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Volksraad sebagai ,,tambang
emas?”
Tempat

mentjari

jang

pemilihan

Djika tocan ada menpoenjai seekor ajam
berteloer emas, djangan belah peroet ajam
itoe dengan maksoed akan " mengambil

kekajain!

oentoek

aad, terdjadilah di-Soematera Barat

poela

Amat moedah kita mengambil simpoePada masa ini, roepanja perdjocangan
itoe sedang sengitnja. Didalam soerat-soe- lannja, bahwa didalam pemilihan Volksbatja beberapa

raad

(bahagian lid

Indonesier),

di Mi-

artikel jang menjindir-njindir seseorang jang nangkabau, onderafdeelingsraad
akan dimadjoekan mendjadi candidaat atau Padang Pandjang amat besar
mereka jang mengcandidaatkan dirinja pengaroehnja,
sendiri.

Dari

seorang jang terkemoeka didalam

pekerdjaan bersama di Soematera
kita

terima soerat jang
Dengan

soerat

Barat,

berikoet ini:

13,

di-

Pertja

1.

Timoer.

Toean

Tsan Cho Lin.

Consul

Tiongkok,

Padang, Sawah Loento dan Fort de Kock
tinggal

dibelakang,

haroes menerima

mereka

kalah.
1. x

.x11

Kota

Toean

Tsan Cho Lin, semendjak kemarin djadi
djerih
melajani beberapa penjamboetan
itoe dan pedjamoean. Toean Tsan Cho
Lin, seorang jang telah beroemoer 42 ta-

Pehak. pereimpoean:
Jam Tengkoe Poewan Indra
Jim.

Tengkoe

4.
5.
6.
7.

Jim.
J.m.
J.m.
Jim.

Tengkoe
Tengkoe
Tengkoe
Tengkoe

8.
9.

J.m.
J.m.

Tengkoe
Tengkoe

10. J.m.
11. Lm.

Tengkoe
Tengkoe

Oewoek Bedagai
Mahanoem

12. J.m.

Tengkoe

Hamidah

3.

Consul Tiongkok

Pengganti

Soeara Ramai.

"

»

2.

Jim.

Poewan

Tengkoe

Jang mengapit
minan :

pergi ke Rusland, dimana ia meneroeskan

Bedagai

Meimoenah

Oeloeng Esjah
Madlariah

Belanda. — Djangan seperti sekarang di
"Kaban

—

dianja

ingin

mendjadi

Lid

Voiksraad maka dengan semboeni-semboeni menjoeroeh orang kian kemari meadjak-adjak soepaja
dirinja dipilih.
Saja harap angkoe tolong boeat satoe artikel
jang pandjang dalam Sinar Deli — perkara
ini — dan minta dipetik oleh soerat kabar Padang, «arena bergoena boeat kepentingan Minang Kabau—

Saja harap betoel-betoel.

sendirinja

telah

diangkat

mendjadi lid

Didalam theorie, Negerihoofd ini
diri sendiri. la diangkat oleh anak negeri (Nagoriraad),

kepa-

Jang menarik
hati kita didalam soerat
itoe, jalah: dia-orang bekerdja
setjara ini djika diperhatikan
lebih djaoeh, njatalah kedoedoekannja
diVolksraad
itoe

dimana

Peralatan

kawin

itoe.

sang

diistana

hoofd itoe, dibawah pengaroeh Districtshoofd. Jang tidak ases€ dengan Districtshoofd, tidak akan njenjak tidoernja,
dan tidak akan sedap makarnja.

Djika seorang Districtshoofd, ingin
akan mendjadilid Volksraad,
dan keinginan ini oempamanja dibantah

Tidak oesah dengan teroes terang Negerihoofd itoe dipengaroehi, asal sadja
Oentoek memioektikan, bahwa jang didengarnja Toeankoe Kepala District
mengirim
soerat diatas boekan djoesta. ingin akan mendjadi anggota ,,kamar beberikoet ini kita koetipkan satee pekaba- tawi”, sang Negerihoofd haroes tahoe
ran jang termooat didalam Sinar Su- sama tahoe,

Berinai Tjoeri.
Malam Isnin 11—12 Mei 1930:
1. Hadji Koedin Bilal.
2. Hadji Ismail Bilal.

jang kemarin petang

kita terima:

Tahoe sama tahoelah, jang menjebabkan toean Jahja gelar Datoek Kajo djadi
ini telah di madjoekan satoe candidaat boeat djadi lid dari Volksraad, beberapa lijs soedah diki- terpilih mendjadi lid Vorksraad, hampir
rim pada sanak-soedara dan lain-lain soepaja tee- dengan soeara boelat.
kend accoord boeat angkati toe candidaat sebagai
Pada ketika pemilihan itoe, beliau menlid dari Volksraad.
djadi Distriktschoofd di Padang Pandjang
"Tidak pocas dengan itoe tjara sadja kemoedian
itoe orang jang sangat ingin dengan itoe djaba- jang didalam practijk mengatasi sekalian
Pembatja tentoe masih ingat ' bahoea

dikota

Jang membatja do'a

3. Azhari Bilal
4. Hadji Mohd.
Malam

2 Jim

Inilah poela jang mendjadi sebab, ma-

raman itoe penghoeloe soeka nanti bitjarakan dengan collega-colleganja,
Antara tiga hari, sesoedah pembitjaraan ini dilag

pada pemerintah, soepaja bagi Soematera
Barat diatoer soeatoe 'peratoeran pilihan

raad, dan seboleh-bolehnja pendoedoek disini kafja dari pihak Dr. Saleh, dan beberapa
soeka kasikan soeara padanja. Poetoes pembitja- banjak kaoem terpeladjar merekestkekoekan, itoe penghoeloe adat soedah
toe lijs dari itoe candidaat,

bersama-sama.

Sekian

matra.

terima sa- jang teristimewa, wakil jang mewakili raiat itoe, soenggoeh-soenggoeh seorang
WAKIL.

jang minta diteekend

kita koetip dari Sinar Su-

Sebeloem dari
peroleh

soeatoe

pemerintah

beloem

kepoetoesan,

di-

sekarang

Baik j. ditjeritakan oleh mengirim soe- telah datang masa pemilihan. Segala kerat kepada kita, baik j. ditoelis oleh soe- beratan, segala jang dirasa tidak adil, serat2 kabar Padang, sebenarnja beloem.... gala kepintjangan djadi teroes meneroes
mheibat!
bersimaharadjalela.
Dan, seorang j. mengharapkan kekajaan

Kita tahoe betoel keadaan di Soematera

dari
kedoedoekan lid Volksraad, ia
berpengaroeh
la didalam pergaoenjatidak boleh kita biarkan teroes mene- lan leden onderafdeelingsraad P. Pandjang,

Jang menginai:
Perdana Menteri

Mahkota

3. La.m.

Mansur

.a.

5
"

Amiroedin
Pengeran Bedagai

000000000000000

Weefit

Tyre

soednja dan mendjalankan pengaroehnja.
Heibat....Keheibatan ini, dapat ditoetoerkan sedjelas-djelasnja berikoet ini:
Kita, tidak dapat berbagat barang sesoeatoe lain dari pada menoelis seperti
Jang berhak mengeloearkan soeara di- ini oentoek menoeloeng ra'jatj. banjak.
dalam pemilihan Volksraad disana, jalah: Kita, tidak dadat mentjegah dengan oepaja lain, selainnja berseroe:

1. Leden Gemeenteraad,
2. Leden Gemeenteraad Sawah Loento.
Toean-toean,sampingkanlah sekalian naf3. Leden Gemeenteraad Fort de Kock. soe goena diri sekalian sendiri, sampingkan

4.

Leden Onderafdeelingsraad Padang sekalian

Pandjang.

perkara

tahoe

goena negeri dan bangsa.

sama

tahoe,

7 17000000506

akan leloeasa oentoek menjampaikan mak-

membawak

pajoeng

menikahkan.

I.

Jim.
Jim.

4.
5.
6.

Jim.
J.m,
J.m.

"

1.

lm.

“

10. J.m.

"

1.
12.
13.
14.

»
"
#

J.m.
J.m.
J.m.
J.m.

Mohd.

Mochtar

Co.

Band Boeroek

Soedah

15

Selamanja

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

dan

toeroet peratoeran

kita

kita poenia kerdja
Tanjalah

0000000000000

Europa.

Memperbaroei

Specialiteit

Band boeroek

Diperbaiki

Kita.

bisa bikin baroe.
atas diaminan

oleh kita.

keterangan !!

00000000000000

Dj., kalau ia

ilang oeroesan terseboet boekan oeroesan
,partikoelir”
Dengan keras kita minta, soepaja toean

Kalau toean Dj. tidak menerima pedang
itoe, kita

voorstel,

lebih

baik.ia

angkat

kaki poelang ke Lampoeng.

ke-

datangan pehak perempoean dari
Asahan.
Tengkoe Sjarifah bahaja.

1.

2.

»

Regajah

3,

»

Jang Isteri Tengkoe

(isteri

Tk. Joenan)
Pahla-

wan Toea.
Jang mengawanipengan-

000000000000000

2

Itoelah

Kita protest pada toean

toetoep moeloet didalam perkara itoe, se-

Jang menjamboet

Ahmad Kadri
Mohd. Bahri
Mohd.Saleh
Joenan

Rerubbering

menerangkan : apa-

kah perkara itoe oeraesan ,.partikoelir”"
atau berhoeboeng dengan oeroesan orang
banjak.

Zoebir

Telefoon No. 1525.

Memperbaiki

toe kedjadian atas diri t. Kanoen, jang
kalau ditoelis, menjebabkan t. Kanoen
akan lari dari djendela dan tidakbisa
tidoer.

H.Hamzah
H.A.Hayat

MEDAN

pada kita, dimana

Dengan tidak oesah terlampau dalam
mempeladjari bahasa Melajoe, dengan moe-

terlampau berawak Sama awak.

H.Soeloeng Zainoedin
Temenggoeng
'Oejoeb

(Wioedjoeng Hakkastr)

Bawalah

Satoe pertanjaan, djikalautoean Dj. menoelis
segala apa j. terdjadi, t. Kanoen
tidak bisa tidoer, apakah ini ertinja?

Dj. mengaboelkan permintaan toean Kanoen, bahwa didalam Journalistiek djangan

Mohd. Dalik
Pengeran Bedagai

J.m. Tengkoe
J.m.
"

(jalah: tahoe sama tahoe.)

2. Kalau ditoelis sadja segala apaj.terdjadi, dengan tidak memikirkan awak saawak, t. Kanoen akan keloear dari '
ma
djendela Pewarta Deli (mengambil
langkah seriboe?)

Toean Dj. perloe

Shanghaistraat 27

Apa toean merasa senang
Djangan berikan oentoek

1. Awak sama awak haroes diperhatikan

pengan-

2.
3.

R

lebih djelas, toelisan t. Dj. da-

pat ditafsirkan :

Apaini?

Barat, dan keadaan seroepa itoe sebenar-

roes.

Biarlah ini pengertian awak sama awak" kita

Bahwa t. Dj. ada mengetahoei sesoea-

Jang Berhadir:
Jam. Tengkoe Perdana Mentri

8.
9.

Selasa 12—13 1930 djam poekoel9

00000000000

dah ngobrol ke Timoer dan ke Barat, baroe dinjatakan bahoea ketangannja jalah tentang Volks-

Noeh (doewak2)
Berinai Besar.

Pihak laki-laki:
1. Jl.m. Tengkoe

tan soedah pergi ke Solok ketemoekan satoe peng- Negerihoofden.
hoeloe adat jang terkenal di ini bilangan. Sesoe-

Imam

kan verslagnja berikoet ini

harapan

serahkan pada toean Kanoen sadja.

menjamboet

Tengkoe Moefti
saksi
Pedoeka Toean dan Hadji Mohd.
Sjarief Kadli Medan.

ini telah dilangsoengkan se-

djoega perhatikan

dari pintoe kantoor ,,Pewarta" lagi.

Tengkoe Alisjah.
».
Oejoeb
«Saleh

Jang

Pasar

dah dapat kita ertikan:

Bahrie.

|
| serta seorang jang
| anak Radja-Radja.

patoet

toean Kanoen tidak bisa tidoer din ada

tin.

|.
2.
3.

mendjak beberapa malam jl, kita moeat

matra

Moehd.

kedatangan

Malam
tadi telah berachir peralatan
kawin antara J.A.M. Tengkoe Kemala
(adinda Sultan Deli), dengan J.M. Tengkoe
Ismail Poetera Regent Asahan.

Peralatan

Tengkoe Joenan

Deli.

Antara Prinses Deli dengan
bangsawan Asahan.

Negeri-

1.
2.

Jang

oleh seorang Negerihoofd, . . . ada harapan besar Negerihoofd itoe tidak sedap
makannja.

bergoena boeat dirinja boekan oentoek
kebaikan Alam
Minangkabau.

ki:

ia di-

kita

dari

besok toean itoe keloear dari djendela
dan boekan

Dengan

Jang
mendjepoet
pengantin laki-la-

Gouverneur hanja men-

Tetapi didalarm practijk,

Demikian soerat jang disampaikan
da kita.

Mandsjoerje

Journalist

Demikian t. Djanin menoelis.

poekoel 9

Adviseur dari oeroesan Tiongkok dertgan
Rusland, dan didalam oeroesan Mongolia
dengan Si Chang. Sesoedah itoe ia dipindahkan ke Kho Ai Pin jaitoe seboeah pro-

angkat djadi Officier Tiongkok.
Oz
ber-

onderafdeelingsraad.

sahkan keangkatan

Secretariaat, dari Mij. keretaapi, Seberia
Russiche Railway, dan djoega mendjadi

vincie dekat

Juist...toean,

pengantin diatas pela-

tin Santap

00000000000

raad itoe. »
Demikian inilah poela kabarnja orang jang
akan mendjadi Minister dan Lid-Lid Kamer dine-

Sebahagian besar dari leden onderafdeelingsraad Padang Pandjang, terdiri dari
Negerihoofden. (Lebih djelas : barang siapa
jang diangkat mendjadi Negerihoofd dion
derafdeeling Padang Pandjang, dengan

kata

itoe awak sama awak, karena. kalau sesoeatoe
Journalist toelis segala apa jang terdjadi, let wel,
diantara ,,awak sama awak", kita kira ini malam

Poewan Besar
Baginda
Datoek Serbanjaman
H. Perak.

0000000000000

mendjadi Lid Volksraad, haroeslah dia itoe me'ngemoekakan programmanja jang mendjadi sebab
dan alasan, makanja dia ingin doedoek ke Volks-

Dengarlah
Lama itoe:

1. Tengkoe Gajah gemoek
2. Adja Djati Soenggal

peladjarannja, dan dari sitoeia telah memperoleh poela seboeah diploma.

soeatoe pertaroengan pena
Deli menamai toean Djanin,

Redacteur Oetoesan Soematra:
seorang Journalist jangmasih
ber- ,,awak sama awak".
Toean Djanin tidak soeka mencelis
didalam soerat kabarnja perkara satoe

Bedagai

Tammat sekolahnja, ia diangkat mendjaPendjawatnja:
benar atas pemilihan Lid Volksraad boeat wakil
di Consul Tiongkok di Eropa, jaitoe seSoedah
mendjadi
oemoem
di
Soematera
5. Toembak
.
Minang Kabau.
.
Atas ini gerakkan berbagai-bagai terbit moes- Barat, barang siapajanghendak boeah provincie jang masoek bahagian
1.
Pajoeng
anak
Radja-radja
lihat oleh mareka itoe jang dirinja ingin dipilih mendjadilid Volksraad, hen- Rusland. Sesoedah itoe ia dipindahkan, ke
2. Keris
dan sampai doedoek pada korsi Volksraad. Dia daklah lebih doeloe iamen dja- Hai Chan Hocei, jaitoe sebocah provincie
2. Pedang6 orang dajangdajans dengan
orang bekerdja setjara ini djika diperhatikan le- di Districtshoofd PadangPan- antara Rusland dengan Mandsjoerje, disageboek dan Gdajang-dajang dengan lilin.
bih djaoeh. njatalah kedoedoekannja di Volksnaia diangkat mendjadi wakil Consul Geraad itoe bergoena boeat dirinja boekan oentoek djang.
neraal Tiong Kok. Dan djoega, ia meo“Akad nikah.
kebaikan akan Minang Kadau. "
Pikiran saja sesoeatoe orang jang dirinja ingin
djabat,
pekerdjaan
Hoofd
pada
bahagian
Kissah pengoemoen ini, dengan ringkas :
Malam Raboe 13—14 Mei 1930 djam
karang di Sumatra Barat. orang sedang bergiat

Didalam
Pewarta

pendjoedian diroemah seorang kawan
Noer Aziah
awak, sebab kata toean Djanin, selain
Eazzah
dari mesti memikirkan jang lain-lain, mesti
Djoeral Mamnoen
Idipikirkan djoega ,,awak sama awak".
Sjarif Bahaja

13. Jam. “ Intjik
14.
Ibue
hoen, lahir di provincie Kiang Soe. Ia te- 15.
Istri
lah mengoendjoengi Universiteit di Kiang 16.
Adja Hasbah

Djika leden onderafdeelingsraad Padang Soe dengan berkesoedahan sampai tammat
Pandjang bersatoe, leden Gemeenteraden dari sekolah tinggi itoe. Sesoedah itoeia
semoeanja

ini saja maaloemkan, masa se-

goes sekalian telogejang ada

”Tahoen
ke I.

|

14. Imam Pedoeka Toean
15 J.M. Tengkoe Moefti serta membatja

dalam peroetnja, tapi toengybelah sadja do'a.
ajam itoe berteloer.
jae

,bertempoer".

rat kabar di Padang kita

7.
8
9.
10.
11.
12.

de-

SOCRATES.

Djika leden Gemeenteraden Indonesier
Padang, Sawah Loento dan Fort de Kock
eatoe perdjoeangan jang heibat dikoempoelkan mendjadi satoe,
Idjoemlahnja tidak dapat (melawan banjak
didalam pergaoelan anak negeri.
Doea manoesia jang selama ini bersaha- nja djoemlah leden onderafdeelingsraad
bat, tiba-tiba djadi berperang" dida- Padang Pandjang.
Dengan
perkataan lain: lebih banjak
lam bathin, karena masing-masing hendak
memadjoekan diri sendiri mendjadi candi- djoemlah leden onderafdeelingsraad Padaat Volksraad. Orang-orang jang berdiri dang Pandjang dari pada leden Gemeendibelakang kedoea orang jang memadjoe- teraad Padang, Sawah Loento dan Fort
kan diri sendiri itoe, poen djadi toeroet de Kock.

datanglah

senang

ngan keadaannja.

sekali

Apabila

merasa poeas, dan merasa

Balei
— Asahan.

Soeloeng Zainoeddin
J.m.
#
Oejoep
J.m.
a
Temenggoeng
J.m.
»
H.A. Hayat
.
Rahsia ,awak sama awak".
J.m.
"
Mohd. Mochtar
Pada waktoe jang achir, ,oedara" antara
J.m.
”
Oemar
Pewarta Deli dan Oetoesan SoeDatoek Serbaijaman
matra, koerang...... €nak.

6. J.m.

Bahwa orang jang sekaja-kajanja/ adalah mereka
orang

'andjong

Tengkoe Alisjah.
»
Fattahoel Arifin

Sam un

N.V, Reclamebedriif ANETA Weltevreden. H. M. Noer, Bangkattanweg Nasir,

AGENTEN:

»

Harison.

Tengkoe Chairoedin.

»
Ahmad Kadri
.
»
Mohd. Hidajat dan 5 orang
anak Radja-radja dari Asahan.
Jang mengantar
ngantin toeroen

ri istana!

jaitoe

Tengkoe

jang

njamboet
Petang

14

pedame-

tadi.
Bersanding:
1930 djam kira-kira

Mei

poekoel 1'/,.
Pada waktoe perarakan pengantin sam-

pai

diistana diboenjikan Muziek, boenji-

boenjian

orang

hoa, dan Bordha.

bangsa

Hindoe, Tiong-

Jang menjamboet
kedatangan pengantin:

1. Tengkoe Alisjah
&

»

Oejoeb

3.
»
Soeloeng Zainoedin
4. Tengkoe Edaham Laud
5.

»

Mohd.

Saleh

aa

anang

aaaanngeNaaNNaN

Penganten baroe ditangkap politie.
Soeatoe hikajat jang benar terdjadi didalam boelan Mei 1930
4

terima

IV.
KALAU PEREMPOEAN
JANG BERTJINTA.
Meski Noer djaoeh di

Medan. Mesri i

ia berdamping dengan ajah kandoengnja.
Meski ia telah menghadapi soeatoe pekerdjaan bagi penghidoepannja. Akan tetapi ingatannja ke
Langsa djoe-

ga.

Demikian djoega sebaliknja.
Siapa

jang pernah merasa bertjinta, ia

n merasa, kian djaoeh dari jang ditjin-

tai, kian dalam kasih dan rindoe.

Sjarifah kiranja tiada tahan menang- |
goeng
'rindoe. Ditoelisnjalah sepoetjoek
soerat kepada Noer, pada tanggal 23

April 1930.
Tidak oesah sekalian isi soerat itoe kita rakamkan,

sebab

menjinggoeng

perasaan

sangkoetan.
Antara lain-lain,

chawatir
mereka

terlampau
jang ber-

kak.

pada

dikoentji, soepaja ketika ia memberi

noem adiknja, pintoe itoe tidak

mi-

ma-lamanja

adinda?

ja kemaoean

oleh orang toeanja.

adinda

tidak maoe,

lantaran

pada

pekerdjaan

kekanda toeroetkan

djoega" ja kekanda

tapi kalau

telah moengkir itoe

kekanda

ta apa! Adinda ta' sajang pada orang toea
adinda lantaran adinda kasih pada kekanda, adinda poenja maoe

djangan sampai

orang Langsa tahoe bahasa adinda kawin
pada kekanda biar kaoem keloearga kekanda
di Langsa djangan tahoe. Ja ka-

lau kekanda setjotjok
adinda inisjoekoer. Boleh
di Medan
kita panggil
kalau tidak soerat wali
bih baik ajah datang.
Ajah

berangkat

dengan pikiran
adinda sampai
Ajah di Betawi
adinda rasa le-

kita poen berangkat

biar

dinegeri mana asal djaoeh, kalau ti-

dak

ta' oesahlah ajah datang tapi sehabis

itoe,

jalah:

dioendjoekkan,

Siapa

jang

pernah menempoeh antara

loeboengi

oleh

perasaan jang berdebar,
djalan jang rendah

Aminah diroemah orang toeanja, tidoer dan "mesti melaloei
seorang diri didalam seboeah bilik.
dan tinggi, dan

boekit!

Setelah menempoeh

beberapa

Penjamboetan dengan 1 pajoeng bagi
anak radja-radja.
Jang mendjoelang pengantin, Penghoe-

loe Dalam.

Jang
menjamboet
kedatangan pehak
perempoean
Asahan.

1.

dari

Tengkoe Sjarifah bahaja

2.
3.

“
”

Regajah
Jang

5,

"

Oeloeng Esjah
Aliwijah (isteri Tengkoe
Mohd, Bahri) beserta de-

-

ngan pengiring-pengiringnja.
Jang menepoeng tawari waktoe pengantin bersanding.

1. Ja.m. Tengkoe Perdana Mentri
2. J.t.m.

#

Mahkota

3. Jam.
Pengeran Bedagai
A Jam".
Abdul Malik
5.
J.m
4
Oeioeb
6.
» , Temenggoeng
1. aa orang — Tengkoe
8. )dari Asahan.

9. Iman Padoeka Toean, serta membatja
Waktoe dipasang
meriam 6 das,
Jang mengatoerkan memasang meriam

Fengkoe Djaja Pahlawan.

Pendjawatwaktoe bersanding.
5. toembak
1. Pajoeng anak radja-radja.
2. Keris
&

Pedang
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Rapport Simon,
Disini soedah didirikan lagi satog autoLonden, 12 Mei. Dalam Lagerhuis miv€rhuurderij baroe, oleh toean Machmoel nister Wedgwood
Benn memaloemkan
dari Firma Boemipoetera, dengan .pengoebahw
bahag
perta
a
ian
ma dari rapport
roesan toean Hadji Hasjim, bertempat di
Commissie
Simon (pemandangan setjara
Calcuttastraat.
riwajat) akan terbit pada 10 Juni. Baha—0—

gian kedoea dari rapport

djantan

DARI BERSTE KAMER

oentoek

Idoelkoerban.

Meneroeskan pembitjaraan begrooting

Banjaknja

Indonesia

kita

harap

poela,

pihak

lama djabatannja
dahoeloe
memboeat
kebentjian anak Negeri terhadap kepada

Gezag Belanda.
Mr. Fock dalam tahoen 1918 mengeritiek
atas

pembitjaraan-pembitjaraan

dan per-

itoe akan ke-

merajakan

jang mendapat

hari

besar

koerban ada

pertanjaan tentang chabar jang baroe di-

terima

dari

India, dengan

mengatakan,

bahwa Hadji dari Turangzai bersama de-

gan pengikoet-pengikoetnja soedah masoek mendekati Peshawar dengan antara

djandjian-perdjandjian Graaf van Limburg Stirum, dengan dikatakan bahasa ia-

20 mijl.

nja

pada tanggal 10 Mei.
la mendjawab peringatan ini, bahwa ia

menghilangkan

kekoeatan

jang

ber-

Pertanjaan

Dengan

dak djaoeh dari roemah Aminah.
djalan Langsa dan Medan, akan dapat
Dari siangnja soedah didjandjikan, bah- membajangkan didalam ingatannja, bagai' wamalam itoe, haroes mereka akan me- mana soekarnja perdjalanan seroepa itoe,
larikan diri.
ditengah-tengah malam jang gelap dise-

Pada waktoe sendja disengadjanja me-

Aneta Reuter,

Gerakan CavcL.i,

Atas kedatangannja soedah diberi ingat

oeasa.
M.
SoMinister De Graaff memetjahkan per- akan meneroes
angkoepon.
kan maks
ja meskipoen
hoeboengan
j. diperboeat oleh Van Stirum dihalangi dengan beberoedn
Toean Mangaradja Soangkoepon meapa perhalangan.
berapa
lembar
papan. Dari sitoelah ia madjoekan pertanjaan dengan soerat ke- dengan anak negeri Mr. Fock teroes meOleh sebab itoe kemaren soedah dilaneroes memetjahkan perhoeboengan itoe. koekan penjeranga dari
keloear, toeroen kebawah roemah. Ia pada Regeering :
atas oedara. Apa
n
Spr. kembali mengeritiek atas sikapnja hasil dari penjeranga ini
merajap ditempat-tempat jang gelap dibaSibertanja mendapat kabar, bahwa kebeloem diken
wah kolong, menoedjoe kedjalan raja.
wadjiban memboeat djalan serta mem- Fock dengan mengoendjoekkan, bahwa se- tahoei.
perbaikinja antara onderneming Mompang gala pemogokan2 boleh dikenakan hoekoePengikoet-pengiDidalam kegelap kegelitaan itoelah, jdan Hoeta Godang jang pandjangnja kira- man, dimana
ia koetib boenjinja rapport
koet
Gandhi di
Sjarifah -dapat berdjabat tangan dengan kira 8 djam perdjalanan, dalam bilangan mr.
Vreede, didjadikan sebagai boekti,
tangkap,
Noer, jang telah sekian lamanja terlarang district Soengei Kanan, bahagian Kota bahwa
keadaan industrie di Soerabaja
Bombay,
12 Mei. Tyabji dan segala
akan bertemoe, akan bertjakap, dan akan Pinang,
sama sekali dipikoelkan kepada meroepakan sebagai tiang kehidoepan vrijwillegers soedah ditangkap sewaktoe
bergaoelan.
orang perodi, dan pekerdjaan itoe ter- j. menimboelkan staking. Seteroesnja ia memoelai berangkat menoedjoe ke DharDidalam perdjalanan jang seroepa ini, pandang
sebagai kewadjiban oeroesan oelangi pembitjaraan Meyer Ranneft seba- sana.
waktoe itoe lebih mahal harganja dari djiwa. kampoeng, jang mana oleh sibertanja gai satoe boekti j. memberatkan pikoelan
Soerat dari Onderbelasting kepada anak negeri.
Oleh sebab itoe, dengan tidak banjak pandang koerang patoet.
,
koning.
tjerita, mereka laloe naik ke auto. Auto
'Toean Savornin Lohman, meminta keLonden, 12 Mei. Minister btbeat India
Masing-masing orang perodi dari disdilarikan amat
kentjang, dengan tidak trict terseboet sekarang mesti kerdja sa- pada prof. Kranenburg soepaja diberikan menerangkan soeatoe ma'loemat dari Onmemperdoelikan
barang sesoeatoe jang ban boelan, satoe hari oentoek menger- keterangan jang lebih djelas tentang oe- derkoning tentang kedjadian sekarang di
bertemoe ditengah djalan.
djakan djalan itoe atau memperbaikinja. roesan pendirian democratisch koloniaal India: jang boenjinja seperti berikoet:

Dengan perantaraan seorang lain, dapatlah ia memperboeat perhoeboengan dengan
Bagaimana tangkasnja sang chauffeur,
Aminah,
dan bermoefakat
akanlari.
demikian djoega tangkasnja keempat roda
'
2.
.
kereta itoe melajang diatas tanah jang daPada tanggal 30 Mei (malam), ditengah- tar.

kannja dengan djalan semboeni.

Adiviseur J. I. B,

Autoverhuurderij baroe.

iitee aenfoek menoendjoekkan

Bestuur—lebih loeas: segenap pihak —akan
Ketika Sjarifah berdaja akan keloear demikian poela menjamboet critiek kita,
dari roemah, Noer mengerti dengan ha- jang selamanja dilakoekan dengan pikiran
ti tidak sabar dengan auto ditepi djalan. jang sehat.
Aminah mengetahoei hal ini. Achirnja
Itoelah djalan jang loeroes:
Sjarifah Aminah, mengambil kepoetoesan,
—0—
keloear dari lobang lantai.
Oeroesan Rodi.

ja elektrisch dalam kota Medan.
tidak oesah banjak diperintah, ia sendiri
Dengan tidak berpikir pandjang, ia la- tahoe melarikan autonja seperti kilat.
loe berangkat ke Langsa.
Kenderaan setan, terasa goenanja didalam perkara jang seperti ini.

Semendjak siang hatinja berdebar-debar.
Barang-barang jang perloe telah disedia-

adalah

0... —0—

setoedjoe akan soal defensie.

300 orang. Politi datang mengamankan
Den Haag, 13 Mei. Tatkala diteroes- dan menangka 24e orang
barang sesoeatoe kekeliroean kita. Djika
.
p
dengan keterangan jang diberikan, kita kan perdebatan tentang begrooting IndoPen
dari
jer
angan
njata keliroe, kita sendiri tentoe menga- nesia dalam Eerste Kamar, Mr. Mendels
oeda
di
Pesh
ra
awar
.
memboeat perlawanan dengan menerangkoei kekelirogan itoe.
Londen, 12 Mei.
Dala
m
Lager
huis,
Seperti kita menerima kekeliroean kita kan, bahwa politiek De Craaff dalam se- minister Bedgwood Denn mendjawab atas
keterangan

memperbandingkan

kepada

dae-

Chauffeur auto ini, roepanja sahabat rah lain dalam gewest Soematera Timoer,
kita bernikah kita berangkat dilain neger'. Noer poela.
Dari siang mereka telah hal. ini adalah be'erti satoe pikoelan jang
moefakat, bagaimana malam itoe mereka berat.
Setelah menerima soerat sedemikian boe- akan melarikan gadis jang ditjintainja
Orang-orang perodi didaerah terseboet,
njinja, setelah.mendengar perkataan-per- itoe,
kabarnja soedah meneboes kerahan rodikataan jang terloekis diatas kertas seoemSang Chauffeur, seorang moeda, jang nja saban tahoen masing-masing f 6.—
pama air mata jang bertjoetjoeran, Noer tiboleh djadi telah pernah djoega merasai setahoen, sedang djalan jang terseboet
ada dapat hidoep lebih lama dibawah tjaha- seperti jang dirasai oleh Nuer, dengan

tengah malam jang gelap gelita, Noer telah menoenggoe dengan seboeah auto, ti-

oean Salim,

toe- keterangan dari segenap pihak, meskipoen

apa, jaitoe lantaran adinda lari berat hati
Perlahan ia memboeka lantai kamarnja,
kekanda meninggalkan orang toea kekan- soepaja dari sitoe dapat meloloskan diri.
da apa bolelr boeat ta" bisalah adinda
Tidak lama kemoedian, telah terboeka
melansoengkan niat dihati adinda kekanda
toch ta“ loepa
kkekanda bilang ,,kalau
Soenggoeh adinda berkata djalan melarat

bersama

berboe- kita selamanja soeka menerima keterangan-

ratap dan ta-

pi kalau boeat adinda tinggal tetap sela-

dari bilangan Atjeh, dari pemba-

ga

Chabar Kawat.

seperti

adinda begini: adinda lari menoeroet
kak. ibaratnja adinda memboeang diri,
tapi kehendak adinda boeat sementara
waktoe kita bernikahdi Medan boleh : ta-

narjo.

loear pada 23 Juni.
Auto masoek parit.
Kemarin, sebocah motor gerobak telah
Tentang hal India, minister menerangb:rlanggar, dengan motor plezier didja- kan, bahwa kepala balatentera India jang
lanan antara Kaban Djahe dengan Bras- baroe ini socdah bertemoe dengan bebePintoe bilik itoe berboenji, bila diboe- hatikan pekerdjaan Bestuur, sebaliknja pi- tagi. Sebabnja ialah karena motor gerobak tapa opsir-opsir jang soedah Tama dalam
hak Bestuur akan memperhatikan poela pe- salah mengambil djalan.
pengalaman dalam tentera India, boleh
ka koentjinja.
kerdjaan
kita.
Meskipoen
dari
Sinar
Kedoea
kereta
itoe
masoek
kedalam
dikat
akan soedah mempoenjai kekoeasaan
Sengadja pintoe itoe tidak dikoentjinja,
jang tjoekoep dan menjenangkan.
soepaja ketika diboeka djangan ada jang Deli kerap kali dikeloearkan critiek, te- parit, dan mendapat keroesakan.
tapi mesti diakoei, critiek-critiek kita, jang
9 orang pendoedoek motor terseboet
Kaoem Islamdengan
mendengar.
bersifae membangoenkan.
poekoel rata mendapat loeka parah.
Hindoe.
Tengah-tengah malam, biasanja adik
Dengan djalan demikian, kita akan samShillong, 12 Mei. Tiga orang soedah
nja jang ketjil dari bilik sebelah berteri- pai kepada pekerdjaan bersama-sama,
mati dan 10 orang beroleh loeka pada
ak minta minoem. Bila adiknja minta mi- goena kema'moeran dan kesentosaan negetatkala terdjadi hoeroe hara tanggal 9dan
noem, selamanja ia jang memberi minoem. ri ini.
10 dezer di Digboi, jaitoe sesoedahnja
Inilah poela perloenja pintoe itoe tidak
Djalan jang aman oentoek sampai keorang Islam menjembelih seekor lemboe

Setelah oedara malam telah bertoekar.
Setelah disebelah menjebelah tidak ada
Langsa 23 April orang jang bangoen, Sjarifah, moelai menKak. Mohd. Noer!
tjari djalan akan keloear roemah.
Bersama ini soerat tentoe kak. menAkan toeroen dari tangga, ia takoet,
djadi heran beginilah kak. Soenggoeh ketika memboeka pintoe besar, diketahoei
kasih

Sama-sama memperhatikan.

masang lampoe didalam kamarnja seper- tja-pembatja kita, menoendjoekkan, bahwa
ti biasa. Tidak sedikitpoen -djoega ia dibilangan Atjeh- Sinar Deli beroleh
memperlihatkan, bahwa ia akan bertjerai perhatian tjoekoep.
dengan biliknja. Tidak sedikitpoen djoega
Sekarang kita terima soerat dari Gekentara, bahwa ia akan meninggalkan westelijk
Secretaris, atas nama wd. Gouiboenja, menoeroetkan orang jang ditjin- verneur, memiritalembaran Sinar Deli
tainja
jang ihemoeat toelisan tentang Atjeh,
itaharap seteroesnja, soepaja kedoea
Didalam bilik, biasanja ia tidoer debelah
pihak, baik pihak pers akan memperngan mengoentjikan pintoe.

nji, dengan maksoed, soepaja orang
anja djangan terbangoen.

ngis Sjarifah menoelis:

lain, diselakan meminta kartoe

Didalam Sinar
Dieli, kerap kali kita
moeatkan artikel-a
tentang keadaan
")Atjeh. Soerat-soerat jang kerap kali kita

antara Atjeh dan Deli.

Toean Mendles menghendaki soepaja
oentoek begrooti
ng itoe tidak diterima. Toean Van
nadlir, pada tocan Dasoeki p/a Mr. Soe-

Deli
dan kepala pemerintah.

terpandang sebagai djalan oemoem.
Apabila hal-hal terseboet benar, maka

Toean

Dengan berasa sajang, tetapi tidak da-

Fock membantah beberapa pa- pat dihindarkan, maka saja sebagai Resal atas critiek Mendels dalam selama ia geering terpaksa memakai sendjata, bers
mendjalankan djabatannja, dan ia moeng- hoeboeng dengan antjaman-antjamanjang
kir bahasa ia melemahkan pergerakananak timboel dari anak negeri jang meroesaknegeri.
kan keamanan publiek India, dan RegeeSpr. menerangkan, bahwa communisme ring memakai sendjata itoe dipandang semesli ditindas, soepaja anak negeri me- bagai terpaksa oentoek mendjaga nama
lihat bahasa Regeering ada berkoeasa.
baik India dimata doenia atau pikiran seSpr. menerangkan, bahwa moendoernja

hat

serta akan memperbaiki Gezag. De-

sekolah-sekolah desa itoe adalah disebab- ngan desakan sebagai saja satoe
Regeesebabnja orang-orang perodi dalam dis- kan koerangnja mendapat perhatian dari ring dan oleh koeasanja keadaan jang
trict Soengei
Kanan tidak dibebaskan anak negeri, boekanlah disebabkan bezui- memaksa mengambil sikap, maka dengan
dari mengerdjakan rodi pada djalan antara niging.
" djelas saja terangkan bahwa maksoed kita
5
Spr. dalam tahoen 1906 soedah beroe- tidak berobah.
onderneming Mompang itoe dengan HoeBaik saja sebagai Regeering, mtaoepoen
tagodang, dan mengapakah tidak dipi- saha memadjoekan onderwijs jang soedah
Regeering dari Zijne Majesteit berhoekoelkan pekerdjaan djalan itoe kepada diakoei oleh toean Van Kol.
Plaatselijke Raad dari Cultuurgebied dari
Spr. boekannja menentang kepada Wa- boeng dengan kedjadian2 j. boeroek itoe,
Soematera Timoer.
li Negeri terseboet, tetapi ia menerang- akan dilainkan dari kepoetoesan boeat
—0—
kan bahwa politiek kepertjajaan itoe ia tetap pada politiek j. soedah dima'loemkan
katakan tidak berapa baik hasilnja.
pada tg. 1 November. Akan diambil satoe
Loterij besar.
Loterij
besar Eijkenstichting, soedah diSpr. berharap, soepaja Poenale Sanctie tindakan dalam satoe vergadering j. bakal
tarik kemarin.
djangan dipandang sebagai soeatoe tem- diadakan di Londen. Conferentie dari waPrijs £. 100.000: djatoeh pada no. 56222. pat penginapan. Ia ingin soepaja peroe- kil2 akan membitjarakan itoe pada tg. 20
sibertanja ingin dapat keterangan, apakah

Prijs £. 75.000:
Prijs f. 50.000:

36587 $ 923355

bahan

Bestuur di Soematera-

Barat dapat

6828.
104277.

dilakoekan dalam pembitjaraan suppletoi-

133414: 184416: 158423.

re begrooting.
Toean Kranenburg tidak soeka mendja-

3

"

Prijzen f. 25.000: djatoeh pada no:

kesoeka-

terhadap atas pendirian socialistisch.

October jang akan datang.

Meskipoen tanggalnja nanti akan dinjatakan dibelakang, saja ingin oentoek men-

tjapai kebaikan soepaja didatangkan

ge-

wab pertanjaan toean De Savornin Lohman degeerden “dari India boeat rhenghadiri
ran, sampailah mereka ke Medan pada
Imperieele Conferentie j. bakal diadakan
137402: 19979, 38172: 16130: 188860: 13973:
besok malamnja poekoel 4.
Minister
memberi
pada
penghabisan September.
36295:104919:70239:45334:194439:159056.
djawaban
Pemboekaan Contferentie India sekarang
Prijzen f. 5000: djatoeh pada nos :
Minister memberi
djawaban: dengan dengan lekas akan didjadikan sesoedah164860: 199936: 84601 48677, 25753 :
Lomba koeda di Kaban Djahe.
pendek,
bahwa
soeara-soeara
dari pe- nja selesai Imperieele Conferentie itoe.
54761: 153782: 14188: 1491:
Pada tahoen jang telah liwat, di Ka- 139613:
mimpin-pemimpin
pergerakan
anak
Negeban Djahe, diadakan perlombaan koeda, 187895: 91915: 57089: 95036: 31645: ri boekannja memoesoehi kepada Regee- Saja akoei, bahwa sekarang seloeroeh
India mengehendaki politiek jang lebih
: 56861 : 196233:
oentoek koeda-koeda Batak. Maka pada 120047: 132446: 71388
ring.
loeas
dan menoeroet pemandangan saja
88676,
43417
,
93340:
42233:
hari Selasa tanggal 16 Jurii j.a.d. poekoel
Azas penghapoesan Poenale Sanctie India terlaloe soeka melemahkan sesoePrijzen
f.
1000.:
djatoeh
pada
nos:
doea sore perlombaan itoe akan diadakan
soedah ditetapkan oleh Regeering: Wak
pertjobaan
oentoek
membantoe
poela. Litanah lapang perlombaan, banjak 76516: 128069: 121550 28958: 60365: toenja mesti akan ditetapkan. Ia berpenda- atoe
ketjerdasan jang pantas bagi mereka itoe.
162655,
107272,
19297:
160851,
186798:
diperboeat perobahan, sedangkan tempat
bergantoenj
: 67667 : 196464: 180210: patan tentang perbedaanantara pengina- Ketjerdasan jang demikian
doedoek sipenonton djoega diperbaiki. 193697: 170036
pan dan lain-lain kesempatan tidak betoel: kepada keadaan jang baik jang tidal
85762:
53836:
184177:
1044755
130426,
Pada hari itoe djoega akan diadakan
penting dari pada politie jang
112239 115492, 110711, 52743: 85191: sebab djikalau ia terpandang sebagai satoe lebih
tentoonstelling babi.
penginapan,
jang
perloe
tjampoer
negeri
akan
datan
g.
12833:
30342:
68150,
157602,
73079:
Seteroesnja didalam
programma itoe
Belanda, ia maoe bertanja hal itoe.
Tidak ada djalan jang ditimbang lebih
60632:
126774:
148865,
95058,
166463,
akan diadakan Pasar Malam dan djoega
Spr. mengatakan, bahwa sebahagian be- baik goena keamanan dengan mempoenjai
179191: 189967, 56582: 81630: 62705:
keramaian-anak negeri.
sar
dari pendoedoek anak negeri adalah perasaan oentoek menjoekai
roe1356145
13249,
186259
: 1225687 : 36785,
—0—
koen
damai
orang
baik-baik.
.
13909,
8475:
84187,
39635,
177056:
Oepah koeli-koeli.
Selama mereka itoe masih tjampoer da
Djoemlah oeang boeat Peroebahan
Dalam verslag tahoenan D. S. V. ada 189824: 680535 11845: 140679: 40403: Bestuur termasoek pada agenda suppetoire lam perlawan
an terhadap kepada peme122525,
54333, 141905, 7727, 20710.
dinjatakan dalam lijst tentang oepah2 koeli
rintah
begrooting.
seba
gaim
ana soedah
197793,
r
98645:
1941645 1172215 98645,
dalam beberapa tahoen.
Tentang oepah
sebah
agian
dari
oend
angoend
n
ang
194164:
117221:
83720:111163:
1804175
koeli2 perempoean ada dilainkan dari oepah
Toean Koster meminta ketetapan, soe- tidak ada ketetapan halo
ean dalamnja jang
koeli2 lakilaki. Oepah koeli2 laki2 setiap 1977665 197484: 34220, 72756, 1057215 paja peroebahan dari Poenale Sanctie mana actie seroe
pa itoe mesti akan tertahari dalam tahoen 1929 f0.59 dan perem- 1807: 30260, 13249:
mesti disjahkan oleh Staten Generaal.
rik sendirinja selama mereka
—0—
n
poean f0.45. Dalam tahoen 1925 dan 1926
Minister akan menimbang dengan tjara keinginannja boeat
India,
tento
e
lawan
dan 1927 masing2ialah f0.52 dan f0.42:
bagaimana mestinja Statan
Generaal tjam- mere
Lesing Hadji Salim.
ka tidak akan membiarkan itoe.
f0.57 dan f0.45: f0,57'/, dan 0.45
poer dalam hal ini.
Ma'lbemkan oendang2
Siapa hendak mendengar
perang di-Sholapur.
'Toean Mendels memperingatkan soeatoe
13 Mei.
keterangan darisoeatoe kedjahatannja Poe- berbolapur,
haroes meminta “soerat.
cenja peratoeran dimana peperangan
nale Sanctie, disebabkan hal ini mesti diaKalau masa
Volksrand, leden onderBerita jang pasti kita terima dari Bes- toer dengan ordonnantie. Spr, bertanja tengah oemoenkaa,
afdeelingsraad
ng Pandjang, sama poeas mentar sesoedahnjaperatoeran perang
tuurJ.I.
B. bahwa petang Sabtoe malam apakah minister maoe menerangkan apa
makan
kambing dan nasi geboeli alias ni
.| minggoe dihadap, didalam gedoeng J. I.B. jang terdjadi dalam kamer dan minta soe- dioemoemkan, militair . teroes mengatoer
minjak.
tidak oesah membeli lagi ,
Candidaat-candidaat Volksraad, sama berlomba akan diadakan lesing oleh toean Hadji paja mendapat satoe keterangan jang djelas, peridjagaan diseloeroeh kota. Pendjagaan
mengambil hati leden raad jang mendjadi pemilih- A. Salim
oentoek leden dan Donateur, apa jang akan diperboeat oleh minister dengan senapang-sena,
mesin ditempat
pemilih ito. dan
bagi
jang
dioendang.
Setelah minister memberi penjahoetan atas tempat . jang dikocatri diadakan dimana
Kalau
ini diroemah candidaat anoe ada
soerat pembitjaraan itoe, maka begrooting itoe di- diboeat Seng
petakan
chandoeri,
mi
lain diroemah candidaat Mereka 'jang tidak menerima
s0epolan ada ,
jang mati,
oendangan, karena keloepaan atau Izin- terima dengan tidak oendian soeara.
paja djalan tidak dapat

DARI PERGAOELAN.

Prijzen £. 10.000: djatoeh pada nos :

£

NEDERLAND.

Advretentie

Aneta Radio.
Kapal terbai

baroe

Antwarpen 13 Mei. Kapal terbang baroe
F4, kepoenjaan K.L.M. boeat perdjalanan
ke Indonesia, telah terbang melewati oeda-

Dengan segala hormat, di ka

LELANG

tahoe - pada

penghi-

besar dan

doepan dan kebaikan Mr. Troelstra seba-

besar dan
lain-lainnja.

,

gai peringatan.

Soerat kabar Telegraaf menoelis. TroeIstra hidoep selamanja didalam ketjintaan

beriboe-beriboe

' kaoem

saja nama M. TAHER, moelai dari
tanggal 10 Mei 1930, saja soedah
kasih berhenti dari saja poenja

mempoenjai

perasaan

dan

hai

Mohamad

manoesia jang

2.

dari

Djoendjoeng,

dan

pioetang,

poenja

saja

apabila M. TAHER memboeat hoe-

tang diatas nama A.M. (MAARTHA
&

Co),

klerk

Inspecteur
Onderwijs.

soepaja

terang

adanja.

klerk — Kantoor

Abdul

Goiwverneur.
kantoor.

A.M. Thalib, Sinar Deli.

nama

diatas

djoega

pcen

saja sendiri, saja tidak akan menanggoeng.

Demikianlah

Inlandsche
klerk Post

lagi tagih menagih

berhak

tidak

dan

pesanan:

Isa,

hari

ini

advertentie

soerat chabar Sinar Deli M. TAHER

Aa

Abdul Aziz, Directeur Sinar Deli.

Ne-

derland! Orang jang berdjasa itoe soedah mangkat.
Soerat kabar N.R. Crt. menoelis: Penga-

Rawi,

Mohamad

minta

pendoedoek

boenga

A.M.

merk

perantaraan

dengan

anak) Gramafoon

pot-put

Jang menerima

3.
terima kasih.
4.
Ang:
Soerat kabar Vaderland, menoelis
5.

katlah topi kamoe,

ketjil,

(MAARTHA & Co).
Sebab itoe moelai

DJAAFAR gelar Soetan Seri Moelia
Gemeente kaad Medan

boeroeh,

tahoe

(boeat

jang memakei

fima

Venduhouder,

berkejang mana oesahanja jang tidak
pergah.
mentje
1“poetoesan itoe, tentang
kadari
ang
ng-wen
lakoean jang sewena
kaoem
kepada
p
terhada
an
madjik
oem
boeroeh. Dan ia telah mengoebah prak-

tijk itoe mendjadi praktijk

ketjil

Ipar jaitoe
prempoean

bahasa saja poenja
adek kandoeng dari

Tanah Air

ILJAS Sertang penggalian harta jang terpendam ber- Di roemah. toean MOHD
tambah-tambah. Sipenggali itoe menerang- dangweg No. 356 (Soengei Krah) pada
kan bahwa djika didapat lobang jang da- hari DJOEMAAT tanggal 16 MEI 1930
moelai dari poekoel 6 sore,
lamnja delapan meter, akanada berisi mas.
Jang
akan di lelang dari segala perkaMeninggalnja Mr. Troe- kas roemah
tangga jang selamanja di
rs.
Istra Soeara-soearape
pelihara
dengan
-baik seperti Krosi Medja
Den Haag 13Mei. Semoca pers telah dari djati, Lemari djati, tempat tidocr
tentang

dan

toean-tocan

Engkoe-cngkoe serta intjik-intjik,

ra tentoonstelling di-Antwerpen.
Sebab hendak berangkat ke
Penggali harta jnng terpendam di-Zaandam.
(Tapanoeli).
Zaandam 13 Mei. Perhatian orang ten-

menoelis artikel-artikel

|

O pemeni .TAHOEA

F 4 dioedara

twerpen.

M.

Hormat dari saja
Manan

MAARTHA

Ambonstraat

97

menager dari

&

Co.

12,

09

Medan,

kara

“NG

Gan
G0
5

ia

HN

000000

mama

TOKO rn DRUKKERIJ
,THE ROELAM COMPANY“
(sorga). I

roeh Mr. Troelstra soedah patah. Boeat

poenja kesehatan/jia terpaksa meninggalkan |
pekerdjaan leider itoe. Troelstra tidak bo-

leh terpisah dari negeri kesenangan
Oepatjara didalam
Kamer.

@Toean belcem “
nenjariCEZNFOON?
perhatikan
@auto
recelame. kita-jang mendjadjah seloeroeh Sumatra Timoer W
@ Atjeh, Tapanoeli dan Padang.
djasanja. Oetoesan Regeering jang hadir
@ Djika tocan bermaksoed hendak membeli GRAMAFOON tahan

didalam oepatjara itoe Minister Ruys de
Beerenbrouck, menjamboeng pedato kamer
voorzitter itoe.
Hari penghabisan.

sadja dan bitjara dengan verkooper kita.
Atawa datang di toko kita diterima dengan segala senang hati.
Harga pantas dan bersaingan dengan lain-lain tempat. Tidak
pertjaja? Boleh tjoba.

Dari sehari kesahari pengaroeh Mr.
Troelstra bertambah koerang, dan berbitja-

soedan

menjedar dan djagai oleh

tidak

dengan doeka tjita.
Artikel-artikel.

Roode,
De
Bruins,
dan lain-lainnja.
smit
Anker
r,
Kuype

INDONESIA.
Perkara boenoeh di Semarang.
Semarang, 14 Mei. A.N. van den Worm

pesakitan dalam perkara boenoeh di Tjandi hotel di Semarang, soedah masoekkan
permintaan gratie kepada G.G. jang sampai
sekarang beloem lagi dapat kepoetoesan.

Mangkoenegoro dengan Indon. Verbond.
Semarang, 14 Mes. Berhoeboeng dengan

.soedah
kabar tentang Mangkoenegoro
Lox.
maka
Verbond,
Indon.
tarik diri dari

mengabarkan

bockannja seorang lid, dan

boekannja seorang beschermheer dan tidak
berhoeboengan apa-apa dengan verbond

terseboet.
Meninggalnja dokter Slamat:
Buitenzorg, 14 Mei. Algemeene Secretarie mengirimkan

kawat

boenjinja seperti berikoet:
»Wali Negeri memerintahkan kepada
saja boeat memintakkan kepada Toean
soepaja atas nama Zijnc Excellentie boeat
menoendjoekkan tanda toeroet berdoeka-

tjita kepada njonja dr. Slamat jang

soe-

dah mendjadi korban sewaktoe mendjalankan kewadjibannja diserang. penjakit
pest di Garoet.”

mb

Selakan

g
g
g
G
3
&
g
2
.

atawa

sendiri

Telefoon No. 20

12

Na
00000 SKND

' 4400000 SELASA
AAE

:
g

pesan

persaksikan

———t...KALALA/

Bioscoop

6 444444

Onderneming

Awas !
.

Moelai

dari

bon di Oostkust,
gambar) sewain

oentoek keperloean kebon-ke-

kita soedah

40

BAROE

Lekas

»
|

mun 00400 eng
MOENTJOEL

bikin perhoeboengan

»
|

Tanja keterangan pada

SUMATRA GRAMOPHOON COMPANY
Telegram edres Sumatraphoon.

:

Oudemarkstr. 2. Medan, Tel. sementara 1174.

Di

kita poenja Toko, bisa beli dengan

GRAMOPHOON

adakan ,,Bioscoop” (komedi

doenia

dagang,

merk

jang

Huurkoop (ansoer)

terkenal

dalam” pergaoelan

ia itoe, merk ODE ON, dari harga jang

semoerah moerahnja, sehingga harga jang setinggi-tingginja.
Tiap-tiap beli satoe mesin dapat 5 bidji Plaat extra. Dari lagoe

compleet sama lampoe Electriesnja.

Filmnja disediakan jang kotjak-kotjak dan ramai.

lagoe boleh pilih, menoeroet sekehendak Toean-toean, Model

Pembajaran

|
»
0

tangga.

»

9

auto

nja

direken paling moerah atau boleh berdamai.

Dan djoega ada mempersewakan: VRACHT
dan

DIA

0 »

»
»

Awas !!

sekarang

at

3

.

Pa

lain-lain.

Lampoe

AUTO

Electrisch boeat keperloean

Pasar Malam.
Keterangan

.atas Gouverneu

Generaal kepada Resident Tasik Malaja,

Sedia bermatjam-matjam

Menoenggoe dengan hormat.

99

e
»
Soerat kabar het Volk, memoeat ar- »
tikel bocat mendjadi peringatan kepadaj.
itoe jaitoe j. ditoelis oleh »
meninggal
van Albarda, Mevr. De Vries, .
Tt.
Polak, Mendels,
isterinja

Aluminium

Medan's Warenhuis

WILLISSTRAAT 23 Telefoon 1352
MEDAN

Voorzitter dari Tweede kamer, memperingatkan tentang penghidoepan Troelstra dengan perkataan jang mengingati

bersalaman ia mesedikit. Dengan
ra
n isterinja dan
denga
ian
pez:
ngambil
sahabat-saha....uja. Semendjak 9 Mei ia

|
|

Dari

0
»
4
»
» 39
e
, 400000

kita

tanggoeng

Kedatangan

toean-toean

kita

bagi

perhiasan

roemah

dengan

Speciaal

samboet

Orkest INTERNATIONAAL.
Menoenggoe dengan -hormat.

Sumatra Gramophoon

Kao

boleh tanja sama :

menjenangkan

90

Coy.

man 00000

BIOSCOOP ONDERNEMING

@
0
0
Makaustraat (dibelakang Royal Bioscoop)
?
Telefoon No. 491 — Medan.
»
|
0
SESEAUE
5 OSKOKEA5 444444 ?

merk : THONG

& Co.

Toean

SAROENG
Hanja

k besar Gan locar biasa:

2 Film besar jang tergilih
kedoeanja
film
bitjara:
FOX SPECIAL.
SPEAKEASY.
dengan,
PAUL PAGE, LOLA LANE
dan HENRY B.WALT HALL.

Satoe Sportfilm jang amat

ramai penoeh dengan perdjoeangan, — pertandingan
Boxsen, loemba Koeda dan
pemandangan

jang

biasa di kota NEW

V.

G.

Satoe

seteroesnja.
——

Tjoraknja teratoer dengan pantas dan memaniskan pada pemandangan, mmoeroet kesoekaan didjaman sekarang, kleurnja
bermatjam roepa seperti: hitam, copy, blauw, oemoe, hidjau,
gandaria, chocolade, pvctih dan lain-lain.
Harga boeat pakain:
dari soetera Shanghai no.

dengan
LANE
dan PAUL PAGE

seperti

drama

oemoe,: 4 f 4- f 10-f

muziek

jang amat

dan

16 Bagian

-

1: 4 f 10.- f 15.-

f 20.- f 27.50 dan f 35.—

Boeat didjoeal lagi:
diatas

djoega

no.

f 250.- 1 300.- f 500.- danf 600.Sarceng Boegis pakaian

1:

perkodi

f 180.- f 200.-

.

Adat orang Sumatra .Roepanja hitam dan

15- f 20.- danf 35.-

Saroeng Boegis boeat djoeal Ingi: Roepanja hitam atau oemoe,
perkodi: f 65.- f 170.- f 200.- f 250. f 400.- dan f 600.-

merdoe,

dengarlah ini per-

toendjoekan
biasa.

Post Box 72.

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

Saroeng

jang sanget IG
dan ramei, | f
penoeh dengan njanjian dan

MAKASSAR

ASLI

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

Samarinda

hati

TOELEN.

BOORHAN

79—81

Saroeng

menarik

JANG

TOKO SAROENG TENOENAN

GIRL FROM HAVANA | &

LOLA

dan BOEGIS

jang toelen?! 1m

pada:

loear

YORK.

Serta:

THE

SAMARINDA

Passarstraat

Moelai hari Rebo, 14 Mei 1930
Pertjoendjoekan jang Paling

membeli SJAROENG

dapat

4

DELI -BI0OSCOOP

Liat

hendak

jang

loear | E

16 Bagian

Kita

menoenggoe pesanan pertjobaan jang lekas dan diminta djangan loepa

tocan-tocam toeliskan dengan menoeroet harga jang terseboet di SINAR DELI.

Langganan SETIA harga dan pembajaran boleh berdamai MM

|»
@
«

MANA

Sean

000000000000000
3 Boekannja

(@

.

Awas!!!

0

omong

kosong, dan 4»

boleh tjoba bikin pakean sama @
Ini adres jang soedah terkenal:

3 ABDUL WAHID II3
Kleermaker

Maoe gaja?

Maoe tjantik?

Calcuttastraat No. 31 - Medan
Datanglah di—55.

Balistraat No. 6.

Teletoon No, 1426 —o- Medan
- Deli. $
.——
z
»

Tu

»

.
jang

menoeroet

model

»

i
biasa

dan sengadja

toko
di di toko
soedah
mempoenjai kepandean jang tjoekoep.

Ditanggoeng bagoes serta pas 2
potongannja

Ini toko Speciaal Kleermaker,

da5

Pekerdjaan

kerdjaja

ditanggoeng

tjepat

dan

netjis

dan

4 San kemaoean orang zaman se- H

sedia segala

? karan 6 dan sedia kain: kala, ..
kita bisa 2?
2 Bin Depan maba
"

- toko
dan keper poetih. Harga bersaingan sama toko
iang lain. Pesanan dari lain tempat dikirim dengan
rembours.

2

kain-kain

baas

Cornfield
dan ni
Cornfie

seperti palmbeach
- lenen-flanel

Menoenggoe dengan hormat. ?

&.

000000000000000

Menoenggoe

?

dengan

hormat.

FILIAAL

BAROE

Wilhelminastraat 70
Telefoon 208

SIANTAR

Medan

Telefoon 1346

—m
edia djoeal Pathe Baby

Cinema

toestel

Bioscoop, dan bisa didjalankan dengan Elec-

Pachtstraat No. 29 MEDAN. | ahoen
(ati
Telefoon No. 998.

Selaloe ada persediaan tjoekoep roepa-roepa:
Timbangan

timbangan

10278 Billy at Home
10124 Harold Waiter (Harrold

Lloyd

10123 Snub is Sciontifie (Snub

Piollar)

Tu

10297 Tailaring (Charlie Chaplin)
10222 Charlie's Double (Charlie Chaplin)
Datanglah tocan-toean dan ankoe-ankoe pereksa dimana tempat kita
jang terseboet diatas, serta banjak lagi film jang tersedia jang kita
tidak seboet namanja disini.
Menoenggoe dengan hormat.
46

piring tembaga:

0000 00000000

A

berkisar:

10,

15

Timbangan

Besar merk Amerika Fairbank:

Timbangan

boeat

Maas

berikoet

dan

dan

25

25

Kilo.

Kilo.

200,

250,

Tjanting Minjak dari:

Oekoeran

',,

Kaen-kaen,

1,

2

Meteran,

300

batoe-batoenja: 250, 500,

Gantang Beras berikoet kikis kajoe dari: '",, 1, 2,
Djoega bisa dibeli satoe-satoe bidji.

5

Kilo.

1000 gram.

Liter.

Deciliter.

matjem-matjem

dan

ada djoega jang

bisa dilipat ampat.
,
Boewat orang jang akan mendjcewal kombali dengan
banjak-banjak bisa dapat oentoeng baik dari

membeli

potongan harga moerahan..

00000000000

mm

SANGGOEP
obat

15

berkisar-kisar, medjanja ketjilan:

PALING-OETAMA

Anggoer

10,

Timbangan Medja pake piring
tembaga, batoe-batoenja com5, 10, 15 dan 25 Kilo.
pleet berikoet:
Timbangan Medja merk HAP
LIE pake batoe berkisar-kisar,
25, 50 dan 100 Kilo.
dari pada besi semoea:
.
Timbangan Medja Ideaal dari
pada besi djoega pake batoe
25 Kilo.

8 am

No.

Kajoe memake

Timbangan Kajoe zonder piring: 75, 100, 125, 150, 175 dan 200 Kilo.
Timbangan Besi vernikkelt pake
piring tembaga, dengan batoe

dikebon - kebon dan bermatjam - matjam film

»Librarij" moelai 30-60-300 kaki pandjangnja.

1927.

(belakang toko Bombay Besar)

GO

trisch Battery motor dan Dinamo bagoes
dipakai dalam roemah tangga dan dibawak

Terdiri

LIE

HAP

000000000010

YEBATA
Kesawan No. 58

merk

90

atelier

000000000000

Toko TIMBANGAN

000006000000

Fotograaf

8 m0

19

0. 0000000
0 0 & SID

000000000000

-

000000001040

MENJEMBOEHKAN :

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

tjap Boelan

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
"

aa

Kapan badanibean

kctor dan

koeroes terlkibe,

Obat

munoemlah Anggoeroba' jap boelanN
ya
epa
l sekat
Hug Fen,soIngga
Mentjegah — roepa roepa penjakit dalam

an

dan loear badan.

Paling

banjak

Djika
toean

S€lakoe.

saban

3 X Anggoer

hari

banjak lakoe.

disemboehkan

obat tjap Boelan satoe atawa 2 glas ketjil sebeloem makan nasi,

ada seoempama orang menaboeng kesehatan.

|

Ada

Sa

THAI

FOO

SENG KIE

No. 61, Medan.

obat koeat

jang paling

djoega

SATIJRIN,

toean mentjari tabib jang dapat memberi pertolongan bagi toean.

dari penjakitnja jang
berbahaja,
berada diantara hajat dan mati.

jang

- Dispensary

Telefoon No. 789, Postbox No. 114, Kesawan

djoeal

dimakan doea boengkoes

Oleh sebab itoe, djika toean, atau fa'milie tocan,
atau kenalan toean, bila dihinggapi penjakit,
diselakan akan datang
mengoendjoengi

Hoofddepot:

POO

(tjoekoep

kita ada mempoenjai soerat soerat poedjian, mempoenjai
soerat-soerat boekti, beberapa banjak orang jang telah

aa

Minoem

perasaan tidak enak).

Medjen

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

en tam

tersiar dan paling

serta mendinginkan kepala.

(penjakit peyenipoean, keloear nanah darah

sadja).

Segera
Penang

menghitanikannja

Syphilis

sn

terkenal.

|

S.R.
B. RAM

India

£ Thabib British

Wilhelminastraat 115 Medan
Teletoon No. 1326:

Sinah Deli
No.

64 Ch»mis 15 Mei

1930

— 16 Zoel'hidjah 1348 Tahoen

akan bersedia boeat diangkat diadi' Gedeputeerde” kelima dari Provinciale Raad.

Permintaan berhenti dari Regent akan
diberikan berdasar artikel 3 dari atoeran
rechtspositie der ambtenaren, dimana pemerentah

maatschap

akan

dari

dihoeboengkan

ke 1

Pasar Gambir

Pasar Gambirj.a.d. di Weltevreden roeKetjoeali

pengiriman

dan

keramaian-

keramaian jang biasa, maka dalamt hoen
ini ada banjak

Soedah

afdeeling jang speciaal.

diwartakan,

bahwa

geineente

akan memperlihatkan pekerdjaannja dalam
25 tahoen, sedang bersama itoe, djoega
akan diberikan pemandangan dari 10 Pasar Gambir jang soedah diadakan.

jang

tidak

djabatan

«

Kapan

wadjib

berkeperloean,

Tiatet adres ini.

lid-

dan Arab, roepa-roepa
bertoek,
vorm dan model.
rga pantas.

Regent

Keloearan d.:.

made ,,Pertja-Timoer

di Garantie.

haroes

Wairanata

Koesoema

Bandoeng, selama tahoen

DRUKKERIJ

,,PERTJA TIMOE

Regent

'Telefoon

jang belakang

soedah

beroelang-

1300.

.

33

Gandhie-Agama-Politiek-

sawah jang tidak djadi berhoeboeng kekoe-

oelang menjatakan ia poenja pekerdjaan rangan air.
pekerdjaan sebagai satoe politicus dan keBahaja itoe moesti ditolong oleh goupala bangsa.
venement dengan mengelocarkan oewang
ix Djoega akan diadakan school museum " Pada sa'at jang tidak disangka2 satoe banjaknja 50 atawa 70 riboe roepiah sebagai
g menarik
hati dan pengiriman jang dan lain telah menjebabkan perselisihan voorschot boeatra'jatj. ngsedang kelaparan.
jp
biasa dari dienst bebaking dan pe- heibat antara Bestuur-bestuur Europa dan
Voorschot itoe akan diminta kombali

mem

MEDAN
Rubberstempelmakerij & Reparatieatelier Schrijfmachine.

- Sesoedah iapoenja perdjalanan ke Mek- bahaja itoe.
kah dan Europa dan teroetama waktoe
Bahaja kelaparan itoe soedah timboel
ia memegang rol pemimpin dalam pengi- (Rantau karena disana banjak sekali sawah-

doepan oemoem Pers

KJ

aa

perhatikan.
ini tersiar kabar, bahoea

jang tadinja soedah diharap-harap boeahnja
oleh pendoedoek.
ini menarik betoel perhatian publiek, kata
Wakil pemerentah kabarnja memgeloerkan oewang f 14.5000.— boeat menolong
Toean

tjitakan,

atau Rubberstempel apa sadja
Sedia matjam-matjam. Letter Latijn

bisa

diwatas Rantau (Borneo) pendoedoek telah
banjak ditimpa bahaja kelaparan herbat,
dimana banjak tanaman padi jang roesak,

Bandoeng.

Tjoekoep terkenal. Boeat oepah

sekarang mesin barog, letter baroe, perkakas baroe. Boeat stempel, Handteekening,
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kelaparan di Borneo.

Baroe-baroe

Regent

panja akan ramai sekali.

dengan

Jang

kedoea.

dari tahoen 1930.

Volksraad

dari dari Bandoeng.
Bahaja

Lembar

menerangkan

Oepah tjitakan dan stempel.

(Oleh: Sujut Satis Chandra Mukerij).
Pendapatan Gandhi,
jang teroetama karena mendapat kemenangan lahir kesekali ialah, bahwa agama itoe tidak dapat koeatan batin akan hilang, orang ini dedipisahkan

dari

penghidoepan.

Dan

ia ngan

lekas akan menjembah “kaki orang,

berpendapatan bahwa orang jang meme- oleh karena sendjata jang mengantjam,
satae menara Indonesier di Preangan.
laoet antaranja
nerangan
pada waktoe pemotongan padi. Oleh ka- gang agama itoe, penghidoeparinja'
didak "Orang itoe tidak tahan bertanding. des.
jang model.
Didalam Februari oeroesan itoe telah rena keada'an sawah diwaktoe sekarang, bisa berpisah-pisah, mendjadi doea sema- ngan keadaan disekelilingnja, apakala ia
Landbouwafdeeling (djikalau tidak ada sampai dipoentjaknja dan didalam boelan djaoeh
dari baik, maka voorschoot ini ngat jang berlawanan, atau jang berendeng- tidak dipertahankan dengan sendjata, dan
rendeng. Seseorang jang hendak menoen- orang itoe, mendjadi seorang jang alpa
penjakit binatang piaraan) akan diadakan itoe ada tersiar kabar-kabar pertama jang tidak bisa diberikan.
tentoonstelling jang tetap dari binatang Regent dari
Bandoeng akan minta kele
Lebih djaoeh ada dikabarkan, bahwa toet kehidoepan jang oetama, seharoesnja- bertjemboeroe chizit, dengki d.s. b.
piaraan jang baik sedang
Indo China pasan dari djabatannja.
pembesar
negeri di Bandjarmasin kasih lah orang itoe, beragama dengan sepenoehApalah goenanja seorang hidoep diatas
akan mendapat
paviljoen
sendiri dari
Berhoeboeng dengan itoe Pemerentah advies, soepaja raiat jang kesoesahan di- penoeh hati, boekan hanja diloear oentoek doenia, kalau tidak mempoenjai kekoeakunst- nijverheid.
Tambah lagi itoe speciale afdeeling oentoek
pekerdjaan fabriekj. akan menarik
hati sekali antaranja dengan koempoelan
pengiriman jang bagoes dari kantoor tjitak
dari Betawi dan pengiriman besar j. sifatnja beloem diketahoei dari General Motor Company.

Jang
deeling

merasa

satoe

perloe

oentoek

penjelidikan

rahsia

mengadakan

dan

hasilnja

adalah, jang Pemerentah moesti timbang
boeat memindahkan salah socatoe assistent-

resident dan patih dari Bandoeng.
Sebagai ekor dari tindakan ini telah
didoega, jang perdamaian sebelah dalam

akan bisa berbalik lagi. Pemindahan patih

paling baroe sekarang, jaitoe af- bisa diharap pada saban waktoe.
dalam oeroesanradio, Enitor,
Meskipoen
keadaan terseboet

didirikan oleh radiovereeniging jang
ji.
ternama
dinegeri ini j.seedah mendapat
perdjandjian jang pasti dari beberapape-

ngiriman dalam oeroesanradio, djoega dari beberapa dienst negeri.
tentoe
Tentang keramaiannja soedah
akan diatoer dengan baik.
me
Positie Inlandsche Bestuurs-Ambtenaar,
Dari Betawi diwartakan, bahwa perbaikan positie dari Inlandsche bestuursambtenaar jang atjapkali soedah didjandjikan,

telah dihapoeskan poela lagi dari begrooting.
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Journalistiek.
Toean Tan Boen Swan redacteur ,,Keng

Po“ moefai 1 Mei telah berhenti dengan
hormat.

beri pekerdja'an sebagai pertolongan.
Dengan begitoe raajat bisa mendapat
oeang bajaran dari pekerdja'annja. Djalan
jang paling baik, soepaja djalanan jang
akan

diboeka

soepaja
sadja.

dalam

tahoen

dikerdjakan

dalam

agama, tegasnja tjok.
Kalau ditilik dengan bertenang-tenang,
1931 itoe, ma ia sisihkan, orang itoe dengan sebentar tentang
pekerdjaan orang Barat, jang
tahoen ini mendapat doea haloean, jang tidak dike- memperlengkapi dari sehari-kesehari, sen-

Bandjarmasinsch Crediet bank tidak bisa

kasih pertolongan
pada segenap orang
baroe jang ditimpa bahaja itoe karena pendirian
dibikin beres oleh pemerentah, kembali maoe merhindjamkan oeang hanja dengan
terbit oeroesan lain, jang mana sesoedah pertanggoengan
jang kocat dan boleh
diadakan pemeriksaan dan pembitjaraan dipertjaja. Sebab mereka tiadi mempoedengan Regent ada begitoe keras, jang njai pertanggocngan, djadi tidak moedah
meskipoen dengan segala daja bocat mem- bisa dapat memindjam dalam bank itoe.
Berhoeboeng dengan keada'an perdabikin?Regent Bandoeng tinggal tetap didalam djabatannja, ia ini merasa wadjib gangan itoe disana djoega djadi moendoer,
boeat sekarang dengan pasti dan tidak akan sebab orang jang membeli tidak banjak
moendoer lagi boeat memadjoekan per- dan maoenja dibeli dengan contant.
LO
mintaan bergenti.
Belasting baroe.
Regent terseboet akan meletakkan djabatannja selekas-lekasnja, tetapi meski
Het Nieuws dapat mengadakan tentang
bagaimana djoega pada sebeloemnja di- dajah-dajah jang henlak diambil oleh
adakan persidangan baroe dari Volksraad. pemerentah
itoe boeat menoetoep keteLebih djaoeh, meskipoen pemerentah koran begrooting dalam tahden 1931 itoe.
terhadap permintaan berenti ini berada
Menoeroet apa jang soerat kabar itoe
didalam kesoekaran boat memoetoeskan dapat itoe dari pemberi chabar jang boakan meloeloeskan djoega permintaan ini, leh dipertjaja, diwaktoe ini di Departekemoedian
tocan Wiranata Koesoema ment van Financien sedang dikerdjakan tiga
voorstel tentang penaikan belasting, tentang mana oleh pemerentah lagi dilakoekan permoefakatan dengan kawat sama

Minister van Kolonien.
Tiga voorstel

koet:
1. Beratkan

BER-AOESAN LAGI
dan soeatoe

,MULFOR

D"

Begitoe djoega, diwaktoe sehabis makan, kaloe pake
Peperment ,,M ULFORD”, bisa dapat banjak bantoean atau kesenangan bagi hantjoeran makanan.- Selainnja, poen membikin moeloet tocan, selamanja didalam perasaan seger.

PEPERMENT

»MULFORD”

TERTANGGOENG

100”

jang

MULFORD

ternama.

& COMPANY -NEW

Alleenvertegenw:

TOKO

PI T

AUW

Bykantooren :

Weltevreden Telf
Soerabaja

dan dari bloemenhandel ,Grood Luck"
sedikit hari lagi, akan meninggalkan
Bandoeng oentoek membikin perdjalanan
ke loear negeri.

Pada tanggal

YORK.

G-MEDAN
67

132B.
2572N.

16

Mei

jad. ia

akan

naik kapal di Soerabaja dari Java—China—Japan—lijn,
dengan
mana ia akan
mengoendjoengi
Tiongkok
dan
Japan.
Djoega ia akan datang di Filippijnen
dan Amerika dan dinegeri
jang terseboet belakangan ini tocan L.S.C. roepa-

memisahkan

diri

dari

didalam penghidoepannja kepentingan agatahoeinja, mana
Keadaan jang
soesah bagi diri
jang demikiania

jang ia moesti toeroet.
sedemikian itoe sangat
seseorang. Dengan hal
sesat dari tempat pendi-
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Technische
Telah

boeat selamanja.

Hoogeschool.

loeloes dalam

ingenieurs-axamen

Moh. Iskandar Karjomang-

lengkap:

R.

Agoes

Prawiranata,

Ibrahim Pangeran Mopammad Djahir dan
“
M. Soemardjono.
Telah loeloes pada examen dipenghabisan tahoen ke doeca: Hwan Hy Kic
dan Tjoa Teng Kie.
Telah loeloes dalam examen dipenghabisan tahoen ke satoe: R, Djoeanda,
M.
Endoen, Abdul Karim, M. Goenarso, In-

itoe, njatalah kepada kita bagaimana pe- «
nakoetnja orang Barat itoe, jang takoet
kepada kekoeatan jang diboeat. Oleh se-

sional atau International, pendeknja sesoe- batinnja, orany jang lemah dan penakoet.
atoe Comite jang berdasar kepada pendi- Oleh karena sendjata jang koeat, datang
dikan jang baik, seharoesnja anggota2 dan praktijk penakoet, dan datanglah kepalleden mementingkan agama: kerena hanja soean. Dengan djalan jang demikian, tim-

dengan keadaan sebagai

terseboet Comite boellah

kepalsoeannja,

mendjadi boedak

itoe dapat ditegoehkan, dari berpetjah be- dari kekoeatan sendjata.
lah dengan sendirinja.
Kekoeatan
sendjata itoe bersemboenji,
Ada djoega soeatoe bangsa j. telah men- dibelakang kepalsoean, dengan mendjalandapat kemadjoean, dan djoega telah berdi- kan daja oepaja dan moeslihat dengan
ri sendiri didalam hal economienja, akan propaganda diplomatie jang bohong se-

tetapi bangsa itoe, ada memegang sematjam boeat mendjaga moreelnja. Orang jang
agama jang keloear dari akar2 agama di- beragama sama" koeatnja dengan orang
seloeroeh doenia. Keadaan j. sekarang jang mempoenjai sendjata 'jatig lengkap.
disekeliling kita kata Gandhi poela, boekan
lah soeatoe keadaan pertindakan akan

hanja berlainan orang jang beragama itoe

tidak ada takoetnja. Oleh sebab itoe kata
nafsoe dengan tidak Gandhi, kekoeatan itoe bozkanlah kekoehabis-habisnja, karena hal j. demikian ha- atan sendjata akan tetapi ialah jang terdanja
melemahkan
semangat sadja. Kita pat dari roeh jang soetji Europa darisememoeaskan hawa

menoentoet kita poenja hak bergoeloet
dengan keadaan2 j. sebagai sekarang ini,
dimana orang nanti dapat peladjaran, bagaimanakah
besar faedah, benda j.tersimpan didalam roeh jang soetji itoe.
Gandhi bermintak kepada pendoedoek
India soepaja iapoenja tindakan djangan

hari kesehari,

menjediakan

sendjata jang

bermatjam2 jang manahanja mendatangkan
ketakoetan sadja bagi diri mereka sendiri-

dan senantiasa didalam keadaan
tjau. Dari sebab

patan

orang

jang ka-

itoe Gandhi, berpenda-

Europa

telah

kehilangan,

soeatoe pendirian jang paling
boeat kekoeatan jang sedjati.

oetama,

dianggap sebagai, soeatoe tindakan jang
fanatiek, karena ia koeatir kalau2 ia menDari hari-kehari, orang Europa sem:djadi semakin lemah.
kin djaoeh
menjingkir dari pendirian
Seseorang haroes beroesaha didalam tjara kristen, dan masoek kedalam golopenghidoepannja oentoek mentjari. peng- ngan kafir, jang tidak mengenal Toehan'
hidoepan jang lebih tinggi. Dengan tjara sama sekali, oleh sebab itoe datang semenerangkan
penghidoepan sehari-hari, matjam ketakoetan kepada ,.Bahaja koeGandhi menjoeroeh kepada orang soe- ning” dan ,,Bahaja Azia“, sehingga met
paja mengetahoei kekoeatan apa jang ter- reka dengan mereka djoega tidak pertjaja
kandoeng didalam roeh batin itoe. Se- mempertjajai. Sendjata diperbanjak, pesoecatoe agama

agama

boekanlah

oentoek mendjadi

ia dikatakan

kepada bangsa-bangsa jang berpoeloeh
millioen banjaknja, kalau keadaan sebagai

jang terseboet

diatas tidak

doeng didalamnja.

ada terkan-

Karena ketiadaan,

kocatan roeh didalam

perangan

doenia

djoega
dilakoekan,
telah
berkali-kali
diadakan tractaat perdamaian. Oleh sebab
itoe Gandhie memaaloemkan kepada doenia, bahwa hanja kekoeatan batin,
kekoeatan jang sebetoelnja, jang
'menghi-

sendi anggota soenggoehpoen

ke-

kandoengan bathin

langkan dengki chianat tjoeriga, penakoet

itoe, orang itoe seorang jang penghasoet, d.s. b, Masa inilah masanja Timoer dimaka
jang teroes menjembah kebawah
kaki serang oleh Barat kata Gandhie
orang jang bersendjata, karena gertaan sebab itoelah ia beroesaha betoel boeat
suepaja
jang sedikit, tatkala jang disembah men- menanamkan kekoeatan batin,
dapat perlawanan, karena ia hendak me- keadaan, Barat itoe djangan
menoelar
lakoekan keboeasannja. Agama itoe boe- keorang Timoer. la berharap dj»ega soekanlah jang dikatakan pekerdjaan men- paja apa jang ia katakan, akan mendjadi
do'a-do'a, kendoeri-kendoeri, dan boekan peladjaran kepada orang Barat. Apabil.i
mejakini dan mempertjajai dengan boeta seorang telah mengetahoci kekoeatan ba-

toeli perkataan serban besar, soenggoehPada perdjalanan itoeia akan mempe- poen hal ini dijakinkan dengan sepenoehladjari oeroesan sociaal. Jang akan toe- penoeh hati. Agama jang sebenarnja iaroet pada perdjalanan itoe anaknja toean lah kekoeaian jang terkandoeng didalam
Abdoel Soekoer, marhoem pendoedoek roeh bathin, jang tidak takoet kepada sen-

akan tinggal di Betawi

djata jang memoesnahkan djiwa manoesia

rian kemanoesian, lama kelaman.
bab itoe agama sesoeatoe kekoeatan jang
Oleh sebab itoc didalam pergaoelan, se- koeat, jang tidak menghendaki bantocan
ring2 terdjadi pergadoehan pertengkaran. dan pindjaman dari kekoeatan lahir, seSesoeatoe persekoetoean maoepoen Na- dang kekoeatan karena sendjata, pada

nja akan tinggal lama.

jang

N. O. 1. :

SEN

bekas eigenaar

di Grooten Postweg

golo dan M. Soemono.
Telah loeloes dalam candidaats-examen

Terbikin oleh:

H. K.
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Ke Tiongkok dan Japan.

jang lengkap:

Terdjoeal diantero toko
en dranken

negeri

Bandoeng jang kaja.
Diwartakan oleh K.M., bahwa
toean
Lim sekembalinja
dari perdjalanan itoe,

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

provisien

pentjarian

dengan 6 opcenten.
2. Naikan tariefwet (bea pemasoekan)
dengan 6”/, boeat berbagai-bagai barang
import jang penting.
3. Mengadakan satoe belasting kerojalan.
Sekarang masih beloem bisa dikatakan
sampai seberapa djaoeh ini niatan-niatan
ini akan dibikin berlakoe, kerena vergadering begrooting itoe pada tanggal 19
Mei j.a.d. akan moesti mengasikan poe.
toesan jang pesti tentang ini dan Mini
ter van Kolonien masih moesti mengasih
tahoe pikirannja tentang itoe

dari toko ,Economy"

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

PEPERMENT

padjak

Toean Lim Shui Chvan,

BAROE

KESEGARAN

sebagai beri-

itoe ada

pandangan orang sadja, akan tetapi jang tan batin. Jesus berkata, barang
siapa
terlebih-lebihnja didalam bathin. Jang telah jang menarik pedang ia sendiri kena ba-

djata jang hendak

Seteroesnja

tin itoe,

sedang

ia didalam

penghidoc-

pannja jang sopan bermaksoed

mentjapai

pangkat jang tinggi, tidaklah ada

sesoe-

atoe kekaloetan jang akan'terdjadi karena

praktijkjang boeroek itoe tidak ada lagi.
Tentang kemadjoean kapitalisme, Gandhice,
conclusie, djoegatidak tegen kepada hal itoe, tjoetindakan itoe"
kekoeatan ma ia lebih soeka kalau

melakoekan perkosaan.

Gandhi

poenja

bahwa agama itoe sesoeatoe
jang kocat, selain dari kekoeatan

doe dan meriam, dan djoega

jang

solda-

boe-

berdasar atas kemadjoean

Dengan

mengoetamakan

batin.

kemadjoeau

tentang
atau di- batin keberanian poen timboel,
jang menhoetang-hoetangkan. Kekoeatan itoe boe- melawan pengaroeh-pengaroeh
kan diperoleh dari pengaroeh jar besar datangi peroesahaan itoe, djoega mem atau karena ganas sendjata, hania kekoe- bersihkan moreel orang jang mengoesaatan hak bagi diri seorang manoesia, jang hakannia (Hindoestan Review).
bisa menaloekkan kekoeatan jang lahir.
"Krakatau Fonds".
Tidak ada seorang manoesia jang leBerhoeboeng dengan bahaja jg senantimah didjadikan oleh jang Mahakoeasa,
kalau orang itoe orang jang beragama, asa mengantjam dari goenoeng Krakatau
kan bisa dipindjam-pindjamkan,

agama. pada rajat Bantam, maka orang mengambil
poetoesan oentoek mendirikan Krakataufonds, seperti Smeroe-fonds jang soedah
ada, mendjadi dengan maksoed' boeat
memberikan bantoean wang, djikalau goenoeng api itoe menimboelkan ketjilakaan.
dera Mahmoed Tjaja, M. Soenardi, M.
Oentoek mendirikan ite, maka pada
tg. 10 Mei jad. di Rangkas Betoeny
Soepardi, M. Soewito.
diadakan pertoendjoekan
Telah loelves dalam eind-examen boeat dapat djoega kena tipoe, sedangkan ke- akan
wajang
yker:
Hadi, Salyo, Nitidrono dan R. koeatan batin itoe sogatoe apapoen tidak wong dengan entree.
dapat mengalahkannja. Bila seorang oleh,
Soekamso.
“
(Lihat samboengan di pagina IV).
dan

seorang

haroes

meinegang

Seorang soenggoeh bagaimana alimnja
dengan ketiadaan kekoeatan arah batin
itoe boekanlah dikatakan ia seorang manoesia jang toelen. Kemenangan dengan
kekoeatan lahir itoe, beloem seberapa pentingnja, kalau dibandingkan dengan
kekoeatan batin, karena kekoertan lahir itoe

Suma

tra

Orang toea

si

gadis,

tidak

setoedjoe

KAWIN — TJERAI.

dengan pemoeda itoe tambahan . poela
Djoemlah perkawinan dan pertjeraian,
anak perawannja itoe, soedah ditoenangDapat dibatja dalam soerat kabar harian,
kannja dengan seorang pemoeda jang maBertambah banjak dari jang doelocan,
sih sekolah di Djawa.
Menjatakan doenia berdasar kehawanafsoean.
Reclame busuk.
Banjaklah orang-orang datang memboedjoek sigadis itoe, tetapi siperawan poen Och moderne meisjes en moderne jongens,
Journalist Djamaloedin anak siapa? tinggal tetap pengakoeannja tidak. soeka Laat jezelf dan niet, ver aan meditations,
Maar veel beter aan je toekomst,
kembali keroemah orang toeanja, tetapi Op datgy verstandige menschen wordt geacht,
: Mempertahankan tentang reclame jang
achirnja si perawan menoeroet djoega

tidak djoedjoer

Padang mencelis:

dari Krekot,

Radio di poelang keroemah orang toeanja, sebab

#Sebenarnja kita tida-merasa

keberatan

soeatoe apatentang seseorang bikin rec-

lame gnena dirinja dan dagangannja, akan
tetapi kalau tjaranja mengreclamekan itoe
dengan membohongi orang banjak, maka
tentoelah kita sebagai djoega, ,,kalde"
Gdiperboeat

oleh toekang

reclame

kalau

makloem hati perempoean, . . . . takoet
dengan orang toeanja serta antjamannja

.... boleh djadi, Perawan itoe chabarnja tidak dikasih tinggal diroemah
orang toeanja lagi, diserahkan pada salah seorang familienja djoega nama H. (F.S.)
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Tapanoeli Oetara.
Correspondent ,,Pertjatoeran" toelis.

tidak mengetok iapoenja djari jang lantjang itoe.
Banjaknja
orang
Demikian adanja dengan toean Parada
Kristen Protestant
Harahap.
Tapanoeli.
Dalam berita mengabarkan tentang
Menoeroet statistiek jang keloear pada
toean Djamal Oedin bakal pedjabatan 27 April 1930 ini, Immanuel (soerat
hoofdredacteur Bintang Timoer, toean Pa- Chabar jang terbit dari Lagoeboti) ada
rada menoelis dalam Bintang Hindia-nja memberitakan
djoemlah orang Kristen
pandjang lebar dengan menerangkan siapa Protestant di Tapanoeli soedah ada 273
adanja toean Djamal Oedin.
:082 orang. Djoemlah ini ada mengoenKita tidak keberatan kalau toean Parada djoek kepada pembatja bahwa orang-orang
menjeboet toean Djamal Oedin anak Sri Tapanoeli masih sebahagian ketjil dari
Mangaradja ,ini“ dan ,itoe", asal bangsa Batak jang soedah memeloek agasadja jang

sebenarnja.

Tapi barangkali

bagi jang bersangkoetan sendiri tidak
akan senang telinganja kalau toean Djamal
Oedin diseboet boekan anak dari iapoenja

bapa jang toelen dan begitoe sebaliknja
bagi iapoenja ajah jang sah.
Toean Djamal Oedin kita rasa tentoe
tidak akan senang diseboet anak almarhoem Regent Indrapoera, sebab sebenarnja

iapoenja bapa boekan ada itoe orang jang
diseboetkan oleh toean Parada Harahap.
Kita sendiri biarlah tidak menjeboet

siapa orang toea toean Djamal Oedin jang

" sebenarnja,

jang

barangkali

tidak sedikit

poen ada poenja sangkoetan dengan jang
direclemekan oleh toean Parada, tjoema
kita maoe lihat apakah tocan Parada Harahap dalam iapoenja Bintang pada nomer
berikoetnja maoe bikin satoe recticatie
boeat betoelkan iapoenja kesalahan?
Toean Djamal Oedin tidak djaoeh dari

'Toean kadhi mempoenjai pekerdjaan penting,
'Tentang mengoeroeskan
pertjeraian dan perka-

Kita

kenal dengan

toean Djamaloedin

reclame, kita beri aduies gratis jang lebih
bagoes dan lebih djoesta, jaitoe:

Karena

toean

Djamaloedin

memakai

samaran
Adi Negoro,
seboet sadja
diaketoeroenan dari..... Diponegoro.

Reclame

ini lebih menarik hati lagi.
—0—
Orang Amerika datang ke Sibolga.
Corr. Sinar Deli menoelis.
Tanggal 10 dezer kira-kira djam sembi-

lan di Kalangan (Sibolga) soedah tiba se-

orang bangsa Amerika dan seorang bangsa

Tionghoa dengan seboeah auto ketjil

'merkB.K.

,

Kedoea t. ini di Kalangan adalah mengambil gambar2 pegoenoengan2 dari bahagian goenoeng jang ada disitoe.

dalamlajar bioscoop di Amerika.

sir Djambak (Ommelanden.)

HardM

mengira tentang kebelakang,

En het is niet voor Ualleen, maar ook voor wij

Om niet mendapat gelaran assistent djembalang

Menoendjoekkan kerechercheurannja.
Ditoedoeh memaki.
Pada hari Minggoe 4 Mei, datang
seorang perempoean nama Djaleka, mendjalankan lijst derma pemboeat seboeah
sekolah agama di-Padang,
Oleh karena telah didjalankan keliling,

itoe

an, antara lain-lain berdaja

kaoem

perempoean

pitaal di Bataklanden. Kekedjaman perempoean itoe sekarang didalam pemeriksaan
jang berwadjib.

Poligamie ada

mengandoeng

Perempoean

Tionghoa

dan djoedi:

boeat satoe malam

perawan

anak

dari

kepala

mceda itoe melarikan perawan

terseboet,

Roepanja

permintaan

itoe tidak terka-

Tapi

sekarang

ia masih

ada

0. cc...

&m»

Filiaal agent: ,Sinar

dari

harapan

bibit communist jang disapoe bersih oleh
Militair dan Veldpolitie, maka sampai
disaat

ini,

sebelah

orang-orang

Telah mendapat poe djian (diploma) dari
PASAR MALAM MEDAN
tanggal 9 September 1923.
jalah

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

Perawan

dan. pemoeda

ngambil

djalan

djalan baroe

pelarian

mereka,

teroes menjeberang

dari
dengan

perahoe kehilir keroemah kepala kampoeng Soetadara (kampoeng).

hari datang meronda, apa poela kalau
sadja diantara- Veldpolitie itoe mempoe-

40400

namun

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

Jang poenja fabriek “

WENG
T oapekongstraat 16

—

.

54

SENG

MEDAN

—.

002000000000 Smua
SOEDAH

GD.

Telefoon Nos, 403 & 567.

baroe,
kalau
pereksa mata
terang

dipaka? boeat
jang koerang

bisa kita djamin tjotjok

SEDIA !

Apa

LOTERN

00 0000000m0

itoe?

LEKAS BELI !!

BAROE 1930,

Besarnja

f 100.000.- Hoofdprijs
seharga f 15000.- 2de prijsf 10000.dan lain2 prijs djoemblah 210 prijsen seharga f 50000.Harga per 1 ot f 3.50.- franco.- Rembours tidak dikirim.
Trekkinglijst dikirim pertjoema. zonder diminta.

termasjhoer.

kita baroe terima perkakas
boeat pereksa mata jang model

Atoerlah
esenan dengan lekas, soepaja djangan kehabisan seperti lotei
Eijkenstichtirfg, dalam seboelan sadj ja soedah terdjoeal 11000 lot di Deli,

dengan katjanja sehingga peng-

hingga

kala,

Ini lotnja sedikit sadja, pengharapai n boeat dapat prijs lebih besar, sedang
harganja moerah, tentoe akan terdjoeal habis lebih lekas. Lekas pesan atau
lantas datang beli, djika terlamba t kita tidak tanggoeng dapat kebagian,
sebab dalam tahoen 1930 ini serba suesah, tjoema ada pengharapan dengan
lotery sadja bisa hidoep beroentoeng.

lihatan

terang

Simp4 siapa

ya

seperti

sedia &

tocan-tSean jang @

hormat,

KIE MOEI

'@ amanA2

di

kesana

orang membam-

itoe, roepanja me-

Pakai toetoep lak merah
kepala botol.

lamat takoet akan Veldpolitie jang saban

jang

hang gadis, sebab itoelah maka hal peIrian. perawan itoe membikin familienja
tsesoeh dan gempar dipasar Soekadana.

LG)

termasiheer teroetama di Soematra Timoer

Toko Katja Mata

|
?
“
|

Menoenggoe dengan hormat!

Deli", Telf. 1174.

(empat poeloeh tahoen)

Tjapdjiki.

keoentoengan.
Sebelah ke Ommelanden, sedjak habis

3

40

tjapdjiki. BetoelZ en-tjim2 dan entji2

kemasoekan

3—

SG

moeanja mengetahoei permainan itoe. Begitoe djoega, kita poenja entjim2 dan entii2 sangat djempol betoel pasal permai-

pewaa Barjo Cecan:

tidak ia meninggalkan tanda-tanda (menoeroet.adat Lampoeng)

ABDUL- KADIR

»

Djalan keliling sampai di Onder-

Berhoeboeng dengan permainan timTetapi sampai hari ini tiada kedengaran jang menang diverkiezing itoe men-| boellah berbagai tachjoel.
dapat benoeman. Apa gerangan sebab- 1. Memasangtjapdjiki menoeroet mimpiini
sebabnja? Apakah staatverkiezing itoe Misalnja djika entjim-entjim dan entji-entji
beloem sampai ditangan Resident Tapa- pada malam jang soedah mendapat mimpi
3 boeah djeroek djepoen, teroes
makan
noeli.
—0—
sadja ia orang pasang angka karena 3
itoe djadi betoel djeroek djzpoen berwarTidak dikaboelkan.
Marah Ganti, bekas Kepala Negeri na merah, djadi angka.
2. Memoedja berbagai doekoen. Djika
Oelakah (S.W.K.), jang soedah dihoekoem
selaloe memasang tjapdjiki tidak
orang
oleh Raad van Justitie satoe tahoen penteroes orang itoe pergi pidi
djara karena menggelapkan oeang negeri mengena,
oentoek bertanja, apa
sampai berapa riboe roepiah, dan kemoe- doekoen-doekoen
dian poetoesan itoe soedah ditetapkan jang mereka moesti pasang.
Soedah tentoe sadja, dceroen-doekoen
oleh Hoogerechtshof, jang achir sekali
gratienja djoega soedah ditolak oleh Wali itoe, mendapat oepah. Banjak lagi matjamNegeri, seperti telah dikabarkan, soedah matjam tachjoel jang diperboeat oleh enmemadjoekan poela permintaan pada Di- tjim-entjim dan entji-entji,akan tetapi, kita

agan

kan seorang

dan sebab itoe djoega, maka oleh

pernikahan tidak sangat menjer'ihkan, bo- pemerentah pernah kasih ingat
pada pemleh diboeat sesoeka-soekanja oleh pihak besar-pembesar negeri, soepaja
padn peng
laki-laki. Kalau dilihat apa jang selaloe hoeloe-penghoeloe diberbagai-b
agai temkedjadian, sesoenggoehnja tindakannja ka- pat dikasih tahoe, akan pada

ratjoen nan itoe. Maka tidak heran kita bertanja

lansoeng verkiezing akan memilih Negerihoofd di Bonandolok dan Sitorang.

orang-orang jang di-

kampoeng pasar Soekadana. Sewaktoe pe-

djadi

ncming, bajaran 1 KM. ,, 0.35
Agent dari Motor-motor Sewa boeat antara seloeroeh: Medan—Padang—
Koeta Radja dan Koeta Tjane.

pasar dan pedoesoenan haroes perhatikan
benar oeang kertas f 1.— i:oe.

Gadis jahg dibawa lari.
Pada beberapa Minggoe jbl. seorang
pemoeda bangsa Indonesia, telah melari-

Perkara seroepa itoe banjak sekali ter-

hoeboengan

loe maitnja disemboenjikan dan ditoetoep

goeram. Kalau diantara publiek jang men"dapat oeang kertas seroepa jang palsoe
itoe, hendaklah lekas beritahoekan pada

Teroetama

soepaja nasib

dalam

Menoenggoe

akan berhati-hati menerima oecang kertas Gjoega, biarpoen kans boeat berhasil sa- njai djabatan jang sedikit lebih dari sesajang f 1.—, sebab telah diketahoei ada ngat ketjil, berhoeboeng dengan gratie manja.
ocang kertas jang f 1.— itoe, jang di- dari isteri, anak dan keponakannja jang
Dengan keadaan ini, maka oleh setepalsoekan. Roepanja oeang kertas jang soedah dikirim.
ngah mereka itoe, orang-orang sebelah
palsoe itoe hampir seroepa benar dengan

Politie.

djoega lantas oesir isterinja zonder

diperkenankan
membawa apa2 selainnja
Nasib perampoean.
saroeng dan badjoe j. ia pakai.
»Peter" toelis dalam Han Po:
Lihatlah nasibnja perempoean
Sekarang ini, kaoem perempoean Indo- sier. Dalam kedjadian seroepa Indoneini, pada
nesier jang terpeladjar sedang siboek akan siapakah perempoean itoe haroes
minta
memperbaikan nasibnja kaoem perempoe- pengadilan?

rak-gerak lagi. Pada sangka sidjahan- akan dihadapkan kemoeka Landraad!(Tj.S.)
—0—
nam itoe bahwa anak itoe telah mati la-

Ba-

jang koerang rapi dan warnanja

laka

Keadaan ini kalilantaran

SaaoaaaA 5
AUTOVERHUURDERIJ ,,TAPANOELI

Pertja Selatan peringatkan pada publiek

tjitakan

dengan seorang

di Palembang. Laki bini itve soedah 'hidoep roekoen doea talioen la.ianja, mes-

kemoedian
telah didjalankan kedalam
waktoe
pasar kampoeng Djawa, pada beberapa oem perempoean itoe ada patoet.
ma Kristen. Dari djoemlah ini soedah dimensjahkan pernikahan lebih dahoeloe pada
orang
jang
berdjoealan
limau
manis
disana.
kira djoega orang-orang Kristen ressort
Disini kita, akan toendjoekkan sebagai penganten perempoean atau walinjn dikasih
Karena seorang perempoean j. mendjaSiantar 21.988
dan Medan 3082 djiwa.
tjontoh
bagaimana menjedihkan nasib mengerti kegoenaan .thelak.
lankan lijst terseboet oleh toekang limau
Pengaroeh polygamie manis itoepoen telah membajar 10 cent.
Ez
sadja Djaleka menerima
Menoeroet chabar jang sampai kepada Tetapi baroe
saja di Ambarita ada seorang laki mem- oeang itoe, rechercheur datang bertanja,
”
poenjai 2 orangisteri. Jang seorang soedah apakah
ia membawa lijst kedalam pasar
mempoenjai beberapa anak, akan tetapij. Gemeente, adakah setahoe toean markanna
atau salah seorang 'pembesar
seorang soedah lama tiada pernah mela- meester
Serdangweg No. 356 — Telf. No. 1055 Medan
Telegram Adres: AUTOTAPANOELI-MEDAN
hirkan anak. Dengan hati tjemboeroe dan Gemeente?
Pertanjaan ini, entah apa jg. mendjadi
kedjam sekali pada soeatoe hari maka peTarief harga sewa Motor-motor kita,
rempoean jang tidak beranak ini telah didjawab Djaleka, kemoedian rechercheur
Moeatan dari :
sengadja memboenoeh seorang anak jang Deker
telah memadjoekan pengadoean
5 orang
T orang
beroemoer 8 tahoen dari imbangnja de- jang dia dihinakan dengan perkataan, oleh
Medan ke Belawan
f£ 7—
f 8—
gan pisau.
perempoean itoe, jang mana sekarang perBoeat melantjong dalan satoe djam
Anak itoe soedah dapat
tikaman kara itoe telah sampai kemoeka Adjunctlamanja , 4. —
» 5—
13 kali laloe dia pingsan tiada berge- hoofddjaksa di Padang dan tidak lama lagi
Belawan teroes ke Brastagi
»
30.—
» 5.—

njaknja lagi tempat2 Cibahagian Sibolga boel, karena oleh Directeur van Justitie
j. dikoendjoengi t.t. inij. gambar-gambar- dianggap permintaan terseboet tidak benja nanti menoeroetkabar itoe akanter- ralasan.
bentang dilajar gambar dinegerinja.
Seperti telah diketahoei djoega Marah
—09—
Ganti sekarang soedah dikirim ke TjipiOeang kertas f 1—. jang palsoe.
nang boeat mendjalankan hoekoemannja.

jang toelen, tjoema dapat diketahoei dari

Seorang perempoean asal dari Betawi,

telah menikah

soedah keliwat djengkel, ia tewinan, dapat diketahoei oleh jang berwadjib,
se- roes poekoel sianak djahat sebagai mengahingga Jason Marga Sinoerat dihoekoem djar akan anak itoe tidak berhasil teroes,
Jang kedoea datang menempel-nempelkan.
| tahoen pendjara oleh Landraad dan diApa tjilaka, ketika si soeami datang diHet huwelijk vOor moderne menschen is een hel, potong selama dalam tahanan, sedangse- roemah
dan mendapat lihatapaj. isterinja
No one like to join wel,
orang pembantoenja oentoek meminta- berboeat pada. anaknja, meskipoenpoeSehingga semoea hampir djadi berandal,
minta ikan itoe nama Mak Katin alias koelan tidak melebihkan kepantasan dari
Pengaroeh modem jang sangat kebal.
Boejoeng Moedik poen dihoekoem 1 boe- seorang iboe kepada anaknja, tidak oeroeng
lan pendjara.
itoe soeami lantas marah2 dan pada waktoe
Donat the time passing away,
—9—

Djembatan pandjang j. di Kalangan itoe recteur van Justitie di Batavia soepaja ia tidak maoe toetoerkan semoea itoe, karepoen
diambil djoega gambarnja begitoe- bisa menginap dilocar, sedangkan makan na tidak perloe pembatja mengetahoei,
poen
laoetan j.adamenjedapkan peman- dan badjoenja djoega ia mintak diidzin- djoega akan mengambil banjak tempat.
—0—
dangan ditempat itoe.
kan soepaja tidak menggoenakan badjoe
orang jang mempertopengkan
perantaian,dan makanan dalam boei, ocdjar Oepah
Gambar2 ini nantiakan dipertoendjoek- Sin. Sum.
pangkatnja, oentoek mentjari
kan

poetoe-

kipoen siisteri sekian lamanja merasa digadoehi oleh anak poengoetnja jang masih
ketjil, tapi amat djahat.
ikan kepoenjaan 7 orang pendoedoek Paada soeatoe hari, iboe tiri itoe barang-

semendjak ia dari bangkoe sekolah. Kita keamanan. Kalau boleh wadjiblah poli- padanja, siapa ada Sun Yat Sen dan siapa
kenal sekalian familienja di-Soematera gamie itoe dengan lekas
diboeangkan Chiang Kai Shik, mereka menggelengkan
Barat,
dimana ternjata segala dongeng oleh saudara-saudarakoe !
kepala, akan tetapi djikakita tanja apa artoean P. Harahap
djoesta.
Verkiezing Negeri hoofd. ti angsie, anglak atauangdjie mereka tentoe
Soedah beberapa boelan lewat telah tahoe. Setiap bari tidak lain dibitjarakan

Kalau kedjoestaan mendjadi boemboe
jang baik oentoek - Krekot memboeat

Gaja sama 'sekali akan meli awan
san soeaminja.
2

Jang pertama beloem lama berselang.

toean Parada boeat dapat tahoe siapa dengan roempuet-rcempoetan soepaja djaMemperkatakan tentang perempoean
ngan kelihatan kepada orang.
iapoenja orang toea jang sebenarnja.
Tionghoa j. maboek djoedi di Palembang,
Akan tetapi dengan pertolongan Allah Miss Kwi
Dalam sementara itoe toean Parada seHwa antara lain2 menoelis
bagai ,toekang reclame“ ada baik moen- anak itoe kembali poela djiwanja dan dalam Han Po:
doer sedikit dari pada djadi ,,toekan, plan-plan dia kembali keroemah boendaDari orangtoeasampai ke anak2 senja dan dia soedah dirawat disatoe Hospadoeto”. (Kareg Kajoe).
Sekian Radio.

oran 8 perempoean, jang ternjata tidak ber-

kesana didjadikan' sapi
peliaraannja dan
bila.apa jang ketat
diberi
oleh pendoedoek sana,
"akan
menimpa.
Demikianlah
seorang “ hoofdposthuis
commandant. dari kota ini nama Jason
Marga
Sinoerat berasal dari Tapanoeli,
menjangka djabatannja itoe soeatoe djabatan jang berkocasa, telah melaloekan
angannja meminta berpoeloeh-poeloeh

Toko

SENG & Co.

Katja Mata dan
kang Gigi.

Toe-

Luitenantsweg 24. Tel. No. 1297

10440 AD SMAN &
7

MEDA

banjak pemesan tidak kebagian lot.

Tjoema kita sadja jang djoeal lotery ini di Sumatra:

Groote-Lotendebitant.

Firma HARNAM
MOSKEESTRAAT

No. 42

SINGH

& SONS
MEDAN

100000000000 mma 00600602...

Advertentie

RESTAURANT

MOHAMMADAN

HOTEL

(MEDAN.

No. 40 Moskeestraat

,JULTRAPHOON”

FIRMA MADJI MOHAMAD TAIB & SONS
Medan
Paleisweg Soekaradja.
Telf. 1119,

namanja GRAMOPHOON jang soedati terkenal dalam doenia, sebab
perkakasuja patent, koeat, dan soearanja lebih bagoes, dan terang dari LI.

Belawan |
Atapweg |
Tel. 42.

merk.

BERDAGANG
Sub Agent:

Papan dan -brotti- brotti dari kajoe
Meranti dan Poenak (damar batoe)
Toepa-roepa oekoeran
jang terbikin

Gebr. A. MANAN

Singapore,

LG

Djoega. selamanja kita ada persediaan

Menoeggoe dengan

Ambonstrt : 12

Satoe Roemah Makan jang paling bersih di Medan.
Mempoenjai Pelajan jang radjin dan mengerti terima segala tetamoe.
Sedia kamar-kamar tempat menginap, penerangan tjoekoep dan senantiasa

kajon Toer, roepa-roepa oekoeran.
Anak kajoe, bamboe Siam, atap Nipah
dan lain-lain.
42

KN

(MAARTHA &

10

Bisa dapat ansoeran

Telef. 1154.

Co.)

MEDAN

sewa (huur koop) dan

brikoet 5 st. platen,

dapat angin baik. Makanan saban waktoe dapat jang masih baroe. Minoeman dari
Soesoe mentah dan Air Lemon, sedia seteroesnja. Kamar-kamar mandi, menje-

hormat.

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

BRILLIANT dan INTAN
DunaT DENGAN MS, app

PERKAKAS ADJAIB.
000000000000000000

Dari mode

EUROPA

sampai mode Timoer
pada:

TOKO

HADJI

ISMAIL

Oudemarkstraat 2 Medan

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 soetera.

Dasi dan

sapoetangan, serban oentoek Hadji, saroeng

Samarinda,
Pajoeng
matjam

saroeng

Batoe

Bahra,

saroeng

Djokdja.

soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak
jang

lain.

Harga moerah, barang bagoes.
Menoenggoe

Telegram adres:
ISHAK ISMAIL
2

Mode paling baroe.
dengan

Apa ini?

000000000000000000

oleh Fabriek N.V.S.H.M.
dengan harga moerah.

hormat,

'Adres soerat-socrat dan pesanan:
Medan.
H. ISHAK ISMAIL.
Oudemarkst,aat 2 Medan.

Lain barang seperti saroeng samarinda pelekat, terboesj, tjapal, €nz:

PERDJANDJIAN:
setoedjoe dengan barang jang

jang

anak negeri. Kepoenjaan anak
negeri sendiri. Oleh karena itoe,

adres

|

DELI" dibatja oleh:

»SINAR DELI"
tempat jang sebaik - baiknja

Inilah

»SINAR

batikhandel

Betoei jang mendjadi sau- |:
dagar besar bangsa Europa:
Betoel jang mendjadi saudagar
perantaraan bangsa Tionghoa
akan tetapi
|
pembeli jang sebanjak-banjaknja
bangsa Indonesia.

oentoek advertentie.

DELI

intan
MEDAN

MEDAN

dan

ada

Toekang mas
Kapiteinsweg No. 43

BROS

Adres

en

dan

menjediakan

TOKO

kasaran.

xa

disoeroeh bikin, wang dikembalikan.

EDWIN

1

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

permata.

batik haloesan

- matjam

kain

tidak

bermatjam

matjam

Sedia

NA BAN

riboean

Menerima oepah, da:
soedah

Inilah satoe perkakas jang dinamakan Electro Sathy Apparapus, soeatoe pendapatan dari Mr. Noishiki Electro. oeatoe perkakas electrisch, jang dapat menjemboehkani 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

3 Prins Hendrikstr.

»

atau potongan

0

B. BAROEMOEN van WELTEVREDEN.
REPARATIE ATELIER:
HET BESTE GOEDKOOPE EN VLUGGE
REPARATIE ATELIER SCHRIJFMACHINES

Rool

(getah)

N. B.

PES

pay

L

Djoeal dan

ENI

8

pada:

D”

« Menjenangkan publiek. -

Persediaan besar dari: Jas Hoedjan (waterproof), Kraag dan dassie leher, Helmhoed dan lain-lain.

000

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
—-oo00

beli Mesin Tera
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Ditanggoeng pekerdjaan kita

KESAWAN 88 MEDAN

toea bisa

Didalam ” Afdeelirg

1D PATUEMOEN, Oudemarkstr. No.59 ” Ta
M
rarnaam aa NA)

Pekerdjaan rapi dan bagoes.

13

Toelis jang

Adres:

LILIN Ya TAN
e

E

(met 'electrische

hands, sekarang sedia djoeal Mesin “Tocits'2Re
ahands merken, REMINGTON, ROYAL CH« VER, LINDETEVES,CORONA, EDIAL dau
Macline Giling padi. Kita kasitGrantie setoe
tahoen, Lijst Mentijp 10 djaribeladjar serdiri
karangan O.K. M.D. Gamboes harga FI.S0 — "
Tocan-toean datanglah persaksika sendiri
Mesin Toelisnja harga boleh berdame.

2

MENLIKA TANYA

Dick.

Oostkust van Sumatra bisa terima Abonnement
bocat membersihkai dan memperbaiki Mesin
Toelis.

ISA LA NN Ia

Mesin

dibikin kembali baroe.

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

Me
—ija

1177. Meczn

5—..g
Mesin Toelis, Grapbotipe, Addressograph,
Gramophon en Edison
kracht of Zonder) enz.

4

pakaian jang paling bagoes dan netjis, tjoema didapat

RNF

Tel. No.

aa

Pesenan banjak dan sedikit, kami terima dengan senang hati.

Goentingan

NAITO.
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(Samboengan dari pagina I blad In
Tongiel telegraaf

peladjaran bahasa disana, speciaal dalam
Inlandsch Bestuur Congres.
Tjabang Postepsarbank jang '"
Diwartakan,”
bahwa
beberapa
bahasa Boegis dan Makasser, jang mana
berdiri sendiri.
:
$
Oleh
Regeering
kabarnja
kepada
Goudan oleh ini pada sesoedahnja toean Matthes pada 70 tahven
dak ditoeroenkan. hoofden dari gewestelfjk kentu telah di- verneuf dari Djawa Barat
W'den, 14 Mei (Aneta Radio). (Tel, D.Cet,)
Berselang beberapa boelan telah diwar- beri tahoekan tentang kedatangannja toe- Residenten dari afdeeling dalam provincie jang laloe, tidak ada lagi diboeat 'pelaan
G.
Heinrich,
Rittergutsbesitzer
djaran
seperti
itoe.
Directie dari Postspaarbank menimbang
takan, bahwa Indische Ondernemersbond
terseboet, soedah dipertimbangkan akan
Dr, Pijper, Ambtenaar bocat bahasa akan mendirikan lebih banyak tjabang2 ditelahmengirimkan rekest kepada 'pemeriri- dari Barowki dekat Konitz jang dengan soeka mengasih kelonggaran pada Regentah, dalam mana diminta soepaja tarief njonja dan iparnja perempoean membikin tendan lain2 bestuursambtenaren Bozmi- dari kantoor Ini. Zaken, tahoen dimoeka tanah Seberang jang berdiri sendiri, seperti
Perdjalanan oentoek pengetahoean.

Pek Tjiang, redacteur ,,Keng Po“ 2de secretaris tocan Jo Se Koei, commissarissen
t. 2 Oei Tjin Hwa, Gou Ang Sin dan Jan
Sin Jang.
Setelah vergadering diadakan, pesta ma-

sef Kaltoten.
2de

klasse

Karl

officier van

(doeloe)

Preuss,

Jo-

gezonheid

dierenarts

di

sis

diBuitenzorgs

tingshaus,

Karl

amanuen-

Ernst

bouwkundig

Adolf Ei

kabar di Indonesia telah ra-

oentoek memboeat perhoeboengan
rapat dengan anak negeri.

mendoega directeur B. B. datang
oentoek membikin

pemeriksaan

disana
pada da-

erah-daerah
di Goenoengkidoel, jang
baroe-baroe ini ditimpa bahaja kelaparan.
Bahaja kelaparan tidak sadja mengamock
di Goenoengkidoel, tapi djoega dibilangan Wonogiri.
Pada malamnja
pembesar negeri itoe

I

Selakan

djadi

tetamoe Sultan dan

Didalam
djoekan

Kraton

telah

Pakoe Alam.

dikasih

wajang orang satoe djam

pertoenlama-

dan

djika

Toean-toean

AIER

|

dan

kniedekker
toean - toean.

NEW

apabila

jang kita sediakan

toean

Motorfiets

HUDSON

merk

dan MATCH-

LESS jang toean soedah ketahoei
kebagoesannja.
Djoega kereta angin merk MAGNEET, tentoe tidak merasa tjape
ringan, ladjoe dan potongan bagoes jang terdapat keadaannja.

pakai,

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

Tjarilah

kita poenja adres:

HAN

14

benda toean, terdjaga oleh oppas
malam. Tertangggoeng keama-

SENG & Co.

Oudemarktstraat 53,

Telefoon 755 Medan.

nannja.
PR TICULIERE

NACHTVEILIGHEIDSDIENST

Oudemarkt.

7 —

Medan

Telefoon

992

Directeur, MULLER MASSIS

32

|

G

No.

dan MATCH-

Toengganglah

roemah, toko, goedang dan harta

mean
26 Telefoon 93

Api Terang sekali matjam
Bisa simpan lebih satoe tahoen. Djoeal atau pakai sama sama senang

ini gambar

Inah

BATTERIJ KELIN Tjap ,SANSEY & Co."

271 Kesawan

voetbal
oentoek

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

ledenvergadering dari perkoempoelan se-

Huttenbachstraat No. 6 Telefoon

kaoes

Pajoeng

Awas
Pentjoeri !

Djoega merasa senang sekali djika soe-

Co.

merk CHAMPION

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

ng

ka diberi tahoekan tentang sikap Pemerintah
berhoeboeng dengan kedatangan
pegawai-pegawai
negeri dalam semoea

SANSEY &€

Batjalah ! !

sport !

Tendanglah VOETBAL

Pakailah

boroookoooa AGS

AAS

4

IOOOE

—

kita bisa terima,

3 Km. dari Station Boekit
Toewa

tidak,

gooossooehae

sepatoe-sepatoe

Dan menerima pesanan dari loear kota.

PANAS

Boekit

atoeran-atoeran apatah terhadap jang bersalah akan diambilnja?

Gb

menjediakan

jang soedah siap dan menerima tempahan.
Segala matjan potongon iang terbikia

.

nja di Pakoe Alaman djoega dikasih per- oemoemnja dan teroetama jang dari perkoempoelan ,,Pasoendan.”
toendjoekan seroepa itoe djvega.

ogGo666E69

Selamanja

lebih

mengoendjoengi

Djika warta itoe ada betoel, hendak
mendengar apatah pada hoofdrechercheur
terseboet oleh satoe atau lain pembesar
sebelah atas diberi perintah boeat berboeat demikian, apa pemerintah setoedjoe
itoe,

Gan

1888 — 1930.

Kaoem

pada pemerintah :
Telah
diterima kabar, bahasa hoofdrechercheur Raden Bradja dengan meman-

tindakan

tjabang jang

Advertentie

pada Hoogere Kweekschool di Bandoeng
Ijang diadakan
baroe-baroe ini,
ialah

dengan

berdiri moelai

Dr. Cense soedah diperintahkan pergi
ke Celebes Selatan oentoeck 'memboeat

mai dibitjarakan tentang bahaja kelaparan
di Goenoeng Kidoel (Diocja). Bahaja ini djat telah dapat masoek kedalam satoe leden
rtoepanja mendapat perhatian djoega oleh
vergadering dariafdeeling Poerwakarta dari
ambtenaar tinggi.
Begitoelah ada dikabarkan, bahwa pa- perkoempoelan ,,Pasoendan” jang diadakan pada tanggal 30 April jang laloe dada tanggal 25 April jang laloe directeur lam gedong H.L.S. dari perkoempoelan
B. B. toean Muhlenfeld dari Solo soedah itoe jang berada di Vijverlaan, Poerwa:
datang di Djocja. Antara lain-lain ia soe- karta.
dah mengoendjoengi Wonosari. Orang
tidak tahoe apa maksoednja ambtenaar
tinggi ini datang disitoe. Tetapi orang

satoe

berdiri sendiri boeat itoe.

,MO
TJIANG SENG"
Kesawan No. 79 — Tel. 663 Medan.

karena itoe Dr.

dari koelit Europa

teckenaar
di

A.A. Loebis Poeloengan,C. Chr. Abuthan,

dihapoeskan,

O. van der Plas, neo akan mendapat

seda.g toean

——
nan
Gs
TOEKNAG SEPATOE

De Vries soedah pindah ke Betawi. Filiaal
kantoor Ini, Zaken itoe didirikan sesoedahnja terdjadi hoeroe hara disana, jaitoe

Buiten

zorg, Herman Birnstiel, bekerdjapada onderneniing Tjondong (Garoet)
: Jo-

annes Bernardus Boumans,

Soematra

Barat dihapoeskan.
Weltevreden, 14 Mei. Filiaal (A. R.)(tjabang)Kantoor Ini. Zaken di Soematera
Barat soedah

di Merauke: Otto

H.J. Rendenuwe C.A. Pakasi, Achmad
Hadjarati, F. Paty P.J. Karomoy,
Moh
Rasjid gelar Maharadja Soetansaid Joeddin, G. Sagala, Kiagoes Mcereni
Adil,
K. Simandjoentak dan M. Achmad Gadjali
kan dalam ,,Oranje-restaurant dilansoengSoerianatasoedjana.
kan. (K.M.)
—0—
—0—
Seorang rechercheur jang terlampau
Bahaja kelaparan di Wonogiri.
radjin?
Directeur B.B. datang
Lid Volksraad
toean Thamrin telah
di Djocja.
memadjoekan pertanjaan seperti berikoet
Berselang beberapa minggoe didalam
soerat-soerat

Kantoor Inl. Zaken.

Tjabang

negeri,

locar di Makasser, sedang boeat keperloean Bor-

verlof

tijd. wnd. Adviseur Ini. Zaken akan kembali kerdja pada B.B.

—0—

instrumentmaker di-

Weltevreden
: Afred '” Edmund Franz

mengisinkan.

pergi mendjalani

000000000000090
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TOKO OBAT & AGENT MECCA GANGERS
S.M, NAWAW | ALMANDILI
55 PADANG BOELANWEG, MEDAN-DELI (O0.K.S)
Sang kakek loepa akan kegaekannja.
Ia berdandan-dandanan
indahnja. Ia pelesier kemana-mana dengan tiada kalanja.
, Sang

pemoeda-pemoeda

harian, sitoca-bangka itoe tambah
| vertambah berapa kali lipat ganda
sang kakek

jang hampii

Pemoeda-pemoeda
tanja

jang

aksi

apakah

KOEAT

jang tiala berimbang

Baik sekali

itoe

ventoek

orang

hati mereka

sesoedah lama ta' poenja lama
dengan

bertambah
jang

gadis jang moeda belia.

tertjesgang.

dipakai

Masing-masing

si kakek itoe?

IALAH:

,SA FOEFHIDJAZI"

tentang

kemoestadjabannja!!

toeaj apalagi

pemoeda-pemoeda!

Harga

per blik .

f

080

Beli banjak oentoek didjoeal lagi dapat korting jang mengoengtoengkan sekali,

Menoenggoe pesenan dengan hormat,

000000000000000000000000000
IBI
TOKO KATJA MATA
dan

barang klontong

TJIN TONG & Co.
Menjediakan

Markstraat

segala roepa

No. 3.—

MEDAN

katja mata.

5.

Sanggoep periksa katja mata jang tjotjok oentoek ke-

sehatan

mata

dengan

ongkos

pertjoema.

toekar

katja jang

ta Boleh

OBAT-NJAMOEK"

Bs STATION

Huttenbachstraat No. 6 B (Telefoon 271) MEDAN
menjediakan kamar-kamar

5

tidak

HOTEL

Tjap

jang bersih. Ongkos

Boeroeng

Tjenderawasib.

Djoega

5 menit dari Station, jang selamanja
F4—
kamar dari f 2.50
31

3 Sea

oesah

keloear
sedia

oeang.

Keoentoengan

barang - barang klontong.

toean
- toean

tjotjok lagi
dengan
besar bagi.toean
- toean.
Boeat beli banjak

kita kasi rabat jang pantas.

am

Dan Agent:

35

Menoenggoe

2

&

&
@
»
D4
?

Dari sehari-kesa- M

kelihatan. Keheranan

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

OBAT
Obat

ranggi

berobah itoe nikah

bertanja sinjongnjong

KALAU

melihat pekertinja.

bingoeng

seindah-

?
?
»

dengan hormat.

boleh

00060000000000000000

Friti Otio Krug,

vereeniging itoe, laloe diadakan pemilihan toean-toean :
bestuur dan kesoedahannja sebagai beriSaid Raksakoesoemah, M. Soemarma,
koet: voorzitter toean Tan Tek Ho, redac- R. Djoeardi Karnasoetisna, M. Soewarna,
teur ,Sin Po" di Bandoeng, vice presiJustin Siregar, A. Simandjoentak, P. Rident toean Tan Eng Bie, Iste secretaris de- tongs, Moch. Zain, Rengoer
Harahap,

ngan merangkep sama penningmeester Oeij

15 Juni j.a.d. djikalau dienst

Diwartakan, bahwa
soedah genaturaliseerd mendjadi bangsa Belanda:

dering jang digoenakan Woeat kasih selamat Meester Cornelis. —0—
berpisah. Setelah beberapa toean-toean
H. K.S. Bandoeng.
sama mengangkat bitjara dan kepada jang
Jang loeloes dalam oedjian pengabisan,
akan berangkat dioetjapkan terima kasih
atas djasa2nja jang telah dinjiatakan kepada

poetera di Weltevreden pada tg. 13 dan tg. ini akan

pendirian pengetahoean dari loear negeri
ke Celebes dan Molukken.
—0—
Djadi orang belanda.

|&

oleh organisatie itoe telah diadakan verga-

perdjalanan penjelidikan oentoek beberapa

e00000000000000000000000000000000

telegram — Hindia Belanda, poelang balik, ditoeroenkan, soerat permintaan mana
belakangan soedah disokong oleh semoea
handelsvereeniging dari Hindia Belanda
antaranja dari Bandoeng.
Sekarang diwartakan, bahwa atas rekest
itoe telah diterima kabar, bahwa pemerintah boeat sementara tidak dapat membantoe boeat menoeroenkan tarief tele.
graaf terseboet.
—0—
Werknemersbond dari bangsa
Tionghoa.
Berhoeboeng dengan berangkatnja toean
Lim
Shui
Chuan, voorzitter dari
Werknemersbond bangsa Tionghoa, maka

