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pemoeda

:

Mij,

Loebis,

jang

beroemoer

dibawah

da jang ternama,
Nama Indonesia, tidak diakoei oentoek
pengganti nama Hindia Nederland, oleh
beberapa penoelis penoelis Belanda, adalah katanja
tidak sesoeai dengan ilmoe
bangsa
bangsa
dan tidak poela sesoeai
dengan
pengertian pemerintahan.
Mereka
itoe, berfaham, nama Indonesia itoe,
hanjalah nama jang diberikan
oleh politiek, jang dilahirkan oleh poli-

membitjarakan
soal kera'iatan dan
pemoeda.
Openbare Vergadering itoe

diboebarkao,

adalah

ketika

seboet menerangkan
Kera'iatan

pemoeda

jang "berikoet ini:
asal katanja

dari r a'-

iat. Eeti raiat, ialah sekalian

doek

jang

ternama dengan

Kera'iatan,

ialah

tiek,

pendoe-

tinggal disoeatoe

Djadi tidak ada perbedaan

jang

ter-

daerah.

antara raiat

dari

raiat

itoe,

sama rata.
Jang kita maksoed disini,
keraiatan dan pemoeda, ialah keraiatan

Pembitjara

sempoerna

sampai

berkata hingga itoe,

tiba tiba datang periotah
dari
politie,
bahwa vergadering
haroes diboebarkan.
Pemimpin rapat laloe menoeroet perintah

toe, dan memboebarkan

vergadering.

Sebeloem melandjoetkan

Desianja

membitjarakan

pemoeda

terlebih doeloe
politie ada
doea
kali tegoran
kepada

memberikan
doea
orang

pembitjara jang terdahoeloe.
Tegoran jang pertama, seorang
bitjara diperingatkan tidak boleh
tjarakan

politiek.

oleh politie, ialah
menerangkan

pem-

membi—

Tegoran ini dinjatakan

ketika pembitjara

pergerakan

da di Tiongkok,

itoe

pemoeda-pemoe

Philippina, Voor

India,

dan pergerakan pemoeda-pemoeda

Toerki

jang telah berhasil mendirikan
Toerki
Biroe.
Meski mereka
beroleh berbagai
bagai

rintangan,

menjampaikan

tetapi mereka telah dapat

tjita-tjitanja.

Tegoran jang kedoez, adalah terhadap
kepada seorang pembitjara,
jang sering

mengoetjapkan

Indonesia

jang menggembirakan

memerintahkan,
menerangkan

maksoed

jang

haroeslah

sedjelasnja

Irdonesia

Demikianlah

Terlebih

ertinja sebeloem

Sjamsoeddin Loebis berbitjara,

Raya,

hadir.

Politie

pembitjara itoe
apa

erti

dan

Raya.

tegoran-tegoran

jang ter-

djadi, sebelbem vergadering diperintahkan
mesti diboebarkan.

Apa sebab pembitjaraan Sjamsoeddin
Loebis,
jang
tidak
sedikit
djoega beroleh
tegoran pada

itae,

soedah

oleh

lagi, soedah

Doeroet

wet, pengertian

pai sedemikian

pemoeda itoe, jang tentoe banjak djoega
hadir mereka jang beroemoer dibawah 18

tahoen, tidak boleh dibitjarakan

politiek itoe sam-

diboebarkan.

Dari pada jang diatas itoe, maka dapatlah diketahoei apa
alasan
Politie

memboebarkan
Datanglah
PAN

vergadering itoe.
sekarang

pertanjaan

perta-

Ioeasnja?

diatas

itoe

soedah

masoek

1933—22 Rabi'oe lachir 1352.

garis

politiek?"
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Tahoen

baoenja

RAMAI.
DI DESA.

jang berikoet ini:

Dari P.S.LI. afd. Gombong dikabarka
n, bahwa
Isteri seorang candidaat anggota P.S
.LI. disana

akan diganggoe oleh ketoea

rempoean masih

pihak

desanja. Tapi

jang beloem ketahoean,

|

“dimanakah

dan dengan moedah sadja be
roleh aniaja?""

Kedjadian kedjadian seroepa

ini, meskipoen tidak disampaikan ol
eh jang bersangkoetan kepada pemerint
ah, sangat
perloe akan diselidiki, soepaj
a keamanan
didesa desa itoe djangan samp
ai tergang| goe, Soepaja pendoedoek
itoe djangan
merasa tidak mempoenjai hak
lagi sebagai
pend

Inilah satoe-satoenja
minjak wangi
jang paling kesohor seantero doenia
keloearan

oedoek,

Kedjadian kedjadian jang seroepa
inilah,
jang beroepa sam pah sampah keri
ng jang

F. WOLFF

& SOHN
KARISRUHE

bertimboen didalam desa, jang
djika terpelanting api kepadanja, ak
an mo
menerbitkan kebakaran jang heibat! edah

KEPENTINGAN.
Indonesier

kita:

hak kita sebagai
pendoedoek
beroleh perlindoengan? Dengan moedah sadja beroleh
ganggoean,

Haar lotion

nanti teroes ketagih

———P

Diharap

jang

djad ilid

Sikap pemerintah Hindia Belanda, ter.
hadap kepada pergerakan bangsa Indo-

Tweede

Menoeroet

itoe,

Jjika kita batja pekabaran
jang diatas
itoe, maka timboellah pert
anja an didalam
hat

i

pakai satoe kali,

roemah perempoe-

Sekian kita koetip pekabaran

Di Vinia

Tjobalah

sipe-

talioe kehormatan dirinya, Olep

an itoe telah dibakar djadi ato
e,

hadap

penganggoeran,

bahwa
bangsa

Comite-comite

mmm

soepaja

sekalian soerat kabar

soedi mengoetip dan
mengandjoerkan
maksoed jang moelia 'ini.

Kamer.

Anak oemoer

boenji

Peaareamamangaana

dan

pengeloearan

oentoek

mintaan
Hoog

kan

permintaan

- permintaan

jang

Pembenoeman

Gowverneur.

1'/, tahoen dan dilepas).
Militair Gerechtshof menerima

Penjokong Actie Nationaal".
Boeat
mengirim

oetoesan

soelit,

|

nationale

ke ,Inter.|
Confe-

rentie“ di Londen.
Malam djalan 1 Aug. "33 tetah didirikan comite boeat mengadakan fonds
gRoena ongkos
seorang oetoesan ke »Inter-

nationale Conferentie“ jang akan diadakan di Londen ditahoen moeka ini. Comite ini bernama: ,,Comite penjokong

lactie

Bogor,
lofficieel,
| mendjadi

denten jang beladjar

1 tahoen dengan poto-|

|oeroesan appel dari 6 orang dients
weigeraars Boemipoetera.

Comite

djoe -

um

dan dipetjat dari djabatan (per-

mereka-

Heilsleger dan R.K. Stichting.
Terhadap mata-mata oeang itoe diada-

mam

dipetjat).

potongan

selama

mereka jang diambil oleh A. M. V. J. het

blad itoelah, jang memperdalam
dan sini.
| rang aniara Sana

sedjawatnja disini.

ngan, dan dilepas dari djaba tan.
J. Beyloneld dapat
1 tahoen dengan

jang mentjari

membajar

teman-teman

P. Tenne dapat

boelan Juni sedjoemlah f58.215,04, dibagi-bagikan kepada 3313 penjokong- penjokong. Dalam angka-angka itoe, tidak ter-

hitoeng,

ommentaar jang beneden peil, seperti
jang
diperboeat
oleh Bat. Nieu W S-

A. Wijshake dihoekoem 8 boelan pen
djara dengan potongan selama dan
ditoeroenkan pangkatnja (permintaan
8 boelan

menoendjoekkan,

Tionghoa

negeri

jang

ibeberapa pertanjaan
gila-gilaan tentang hal

Penis

pada 30 Juni ada tertoelis 3394
Europa,
1111 bangsa Indonesia

dan 1013 bangsa
pekerdjaan.

n

Nationaal"',

11 Aug. (Aneta D. Cet.) Dengan | Pandjang lebar telah kita bitjarakan
kata S.T.P. bagaimana adanja dan makApakah erti politiek?
J.C. de Vos telah dibenoem
Isoed oetoesan terseboet.
Gouverneur di Djawa Tengah,
Dan
apakah erti pemoeda pemoeda
Selain dari pengiriman oetoegan itoe,
mo
el
ai
ta
ng
ga
l
18
No
v.
j.a
.d.
ini.
tidak boleh mentjampoeri politiek, atau
djoega comite ini :beroesaha mendirikan
tidak boleh menghadiri vergadering pofonds goena menolong studenten jang ke.
Lagi militair jang mogok,
ras ker
litiek, seperti jang ditentoekan oleh oenDjakarta, 11 Aug. (Aneta D..Crt). Hoog djadi as hati, jang berdjandji akan menpradjoerit tanah air Indonesia didang oendang ?
Militair Gerechtshof menghoekoem cav
a- kemoedian hari baik bekerdja dilosar nePengertian politiek, loeas sekali, djika| lerist B.H. Sleht dari Malang, 10 boeljin geri, maoe
poen didalam negeri sendiri.
pe
nd
ja
ra
de
ng
an
po
to
ng
an
selama ditaha
hendak diloeaskan ertinja. Keloeasan erti
| dan dipetjatkan dari dienst, karena bersalahn kanPertolongan ini pertama akan disediabagi student student Indonesier jang
politiek ito€, boleh menjebabkan
amat menoelis soeatoe kal
imat jang menghasoet beladjar dengan kekoeatan
sempit lapangan pergerakan pemoeda- Ididjalan saj
hati sendiri
a dan dikamar bola.
diloear dari negeri Belanda. Karena

kedalam

DELI"

ringkas

tindakan pemerintah di Indonesia ter
hadap

karena djoemlah penjokong - pen
njaan :
jokong
apakah
menerangkan bertam
ba
tam
h
bah banjak djoega djoempengertian keraiatan dan pe- lah
aja.
moeda, seperti jang kita
tja.|

tet

SINAR

Madjelis Pers P.S.I.I, menjiarkan beri
ta

pertanjaan

INDONESIA,

perkara

politiek.
Djika Sternjsta — dib'tjarakan
Oeroesan politiek, maka vergadering akan

Mi.

POLITIEK

kepada

cma

vergadering pemoeda-

Electrische Drukkerij 8 Uitgevers

lebin doeloe

11 hari ditjekek

|

Lana a naa

openbare

Bajaran advertentie:
Dari | sampai 5 bans f 1.5 0 Sekali moeat seko
erangkoerangnja f 2.50. Reri angganan boleh berdamai.

mn

tentoe poela, In-

Sjamsoeddin Loebis, adalah
Verslag penganggoeran.
Ketoea
Indonesia
Moeda tjabang Medan. Kita|
Djakarta, 11 Aug. (Aneta D. Cet.) Verslag
dengar kabar, sebeloem hari vergadering boelan Juni dari Kantoor van Arbeid ter.

didalam

Loear

seboeah telegram
sampai mati.
Moeda oentoek Indonesia RaAneta, maka ia diantaranja telah meminta
nesia, menjebabkan toean Roestam Effendi didala
Per boeatan na.
m soeatoe pertanja:n dengan soerat
ya, sebab didalam pengertian Indone
: telah memadjoekan
laise? Iboemessoeatoe pertanjaan kepada
Min
ist
er
Dja
dja
han
,
sia
soe
paja ia
Raya itoe, soedah poela ada ....o... kepada
djadi doerhaka!
Minister van Kolonien, oentoek boleh hendakoja
men
dap
at
tahoe: apakah
politiekoja !
meminta keterangan, dan oentoek berta- kedjadian
Dari Banjoemas pembantoe Sikap me
-kedjadian itoe boleh djadi ada
ngabarkan:
Terlebih lagi, didalam Vergadering ver: nja: apakah keadaan di Indonesia sekarang bersangkoetan den
gan proces-proces jang
ber
hoe
boe
Pada hari Sabtoe tanggal 22 ini boel
ng
den
gan
diz
gadering
imesoehan pada akan datang terhadap kepada kao
Indonesia Moeda, tidak boleh
an
em
boe
»Ze
ven
did
jal
Pro
an
vin
cie
n".
Boentoe Sampang (Banjuemas)
roeh “dikapal Zevem Provincien!
menjanjikan lagoe Indonesia Raya,
sebab
adalah seorang perempoean nama Ni
Sani
didalam lagoe itoe, ada seroean
tel
ah
me
nj
ekik (Jv) anaknja jang baroe
Dari pibak kita, kita hendak bertanja
deka!
merdeka),
jang didalamnja
kepada toean Effendi, apakah pertanjaan- oemoer 11 hari sampai mati.
ada faham politiek !
nja dengan
Doedoek hal ini seperti berikoet
soerat itoe barangkali ada
berhoeboeng dengan keadaan, bahwa ia
Lihatlah
berapa loeas erti dan faham
merasa
maloe terhadap kepada pemilih
Rerempoean terseboet asalnja dari
desa
politiek, jang djika faham itoe diloea
pem
ili
hoj
a
Pa
apa
si
bil
ag
a ia tidak boeka moeloet
gangan, onderdistrict Banjoemas.
s
didalam Tweede Kamer.“—
locaskan dan didjalankan dengan se
la masih
mempoenjai soeami dan orang
genap
toea lengkap. Eotah apa sebabaja, so
cepaja, hingga tidak ada lagi sedikit dioega
Itoelah
matjam
eamicommentaar soeatoe
oja
pa
da
so
ea
to
e hari telah meninggalkan
Soerat kabar Belanda
jang agak terloeang oentoek tempat
terhadap
kepada desanja
metidak begitoe terang kemana (ada
seorang Indonesier jang
loloskao oedjoeng djari.
mendjadi lid jang
mengatakan ke Deli mendjadi Cont
Tweede Kamer. Commentaar jang seroepa
ractan
),
se
da
ng
isterinja baroe hamil.
itoe terlaloe dibawah deradjatnja (ben
Toean Roestam Effendi.
.
Kita terangkan
e semoeanja ini, adalah
Or
an
g
toe
a
ni
San
i
den peil).
jang boleh dikatakan
oentoek mempertimbangkan : soedah tjoe
Be
rh
oe
bo
en
g
de
ngan ini, maka Ba t.
salah seorang pendoedoek desa Pasing
gaNieuwsblad antara lain-lain me
koepkah alasan politie, oentoek mem
ag
an
jan
g miskin, terdorong oleh kemelanoeMinister van Kolonien sendiri, Dr. H.
boe- lis beriko
et ini:
barkan openbare
Colijn, tidak memandang 'rendah dan tidak ratannja dan agar soepaja dapat mentjari
Vergadering Indonesia
sesoeap nasi, maka pada soeatoe saa
memandang
Moeda kemarin itoe, dengan alasan
dw
t pergi
az
e
vra
ge
n
jan
g di- ke Gindro
men.
— ,De HoogEdelGestrengeHeer Roesengmangoe (regentsch:p Tjilakemoekakan oleh toean Roestam Effend
tjampoeri politiek, sebab disitoe dit
i.
tam
Effendi baroe-baroe ini telah doedoek
erang:
tiap). Ni Sani jang sedang hamil
Min
ist
er
sen
dipasedir
i
tel
ah
me
nd
ja
wa
b
kan
dedid
ala
m
arti
Tw
ee
de
kerajatan
Ka
ra
me
hk
r
an
seb
pada pamannja didesa Pageralang
agai anggota, ngan
dan pebaik
men
gat
aka
n:
,,b
elo
em
tah
oe
tel
ah
moe
lai mendjalankan practijknja de- apa
moeda? Soenggoeh soenggoehkan
onderdistrict Kemrandjen district So
apa jang kedjadian di Indonesia?
me- Ingan
emmemadjoeka

koet ini :

oleh — Politie:

3 boelan ! 450
Setahoenf IR—
Indonesia
3 boelan '7
Seranoes , 25—
Pembararan lebih doeloe
Indonesia |

Hindia

donesia Moeda, tidak poela boleh me
makai sembojan sembojan : Indonesi
a

moelanja, tiba-tiba telah menjebabkan
vergadering itoe diboebarkan,
mari kita
toetoerkan dari pada kedjadian jang beri-

datang, ia diperingatkan

langgansa

A

faham

ada nama poli-

tiek.

perkara ini, perloe ditjatet disini, sebeloem

vergadering diboebarkan,

timboeloja

Oleh
sebab itoe, dengan pengertian
jang diatas itoe, maka orang pandang
nama Indonesia itoe, nama....politiek, dan
tiap tiap jang bernama Indonesia itoe,
adalah....perkara politiek.
Oleh sebab itoe, djika pengertian jang
diatas dipegang
koeat,
maka achirnja,
perhimpoenan
Indonesia Moed a,
tidak boleh lagi bernama Indonesia
Moeda,
sebab didalam nama Indo-

jang tidak mempoenjai perbedaan, ertinja

kita jang beloem

jang

politiek, jang hendak melepaskan
Neder'and dari Nederland.

raiat jang miskin.

sifat

nama

Harga

18

Openbare
vergadering
Indonesia
Moeda jang diadakan kemarin pagi di-

gedoeng Royal Bioscoop
Medan, telah
diboebarkan oleh politie, ketika pemoeda
Sjamsoeddin Loebis mempoenjai bahagian

AZIZ

B. R. Sodiocangos

|

a pemoeda
CTL pemoeta
boleh mentjampop eri
politiek ?

apa
tida
k

gir.

Pembajaran

LAMAR Azn.—Batavia- Centrum. — Nederl
and
Publiciteitskantoor ,De Globe”
18 Adilst raat — Tandjong Balei (Asahag). .So
etan Moelia Soadoeon, Sipirok — Tapanoeli,

Didalam
nama
Indonesia
djoega
ada
terselip pengertian
politiek, demikian pendapatan
beberapa penoelis penoelis bangsa Belan-

Yan
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hari besar oleh: N. V.

Isnajan 14 Augustus

(Diterbitkan

.

dan

Directear

stu-

dinegeri

Belanda,

di India dan Amerika,

»Sekolah

Djawa

Kita“ dan

Sesoedah

ni Sani

mela hirkan

Directeur

anakaja,

oleh karena ia di Pageralang tidak
dapat
pemeliharaan jang bak, poela oleh kar
eoa

pamamnja dicega seor-ng

kebanjakan adalah orang jang
mampoe,
ada lain dengan studenten seperti di
Mel sir,

Comite itoe terdiri dari:
Voorzitter: M. Tabrani,

pioeh.

pada mampoe dan
tita kesengsaraan

pergi

dari

jang

djvega haroes mendesendiri, maka ni Sani

sitoe tidak

dengan

akan mentjari orarg toeanja.

Akan

tetapi

djaoehb dari

beloem

mengizin

sampai ia dapat

Provinciale Raad

berdjoempa dengan erang t ceanja,lia
soedah

Redacteur »Aljaum",

maka ni Sani laloe menjekek UJvJ ana
kaja
lang baroe beroemoer 11 hari itoe, sam
pai
mati dan
sesoedahnja dilempar ditepi

Lid

Barat.

terantjam oleh baha ja kelaparan, sehing
ga
Secretaris
ta'
tah
an lagi melihat anaknja jang beloem
Penningmeester:
Saroehoem, journalist, lid Redactie, ,,Sin Tit berdosa itoe, jang baroes mer
asaj kesengPo“, Soerabaja.
saraan jang sedemikian. Barangkali
dar
Commissarissen: J. J. Bak ker, Hooti- poesingojapoen djoega merasa sedih kar i
ena
bestuur Timoersch Verbond,
dit
ing
gal
kan
soeaminja
Soerabaja,
tidak menentoe,

dan Joh. Waney,

Soerabaja.

Toedjoeannja

1.

ini

comite jalah:

'Mengoempoelkan

djalan

taraan

meminta

derma

soerat soerat

pendapatan

toeliskan

oeang

dan

didalam

soerat kabar.
2. Mengirimkan

djalan.

dengan

dengan peran-

kabar.

Segala

verantwoording

ceang

lekas lekasnja, soepaja

berbagai

di

bagai

itoe dengan se-

maksoed lekas

Perkara
politie dan

diperbal.

Comite
Malam
toean

ini kini soedah ada ditangan

sedikit bari lagi ai Sani tentoe

penjamboetan Dr, Khalid
Sheldrake.
djalan

Saeroene

1 Augustus '33 diroemah

,Betawi telah diadakan
pertemoean itoe oleh bebera
tersampai.
pa orang jang
3. Menjokong keperloean keperloecan dioendang boeat pembango
enan
comite
nationaal, jang dianggap oleh comite penjamboetan kedatangan Dr.
Khal
ini ada perloenja.
drake kesana, dikira didalam pe id Shelrtengahan
boelan September. Telah diambi
Demikianlah kepoetoesan kepoetoesa
l kepoen |toesa

dan maksoed maksoed ,,Comite penjokon
g
actie Nationaal" ini.

di

n berdirinja comite itoe dibawa
h
pimpinan toean toean S, Moeham
ad Al
|tas Kasman sebagai voorzitter dan vi ace-

Pada sekalian bangsa Indonesier
s atau voorzitter, Tjokrohadiko
esoemo dan Saebangsa Asia jang symphatie pa
da kenaikan roen sebagai secret
aris kesatoe dan kederadjat Indonesia dimata In
ternationaal, doea, S. Achmad Al
Idroes dan Bajasoed
hendaklah
mengirimkan sokongannja
se- penningmeester kesatoe dan ke
adanja. Segala soerat soerat
doea, dan
dan oeang Commissarissen toea
n ftoean Dr. Ahmad
derma
haroes dikirim pada: Saroe|Ramali, dr. Soetoean S. Idroes Alat
adres Sin To Dirw
per
h Oem,
as
ela

.

an

ag Re

an
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DARI P.P.P.K.I.
" Terhadap sikap pemerintah
hadapan dengan pergerakan

|
ber-!

raiat.

oem
ran,

dan

ka-

penganggoe-

Bezuinigingssuggesties.
Djakarta, 12 Augustus (Aneta D. Crt.)
Oentoek mentjoekoepi permintaan
dari

Pemboeangan

akan membantoe

berdirinja

dan

Comite-comite

di

sebanjak tempat jang dirasa perloe oentoe
memperhatikan nasib kaoem penganggoe

dan mentjari djalan akan menolongnja.
Congres Indones:

PERTJA TIMOER,

Didalam
jang

Empok njai jang banjak barangnja.

Raja.

rah

politiek.

rima

verneurs)

kepoelauan

di

pergi

ke

seorang

pan

5.

Bagaimana

Medan

mengambil

toeannja

ta kepada

jg maoe

persen dari

bangsa Eropah jang hen-

kesempitan

Serikat

jang

Sekerdja.

nja

Tapa
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Par

Pasoendan.
Pertimbangan

P.P.R.K.I,)

Sesoedahnja membitjarakan tindakan
tindakan pemerintah jang belakangan ini:
Menimbang:
le. bahwa passenstelsel jang dilakoe-!
kan dibeberapa daerah Indonesia (Minang- |
kabau, Tapanoeli, Bangka) merintangi
dan menghalangi
segala kemerdekaan
bergerak:
2e. bahwa peratoeran persbreidel terhadap ,,Soeara Oemoem'' telah dilakoekan,
sedang sjarat sjaratnja akan melakoekannja tidak tjoekoep,
3e.

bahwa

negeri

larangan terhadap

mendjadi

Rendidikan

anggota

Nasional

Indonesia

sebagai

dan menghalangi

adalah

bersidang dan

pendoedoek

negeri

tjita tjita mereka

terha-

dap bangsa dan tanah air,
4e. bahwa larangan pemerintah terhadap pegawainja masoek kedalam sesoeatoe serikat

sekerdja

jang tidak

dipimpin oleh sekoerang
orang

pegawai

toeroet

koerangnja

negeri bererti

bahwa

seke-

kita, jang
commentaar
itoe,

kita tentang ke-

sekarang

tentoe

dapat

mempersaksikan, bahwa didalam penjiaran
jang diatas itoe, tidak sedikit djoega dibitjarakan perkara Moecbtar Loethfi.
Apa sebab orang hanja mementingkan
perkara Ir. Soekarno,
sedang perkara
Moechtar
Loethfi akan diboeang, tidak
sedikit djoega diseboet seboet?
Apa sebab, wahai toean - toean dari

P. P. PK.

1.?

»Soeara

Oemoem"'

ditoetoep 8 hari.
Djakarta, 12 Augustus (Aneta D. Crt.)
Terhadap
,,Soeara Oemoem,
dilarang

Rartindo dan

menjempitkan kemerdekaan

berkoempoel

pegawai

poetoesan

pengeloearannja
selama 8 hari,
moelai
pada hari,
sesoedah
Javasche Courant

menjiarkan

keroemah

menjempitkan

dang pendoedoek

hak

satoe

malam,

permintaan

Indonesia, sedang ke-

amanan oemoem tidak terantjam oleh azas
dan actie keempat empat fihak tadi, azas

dan actie
tidak

mana selaloe

ada

terang

dan

disemboenjikan:

6e. bahoea

penangkapan

atas artikel 153 bis W.
timbangan pemerintah
singkan Ir. Soekarno
perasaan

Ir.

Soekarno

v. Str. dan peroentoek mengaadalah
meloekai

keadilan.
Memoetoeskan:

le. menjatakan

protest terhadap

toet

hapoes

peratoeran

peratoeran

dan

tindakan tindakan itoe:
3e. mengandjoerkan pada rajat Indonesia seloeroehnja soepaja lebih giat mempertegoehkan pergerakan kita menoentoei

hak hak tanah air dan bangsa.

P.P.P.K.I.
K.I.
P.P.P.K.I, bersidang

dan

P.B,

di Solo pada tang-

gal 5/6 Augustus 1933.
Mendengar pembitjaraan - pembitjaraan
tentang perdjoeangan P.B.K.I. terhadap
N.LS., didalam pembitjaraan mana telah
terboekti

jang

dari fihak P.B.K.I.

telah

ditjari perhoeboengan dengan N.I.S., akan
tetapi dari fihak ini telah ditolak.

— Memoetoeskan :
a. menjatakan persetoedjoean hati ke”
padasikap P.B.K.!.
|
b. mengandioerkan
kepada Rajat In-|
donesia, soepaja menjokong P.B.K.I. di

dalam

mempertahankan

haknja

terhadap

pada Dp. No. 210, jang melarang pegawai N.LS. mendjadi anggota P.B.K.I.
|
Am

P0

—

menjerahkansatoe
jang

berisi

jang

Exorbitanterechten,

nama

akan

di-

hak

loear

biasa,

kabar itoe.

zaman kominis, dan kedjadian jg. kedoea,
ialah didalam zaman ini.

si B. minta soepaja disimpan baik-baik.
Keesokan harinja ajah si B. mendjadi
Iterperandjat, sitamoe
atau empok njai
Kita lebih soeka djikasekisoedah menangis tersedoe-sedoe, karena
| barang-barangaja kata ajah si B. soedah ranja kabar jang tersiar itoe
hilang digondol pentjoeri.
kabar
bohong
adanja,
sebab
Dinding roemah kelihatan robek bekas pemboeangan jang seroepa ini boekanlah
pentjoeri mendjalankan rolnja.
sikap kebidjaksanaan.
Ajah

si

B.

(toean

roemah)

soedah

di

masoekkan politie kedalam tahanan, semen| tara
boekti-boekti dari pentjoerian jang
|soeli ioi.

Mait Amat

Pertoendjoekan

j,m,m

Langkat berlainan faham.

Sultan

Amal

Dipermaaloemkan
kepada
pembatija,
bahwa pendapatan Comite Amal Medan

Palil tidak djadi dibongkar.

Karena t. Kadi Bindjai dengan

Comite

berhoeboeng dengan rintangan-rintangan
| jang hebat, sehingga poekoel 4 sore wak.
toe malamnja opvoering akan diadakan,

permintaan

permintaan

1

pera- mentjegah.

toeran baroe dari gadji gadji.

Prof. Dr. J.G. Sleeswijk.
Bogor, 12 Aug. (Aneta D.Crt.) Pemetintah memberikan kepada Prof. Dr. J.G.
Sleeswijk, hoogleeraar
jang achir pada
Technische Hoogeschool di Delft, soeatoe
introduetieschryven oentoek semoea kepala dari Gewestelijk Bestuur.
Dari

Volksraad.

Pakailah

Kalau pemerintah

wang

rapat

keloear

oemoem

HAZELI-

SNOW

jang

nia.

dapat beli
saban toko.

di

Hagemeijer & Co's Handel Maatschappij N.V.

koe
Pangeran Indra Diradja,
Tentang
peralatan
dalam istana

jang

moelia ini, dibantoe oleh O.K.M. Djamil
Secretaris S. P. Soeltan jang merangkap
djawatan

maian

bendahara dan

serta

pimpinan

oeroesan

Pasar Malam,

kera-

terserah atas

padoeka Tengkoe Moehd. Noer,

Malam Raboe djalan 2 Augustus dimoelai mendoedoekkan pekerdjaan dengan
berdjaga-djaga dan
lam.

Malam

memboeka

pasar

ma-

4/5 Augustus Padoeka Tengkoe

Mansoer berganti-ganti
pelaminan

didoedoekkan di

boeat ditepoeng

tawari

dan'di

Siang 5 Augustus disamboet kedatangan

Tengkoe

Kamil

soeami

djoeng Balai.

isteri dari Tan-

Malam 5 djalan 6 Augustus disandingkan Tengkoe Kamil dengan Tengkoe
Aifah.
Malam 6/7 Augustus disandingkan Pa-

jang

moenah.

» 137.75

Pendapatan

Selatan

dan

»

15.847,

Tooneelgezelschap

djalanan
mentara)

berhemat.
sekolah

dja-

ditoekang kebon.
Dari sekolah klas 2 no. 1 di Bindjai,
dipindahkan
seorang goeroe
kesekolah

soedah kesohor kebaikannja sekeliling doe-

Medan.

rison dengan Tengkoe Maimoenah.
Adalah jang memimpin tertib peralatan

Malam
7/8 Augusius
disandingkan
diadakan oleh soeatoe partai politiek ra- Tengkoe Perdana Menteri dengan Tengdicaal oleh karena mana banjak tetamoe koe Noerillah.
Malam 10/11 Augustus berinai Tengmoendoer melihat banjaknja streep koening
dan poetih, sedangkan perhatian lebih dari koe Harison dengan
Tengkoe Maimoenah,
pada menjenangkan, sebagai berikoet:
Malam 11/12 Augustus disandingkan
wang masoek
f 153.591, Tengkoe Harison dengan Tengkoe Maisesoeatoe

mendjaga

las

Anak

Maoe moeka tjantik?
Maoe moeka litjin ?
Maoe moeka manis?

Bisa

Padoeka Tengkoe Kamil Langkat dengan
Tengkoe Arfah Tandjoeng Balei,
Padoeka Tengkoe Mansoer (Tengkoe
Besar Kwaloeh) dengan Tengkoe Zainab,
Padoeka Tengkoe Perdana Menteri Deli

wadjib dengan lengkapnja lebih dari pada

Di-

Kesoedahannja pembongkaran itoe tidak goeliana masing-masing 40”/, dan boeat
djadi, karena soeatce
amar Toeankoe Taman Siswa 20”.
Sulthan sampai dengan perantaaan telefoon, boenjinja begini : mait Amat Dalil
Wali Negeri melawat ke Soematera
tak
oesah dibongkar, kalau tidak pegawai
Selatan.
|:
jang melihatnja ia masih kotor.
(Rantjangan
per-

padanja,

1.

jaitoe:

beloem menerima soerat idzin tambahan
lagi opvoering terseboet telah dikoen-

boeat

se-

2. September....dengan kapal terbang
K.N. LL. M. ke Palembang.

Djakarta, 12 Aug: (Aneta D.Crt.) Volksraad telah menerima motie De Dreu, jang
Sampai disana, kira kira poekoel 10.
bertindak keras oentoek melakoekan pe- | Bindjai 3, sedang di Bindjai 1 mendjadi
kerdjaan pekerdjaan besar, dengan segera, koerang seorang goeroe, jang ertinja PePertemoean dalam kota, djoega station
jang moengkin dengan oesaha pasar oeang, merintah akan berhemat f35—perboelan.
minjak. Malamnja, ber-receptie diroemah
dengan soeara 25 lawan 23.
Moerid moerid di Bindjai 3 kelihatan Resident. Makan
minoem dengan tamoe
memangkas
Tidak dapat keiznan.
boenga, menjapoe
enz. jg. tamoe jang lain diroemah resident.
Djakarta, 12 Aug. (Aneta D.Crt.) Empat| tidak perloe lagi boeat memakai tk. keboeah
cursusvergadering,
jang diminta boen, dan Pemerintah akan dapat poela
3. September ..... dari Palembang
ke
oleh Partindo boeat tanggal 14 Aug. tidak berhemat f15.—perboelan. 2klas dari roe- Lahat, djaoehnja kira kira 230 K.M. Di
| mah sekolah Bindjai 3 sampai sekarang, Lahat bermalam.
mendapat keizinan.
| masih berdinding bamboe.
Rapat-rapat Cursus Partindo......... aman
4. September....dari Lahat teroes ke
Djakarta, 12 Augustus (Aneta D. Cr). |
Pelanggaran pada Tebaksscgyn
Benkoelen, djaoehanja kira kira 240 K.M.
Doea boeah cursus-vergaderingen Partindo
ordonnantie.
Disini, malamnja
ber-receptie
diroemah
diwartakan, | Besok
sebagaimana
jang telah
pagi Raad van Justitie Medan, Resideot dan makan minoem dengan taberdjalan dengan aman
dan mendapat mereka
perkara toean Tan Boen An, moe tamoe jang lain.
perhatian besar.
Directeur N.V. Handel Maatschappy Seng
Hap djoega mendjadi lid 'Gemeenteraad
Poekoel setengah doea belas malam itoe
Toekang penghasoet dibebaskan.
Medan, oemoer 39 tahoen.
djoega naik kapal, (salah satoe dari kruiDjakarta, 11 Augustus |Aneta D. Crt).
Bahwa ia sebagai saudagar jang mem- sers jang ada).
Sebagaimana
jang diwartakan
Aneta, perniaga
kan tembak
bahwa cavalerist B.H. Slegt telah dihoe- dagar besar, men au dan sebagai sauoeroet
5 September .....waktoe fadjar sampai
Tabakaccynst—
koem oleh Hoog
Militair Gerechtshof, ordonnantie 1932
Staatsblad
517, jang di Kroei. Memeriksai daerah daerah Kroei
karena menoelis
kalimat
- kalimat jang berlakoe sem
endjak 16 December 1932 dan Liwa, jang telah dibinasakan gempa.
mengasoet, sekarang dibatalkan, menoe- dan menoer
oet artikel 80 dari ordonnanroet vonnis dari Krijgsraad ia dibebaskan. tie itoe, diharoes
Poekoel 12 bari itoe kembali lagi kekan memberitahoe berapa banjak tembakau jang masih
berada atas kapal,

NE

baginda,

doeka Tengkoe Mansoer dengan Tengkoe
Sedianja
Zainab.
hari Raboe
jbl. mait Amat 1
Malam 6/7 Augustus berinai Tengkoe
Palil jg. terboenoeh di B. Senembah baroe djoengi dan didjaga
oleh pihak jang berNoerillah.
akan
liai,
dibo
Corr. S. D. menoelis:

tahkan pada
rangkat kenegeri Belanda, oentoek mene-|madiah djoega.soedah sedia kalau kalau dan menoeroet ketetapan Comite pendarangkan kepada Minister van Kolonien, |djadi pembungkaran itoe, mereka akan patan terseboet telah dibagi boeat Anda-

tentangan

Didalam boelan Augustus ini S.P.J.M.M.
Toeankoe Soeltan Langkat, telah mengawinkan beberapa orang adinda - adinda

inai.

jang diboebarkan.
Amal minta kita wartakan:

Comite

Perangkatan jg, akan membongkar soetanggal 23 ini boelan,be-|dah sedia, dan dari kalangan Moeham-

tinda-

kan terseboet,
2e. beroesaha sekoeat koeatnja menoen-

Indonesia,

laloe

ngkar kembali, karena ia
Helffrich dengan djabatan baroe.
disembahjangkan orang sadja zonder bersih |
Djakarta, 12 Augustus (Aneta D. Crt.) dari darah darahnja.
Toean Helffrich, directeur lama dari
Straits Soenda Syndikat, dibenoem menDemikian faham t. Kadi Bindjai.
»djadi president-commissaris dari Nord,
Deutscher Lloyd.
Ketika terbetik kabar dan petjah berita,
maka diseloeroeh kota mendjadi gempar,
Perobahan gadji.
teroetama dikalangan partij MoehammaBogor, 12 Aug. (Aneta D.Crt.) Dengan diah.

bersi-

Gou-

dan Receptie.

dengan Tengkoe Noerillah, Tengkoe Har-

ajah

merdekaan jang soedah sempit oentoek
menjoesoen diri kedalam serikat sekerdja
lebih lebih disempitkan lagi:
5e. bahoea larangan bersidang terhadap
Partindo, Pendidikan Nasional Indonesia, officieel diwartakan, bahwa voorzitter dari
Permi dan P.S,L.I. diseloeroeh Indonesia (salariscommissie, toean van Buren, diperinbererti sangat

dan

dilpada orang orang jang berbahaja, selama
kaboelkan sitamoe jts.
jang kita ketahoei, baroe doea kali dengan
Pada malam itoe sitamoe menanggalkan ini didjalankan oleh
pemerintah di Indosegala barang perhiasan jang ada dibadanmemperhatikan | ala, dan menjerahkan
nesia. Kedjadian 'jang pertama, ialah pada
sekali kepada ajah

Boedi Oetomo.

(Voorzitter Madjelis

mampir

dae-

sekali

ajah si B. soedah meminta kepada tamoe|Pemboeangan jang sedemikian loeasnja,
itoe soepaja Ia soeka menginap diroemah- |didjalankan oleh pemerintah terhadap ke- ini diistana Tandjoeng Poera, ialah Teng-

Indonesia.

Pembatja
commentaar

ia

di

pama
orang
boeang.

si B. boeat sebentar sadja, tetapi kabarnja

6. Serikat Tani.
Serikat Ambon.
P. B.I.
Partai

berharga,

memin-

kepalakepala

tjatetan

n

raajat Indonesia.

telah

(Residenten

soepaja

hak bersi- | dak poelang kenegerinja.
dang, berkoempoel dan bergerak.
Perempoean ini, seorang njai jang ter4. Bagaimana kesempitan penghidoe- | kenal banjak mempoenjai barang
perhiasa

Para

3.

diantara

Pemerintah

Istana

pengantin
bersanding.

Pasar Malam

|

Es Banodoeng menoelis:
Di Titi Gantoeng Bindjai ada seorang
perempoean

4 pasang

kemarin doeloe, diwarta-

toea ajah dari si B., baroe ini ia ada mene-

2. Perlajaran
Indonesia.

M. H. Tbamrin

kita terima

di

Langkat.

soerat soerat kabar dari Java

Akan
diadakan didalam penghabisa
boelan December 1933 di Solo.
Agenda bagi openbare vetgadering
1. Kaoem perempoezn dan pergerakan

tamoe

Agoeng

Ikan berikoet ini:

Soeatoe pentjoerian jang soelit di Bindjai.

seorang

Perkawinan-perkawinan

oemoem!

Orang orang jang berbahaja diseloeroeh Indonesia akan
diboeang.

Conferentie P.P.P.K.I. di Solo pada tt. Budget-commissie, Vad. Club mengoem5 Augustus 1933, memberatkan kepada poelkan suggestie-suggestie
perhematan.
menjukong

kita moeatkan berikoet ini:

pentingnja

P.P.P.K.I.

anggota-anggotanja

Oleh Aneta beberapa hari jang laloe
telah dikawatkan, kepoetoesan kepoetoesan jang telah diambil didalam conferentie
R.P.P.K.I. jang dilansoengkan dikota Solo
pada tanggal 5 Augustus 1933.
Kepoetoesan itoe jang lebih lengkap,
ada

———————ug

ketika

ordonnantie

itoe diper-

lakoekan. Dari Directeur van Financien
padanja telah diberikan beberapa exemplaar biljet oentoek menerangkan banjaknja tembakau jang masih ada padanja,
telah melalaikan oentoek — menerangkan
harga harga didalam pendjoealan sedikitsedikit.
O.M. diwakili mr. Roskott.

6. September....waktoe fadjar sampai
di Kota Aagoeng. : Melawat
kelapangan

12/13 Augustus kedelapan

ngantin ini sama

sama

didoedoekkan

pedi-

pelaminan karena malam ini malam receptie, dimana orang orang
jang terkemoeka dikalangan Bestuur dan Zelfbestuur
toeroet berhadir.

Demikian
poen dari golongan handel
dan
Maatschappij maatschappij onderneming, sama toeroet berhadir dalam pesta
receptie tsbt.
Diantara jang hadir dalam receptie,
ada kita lihat. Soeltan soeltan dari Deli
dengan Tengkoe besarnja, dan Secretaris, Soeltan Serdang dengan Tengkoe
Besarnja serta Secretaris, Gouverneur

dengan njonja, Ass. Res. terbeschikking,
Gewestelijk Secretaris, dan banjak toean
toean jang lain.
Segala

tetamoe

dipersilakan

masoek

keroeangan istana tempat pengantin pengantin
hersanding
dan Gouwverneur,
Soeltan Deli en Serdang laloe menepoeng
tawari. Kemoedian
kembali kependopo
jang sengadja disediakan dalamnja lantai
tempat

berdansa goena

kegembiraan

te-

tamoe jang soeka dansa, sementara moesik dari Langkat Band jang terkenal tidak poetoes poetoesnja memperdengarkan
lagoe

lagoe jang

mengadjak

toean toean

jang soeka dansa boeat toeroet berdangsa.
Ponghiboeran berlakoe sampai pagi hari. Istana dihiasi dengan amat permai,
teroetama dengan penerangan penerangan
listrik berwarna warna jang menjebabkan

hebat dipemandangan.
Boeat menambahkan
Pasar Malam

djoeng

keramaian, maka

perkawinan

Poera mengadakan

Voetbai, oentoek

mereboet

agoeng di Tan-

pertandingan
,perkawi-

Dan
agoeng-medaille“. Sigaret
Faroka memberi poela hadiah seboeah
piala perak

kepada

Club club
delapan boeah

jang menang.

jang toeroet bertanding ada
jaitoe

gempa de ,,Giesting” dan daerah kolonisaInternationaal Ster V.C., Blauw Wit
tie. Sesoedah itoe dengan auto ke Teloek V.C., Fadjar Sport Vereeniging, Kwala
Betong dan makan minoem diroemah Resi- Besilam V.C., Batang Serangan V.C.,
dent dengan tamee tamoe jang lain.
Rantau Pandjang V.C., Pas V.C., daa
Restant T.P.
7. September .. .. Dari Telok Betong
Karena tiada tjoekoep waktoe, “pertanpergi teroes ke Soekadana.
dingan diatoer begini:
Dioendi kedelapan club itoe, menetap-

Air moedjarrab....?
Malamoja ber-receptie ditoemah ResiDi Sipardangiang Pahae terchabar ada dent di Telok Betong.
air moedjarrab. Publiek telah berdoejoen
doejoen pergi mandi kesana akan mengo.
Poekoel 9 malam itoe naik lagi kekabatkan sakitnja.
pal.

Diretour dari Sibolga ke Medan.
T. Paul H, Barat propagandist Partindo
dari Medan ke Sibolga. -Hari Senin j.1.
ditangkap di Sibolga, poekoel 8 malam
malam. Teroes dibawa politie ke Taroetoeng. Semalam itoe ditahan di Taroetoeng dan paginja (Selasa) dibawa ke
Medan.
Menoeroet keterangannja sampai pagi
itoe, ia ta"makan, BK

Malam

Makan minoem

dikapal.

kan

lawannja

masing masing, jaitoe:

Blauw Wit V.C. Contra Intern. Ster V.C.
Kw. Besilam V.C. , Pas V.C.
R. Pandjang V.C. , Rest T.R.
Fadjar S.V.
» Bt.Sarangan V.Cj
Setelah dilansoengkan pertandingan per-

tandingan

itoe, jaitoe mana jang kalah ti-

ada main lagi, acbirnja pada pertandingan

8 September . . . waktoe fadjar sampai demi-finale, jaitoe tanggal 11 Augustus
kembali di Tandjong Rciok.
Il. adalah disoedahi dengan pertandingan
Fadjar S.V. daa Blauw Wit V.C. jang
W Dalam perlawatan ini, Wali Negeri di- berachir dengan 2—1 boeat kemenangan
temani oleh Algemeene secretaris dan 2|Fadjar S.V.
adjudaot Jhr. Mr, J. A, de Jonge dan luiPada Fadiar S,V. diserahkan medaille
tenant angkatan laoet H.M, van Bemmetak serta F aroka Beker dan pada Blauw
Wi medaille tembaga.
2.

"

era

publiek di-

SPORT.

terangkan apa maksoed Indonesia Raja).—
Spr, menerangkan jang dimaksoed de-

Diboebarkan oleh politie ketika
seorang pembitjara membitjarakan ,,Pemoeda dan
Kera'iatan.

ngan

Indonesia Raja,

ngan

bertjektjok

ialah

Maia

S.D.S.V.

soepaja dja-

dan djangan

Kemarin

memboeat

riboet.

contra

Z.V.C. 0—l.

hari Minggoe 13/3—1933 telah

dilansoengkan pertandingan setjara persa-

habatan antara Sinar Deli Sport Vereeniging contra Zoraida Voetbal Club ditamendjaga kehormatan bangsanja. Soesah
sekali mendjaga kehormatan bangsa itoe, nah lapang Z.V.C. Paleisweg dengan diterlebih-lebih pemoeda jang hidoep dine- soedahi 1—0 oentoek kemenangan Z.V.C.
Dengan mendapat perkoendjoengan lebih
Permainan sama-sama sportief dan bola
geri panas, ialah tentang darah jang mekoerang 500 orang kemarin siang :di Royal ngalir ditoeboehnja,
sama berat.
tidak
habisnja
didalamBioscoop dilansoengkan Rapat Oemoem perdjoeangan
Sampai pauze stand masih O—0.
menentang
soesah.
Indonesia Moeda, soenggoehpoen vergaSepoeloeh menit lagi akan habis, pintoe
Kita melihat banjak pemoeda pemoeda goal S.D.S.V. dikepoeng oleh fihak Z.V.C.
dering ini tidak berbaoe politiek, tetapi
ketika heodak habis diboebarkan politie. jang mendjadi korban karena menoeroet- dan terdjadilah pereboetan bola jang hebat, dimana senterhalf S.D.S.V telah memVoorzitter Rapat ini toean Sja ms oed- Ikan darah moedanja.
Jang ketiga. Pemoeda pemoeda haroes boeat kesalahan jang menjoesahkan bagi
din Loebis, adik dari toean A. Hamid
Loebis, jany sekarang didalam tahanan. tahoe membalas boedi iboe bapak.
kceper, sampai bola jang mestinja ditangPoetra dan poetri marilah kita
Diatas podium dari pihak politie kelihaberoe- kap, dibiarkan sadja menemboes pintoe

tan: Wedana

Jang

Saha

T. Arifin, Assistent Wedana

kedoea,

pemoeda-pemoeda

mendjalankannja.

Marilah

baroes

kita perli-

gcal. Heran

betoel,

waktoe

S.D.S.V.

PEMBERIAN
MOELAI

13

mengadakan
Rapat, pemoeda lihat sekalian barisan itoe dapatlah saja
haroes bekerdja teroes sehingga ambil didalam tangan saja, oentoek mentertjapai tjita tjita Indonesia Moeda. Kita, datangkan semangat.
Maksoedaja itoe boekan soepaja kita
saudara saudara, kata spr. haroes bekerdja

Berdebar

Djaoeh

boenji

meriam

berperang

dengan

jang

akan mengaramkan

Ada

Eropab.

Tahoen
ditanah

tanan

1908,
Djawa

kepada

berdirilah pergerakan

jang

menjerahkan

kesoel-

Sulthan Rahmadin.

Perge-

rakan

itoe

palai
politie

oleh
pemoeda
pemoeda. (Disini
memberi
tegoran,
spr. djangan

wadjib dan

Spr.

merobah

nasihat Indonesia
koempoelan bagi
tjita tjita.

Kita berada
sekarang

dikalangan politiek,

beloem

zamannja

toek berpolitiek.

Kita

tetapi

bagi kita oen-

tahoe bahwa

kita

masih dibangkoe sekolah, dan dibelakang
nanti baroe terdjadi politiek. Dahoeloe
ada perkoempoelan
pemoeda pemoeda
jang beroedjoed provincialist. Spr menoetoerkan
tjapkan

nama leidernja, dan spr. mengoesoeatoe
oetjapan dari seorang

pemoeda:

dihadapan

dikantoornja

,,Where the foot is

is right". (Dimana

put,

there

kaki itoe ditaroeh disi-

samboengan.

berpengetahoean

agama. Pembajaran

djam

2 sampai

steeds

kita.

grooter

Kalau
zin,

kita

arbeid

bertjakap,
en

arbeid,

hanja itoelah jang akan menghasilkan fjita
tjita kita.

Sesoedah
takan

Pedato toean Moersjam.
memberi salam spr. menga-

gem-biranja datang menghadiri rapat

ini. Disini kita

ketahoei

berkobar

sama

kobar

semangat

Perniagaan.
—r—

—

memanen

Makelaarskantoor voorheen Gijselman
en Steup 12 Aug: 1933.
Djawa, pembeli, 26'/, cent per K.G,
Singapoera, 12'/, easier,
nihil.

Medan,

Persediaan

kao boeah pikirannja jang baik serta oesaha oentoek mentjapai penghidoepan jang
baik. Kalaudipikir memang soesah oentoek

meotjapai kesempornaan didalam penghidoepan (Diantara publiek kedengaran jaaa!)
Orang moeda moeda dan orang toea toea
memang besar oesahanja oentoek menkesempornaan hidoep.
Pemoeda pemoeda haroes mengetahoei
3 perkara. Pertama, mengetahoei harga
diri oeatoek mendjadi harapan bangsa dan
tanah air, beserta memerloekan kesehatan
badan dan kesoetjian bati.

dari Bon

djoegak

bertaoe

Moerah

baroe

terima

sekali kita

dari kita poenja

soedah

habis dan

barang-barang

baroe

loepa

g.

di

Pasar

tembola

dan

Bermatjam-matjam

maoe

sewa

stand

La

dan

malam

berikoetnja:

tot Echtscheiding”.

(Sebabnja pertjeraian.)

film jang memoeaskan,

dimana

keloetjoeannja

tidak ketinggalan. Lien

malam

penghabisan:

Masguerade"

aan

ORANJE
14—15

BIOSCOOP

SIANTAR

Augustus: William Collier dan Joan Marsh dalam
SPEED DEMON".
16—17 Augustus: Willy Forst dan Liane Haid dalam
»DE PRINS VAN ARCADIFE."

main

ada

permainan.

boleh bitjara

pada Mas Soeratman p/a Autoh.
Spijkerman
Raleisweg
Tel. no. 102
dan
Haroen,
Hakkastraat 71 —
Tel. no. 1643.

Bioscoop
#COHENSwoKELLYS
Deli
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Ini malam

Danau

lam

Instrument:

Sa

dengan ketawa sam-

jang terkenal diseloeroeh doenia hanja:

jang soedah

rai

ia

Hollywood
dipoedji oleh

tiap-tiap orang

Dalam film ioi akan

jang

diperlihatkan rahsia.

soedah bisa pakai ini instrument dalam orchestra

rahsia jang ada da.

atau Brass band.—

Tjatetlah sekarang, djangan sampai mendapat
jang tidak pakai merk CONN
Tersedia bermatjam-matjammodel

akan diketahoei apa sebabnja sekarang

jang paling

baroe seperti gambar,

didalam sakit, didetacheer dari Tandjoengpoera kesana oentoek mewakili pekerdjaan|
Pemoeda-pemoeda haroes mengetahoei beheer, schatter le kl, Daoed Saragi.
bahwa ia mempoeojai tanah Indonesia,
—Sementara beheerder Arnhemia didamempoenjai bahasa satoe dan toedjoean lam verlof oeroesan bebeer diwakili oleh
ke Indonesia Raja (Politie memberi tegoran schatter Ie kl. dari Medan, Hamid.

lam fabriek film dap

film bisoe tidak disoekai oleh penonton.

Tjong Koeng Tat Bioscoop
Moelai ini malam
dan malam beri-koetnja dipertoen
djoekkan

satoe

film bertitel:

KARLOFF dalam
4 MUMMY
Lihat bagaimana
dizaman kebesa-

ran Egypte orang
bisa mengbidoepkan orang jang
telah mati, dan
lihat bagaimana
orang jang telah

Moerah, boleh persaksikan dikita poenja toko

Pangkalansoesoe

peroet,

Cohens and Kellys

didjalankan di Sipirok.
|
hal jang perloe keS.W.K. diverlof 28 hari lamanja kepada
di Arohemia, Baid gelar Soetan | dari Nickel, Silver Gold platet dan harya paling
beheerder

sakit

bertitel :

merk

—Lantsran sakit kepada Borajoen Sire-|
gar beheerder di Pangkalan Soesoe (Langkat) diberikan weton lamanja
boeat 8

—Selama

berikoetnja, di-

toe film jang penoeh

N egeri,|

Maharadja.

dan ma"

pertoendjoekkan sa-

Naa

minggoe,
—idem
berikan
bebeerder

eaaaaaaaatat aedna ——
Nama

ea

La

Hooffdrollen Lionel Barrymore- Karen Morley dan Nils Asther.
Lihat Lionel Berrymore dalam rolaja jang penting. Ia seorang jang pintar
di Washington, akan cetapi ia dapat ditokoh seorang perempoean. Lihatlah
bagamana Lionel mentjoba tjampoer politiek dengan pertjinaan, tetapi ini
tentoe tidak berhasil.

gempa
ini boleh

-—

»Washiegton

SELATAN

Malam

—.

Reden

Ioi

BRAIJAN

SUMATRA

Kalau

-

ORION-BIOSCOOP

diboeka moelai 22 AUGUSTUS 1933
sampai 1 SEPTEMBER 1933
Pendapatan
bersih,
100 V, oentoek

di

GenN
ana
anaanan
ne

Deyers ialah seorang actrice bangsa Belanda, dan Johannes Riemann seorang
actrice jang djempol. Dalam ini film penonton nanti dapat dengar lagoelagoe jang bagoes. Muzieknja dipimpin oleh Dajos Bela.

Getah di Malakka.

Pegawai

AM-

dari Europa.

Satoe

manoesia. Rapat menjerahkan kepada spr,
Persediaan-persediaan getah di Semeoentoek berbitjara. Kalau dipandang, ja,
nandjoeng, jang ada dalam tangan sauda-|
memang soesah, tetapi kalaw dipandang gar - saud
agar, pada achir boelan Juli j.L,
poela isi isinja, tidak ada soesahnja. Di- berdjoem
lah 40.593 ton dan persediaan
dalam sedjarah doenia terseboet, bahwa
dipelaboehan 12.586 ton.
doenia dahoeloe memperbaiki kehidoepan.

Dari zaman dahoeloe orang meninggal-

kita

»Een

jang

menghargai sesama

Dan

kasi toean-toean

Djoeal

maka kita

dimana kita poenja toko tida

berlakoe lagi.

boleh

di

|

Pa...

bertaoe,

habis,

Lien Deyers dan Johannes Riemiann dalam

tentang

:

kasi toean-toean

MALA

Korban-korban

50 cent seboelan.

4.

26/ 28

Koendjoengilah !

2 sampai

loeas

Gillavry

ORANJE-BIOSCOO

diba-

g.

djam 4 sore. Goeroe seorang kaoem poejang

soeda

Ini malam

POELOE

Lebih djaoeh boleh bitjara tiap-tiap pagi
Didalam perkara politiek beloem masanja oentoek kita, tetapi kita haroes bersa-|digedong JIB Kota Maimoen moelai djam
djam 11 dan sore-sore moelai
toe. Sebagai
kata pepatah: ,,Door een- 8 sampai
organisatie

Huittenbachstraat

PASAR

toelah terdapat djalannja).

dracht nemen, door tweedracht gaat ten
Onder". Kalau kita berpetjah hantjoerlah

tangan

240

Speciaal bagi kaoem poeteri jang masih
bersekolah, J.I.B. mengadakan sekolah

teri

Mac

Ambarawa

BARAWA

| ce

Mrs. J.F. Kayser
E.B. van Delden

perahoe.

poeteri dari djam

MAS.

Keterangan lebih djaoeh
tanjak sama kita :

Perhatikan :

kaoem

banjak beberapa matjam

jang bertanda

wah
ini,
Medan.

Diterima anak-anak dari sekolah Melajoe dan anak-anak jang berhenti dari klas
3 dan 4 dari H.L.S.

goena

H.D.

TOKO:POL

Lelang itoe dilansoengkan dangan perantaraan toean Vendumeester Medan

kan:

|

orang

BARANG-BARANG

Sekolah diatas telah diboeka moelai 1
kepada politiek, kalau Augustus 1933 dan pengadjaran Voertaal
tidak memberi tegoran | bahasa Belanda dan Arab. Masih soeka
lagi menerima moerid-moerid sampai habis
pidatonja, karena diberi boelan dan pembajaran £2.50 seboelan.
Moeda itoe ialah perDiadakan Schakelafdeeling:
kita oentoek mentjapai

merembet rembet
sekali lagi, politie
lagi.)

Fabriek

Pada hari Senen, tanggal 21 Augustus
1933, poekoel 9'/, pagi akan DILELANG

Instituat Jong Islamieten Bond, Medan.
Bestuur J.I.B. Medan minta kita kabar-

seharoesnja dike-

kita poenja contract dengan

Djangan

—”

Timoer

deboer

Berhoeboeng

1—2

Lelang barang Mas.

enanasann

di

membalikkan

aan

djoelah.

— V.OLP.

ADVERTENTIE.

haroes
bersifat
laki laki,
Indonesia seba- Iperempoean
gai dizaman 300 tahoen j.I., karena da- alangkah loetjoenja kalau demikian.
Kaoem
iboe boekan teroentoek mehoeloe kita seperti biasanja sadja. Oleh
orang,
dan boekan
sebab itoe, maoe tidak maoe mesti datang motongpadi
poela oentoek mendjadi laki laki. Spr.
kerapat.
anggapan laki laki, bahwa
Laloe diedarkan boenga boenga, oentoek mengkeritik
Ikaoem iboe hanja teroentoek bagi koeali
memoengoet derma goena I. Moeda.
dan dapoer. Spr. memperkatakan anggaPembitjaraan Tho- pan ini soeatoe penghalangan.
Berilah kemerdekaan bagi kaoem
mas.
peKarena
Spr. memperkatakan pemoeda-pemoeda tempoean.
kaoem perempoean
besar pengaroehnja didalam
pergaoelan jang mendatangkan semangat. Spr. memperkatakan
pergerakan
oentoek zaman.
semendjak dari
Indonesia Selatan. Diantaranja itoe kaoem
Didalam tahoen 1919 berdirilah di Azia iboe bertjerai berai diantara barisan peKetjil orgavisasi Jong Turkea. Itoelah jg. moeda pemoeda. Spr. merasa panas kalau
menjelamatkan negeri dari kebentjanaan. kaoem laki laki mengatakan
kaoem peTetapi
karena organisasi itoe dihalangi rempoean oentoek dapoer. Iboe Indonesia
kaoem kanan hilang semangatnja. Ke- akan melawan
sekalian ini. Entah 100
berkobar kobar lagi. Timboel- Itahoen entah 10 tahoen lagi kaoem Iboe
moedian
lah peperangannja
dengan
Griek, dan dapat mentjapai tjita tjitanja. Besar ommendjadi poela organisatie Jong Turken. bak dilaoetan, tetapi lebih besar ombak
Demikian
dj»ega dengan Indonesia, ma
|jang melanggar kaoem iboe, jaitoe ombak

teroes akan

HVV.

INI HARI

ke-

Zakaria, Djanabi, dan adj. Hoofd Com- Ihatkan kesempornaan itoe. Toehan kaja, botjoraan, publiek tidak ada jang mengememberi tjontoh. Lihat lebah dan tahoei, begitoe djoega refree, kalau bola
missaris van politie Nieuwenhuizen.
Di- dia
loear dan didalam gedong didjaga politie semoet, jang bekerdja oentoek
kesem- dibawa ketengah kembali.
|
pornaan hidoepnja.
Europab.
Disini spelers S, D. S. V. soedah moelai
Poetra dan poetri marilah kita beker- menoendjoekkan ketjakapannja dan ada
Wakil wakil perhimpoeran
dan pers
dja bersama sama. Pekerdjaan jang ber- harapan S.D,S.V. akan mendjadi Club jang |
banjak jang hadir.
Kira kira poekoel setengah sembilan sama sama itoe akan mendjadi ringan. kokoh, kalau sadja spelersnja tidak meberbinijang | agoelah.
jang hadir
menjanjikan lagoe
Indonesia Bapak bapak diharap soeka
dengan kami oentoek meringankan, serta
Raja dengan diperikoeti muziek.
Moedah-moedahan sadja spelers S.D.S.V.
memberikan semangat jang tidak djemoe tidak akan merobohkan bentengnja
jang
Paloe voorztter
berboenji,
dan djemoenja mentjapai tjita tjita.
moelai berdiri dengan loeroes itoe, maVoorzitter berpedato memboeka rapat delahan bersedia oentoek memperkoeatnja,
|
Pedato Alfi Zahra. soepaja djangan sampai tersampi
ngan berkata, bahwa beliau menjampaikan
ng nama
Sesoe
dah
pembi
tara ini memberi sa- clubnja. (Penonton).
salam Indonesia Moeda kepada sekalian
moedahperkoempoelan teroetama kepada eigenaar lam, laloe menjatakan, bahwa
Oost Sumatra Voetbal Bond.
bioscoop
jang telah memindjamkan ge- moedahan Indonesia Moeda beroleh se|
mangat
. Semangat moeda itoe
sebagai
dongaja oentoek diperboeat
mendjadi
Pertandingan-pertandingan jang dilantempat berrapat. Dan kepada pers spreker tjermin.
soengkan hari Saptoe dan Minggoe bemengoetjapkan terima kasih, karena pers
|
Dapat dilihat bagaimana perloenja s e- rikoet ini:
jang akan menjiarkanoja kepodjok Indo12 Aug. M.S.V. II — Go Ahead II 3—1
mang
at
kao
em
iboe
.
Kalau
saja
nesia. Djikalau tjabang Indonesia Moeda
sekarang
pemoeda

TAOE

THE MEDAN
MUSICAL

mati

DEPOT

Toko Musiek jang terkenal
106 Kesawan
Telefoon 1145
Medan.
4

|

Charactereactor jang tidak ada bandingnja waktoe hidoepoja.

itoe poenja

pengaroeh,
Orang jang
ngambil rol
lam film ini
actief dari
CHANEY,

medalebih
LON
itoe

MK

kepada

ses

soepaja

Ban

meminta

aa mei PPN

dan

Oemoem Indonesia Moeda.

ani

Rapat

aa

BEA

Y

R.A, T.

terhadap

Choem.

kepada

melihat bangsa

madjoe dalam kalangan kalangan

handel, masa jang baik
boeat

Oleh sebab itoe kaoem Paria haroes
berorganisatie oentoek mempertahankan
dirinja. Sebagai soeatoe djalan mereka akan
dapat mempergoenakan sendjata Non—
Cooperation

soeka

bagi

Kita

&

poenja

harga

dengan

tjara jang

$

Menoenggoe

perhoeboengan dengan kaoem Hindoe jang
lain. Akan tetapi, demikianlah kata Gandhi

'

mimpin-pemimpin.

Oleh

sebab

itoe

"

baik-

kepentingannja

didalam

pergerakan

inilah lagi

mereka—jang

jang

mana

tinggal

sjaratnja

TERBIT!

tiap

»P ANDOE

s

menta

B

jang perta-

ma-tama ialah persjarikatan dari sekalian

Oo EF

A

N

oleh ABDUL

kelas-kelas! Non—cooperation jang sebeparnja beroepa soeatoe perboeatan pejang
keagamaan. Seseorang
njoetjian
menghinakan kaoem paria, tiada dapat
ik
it
toeroet didalamnja : jang sedemikian
itoe

ANA
G

A

K

Ns

KARIM M.S.

Hampir habis.
Bisa dapat beli pada:
|NH- Mij, INDISCHB-

Demikianlah soeatoe oepatjara pem-|W
boekaan dari daja oepaja organisatie jg.

jang

mana

Conferentiel|,

ses

lagi i merasasa

p poeas,

Djam
dari

di Medan.

Setiap

12 sampai

djam

hari.

djam

hari

kerdja

moelai

12 pagi,

SI,

tjoema boeat

djam

voor technische grondzaken

No.

Abdul Hakim:

|

a

dan

lagi

Pak

dari

20 batang.
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Nrooo mes ca

si

i

No.

86

M

Ooe

ra

terpaksa mesti DJOEAL
Tobralco,

Bircolim,

dengan

B

dari barang-barang

h

dan Njonja-njonja jaitoe segala
soetera-soetera, djose, dll.
baroe

jang kita baroe terima, keperloean toean-toean
matjam

kain,

5
.
joengi

OoOen

MOERAH.

esaf

laan

Tengkoe-tengkoe,

Poplin,

Awas!

Satoe

d
erse

dan Intjik-intjik ) kita adakan
i

.

P

H

A

R

Chep

trico,

Tobralco,

ah

Benang sering,

ii

GEHIMALL

.
.
Wihelminastr
aat No. 186

BROS.

PEMATANGSIANTAR

Moeka

Tel.f No. 104

Passar

hormat.

Hoat

k

e

h

& Co.

T

a

1

0 ea

n

|

Antaredja

Achir

4, setiap

"

Thian

Zaman

Nan
Asal sadja maoe mesti bisa
Asa pajang

,, 1.50
» 1.25

Enkel & Dubbel

sa
., 2.—

BN

Beladjar Bertapa
» 250
Binasa karena Gadis Perlangan ,, 0.50

Italiaansch

Boekhouding

malam

Handleiding Om Chineesche
Hi
Karakter
Tionoh

selamanja

pada

adres

dibawah

tidak

membatja !?

ini:

Ilmoe Noedjoem dengan

"

—

dan

Poeti

Itam

Meiradi

Keempodan Hindia
Mete Belanda
Kemadjoean Peridato
Kodak - II
Phot
f
Ogdak - limoe £ hotograa
Kapitein Flamberge

per stel 7 ex.

d3
»

1

,, 5.75

2 13

Masakan tidak pake daging
Nasehat bagi perempoean

,, 0.50
» 125

» 125
1
2 sii
Lamb
1.50
" 0.75

Pa

"

Nasib
anak-anak kita
Nona Giok Nao
g
Njai Warsih
Nona Bessij
Njonja Kam Giok Nio

Ilmoe Firasat

» 3—

Oendang-oendang

Itoe sekolahdengan nama djelek ,, 0.65
Ilmoe Gaib, djilid 1 en 2
» &—

ini

,, 1.—

» 350
, 1.25

|

Kwa

1, —

Kapitein Nie Hoe Kong
Lain doeloe, lain sekarang

g

Beng

”

Kona

Ane
« 129
5
"2
»3—
» 250

dibawah

f 3,.—

”

ana Mani Sater
Keng Hong
I
Sediati
moe sedjau
Ilmoe Siir (Hijpnotisme)
Ilmoe Dagang

Potong 10”- dari harga terseboet diatas. '” —

Sedia

7, —

" 0.93

Han

Rahsia dari Antenick ,, l,— |
» 0,80

”

Tae Wadi esopanan 1 ionghoa ,, ya
tart
- |
1

» 150

Boesido atau kesopanan

terseboet

» 2.—
0
, 1.6

di » Frank.

ikajat

,, 2.50 |
1.50

dengan

as

benang lima djari

Djalan keberoentoengan
2
Dimana?

1.50

Beladjar Hidoep
Bagaimana saja bisa djadi
satoe detective jang kesohor
,, 1.—
Barang Resia di Poelau Djawa ,, 2.25
“.
Bagaimana membikin Foto
., 070

jang

Dictionary

seb
orang lelaki
lelaki sebe-

loemnja menikah haroes taoe
Babad Zaman

aa

f 0.50 |

|

Akal boesoek dalam pendjoedian ,, 1.—

Sa

Crisis

kitab'

Chinese Malay English

Barang

(Taman Persahabatan: Saban hari Ming.
goe -p.10 —12.
:

dengan

» 2.50

Akal Boedinja Lauw
$
Aneka kepandaian

setiap hari
30.

Pembatjaan Oemoem

membatja,

Apa jang kartoe bilang
lelaki

AIM

3

Cooperatie

orang

BNN
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Dibahagian jang sebelah Tenggara sekali,|
termocat didalam beberapa hari jang achir bahar
oelah
tanahnja menaik
dipergoeini kenjataan, bahwa poelau Cuba, jaitoe noen
gan Sierra Maestra meroepakan soeaseboeah.dari pada poelau poelau Antil- toe diadi
ng pergoenoengan jang tinggi,
len Besar di Amerika Tengah, kembali terdiri
Bagi kami tetap berterima kasih atas perkoendj
dari pada batoe batoe kristal.
oengan toean-toean
telah diantjam oleh bahaja bahaja peroe- Digoenoe
ng
Rico de Tacguino dinding
njonja-njonja, Tengkoe-tengkoe dan Intjik-intjik dalam
soehan. Beberapa golongan disedjoemlah batoe itoe mentj
apai soeatoe ketinggian
kota kota
disana, seperti di Havana dan dari
2.560 meter.
Santiago de Cuba, telah melakoekaa mengalirnja soengai Dari goenoeng inilah
Rio Canto, jang dapemogokan, coempamanja conducteur con- pat dilajari sampai
djaoeh kehoeloej: seducteur autobus, s»epir soepir taxi par- boeah ini sadjalah
soengai
tikoelir. Didalam keadaan jang sedemikian poelau Cuba. Jang seleb jang besar di
ihnja hanja meitoe, tentoelah transport barang barang roepakan soengai soengai
ketjil jang tjoejan
g baroesan kami langsoengkan.
makanan mendjadi kendoer dan lama ke- ram, jang mana
hanja sedjoemlah ketjil
lamaan ta' boleh tidak akan meakibatkan diantaranja jang
dapat dipakai oentoek
Meski begitoe djangan loepa
bahaja kelaparan. Keadaan ini telah se- pelajaran, itoepoen
mampir dalam
bahagianaja jang semakin
bertambah tambah kaloet, karena belah hilir sadja.
kita poenja toko.
pemogokan terseboet meloeas sampai
ke
Sebahagian besar dari tanah tanah dadalam golongan pegawai pegawai telegKEPERLOEAN TOEAN, tidak sekarang, toch dimasa
raaf, oleh sebab mana tentoelah perhoe- tar dan jang berboekit boekit, sekarang
datang
kami sediakan,
boengan kawat telah ikoet mendjadi ter- telah beroebah
mendjadi
landschap.
halang. Apa jang mendjadikan timboelaja landschap pertanian,
Teroetama dibahagian sebelah Barat—
pemogokan
terseboet, tidak asing lagi
Kwaliteit dari barang-barang
keloearan kita selamanja melawan
bagi tiap tiap orang, walaupoen beberapa Lazoet dari poelau itoe didjoempai
kekeloearan lain,
keboen teboe dan tembakau jang
ambtenaar ambteoaar dari Misister boeat boen
Oeroesan Loear Negeri Amerika Sjarikat loeas. Selainnja itoe, banjak djoega ditatidak hendak
memberikan
pisang.
keterangan nam disana kopi, tjoklat dan
tentang hal itoe. Apa lagi kalau tidak Berhoeboeng dengan kesoeboeran tanah.
peratoeran peratoeran
gadji
dan
djam nja serta banjak dan indahnja toemboekerdja jang tidak menjenangkan hati pihak han toemboehan jang melipoetinja, maka
Tabe'
oran
gpoe
n
djoe
ga
menamai poelau Cuba
kaoem boeroeh? Akan tetapi mereka ini
roepanja tidak tinggal berpeloek tangan »Moetiara dari Kepoelauan
Antillen".
dan tembakau boleh dikatakan
sadja, melainkan melangkah lebih djaoeh: Teboe
sedjoemlah
kenderaan
dipoelau
kenderaan
auto hampir semoeanja dikerdjakan
dan taxi telah dibinasakan oleh mereka, itoe oleh sebab mana — disana
banjak
fabriek fabriek goela dan
boleb djadi oeotoek melepaskan sakit hati didjoempai
mereka, oleh sebab mana telah
timboel tembakau. Jang teroetama sekali dikeloepertempoeran pertempoeran jang menoem- arkan dari poelau itoe ialah goela. dan
Kesawan — Medan
No. 95 Telefoon No. 1067
penghasilan ini ada djaoeh lebih berarti
pahkan darah dengan kaoem madjikan.
dari pada sekalian hasil hasil lain jang
No. 98A Telefoon No. 1065
Berhoeboeng dengan ini, maka president dikirim
keloear. Sesoedah goela, bahzMachado
telah mengaotjam
akan me- roelah datang : boeah boeahan, bidji besi
ngoendoerkan Grondwet, djika pemogokan dan kajoe. Tambang bidji
besi ini didaitoe tidak dihentikan. Ozatoek ini ia telah pati dikepoelauan Sierra
Maestra,
jang ialah bangsa-bangs
a Mulat (ajah bangsa
mendapat izia dari Congres, jaitoe boeat mana hoetan hoetan tjemaranja
(naald- Amerikaan
dan iboenja bangsa
30 hari lamanja. Akan tetapi djangankan boom) djoega banjak meng
Neger
hasilkan kajoe. Amerika)
dan Neger.
dihentikan, malah pemcgokan terseboet
Sebahagian besar diantara pendoedoek |
Pp" makin
bertambah tambah loeas djoea,
Disebelah Timoer
kota Havana,
kita
oleh sebab mana kesoedahannja Mzchado poelau Cuba,
berdiam disebelah Barat djoempai kota pelaboehan' Matanzas, jang
jaitoe daerah jang paling banjak | mempoenjai pendoedoek 42000 djiwa, dan
laloe menjatakan berlakoenja pemerintahan Laoet,
Disinilah terletak iboe kota dikelilingi oleh ladang ladang teboe. Kota
militair, karena ia merasa, bahwa dibela- ditanami.
kang pemogokan ini tentoe ada berlindoeng poelau itoe, ja'ni Havana (La Habana), ini termasoek djoega didalam riwajat Nesesoeatoe sikap jang hendak meroeboehkan jang. mempoenjai pendoedoek sedjoemlah geri Belanda,
karena disinilah dahoeloe
orang.
pemerintahaonja. Hal ini roepanja memang 364.000
Kota ivi semakin lama admiraal Piet Hein (bangsa Belanda) mebenar. Sebagai dikabarkan pada beberapa semakia bertambah tambah madjoe djoea rampas angkatan kapa! kapal Sepanjol
bari jang laloe, dikota pelaboehan Santiago dan dimasa sekarang ini dialah kota jang jang bermoeatan perak dari Amerika Sede Cuba kaoem komoenis telah melakoekan paling ternama serta jang sebesar-besarnja latan, ja'ni ditahoen 1628.
demonstratie, dengan menjeroekan: ,,Le- diseloeroeh Kepoelauan
Antillen Besar.
Kembali kepada pemandangan jang senjaplah Imperialisme Amerika"! Hal ini Kota ini adalah mendjadi poesat dari bermoela, adapoen president Machado
tidak perloe
Amerika. Kota Havana sekarang berada didalam satoe positie jang
diherankan, karena, soeng- Laoet Tengah
goehpoen
Cuba ada seboeah Republiek, terletak dengan permainja ditepi seboeah soelit sekali, karena pihak jang anti kepaakan
tetapi ia berdiri dibawah penilikan teloek jang lebar, oleh sebab mana kota danja ada djaoeh lebih besar dari pada
Amerika Sjarikat» Lebih lebih lagi econo- ini mempoenjai pelaboehan jang sangat jang menjebelahi dia. Di Cuba boleh dimienja sangat terikat kepada U.S.A., jang loeas. Havana terdiri dari satoe kota lama katakan seoemoemnja orang tidak menjoe- e
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Cuba

berdiri dibawih kekoeasaan
Sepanjol. Akan tetapi sedjak negeri ini
dikeloearkan dari dalam lingkoengan negeri
negeri jang mempoenjai tanah djadjahan
(koloniale mogendheden),
ja'oi didalam
tahoen
1898,
maka
poelu Cubapoen
djatoeh ketangan Amerika Sjarikat. Pada
permoelaan abad ke XX, maka Cubapoen
mendjadi seboeah Republiek jang berdiri
sendiri, akan tetapi tetap dibawah penilikan
Amerika Sjarikat.
Demikian djoegalah halnja dengan poesebermoela

dan

satoe

kota baroe:

jang pertama di

masa dahoeloe dilingkoengi oleh seboeah

benteng

das

mempoenjai

djalan-djalan

jang sempit. Akan tetapi dibahagian kota
jang baroe, orang mempoenjai pemandangao jang bersih dan indah berseri-seri:
djalan-djalanuja jang lebar, dinaoengi oleh

kai dia

lagi, terketjoeali

Partij Ra'jat dan

Partij Liberaal. Poen djoega pendapatan
publiek di Amerika Sjarikat memandang
lebih baik Machado berhenti sadja, soepaja
dengan

djalan demikian

roesoeh

| riring

piring

lau Haiti jang terletak disebelah Tenggara
e jang Sjarikat,
dari poelau Cuba, ja'ni walaupoen disana
walaupoen ia telah bersedia sebesa
r
dan
pant
jara
n-pa
ntja
air
(font
ran
ein),
sedjak dari kira kira tahoen 1800 telah
dia boeat melakoekan interventie jang
seka
lian
itoe
sang
atla
menj
h
edapkan mata tidak akan mengena
berdiri doea boeah Republiek jang berdiri
kkan bagi Machado.
dan
perm
ai
keli
hata
n.
|
sendiri jaitoe: Haiti dan Santa Domingo,
Dalam
pada
itoe president jang telah
akan tetapi perdagangan dan economienja | Jang menjebabkan kota Havana besar dibelakangi ini, senantiasa
melakoekan
berada didalam genggaman Amerika Sja- artinja ialah pertama-tama perniagaannja apa jang dianggapnja membaikkan
bagi
rikat. Sekarang hanja tiga boeah sadja Ijang madjoe, teroetama dengan Amerika pemerintahannja dan mengambil sikap kelagi diantara negeri negeri Eropah jang Sjarikat,
sementara jang mendjalankan ras kepala.
mempoenjai
kolonie di Hindia Barat, rol jang terpenting didalam perdagangan
Sampai berapa lama lagi oemoer pemejaitoe: Inggeris, jang memiliki poelau Ja- itoe ialah goela, tembakau dan tjeroetoe
rintah jang dipimpinnja, baiklah sama samica, kepoelauan Bahama dan beberapa Havana jang soedah terkenal itoe,
Per- ma kita lihat.
boeah poelau poelau Antillen Ketjil, Pe- niagaan ini semakin bertambah-tambah
rantjis atas poelau poelau Antillen Ketjil madjoe djoega, berhoeboeng dengan letak
jang selebihnja, dan Negeri Belanda Ikota tersebeet, jaitoe diten- gah
tengah
(@uracao dan Suriname).
soeatoe daerah
tembakau jang seloeasGoena memberi kedjelasan tentang hal loeasnja, ja'ni vuelta Abajo, dibahagian
keadaan poelau Cuba, maka dibawah ini sebelah Barat, sementara bahagiannja jang|
Bandjir besar di 'Siam.
dibentangkan satoe pemandang jang ring:| sebelah Timoer didalam seboeah daerah
teboeh jang paling teroetama, ja'ni Vuelta| Soengai soengai sebelah Oetara dari
kas.
Arriba. Kota pelaboehan jang kedoea di keradjaan Siam telah bersama sama naik
Cuba adalah seboeah dari pada poelau poelau Cuba, ialah Santiago de Cuba,| Iringga mendjadi soeatoe kebandjiran besar,
poelau Antillen Besar, jang terletak dian- jang mempoenjai pendoedoek sedjoemlah hingga kota-kota Gang Maya, Lam Pang
tara. Laoetan Atlantik, Laoet Carabisch 62000 orang. Kota ini terletak dipantai dan Praya (!) telah digenanginja. Banjak
dan Teloek Mexico di Hindia Barat. Dian- sebelah Selatan dan dahoeloe ada men- Ibarta benda pendoedoek dan tanam tatara sekalian poelau poelau tsb, dia- djadi iboe kota dari poelau terseboet dan naman jang diroesakkannja,
lah jang paling besar, sementara loeas- sekarang. djoega masih
lagi mendjadi
nja ada 114.500 K.M. boedjoer sangkar Itempat kedoedoekannja
aartsbisschop, Rex Ingram, seorang djago lilm, jang
(hampir sebesar Djawa.) Poelsu itoe pan- Dimasa sekarang ini kota itoe mendjadi
beragama Islam.
djang, akan tetapi lebarnja" rata rata satoe poesat perdagangan dan perhoeHal jang tak boleh
hampir tiada sampai 100 K.M. Pantainja Iboengan djalan, sementara hasil-hasil jang
diherankan,:
banjak mempoenjai teloek teloek jang dikelocarkannja ialah kopi, kajoe dan
Rex Ingram
g bintang film, jang
djaoeh masoek kedalam dan disana sini bidji besi (ijzererts), Jang berkoeasa di. sewaktoe film seoran
bisoe
besar poelau kalangan pendoedoek, ialah jang berkoe- sekeliling doenia, dan masih berkeliaran
sedjoemlah
bertaboeran
pada waktoe itoe
poelau ketjil.
lit hitam, sementara djoemlah orang koelit namanja tengah naik daoen dalam filmnja
,
Bahagian dalamnja teraetama terdiri dari poetih seoemoemnja ada lebih besar, jang dihoofdroli oleh
Ramon Novartro
tamah tanah boekit dan pergoenoengan jaan bangsa-bangsa Cresol, Sepanjol, dan Alice Terry (isteri
nja bernama
yang 'rendab, jang djarang mentjapai ke nggeris,
Amerikaan dan Djerman, Bang- »Where the pavement end", mengatakan,
tinggian jang lebih dari 500 meter, sa-bangsa koelit hitam jang ada disana bahwa ia telah beberapa tahoen
lamanja!

Sekarang

Lagoe

roesoeh

di Cuba itoe akan berhenti.
Jang sedemikian ini tidak lain adalah
pohon-pohon jang soeboer dan
hidjau disebabkan orang
tidak menjoekai
poliwarnanja, roemah- roemah gedoeng jang
besar, jang mana, berhoeboeng dengan tieknja lagi. Roepanja opinie orang banjak
dengan
pemerintah
kerapkalinja terdjadi disana gempa boemi, itoe telah sedjalan
Sjarikat dan gezant U.S.A. di
sebahagian besar diantaranja hanjalah ter- Amerika
telah menjerahkan seboeah
diri dari satoe tiagkatan sadja, ataupoen Cubapoen
ultimatum kepada Machado. Dalam pada
sebanjak - banjakaja doea, taaah - tanah
lapangaja jang lebar, jang terhias dengan itoe Roosevelt beroesaha hendak meng:
hindarkan tjampoer tangannja Amerika
patoeng-patoeng,
tiang-tiang bato
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penjamboetan itoe,

mengatoer

soeatoe

perge-

adalab j. menarik | rakan bagi mendirikan: poesat atau tempat

hatioja benar tentangan agama Islam itoe, | toempoean pelantjong
pelantjong Islam ke
ialah sekalian peratoeran peratoerannja | Londen.
dan pergaoelan sebagai agama perhoeboengan

pemeloek

pemeloeknja

dengan

Agha Khan ada beserta hadir dalam
Toehan amat rapat. Rex Inggram, boe- |
kannja sadja seorang bintang film, tetapi perhimpoenan terseboet, besama dengan
ia djoega seorang ahli pengarang hika- beberapa orang wakil wakil Moeslim dajat hikajat roman, dan dari itoelah sete- lam persidangan hemat tjermat
doenia
Soeatoe oetoesan
lah beberapa tahoen ia herada di Marocco, sebagai kehormatan.
ia jtelah menoelis soeatoe kitab jang ter- telah diterima dari pada doeli jang mahakandoeng didalamaja segala tjeritera tjeri- moelia Malik Phaisal, radja di Irak.
tera

lasjkar

jang

berkenaan

lasjkar

dengan pergaoelaa

.jang mendjaga kesmanan|

— Rangka rangka bangoenan mesdjid itoe

di Marocco. Kitab tsb, ditjitak di Londen, digambar oleh seorang ahli
gamhar bangsa
|.
la, jang moeda, bernama Sjeck Abdul
Hamid.

Mesdjid Piccadety di Londen.
Rada malam tanggal 13 Juli j.l. telah
diadakan soeatoe rapat didalam Head!”
Tentoe sadja didalam sedikit sa'at atjoe
Park Hotel oentoek mengadakan tjadanganjatjoean itoe aka
n sampai kepada toedjoehendak membangoenkan seboeah mesdhid annja,

“
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CHABAR

KAWA T, IERLAND.

(Dari Sumatra Post

dan

Oedara panas di lerland.|
Perangkatan kaoem kemedja biroe.

Disitoe, dimana tidak ada orang jang
mengerti ia, baboe semingkin lama telah
djadi semingkin pendiam dan pebila ia bitjara

pada

orang orang

jang mengerti

BOEAL.

nanti poelang keroemab, laloe dapat pertanjaan
Pesta

dari

Imakanja

diistana.

Petang Sabtoe malam Minggoe kemarin,

bahasanja, ia selaloe tjeritakan tentang
alias malam pandjang, soedah saja habiskan
barangoja dan tentang keloearga itoe....
diistana
Tandjoeng
Poera,
sebab saja
Baboe berpikir demikian sampai.......... ia
ikoet djadi ,,knecht“ engkoe engkoe Re-

—Toean

pergi

kemana

poelangselaroet

tempat penganten.

ini?

kembali dari

Djika toean dihoedjani

oleh pertanjaan jang kedoea : ,,apa boekti?"'

—Maka toean boleh oendjoekkan boenga
Dublin, 11 Augustus |Aneta Reuter). mesti dibawa keroemah orang sakit gila.
Oedara keroeh di Cuba. Kabinet telah mengadakan pertemoean tiga
dacteur jang ke-receptie keperkawinanJ 4 dan teloear jang toean bawa, dengan beBoleh djadi ia akan lekas djadi semboeh
gitoe.....toean tidak djadi dapat palang
Idjam lamanja boeat melakoekan
perem- poela, pebila ia dapat ditaroh ditengah pasang poetera bangsawan itoe.
Machado berhenti?
Saja diselakan naik keatas istana, melihat | pintoe'.
boekan tentang hal larangan atas parade| tengah soeatoe pasar jang panas, diantara
poetera, empat penganten
Havana, 11 Augustus (Aneta Reuter). jang akan diatoer oleh O'Duffy pada Ibangsanja sendiri, tetapi kapal mana jang 4 penganten
Sjoekoer Alhamdoelillah,
kaoem
laki
poeteri, doedoek tersenjoem senjoem diatas laki jang besar palang pintoenja, sekarang
Didalam golongan.golongan pemerintah tanggal 13 Augustus ini. Sesoedahnja per- hendak mengangkoet seorang ,,gila""?
pelaminan.
ada terdengar, bahwa gezant Amerika telah temoean itoe berachir, maka dima'loemboleh mendapat akal baroe, soepaja djangan
Dao
hal ini telah disebabkan oleh seKepada
segala
orang
jang
datang
memenerima voorstel-voorstel djawaban dari kan, bahwa tidak akan dikeloearkan se- lorang jang tidak poenjai soeatoe perasaan
selaloe dapat palang pintse. Kalau kebelihat
penganten
penganten
itoe,
mana
jang
Pemerintah, dengan mana Machado me- soeatoe verklaring.
toelan poelang laat,
lekas lekas beli sekemanoesiaan |!
kenal
senjoem
senjoem
sedikit,
laloe
diberi
njerahkan
djabatan president ketangan
Menoeroet jang kita dengar, kaoem|
boetir teloer reboer dari toekang mie, beli
Soedah lebih doeloe telah diwartakan,
setangkai
boenga
kertas
dan
seboetir
teloer.
minister peperangan Herrara.
kemedja
biroe berbaris dengan memakai bahwa ,, Taman Persaudaraan" tjoba memkertas merah dan hidjau, karang sekoenSaja djoega mendapat boenga dan teloer toem boenga, beri bertangkai dengan lidi
uniform, didahoeloei oleh seratoes orang| berikan pertolongannja
didalam
hal
hal
Hydepark, 11 Augustus (Aneta Havas).
dari Cork brigade jang termasjhoer itoe, | sebagai itoe. Dan keperloean pertolongan itoe. Saja tanjakan kepada Tengkoe Hasjim sapoe, kemoedian poelanglah keroemah,
Menoeroet jang dikabarkan, Departement jang telah toeroet didalam peroesoehan
jang ada djoega disitoe: ,,apa ertinja se- Iperlihatkanlah boenga dan teloer
itoe seitoe
dalam
hal
ini
djoega
ada
perloe
van Buitenlandsche Zaken telah merantjang peroesoehaan jang dahoeloe. O'Duffy
boetir teloer dan setangkai boenga jang bagai boekti poelang dari receptie
perka| sekali.
seboeah program penjemboehan economie, memberi
diberikan
kepada
penonton,
Tengkoe
?"
perintah kepada opsir opsir
wiaao.....iosja Allah moedjarrab !
Perkoempoelan perkoempoelan
besar
jaitoe goena memperbaiki perdamaian dan boeat memberi keinsjafan kepada barisan
»O, djawabnja amat sederhana"— meitoe
dengan
subsidie
dari
negeri
dan
peketertiban oemoem di Cuba, dengan mana barisan tentang perloenja perangkatan
ajahoet Tengkoe Hasjim—“ kalau toean
Sinyo Deui.
merintah
oemoemoja
ada
repot
sekali
kepada Cuba diberikan contiagenteering terseboet diteroeskan. Barisan barisan
Ina KA A00 aan 9
dengan
segala
matjam
kuostoijverbeid
boegoela dengan setjoekoepnja dipasar per- itoe tidak boleh diboebarkan, terketjoeaat dapat perhatikan djoega kesengsaraan didalam bilangan ini masih
selaloe ada |
Gadis bangsawan tinggi djadi
dagangan Amerika, ja'ni 175.000 ton. li atas perintah jang segera dari opsir
rendah. Sekalipoen benar harga thee dikoerban tjintanja.
Oetang-oetang dalam dan loear negeri di jang mempoenjai tanggoengan. O'Duffy orang laio lain.
Perkataan itoe kedengaran ada pahit, pasar doenia adanaik, tetapi toch di TjiLa Hadidiah, seorang gadis Bangsawan
atoer lebih landjoet dan dikoerangi, semen: menjatakan dengan djelas, bahwa baritetapi ada sesoenggoehaja sadja, jang ha- tjoeroek tinggal tetap ada rendah karena tinggi dari Keradjaan Domp
tara program terseboet disempoernakan san barisannja tidak ada bersendjata.
oe Bima jang
roes ditondjolkan kemoeka teroetama di kekoerangan fabriek fabriek jang membeli baroe bero
dengan seboeah rantjangan memadjoekan
emoer
14 tahoen pada hari
Dublin,
11 Augustus (Aneta Tranco- waktoe sekarang.
daoen
thee,
karena
mana
soedah
memSelasa tanggal
pertanian serta seboeah perdjandjian da- cean). Keragoean semakio bertambah be18 Juli telah dipotong
Lebih
baik
lebih
sedikit
soeatoe
tenboeat pendoedoek
terpaksa
mendjoeal lehernja oleh toenangennja, La Tara,
gang dengan Amerika Sjarikat diatas dasar sar, disebabkan tak ada seorangpoeo jg.
setoonstelling
dan
oeang
dari
itoe
boleh
di
theenja
dengan
harga
jang
loear
biasa
orang lelaki bangsa rendah dari kampoeng
'reci-prociteit (ganti berganti).
tahoe, berapa banjak djoemlah alat alat) pergoenakan boeat menolong orang orang rendah.
Bali, Landscbap Dompoe.
sendjata
dari
kedoea
belah
pihak.
Sedjak
|
jang melarat......
Renanggoehan padjak landrente mereka
Washington, 12 Augustus (Aneta Reuter).
Hari Senin malam sigadis melarikan dibeberapa
boelan
lamanja
telah
tersiar
dan hoetang pada afdeelingsbank dan rinja dari roemah orang toeanja membawa
Berita-berita angin dari Havana jg heloem
Wali negeri ke Sumatra Selatan.
sebagainja lagi disini ada riboean roepi- Idiri keroemah
mendapat kepastian, mewartakan, bahwa kabar kabar angin tentang kapal kapal
silelaki dikeboennja kira
rahsia
dipantai
lerland,
jang
mana
telah
Rentjana perdja-lah. Hingga timboelnja ganggoean ini te- “ag
bataljon pertama dari garnizoen di Havana
400 M. djaoehoja dari kampoeng
membongkar
moeatan
alat
alat
sendjata.
lanan
b oeat se-lIlah memboeat pendoedoek djadi terlebih
telah memboeat roesoeh. Bataljon terseboet
i.
Beberapa
boeah
depot
depot
alat
sendjaberdjandji kepada chef dari Staf, jaitoe
mentara
waktoe.fpaja lagi.
Siperempoean kabarnja memaksa silelaki
ta
telah
diketemoekan,
dan
disitoe
terojadjenderal Herrara, bahwa mereka boeat
boeat bersama-sama! 'pergi menghadap
2 September dengan mesin terbang
ta,
bahwa
alat
alat
terseboet
terdiri
dari
Moskou bitjara dengan Indonesia.
sementara tidak akan bertindak dengan |
Hoekoem, maksoednja hendak dinikahkan
biasa
dari
Kailm
ke
Palembang.
sedjoemlah
besar
senapan
senapan
mesin
actief. Menoeroet jang dikabarkan, Machado
Didalam bahasa Be- lakan tetapi silelaki menolak permintaan
Sampai
kira
kira
djam
10.
jang
dapat
dibawa
bawa.
telah melarikan diri ke Columbia, jaitoe
landa.
itoe.
Mengoendjoengi
kota,
dan
stations
Dublin,
12
Augustus
(Aneta
Transoseboeah stasioen militair didekat Havana.
Corr. ,,Loc“. di Soerabaja menoetoerkan, | 'Timboel perselisihan pikiran, menoeroet
cean), Pemeriotah telah melarang parade minjak,
Diwaktoe
malam receptie diroemah bahwa pada tg. 3 Augzustus pagi ditempat keterangao dari silelaki, jang telah dimaIkaoem
fascist
jang
akan
dilakoe
kan
itoe.
Havana, 12 Augustus (Aneta-Reuter).
resident.
itoe soedah didengar dengan tegas sekali soekkan preventief didalam pendjara, siO'Duffy
menerangkan,
bahwa
ia
akan
Directeur soerat kabar Diaro de la
Diner bersama tetamoetetamoe diroe-|soeatee pedato tentang radio atas golf-| gadis mengeloearkan perkataan jang koeMarino menerangkan, bahwa ia telah meneroeskan parade terseboet, sekalipoen mah resident.
rang baik, sehingga ia (pesakitan) mata
lengte
50
meter
jang
dikirim
dari
Moskou
dilarang
oleh
Pemerintah.
mendengar kabar dari golongan-golongan
Igelap, tjaboet parangnja, dan sembelih le3 September. Dari Palembang ke Lahat | didalam bahasa ..... Belanda.
Lasjkar tinggi, bahwa pasoekan-pasoekan |
Dublio, 11 Augustus (Aneta Reuter). kira kira 230 kilometer. Bermalam
her sikorban jang sial itoe.
di Lahat.
latidak
sanggoep
meloekiskan
pedato
Pemerintah
meminta keras, soepaja Ma- Cosgrave
telah mengeloearkan soeatoe
Sesoedah ia memanggil ajahnja dan se4 September. Dari Lahat ke Bengkoelen|itoe tetapi ia hanja akan oelangi sadja
chado berhenti dengan segera.
| bantahan jang keras atas berita angin kira kira 240 kilometer. Diwaktoe malam
oetjapan oetjapan jang selaloe dikeloear- orang kawan, kepadanja ditjeritakan hal
jang mengatakan, bahwa ia telah mengi- receptie diroemah resideat.
Diner bersama | kan zonder berhentinja: ,,Saudara saudara hal jang terdjadi ini, mait itoe dipikoel
Havana,
11 Augustus (Aneta-Reuter). kat soeatoe persjarikatan rahsia dengan
dan Nederiandsch—Indie dari keboen disemboenjikan dalam doeriPada petang bari pasoekan-pasoekan bala O'Dufty, goena memperoleh kekoeasaan tetamoe tetamoe diroemah resident terse- di Nederland
doeri dibelakang astana Dompoe.
djam 11.30 malam naik etc, etc!"
boet. Kirakira
tentera jang bersendjatakan senapan-sena- | Pemerintah.
Ia menerangkan: kita tidak disalah seboeah kruiser.
Pemboenoehan
terdjadi pada djam
3
pan mesin telah mengelilingi istana pre- menjetoedjoei sesoeatoe tindakan jang
5 September. Waktoe pagi di Kro&.
Hal itoe soedah dioendjoekan pada pagi pagi, mait terdapat djam 10 pagi,
sident, berhoeboeng dengan berita-berita hendak meroeboehkan Pemerintah serta
pesakitan tertangkap djam 1 siang, pada
jang mengatakan,
bahwa
orang banjak complot complot jaag mana djoeapoen Mengoendjoengi daerah jang kena bentjana autoriteiten, berhoeboeng dengan hal apa
harinja baroe ia mengakoe.
kemoedian soedah dilakoekan tindakan ke-esokan
hendak menjerang masoek kedalam istana| dan kita meminta kepada Pemerintah, boe- alam dikeliling Krog dan Liwa.
| tindakan.
Ajahnja djoega, seorang berpangkat adat
itoe. Sekalian djalan-djalan berdekatan di- at berlakoe sedemikian itoe djoega.
Kira-kira djam 12 siang kembali naik
diastana Dompoe telah dimasoekkan pre- .
|
sitoe telah di ,,sapoe" bersih. Kekoerangan
Dalam
pada itoe telah dilangsoengkan dikruiser.
ventief, Dokter telah memeriksa maitnja.
Penghematan goeroe.
makanan sangat benar terasa di Santiago, peremboekan peremboekan
6 September. Mendarat di Kota Agoeng.
rahsia, jang
Cienfugos, Santa Clara dan Camaguey mana boleh djadi akan menghasilkan soe- Melihat-lihat daerah jang terlanggar oleh
Sampai 200 orang. Djaksa Landraad sedang asik mentjari ke| terangan lebih djaoeh. |,S. O.").
Pemerintah telah membahagi-bahagikan| atoe fusie (persjarikatan) antara partij bahaja alam, ,,Gisting” dan daerah koloPada hari Minggoe dalam 4 sekolahan
10.000 rantsoen, goena menghindarkan Cosgrave dengan kaoem fascist. Dengan nisatie Indonesiers.
di Semarang, antara mana ada terhitoeng
Penghapoesan cultuur-politie.
perampokan kedalam kedei-kedei.
membajangkan,
Kemoedian dengan auto ke Teloek- |dioega toeantoecan De Groot dari 2e
bahwa
kaocem kemedja
Dibilangan VorsIbiroe tidak mempoenjai sendjata, maka betoeng dimana diadakan diner diroemah Muloschool,
Derksen dari le school D.
tenlanden.
Santa-Clara, II, Angustus |(Aneta-Reuter) O 'Duffy menerangkan, bahwa djika se- resident.
dan njonja van Haastert dari Holl. Chin.
|
Opsir-opsir dari lasjkar darat Cuba mene- amdainja
Di Beniso berhoeboeng dengan keaterdjadi kelak soeatoe pertem7 September. Dari Teloekbetoeng di- Meisjesschool, telah diberhentikan dengan
rangkan, bahwa president Machado telah poeran pada tanggal 13 Augustus, maka waktoe pagi memboeat perkoendjoengan| hormat.
daan ziman sekarang, dianggap tid..k
berhenti.
ini hanjalah akan menghasilkan soeatoe pada Soekadan dimana tetamoe- tetamoe
Mereka kebanjakan terhitoeng pegawai |dapat diloeloeskan permintaan pemerintah
onderwijs, jang soedah poenja hak akan akan mengadakan teroes sebahagian dari
hebat dari satoe pibak agoeng itoe makan diwaktoe pagi.
Havana, 12 Augustus (Aneta-Reuter). pemboenoehan
Diwaktoe malam receptie diroemah dapat pensioen, meskipoen djoega boekan cultuur-politie dan begitoelah penghapoeLasjkar daratan telah menjerahkan seboeah sadja,
san corps itoe akan dilakoekan djoega
Golongan golongan politiek berangga- resident Teloekbetoeng. Kira-kira djam9 maximum pensioen.
ultimatum kepada president Machado, soe
Alg. Hdbl. dengar bahwa pemberhen- pada sebeloem penghabisan boelan Depaja ia meletakkan djabatannja sebeloem pan, bahwa positie De Valera telah te- malam naik diseboeah kruiser.
tian ada berhoeboeng dengan persempitan cember dari tahoen ini.
Irantiam, boekan sadja oleh O'Duffy daa
Diner dikapal.
petang hari.
Di Djokja ini berertt soeatoe pemberCosgrave, akan tetapi djoega oleh orang
8 September. Waktoe pagi-pagi sekali jang terpaksa dari kira kira 200 tenaga
goeroe. Menoeroet apa jg. orang kabarkan, hentian dari 145 cultuuragenten kata Ai d.,
orang komoenis dan socialist didalam ba sampai di Tandjoeng Prioek.
INTERNATIONAAL.
dari
dan lasjkar Republiek. Pemerintah memDidalam perdjalanannja itoe, wali negeri hal itoe bermoela tidak disetoedjoei oleh sementara kader dan commandant
beri perintah kepada directie directie akan diiring oleh algemeene secretaris dan directeur onderwijs, tapi atas andjoerannja Corps itoe haroes diserahkan pada politie
Rembitjaraan-pembitjaraan tentang kereta api,-soepaja sekalia
n kereta kereta kedoea adjudanten Jhr. Mr. J. A. de Jonge fihak lebih atas, hal itoe moesti dilandjoet- kota dan veldpolitie.
cetang-oetang perang.
|
api speciaal jang telah disediakan oentoek Kn luitenant laoet H. M, van Bemmelen. kan djoega.
Rasoena Said dan Rasimah Ismail.
mengangkoet kaoem kemedja biroe diha- S. P.
Washington, 10 Augustus (Aneta Reu- Ipoeska
Dimana mana aman.
n kembali.
Mengerdjakan apa?
|
ter). Pembitjaraan pembitjaraan tentang
»Bat. Nbl.“ mengabarkan:
Seorang pemberita kabarkan pada kita
Ganggoean Tikoes.
baloetang perang baharoe akan dilangDublin, 12 Augustus (Aneta Reuter)
Kita mendapat kabar, bahwa oleh 7de demikian:
Sekarang
di
soengkan diboelan Pebruari dan tidak O'Duffy
telah memoetoeskan
Pemimpin
poetri ini ditempatkan diTjitjoeroeg. afdeeling A. dari departement van Oorlog
sebagai jang didoega pada achir boelan tidak akan meneroeskan
soedah dikeloearkan pemberian tahoe No. pendjara
Boeloe, jalah ditempat tempat
paraAugustus. Golongan golongan opsil me- de kaoem
Menoeroet
kabar
sawah-sawah
dari 6 117 dengan mana antaranja
kemedja biroe,ja'ni
jang terpisah dengan perantaraan peremditent
oekan
nerangkan, bahwa kelambaten ini adalah
desa didistrict Tjitjoeroek telah mendapat bahwa pengawal
goena
mendjaga
keama
nan
pengawal dari semoea poean lain lainnja.
disebabkan oleh kekoerangan initiatief dari
ganggoean
tikoes.
Dimana-mana
didalam
dan ketertiban oemoem.
Nona
Rasoena Said dipekerdjakan disendjata dikemoedian hari haroes menpihak negeri negeri jg. beroetang kepada
beberapa djam
sadja koempoelan-koem | djaga postnja denga
n senapan jang berisi", bagian tampat tenoenan, sedang
nona
Amerika. Sekarang orang beranggapan,
poelan tikoes jang djoemlahnja
sangat
Ismail berada dibawah perinBerhoeboeng dengan kabar diatas baik Rasimah
bahwa keselesaian sekoerang koerangnja|
besar telah memoesnahkan
tanaman padi djoega diterangkan bahwa
afdeeling
peratoeran ini tahnja seorang jang mendjaga
INDONESIA,
satoe tahoen lagi baharoe akan dapat|
jang sedang hendak masak. Wedana dari
sama sekali tidak berhoeboengan dengan mendjait.
diperoleh.
district itoe telah repot dari pagi sampai keadaan politiek.
Boeat mengoendjoengi nona nona tersore dengan melaknekan
pemeriksaan.
Soeatoe
kedjadia
n
jang menjedihkan. Tetapi baroe sadja ia soedahi pekerdjaan te Dengan mengeloearkan pemberian tahoe seboet, ketjoeali jang mendjadi familienja
AMERIKA SJARIKAT.
Toean E. van Chert menoelis pada disoeatoe tempat atau dari tempat lain to rseboet didalam asasnja soedah dipoe- | mesti minta idzin lebih doeloe pada A.R.
eskan ketika keadaan dikeliling Pacific| atau pada hoofdbureau. Orangpoen bisa
»Nw. Soer. Cet".
Menoedjoe penjemboehan nasional.
ada masoek kabar- kabar jang mengoea- memboeat
perloe boeat berlakoe lebih toeroet datang bersama sama familienja
Dengan
soeatoe
keloearga
baboe
Mina
tirkan.
New York, 11 Augustus (Aneta Reukedoea nona terseboet, tetapi
didalam
awas.
ter). Rresident Roosevelt telah menge- telah pergi ke Nederland dari Indonesia.
Dan soepaja tidak menambah kekoea- pertemoean ada didjaga keras sekali,
Ganggoean
tikoes
ini
ada
hebat
sekali,
Dari
kapal
di
Amsterdam
baboe
itoe
loearkan seboeah perintah baroe, dengan
seloeroeh
pertanaman
terantjam
boeat tiran orang maka ketika itoe tidak diadamana sekalian contract contract Pemerin- ikoet familie itoe dengan kaki jang pinKaoem Militair didalam perkoempoelan
kan peratoeran terseboet.
mendapat
kematian,
Dengan
segala
roepa
tjang,
karena
anggota
badan
itoe
terkilir
|
tah Amerika Sjarikat beserta bank bank
spOrt preman.
tjara pendeedoek tjoba boeat mengoesir
Akan
tetapi
pada
tanggal
1
Mei
j.I.
soedah
dikapal
menonedjoe
ke
Centraal
station,
dimasoekkan kedalam program oentoek
Dari Memorie van antwoord didalam
peratoeran
itoe dan setelah
Dtsitoe ,.toean” kata pada baboe boeat ganggoean ini, tetapi zonder dapat mem- | diterapkan
penjemboehan nasional.
menocenggce sadja doeloe.
Toean itoe berikan hasil. Seorang pendoedoek telah melaloei badan-badan jang wadjib mem- afdeelingsverslag dari Volksraad tentang
K.P. koetip seteroes akan balik kembali akan menga- membawa koetjingnja kesawah. Koetjing berikan advies maka itoe teroes diperia- begrooting peperangan,
DJERMAN.
koetjing ini telah makan tikoes demikian tahkan jaitoe pada tanggal 4 Juli, sebagai Ibagai berikoet:
"
djak ia sekalian ke Den Haag.
banjak hingga pada kebesokannja lima- Iperobahan jang ditjitak dari dieast dari
Warta itoe bahwa di Betawi kaoem
Tatkala
itoe
baroe
|
djam
10
diwakt
oe
Razzia di Hamburg.
limanja sama mati karena
peroetnja ke- lnfanterie.
mpilitair ada djadi anggota dari seboeah
pagi.
banjakan. Pendoedoek lain lagi diwaktoe
sportvereeniging preman, —inilah hanja
Baboe menoenggoe....
malam telah berangkat kesawah dengan
Djadi pemberian
Berlijn, 12 Angustus (Aneta—Reuter),
tahoe ini soedah 5 berhoeboeng dengan
soeatoe perkoemla menoenggoe....menoenggoe lama se-| membawa bamboe dan barang lain
- lain minggoe diketahoeinja.
Empat ratoes orang
pegawai-pegawai
poelan sadja,— didalam bestuurnja mana
polisi
dan
lima ratoes orang kaoem kali, sampai djam 5 sore dan tjoeatja|boeat mengoesir binatang-binatang itoe
Itoe didasarkan pada pertimbangan bah- ada berdoedoek kaoem revolutionnair,
mereka djadi wa seorang pengawal jang tidak mempoe- Isoedah menarik
stormtroepen telah melakoekan razzia di moelai kelihatan. Baboe djadi takoet di|dengan djalan memboeat
perhatian ' commandant
23 station itoe jang demikian ramai dan lain|ketakoetan, tetapi hal itoe soedah mem- njai senapan jang berisi, tidak seberapa tentara, Sesoedahnja dilakoekan pemeHamburg, dimana telah ditangkap
boeat orang itoe djadi lari dengan keta- harganja dan djikalau senapannja berisi riksaan, akan diambil tindakan tindakan
orang kaaem komoenis, sementara dise- sekali dari pada di tanah airnja.
Ia moelai menangis.,...Seorang njonja|Koetan karena mendengar soeara tikoes- patroon maka ia akan lebih hati-hati dan semestinja.
bocah kota moeka dari Berlijn telah dibegi- jang kebetoelan dapat bahasa Melajoe, |tikoer itoe jang melompat keair.
lakoekan 40 bocah penangkapan,
awas.
adjak ia bitjara didalam bahasa itoe|
Penggelapan di Djokja.
toepoen djoega dl Wurtenberg.
Dengan menggali lobang lobang ditepi
Pada beberapa post, seperti oempamaTernjata, jang familie itoe roepanja soe- |sawah tidak dapat memberikan hasil soe- nja gevangeniswezen, soedah dilengkapkan
Seorang pegawai
dah... ,loepa" pada baboe itoe. Dan ba- atoe apa, sementara dengan mempergne- demikian : dibuitengewesten maka peratoko memalsoekan
boe malah tidak tahoe sama sekali nama nakan ratjoen orang tidak dapat lakoekan toeran itoe soedah lama didjalankan dengan
bon bon.
Ketjelakaan mesin terbang
keloearga itoe.
karena air sawah itoe sedikit djaoeh hari selengkapnja.
Seorang pegawai dari sigaren afdeeling
jang hebat.
Njonja itoe mengoeroes hingga Mina “, telah dipakai boeat minoem, toelis
Dengan mengeloearkan order ini tidak dari Toko Europah di Djokja, bernama
dapat pergi ke Den Haag, dimana ia
hanja mendjalankan peratoeran jg soedah Cb. telah dibawa ke Semarang akan dideMadrid, 12 Augustus (Aneta Reuter). soedah ditempatkan didalam roemah TeGanggoean itoe dapat memberikan ke- lama adanja, diseloeroeh Java,
ngar keterangannja disana oleh Officier
Chef dari Staf Armada
Oedara
Italie, buis voor Inlandsche Bedienden. Tetapi|soedahan kesoedahan jang hebat bagi
Keterangan ini dimaksoedkan akan mem- van Justitie karena ia soedah melakoe'nitoe, djenderal Julio, telah terdjatueh disini ia tidak dapat berdiam teroes, ka- Ipendoedoek, oleh karena hasil sawah sa-|boeat
perloe boeat berlakoe lebih awas. kan penggelapan dari kira kira (900.
t
eka
alencia
dan:
mendapat
rena
did
babo
t
e
soeda
h djadi sakit, Maka itoe |wah ini kebetoelan ada pengharapan me.
kelaoe
Dan jang belakangan lai kenjataan tikak dengan mempergoenakan bon bon pal:

SEPANJOL.

£

njooja:

tentoe menerangkan

—.

Mean

AE

aa

AMERIKA-TENGAH.

Deli Courant)

an

" Joeka parah,

!

ia soedah diangkoet keroemah sakit,
.

reka sesoeatoe sebab

harga daoen theelbenir sama sekali,

soe. (Loc.)

55

5559955
Granaat jang tidak meletoep.
|
Orang menoelis kepada ,,Het Nieuws"s djamPenangkapan ir. Soekarno, kira-kira
Dalam sidang ini ada dibitiarakan per-!
2 pagi dilakoekan oleh inspecteur
Oentoek
gerakan perkoempoelan politiek
artillerie schietoefeningen

tidak

meletoep

didapat

rintahkan

hal
soepaja

oleh orang

orang

itoe maka soedah dipedibiarkan

ditempatnja

djangan
dirobah' atau soepaja dipagar
bamboe atau menaroh
toengkat
boeat
menoendjoekkan

dan

tempat

itoe

jang

haja. Dan dengan selekas lekasnja
beri tahoe pada bestuur.

berba-

mem-

itoe pertanjaan, lantas datang
politie ftoe.

Bagaimana
bersedia

politie
boeat

menangkapnja.

|

dirasa mengchawatirkan,

Sidang ini tidak dibikin lebih doeloe,
sebab ditoenggoe kembalinja toean Verheyen jang sebagaimana diketahoei, melahal ditangkapnja ir. Soekarno. Ir Soekar
- | koekan perdjalanan ke Sumatra's Westkust,
no ditahan oleh politie tatkala ia keloea berhoeboen
g
r
dengan oeroesan politiek
dari roemahnja toean Thamrin. Auto di- dioega.
toempangi olehnja hanja baroe sampai di|
depan roemah, ketika Soekarno ditangkap,
Kesoedahan sidang ini, jalah dipoetoes|
hingga boekannja pergi ke Bandoeng, itoe kan boeat ma'loemkan perbatasan hak
auto djadi menoedjoe ke kantoor hoofd- vergadering speciaal boeat P.I. dan P.N
.I.
bureau politie. Disitoe ir. Soekarno dita- diseloeroeh Indonesia.
han sampai pagi, dimana djoega diperiksa
Soedah djaoeh malam baroe dikeloearapa jang dibawa dibadannja.

Djoega ini soedah
diberi
tahoekan
| Selasa pagi ir. Soekarno
didesa desa kepada pendoedoek.
dibawa ke
Bandoeng, dengan
Akan tetapi djoega diterangkan, bahw
trein djam setengah
a
toedjoeh, dengan diantar oleh inspecteur
tiap tiap orang jang mendapat
granaat
politie Van Velzen.
itoe akan mendapat f 1.
|
Pada soeatoe hari beberapa officieren
Hari Selasa pagi dilakoekan sea!
antaranja pemimpin dari oefening
itoe
sedang
doedoek minoem thee didalam han diroemahaja ir. Soekarno di Bandoeng.
Jang melakoekan peperiksaan ini adalah
hotel,
Waktoe itoe telah datang seorang tani |subst. officier vam Justitie pada Raad van
jang teroes menoedjoe pada commandant. Justitie di Batavia, mr. P.H.C, Jongmans,
Ia membawa soeatoe barang jang berat jang pergi ke Bandoeng boeat maksoed
jang diboengkoes didalam kain setelah itoe,
sampai didepan Commandant 'ia lempar.
Penangkapan.
kan ditanah itoe dengan merasa senang,
Ketika orang bersedia boeat berangkat
bahwa ia soedah terlepas dari itoe barang |
ke Bandoeng, kelihatan didepan pekarangan
jang berat.
roemahnja toean Thamrin doea auto jang
Minta satoe roepiah, kata orang
ini| roepanja
baroe sampai, dari mana toeroen
dengan menjodorkan tangannja.
Didalam kain itoe ada didapat granaat beberapa ambtenaar politie. Satoe antara
ini orang politie menanja pada toean Gatot
jang tidak meletoep dari kaliber
besar Mangkoepradj
a, apa i aini ada ir. Soekarno.
jang oentoenglah djoega pada sentoekan
jang didepan pintoe selagi
jang kedoea itoe dengan tanah tidak me- le. Soekarso
berpamitan dengan toean Thamrio, dengar
letoep.
Ir. Soekarno.

Indonesier
dari sajap kiri jang sekian lamanja mema
ng

berdjalan de-

maka oleh legerbestuur ngan beres, zonder
soeatoe perlawanan.
bersama sama
dengan Hampir bersama waktoe to
ean Hansenbein
Bestuur telah diadakan tangkap ir. Soek
arno, disitoe sampai chef
mengingat dengan ke- |dari P.I.
D. diroemahnja toean Thamrin,
bahwa grannaten jang jang itoe ketika
beloem tidoer, djadi tahoe

jang tidak berhak.

Didalam

van politie Hansenbein

kan perintah bueat menangkap Ir. Soekar
no,

Tentang penangkapannja bisa dikabarkan lagi, bahwa lebih doeloe politie menjari Ir. Soekarno di Bandoeng, tapi tidak

diketemoekan
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Satoe tanda bahasa

hatikan,

oleh

sebab

boekoe itoe diper-

ada

isinja

jang
terpandang bergoena boeat pembatja
bibliotheek jang begitoe besar.
Kita tidak goena poedjikan. Periksailab

sendiri, dan pesan

sekarang djoega.
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Commissie kesehatan:
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oleh

beberapa

Tengkoe Dr. Mansoer

AFDEE LING PENSION

Oentoek kep
Culieren, baiklah toean tinggal dalam Pe entingan kaoem Ambtenaren dan Partinsion Mohamad Tahir.
Harga tempat, terbahagi atas 3 bahagian:
Ll f $5.—
Il. f 35.- dan
Ml. £ 25.—
Menerima langganan jang minta diantar
makanan keroemah, pembajaran berdamai.

Pension
MOHAMAD

dengan

hormat:

keterangan

Mohamad

TAHIR,

Eigenaar

lebih djaoeh pada:

Tahir

BASAROEDIN, Administrateur

pembajaran,

kita soeka terima djoega selain contant
dengan postwissel,
Chegues, Giro dari salah soeatoe Bank
pengiriman oeang hendaklah diterangkan
boeat
pembajaran
apa, oeroesan demikian
boeat menjenangkan bagi kedoea
pehak.
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Boeat
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loepa'K,N.I.L.M.D jangan

es ada sedia DIKANTOOR K.P. M. HONG
KONGSTRAAT No. 18 Tel. 1665 Medan soepaja
disediakan toean poenja tempat,
kalau toean tidak ambil kaartjes tempat tidak dit
anggoeng dapat.

djoega

European :

Indonesier-Tionghoa

ai

mendja
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Twist,
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hari

Kemis,

hari Senen, berangkat

Menoenggoe
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0d0000020

berangkat djam 5 sore ke

berangkat djam 3 sore ke

diam

4 sore

|
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ke Singapore.

dengan hormat.
ai

se

» 37.50
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Singapore en Java-Lija.

Anggoer ini bisa dapat dibeli dim gala orang.
ana-mana toko atau pesan pada adres diba
wah ini.
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Belawan
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Anggoer Obat tjap Boelan

Post

loepa!

Toean-toean Toke-toke jang mempoenjai
Toko baroe atau barang djoeal
moerah, soepaja publiek kenal toean poenja
Toko itoe, hendaklah menjebarkan
Reclame di OEDARA. Djoega kalau toean-toe
an Njonja-njonja dan Angkoe
angkoe Eatjik-entjik, soeka pelesieran naik
KAPAL-OEDARA,
lebih doeloe
1—2 bari ambil kaartj

mem-

Hiu Ngi Fen's

Tel, 969

boekoe

—0—

MEDAN

memberi tenaga jan bar
o
badan tinggal Sehat dan e, mendjaga soepaja
soepaja djangan di-
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memesan

toea anak-anak jang menoempangkan
anaknja tinggal di Medan, boeat sekols
h H.I.S., Mulo H.B.S., dan lain-lain,
aan || nternaat jang kita ad
maka
akan ini, kita tanggoeng geschikt
dan terpelihara baik bagi
I keselamatan anak-anak jang tinggal
menoempang dalam kita poenja Int
ernaat dan
kita soeka oeroes segala keperloean
bagi anak-anak terseboet.
Harga tempat boeat moerid Mulo dan
H. B. S. seboelaa f 2250
Lagere School dan H.LS. ,,
» 17.50
Pembajaran ini soedah direken dengan
ongkos Dobi dan pangkas.
|
Pendjagaan
oleh
Mohama

Segala

mengoeatkan

Kwanteebiostraat

telah

ddo.

TEMPAT MENOEMPANG

AFDEELING

Company

tidak koeat,

Fen's

B/1066-33

Telegram adres: Mohamadtahir
Telefoon: No. 591 Medan.

N.B.

tentoe

Ngi

1933

No.
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dan mintalah

TIAP-TIAP TETES 2d” yoo
BERHARGA...

Hiu

soerat

The Sumatra Tyre Rebuilding

T

tjap Boelan

BIBLIOTHEEK.

Menoenggoe

Badan jang ti-

Anggoer Obat

WETENSCHAPPEN

BE

Shanghaistraat No. 31

Klaten soeatoe potong seharga kira-kira
f 400.—
Baik di Sragen maoepoen di Klaten,
jang djadi pendjoeal dari barang-barang
gadaian gouvernement ada beheerders
Indonesiers, jang bergadji dari f 125.—
sampai 150 per boelan.
Di Sragen pentjoerian kedjadian sebagai

pergoenakan
Kekoeatannja.

Kek oeatan,

EN

Menoenggoe dengan hormat,

gadai

telah ditjoeri 4 potong barang gadaian
seharga f 900.— dan pada pandhuis di

969

moesti

dan

KUNSTEN

Tjitakan pertama tinggal sedikit lagi.
Hanja f 050 per 1 expl.
Renerbit & Pentjitak

ternjata barang tjoerian dari

roemah gadai jang diseboet doeloe

Barang siapa
jang
soeka
main Sport

pe

VAN

boeat kita poenja harga mesin,
tjoekoep mendjadi tanggoengan, bagaimana rapi dan koea
t adanja kita poenja pekerdjaan menempel band.—
Sebab itoe toean-toean jang mempoe
njai
auto dizaman
malese ini, djangaa loepa tjatet kit
a poenja adres, datanglah
segera bikin perhoeboengan.—
Garantie koeat dan rapi, kalau tidak
oewang dikembalikan,
Harga bersaingan, selamanja lebih mo
erah dari lain tempat,

Perempoean tjantik sebagai
pentjoeri.
Baroe ini pernah dikabarkan, bagaimana
seorang perempoean tjantik telah melakoekan pentjoerian disoeatoe penggadaian,
Roemahb-roemah gadai gouvernement di
waktoe paling belakang roepanja banjak
diintip oleh golongan orang djahat. Orang
ingat sadja pada apa jang soedah kedjadian di Tjikoedapateuh, di Batang d.LI.
»Het Nieuws" menoendjoek lagi beberapa

belah

A

BATAVIAASH GE
GE
NO
NOOT
OTSC
SCHA
HAPP

g

Trading

Tel.

H

..Boeat Kesehatan

dan

KON.

anan

DAN

PLAN
ya

tat gadai

Sole-agent boeat Indonesia
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S E

Dan betoel sadja disana ia meng
enal
perempoean
itoe. Politie teroes dikasih |
tahoe dan pentjoeri itoe ditangka
p.
Waktoe diperboeat pemeriksaan,
pada
perempoean itoe kedapatan bebera
pa soe-

F5

KOEAT
membikin badan mendjadi:

itoe dilakoekan

nja dipesta sekaten,

disemboehkan oleh memakai
Foster's Zalf. Menghilangkan gatal, menjenangkan dan menjemboehkan.

EROLialah obat boeatan Djerman jang paling mandjo
er dan amat
moestadjab boeat menjemboehkan segala roepa
roepa penjakit seperti :
Rheumatiek, Sakit Kepala, Sakit gigi, Sakit Peroet,
Sakit
Koelit (digigit koetoe atau njamoek) Biri-biri, Ken
a
api,
terkilir dan lain-lain. EROL dapat djoega dipa
kai boeat
tjoetji moeloet menghilangkan penjakit jang berb
ahaja.
Oleh sebab itoe, simpanlah obat EROL did
alam roemah, soepaja
selamanja badan d an kesehatan djangan digang
goe penjakit jang mem
bahajakan.

Ngi

lihan

Fosters Zatr

Lara

Pembantoe Loc. di Batavia ada kabar- anggota hoofdbestuur dari Partindo boleh
kan seperti berikoet, bagaimana politie kembali
ke Bandoeng bersama jang lain
melakoekan persediaan tentang penangka- lain, hingga didapat anggapan bahwa
ini
pan Ir. Soekarno.
boekannja perkara P.I.
Perintah boeat tangkap ir. Soekarno
Toean
Gatot hanja dikasih tahoe, ir.
berasal dari hoofdcommissaris van politie Soekarno akan dibawa ke Bandoeng dengan
di Bandoeng,
jang ketika Seven malam trein paling pagi.
kira kira djam 11 telefoon hoofdcommissaSesoedahaja ir. Soekarno dibawa oleh
ris van politie di Batavia boeat mengatoer politie, laloe Gatot Mangkoep
radja pergi
penangkapannja ir. Soekarno.
keroemahaja me. Sartono, memberi tahoe
Diketahoei
bahwa ir. Soekarno ada di apa jaag soedah kedjadian. Disitoe dikeBatavia,
tapi dimana tidak ketahoean te- tahoei, bahwa politieke recherche djoega
rang. Dibawah pimpinan“chef dari Poli- soedah koendjoengi roemahoja mr. Sar
tono
tieke lolichtingen Dienst di Batavia, com- di Lammerslaan No. 8 Mr. Cornelis
dan
missaris van politie De Wilde, maka laloe mentjari seorang bernama ir. Soekarno.
dilakoekan pemeriksaan tjari tahoe tempat
kediamannja ir. Soekarno, dan pengoesoePoetoesan dariRaad
tan ini berkesoedahan dengan penangkavan Tndie.
pannja ir. Soekarno diroemahnja GedeleHari Senen malam telah diadakan sidang
geerd lid dari Volksraad, toean Mohamad loear biasa dari
Raad van Indie di Batavia,
Hoesni
Thamrin, jang tinggal di Sawah dimana ada toeroet
hadlir mr. Verheyen,
Besar No. 32 Batavia Centrum.
procureur generaal.

Hiu

ito
roemah gadai ditoetoep, adalpenggada e soedah digadai pada beberapa
ian licentie di Solo.
seorang perempoean Indonesier:
Lebih djaoeh
ternjata ia mempoenjai
jang mengakoe hendak membeli sekara
ng gelang mas, jang tertaboer berbarang.
lian,
la bitjara
Belanda, ini ternjata dari|
Beberapa hari berselang beheerder dari
pembitjaraan
jang diperboeat dengan (Sragen itoe
bertemoe dengan colleganja
Iseorang perempoean lain jg. anter padanj
a. |dar
Candidate pembeli itoe (lebih betoellle i Klaten, pada siapa ia tjerita pandjang
bar apa jang ia soedah alamkan.
| pentioeri) mengatakan
hendak membeli|
Tiba tiba collega dari Klaten itoe ingat
barang mahal, maka hal ini laloe dikasi
h |soedah pernah didatangi perempoeas
itoe.
tahoe pada bebeerder. Ia ini keloea
r|
Se
po
el
an
gn
ja
diroemah gadai ia periksa
dengan trommelnja dimana barang barang
barang barang gadaian dan ternjata soe
itoe tersimpan dan pada perempoe
aan |toe gadaian hilang: menoeroet
boekoe
Jitoe dikasih ketika boeat memilih.
gadaian ini terdiri dari sepasang gel
Begitoelah ia pilih kira kira 10 potong
ang
|ma
s,
ter
tab
oer
ber
lian!
Ibarang, jang ia tjatet satoe persat
oe.
Barang ini pesti ada barang itoe djoega
Kemoedian ia berlaloe dengan tjatet
annja jang didjoempai di Solo pada pe
rempoean
pada beheerder roemah gadai ia meng
at
alitoe.
kan hemdak pergi mengambil oecang
pada Se
Pe ena
NAN
iboenja, jang tinggal tidak seberapa
33
djaoeb.
Pi

beloem
datang
asa

toe Ir. Soekarno soedah berangkat ke Ba- Isikan oleh beheerder, onderbdengan disak. II
eheerder dap
tavia. Maka lantas politie di Batavia di beambte, jang biasa mend
joeal barang
kasih tahoe perintah ini boeat menangkap barang moerah.
pemimpin djempolan itoe.
Beheerder merasa tioeriga, ketika pe.
rempoean
itoe tidak datang poela dan ia
seperti merasa tersoeroeng bocat meng
hitoeng barang barangoja.
Ternjata 4 potong hilang, sama sek
ali
seharga f 900.
Perkara ini teroes dikasih taho
boeat
e pada
politie, sedang ia sendiri pergi
ke Solo,
Wasir . Penjakit koelit
boekan boeat menonton sekaten,
tetapi
Sakit koelit, wasir dan penjakit koelit
karena seperti tersorong boeat
tjari pentjoeri
gatal

pada orang

Disitoe padanja dikasih tahoe ia mesti
ikoet kehoofdbureau van politie: Saja
tangkap toean atas nama wet".
Gatot Mangkoepradja jang djoega djadi

jang ditjari, sebab itoe wak-

Kira kira djam 2 lohor, djadi sedjam "|
Sedap

Maseh
San

GD 9 000000 e

Be

dekat Soekaboemi
dengan bekerdja
Binnenlandsch —
peratoeran extra
djadian bolehnja,

di

Aa

Pt

ADVERTENTIE.
Mampir

Toko

Gramophone

dan

Plaat-gramophone

Firma Passar Sore & Co.

Tm
dan

Cantonstraat

Menginaplah,
Wilhelminastraat

No, 193d

moesti

HOTEL
Medan-Deli,

Medan

ada

ter's Voice.
Boeat His

(Pisang

Mas,

(Haliluyah Melayoe,
(Kembang

Mas,

Miss Norlia

(Sabat idaka Mahaja,
(Tahtihodazeha,

. 16178

. 3123
—

District Tenggeles Midden-Java menoeliskan Saja dengan istri saja dapat banjak
faedah dari toean poenja tjintjin elektrisch.
Dan lagi kawan saja seorang Kromowardojo menerangkan soedah satoe tahuen
lebih ia ada sakit oerat, apabila doedoek

Pendapatan

f 50.—

tidak

sanggoep

Soedah

baik

hilang sama

0

Djika kirim oewang lebih dahoeloe

".

e

tidak

oesah

banjak dapat soerat-soerat

bajar

penjakit

Ambeijen,

dan garantie dalam

DENGAN OBAT

sampai

bahwa

Obat gosok tjap Koeda Lomba tidak meniroe tjap Harimau!
dan

baik

tjoema

Ban Poh Ijoe atau tjap Koeda Lomba boleh didjoeal dimanamana !!
Publiek!! Belilah selamanja obat gosok Tjap Koeda Lomba!
Katja mata

bajar

i0 th. zonder potong en

SADJA

poedjian dari segala bangsa antero indonesia,

akar

Djoega pandai mengobai
(perempoean
jang tidak bisa

abbaez (pekthay) dan sakit rzhim perempoean

Menggemparkan
Kita bisa periksa
mata dengan betoel dan orang

6

Industan Medicijue,

penjakt seperti dibawah inis
beran:k). sakit djalan kotoran

barcs beranak.

tidak oesah bajar,

nanti

tidak betoel, sakit

228

Air Mata
jang

@

sesoeai benar titel boekoe 2 dengan

isinja, menoetoerkan drama jang sedih,
penoeh oleh air mata, penoeh oleh
nasib jang diroendoeng malang: Soea:
:
Sa boekoe
jang Spurs
hkan

kedalam perpoestakaan
Indonesia
jang modern, boeah pena seorang

Karena
Gadis PrianMp"
9

Karangan tocan MERARIE SIREGAR
Jaitoe satoe

tjerita jang benar

"

kedjadian,

dimoelai dari meninggalkan tanah air, sam- |
Jpai di Betawi, beladjar kenal, pertjakapan
an na
Kane San ina, Hi
jang
djalan,
jamsoeddin
poelang ke Pematang Siantar, korban adat

|koeno, Sjamsoe-Sjamsoe, Merindoekan keIkasih, boeahnja perkawinan paksaan, me-

pengarang jang bernama, D'A KITA. epeskat egg bean
Boekoe

tebal,

,

jang

0.12

seindah itoe,

(126 pagina) tammat,

: djoeal dengan harga

satoe djilid

,

0 Pankwerk tambah
0 embours D.W. tambah

f 0,60 |! boekoe tjoema
1

f 0.04
f 0.49

2

1050|

Prokwerk ,
|Rembours tamba

Oi
sg

4

&

S

Oo

E

N

A

N

Burgerliik Wetboek tentang perdjandjian,
sjah dan matinja kewakilan, serta
Oendang-oendang bagi ea
Wwaarnemers
menoeroe
Staatsblad 1927

"52

Harga seboeah:

F

0.42

“Teretak dan diterbitkan ala
»Sinar Deli" — Medan

p -tia

DN.

p

mesin

?
&

0t

toelis

&

baoenja wangi-Rainbow paste-, Kana NU

&

MONARCH-

PORTABLE
Model 3

1

PIONIER

Mode

Marga Conting

f 170

f0.40

t drukwerk

Tia

REMINGTON.

Bngoan benar bag aral, golonganuni
|

Harga seperti Bis
(H
arga pasar)

Enveloppen Tebalan, merk-Dokkum en witte-Bank: tiap 100 st, bertjetak ”—
&
harga: , 1,20 dan f 1,25
Agent dari Mesin Toelis merk:

gol

dari se Ha bangsa di Indonesia.

—

»

a

|(Berisi terdjamahan jang perloe-perloe dari Na

SENG

000000600 00000

e

Kewakilan

No. 496).
Ai segala

kasi

Rematico-tinteni

9

t

Manna

&

P

eratoeran

r,

tammat

tjoema di ad

M

HOEI

2000000 GEMD

sedang, tebalnja, 34 moeka.

I

Hormat,

KIE

|

Baroe terbit! Tjetakan pertama kali, Tjetakannja terang “3 page, besarnja
H

kita

katja mata jang
tjotjok.
Barang baik harga moerah!

4

Menoenggoe dengan hormat.

»Binasa

.

tiada bersalah!

Sakit biri-biri, Sesak napas. Sakit perempoean, Sas:! Bol, boeang air darah.
bocah poenggoeng,
sakit toelang, oeloe hati, sakit kentjing nanah semb:lit dan lain-lain penjak
it.

,

.

Seng

mengobat sakit mata, ambeyen dan lemah sjahwat. Gezondheid gaat boven alles, ..
ertinja kesehatan badan, ada lebih berharga dari kita poenja harta.
Toean-toean, Intjik-intjik, Tengkoe-tengkoe jang soedah tjape" berobat, tjoba datang
ketempat
kami soepaja kami periksa penjakit dengan zonder bajaran,
Tersedia
obat-obat dari daoen-daoen
dan akar-akarau dari Junan dan Hindustan boeat

6

.

Kie Hoei

Speciaal

Sakit

penghidoepan

bahwa

Toean

00000
0 Gam00
600 0
00 0 4
EME000
0
0 040
0 GEN

Gelombang
Jaitoe soeatoe drama
terdja
terdi di di MEDAN

dimana-mana !

penjakit.

& COMPANY

idoep dalam

Gosok

Toean KIE HOEI SENG ditoentoet oleh toean
ENS AUN TONG karena KATANJA Obat Gosok
Tiap KOEDA LOMBA seroepa dengan Obat
Gosok Tjap HARIMAU jang dikeloearkan oleh
toean ENG AUN TONG terseboet !
berpendapatan lain! Tanggal 27-7-'33 soedah diperoleh ke-

hakim

poetoesannja,

MEDAN

TABIB LAL MOHAMMAD

Soeatoe boekoe tjerita jang baroe diterbitkan,
terkarang dalam bahasa Indonesia j. sederhana

0

dibeli

Tetapi

IJOE

KOEDA LOMBA
didjoeal
dan
boleh

boleh

MOHAMMAD.

menjemboehkan

bakar,

0

PENANG (SINGAPORE)
N.B. Djika ditoelis kartoepos pake frarco
10 sen dan serat 15 sen,
152

@

TJAP

Perhatikan !

OESAHAKAN

Catalogus dikirim gratis (pertjoerma).

@
&

Baroe,

kalau

zonder

ongkos kirim vrij (pertjoema.| Ada djoega
barang-barang lain jang baroe keloearan
seperti ,,Brilliant Baroe” dan lain-lain.

&@

Jacoba
Jacoba

H.M.V.West Java Orkest
H.M.V. West Java Orkest.

LAL

POH
Obat

Miss Sam Nio
Miss Sam Nio

Hongkongstraat 31

Harga tjintjin itoe f2.50, f 3.50 dan
f6.50. Bisa kirim Rembourse (ongkos

@

BAN

000 Ga

Co.

macan

Mr. S. Abdullah

Gonna

Perhatikan !
THABIB

lama tidak dapat berdiri lekas dan misti
djatoeh. Soedah
berapa
kali disoentik
(injectie) oleh dokter ta" dapat semboeh,
srenta memakai toean poenja tjintjin-obat,

@

Lahzah

memam—

Mr. S. Abdullah

Marsch,
Padi,

GE
000

R.Koesoemo Amiprodjo, Mantrie Politie|

n

(Batavia
(Potong

: 9134

poedjian.

me

Hassan

Lan

(Hawarian Instrumental)

tjintjin-obat (elektrisch) jang perdi London oleh Dokter Galvanik
Fabrik ada matjam-matjam chasiat
adjaib dan bisa semboehkan roepapenjakit. Soedah terima beriboe-riboe

C. HUSSEIN

Lahzah

Miss
Miss

(Mimpi Liat Si Nona,
(Krontjong Pontiak,
(Krontjong Ranggon,

s 9125

Hassan

Krontjong)

(Krontjong Aer Itam,
(Krontjong ,,Moutrie"
(Soerabaja Parade,

. 9121

——

Miss Jabata

(Lagoe Arab)

8

MEDAN

Miss Asmah Bangsawan
Miss Asmah
-

(Muka Kacha,
(Audion Rose,

. 16182

TIONG

Miss Minah

(Bela,

. 16181

LI AN

Miss Minah

(Java

f1.75).

Sole importeurs :

(Extra Turn)

. 16180

moerah!

dapat
beli
di
Segala toko sport

(Krontiong Nancy Sowvenir, Miss Nancy and D. Lincoln's Orch.
(Stamboel Nancy Solo, Miss Nancy and D.sLincola's Orchestra.

. 16183

paling

B isa

(Krontjong)

TJINTJIN -OBAT
JANG ADJAIB

Shuttles!

Jang

(Krontjong Kasey Singapore, D. Lincoln's Orchestra
(Krontjong Nancy ,,H.M,V.“ (Singapore), D. Lincoln's Orchestra,

. 16179

sedia kamar-

penjakit

baik!

(Krontjong Instrumental)

Sedia autogarage.
Beheerder,

dalam 7 hari itoe
sekali!

paling

boetkan lagoe-lagoenja
seperti dibawah ini:

$$

famili baik-baik jang menginap dalam
perdjalanan, dan dibelakang Hotel ini,
terletak langgar dari Almarhoem Sjech
M. Jacoeb boeat bersembahjang

soerat

Jang

boelan

Juli 1933 kita ada se“His Masters Wice

jai-

kamar jang teratoer dengan rapi boeat

Ini
boeat
Ring
jang
toepa

Master's

Voice Recorde

kita se-

berhemat,

Tiger Brand

Odeon,
Hindenburg
Pagoda dan His Mas-

EE

toe dengan
keloearkan wang sedikit
menjenangkan perasaan kita.
Oleh karena itoe tjobalah toean datang dimana kita poenja Hotel. Boekan sadja toean merasa beroentoeng
dengan ongkos sedikit, toean merasa
poela masakan jang lazat rasanja dan
terdjaga bersih.

Dan djeega kita

74

Orion - Bioscoop,

Dimoesim malaise ini, tentoe

boleh-bolehnja

No.

14,400

Ada sedia segala plaatplaat dari merk Beka,

tel. No.1435 Sebelah

anu

ke 'SUMATRA

Kita lagi terima

:

| Hana. Conan

:

ri

-

-

19

aa Ri
Kekoeatan dan kebagoesan Mesin Toelis2 ini,
tidak oesah &
kita
tap poedjikan lagi, semoea Doenia Typisten soedah kenal.

3

Pesanlah pada adres:

@
(

@

9
|

Sinar Deli - Medan.
000600000000

(AL

KISSAH

BOENGA

BERHAJAT
oleh:

KHO

AN KIM

alias KHO CHOON

KIM

anu
keras, karena
tetap kembali.

06000066

0

MAN

00000000 Ganank

900

fikirannja

40 4 ma

soedah moelai| mana sjeitan iblis menjemboenjikan tipoe Itjarian nafkah dengan djalan beyini.
moeslihatnja. Ketahoeilah bagi engkau soedah toea, dan awak soedah
Aotjaman Noersiah ta' berhasil soeatoe sebentar lagi, engkau bakal dapat bentja- mendjoeal
gadis gadis, boekan satoe
apa, larinja auto makin ditjepatkan oleh na jang maha besar . .., bahaja beibat
hanja hampir ratoesan banjaknja
Achmad itoe, hingga membikin Noersiah akan menodakan namamoe, kehormatan- ioi ketika awak didjoealkan
orang
berpoetoes asa, kemoedian bertjoetjoeran moe didalam seoemoer hidoepmoe ini......!

air matanja djatoeh berlinang-linang kedoea

nSesal dahoeloe

pipinja . .. . pipi jang dahoeloenja merah | mugdian
delima, kini telah berobah mendjadi poeDisini
tjat
poetjat sebagai kapas baharoe siah dan
ditapis, batas disini ia menjatakan menje- marilah

pendapatan,

sesal

Ka |

Awak
biasa

doea,
..... ,

poela.

Aih
djika demikian peroentoengankoe, soenggoeh dosa jang sa-

tiada goenanja
. . . . .
21,
|
kita tinggalkan dahoeloe, Noer- ogat besar bakal menimpai dirikoe kelak,
Achmad didalam perdjalanannja, diri awak didjoeal dengan harga 2 botol
VII. Perawan djatoeh kedjoerang.
kita lihat Mak Propot itoe setelah kopi, dan sedoos sigaret sadja, moedah
Noersiah mengetahoei dirinja terperdaja sal" didalam hatinja, kesalan jang ta' ada keloear dari kedai kopi tadi, tangan ka- dari pada seekor ajam betina: pada wakbleh Achmad itoe, seantero toeboehnja batasnja, kesal karena meninggalkan roe- nannja mendjindjing doeasbotol j. berisi ko- toe awak kemari dengan auto bot
mendjadi gemetar, napasnja tersesak-sesak, mahoja . ... . kesal karena menoeroeti pi, kirinja memegang sedoos sigaret ,,Dowb- | bot ..... bot...., ini ketika awak poedarah didalam dadanja mengalir kedjoe- hasoetan iblis, kesal menoeroeti pengadja- le Ace", Alangkah terperandjatnja seketika lang dengan mengeloearkan tenaga kaki
toesan jang ta' ketentoean haloeannja, ran emak jang beroepa manoesia sadja ia mengetahoei auto tadi soedah maboer |"
tangannja tiada bertenaga lagi, sebagai
jang teroetama bagaimana dirinja oleh seorang pemoeda jang ia ta' kenal
O, nasibkoelah ini jang telah ditentoeorang didalam sakit: dengan soezra gagap akan diperlakoekan oleh abang soepir akan namanja , . .
ta' kenal poela kan oleh"Toehan, agar soepaja awak bisa
ben , . ,Inanti ?
ia berseroe: ,,Ber . ,
dimana tempat tinggaloja, makin dike- menginsafkan diri akan berboeat jang ta'
Ini pertanjaan ta' dapat didjawab oleh nangkan hal itoe semakin bertambah rakan . . . lah motooooor
tt .
ag
tai | Akoe ta' maoe ikoet kalau boeah fikirannja, melaiakan sebagai ia akan wan hatinja poela, hingga menerbitkan senonoh itoe . . , , | "
em.
. . €M . . , mak itoe ta' menghadapi soeatoe bahaja macet rasanja, koeatir bagi dirinja, diika Noersiah diMak Propot ini melangkahkan kakinja
bersama . ... !"
senocebarinja menjatakan amarahnja : , Me- ti
malang,
iwang ia akan mele- perlahan lahan, kemoedian menoleh arah
se,Djangan koeatir nona, menoeroet ngapatah engkau, Noer , . , , tak hendak oktan dirinja dari toedoehan iboenja itoe, kedoea
botol jang masih ada ditan
kemaoean baba itoe, mesti meninggalkan toeroet pengadjaran jang baik jang telah dan djika Noersish minggat, bagaimana dengan soeara jang hampir ta, keden gannja
garan,
memberi pemandangan didalam hati senoe- diperboeat oleh kapem keloearganja ...., ia berkata poela:
emak tadi . . . !"
,,Apa
— ,Lekas berhentikan auto ini . . , barimoe tompa hari, hanja engkau toeroet fikirannja berkatjau-balau, tangannja ge- botol kapi ini, memberat goenanja doea
- beratkan perkalau tidak, akoe nanti meloempat sadjal" soeara jang
berboenji didalam noranimoe metar, tiba tiba jipoen berseroe seorang djalanankoe poela, lebih baik koetj
amoedjar Noersiah dengan soeara sedikit". . . . " Gorani
Ta

2

itoe, jalah tempatoja dildiriaja: ,,0, soenggoeh bahaja sekali pen- pakkan sadja....,"

000000000

'

»Peeereng..... ..... preeng..,.. preeng....! sok.
ara petjahan botol setibanja kebandar
jang bercement itoe.

Perempoean toea itoepoen berdjalanlah
teroes meneroes,
hingga tak mengenali
akanletihnja lagi, didalam perdjalanannja
itoe, fikirannja menghantjoeri boeah hatinja, serasa rasanja pedih sebagai diboe:
boehi tjoeka, kenang kenangannja ta' le-

pas foela kepada Noersiah jang elok
laksana poeteri dari kajangan itoe, hingga
menerbitkan air mata mengelilingi boeah
matanja, lama kelamaan djatoeh berlinang
linang kedoea pipinja hingga bertitik titik
djatoeh keboemi ini......

Baiklah, kini
pot itoe, kelak
djalannja, Mak
dirinja selakoe

kita tinggalkan Mak Rrokita akan lihat bagaimana
Propot itoe menginsafkan
orang alim....

(Ada samboengan).

