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tanah Papoea, jalah tanah In-

Keperloean Tanah Djawa berlain dengan keperloean Tanah Papoca. Tanah
Djawa, mengehendaki soepaja pendoedoek disana-sebahagian pidtlah tempat,
karena soedah kebanjakan pendoedoek.

jang

doeloe

mendjadi djadjahan

Djerman. Dengan kapitaal jang besar,
dalam bilangan itoe akan ditanam teboe,
jang kira-kira akan mengasilkan 200.000
ton goela.

uga

itoe satoe

loe dengan wang contant tak ada lagi
lain djalan jang moedah padanja, selainnja dengan
meminta bon belandja, dan
barang-barang itoe didjoealnja sadja seberapa orang maoe.

soerat babar kaoem kapitaal di Indonesia.
Diterangkan
pandjang lebar peri hal
kongsi
'itoe, goena menarik perhatian
Kapitalisten Belanda.

vanden

Dag

me-

njeroekan
soepaja Pemerintah Belanda
akan memperhatikan
kege moekan
Tanah Papoea, soepaja akan mengoesa-

hakan poelau itoe, hingga sebidang poelau

jang loeas itoe, akan dapat dipesoe-

soenja.

Soedah

semendjak

beberapa

lamanja,

memasang mata
poelau itoe.

tahoen

Amerika

Japan dan

Djerman,

terhadap kepada poelau-

Bagi Japan, amat perloe soeatoe
pat perkampoengan,

soedah

amat

bangsa

itoe

jang
sah,

tidak

oentoek

soe-

Wang

lie

jang

kemelaratan

sekarang

masih banjak betoel

kedapatan jang sangat djaoeh dari keadaan

sempoerna. Selain dari djoedi dimalam dan

sanggoep

kemelaratan

jang

Bagi Djerman, sesoedah peperangan Doenia kehilangan beberapa banjak tanah-tanah djadjahan.
Tanah djadjahan amat

perloe bagi satoe keradjaan, tempat mendjoeal barang barang, dan goena

jang perloe

mentja-

oentoek

Amerika, satoe tanah dagang ja'g loeas
Bagi satoe keradjaan jang sedan besar.
jang banjak mengeloearkan
loeasnja,
kian
hasil pertoekangan, amat perloe tanah-ta-

nah, dimana ia

mendapat

lebih

mema-

djoekan dagangnja.
Tanah jang loeas,
tempat bertanam
atau goena didjadikan tambang, amat
perloe bagi negeri jang bertoekang, soepaja dengan pokok jang moerah diperoleh
barang-barang jang perloe, dan dengan
hargajang tinggi kelak barang
itoe di-

djoealkembali, sesoedah melaloei fabriek.
' Oentoek

Djerman

keperloean

dan Amerika

irilah,

Japan,

Dan berdasar dengan inilah poela Soe r,

Handelsbladdan HetNie uwsmengandjoerkan pemerintah Belanda, soepaja
memikirkan Papoe, karena Belanda
akan
berkoeasa atas sebahagian besar poelau
.
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! Indonesiers! Papoea,

tanah kita. Baik

kaart, baik menoeroet sedjarah,

Kk

mereka, jaitoe sebagai

pada sitauke kedai tsbt dengan membawa

1 doos Cigaret tjap kereta angin, 2 boeng-

koes korek api tjap semoet,

3 boengkoes

gi akan

tembakau Shag d.I.I, jang berdjoemlah har-

mengertikan

ilmoe pemerintahan tanah|
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Soedah, Diperbaiki

Band Boeroek

REPARATIE

dengan

toean' poenja band ?

Djangan berikan oentoek memperbaiki pada jang tiada mengerti.
Bawalah pada kita, dimana kita kerdjakan toeroet peratoeran Europa.

Memperbaiki
Itoelah
Selamanja

15

dan

Memperbaroei

Specialiteit

Band boeroek

Kita.

kita bisa bikin baroe.

kita poenja kerdja

Tanjalah

00000000000000

Bintang-Timoer

Berkolom-kolom

mempergoenakan

halamannja,

oentoek

atas djaminan

oleh

kita.

keterangan !!

000000000000090

198683

7007 |
Sengadji
djak
186421 | tidak dampoer bitjarn Aa
56373| Kitaita kenal
pil
hp
kenal baikik pihak
Bintang

113758|moer dalamhal karakter dan Journalis-

3420

kita

dapat

hasi

je

mendoega-doega,

18 |mendjadi

35777
197889

193363aa

barang

1139288

96782

120407 |asal moelanja:

mendjadi ...

75825

45511

39319

97309 Timoer, . memboeat

91512

104865 |tocan

37556

21708

108606
223

155460

18556

141980

1662

158217

ringkas

toetoerkan dari

kita

159271/.
Antara tocan Parada Harahap, dalam
169430 kwaliteitnja selakoe Directeur Bintang
perdjandjian dengan

Djamal Oedin, bahwa pada tanggal

yg5085/1 Juni dihadap, toean Djamal Oedin akan
119368 masoek bekerdja pada Bintang Timoer se29767
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oentoek

Deli

satoe soerat ka-

satoe per-

Kara moedah pada masa ini.
Dengan ringkas: Bangsa

Indo-

Inesia kekoerangan

Journalist.
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Sikoelie tsbt bermaksoedakan mendjoeal
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Nummer

Ada
djvega baiknja kita rasa kalau j,
berwadjib tentang ini memberi lain kete- 154163
rangan pada kepala2 kampoeng jang akan
97825
hal terseboet. Apa lagi memengoeroes

pasang matake-

pada Papoea.

itoe.

pada

berikoet dibawah ini kita toetoerkan:
Begitoelahkemarin dimana satoe kedai
kopie Tionghoa di Brandan, salah seorang
koeli dari B.P.M. disana soedah datang

0000000000000

hari bahan-bahan
memboeat barang.

hari vrij kebon, ada lagi paling membawa

00000000000

lagi manoesia

Oleh j,m. Pangeran van Teloek Haroe
Langkat kepada sekalian Kepala2 kampoeng sebawahnja dikirimi satoe soerat
sebaran jang oedjoednja menoendjoekkan
mendjalankan perhitoengan djiwa
tjara2
(Volkstelling)
Dalam soerat2 sebaran itoc, kedapatan
perkataan jang Kepala-kepala
beberapa
terpaksa mesti garoe kepala
Kampoeng
karenanja. Oempamanja ,Priodeteldan ,Momentelling” Kita
ling”
sendiri soedah djoega batja soerat2 seberan itoe memang kita akoei teroes terang ada betoel2 soesah diartikan.
sama kita ketahoei diantara
Sebagai
kepala2 kampoeng masih babeberapa
betoel jang.....belocm tahoe toelis
njak
Belanda dan membatjanja djoega, apa la-

pada-

perempoean melahirkan anak. Kira-kira
Ben mna Aman 'alam dinegeri Japan tidak
menghidoepi

Jj-barang jang rasanja
dja diberi
pantas padanja. Oempamanja 1 koelie
tentoe sadja takkan menghabiskan 1 doos

membawa

pij, sampai

hidoep didalamnja.

advies, soepaja

koe-

tasan,

banjak

orinJ-orang jang belan-

Volkstelling dengan Kampoenghoofden.

contant perloe.
Sijstem kaoem

kelahiran, sampai ditanah Japan datang
soeatoe pikiran, oentoek memberi perwaterlampau

beri pindjam wang contant dilebihi dari
biasa jaitoe diberi 4 kali seboelan (sedang
biasanja 2 kali). Ataupoen .kepada cranie
atau pengoeroes kedai kebon itoe, diberi

Timoer.

Pertja

nja.
Penghidoepan koelie-koelie di Ondernemingen ataupoen dilain-lain Maatschap-

soepaja djangan

an jang ...... itoe. Misalnja dengan mem-

socatoe penghidoepan, didalam satoe ne- Cigaret 5 boengkoes Tembaca Shag da'baroe, diatas satoe poelau jang lam 1 Minggoe. Karena bon itoe biasageri
nja dapat seminggoe sekali,
seperti Papoea!
lama
soedah
Kita berharap soepaja hal-hal jang beAhli-Ahli sedjarah bersedialah akan mengini dapat perhatian dari kaoem madjikan,
tjatet: siapajang pertama akan memboeka jang memikirkan nasib pegawainja. Selain
djalan!
dari itoe kita serahkan hal tsbt
pada Arbeidinspectie, jang sela
manja
memperlindoengi
pemboeroeh.
(Corr. S. D.)
—0—

tem-

banjaknja

kita dapati,

moedah sadja menghapoeskannja, soepaja
sipemboeroeh djangan merasai kemelarat-

senang pada masa jang akan datang,
Selakoe salah seorang dari Penoelis
bangsa Indonesia, kita seroekan seroean
ini, moga-moga akan menimboelkan nafsoe
bangsa kita, oentoek beroesaha, mentjapai

sempit akan didiami oleh
Karena

jang begini, boe-

sekali ini

jang begini, oleh kaoem madjikan, masih

kedoenia

menoedjoe

baroe

koelie dikeboen jang maoe.. . . memberi
tjak thee, asal sadja diberi
bor padanja
sebeloemnja hari bon.
Menoeroet
pendapatan kita, keadaan

Soekarno —, tetapi

takoet menentang

sadja

tetapi malahan soedah berpoeloeh kali,
baik
di Brandan, maoepoen dikeboenkeboen. Lebih boeroek lagi, ada poela

perloe poela Pemimpin - pemimpin dalam
perkara economie. Perloe seorang perintis djalan, jang soeka mendjadi korban,

karena tanah Japan

sendiri.

Kedjadian-kedjadian

kan

Pemimpin-pemimpin Po-

Ir.

. me-

pegawai

tempat

T

Pendirian kongsi ini, menarik — Perhatian Soer. Handelsblad, socatoe

Het Nieuws

2

Loterij

terima.

perlihatkan 1 Bonboek jang ditanda tangani oleh Chef A.P. dari B.P.M.
Roepanja oleh karena sikoelie tadi per-

Bangsa Indonesia buekan sadja perloe
litiek — seperti

kopie maoe

ngambil keperloeannja sehari hari. Lebih
djaoeh sebagai boekti, sikoelie tadi mem-

Didalam pergaoelan bangsa Indonesia.
Papoea ini amat sedikit dibitjarakan, ketjoeali .
. Boven Digoel.
Masanja sekarang soedah datang,—

ada mempoenjdi

Tahoen

—

tentang ini. (Corr. S.D,)
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jang menang.
mengabarkan : toean Djamal Oedin (Adi
H5
Negoro) akan mendjadi Hoofdredacteur
Iiberasa tjoeriga jang
400 prijs dari f25,—.
soerat kabar itoe, kemoedian dikabarkan
yan
gkati-berasal baik,
41690
153208
159439
61901
poela
tidak djadi, achirnja timboel peraknja. Tetapi sisa
Permintaan
nnja..... masiug ma166085
178766
85304
10872
kara,
kesoedaha
baitoe
koelie memberi keterangan jang
rang dia dapat ambil pada toko Kampong 1218
76687
3134
M7sp6 Sing memboekakan rahsia, jang
(filiaal dari Vr. Wederzijdsch Belang) ja- 82151
08137
24176
169003 | "ampat bocsoek,

Papoea telah beberapa banjaknja dibi- oentoeng beloem laat ! — bangsa Indonelengan badjoe,
tjarakan.Beberapa banjak expeditic telal: sia, akan menjingsing
mereboet,
soepaja
tanahnja
jang ,didikirim
kesana. Hasil dari pemeriksaan
mengoendjoekkan: tanah Papoea gemoek, intip-intip” orang djangan sampai masoek
disana beberapa banjak tanah jang dapat djaring.
Pemeriksaan2 ini menimboelkan nafsoe
beberapa pihak akan menjebar kapitaal
disana. Inilah djoega jang menjebabkan di
Australie telah didirikan satoe kongsi

|

Azn.
Asi

pakai. Patoet djoega dapat perhatian dari

i.

pesahaah bangsa toean,
dai

datangkan kekajaan.

dioesahakan.
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Adaa

1

ngingat jang dalam sebaran itoe diminta
poela seboleh2nja toelis Arab djangan di-

nja, dan berlain poela keperloeannja.

Di Australie, soedah didirikan satoe
Kongsi peroesahaan tanah jang barog, dengan nama: Sangara Sugar Estates Keperlocan tanah Papoea mengehendaki
Ltd.
isi, mengehendaki
pendoedoek
baroe,
Kongsi ini soedah mem-pacht kira-kira soepaja pendoedoek jang baroe itoe me8900 ha. tanah ditanah Papoea, pada bi- ngoesahakan tanah, jang kelak akan menlangan

da-

toempah

tanah tempat

oesal

1, Toean
rah toean,

satoe Poelau dengan Poelau

jinta kepada tanah air dan

td

Soeatoe boekti

jang lain, berlain-lain. Berlain pergaoelan-

Indonesier mesti menjingsing
lengan badjoe.

sekoerang-
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1934

bangsa, jalah:
Keadaan

dn

Amsterdam. Advertentie-Bure
dkeitakantoor De Globe” Singel 95Harahap
— Tapanoelistraat — Tar
g Tinggi — Deli. Moehd. Idris

Hadji Moehd. Nasir, No. 69 Handelsetri

donesia.

Tanah Papoea ,diintip-

,

Bangkattanweg — Bindjei. Nederland

|
Djadjahan,

diterbitkan 2 lembar.)

| sampai 5 baris f1.50 Sekali moeat

ctrische Drukkerij & Uitgevers Mij. ,S IN AR
dan. Telefoon No. 1174 'Telegram adees: »SINARDET
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hari

advertentie

kocrangrja f 1.50. Berlangganan boleh berdamai.
Pembajaran lebih doeloe.

Diterbitkan setiap hari ketjoeali hari jang dimoeliakan oleh: N. 1
Kantoor Redactie en Administratie Moskeestraat
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Bajaran

Oedin.,

di-Pewarta

kepada

halaman
sonia

Deli. Dan

Indonesia Raya,
oentoek

Djamai

Di:

Dengan bekerdjanja Djamal Oedin selakog Hopkiredacsewr Pewarta Deli . kelak,

edoedoekannja, jalah: dari Correspondeut
Inaik kemedja Hoofdredactie.

Akan tetapi, sajang! Didalam kenaikan

105939f:ni, kita melihat soeatoe pendirian iang

ganyanan
Hood
Pe

Dipindahkan dari Veldpolitie di Loeboek

Pentjoeri jang berani.
. Berlagaksebayai

Batin

"bi
ate
pakaian
crani, Hari Pan
ring
d
joeran
Hari Sabtoe kemarin
doeloe
siang, |vet
“Kita sajang melihat 'seorang sahabat, seorang berlagak seperti crani pada se- Peang. d
td. Indsch Ondan sajang poela melihat seorang ,boe- soeatoe kantoor, dengan mengenderai ke- derwijzers
bedah diadakan
Gak“ jang kita asoeh jalah Pewarta Deli, reta angin datang kekampoeng Kota Ba- dikota ini dengan dihadirffoleh kepala-kesesoedah besar terserah ketangan pe- ngoen daerah Titipapan. Tiba ' dimoeka pala sekolah
Belanda1 dan
No.2, NeuTigasoeh jang bertentangan ,didikannja" roemah seorang pendoedoek kampoeng trale School, Christelifke/School, Plandengan hidoepnja sekarang.
itoe nama Mat Deli, ia toeroen dari atas tersschool Brastagi, Hollnl. School 1 dan
telijke H. I. S.
ereta anginnja, laloe teroes masoek ke- 2, Holl. Chin. School,
Sajang!.....
Schakelschool.
ibglam roemah, berlakoe setjara orang dan Openbare Christelijke
Dalam vergaderin,
teroetama di1 soedah biasa sadja masoek keroemah
Kita tidak berkocasa memaksa oran
Ta
han oeroe'Kebetoelan Mat Deli sedang be- bitjarakan, ialah
oleh sebab itoe, hanja mengeloeh.....
san moerid-moerid jang
berpindah
dari
an.
sajang!
bagaimana dalam roemah kepoenjaan- seboeah sekolah kesekolah'lain, jang soenja sendiri,ia boeka peti tempat barang2 dah selaloe membawa keroegian kepada
:
Lebai Kasim jang memboenoeh isterinja. dan pakaian Mat Deli, serta isinja diboeng- Jan:ak-anak.
Dalam pembitjaraan soedah diambil
Soedah dapat ditangkap. koesnja dengan kain.
lanja masoek keroemah itoe, kebetoe- kepoetoesan, bahwa tiap:tiap seorang anak
Kemarin Lebai Kasim, jang memboenoeh
sekolah jang
lan
dilihat oleh salah seorang diantara moerid jang pindah
isterinja di Keboen Lada itoe soedah dapat
seroepa
itoe
jang
sama
'tingkatannja,
setetangga
Mat
Deli.
Orang
ini
merasa
ditangkap dalam
seboeah keboen anperti
sekolah-sekolah
j
i
roleh
subsichawatir,
kalau-kalau
orang
itoe
pentjoeri
tara kira-kira 2 a 3 bidang keboen dari
maka anak itoe
tempat tinggalnja jaitoe sesoedah 3 hari jang sengadja menjamar sebagai seorang die dari Gouvernement,
djentelman,
soepaja
djangan
disangka
iaditempatkan
pada
kelas
ia disekoditjahari. Djadi ia bersemboenji tidak
lah
jang
ditinggalkannjas
Tetapi
kalau
nja
pentjoeri.
djaoeh dari roemahnja.
perloe
ia
ditoeroenkan,
njata
rapSitetangga
laloe
datang
periksa
keroeSebeloem ia dapat ditangkap itoe, soedah
et anak-anak
diperintahkan kepada pendoedoek soepa- mah itoe, sambil bertanja kepada pentjoe- portnja tidak dapat mu
, ia mesti dija. sama-sama
mengawasi padanja, dan ri, apa sebab ia boengkoesi kain-kain dan ditempatnja jang bar:
toeroenkan.
On
,
barang-barang
itoe.
politie poen soedah siboek kemana-mana
Sebaliknja,
kalau
pada
sekolah
jang diSipentjoeri
mengatakan
ia
disoeroeh
mentjahari, tetapi tidak djoega dapat bertinggaikannja
ia
mesti
akan
naik
kelas
jg.
oleh
sahabatnja
jang
poenja
roemah
itoe
temoe.
kebetoelan soedah dekat waktoenja akan
Seorang anak perempoean melihat Le- bernama Boejoeng.
Sitetangga jang tahoe bahasa nama jg. naik kelas,ia mestidinaikkan djoega.
bai Kasim bersemboenji ditempat terseDjikalau seorang anak pindah kelain
poenja
roemah boekannja bernama Boeboet laloe mengchabarkan hal ito» kepada
sekolah,
pada waktoenja diterima masoek
joeng,
laloe
mengatakan
orang
itoe
penbapanja.
disana, diminta soeatoesoerat keterangan
Oleh' sibapa menerangkan hal itoe ke- tjoeri.
kelepasannja dari sekolah jang
pada orang-orang jang
berdiam dekat Dengan begitoe, sipentjoeri jang merasa tentang
ditinggalkannja,
dalam soerat mana akan
dirinja
soedah
didalam
bahaja,
iapoen
lari
tempat itoe, laloe kemoedian dikasih taditerangkan
setjoekoepnja
keadaan moerid
membawa
boengkoesan
itoe
dengan
mehoe kepada politie.
Politie datang ketempat Lebai Kasim naiki kereta anginnja. Orangpoen berda- itoe, seperti sebab-sebabnja ia diperhentangan

bersemboenji.

Kelihatan badannja amat lemah, sebab
soedah tiga hari tiga malam tidak makan
dan minoem, barangkali sebab takoetnja
akan tertangkap. la ternjata tidak pergi
kemana mana, hanja ia tetap ditempat
itoe sadja. Semoea pakaiannja sewaktoe

memboenoeh itoe masih tetap dipakainja, jang
masih
berloemoeran
dengan darah, dan
pisau jang dipakainja menikam isterinja itoe masih kedapatan padanja.

mengedjar, sama ada jang berdja- tikan.

Tahoen dimoeka, toeroet D. Crt. akan
lan kaki dan menaiki kereta angin.
Ditengah djalan ia boeangkan boeng- diadakan lagi pertemoean goeroe2 seroepa
koesan itoe dan teroes melarikan dirinja itoe oentoek membitjarakan perateran
dengan mengenderai kereta angin itoe. itoe,
—0—
Orang teroes kedjar padanja. Sampai di
Tandjoeng Moelia ia lemparkan kereta
63 orang perodi dihoekoem.
Menoeroet kawat Aneta Radio dari Paanginnja dipinggir djalan, laloe iapoen
lari masoek hoetan. Orang kedjar djoega dang, bahwa oleh Landgerecht disana telah
padanja, sehingga iapoen dapat ditang- menghoekoem 63 orang perodi jang disa
lahkan sebab beloem membajar oeang rokap.
Kemoedian ia diserahkan kepada poli- di. Masing2 dihoekoen dari 3 sampai6 hatie. Sewaktoe diperiksa, ia teroes me- ri pendjara. Nah, bilakah hapoesnja-rodi

Waktoe Politie hendak menangkap ngakoe akan perboeatannja. Tatkala dipadanja, diperintahkan memboeang pisau tanja bangsa apa dianja, ia mengakoe
itoe, Iapoen menoeroet. Laloe ia dibawa bangsa Bojan, tetapi dari pada melihat
dengan keadaan jang sangat lemah dan tingkah lakoe dan lekat bahasanja, lebih
bervepa poetjat sekali. Antara beberapa mirip kepada bangsa Indonesier Minangdjaoeh berdjalan, ia minta air, sebab kabau. Demikianlah seorang pembatja
Sinar
kabarkan dari Titipapan pada
sangat litak badannja.
kita.
Perkaranja diserahkan kepada Kerapa—0—
tan dan ditahan dalam pendjara di-Bindjai.
Societeit
,,Onze Club.“
Menoeroet penilikan, ia boekannja kaOleh orang2 Eropah jang kerdja pada
rena miring otak atau gila, tetapisematamata gelap mata, jang barangkali dise- kalangan particulier disini soedah didiribabkan sangat berhati kesal pasal kemis- kan seboeah societiet bernama “onze club“.
Jang mendjadi voorzitternja ialah toean
kinannja. Tadinja boleh dikata ia seorang
jang mampoe djoega, tetapi sekarang soe- Jorg: secretaris tocan Vermeulen (procudah tak beroeang satoe senpoen, dida- ratiehouder firma Dhers): Penningmeester
lam pada itoe isterinja selaloe poela
diganggoe orang.
Konon
ada pernah ia adjak isterinja
soepaja pindah kedaerah Tandjoeng Poera,
tetapi siisteri menolak. Pikirannja perloe
pindah, soepaja dapat keamanan isterinja
dari ganggoean orang.
Memperhatikan keadaan ini, djadi boleh
dikatakan pemboenoehan itoe dilakoekanja atas doea pasal: pertama karena penga-

roeh

kesoekaran perkara oeang, danke-

doea

karena tjemboeroe.

—0—
Methodist Boy's School.
20 Tahoen berdiri.

Hari Kemis,

29 Mei, dihadap ini akan

diadakan di Methodist Boy's School, 40
Hakkastraat, Medan, satoe pertemoean diantara
moerid2
dan goeroe2 dengan
orang2 jang telah tammat atau jang telah
pernah beladjar disekolah itoe jang sekarang

telah

bekerdja

diloear sekolah ter-

seboet.
Pada

hari itoe akan diperingati djoega

«

Dengan

Pakam ke Algemeen- (Stads-) politie di

— SPORT

alias

main

toewok,

boekannja

sebangsa

-— Terlebih lebih poela karena politie tampaknja membiarkan poela hal itoe. Karena
itoe mereka koetoe2 djoedi toewok
itoe
bermaharadja
lela
sadja
melantaskan

angannja dan

terkadang-kadang

sorak dan rioehnja poela lagi.

dengan

Boleh politie perhatikan, dan kalau
mang bertaroehan
oeang dengan main
boengkan doeit itoe sebangsa dioedi,
koekanlah soeatoe kewadjiban sebagai
litie terhadap orang jang berdjoedi.
Demikian ditoelis Reporter S. Deli

F. 25--

kepada' barang siapa dapat mengembalikan: 1 VULPEN-POTLOOD dari

perak merk: ,EVERSHARP"': jang mana
Pesta Onan Tamboenan Balige.
ada tertoelis dibatangnja potlood itoe
(Corr. S.D.) Boeat pesta ini, moelai pa- »9 APRIL 1929” kepada kantoor
da tanggal 12 sampai pada tanggal 15 Juni SINAR
1930 diadakan

main

di Moskeestraat No. 57,
105

Bandjar, Bioscoop, Medan.
permainan voetbal

seperti: Ronggeng
Opera Batak, poen
tidak kitinggalan.
Boeat

DELI

berbagai-bagai permainan

dl...

voetbal soedah

diocendang

dari beberapa tempat, seperti: Sibolga, an belakang
Taroetoeng, Fort de Kock, Medan, Bata- memperbaik kapal keroesakan. Oentoek
i ini bergoena tempoh dalam
via, Siantar (Semeloengoen Club).
empat hari
Boeat Simeloengoen sedikit kita maoe
Kota
toelis, sebab nama Simeloengoen haroes pelajarannjaPinang" menoeroet rantjangan
mendapat nama jang ,Haroem" dari per-| p, otterdam berlajar tanggal 5 Juni dari
dan tanggal 30 Juni tiba di
tandingan ini, apalagi melihat doedoeknja Sabang. Keoen
doeran, boeat datangnja tiBestuurs baroe tidak masoek diakal ,l e- dak akan
boleh kedjadian meskipoen kangah"“ memboeat atoeran jang kokoh pal itoe mesti berhe
nti lagi.”
memperbaiki keadaan Spelersnja soepaja
dalam pertandingan itoe riang
djangan

Penerbangnn diladetan besar oleh
Kingsford Smith.
Van Dijk akan toeroet,

tindoeh.
Menoeroet pendapatan kita, toean A.
H. Barat patoet ditempatkan pada bagian
Den Haag, 23 Mei.
moeka, sebab t. itoz selal»e- berboeat Mij, memberikan verlof Kon. Luch
Strafschef dan toean J. L. Tobing toekang terbang Van Dijk lamanjakepada dora
enam
goreng bola, boleh disihorsing boeat se- oentook, toeroet membocat pene minggoe
rbangan
mentara,

baroe bagoes.

melint

Chabar Kawat.
INDONESIA.
Persamaan bangsa
Europa

Tionghoa dengan

ber

laoetan

Kingsford Smith. “er
Kantoor

Dersama

dengan

kassier tidak maoe bajar.

Princenhage, 24 Mei. Kassieskan-

toor ' Wermenbol soedah menghentikan
pembajaran2. Wermenbol bersama familienja lebih dahoeloe pada malamnja soedah
berangkat ke Belgie boeat melindoengidiri.

Orang2

terhalang.

negeri jang ketjil2 soedah men-

Disebabkan
oeroe- djadi koerbannja, Orang-orang sangat tisan oeang.
dak bersenang hati.
.
Weltevreden, 24 Mei. Ga. D. Crt.).
'Conferent
ie
perhoeboe
ngan Volkenbond.
Persamaan bangsa Tionghoa dengan Eropah

jang

soedah

didjandjikan

'dimoelai

tahoen 1930 barangkali akan dimoendoerkan beberapa tahoen lagi berhoeboeng
dengan keadaan oeroesan oeang.
Lid Volksraad toean Yo ,Heng Kam
memadjoekan pertanjaan Kepada Regeering berhoeboeng dengan hal itoe.
Kantoor van Arbeid
boeat

Da
Belasting rubber.
besluit Directeur van Finan-

Den

Haag,

peroesahaan

ketjil

Boemipoetera.

24 Mei. Minister Rey-

mer memboeka conferentie perhoeboengan
Volkenbond dalam Ridderzaal. Toean De
Belg
Stievenaard mengoetjapkan terima
kasih.

INDIA.
Gerakan Gandhi.

Njonja Naidu
hoekoem.

penjelidikan

di-

Bombay, 23 Mei. Njonja Naidu soedah
dihoekoem sembilan boelan pendjara bia-

Weltevreden, 24 Mei. (Tel. D.Crt.).
Kantoor van Arbeid soedah lakoekan sa. Manilal Gandhi dan Pyaralal inasingpenjelidikan dalam peroesahaan
batik. masing dihoekoem satoe tahoen dengan
nja demikian: "
hoekoeman berat, dan Imam Saheb diI. Segala rubber kering jang digiling Kantoor itoe melakoekan penjelidikan berhoekoem
enam boelan pendjara biasa.
mesin oentoek selama boelan Augustus toeroet-toeroet dalam peroesahaan gilingan
padi
dan
tempat-tempat
pertoekaSampai tertjapat kemerdeksan.
1230 f0. 53 per Kilogram.
Il. getah kotor, scrap jang beloem di- ngan kajoe Tionghoa, kemoedian barang
Bombay, 23 Mei. Perarakan itoe berbersihkan dan segala rubber jang bertjam- kali akan divoorstelkan soeatoe peratoe- henti diesplanade dan mendjalankan soeapoer tanah selama boelan Juni 1930 0. tan oentoek peroesahaan itoe.
toe kepoetoesan dalam mana perboeatan2
27 per Kilogram.
$
Internationaal Medisch Congres.
politie jang berketerlaloean itoe akan dilaIII. segala rubber, jang tidak masoek
Oetoesan ahli kese- wan dengan satyagraha diseloeroeh negeri,
kepada rubber jang terseboet dipasa!
I dan
hatanIndonesia.
sementara diambil kepoetoesan poela soetoean Hasloop Werner (pers D.S.M.), II selama boelan Juni 1930 f. 0.37 per KiWeltevreden, 24 Mei. (Aneta Radio). paja perlawanan itoe teroes dilakoekan deCommissarissen ialah dipilih dari leden logram.
'Satoe deputatie dibawah Prof.
De La- ngan tidak memakai sikap kekerasan sam—0—
comitie jang lainnja..
ngen dalam penghabisan tahoenini pergi pai diperoleh kemerdekaan.
Pesta pemboekaannja akan dilakoekan Toean J. H. Marinus meninggal doenia ke Bangkok boeat mengoendjoengi InterDemonstratie-demondengan tiba-tiba.
pada hari Sabtoe tanggal 5 Juni dihadap ini.
nationaal Medisch Congres disana diatas
stratie di Bombay.
Sebagai soedah kita moeat dalam ko- nama Pemerintah di Indonesia.
Chabarnja
soedah ada 150 orang
.Bombay, 22 Mei. Poekoel 6 sore dilom kabar kawat
Indonesia
hari ini,
ledennja.
Film dari Expeditie Nieuw-Guinea.
lakoekan
soeatoe perarakan demonstratie
bahwa
toean
J.H.
Marinus
soedah
meDimana sekarang societeit “Taman Perterdiri menoeroet taksirant dari
Weltevreden, 24 Mei. (Aneta Radio). jang
ninggal
doenia dengan tiba-tiba di
sahabatan" itoe!
Film dari expeditie Nieuw Guinea jang 200.000 orang jang diatoer oleh 28 boeah
0—
Buitenzorg.
Toean ini terkenal sebagai dictator tingginja 16.000 kaki soedah tiba dari perserikatan kaoem saudagar. Mereka be"
rangkat dari kwartier Boemipoetera dan
Provincie Soematera akan moelai
rubber jang soedah kaja raja dengan Amerika.
Pertoendjoekannja akan lekas dimoelai. bertempoer dengan 450 orang politie di1 Januari 1932.
berkat keradjinan dan ketadjaman otaknja
djalan jang teramai jang mana politie
Pentjoeri auto.
Bakal
hebat dalam dalam peroesahaan mentjari kekajaan di
itoe melarang orang2 masoek kedalam daIndonesia.
Volksraad.
Soerabaja, 24 Mei. (Aneta Radio). Pada erah jang diperlengkapi kekoeatan pendjala datang ke Indonesia bermoela ke
Het
Nieuws van den Dag be- Laboean Deli, pada tangal 15 October tatkala Politie mengedjar pentjoeri auto gaan.
Orang2
jang berarak itoe sama
jang dari saudagar Jacogi, ada seorang sekali doedoek. ditanah laloe menjanjikan
roleh kabar boleh djadi voorstel-voorstel 1886. Djadi sekarang soedah
hampir
penoenggang motorfiets jang loeka di- lagoe Kemerdekaan. Keadaan
perobahan Bestuur di Soematera akan 44 tahoen.
pemani
langgar auto tjoerian itoe, sedang seorang
dioernes dalam penambahan begrooting
Tentang perdjalanan hidoepnja besok politie jang dibelakangnja mati tergiling. mengoeatirkan. Perujalanan Se
1930.
orang
banjak jang menonton berlarian
kitamoeatkan seperloenja, oentoek sebagai
Auto jang ditjoeri itoe kemoedian ter- kesana,
penarik hati dan djadi teladan bagi kita. dapat terletak di Krian. '
.
—0—
Sesoedahnja empat djam doedoek diDidalam hoofdbegrooting 1931 dimadjalan baroelah dibenarkan mereka mesoekkan
meimoriepost
akan penoetoep
Sekolah menjesal.
cien

tanggal

12

Mei,

oentoek

menarik

belasting rubber soedah ditetapkan harga-

NEGERI BELANDA.

Selama kita hidoep didoenia baroe ini
tjoekoep berdirinja Methodist Boy's School belandja-belandja goena persediaan penGrafkelder dari Mr. Troelstra.
dirian Gouvernement Soematera.
kali kita dengar nama sekolah jaitoe se20 tahoen di Medan.
Den
Haag, 23 Mei. Familie dari manPendirian ini didoega akan berlakoe kolah ,,menjesal".
Sebagaimana diketahoei, sekolah tersediang Mr. Troelstra menerima tawaran
moelai
tanggal
1
Januari
1932.
Sekolah ,Menjesal“ ini kabarnja akan dari Brandwaarborgmaatschappij ,,Nederboet adalah satoe-satoenja sekolah jang
x
berdiri di Pematang Siantar didirikan oleh land” boeat mengerdjakan grafkelder (memterbesar di Medan, dimana moeridnja sekarang soedah lebih 500 orang.
Malam ini, toean Soangkopon, dengan toean Radja Aminoedin gepensioneerd bina) pekoebueran Mr. Troelstra, Pada
Programma speciaal dari pertemoean itoe dihadiri oleh orang-orang jang dioendang, Schoolopziener jang bertempat di Simari Mij. ini soedah
pernah
Mr, Troelstra
jang dimoelai poekoel 7.30 pagi, telah akan berbitjara tentang Provincie Soema- tostraat disana.
mendjadi directeur.
Menoeroet kabar 'jang kita dengar
diatoer,
dimana akan diadakan djoega tera, bertempat digedoeng Boedi Oetomo.
Kebakaran hebat di Zaandam.
toean Radja Aminoedin kalau maksoednja
muziek dan permainan-permainan.
Lebih
djelas,
berikoet
ini
kita
oelangi
Zaandam,
23 Mei. Dengan tidak dikesampai jaitoe mendirikan sekolah ini, beOrang2 jang telah tammat atau pernah
kembali
pembahagian
jang
akan
dimadjoe
tahoei
asalnja
soedah terdjadi soeatoe
liaw
kabarnja
hanja
memoengoet
bajaran
beladjar disekolah itoe tentoe takkan loepa
kan kepada Volksraad oleh Nationale tiap-tiap moerid F 0.25. orang.
kebakaran hebat dengan meroesakkan
datang.
fractie karena hari Sabtoe keliroe.
Moerid-moerid jang diterima ialah fabriek cacao kepoenjaan Schoemaker
—0—
jang beroemoer 18 tahoen 50 tahoen. serta roemah2 jang sekelilingnja serta
Apa main toewok boekan djoedi?
Soematera Oetara: Atjeh, Soematera Dalam sekolah ini akan diadjarkan me- tempat2 bekerdja, jang semoeanja terleBoleh dikata sehari hari, tidak poetoesnja Timoer, dan Riouw.
noelis hoeroef Belanda dan Arab serta tak ditempat jang berisi gas, hingga tatdidalam Seriboeweg
Bindjei, orang raSoematera Tengah: Tapanoeli, Soema- membatja.
kala menjala naik satoe meter dan penmai sekali main toewok jang bertaroehan tera Barat dan Djambi.
Djadi oentoek orang jang semasa ke- doedoek dengan sangat ketakoetan dapat
oeang.
Soematera Selatan: Palembang, Ben- tjilnja doeloe tiada bersekolah dan seka- dikenai oleha pi. Oleh sekalian pompa keDjika diperhatikan tingkah mereka jang koelen, Lampoeng, Banka dan Billiton.
rang soedah beroemoer 18 tahoen atau bakaran jang datang dari segala pihak laloe
main toewok bertaroehan oeang itoe, seolebih baik sekali memasoeki sekolah ini memadamkan api itoe. Keroegian ada
laholah mereka memandang bertaroehan
Tentang pembahagian' masoeknja sesoe- soepaja mereka itoe bisa membatja dan ditanggoeng assurantie.
ocang dengan main lamboeng doeit itoe atoe daerah ke Provincie jang mana, be- menoelis nanti.
Kapal ,Kota Pinang” melanggar

djoedi.

HADIAH

Bindjai, hoofdpolitie opziener M. Huitema.

loem ditetapkan benar, tetapi jang ditoeKapan sekolah ,,Menjesal“ ini didirikan
djoe, jalah: Soematara terbahagi atas 3 itoelah kita tiada mendapat kabar jang
Provincie,
jang pesti. (Pertjatoeran.)

DARI PERGAOELAN.

Pegawai

Negeri.

meDoeloe, Batavia altas Betawi, bernama Jacatra.
Politie.
lam- Sekarang kaoem nationalisten Indonesier melempar
nama
Batavia
dan
Betawi,
dan
memakai
nama:
laDitempatkan pada Veldpolitie di Medan,
po- Jacatra.
hoofdpolitie opziener H. Waldeck.
Dengan pendirian ini, Fort de Kock tentoe tidak akan didengar poela, melainkan: Boekit Ting-

dari gi, Fort ya ag Ggs

akan diloepakan, akan

Idem pada Veldpolitie di Loeboek Pa-

laloei daerah jang diperlengkapi kekoea-

tan pendjagaan
Pemimpin

itoe.

jang

mengoeroes

perarakan

ini tetap tidak soeka berlakoe tjara kekarasan. Tempat-tempat 'jang diperlengkapi pendjagaan itoe, jaitoelah tempatnja
toko-toko jang ternama dan gedoeng-ge.

doeng Gouvernement.
TIONGKOK.

Perang saudara.

Kekalahan

besardi

Oetara.

Shanghai,

23

Mei. Menoeroet berba-

gai bagai kabar jang diterima
di Shanyhai,

maka pasoekan-pasoekan Regeering melakoekan penjerangan-penjerangan jang
keras dalam perdjoeangan disebelah Oeta-

ra

dalam

beberapa

hari jang achir ini.

Sesoedahnja berkelahi hebat jang lamanja
18 djam, maka
Regeering telah

mm

Feng

ki kemarin pagi akan kota Lan

jang

letaknja

didjalan kereta api

Lung Hai, jang
djaraknja 20 mijl dari
Kaifeng sebelah Timoer jaitoe iboe kota
parit? IJmuiden.
dari Provincie Honan.
Den Haag. 23 Mei. Dari IJmuiden diPasoekan Oetara kembak dengan koekabarkan, bahwa kapal ,,Kota Pinang” tjar katjir ke Kaifeng, kemana sekarang
jang diperboeat oleh Ned. Scheepsbouw pasoekan-pasoekan Regeering akan berangMaatschappij kepoenjaan Rotterdamsche kat. Dengan opsil dikabarkan bahwa pa
Lloyd pada waktoe poelangnja dari pela- soekan Regeering telah menangkap 201
jaran pertjobaan dari Noordzee, ketika orang tentera Oetaratatkala pertempoeran
bertioep angin keras soedah melanggar di Lang Feng itoe. |
.
pintoe sebelah Oetara dan kemoedian pinKeoentoengan jang bagoes dari Retoe Sebelah selatan. Pintoe2 itoe soedah
dari sebab generaal
roesak. Pada kapal Kota Pinang kedapa- geering ternjata i
dari
pasoekan
ra
salah djalan, pergi
tan keroesakan doea plaat dari stuurboords
:
hingga temannjaj
sebelah moeka tertekan (lengkoeng) dan kelain nd dj

kam, hoofdpolitie opziener MJ. Jaarsveld, spantnja

boengkoek

bakboords

bahagi-

seserikat jang

@ahoeloe

dapat dipoekoel

dari belakang dengam'hasit baik. Boekan

sadja kekatjauan - pasoekan

Lord Stricklan 1 | mengoetjapkan terima

Oetara itoe

kepadalkasih kepada
seo ng politie jang meme
gang tangannja sipengamoek itoe, sehingminister pertama,
Penjerangan

jang menjebabkan kesoesahan bagi mereka, tetapi djoega mereka terpaksa moen

Malta, 23 Mei. Lord Strickland, minis- | ga tembal ninja terlepas kelain djoeroesan.
doer karena tidak. tentoe oercesan bari- ter pertamadi Malta, soedah ditjoba orang
san mereka, apa lagi sebab generaal Wan hendak menembaknja sampai mati. SebaLord Strickland tetap tidak bergerak
Hsuah Tsai, bevelhebber dari pasoekan
oetara pada djoeroesan

'DJANGAN LOEPA

gai orang ketahoei ia soedah sedjak 1 se- dan menantikan sampai orang bawa per-

kereta api Lung-

tengah tahoen

bekerdja mengoebah

per-

gi berialoe darisitoe orang jang

hendak

hai soedah ditangkap dan dibawa ke kara politiek oeroesan agama.
memboenoeh dianja itoe. Kemoedian ia
Hsu Cho Fu, dimana ia sekarang ditoePenjerangan sekali ini terdjad!
hari ini mengoetjapkan terima kasih banjak kepa!
toep sebagai seorang tangkapan.
dalam gedoeng Pengadilan di Valetta, Ida mereka jang telah menolong djiwanja
Sesoedahnja mereka mendoedoeki (Kal iboe kota Malta.
itoe.
Feng maka Pasoekan Regeering akan melakoekan pertempoeran terlebih soekar lagi
dalam lapangan perdjocangan itoe, jaitoe
seperti penjerangan Cheng Chou, tempat
94440 »
LANAGAKAA

'Chabar

setengah

opsil mengabarkan

bahwa Feng Yuh Siang soedah kembali
dari Cheng Chow ke Tung Kuan diwatas Shansi dan Honan tetapi chabar ini
beloem lagi pesti.
Marschalk Yen Hsi Shin memprotest
pada'Legatie

Japan

tentang

kabar-kabar

dari persbureaw Japan jang tidak adil itoe
jang ditoedjoekan terhadap kepada tentera

Oetara.
Penghasilan kereta api 'di Tiongkok Timoer.
Harbin,

23 Mei. (Aneta

Radio). Peng-

hasilan bruto dari Kereta Api Tiongkok
Timoer selama kwartaal pertama ada
1923 millioen roebel jaitoe 500.000 roebel
koerang dari kwartaal penghabisan dalam

tahoen kereta

1929.

api

pendapatani

Segala

Tiongkok

Timoer

terbahag-

6 6 66 606

reta api Lung Haij, dimana berkoempoel
kekoeatan-kekoeatan dari tentera Kwo
Min Chun.

440000 SEL

obat

tjap

Harganja lebih

nja melajang 64 djam dari Sevilla. Kapal
oedara itoe ada dalam selamat menempoeh
- wan
1

jalan.

J.j.gelapitoe,
gelap
,

Djoemahat

12

atau

firma

0000000

djoega

ada

boeat

keperloean

sedia djoeal obat-obatan

poetih,

pepermunt,

diroemah

aspirin

No.

dan

lain-lain

obat

tangga.

4444440

TOEKANG

Pertoendjoekan
Satoe

besar

TALKING

PICTURE

Paul-Page,
9

Lola
- Lane,

BESAR

Warenhuis

SEPATOE

No.

79

—

berdiri moelai

Tel. 663

Medan.

1888 — 1930.

Selamanya menjediakan sepatoe-sepatoe
jang soedah siap dan menerima tempahan
Segala

dan loear biasa:

film FOX ALL

AMBAL

»MO TJIANG SENG"
Kesawan

MALAM

INI

MALAM

hari

boeat

SEMBHJANG

Medan's

?
?
?
»

lain seperti:

400000 SODSKSESANAAGA5

INI

KETJIL

1186

m- DELI-BI0OSCOOP

berhenti di-|
dengan
9

poekoel

pada

24 Spoorstraat
Telefoon
MEDAN

kajoe

MODEL

MATJAM-MATJAM KLEUR

Ban Yiak & Co.

Berangkatnja Graf Zeppelin ialah pada
hari

bagoes

moerah dari lain anggoer!
Datanglah

Minjak

ANGIN

JANG

TIKAR

Djoega

dan

,BBENDERA"!!!

Perlarian orang Siberie di Tiongkok,

daerah Trans Baikal.
ROEPA' KABAR.
Craaf Zeppelin di Amerika
Pernambuco, 23Mei. Pendoedoek
Pernambuco menjamboet kedatangan Graf
Zeppelin disini dengan girang sesoedah-

PERMADANI

tidak betoel, atau penjakit lain dalam badan, lek#S toean minoem

anggoer

API

ROEPA-ROEPA

Kalau tocan poenja toeboeh berasa ngiloe-ngiloe, djalan darah

sama antara Kereta Api Tiongkok Timocrdengan Rusland jang masing-masing
mendapat 1.50.000 roebel.
Harbin, 22 Mei. Orang? jang lari dari
Siberie tetap datang membandjir kedaerah
jo. ditempati oleh orang Tionghoa. Halit »e
menjebabkan toekang mendjaga watasberkesal hati. Perdjalanan keloear negeriiniada
teroes dalam perdjandjian pemeliharaan djiwa, oeroesan politiek dan keriboetan jg.
mendjadi sebagai hasil dari staking dalam
tambang arang di Wladiwostok, dalam

SENAPANG

?
0
?
?
?

ONKOST SEDIKIT
KEPERLOEANNJA BANJAK |!
apa itoe?

EAO1G

Kou dan ke

AAA

perhoeboengan Peking—Han

Nanti Kehabisan

matjan

potongon

iang

terbikin

dari koclit Europa kita bisa terima.
Dan menerima pesanan dari loear kota.

SPECIAL.

37

Saptoe poekoel 3.
Pelajaran ke Rio de Janaira barangkali
lamanja 20 djam.
Pers dari Pernambuco menjeboetkan
harj tibanja Graf Zeppelinadalah soeatoe

hari jang paling
tambo kota itoe.

penting

boeat

dengan
9

pengisi

Satoe

LELANG - EXECUTIE.
Medan,

Medan

pada

hari

mintaan KOEMA" ASAMY merk P.L.N.K.
ini

roemah

akan

dilakoekan

terseboet

di

New

York,

film

kota

besar.

sangat

jang

oleh film

menarik

bitjara

hati.

dalam

4

bagian

DIPLOMATS

Satoe

film

jang

amat

ramai dan loetjoe
film bitjara

Semoeanja
11 bagian

TN

di

berdiri, jaitoe

Kampoeng Soengei Kerah Pertjoet, Medan.
Executant :
KOEMARASAMY
merk
P.L.N.K. terseboet, tinggal di Medan. "
Geexecuteerde: NOYOTARONO, doeloe

BER-AOESAN
KESEGARAN

.

.

Toean

hendak

SAROENG
Hanja

membeli 3 SAROENG

SAMARINDA

dapat

H

dan BOEGIS

jang toelen ?! IM
JANG

G.

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

PEPERMENT
Begitoe

Kita minta tocan soeka oedji lebih coban periksa dengan
teliti dari kita poenja kelocaran, pesti menarik kesenangan tocan

besar, namanja:

5 mBATAVIASCHE KINDERZIEKENHUIS"
Besarnja

f 2000.000.—

Prijs
- prijs diatoer
sebagaimana biasa.

Tariknja

sebegitoe
terdjoeal

Soepaja toean-toean tertentoe dapat lot dengan harga tidak naik,

baiklah hari ini djoega kirim
Spoed Postwissel f 11.35 oentoek

Ona

Pan

Batikhaneet

&

an

Lotendebitant,

#Djalan Djaparis 197: — Medan.

8

bermatjam

roepa

gandaria,

chocolade,

Saroeng

Samarinda dari soetera Shanghai no. 1: 4 f 10.- f 15.-

100

seperti:

hitam, copy,

poetih

dan

Harga

boeat pakain:

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

blauw, oemoe, hidjau,

lain-lain.

Chocolade.

Terdjoeal diantero toko

f 20- f 27.50 dan f 35.—

Saroeng

,MULFORD”

TERTANGGOENG

Tjoraknja teratoer dengan pantas dan memaniskan pada pemandangan, mzmoeroet kesoekaan didjaman sekarang: kleurnja

lekas lot-lot
habis.

djoega, diwaktoe sehabis makan, kaloe pake

PEPERMENT

seteroesnja.

wang

,M ULFORD”

bisa dapat banjak banPeperment ,MULFORD”,
tocan atau kesenangan bagi hantjoeran makanan.- Selainnja, poen membikin moeloet toean, selamanja didalam perasaan seger.

tinggalnja tidak tentoe.

Lotery

lantas ambil.

Ff

BOORHAN

sama — dengan OSOTARONO dan KASAN DIKROMO, sekarang tempat

seperti

Boeat didjoeal lagi:
diatas djoega no. 1: perkodi

f 250.- £ 300.- f 500.- dani 600:

BAROE

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

TOELEN.

pada:

V.

LAGI

dan soeatoe

1

tinggal-di Medan bersama-

Lotery Baroe & Lotnja soedah sedia!

ls:

11 bagian

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

De b.s. Griffier van den Landraad te Medan,
104
G. PARAPAT.

Tan

.

25

1929 dengan perentah padoeka
Maart
Toean President Landraad Medan tanggal
23 Maart 1923 No. 50/1928, atas per-

-

Satoe

dari kajoe, beratapzink

Griffier Landraad

tempat

hal di ini

THE

dan dapoernja beratap nipah, letaknja
di Kampoeng Soengei Kerah Pertjoet,
jaitoe jang soedah dibeslag oleh b.s.

Pendjoewalan

segala

Didahoeloei

Pada hari RABOE, tanggal 28 boelan
Mei tahoen 1930 poekoel 9.30 pagi, akan
didjoewal openbaar di mueka orang banjak dengan perantaraan Tocan Vendumeester

kedjadian

sateo pemandangan besar diwaktce malam,
dan
djoega kita dapat dengar dari

Advertentie.

Satoe Roemah

tjerita

cad

al
H enry B. Wathall

provisien

"

jang ternama.

en dranken

Terbikin oleh:

f 180.- f 200.-

H. K.

MULFORD

&

COMPANY
- NEW

Alleenvertegenw:

Saroeng Boegis pakaian
Adat5 orang Sumatra .Roepanja hitam dan
5
.
Es

TOKO

AUW

N. O. I.:

PIT

SEN

Kita mencenggoe pesanan pertjobaan jang lekas dan diminta djangan loepa

nsaA
Men tote Abas
dekan pengkene
Hah esebogi
DEL. MM
boleh AUberdamai.
Langganan SETIA harga dan pembajaran PP

1

Se

1

oa

-

aa

:

G-MEDAN

67

Bukantooren:

Tai Ta Nb Kg: an Ba ain atau oemoe
perkodi: £ 69. 4.170. f 200.- 1 250- 1400. dan f 6OOx

Ba

YORK.

AAN
R!

—0

ADVERTENTIE .
Yooorooorooo00
ABDUL

WAHID

Kleermaker

Balistraat No. 6.

3 Telefoon No. 1426 —o- Medan
- Deli.
2
4
? Ditanggoeng bagoes serta pas
» potongannja menoeroet model
4 dan kemaoean orang zaman seD4 karang dan sedia kain-kain.
4 Diloear kota Medan kita bisa
P4
4 kirim dengan rembours.
?
Menoenggoe dengan hormat.
?
? 60
“ 0000000000000

Awas!!

00000000000000000000000

Boekannja omong kosong, dan
boleh tjoba “bikin pakean sama
ini adres jang soedah terkenal:

Maoe tjantik?
Maoe gaja?
,
Datanglah di Calcuttastraat No. 3l - Medan
Gg
jang

Ini toko Speciaal Kleermaker, dan sengadja baas
soedah biasa kerdja di toko Cornfield dan

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

rembours.
Menoenggoe

dengan

SOO TOW

hormat.

FILIAAL

BAROE

Wilhelminastraat 70
Telefoon 208

.

Kesawan No. 58

Medan

Telefoon 1346

ab
Sedia djoeal Pathe Baby Cinema toestel
Bioscoop, dan bisa didjalankan dengan Elec-

GO

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

0 Sm

dikebon - kebon dan bermatjam - matjam film
»Librarij” moelai 30-60-300 kaki pandjangnja.
No. 10278 Billy at Home
10124 Harold Waiter (Harrold Lloyd

10297 Tailaring (Charlie Chaplin)
10222

Charlie's Double (Charlie Chaplin)

10123 Snub is Sciontifie (Snub

Piollar)

.

0000000 .....

Ta

-—

—

Tn

D2
SS

—

P

Ha

Datanglah toean -toean dan ankoe-ankoe pereksa dimana tempat kita
jang terseboet diatas, serta banjak lagi film jang tersedia jang kita
tidak seboet namanja disini.
46
Menoenggoe dengan hormat.

8

1
23 U

.
»
»
»
»
“
»
»
»
»
»
»
Lg

K5

Ya

merk

| kei
3
La

HAP

LIE

000000000000

YEBATA

aa

Terdiri

Pachtstraat No. 29 MEDAN.
Telefoon No. 998.

dari
tahoen
1927.

(belakang toko Bombay Besar)

Selaloe ada persediaan

tjoekoep rocpa-roepa:

Timbangan

Kajoe

Timbangan
Timbangan

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

piring

tembaga,

memake

dengan

piring tembaga:

10,

15

dan

25

Kilo.

batoe

timbangan berkisar:
Timbangan Medja pake piring
tembaga, batoe-batoenja compleet berikoet:

10,

15

dan

5,

10,

15

25,

50

dan,

25

Kilo.

25

Kilo.

dan

25

Kilo.

80 mmm

atelier

Toko TIMBANGAN

Timbangan Medja merk HAP
LIE

pake

batoe berkisar-kisar,

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

100

Kilo.

ketjilan:

Timbangan Besar merk Amerika Fairbank:

200,

250,

300

Timbangan boat Maas berikoet batoe-batoenja: 250, 500,
Gantang Beras berikoet kikis kajoe dari:
''/,, 1, 2, 5

Kilo.

1000 gram.
Liter.

Djoega bisa dtbeli satoe-satoe bidji.
Tjanting Minjak dari:
5, 1, 2 Deciliter.
Oekoeran Kaen-kaen, Meteran, matjeni-matjem dan ada djoega jang
bisa dilipat ampat.
:
Boewat orang jang akan mendjoewal kombali Gengan membeli
banjak-banjak bisa dapat oentoeng baik dari
potongan harga moerahan.

19

00000000000

Fotograaf

000000000000

»
?
»
»
»
»
»
»
»
»
»
'.
.

SIANTAR -

00000000000 2m... 400000004005-La
SANGGOEP
MENJEMBOEHKAN :
Paris Beauty

Anggoer

obat

tjap

Syrup

Boelan

sesak,
lama,
Obat
dengan

Sohbet

(menjantikkan moeka)
Djiwa

(sakit batoek, dada, napas

batoek kering, asthma, koerang darah, demam
koerang koeat kepala, sakit djantin).
Mata (Oentoek segala matjam penjakit mata ,
obat disapoe dari loear).

Minjak ramboet (centoek memandjangkan ramboet dan menghitamkannja serta mendinginkan kepala.

Ppan

badanloean

minoemlah

robat

Syphilis

roes lerlalbe,
yap Loelan

saban

ada seoempama

hari
orang

Djika
toean

selaloe.

3 X

tersiar

Anggoer

menaboeng

dan paling

POO

obat tjap Boelan

satoe

atawa

2 glas ketjil sebeloem makan

nasi,

kesehatan.

Oleh

THAI

FOO

SENG KIE

Telefoon No. 789, Postbox No.

Abe

mentjari

tabib

jang

dapat

mem-

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

banjak lakoe.

Hoofddepot:

djoeal

toean

beri pertolongan bagi toean.

atau

Ada

boengkoes

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

Segera

Paling banjak
Minoem

doca

aa

Hullgi Fen,soebaya
Inggol sekat
Mentjegah
roepa roepa penjakit dalam
dan loear badan.

(penjakit perempoean, keloear nanah darah

kctor dan perasaan tidak enak).
Obat Medjen (tjoekoep dimakan
sadja).

djoega

SATIJRIN,

sebab itoe, djika toean, atau familie tocan,

kenalan toean, bila dihinggapi penjakit,
diselakan akan datang mengoendjoengi

- Dispensary

114, Kesawan No. 61, Medan.

obat

koeat

jang

—

paling

terkenal.

uJ

S. R. B. RAM
— Thabib British
India Wilhelminastraat 115 Medan
Telefoon No. 1326.

(

Deli

06 cam

LOETJOE,
Hoofdredacteur malas.

Tetapi pada djam 2, djadi tatkala
'Zoel'hidjah 1348 Tahoen ke 1 itoe,
kantor resident soedah ditoetoep ambte-

26 Mei 1930 — 21

naar itoe datang

kedoea.

Lembar

di

kantor

tocan

itoe,

dimana orang moelai berbitjara lagi ten-

Atamboea,

24 Mei. (Aneta-Radio). Amy

tang ongkos terseboet. Hasil dari ini permainan tawar-menawar ialah itoe ambtenaar telah merasa poeas dengan F25.—
la oetjapkan terima kasih kepada Wali sadja.
Dan oleh karena menoeroet pendapaNegeri. Directeur van Landbouw den Dif 25.—
recteur van Binnenlandsch Bestuur atas tan orang loearan djoemlah ini
tidak berapa besar, maka iateroes bajar
persetoedjoean bantoeannja.
la menerangkan hari poelangnja pada ogang itoe pada ambtenaar itoe. Teta28
Mei dengan kapal ,,Prins der Ne- pi ia bisa mendapat ongdjie jang baroe
derland.“ Ia menjatakan bahwa ia berniat diroemah ambtenaarterseboet dimana ia

Atamboea,

24 Mei. (Aneta-Radio). Amy

toean bersama-sama

Indonesia.
Penerbangan

Amy Johnson.

Johnson kemarin soedah tiba dari Hali- akan meneroeskan pekerdjaannja itoe de- moesti datang mengambil ongdjie itoe.
loedik. Dia bermaksoed siang hari ini ngan sekoeat-koeatnja di Eropah, dimana Dan tatkala ia memereksa ongdjie itoe,
berangkat ke Port Darwin.
ia toempahkan kepertjajaannja kepada ban- ternjata, bahoea ongdjie terseboet soedah
Johnson
soedah
berangkat
ke-Port
Darwin.
Dari Sydney dikabarkar, bahwa kapal

Indonesia.

ye
mg
Moluksch Politiek Verbond.

Weltevreden,

"Betawi, 24 Mei. (Aneta Radio). Statistiek boelanan tentang keadaan economie
24 Mei. (Teleg. D. Crt.) Indonesia menoendjoekkan poela soeatoe

Apituly soedah kembali dari ketoeroenan. Kapitaal jang dimasoekkan
'Toean
Ambon oentoeck memboeat perdjalanan oleh Javasche Bank berhitoeng dengan
propaganda dari Moluksch Politiek Ver- voorschot-voorschot pada Gowvernement

toeroen 6 millioen, sehingga djoemlahnja
mendjadi f 63.000.000.Harga-harga dari oeang kertas toeroen
djoega dari boelan Maart 278.000.000
mendjadi f 271.000.000. dalam April.

bond. Ia mendirikan afdeeling2 di Ambon
dan Saparoea, sedang beberapa perkoem
poelan Ambon jang loyaal toeroet masoek
pada Verbond terseboet.

—0—
Perhoeboengan telefoon dengan Noorwegen dan Dantzig.
Bandoeng, 24 Mei. (Aneta Radio).

,
—0—
.
Ambtenaar main tjoerang,
Beberapa hari jang laloe soedah tersiar,

bahwa seorang ambtenaar diresidentiekantoor di Soerabaja, jang diwadjibkan anpubliek perhoeboengan telefoon dengan tara lain djpega boeat melakoekan peNoorwegen dan Dantzig via Berlijn. Tarief kerdjaan-pekerdjaan j. berhoeboeng dengan
boeat Noorwegen saban tiga menit ber- ongdjie dari orang-orang loearan, soedah
moela f 66.90 dan tiap2 menit berikoetnja menjoeroeh seorang t. orang loearan memf 22.30. Tarief boeat Dantzig seroepa bajar oeang contant
f 25,- boeat memandengan Duitschland.
djangkan waktoenjaitoe t. poenja ongdjie,

Moelai

kemarin soedah diboeka oentoek

59
Likasan.
bahaja
k
Oentoe

sedang boeat
hal ini tiada boleh diterima
| pembajaran.
24 Mei. (Aneta Radio).
Semarang,
Pada socatoe hari t. itoe dikoendjoengi
Mac Gillavrij menghadiahkan seriboe oleh
seorang politie opziener jang mesti
memberi bantoean memeriksa apa ongdjie t. itoe beres. Dan ter
oentoek
roepiah
kepada koerban bahaja Likasan itoe.
njata, bahwa
ongdjie toean terseboet
—0—
soedah liwat harinja, dan seharoesnja didaJ. H. Marinus meninggal 'doenia.
lam 3 boelanjl.ia telah soeroeh bikin ba24 Mei. (Aneta Radio). roe
Buitenzorg,
ongdjie
itoe. Dan soepaja djangan

Toean J. H. Marinus, wakil dari Nederlandsche Rubberproducenten ( Pengoesa-

ha-pengoesaha

rubber

Belanda)

meninggal doznia disini dengan

soedah

tiba-tiba.

Toean Marinus pada petang Raboe j.b.I.
mendjadi tetamoe lagi pada Rotary Club

di Betawi dan memboeat pedato jang
penting sekali tentang rubber-ristrictie,
tentang hasil kedatangannja jang mana
sangat menjenangkan hatinja. la menerangkan, bahwa pengharapan jang soekar
sekali akan didapat tentang bekerdja ber-

sama-sama

pengoesaha

antara

orang-orang

dengan

seper-

baroe ongdjie tidak perloe orang membajar satoe cent.

Dengan segera djoega " hoofdcommissaris mendjalankan pemereksain didalam
ini hal, Ambtenaar itoe mengakoe, jang

Soenggoeh

kat,

sampai
vies, soepaja iaharoes mengerdjakan hal
itoe dengan selekas-lekasnja.
Toean terseboet teroes soeroeh bawa
kaart itoe kekantor resident: dantidak berapa lama kemoedian ia mendapat telefoon
dari ambtenaar, jang kita maksoedkan
diatas

socatoe

telefoon

menjatakan,

bah-

wa toean itoe mesti membajar F 100.—
boeat membikin baroe ia poenja ongdjie.
Tetapi toecan itoe menganggap, F 100.—

terlaloe banjak.
.
Pada hari itoe, selamanja kantor

Eropah

Boemipoctera, sekarang soedah diperoleh
lebih dari apa jang diharapkan bermoela.

resi-

dent ada terboeka, ia tidak mendengar
apa-apa lagi lebih djaoeh tentang ongdjie

seronok, Tjoekoep

Bajaran

Orang - dalam

seorang

f5.—

dan

locar

00

15 orang Toerist, baroe berang-

Vrij

kota

auto,

motorboot

dan

makan.

boleh toeroet. Segala Bangsa.

Laki2-perempoean.
Adres soerat dan wang sementara: p/a Moskeestraat 60 Medan,

Telefoon

2

1300.

Noel

Arifin,

1352

Medan.

Djoega

Telefoon

bisa dapat keterangan pada t.t. Hassan
1174 dan T. Roelam

Siapa

maoe

00

Moehiddin, Telefoon

toeroet boleh lantas beri kabar.

TOERISCA

(Toeristen

Club

Asia)

Gaun
6 Gam
4 Ga

Malaise

40

Doenia.

Berdjoeta-djoeta kaoem boeroeh dilepas— Bahaja perang mengantjam
vV

(Oleh

Correspondent

(Penoetoep.)
Amerika akan lebih keras mereboet pasardiloear
negeri.
Begitoelah misalnja Amerika sekarang
dengan

segenap

kekoeatannja

memper-

dagangkan autonja di Perantjis. Madjoenja perdagangan auto Amerika di Perantjis bisa dilihat dari angka-angka dibawah

ia soedah berboeat hal tsb. jang tidak
djoedjoer. Sekarang perkara ini soedah
diserahkan kedalam tangan justitie.
(terkoetip dari , Wirtschaftsdienst" no. 16
P. (tg. 18 April jl.)
S.
—0—
a
je
Flesschentrekkery.
Aadx ROA
BIA Nun
IR
AaLGX
LG.
Lw
Seorang bangsa Europa bernama H. jang
doeloe bekerdja mendjadi klerk pada hoofd
bureau dari Scheepvaart di Weltevreden,
1"
v
baroe2 ini, soedah ditahan oleh recherche
0
AxX

TANA Sa
NYA

karena dipersalahkan soedah melaknekan
kedjahatan jang dapat dikenakan 'hoekoe-

-

a85

mo

ac

,,Sinar Deli" di Djermant).
peroesahaan tenoen di India sekarang menderita kesoekaran

berat djoega.

Dalam

»Wirtschaftsdienst“ dari tg. 18 - Apriljl.
kita antara lain-lain bisa

membatja diba-

wah ini tentang malaise di India:
»Pada tg. Februaridi Bombay ada empat orang toean paberik tenoen, jang
mengerdjakan koerang-lebih 15.00 orang
telah berkata akan memperhentikan peroesahaannja pada tg. 1 Maart. Peroesahaan-peroesahaan

ini akan dikerdjakan

poela, apabila keadaan soedah kembali
baik. Sementara paberik-paberik tenoen
lainnja memoetoeskan
akan memberi
vrij8 hari saban boelannja dan tidak
empat hari seperti sekarang. Paberik-

paberik tenoen sama
soekaran

mendjoempai ke-

jang mengoeatirkan".

man menoeroet artikel 379 adari Wetboek
van 'Strafrecht (flesschentrekkerij). Antaranja ia soedah
membeli tempat tidver
pada beberapa handelaar tempat tidoer laloe
didjocal oleh dia sesoedah menjewa

@

SKK

roemah dan laloe ditinggalkan tiada memba
jar,

- Menangkap

toelisan.

mempoenjai

&
.

v
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v
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Low

djiwa

$

2

2

2

&

«

3

Perantjis sendiri

dengan

g

2

djoealan auto

3

mempoenjai

paberik-

dan

Perantjis sendiri. Begitoe

boelan

December

terima ba:

tjepat sekali.

Pada hal industrie2 di Eropah Barat, di
Amerika,
Djepang, dll. negeri bertambah2
sadja hasilnja, pasar pendjoealan
malahan mendjadi tambah sempit,

paberik auto. Kedatangan auto Amerika
ini soedah tentoc mengoerangkan penJah dalam

150000 000, tidak soeka

soepaja bisa merdeka sama sekali dari loear
negeri. Industrie-industrienja dimadjoekan

2

$

lebih dari 400 000 000

rang-barang asing. Di Sowjet Roesland
diichtiarkanlah dengan segenap kekoeatan,

V2

1

djiwa

manoesia, tapi Rajat Tiongkok tidak bisa
mendjadi pembeli jang koeat, karena Rajat
ini terlaloe miskin. Peperangan djenderal
jang tidak ada berhentinja itoe membikin
roesak sekali economie Rajat. Djoega Rajat
di Hindoestan tidak begitoe besar kekoeatannja boeat berbeli-beli.
Poen Sowjet-Roesland, jang loeasnja
seperenamnja doenia itoe dan mempoenjai

HL

Dari pemereksaan kenjataan kesalahannja berboekti, maka landraad
soedah
setahoen tiga

Kemana haroes didjoeal barang-dagangan jang terlebih-lebih itoe? Tiongkok

25

TALI

toelisan.

mendjatoehkan hoekoeman
boelan pendjara.

F8

Fs
"GD
STD
Aiu

Nanoeng bin Rahimoedin pekerdjaan
oppas pada P.T.T. dienst di Palembang
telah dihadapkan kelandraad, karena ter
tvedoeh memalsoekan

s

83
2

tapi itoe masih diselidiki. J.B.
05
memalsoekan

s

»
.

Ia djoegasocdah melakoekan matjam2
perboeatan jang mentjoerigakan, akante-

P.T.T.

&sr
&g

25

ia boleh dikatakan saban 24 djam menggan-

Oppas

&3
s£

38

H.itse soesah sekali, sebab

itoe soedah mendjalar kemana-mana. Dan
semoea ini sekarang baroe permoe-

AA

laannja.

perboeatan jang boleh djadi

bisa dikatakan sebagai kedjahatan seperti
jang diterangkan diatas.
Setelah didengar keterangannja, ia laloe
ditoetoep pada sectiedi Pasar Baroe.

oor
LES
SK

a

pendek ia soedah melakoekan berpoe-

loeh-poeloeh

Demikianlah krisis jang petjah di Amerika pada penghabisan tahoen jang laloe

a

-N
LNAaAN ATI
WYA

mendapat soesah, t. itoe diberi ad- ti adres.

orang-orang

rubber dengan

waktoenja

Kedjadian ini didengar djoega oleh
Hoofdcommissaris van politie jang tahoe
dengan- betoel, bahoea-bocat membikin

—0—
Keadaan economie Indonesia.
Lagi toeroen.

Amy Johnson soedah terbang
oedara
melintasi kapal ,Phorus” pada djam 12.25.

3.

pembesar2 di dipandjangkan
tinja.

dari

Di Medan baroe berdiri. Pelesiran. Pelantjongan. Sedikit wang.
Pertama kali perdjalanan pada hari Minggee pagi 1 Juni 1930
j-a.d. ini kelaoetan via Medan per auto ke Tandjong Poera dan
teroes per motorboot...... Soengei Wampoe ke...... Pangkalan.

ca

No. 73 Isnajan

ASIA

tu...

Iredacteur: Nah!" sambil mengoendjoekkan
satoe goenting besar dan sekoempoelan soerat kabar.

CLUB

TOERISTEN
06 ema00

Baas zetter: , minta copy oentoek koloman Loear Negeri, tocan !"
,

4 maan 6 CEENN £ 4

October,

November

dari tahoen jang laloe,

tidak sadja karena Rajat Tiongkok, dalam
tempo paling achir, bertambah melaratnja
tapi karena djoega Sovjet Roeslan toetoep
pintoenja boeat perdagangan.
»Time
is money,“ tempo itoe oeang,
kata
orang Inggeris. Tapi dimana-mana

banjaknja paberik
26 negeri tidak karoean
firma jang jang ditoetoep dam karena itoe tidak mengDalam tiga hasilkan dan tidak bergoena bagi doenia
naik 24/4 dan manoesia.
»Time is money,“ kata orang Inggeris.
dan 16Y4.
tidak karoean banjaknja
Karena bertambah kerasnja konkurren- Tapi dimana2
mesin2
jang
tidak
dikerdjakan, jaitoe metie dari fihak Amerika ini, maka indussin2
jang
bisa
mengganti
pekerdjaannja
trie-industrie Perantjis sekarang minta perlindoengan dari pemerintah. Sampai se- beriboe,2 beratoes-ratoes riboe manoesia.
pendjoealan auto Perantjis moendoer

5. Di Perantjis ada 'doca
mendjoeal auto Amerika.
boelan ini, pendjoealannja

PEMBERIAN

TAHOE.

karang auto-auto jang masoek

di Peran-

Mesin itoe tidak dipoengoet

faedahnja

bagi keselamatan manoesia.
»Time is money,“ kata orang Inggeris,
(invoerrechten) 45”/, dari harganja auto.
tapi
sekarang berpoeloeh-poeloeh djoeta
Dan sekarang dimintanjalah soepaja patjis haroes membajar padjak pclaboehan

Oleh

'karena

ini

waktoe

berniaga

ada

sepi

dan perniagaan ada

djak ini dinaikkan poela. Begitoelah auto
auto dari negeri asing nanti tidak akan
gampang bisa didjoeal moerah-moerahan

sendiri. perloe boeat keselamatan dan kesedjahteraan doenia dan manoesia. Orang-orang
membandjiri Perantjis, tapi djoega lain- ini sekarang terpaksa hidoep sengsara
lainnja negeri dengan barang-dagangannja, dan tjelaka, karena mereka telah memjaitoe sepertinja: Inggeris, Djerman, Italia bikin barang terlaloe banjak, karena doedil. poela. Dinegeri2 ini konkurrentie nia kaja. Doenia sekarang kaja, tapi maakan bertambah kerasnja dan lantaran noesia sengsara. Goedang-goedang penoeh
dengan

moendoer,
Kesawan
dengan

kita

maoe

djoeal

lemari-lemari

seperti: Lemari-lemari

dinding

toko

dalam

Toko

No.

dan Lemari-lemari
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pandjang

harga pat oet.
Pada

siapa

jang

beli

kita

soeka

boeat ditempati teroes pada Eigenaarnja

djoega

bitjarakan itoe roemah

auto bikinan

Perantjis

Amerika soedah tentoe tidak sadja tjoba

itoe harga2 akan mendjadi toeroen. Toeroennja harga ini akan menjebabkan banjak paberik jang ditoetoep dan beratoes-

ratoes riboe kaoem boeroeh jang dilepas.
Banjak djoega.
jang djatoeh.

ini roemah.

Tapi

nanti

roemah2

negeri2 di-Europa

dagang

insjaf betoel

bahaja jang mengantjam
ini. Karena
itoelah padjak2 atas barang2 asing jang
masoek negeri selaloe dinaik-naikkan sadja

oentoek menoelak kedatangannja dagangan
asing itoe dan oentoek

Boleh bitjara sendiri pada:

N. V.H.My. HIAP
Kesawan No. 49

ngan sendiri.
Di Berlin

HIN

Telefoon No. 939

Medan.

manoesia, jaitoe kaoem kerdja, tidak diberi pekerdjaan oentoek menghasilkan,
oentoek
membikin
barang-barang jang

sini

membantoe

daga-

tidak tahoe kapankah toko2 jang kosong
akan

mendapat

Dan karena sekarang banjak kaoem jang
tidak mendapat pekerdjaan, maka dimanamana negeri kaoem kerdja ini sama koerang senang hatinja. Kaoem boeroeh

ini tidak soeka djadi pemalas, mereka maoe
sekarang bertambah- djadi manoesia jang bergoena bagi doe-

tambah sadjalah djoemlahnja toko2 jang
djatoeh,
tidak. sadja toko tengahan dan
ketjil, tapi toko2 jang besar djoega.
Banjaklah toko2 jang kosong. Danorang
itoe

dengan barang-barang, tapi manoesia sekarang menanggoeng koerang.
Karena apa?
Karena dibeberapa negeri
manoesia
memboeat barang tidak oentoek mentjoekoepi keperloeannja doenia, tapi oentoek
mendapat oentoeng belaka. Inilah sebabnja.

penjewa

poela.

nia, mereka

oentoek

itoe maoe

keselamatan

bekerdja

dan

radjin'

kemakmoeran

doenia, tapi paberik-paberik sama menoetoep

pintoenja.

Itoelah sebabnja pada
tg. 6 Maartji
laloe di Europa, Amerika dan dilain-laine

Boekan Eropah, Djepang, Tiongkok, dan nja negeri poela diadakan
demonstratie
Indonesia sadja toeroet rasakan pait-ge- oleh kaoem boeroeh jang tidak mempoetirnja malaise jang petjah
di Amerika itoe, njai pekerdjaannja
itoe,
tapi India djadjahan Inggerispoen tidak nggngpost: aa aras: jaitoe kaoem pekeadaannja sekaloepoet dari

kesoekaran itoe. Karena di
joemlah kaoem
nggoer
kebanjakan barang tidak lakoe. rang, mal
ini
akan
bertambah
tambah
sadar
Di
soedah tentoe ditjobanja djoega masoekDjerman sini dalam pers sekarang hampir
kan barang ini ke India, pa
penting

Djepang

jaitoe barang

tenoenan.

rena

itoelah

(Lihat samboengan

di pagina IV.)

Sumatra.
Provincie Sumatra.

YORK.

ketiga djoerai ini bertemoe mendjadi sa-

toe sebagai diloekiskan ini, alamat akan

Kota Medan djaceh dari New York
Tidak, oerocag ketoelaran djoega
Banjak tjoeri banjak tokok
Hal penghidoepan poenja perkara

sampai kepada kesoedahamnja. Djantoeng
jang terloekis itoe adalah 'perkakas badan
kita berisi semangat Indonesia inilah jang
akan membawa Indonesia kepada Rajanja
ke- Geroeda jang terloekis itoe inilah jang

Gemeente
jang
boeroe nafsoe?
Berhoeboeng dengan soeatoe kawat
dari ,.Aneta“ dari Padang jang berboenji:
»berhoeboeng dengan Padang didjadikan
iboe kota dari provincie Sumatra jang
akan terdjadi Gemeente telah mengambil
poetoesan oentoek membeli sebidang tanah dengan mana orang mendapat bebe
rapa bidang jang sangat baik didekat

beroemoer 12

Daar

zijn twce

'Toch

moet ze verhoord worden

toean Chih, ada berangkat beberapa expert

koeatannja

boeat
Wengobati.
Ia kasih lihat
le
japan. Ini
peroesahaan
dengan memberakkan Ssi beberapa banjak bakal dilakoekan di Tientsin, sebab hawa
soerat-soerat poedjian datang bahasa Ar- oedara disitoe ada mentjotjok boeat itoe
menie,
Toerki dan Rus jang diterimanja lebah. Orang doega tidak lama ini peroe(Radio.)
sahaan akan terima perhatian sebagaimana

vrouwen

Beschuldigd van zakkenrollen
Hoewel de dader is haar man

kesegala pendjoeroe,
membawa terbang
menjeberangi laoetan, menempoeh boekit-

tahoen boeatpertamakali

soedah. bikin semboeh satoe sapi jang kena dalam oeroesan pengeloearan madoe.
digigit oleh oelar. Tetapi ia tidak tahoe
tjeritakan bagaimanaia soedah tahoe ke- san
Pa akan kasih por lebih dari

—0—

boekit barisan hingga sampai ke Soematra
tanda soeatoe boekti
ini membawa perasaan-perasaan Indonesia Soeatoe
Medan
akan
djadi Europa
kepada tanah airnja dan semangat bang- Laki2 dan perempoean djadi boekti
bernampak
sanja, Sinar matahari jang
Menandakan kedjahatan dalam kota

d moestinja.

bakal beroentoeng oentoek Padang, Gemeenteraad di Padang ada terlaloe ke- arti

madoe di-Tiongkok
Oetara.
Peroesahaan madoe di-Tiongkok sampai
sebegitoe
djaoeh masih dilakoekan dengan
'The one I know.
betoel,
hingga
perloe sekali oeroesan ini
Formerly lived with a husband
sekarang diperhatikan, sebab pemakaian
But now is a widow
And it is said, she is bad
barang itoe ada besar.
Paling belakang ada diterima warta,
Landgerecht poenja bagian
peroesahaan pemiaraan lebah jang loeas
Elken dag inj spanning zijn
Memereksa perkara jang meroesakkan
akan dilakoekan di-Tiongkok Oetara.
Dilakoekan oleh orang tidak kerocan.
Kabaranini ada disiarkan oleh s.k. Japan.
Toean Chih Shih-kuei, seorang terkenal
dalam oeroesan pemiaraan lebah di-Tiongdagangan dengan Philippijnen atau Tiong- kok oetara sekarang soedah berangkat
kok.
kenegeri Japan boeat atoer perdjandjian
Akoe berpikir bahwa sepoeloeh atau kasih masoek ke-Tiongkok lebah Japan
lima belas millioen orang Japan di Bor- jang memberi hasil madoe. Bersama-sama
neo, kalau dipandang dari djoeroesan per-

boeroe

dagangan, boeat Amerika tidak akan men-

Raad van Justiti oentoek

mendirikan ge- sinar matahari.

dong-gedong dari kantoor provinciaal.
Loeasnja tanah itoe kira-kira 20.000,M2,
lebar dibagian moeka 210 M“ Bat.
Nwbld. mendjawab: ,Dimana pemerintah sama sekali beloem mengambil
kepastian gemeente mana moesti dioenedjoek djadi iboe

kota dari provincie Su-

matra, dan djoega tidak ada sebab-sebab
nja

beralasan

jang

nafsoe,

sinar, inilah menoendjoekkan, kalau kiranja perdjalanan Indonesia ' Moeda telah
sampai, disinilah baroe akan terpantjar

poetoesan

jang

meskipoen

itoe

,,keradjinan"

,

Sesoedah
itoe amat pandjang sekali
toean M. Jamin berbitjara jang sebentar-

sebentar tepoekan ramai memberi alamat
segala pembitjaraan spreker
disoekai
orang banjak.
Sesoedah pauze, diminta oleh voorzitter

tocan Marah
mendjadi

Soetan jang telah diangkat

penesihat bagi Indonesia Moeda

tjabang Padang akan berbtijara. Tocan M.
Soetan memberi pemandangan jang ber-

dan memberi
nasihat kepada pemoeda-pemoeda itoe jang datangnja me-

resabkedalam hati senoebari segala jang djadikan halangan satoe apa." (Sin Po).
—0—
mendengar. Merasa malanglah bagi
seKita sekarang menoenggoe dengan pe- orang bapa kalau seorang anaknja men- Perempoean oelar dari Perzie. Penjemboehan? jang mengherankan.
noeh “perhatian pada kabaran jang orang djadi pemoeda gila dengan pakaian bamemoelai dengan pendirian dari gedong- goesnja sadja dan merasa roegilah sesoeDsawair, seorang perempoean bangsa
gedong dari kantoor-kantoor provinciaal atoe negeri kalau pemoedanja tak tjinta Perzie, ada satoe perempoean kaoem tani
Tepoek dari seboeah kampoeng dekat watas diandi Padang,
dengan voorschot dari ge- kepadatanah airdan bangsanja.
ramai.
meente,
tara Armeaie dan Perzie. Pendoedoek
Ada samboengan.
Kita tjoema harap sadja jang itoe tadari bilangan ini terdiri dari bangsa Arme—0—
nah-tanah dibeli dengan harga jang moe
nier, Islam dari berbagai-bagai kaoem dan
rah, sebab penjesalan jang bisa terdjadi
Oedjian masoek oentoek Normaalkolonist2 Rus. Disini banjak sekali oelar,
bisa koerang dirasakan dengan pengetaschool di Padang Pandjang.
dan oelar jang berbisa dari segala roepa
hoean jang orang soedah ,,beli moerah"!
Menoeroet pemberitahoean dari toean dan dari jang ketjil sampai jang besar.
—0—
Dimoesim dingin (winter) binatang binaDirecteur Normaalschool Padang PanPerlantikan Indonesi moeda.
tang
berbisa ini dari tanah Arminie tidoer
djang, pada Tj. S. bahasa moelai dari 2
Afdeeling
Padang. Juni 1930 akan diadakan oedjian masoek di dalam tanah, dibawah batoe-batoe atau
Kemaren hari Minggoe tanggal 18-5 disekolah itoe oentoek cursus 1930-1931. ditempat tempat. berlindoeng. Tetapi diMoerid jang akan masoek oedjian itoe waktoe moesim panas (zomer) itoe bina1930 dalam panggoeng Cinema Teather
di Pondok Padang dihadapan kira-kira ialah segala moerid laki-laki jang soedah tang-binatang djadi satoe ganggoean jang
5 atau 600 kaoem Indonesier telah dilan- laloe dalam oedjian voorexamen dahoe- sangat besar boeat pendoedoek. Boekan
tik Indonesia Moeda tjabang Padang oleh loe, ketjoeali orang dari distrik Padang sadja binatang-binatang piaraan banjak
djadi korban, tetapi djoega orang banjak
pemoeda jg telah memperhatikan perdja- Pandjang.
Demikian djoega oentoek oedjian ma- jang digigit dan dapatkan kematian.
lanan pemoeda Soematra jang sebagai

seperti itoe dalam
gemeente
nesia haroes dipoedji djoega.

di Indo-

telah melajangkan djiwanja dihadapan pertemoean jang diadakan dimoeka ramai

dalam gedong Globe Garden pada petang

Sabtoe malam Minggoe.

Dimedja bestuur kelihatan toean Mohammad
Zen mendjadi 'pengetoea dan
leden2 antaranja entjik2 Alidar dan Oepik.
Sesoedahnja voorzitter berterima kasih

laloe mengisahkan atas pendirian Indonesia
Moeda

dengan

pengharapan

Indonesia

Moeda jang baroe dilantik akan beroesia
landjoet dan tidak loepa mengoetjapkan
terima kasih kepada commissie besar jang

datangnja dari Jacatra menghadiri pelantikan Indonesia Moeda tjabang Padang:
Toean Sjahriar salah seorang dari commissie besar mentjeritakan atas kelahiran-

nja

Indonesia

Moeda.

tjabang

Padang

soek Normaalschool

dang Pandjang,

perempuean

di Pa-

moelai pada 19, 20 dan

21 Juni 1930. Jang masoek oedjian itoe
ialah segala moerid jang soedah loeloes
dalam oedjian voorexamen dahoeloe, ke-

tjoeali jang dari distrik Padang Pandjang.

Itoe pendoedoek boleh dikatakan tida
bisa berboeat apa apa terhadap pada binatang-binatang jang menjeret itoe
dan

jang kebanjakan didjoempai di roempoetroempoet dalam tong air dan dalam goedang tempat barang makanan.
Dalam pertempoeran dengan ini bina-

Moerid-moerid jang lain tidak perloe
datang
lagi, karena tentoe tidak akan tang-binatang djahat orang goenakan obatobat dalam roemah jang dikenal dari toediterima.
Moerid jang akan toeroet examen itoe roen menoergen, tetapi itoe sedikit sekali
terhadap pada gigitan oelar,
baiklah membawa sebocah tangkai pena, menolong
2—3 mata pena, sebocah kajoe pengga- sementara pertolongan thabib tidak akan
ris, sebatang pensil dan sepoetjoek soe- soesah didapat.

rat keterangan dari

kepala sekolahnja.

Loear-Negeri.

sambil menoendjoekkankebesaran hati atas
kekerasan pemoeda2 disini jang telah be-

—0—

Peroesahaan

Dibilangan
ini jang bagoes masoek
satoe familie bangsa Armenie jang menghindarkan diri meliwatkan watasan Perzie:
soeami, isteri: beberapa anak dan sedikit
perabot"roemah. Seperti dengan jang lainlain mereka dapat sepotong tanah dimana
mereka dirikan satoe pondok dari tanah

Tjatjab-djiwa di Amerika-Sarikat.
Dari Washington dikabarkan 12.000
ambtenaar beloem lama telah moelai lakoekan kewadjibannja

dengan kemadjoean

Europa,

begitoe itoe dan

prof itoe katakan. Teroetama berhoeboeng

dengan keadaan-keadaan kesehatan jang
lebih baik, angka kematian di Japan djadi
tjepat mendjadi koerang, hal mana berhoeboeng
djoega dengan pengoerangan
sampai sekarang Pemoeda Soematera telah perlahan-lahan dari angka kelahiran. Orang
lenjap dan mendjelmalah Indonesia Moe- nioesti memadjoekan satoe pertanjaan:
da dengan pengharapan soepaja perdja»Apa jang Japan mesti perboeat dengan
lanannja selamat.
orang
jang begitoe banjaknja? Didalam
Toean Adnan Gadi mentjeritakan ten- oeroesan economisch, Japan boleh dikatatang reorganisatienja Indonesia Moeda kan ada melarat, tidak mempoernjai pokok
dan mengatakan walaupoen telah doea penghidoepan-penghidoepan boeat hari
poeloeh kali mentjeritakan perkara ini kemoedian, dan tjoema mempoenjai lima

koendjoengi

djoega

lihat seorang anak jang

pondok

menangis

itoe

ia

dida-

lam — boeajan
dan
mengglentangglentang dengan kaki dan tangan. Iboenja, satoe perempoean jang berbadan ke-

tjil dan moekanja tertoetoep sampai didekat mata, laloe ambil seekor oelar jang
berbisa dari satoe lemari dan kasih pada
anak jang lagi menangis itoe. Anak ini
djadi diam teroes djadi girang dan bermain seperti lain anak-anak dengan satoe

mainan. Itoe docter selain dari itoe lihat djoega kepala dari satoe oelar besar
keloear dari plooi

rok dari itoe

perem-

tanah jang bisa poean, sementara didalam lemari didalam
perioek-perioek dan lantai ada oelar daTi roepa-roepa matjam.
Thabib itoe djadi ketakoetan dan tingstatuten dari Indonesia Moeda jang telah acres. (Satoe acre ada '/, H. A.)"
galkan
itoe pondok sebegitoe lekas kakimenentoekan bahasa vreeniging ini tidak
Berhoeboeng dengan hal-hal terseboet,
berdasar politiek dan kalau ada seseorang prof. Warren Thompson memberikan pe- nja bawa padanja.
Itoe perempoean j. memelihara itoe oelarlidnja jang
memasoeki pergerakan poli- metjahan soeal seperti berikoet :
Dsawair
seperti djoega lain-lain peremtiek, akan dikeloearkan dari Indonesia
Kalau akoe mendjadi satoe staatsman
poean
di
Armenie toetoep moeka sampai
Moeda.
Japan, begitoelah ia katakan, akoe akan
Amat djaoeh toean ini berbitjara meri- melihat disekoeliling, dan akoe akan me- tjoema dilihat matanja sadja, Orang-orang
wajatkan pergerakan bangsa Asing, baik nampak bahwa di Pacific Barat
masih jang pernah lihat padanja zonder toetoep

tetapi tidak menaroeh bosan sebab

ber-

goena oentoek toedjoean Indonesia Moeda. Spreker ini membitjarakan sebahagian

poeterinja begitoepoen mentjeritakan ten-

belas

millioen

ditanami
ditaksir

sedang
tjoema

tidak ada
mempoenjai pekerdjaan dan
tidak bisa batja dan toelis.
President Hoover, sebagai burger pertama dari Amerika Sarikat, telah mesti
isi daftar-pertanjaan jang dimadjoekan pa-

danja, sebagai djoega sesoeatoe orang lain dari bangsanja.

Ii

.

TOKO

KATJA MATA

dan barang klontong

TJIN TONG & Co, Martewaat No 5— MEDAN
Menjediakan

segala roepa katja mata.
Sanggoep periksa katja mata jang tjotjok oentoek kesehatan mata toean
- toean
dengan ongkos pertjoema.
Boleh toekar katja jang
ta' tjotjok
lagi
dengan

tidak

oesah

keloear

Djoega

oeang.

sedia

Keoentoengan

tanah jang bisa ditanami
doea ' poeloeh millioen

dioesahakan.
millioen myl

orang Melajoe, maka

ada

tjotjok

boeat bekerdja dinegeri panas. Akoe sebavandel Indonesia Moeda jang terdiri di- gai staatsman Japan (masih didalam pedekat

medja bestuur

kain merah. Toean

jang diselimoeti oleh

moeka katakan jangia ada djelek dengan

M. Jamin laloe moe-

lai memboeka dan setelahkelihatan, lagoe
Indonesia Raja dilagoekan dan orang banjak berdiri sebagai menjatakan kehormatannja.
Toean M. Jamin menerangkan

apakah arti Vandel itoe dan menerangkan
bahwa
kain merah
jang penjelimoeti,
berarti
sebagai api dan kalau benar
begitoe kita harap api itoe akan dapat membakar panggang-panggang jang dikata telah

meroesak sedang kain merah jang bertepi
poetih atau poetih dikiri merah dikanan,
berarti keberanian diatas kebenaran.

akan

menarik

sekerat

kebenoea

Roehoem,

sekeratkebenoea Tjina, dan sekerat ting-

gal dipoelau Andalas

ada

orang jang socdah

digigit

barang
- barang klontong. Boeat beli banjak

35

Menoenggoe

pan jang madjoe di Pacific,
Amerika

boleh

dengan

hormat.

.

Kaoem

Batjalah ! !

sport !

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

kaoes

voe tbal dan kniedekker
oentoek toean - toean.
Toengganglah

NEW

jang kita sediakan

Motorfiets

HUDSON

LESS

jang

merk

dan MATCH-

toean

soedah

ketahoei

kebagoesannja.

Djoega
NEET,
apabila

toean

pakai,

kereta angin merk MAGtentoe tidak merasa tjape

ringan, ladjoe dan

potongan bagoes jang terda-

pat keadaannja.
GRAMAPHOON,
ngan

dan

Edison, Bell, kita ada sedia, Roepa-roepa

takaran

serta oekoeran.

Persediaan

besar

dari

timbaperkakas

segala motor dan pendjoeal arlodji merk Roskoph jang toelen.

Tjarilab

kita poenja adres :

HAN

14

SENG & Co.

Oudemarktstraat 53,

" Telefoon 755 Medan.

68000000000

DJANGAN
Ingatlah

boeat minta

pertolongaunja

oleh

oelar

perempoean

poenja perdagangan

dari

sebab

sama Japan

smua

POETOES
pepatah:

Sekarang telah

Selama

sedia

lagi

000000000m0
PENGHARAPAN

akoe

bernafas, akoe

LOTERIJ

Besarnja
Hoofdprijs

penjilidikan. Beberapa banjak dari

itoe binatang

Moskou.
Tabib2

hidoep

dengan senang di

beberapa lama soedah selidiki

kekoeatan mengobati dari perempoeen Armeniaan,danada ternjataia tidak bisa diapa-apakan
oleh bisa dari segala roepa

ini. Kalau kiranja ada empat atau lima lebih besar dari per- oelar. Ja tjeritakan bagaimana ia waktoe

baroe

Batavia

C.s.

£ 2.000.000.-

£150.000.-

2de prijs £100.000.-

dan 1072 prijs lain djoemlah f 1000.000.Harga per lot f 1l.- porto f 0.35.-

Rembours tidak dikirim. Tariknja selekas lot terdjoeal habis.
Trekkinglijst dikirim dengan pertjoem: a.
Lotery EIJKENSTICHTING soedah ditarik, dan toean-toean jang tidak dapat
prijs,

djangan

poetoes

harapan,

tjobalah lagi peroentoengan

dengan

lotery

baroe
lotery

ini. Ditahoen jang sesoesah ini sengadja dengan lekas diadakan
baroe, soepaja memberikan pengharapan dan kekajaan serta kese-

nangan

pada toean.
Djoega

LOTERI)J

BAROE

N. I. JA ARBEURS

Hoofdprijs f 15.000.- Tariknja
Harga perlot f 3.50 franco.Boleh pilih mana
jang ketjil.

sedia.

besarnja

jang soeka,

kalau toean tidak ada oewangf

'Atoerlah pesanan

dengan

selekas-lekasnja.

Lotendebitant..

Firma HARNAM
MOSKEESTRAAT

100000.-

seleka: s lot terdjoewal habis.

tan Ra'jat boeat oelar-oelar jang ia serahkan

boeat

!

mengharap.

BESAR

»Bataviaasch
- Kinderziekenhuis”

datang orang-

conclusie,

lebih loeas di Pacific, dan telah tjoekoep
berdjandjang-djan- pada basis di Honolulu.
kat ji
Tiga
dang bag T rendjade pokok Vandel itoe
Dipadang dari djoeroesan perdagangan,
adalah berarti tiga matjam, sedang keris
jang terletak diatasnja adalah keris ke- Amerika tidak akan mempoenjai keberabangsaan jang patah tiga, berarti tiga tan, tentang adanja satoe kolonisatie Ja-

tjabangnja,

goenoeng-goenoeng

itoe bikin semboeh kembali mereka. Ia
bahwa djadjahan-djadjahan Belanda dan paloed itoe loeka dan toetoep bengkakdioega Inggeris di Borneo, Nieuw Guinea nja dengan satoe daoen jang baroe. Dan
dan Sumatra jang tidak dipakai oleh cige- berapa lama kemoedian daoen ini djadi
djatoeh kembali
naar-eigenaarnja tida ditarik kefaedahannja. hitam dan kering dan
ditaroch
daoen
jang
baroe.
Dan kalauakoe mendjadi satoe staatsTiga kali dalam satoe hari itoe dioelang
man Japan akoe akan meramaikan
dan
dan
pada hari jang keempat demam dari
mengharap satoe revolutie di India.
jang
digigit toeroen dan ia semboeh kemSatoe kedjadian seperti itoe akantidak
mengizinkan satoe manifestatie disebelah bali. Kematian2 tidak ada terdjadi. BegiTimoer
Singapore. Dan didalam con- toelah adanja tjerita dalam satoe soerat kaferentie maritiem ditahoen 1922 Amerika bar Inggeris.
Dsawair
boeat
beberapa lama terima
telah memberi tahoe pada Engelandbahwa Amerika tidak perloe pada basis jang oeang dari Commissariaat boeat keseharoempamain)

bagi toean
- toean.

acres

banjak tanah jang beloem
Akoe akan melihat banjak

dengan

besar

kita kasi rabat jang pantas.

bibir tebal dan penoeh dengan
bekastang Studiefonds jang sekarang telah ada
berkapitaal kira kira tigariboe roepiah jang pasegi dari djadjahan Belanda, dari mana bekas gigitan.
Tetapi ia dihormatkan dan dipandang
goenanja oentoek pembantoe pemoeda-pe- Java ada jang paling padat sama pendoetinggi
sampai djaoeh dari tempatnja. Damoeda
jang akan meneroeskan peladja- doeknja.
Ti
tempat-tempat
jang djaoeh meliwatkan
rannja.
Orang Japan tidak berbeda
djaoeh
Voorzitter laloe meminta kepada toean
Moehammad
Jamin
akan
memboeka

hi-

Amerika Sa-

rikat, antara lain-lain dengan maksoed boeat bisa tetapkan djoemlahnja orang jang

liat.
Kemadjoean tjepat di Japan.
kerdja lama oentoek membangoenkan seTidak satoe orang perdoelikan pada
mangat Indonesia dengan tidak menghiJapan madjoe tjepat, tapi baroe sampai
raukan rintangan2 jang menghalangi, be- diphase kemadjoean dari satoe abad atau itoe familie. Sampai ketika seorang dok'gitoepoen menghargai djasanja pemoeka2 lebih berselang, itoelah djika dibandingkan ter sebagai ambtenaar lakoekan inspectie
Pemoeda
Soematera
jang telah laloe
oempamanja tocan
Mohammad Hatta,
tocan Dr. Nazif, toean Dr. Bahdar Djohan
karena pemoeka2 inilah jang telah menempoeh ombak rintangan? akan tetapi semoea
itoe dilenjapkan oleh kekerasan hati dimana

jang berat boeat

toeng tjatjah-djiwa raijat di

SINGH

No. 42

040000000000 smua

& SONS
MEDAN

00000

11.- belilah

No. 40

|

MOHAMMADAN

Moskeestraat

@—D amp 60 04 4 4 Gx Gama

HOTEL

FIRMA HADJI MOHAMAD TAIB & SONS
Medan

Belawan
Atapweg
Telf. 42. |

Paleisweg Soekaradja.
Telf. 1119.

|

BERDAGANG

Papan dan brotti - brotti dari kajoe |

Meranti dan Poenak
roepa-roepa oekoeran
oleh Fabriek
lengan hatga

(damar batoe)|
jang terbikin

N.V.S.H.M.
moerah.

Singapore,

Djvega selamanja kita ada persediaan
!

Satoe Roemah Makan jang paling bersih di Medan.
Mempoenjai Pelajan jang radjin dan mengerti terima segala tetamoe.

n lain-lain.
2

Menoeggoe

dengan

Sedia kamar-kamar tempat menginap, penerangan tjoekoep dan senantiasa
dapat angin baik. Makanan saban waktoc dapat jang inasih baroe. Minocman dari
Soesoe mentah dan Air Lemon, sedia seteroesnja. Kamar-kamar mandi, menje-

hormat.

nangkan
83

BRILLIANT dan INTAN

kita

Dari mode

EUROPA

sampai mode Timoer
pada:
Ada

TOKO

HADJI

sedia mendjoeal

Petji

ISMAIIL.

Oudemarkstraat 2 Medan

tempahan,

teroetama

potongan Tham-

rin 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

Harga

saroeng

Batoe

Bahra,

saroeng

Djokdja.

soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak
jang

lain.

moerah, barang bagoes.
Menoenggoe

Telegram adres:
ISHAK ISMAIL
22

Mode paling baroe.
dengan

hormat,

Adres soerat-soerat dan pesanan:
Medan.
H. ISHAK. ISMAIL.
Oudemarkstraat 2 Medan

termasjhoer.

baroe

terima

perkakas

bocat pereksa mata jang model
baroe,

kalau dipakai boeat
mata jang koerang

4

sa kita djamin tjotjok

dengan

atjanja sehingga peng” @p

terang

lihatan
kala.

Siapa-siapa

seperti

sedia &

toean-toean

jang @p

penglihatannja koerang terang,

kita

socka

dengan

tolong

pereksa

tiada '— memoengoet

ongkost

Menoenggoe kedatangan toeantocan dengan hormat,

KIE

Toko

HOEI

SENG & Co.

Katja Mata dan Toekang Gigi.

Luitenantsweg 24. Tel. No. 1297

mk——l..

MAS DJADI
MODERN.

000000000000000000

DIIKAT DENGAN
PERHIASAN

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

jang

Y

laoet,
roepa-roepa
oekoeran.
kajoe, bamboe Siam, atap Nipah

Toko Katja Mata

7

MAKA AL1

PERKAKAS

000000000000000000

joe
(Anak

tja T

Aw

MEDAN
IL best...

RESTAURANT

ADJAIB.

MEDAN

1

Apa

'

JI I)

ini?

tempat

jang

batikhandel

dinamakan

Mr. Noishiki

Electro Sathy Apparapus, soeatoe pen-

Electro. oeatoe perkakas

sebaik
- baiknja

oentoek advertentie,

1

3 Prins. Hendrikstr.

REPARATIE

4

Mesin

in

KE

ATELIER:

'.

atau potongan

O

2

KG

Uki ia

ATI

Ka

PEN

nan Pr PA

EN

panen

TAITYNA PN

Toelis,

pakaian jang paling bagoes dan netjis, tjoema didapat

8

Ia

E

L

pada:

D”

Pekerdjaan rapi dan bagoes.
Ditanggoeng pekerdjaan kita
« menjenangkan publiek.

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

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
00000

Addressograph,

Adres:
-B. BAROEMOEN, Oudemarkstr. No. 59 Medan
n

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

KESAWAN

Graphotipe,

»

RN F

2——

Tel. No. 1177. Medan

Gramophon en Edison Dick. (met electrische
kracht of Zonder) enz.
Rool (getah) Mesin Toelis jang toea bisa
dibikin kembali baroe. Didalam Afdeeling
Oostkust van Sumatra bisa terima Abonnement
bocat membersihkan dan memperbaiki Mesin
Toelis.
N. B. Djocal dan beli Mesin Toelis 2de
"hands, sekarang sedia djocal Mesin Toeiis 2de
“hands merken, REMINGTON, ROYAL OLI
VER, LINDETEVES,CORONA, EDIAL dan
Machine Giling padi. Kita kasihGrantie satoe
tahoen, Lijst Mentijp 10 djaribeladjar sendiri
karangan O.K. M.D. Gamboes harga F1.90.—
Toean-toean datanglah persaksika sendiri
Mesin Toelisnja harga boleh berdame.

00000
Goentingan

NAITO.

B. BAROEMOEN van WELTEVREDEN. @-———ag

Pesenan banjak dan sedikit, kami terima dengan senang hati.

002

electrisch, jang dapat me-

K.

62

DELI”
Inilah

»SINAR

adres

Betoei jang mendjadi saudagar besar bangsa Europa:
Betoel jang mendjadi saudagar
perantaraan bangsa Tionghoa
akan tetapi
pembeli jang sebanjak-banjaknja
bangsa Indonesia.
»SINAR DELI” dibatja oleh:
anak negeri. Kepoenjaan anak|
negeri sendiri. Oleh karenaitoe,

jang

ada

MEDAN

DELI

intan

dari

njemboehkan 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:

MEDAN

dan

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

en BROS

Toekang mas
Kapiteinsweg No. 43

Inilah satoe perkakas jang
dapatan

Adres

EDWIN

TOKO

kasaran.

tidak setoedjoe dengan barang jang
disoeroeh bikin, wang dikembalikan.

dan

PERDJANDJIAN:

haloesan

permata.

batik

- matjam

kain

bermatjam

matjam

Sedia

menjediakan

Menerima oepah, dan sedia djoega jang
soedah siap.

riboean

Lain barang seperti saroeng samarinda pelekat, terboesj, tjapal, enz:

88 MEDAN

TELEFOON

266

Leena

barang negeri asing. Perantjis, Djerman,
Polen, Tjeko-Slowakai dil. dll, negeri

selaloe

menambah-nambah

sadja beanja

barang-barang jang masoek. Politiek seroepa ini menghalang-halangi
sekali djalannja perdagangan dan inilah
salah soeatoe faktor jang penting oentoek
membikin lama adanja malaise.
Apakah jang akan mendjadi boentoetnja malaise ini?
Boentoetnja malaise ini jalah perang.

mempoenjai banjak
loek 158574|
djiwa, antara siapa 18579 bangsa Europa,
15378 bangsa Tionghoa dan 124617 bangsa Boemipoetera.
Dalam angka itoe tidak teritoeng kaoem
millitaire jang beradadalam tanggsi-tangsi
dan kaoem boedjang-boedjang, jang menoeroet taksikran berdjoemlah 12.000

(.B)

ssngam

Tanah bergontjang.
Dengan telefoon telah diwartakan, bahasa di Tjibendo dekat Tijililin sebagai
berikoet dari banjak toeroen oedjan, telah

konkurrentie

indus-

antara satoenja negeri dan

lainnja. Peperangan itoe tidak lainlah hanja
teroesannja,jaitoe

samboengan-

Sampai sebegitoe djaoeh tidak ada terbit
seer sebegitoe roepa,
hingga organisatie
ketjilakaan-ketjilakaan manoesia.
itoe
djika
kedjadian
didirikan
bisa bagi
Keroegian semoea jang diterbitkan karena roemah-roemah roeboeh pohon-po- oeang dari rente kapitaal. Dengan begihon dan lain-lain berdjoemlah kira-kira toe pekerdjaanamal tidak terpetjah-petjah

nja konkurrentie itoe. Sekarang
negeri-negeri besar sedang bertoekar
pikiran
dengan perkataan. Mereka itoe f 2000.— kata J:B.
—0—
sedang beradoe alasan dikonferentiekonferentienja baikpoen di Geneva, maoeOrang2 jang ditjari.
poen baroe-baroe ini di London. Tapi
Politie di Semarang minta boeat ditjari,
tidak
manja negeri-negeri ini akan
berbantahan
dengan perkataan sadja. ditahan dan dikirimkan seorang bernama
Konferentie perloetjoetan sendjata di Lon- Lie Tjiang Liong, kassier dari N.V.L.E
don baroe-baroe ini, jang hampir empat Tels en Co.'s Handel Mij., belakangan tingboelan lamanja itoe, tidak memberi boeah gal di Ambengan (Semarang). la didakwa
sedikitpoen kepada doenia. Soerat-perdjan- menggelapkan oeang sedjoemlah f 10.047,
Gjian diteeken djoega, tapi ini akan tinggal 2.
Djoega ditjari.
soerat belaka, jang sewaktoe-waktoe bisa
Said
Achmad bin Saleh Alkaf, oemoer
dirobek-robek. Oleh karena itoelah boleh
tinggal di Njamdikatakan, itoe konferentie di London 26tahoen, dahoeloe
tidak ada boeahnja. Tentang konferentie ploengan Gang1 No. 1 di Soerabaja didakini

tocan

Blankenstein

dalam

,Nieuwe

Rotterdamsche Courant" memberi verslag
dan pemandangan jang banjak sekali goenanja oentoek peladjari soal politiek doe-

nia sekarang.
Negeri-negeri

besar

sekarang

dalam golongan2 menoeroet politiek atau
agama.
—0—
Hadiah 1000 pound sterling.
Ho Hong bank dinegeri-negeri Serikat
Melajoe telah ditipoe oleh seorang bangsa
Tionghoa asal'dari Canton sehingga timboel keroegian jang sedjoemlah 12000
pound sterling. Si penipoe itoe mengakoe

bernama Yap Seng Chong tatau Yap
Cheng sadja. Kira-kira ia telah melarikan
diri, Politie dinegeri-negeri Serikat Melajoe telah mendjandjikan hadiah 1000 pound
sterling boat penangkapan sipenipoe itoe.
Hal ini dichabarkan djoega kepada politie ditanah Djawa.

wa menipoe satoe pasang gelang sedjoemlah harga f1400.
A.C.S. Kuylaars, saudagar auto, belakangan tinggal di Poerworedjo, oemoer

4 35 tahoen,
didakwa
wang
sedjoemlah
f3000.
masih

perkataan.

Tapi

2

S.M.

NAWAWI

menggelapkan

bo-

WAHAI
Apakah

kabar, tiada lama poela di Bali akan dimoelai melakoekan pengganti infanterie jang

ditempatkan disana, oleh politie.
Djikalau warta ini
benar, maka
bertanda tangan

ingin

mendapat

Nonie Bladergroen djadi njai.
Penda'wa mendapat kabar, jang nonie
Mathilde Bladergroen jang kawin dengan
anak bekas regent Garoet sampai mener-

bitkan

banjak

ditjoetjikan

kegontjangan,

djadi

ia soedah

Di

Hoogere

koeasa ,boekaan!”

—0—
Kweekschool Solo.

Moelai

Oewang

Kaboel,

MATI KARENA LAKI-LAKI.
(Soeatoe tjerita jang terdjadi didalam
pergaoelan

anak negeri di

Sumatra Barat).

4
tir
Sesoedah

oleh: B.
DITEMPAT PERMANDIAN.
sepoeloeh

hari lamanja Roestam ting-

besar

di

kita poenja

namanja,

KINDERZIE-

Menoenggoe dengan hormat.

Sumatra Gramophoon Coy. Tel. 1452 Medan.
Sub agent: S. PALAR.

Aloer

Gantoeng

0006
6 maan

44 Pangkalan

00 GA

kita toean

No.

1352.

Kakanda.

Telah

PASAR

MALAM

MEDAN

tanggal 9 September 1923.
jalah

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

2. Pakai toetoep lak merah di
kepala botol.
Boleh

dapat beli disegala tempat:

Pesanan boleh djoega dengan rembours.
Jang poenja fabriek-

WENG

|

Toapekongstraat 16

»

Brandan.

mendapat poedjian (diploma) dari

—

54

SENG

MEDA

N

—

Telefoon Nos. 403 & 567.

44000
-

Oleh karena asjik memandang kedalam soengai moeda itoe? tanja tocan pembatja barangkali, ..Ja” hati jang penoeh dengan ketjintaan, sedjoeroes ke- Pembatja tentoe beloem loepa, apa-apa jang didan melihat beberapa ekor ikan ketjil-ketjil berlom- lihatlah apakah jang tampak dimoeka toean," ta,- moedian masoeklah gadis jang ditjintanja itoe ke lihat oleh Roestam di Batang Agamstraat kepatan hendak naik tebing, terlalailah ia disitoe, apa lain dari seorang anak gadis jang moeda remadja kamar dalam, dan tiadalah ia keloear lagi:
maren.
lagi ketika itoe, beremboeslah angin jang lemah doedoek diberanda. moeka sambil memboenjikan Pada waktoe itoe poetoeslah harapan Roestam Pada malam itoe Roestam telah dapat bertemoe“
lemboet, seolah-olah merajoe-rajoe hati anak moeda sebocah harmoenika dan melagoekan-lagoe jang atas tjintanja itoe, fanalah fikirannja, gelaplah doe- rasanja didalam sebocah keboen boenga, sehingga
itoe.

Matahari

telah

tjondong

benar

arah ke Barat,

amat merdoe.
Poen dari pihak

nia ini dipandanginja.
sigadis itoe, dengan

hati jang

|

dapatlah

bar-debar,

rinja.
#Sebentar

heranlah

ia

memikirkan

keadaan

di-

ini hatikoe terlaloe “senang, sekarang

Roestam

memandanglah

arah kekiri jaitoc pada

mengar
sebocah

boehnja itoe.

teroes sekali masoek
goetji wasiat jang ada didalam toe-

menandakan

besar hatinja, tetapi tiadalah

maoe

dipoetarnja.

pada

tempat

jang

lain,

Apakah

jang

melemahkan

toeboehnja

sendi

jang

de-

dalam mimpi itoe-

mendalam ini? Wahai adinda, matilal kekdnd
menahan rindoe dendam 'jang berat ini??
Ka-

di-

demam

panas,

matanja

selaloe

memandang

Oles Kesan

iogan

»Pajakoemboeh dan tandjoeng pati,

Berbelok djalan ketepian,
sepandjang moearanja, «
Kasih bertemoe dalam mimpi

telah disadjikan iboenja,

moeka anak moeda itoe, serasa mengatakan ditjobanja djoegalah makan, tetapi nasi dikoenjahnja
beratoes riboe pikiran tetapi satoe djoega ertinja. itoe, terasa sekam, dan air jang diminoemnja serasa
pada

Pada

doeri.
Roepanja

ketika

itoe mjalalah arti tjinta antara ke-

Sajang

berpaloen dirasian

Moesim pabila kesampainja
!!

api pertjintaan telah menjala dalam ha-

tnjar Yenyan sebentar rahadja mendjadi besar, me.

Sesoedah Roestam berpantoen demikian, kede-'

roeak kesegenap batang toeboehnja.

ngaranlah olehnja boenji taboeh bersahoet-sahoetaes"
jang berkisar-kisar itoe, achirnja tertidoerlah ia de- karena" waktoe soeboeh telah ada. tiada lama kes
Pada

waktoe

itoe ditjobanja melawan fikirannja

agan amat njenjaknja.
dora mereka itoe dengan sebesar besarnja.
mocdian 'kedengaranlah si Bilal bang,
Keesokkan harinja kira-kira poekoel5 terbangoen- segala mocslimin soepaja bangoen menata
Sekarang Roestam kelihatan tengah dilamoen

serasa oleh
jang amat: besar, hingga semoca
pikirannja jang
bertjabang tjabang
itoe telah bertoempoel nina satoe, kepada Yi Anizar.

anggota anak

masoeklah ia kedalam kamarnja membaringkan

kanja jang penoeh berseri-seri itoe telah mendjadi bertambah-tambahlah koesoet fikirannja, sedangkan
poetjat, seperti boelan jang kesiangan, darah didada- peroetnja jang tadinja sangat lapar, sekarang telah
nja kelihatanlah berdebar deboer, seolah-olah orang kenjang-sekenjangnja.

lepasiah haoes dahaganja, dan hilanglah ' semoca
penjakit jang toemboeh dalam

dendamnja

rinja, maksoednja hendak mehilang-hilangkan fikiran- pankah kita akan dapat bertemoe ?"
Dalamlah mengeloeh itoe berpantoenlah ia seonja kepada gadis tadi. Tetapi apa hendak dikata,
tika lagi kelihatan ia doedoek kembali, warna moe- djangan fikirannja berpaling dan matanja tertidoer, rang dirinja:

Moeloetnja kelihatanlah seakan akan bendak ter: | Alai m.

diketahoeinja seloeroeh badannja gementar seperti
orang jang amat ketakoetan, pemandangannja ta'-

berdjalanlah ia poelang keroemah orang toeanja.
Setelah Roestam sampai keroemah orang toeanja,

Sitti Anizar kelihatanlah gelisah dari tempat kedoedoekkannja, sebentar ia berdiri roepanja, sekoe-

djadi poetjat, lemahlah segala sendi anggotanja, kaPada waktoe itoe
Stroom electrict dari
kinja ta'maoe dilangkahannja, serasa fanalah fiki- Ion belah pihaknja jang amat kentjang dengan
rannja, sedangkan matanja berseri-seri memandang tidak
ja.
pada gedoeng jang besar itoe.
Inilah roepanja kehendak Toehan seroe sekalian
senjoem

rindoe

Pertemoean asjik dan masjoek

sar, dibawah sebatang djoear jang besar, dimana ajer matanja djatoeh berlinang.
Roestam menarik arlodjinja, kiranja hari telah Roestam masih berdiri itoe. ,,Adoeh,” teriak Sitti
Akan tetapi sekarang ditahan sadja air mata
hampir setengah enam, berdjalanlahia hendak poe- Anizar, sebentar sadja mata jang memandang itoe, itoe kedalam dan dengan menoendoekan kepalanja
telah
pada

memoeaskan

lah jang membangoenkan Roestam dari tidoernja,
»Adoeh, adoeh adikkoe
tam.

sebagai seboetir mas jang baroe disepoeh.

lang kercemah orang toeanja.
Selangkah kaki dilangkahkannja, darahnja berde-

ia

Kalau ta' ada orang banjak, maoelah rasanja ia ngan bersanda goerau jang ta'dapat diloekiskan.

tjahajanja kelihatan bewarna kekoening-koeningan, terkoetjar-katjir, memandanglah ia pada djalan be- menekankan moekanja kepokok salam itoe, ketempat

sebocah gedoeng jang ditepi soengai ito.
Tiba-tiba in djadi terperandjat,” moekanja men-

soeatoe kampoeng

kabar-kabar

termasjhoer teroetama di Soematra Timoer

ada djoeal Lotery

roemah,

gal di Pajakoemboeh,
pada soeatoe hari, jaitoe dengan tiba-tiba darahkoe berdebar-debar dan hakira-kira poekoel empat sore, kelihatanlah oleh tikoe djadi gelisah, soeka tidak, doeka ta'tentoe
kita Roestam
diberanda moeka mengisap apakah ertinja ini”” kata Roestam dengan seorang
iri.
seboeah sigaret.

Kemoedian toeroenlah ia kehalaman, berdjalan per-

Toko

BATAVIASCHE

habis, Harga di loear Kota Medan. Kirim sadja Spoed dengan
Postwissel F 11.35 Kita tanggoeng sampei di Toean poenja

Karta

P8 ALKISSAN5

sekarang

KENHUIS, besarnja F 2000.000 Perys-perys diatoer sebagimana biasa, Tariknja sebegitoe lekas Lot lot terdjoeal

Dalam oedjian penghabisan, loeloes : M.

Hompas, Aidan Sinaga,
ia dan Soedarmo.

Huurkoop (ansoer)

njenangkan bagi perhiasan roemah tangga.

9 0 6 0 em

poenja

bisa beli dengan

noeroetsekehendak Toean-toean, Modelnja kita tanggoeng me-

igama, dan ia soedah memboeat verklaring

Tjinta

keterangan pada

semoerah moerahnja, sehingga harga jang setinggi-tingginja.
Tiap-tiap beli satoe mesin, dari seharga f 100.- (seratoes)
keatas dapat 5 bidji Plaat extra, lagoe lagoe boleh pilih, me-

soedah

groen itoe akan diobah djadi nama Soenda.

poenja Toko,

dari

(empat poeloeh tahoen)

GRAMOPHOON
merk jang terkenal dalam pergaoelan
doenia dagang, ia itoe, merk ODEON, dari harga jang

menoekar

dihadapan assistent-resident Garoet jang
ia ikoet, toenangan boekan dari paksaan
tapi dari sesoekanja sendiri.
Tetapiia tidak maoe tjampoer lagi pada
familienja dan tentoe sadja nama Blader-

kita

Telefoon

perhoeboengan

Telegram adres Sumatraphoon.

0 0 0 GE

di Weltevreden dari groep B. dan C. antara satoe dan lain-lain toean-toean Oey
Tek Tjhoen, Moh. Sajoeti, Tan Eng Som,
Tan Liang Tjay, Tjong Soen Gie.
Jang tidak loeloes ada tiga orang.
—0—

kedatangannja djempolan

1

SUMATRA GRAMOPHOON COMPANY
Oudemarktstr. 2 Medan.

Hoogere Handelsschool 5 tahoen (P.H.S.)

kissah

dah tentoe kita dapat dengan harga jang
paling moerah.
Dimana tokonja itoe adinda?
O, di Willisstraat No. 23 Medan

0000
0 6 0 cuman

P.H.S. Batavia.
Loeloes dari oedjian penghabisan dari

Tanja

Selainnja

ROELAM COMPANY”,
satoe-satoenja
Toko jang kasih datang
GRAMAFOON langsoeng dari fabriek. Soe-

00 6 0 sma

pendiriannja.

0000

haroes tegap dan tegoeh

bikin

kabar gandjil hari ini di

kabar?

DE

jang
tahoe,

00000 SNN 94 SEMEN
4 4406
Lekas

jang ada

soerat

»TOKO EN DRUKKERIJ

tanah Tjiampea (Leuwiliang), didakwa apa diwaktoe ini sedang orang
perloe
menggelapkan
satoe
autobus
merk
Dodge
berhemat
sama
oeang
negeri,
pemerentah
Malaise jang sekarang menimpah doepandangtindakan itoe sebagai
satoe hal
nia akan mengeraskan dan menadjamkan No. 2611.
Tan Tik Tjwan, didakwa menggelap- jang sangat perloe.
perselisihan antara satoenja negeri dan
Selain pengganti terseboet ada berarti
lainnja. Tapi lantaran malaise ini koerang kan wang sedjoemlah f 1.490.55.
Hadji
Doelah
alias
hadji
Berlian,
asal
penarikan
poelang poetoesan principieel
aman djoega keadaan dalam negeri, kadari
kampoeng
Empang,
oemoer
kira-kira
dari
beberapatahoen
berselang boeat merena dimana-mana rajat jang koerang makan itoe, akan menjatakan djoega koerang 50 tahoen, didakwa menipoe roepa-roepa makai infanterie dengan productief ditanah
barang perhiasan sedjoemlah harga f 1.425, seberang, poen itoe akan membikin orang
senangnja hati.
Lie Omo, didakwa menggelapkan wang mengeloearkan ongkos goena keperloean
Malaise sekarang baroe moelai. Ia
sedjoemlah
f 975.
hendak mendirikan tangsi-tangsi politie enz.
akan mendjadi tambah keras poela. Apa
jang nanti akan kedjadian, itoelah akan
kita toenggoe. Tapi bocat orang jang ada
dalam pergerakan tentoelah tahoe apa e
Di Indonesia kaoem pergerakan haroes
pasang mata dan pikirannja. Mereka itoe

ADINDA!

M.H. THAMRIN di kota ini, kekanda perhatikan djoega advertentie dari

boengannja politik.

#jang gampang terdjadi dalam tempo malaise jang keras itoe.

ALMANDILI

KALAU ORANG HENDAK TAHOE, DJAWABNJA IALAH:
?
0? 0? MEMBIMBANGKAN HATI !!
»
»
OBAT KOEAT ,SAFOEFHADJZI"
»
» Obat jang tiada berimbang tentang kemoestadjabannja!
» Baik sekali' oentoek orang toea, apalagi pemoeda-pemoeda!
»
Harga per blik .
»
» Beli banjak oentoek didjoeal lagi dapat korting jang mengoengtoengkan sekali. “
e
Menoenggoe pesenan dengan hormat,
»
4
(4 000000 00000000000000000000000

—0—
Pertanjaan lid Volksraad.
Pertanjaan
toean Kies.
(Dimadjoekan tg. 14 Mei j.l.)
Menoeroet warta dalam sozrat-soerat

The Tjeng Tjay, saudagar tembakau,
lehlah ditentoekan, bahwa temponja akan belakangan tinggal dipasar Koja, oemoer
datang mereka itoe akan berdebatan poe- 30 tahoen,didakwa menggelapkan wang
la dengan bedil, meriam, dinamit dan gas sedjoemlah f6412, 50.
Lo Miauw Tjan dan Lo Miauw Hive,
ratjoen seperti dalam tahoen 1914—1918.
Orang Europa bilang, perang ialah sam- kedoeanja tinggal dikampoeng Gedong
berdebatan dengan

TOKO OBAT & AGENT MECCA GANGERS

»$

terbit linoe (gempa) keras.
Banjak pohon-pohon besar telah roeboeh
dan sedjoemlah 20 roemah moesnah,
trie-industrie besar terpaksa sekarang
Assistent Wedana mengambil tindakanmereboet pasar oentoek dagangannja.
Malaise ini akan mengerasken sekali tindakan jang perloe.
Tiap-tiap negeri jang mempoenjai

3
$

tan" dari Sambas
"kosong berhoeboeng dengan
doenia dari Sultan Mobamad Ali Tsafioedin dalam
tahoen 1926, pemerintah beloem bisa tetoes. mengoendjoekkan satoe pengganti,
sebab radja-jang meninggal itoe tidak ada
meninggalkan satoe toeroenan jang boleh
55 PADANG BOELANWEG,
MEDAN-DELI, (O.K.S.)
diberikan djabatan itoe, Selainnja itoe ada &
sanak-sanakdari
lamaran
banjak
datang
?
nja Sultan boeat pangkat itoe, Pengahbisan
pemerintah dapat djoega membikin pemi- ?
lihan dan soedah mengangkat djadi Sultan 3
Sang kakek loepa akan kegaekannja, Ia berdandan-dandanan selndahPangeran Ratoe Mohamad Moelia sekarang bekerdja pada landschaps- @ indahnja. Ia pelesier kemana-mana dengan tiada kalanja.
2
kantoor di Pontianak.
? Sang pemoeda-pemoeda bingoeng melihat pekertinja. Dari sehari-kesaS0
0 harian, sitoca-bangka itoe tambah ranggi kelihatan. Keheranan hati merek
Pekerdjaan amal di-Indonesia.
Menoeroet kabar Aneta dari den Haag, » bertambah berapa kali lipat ganda
. sesoedah lama ta' poenja lam:
dalam Alg. Hbid. toean Zeilinga, bekas 0
president dari Javasche Bank, ada me. | W sang kakek jang hampir berobah itoe nikah dengan gadis jang moeda belia.
noelis satoe seroean soepaja pekerdjaan @ Pemoeda-pemoeda jang aksi itoe bertambah tertjengang. Masing-masing
amal particulier di-Indonesia dicentrali- @tanja bertanja sinjongnjong apakah jang dipakai si kakek itoe?

di belakang boelan Maart 1930 Bandoeng

djiwa.

000000000000000

.

» 000000000000000000010000000

roepa-roepanja

bahwa

bas.

000

ini

tempat Sul- ? 00000000000000

Soedah

5

Malaise ' sekara

akan soesah atau 7M hilangnja, karena
negeri-negeri di .Eropah sekarang sama
menoetoep pintoe-pintoenja boeat barang-

Pendoedoek Bandoeng.
Menoeroet tjatetan Gemeente

£

(Samboengan dari pagina I blad II.)
"saban hari orang
bisa membatja teni
beriboe-riboe“Kelepasna
kepada baba

Dipandangnja wadjah moeka Anizar itoe dengan

lah Roestam dari tidoernja, sambil memandang ke- ham jang mendjadikan Alam ini.

aa

kiri dan kekanan, seolah-olah ada jang ditjarinja.
Astaga, bermimpi roepanja akoe ini,” keloeh Roes-

tam seraja menggosok kelopak matanja.

in

(Akan disamboeng.)

