.
orang
tidak tahoe, berpoeloeh

poeloeh orang jang melarikan
diri ketanah
seberang, hingga beranak bertjoetjoe, tidak
berani lagi kembali ketanah toempah darahnja.
Tetapi,
dengan
toean Achmad, apa jang
mendjadi terboekti!

kebidjaksanaan
dirasa aneh itoe,

Wak toe diatas kapal, dengan pikiran jang
kaloet,

Bahar

ingat semoea kedjadian,

jang

pernah berlakoe, sebeloemnja dia menjeberangi laoetan. Dikenang-kenangnja akan
kepelesiran jang pernah dirasainja, waktoe
dia mendjadi klerk, dan dikenang-kemangnja akan kesoesahan jang dideritainja,
Waktoe
dia diserang penjakit, ditanah
seberang. Dengan djalan demikian, tidak
terasa
oleh Bahar, bahwa dia lagi tiga
djam akan berlaboeh diboom Pangkalanbrandan

Bahar
diri
Inggeris jang

Kapal
soedah

dan.

tiba

menjerahkan
ditompangi

poeloeh

kedatangan

orang

barang

(terpakei dalam

Olympic Games)
T"“ Greban (Wm.
Thomlinson Ltd)
»ZIG-ZAG" De Luxe (Wm.Sykes)

4

keadaan
orang

dikantoor

jang

CHAMPION"

. WINNER"
HERCULES"

SEPATOE-VOETBAL

(Wa.

Shillcock

dan

Manfield)

BADJOE-VOETBAL, ..BUKTA" ditanggoeng tidak loentoer matjam2
KAOES-VOETBAL
KINEKAPPEN

dari wool

dan

tjorak

ENKELKAPPEN

warna

belang2

dari Elastiek

dan

tjorak

sampai

toemit

matjam2

warna.

No.

1.

Barang2

keperloean

TENNIS RACKETS

Sports dengan

dan barang2
Priiscourant

4

Boeat

djoeal

lagi

HAN
Oude

Markt

No.53

dapat

Deli

Havenmeester

membenarkan

potongan

(Ada

samboengan)

semoerai

2g

.

f 0.80

sangsara

Eokel
bor

. . ...

.

5

Cooperatie (akan mendirikan

—. roepa

tie)

orang

L-—

& Co.

Bioscoop)

Tel.

755

MEDAN

TOKO

KATJA

dan

TJ

| N

T0

NG

barang

&

Menjediakan

MATA

klontong

roepa

katja

MEDAN

mata.

Sanggoep periksa katja ma
.

ta jang
sehatan
dengan

tjotjok oentoek kemata toean - toean
ongkos pertjoema

Boleh
"

tidak

oesah

keloear

ta”

ocang.

Keoentoengan

Djoega sedia barang -barang
kita kasi rabat jang pantas.

8

klontong.

toekar

tjotjok

besar
Boeat

dari

banysa Timoer

Barat

terisi

Ilmoe

petoewa atawa

f 0.65
dan

katja

lagi

jang sangat moedjidjat dan bergoena

bagi sesocatoc orang jang hendak
jakini soenggoeh bagi pengidoepannja
per stel Dex f8.—
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