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Lembar

—

pertama.

nan

—

Ta

jang seperti ini, ialah: sePekerti
perti
api makandidalam seam.

Politiek Atjeh.

Bila kedjadian demikian, akan

lah

Dari Correspondent kita di-Atjeh, kita
terima soeatoe tjeritajg. haroes piperhatikita mengehendaki

Atjeh sehat

moesoeh
Oleh

roes

dilaroea
engah
Berikoet ini kita tjitakkan berita corressendiri,
pondent kita:

banjak-

dilelang" dari mana

kamoe dapat mentjari wang, matjam-matjam perkataan jang kedengaran manis

negeri.

koempoelan-koempoelah
ada bersenang hati.
Inilah jang mendjadi

kerabat jang ti-

Soerat
diperboeat
diterimakan
300
dan

diatas

dan
dihadapan

segel,

wang
saksi

soerat dibatjakan: sesoedah itoe te-

sampai

kepengadilan,

beserta Njonja-nja dant.t. serta jang lain,

tentoe penghoeloe-penghoeloe memberi hormat
dengan mengangkat tangan dan t. Gonggrijp

poen

.membalas poela, bom-poen

Demikian jang ditoetoerkan oleh Co1- berboenji 2 kali, seakan memberi hormat.
respondent kita.
Dimoeka tribune t. Gonggrijp disamboet oleh t. Dr. Aripin dan beberapa
Kita hormat kepada Kepala-kepala anak bestuur jang lain dan dialau-alaukan samnegeri jang soenggoeh-soenggoeh bekerdja pai ketempat tamoe, penjamboetan ini dioentoek anak negeri, jang soenggoehsoenggoeh tjinta kepada raiatnja.

Kepala-Kepala anak negeri jangdemikian, tentoe sadja tiada tersinggoeng-singgoeng didalam perkara seroepa ini.

Kita moeatkan

e
berita diatas, akan men-

djadi soeatoe tjonto,
serbepa itoe, memberi

bahwa
kedjadian
soeatoe ,,ges€ran"

lakoekan (disamboet) dengan tjerano

Pe-

rak dan kembang ditangan.
Sebeloem patjoe koeda dimoelai, jaitoe
setelahnja- tamoe doedoek ditempatnja,
datanglah

seperangkap

,,Demonstratierit

Fokpaarden Padang Mengatas”, terdiri
dari 7 ekor koeda bibit Arab jang ditoenggang oleh djoki berpakaian netjis,
setelahnja

koeda terseboet berpoetar ke-

kiri dan kekanan, laloe mengelilingi band
(gelanggang patjoean) kemoedian memberi
terhadap kepada politiek negeri, istimewa hormat kepada t. Gouverneur dan njonjakepada politiek Atjeh jang sedemikian nja dimoeka tribune dan Demonstratieritpoen selesai.
pertingnja.
Djam 9.45 patjoean koedapoen dimoeKeadaan didalam soeatoe negeri, seperti lai
Atjeh, haroes diperhatikan tentang boedi
Batang Tabit Prijs:
pekerti raiatnja, soepaja disesoeaikan, didalam langkah dan perboeatan didalam

pemerintahan.

Nummer 1 — didapat oleh koeda Albanis Prijs f 125, kepoenjaan t. Kasim

tempo

1.40 dan

kepoenjaan t. Lie Tek Beng

Pajakomboh

dalam

numer

didapat oleh

koeda

Tionghoa

Hoa

2 —

Selain

dari

Sebaliknja,

ada

anak

negeri

jang

beloem

kentara,

tentoe

ta-

ia ini memadjoekan

5

keberatan-kebera-

tani oeroesan financien.
loe toean Salim poel
dapat vrij ongkos kapal Has

Ta

«

sedang selama hari-hari conferentie di
Geneve ia mendapat 50 franc Zwits sei

hari sebagai pengganti ongkos.

$

Tapi sesoedah conferentie ia tinggal
di Holland, ia tidak mendapat barang

satoe cent: baik dari N.V.V.,
poen dari P.S.LI.
Roepanja

karena tidak

maoe-

mendapat

akan

setocdaean, maka NVV, soedah an

mana enam orang telah binasa dan dela-

ini, tahoe betoel tentang keadaan kantong-

"

|lpan orang loeka heibat.
nja, pada tempo hari ia “berangkat ke
Menoeroet warta dalam Ind. Crt. 4 Geneve.
April 1930 lembar pertama jang dikoetip
Tatkala ia berangkat itoe tempo hari,
dari Aid. lantaran meledaknja satoe. con- ja ada mendjadi Hoofdredacteur Fadjar
densor dipompstation Lembak, didjalanan
sia.
t. St. Pamenan Pajakomboh premie f 25- dari Moeara Enim ke Lahat 5 koeli teSeorang Hoofdredacteur jang memboeat
lah meninggal diwaktoe itoe djoega. Di- soeatoe perdjalanan ke Europa, pergi.
Pasar Pajakomboh
pompstation itoe katanja baroe-baroe ini poela menghadiri soeatoe conferentie jang
Prijs:
poen telah kedjadian ketjelakaan dimana penting, tentoe. sadja pembatjanja, meNummer 1.- didapat oleh koeda Tjipan 2 koeli telah binasa.
noenggoe-noenggoe boeah tangan Hoofdprijs f150, kepoenjaan t, Cho Sie Loen
Djikalau warta-warta
ini ada benar, redacteur jang didalam perdjalanan itoe,
Padang dalam tempo 1,43 m. dan num- penanja ingin sekali dapat dengar dari
Tetapi satoe patahpoen djoega ini soemer 2.- didapat oleh koeda Kr: Tan- pemerintah, apakah pemerintah bersedia dah tidak kedjadian. Sebaliknja, tocan Sadjoeng kepoenjaan
t. Dt: Bg: n: Koening soeroeh oentoek melakoekan pemeriksaan
lim telah mengirimkan karang-karanganPajakomboh premie f 30.
tentang sebabnja ketjelakaan terseboet dan nja kepada salah satoe soerat kabar TiongLoehak
Lima
poe- teroetama memeriksa apakah B.P.M. ada hoa Melajoe di Soerabaja.
- peraloeh Kota Prijs dan memperhatikan betoel peratoeran
Ini ada perkara veang: dimana pada
toeran dalam
hal demikian (oempama ketika akan berangkat, toean Salim mem&
Beker:
Nummer 1.- didapat oleh koeda Piet teglement kesentosaan) ataukah apa per- boeat perdjandjian dengan soerat kabar lain
prijs f300.- kepoenjaan t. Ong Loen Tek oesahan terseboet telah menjingkir dari bahwa ia beroleh bajaran bagoes dari,
Pajakomboh dalam tempo 2,16m. dan peratoeran-peratoeran dan dalam hal jang soerat kabar itoe.
nummer 2.- didapat oleh koeda Nobody belakang dengan alasan apa.
Dari beberapa pihak toean itoe tempoPenanja menghargakan sekali djika ha- hari ditjela, adalah didalam soerat kabarex H. Zerni kepoenjaan Angkoe R. Pansil pemeriksaan jang hendak dibikin itoe nja sendiri ia tidak menoelis soeatoe apa,
djang Agam premie f50.pemerintah memberi tahoekan kepada tetapi kepada soerat kabar lain ia menoeManggani Prijs:
Volksraad sebeloemnja dibikin persida- lis berkolom-kolom pandjangnja.
Nummer 1.- didapat oleh koeda Sam- ngan jang akan datang.
Dan, sekarang kita djadi tahoz, bahwa
boerani prijs f150, kepoenjaan t. Dt: P.
—0—
kalau toean Salim tidak berboeat demiBesar Pajakomboh dalam tempo 1,38 m.
Advocaat sebagai lid
kian,
ada harapan dinegeri lain ia akan
dan nummer 2.- didapat oleh koeda StelGemeenteraad.
mendjadi
toekang minta sedekah.
la ke poenjaan t. Baharoeddin BatoesangMr. Van Doorninck mintak meletakkan
Kita
mesti
merasa maloe kepada diri
kar premie f 30,
djabatannja sebagai lid Gemeenteraad di sendiri, bahwa seorang Pemimpin IndoBatangSinamar Prys: Palembang disebabkan berselisihan pen- nesier, jg. mendjalankan pekerdjaannja keNummer 1— didapat oleh koeda Tarzani dapatan dengan Burgemeester tentang loear negeri, mesti menderitai hal jang
prys 150,— kepoenjaan t, Tjoa Kong Bie koeadjiban sebagai advocaat merangkap demikian.
Ia.
mesti mengharap sadja:..
Pajakomboh dalam
tempo 1, 39 m. dan djadi lid gemeenteraad oedjar Pertja Sela- oeang
dari orang lain.
Kalau dari N.. «
nummer 2— didapat oleh koeda
Hitam tan. Menoeroet anggapan j. terseboet bela- V.V. ia tidak mendapat ,,oeang makan", “
Merie kepoenjaan t, Djainoen Pajakom- kangan, seorang lid Gemeenteraad sebagai ia djadi lapar.....lapar.
Mr. Van Doorninck tidak bisa tetap menboh premie f 30.
djadi lid gemeenteraad kalau ia membela
Haraukloof Prys: sesoeatoe perkara publiek jang bertenta- Kita maloe, kalau pekabaran ini tersiar
Nummer I- didapat oleh koeda Piet prys ngan dengan sesoeatoe oendang dari Ge- sampai keloear negeri!
5
f175— kepoenjaan t, Ong Loen Tek Paja- meente.
.
Dimasoekkan dalam preventief,
komboh dalam tempo 1, 38 m. dannummer
Sekarang Mr. Van Doorninck sebagai
2— didapat oleh koeda Truurs kepoenjaan keterangan dan pendjawaban atas penMartoea dan minan-..
t. H.A. Gani Agam premie f 35.
toe djadi korbarinja.
dapatannja Burgemeester sebarkan soerat
Stannum Prys: tjitakan sematjam brochure
jang dilampirBeloem lama ini telah dikabarkan bahNummer

Kara- Agam

Prijs:

Bermoela N.V.V. sebagai dj

hoen doeloe memilih toean Sala tapi

kang katjau sedang pihak jang berwadjib
tentoe menjelidiki siapa orang itoe dan

1— didapat oleh koeda Pintau

dalam

tempp
1. 37m. dan nummer

kan dalam Palembangsche-Nieuwsblad.

—0—
»Comite van Actie".
oesahanja beberapa orang

Oleh
di
premie f 25,- kepoe- 2— didapat oleh koeda Belang Biroego
Banka
telah
didirikan
satoe
comite
dengan
kepoenjaan t, St: Radjo Bongsoe Agam
Ini dapat diboektikan, dari riwajat njaan t. Lani Pajakomboh.
nama seperti terseboet diatas, dimana toean
premie 30.

negeri itoe sendiri.

Post jang kita terima hari Sabtoe, mem-

itoe banjak soerat soerat

sekarang

benar adanja

bawa kabar, bagaimana perkara jang sebenarnja, jaitoe menoeroet penoetoeran
Hetniuews van den Dag:

boeta terlajang, dimana hasilnja boekan
membaikkan malah mendjadi sebagai toe-

walaupoen

tidak

diangkat, melainkan toead

Hadji August Salim.

sigoeroe itoe kabarnja di-

tetapi lama — kelamaan

bahwa

Padang dalam tempo .1:38 dan nummer diperlihatkan 'Toehannja, karena barang|
minta toean-toean Dr. Soetomo dan:
2. didapat oleh koeda Tarzani kepoenjaan siapa jang menggali
lobang, tak dapat| Thamrin akan djadi oetoesan, tapi
t. Tjoa Kong Bie Pajakomboh premie f 30. tiada ia akan masoek kedalamnja kata. Tj.S.
an Dr. Soetomo sendiri menolak.Ta
05
toean Thamrin sendiri lebih soeka taeAuto dan Bendi Prys:
Toean Soeroso dan B.P.M.
an Salim berangkat, djika keadaam fiNummer I— didapat oleh koeda Nobody
Pada tg. 5 April j.l. toean Soeroso
nancien mengizinkan!
ex H. Zerni prys f 2000, kepoenjaan An: telah madjoekan pertanjaan pada Volks7
Sekian Het Nieuws.
koe R. Pandjang Agam dalam tempo 2, raad seperti berikoet:
.
Diseboet
tentang
pengetahoean,
De
10 dan nummer 2— didapat oleh koeda
Menoeroet warta dalam Loc. 2 April
Piet kepoenjaan t. Ong Loen Tek Paja- 1930 lembaran ketiga, tentang perletoepani Salim seorang jang kaja, tetapi disebdet:
perkara wang, toean Salim seorang jang
komboh premie f40.—
gas boorterrein Ngolo, bilangan Blora, miskin.
Djam 1,45 habis hari jang pertama.
soedah menerbitkan ketjelakaan heibat diKita jang kenal baik dengan Djago Toea
Hari jang kedoea:

tempo. 1,5 m. dan prys £150,— kepoenjaan Ankoe Pandjang

Amak negeri amat setia kepada kepala- ranggo Tandjdeng

nja

lama antaranja

kan poela,

tocan Thamrin

Nummer 1, didapat oleh Koedd Tob- pindahkan kembali ke Pajakoemboeh.

Batang Agam Prys:
Patjoean koeda di-Pajakoemboeh.
Nummer I—ugit
Dlsh
Albani
Pada 20dan
Kasim Pajakom21 Apri11930. prys f125,— kepoenjaan t.
boh dalam tempo 1,5 m. dan nummer 2Corresp. Sinar Deli toelis:
didapat oleh koeda Millionair kepoenjaan

roes diteeken oleh simenggadai dan oleh
Hari jang pertama, sebeloem patjoe
saksi-saksi 3.
koeda dimoelai, ditribune publiek adalah
Tapi apa latjoer, si Crani membatja- ramai djoega, ditempat bestuur, kita mekannja salah perkatain: djoeal lepas, nampak, dipakai tirai dan langit-langit,
bewarna poetih dan hidjau, dipinggir djalan
dibatjakan : Gadai.
ada dipasang, boenga-boenga, begitoe
Nanti dihari kemoedian orang itoe soe- djoega dipinggir kiri kanan djalan akan
dah mempoenjai oeang tjoekoep mengha- masoek tribune ada berbaris kira-kira 300
dap kebawah doeli akan meneboes harta- orang penghoeloe andiko berpakaian adat
nja tadi. Disitoe baroe tahoe, selainnja Minangkabau. Djam setengah sepoeloeh
datanglah seboeah Auto B.A. No. I- dan
hartanja tiada dapat kembali, dapat amarah diiringi oleh beberapa Auto jang lain, didan dioesir dari tanahnja jang didoedoeki moekagerbang toeroenlah dari Auto» terseitoe.
boet t.Gonggrijp Gouverneur S.W.K.
Meski
kalah!

Perkara ini tinggal diam sehingga itoe.
Pajakomboh dan nummer 2,-- didapat oleh
Pada satoe tempo datanglah jang berSabai kepoenjaan t. Dr. Arifin Pajakom- wadjib ke Baso dan setelah tanja bertaboh premie f 25.—
nja, beralih kissah menanja apa sebabnja
Koeboe
Gadang sigoeroe minta pindah dari tempat jang
, Prijs
bermoela. Mendengar perkataan ini si- kali
Nummer
1. didapat oleh koeda Re- goeroe mengatakan bahwa ia sekali
mie prys,f 150.— kepoenjaan Sitti Zoe- tiada memasoekkan soerat minta pindah
baidah Padang Pandjang dalam tempo dan sekali-kali ia tiada memasoekkan ke1.39 dan nummer 2. didapat oleh Kinari beratan dan lain-lain. Dioesoeli lebih
kepoenjaan t. Hadji Ibrahim premie f 25.— djaoeh, kenjataan sekarang bahwa soerat
jg. dahoeloe ada soerat boeta, hingga tak
Bestuur Prys:

prys f 150.—

Sumatra.

gadai

Pa

jang tiada

koe djoega ada wang, dan tidak oesah kara jang tiada menjenangkan itoe, perpakai renten, asal sadja sawahmoe koe loe dihindarkan.
soeroeh kerdjakan atau kamoe kerdjakan,
Oesaha Bestuur Europa, terlebih-lebih
hasilnja bagi doea dan kalau kamoe soeka
poela oesaha Kepala-Kepala anak negeri
begitoe boleh, kamoe pergi pada Crani
sendiri, amat perloe didalam perkara ini.
memboeat soerat segel gadai sawah dan
keboen itoe. Bila-bila kamoe ada wang,
boleh kamoe teboes. Demikianlah kata
volkshoofd tadi. Sibodoh asese dengan
itoe, teroes pergi kepada Crani minta diboeat perdjandjian

5

nummer 2 didapat oleh koeda Goemarang
kita kehen- kepoenjaan t. Dt. Hidjau premie f 30.—
Medan Setia Prijs:
Nummer
1
didapat
oleh koeda Comeet
negeri. Oentoek

Oentoek keamanan
kemadjoean dan kesentosaan, perkara-per-

kam-

Bo

him Pajakomboh dalam

pokok

perkataan : ,,kalau kamoe hendak memakai
wang f 300 tiada oesah kepada Bank, pada-

kepada orang

nar- oleh jang berwadjib apalagi melihat
satoe apa, saja tanda-tangan dibawah soerat betoel nama
doenia djoega Si goeroe itoe, permintaan itoe dikaboelidak naik, tetap
Wang dan Politiek.'
kan dan dipindahkan dari sana ke Baso.
Sigoeroe jg. sekonjong-konjong mendaTelegram Aneta jang kita terima didapat instuctie pindah itoe, dengan tak ada lam minggoe jang laloe mewartakan, bah:
satoe sebab jang dinjatakan, sebagaiakan wa toean Thamrin akan diangkat mentjoetjoer air matanja, tetapi apa akan di- djadi adviseur,
Delegatie B
5

ralco prys f 150, kepoenjaan t. St. Ibrasoeatoe

ke: KL”

Soeara Ramai.”

Sebab. soerat boeta itoe dipandang be-

pandai-pgndai, berdirijditengalas| Kh

poeng jang kelihatan doengoe) penghabisan

demikian

Tahoen

ra'iatnja, goena kedoedoekannja
Nummer 1 — didapat oleh Marconi
dan goena keamanan dan kesen- prijs f 125.— kepoenjaan t. Sjamsoeddin

barang sesoeatoe
daki.

(kedjadian

95 Amsterdam,

- Pom entah Siantar.

“

"Kalau tidak ,ada p
pastikan, bahwa/ sesoed
sebagai doeloe !"

Saja ada mendengar tjerita:. oempaTjerita jang ditoetoerkan oleh Cormanja si A. minta kepada seorang keparespondent
kita diatas, adalah soeatoe
lanja memindjam wang pada Crediet Bank
dengan memakai borg 1 toempah sawah dan hal, jang menjebabkan diantara anak
hati.
satoe bidang keboen oempamanja ia perloe negeri ada jang tiada bersenang
Seorang jang tiada bersenang hati, sewang f 300. Sedang sawah itoe dan keboen
perti
biasanja penghidoepan di Timoer,
ada kira-kira harga f 10000.- Volkshoofd
akan
terbawa-bawa
poela kaoem kerabat
mengatakan matjam-matjam perkataan:
»kamoe nanti dapat soesah tiada sanggoep dan sahabatnja. Achirnja didapati soeatoe
membajar keboenmoe

TJATETAN.
gadji - koeli-koeli

selimoet.

Globe” Singel

29 Medan, Ch. Ayoeb BRA

DELI"

“Zoel'kaedah 1348,

sebab itoe, Kepala-kepala, hapandai-pandai mendjaga langkah.

'afiat.

tosaan

didalam

- Hoogendorpetraat

April 1930

Isnajan 28

5

(Ini hari diterbitkan 2 lembar).

kan, bila

AZIZ

ole. B. R, Sodjocangon.

Djam 3hari

jang

li-| soedah patjoean koeda.

kedoea - selesailah

Kwee Tjing Hong djadi voorzitternja, dan

maksoedhja itoe comite katanja akan mem-

wa

pada

satoe malam

katanja roemah:

Joeng tjik Itjik di Koeboe masoek:
distrik
Padang
telah dikoendjoengi .
oleh rampok jang mentjor
moekanja
dan rampok dapat menguak Barang-ta
rang sehargaf 30 lebih sesoedah mengikat «
Joeng Itjik dan seorang menantoenja nama

Lamatjarg

ada diatas roemah itoe.

si

bela pendoedoek-segala bangsa atas per-

Inilah pengadoean jang bermoeta samsya
kepalanja.
dengan
berdendam
dari fihak politie pai kepada Onderdistrictshoofd di Padang.
sewenang-wenang
boeatan
Soerat: boeta membawa korban.
Politie jang tjampoer tangan dalam
sebagaimana ada terseboet dalam soerat
“Tetapi ia tiada soeka melahirBeloem
lama
in?
kabarnja
seorang
onan
deng
itoe
perkari
ini setelah
mendesak
dimoeatkan.
ja
tidak
batin
jang
.terboeka"
kan dendam
derwijzeres di Pajakoemboeh telah menItjik
,dan
Lamat
menantoenja,
kentaKetika
tanggal
30
Maart
jl,
itoe
Comite
teroesterang.
djadi korban satoe soerat boeta.
itoe boekan demisoedah adakan vergadering di Pangkal- ra doedoek
Gondjong Lima Prijs:
satoe soe- Pinang, dan telah ambil motie jang ringDengan perkataan lain dapat diseboetDari Pajakoemboeh terlajang
Nummer
1
—
didapat
oleh
koeda
CreRadja
Tat boeta pada jang berwadjib,
dalamnja kasnja mentjela perboeatan satoe doea
| kan, bahwa djika ia setia kepada
cus
f
200,—
kepoenjaan
t.
Dt:
ean orang ambtenaar politie disana. Maksoedkan
mengata
bahwa
goeroe
perempo
ja, amat setia. Tetapi djika ia tiada
mboeh
itoe
minta
pindah
dari
Pajakoe
ke- nja itoe motie mintak Procureur-Generaal
hati, ia akan mendandam, tetaoleh itoe
ng
pada sembara
tempat, karena ia tak perhatikan apa jang ditoetoerkan
tiada dengan berteroes terang.
motie. (Per.S.)
tahan tinggal di Pajakoemboeh,

-

Per tia

Timoer.

Risico concurentie-

boat diperiksa
dibawa kembali #

minjak

400, didenda.

“Pembeslagan

beberapa banjak minjak

benzine dan petroleum dikedai Heap Gu-

an Sub Agent B. P. M. di Pangkalan Be-

randan, perkaranja telah berachir, Lebih
djaoeh corr. ,,Sinar Deli" dapat keterangan,
perkara itoe soedah dipoetoeskan.
Oleh jang berkoeasa, Sub agent itoe
'dikenakan denda sedjoemlahf 400, (Empat ratoes roepiah), sedang minjak-minjak
sama .sekali dipoelangkan. kembali pada
agent

itoe.

4

seketip.

statiom Medan.

Karena menentoekan

siapa

jang kalah

nissen dengan

maksoed hendak mengha-

Bedjam marah
saksi tidak lihagi:

dengan

tiada mendapat

ganggoean .dari Politie.

—0—
Chineesche Handelsvereeniging

Medan.
Chineesche Handelsvereeniging Medan,
kemarin mengadakan leden vergadering,
jang dihadiri oleh 33 orang leden,

Didalam vergadering itoe, telah dibi
tjarakan, tentang artikel 6 dari Statuten,
jang menentoekan, bahwa President vereeniging itoe, haroeslah diangkat dari Kepala

bangsa Tionghoa.
Vergadering setoedjoe

akan merobah

artikel itoe, dengan:
President diangkat, siapa sadja jang dipilih menoeroet
socara terbanjak.
Akan dikirim rekest kepada pemerintah,
soepaja dibenaikan tentang perobahan

sekarang perkaranja itoe dihadapkan kesi- pada bahagian belakang roemahnja boeat
dang Landraad Bindjei,

Kemarin perkara itoe soedah moelai
diperiksa Landraad terseboet.
Atas pertanjaan Voorzitter, pes. menerangkan bahwa ia boekan bermaksoed
hendak memboenoeh toean. Betoel kepada djaksa ia menerangkan demikian,
tetapi disebabkan ketika itoe ia terlaloe
tjapek.
Pes. soedah 15 tahoen mendjadi koeli
dikeboen di Oostkust ini, jaitoe 5 tahoen

tidoer, tetapi pesakitan tidak soeka.
Kesoedahannja hal itoe akan dibitjarakan dikantoor:
Bedjam masoek kekamar, pikiran saksi
maoe toekar pakaian. Kepada seorang
mandoer lain jang ada ditempat itoe sak-
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Badan soedah toea, beloem djoega mati.
Achirnja, mengganKemarin

toeng diri.
tengah hari kedapatan seorang

bangsa Voor Indier jang soedah beroemoer
toea,

mati

menggantoeng diri ditjabang

sabatang pohon djari dibelakang Gemeente
Ziekenhuis dikota ini.

Chabarnja, orang toea itoe soedah empat
hari hilang ditjari-tjari oleh anak dan familienja tetapi tidak berdjoempa.

Ia ting-

gal dikampoeng Soengei Kerah, dan konon
ia ada pensioen kereta api.
Roepanja ia soedah tidak sajang lagi
akan pensioennja, sebab itoeiapoen meng-

gantoeng diri sendiri.
Jang bermoela tahoe

bahasa

ditempat

itoe ada orang menggantoeng diri, ialah

karenaada orang jang laloe dekat tempat
itoe,

tiba-tiba

jang

sangat

tertjioem

boesoek.

olehnja

lapoen

baoe

chawatir

akan baoe itoe, laloe periksa. Tampaklah disatoe tjabang pohon
kajoe djati

jang rendah dari tanah

tergantoeng

se

orang manoesia jang sangat hitam
dan
soedah gemboeng dikeroemoeni lalat.
Hal ini diberitakan kepada politie dan

sampai kepada familienja.

si berbisik mengatakan
Bedjam itoe diambilnja, sebab takoet nan-

Familie poen

benariah

itoe jang

Ia tidak banjak pergaoelan

ia tergantoeng itoe poen

mandoer. la tidak senang, tetapi iatakoet pat mengoelangi tikamannja. Kehoedian
ada saksi dengar teriakan mengatakan
pat gadji f 21 roepiah sebagai mandoer. »Soedah toean, pisau soedah ambil". KeDia soedah doea atau tiga” kali minta
moedian saksi soedah berada kembali didjangan ia djadi mandoer, tetapi toean
moeka pintoe dengan tidak disedarnja.
dapat soesah kalau ia tidak maoe. Ia da-

tidak

kasih.

Kemoedian

ia dapat

tahoe

Saksi tidak tahoe apakah

pes. tidak be-

bahwa banjak koeli jang tidak senang ka- res otaknja, sebab tidak ada tandanja.

lau ia djadi mandoer, dan hal ini soedah
ditjeritakannja kepada toean. Tapi toean

mengatakan ini tidak boleh

djadi alasan

ngambil vonnis jang
pa

Kemoedian ia poelang kepondok: Tetapi
diantara koeli-koeli jang banjak itoe soedah mendengar bahwa ia akan poelang
ke Djawa.
Kemoedian pesakitan meatjoekan bagaimana ia melakoekan penikaman atas
diri toean Teunissen. Ia tidak menjesal
atas perboeatannja. Sebab ia soedah meninggalkan tanda peringatan kepada tocan
itoe. Penikaman itoe dilakoekannja oentoek mendjadi sebab soepaja ia boleh ke-

Pesakitan meatjoekan lagi tjara bagaimana ia lakoekan pemoekoelan itoe.

bagaimana oetjap1n2 soempah jang biasa
dalam agama Islam jang dilakoekan di-

datang

mendjalankan

pemeriksaan.

Majat itoe dibawa kehospitaal dikota ini

pada geredja

pekerdjaan

goeroe atau pendeta ditanggoeng sendiri

sekasar itoe!“

oleh kas Hoeria Christen Batak.

Voorzitter poetjat moekanja. Ia moenKeterangan
tan jang membilangdoer kebelakang medja, Orang berdiri kan, bahwa kasdari
Hoeria Christen Batak
ramai-ramai madjoe kemoeka. Keadaan dioeroes sendiri oleh mereka itoe tidak
seperti itoe, seperti disocatoe lapangan semoeanja benar. Saksi sendiri doeloenja
kerapkali datang di-Medan bersama-sama
pemberontakan.

berchawatir

bermohon:

,saja minta

soedah

dikoeatkan

dari keterangan-kete-

dengan

Zendelingleeraar

tjarakan

tjara

a. Voorzitter

tidak

Kemoedian

baroelah

saksi

menerang-

kan pendapatannja dari pemeriksaan jang

dilakoekannja sebagai dokter, dan ternjata bahwa berhoeboeng dengan beberapa
tanda-tanda jang gandjil padanja, memang

Vergadering

jang

kotjak.

Voorzitter menggeletar.

Paloenja

seperti paloe toekang besi.

bagaimana haroes diato

pemakaian wang dari Hoeria Christer
en
Batik :itoe, 2
tanja berapatahoenkah oemoer
sakitan diwaktoe itoe, sebab tidak bisa
djadi jang pesakitan bisa dapat tahoe hal

kedjadian
Pres:
tahoen.

dapat mendjawab

diwaktoe itoe.

,Oemoer pesakitan sekarang
Tetapi dia sendiri mi
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bahwa kedjadian itoe tidek diketahoeinja

sendiri.

Achir vergadering ini:

:

Pesakitan bisa tahoe dengan ke-

djadian itoe menoeroet tjerita orang
toea-

toea dan dari keterangan-keterangan jang
bisa didapat dan adanja archief da.b.“
jang boenjinja: mengapa Sjarikat Tapa- Saksi menga
koei djoega bahasa bestuur
noeli memoengoet renten, pada hal dilarang dari
Hoeria Christen Batak boleh djadi
didalam statuten dan agama Islam?"
terdiri dari pendeta Josta Hoetabarat seb. Voorritter Toean Abdoellah Loebis, lakoe voorzitter dan ketoea-ketoea sela.
atau Directeur,
atau Voorzitter, tidak koe leden sedang domine Port Kerk jang
membatjakan verslagnja, tidak maoe mene- mendjadi adviseurnja. Tetapi saksi tidak
rangkan perhitoengan laba roegi, dan tidak maoe menjetoedjoei keterangan pesakitan
maoe menerangkan berapa oeang sekarang jang membilangkan. Sebab itoe menandakan jang Rynsche Zending tidak memada didalam kas.
pertanjaan

toean.

Mangaradja Ihoetan

Christen

Batak

contra

Rynsche

Zending.

poenjai perhoeboengan soeatoe apa
de-,
ngan Hoeria Christen Batak Medan,
djoe-

ga dalam
tidak tahoe
tetapi tocan
memberikan
lam hal ini.
Pendeta

oeroesan. wang. Saksi sendiri
dengan pesti tentang hal ini,
Miiller sendiri tentoe dapat
keterangan lebih djaoeh da-

sendiri memang

tidak koeasa

memakai wang, djika pendeta itoebelo
em

mendapat koeasa dari Rynsche Zending.
Dimana-mana

memang

nakan

tempat, tiap-tiap Gemeente

boleh memakai dan mempergoe-

wangnja

sendiri,

tetapi tiap-tiap

tahgeh. Laga mei dikirimkan verantWoording
dan afrekening
da Rynsche
Zending di Barmen.
Na
Atas pertanjaan president, apa benar
bahasa perhoeboengan Hoeria Christen
Batak dengan Rynsche Zending tjoema sa:
toe persamboengan

Voorzitter dari Secretaris
Hoeria Kristen Batak
dimoeka Landraad.

dalam oeroesan agama

serta jang berhoeboengan dengan itoesadja, saksi tidak dapat mendjawab dengan
njgta dan begitoe djoega tentang perhoeboengan perkara oeroesan wang,
"
Saksi mengakoe

bahasa keterangan"

le-

bih terang nanti saksi bisa dapat dari
Sidang Landraad hari kedoea:
toean Miiler sendiri.
Bermoela ditanja pada pesakitan nomor
Keterangan pesakitan
membilangdoea toean Herman Panggabean, apa kan, bahasa mereka sendirjang
i
jang
meminta
pesakitan tetap tidak merasa bersalah se- pada domine
Herresteyn dari
Geref, Kerk
bagai mana jang soedah ditoedoehkan soepaja Christen Batak
disatoekan dengan
atas dirinja.” Pesakitan menjangkal dan Christeh Ambon
dan Menado saksi tidak
bilang bahwa keterangannja tidak berbeda benarkan, sebab: jang
melakoekan itoe
dengan keterangan pesakitan nomor satoe pembitjaraan denga
n domine Harresteyn
toean Ignatius Hoetasoeit.
ialah toean Miiler sendiri menoeroet kePesakitan menjerahkan salinan oorkonde terangan saksi.
jang dicemenkan pada dinding pintoe
Saksi. membilangkan, bahasa jang memgerbang dalam soerat mana Hoeria Chrisbento
ek soesoenan bestuur Hoeria Christen Batak telah soedah diakoe sjah berten
Batak
terdiri dari Kerkeraad dam sadiri sendiri dan memegang kas sendiri,
Kemoedian dimoelai memeriksa saksi- toe Penningmeester saksi benarkan dengan
membitangkan
: ,Itoe 'boleh djadi djoega”
saksi.
Saksi
menga
koe bahwa jang
i
Saksi pertama jang disoeroeh masoek
Peani
ngete
ester
waktoe toean Lamsath.
ialah toean Theiss
Zendelingleeraar di
loetagaloeng dan saksimu
Medan.
tentang penjetoran siap Ka
no Moga
Dengan perlahan-lahan dan terang President membatja keterangan nomor satoe Christen Batak dalam kas mereka 10 pCt.
dan minta pada saksi, tiap-tiap keterangan dari gadji masing-masing sabanboelan.
Ditanja pada pesakitan nomor satoe
jang saksi rasa tidak benar boleh teroes

Rapat tahoenan aandeelhouders Sjarikat
Tapanoeli, jang dilakoekan kemarin didalam satoe roemah kosong di Kesawan, telah
mendjadi. satoe vergadering jang kotjak,
Aandeelhouders jang datang ada kirakira 200 orang.
Setelah memilik stembiljet, vergadering
diboeka oleh Directeur toean Abdoellah,
dengan ticiak mengoetjapkan terima kasih, kepada jang hadir.
Jang berhadir terkedjoet, sebab paloe
Voorzitter memoekoel medja seperti toe- mendjawabnja.
sama siapa socan
kang besi bekerdja.
wang Hoeria
Dan-sebeloemnja President menerang- mengirim perhitoengan
Dengan socara keras tocan Abdoellah kan pada saksi, bahwa pesakitan tidak Christen Batak, didjawab oleh pesakitsn:
Loebis berteriak

dihadapan

orang

toea-

mengakoe apa-apa jang ditoedoehkan.

yaah

isterinja soedah mati menggantoeng
diri.
loe

kata: ,toean djangan

moeka tiap-tiap pengadilan.

tahoen lamanja dalam roemah tempat me-

Seng Papah

lapoen kasi tahoe kepada politie jang la-

menompang

Seorang aandeelhouder, jang tertoea,
Penjangkalan pesakitan diatas diakoei
jang soedah beroemoer toea .poela, roe.
panja merasa tidak senang melihat sikap oleh saksi (katanja: ,Itoe boleh djadi, tepangkat anak-anak itog. Beliau kemoeka tapi saja tidak mengakoe bahasa itoe semenghampiri medja voorzitter. Dengan lamanja terdjadi begitoe.
Saksi mengakoei djoega, bahwa
soeara keras dipoekoelnja medja dan bergadji

toca: ,sekarang vergadering diboeka.
Saksi menjangkal keterangan pesakitan
Tidak ada satoe orang djoega jang me- ji
membilangkan bahasa semendjak
madjoekan voorstel 8 hari dimoeka ver- da Pan meraka
1912 — Rynsche
satoe
j
i
aa pen
gadering.
Sekarang
punt
pertama.
'Siaj
pa|Zending
tidak
tjampoer
dalam
oceroesan
maka saksi
2
bahwa, ia bepaling
isan, loem tahoe betoel apakah benar
saja
perkara
verslag'
Directeur
?“
Hoeria
He
Batak.
pia
ada makag redam,
roe sadja
perkataan-perkataan habis Menoeroet
saksi sel
dioetjapkan EL tocan Abdoellah Loebis tahoen 1912 Perairan yaa 19083 Rynnaik paloenja, kemoedian paloe itoe toe- sche Zending soedah bekerdja di Medan
toen, dan beliau berteriak
: .soedah sah!“ boeat Christen Batak.

"Tatkala soeaminja poelang, dilihatnja

boleh

Pes: ,Ja, seperti mentjarikan

bitjara!"

Kemoedian: bahsrapa . saksi diperiksa
c. Bestuur lama dipilih kembali, soepaja
atas kelepasannja djadi mandoer.
lagi, diantaranja ada Dr. Noerdin, ind. ditjobanja betoel ,menggalamai".
Atas pertanjaan mandoer menerangkan arts pada doorgangshuis van de krankzi
jang ia sangat takoet kepada hantoe.
d. Sjarikat Tapanoeli mendjoeal aandeel
di L. Pakam, sebagai saksi desPada soeatoe pagi sesoedah ia poelang inigen
kundig.
oentoek menambah kapitaal. Kapitaal sedari roemah sakit sebab sakit framboezia,
Dr. Noerdin menerangkan, meskipoen karang roepanja tidak tjoekoep lagi.
ia dipanggil oleh Teunissen. Toean ini ia dilahirkan sebagai
seorang Islam, tetapi
menerangkan
padanja bahwa ia soedah ia tidak mempoenjai
e. Orang-orang toea sama mengomel:
kepertjajaan kepada
doea tiga kali minta berenti djadi mandoer.
anak semoeda itoe tidak indah sedikit djoeagama
itoe,
sebab
itoe
soesah
diambil
Sekarang ia apa soeka koeli atau mankepoetoesan dengan djalan manakah ia ga dengan orang toea-toea, patoet vergadoer. Ia menjahoet sadja, soepaja baik
dering Sjarikat Tapanoeli sekali ini tidak
sadja ta poelang ke Djawa. Dan kalau bi- disoempah. Tapi achirnja ia menerangkan disoedahi dengan do'a.
tidak keberatan disoempah setjara agama
sa, lebih baiklah hari ini, kata pesakitan.
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Islam. Soempahnja tidak ditoeroet betoel

sangat rendah, hingga kakinja . dapat rangan Bedjam sedjak dari pagi.
djoega berdjidjak ketanah.
Sekarang Bedjam ditanja, apa betoel
—0—
kegitoe tetapi ia soedah tidak mengakoePerempoecan menggantoeng diri.
lagi.
(kemoedian diperiksa toean Teunissen
Apakah lantaran
sebagai “saksi. Ia menerangkan, bahwa
kawin paksa.
Dari Arnhemia, pembantoe Sinar Bedjam diangkat dengan gadji pemoelaan
Deli kabarkan, bahwa kemarin didalam f21 dan pertjobaan tiga boelan. Kalau
seboeah roemah dipekan Arnhemia soedah ia tjakap akan didjadikan gadjinja 25.
kedapatan. mati tergantoeng seorang pe- sesoedah satpe tahoen djadi mandoer. Beberapa boelan “ia djadi mandoer itoe darempoean Tionghoa jang masih moeda.
Chabarnja ia baroe sadja beberapa boe- tanglah Bedjam mengadoekan halnja balan kawin. Ia tidak senang hidoep dengan hasa ia tidak disoekai oleh koeli-koeli dan
' socaminja, sehingga hari-hari bergadoeh ia maoe dikerojok mereka itoe.
Bedjam tjerita lagi bahasa koeli-koeli
ja.
Ketika ia memboenoeh diri itoe, socami- disebelah kamarnja berpakat-pakat akan
" nja. pergi mentjari obat-obatan, maksoed- memboenoeh dia,
Saksi berdjandji kepada Bodjaw, bahwa
nja akan dikasih pada isterinja, soepaja
dengan kekoeatan obatitoe bisa beroebah ia soeka menolong boeat m memindahkan
hati isterinja kepadanja. Dengan lain per- koeli-koeli-jang bermaksoed demikian kekataan soepaja isterinja
itoe mendjadikasih tempat lain.
President bertanja,
'tidak saksi
dan tjinta padanja.
“
- Tetapi apa tjelaka, sebeloem lagi ia

kembali diroemah,

»djangan.

dengan

jang berpenjakit otak.
Kembali, Bedjam diperiksa, dimana djak- melihara orang-orang
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" politie akan mengvesoetnja lebih djaoeh. sa membatjakan keterangan-keterangan jg.
lagi karena

Batak

,toean mesti

tahoe beloem djoega ia moendoerkan sadja, vergadering.“
Beberapa orang foea-toea madjoe kedjadi berangkat tanggal 12 Nov. ia djadi
moeka
menjedjoekkan keadaan. Baroe
mengamoek.
dikeboen lain dan 10 tahoen dikeboen
doedoek kekerosinja.
Voorzitter
Kemoedian Bedjam keloear dari kamar
Boekit Melintang.
Dengan tidak ketentoean lagi ia 'medengan mengepitkan pakaiannja dibawah
Ia datang kemari sebab hendak mentjari
ketiaknja, dan ia berdjalan dibelakang ngoetjapkan perkataan-perkataan, sedang
makan.
jang berhadir rioeh berbitjara, seperti
maoe pergi bersama-sama kekantoor.
Pesakitan tidak sakit, tidak maboek dan
Baroe sadja beberapa langkah mereka tidak mengatjochkan pimpinan voorzitter
tidak apa-apa.
berdjalan, saksi ,merasa ia soedah kena itoe,

Apa sesoenggoehnja jang menjebabkan
ia mati menggantoeng diri disitoe, tentoe

“Apa

Ihoetan:

ti kala Bedjam

betoel pesakitan tidak sehat otaknja.
Setelah dilandjoetkan lagi pemeriksaan
ditjarinja soedah dalam empat hari ini.
Dengan bantoean politie, majat itoe locar dari keboen itoedan boleh poelang maka diboeatlah Raadkamer.
Setelah raad diboeka lagi, Voorzitter
«poen diangkat laloe dibawa keroemah ke Djawa.
menerangkan,
bahwa pesakitan tidak di“sakit boeat diperiksa. Kemoedian ditaPemeriksaan dioendoerkan sampai mahoekoem,
tetapi
ia ditompangkan satoe
namkan oleh familienja.
lamnja:
&
pergi melihat, maka

Mangaradja

tahoe, apa jang sebetoelnja teroelis dida- kepoenjaan Prot, Kerk.
lam acte notaris.""
Pres: ,,Dengan djalan
aimanakah
Voorzitter dengan tangan menggeletar perhoeboengan RynscheZending dengan
memoekoelkan martilnja, dan berteriak:
loeria Christen
Batak ?"

Toean Hadji Moehammad Kasim, Ad- Miiler kerapkali mengadakanMiiller, tocan
pertemoean
soepaja sendjata viseur Sjarikat Tapanoeli, dengan soeara dengan domine Klaasen oentoek membijang

la- tikam dan ia melompat"
kemoeka “dan
in orang, sebab ia takoet timboel pega- mempertahankan dirinja dari sipenjerang
artikel itoe.
doehan.
dengan tongkatnja, Ketika itoe saksi soeToean Assistent tidak djahat padanja.
President Handelsvereeniging jang se- la diangkat oleh toean itoe mendjadi dah terletak ditanah dengan memegang
tengkok Bedjam soepaja ia djangan dakarang, dipilih kemarin djoega ialah tocan

Hui Ngi Fen.

Christen Batak sendiri mem-

boeat p eoeboragan dengan -Protestant'Abd. Loebis: ,,ini ada soerat notaris," sche Kar di Medan,
tetapi dengan peranAbdul Aziz: ,,boekan toean sadja jang taraan toean Muller sendiri. Toean Mulkenal dengan notaris!"
ler sendiri jang minta fsoepaja Christen

bisi djiwanja. Penda'waan itoe tadinja di- Ketika itoe B
ngatakan ia mesti atas pimpinan voorzitter,
menoeroet keterangan jang pesakitan damadjoekan, karena mandoer Bedjam me- hariitoe djoega mane
jawa. Ia soedah
Abd. Loebis: ,toetoep moeloet, ajo! pat dengar dari orang toca-toea diwakloekai 'itoean Teunissen hingga 10 hari koempoelkan bara
dan ia nampaknja doedoek
ditempat masing-masing! Doe- toe itoe oeroesan permandian tetap ditinggal diroemah sakit berobat, hingga ia be
pondok itoe. Saksi doek ! Doedoek !......
lakoekan oleh domine Klaasen dari Prot.
tidak bisa mendjalankan kewadjibannja. menerangkan,
pes. baroelah tanggal
Kerk.

Oleh voorzitter Landraad Bindjei ber-| 17 boelan
ngkat.
““Pesukitan:
“kawannja,. se“ketip, ba doanja djadi
oel menoentoet mandoer
jam
beralasan bab. sekarang ia mesti minta beras kepada
«dengan kaki dan tangan, hingga orang
dengan sebab-ia:tinggal 10 hari diroemah kawannja sebab barangnja semoea soedah
djadi bergemparan.
Oleh beberapa orang kedoeanja dipi- sakit itoe, tetapi oleh Raad van Justitie diikat.
memoetoeskan bahwa
soedah tjoekoep
Bedjam tidak maoe tinggal sama kasahkan, hingga keadaan aman kembali.
djalan boeat menoentoet, sebab itoelah wannja, dan saksi tanja apa soeka tinggal
Hampir setiap hari ditempat itoe orang
ramai berdjoedi,

boekoe
an sebeloem “"Boekan

Dari,sebelah belakang kedengaran soea- boeat orang-orang Christen Batak Sana
ra ramai: ,apa ini boekan vergadering? oeroesan agama, permandian d.s.b.“.
Mengapa tidak boleh bitjara ?"
Pesakitan menjangkal keterangan saksi
Abdoellah Loebis: ,diam!" sambil me- jang membilangkan bahasa semendjak tamenembak itoe. moekoelkan paloenja berkali-kali kemedja. hoen 1908 pendeta Rijnsche Zendin
g daisterinja,. tetapi
Disebelah belakang kedengaran soea- ri Siantar jang mengoeroes pekerdjaan
i dipengapakannja. ra gemoeroeh, menjatakan tidak senang agama dan permandian di Medan,
sebab

dari keboen Boekit Malintang, ada orang jang

terda'wa menjerang pada Assistent Teu-

Kemarin, telah terdjadi perkara ,,adoc
boekoe- djari", antara doea orang Indonesier jang berdjoedi, dibelakang tempat
pendjoealan
.minjak
Secony, dimoeka

semoea datang kesana perantaraan

dari perempoean 'itoe,. mereka roepanja
derigan kematian:
merasa tidak
T
anaknja. Mereka merasa bahwa anaknja
itoe mati dianiaja. Karena itoe sekarang
boeat sementara mendjalankan penjelidi- dan koeli2 jg. senang padanja diptndahkan.
Kemoedian sal
ja kepada Bedjam
kan, majat itoe beloem ditanam sampai
poelang ke Djawa
hari ini. Chabar lebih djaoeh nanti akan apa dia poenja
ataukah
tetap
Wimendjadi
— mandoer
kita kabarkan.
disini.
—0—
Bedjam mengai
senang 'poelang ke
Perkara penjerangan di Boekit
Djawa, tapi harii
loem ia tentoekan.
Malintang.
Besoknja
pada
la
saksi bertjoekoer,
Bedjam
Mandoer
datang
Bedjam
takan
ada orang
dida'wa.
hendak menembaiki
ti bininja dipondok.
Sebagai soedah tersiar, bahwa mandoer Kedoeanja pergi
dok, tetapi tidak

Bedjam

$ -0—
'Boksen karena

ter, Kanaan
ihemia boeat

Toean Soeleiman berteriak dari bela-

kang:

bitjaral”

,toenggoe doeloe

»Pada Bestuur dari Hoeria Christen Batak dan boleh djadi djoega dikirim pada:
domine Harresteyn ,ter inzage” tetapi:
tidak
pernah dikirim itoe- perhitoengan

pada easehe Zending”.

Saksi menjangkal keras keterangan .

sakitan diatas itoe.

Siantar jang datang tiap Gemeente mesti distort

mengepalai Hoeria
Batak Medan. gemeene
Selama itoe Gemeente Pematang Siantar Batak.
Toean Mangaradja Ihoetan: ,apa sebab mendjadi
dan Medan djadi
Abd. Loebis: ,tidak boleh !“

verslag itoe tidak dibatjakan ?“

Kata saksi

tjabang Hoeria

Batak.

afrekening!

dan verantwoording tetap mesti d

pada Zendelingleeraadi
r Pematang
Dan diwaktoe itoe Zendelingleeraar Ed. sebab wang kelebihan dalam kas

toean, saja maoe Miiller dari Pe

ia2

Sia
keda

dari |

TeNgNar

Dr: Sami, Tr. Soekarno,

schop soedah membahajakan

doel Horas

Mr. Soenarjo.

sehingga keeper Said jang doeloe begitoe

Bestuur Sjarikat Tapanoeli.
Kemarin, ketika dilakoekan pemilihan
Bestuur Sjarikat Tapanoeli, didapati satoe
stembiljet, jang memilih djempolan djempolan, Indonesier oentoek mendjadi Be-

ari pihak Horas, merasa sajangtiidak
mempoenjai invallers jang fairpla'y,

stuur Sjarikat itoe-

Soesoenannja

berikoet:

sebagai

populair toenggang. langgang.

oentoeng sadja wil les masih bernafas, se-

dang

dibagian

Baroe sadja

kedoea nama

itoe dibatja-

polan,tidak djadi dibatjakan.

Kita dengar oentoek mendjadi Commissarissen, diseboet nama toean jang berikoet dibawah

ini:

Otto Soebrata,
Dr. Soetomo,

menjebabkan

tertawa rioeh, dan voor-

mengoendjoengi

AIER

Inkromo

AWAS,

PANAS

Boekit Pajoeng

Korina,

MDAOED

TEEKENAAR

Sport,

Medan

Sport dengan Chincesch

tenaga

Ada

didapati

deelhouder
menoedjoe

roepanja

jang

diantara

aan-

keras,

dan

Indonesia

Indonesisch

—9—

Raya.

toeroet

Djika orang maoe
jang

hebat,

tahoe

main.

perdjoeangan

ini harilah.

$

kerdjaan : serta menerima oepahan

memboeat

biauwdroek

dan

wit

Khoo Tjing Thiap
Goom Koon Lee
Ong Guan Sin
Khoo Kuan Loong

Lagi pekerdjaanspeculant.
Kemarin oleh politie di Arnhemia soedah

lakoekan lagi penggeledahan pada kedaikedai agent minjak B.P.M. disana. Kedapatan mereka menjimpan
minjak lebih
dari mestinja. Tentoe sadja kepada mereka
ditempelkan proces verbaal sedang minjak
dirampas.
Lebih djaoeh pembantoe kita dapat
kabarkan,
bahwa diantara
orang-orang
pembeli
minjak kepada
agent disana,
timboel perselisihan, sehingga pembelipembeli
minjak soedah ambil poctoesan
tidak maoe lagi membeli minjak
kepada
agent disitoe. Asalnja ialah
na konon
mereka tidak mendapat bagian jang adil
dari agent itoe, dari minjak dikirimkan

Yap Yoen Fook

Lee Hai Guan
Tseng Wen Jas

T.Noer
O.H. kaan
Barat Saleh AKR. Bahan
Tobing
Na
Sabihi

(Kota Masoem)

No

261

79

—

Tel. 663

ngan harga

moerah

tatkala

naik

Perdjalanan

Dan djoega ada mempersewakan: VRACHT AUTO
dan

diri moelailai 1 1888 —— 1930.
berdiri

Aneta Radio,
Salim

Ini

hari

hampir rata-rata

spelers G

Bandoeng,
lam

soedah

26

diadakan

ke Geneve.

dapatlah

pertjobaan

ber-

publiek berhoeboeng

Ahead oendjoek samenspel bagoes terlebih
antara Djawa dengan Deneiapoenja voorhoede atas pimpinan isser telefon
dan Van der Heyde betoel-betoel meng. markan dan djoega boleh via Kootwijk,
pemboekaan opsil akan dilaherankan.
Dari kiri kanan ada tjoekoep sehingga

dapat bantoean, dan beberapa kali hoek-

(,

koekan

sepatoe

jang

soedah

siap dan

menerima tempahan.
Segala matjam potongan jang
terbikin dari koelit Europa kita
bisa terima.
Dan

menerima

pesanan

RESTAURANT

—

HOTEL

No. 40 Moskeestraat

MEDAN.

37

PUBLIEK MEDAN Jth. !
Kalau tocan-toean datang plesier
nonton Carnival Shows ada membawak Kereta Angin, simpankanlah Kereta Angin itoe pada:

Persimpanan
Pada

,SENANG"

tempat

locas, poen
ngan baik.

Speda

pendjagaan

Spembajaran

Satoe

ini -selain Standnja
diatoer de-

Pendjagaan

Roemah

Makan

jang paling bersih di Medan.

Pelajan jang radjin dan

mengerti terima segala tetamoe.

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

tiap-tiap Speda tjoe-

Soesoe

ditentoekan

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

ma f 0.10.—
poekoel

Mempoenjai

12 malam.

sampai

mentah

dan

Air Lemon,

hendak

SAROENG

1

sedia seteroesnja.

Kamar-kamar

mandi,

Hanja

A

membeli SAROENG

SAMARINDA

dapat

V.

dan BOEGIS

jang toelen?! MM
JANG

TOELEN.

pada:

G. BOORHAN

TOKO SAROENG TENOENAN ASLI
Passarstraat 79—81
MAKASSAR
Post Box 72.

(

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

saroeng jang

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

rasain ' kaenakannja

Tjoraknja teratoer dengan pantas dan memaniskan pada pemandangan, m2noeroet kesoekaan didjaman sekarang: kleurnja
bermatjam roepa seperti: hitam, copy, blauw, oemoe, hidjau,
gandaria, chocolade, poetih dan lain-lain.

rettes. Banjak dock
tor- doktor
soedah

Saroeng

Toean akan mendja-

di loepah segala lain
lain — kaloe

tocan

soedah ' tjobah dan

dari ..Patma” ciga

njataker. — ,,Fatma"

Cigarettes tidak mengandoeng
toekken. Fatma” Cigarettes

obat-obat jang bisa membabermodel OVAL dengan

harganja seSTRAWTIPPED dus, beraksic mahal, tapi, 7. cents.
ngadja dimoerahkan, jaitoe 10 bidji tjoemah
PERSENAN BAGOR

tiap-tiap

doos kosong dari Fatma

508 done kosong ditoekar dengan:

Man

,

Cigarettes

jaitoe

| Vulpenhouder eat.

lin,—Endure f 25.—
400 doos kosong ditoekar dengan
1 Vulvenhouder ..Conklin"—Endiura f 17.50 300 doos ko-

f 10.—
song ditoekar dengan : 1 Vulpotlood ..Conklin—Endura
dari 10
dan saban 10 doos kosong ditoekar dengan 1

bidji Fatma Cigarettes dan seteroesnja sampai

doos ko-

song ditoekar boeat 20 doos Fatma Cigarettes,— Tiap-tiap
pertoekaran dikirim kepada : TOKO 'AUW PIT SENG—

MEDAN

atau agent-agent di tiap-tiap kota jang ditentoeken.

Harga ,.Fatma" Cigarettes 1 peti terisi 5 kaleng, (Blek)
1 kaleng 20 pak, 1 pak 50 doos, boeat orang dagang (300.—

ranco antero Sumatra, dan lain harga boeat agenten.

menje-

Yasa
SE

Pengoeroes.

Toean

2 Ha Ae
FN

MOHAMADAN

“
?
4
£

dari

locar kota.
,

dalam sedikit hari lagi.

1

Electrisch boeat keperloean

ka aa
?
merk: THONG & Co.”
»
»
Makaustraat (dibelakang Royal Bioscoop)
»
Telefoon No. 491 — Medan.
»
39
»
? 000000 abon EnnanUaG 444444

Selamanja menjediakan sepatoe-

Merk

April. Tadi ma-

bitjara dengan Kopenhagen
via Nederland
R
:
dengan berhasil bagoes. Dengan begitoe
sekarang

Lampoe

BIOSCOOP ONDERNEMING

-Telefoon tak berdawai Bandoeng—
Kopenhagen

- 15 menit salah

seorang voorhoede Horas di oesir dari
permainan, karena dalam satoe scrimmage, soedah oendjoek toebroekan jang
melanggar atoeran voetbal

lain-lain.

Keterangan boleh tanja sama:

SPORT.

berdjalan

auto

Pasar Malam.

minjak teroes dinaikkan poela harga keBetawi, 25 April. Dari pihak Nationapada mereka, Djadi tampak benar ageni
itoe hendak membogat speculatie dalam list Aneta dapat kabar, bahwa kabar jang
hgj ini. Itoelah tidak: menjenangkan toe- disiarkan dalam soerat-soerat kabar Belanda itoe, tentang tocan H. August Sakang-toekang pembeli.
lim akan terima f 100.- dari fonds nasionaal sebagai toelage perdjalanannja tidak
betoel.
Pembantoean seperti itoe tidaklah diinaksoedi, sebab fonds itoe teroentoek
hanja keperlocan nasionaal dan didirikan
Horas Contra Go Ahead 2—6.
Kemarin sore di-padang Hakkastraat sengadja oentoek memadjoekan toedjoean
diperdjocangan boat Competitie Is KI itoe sadja, sedang Volkenbond didirikan
antara Horas dengan Go Ahead, jang be- Meh keradjaan-keradjaan besar jang merahir 2-0 oentoek kemenangan Go Ahead merloekan tjara koloniaal, dan terpandang
Dr. Dreijf jang pimpin pertandingan bertentangan dengan toentoetan nationaist dari raiat tanah djadjahan.
ada sangat actief, dimana baroe sadja

permainan

direken paling moerah atau boleh berdamai.

Medan.

Kawat.

harga

adakan ,,Bioscoop” (komedi

Filmnja disediakan jang kotjak-kotjak dan ramai.

»MO TJIANG SENG"
No.

9.

gambar) sewain compleet sama lampoe Electriesnja.

M.S. V.

-

boeaja,

se...

Awas !!

kita soedah

Pembajaran

Hardjo

INDONESIA.

dengan

Onderneming

Awas !

SEPATOE

oleh B.P.M. kepada mereka baroe ini satoe
gerobak bocat persen sadja
Lain dari itoe minjak jang dibelinja de-

berkelahi

—St —

4

Kemis.

Chabar

orang

Moelai dari sekarang oentoek keperloean kebon -ke-

Tel. no. 1579

Kesawan

Ali

Bioscoop

bon di Oostkust,

TOEKANG

Khoo Peng Loong

Lim Keok Kee —
Choong Jan Sam

Poeri

Medan.

Tan Ban Heag

satve

11 Bagian

»
»

Mohd. DAOED
Djalan

C.S.C.

oempamanja,

» Aa 4AA4715151515101555 955)
»

Sanggoep memboeat gambar roemah- roemah dan mendjaga pe-

djempolan ini.

ini pertemoean

LAUGH.

11 Bagian

djan: Oempak (sendi) roemah:
zitter lekas-lekas berteriak : ,tjatet” dan
Dipihak
Med.
Sp. ada spelers dari Kelimah -kelimah
jang ditoelis
mema'loemkan, tocan-toean itoe tidak da- Atjeh jang akan toeroet, jalah Saleh. dengan tangan oentoek perhiasan
pat dicandidaatkan, sebab boekan aandeelSedang dipihak Chin. Sp, satoe spelers dinding dan Kreemaker.
houder
dari Padang dan satoe dari Straits, daHarga melawan
lam

&

Barisan Balatentara Inggeris, dikoendjoengi oleh King George di London. d.L.I.

Sport.
drozk.
Roepanja sebeloem berdjoempa dalam Djoega sedia mendjoeal Pot - pot
Competitie, orang maoe tjoba-tjoba lihat boenga dari Cement: Batoe me-

bagaimana

LIVE

jang paling bagoes
sangat ngeri.

jang betoel-betoel ini 'spelers

Sport—Crin.

film jang paling baroe dari FOX ALL TALKING
MOVIETONE DRAMA

DENGAN HOOFDROL:
GEORGE JESSEL dan LILA
Satoe drama jang sangat menarik hati dan sedih, kedjadian pada fahoen
1915, di Amerika, doea anak moeda bangsa Italy moesti kembali ketanah
airnja dan masoek peperangan besar di Europa. Pengabisan perang ini
doea anak moeda poen kembali ke Amerika, jang mana satoe diantaranja
jang mempoenjai tjinta dengan satoe nona, soedah mendjadi boeta dalam
peperangan, dan didapatinja tjintanja soedah kawin dengan orang lain.
Lebih doeloe dipertoendjoekkan satoe FOX MOVIETONE NEWS jang

soedah patoet pensioen.
Kita
harap sadja boeat kedepan, Horas
dapat mendjaga nama baiknja!
Frindly game hari Selasa esok
Hakkastraat akan berdjoeang

satoe

LOVE,

3 Km. dari Station Boekit

mesti ketjil
tapi -iapoenja
(koppen)'boleh diharap, be-

Moelai Hari Minggoe 27 April, AWAS

Dipertoendjoekkan

gitoepoen half kiri patoet dapat poedjian,
Satoe Goal jang pertama sekali boleh
dikata atas koerang sportifiteitnja back

antara

Mr. Soenarjo.

Vergadering

headplay

Medan

Mr. Mohd. Joesoef,
Mr. Singgih,

bentengnja

:

Koffie selamanja terdjaga, zonder dapat
Toewa.
72 1
dilaloei, walau Willis dan Anastasius
menerangkan seperti singa. Dari kanan | @ #19 “Iii giid Gil GD 0
sama sekali tidak dapat bantoean. demi- ERA
kian hafback kanan setali tiga wang.

Boeat
dipadartg

Dr. Soekirman,

masih ada

mb DELI-B10SC00

I

Selakan

Reekeen j. djadi bintangnja, Kons oentoek

kan oleh
Commiss
van
Stemming,
distop oleh .Voorzitter vergadering, hingga Centerhaf
nama Commissiarissen, jang roepanja ditjantoemkan
djoega nama beberapa djem-

achterhoedee

bikin doobraak selaloe ada tapi dasarnja
semoea voorhoede tidak mempoenjai samenspel,

Directeur Dr. Samsi.
Adviseur Ir. Soekarno,"

—an

Harga boeat pakain:
Samarinda dari soetera Shanghai no. 1: A f 10.- f 15.-

f 20.- f 27.50 dan f 35.—

Boeat didjoeal lagi:
Saroeng

seperti

diatas

djoega

no.

1:

perkodi

f

180.-

f 200.-

f 250.- f 300.- f 500.- danf 600.Saroeng
oemoe,:
Saroeng
perkodi:

Boegis pakaian Adat orang Sumatra .Roepanj2 hitam dan
4 f 4.- f 10.- f. 15.- f 20.- dan f 35.Boegis boeat djoeal lagi: Roepanja hitam atau oemoe,
f 65.- f 170.- f 200.- f 250.- f 400.- dan f 600.-

Kita menoenggoe pesanan pertjobaan jang lekas dan diminta
toean-tocan toeliskan dengan menoeroet harga jang terseboet di SIN.

loepa
DELI.

Langganan SETIA harga das Pembejaran boleh berdamai.

2

Kesawan No. 75

Medan.

Sekarang kita berada pada tahoen
1930, tentoe kemaoean dan kegemaran
poen membawa pendoedoeknja pada
kemaoean tahoen 1930.
Banjak pakaian ditahoen 1929 pada
tahoen 1930 ini soedah terpandang
»uit de mode” demikian djoega petjipetji pada tahoen ini, banjak jang
soedah berobah potongannja.
" Sekarang orang soekai, potongan
pendek, orang bilang pesen SOEKARNO namanja.
Dalam

kita

poenja

toko tersedia

4

jang orang soekai zaman sekarang,

rin dan Soekarno,

Djoega lain-lain potongan, badjoe' anak-anak, topi anakanak. kemedja soetera,
Dasi dan sapoetangan, serban oentoek Hadji, saroeng
Samarinda, sargeng Batoe Bahra, saroeng Djokdja.
Pajoeng soetera, alas kaki dari boeloe kambing,-banjak
matjam

lain.

jang

7

Mode paling baroe.
Harga moerah, barang bagoes.
Menoenggoe dengan hormat,

Adres soerat-soerat dan pesanan:

Telegram adres:

H. ISHAK ISMAIL.
ISHAK ISMAIL Medan.
Medan.
2
Oudemarkstraat
22

sekalian potongan itoe, demikian djoega
potongan lain.
Kita poenja harga, orang soedah
sampai kenal, moelai dari Oostkust
sampai ke Tapanoeli hingga seloeroeh

Awas!

Pesanan banjak dan sedikit kita kirim dengan rembours.
Menoenggoe dengan hormat.
5

Ada sedia goedang auto oentoek passagiers. Kamar mandi dengan
air bersih dari waterleiding.
Makanan dioeroes oleh pelajan-pelajan dengen bersih.

'Tetamoe selamanja diterima dengan boedi manis !'!
Tarief sewa kamar moelai dari f. I.— f 2.— f 2.50 dan f 3.—
satoe malam.

Menoenggoe dengan hormat,
MARAH

Toko

. Awas!

Toko dan Fabriek

sa

jang baroe. selamanja
model tahoen 1990.
topi orang toewa,
membaroci topi jang

61

Mata

mata

jang

koerang

Jang Termasjhoer,

terang

persen

satoe

pasang

bisa

katja,

KIE HOEI

kita

djamin tjotjok dengan

matjam

mana

jang toean-toean

SENG & Co.

TOKO KATJA MATA en TOEKANG GIGI.
LUITENANTSWEG No. 24
TELEFOON No. 1297

KOK

TIONG

Tjong Yong Hianstraat No. 48 —

Katja

soekai, djoega nanti perkara onkost memasang kita vrijkan.
Siapa-siapa toean-toean jang penglihatannja koerang terang,
soeka tolong pereksa dengan tiada memoengoet onkost.
Menoenggoe kedatangan toean-toean dengan hormat.

sedia bermatjam-matjam topi dan bermatjam-madan moela
Seperti topi Helmhoed dan Viltenhoed,
lain dari itoe sedia djoega bagjak barang-barang!
soedah toca dan kotor.
Menoenggoe dengan hormat,

SIN

Batja Teroes Sa

katjanja, sehiagga penglihatan terang seperti sedia kala.
Dan djoega moelai 1 Maart sampai 31 Augustus 1930
siapa-siapa toean-toean jang beli katja mata dari kita akan kita

kasi

Inilah satoc toko
tjam warna menoeroet
dari topi anak sampei
kelontong dan sanggoep

BONGSOR.
Eigenaar.

Moelai ini hari kita baroe terima perkakas boeat pereksa
mata jang model 'baroe. Perkakas ini kalau dipakai boeat perek-

— BRILLANT dan INTAN
MAS DJADI
MODERN.

SIBO

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

—Awas

tanah Atjeh.

DIIKAT DENGAN
PERHIASAN

- HOTEL

KIooooooooooee

—

Ada sedia mendjoeal Petji tempahan, teroetania' potongan Tham-

1
e 0000000000

KOEPIAH

NOERAIN

pada: TOKO HADJI- ISMAIL Ondemarkstraat 2 Medan
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000000000000000006
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Advertentie

MEDAN.

.

MEDAN.

ni

Lain barang seperti saroeng samarinda pelekat, terboesj, tjapal, enz :
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Menerima -oepah, dan sedia djoega
soe

Sedia

bermatjam

jang

siap.

- matjam

permata.

PERDJ ANDJIAN:
tidak setoedjoe dengan barang jang
disoeroeh bikin, wang dikembalikan.
TOKO

EDWIN
en BROS
naa
aan aan mna
Toekang mas
—
Kapiteinsweg No.43

dan
—

intan —
MEDAN
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Toean-toean

S9

dan

njonja-njonja

xU

Pakaian jang kotor soesah ditjoetji kalau ditjoetji sendiri mendjadi loentoer atawa soedah hilang dia poenja

S

warna.

KS

1

Kita

sanggoep

tjoetji

kering

matjam

5
u38

toean.

xu

THE GLOBE Chemische Wasscherij

sv
TT

Huttenbachstr. No. 4

—

MEDAN

dan sedikit, kami terima dengan senang hati.

Goentingan atau potongan pakaian jang paling bagoes dan netjis, tjoema didapat

RNF

I

E

L

pada:

D”

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

Pekerdjaan rapi dan bagoes.
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bangsa.

,Sebaliknja-Inilah socatoe peker-

da

deg an

Pemerintah".

AK

dari

kekoeasaan

Communist Djermen di tangkap.

Kapan berkeperlocan. Tiatet adres ini.

Berlin, 25: April. Politie menangkap
sebelas orang Cowok | jang tersangka
tjampoer

No. 49 Isnajan 28 April 1930 — 29 Zoel'kaedah

—

Lembar

“Ch

1348 Tahoen

propaganda

jang

terlarang

serdadoe-serdadoe.

Lima

orang ditangkap Politie karena salah bersekoetoe pada pemboenoehan pada wes-

atau

Rubberstempel

tator.

Kawat

Harga pantas. Kelocaran dan made ,,Pertja'Timoer di Garantie

DRUKKERIJ

25: April. Politie Re-

cherche menemoei satoe complot boeat
menoentoet kemerdekaanOekraine, baik

» ste Kamer, menambah djelasnja hal
grooting tanah djadjahan dalem pedato
pemboekaan oleh Seri Ratoe. Dalamnja

tidak

satoe golongan

bangsa sadja dioentoekkan mendjabat pang-

Kekoeasaan,

baik sebagai

pegawai

madjelis-madjelis tinggi pada youvernement
maocepoen pada golongan pangkat jang
berhoeboeng dengan particulier. Minister

tidak mengakoei bahwa ia bersikap seba

gaimana jang dinjatakan dalam pedato
Seri Ratoe tentang menoentoet kemerde-

tie, ia serahkan

kepada

teman sepangkat-

nja, Minister van Arbeid.

Telefoon

Polen maoepoen di Ruslanddan boeat

(kebangsaan)

menerangkan

dengan

itoe

pertentangan

Aneta Reuter.

pemandangan

adalah

setjara

mendjadi

satoe

theoritisch

tentang

pendidikan.
Penggeledahan-penggeledahan.

Tentang penggeledahan-penggeledahan
politie, dinjatakan bahwa
pekerdjaan
bersama-sama
lain golongan

Simla,

25 April.

azas nationaliteit negeri

perbantahan selama beloem diadakan boeat itoe satoe ketetapan azas dalam beleidnja Regeering
Soedah dipikir lebih baik disatoekan
haloean boeat membesarkan bagian Indonesia dalam pekerdjaan bersama antara
Nederland dengan Indodesia dari pada
menjatakan haloean dengan pemandangan-

dari anak negeri dan lainbangsa bersama golongan

Pembesar-pembesar

memperhatikan sangat kedjadiankedjadian
baroe di India
Inggeris dan

kekoesoetan jang hebat di Peshawar itoe,
sehingga dari sana telah dikeloearkan

sekalian

perempoean dan anak-anak.

Didoega bahwa serdadoe-serdadoe dari

India Inggeris

akan

lagi.

tidak

dikasih

verlof

Pembitjaraan

di

Peshawar.
Peshawar, 25 April.
Sir Horatio Bolton,
ass. Resident
Peshawar berconferentie
dengan pendoedoek negeri jang teroetama
oentoek membitjarakan perdamaian, kepertjajaan kepada tentera Inggeris dan
pentjaboetan

kembali

dengan

perlahan-

lahan akan vrijwilligers jang mendjagai
minocman.
Djoemlah jang
baikkan perhoebuengan satoe sama lain. kedai-kedai
Sikap Regeering terhadap pada kaoem inati dan loeka gada keriboetan jang
pemimpin-pemimpin bo kanlah tersebab terdjadi hari Rabce ditaksir lima poeloeh
yrang
:
kena pengaroeh dari Kavem reactie.
Wali Negeri mengawatkan
tentang
Serdadoe dipanggil.
halnja empat orang lagi pemimBombay,
25
April. Satoe nomorloear
pin P.N.I. jang masih dalam prebiasa
dari
Staatsc
our ant menjatakan,
vgntief, bahwa dalam pemerikgouverneur memerintah dengan
saan pertama ada menoendjoek- bahwa
Pemerintah adalah semoeanja

kan andjoerenatoeran

itoe mem-

boeatper-

setoedjoean boeat
melakoekan
actie setjara kekerasan terhadap

Gezag.

Minister tidak

membenarkan

soeatoe

pertoekaran pikiran dengan Wali Negeri
pasal hendak mengadakan peratoeran-

peratoeran,
sesoedahnja Wali
Negeri
»mema'loemkan penggeledahan itoe dengan
kawat, disebabkan perboeatan begini ada

satoe

keberatan

Lebih djaoeh minister menerangkan ke-

pentingannja mengadakan peratoeran keras
boeat

melawan

sikap-sikap

jang

hendak

lekas

batalidn

setjara

kekerasan.

tidak bitjarakan

tentang

Vaderlandsche

Club. Ia tidak mengetahoei bahwa perhimpoenan ini berhaloean boeat menentany
anak negeri. Boeat mengoearkan peroel

han Volksraad, ia pandang beloem masanja. "

120 orang oentoek

pertama dari Gip Railway regi-

ment dan 65 orang boeat bataljon pertama

dari Bombay Baroda Centraal Indit regi-

ment, sebagai tentera bantoean boeat
pertambahan kekoeatan Balatentera India,
berhoeboeng
dengan hal-hal jang perloe
pada kesoesahan-kesoesahan jang bakal
datang

Simla, 25 April. Denganofsil dikabarkan bahwa di-Kohat dan Charsadda tidak

ada keriboetan. Pasoekan-pasoekan tidak
perloe bertindak. Ada satoe demonstratie
dilakoekan dimoeka tempat menahan orangpolitie

dengan

aman sekali.

Secretaris Gandhi dihoekoem.

Bombay, 25 April. Mahadev Desai soedah kihoekoem setengah tahoen pendjara
Dlasa.

ROEPA' KABAR.

Minister bersetoedjoe dergan maksoed
afdeelingsversIng,

bahwa

tentang hak-hak

dari wali negeri tidak holeh dibawa djadi perdebatan oemoem. Tetapi soesocnan
pedato-pedato

dikoempoelkan

Ia orang di-Charsadda jang diboebarkan oleh

melawan dengan

Wali

negeri

jang akan

di-

bawanja dalam Volksraad tetap terserali
kepada beleidnja Wali negeri sendiri.
Peroebahan bestuur
di Soematera.

boelan April menghendaki

Soerat

dari

Ekornja

keriboetan

Bordeaux,

25

di Indo

China

April. Di Le Havre,

soedah ditangkap Van Cei, student dari
Indo China. Ia naik kapal dengan pakai
nama

palsoe dan tjampoer kepada perse-

koetoean Vanthu di Annom.

Pemeriksaan

recherche menghasilkan terdapatnja satoe
Opiumkit soerat-soerat jang berhoeboeng

dengan keriboetan di Yenbay.

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

tarief

boeah kata orang di Mesir. Berboektilah

gi tetamoe

Agoeng.

ke-kolong langit ini dimana Radja Elberte
soedah pernah melawat ke Masir. Banjak

tjatetan orang Mesir dari ke-dimokratienja. Lagi-lagi ia waktoe itoe soeka sekali berboeroe dihoetanannja Masir, Banjak pendoedoek kampoeng-kampoeng di-

kabar ini boekan dongengan atau agin
sadja. Pada hari Isnin 10 Maart ini, Radja datanginja meminta air kerna haoes, keAmsterdam, 25 April: Perkoendjoe- Elberte dari Belgie bersama permaisoerinja moedian berikan oeang mas sebagai baik
ngan sekali setahoen ke Amsterdam oleh soedah sampai di Al-exandria(Askandariah) hatinja, ada jang menerimanja ada poela.,
Seri Ratoe Koningen tahoen ini berlakoe
Setibanja dipelaboehan Askandariah, j.m. jang menolak dengan mengatakan ,,kewapada tangga! 20 sampai 26 Juni.
m. ini serta permaisoerinja disamboet oleh djiban ma'noesia bertolong-tolongan depembesar-pembesar pelaboehan dan wakil ngan tidak harapan oepah atau balasan
'Curacao 9 boelan tidak pakai hoofd der
keradjaan dari Cairo, tandanja betapa “(Indonesianja).
Openbare Werken.
Koning Belgie ini dengan permaisoeriDen Haag, 25 April. Soerat kabar pendoedoek Mesir beserta Pemerintahnja
Vaderland menjesali atas kebenoeman menghormati tamoenja jang begitoe moelia. nja tentoec bakal koendjoengi itoe ke ganSemendjak dari boom sampai ke Sta- djilan jang ada di Mesir, sebagaimana
tocan Meijer, hoofdingenieur Indonesia
mendjadi directeur der Openbare Werken tion Askandariah dihampari dengan ambal- keadaan pelantjoengan-pelantjoengan baik
hampir ter- dari golongan radja-radja maoepoen orang
di Curacao jang sekarang soedah 9 boelan ambal jang tebal, hingga
kaki orang mengindjak- bawahan jang tamasja atau studiereis ketidak mempoenjai kepala. Halitoe tentoe benam mata
menghambat hasilnja perbaikan-perbaikan nja serta puela dengan lebarnja. Diatas sini. Satoe kali melihatnja beloem poeas,
jang perloe disana. Soerat kabar itoe ambal inilah Radja Elberte serta permai- beloem tjoekoep satoe doea tninggoe tingmendengar lagi tentang ketjakapan ir. soerinja mengindjakkan kakinja moelai gal di Mesir, malahan orang jang mamMeijer jang soedah penoeh pensioemnja, dari boom sampai ke station. Tetamoe poe, banjak tertarik hatinja tinggal di MeAgoeng ini boleh pikir, bandjang lebar, sir meskipoen tanah Afrika boekan Eroapa dikoeatiri,
bagaimana Mesir memadjoekan
Indus- pah.
Satoe
perdamaian Belgie—Nederland.
trinja baik dari hal boeloe-boeloe
dan
Den Haag, 25 April. Soerat kabar jang kapas. Soenggoeh
pajah mengalahkan
Douglas Fairbank, oetoesan dari djago
terbit di Brussel bernama Indepen- Mesir kalau dari hal jang tsb.
Film dan isterinja Marij Pickford satoe
dance Belge mempertahankan
perWaktoe melaloei djalan itoe barisan ratoe dari Bintang-bintang Film sewaktoe
damaian setjara agama antara Nederland Parade djoega toeroet kasih hormat pada kedoeanja singgah di Mesir,
kedoeanja
Belgie selama tahoen 1930 jang mengha- i.m. m. itog sebagaimana biasanja “adat di intervieuw oleh beberapa orang ,,Sahrapkan soepaja sekalian tjara permoesoe- radja-radja Eropah.
hafal“ (correspondent) soerat kabar. Satve
han jang berbahaja itoe dihabisi.
Dari Askandariah dengan menompang waktoe wakil soerat chabar ,AI Doenia”
wagonkereta api keradjaan jang speciaal Mussaurwar“ ada berbitjara sama kePerdjalanan tjara modern dari Prins
van Wales.
boeat tetamoe jang moelia ini ' menoe- doea ahli Film itoe, satoe-satoenja pemLonden, 25 April. Prins van Wales, se- djoe iboe negeri Mesir (Cairo). Sesampai- bitjaraam Marij Pickford: ,Saja tidak
telah mendjalani 18.000 mijl, soedah me- nja di Cairo, j. m.m. Koning Foead soe- sangka satoe dari negeri Africa begini
njoedahi perdjalanannja dengan setjara dah menanti persama pembesar-pembe- indah hingga mana tasanja saja seperti
orang bermimpi.“
modern, jaitoe denggn Thesin terbang sari sarnja.
Koning Focad berangkat dari
station
Marseille teroes keroemah dan boekan keOrang-orang
Barat sympathie betoel
'menoedjoe koendjoengi Mesir ,,Boekan sedikit
lapangan penerbangan oemoem, tetapi ke- Cairo dengan Radja Belgie
orang
lapangan penerbangannja sendiri di Wind- ke Istana.
Europa tingga| di-Mesir. Dari itoz kita
sor dalam Great Park, perdjalanan bebeMoelai dari tempat mana Radja Belgie djangan tertjengang kalau orang Europa
rapa menit dengan auto keistana dimana itoe toeroen dari atas wagon sampai di- seboetkan ini dan itoe dari keindahannja
tempat tinggalnja Koning serta Parmai- mana itoe Istana ada berbaris satoe pa- Mesir. Tjoema pers-pers Europa tidak
soeri.
:
soekan tentara berkoeda, ta' lain maksoed- begitoe soeka ambil penanja boeat tjatetnja dari satoe kehormatan boeat Radja kan dimana dia poenja soerat kabar, kerena
Koloniale Tentoonstelliny di Parijs.
dia orang pikir ja!itoe tjoema Timoerismz.
Parijs, 25 April. Kamer membenarkan itoe.
Sebeloemnja
sampai
tamoe agoeng Tetapi sebenarnja orang Europa banjak
memboeat satoe octang scdjoemlah 68.
ke
Istana
disanalah — menanti betoel jang sympathie pada keadaan di
000.000 francs oentoek belandja Koloniale ini
Bakal boektinja tjoekoeplah apa
pembesar-pembesar
keradjaan
seperti Mesir.
Tentoonstelling di Parijs.
jang didalam kapal Europa itoe. Kapal
Minister-minister.
Pasar Rubber di Londen.
Belakangan siapnja oepatjara di Istana mana baroesan lahir kedoenia ini jang dia
Londen, 22 April. Pasar rubber di Koning Focad sama Radja Elberte periksa poelalah ambil record paling kentjang dan
Londen tetap.
tahoen ini. Didalamnja
itoe pasoekan tentera maoepoen parade- lain-lain dalam
Persediaan di Londen 7325? ton (ming- nja.
berbagai ini dan itoe, djoega

Perkoendijoengan koningen ke Amsterdam.

goe jang laloe 72333 ton). Persediaan di “Diatas satoe motor kelihatan tamoe dari
Liverpool 22663 ton (minggoe jang laloe
22767 ton). Djoemlah persediaan di Groot Belgie doedoek dikanannja Koning Focad
mengidari kota Cairo memeriksai betapa
Brittannie 95915 ton (minygoc jang laloe
peratoerannja tentera serta rajat Mesir.
95009 ton).
Motor itoe

Anti

minoeman

jang terkenal meninggal

doenia,

Amsterdam, 25 April. Anti minoeman
keras jang terkenal bernama Kapucijneurparter Ildefonus soedah meninggal doenia.

Christine Polman meninggal doenia.

Den

Haag,

25 April. Actrice

Christine

Poolman soedah meninggal doenia.
Boeat mempertimbangkan perocbahan
Christine Poolman seorang dari acPerhoeboengan dagang antara
bestuur masih terlaloe lekas, sementara
trice tooneel garde lama soedah dikoeboerTiongkok dan Japan.
Pemerintah di Indonesia beloem mengamkan. Ketika
Tokio, 25 April. Dalam Landdag (De- beroemoer9 Mevr. Christine Polman baroc
bil kepoetoesan dengan Volksraad. Mitahoen, ia soedah — masoek
wan Rajat) Shidehara, minister Buiten
nister menerangkan rantjangan pemerinsclakoe
Toekang
Tenoeng dalam tooneel
tahan di Soematera, jang didjalankan ti- landsche Zaken menerangkan sewaktoe jang dikepalai oleh Dufort ditempat
ladaklah mengharapkan ketetapan
kema- ia memboeat pedato tentang politiek loear hirnja di Amsterdam.
negeri, bahwa satoe perdjandjian tarief
djoean dari peratoeran-peratoeran adat.
Sepoeloch tahoen kemoedian iapocn
Japan soe- tocroet
Pengharapan itoe soedah sepantasnja, baroe antara Tiongkok
main
Dalam per- dikepalaioleh dalam schouwburg dengan
sehingga pendirian satoe soesoenan auto- dah sadia boeat diteekend.
Roobul dan Tjasink jaitoc
mie, apabila dengan bantoean baik da- djandjian ini, Japan mengakoei autono- dalam tahoen 1869. Njonja Kleine Hartri Bestuur, dapatlah mzmbangoenkan soe- mie tarief-tarief Tiongkok, sedang Tiong- man, actrice besar di Nederland
adalah
atoe peratoeran pemerintahan jang koeat, kok dan Japan satoe sama lain dalam be- goeroenja jang pertama kali.
asal diberikan kebebasan bergerak jang berapa waktoe jang dibataskan akan teDalam tahoen 1872 Njonja Poolman
tap memakai tariefnja pada beberapa baperloe kepada mereka itoe.
masoek
dalam Persatoean anak-anak maMinister tidak pertjaja akan diperoleh rang dagangan.
in
kaoem
perempoean, dimana dia 5 taShidebara menerangkan, bahwa Japan
sifat dari satoe dicentralisatic
jang sedjati
hoen bertjampoer, sehingga dalam tahoen
dengan djalan melepaskan Sumatra ke- menoentoet ketetapan perhoeboengan da- 1877 ia pindah pada perkoempoelan Judels
pada pengaroehnja Volksraad. Ia menga- gang dengan Tiongkok. ,.Djangan orang dan Bouwmeester.
Dari sini ia diambil
koef akan kesoekarannja membangoenkan harapkan dari kita, bahwa kita tetap te- oleh Directie dari Kon.
satoe Provincialen Raad, tetapi ia meman- rima sadja akan peroebahan-peroebahan
Vereeniging Het Nederlandsch Toobesar jang beroelang-oelang itoe dalam
dang hal ini lebih soeka lagi.
neel,
jaitoe satoe perangkatan permaian
Minister ' mengehendaki satoe kepoe- tarief Tiongkok.”
dimana ia tidak pernah lagi tinggalkan.
toesan dari oendang-oendang Wetgever . Tiongkok berpendapatan begitoe penDisini njonja Poolman soedah merajakan
jang setjotjok dengan peroebahan Pokok ting bagi pihaknja oentoek menetapkan
tjoekoepnja ia 25 tahoen dalam permaioendang-oendang baroe.
pasar Japan boeat satoe matjam fabriek
Oeroesan ocang membawa satoe ke- Tiongkok, karena itoelah bererti satoe nan, jaitoe dalam tahoen 1925, dimana
ketika
itoe dimainkan satoe tjerita De
soekaran besar soepaja setimbang antara tindakan
perhoeboengan baik “antara
Compagno
n dimana ia pegang rol sebaTiongkok dengan Japan, teroetama ten- gai Dienstmeis
pendapatan biasa dan belandja biasa.
je Marie.
Minister berpendapatan, bahwa bebe- tang perhoeboengan economie antara kePada
tanggal
4 Maart 1881 ia menerima
(rapa pengeloearan dipikoelkan pada be- doea bangsa itoe,
hadiah dari Koningin dan Koning satoe
Shidehara menerangkan dengan djelas,
landja loear biasa: sesoenggoehnja sebatangan emas bermata
intan, sehagian atau semoeanja mesti
dimasoekkan bahwa perdjandjian itoe boekanlah me- gelang
waktoe ia memakaikan Claire di “Amerika

“kepada belandja biasa, -seperti pemboe- roesakkan

Cairo.

membangoen-

menghalangi harga-harga jang opsil.

INDIA.
rakan Gandhi.

azas koloniaal

1300.

33

Mesir dikoendjoen
kan
satoe organisatie jang hendak beMinister mendapat kabar jang disetoe- kerdja bersama-sama dengan Tin Prodjoeinja tentang Edeleer Hillen diperin- ducers
Associaton, sebanding dengan
Dalam roeangan Sinar Deli boelan jang
tahkan
ke Boven
Digoel boeat me- besarnja modal jang bakat" memberi kesilam
ada ditoeliskan Mesir akan dikoennjelidiki lebih djaoeh tentang keadaan dan sempatan
bergerak boeat melakoekan
kedjadian serta pengharapan-pengharapan pemeriksaantimah dan persediaan, dan me- djoengi radja-radja Europa. Sedjak bebepada kampoeng Digoel.
menoehkan
pertanjaan
dengan tidak rapa boelan jang laloe kabar ini djadi

kaan.

Minister

MEDAN

Rubberstempelmakerij & Reparaticatelier Schrijfmachine.

njak
barang-barang jang dapat meletoes
Aneta Radio. ger dan militair. Ia membocat conclusie soedah dibeslag.
bahwa perloe sekali disini berlakoe deBegrooting Indonesia.
ngan tjermat dan hemat.
Keadaan
Timah.
Den Haag, 25 April. Memorie van AntTentang keberatan-keberatan atas peBordeaux,
25 April. Dari Lonwoord pada Afdeelingsverslag dari Ber ngiriman perwakilan ke Arbeidsconferen- den
dikabarkan, bahwa bulletin timah
e-

kat

,,PERTJA TIMOER”

kaan djalan-djalan, pembelian
tanah- mematikan consul Sovjet Rus di Lemtanah particulier dan roemah-roemah bur- berg. Sebelas orang ditangkap dan — ba-

NEGERI-BELANDA.

bahwa

sedia matjam-

rab, roepa-roepa

.

Warschau,
di

dinjatakan,

apa sadja

matjam.
Letter Latijn din
bentock, vorm dan model.

Oentoek kemerdekaan Oekraine.

abar

'Tjoekoep terkenal. Boeat oepah tjitakan,

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

sel, seorang nationaal—socialistischen
agi-

kedoea.

ea

pada

keI itoe Alantara

Oepah tjitakan dan stempel.

autonomie dari satoe atau Tidak".

boekannja motor

sembara-

tinggalan

tempat

tidak kedan Masrah

batjaan

(tempat bermain toneel djoega bisa boeat
lajar bioscoop). Di lajar-lajar itoe ada
tertjantoem gambaran Ahram (pyramide)
dan Abae Hol, serta setengah gambarnja
Radja Fira'oen jang terbarang-barang

ngan malahan satoe motorjang disoeroeh
boeatkan oleh j.m.m. Koning Foead pada

simpan

satoe Radja motor di Djerman waktoe
mana ia melawat kesana tempo hari.
Kedatangannja Radja Belgie sama permaisoerinja djoega satoe hari kesoekaan

lebih dari menerima tetamoe, mereka tidak
bingoeng atau getjar lagi. Radja Belgie

sedjak

beberapa

Chazanah Mesir.
Kalau kita lihat bagaimana

abad

dalam

Mesir lebih

bagi ra'iat Mesir karena disana sini ada dapat memperhatikan sendiri perobahankeramaian, begitoe poelalah halnja dime- nja Mesir semasa datangnja tahoen 1911
dan lapangan tempat serdadoe mempraktijkkan kepandaiannja.
Disini berbagai
aneka permainan ada ditoendjoekkan.

ke Mesir dengan koendjoengannja tahoen
ini. Kita tentoe bilang terlaloe modern.

Serdadoe-serdadoe pada melepaskan tembakan
meriam berpoeloeh-poeloeh itoe,

tetapi selakoe orang jang
bangsaannja, siang malam
lah memikiri kemadjoean
toe sekali-kali tidak maoe

seolah-olah ada moesoeh tapi tjoema angin.
Maksoed koendjoengannja tetamoe Eutopa ini beloem dapat dipastikan oemoem,
entah tjoema boeat temasja sadja, entah

poen ada mengandoeng baroe politiek. Tapi
tjoekoeplah kita katakan, inilah satoe-satoenja balas koendjoengan bagi j. m. m

Meskipoen pakaian mereka setjara Eropah,

mana

mengingat kemakanannja iabangsanja tenmeletakkan di-

dia poenja kepala lain dari kopiah

kebangsaannja (Tharboes). Soenggoehpoen
asal moelanja Tharboes boekan boeatan
tangan poetra-poetri Mesir, tapi zaman
sekarang sesoedah lenjapnja Tharboes dari
Tanah Toerky, apalagi ditanah Europa
mengenal tiap-tiap orang pakai Therboes

Koning Foecad dari radja-radja Europa
ketika Baginda ini melawat ke Europa
tahoen jang laloe, dimana Belgie djoega terkenal orang Egyptiaan.

Baginda singgahi.
Perikatan sahabat diantara doca radja
ini, semakin hari semakin rapat. Tanda-

Toelisan ini akan dioemoemkan ditanah
airkoe Indonesia djadi djanganlah kita
begitoe tiroean pada systeem Baratisme,

tandanja masa

selakanlah tarok ditempat jang moelia itoz

Umberto

Prinses

itoe

perkawinan

Kroon

diantara

Prins

Prins Itali dengan

Maria Jose dari Belgie

pakaian kebangsaan sendiri jang ta'lain
itoe, di- lagi dari Cap of Indonesia.

mana Koning Foead djoega ada hadiahkan satoe Hadiah terboeat dari perak dan
intan-intan bangoennja seperti satoe Mahligai kepada Maria Jose.

Djoega boeat tetamoe Agoeng ini diadakan satoe Haflah (pesta kata Indonesia). Haflah ini dihadiri oleh pembesar-pembesar Mesir dan Gezant-gezant dari segala
negeri jang berada di

Mesir.

Radja Elberte lebih-lebih permaisoerinja
terkenal orang jang sangat sijmpathie pada

tamasja. Sebeloem perang doenia mendjelma

000000000000000

Batjalah
Sinar Deli

000000000000000

w&

ya
a

Boeat bikin

Perchabaran,

betoel: Kraton disediakan

TOKO:

oeang f 12,000.— dimana itoe woewoe#
ngan dari atap diganti sirap dan beberapa Hati, soetji, boedinja manis,
kamar lagi jang bakal dibikin lebih ba- Perangai tidak berbanjak djenis:
Tingkah, lakoe
ditapis,
goes. (D.K.)
Seorang isteri dengan 7 anaknja.
—ow
Ilmoe filsafah
menoelis.
Korban polygamie!
Boven Digoel dan sekelilingnja'
Makan, minoem, pakai, mandi,
Ketika malam Saptoe dari djam 7 sampai
Orang-orang Papoea dibilangan Boven
Hendak dikenang setiap hari,
1 liwat, pendoedoek di Petodjo Sawah Digoel dan orang Kaja-Kaja ada seroepa
Pedoman hidoep baik pikiri,
mendapatkan seorang perempoean dida- sadja, sama sekali beloem dapat pengaSoepaja djangan dapat roegi.
lam keadaan jang menimboelkan kasihan. roeh kesopanan baik Timoer maoepoen
Diwaktoe tengah malam jang mana ber- Barat. Mereka masih liar dan penghi- Djikalau engkau hendak selamat,
goeling didepan seboeah roemah jang mana
toedjoeh orang anaknja ada bersama-sama.

Dari sore ia berada ditempat itoe dimana
perloenja mendjoempai soeaminja. Ia datang

dari Tomang,

satoe tempat

jang djaoeh

djoega letaknja.

Sedang beberapa boelan soeaminja (tiada

poelang-poelang dan tidak mengirimkan
belandja dan tidak memperdoelikan pada

anaknja jang toedjoeh orang itoe. Lantaran

ia sendiri tidak sanggoep mentjahari ocang
boeat piara anaknja dan ia maoe tjari tahoe

tinggal

di Petodjo

dimana ia ada menikah sama

lain perem-

kalau ada soeaminja
poean.

Ia datang boeat minta

lang, tapi sang socami
doeli.

soeaminja poe-

seboet,

tapi

membiarkan

sadja

istrinja

menoenggoe diloear dan lantaran rasakan
hatinja keliwat kesal dengan loepakan

maloe ia soedah menangis dan bergoelingan ditanah, dimoeka roemah dari socaminja.

Tapi

socaminja

roepanja mempoenjai

tjoekoep kekedjaman jang meski ia datang
bersama

ketjil-ketji,

toedjoe

tiada

anaknja antara

sekali ambil

sama hal itoe.
Lantaran sampai djaoeh malam

masih

poesing

ia ma-

sih teroes berlakoe begitoe banjak orang
pendoedoek kampoeng itoe tjoba boedjoek
padanja
Dengan soesah, baroe bisa poedjoek dan

ongkos boeat ia poelang ke kam-

kasih

dangan naik deeleman (kereta
poengnja
potong). (Keng Po).

—0—
Communist Tionghoa.

Orang

Papoca

ada

dengar,

dapat

Djambi

beberapa orang dan

Orang-orang itoe jang telah ditahan
di Riouw dan Palembang akan didengar

ditempat itoe. Pemeriksaan soerat, dilakoekan di Betawi.
Hasil oentoek sementara waktoe dari
pemeriksaan itoe adalah, orang telah mendapat satoe pemandangan djelas tentang
actie loeas ini. Beloem pasti, tindakan
apa hendak didjalankan atas dirinja propagandisten itoe, Didoega beberapa anakan ditoentoet dimoeka pengadi-

taranja

lan dan jang lain-lain akan dikasi keloear
dari negeri. ini

—0—

Kabar marine.
Torpedobootjager Kortenaer

disebelah Timoer
Digoel, ke djoeke Tanah Merah
sampai disoengai

Orang-orang Papoeadari sebelah Selatan dari temapatnja oran-orang militair,
mereka

goenakan

tjelana dan tjawat se-

bagai toetoep mereka poenja kemaloean.
Sepocak
rahajat disana terdiri dari seberangkat pada hari saptoe jang laloe dakoempoelan
besar
dari toeroenan jang terri Soerabaja menoedjoc ke Bima, boeat toe- pisah-pisah, dan satoe sama lain sering-sedari
oefaningen
roet ambil bagian dalam
ring bergaoel dengan menggoenakan seneskader jang berada dekat poelo-poelo djata. Jais Papoea ada lain lagi. Diantara
Soendo-Ketjil.
mereka djoega terdapat berpisahan dan
3 pesawat terbang itoe Dorniar, jaitoe satoe sama lain djoega sering bertempoer.
»DT“ 15" dan ,,D 19" (ini,,D 19“ telah
Begitoelah di-Biaka dan Wotsoe, jaitoe
mengyanti D,, 9"), soedah berangkat dari tempat-tempat dipinggir soengai Digoel
pagi djam 545
soedah

hari Senin

Badjo pada

menoedjoe ke Soerabaja.
Oleh kerena pada itoe waktoe ada angin
Timoer, penerbangan itoe soedah bisa dilakoekan dengan kentjang sekali.
Dan pada djam 11 pagi itoe tiga pesawat
terbang soedah sampai di Soerabaja.
Selama oefeningen diadakan dengan
eskader itoe semoea djoeroc terbang dapat oedara jang bagoes sekali, hal mana
oefeningen

amat

menarik

hati,

Timbangan - medja

satoe

sama lain kerapkali

bermoesoehan

dan perang-perangan.
Satoe
tocroenan kadang-kadang

Timbangan-maas!

djadi

satoe

roemah

teman

ada djadi

dan

tanggoengan

Tjanting - minjak, Tjanting - soesoe, Timbangan Amerika merk Fairbanks, 200, 250, dan 300 kilo. Batoebatoe besi da n Tembaga.

Semoea
i ni soedah ditera
Benang
emoka
i
———
teroes bisa

Pembelian banjak boleh berdamai harganja.

SANGGOEP

le-

Obat Medj

sadja).

Djika
tocan

jaitoe

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

toean mentjari tabib jang dapat memberi pert: olongan bagi toean.

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

pohon. Satoe pohon jang tingginja 10 atawa 15 meter dengan gampang dinaikinja.

—0—

Peletoesan goenoeng ,glamat".

M.
Diwartakan bahwa toean dr.
Neumann dati Padang, dari Vulkanologisch Onderzoek di Bandoeng j. sekarang

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

membikin penjelidikan didaerah goenoeng
slamat telah mewartakan sebagai berikoet
kepada hoofd dari onderzoek terseboet
Pada malam, tg. 3 April telah djatoeh
aboe pada bivak tenda disebelah oetara dari

Kalau tidak baik ocang dikembalikan.

S.R .B. RAM

ter-

namanja

jang

orang

jang menoeroenkan disitoe. Begi- saban setengah sampai 1 menit.

Batjan, satoe gadis jang baroe teroesia 15 Merah

telah

dihoedjani

dengan

panah.

diatas

poentjaknja,

telah

India

—

Thabib

Wilhelminastraat

115

Telefoon No.

1326.

British
Medan

dikeloearkan

orang

bikin itoe
toelahada beberapa nama toeroenan—ini
terlebih sebab baroe ini kali orang adakan poen kadang-kadang sering dioebah jang
oefeningen begitoc lama besama-sama dioebah.
dengan kepala perang itoe
Jais-Papocas sekarang selaloe datang
Doea minggoe lamanja orang adakan ditempat pembocangan dan mereka soeka
itoe oefeningen tidak berenti-henti dari bersobat dengan orang-orang bocangan,
hari senin pagi sampai hari saptoe sore tetapi mereka poenja kelakoean ada baik,
Eskadar itoe sekarang masih poenja orang-orang militair tidak lepaskan sena4 WLA. toestellen, jang kembali ke Soera- pan dari tangannja, sebab dari fihak mibaja pada hari Kemis,dengan kapal Java litair masih koerang pertjaja pada mereka
dan kapal-kapal pemboeroe.
poenja keboeasan
Meskipoen rapport officicel beloem dikeBeberapa kali orang-orang militair jang
loearkan, sekarang soedah bisa dibilang, ronda menangkap pada orang-orang Padengan
djadi
jang itoe oefeningen soedah
poca kerena mereka lakoekan kedjahatan.
baik sekali (S.T. P.)
—0—
Pendoedoek di Nieuw Guinea masih
ada itoe sifat jang ingin berperang atau
Sultan Ternate menikah.
Beloem selang berapa lama telah diwar- hal-hal jang bisa menoempahkan darah.
Satoe stomers jang dinaiki oleh Kepitein
takan dengan officieel, jang Sultan Ternate
waktoe maoe berangkat ke Tanah
Bekking
Sultan
poeterinja
dengan
menikah
bakal

en (tjoekoep dimakan doea boengkoes

aa

kadang2
ada jang terpisah. Menoeroet
pengertiannja orang jang sopan, pekerdjaan
menempati,

MENJEMBOEHKAN:

sesak, batoek kering, asthma, koerang darah, demam
lama, koerang koeat kepala, sakit djantin).
Obat Mata (Oentoek segala matjam penjakit mata,
dengan obat disapoe dari loear).
Minjak ramboet (centoek memandjangkan ramboet dan menghitanikannja serta mendinginkan kepala.
Syphilis (p enjakit perempoean, keloear nanah darah
kotor dan pera: saan tidak enak).

.
Papoea sangat pandai pandjat

(S.P. P)

9315

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

laki. Oemoemnja tidak mahal kalau orang
orang maoe beli anak perampoean Papoea.

nja.
Orang

19

AA

kawan-kawannja

si penganten

(ditjap) djadi

di pake.

ber- goenoeng api itoe

dan

me-

diantara toeroenan sendiri dan da-

Pada .tg. 7 April tertampak pelocapan
asap jang tebal diatas poentjaknja.
Pada tg.8 April goenoeng api itoe, paitoe membikin seperti kampoeng. Selan- da segenap hari teroes bekerdja, aboe jang
djoetnja nama kampoeng dikasi nama dari tingginja dari 4 sampai 5 ratoes meter

koempoel

” Ikoeran

ter, pengoekoer kaen, Gantang beras ketjil dan besar.

sebelah Timoer adaba-

nja kemaloean.

(Dibelakang toko

Timbangan - piring dari kaj joe, 101 15,.dan 25 kilo.
Timbangan - kajoe besar di ari 125140, 5 200 kg.

Si laki-laki kebanjakan tjinta dan setia
pada prempoeannja. Si perempoean benjak sekali. Taksiran kasar kira-kira ada kerdja tjari sagoe dan silaki-laki mem600djiwa, sedang disebelah Barat, jaitoe boeroe binatang.
Jais
Papoea hanja sedikit sadja. KoemKalau ada perempoean jang bersalah,
poelan
jang ketiga berdiam disebelah maka selama hidoep disiksa, sebab ia poeOetara dari pinggir soengai Tanah Me- nja badan dikasi tanda-tanda boesoek.
ah
Roemah orang Papoea kadang-kadang
Mereka
poenja
bahasa ada seroepa dibagi dalam doea bagian. Perempoean
sadja
dengan kaoem orang Papoeaitoe ada djoega jang ditidoerkan di tempat
jang
berdiam disebelah Timoer soengai jang terpisah, tetapi ini djarang dilakoekan.
Digoel, tetapi orang-orang laki-laki berpaKalau ada perempoean hamil, ia ditaroeh
kaian dengan menggoenakan tempat ma- di dalam hoetan. Ia boleh poelang ke roesak, sebagai tertoetoep dari mereka poe- mahnja apabila soedah melahirkan anak-

tangkap dil Batrvia. Poen dari Soerabaja te- Kia, Pendoedoek

lah dibawa seorang tangkapan ketempat ini

winan

29 MEDAN

Selamanja ada sedia roepa - roepa :

mempoenjai

bangsa terseboet doeloean itoe oendang

Doea

dari

556

STRAAT

Bombay
- Besar)

itoe, lam satoe kampoeng tidak pernah terdjadi
kakedjaman, boenoeh angknja sendiri zon- inilah jang menjebabkan, bahwa anak anak
der pikir lebih pandjang lagi, asal sadja disana tidak mengerti siapa mereka poeitoe anak soedah dianggap bersalah.
nja mereka poenja toeroenan.
Kalau ada seorang moeda jang maoe
Mareka hidoep liar didalam rimbadan
mareka hidoep senang serta merasa dida- kawin ada djalan doea jang terboeka:
lam sorga melihat pemboenoehan di hoe- ambil gadis dari lain toeroenan atawa
tan jang soedah kasih penghidoepan pada beli.
mareka. Mareka tidak bisa loepakan
Jang pertama bisa menimboelkan perpada hoetan, mareka malas bekerdja ha- tempoeran antara satoe dan lain toeroenja dalam tempoh jang pendek sadja.
nan, sedang jang belakangan hanja minta
Pada orang-orang jang didalam sedih, barang-barang berharga.
dengan segera tinggalkan itoe hoetan,
Oeang pembelianje itoe tidak bergansoenggoehpoen nanti mereka poenja djiwa toeng pada ketjantikannja sigadis: ada
akan terantjai bahaja maoet.
djoega jang soedah menetapkan harga,
Orang Papoea dibilangan Digoel seba- kaloe itoe orang-orang jang sopan.
gaimana ada doea,bangsajang orang keBegitoelah itoe pembelian gadis terkanal jang satoe sama laen poenja pakean
dan bitjara berbeda ada djoega satoe dang hanja ditoekar dengan sendjata pebangsa lagi penoetoepan badannja ber- rang atawa wadoeng. Pesta makan dengan
ikan tjeleng. dalam pesta mana ada dilaenan.

berdiam masing-masing
Barat dari soengai
telah dibawa ke Betawi
roesan
Oetara sampai
akan
communist,
Tionghoa propagandist
dan
djoeroesan
Selatan
dijang
orang-orang
sama
ditjampoerkan
Aneta

Te

di PACHT

doepannja tidak berbeda djaoeh dengan Dalam pelajaran gelomban doenia,
Awaslah senantiasa pada alamat,
binatang.
Dikalangan orang Kaja-Kaja menoeroet Bahwa engkau diantjam bahaja.
pada perkata'anja orang jang djadi peBahaja boekannja perampok penjamoen,
mimpinnja sedang orang Papoea tidak
Tetapi
sjetan iblis poenja perdaja:
mempoenjai itoe pemimpin raiat, satoe
Dilorong, dikedai, dihotel.... noen,
kepala raa'jat bagi mereka tidak perloe,
Kota Medan empoenja gaja.
mereka hidoep satoe sama lain bantoemembantoe, tetapi itoe tjara pengidoepan Koerang awas koerang teliti,
masih premitief, hingga sesoeatoe orang Kepada boenga roos melati:
disara bisa lakoekan apa jang ia maoe, Baoe jang wangi menarik hati,
hanja ada sebagian sadja jang mesti di- Achirnja kena perangkap siti.
larang jaitoe: ,Tidak boleh
tjari pada
orang lain poenja barang“, kalau ia melanggar itoe atoeran, baik perempocan
Pergaoelan antara perempoean
dan
maoepoen lelaki, tentoe dapat ocpahar- lelaki dari orang Papoea ada lain. perka-

tidak ambil per- nja, dan ia bakal tidak bisa hidoep lama.

Maski soeaminja ada diroemah ter-

IMBA NG
merk HAP LIE Telefoon No. 998

dapatannja bermain, berbeda dengan itoe
Toean Neumann dengan personeelnja bangsa Europa, jang oemoemnja berpengberangkat kepoentjak goenoeng itoe.
hidoepan lebih bagoes.

Kita dengan penolakan dari voorzitter

boeat ikoet dalam bond itoe mendapat
persetoedjoean oemoemnja orang-orang
Boemipoetra jang berkepentingan.

SPORT.
Sport di Westkust.
Satoe voetbal

boeat mendjadi lebih besar selaloe

pada ngantjang. “

bond

baroe.

Kegemaran
sport di Padang.

Maski telah beberapa tahoen di Padang
orang tidak ada mendengar lagi mananja

(Corr. S.D.) Di Fort de Kock akan barang
berdiri satoe voctbalbond baroe dalam bangsa
pimpinan bangsa Europa. Telah sepoeloeh
voetbal vereeniging jang njatakan maoe

berserikat dalam bond itoe.

satoepoen

voetbal

vereeniging

Europa, selainnja Sparta" jang
terdiri dari orang-orang militair Ambon,
Djawa

dan Menado

jang ditjampoeri oleh

satoe doea orang Belanda, akan tetapi dalam
£.V. M. di Padang terima djoega tawa- doea tiga boelan ini kenjataan pendirian

ran boeat tjampoer dalam bond

Apa jang terdjadi dalam badan sendiri?
Dalam masa jang ditoetoerkan dilain
bagian diatas ini, dalam badan S.V.M.
sendirt ada kedapatan perselisihan-perselisihan, jang maski ketjil tapi harapan

terseboet,

tapi voorzitter S. V. M. toean dr. Hakim
tolak tawaran itoe. Alasannja jang S.V.M

club-club

Eropah

itoe sebagai

djamoer

toemboehnja.

me- '

Doea tiga bestuur kenjataan
sangat
tidak disoekai dan ini didoega bakal
menerbitkan satoe penjakit dalam toeboeh S. V. M.
Voorzitter,

ondervoorzitter orang

kai, dan orang pertjajai mereka

nama

Bohi

Marjam.

Pada tanggal 13 Mei

penoeh hati, tapi doea tiga bestdur jang
menganggap S. V. M. itoe sawah ladangnja menerbitkan djengkel orang, teroeta”
ma orang-orang jang bersangkoetan dengan bond itoe.

itoe perkawinan

rima soerat oendangan, boeat mengoendjoengi itoe pesta perkawinan.

Sepandjang

vernement

diadakan excursie lima minggoe

anakdan

orang

Orang-orang

perempoean.

jang datang

De Koerier kapal gou- nan Kaja-kaja jang soedah

Albotros

pada

tanggal

12

akan berangkat ke Batjan (Berneo).

ngan

orang-orang jang sopan

dari

toeroe-

bergaoel desoedah

ti-

dan dari peratoeran itoc barangkali ada
beberapa matjam jang tidak bisa disetoedjoekan. Satoe dari antara banjak perbedaan, jalah tentang hasil jang didapat oleh
bond.
Kalau orang masoek pada itoe bond
Europa pasti sadja perolehan dari hasil per-

dak berbahaja lagi. Mereka poenja roeSebagaimana orang tahoe Sultan ini mah tidak maoe bikin betoel sebeloemtelah bertachta doea tahoen jang telah nja roeboeh.
laloe, jaitoe sesoedahnja ia poenja ajah
Sago ada satoe barang makanan jang tandingan moesti masoek dalam kasnja
Sultan jang doeloe dibocang poeloehan
teroetama
bagi pendoedoek disana, kalau bond. Spelers tidak akan dapat apa-apa.
tahoen di Bandoeng, sebab perkara poliIni peratoeran maski moesti diakoei baikdalam kampoeng itoe soedah tidak ter
tiek.
akan tetapi dengan keadaan orangnja,
dapat lagi makanan maka mereka pindah
Istana Sultan itoe telah diberdirikan daBoemipoetra barangkali tidak menorang
ke
lain
tempat
laki
laki
dimana
banjak
lam tahoen 1813 waktoe dibawah peme- bekal makanan Beberapa orang diantara tjotjoki. Spelers Boemipoetra oemoemnja
rintahannja bestwur Inggris.
bangsa Kaja Kaja jang soedah dioesir terdiri dari orang-orang jang berpendapaMenilik menikahnja ini Sultan, maka
dan direboet mereka poenja ke- tan ketjil. Bagi mereka itoe beli sepatoe
menoeroet adat itoe astana misti dibikin bangsaan
bon-kebon jang banjak ditanaminja sagoe. Idan kaos voetbalnja ia harapkan dari penMei

lebih bagoes lagi.

Fellows,“

,S.5. 5.“ sementara

Sparta

jang telah ada itoe ditegoehkan dan ba- dari sini.
njak spelers Europa jang ikoct. Sekarang
Sebenarnja kita sebagai Indonesier maberdiri lagi satoe voetbal verceniging daloe
mentjeriterakan lebih loeas dan seri personecl Gemeente dan barangkali
bab
itoe
ada baiknja dalam masa seperti
masih ada satoe doea lagi jang akan berditoetoerkan tadi, S.V.M. haroes ditediri.

goehkan, disokong

bersama-sama. Boeat''/

Kabar angin ada menjatakan bahwa se- ini perloe itoe bond di reorganiseerd.
1
karang oleh bangsa itoe akan didirikan Bestuur jang tidak djoedjoer moesti

satoc Bond di Padang.

Kalau benar be-|pak diganti sama jang
atau lebih club- boleh dipertjaja.

gitoe maka ada doea
club jang terikat sima S. V. M. bisa dja-

lebih actief dan

pe

Dengan ichtiar begitoe nistjaja - Bond
akan bertambah koeat sementara
itoe
P. S.V., sementara jang soedah bisa dipestikan adalah Stadium dari pemoeda- dub-club jang terikat didalamnja tidak
dikoeatiri akan bertjetjeran achirnja.
pemoeda Tionghoa.

di lari kesana, oempamanja B. V. V. dan

|

'

|

|
|
|

soe-

itoese-

Hampir terdiri P.V.C. (dari tocan-tocan
tidak bisa ikoet ada banjak, satoe antaranja
Dalam pengeloearan ongkos ketika
lamanja (April-Mei 1929), telah ada dapat sebab S. V. M. sendiri adanja satoe bond. toko dan maatschappij) dan ZwaluMedan
datang ke Padang itoe perselisiwen
(dari
kebanjakan
Belanda
peranadilihat
orang-orang
Papoea
itoe
soedah
akan dilangsoengkan di Batjan. Banjak
Lain dari itoe kalau S. V. M. ikoet nistjaja
han
telah
memboengadan sekarang tam,Joung
poela
bangoen
melakoekankedjahatannja
kepada
anakKemoedian
kan).
menependoedoek di Ternate jang soedah
ia toendoek pada orang poenja peratoeran
bah lagi sesoedah Kwitang berangkat
tahoen

Waktoe

|
|
|

||

Advertentie
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|

Maoe fjantik?
Maoe gaja?
Datanglah di Calcuttastraat No. 31 - Medan
ai

Houthandetaar -o- Toko Spoorstraat Oedjoeng

Telefoon No. 1169
Sedia

Medan,

mendjoeal

roepa-roepa

kajoe

oentoek perkakas roemah seperti:
Meranti
Tandjoeng
Balai,
meranti
Singapore, Tiang
kajoe laoet,
Kassau,
Atap zink Cement, Batoe merah, Kapoer
tong, kapoer goni, kapoer kaleng, minjak
kajoe, dan selengkapnja ditanggoeng sedia
perkakas mendirikan roemah-roemah.

Kalau

sadja

datang

membeli

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

kepada

kita, pestilah moedalnja roemah mendjadi
enteng dan perkakasnja semoea dari kajoe
jang baik belaka,

Harga selamanja

Awas!!

melawan!!

Menoenggoc dengan hormat.

rembours

69

-

Yororerag9.9.9. 001
Boekannja):

&

boleh

2

ini adres

omong

tjoba

kosong,

soedah

terkenal:

?

A H | d

Inilah

»
O|

satoe perkakas jang Piamakan Electro Satny Appar apus,
Mr.

@ Taletoon No, 126 -0- Medan
- Deli.

0.

»

0/62

g

potongannja
dan

P)

?

menoeroet

kemanean

Orang

model
zaman

kinm dengan rembours.

?

3

Menoenggoe

dengan

pan
me-

1 “
KAT

TOKO

itoe, ketjil dan besar.

MAT

1 J I N

T ON

6

&

A

3

Co. Markstraat
No. 3.- MEDAN

Menjediakan

segala roepa katja mata.

—

Sanggoep periksa katak
Kecoa

An NAN ANN

ta jang
sehatan

972 NS DNNNNNNNNNNNAN OA DANA

tjotjok
mata

oentoek
ketoean
- toean
ongkos pertjoema.

dengan

|

K

I

M

L

I

.
NG.

Oo

tidak

Se

me

a

Sentle

“

eni:

,

aa

anja

oeang.
9

data

FIRMA mann monamap
Tai « ons '| || dimana
kita poenja.menoehi
tempat bagaimana
tocanan
Kita, akan memenoehi
bagaimana kemaoekemaoean
toca

besar

bagi toean
- toean.
ag

-barang klontong. Boeat beli banjak boleh

Ba

Se

Keoentoengan
9

.

s

tjoek

endapat

keloear

i

Apa sebab orang mesti pilih adres jang diatas ??

aksie

oesah

kata Ga

Calcuttastr. 9.

@|kicermaker (Toekang djait) — —

kap Kaca Seng

ma

terkenal

jang

Adres

Tm

Menveggoe denga hormat

|

Jl

Belawan Itogan Yan tengkoe-tengkoe sampei tjoekoep senang.

BERDAGANG

jan
dan

b

brotti-

b

dari

brotti

djempolan

jang

dari

000000000000000

Persediaiin kita,selamanja ada kain jang nomor satoe

dari

kai
ikwaliteit jang
kajoe | marjam-matjam

baik).
warna

Palmbach,

Drill,

Serge

dan

dan Boenak (damar bares! | Bikinlah pertjobuan sama adees kita ini soepaja
Meranti

oleh Fabriek N.V.S.H.M. Singapore, | mendapat kesenangan.

Menoenggoe

moerah

harga

Djoega selamanja kita ada persediaan

dengan

hormat,

oekoeran. | N: B.
roepa-roepa
laoet,
Anak kate bantar Summatap Nipah |” Pesanan bocat locar kota MEDAN, boleh kirim58

kajoe

dengan

dan lain-lain.

Menoeggoe

dengan

|“An

hormat

oa

dea

nu

2 naa Mann

LAN

2

-

dan

Sehat

bertambah

djadi

Oemoer

segar

Redjeki djadi
Tjoema
« noem

moerah.

mi-

3 X se-

hari 1 glas seJOLDAH

beloem makan.”

,»

LIN

Tyre

5 55555515)

Anggoer

(Dioedjoeng Hakkastr.)

'

MEDAN
No. 1525.

Telefoon

.

Soedah Diperbaiki

Band Boeroek

Apa toean merasa senang dengan REPARATIE toean poenja band?
Djangan berikan
oentoek memperbaiki
pada jang tiada mengerti.
Bawalah pada kita, dimana kita kerdjakan toeroet peratoeran Europa.

Memperbaiki
Itoelah

dan

Band boeroek
Selamanja

Memperbaroei

Specialiteit

kita

Tanjalah

Kita.

bisa bikin baroe.

kita poenja kerdja

Kaoem

atas djaminan

oleh kita.

keterangan !!

sport !

Batjalah ! !

Tendanglah VOETBAL merk CHAMPION dan MATCHLESS en T. dan lain-lain jang ada sedia
dalam kita poenja toko.
Pakailah

kaoes

voetbal

dan

oentoek

BOELAN.
Y

s

BISA

Berfaedah

—0—

bagi lelaki

BELI

DAPAT

bagi & perempowan

DIMANA-MANA.

Hoofddepot:

POO
Teletoon

THAI

FOO

SENG KIE - Dispensary

No. 789, Postbox No. 114, Kesawan
Pa...

Ada djoeal

ANTICONOL,

obat sakit kentjing.

toean - toean.

angin

merk MAG-

Djoega kereta
NEET, tentoe tidak merasa tjape
apabila

ringan,

pakai,

toean

ladjoe dan

pat keadaannja.

potongan bagoes jang terda-

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

Tjarilah

&

.

jang kita sediakan

Toengganglah
Motorfiets
merk
NEW
HUDSON
dan MATCHLESS jang toean soedah ketahoei
kebagoesannja.

No. 61, Medan.
|

kniedekker

kita poenja adres:

HAN

Oudemarktstraat

SENG

53,

|

aa

ojj SS5

Bergoena

Rerubbering Co.

Shanghaistraat 27

tjap

17—-—
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000000000000000 00000000000000
Absosononsesas soon aaa5
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3
xXx
Obat

Weefit

1511515)

42

rembours

(laa

apan

disediakan

Toekang-toekang

Telt. 42. | Straits Settlement.

Pt)
S

Atapweg |

Telf. 1119

00000000000000000000000000000

Medan

Paleisweg Soekaradja

dengan

J

1
A

dan barang klontong

3 Prins Hendrikstr. — Tel. No. 1177. Medan.

»
»

000000000000000

p

TOW

2

hormat.

0

soentoe

electrisch, jang. dapat

Lana

6
@

Soeatoe perkakas

K. NAITO.

see- @|

karang dan scdia kain-kain.
Diloear kota Medan kita bisa

Electro.

Tanjalah keterangan lebih djaoch pada:

Ditanggoeng bagoes serta pas 1

@

Noishiki

Dan sedia mendjocal mesin

»
»

dari

njembochkan penjakit di dalam badan seperti ngiloe-ngiloe, tidak enak tidoer, dan
bisa dipanggil dilain tempat, tentang bajaran boleh berdamai lebih doeloe.

@|

Balistraat No. 6.”

Kicermaker

&

W

S0O0

0000400000000000000000000000

P

A B D U L

hormat.

@
dapatan

»

dengan

dan

bikin pakean sama

jang

Menoenggoe

& Co.
Telefoon

755 Medan.

'Advertentie
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000000000000000

ABDUL- KADIR

,,TAPANOEJI"

Boekoe-boekoe jang paling baroe terbit:

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

Awas

SIAPA DIA ITOE131 (Gadis Bangsawan Indonesia) atau Hati Wadja, satoe
tjerita jang menarik hati dari awal hingga achirnja, meriwajatkan.satoe gadis

Tarief harga sewa Motor-motor kita,

.

Peni
saji

.

O€rl

.

4

oran,
Ta
.
,
:
Boeat melantjong dalan salos diam
:
manja,
4.—

/

Medan ke Belawan
:

an

Djagalah harta benda toean!

DENGAN

Moeatan

5

(BJ Belawan teroes ke Brastagi

PEMBAJARAN|G

"

Menoenggoe boeat satoe malam

.

bengawan jaug berhati wadja harganya sangat moerah

dari
:
T orafi

DALAM

HE
j
s 2
—

30—

.

: 35.—

4

4 can

|

BESTE

« kracht of Zonder) enz.

GOEDKOOPE EN VLUGGE

LAUT

KN

Tn Gerah Mesin, Toge jang

PA NANGIDIKM

,

Itik

danan.
Ajam"
Aj

Disebabkan

Boer-

penjakit

socdah

jak mendapat
|
(OOP&

noeng ,.Ajam"
ditempat

tocan,
dari

lain negeri

taka).

Mohdli

No. 44.

ia

MEDAN.

000000000000000
——.c» an 0

M Angsoer Branak tiap
Poetri Moelia dan
Tjap Njonja.
keloearan
THO

fabriek:

KONG

Sangat

SOEI- Batavia.

baik dan

moesta-

djab boeat beberapa matjam
penjakit daiam, penjakit perempoean (Sijphilis), toclang enz.
Dapat
banjak poedjian dari

Dokter Dokter, lihat verklaring
Dr. LIE TJWAN KIAT ddo.

Batavia 22/7/26. dan djoega ver-

klaring dari Dr. H.S. SIEBERT
ddo. Weltevreden

6/11/”27.

Pesanlah pada hoofdagentnja
bocat Oostkust van Sumatra:

ABDOUL
65

dan

,,Pokrol

KARIM.

No. 78 G.G. Fock Straat
Tandjoeng Balei.

——mwX..«wc.co

I

oentoek

ambte-

bamboe"

Ketjantikan (Nona Hermina), perkawinan dioedjoeng sendjata
17 kali bertjerai Landru dari Indonesia
Asmara Djaja oleh Adi Negoro Tjinta sedjati
Dan an banjak
jang
tidak
t terseboetkan
banjak lain-lain
k semoeanja.
lain-lain boekoe
boekoe jang
tidak
dan minta prijslijst. —
Belilah

Harga selamanja bersaingan.

dan bjatjalah DOENIA

!

"» 0.05

Silak
Silakan

pesan

pesat

FILM, jang terhias gambar filmsteren, dan Nona-

SCHRIJPMACHI

TYPE

&

ke ayun

Adres:

ha. BAROEMOEN, Oudemarkstr. No. 59 Medan
7
@

40

|

00000000000 000000000000000 000

000000000000000000000000000000000 »

Lain ongkos kirim. Boleh dapat beli
pada Agentschap Volkslectuur (Balei Poes-

63

naren,

telah banjak|

mendapat pesanan obat Boernoeng ,,Ajam" |
jang terseboet.
Per botol Bier franco Medan 4 f. I—

Telefoun No. 566

VERKOOP 2de HANDS

PNY

, Ajam"

baik lebih dahoeloe se-|

atau 2 botol.

diakan satoe

Sedang

hinggap penjakit

an

GADIS JANG MALANG
sangat sedih dan hiba
BEREBOET PERAMPOEAN
dioedjoeng revolver
'Commissie Pengoebah Atoeran Pemerintahan di H. B, bergoena

| Mesin Toelisnja harga boleh berdame.

soerat poedjian, jang itoe obat Gumbira
betoel bisa menjemboehkan penjakir BocrSebeloemnja

oendang-oendang memakai djalan Raja di Indonesia.

TOKO OBAT & AGENT MECCA GANGERS
PADANG

55

ALMANDILI

NAWAWI

S.M.

MEDAN,

BOELANWEG,

Inta Boeloem

Apa

O.K.

S.

Taoe?

Anna willan njan betoel sadja, kafan inta ada rasja koeran
kafan inta poenja tenaga ada koeran, lantas makan Safoef
Hidjazi itoe obat njan betoel-betoel moedjarrab dan 'adjaib!

Wallah !
nafsoe,

Harga per blik f. 0.80.
Agenten:
Badoe Alip Loebis, handelaar koepiah, Kesawan,
Hadji Sjamsoe'ddin, Hotel Sipirok, Sipirok.
Hadji Ismail, 2 Oudemarkt, Medan.

Medan.

«

Hadji Ismail, handelaar Onderstraat, Tdg. Balai.
Siddik Marah Baginda, Kota Nopan Mandailing.
Soetan Kadli 'Alam, Pakantan Lombang, Moeara Sipongi.
Tjan Giok Soon, Tapa Tocan, Atjeh.
Lebai Aman, handelaar Paroepoeh, Labocan Roekoe
A. Mochdan Sahaboe, Mandoemai, Bandjarmasin.
Mohamad Taris, handelaar Kandangan, Borneo.
Ahmad

Nawawi,

Main

Road,

Batu

Gajah,

Perak

S. M. NAWAWI

26

ALMANDILI.

000600000 000000000001 00000000

Fotograaf

(empat poeloeh tahoen)
termasjhoer teruetama di Soematra Timoer

——

Telah mendapat poedjian (diploma) dari

Kl $ Set

anggai

AN

1

PA $ AR | Mn

eptemi

.

Ketjap Tiap Matahari
Djagalah tjap jang toelen, jaitoe:
1. Pakai toetoep kaleng merah
dikepala botol.
2.

TEPEKKONGSTRAAT.

Pakai toetoep lak merah di
kepala botol.

MEDAN, DELI.
IPK

Boleh dapat beli disegala tempat:
Pesanan boleh djocga dengan rembours,

Ghalia k

Jang poenja fabriek

WENG
Toapekongstraat 16

SENG

MEDAN

Telefoon Nos. 403 & 567.

000000000000000000

TERMASJHOER

54

000000000000

SEMENDJAK

TAHOEN

1898

hingga hari ini memberi kepoeasan dan kegembiraan
dalam roemah tangga jalah:

Ketjap

Japan TAFEL
Perhatikanlah

SOJA

jang

No.

1.

tjap dan merknja:

atelier

YEBATA
Kesawan No. 58

Medan

Telefoon 1346

——
Sedia djoeal Pathe Baby

Cinema

toestel

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

dipakai

86 LUITENANTS WEG
MEDAN

dalam roemah tangga dan dibawak

dikebon - kebon

dan bermatjam - matjam film

»Librarij” moelai 30-60-300 kaki pandjangnja.
No.
»

»

10278

Billy at Home

10124 Harold Waiter (Harrold

Lloyd

10297 Tailaring (Charlie Chaplin)

10222 Charlie's
Double (Charlie Chaplin)
10123 Snub is Sciontifie (Snub Piollard)

)

Datanglah tocan-toean dan ankoe-ankoe pereksa dimana tempat kita
jang terseboet diatas, serta banjak lagi film jang tersedia jang kita
tidak seboet namanja disini

Menoenggoe

dengan hormat.

Ini ketjap Tafel Soja, telah banjak dapat poedjian dari
Proffessor dan Thabib dinegri Japan, oleh sebab itoe sekalian kaoem saudagar perloe menjimpan ketjap ini di dalam
kedeinja, soepaja menjenangkan pada sekalian langganan.
Menoenggoe

dengan hormat,

KOMAI
86 Luitenantsweg Medan
Telefoon No. 666.

“Ng”

noeng

moestadjab dan moe-

,Gumbira“

menjen

ratan bertjinta-tjintaan dengan Belanda Indo achirnja . . ., . ?
KEMBAR ENAM
sangat menarik hati
2 djilid —
AWAS! Bergoena oentoek kaoem soepir dan sais sado dan lain-lain bagaimana

oa

Obat

3 djilid
—
Mid compleet
2 djilid”—

f 0.20. sadja satoe boekoe.
hr membersihkan dan memperbaiki Mesin | Ngna manis sangat menarik pemandangan, harganja hanja
N. B. Djocal dan beli Mesin Toclis 2de
Atverlah pesenan toean dengan segera pada:
hands, sekarang sedia djocal Mesin Tociis 2de
. hands
merken,
REMINGTON, ROYAL, OLI
Firma HARNAMSINGH & SONS
@ VER,
LINDETEVES, CORONA, EDIAL dar
23
LOTENDEBITAN
T
! Machine Giling padi. Kita kasih Grantie sato:
906
TELEFOON
—
MOSKEESIRAAT 42
.
Lijst Mentijp 10 djari beladjar sendir
tahoen,
Gamboes harga F 1.90.—
OK. M.D.
900000000000000
datanglah persaksikan sendir, | M9 9 9 99000000066
an-tocan
| karangan

,Memberi pertoeloengan",
djarab

Aa

» 0.10
» 015

PERAWAN DESA, lepasan MULO loepa orang toea, dan familie, loepa da

Oostkust van Sumatra bisa terima Abomement|

Ih

000000000000000|

ja

» 0.65
» 0.60

ia

telah termasjhe
Mango iba Derala dalam 80 hari Jules Verne
SENGSARA MEMBAWA NIKMAT

Sa Go. | 60 000000000000000000000000000000

ca

9

£ 1.50 porto f. 0.10

oleh D. I. Loebis tjerita seorang jour-

SALAH KARENINE
PILIH
ANNA
(Hatinja satoe perampoean) oleh Leotolstoi2 did
seorang — pe-

B. BAROEMOEN
van WELTEVREDEN, Sean
Mesin Toelis, - Graphotipe, Addressograph
REPARATIE ATELIER:
Gramophon en Edison Dick. (met electrische

32

PERTJINTAAN

ENGLISH-MALAY Dictionary amat perloe sekali

5.—

3
200005 ASAAEDA 305000065 560051

NACHTVEILIGHEIDSDIENST
Oudemarkt. 7 — Medan
Telefoon 992
Directeur
MULLER MASSIS

KATAUAN

jang dari moeda
sampai kematinja dalam katjauan Tjinta
VOLKSALMANAK Melape 1930 berlampir Aioanak Ending terhias banjak
ambar tinggal sedikit lagi, harga ditoeroenkan
KosmnA Nai jang manis (Resia Kota Medan, sangat menarik hati dari awal
ingga achirnja
2 djilid —

SEDIKIT TIAP- TIAP
Di jalan keliling
ili
mpai di di Ondersampai
BOELAN,
4
neming, bajaran 1 KM. , 0.35
roemah, toko, goedang danjharta Ia
Agent dari Motor-motor Sewa boeat antara seloeroeh: Medan--Padang—
benda tocan, terdjaga olehjoppas LG) Koeta Radja dan Koeta Tjane.
Menoenggoe dengan hormat!
malam.
Tertangggoeng keamanannja
Filiaal agent: ,Sinar Deli“, Telf. 1174.
79
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