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Zoel'bidjah

1348.

Pada hari Selasa ddo, 7-5-30,
dari

Diantara socatoe ban

penjewa

roemah

Amat (Java) memotong

bahasa jang maksoednjafigin

seorang

petak itoe nama
kajoe dimoeka roe-

mahnja goena pemasak djoealannja, jaitoe
isterimoe, tetapi berbag
menentang dia.”
djoealan
tahoe Goreng. Sedang ia asjik pooeno diantara bangsa
Toekang Maki &
na ada satoe njawa tong-memotong kajoe ftoe, maka seorang
Roeslan mengatakan:
Toekang
Maki,
mpoean.""
diantara sepoeloch
Voor Indie jang menjewa disebelah dari
tara bangsa Italia me- tempat Amat
Soeatoe peri—bal
Toean
J.
Manoppo,
jang
doeloe
Redac:
terseboet,
memboeangkan
t.koeda, baik atau boengatakan: ,,Sebagai
tielid
Krekot,
kemoedian
Hoofdredacteur
sampah
(kotoran),
kebetoelan
dimoeka
k,”begitoelah seorang pe» Aj)
roemah Amat.
Matahari Indonesia, jang pakai tjap
1
:ntoet poekoelan'!,
NG Asia, ada berlakoe
Barang tentoe sadja Amat koerang ber- kepala banteng, kemoedian masoek Krekot
moedian ditambah poela oleh tocan Jap Gim
o
perempoean tidak boleh
Sek, dus tjoema doea leden jang datang, hingga masoek ditempat sembffjlavy, ataupoen tidak bo- senang hati sampah-sampah diboeangkan kembali, dan sekarang akan mendjadi Revan der'Dag."
dimoeka roemahnja, maka
Amat menga- dacteur Het Nieuws
koembali vergaderihg moesti dioendoerkan bocat leh meraba berhala: “Gg “"
takan kepada orang Voor Indier itoe,
Menoeroet keterangan Krekot sendiri,
ketiga. kalinja.
H. GS, Tjokroaminoto.

djadi lid

Kalau Hoofdredacteur

nteraad.

seint ons uit Padang, dat de gemecnteraad

Men

van
dier stad, in verband met de bestemming
,
Padang tot hoofdplaats van de Provincie Sumatra
besloten heeft een terrein aan te koopcn, waardoor
de
voor den bouw van de provinciale kantoren
beschikking verkregen wordt over een zeer
gunstig complex, nabij het gebouw van den Rad
Justitie, van een oppervlak van ongeveer

Yan

van

frontbreedte

cen

met

meter,

20.000

210

meter.

Dengan ringkas dikabarkan, bahwa ber-

akan didjadi-

Padang

dengan

hoeboeng

Soematera,

kan hoofdstad dari Provincie

mem-

telah memoetoeskan

Gemeenteraad

beli sebidang tanah, oentoek kantoor Provincie Soematera.
Dengan ringkas ertinja, jalah: BurbePadang telah
Gemecater
Gean
adak
meng
g
roentoen
meenteraad

Se-

vergadering,

kali

telah beberapa
kioleh leden.
ur

dimogo-

Kita tidak setoedjoe dengan sikap leden Gemeenteraad Padang itoe, jang medidalam

lakoekan pemogokan
seroepa ini.

perkara
.

Dalam roeangan Soeara Ramai Sinar
Deli kemaren doeloe, kita njatakan:

Djika betoel demikian, djika betoel, hanja oleh
di
karena tiada menjetoedjoci rantjangan jang sama
laloc
leden
eester,
Burgerm
oleh
madjockan
mogok, kita tidak setoedjoc dengan ..politiek
Padang” itoe.
berloe apa mesti mogok. Kalau sebahagian be-

Sebab-sebabnja tidak bisa dapatkan guorum
jang tjoekoep soekar akan diterangkan, hanja
banjak orang doega lantaran kedjadian-kedjadian
jang laloe dan bisa djoega lantaran lid Grosjcan sedang berpergian ke Bandoeng hingga tidak bagoes
apabila ocroesan dari vergadering 17 April diteroes-

sampah

kepindahan ini, berhoeboeng dengan oeroe

dimoeka roemahnja, sedangia
selaloe
hari membersihkan soepaja pekarangannja
»bersih“. Pertanjaan jang benar itoe,
diterima oleh sang Voor Indier dengan
salah penerimaan dan
mengelocarkan
Dan sjinta itoessroepanja dibalas poela perkataan jang kedji-kedji. Antara sebenPoetoes moefakat:kedoea sedjoli itoe per- tar maka terdjadilah pertjektjokan, saling
bertentangan, jang hampir sadja terdjadi
gi kepada toean
i ditempat ini.

san gadji, sebab toean Manoppo di Het
Nieuws mendapat gadji lebih besar.

sebab apakah ia memboeangkan

Java dengan seorling perempoean Indonesier asal dari
“Sumatra Westkust bekerdja di-Hospitaaf'B.P.M. djoega perempoean menaroeh @jinta kepada pemoeda
kan dengan tidak ada berhadlir orang jang berke- terseboet.
at
pentinyan

Sekian Sinar Sumatra.
Hanja oleh karena tocan Grosjean
Maksoednjajsampaiterkaboel.
pergi ke Bandoeng, leden jang sekiat
Tetapi
soedah barang tentoe perkawinan
banjaknja terpaksa mogok. Hanja oleh
doea
sedjoli
ini #8' menjenangkan pihak
karena tocan Grosjean jang memegang
hoofdrol ketika debat didalam perkara siperempoean dag familinja. Perboeatan
jang dibantah, leden jang sekian banjaknja, itoe ada terpandagg melanggaradat. Kita
jang terdiri dari Dokter-Dokter, Meester- djoega amat menjesal sekali, mengapa itoe
Meester, orang-orang pintar, dan Jour- pemoeda ta' maoe meminta baik-baik kenalist, tidak ,b er an i?" moentjoel dihada- pada orang toeanja pihak perempoean.
pan Burgemeester? Hingga tiga kali ver- Apa, takoet?! Kita sebagai ",,orang tengah” soedah
gadering terpaksa tidak didjadikan!

satoe pertempoeran

sjoekoer baik, kepada seDemikian pentingnja rol toean Grosjean, mengoetjapkan
'artinja doea sedjoli itoe
karena dia tidak ada, terpaksa Gemeente- djoli itoe. Jang
raad tidak dapat bekerdja, terpaksa ke- teroes pergi ketogan Khadi dan teroes nikalau mereka itoe
pentingan kepentingan Gemeente dihen- kah. Oempamanja
tetikan doeloe, hingga lid Yap Gim Sek, main sjinta-sjintaan dan sampai
didalam kwaliteitnja selakoe Hoofdredac- roes meneroes, .perboeatan mereka itpe
teur, dengan memakai topeng menoelis tentoe lebih meroesakkan kesopanan dikalangan kita Indonesier. Moedah-moedidalam soerat kabarnja :
sadja ketjintaan kedoea sedjoli ini
Kalau itoc bentrokan akan teroes-teroesan moen- dahan
kekal
selama-lamanja.
,.Kasihnja iboe
tjoel, pastilah segala oerocsan akan tinggal tergansebab itoe iboe
toeng, sedangkan djalan jang lebih semporna akan itoe ta'kan 'poetoes,
bereskan itoe oeroesan pastilah terserah pada Pa- djangan disia-siakan.” Kita harap ! (Cormerentah. sebagaimana jang soedah pernah terdja
respondent S.D.)

kantoor mana Amat

beloem

“Boleh djadi tocan-toean leden itoe, ada
mempoenjai

alasan

jang

kokoh

me-

ngadakan pemogokan.
Kita kenal Gemeenteraadslid Yap Gim
Sek,

dan

beliau

ada

mendjadi Hoofdre-

darteur Sinar Sumatra.
Didalam soerat kabarnja, kita dapati
»tjorat tjoret” dari Brani Betoel.
Oemoem dikenal, bahwa Bran: Betoel, samaran dari toean Yap, jang dipakai djadi topeng oentoek ,,menggasesoeatoe, djika malang
sak" barang

ilamana

tbean

'diketahoei

gasakan

itoe dari

Brani Betoel memoelai gasakannja berikoet ini:

Sebagai toekang tjatet segala kedjidian-kedjcdian diini soerat kabar, maka saja tidak bisa tingI diam lagi boeat tidak kasikan critiek J. sehat terPadap pada Gemeenteraad van Padang, sekalipoen
toean Jap Gim Sek ada djadi lid, tapi saja tidak
ambil poesing, melainkan saja penoehkan itoe
kewadjiban sebagai toekang tjorat-tjoret.

Dengan

ia soedah melawan
meente

roegi

leden

Tetapi djika ia TIDAK

itoe mogok.

SETOEDJOE,

tidak mengambil

poesing, toe-

Betoel,

berani

betoel

menoelis

Dan critiek jang tidak mengambil

memperlindoengi

pendoedoek

jang diroegikan,

Gemeente

jang kedjadian dibawah

hidoengnja sendiri.
Sikap seroepa ini, soeatoe sikap jang
itoe, sikap menenggang.
Djika tenggang
menenggang

hingga pendoedoek mesti diroegikan, Journalist-lid-minte itoe, haroes memilih salah

sing-itoe, tidak lebih dan
hanja:

tidak koerang

satoe:

tetap

mendjadi

Hoofdredacteur,

atau angkat kaki dari Gemeenteraad. Angkat kaki dari kantoor Sinar Sumatra,
atau ,bertjokol“ teroes didalam Gemcentehwis.
Kalau toean Yap tidak sanggoep akan
mendjalankan kewadjibannja selakoe Hoofd

Politiek

menenggang

Kita

harap

pers

di: Padang djangan

Pertja

Timoer.

tika mana soedah terdjadi sedikit perselisihan pi-

ditoenda

oembali ini
pada
1 Mei, tapi tjoema

Mentjari djodoh sendiri.
Riwajat ini soenggoeh2 baroe kedjadian

dibilangan kampoeng B.P.M, di-Brandan.
pemoeda Indonesier asal dari

sebeloemnja
tijd dan ke- Seorang

jang

teeken.

Begitoe

djoeangan

tiada ingat, ketika doeloe

mendjadi

Hopdaltoer

Indonesia, didalani perjang zakelijk dengan kita, ia
i kita teroes terang.

Siapa jang tiada ingat ia mengatakan
kita: monjet, binatang,plus perkataan-perkataan jang biasi Kk
£
didalam Gevangenis, dan dibawah pokok
ramboeng dan tembakau.

kabat jang

djoega itoe Commissie,

perboeat oleh ephorus.“ Pres: ,,Apa toean tidak djadi Voorzitter lagi

seperti dia.”

pada

ver-

jaitoe saksi sendiri dan

Saksi menerangkan poela, bahwa diwaktoe itoe vergadering toean Theiss tidak
bilang apa-apa tehtang angkatannja itoe.

gadering tanggal 3 dan 5 Mei 1928?“
Saksi: ,Toean ephorus tidak bilang
jang saja tidak djadi Voorzitter lagi. DaDipanggil masoek saksi Jacob Tampoelam itoe vergadering tidak dibitjarakan bolon seorang lid Bestuur lama.
5
siapa jang mesti djadi Voorzitter“.
Pada saksi ini ditanja tentang vergade.
Lalo€ saksi menerangkan poela, bahwa ring Kerkeraad tanggal 5 Mei 1928.
doeloe waktoe toean Lotz Zendingleeraar
Saksi toeroet djoega hadir dalam itoe
jang diganti oleh toean Schneider dari vergadering dan saksi menerangkan poela,
Pematang Siantar datang di Medan dan bahwa benar diwaktoe itoe ada dibitjarakan

jang dipoetoeskan dalam vergadering

tanggal 31 Juli 1928saksi Sinaga menerangkan, bahwa benar diwaktoe verga-

Rerubbering

Co.

Hakkastr.)

2

Band Boeroek

Soedah

Diperbaiki

Apa tocan merasa senang
Djangan berikan oentoek

dengan REPARATIE toean poenja band?
memperbaiki pada jang tiada mengerti.

Bawalah

kita kerdjakan

toeroet peratoeran

Europa.

dan- Memperbaroei
Specialiteit

Kita.

kita bisa bikin baroe.

kita poenja kerdja
Tanjalah

jang

Manoppo

diterangkan dalam satoe circulair jang di- toean Theiss.

Telefoon No. 1525.
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Siaga

tocan

dering mengambil kepoetoesan atas persetoedjoean dari dr. Warneck, soepaja
»indoek ni Hoeria" toeroet djadi lid dalam

MEDAN

Selamafija

di sebesar gadjah.

gal 3 dan 5 Mei 1928 dimana itoe acte
notaris dibitjarakan tidak diteeken oleh
Voorzitter?“
Saksi:
,,Menoeroet biasa

(Dioedjoeng

Band boeroek

bertambahnja

Dan, betoelsekali,ia digadii besar, oleh

Shanghaistraat 27

Itoelah

dengan

toekang maki seorang lagi,

maki Het Nieuw stentoe akan mendja-

soerat

000000000000000

Memperbaiki

kerbau,

poela dengan

tempatnja jang betoel!

“0 0000000000000

pada kita, dimana

Kalau doeloe Het Nieuws makinja
sebesar

Soort zoek soort! - kata orang Belanda.

didalam

perkara seroepa ini, tidak pada tempatnja!
toetoep moeloet.

kiran antara Burgemeester dan Raad. Kemoedian
hendak diteroeskan pada 24
itoe
satoe lid,

Batak contra

sie

Tyre

Sekian Pewarta Deli.

Ini soeatoe kedjadian, menoendjoekkan

roemah petak kepoenjaan Hadji Jacoeb
ada menjewa beberapa bangsa, oempama:
bangsa Melajoe, Java, dan Voor Indie.

Weefit

itoe.

.
Samboengan kemarin.
Pres: ,Kenapa itoe notulen dari tang-

Voorzitter

hendak menjewa tempat diselakan beroeroesan dengan toean
Mohamad Djamil

djoega

memang pada tempatnja pada Het Nieuws

kwaliteit Journalist itoe, didalam kepandaiannja perkara memaki, hingga
Het
Nieuws van den Dag,
ada mendjadi

Julianastraat 204, jaitoe Pengoeroespasar
kabarnja hanja menoelis omong kosong" malam itoe.
menghadliri djoega vergadering Kerkeraad
9-5
tetap pendeta Batak jang djadi Voorzitter,
didalam rubriek ,tjorat tjorct“, satoe rubBoekan potong orang.
tetapi
toean Schneider
datang, kaciek jang boekan tempat membitjarakan
Saja memotong kajoe, lau dia ada di Medan selaloe dia berboeperkara jang betoel-betoel zakelijk.
Correstpondent Sinar Deli dari Te- at sesoeka-sockanja
sadja, mengangkat
Dengan perkataan lain : selakoe Hoofdredirinja sendiri djadi Voorzitter.
dacteur toean Yap Gim Sek, tidak berani bing-Tinggi menoelis:
Dikampoeng Bandar Sakti, pada satoe
menoelis critiek jang betoel-betoel, oentoek
Tentang angkatan Cerificatie-Commis-

critiek

poe-

—0—

Pemeriksaan hari keempat.

heran sekali Journalist ini, didalam soerat

an Yap sendiri mendjadi lid, dengan ti- redacteur berhadapan dengan colleganja
dak mengambil poesing toean Yap sen- di Gemzenteraad, dia memilih tempat salah
“diri mendjadi Hoofdredacteur. Berani satoe.
itoe.

disoeroeh

Rynsche Zending.

pendiriannja sendiri,

karena

pertjektjokan apa-

diperiksai, Amat

Christen

sebab didalam soerat
kabarnja, dengan an oentoek orang banjak.
Orang-orang jang berkepentingan, jang
teroesterang ia menjatakan, bahwa Ge-

vidak netjis, dan di Padang sikap seroepa

Yap.

lagi terdjadi

Sesoedah

Pikiran kita tak perloe ditoelis banjak-banjak
pasal t. J. Manoppo itoe. Semoca orang tahoe
toeanterseboet. tockang maki dan
koran Het
Nieuws terkenal djempolan koran toekang tia
ki. Djadi orang soedah sama tahoe t.

sebab se- soedah

,tidak”

apa, kampak itoe dipergoenakannja oentoek pembelah kajoe, tidak goena pembatjok.

soekarno.
ira BA

00000000000

vergade-

tentoelah

poelang.

Tetangga kita, Pewarta
Deli
melahirkan pikiran jang djitoe didalam
perkara ini. Antara lain-lain kita koetip:

ditanjai, betoelkah ia Matahari

mave membatjok Voor Indier itoe? Amat
mendjawab

pada Raad di Palembang, dan selang berapa hari
dengan Raad di Pekalongan. Roepanja itoe penjakit
dari Palembang soedah menoelar teroes ke Padang
Sedikit dari”Red: Seorang perempocan
dan Pekalongan, dimanai ternjata Burgemecster dikawi
i..ditempat siwali dari

100010070000

mengadakan

kemoedian

djoega

ter-

djadi pertjektjokan, itoe Amat memegang
kampak, sebab kampak itoe dipergoenakannja oentoek pembelah kajoe. Perkelahian tidak sampai kedjadian, sebab
lekas dapat ditjegah oleh
orang-orang
jang berdekatanpada tempat itoe.
Sang Voor Indier roepanja tidak bersenang hati, laloe mengadoekan halnja pada
jang berwadjib. Dalam pengadoeannja
dikatakannja, bahwa Amat (Java) hendak
membatjoknja.
Besoknja tanggal 8-5-30, Amat dipanggil kekantoor politie Tebing- Tinggi. Di

kesar tidak setoedjoe, datang sadja complect eYergadering, Manakala Burgermeester memadjo
pandjang tahoe kita, tidak
kanrantjangan itoe, Sama # sama berteriak sadja
Djadi artinja, tocan Yap sendiri merasa sah, ketjoeali dengan
d) izin walinja. Red.
mengatakan : ..tegen, tegen. tegen, tegen, tentoe
bagaimana keroegiannja, oleh karena adaDengan sikap demikian rantjangan itoc
—0—
tertolak, dan achirnja Burgemeester sendiri, ten- nja pemogokan itoe.
Keramaian
di Bingei.
toe djadi insjaf!
Menoeroet Sinar Sumatra sendiri,
Dan, habis perkara!
Membekot vergadering seroepa itoc, boekan ketika pemogokan jangketiga kalinja, toean
Djoedi dan permainan anak negeri.
satoe djalan jang parlementair. Tocan-toean itoc Yap ada datang kevergadering. Dan, ini
wakil
oentoek.
adalah
eraad,
artinja: tocan Yap achir achirnja medikirim ke Gemeent
Hari ini kita mogatkan advertentie dari
mengomong, tetapi boekan oentoek wakil bocat rasa, bahwa ia tidak setoedjoe mogok, temogok.
Pasar
malam di Bingei, station Stabat,
tapi menoeroet Tjaja Soematra, bejang
akan
pada tanggal 13 Mei
Mogok dalam — keadaan jang seroepa ini, liau datang ke Gemeentehuis, hanja oen- sampai 16 diadakan
Mei j.a.d.
- tidak pada tempatnja.
toek melihat: djadikah vergadering dilangPasar malam ini, oentoek meramaikan
Dari boenji kawat jang kita rakamkan soengkan atau tiada!
hari perkawinan dari poeteri Tengkoe
diatas, djadi ternjata, pemogokan toeanDjikalau Journalist-lid-minte ini setoe- Kedjoeroean Bingei.
toean leden. jang terhormat, djadi tidak
Selain dari diadakan bioscoop, ronggeng.
ada goenanja, sebab Burgemeester dapat djoe dengan pemogokan itoe, njata, bahwa gamboes d.l.I. diadakan djoega pendjoediring.

,,hebat". Waktoe

atas djaminan

keterangan !!

oleh kita.

0000000000000 00000000000000

tentang itoe statutenjang maoe dimasoekkan

dalam stichtingsacte.
Pres: Siapa
jang
djadi Voorrzitter
diwaktoe itoe vergadering diadakan ?"
Saksi: ,Toean
Willy Sinaga“,
Pres: ,Kenapa itoe notulen diteeken
Oleh toean Schneider?“
Saksi: ,,Toean Schneider jang teeken
itoe notulen sebab ,ambtshalve" dia djoega

bisa djadi Voorzitter kalau dia ada toeroet
bersidang, tetapi biasanja gewone Voo1zitter mesti toeroet meneeken itoe notulen."
Kata

00000000000

Dalam Sumatra Post kemarin, kita
batja satoe kabar kawat dari Padang,
berikoet ini:

000000 0000000

Pena-nja

saksi, vergadering jang diadakan

pada tanggal 31 Juli 1928 tidak bisa diang-

gap

sjah, sebab itoe vergadering tjoema

satoe

vergadering

vergadering

riboet sadja dan itoe

diadakan

hanjalah dengan

maksoed hendak membitjarakan perdamai-

an sadja boekan
Bestuur lama.

oentoek

melepaskan

Saksi membenarkan, bahwa dalamitoe "
vergadering

toeroet

djoega

dibitjarakan

tentang angkatan Verificatie-Commissie.
»Tetapi", kata saksi lagi, ,,itoe Verivicatie commissie diangkat - boekanlah
oentoek menentoekan, kalau itoe. tandatania tangan dalam lijst-sjah, - Bestiur
lama mesti dilepaskan”.

Pres: Siapa jang mengangkat toean
Theis djadi Voorzitter Hoeria' Christen

Bagan?

Iksi: “Sesoedah toean Wil

dipindahkan toean Theis
Pn
jang djadi Voorzitter"s.

a

Tentang pengambilan pesakitan wang
kepoenjaan Hoeria Christen Batak dari
bank, saksi bilang, dia tidak tahoe -de-

ngan djalan bagaimana

tentang hal itoe,-

pesakitan perboeat

Sebagai pembalas djasapn
itoe
soeami perempoean itoe moelanja
dadi id.
hendak
memberi persen wang kepada
Telah 6000 banjaknja aandeelen jang dimereka,
tetapi
meski
bagaimana
djoega
/kesempatan pada
beli orang. Bestuur berniat akan memboeat
yen wana soedah dit panai me

' Pesakitan Hoet
terangan saksi

tidak sjah,

itoe sadja

pertolongan itoe

jang

Igjen

Kerkeraad

lama jang soeka

bangsa

atau

agama,

diangkat satoe Verificatie-Commissie,

sebab dalam itoe lijst jang maoe di-Commissie itoe dengan terang dinjatakan ,,oentoek melepaskan Bestuur jang lama.”

ma kasih atas pertolongan mereka

Lagi

vergadering

bilang,

jang ttoe vergauering tidak ada hak oentoek

melepaskan

Kerkeraad, memboekti-

kan jang itoe Verificatie-Commissie diangkat boekanlah hendak menentoekan kelepasannja Bestuur-lama.

tidak poela
dan

—0—

Sakit

—0—
Loterij baroe.
pengharapan

itoe.

gila

“.

djamin

semboeh.
Hari ini dimoeat satoe advertentie baroe jang oleh pembatja tidak patoet biarkan laloe begitoe sadja. Tapi perhatikan-

lah advertentie

terseboet

tentoe diantara pembatja

pakai no. 95,
ada

jang ber-

hoeboeng kepentingan dengan itoe.
—9—

besar.

examen

Boeat examen In

Pembatja jang hendak mengadoe nasib. Ines dalam, hob-gian
Saksi menerangkan, bahwa sebeloem
vergadering diadakan toean Theiee dan diselakan memeriksa adver'sutic iarnam- Siregar asal dari Sip!
dr..Warneck sogde" “ein doeloe

ini

Kepandaian tabib loear biasa.

serta tidak poela

mempertahankan dirinja, boleh bitjara, mengharapkan oepah atau persen dari siaseorang poen dari antara mereka papoen selain dari Toehan Allah. Mendek ada jang maoe bitjara.
ngar keterangan
itoe,
sitoekang mas
Pesakitan Panggabean membantah ke- kelihatan berbesar hati laloe mengoeloererangan saksi jarig membilangkan boe- kan tangannja
kepada mereka masing2
kan hendak melepaskan Bestuur lama ma- sambil mengoetjapkan banjak-banjak terika

idalam

boekan ketinggalan hadir saudayar-saudagar
terhadap kepada kaoem Tani.

erima, sebab dalam itoe ver- orang-orang
Islam, tetapi kepada oedimintakan djoega, siapa
dari moem
manoesia dengan tidak pandang

gadering
antara

ngan W mengepala. Jang perkoempoe- vergadering di-Pahae Pangariboean, dan
Hizboe' engepa
ikan adalah mak- Bapa

menolong Sean
jang membilangkan verga- soednja oentgek
ditimpa bahaja dan kesengsaraan,

31 Juli

Sering tangg

lan

sengn «. Ssns Ji Moskeestraat 42 Medan, dimana sekarang telah dapat dibeli
loterij baroe dengan harga f3.50.

arts.

e Arts telah loertama toean Gindo
Tapanoeli.

Satoe fonds 'oeat India.
Kabarnja, oleh orang2” India” Oobtkust

0
Rechtspersoon.
Statuten dari vereeniging ,, The Sumatra Tionghoa Benevolent Association” di

ini ada kandoeng” niatan akan mendirikan
satoe fonds boeat bantoean kepada gerakan Gandhi jang sekarang tengah ber!a-

disahkan oleh pemerintah
sebagai rechtspersoon.

tara pemocka bangsa India disini konon
masih dalam kekoeatiran kalau-kalau pen-

Dipanggil masoek saksi Baginda Jolian- Medan telah

0 MH000

keterangan saksi teeboet diatas.

Dari

koe dengan keras

di India. Tetapi dian-

nes lid Bestnur lama.
dan diakoe
—0—
Saksi menerangkan dia diangkat djadi
dirian fonds seroepa itoe mendapat halalid Kerkeraad moelai December 1927 deConcul Tionghoa baroe.
ngan.
ngan dipilih oleh soeara terbanjak.
Consul Tionghoa baroe, toean Sin Kok
Sekarang sedang ditimbang-timbang lagi
Saksi kelihatan bingoeng memberikan Kim akan tiba di Medan pada tanggal
—0—
djawapan
tentang apa jang ditanjakan 15 dezer. Ia ini boeat gantinja toean
Temasja
ke Port Said.
President padanja.
Chang Pu Ching jang soedah berhenti.
Darihal siapa jang mesti bjadi Voor- Dengan segera setibanja toean itoe, maka
Dengan gratis.
zitter vergadering Kerkeraad tanggal 3dan toean Chang Pu Ching akan: menjerah5 Mei 1928 dari toean Schneidet apa t. Willy kan djabatan itoe kepadanja.
Doea orang Indonesier Djawa, beloem
Sinaga, saksi menerangkan, bahwa meConsul terseboet soedah lebih 10 tahoen
noeroet pikiran saksi tocan Schneider mendjadi consul Japan di Sovjet Rusland, lama ini, dengan nekat telah naik ke kapal
haroes mesti djadi Voorzitter lantaran sebagaimana kita soedah kabarkan baroe dari Tandjoeng Perioek, maksoednja hendak ke Deli mentjari pekerdjaan.
itoelah jang mendjadi H.C.B. Medan jai- ini,
Ketika ia sampai ke Belawan, ia tatoe berboekti dari soerat-soerat dari H.C.B
Kita doega wakil-wakil pers disini akan koet masoek ke Deli, sebab pemeriksaan

20 0 cana

Kemoedian diberikan
-pesakitan
9Entoek membantah

00000

L

ama

Pi

kesal,

sehingga

0404

N

gosnan

mentjapai

kegoembirain.
Tanja keterangan pada
SUMATRA
GRAMOPHOON Coy.
Oudemarkstr. 2. Tel. sementara 1174,
Dapat dengan Huurkoop (ansoer)
gramophoon
merk jang terkenal,
dari pergaoelan Doenia dagang.
Terikoet 5 bidji plaat tiap-tiap
mesinnja. Model tjantik, poto: ngan
mooie pantas perhiasan dalam roemah tangga.
Kedatangan

kita”

toean-toean

Nationaal Kerontjong.

samboet

dengan

Orkest

Hormat di ari kita,

Sumatra Gramophoon
00000 ama

0 0 Gam

Coy.
00000

Maka soepaja dari ocang keoentoengan briek2 kain, hal mana ada satoe tanda bahjang bakal di terima itoe djangan terma- wa keadaan disitoe soedah tambah aman.
soek oeang riba itoe, haroeslah dipotongkan keoentoengan tiap-tiap satoc aandeel

Fabriek2'kain oempamanja soedah bekerdja

dengan setjoekoepnja.
Bombay. 7 Mei. Tatkala Patel, bekas
111163 dari 1440, djadi koerang sedikit
voorzitter Wetgevende vergadering ber10,38.
Pembagian itoe kita boeat demikian ti- bitjara dalam satoe openluchtvergadering

ap-tiap aandeel, karena banjaknja
deel 1163. Djadi dari keoentoengan

aan- besar, ia menerangkan. ,,Selama kita
tiap- tidak melawanRegeering dja-

tiap aandeel jang (5.44 itoe haroes dikoe- nganlah
rangi dengan

ocang

riba

f0,38

djadi

kita.

Kita

kita sia-siakan djiwa
mesti

mendapat

ke-

f5,06 sadjajang halal itoe.
merdekaan dalam masa ini."
Demikianlah menoeroet pendapat kita.
la mengadjak kepada jang hadir soesoepaja djangan sampai kita

der

toeroet termakan

aandeelhou-

ribaoieh

paja dengan

tegoeh

hati dalam mendja-

sebab lankan pemboycotan oemoem itoe dan
djangan sekali-kali membajar penghasilan
perboeatannja bestuur.
mesti dikirim pada ephorus Rynsche Zen- memboeat
Dalam verslag ada terseboet, bahwa kepada
negeri. ,Lawanlah segala perainterview kepada consul ter- terlampau keras.
ding via Zendelingleeraar di Pematang seboet, berhoeboeng dengan keadaan-ketjara mengambil boenga itoe ada menoe- toeran-peratoeran Regeering.”"
Mereka laloe menaiki kapal lagi. KaSiantar.
Surat, 7 Mei. Gerakan anak negeri
adaan di Rusland selama beliau berada pal ini akan berlajar ke Europa. Dengan roet methode jang didjalankan oleh AbKata saksi, vergadering dari Kerkeraad disana.
duel Aziz, ex Directeur, tetapi perkata- kembali dihadapkan ke Dharasana dan
semboenji mereka “dapat meloepoetkan an itoe dikeloearkan kedar memoeaskan melakoekan
Medan beloem pernah mengambil satoe ke—0—
penjerangan pada Goedang
diri
dari pembesar kapal.
poetoesan akan membikin statuten, tetapi
nafsoe sadja terhadap kepadajang diben- Garam.
Doea fabriek sjamsoe
Sesampai ke Port Said, kedoea orang tji oleh Directeur.
betoel pernah
diperbintjangkan
ditengah kota
itoe,
baroe dapat ditangkap. Dengan kahal statuten dalam itoe vergadering tanggal
Calcutta, 7 Mei. Howrah dan lain-lain
Kemarin politie telah melakoekan pe- pal lain, mereka dikirim ke Medan, jang
5 Mei 1928.
bagian
depan kota Calcutta kembali dipernangkapan didalam roemah di Slamat- sekarang ditahan dikantoor Politie.
koeat pendjagaannja. Toko-toko dan pasar
Kemoedian dapat ingatan jang benar straat 28. Disini telah didapati satoe maHi—
diboeka kembali sebagai biasa.
laloe menerangkan lagi bahwa dalam satoe sakan sjamsoe, dimana telah dibeslag,
Pergoerogan raiat.
vergaderi 1g dibz'ak ng g eredja Geref. Kerk sjamsoe jang soedah djadi, tapai dan perPersetoedjoean dari Japan.
Pada tanggal 11 dan 14 boelanini, poe
pernah dibitjarakan tentang satoe stich- kara pemasak.
INDIA.
Osaka,
koel
6.15,
Pergoeroean
Raiatdi
Emmastraat
7
Mei. Orang-orang Japan metingsacte, tetapi itoe poen, kata saksi, haKemarin djoega di Tjinsinstraat dalam menerima moerid baroc.
noendjoekkan persetoedjoeamnja akan kaAneta
Reuter.
nja sekedar membitjarakan sadja boekan roemah no. 31 telah dibeslag sjamsoe ge5
bar-kabar jang datang
dari India, jang
menetapkan.
Hoeroe-hara di India
lap, tapai dan perkakas pemasak.
termoeat dalam soerat-soerat kabar. OrangOpenbare
vergadering
Indonesia
Moeda.
Pres: "Apa waktoe itoe dr. 'Warneck
Pedato
Vallbahai orang India pendoedoek
Seorang Perempoean Tionghoa telah
Kobe ternjata
Besok, poekoel 9 pagi, digedoeng Boeada kasih tahoe, jang itoe acte maoe di- ditangkap.
Patel.
tidak
senang
sekali
atas
penangkapan
di
Oetomo
di
Djalan
Ampalas,
Indonesia
bikin dimoeka notaris?"
Bombay, 7 Mei. Vallabhai Patel, Gandhi. Kantoor-kantoor mereka dan tokoTelah beberapa kali dengan ini perem- Moeda akan mengadgkan openbare verSaksi: ,,Itoe saja tidak ingat betoel,,.
Voorzitter”dari Wetgeverde vergadering toko ditoetoep satoe hari. Malamnja mepoean2 Tionghoa jang ditangkap, karena gadering.
Kata saksi, saksi toeroet djoega hadlir ditoedoch memasak sjamsoe gelap.
jang soedah
berhenti memboeat
satoc reka mengadakan vergadering.
Vergadering
ini,
dipimpin
oleh
oetoesan
dalam vergadering jang diadakan pada
pedato
jang
sangat
menarik
hati
terhadap
Mereka. mengakoe kesalahannja terocs Komissie Besar jang baroe datang dari
Soeara jang melawan actie Gandhi...
tanggal 31 Juli 1928: Maksoed dari itoe terang,
kepada orang baniak pada tatkala kedatadan oleh Landrechter dihoekocm Jacatra.
Bombay, 8 Mei. Raad dari Al Indie
vergadering jaitoe hendak membitjarakan enteng.
ngannja kembali dari Calcutta.
Federatie dari kaoem Moeslimin,
Segala orang boleh datang.
statuten.
Ia memperingatkan dengan sangat soe- toeskan akan menentang actienja memoe—0—
Pihak
jang
berkocasa
perloe
menjeliGandhi
(Ada
Samboengan)
paja djangan dilakoekan tjara kekerasan
diki, apakah ini hanja sesoeatoe taktik,
jang terpandang sebagai membawa keroeHari Senin 12 Mei.
—-0—
dalam mendjalankan programma perlawa- gian kepada kaoem
jaitoe: dengan memadjoekan perempocan
Islam. Kepada orang
Mati hanjoet.
nan itoe, jang mana rantjangannja nanti Islam dinasihatkan
sebagai orang jang berdosa, soepaja bersoepaja djangan tjamAwas
dengan
oeang
boenga
(riba).
Soeatoepertolongan oleh hoekoeman enteng.
pada tanggal 12 Mei akan diatoer oleh poer kepada gerakan
itoe, sedang propadari Hizboel
WaCongres National di Ahmedabad.
—0—
ganda oentoek melawan actie Gandhi dan
Seorang
aandeelhouder
Sj.
Tapanoeli,
Patel menerangkan, bahwa didalam pengikoet-pengikoetnja
than
MoehammadiBerpoeloeh kereta angin gelap.
itoe didjalankan
menoelis :
programma itoe jang terpenting sekali dengan bantoean soerat-soerat kabar, dajah Perdagangan.
Beberapa minggoe jang laloe, dikabarKerena loesa hari Senin, tanggal 12 isinja ialah tentang pertimbangan atas
Seorang perempocan Tionghoa isteri kan, bahwa oleh Politie telah ditangkap
Mei,
hari jang telah dioemoemkan oleh pemboycotan barang-barang Inggeris se- lam mana diberi tahoekan tentang keadaanseorang toekang mas di Perdagangan,
se- sekoempoelan kereta angin tjoerian, dari
keadaan jang sesoenggoehnja. Kepoetoelang beberapa
hari jang laloe soedah satoe winkel gelap di Tandjoeng Morawa, bestuur Sjarikat Tapanoeli, bahwa sekalian oemoemnja dan atas barang-barang keloe- san itoe meminta dengan sangat kepada
minggat dari roemahnja.
Ia dalam wak- jang berserikat dengan pentjoeri-pentjoeri aandeelhouders boleh terima oeang keoen- aran negeri asing seberapa perloenja.
Regeering soepaja dengan lekas dima'toengannja pada kantoor Mij.
itoe, kita
toe jang achir mengandoeng socatoc peLebih dari 30 kereta angin jang ada sebagai seorang aamdeelhouder jang mes- Keloetjoean dalain hari jang mengchawatirkan. loemkan bari mengadakan Congres Medja
njakit jang menjebabkan akalnja djadi dalam tahanan Politie, jang dapat dibeslag
Bombay, 7 Mei. Tatkala Patel bekas Boendar oentoek mendjaga kegoegoepra
kipoen sangat pitjik pengetahoean dalam
beroebah seperti orang gila. Semendjak dari winkel gelap itoe.
Voorzitter,
tiba dari Calcutta, ia menerang- dan memoelangkan kepertjajaan kepada
hoekoem agama Islam, tetapi merasa beria minggat itoe,“orang soedah sibock menkan
kepada
orang banjak selakoe satoe kesederhanaan.
Orang orang jang datang kepada Poli- kewadjibanlah kita memperingatkan kepatjarinja kesana kemari, tetapi tida bersoca.
loetjoe-loetjocan,
bahwa ,,VOORZITTER
Lagi dipoetoeskan akan menjatakan ti"Tiba-tiba pada tangga! 7 boelan, ini tie, j. mengakoei diantara kereta angin itoe da saudara-saudara sesama aandeelhouders MENARIK DIRI DARI DJABATANNJA, dak senangnja kaoem Islam seloeroeh Inkepoenjaannja,
telah
ada
6
orang.
kaoem
Moeslimin
soepaja
berawas
dengan
ada orang jang melihat mait seorang peBerpoeloeh-poeloeh kereta angin lagi, oeangriba
jang termasoek
dalam BARANGKALI DISEBABKAN IA MAOE dia disebabkan penembakan? dan hilangnja
rempoean terapoeng-apoeng hanjoet dalam
PENSIOEN DAN HENDAK MENDAPAT djiwa manoesia di Peshawar, sedang
Publiek oeang keoentoengan itoe.
soengai (Bah Bolon) diemplasement Bah jang tiada dikenal eigenaarnja.
PERTACHTAAN DIATASSINGGASANA ma'loemat Regeering dalam hal ini tidak
diselahkan
memeriksa
kesana.
Lias Estate. Dengan segera mait itoe diSekiranja
vergadering
tahoenan
Sjarikat
GEVANGENIS,
tjoekoep menoendjoekkan boekti2 jang
—0—
seret orang ke tepi, laloe diberi tahoekan
Tapanoeli baroe ini berlakoe sebagaimana
perloe tentang hal itoe.
Ma'loemat
dalam
Lagerhuis.
Pesta perkawinan diistana.
kepada politie di Perdagangan. Setelah
dikehendaki oleh statuten, jaitoe seseorang
Berhoeboeng dengan koerangnja keperLonden,
7
Mei.
Atas
pertanjaan,
BaldSebagai
soedah dikabarkan, Tengkoe aandeelhouder boleh bertanjakan sesoeadiperiksa, kenjataanlah mait itoe mait istjajaan diminta dengan keras soepaja dibewin,
maka
minister
Wedgwood
Benn
teri toekang mas jang terseboet.
Keada- Poeteri Seri Kemala, poeteri dari almar- toe kepada voorzitter tentang hal-hal jang
ri izin kepada
Federatie mengirimkan
Soeltan
Deli, akan — kawin berhocboeng dengan agenda (djadinja memboeat satoc ma'loemat dalam Lager- oetoesannja ke Peshawar oentoek memperannja scedah gemboeng dan boesoek, di- hoem
huis tentang keadaan di India Inggeris.
doega-tatkala ia keloear dari roemahnja dengan Tengkoe Ismail, poetera Tengkoe boekan voorstel) maka akan dapatlah keDengan pandjang lebar ia membitjara- hatikan lebih dalam akan kedjadian keRegent
Asahan.
boleh djadi teroes sadja ia menghamboerdjelasan kepada aandeelhouders jang ha- kan isinja rapport opsil dengan menerang- djadian disana.
Pesta
perkawinan itoe akan dimoelai dir, tentang mana riba jang termasoek
kan diri kedalam soengai. Dalam tempo
kan, bahwa terketjoeali bahagian-bahagian
Hoeroe
hara jang
beberapa menit sadja kemoedian, pinggir besok tg. 11 Mei jang lamanja empat ha- kedalam oearig keoentoengan itoe. Disana presidentschap Bombay dan satoe dari
hebat.
ri.
Perajaan
ini
akan
dilakoekan
olgh
golosoengai ditempat mait itoe terdampar,
dapatlah dibitjarakan, bolehkah itoe di- district diwatas sebelah Barat Daja dari
familie Soeltan sahadja. Kabarnja masoekkan kepada ocang
soedah penoeh dikoendjoengi manoesia, ngan
perniagaan daerah-daerah tanah dataran, tidak ada
Sholalpur, 8 Mei. Pada satoe hoeroe
diantaranja kelihatan djoega satoe pasoe- tjoema pada hari penghabisan ada dioen- Sjarikat Tapanoeli atau tiada, sebab pada jang menanggoeng hoeroe hara itoe. Lagi hara jang hebat terdjadi 25 orang mati
tetamoe.
Barangkali dari pihak penghabisan artikel 2 dari Statuten Mij.
kan H. dari W. Moehammadijah Groep dang
dan 100 orang jang loeka. Enam bocah
j. ternama sadja dalam kalangan ini, njata diterangkan, bahwa pengambi- poela kaoem Islam oemoemnja tidak me- post politie, gedoeng Magistraat dan sePerdagangan, jang mereka itoe memang orang2
negeri dan keradjaan Deli. lan keoentoengan atau perniagaan tidak njoekai akan gerakan anak negeri jang gala toko-toko minoeman soedah moessetiap waktoe bersedia oentoek menolong pembesar2
melawan kepada pemerintah. Ia memberi
J9
kesengsaraan oemoem.
boleh dilakoekan jang berter-tangan dengan selamat kepada opsir dan serdadoe jang nah dibakar. Satoe detachement dari reThamrin dan Koesoemo Oetojo
agama Msehammadiah.
Begitoelah dengan tidak memperdoelisekarang
tengah
memikoel pekerdjaan giment Westriding pergi ke Sholalpur jang
di
Padang.
datang dari Ahmednager.
kan baoe jang boesoek, pasoekan H.W.
Tetapi sekarangpoen dapat djoega di- berat.
Aneta kabarkan, bahwa dengan kapal
Kemoedian dikabarkan, bahwa delapan
itoe soedah memperlihatkan kewadjibanketahoei dengan terang dari dalam verIa menjoedahi pedatonja, bahwa perasneldienst dari Betawi soedah' tiba di slag jang di boeat oleh Directeur Mij.
orang
perempoean Eropah dan 5 orang
nja goena menolong
sesama manoesia,
keterhadap
saan kepertjajaan Regeering
Padang
toean-toean
Thamrin
dan
Koesoeanak-anak
dari Sholalpur dipisahkan dan
mait itoe diangkat kedarat teroes dinaikitoe, bahwa kepada oeang perniagaan soe- pada Onderkoniny akan dinjatakan oleh
dibawa ke Poona"
kan: kemotor jang soedah disediakan oen- mo Oetojo, pada hari Kemis 8 dezer. dah dimasoekkan boenga.
Kamer.
Malamnja - tocan-toean akan
memboeat
toek pembawakaja.
Periksalah
verslag
terseboet
moeka
36,
SesoedahnjakeriboeKeadaan jang mengepedato
digedoeng
bioscoop, teroetama
.
dimana dengan terang boenga ada diatan di New Delhi.
rikan
di Sholapur.
oentoek keperlocan Nationale Fonds.
koei oleh
Directeur telah dimasoekkan
Silma, 7 Mei. Chabar2 dari pihak
Doea orangpolitie di
Seteroesnja dengan maksoed -demikian
kepada ocang perniagaan.
boenoeh.
opsil sesoedahnja
terdjadi keriboetan kemereka akan berangkat ke Fort de Kock
DARI PERGAOELAN.
marin
di
New
Delhi
menjatakan,
bahwa
Tetapi
boekan
jang
f
28
itoe
sadja
dan teroes ke Oostkust ini.
Sholapur,8 Mei. Satoe hoeroe hara soeKalau hanja oentock hidoep, jang perloe oen—0—
jang telah dimasoekkan oeang riba, dari seorang Hindoe dan seorang Islam soedah dah
kedjadian pada tatkala
kemarin
fozk toean dan anak serta isteri toean. hanja: mapioetang kepada Gebroeders R. Soeleman mati terboenoeh, diantara mana ada 300 kaoem pekerdja pada fabriek-fabriek
Handelsvereeniging
Batak.
mokan, pakai dan tidoer.
loeka parah. Doea gok, satoe perarakan dilakoekan dan keBerapa barjakkah makanan jang dapat toean
Di Taroetoeng, anak negeri telah men- & Co.j. dalam verslag diseboetnja oetang orang jang mendapat
lubiskan? Berapa tebarkah kain jang perloe oen- dirikan seboeah persekoetoean dagang jang M. Ihoetan sadja—soedah djoega ditarik diantaranja soedah meninggal doeniadi- tika itoe djoega kedai-kedai minoeman
terk penoetoep toeboeh toean? Dan berapa loeasoeang boenga itoe, karena menoeroet von- toemah sakit. Kota itoe padahari
ini ada didjagai. Pada satoe tempat terdjadi sakih tempat jang perloe oentoek tocan membaring- bernama Handelsvereeniging Batak. Ver- nis Raad van Justitie mesti membajar boe- aman.
toe pertempoeran dengan politie, dimana
gadering telah dilansoengkan, didalam
Ta
nga Yo.
Pa
Keadaan bertambah kemoedian mereka mendjadi marah dan
Oentoek itoe sadja, tozan perloe membanting toe- roemah sekolah Simaoeng2, dan telah berotak koempoel
lang, mengoetjoerkan
laloe kembali ke kota dan membakar satoedidalam vergadering itoe segeDjadi riba termasoek f 125,f 137f 150
aman.
hkan
»s memoesna
harta poesaka
toean'
persatoe akan kedai minoeman. Keadaan
.Inap
anak
negeri
Batal
dan
f
412
—
Djadi
djoemlah
sama
senden,
jang
ingin
Bombay,
'7
Mei,
Tentera
Inggeris
oena
Nk kegentjang
Wih. » #pakah? Tjobe mendjadi anggota vereeniging itoe.
kali f 440.—
soedah kembali dari daerah tempat fa- adalah begitoe mengantjam, sehingga

Chabar Kawat.

lagon dari tentera- bantoean India - jan tatkala" politie - kenyocdlan” dihalau: oleh
perhoeboengkan/dengan mail keretaapi
terdiri dati22-orang soedah bertinda orang banjak.
ke Gujerat jang melaloei Bombay.
kelocar Pada petangnja keadaan mendjaDoea orang hamba politie mati terboedi aman sedikit. Orang menjangka, bahKereta api itoe berhenti kira-kira poeItoe soedah berachir, te- noeh.
wa keriboetag
koel tengah toedjoeh di Borivli satoe stalagi

terdjadi
11oel
tapi pada pagiari poek

tion

Opsir jang mengepalai tentera bantoean

beberapa orang vrij- itoe meminta bantoean tentera dengan
keriboetan, tatkala
willigers disekeliling kota menebang po- menimbang sebab detachement jang telah
toe?k sedia itoe beloem mentjoekoepi kekoeapokok enam tempat mengambil
dengan politie. tannja.
dihalangi dan berkelahi
District-Magistraat memperingatkan kepada orang banjak soepaja bocbar, tetapi
Penangkapan Ganmereka tidak maoe. Politie mendapat pedhi.
Dipindahkan
rintah melepaskan tembakan.
kedalam salon keDiseloeroeh kota keadaan ada sangat
reta Orang-orang
mengoeatirkan.
Eropah pakai sen
bahwa penem-

dikabarkan,

Kemoedian

bakan-pefembakan

itoe berlakoe

dengan

poekoel

2 siang

sampai

berantara-antara

djata

di

didepan

Bombay.

kota

Gandhi

” Toean hendak membeli SAROENG jang toelen ?!

antara 25 mijl dari

V.

didjagai oleh tiga orang

opsir politie Inggeris dan tiga orang opsir politie India.

pembesar negeri mengatoer beberapa pen-

Kita

djagaan. Dikabarkan bahwa tentera harian
tentera

bantoean ada bersedia men- | Il

Employe-employe

orang

Ia ditempatkan

“na

2

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

040 MN

Serdangweg

Medaa he Belawai |
at

tennis) jang letaknja di taman-sport Kebon

di

Boenga

—

Parkstraat,

dengan

MEDAN,

10

Telf.

:

boeat main bola dan

lapang

356

memanggil

Medan

pelamar-pelamar oentoek menjewa tanah(dimana djoega didapat
lapang
tanah

tanah-tanah

No.

No.

1055

Medan

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

Telegram Adres: ' AUTOTAPANOELI-MEDAN
Tarief harga sewa Motor-motor kita,

Tanah - tanah lapang.
Burgemeester

ya

AUTOVERHUURDER TAPANOELI” A BPUL-KADIR

GEMEENTE - MEDAN.
Kita

yg

Moeatan dari:
orang
T orang

TT—

melantjong dalan Man

Belawan

perdjan-

0

teroes

ke Brastagi

yna

Boeat didjoeal lagi:

T 8—

4

Saroeng seperti diatas djoega no. 1: perkodi f 180.- f 200.-

:

" 30—

f 250.- f 300.- f 500.- danf 600.-

" 35.5

i

8 Menoenggoe bocat satoe malam
» 5—
djian jang akan diadakan.
jalan
Wheming
Ban
Onder.
035
Soerat-soerat permintaan diatas zegel
ai
Lt
kan
»
didalam 14 hari
hendaklah dimasoek
Agent dari Motor-motor Sewa boeat antara
seloeroeh: Medan—Padang—
sesoedah tanggal ini.
Koeta Radja dan Koeta Tjane.
Kita

94
Ga

Mei

1930.

Filiaal agent:

D.

Sea

MACKAY.
0 4 0 ca

Satoe

R. SUBRAMANIAM
kepada
kembali
(ex. crani Deli Mij. )isterinja MARIMOETOE tinggal di Bindjei, jang soedah
2 tahoen sakit gila.
Siapa bisa semboehkan dalam
boleh terima ini oewang pada.

FOX

1 boelan

No. 76

MavbenE

mem-

WILUAM

Tjeritanja

mana

sangat

penonton

Mussolini
13 Bagian

dan |

Poera,

Tandjoeng

ramei, actie,

Dansatoe
nanti

liat

Fox

48

“ang
Gn
cara

waw

!

aw

oentoek keperloean kebon-keadakan ,,Bioscoop” (komedi

gambar) sewain compleet sama lampoe Electriesnja.

Filmnja disediakan jang kotjak-kotjak dan ramai.
Pembajaran direken paling moerah atau boleh berdamai.
Dan djoega ada mempersewakan: VRACHT

dan

auto

lain-lain.

Lampoe

Pasar Malam.

Electrisch boeat keperloean

BIOSCOOP ONDERNEMING

»
merk : THONG & Co.
“
?
Makaustraat (dibelakang Royal Bioscoop)
»
Telefoon No. 491 — Medan.
«
0
39
»
?
640444
e
AS
GANAKAS
? 000000 SELLSAS
?
?
“
@

MN

www

MN

6.15 sore, dapat menerima mocrid-moerid

jang hendak beladjar
pada malam hari.

bahasa

Inggeris
92

|
Persediaan baroe dari

VERGUNNING

000000000000000
LELANG
Karena

hendak

13 Mei 1930,

Di roemahnja Engkoe TAMIN Hootdconducteur D.S. M. A 4 No. 15 Gangboentoe
tangga

Balistraat MEDAN.

barang-barang

perkakas roemah

jang

terpelihara dengan
baik
seperti:
Medja, koersi dari djati, lemari pakean
dan makan dari djati, tempat tidoer besar
dan ketjil, djam dinding, gambar-gambar,
kareta angin, pot-pot bocnga memakai

standaart,

piring

mangkok

dan

lain-lain.

Toean-toean jang soeka menerima pesanan:
Mas Siman

Hoofdconducteur

Medan

F3

Mas Soemino
Mahmoed

Segala

Mohd. Balok
Marawassin

oecaran

P. Brandan

:

Awang

LEKAS.

matjam

Mas Djono
Mas Djojodihardjo Sehrijver Hid.Magaziin Me- dan
Venduschrijver
Saleh
:
Commies P. T. T.
Pangaloan
D.S.M. .
Aminoedin
Hadji Idris

DJ

Kaartjis verkooper
»
4

a

Hoofd Telefonist
Ini. Stationschef

ai.
» L. Pakam

Hoot beambte
Jang

MAS

.0

mendjoeal,

MAIL

co Bureau Treinpersoneel.

000000000000000

AT

MEDAN

STANDARD PATTERN.

KEPERLOEAN

Arour on notes

PATTERA

A

-

DISEDIAKAN
fabriek:

Amerika
Belgie
Dierman
Inggris

djam 6 sore.

Dari

j/“S EN

Kel

verlof ka TAPANOELI

pada hari SELASA tanggal

NN

| MEDAN'S WARENHUIS

11 dan 14 Mei 1930, Pergoerocan

Ra'jat, 42 Emmastraat, Medan, pada djam

AUTO

Keterangan boleh tanja sama :

LOEMAT.

MA'A

»
@
»

Awas !!

kita soedah

Movietone

dengar.
berkata-kata, dan lain-lain
13 Bagian

|

MOHAMMAD DJAMIL'
Julianastraat 204—Medan
Tengkoe Monel, di Bingei.

Onderneming
—

bon di Oostkust,

loetjoe,

dalamnja serta

tempat,

jang hendak menjewi
Mereka
boleh beroeroesan dengan:

Bioscoop

aaaa 00 yene

Awas !

Satoe film berbitjara jang soedah lama ditoenggoe
oleh pendoedoek DELI sekarang baroe sampei.
Satoe pemandangan jang paling loear biasa diatas

Jang

ASIN

Diramaikan dengan permainan
Djoedi, Ronggeng Melajoe, Wajang Koelit, |
Bioscoop

Awas.

News jang paling baroe.

Station Setabat

District Bingei

2
?
?
?
»

Moelai dari sekarang

bitjara jang terpilih.

:|
mengoendijoengi

toean-toean

7 Mei,

SETIA harga dan pembajaran boleh berdamai.

s0... Sona

satoe nona jang paling bagoes soearanja.
. Pendeknja
kita berani bilang, bahwa inilah
film bitjara jang paling bagces jang kita soedah
pertoeridjoekkan dalam ini kota.
“Lebih doeloe dikasi gambar tambahan, film

PASAR MALAM

89

Aan

RICHARD BONELLI, satoe bintang Opera jang
terkenal kampioen di New York. SUE CAROL,

baroe, dan achli dalam hal noedjoem.
5
Silalah persaksikan.

Pada

Langganan

pertjintain, hebat dan penting. Dimana penonton
dapat liat dan dengar lebih dari 200 Nona-nona
jang terpilih tjantik, main dangsa dan menjanji
dihiboerkan dengan muziek jang sangat merdue
dari
lagoe-lagoe
jang terkenal.
Dan
.djoega

Kita
soedah
beroleh
soerat-soerat
poedjian. dikeliling negeri, boleh datang
liat sendiri, sanggoep mengobat segala
lama maoepoen
baik
roepa penjakit

93

aa Sona

Toneel.

Medan.

tidak ada jang sanggoep

dari

79

FOLLIES of 1929

baikkannja boleh datang pada kita, kita
djamin insja Allah ditanggoeng bisa baik.

Gamboes

1174.

Fox Film Special jang berbitjara:

Thabib Magribi,

Selakan

Telf.

100"), ALL TALKING, SINGING, DANCING dan MUSICS

Hboesin

Mohamad

Kalau

Deli",

Moelai hari, Raboe

Awas,

Pada barang siapa bisa membaikkan |
segerti sediakala sehingga bisa bekerdja

Negapatamstraat

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

m- DELI-BIOSCOOP
f 500.—

PERSEN

Said

,Sinar

ji

Bank Da
ai
at £ 205 Bam Ag oepanja hitam dan
Saroeng Boegis boeat djoeal lagi: Roepanja hitam atau oemoe,
perkodi: f 65.- f 170.- f 200.- f 250.- f 400.- dan f 600.-

Menoenggoe dengan hormat !

Burgemeester terseboet,

saroeng jang

seteroesnja.

dirinja dalam bahaja.

aa

ADVERTENTIE

sepenoehnja

sendiri dan barang jang toelen.

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

Eropah men-

Bombay, 8 Mei. Gandhi ditangkap pa- dapat sendjata oentoek mempertahankan

da Karadi dekat Jalalpur,

BOORHAN

poenja saroeng ditanggoeng

ditenoen

djaga keriboetan, djikalau terdjadi.

Bombay.

G.

JANG TOELEN.
N

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

Pagi poekoel 10 soedah dima'loemkan
penangkapan itoe di Bombay. Pembesardan

dan BOEGIS

SAROENG SAMARINDA
Hanja dapat pada:

|L

API

8

'

Kaoem sport !

»ULTRAPHOON”
Medan,
roepa-roepa
as roemah

seperti:

enteng

Pakailah

kaoes

voetbal

A. MANAN

Ambonstrt: 12

dan perkakasnja semoea dari kajoe

(MAARTHA

jang kita sediakan

toean
- toean.
Toengganglah

NEW
LESS

MEDAN

Telef. 1154.

kniedekker

& Co.)

Bisa dapat ansoeran sewa (huur koop) dan brikoet5

10

baik belaka,

dan

oentoek

Sub Agent:

Gebr.

dan MATCH-

LESS en T. dan lain-lain jang ada sedia
dalam kita poenja toko.

merk.

andjoeng
Balai, meranti
Tiang kajoe laoet, Kassau,
Cement, Batoe merah, Kapoer
tong,
oer goni, kapoer kaleng, minjak
kajos, dan selengkapnja ditanggoeng sedia
per/kakas mendirikan roemah-roemah.
alau sadja datang membeli kepada
» pestilah moedalnja roemah mendjadi
jang

Tendanglah VOETBAL merk CHAMPION

namanja GRAMOPHOON jang 'soedah terkenal dalam. doenia, sebab
perkakasnja patent, koeat, dan soearanja lebih bagoes, dan terang dari 11.

kajoe

Batjalah ! !

Motorfiets

HUDSON
jang

toean

soedah ketaheei

kebagoesannja.

st. platen.

Djoega

YHarga selantanja melawan!!
£
Menoenggoe dengan hormat.

apabila

toean

merk

dan MATCH.

kereta angin merk MAG.

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

pakai,

pat keadaannja.

GRAMAPHOON,

ngan

dan

Edison, Bell, kita ada sedia, Roepa-roepa

takaran

serta oekoeran. Persediaan

besar

timba-

dari perkakas

segala motor dan pendjoeal arlodji merk Roskoph jang toelen.

Tjarilah

kita poenja adres:

HAN SENG & Co.

14

Oudemarktstraat 53,

Telefoon 755 Medan.

atelier

YEBATA
Kesawan

No. 58 Medan
mayan

edia djoeal Pathe Baby

Telefoon 1346
Cinema

toestel

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

Datanglah tocan-toean dan ankoe -ankoe pereksa dimana
lagi

film

jang

Menoenggoe

tersedia

tempat

kita

jang

kita

dengan hormat.

00000000000000

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

3

ORA:
Ob

Isosos6ost36

SANSEY

«€

Huttenbachstraat No. 6 Telefoon

BATTERI)

271 Kesawan

KELIN Tjap ,,SANSEY & Co.”
Bisa simpan

GG

Co.
No.

55 PADANG BOELANWEG,

vEpan

bertanja sinjongnjong apakah

KALAU

jang dipakai

si kakek itoe?

ORANG HENDAK TAHOE, DJAWABNJA
0? 0? MEMBIMBANGKAN HATI!!

OBAT

KOEAT

IALAH:

,SAFOEFHIDJAZI"

Obat jang tiada berimbang tentang kemoestadjabannja!
Baik sekali oentoek

orang

toea: apalagi

pemoeda-pemoeda!

Harga per blik .

.

Beli banjak oentoek didjoeal lagi dapat korting jang mengoengtoengkan sekali.

Menoenggoe pesenan dengan

hormat,

000000 0000000000000000000000

26 Telefoon 93

TOKO

sama sama senang

Ini
KATJA

dan barang

TO N G &
Menjediakan

MATA

klontong

Co. Markstraat No. 3.— MEDAN
segala roepa katja mata.

r

|

Sanggoep periksa katja mata jang tjotjok oentoek kesehatan mata toean - toean

Inna

dengan

tidak

am
oesah keloear

Djoega

sedia

oeang.

pertjoema.

Boleh toekar katja jang
tjotjok
lagi
dengan
ta
Keoentoengan, besar bagi toean- toean.

barang - barang klontong. Roeat beli banjak

kita kasi rabat jang pantas.

35

ongkos

.
Menoenggoe

boleh

.

dengan hormat.

NJAMOEK" Tiap

“STATION
. Huttenbachstraat No. 6B (Telefoon

271) MEDAN

Bowo

HOTEL

menjediakan kamar-kamar
jang bersih.Ongkos kamar dari

f 2.50

Maoe fjantik?
Maoe. gaja?'
Datangtah di Calcuttastraat No. 3I- Medan
J5
Ini toko Speciaal Kleermaker, dan sengadja baas
jang soedah biasa kerdja di toko Cornfield dan

Awas!!

mempoenjai kepandean jang tjoekoep.
Pekerdjaan
ditanggoeng tjepat dan netjis dan
sedia segala kain-kain seperti palmbeach
- lenen-flanel
dan keper poetih. Harga bersaingan sama toko-toko
iang lain. Pesanan dari lain tempat dikirim dengan
rembours.

Temubuan

5 menit dari Station, jang

9903 000SS0

IBL

OBAT

&
»
»
“
»
»

Sang

TJ I N

Agent :

3?

(O.K.S)

Sang kakek loepa akan kegaekannja. Ia berdandan-dandanan seindahindahnja. Ia pelesier kemana-mana dengan tiada kalanja.

Api Terang sekali matjam ini gambar

lebih satoe tahoen. Djoeal atau pakai

MEDAN-DELI

sa

-

songo e

TOKO OBAT & AGENT MECCA. GANGERS
S.M. NAWAWI ALMANDILI

@ tanja

10297 Tailaring (Charlie Chaplin)

jang terseboet diatas, serta
tidak seboet namanja disini.
46

““
“

pemocda-pemoeda bingoeng melihat pekertinja. Dari sehari-kesaharian, sitoca-bangka itoe tambah ranggi kelihatan. Keheranan hati: mereka
W:
bertambah berapa kali lipat ganda.......... sesoedah lama ta' poenja lama
sang kakek jang hampir berobah itoe nikah dengan gadis jang moeda belia.
@ Pemoeda-pemoeda jang aksi itoe bertambah tertjengang. Masing-masing @

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

dipakai

VE OA LA PANAS UN

Menoenggoe

selamanja

f4—

31

dengan

SOO TOW

hormat.

@“L

Fotograaf

00000000000000

000000000000000

djempolan—terlebih t. Parada Harahap
sendiri djangan ditanja-lagi . .... dagblad

Bintang-Timoer adalah soeatoe koran hari-

an, jang sedjempol-djempolnja
Bintang-Hindia adalah soeatoe weekblad,

jang sedjempol-djempolnja poela......
orang-orang, jang bekerdja di Krekot tidak
oesah ,,tahan lapar", sebab Krekot ,,kasih

No. 60

Sabtoc

10 Mei

1930

—

sig"
perlakoekan” terhadap
ke I gransi,
pada pegawai ,,soenggoeh" ,,tidak koerang

11 Zoel'hidjah 1348 Tahoen

sesoeatoe

Lembar

kedoea.

Bandoeng, 7 Mei. (Aneta Radio). Djoeroe terbang Swartjes, disebabkan kekoerangan genic officier dikembalikan kepada

ba tjemerlang.

ngan opsil

dari Davis,

Gouverneur

Ge-

Doenia

journalistiek
Indonesia
agak gempar.

bagian Wapen. Bocat gantinja ialah Groeverluf

—0—

4

Gempa hebat.
Betawi, 7 Mei. (Aneta Radio). Opservatorium menjatakan pada hari Raboe
pagi poekoel 5.17 terasa gempa
satoe
djam lamanja datangnja dari sebelah Barat Daja. Tempat jang terasa gempa itoe
pandjangnja 8000 K.M. Barangkali gempa ini ialah djoega
jang dikawatkan
Aneta dari Den Haag jang terasa di Bilt.
disoedoet Timoer.
Malang, 8 Mei. (Aneta
Radio).
dengan

haroeslah

tidak

mendjadi

tertawaan

tidak akan menambah,

tidak akan
sendiri boleh

pokok

orang,

tetapi djoega

mengoerangi
Krekot
kontroleer oeraian ini.

Kita memang

mengakoei,

bahwa

Krekot ada soeatoe peroesahaan

di

bangsa

Indonesia, jang biarpoen beloem begitoe
djaoeh kerpiannja
boleh djoega dibawa ketengah. Teroetama berkat reklame, jang dilamboeng-lamboengkan seting-

—0—

S.S.

oesah

sadja,

Hasilnja menimboelkan pertoekaran pikiran jang menarik hati.
Penghasilan

terlebih

poenja pemandangan
dan pendapatan
haroes mempoenjai jalah—boleh dipertjaja.
Dari itoe kita beroesaha sekoeat-koeatnja
akan menjatakan meloeloe tjoema seadanja

zing tentang pekerdjaan dan roemah-roemah fabriek diwaktoe membersihkan ko
itoe terbahagi atas tiga be-

kita

teroetama oleh fihak lawan atau fihak,
jang kita akan kasih karbolan itoe.
Ja—teroetama satoe sifat, jang kita

pertoekaran pikiran jang pandjang dalam
hal itoe.
Kemoedian tocan Knaus memboeat le-

las bahagian.

Rubberstempel

apa

sadja

Sedia matjam-matjam. Letter Latijn
dan Arab, aan
bentoek,
vorm dan model,
rga
pantas.
Kelocaran dan made ..Pertja-Timoer
di Garantie.

di

t

Na peki
DRUKKERII
.PENENN Z kis

di Djawa.

Rubberstempelmakerij 5 ReparatBikik.
'Telefoon 1300.

paikan ini itoe, jangf djaoeh dari enak
tentang Krekot, bia
i
i
Krekot agak ,berbai
tetap ,setia“ padanjg dan semoea otjehan
itoe kita kesampaingkan dengan
segala
hormat, tetapi dalanghati memang soedah lama kita mengafdoeng maksocd oen-

tock menjatakan
enak itoe dari dekag

»Peperangan” besar dengan
belalang di Mesir.

gfmoca otjehan-tidakHal itoe soedah ki-

Kedjadian

penilikan kita mei
setegoeh-tegoehnja,

Oleh Al Fata

han, iang kita tan
mang sebenarnja
8 boekan omong kosong belaka... Jua
amat sajang!

semendjak 'tahoen

4
Penoetoep.
Tabiatnja belalang selakoe semoet merajapmengaroeng oetara,

hanja pada

siang

Biasanja

ai dari.... zetteky...ke bindery... ke Loedjnah.
administrasi... tefoes ke redaksi.... ja (pentjegah
teroetama sekali
angan redaksi, baik

diantara

tentera

pertempoeran

tahoen

kita Indonesia, bahwa segala sesoeatoenja,
jang berasal dari Krekot itoe memang... .. terboekanja lais pintoe agar dapat meninggalkan Krekot. "
sedjempol-djempolnja dalam seloeroes-loeBarang siapa tidak mempertjajai keteroesnja erti kata. Semoea redacteur Krekot
rangan kita ini soleh tanja sendiri pada
tt. Abas
Abisim, Rachmadi, Machfoeld,
Manadi..... jang doeloe,
tt. J. Manoppo.
Sjamsjoedin,
stami, Zainal.... jang

1929.

April

berdjoemlah f 2.637.847 koerang dari selama waktoe itoe tialam tahoen 1929.

lain soerat' kabar,

BER-AGESAN LAGI
dan soeatoe

BAROE

tetapi

karena

,,isi-pe-

rioek“ Krekot moestahil akan dapat mentjoekoepi keperloean hidoep. .. kehendak
Krekot itoe tidak diambil asi oleh toeantoean redaktoer ... tt. Abas Abisin, Ka1OEN, .... jang doeloe, tt. Manoppo. Zainal... jang sekarang. Orang dipersilahkan
menoelis

bisa terdapat didalam pekerdjaan kantoor atau didalam perdjalanan, kaloe orang
lantas ambil.

PEPERMENT

Zainal

soerat

sendiri pada tt. Manoppo,

dan Sjamsjoeddin

berapa

,,isi-pe-

rioeknja“ dari Krekot oentoek pekerdjaan
sematjam itoc.

Soenggoeh kita bertanja: 'Mengapakah
toecan Abdoel Moeis meninggalkan Krekot?
Mengapakah t. Abas Abisin I hari ke
Doenia Film?
Mengapa t. Monop-

,MULFORD”

po lari ke Nieuws? Ja... mengapa t.t,
Rachmadi, Manadi, Gatot, mr. Soenarjo,

Begitoe djoega, diwaktoe sehabis makan, kaloe pake
Peperment ,MUL FOR DD", bisa dapat banjak bantoean atau kesenangan bagi hantjoeran makanan.- Selainnja, poen membikin moeloet tocan, selamanja dida-

enz. enz. enz. enz. soedah sama sama lari
dan mengapakah kiranja maka konon jang lain lain djoegaasal

lam

mendapat

perasaan

tentera berangkat menoedjoe tempat ter-

kan itoe belaka. Dengan pertolongan per-

tolongan perkakas baroe itoe, dapat belalang itoe dimoesnahkan. Olehnja belalang ini terpaksa orang bekerdja keras moelai dari 20 Januari teroes meneroes sam-

begitoe banjak pokok jang tinggi, tanahnja pai hari 25 Januari.
Bankai belalang sekali ini tidak koerang
poen loeas kebanjakan datar, penoeh sesak
dengan roempoet dan anak2 kajoe. Moe- beratnja dari 11 ton. ,
Hari itoe pekerdjaan moelai selesai.
dah saija Loedjnah itoe mempergoenakan
Orang
orang bekerdja moelai melepaskan
Oashifatoel-lahbinja memerangi belalang
lelahnja. 'Kaoem Tani, moelai perdjalanan
i.berkeroemoen itoe.
Teranglah pada kita Oashifatoel-lahbita' nafsoenja tetap.

Soenggoehpoen disini moelai ganggoean
sekarang. Tei
a tentang perlakoean, dapat dipergoenakan ditempat-tempat j.
jang
Kerap
»memanaskan-hati” di penoeh tanam-tanaman, baik jang sedang itoe belalang moelai aman, tetapi ma'loem
Krekot. Kita seboet, jang penting-penting berboeah moeda atau toea, teroetama jang binatang belalang jang bertekaran sedikit
pada dengan roemah, soedah disana sini tentoe
bakal menjoesahkani
sadja : redaktoer selama sakit tidak dibajar berdekatan
(t. Sjamsjoedin)... redaktoer, jang lebih tentoe, sadja kalau dipergoenakan djoega lagi dikalangan Minister Ziraah.
dari -seboelan
sakit dengan sendirinja ladang2 dan keboen serta roemalinja toeSedikit dari kelakoean belalang ini jang dianggap dilepas (t. Sjamsjocdin . .. biar- roet hangoes dan terbakar.
menjoesahkan datangnja dengan tiba',
poen padanja didjandjikan nanti pertengaMemerangi tentera belalang jang beBaroe-baroe ini satoe koempoelan belahan boelan Juni boleh kembali bekerdja lakangan
sekali di-Selatan Sahara Sainai lang soedah boeat penerbangan dari 'Ok... konon dengan mengadakan perdjan- berhasil betoel. Pekerdjaan berhasil, tapi bah sampai ke Mantaf-Kanaal, begitoe
djian-perdjandjian
baroec sama
sekali). kechawatiran tetap djoega. Setengah dari djaoeh jang dapat didjalani dalam 1 djam
Dikehendaki soepaja @daktoer-redaktoer belalang itoe beterbangan mana-mana 40 kilo meter.
Krekot tidak bekerdja (membantoe) lain- sisa ketinggalan dari bahaja maoet, ada
Dari pemeriksaan jang lengkap dapat

TIDAK
KESEGARAN

Saignja (masnis) dari kereta api itoe me-

naroeh chawatir meneroeskan perdj

seboet. Betoel sadja disitoe belalang soebelalang) terdjadi dalam boe- dah berkeroemoen disana, kalau kereta
lan December selekas lekasnja dan Januajang doelde2, m:
oen jang sekarang... ri. Berhoeboeng dengan moesim Sjit'a (di- api itoe teroeskan perdjalanannja, penom(bagaimana agaknff jang akan mendatang ngin) sedang merangsang, djadi tidak be- pang-penompang bakal menerima tamoe
jang beriboe-riboe itoe,
nanti!)....
selah
mengeloeh-meratap gitoe soesah dan, ini kali lebih tjepat dari
Sama perkakas baroe (Oasliifatoel-lahmentjomel pandjang-pendek-tinggi-rendah, biasa.
bi) jang mengeloearkan api, binatang bebaik kerena ,sangftnja isi perioek", maoeMemerangi belalang ini dimoelai djam 4
itoe
dapat dibinasakan. Boeat seolnja tjara bekerdja", pagi sampai djam 9 pagi. Kemoedian lagi lalang
kali ini sadja pekerdjaan beloem beres
baikpoen sebab ,,Manisnja perlakoean" ... dimoelai dari djam 6 sore teroes meneroes
dalam satoe doea hari. Dari hari 14 Jadan kita mendapat keterangan2, jang se- sampai diam
9 malam. Hikmatnja doea nuari teroes sampai 20 Januari, pekerdjanjata-njatanja, bakkva mereka semoe itoe waktoe diseboetkan karena memerangi an itoe diteroesk
an.
tjoema karena tefpaksa sadja ,,bertapa" belalang itoe waktoe ia beloem koeat terPekerdja
an
disini
beloem selesai, hari
di Krekot... damesal sadja mendapat lain bang dan tengah pajah
kelelahan siang itoe djoega pengawal dapat tahoe jang di
lobang...,biar tidak begitoe longgar se- hari.
sebelah Oetara Gantarah bi
-binabagai di Krekots... pastilah mereka akan
tang
itoe
kembali
bertempa
Tentera
t.
Kebanjakan belalang itoe malam hari timelontjat dengan selekas-ler.asnja oentoek
meninggalkan kajangan
di Krekot itoe. dak soeka toeroen ketanah mengindarkan teroes dikirim kesana, apa jang dichabar-

gi langit oleh pengoeroesnja jalah t. Padiri
dari ganggoean machloek j. lain, tapi
rada Harahap mengarah keloear soedah Oetjapan ini teroetama sangat terasa dan berhinggapan di pokok kajoe jang besar
terboekti
sekali-#dikalangan
redaksi.
...
begitoe berkoeasa dapat menimboelkan moelai
dari redaktoer-pertama sampaike seperti pokok Nachal (tamar)dan lain.2
berdjoemlah f 4.184.603, jang mana ber- kejakinan dan kepertjajaan serta pengangPertempoeran jang hebat ialah j. terdja"asisten
“-redaktoeren .... siang dan malam
koerang f 388.282 dari pendapatan dalam gapan dari fihak ramai, teroetama bangsa
di
Shahara Saini, dari karena disana tidak
tidak lain doanja. tjoema
mengharapkan
Penghasilan dari Januari sampai

1915

Correspondent ', Sinar Deli.”

Bandoeng, 8 Mei. (Aneta Radio). Penghasilan S.S. di Djawa dalam boelan April

boelan itoe dalam

“

jang kalau kita de- hari
pada hari j. tjerah sekali belalang nja ke Ismailiah. Dari djaoeh Saik melimengatakan: Di Kre- ini bertambah tjepat terbangnja. Bila mata- hat
diantara station Balaha dan Gantapada sesoeatoenja kot boleh djadi mefoeloe tjoema t. Parada hari hampir terbenam belalang itoe toe- rah, lijn kereta api bersama pohon kajoe
fang dapat dan soeka roen ketanah zonder pilih dimana dia bedoeloe menilik Harahap sendiri,
pada penoah dengan belalang itoe. Hal
serta
sanggoep
erdja
dengan senang rada, memoedahkan bagi membinasakansedar poela, soe
ini segera diberi tahoekan pada
t
kita mengetahoei nja.
pendapatan kita riang-gembira,
dekat watas itoe. Dengan pekeyas. 4
dengan jakin, bahwa
diloear beliau moe-

dengan sangat teliti dan
paja pemandangan atau
itoe ada harganja dan boleh dipertjaja serta

rede oleh toean Zuiderhoff. Toean Stadt

Dalam

membawa hasil, jang
memang sewadjibnja

pendapatan kita terhadap

memboeat lezing dalam
perkara selectie
keboen-keboen kopi kemoedian terdjadi

perdebatan

Sekarang mesin baroe, letter baroe, perkak:

atau

begitoelah

emang tidak
ngan
sangat singkaf
sebeloem kita melahirkan pemandangan dan

soeatoe

pembitjaraan

soedah angkat kaki?

itoe tidak djarang
keliroe. Dari itoe

Hari

pi, robusta.

/

melihat dan menimbang barang sesoeatoe
dari loearan, tetapi pekerdjaan sematjam

ini dikoeka Congres kaoem planters Oosthoek (soedoet Timoer)

Krekot poenja matjam.
“ Berapapoeloeh
orangdjornalis

Segampang-gampangnja pekerdjaanialah

—0—
Congres kaoem planter

-

Kapan berkeperlocan. Tjatet adres ini. Tjo

seteroesnja.... . segalg sesoeatoeanja ser-

neraal di Philipina soedah bersedia-sedia.
—0—

Kekoerangan Genie Officier.

dari

»pengharapan"

tjitakan dan

Kita doeloe-doeloenja beloem pernah
tidak maoe mempertjajai hal itoe semoea,
il
Perkoendjoengan G.G. dari Philipina. malah kita marah
Bandoeng, 8 Mei. (Aneta Radio). A.I.D. orang berani mendjelgkkan Krekot. Biarmengabarkan, bahwa satoe perkoendjoe- poen tidak sedikit ogang-orang menjam-

Indonesia.

newegen jang baroe poelang
loear negeri.

apa"

Krekot amat besar sekali

Oepah

seger.

Machfoeld,

Kanoen,

Sylban, Sjamsjoedin

jang
pergi
Suis teroes ke-Srapijoem diketahoei semoea pertempoeran jang dise(satoe tempat dekat Ismailiah).
Disini boet diatas, mehakis 870 kaleng minjak

belalang

itoe

kembali

berkoempoel

tanah dan 10 kaleng benzine.

meneroeskan
penerbangannja
ke
keBangkai belalang itoe dikoempoelkan dan
boen Djazoraina (satoe perkeboenan lebar ditimbang beratnja mana-mana jangdaj a
letaknja ditepi Kanaal sebelah Barat), kira- dikoempoelkan, tidak koerang dati 30 ton.
kira 15 kilometer djaraknja dari Gantarah.
Begitoe banjak bangkai belalang semoe -

Tiga empat minggoe jang laloe memoes- nja ditanam habis-habis. Tiap-tiap satoz
belalang tambah mendjadi-djadi rombongan tentera mesti pakai beberapa
dengan hebatnja. Pekerdjaan itoe koeli toekang angkat dan tanam bangkainja
teroes meneroes habis tempoh beberapa belalang itoe.
hari oentoeng semoeanja berhasil bagoes.
Soenggoehpoen hoekoemnja belalang
Pekerdjaan seperti boekan moedah dengan
itoe
halal tapi satoe orang tidak maoz
poeloehan orang beloem tjoekoep, ongkos
banjak. Hari ini disini moesnah, beresok makannja, apalagi berhoebeeng dengan
pagi disana timboel lagi. Mati ini, anak ratjoen api tadi.
jang baroe tambah lagi semoeanja dalam
Minister Zira'ah sampai masa ini masih
tempoh jang sedikit sadja.
kasih pendjagaan disekitar Mesir moelai
Satoe Locomotief jang berangkat dari dari kampoeng, ladang-ladang teroes ke
Port - Said ke Ismailiah. Ditengah djalan tanah jang kosong.
nahkan
disana

lain pintoe dengan

lantas akan
Dengan ini tidak akan kita menoentoet loeloe berbogat oentoek kebaikan oeroeKrekot?..... ja mengapa- soepaja orang2,.jang masoek Krekot ber- san, dimas. jang akan datang teroetama
kah?
Soenggoeh tjoema toean toean tadi malas-malasan, kantong penoeh dan biar sekali. Masih sangat banjak kegandjitai
dan Krekot sendiri, jang dapat mendja- salah dapat senjoem sekali-kali tidak. . . . kegandjilan di Krekot, jang ramai beloem
wabnja dengan sebenar-benarnja, sebab tetapi orang haroes ingat, bahwa semoea, ketahoei, tetapi kita ,kenal baik“. .
meskipoen kita mengetahoei hal itoe se- jang bekerdja di Krekot itoe tjoema ma- tetapi biarlah sekian sadja kiranja OEN-

meninggalkan

PEPERMENT
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TERTANGGOENG

100".

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

provisien

en

dranken

jang

MULFORD

& COMPANY -NEW

Alleenvertegenw:

TOKO

AUW

Weltevreden Telf.
“
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boekan tempatnja noesia biasa, boekan mesin. . . haroes ada
itoe semoea disini waktoe mengasoeh ,.. haroes tjoekoep bedan tambahan poela memang boekan mak- kal hidoepnja dalam seloeas-loeasnja erti
Tsogd kita oentoek mengatjaukan oeroesan kata... sebab dengan sedjoedjoernja disidan atau berdengki hati pada siapapoen ni kita katakan, bahwa kalau tjara2. jang
djoega...... teroetama pada toean Parada sekarang ini masih diteroeskan
tahoe

TOEK RAMAI. Tetapi bagaimana djoega sikap kita selandjoetnja tergantoeng

jang terseboet itoe sadja oentoek mendapa
keterangan sedjelas-djelasnja, sebab
boeat kita menjatakan seperloenja disini
jalah meloeloe tjoema sekarang oentoek

tjaranja Krekot menjamboet niatan t. Tra-

pada tjaranja Krekot menjamboet toelisan
kita ini.

Dengan sengadja kita disini tidak me-

ngoesik-oesik tentang masoeknja. Adi Negoro kedalam Krekot. Dengan sengadja

arajang sedjoedjoer ini... haraplah dite-

rimanja

tidak

menghambat-hambat

dengan sedar... dan kalau kira- brani oentoek mengadakan REVUE POE-

nja ada kedjoestaan Krekot dipersilahkan LIVIK dan MENARA. Sebab
membantahnja... tetapi djanganlah sekali- disangka berat sebelah.
.

toetan tenaga.

poetera

poetera

.

takoet kita

.!
Disekeliling pergoenoengan disediakan
kali kita dipaksa oentoek BERKATA LEjang beloem ketjemploeng soengai Krekot... BIH DJAOEH, sebab jang demikian itoe 8 angkatan lengkap dengan tentera
dan
soepaja berlakoe awas.... biar sesal tidak tidak akan mengoentoengkan kita bersama, toekang pendjaga.
menjoesoel dibelakang
dan djoega Krekot sendiri teristimewa. — "
Tiap-tiap satoe an panan dengan moFoentoek
menoendjoekkan
semoea, jang
Kita kenal pertjaja akan kesedaran kre- tor pakai enam roda.
Dalam satoe angkaterseboet ini pada Krekot sendiri soepja kot dalam' hal menerima kritik .
-|tan 4 Oashifatoel-lahbi padanja. Ditambah
kalau peroesahaan disajang memperbaiki haraplah ini kali djangan
diketjoealikan dengan angkatan IX pakai doea motor dan
segala sesoeatoenja, baik hal pembajaran |. -.... biar segalanja ini tidak enak Sangkatan lagi dengan onta. Semoea
nia
maoepoen tjara perlakosan dan penoenmemperingati

SENG-MEDAN

Buykantooren :

Soerabaja

YORK.

N. O. I.:

PI T

kita anggap
membongkar

Harahap sekali-sekali tidak
orang sendirilah!
dipersilahkan menoelis soerat pada toean
Tjoekoeplah kita memperdengarkan soe- djoega |kita

ternama.

Terbikin oleh:

H. K.

moeanja
oentoek

indonesia,

boeat didengarkan

dan dirasakan

tetapi pertjajalah, bahwa kita tjoema me-

-|moendar mandir dikeliling Mesir meamat-

(Lihat samboengan di pagina IV).

orang membitjarakan 'tentang: athterstand:
belasting. Assistent Resident dari Padang
Lawas

'soedah

beroelang-oelang: datang

jiaa masilih Ni
ji

itoe:
lagi ke: tinggalan
Ba

“ Goekan sadja dibagianNae

Menoeros

pada

kabar jang

Cof

.Sinar

at

SANGGOEP

Anak
gadis seorang
jang molek,
Zittende menjoelam Wadiam bilik:
Mata orang moeda sama menilik,

Apalagi keloear gadis jang djentik.

tapi'di-Dolok dan Baroemoen poen bdgitoe

Where is the girl living dilajangkan,

di “Sibolga, sebab banjak ketinggalan belasting disana

Dengan balasan pesti sigadis hiasi,

orang sampaikan djsega. Menoeroet kabar jang kita dengar Si gadis kilfkn, hati poen-kloppen.

Deli

bean -B. Ananda, goeroe H.I.S. adalah disebabkan merosotnja ekonomi
itoe sekarang,
partikg Klir di-Goenoeng Toea. kalau se- pendoedoek
Seorang kepala loeat di—Saroematinggi

Olany
partikoelirnja-tiada madjoe lagi paGa Awal Juli dihadap, toean inirakan per- waktoe Demang dari Goenoeng Toea
menagih belasting diressotnja soedah
BI/ ke-Hindoestan, jaitoe akan mendjadi- datang
menjerahkan
orang jang takmembajar
Jrudent lagi di- Universiteit Rabindranath
belasting
itoe
pada
moeka Demang sebab
'Tagore, dalam vak mentjapai titel doktor
bahasa, seperti doktor Sjamsi.
dapat diketahocinja pesti pada

Hal ini
tanggal

ia tiada

memoengoetnja

lagi.

Bodjo lanange
girang dihati:
Denkende pandjang akan mendjalani,
Pada socatoe malam melangkahkan kaki.

Dari kolong roemah ia bisikkan,
Sigadis toeroen pelahan-lahan:
Ajah dan Iboe ta' memperhatikan,

Geheime spreken laloe dilakoekan.

Sekarang

Datang

seorang dari belakang,

Djika toean dihinggapi oleh sematjam penjakit, djangan

Dengan membawa sebilah parang:
boeat meminta ketinggalan belasting itoe
Hendak menjentjang Sebagai berperang,
kalau
siperbelasting
itoe
tiada
mempoenjai
27, Mei 1930.
Lanange lari lintang poekang.
Dan ada djocga terkabar jang tocan B. wang, maka ia disoeroeh masoek mendjadi
Orang bertanja: .Ade ape, pentjoeri?",
Ananda akan memboeka sekolah H.I.S. koeli B,O.W.
»Dimane die, mari ikke tjari?"
Sekarang
orang
kampoeng
itoe
soedab
partikoelir dibagian Batang Toroe.
".Wel
Jesus, God, God dia berani."
beratoes-ratoes jang bekerdja djadi koeli Sigadis melompong geli hati.
—0—
B.O.W.
oentoek
mentjari wang boeat
Verpleegster tidak maoe kerdja.
Pada tanggal 29 April j.I. enam belas
orang verpleegster telah berangkat dari

roemah sakit Balige poclang kekampoengnja toeroet Bin. B.
,
Mereka itoe boekan dilepaskan, tetapi
mintak lepas sendiri karena tidak tahan

berkerdja

lebih lama

didalam

membajar belastingnja.
Menoeroet kabar jang kita dengar boeat

roemah

sakit itoe mereka memintak lepas. Goeroe

mereka

didalam roemah sakit

Inenahan
lepas.

merekaitoe

tertoedoeh

mentjoba

soepaja

soekan
palsoe.

djangan

mema-

pengadoean

Pada 7 Mei Landraad Padang akan berKesoedahannja 13 dari jang anam belas
sidang
di Painan memereksa perkara
itoe, masoek kembali, bekerdja djadi hanja
Mohd Taher gelar Datoek Bandharo
tigah orang lepas teroes.
—o0—
Sati, penghoeloe poetjoek adat dari soekoe
Pekerdjaan bekas studenten dari
Mesir
Corr. Sinar Deli di Pajakoemboeh

tocan

Melajoe,.diam

di Asam

Koembang, ka-

rena tertoedoeh memasoekan pengadoean
palsoe kepada

assistent

demang

Bajang

dengan' mengatakan jang ia dipoekoel
oleh Gamboreng gelar Datoek Bagindo

menoelis:
Dalam onderdistrict Goegoek tiap”tiap Soetan Besar kepala negeri Poeloet-poekampoeng. orang mendirikan Sumatra loet dan djoega memasoekan sepoetjoek

Thawalib dan Dinijah school sedangkan
jang djadi pengandjoer bekas Studenten

soerat kepada

dari Cairo—Dalam kampoeng Moengkar

pengadoean itoe chabarnja tidak benar"
Bagaimana kesoedahannja. nanti dicha-

toean, Controleur

Painan

menerangkan hal itoe. Tetapi sama sekal:

dan

serahkan

nanti

"Mendapat

atau

rintangan,

dalam

perdjalanan

djoeng.

ke

tanah

Simenoen-

—0—

.

Gara-garanja jang pakai ramboet

pandjang.
Moekanja tambah

tik dipandang

tjan

mata ...!

teroes pergi sama
tie 1

missaris van Poli-

kl. menerangkan

(Corr. S. D.) Ia seorang veldpolitie ditempatkan di Goenoeng Toea Padang La-

bioscoop

dipakai

boeat tempat vergade-

ring Indonesia-Moeda.

was. Isteri jang baroe ia kawini seorang
perempoean moeda pendoedoek kampoeng
itoe. Perempoecan itoe sangat ditjintai
veldpolitie tadi, apalagi melihat parasnja

jang menarik hati itoe. Selain
isterinja tadi
djang hingga
kan ramboet
heran, kalau
tjantik....

dari

itoe

ada beramboet jang pansanggoelnja besar disebabjang pandjang itoe. Tidak
siperempocan
itoe tambah

Begitoelah seorang colleganja jang

Ia-

in menaroeh tjinta pada perempoean itoe.
Siisteri zonder perdoeli pada soeaminja
balas ketjintaan orang tadi. Sesoedah pertjintaan berdjalan beberapa hari oeroesan

makan soeaminja tiada menentoe.
Sisocami dapat tahoe hal ini. Socatoe

malam ia intip. Kebetoelanlah perhoeboengam tjinta antara isterinja dengan orang

lain soedah

berdjalan.

Sisoeami

—0—
Tirtajasa Tandjoengkarang.
hari lagi di Tandjongkarang

akan didirikan
tjabang perkoempoelan
Tirtajasa dari Bandoeng, jang maksoednja

akan

j. terbilang mahal harganja, boe-

sa" tapi orang perhatikan poe
Tapi didesasegala apa ada terbalik.
Hingga boeat ,,katemoe“ sama satoe

Hoofd

van Plaatselijk Bestuur

sadja

Hingga Si Pitjek bisa
Toean
Radio,

djadi

,.radja

orang boeta.

memadjoekan peradaban, peladjaran

dan pentjarian penghidoepanja sekalian
orang2
ntan jang mengoembara di

Lampong, dan boekan sadja ra'jat Bantan,
tapi ra'iat Indonesiers seoemoemnja djoea

mata desa perangai-perangai
dikota.... kita maloe!
Teroctama orang desa akan
tertawa
melihat roemah soendal dikota, melihat

mona setengah

telandjang

berpeloekan

dengan laki-laki diatas dansvloer dengan
tidak mengenal maloe!

gw

Indonesia

Moeda

di Palembang.

Lahir ke Doenia.
Perkoempoelan

,Indonesia Moeda"

jg.

Jang akan dimoelai lebih dahoeloe ja'ni dengan dikoendjoengi oleh koerang lebih
perdagangan ke- 1000 orang dibawah pimpinannja tocan
loearan Bantan,. seperti tikar, boeatan Anwar Bey voorzitter Indonesia Moeda
Kadoegedang toedoeng boeatan Kolelet tjabang Palembang.

mendirikan Co6peratie
dan

lain-lain

mmadjoean Bantan.
Gandidaat bestuurnja

barang

dari

ke-

koempoelan

Verslag jang

“engkap kita koetip dari

PertjaSelatan:

Telefoon No.

MALAM

MEDAN

tanggal 9 September 1923.
jalah

medja bestuur dan me-

Ketiap Tiap Matahari

nesia Raja, sebab dengan begitoe seolaholah memboeat demontratie politiek. Lara-

ngan mana ditoeroet dengan kemasgoelan

Djagatah tjap jang toelen, jaitoe:

i. diterangkan oleh voorzitter pada verga-

1. Pakai toetoep kaleng merah
dikepala botol.
2.

Lantas voorzitter menergngkan'maksoednja

adakan

vergadering

Woeat melantik

Indonesia Moeda jang masih moeda roe-

Oetoesan K. B. I. M.
Kami

djoendjoeng

(Hoofdbestuur

koerang lebih berkata:

tinggi

1326.

mendapat poedjian (diploma) dari

PASAR

ngatakan tidak boleh njanjikan lagoe Indo-

Pakai toetoep lak merah di
kepala botol.
Boleh

Pesanan

dapat beli
boleh

disegala tempat :

djoega dengan

MEDAN, DELI.

IIETISA RAN

Pan SANA

rembours.

Jang poenja fabriek

WENG
Toapekongstraat 16

54

SENG

MEDAN

Telefoon Nos. 403 & 567.

kehorma-

tan jang diperoleh K. B. I. M. boeat ha-

emoeda Soematera

gai sitoe tjabang jang pertama
sekali
Kita bersama-sama, kata spreker akan
12.000 pohon karet
boeat dipoelau Andalas, menandakan ba- mendirikan satoe perkoempoelan I.M.
Mendjadi aboe.
hoea bibit jang disemikan di kotta Jakatra boekan
sadja sebagai gantinja Pemoeda
soedah terbang dibawa oleh angin melin- Soematera jang soedah dikoeboerkan, te(Corr. S.D,/ Beberapa minggoe
tasi straat Soenda dan tidak akan moeng- tapi djoega sebagai perkoempoelan jang selang di-Goenoeng Toea sebidang

ber-

kekin moelai sekarang bibit jang ditanam itoe lebih loeas dan lebih tinggi toedjoeannja. boen karet soedah emendjadi aboe sebab
'akan mendjadi satoe poehoen jang rindang Tertoetoeplah pada waktoe ini satoe dja- dibakar orang.
di bawah mana ada pemoeda-pemoeda man dan bermoelalah poela djamanbahaOrang jang tertoedoeh membakar itoe
Hamboelo. Ia
bertedoeh dengan kekalkan persatoeannja. roe, jaitoe dewasa I.M. atau masa Indo- jaitoe seorang
nesia Raja. Lantas spreker menerangkan seedah dihadapkan pada Rapat Besar GoeMaka sebab itoe, spreker sebagai oe- peredaran djaman tjara bagaimana bisanja noeng Toea. Dimoeka Rapat ia katakan
toesan menjatakan terima kasihnja atas
I.M.
soedah
lahir didjaman Indonesia sebab terbakar keboen itoe boekan jang
cendangannja tjabang Palembang dan samRaja,
jang
semata-mata
disebabkan oleh disengadjanja, tapi waktoe itoe ia mempaikan salam nasionaal dan persaudaraan
desakan djaman, jaitoe djaman jang akan bakar kajoe-kajoean diladangnja djadi api
dari K.B. dan anggota-anggota I.M. jang
mempersatoekan
kembali tanah air jang merembet kekeboen karet terseboet.
ada di Djawa. Spreker merasa menjesal
Jang mendakwa tetap sangka bahwa
soedah tjerai-berai dan mempersatoekan
kedatangannja tidak, dengan membawa
terbakarnja iapoenja keboen itoe adalah lan
kembali
bangsa
jang
telah
berkoetjar-katjir
pandji-pandji I.M. jang indah karenalagi
atau dengan pendek akan kembalikan se- taran disengadja. Ia katakan lagi menoeroet
dibawa oleh lain-lain oetoesan jang beradat dikampoeng itoe kalau hendak mem- "
djalan ke Djawa Tengah, dan tjoema gala semangat jang soedah lama hilang.
bakar apa-apa dalam keboen (ladang) mesSpreker
toetoerkan
riwajatnja
Pergeramembawa oerkonde oentoek mensjahkan
tilah lebih doeloe diberi tahoe pada penkan
Pemoeda
dari
moelai
masih
pakai
pendirian tjabang Palembang, dalam mana
nama Tri-Koro Darmo (Tiga Toedjoean doedoek kampoeng, tapi orang jang di- '
ada sebagai satoe perdjandjian dari K. B.
soetji) jang didirikan oleh dr. Satiman dakwa itoe tidak memberi tahoe bahwa
kepada machioek Indonesia bahwa K. B.
.
Wergasandjajo dalam tahoen 1915 dengan ia hendak membakar diladangnja.
akan membimbing

Djam 9 liwat sedikit vergadering di
ini terdiri dari tocan2:
boeka
B. Kartadiredja sebagai Vooz. R. 'Poes- selamat oleh voorzitter dengan oetjapan
datang dan terima kasih pada
padiningrat sebagai
Vice Voorzitter
directeur
Elite Bioscope toean Tan H
5,ma sebagai Sesak
Koan jang pemoerah
hati telah kasil
.
mika sebagai
Peningm.
pindjam itoe tempat dioetjapkan- banjak
M. Soepono sebagai Comm. 3
terima kasih, dan kepada toean Bratanata
hoofdredacteur Pertja Selatan jang soedah
”
ui
beroesaha mendapatka
toe tempat.
n (P e xR. Hassan Djajaprana sebagai Comm. IV kara permintaan tempat sampai pada
Oleh 'berdirinja. abang Dejan. di hari
t sore, sekembalinja kita
Tandjongkarang,
loepoet
ng- pora
hoofdredacteur dari verg:

kasbetoeng, Pandeglang dan Serang poen

B. RAM
— Thabib British
Wilhelminastraat 115. Medan

diri ini vergadering dan mengesahkan penkota.
sebaKalau crang
des amelihat dengan katja diriannja I. M. tjabang Palembang

baroe didirikan di Palembang pada tangjang menaroeh tjinta dan soeka bersaha- gal 25 April, mengadakan openbaar verbat dengan orang Bantan, itoe semoeanja gadering soedah dilansoengkan pada hari
akan dipandang sebagai lidnja oentoek
inggoe (28 April) jang baroe laloe berTandjongkarang.
tempat digedong Elite bioscope 16 Ilir

selatan

Telah

politie maka Commissaris van

Indonesia Moeda)

Na Tjin Hoe, Hoofdredacteur
menoelis
pemandangan diatas,

mengoendjoengi

termasjhoer teroetama di Soematra Timoer

Orang“ kapingin antara doenia taocia- madja, jaitoe baroe lahir pada 25 April.
Boeat bisa mendapat keterangan lebih
poenja ,,deugdzaamheid“.
Jalah seperti satocoetjapan Frans bi- loeas, voorzitter silahkan vergadering menlang ,sedraper dans sa
vertu" atau dengarkan pedatonja oetoesan Pedoman
Besar Indonesia Moeda jang sengadja
menterengin boeat hal.... biasa.
Prangai dan keadaan desa memang dikasih datang Jakarta, siapa dipersilakan
madjoe kemoeka.
ada lain dari kota.
diantara,

datang

penjakit,

(empat poeloeh tahoen)

dering, dan vergadering “terima itoelarakan sadja terhitoeng Perkara ,loearbia- ngan dengan tampik sorak jang hebat.

lantas jalah dengan: katja mata

ambil goenting dan tangkap ramboet isterinja jang pandjang itoe. Waktoe ia ma9e memotong siisteri lari keroemah toean
kali. Oentoeng ramboetnja tidak sampai
digoenting.

Tjabang
Sedikit

lisong

akan

bila dihinggapi

40

Lebih doeloe dari

itoe, kabarnja ada djogga tempat bangsawan jang soeka kasih tempat boeat itoe

Politie mendekati

Di ,kota" perkaralebih besar, oempama hari2 orang isap lisong (tjeroetoe)
vafter
dinner“
ialah sematjam bangsa

toean,

S.R.
India

soeka perhatikan soepaja itoe vergadering

ambtenaar

sebagai perkara ,,loear'"" biasa.

mentjari tabib jang dapat mem-

tidak djadi staatskundig karaktar.
Dengan kepastian itoe maka tetaplah Hlite-

tondjolin dirinja

Atau sedikitnja maoe dicendjoek itoe

besar.

Kalau tidak baik ocang dikembalikan.

keadaan jang se-

benarnja dari Indonegia-Moeda, hingga.
Tocan Commissaris
tidak berkeberatan
lagi, asal sadja kita 'pdenja hoofdredacteur

sigaret Westminster sadja soedah maoe

berada.

mendjadi

dacteur boeat oeroeg'sampai beres. Itoe
waktoe djoega kita poenja hoofdredacteur

vergadering lebih doeloe akan dinjanjikan
Di ,.desa” betoel-betoel ada tempat lagoe Indonesia-Raja, dan dimintak siapa
jang penoeh dengan hal-hal loetjoe dan j. - soeka njanji dan hormati itoe lagoe kebisa lemasin oerat tertawa.
bangsaan soepaja berdiri. Setelah semoea
Oempama
orang j. ..,mampoe" isap jang
hadhir berdiri ketjoeali ambtenaarsebagai,orang

kenalan

diselakan

pada kita poenja hoofdre-

vergadering, tetapi minta dipacht f 120.begitoe orang ambil perhatian
boeat I.M., sedang Elite-Bioscoop serahdalam oeroesan roemah pengoeroesan.
barkan. (Tj. S.)
kan tempatnja dengan kemoerahan hati
Darwisjah seorang perempoean moerid
—0—
sadja. (Red.)
dari Rahma Aljoenoesiah Padang Pan»Desa" dan ,,kota."
djang mendirikan lagi satoe Madrassah
Voorzitter
menerangkan
pada sebeMembitjarakan tentang perangai oentoek kaoem iboe sahadja, sekarang ia
loemnja
landjoet
pembitjarakan
agendanja
perangai di Desa, Radio, menoelis :
beloem

sampai

Oleh sebab itoe, djika toean, atau familie tocan,

apa toean Tari djadi bimbang, se-

koeatir

tocan

itoe

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

hoeboeng sama diberikannja itoe tempat
oentoek vergadering,-sebab Elite-gebouw
tjoema ada perkenanboeat bioscope. Lanbab

penjakit

beri pertolongan bagi toean.

—-

taran

toenggoe
Segera

Di
hari Saptoe pagi kira-kira djam
onderafdeeling Padang Lawas masih ada
lagi ketinggalan belasting kira-kira F 5000. Il toean Tan Heng Koan soedah dapat
roepa-roepa pertanjafin dari politie ber—0—
Penghoeloe poetjoek adat.
akan
menghadap
medja hidjau. Sebab

MENJEMBOEHKAN:

Paris Beauty (menjantikkan moeka)
Syrup Sohbet Djiwa (sakit batoek, dada, napas
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 menghitamkannja serta mendinginkan kepala.
Syphilis (penjakit perempoean, keloear nanah darah
kctor dan perasaan tidak enak).
Obat Medj en (tjoekoep dimakan doca boengkoes
sadja).

bersamboeng, z00 vlug dioesahakan,
banjak ketinggalan belasting Tya'anda-tanda
itoe segera poela dikirimkan:

orang masih

Rahindranath.
Tagaro.

Toea

IcaDis
DAN PEMOEDA..

dan menanggoeng

tja-

bang Palembang sampai kepada Congres

kejakinannja

bahwa

pemoeda-pemoeda

djoega mendirikan-tjabang

ti djadi Jong Java dengan mempoenjai
toedjoean mentjapai Groot-Java, dan pa-

Jang

berwadjib

memeriksa

lagi lebih

itoe akan mendjadi pengharapan bangsa landjoet perkara i
Pendirikan jang
selambat-lambatnja akan
—0—
jang akan datang.
diadaken diboelan December j.a.d.
Candidaat Volksraad dari Pasoendan.
T.K. D. pada moelanja tjoema dimaSpreker beritahoekan bahoea Padang dan soeki pemoeda dari Djawa tengah, tapi
Menoeroet kabar Pasoendan telah meSelebes djoega akan dapat mendirikan belakangan terboeka oentoek pemoeda- madj
tocan-toean jang terseboet ditjabang I.M. dalam sedikit. tempo lagi. pemoeda antara Java terhitoeng djoega bawah ini sebagai candidaat boeat Valks- '
Pada tanggal 29 boelan ini Soekaboemi dari Paoendan dan namanja lantas digan- raad, soesoenan jang baroe:
kembali dari
Pa -perdjala
aa nannja
ana

I.M., dan bila

J Jakagra,
pa

ling belakang
terima” djoega anggota
kata spreker dapatlah disaksikan bahoea dari Madoera, Bali dan Lombok, hingga
Garoeda Indonesia Moeda soedah ben- toedjoeannja pada Keradjaan poelau-poe-

baroe ada permin- tangkan sajapnja keseloeroeh Indonesia
de lau itoe.
tjita-tjita jang wbe

1. Otto Iskandar Dinata,

:lah

-

Lk

Rechtskundige di Garoet “dam

'Volksraad.

lid hoofdbestuur Pesosailan,

s. Ktandoaba
al

#

Thamrin, particulier lid . Volksragd

Batavia.

3. Adi,

tain dari fihak ,.Indonesia-Moeda", tem- ngan

Kaan oesahanjaja toean satker
iningrat,
2 toe sadjasdengan terboeroe-boeroe boeat lia dan memberik
Spreker bitjarakan Pemoeda Soematra
an anoegrah jang indah
Beavo, Bantan: Fadjar Soematra berseroe. mendapatkan
itoe tempat. Kitapoenja dan permai pada segala rakjat Indonesia, jang didirikan dalam tahoen 1917 jang
—9-—
hoofdredacteur lantas telepada
foon
tocan bahasa mereka itoe bertanah toempah da- asainja diwaktoe itoe masih pakai nama
Belasting soesah masoek.
2
Tan Heng Koan, directeur Elite mintak rah jang satoe, jaitoe Indonesia dan ber- I.S.B,, dan tjoema oentoek ' pemoeda(Corr. S.D,) Pada tahoen 1930 ini per- joepa itoe tempat oleh siapa lantas dika- bangsa jang satoe, bangsa Indonesia dan pemoeda Soematra"
kara belasting di-Padang Lawas amat soeIkan asal sadja kitapoenja hoofdredac- berbahasa persatoean jaitoe bahasa Indosah masoeknja (ditagih). Disana sini riboet teur soeka bitjarakan djoega pada politie.
Ada samboengan. "

goeroe seko-

Mohamrandgah di Batavia.

secretaris

HOTEL

REsTrAauraNT MOHMAMADAN

Advertenfiel

No. 40 Moskeestraat

—

Doa

MEDA N.

Toko

Telf.

Belawan
Atapweg

1119.

Papan

roepa-roepa

Dan

jang

terbikin |

dengan harga moerah.
|
Djoega selamanja kita ada persediaan

'Anak kajoe, bamboe Siam, atap Nipah |

dan lain-lain.

Mempoenjai Pelajan jang

193h

1

MEDAN.

TELEFOON No. 1297

-

LUITENANTSWEG No. 24

Penerapan tjoekoep dan senantiasa

hengiab,

SENG & Co.

TOKO KATJA MATA en TOEKANG GIGI.

radjin dan mengerti terima segala tetamoe.

dan

mentah

Air Lemon,

sedia seteroesnja.

menje-

mandi,

Kamar-kamar

loeas, poen
ngan baik.

ini selain Standnja

pendjagaan
Maan

diatoer de.

mu emabajaran Hiapiap Speda tjocPendjagaan ditentoekan sampai
P

poekoel Ka 12 malam.

Pengoeroes.

Ada sedia mendjoeal Petji tempahan, teroetama potongan Thamrin dan Soekarno, jang orang soekai zaman sekarang,
Djoega lain-lain potongan, badjoe anak-anak, topi' anakanak. kemedja

Dasi dan

DENGAN" MAS

sapoetangan, serban oentoek Hadji, saroeng

Pajoeng soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak
matjam

Harga

jang

moerah,

setoedjoe dengan

disoeroeh bikin, wang dikembalikan.
TOKO

.
EDWIN
Toekang

en
mas

Kapiteinsweg No. 43

dan

—

intan

Adres soerat-soerat dan pesanan:

samarinda

||
—

MEDAN

kasaran.

1

ta t: a

kain
matjam

Inilah satoe perkakas jang dinamakan Electro Sathy Apparapus, soeatoe pendapatan dari Mr. Noishiki Electro, oeatoe perkakas electrisch, jang dapat menjemboehkan penjakit di dalam badan seperti ngiloe-ngiloe, tidak enak tidoer, dan
bisa dipanggil dilain tempat, tentang bajaran boleh berdamai lebih doeloe.
«
Dan sedia mendjoeal mesin itoe, ketjil dan besar.
Tanjalah keterangan lebih djaoeh pada:

K.

62
4
»)
wu
A
2

3 Prins Hendrikstr.

NAITO.

Tel. No. 1177. Medan. '

B. BAROEMOEN van WELTEVREDEN. Sg
REPARATIE ATELIER:
Mesin Toclis, Graphotipe, Addressograpb” "

T

4

2

7

MAAN TAN AMAN
PE AU NIA
ITA

u

s

Ip

2

Gramophon

en

Edison

Dick.

(met electrische' .

kracht of Zonder) enz.
F
Mesin
Toelis
jang
toea
bisa“
RoRool (getah)
Getah

ipikin kembali “baroe”

“ae ang
Didalam Afdeeling 4

'bocat membersihkan dan memperbaiki Mesin:
Toelis.
2
N. B.
Djoeal dan beli Mesin Toelis 2de

hands, sekarang sedia djocal Mesin Toeiis Zde

a hands merken, REMINGTON, ROYAL, OLI
, VER, LINDETEVES, CORONA, EDIAL daa
Machine Giling padi. Kita kasih Grantie satoe
tahoen, Lijst Mentijp 10 djari beladjar sendiri.
karangan OK. M.D. Gamboes harga F:1:90.-

Toean-toran datanglah persaksikan sendiri:

»

Mesin Toclisnja harga boleh berdame.

1

£

T
.

.

MERLN
AN NON Or TANAMAN.»
pAROENOEN, Ondenarksr. No.59 Medan
ENI NINA
INTI
:

Nai

Pesenan banjak dan sedikit, kami terima dengan senang hati

Goentingan atau potongan

»£

enz:

pelekat, terboesj, tjapa,

dan
batik haloesan

riboean
menjediakan

BROS

PERDJANDJIAN:

paling baroe.

Menoenggoe dengan hormat,

8

ada
jang”
batikhandel

barang jang

adres

permata.

Inilah

- matjam

Mode

barang bagoes.

Lain barang seperti saroeng

Menerima oepah, dan sedia dioega jang
soedah siap.
bermatjam

.

lain.

Telegram adres":

O DJERN.

NEM

PERHIASA

(DJADI

soetera.

Samarinda, saroeng Batoe Bahra, saroeng Djokdja. -

Sa

DIIKAT

ISMAIL Oudemarkstraat 2 Medan

0

» —

pakaian jang paling bagoes dan netjis, tjoema didapat

RN

Kleedermakeri

F1
en

E

"

D”

Kleermakerij.

Jaitoe: satoe toko pakean jang paling

toea

seloeroeh

—

SUMATRA

L

rere

pada:

TIMOER.

dan

dan

terkenal

ATJEH

Pekerdjaan rapi dan bagoes.
Ditanggoeng pekerdjaan kita

» menjenangkan publiek. Comite penjamboi

eni disocietet Yan King -Hiar

Persediaan besar dari: Jas Hoedjan (waterproof), Kraag dan dassie leher, Helmhoed dan Lip dos, ia Fe Cin

”—

(CORNFIELD'S MAGAZI” $£
KESAWAN 88 MEDAN
00006

TELEFO44

00006.

tempat

HADJI

pada: TOKO

laa

Merk ,SENANG"

- EUROPA

en

Persimpanan Speda

Pee,

sampai mode Timoer

000000000000000000

Angin itoe pada:

Pada

ee
“————————
PERKAKAS ADJAIB.
Apa ini?

Batikhandel merk H. ABDULHAMID Mandailing
Kesawan No. 34 en Padjakgantoeng No. 5

wak Kereta Angin, simpankanlah Ke-

—

31 Augustus

toean-toean jang penglihatannja koerang terang,

KIE HOEI

jang. paling bersih di Medan.

J-———m

Kalau toean-toean datang plesier
nonton Carnival Shows ada memba-

tidak

sampai

beli katja mata dari kita akan kita

| dapat angin baik. Makanan saban waktoedapat jang masih baroe. Minoeman dari

000000000000000000

PUBLIEK MEDAN Jih,|

Sedia

1 Maart

Menoeggoe dengan hormat. || nangkan bagi tetamoe. Tjobalah koendjoengi Rocmah makan kami !!
Kami berdjandji menerima tetamoe, dengan Sabar dan Hormat.
83
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Pa

Sedia Ba aa

Soesoe

reta

Makan

Roemah

Satoe

oekoeran. |

roepa-roepa

laoet,

moelai

soeka tolong pereksa dengan tiada memoengoet onkost.
Menoenggoe kedatangan toean-toean dengan “hormat.

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

kajoe

djoega

Siapa-siapa

dari kajoe |

Poenak (damar batoe)|

oekoeran

A

Jang Termonjboee

kasi persen satoe pasang
katja, matjam mana jang toean-tocan
soekai, djoega nanti perkara onkost memasang kita vrijkan.

dan brotti -brotti

dan

Mata

siapa-siapa toean-toean

Telf. 42.

BERDAGANG
Meranti

Katja

Moelai ini hari kita baroe terima
akas beat perel
mata jang model baroe. Perkakas ini kalau dij
boeat
perk
'
sa mata jang koerang terang bisa kita djamin tjotjok dengan
katjanja, sehingga penglihatan terang seperti sedia kala,
.

F IRMA mon MOHAMAD TAIB:& SONS
Medan
Paleisweg Soekaradja.

na

aa.
mem
Awas Batja. Teroes

:
70000000
#

.

, dengan”

berbagai

perkoe:
n,ialah oentoek mend
soeatoe Comite penjamboetan, akan
tangan jang baroe.

Consul Tiongkok jang baroe

Toean -Cho Lin, akan sampai kel
|siri-kira tanggal 15 boelan ini.

W iteo,

Kepala dari an:

s

negeri dalam

0m006004000

VERLOP DARI DIGOBL:

)
lang jang berbaha-|.
-

.(Samboengan dari
amati kedatangan

S, P. mendapat /kabar, bahwa' 3 orang

petempocan

satoe-

pemboeangan
di

AIER PANAS

Bersama dengan njonja terseboet, ada

Boekit

rang
(Mgfali Satwat' Basja) lebih radjin lagi 10 perempoean dari berbagai-bagai
tempat jang djoega verlof dari Digoel.
atikan
keperloean ra'jat
Satoe pemberi Mereka jang lain poelang ke Priangan,
Semarang dan Soematera.
»Tiap-tiap orang jang dapat memberi
Sebabnja mereka verlof, pertama ingin
dimana adanja belalang, bila sadja, hendak melihat femilienja dan kedoea karedan dimana sadja, akan diberi

SOEDAH

mengoendjoengi

satoe tempat saya
bantoe memboenoehi | Digoel, ialah njonja-njonja Soehiat, Soebelalang itoe
reka”
sangat chawatir |broto dan Soejitno, telah verlof dari Disiang malam
/Xalau hasil tanaman bocat |goel kemari boeat melihat familienja.
setahoen digngkat belalang sama sekali.
Bernoejgi
Minister Zira'ah jang seka-

1

Selakan - Toean-tocan

Jang begitoe setia: boeat toe-

|roet soeaminja 'ke. tempat

GD.

Harga

—...mo.omai

hoean, tapi isterinja orang-orang

menjiarkan

hingga

0

Klecrmaker'

Peigr era

@
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»

Menoeroet artikel 3 dari perdjandjian- | memmommomoemsmesen
perdjandjian oentoek boleh mempoenjai

&

banjak. (X.)

menjiarkan

dengan radio.

radio dilarang boeat

kabar-kabar

jang

TIE

?

&

“5 EN

|

Rembours tidak dikirim.

banjak pemesan tidak kebagian lot.

Ini lotnja sedikit sadja, pengharapan boeat dapat prijs lebih besar, sedang

sebab dalam

tahoen

1930 ini serba soesah,

tjoema ada pengharapan

lotery sadja bisa hidoep beroentoeng.

!

dengan

bi

———
,
Ditanggoeng

ana

Tjoema kita sadja jang djoeal lotery ini di Sumatra:
Groote-Lotendebitant.

(3

No. 6.

bagoes serta pas

dan

kemaoean
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Firma
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MOSKRESTRKAT No.
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orang zaman se- ?
kain-kain.

0 karang dan se aa in kain bi

»

doeng.

di

Balistraat

dia

diterima

—0—
EindexamenHoogereiKweekachool

f 3.50.- franco.-

6 potongannja menoeroet model &

—

ADVERTE

V A H ID

Teletoon No. 1426 -0- Medan - Deli.

tahoe, dalam mana dioendjoekkan bahoea |tjam koran. Di Digoel baroe dibikin satoe | H
dibeberapa soerat kabar di Indonesia ter- |boei baroe, hawa sedang panas dan tanakelihatan tidak berhasil
dapat kabar-kabar jang tentoe terdapat|man makanan

perkakas penerima

1 ot

harganja moerah, tentoe akan terdjoeal habis lebih lekas. Lekas pesan atau
jantas datang beli, , djikaag terlambat kita tidak
tanggoeng dapat kebagian »
5

0
ABDUL

pemberian |soedah diizinkan berlangganan berapa ma-|

dari Phohi-radio,

per

angan

Kepala dari Past, Telegraaf dan Tele- (hidoep disana teroetama lantaran sekarang

.O0ndienst telah

1930.

Atoerlah pesenan dengan tekas, soepaja djangan kehabisan seperti lotery
Eijkenstichting, dalam seboelan sadja soedali terdjoeal 11000 lot di Deli,

$

di Digoel. ada merdeka boeat keloear dari ?
Pengerat

"

Padi

dari

BAROE

Trekkinglijst dikirim pertjoema. zonder diminta.

YoLdeNanNOOO9

Berapa lama mereka verlof Tg keta. |
memoengoet kabar

LOTERI

LEKAS BELI!!

dan lain2 prijs djoemblah 210 prijsen seharga f 50000.-

Yap ingat kemadjoean negeri bersendikan |menjoeroeh mereka poenja isteri verlof sa- |
Boekannja omong kosong, dan 4
apa
hasilnja. Kapas itoclah satoedari Idja doeloe kenegerinjajang doeloe boeat/4 boleh tjoba bikin pakean sama . Gil
5
$
Mesir jang terkenal keseloeroeh | berobat.
Keloearan
Goenia, dasan
:
& ini adres jang soedah terkenal: 0
TIKAR boleh

Apa itoe1

Besarnja f 100.000.- Hoofdprijs
seharga f 15000.-2de prijs£ 10000.-

hadiah na mendapat sakit ,demam air itam" atau

Dag

SEDIA!

Pajoeng

3 Km. dai Station Boekit
Toewa
72 1

5Djenih mesir — 60roepiah lebih koerang. »zwarte waterkoorst". Sekarang di Digoel
Beginilah perhatian pemerintah
me- sedang kerasnja berdjangkit, sematjam pemoentoet kemadjoean
negerinja.
Mesir
te- njakit itoe lantaran banjak orang boeangan "
,
.

Corona se oma
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Dilocar

kota

Medan

?

kita

kinm dengan rembours.

bisa 2

e

Menoenggoe dengan hormat. 1

6
60
Ingat dan (jatetlah kita' poenja Adres!!
000000000000000
Se Bomti memberi ke
IN
school jang diadakan pada tg 15-16 dan

sampai

tg.

25

Kweek-

April diBan-

doeng, jang toeroet ada 24

dang

moerid.

jang bagoes, sengadja
kita sediakan koepiah
tempahan dari segala
roepa warna beloe-

Jang tidak loeloes 2 candidaat danjang
loeloes ada 22 candidaat jaitoe: »
Said Raksakoesoemah, M. Soemarna,
R. Djoeardi Karnasoetisna, M. Soewarna,

deroe jang modern
dan model jang menarik hati. Datang-

Justin Siregar, A. Simandjoentak, P. Ritonga, Moch. Zain, Rengoer Harahap, A.A.

lah

Loebis Poeloengan, H Chr. Abuthan, H.)

Rendenuwe, C,A. Pakasi, Ahmad Hadjarati, F. Patty, P,J. Karamoy,

Moh. Rasjic

Achmad

De

radjaan

dari

tanggal

fLU

besluit Ke-

di Bandoeng,

telah disamakan dengan soerat keterangan
jang terseboet dalam artikel 11 dari Hooger-onderwijswet dengan arti demikian
bahwa
orang
orang jang mempoenjai

benda toean, terdjaga oleh oppas
malam. Tertangggoeng keama-

terseboer diatas, bisa diterima pada
dalam racultaiten geneeskunde,
natuurkunde dan veearsenijkundjoega pada examen dalam verfaculteiten dari rechts geleerdheid

natuurkunde

ste.

(K.M,)

dan

000000000000
80 mm
000000000000

Toko

000000000004

TIMBANGAN

HAP

merk

.

Pachtstraat

LIE

Terdiri

MEDAN.

dari
tahoen

No. 29

Telefoon No. 998.

1927.

(belakang toko Bombay Besar)
persediaan tjoekoep roepa-roepa:

Timbangan Kajoe memake piring tembaga:
10,
15 dan 25 Kilo.
Timbangan Kajoe zonder piring: 75, 100, 125, 150, 175 dan 200 Kilo.
Timbangan Besi vernikkelt pake
piring tembaga, dengan batoe
timbangan berkisar:
10, 15 dan 25
Kilo.
5,

10,

15

dan

25,

50

dan

25

Kilo.

25

Kilo

pleet berikoet:

Timbangan Medja merk HAP
LIE pake batoe berkisar-kisar,

dari pada besi semoea:

Timbangan Medja Ideaal dari
pada besi djoega pake batoe
berkisar-kisar, medjanja ketjilan:

Timbangan Besar merk Amerika Fairbank:

100

200,

Kilo.

250, 300

Kilo.

Timbangan boeat M2s berikoet batoe-batoenja: 250, 500, 1000 gram.

Gantang Beras berikoet

Rik:

Yp

4

2,

5

Djoega bisandibeli satoe-satoe bidji,

Tjanting Minjak dari: 5, 1,
Oekoeran Kaen-kaen, Meteran,
bisa - dilipat ampat.
Boewat

orang

jang

Deciliter.
mafjem-matjem
RN

akan
, mendjoewal

banjak-banjak

bisa

potofgan

00000000000

BAROE

Wilhelminastraat
Selamanja menjediakan sepatoe-

jang

Segala

soedah

Telefoon

siap dan

tempahan.
matjam

terbikin dari
bisa terima.

potongan

loear

208

SIANTAR-

jang

koelit Europa kita

Dan menerima pesanan

70

dari

kota.

(ancorm

»

mma

“Timbangan Medja pake piring
tembaga, batoe-batoenja com-

FILIAAL

32

letteren en wijsbegeer-

Selaloe ada

1888 — 1930.

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

dari wis- en

000000000000

Medan.

nannja.

die dari Oost. Indischen Archipel dan da-

vereenigde faculteiten

1 ()

Li

roemah, toko, goedang dan harta

dan letteren dan wijsbegeerde tentang stulam

663

Dagalah harta benda toean!
DENGAN
PEMBAJARAN
SEDIKIT TIAP- TIAP
BOELAN,

einddiploma jang diberikan oleh afdeeling
hoogere burgerschool dengan vijfjarigen
cursus B. dari Christelijk Lyceum di Bandoeng, j.
examens
wis- dan
de dan
eemgde

Tel.

Medan Deli

Awas
Pentjoeri !

burgerschool dengan: vijfjarigen cursus B.
Lyceum”

—

LOEBIS

sepatoe

1930 dari afdeeling hoogere

Christelijk

79

berdiri moelai

menerima

dari Christelijk Lyceum di Bandoeng, jang
terdiri dibawah bestuur dari Vereeniging
»Het

No.

dengan hormat,

No. 21

(Stbl. No. 118), telah diambil poetoesan,
bahwa soerat keterangan jang diberikan

dalam tahoen

ini

»MO TJIANG SENG”
Kesawan

dengan kami

34 Kesawan

7

25 April

sanan . kepada

ALIP

BADOE
dengan

pe-

SEPATOE

dan tjepat

Menoenggoe

Gelijkstelling Diploma.
bahwa

atoer

TOEKANG

Lagi ada djoeal oebat PILS POEROFE
jang telah dioedji kemoedjarrabannja.

Gadjali

—0—
Diwartakan,

atau

ade

gelar Maharadja Soetan, Said 'oeddin,
G. Sagala, Kiagoes Moereni Adil, K. Simandjoentak dan M.
Soerianatasoedjoena.

berkehendak

memakai — koepiah

dapat

oentoel

dan

mbali

harga moerahan.

Liter.
:

ada djoega jang
dengan membeli

baik

0 000000000000

tg. 22

-Hoogere

000000006 8 Sm

i
Pada eindexamen
dari 1

dari
19

& SD 0 000000004 004

Anggoer

obat

tjap Boelan

Fepan bedanioean eroes lerdabe,
Anggoerobal jjapBoelan
mnoemlah

Hu Ng Fen,soepajaiinggal sekat
selalbe.
:

Mentjegah — roepa roepa penjakit dalam
dansloecar badan.

Paling banjak
Minoem

saban

ada seoempama

hari
orang

tersiar dan paling

3 X Anggoer
menaboeng

obat tjap Boelan

banjak lakoe.

satoe atawa

2 glas ketjil sebeloem makan

nasi,

kesehatan.

Hoofddepot:

POO THAI FOO SENG KIE - Dispensary
Telefoon

Sa

djoeal

No. 789, Postbox No.

djoega

SATIJRIN,

114, Kesawan No. 61, Medan.

obat koeat

jang

paling

terkenal.
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