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»Bengkalai” Gouverneur
Generaal.
Z. E. Gowverneur General, padoeka
tocun

de

Graeff,

meninggalkan
Karena

dekat waktoenja akan

Indonesia

tjoekoep

waktoenja

5 tahoen

Wali Negeri, beliau haroes
meletakkan djabatannja, dan pekerdjaan
mendjadi

itoe akan

terserah ketangan orang

lain.

Dimoeka beliau akan berangkat, kita
masih ada mempoenjai ke mpatan akan
memperingatkan beberapa pekerdjaan jang
terbengkalai

Keberangkatan G.
meninggalkan beberapa

Tn

pertama.

' Lembar

8

No.

11 Maart

Selasa

Kita djangan hanja melihat jang ada
dihadapan mata, tetapi poen haroes mekepada

demikian,

jang pemerintah lebih ma'loem apa jang boleh

G.

beberapa

Kedjadian jang soedah, mendjadi teladan
jang benar lagi kita bersama.

Siapa jang tiada mengingat akan politiek

Kita tjinta kepada negeri kita dan isinja.

meninggalkan

bengkalai, ada tjelakanja.
G.G.

Fock,

Communis

katika

berhadapan

dengan

en

Ito

elah sebabnja, kita peringatkan, fotpaja

baik

Dengan melahirkan beberapa tambahan

dalam kitab oendang-oendag hoekoem.

pada

waktoe

ini,

maoepoet

waktoe jang akan datang lahir dafisbatin,
negeri ini aman dan ma'moer, sedjahtera

Dengan mengelocarkan beberapa instruc- dan selamat!

:

tie kepada Bestuur dan Politie. Dengan

melakoekan penggeledahan-penggeledahan
Mengoendjoekkan kepada kita, bahwa
G.G. itoesedang mempergoenakan tangan
besi,
oentoek
menghapoeskan barang
sesocatoe
jang
bersifat '— Communis-

tisch

din bar

Sumatra.
Tapanoeli.
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oe pergerakan

i disapoe bersih.

jang diatoer oleh beliau beloem
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Segala tocdjoean

G. G. Fock
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Seorang bernama Albert Salo- dek
mop Nathan, tinggal di Pietermaritz-

».S

nair.jang ».
iahkan segala

seb!

lah "endja

Ben nee

t-

bian

'Iterkenal,
telah mengi
rad.
F
hartanja
kepada
satoe perhimpoenan
Bandiet-bandiet
bersarang
dibawah
tanah.
Meninggal doenia. amal bernama Jewish Colonial Trust.
ada sedjoemlah f 12.000.000.
Ditengah-tzngah poesat kota Leningrad
'Toean
Soetan
Mangantar gepens, goe- p aa
jan g diatjoe-atjoekan pada masa ini tiada
ada testamentnja ada tertoelis, baliasa (dahoeloe Petersburg) dekat Octobere
roe
kepala
Sibolga
soedah
meninggal
ditepati.
doenia diroemahnja di Sibolga Djoeloe seliwatnja lima poeloeh tahoen, maka Prospet, kedapatan satoe tempat |dji
Djika oempamanja jang telah diatjoe
pen 4
pada hari Djoem'at jang liwat lantaran semoea kekajaannja Jewish Coloni Trus djalan dibawah tanah, dimana segala
atjoekan itoe, dibatalkan poela oleh G.G. penjakit toca jang soedah beberapa lama.
Tetapi aneh. Perhimpoenan jang berna- djahat-pendjahat doenia mentjahari tere
baroe. Perasaan koerang
pertjaja, akan
Mait beliau hari Sabtoe tanggal 8 ma sebagai terseboet tidak ada. Sebab patnja boeat berkoempoel-koempoel. Tent-:
negeri. Akan ada kelak perasaan tidak Maart 1930 dibawa ke Taroetoeng dan di- itoe doca boeah perhimpoenan jang ham- pat itoe bolehlah diseboet namanja Sekos
pir senama, jaitoe Jewish Colonial Trust lah Pendjahat - pendjahat, sedang
moedah pertjaja terhadap sesoeatoe jang sana dikoeboerkan.
dengan Colonisation Association bertemdidjandjisesoeatoe

akan terdjadi.

dengan

nmM,

DEL

Millioennair j. meng- actie-actie Communist jang mengadjak8
segalalmemboeat pemberontakan jang memang:
hadiahkan
hartanja.
hasilnja banjak menjengsarakan pendoe- 4

(kamoe oentoek Achirat,

Moehammad
toeroennja.

beloem siap, memberi soeatoe peladjaran
kepada kita, bahwah kepergian seorang

G.

7 Ikidoep selama-lamanja:

AR

|
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Bekerdjalah
seperti kamoe
dan bekerdjal:
seperti kamoe
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kan sekarang.
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sekarang ,,angkat kaki", sebaik-baiknja
barang ses eatoe jang beloem siap akan
disiapkan. Segala jang soedah dikatakan,
sebaik-baiknja segera akan diboektikan.

mai ndang

Medan.

A. de la

dikatakan oleh pemerentah.
G. Fock, dengan
Apakala soedah kedjadian
pekerdjaan

A Z1Z
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Beras dari
Lawas.

Padang

tapi sekarang

soedah dapat F 2.50.

mengatakan
dianjalah
jang
berhak akan harta itoe.
Sementara itoe ada
oela tiga orang
Meskipoen diangkat mendja- kemanakannja orang kaja ini jang samahoofdcommies.
sama menda'wa bahwa ialah jang berToean M. Hakkers le commies B. B. hak akan harta itoe.
Sekarang hakim
telah mengambil kedi Sibolga diangkat mendjadi hoofdcommies dan ditempatkan di-Kota
Radja. poetoesan, bahwa jang berhak menerima

Tidak

maoe dipindahkan
ri Sibolga.

da- poer sama

Tapi beliau tidak maoe menerima keang harta itoe ialah Jewish Colonial Trust,
jaitoe satoe perhimpoenan jang memelikatan-itoe, kalau pindah dari Sibolga.
Kedoea kali inilah toean Hakkers tidak

pe nyenerima keangkatan djadi hoofd@8mmics. Pertamaydoeloe ia akan dipindahkan djadi hoofdcommies ke-Palembang
tapi beliau tolak, sekarang dipindahkan
ke Koeta Radja beliau tolak djaega.

hara wangnja. Persatoean
kaoem Zionist.

Siapakah

Sedoenia

dari

bapadari

cConferentie perdamaian!
Apa sebab beliau tolak keangkatan itoe
Semendjak tahoen 1894 telah ternjata,
kalau
pindah kelain
tempat itoelah bahwa Rosebery seorang politikus Rus
kita tidak mengerti.
dengan soenggoeh-soenggoeh telah meBoekankah tjaranja toean Hakkers jang ngadjak kepada kaoem-kaoem diplomaat
seperti ini ada sebagai menggalangi atau di Europa boeat meletakkan sendjata.
menoetoep pintoe bagi colleganja jang Tetapi kemoedian Moerawjev, jaitoe Miada kans oempamanja oentoek menggan- nister Rus oeroesan loear negeri, telah
tikan Heliau djadi le commies.
mengeloearkan
sirkoelir dalam
tahoen
Ba Pay
—0—
1897, oentoek mengadjak boeat menga-

8Perkara

djiwa,

Sebab

perempoean.

moeda

dakan confverentie penghapoesan sendja-

toeroenan

bangsa

rendah'

dapatlah disana roepa-roepa peladjaran
kedjahatan-kedjahatan.
Pembantoe soerat kabar Rus bernama:

Krasnaja Gazeta oleh karena
ngat ingin mengetahoei, telah beran

gas:

diri toeroet masoek kedalam lobang-lo
itoe, dan sekarang ia soedah maso
gambar dari penglihatannja didalam s
rat kabarnja, seperti berikoet:
5

Pada dekat October-prospektdipo
kota Leningrad-tiba-tiba kami lihat d
orang

ta. Oleh karena itoe djadi toean inilah
lagi sampai. Cummunisten beloem
(Han. Po)s, Beberapa hari j.l. poekoel 3 jang lebih terkenal bertindak dalam djoeDoeloe beras jang datang ke-Padang
agi tersapoe bersih, beliau soecdah imes- La was ada dari bagian Angkola dan Man- pagi di
€ngy Poerban (Palembang), roesan itoe.
Dalam soerat-soerat oeroesan diplomaat
i drama jang menoempahter
ti meninggalkan Indonesia, sebab soedah dailing. Tapi sekarang soedah terdjadi se- soedah
dari
Baron v. Staal, gezant Rus di Lonbaliknja, jaitoe beras coentoek Angkola ke- kan darah dan mengambil satoe djiwa.
tjockoep masanja 5 tahoen
den,
dalam tahoen
1902 ternjata djoega
Dalam satog. roemah, diam siansing Yap
itoc terserah banjakan datang dari bagian Padang LaSek lian bengka
bahasa Rosebery-lah jang
terkoeat mewas, seperti dari Oeloe Baroemoeh dan He, 'siansing': Ouw Tong dan seorang
ketangan Gouverneur Generaal jang seka- Sajoer Matinggi, jang banjaknja adakira- perenipoean Tionghoa totok. Mareka itoe ngoendang boeat mengadakan conferentie
terseboet. Ia ada mengirim soerat oendarang.
tinggal tamai sebagai sobat sadja.
kira 400 pikoel dalam sepekan.
Apa
sebabnja jang betoel orang beloem ngan kepada pembesar pembesar keradjaSawah-sawah
BibaSegala
pekerdj
apoe kaoem
dapat tahne, tapi didoega karena oeroe- an, jang boenjinja seperti terseboet dibagian
Mandailing.
san pertjintaan. Pagi itve siangsing Yap wah ini:
merah
mesti pindah kebahoe G. G. de
Toean toean Oetoesan jtht.
Menoeroet kabar jang kita dengar, se- He, tiba-tiba djadi nekat, sesoedahnja
Gr.
tjektjok
Igjog
menerdjang
Ouw
Tong
dan
bahagian
sawah-sawah
dibagian
MandaiSaja
soedah banjak perhatikan tentang
A
rnja kita sekalian soecdah mengeling sekarang banjak jang kekoerangan menikam beroelang-oelang, hingga jang pembitjaraaan kita dari hal pengoerangan
tahoci barai
0 terdjadi.
air, hingga padi banjak poela jang tiada ditikam itoe mendapat toedjoch loeka di- atau pembatasan sendjata, jang berlakoe
mendjadi. Sebab itoe sibersawah soedah dada dan'dipaha. Maski dapat banjak di St. Pietersburg. Diharap akan berhaig. soudi -Sue
itoe mem- menanam tanaman moeda oentoek hidoep- loeka, Ouw Tong dapat lari keloear dari
sil sebagai diharapkan. Saja pertjaja baran bagi kita.
nja
L
roemah hingga terloepoet dari kematian. hasa sekarang tentoe soal ini tidak akan
“Sikalap laloe menerdjang perempoean koerang mendjadi peladjaran bagi wakil
ib itoc, sebeloem G. G. jang
Tidak
seperti doe- itoe dan menikam ia beberapa kali.
wakil keradjaan dan apabila kelak diadameletakkan dfabatannja, ada
sekaran, y
lagi.
Setelah melihat korbannja roeboeh, Yap kan satoe conferentie dari sebagian besar
peringasti beberapa pekerdjaan Tahoen jang loe
baiknja
doeloe, kalau boelan poeasa, Hesroepanja djadi seperti orang menjejang terbangkaelai (jang beloem di- banjak goeroe-goeroe jang tinggal diloear salia menikam peroet sendiri beroelang- dari oetoesan-oetoesan Keradjaan Eropah,
tentoe akan banjak jang setoedjoe boeat
soedahkan)
Tapanoeli jang datang kekampoengnja
me- oe'ang, hingga ketika politie jang diberi menghindarkan kesengsaraan peperangan.
ngoendjoengi tamil
tahoe datang ke tempat itoe, mendjoemSatoe soal jang penting ialah: BagaiTapi pada tah
jang sekali ini tidak painjasoedah mati.
manakah bisa akan mengadakan satoe
Amat banjak, ebila diseboetkan satoe.
berapa lagi.
-'Orang- orang jang loeka dan mati, Conferentie. Saja tjoema ada tahoe satoe
satoe
Jaloe diangkoet ke roemah sakit militair. djalan jaitoe hendaklah masing-masing
Penambahan leden anak negeri didalam
Mgmoengoetbelas-| Loeka siansin
Ouw
Tong ternjata mengadakan permoesjawaratan jang berting
Gementeraad. Perobahan Bestuur ditanah
tidak hebat, sebab sesoedah diverband maksoed seperti itoe dahoeloe. Bila kelak
Disebelah Angkola en Sipirok sekarang loekanja, ia boleh poelang keroemahnja. ternjata kegemaran ada paling besar, maseberang. Pekerdjaan "onder wijss Commisrat
dja-radja
bekerdja keras memoe- Perempoean itoe dapat loeka-loeka jang ka Keizer Rusland tentoe akan setoedjoe
sie. Penghapoesan Poenale sanctie. Pere- ngoet belastinsedang
barnja belasting tahoen lebih berat, ia masih dirawat teroes di- soepaja saja adakan conferentie terseboet.
riksaan Perkara Digoel. Semoeanja peker- jang liwat, banjak lagiljang beioem masoek.
roemah sakit
Angkatan dari Groot Bitannie djika didjaan jang besar-betar. Pekerdjaan jang
roet kabar dari pihak jang boleh bandingkan dengan tanah-tanah
daratan
£
Moesim
kemarau
mengkehendaki waktoe lama. Mengkehentjaja, perempoean itoe memang djadi lain ada begitoe ketjil, sehingga oendaBeberapa sawah sekarang di-Angkola
daki tenaga banjak,"
,
la-goela kedoea lelaki itoe, tapi pada ngan jang dimaksoed jang datangnja daDjae, Padang Sidempoean tidak, dikerdjatoe jang'achir kelihatan perempoean ri kita, tidak akan
Istimewa, atas pekerdjaan pekerdjaan
beroleh kekocasaan
kan 8ebab kekoerangan air. Hoedjan tidak it
tjintanja lebih banjak dojong
pada jang perloc boeat itoe.
itoclah, terdasar politiek pemerintah pernah toeroen membasahi sawah.
Iw Tong, hingga Yap mendjadi djeloes,
Akan hal jang kedoea, saja tidak daberhadapan dengan anak negeri.
melakoekan
perboeatan
jang
pat
semboenjikan, bahwa
politiek dari
Raad agama Islam.
Penambahan leden anak negeri dalam
koloniale expansic jang menjebabkan baToean Sjech Ismail Padang Martinggi
Gemeenteraad, adflah soeatoe dari pada
—0—
njak raiat berpindah, adalah terang mePadang Sidempoean soedah memasoekkan
mperkataan” pemerintah, jang betoleh per- soerat permintaah dengan zegel jang diteken
nimboelkan perdesakan.
Seorang perempoean ditangAkan lain-lain sebab, maka bisa djadi
hatian didalam pergaoelan bangsa Indo- beberapa banjak pendoedoek negerj pada
akan
menjoesahkan poela bagi raiat nekap
boeaja,
nzsia jang soeka akan pekerdjaan bersama- Adviseur voor Inl: Zaken dibeta
geri lain akan
bertindak
kedjoersesan
Hingga
melajang
sama.
Dalam soerat itoe.ada diminta soepaja
itoe, dan oleh sebab itoe saja tidak dadjiwanja.
di
Padang
Sidempoean
diadakan
Raad
agaDjika oempamanja jang dikatakan
Hari Sabtoe jang liwat tanggal 8 Maart pat lagi orang jang terlebih tinggi kedoeIslam begitoepoen diMapidailing dan
oleh pemerintah" ini tinggal terbeng - ma
1930
seorang perempoean, jaitoe djanda doekannja dan jang dapat disamakan deSi pirok.,
kalai sampai G.G. jang sekarang di
dari tocan Soetan Boerhanoeddin kepa- ngan keradjaan jang bisa mengadakan
Pekanjang
baroe,
la koeria Siboeloean, soedah
ditangkap maksoed itoe.
gantikan Oleh G.G. jang baroe, akan meSekian boenji soeratnja itoe.
Pada permoelaan poeasa, soedah diboe- seekor radja air waktve perempoean ini
nimboelkan soeatoe perasaan jang koeMenilik hal diatas ini, dapatlah kita
ka
pekan
jang
baroe
dekat
pasar
loods
mandi dikali.
rang baik didalam pergaoelan anak negeri.
jang lama, disebelah roemah pompa dila diseret bocaja itoe kedalam air jang ma'loemi, roepanja Rusland djoega tadinja
Boekan tidak boleh djadi, anak negeri Padang
Sidempoean. Begitoe lebarnja doea depa dalamnja, dimana sebentar jang bermoela bertindak hendak mentjajang sekarang berperasaan senang tambahnja pekan itoe, masih djoegakoerang itoe djoega njawanjalpoen melajang. Pa- hari keamanan didoenia. Orang tentoe
terhadap kepada pemerintah, akan bertoe- tempat orang berdjoealan sehingga masih da kepala dan tangannja mendapat loe- heran bila membatjai dalam soerat-soerat
melimpah djoega kesebelah djalan besar ka hebat.
kabar, bahwa keradjaan Sovjet Rusland
:
kar mendjadi sebaliknja.
sekarang dimana-mana keradjaan mendidepan
roemahnja
Dr
A.
Rasjid.
Kali
Siboeloean
soedah
terkenal
saDemikian djoega dalam hal jang lainrangnja
bocaja hingga boekan
sedikit dapat tjelaan, sebab dikatakan toekang
lain.
Harga minjak tanah toeroen orang jang soedah binasa disitoe semen- katjau dan bikin sengsara sama manocOleh sebab itoe, sebeloem - G. G. jang
sia. Tocdoehan itoe timboel dari karena
Di Sibolga harga minjak tanah djatoeh djak dari doelae.
|.

anak

pemoeda

orang

djahat

jang

dan

beroepa

si

seketika telah

lenjaf

dari mata, seolah-olah ditelan boemi. S
poenja teman menerangkan kepada sg

bahwa

kedoea

orang

dari koempoelan

itoe adalah ledeais

pendjahat, jang bertem

pat diam didalam tanah.
moelah

kami

masoek

dengan

ketempat

Sebentar berti

satoe lobang djal

koempoelan pendja

didalam tanah.

Satoe hawa jang tengik mengembo
dari satoe pipa hitam, dan oeapnja

jang kotor bertjampoer dengan
kok (tembakau).

asap

Beberapa orang agent jang barangkali,
mendjaga ditempat itoe 'mentjeritera
pada kami, bahwa segala pertjobaan

toek

memoesnahkan pendjahat-pendjah

ini telah dilakoekan, tetapi sampai
kis
mendjadi sia-sia sahadja. Setelah ditja
oleh politie rahasianja, kedapatanlah
berapa kaoem pendjahat itoe mengi
kan roepa-roepa pekerdjaan. Mino:

minoemgserta main kartoe, itoelahp

djaan mereka

teroes menerors.

Berbagai

Ketika kami toeroen

kaba

masoek kedal:n

lobang didalam tanah itoe, dapatlah kz
mi mempersaksikan kebenaran sebagai
mana ditjerilakan oleh agent agent itoe.
Pertama kali kami lihat berpoeloeh poeloeh
orang pemoeda jang doedoek sedang
bermain kartoe diaras seboeah pipa dan
berkeliling mereka berletakan Botol botol 4
minoeman. Lebih djaoeh kami berdjalan
tampaklah teberapa orarg toekang pa-4
hat batoe,
toekang peminta-minta jang

masih

sehat dan

koeat badannja

dan?

ada psela jang toeboehnja
telah roesak roes
sak beberapa banjak jang beroepa bandie|
dan pentjoeri dll. Ditengah-tengah m
ka didjoempai djoega moerid moerid seko
lah Sovjet jang menoeroet kata mereka,
maka mereka datang kesitoe memboeat pengalaman setjara romantisch.
Seorang diantara mereka itoe memba-s'
tja satoe roman tentang detectief dang,
dengan setjara menjindir ia poer, ber:
seroe : ,Kedjoedjoeran mesti datang, ki
tidak soeka tjoeri boekoe, tetapi tjoert'
oewang.”
Tibatiba datanglah seorang toeax: ndapatkan kami. Ia sebagai serra " goerce
pendjahat dalam tempat . »ye herkata: "Apa toean tanja, kai.i
ada bei3rdja?” begitoe orang tvea itoe bel

"Biarkanlah orang bekerdja,

siapa.

soeka kerdja, tapi kami tidak maoe
gitoe. Kami maoe hidoep menoeroet
njinja sairan Jesjinin-seorang.
p
Sovjet-dan kami tidak perdoeli
orang lain. Boekan, kanak-kanak
,Ja, tentoe sekali," sahoet b
banjak pemoeda jang berkeliling"
dia

jang

beladjar

perkara

kedjahatan 4

padanja.

Apabila
dalam
maka

telah

djaoeh

malam

dan

lobang itoe soedah gelap goeliti
merekapoen dengan tjepat-tjy

membagi-bagi orang tjoerian dan de:

lekas pergilah mereka kembali jberme
kartoe.
Yetapi
siang hari itoe dapat djoega
kami lihat dengan tjepat akan bekas-

bekasnja
tjepat

jang

kamipozn

djac pembantoe

soenggoeh. dan dengan
keloear demikianlah

soerat kabar itoe,

oe-

Na ND
9

»

1

. Sami

oa hati

al

sesama marga

anang

itoe,d

graad2 jg.

atasan” latas. Ini ber!
1
patnja dipoesat kota. Be- dari pihak jang moeda2

ing

esakannj
merasa s0e-

SmMoe sekolah'

pendjahat disitoc dah tjoekoep temponja
dalam marga itoe
boleh kawin mengawini menoeroet sepanpemoeda dapat dihasilkan oenioek djadi djang adat jang berlakoe pada zaman ba“Ipenjamoen, perampok, pentjoeri dan pem- hari, hal ini pandjang lebar soedah dibi'boenoeh. Soenggoeh heran.
tjarakan oleh mereka dalam perkoempoelannja radja radja dan kaoem pengetoeaasih bisa terdapat, dari mana pemceda-

di- Kesoeltanan.

1636.
Van Dienen ada
tkan
toe
oendang-oendang
“
i oleh
Pengadilan, dan dinamai: statuten.

Terbakar
e

bersama

roemah.
Pada sebocah
roes doea anak
ban api.

poesoran)

membitjarakannja.

Baroe dengan pertimbangan pada hari
Sabtoe jang lewat, di Taroetoeng kira-

Corr. Pertjatoeran menoclis:
ladang lain dekat
soedah
mendjadi

"NDoedoeknja perkara menoeroet
jang kita dengar adalah begini:

Bakorkabar

,,statuten" #nilah

kira bisa membawa
ngan kepoetoesan.

achirnja itoe 'soal de-

larga Loembantobing boleh tetap pada
siapa diantara marga itoe jang soeka te-

ditempat

besar”

tidgcr, rempoean

ocmoer kira

kira 2 tahoen sedang bermain didalam
&
Siroemah
itoe. Sesoedah dinjalakan api
“ diantara toengkoe dan perioek nasi di! doedoekkan diatasnja, -pergilah si iboc
( itoe akan mengambil sajoer oentoek di«masak poela, dari tempat jang agak dja7'oeh sedilut dari roemah itoe.
Lantaran
apa maka sang api lantas mengamoek
kita
koerang
mengetahoci
djalannja,
Goeboek itoepoen terbakarlah.
Karena api soedah
menjala dengan
ganasnja, diboekanjalah anak jang tidoer
itoe, tetapi anak jang seorang lagi dan
tidak tahoe kemana ia lari didekapkannjalah moekanja kedinding sambil
menangis sekoeat-koeatnja dan sama sekali
lak
toeboehnja sebela!
! dipanggang
api.
Mendengar teriakan anak itoc, iboc
poen datang berlari mendapatkan, setiba
dia sampai digoeboeknja, alangkah terkedjoetnja melihat
roemahnja soedah
hampir selesai moesnah apa lagi mendengar tangis aviknja jang amat sangat
berhoeboeng
poela ingatannja kepada
anaknja jang sedang tidoer ditinggalkannja
boekan main kesal hatinja, dan tidak
memperlindoengkan api itoe, teroeslah
dilompatnja api itoe menoedjoe kepada
Soeara anak jang menangis itoe laloe
dilarikannja kelocar, kemoedian dengan
“ “pertolongan crang lain dipadamkanlah
api itoe dan diambil majat anak jang satoe lagi, dan majat itoe kedapatan sebagai
jang soedah dipanggang seperti sate, tetapi masih bernjawa dan tidak
berapa
lama antaranja, menoetoep mata pengha-

Maka diharaplah dalam maksoed ini
nah lapang antara mesdjid Soeltan desoepaja
dioetamakay membantoe orang
ditambah bis dan Ledberl
satoe arti- ngan tempat mandi orang Europa dikota orang jang berpendapatan ketjil-ketjil.
ini.
kel pentjegah hoeroe hara.
Ongkos-ongkos mendirikan akan ditang.Terkenang kita kepada maksoed Gegoeng oleh Landschap Deli. Jang mendirikan terserah atas ocroesan Gemeente. meente mendirikan roemah sewa, jaitoe
koempuoelan itoe jang: sangat giat menPerloe didirikan oentoek mengoerangi oentoek menolong segenap golongan dari
tjapai kemadjocan. y: &
kesoesahan perkara roemah di Medan perkara kesoesahan roemah. Dari tingkat
jang paling bawah sampai paling tinggi
Silat dan pentjak jang dimainkan oleh ini.
dalam kehidoepan, disediakan roemah
beberapa djago Betawi dan orang-orang
' Didalam wetboek

vamstrafrecht, perloe

Boeaja

masoek dalam djaring
penangkap

ikan.

Di Loemoet (Tapanoeli) dalam kali
jang dihilir djembatan itoe, crang mem -

Hian,

djal dan S. radja Djoedjoer.

Chabar

Kota

iw

Pihak lain menoelis pada kita:
'Toean Mohd. Sait adalah seorang dari Sumatra Barat, sedjak 1905 bekerdja
sebagai

Cranie,

Afdeeling

tic di B. P. M.,

Kepalanja diganti dan
doealembar.

terbit

Moelai hari ini, barang sesoeatoe didalam kantoor kita, soedah moelai teratoer baik.
Oleh sebab itoe, moelai hari ini ,,Sinar
Deli" diterbitkan doea lembar.
Baik

mesin

kita,

maoepoen

dizetterij

moelai teratoer. Kita harap segera lebih
teratoer, oentoek kesenangan pembatja.
Asal sadja pembatja kita tjoekoep memberi

bantoean,

kerdja

pada

beroesaha

Kepala

ganti

dari

pihak

,,Sinar

kita,

Deli",

jang

tentoe

be-

akan

seteroesnja:

soerat

dengan

kabar

jang

kita hari ini di-

baroe,

soepaja lebih

baik kelihatan.
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Pendoedoek terganggoe.
Karena maling.
Pendoedoek Petissah dan Padangboe-

lanweg,

pada

waktoe

jang

achir

amat

mengintip

permin-

Beloem

dan hendak

poen

beloem

djoega

memadai,

ternjata

masih soesah akan mendapat roemah sewa

Kemarin

telah

disiarkan,

o|tract. Mereka tetap tidak maoe

sado tadi Adi

bocah vrachtauto jang kosong,

tentoe!

pergi ke-

«Ramai-ramai

bahwa

Gou-

pir berselisih dengan auto jang dari Besitang, dengan
tidak
disangka-sangka
Chauffeur vrachtauto, datang memotong
djalan sado terseboet.
Mengingatkan bahaja akan terdjadi, sisais sado dengan sekoeat koeatnja menarik
les koedanja"kekiri, sehingga roda sadonja
naik keatas benteng pasar. Oentoeng sadja

perdi

pagi itoe mereka meniny-

arah ke Besitang. Waktoe sado tadi ham- galkan keboen tempat

seperti orang

ngintip

memboeka dinding

Atas

njaknja. Karena itoe diperboeatlah roemahroemah dari berbagai bagai sewanja soepaja orang orang berpendapatan ketiil ,
sewa-sewa roemah telah dinaikkan oleh dapat djoega menjewa. Soepaja penjewaan
berlakoe dengan adil, maka orang jang meeigenaarnja.
Kenaikan itoe boekan poela sedikit, te- njewa diboeat berkelas, jaitoe menoeroet wu
tapi banjak jang sampai 50 /» bahkan besar ketjilnja gadji. Diwataskan, gadji
berapa orang jang boleh menjewa roemah
ada poela hingga 100 “4.
Gemeente soedah banjak beroesaha me- jang bersewa f 6.- oempamanja, dan gadji
ringankan kesoesahan itoe dengan mendi- berapa jang boleh menjewa roemah jang
rikan roemah-roemah sewa, tetapi begitoe- bersewa f17.-,f20.- f25.- dan seteroesnja:
mendapat roemah-roemah sewa di Medan
pada masa ini. Terlebih-lebih bagi pendoedoek jang berpendapatan ketjil, sedang

Besitang. Dibelakang

Hampir setiap malam, diroesoek roe-

berdjalan,

Pladjoe.

Kita sama tahoe betapa soesahnja akan sewanja, meskipoen beloem memadai ba-

Tetapi sajang sekali, atoeran ini sekatang
tidak ditoeroet betoel. Banjak orarg
kan ke B. P. M. Pangkalan Brandan, dan disini.
jang moesti menjewa roemah jang berpada 8 Maart telah mentjapai 15 tahoen
Sekarang timboel pikiran antara Soel- sewa f25.- oempama'ja, tetapi ia tingdienst di Maskapei
in. Toean itoe ada- tan dengan Gemeente boeat mendirikan gal menjewa"pada roemah jang bersewa
lah seorang jang berdjasa bocat B. P. M. roemah-rocmah sewa dibahagian Kesoel- f12.50 atau f17,50. Hal cini menjoesahDjoega digolongan bangsanja, Indone- tanan, tentoe pendoedoek haroes berte- kan bagi jang sedikit mempoenjai pendapatan,
sier, teman sedjawat, walaupoen diloc- rima kasih.
Maka boeat roemah-roemah
sewa d
aran ia tidak ketinggalan pada zamannja. Tjoema ada sedikit jang mendjadi pertanjaan kepada kita, apakah roemah-roe- Kesoeltanan ini hendaknja djanganlah
Dengan perantaraan toean inilah ber- mah itoe akan didirikan teroentoek bagi
berlakoe lagi seperti kedjadian diroemahdiri beberapa sekolah dan kamarbola kaoem-kaoem jang mampoe, artinja bagi sewa Gemeente itoe.
jang mempoenjai pendapatan
oentoek keperlocan ocmoem di B. P. M. mereka
sederhana
?
Berandan, walau di Pladjoe.
Selandjoetnja kita harap, soepaja keDjika
begitoe toedjocan maksoednja lak Landschap Deli mendirikan lebih baMaka melihat djasa jang banjak itoc,
njatalah maksoed mengoerangi kesoesahar njak
lagi roemah-roema- sewa dalam
iapoen tidak ketinggalan , dititeli“ dengan
itoe, boekan dipikirkan terhadap kepada Soeltansgebied, goena menolong bagi keschoolmecster, president ini dan itoc, orangketjil. Landischap dalam hal ini soesahan pendoedoek. perkara roentah,”"
sampai mendjabat pangkat jang tertinggi
“3
jaitoc: ,,Hooger Aziatisch Assistent“ diContrag
keboen Sibogat kepoenjaani
Sesoedah kenderaamnja ,,bertjioem“
doenia minjak ini.
H.A. P.M.
5
3
orangnja berfjioem poela.
Moerid-moeridnja chabarnja ada jang
Serombongau koeli pagi itoe jang terHari Minggoe kemarin doeloe, terdjadi
bergadji dari -- 100 sampai “250 roepiah satoe perkara jang tidak enak pdda se- diri dari pada kira-kira 80 orang tidak
sekarang di Pladjoe, jang mana moerid- orang Chauffeur auto jang mengangkat maoe kerdja, mereka menjatakan mes'i
moerid ini kebanjakan seb: loem di rawat batoe dari tangkahaM Lagan ke Pangkalan- vrij sebab hari Minggoe.
berandan.
Doedoek perkara, kita-kira
Datoek terseboet tidak tahoe menoelis da sebagai berikoet.
Bagaimana djoega dinjakan kepada mcmembatja.
reka, bahwa kehendak mereka demikia:,
—0—
Lebih koerang poekoel 1 setengah maoe vrij hari Minggoe, ada soeatoe pczsiang hari itoe, dekat K. M.84 djalan mintaan
jang — gandjil dan
-locey
Ezerman Candidaat Governeur ke Besitang melintas satoe sado, dan
Hi
biasa
dalam
kalangan
koelie
Co:Soematera Timoer?
selisih dengan 1 auto jang datang

terganggoe karena pentjoeri.

soek roemah kedengaran

Curresposi

taan Sendiri -- pada tahoen 1912 dipindah

»Sinar Deli.”

».bisanlah anak itoc dan besoknja anak jang
Satoe lagi ikoet djoega mengliemboeskan
djiwa penghabisan.
—0—

jaitoe soekoe" Namora

Rakea Sipagagglk Ompoe Toean Naboe-

mampoe.

sii

sanaknja jang lebih

boekan semat"-mata hendak menolong
orang jang kesoesahan perkara sewa roemah, tetapi membantoe bagi mereka jang

didjaga ke-

rges memakainja jang tidak soeka pada
maksoed kawin mengawini itoe. Pada pehak lelaki, tetap boleh memakai marga
Terdjadi kabar ini kebetoclan pada ha Loembantobing. tetapi pehak perempoean
ti pekan dikampoeng itoe. Orang toca jang dikawini boleh dan hanja bisa me- dari Langkat, poen tidak ketinggalan
anak itoe pergi kepekan belandjaan, se- makai marga dari nama neneknja jang Beberapa toeg8tocan dan njonja baik.dang iboenja bertanak didalam goebock soedah
ditentoekan dalam pembagian poen tocan Pattij tidak ketinggalan mem
ladangnja. Waktoe itoe anaknja jang ke- marga Loembantobing, boeat pehak pe- persaksikan tjara Kepargajan itoe,

fil si iboeMdoerkan

oleh j.m.m Soeltan dan Gemente,

Diantara kabar kota dalam (Sinar
Deli kemarin terdapat
satoe (perkabaran
:
nja dan oleh karena
tentang maksoed mendirikan jroemah'kepoetoesan dalam soekoe itoe sendiri
Sekarang: denganii,satoe ,,statuten"” roemah sewa di bahagian Kota Ma'soem.
sampai toeroet dari soekoe lain ( Siopan- sadja tiada tjoekoep
toek Indonesia. Roemah-roemah itoe akan: didirikan ditaDengan

amanan dan kesedjahteraan.
tiada bisa diambil

Doea anak terbakar.

Oentoek diperhatikan

pekerdjaannja da-

tang mengadap Arbeids-Inspecteur di Ki
saran. Soedah tentoe Aarbeids-Inspectesr

verneur Soematra Timoer, togan van Sanjang ter- dick, akan diangkat mendjadi lid Raad
berikoet Tolknja sama terkedjoet mendzsang djaring. Waktoe mave menghelanja, pandang beroeang djoega, soedah pernah van Indie, sedang penggantinja diseboet
ngar permintaan jang seroepa itoe.
|
'xkedarat
sipoenja djaring n
bahwa hendak dimasoeki maling.
Oleh
kandjeng,
Aarbeids-Inspecteur
di:
nama
toean
Ezerman,
Resident
PalemWaktoe orang bangoen pagi, kelihatan
djaringnja soedah banjak mendapat ikan.
njatakan kepada mereka dengan roepaTapi sesoedah sampai kedarat boekan kandang ajam terboeka, sedang ajam soe bang.
4
roepa perkataan jang manis-manis selaloe
dah berlarian kesana sini. Roepanja ma(main terkedjoetnja
tak kedjadian bahaja. Roepanja darahsisais
ling hendak
masoek
kedalam roemah,
elang
disangka berat ti:
Dari pihak jang tahoe kita mendenga, sado sangat mendidih melihat actie abang meboedjoek, bahwa permintaan itoe ada. 1
liwat dari kandang ajam. Oentoeng din- bahwa perkara ini beloem dapat dipas- chauffeur jang begitoe. Dengan menghabisi soeatoe permintaan dilpear garis perdjan—kan ikan tapi setkor boc
£
Koetjar-katjir mereka lari meninggalkan ding dan lantai dari papan jang koeat.
tikan.
Didoega masih
ada candidaat »Snelheid“ koedanja, diboeroe vrachtauto djian contract mereka dengan toean kedjaring itoe minta pertoeloengan
pada
jang
lain,
jang
ada
harapan
akan meng- itoe.
boen. Mereka menjahoet dengan kerasaja
Dalam mingoe jang laloe, roemah tocan
sorang soepaja binatang itoe ditem
Kebetoelan
vrachtauto
itoe
berhenti,
gantikan
toean
van
Sandick.
menjatakan mesti vry hari Minggoe. ka:
S,M.
Nawawie
telah
dimasoeki
maling.
Kebetoelan
tidak djaoeh dari tempat
karena ada penoempangnja toeroen. De“itoe, ada seorang pembveroe ikan jang Maling telah dapat mengangkat wang conngan tidak tanja lagi, sisais sado, teroes sadja rena poen kata mereka, perdjandjian mz:«
membawa Senapang. Orang jang berlari tant, barang kain, dan perhiasan mas kira
Toean Ezerman, docloe pernah n:en- memberi beberapa ketoepat Bangkahoeloe reka dengan Administrateur Siboga# ada,
itoe mengatakan
padanja, bahwa dalam kira seharga F. 500.
djadi Assistent FPesident
di Pematang pada sang Chauffeur. Karena sang Chauf- menjatakan try dihari Minggoe. Ackir-'
Sampai sekarang maling itoe beloem
“djaring mereka ada setkor boeaja. Orang
Siantar. Beliau amat terkenal
didalam feur merasa ada salahnja sendiri, toetoep nja, mereka meninggalkan Kantoor Aat“jang membawa senapang itoe lantas ber- dapat ditangkap. Toean S.M, Nawawie
moeloet.
pergaoelan
anak
negeri.
mendjandjikan
hadiah,
bagi
siapa
jang
dapat
Sama-sama dengan toekang djaring pergi
Satoe peringatan pada kaoem chauffeur beids-Inspectie dengan goesarnja dan laloe
Soeatoe dari pada pekerdjaannja jang
“ketempat itoe.
mengoendjoekkan
maling
itoe, sampai
jangsoeka mengactie dengan kenderaan kembali ke Onderneming, dimana dianDengan tembakan jang pertama kali, terhoekoem,
tiada diloepakan oleh anak negeri, ialah setan, jang boekan ketjil bahajanja.
tara mereka jang maoe kerdja dan ada 1
mengenai pada kepala boeaja itoe, deng:
mengandjoerkan, soepaja anak negeri akan
—0—
jang keras teroes tidak ,maoe bekerdja.
Soeatoe pendjagaan
jang koeat dari
“sebentar itoe djoega radja air itoe mati.
lebih
bergiat
bersawah.
Tidak lama kemoedian, Bestuur dari
"Orang
oekoer pandjang boeaja itoe Politie dibilangan Petisah amat perloe.
Atas oesaha toean Ezermanlah, sawah Hoofdcommies Bouw en Woontoezicht. Tandjong Balei sampai di Kisaran
—0—
“ada doea meter lebih sedikit,
jang”
Berhoeboeng dengan pernjiaran dalary
sawah di Pematang Siantar selebar seperterdiri
dari
Assigtent-Resident,
»
TO
Controleur
soerat-soerat kabar akan terboekanja peti sekarang.
Orang jang berdjasa.
kerdjaan Hoofdcommies pada Bouw en t/b Haye berikoet satoe vracht-auto Velet 5
«Kalau njonja Bestuur Europa mengadoe:
Tocan Moehd, Sait.
Woontoezicht, maka telah 15 orang can- Politie jang dikepalai Commandantnja, 3
N
Karena tidak tahoe
Didalam kalangan Zelfbestuur, toean didaat jang meminta pekerdjaan itoe. DiCorrespondent
,,Sinar
Deli”
dipangsedang sekoempoelan Veld Politie Kigaran
S
bahasa Batak.
Ezerman, poen terkenal, selakoe orang antaranja tjoema 3 orang jang dapat mekalan Berandan menoelis:
telah, lebih dahoelbe berangkat kekeboen
“Hari Selasa jang laloe, kekantoor Conjang streng.
menoehi sebagai diminta, jaitoe tentang
Sibogat
gentoek mendjaga keamanan.
r Sibolga soedah datang mengadoe
oemoer dan diploma-diploma.
Pada hari Sabtoe tinggal
8 boelan ini
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Injonja dari pembesar itoe sendiri. Njonje dari moelai poekoel
Menoeroet keterangan B. dan W. jang
4 sore sampai maitoe mengadoekan bahwa seorang toekang
Gramophoon Maartha & Co,
mempoenjai
harapan besar mendfpat pe“'djoeal ikan dipadjak ikan, ia tidak tahoe lamnja, oleh satoc coinite, telah diadaAdverteerder kita, Maartha &Co, di Am- kerdjaan ini ialah tocan J. J. H. Lutz, tijde- dent masih kelihatan di Kisaran perloe boeat:
Ea jang dioetjapkan toekang djoeal ikan kan keramiaan didalam sociteit De Cranie bonstraat 12 Medan,
minta wartakan, lijk ambtenaar pada Gemeentesecretaris. oereesan ini, dan kita mendengar chabar
di Pangkalan Berandan boeat menjerah- bahwa firma itoe baroe menerima plaatSebagai candidaat kedoea divoorstelkan beberapa orang diantara koelie itoe jang”
““Njonja
merasa
bahwa
perkataan kan tanda mata kepada tocan Moeham- plaat baroe, lagoe Europa dan lagoe tocan C.J. van der Meulen, ontvanger der disangka
mendjadi kepala dalam halini telah ””
dioetjapkan toekang djoeal
ikan
Melajoe.
"1
LULA. di Tandjoeng Tiram. Sebagai can- ditangkap,” ada jang dibawa
ke Tandjong |
perkataan jang djelek. Makloemlah mad Sait gelar Datoek Asa Radja jang
Semoeanja lagoe-lagoe ini pilihan be- didaat ketiga ditjatet namanja toean J.J.
Balei
dan
ada
onja itoe tiada pandai berbahasa Batak. telah tjoekoep 25 tahoen didalam dienst laka.
jang
tinggal
di
Tangsie
Veld
1
Th. Korthout.
Roemah

seorang perempoean,

Sampai pagi kemarin, Assistent-Resi-

Controleur mendengar penga- B. P. M. Pembesar-pembesar dari B.P.M.

njonjanja maka disoeroehlah bebeveldpolitie memanggil toekang ikan

Dengan

moeka

poetjat dan terpe-

ia dibawa kekantoor. Tapi soedah

gar

keterangannja bahwa perkataan

sama sekali hadir mendengar pidato-pidato jang tidak kozrang
pandjangnja.
Malamnja diadakan ronggtng oentoek
menambahkan keramaian itoe.

B. dan W. memvoorstelkan toean Lutz
Selain

dari

itoe, ada

djoega

tersedia

gramophoon besar dan ketjil, dan jang
baik oentoek dibawa dalam perdjalanan.
Gramophoon itoe didjoeal dengan angsoeran jang ringan, dan menjenangkan,

dicetjapnja itoe ada perkataan baik,
Beroepa-roepa tanda mata soedah di- hingga orang jang berpendapatan ketjil,
ka ia disoeroeh poelang. Boekan main serahkan kepada togan Sait, jang beliau poen dapat mempoenjai gramophoon.
tnja toekang ikan itoe, sesoedah ia
Bagi jang membeli satoe gramophoon,
bahwa njonja jang maoe membeli
padanja itoe, adalah seorang njonja
pembesar negeri.

pn

“

Boleh kawin semarga.
(Persatoean) Baroe ini kita soedah per-

chabarkan, diantara soekoe Loembang ada pertoekaran pikiran tentang

terima
kasih.

dengan

segala

oetjapan

terima

Pada hari Minggoe tanggal 9 boelan
ini, oleh Sarikat Minangkabauw diadakan

poeia

perajaan

oentoek

kehormatan

pada toean terseboet, karena beliaupoen
ada terhitoerig satoe

President

dari

per-

baik contant maoempoen
ran, dianoegerahi pada

Boleh dipilih,

mana

jang

dengan angsoebeberapa plaat.

disoekai oleh

boeat diangkat djadi Hoofdcommies.
—0—

Maoe

,

vwrij.

Sekoempoelan koeli menghadap
Arbeids Inspecteur. 3
Beberapa

orang ditangkap.

Kemarin doeloe hari Minggoe 9 dezer,

pembeli.
Kita selakan pembatja
kita memeriksa
advertentie Maartha &Co. serta memper-

antero tocan Pianters H.A.P.M. berikoet
Bestuurs dan Politie, begitoe djoega Kan-

Lo—

toor Arbeids-Inspegtie, telah gempar digemparkan
oleh serombongan
koelie

boeat

perhoeboengan.

Politie Kisaran, oentoek diperiksa lebih

djaoeh.

Sinar: De

2—

Dari medja Redactie.

pada toea
lihat adi

ditolak.

ada adresbandnja kami
.geweigerd” artinja

Kami djoega merasa heran menga-

geweigerd. Baiklah kami
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TJITA-TJITA BADJOE KAOES
PIRING MANGKOEK PORCELEIN
SEPATOE KARET dan lain-lain barang
Kwatiteitnja selamanja baik, memberi keoentoengan
bagi kaoem saudagar, sebab kita pesan teroes dari
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@ kesehatannja
apa

itoe diperoleh lantaran

rahsia kesehatan
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dengan meedapat success jang amat besar. Makan-

Telefoon

ngan ijalah sebagai berikoct. dibawah ini.
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Sekarang kita berada pada tahoen
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poen membawa pendoedoeknja pada
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Islam dan kebangsa

Pemogokan oemoem di Ahmedabad.
Kemoedian dikabarkan, bahwa sebagai
menjamboet adjakan Gandhi bocat adakan

pemogokan oemoem,

Selasa 11 Maart 1930 — 10 Sjawal 1348

Tahoen

maka hari ini dise-

ke I. loeroeh

kota ini, diam senjap oentoek
membesarkan penangkapannja Vallabhai

Dari pandangan riwajat dan “ilmoe pengetahoean.

Patel. Tjoema beberapa kedai orang islam

Lembar

kedoea.

-

jang diboeka. Politie mengatoerpendjagaan
soepaja

djangan

timboel

hoeroe

hara.

Ditoelis speciaal oentoek ..Sinar Deli"

oleh: MARADJA

Satoe interview dengan Gandhi.
VI
Parijs, 9 Maart. Soerat
kabar
Dimana mana tempat jang besar, oemMartin menjiarkan satoe interview de- mat Islam bangoen karenake Nasionalan.
dengan Gandhi. Diterangkan, bahwa ia Seperti di Egypt, inilah jang besar pertakan penahanan dan penoctecpan Val- tidak menentoekan watas oentoek tinda- gerakannja, inilah jang penting kekoeatanINDONESIA.
kan perlawanan anak negeri kepada mi- nja.
Aneta Radio. labhai Patel, maka Ghandi berkata, bah- itair.
:
wa kabar itve akan diterima dengan
Madame Jehan di Ivray, seorang pela berkata: ,,Watas watas jang tidak rempoecan di Perantjis jang lama sekali
Bahaja penerbangan di Bandoeng
oetjapan selamat. Kemoedian ia berkata
Bandoeng, 9 Maart. Luitenant Hoste, lagi, bahasa barangkali niatnja akan me- boleh dilanggar oleh saja poenja pengi- tinggal di Cairo, toelis dalam “En Egypt",
penerha- ngoeloer pasockan pertama dari Vrijwil- koet-pengikoet. adalah dianja itoe keke- begini :
kociban jang kedoce dari bahaja menin
gal lipers akan diobahnja din besok akan rasan, Kami mesti djalan teroes sampai
telah
itoe,
eng
Bando
“Kita soedah lihat perkara jang amat
di
ngan
atau masoek mengherankan dalam negeri ini, jang benja
Majat
.
diperintahkan
kelocar atau pada hari kami dapat kemerdekaan
dsenta pada sore hari Sabtor
kedalam pendjara."
gitoe sering berpartij, berkelahi diantara
pada hari Abad telahrdibawa dari Yjimahi Minggoc.
Ditanjakan
bagaimanakah
pikirannja satoe sama lain, dan karena agama, itoe
nja
majat
pagi
Senin
Hari
Dalam
satoc
soerat
ma'locmat,
Chandi
eny
ke Bando
mengadjak kepada segala cigenaar fab- tentan, djawaban Koning atas dia poenja soedah berobah: Pendita pendita Coptics
akan dikocboerkan
rice fabrick dan kaoem boeroeh, soepaja ultimatum, dimana terseboet bahwa Regee- berchoetbah di Masdjidnja orang Islam:
s.
ntji
Pera
pada tanggal 8 Maart diadakan pemogo- ring mesti memperlindoenyi bahaja, hingga Oelama Oelama berchotbah poela dalam
ah
Hadi
s
ntji
Pera
kan besar oentock
menghormati hari hasilnja politiek bisa tertjapai. Gandhi geredja Kristen: Syrian, Maronite, atau
ah
rint
Peme
Betawi, 10 Maart.
e,
de Jong pencetoepan Patel, radja jang tidak ber- menjahoet atas nertanjaan ini: ,,Sekali kali student student Islam, perempocan, wasoedah menghadiahi tocan Kiewit
saja kira tidak: saja poenja harapan ada lau ia darah Turkey atau Egypt, bersad. mahkota itoe di Gujerat.
Wakil Ocroesan Ocmaem di Volksraa
lemah atau lebih baik saja timbang akan toe dalam barisan jang sama .,
van
orde
de
in
er
dengan danat titel Ridd
Saudara Patel dihockoem.
angan-angan jang demikian."
»Boeat tjonto: saja soedah lihat perahet Legioen van Ecer
Koerban revolutie dan pembinasaan rakat demonstratie dari perenipocau-peBombay, 7 Maart, ( Aneta Reuter).
Pengikoetya
Ghandi, Vallabhai Patel, wet mesti akan dipilih lagi diatas keada- rempocan jang dikepocng oleh serdadoeProf. Van Kan Edeleer.
saudara
toca
dari
Voorzitter Wetgeven- annja, sebab bahaja-bahaja ini sehari hari serdadoe Inggeris dengan bajonet. Satoe
A.
Mr.
Prof,
Buitenzorg, 10 Maart.
de
Vergadering,
telah
dihockoem 3 boe- menimpa atas diri kita diatas nama Pe- dari itoe perempocan di gertak oleh selid
H. LM. vau Kan diangkat mendjadi
lan
pendjara
dan
didenda
500 rocpe. Bi merintah dan keamanan oemoem.
orang serdadoe, itoc perempocan lantas
Raad van Indic.
Gandhi mengira bahasa ia saban waktoe berpaling kepada itoc serdadoe, oendjoek
la tidak bajar diganti dengan hoekoem
badan 3 minggoe. la dipersalahkan sebab akan ditangkap.
Steunfougs Nasional
dadanja jang terbocka, dan berteriak:
dih
socda
tidak maoc dengar perintah tatkala pedai
»Boenoelah saja, achirnja socpaja akan
Soerabata, 10 Maart. Disin
Apakah
Bengalen terdjadi lain Miss Cavell“.
Steunfonds Na- tonja dalam openbare vergadaring.
adakan vergaicfing «
ikoet!
siona!. Jang djadi S eker slah Seetoma,
Soeratnja Ghandi.
il
diamb
ah
Socdd
Lonben,
9
Maart.
Gandhi telah mengoejeto.
Dalam negeri ini, dipoesatnja peradaSwend
dan
no
Sarto
New Dehli. 7 Maart. (Aneta Reuter). tocs seorang pergi ke Bengalen
dengan ban Islam jang terkenal, bisa kita lihat
akan membuvat propagansta
ketetapan
Secretaris dari Lord Irwin mensjahkan melaloci Satindranath Sen, jaitae pemim- bagaimana pengarochnja Nasional, dan
mentjapai fonds
penjamboetan soeratnja Ghandi.
pin dari pergerakan kaoem passief dalam kita tahoe kekoeatan hatinja kaoem Isla menjesal, jang Ghandi poenja actic district Barisal, dimana ia memperingati lam disini memakai
d.
sraa
Volk
Dari
Nasional bocat ia
sepandiang timbangannja menoedjoe kepa- kepada orang orang Bengalen soepaja di- orang peroleh Kemerdekaan
dan kemaLirtiny Tocac biasa
Ja jang berlawanan dengan wet dan mem- oeroes itoe perselisihan dan mema'loemkan djoean. Saad Zagloel Basja, seorang pebiloear
ng
Zirsi
t.
Betawi, 10 Maar
bahajakan bagi kesentosaan oemoem.
ketidak soekanja anak negeri menoeroet.
moeka jang sebesar-besarnja
diitoe zakemaasa dari Volksraad socdah dibocka
man,
djoega
ada
mendjadi
pengandjoer
sekali
oleh"
'Trotzky tidak boleh masoek di
rin dengan pedito jang pendek
Pembocangan:
Nasion"l, ia seorang'Nasionalist.
endjocktoeani Meijer Rannefi, dimana dito
Spanje.
Pergerakan Nasional dalam pemandaPeshawar,
9
Maart.
Sardara
Minghan
terjang
raan
irja
pemb
kok
kan pokok-po
Madrid
7
Maart.
(Aneta
Reuter).
ngan
ada dan akan tetap penoch berocadan
Abdullah
Kimkhan
soedah
dibocang
dani
penting, sepersi Defensicn oorsteliet
Permintaan Trotzky boeat dapat kebena- ke Burma.
toeng
dalam segenap djalan jangia temmotix
a
ntar
Contract K. P.M dan seme
ran menguendjoengi Spanje ditolak oleh
poeh.
Jang menegoehkan
Turkey poen
|
a.
diorg
an
jarak
libit
Middendorp akan
pemerintah.
dalam
pada
pekerdjaannja
ialah NasioTIONGKOK.
.
Leden baros, togan-tocan Pocrwonegonal.
Dan
karena
pergerakan
inilah bangekemo
ek
Bekas minister Japan ditoentoet.
ro dan Derdreu diterima maso
sa
djadi
maloe
menentang
Turkeij
-:
linys
afdue
Peratoeran
belasting
an
deng
dinoelai

AChabar

Kawat

dian baroelah

Tokio,

onderzoek.

NEGERI BELANDA.
Medadle cmas dari Koningin
Koningiu
Ilaay, 9 Maart
Den

7 Maart. (Aneta Reuter). De-

ngan kebenaran Mikado, telah dimadjoetan penoentoeran kepada tocan Kobasji,
dahoeloe minister Japan. Ia ditoentoet
dalam perkara socap, sebab ketika memcrikan concessei concessie djalan kereta

api, ia ada terima ocang.
menghadiahkan satoe mendaille emas ko,
pada tentoon-tellng boenga dari berbayar
bagai negeri jang dilangsozngkan di New
Aneta Reuter.
York pada tanggal 17 Maart
Hoeroe hara mengantjam

Gezant Japan di Nederland.
Den Haag, 9 Maart, Kita dapat

kabar bahwa pemerintah Japan, berniat
akan memanggil gezant Hirota kembal:

dari Nederlan!,

djakan di Tokio.

sebab 4 akan dipeker.

ketahosan Ke-

api tidak

Asalnja

roegian jany ditanygoeng assurantic ada
berdjoemlan satoc millioen
Congres

DCn Maag,

7 Maan

di Algiers

(Aneta). Dia

crden Nedtrland — oen-

«

kat djadi
tock

Anti Malaria

menghadiri

Anti

ceayres

Malaria

bakal giadakan pada becdi Algicrs
lan Mei dihadap im, jaitoe t0van2 proffessoren dr. Schuiiner, dr. Swoliengrebel
dan Indische Governemuntsarts prof. dr
djadi Supcrvisie
Waleh diperintahaan
a.
Malari
n
egaha
tentang Pentj

Loearan.

Negeri

Keadaan jang
Ahmedabad,
Pada waktoe

Pem
3

diterima

awat

jang

DELI

PEMOEDA
dikissahkan

menia-

“

oleh

. SINJO DELI"
-

SATOE PENGHINAAN
Hari waktoe itoc hari Minggoe, lontjeng berboenji, menandakan telah hampir tinggi
Didjalan raja dalam kota Medan, tiada berhenti
kedengaran soeara dan rikschaw. berdjalan kiankemari, seperti manoesia hendak.beriakoc dengan
segala ketjepatan.
Pagi-pagi benar trein telah tiba dari Locbock

Pakam, Bindjai, Arnhemia. Deli Toca dan dari
Waktoe trein ber
Belawan teratoer distation.
boenji- oppasoppas-jang ada mendjaga distation
itoe poet berteriak-teriak.: ..Awas! awas!" Koclikoeli jang 'ada “distation berteriak-teriak : .sebclah
kai
kanan. !"
(Ramai benar station itoe, orang jang kelocar

bisa

programma

membingoengkan

orang jang tiada

pernah melihas koto jang. ramai.
Roempoet-rpempoet jang toemboeh ditanah la-

Saban-saban

tahoen

akan

disediakan

lima millioen dollar oentock ongkos mem-

petai
soengai-soengai jang boleh diajari
Minister Oeroesan Locar Negeri menjatakan

dengan djelas

kepada

gezant

satoei Amerika.

soengei dengan dipresideni oleh Gandhi,
soedah diambil kepoetoesan, dimana di-

bahasa

Reuter)

mengenakan sbelasting masoek
(import)
bagi barang perak.
Minister Oeroesan
Dagang memerintahkan soepaja dihapoeskan belasting2
jang tidak menentoe dan mengadakan
peratoeran,jang rapi oentoek pengangkoetan2 barang.- ,

vergadering besar, jang terdjadi dipinggir

njatakan

7 Maart (Aneta

bermocla tetap) Amerika pasal pembitjaraan oentoek mem«
perbaiki contract post oedara Amerika.

12 Maart.
Pedato Gandhi.
Ahmedabad, 8 Maart. Pada

pengikoet-pengikoetnja

Perlncasan

teroesan

tani.

Washington,

9 Maart. (Ancta

Reuter).

meminta kepada congres di
Gandhi akan dapat mentjapai Swaraj atau Hoover
akan pergi ketvetoepan, Telah dinjatakan sediakan 100 millioen dollar oentock didengan pikiran, bahwa kemerdekaan In- serahkan dengan segera, sebagai bahagian
dia bisa diperoleh dengan djalan kea- dari jang 500 millioen dollar bocat fonds

oeroesan pertanian.

manan.

Anggaran belandja tentera ditolak
New

Delhi,

8 Maart.

(Vergadering

Vergadering

Wetyevende

oentaek me-

ngadakan oendang oendany) telah menolak

49

dengan

lawan

44

soeara

akan

anggaran bala tentera. Hal ini adalah
sebagai protest atas belandja militair jang
terlaloe

..Itoe kau djangan pikir wang tanggogngap koe
Jang kau harap hanja memperlindocngi kau

masoek

anak

perlawanan

hwsok dimoelai dengan

dan

menge:

tinggi

itoe

dan

tidak

djadinja

mendirikan sekolah tinggi militair ( Milimengantjam di Br.“ Indie Ltaire Academie) dan djoega sebagai pro(Aneta Reuter). test atas methode pimpinan opsir-opsir
7 Maart.
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»

sampat

12 Maart.
Ahmedabad, 8 Maart. Gandhi
soepaja: hari
locarkan pikirannja
pada tanggal

9 Maart Tengah
Wormerveer,
nah terbakar fabmocs
malam tadi telah
ahli warisnja de
njaan
kepre
at
ttokel
riek

Jong.

Diocudoerkan

negeri

tjokelatsterbakar

Fabriek

:
INpIA.

Sjanghai,

Minister Oeroesan ocang menerangkan
sekali-kali tidak ada bermaksocd akan

India.

kelihatan seperti tikar

isplanade

permadan,

ang Heplaural tengih Kota Medan jang amat
ramai

itoc.

.

Pochoen, pochornan jang ada tocmboch di
sikoeliling djalan kota Medan dipandang alangkah
cloknja teratoer,
Segala peratocran itoe dan keindahannja, dja
nganlah akan di harap lagi, seperti disocatoe
roemah di Wilhclminastraat.
Segala apa jang ada diroemah itoe menocndjock
kan bahwa biasanja teratoer dengan rapi, dan ditinggali oleh familic jang terpeladjar, seorang jang
mempoenjai perasaan halocs.
Segala apa jang ada disitoe menoendjoekkan
bahwa orang jang menepati roemah itor menang
goerig kedoekaan dan kesengsaraan hati
Diberanda mocka roemah itoe doedock tocan
Stein bersama dengan“ njonjanja menghadapi mangkok kopi dengan roepa jang amat sedih nampaknja
Kedoekaan ini ialah disebabkan anaknja jang
lari bersama dengan chauffeur autonja
Dengan tiada poctoes pemandangan njonja Stein
mengamat-amati kedjalanan kalau-kalau ada terlihat olehnja Clara.
Beberapa lembaran socrat chabar jang ada terletak diatas medjanja dibatjanja kalau-kalau ada
mengabarkan dari hal anaknja
Ketika njonja Stein membanja-batja soerat chabar
itoe terkenanglah olehnja pada hari Minggoe jang

Fonds ini akan diberi pindjam
memadjockan peroesahaan tanah.
Beloem

lama

ini

ada

goena

dima'loemkan,

SAYUTI LOEBIS,

oemoeman membangoenkan hatinja seantero pendoedoek
dibahagian - bahagian”

Arab.
Kemoedian
terbitlah
pemberontakan"
dalam tanah-tanah jang dipegang oleh"
Frankrijk : dan di Palestina diadakan poela

programma boeat tentang kaoem Jahoedi,
kebetoelan kaoem Islam dan Kristen d&rts
itoe pendoedoek

sama bentji kepada me- $

reka poenja Zionist. Zionist poenja maksoed ialah
rintahan

bakal

membangoenkan

disitce, jang inilah

njenangkan kepada pihak

peme-

koerang

me-

negeri jang lain

jang terbanjak.

Seketika
keradjaan-keravjaan sjarikat
mendoedoeki Constantinopel, gelombang

Nasional dari Turkey itoe bila beberapa
perdjandjian

jang

dimintak

oleh sjarikat

tadi dikaboelkan oleh Sulthan. Selain "dari
ini dengan pengaroehnja sjarikat tadi
Mustafa Kemal, leider dari Nasional soedah dipoetoes oleh Sulthan sebagai orang
jang bersalah besar.
Sesoedah perdjandjian damai di Sevres:
ditanda tangani oleh wakil Sulthan, di-”
mana kebinasaan akan mengantjam Turkey

berterang-terang,

lachirlah

angan-

angan jang tegoeh dalam hatinja Mustafa
Kemal,

boeat reboet kembali

kemenangan

“

Turkey dan ia teroes bersoempah: ,,Saja
mesti reboet berkelahi
kepada kesoedahannja doenia'".
Sjarikat Keradjaan soedah ambil poela

ketentoean boeat tindas gerakan Nasiona
Mustafa Kemal di Asia Minor. Dalam
ini lelakon Itali koedah tarik diri, tidak
maoe toeroet tjampoer. Benar sebagai:
Primir Nitti oetjapkan dalam San Remo,
bahwa Itali tidak maoe bantoe maskipoen

seorang serdadoe. Dengan 200 riboeserdadoe baroe tjoekoep boeat pegang keamanan di Arab, jang diitoe waktoe ba-

'njak sekali kesoesahan dimana-mana tem-«
pat, soedah tentoe Perantjis atau Inggeris:

tiada ada mempoenjai serdadoe sampai
koeat dan tjoekoep boeat tindas gerakan:
Mustapa Kemal Basja, sedang diitoe wak- toe Turkey soedah koempoelkan barisan
Sewaktoc pikiran di Barat maoe tjo- banjaknja 300 riboe serdadoe, Satoe senbak sekali lagi menggasak Turkey di djata bar»e didapat, ialah dengan menarik
Asia, adalah Premier Nitti dari Italie ber- Griek toeroet tjampber, dengan perdjankata kepada salah seorang journalist Ing- djian akan mengasih kembali kepada Griek
geris begini:
' segala tanahnja jang hilang kedalam Tur»Kamoe maoe berperang di Asia Mi- key. Primir Griek, Venizelos kasih bannor dan Italic tidak akan maoe mengi- tocan dengan 100 riboe serdadoe dan karim seorang serdadoe poen dan djoega sih naik di Semirna
4
tida maoe bajar maskipoen satoe lir:
Tetapi barisan Griek ini tidak beroenKamoe soedah ambil dari Turkey ia toeng.
Maskipoen namanja 100 riboe,
orang poenja iboe kota soetji dari Ada- dengan tjepat sekali ditjerai beraikan dari
rianopel : kamoe soedah letakkan ia orang Asia Minor oleh Turkey. Mustafa Kemal
pocnja iboe kota dibawah pemerintahan bikin taktiek, tipoe moeslihat dalam medan asing, kamoe soedah ambil dari ia orang B peperangan benar-benar sebagai ia pernah
poenja — pelaboehan
dan
bahagi
oendjoek sehingga binasania laskar Peranbahagian jang besar dari ia orang poenja tjis di Cilicia, begitoe Griek soedah hanperwatasan : dan itoe lima wakil Turkey tjoer lari mana jang tinggal. Moelai itoe
siapa ada kamoe pilih akan tanda tanga- sa'at terang-terang Griek soedah tersepak
ni satoe perdjandjian, jang mana tidak keloear dari Semirna. Tidak berapa lama
dimoepakati oleh orang-orang Turkey sesoedahnja Griek menanggoeng keroesaatau Parlemen Tcerkeys.
an jang hebat, ia poen tarik diri, sebagai
Pendapatannja Nitti soenggoeh banjak Itali, Demikianlah Perantis dan Inggeris
jang tjotjok. Demikian, ada seorang mili- soedah patah sendjatanja dalam tangannja
ter Turkey jang terkenal namanja Mus- sendiri.
tafa Kemal' Basja. Dengan tenaga jang
Mustafa Kemal tidak sadja menetapkan
penoeh ia soedah bangoenkan pasoekan pemerintahannja di Asia Minor akan teserdadoe jang berani-berani, dan dari ia tapi dalam segala pertjobaan ia tetap
poenja iboe kota, jang terkenal Angora dapat kemenangan menentang laskar berdalam tengah-tengah Asia Minor. dia sarikat itoe.
lantas poekoel itoe keradjaan sjarikat, baDalam
satoe tempat ia soedah
bagi dan atoer ia poenja barisan jang satoe
poekoel

pesisir

barisan

dalam

tentangan

Prantjis di

Cilicia,

satoe

sebelah Oetara

dari

districts

dengan

ngoenkan

perhoeboengan

jang rapat

se-

Asia Minor ber- kali dengan Arab. Nampaklah satoe keheranan disini
bagaimana
moesoehnja

hebat jang jang amat pahit, bisa kembali bersahabat
dengan padanja. Inggeris lepaskan ia poeocang sedjocmlah 25 mirlwen dollar goe- ditanggoeng oleh Frankrijk.
nja pendekar jang gagah boeat tjari tana memberi bantocan kepada bahaja kemenjebabkan TurArab jang memakai gerakan Nasional hoe djalan apa jang
laparan jang terdjadi di Tiongkok.
djoega bersedia-sedia bocat bekerdja. Da- key kembali bersahabat dengan Arab,
Tindakan Hooven? terscbuct dipandang lam boelan Maart soedah berlakoc Cong- Namanja
pendekar itoe ialah Lawrence.
sebagai satoc bockti menjatakan kekoe- ress dari Pan-Syria, di Damaskoes, makatan oerocsan Pertanian bckerdja.
soednja ocmoemkan kemerdekaan Syria,
—0—
(Lihat samboengan dipsgina Iv.“
dan angkat Feisal sebagai radja. Ini pengsocpaja

dioesahakan

mengocmpoelkan

telah liwat ia doedvek bersama-sama anaknja
meminoem kopi, dan perihal tingkah lakoc anakja stoelah jang tiada dapat ia akan meloepakan
sedikit djova poen dari pikiransja
Dipaviljoen roemahnja doekoek seorang tocan
tinggi benar roepanja dan bersisoengoct pandjang
Tocan ini talah tamoe familie Stein jang baroe
datang dari Betawi 100
Ia docdofk seolah-olah nampaknja seorang jang
didalam kebimbangan
Misainja jang pandjang telah kocsoet dan tali
sepatocnja poen tiad- lagi diikatkannja
Disitoe njata benarlah bahwa pikirannja telah
kalang kaboct sampat pakaiannja tiada beratocr
lagi nampaknja
Semangkin dipandana van Hemel kedoca marcka
itoe semangkin sedih rasa hatinja. Seketika 1toe
dioeaa pergilah ia menoedjoe keberanda mockaroemah Stein henda'docdock bersama-sama
Setelah sampai ia didekat tangga roemah itoe
tiada dapat lagi ia hendak mengelangkah 'nampaknampaknja dan dipandangnja kedoea soeami. isteri
itoc dengan hati jang amat sedih.
van Hemel menganggoctkan kepalanja, dan dibalas oleh Stien dengan segala soekahati tetapi.
dalam manggoetan 1toc amat sedih benar hati
Stein memandang van Hemel.

Syria,

menderita

keroesgkan

Toenangan jang malang int poen raiklah teroes
menocdjoe familie Stein. Seketika ia hendah doedock kelihatan olelnja socatoe tikschaw berhenti
dekat halaman pekarangan rocmah itor
Dari atas rikschaw itoe tocroen seorang unak
jang tjakap sikapnja
Marcka im berdjalan akan menocdjoc ketempat
tcin docdoek. Ketika ia hampir di
dimana famil
dekat tangga. Stcin bertanja ..Oesman, apakah
maksoedmoc datang kemari"
.Bermaksocd hendah berbitjara dengan tocan
dan njonja" — dijawab Oesman dengan hormatnja. —
.Tentoe kau hendak bertanja pasal anak koe
jang kau pitenahkan itoc sampai ia melarikan diri !"
— berkata Stcin dengan marahnja dan dipandangnja anak moeda itoe seperti seekor andjing
Lantaran saja” — djawah Ocsman dengan
herannja.
Ja akoc berani membocktikannja bahwa kan
tang mengganggoenja. benarlah kelikocanmoe stor
sterti kelakocan seekor anding mengganggos kebidoepar orang
.Txxan, Saja minta,
Seekor andiing jang ber undangan didjalanan"
— Stcin memoetoeskan perkataan Ocsman dengan
marahnja.—

Seekor andjing jang tergelandangan didialanan haroes dipocxoel dengan rotan sampai mati :

permintaanja itoe haroes dibalas &-1yun poekoelan
tocngkat semamboe, Djika- kau tiada soedi mempoenjai yelaran itoc toendjoekkanlah dimana kai

semboenjikan anak koe"
"Adakah

saja

ini

ta

berhadapan

dengan

seorang

tiada mempoenjai kesopanan?" — Tanja Osman,
Kau benarlah seekor andjing jang kotor memakan

kotoran disolokan,

sekali sekali tiada tahoe

atoeran jang baik, kau semboenikan anak gadiskoe,
kau

larikan

berani

membinasakan

keselamatan

orang henda'hidoep dengan beroentoeng !""
Apa adakah

tjoekoep

keterangan

pada

tocan

sebab toean berani mengelakoekan perkerdjan jang
seperti itoe pada saja

Stein mendjawab dengan mocramnja: ,Kalau saja
ada tjockocp mempoenjai keterangan tentoeiahi kita
orang seretkan kedalam pendjara seperti setkor
babi hoctan jang henda'dipotong !"
'Toean,

itoc ada.

" — Oesman

membalas dengan soeara terpoctoes.
Sekarang akoc berani memperlihatkan dengan
socatoc soerat bahwa djedjakmoe telah terlihat”
kaulah jang berani memikat anakkoe." — Njonja
Stein telah poetjat benar kelihantan moekanja ssbab
mendengar perbiniahan itoe, van Hemel telah
mengkepal-kepalkan tangennja hendak menindjoe.
Oesman. sebab tiada tertahdn lagi rasa hatinja.
(Ada Samboengan.)
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1— loeasnja tanah jang masih beloem teroe10— salta, hanja beberapa loeasnja tanah jang

f
f

Wignjotaroeno Solo

10—

f£

Anggawinata Tang.

10—

fo

oesmin Soppeng

1—

f

raidi Welt.

350

(1—

Hasbi bin H. Tjioeng Welt. f

“Soaib b. Dji-in Welt.

f

. Sasmita Soebang

Wirioredio Solo
anoebrata Tegal

(6 Soeparman Poerw.

2.50

250

f

2—

f

150

f
f

&

5

2—
—

f 171516

!

Ocang

derma selamanja

harap dikirim-

kan padasecr.-penn. toean M. H, Thamrin,
Sawah-Besar, Weltevreden.
—0—

Keangkatan

Mr. Chang Kung Ti.
Comite Oeroesan
Hoakiauw,
Menoeroet warta H.S.M.KY.P., toean
'Chang Kung Ti, directeur soerat kabar
terseboet dan salah satoe anggota penting

tidak dipakai oleh itoe erfpachters, semen-

tara

“ada lain lain orang berkepentingan,

jaitoe kaoem tani Periboemi maoe poen
ondernemers besar, jang sedia oesahakan

tanah tanah terseboet.

Nationaal.

Toean Chang soedah menerima,keang-katan terseboel.
—0—

Pentjegahan communisme
diTimoer
Orang

toelis

dari

Bangkok

pada

Aneta:
Politie di Siam teroeskan iapoenja actie boeat basmi communisme, jang didoega akan lekas terbangoen, bahwa Siam boekan ada negeri jang sentosa akan
mereka bersarang.

dengan

besarnja

dfoemlah

Ia membontjeng begitoe garang,
lereng dilarikan alang kepalang,

dilepaskan

bilangan

bilangan

jang

tadinja

didatangkan, maka djoemlah

jang bertempat

soekar,

pendoedoek

dibilangan-bilangan

a tocan-togan

poela tangan kadang-kadang,

djadi bertambah keras,
Dalam bilangan jang termaksoed

terseboet,

baik dengan

perdjandjian

hapoeskan

erfpacht

lantaran

itoe
tidak

paling belakang

di Lam-

Telan

ke Bangkok.

bagai orang

bisa kasih keterangan peri hal itoe,

Rubber
Kopi robusta
Kemenjan mata besar
Kemenjan mata haloes
Kemenjan mata djarir
Damar kotor poetih
Damar poetih standaard

Pasar

B

Cassia

1

,,

1.500 roepiah dan tidak tahoe dengan apa

”

. “Bov.
pi

membajar.

Lantaran

Koffic Mand

yna

dengan roti jang
Sing.

diperoleh

masing-ma-

—0—

Pattij pemimpin

P. N. I.

masoek Islam.

-. Dalam hhal.jang menetapkan, apatah
Dari Palembang dikabarkan pada ,,Sie denPAatah tidak rasa, keadaan terseboet nar Deli”.
:
dihindarkan akan melenjapkan koesenang antara anak negeri?

Toean
A. J. Pattij, — hoofdredacteur
.
(Toean Mochtar minta soepaja ini per- Pewarta, terkenal djoega selakoe pe« tanjaan pda dipandang seperti-telah di- mimpin P. N. I. dan beragama Kristen,

“Benkoelen dan Lampongsche Districten).
Atas pertanjaan diatas, pada. tanggal

Feb. 1930 pemerintah telah berikan
'djawaban seperti berikoet:
Loeasnja gewest-gewest jang diseboetF ikan adalah: Palembang 8591,800 H.A:

« Djambi

4.445.200 H. A.:

! # pa

at

Lampongsche

Benkoslen

Districten

Antaranja jang dikasih erfpacht adalah
di Palem!

— Djambi

1

95.300 H.A. atau

1.1 pCt.

HLA. atau 0.4 pCt:

Ben-

1 koelen 95.900 H.A. atau 3.3 pCt.: Lam-

telah masoek

Beliau
Islam.

Islam.

kawin - dengan seorang gadis

. Batjalah
»Sinar - Deli"

1

1

|

|

Kirimlah postwissel dengan selekas-lekasnja,
ini hari djoega, soepaja djangan kehabisan.

2»

Ih

Bo

Angkola

Koerintji kiasa

Sasak Ajerbangis,,

"—

18.—

»18—

85—872/, kering ,

»

Orang hoekoeman communist

Ketika hari Minggoe, orang-orang hoe17 doedoek Priboeboemi ditempat itoe selakoeman communist tjoba
bikin pesta“
keloe merasa koerang senang.

No. 1297

Rembours tidak dikirim.

bovl. bagoes

Robusta Mand.

M. Laboeh

&

Rabusta

45.—

, 40.—

» Kadjai

. aboe

20.—

poetih

85 pCt.

Fa
“
djawi
,

Tm

"

un

kerbo

kamp
"

Djawi

kambing

Patent

50.—

2

45.—
35.—
70.—
"65

3

».»

roesak

Rotan
P,

sago Sasak
» Moeko?

»
»

Sasak Darek
Batoe

TELEFOON

4

906.

1

30—

2

0

25.—

9

2

55.—

45.—

64 Mesdjid Lama

& Postage dealer's
&

34 Kesawan

Medan

-

.

Koko Haar Aer ramboet Made in France
Minjak ramboet Dewi Le
ng Kentjana
Bedak De Koningin der
hoonheid : wangi
Poepoer seri penawar Dr. R.
M. Saleh
Astma & Bronchitis obat Isak
Songe
Sipirocid obat poeroe pel tjoetjoek
Oesoes Boentoe Blinder darm
Mintkali obat batoek masoek angin pilek
Antie Decentrie obat berak darah nanah
Sirop Mengi obat batoek anak anak
Bedak Cure obat sakit kepala di tanggoeng

50.—

1

Medicine

Obat - obat

12.—

»

(— kodi
BE

,,

1

,,

42

Mendjoeal roepa roepa franco jang soedah pakei dari segala bangsa dalam
doenia dengan pakei Catalogue
- Yuert & Tellier 1930.

4.50

80.—

“1

mw

-

25.—
»

»2
»3
“1

dari di Java. Lekas pesan of datang beli send
Djika memesan djangan salah adresnja

MOSKEESTRAAT

23

:

25.—
P2
»18—
#5

(remb.)

Koelit kerbo katam
“

lain-lainnja. Harga lebih moerah
Mintalah prijscourant gratis

8.—

0. Al. (no.2)

"
-

nak ada harapan dapat prijs f. 1000.—, harga biasa £. 1.25, reclame f£. 1.— sadja.|
Dan sedia Volksalmanak 1930 serta boekoe-boekoe keloearan B. Poestaka

40.—

Gom damar st. (Bat,'/s
'

Almanak Buning 1930 Mgilioe dan Djawa bergambar-gambar dan segala)
pembesar B. B. ada dafamnja, djoega memakai Loterij selain membeli alma-

-

Benkoelen
Padang robusta
Rubber havea Kamp.
» Messin no. I.

Tjengke

nama

BESAR:

—. 37.50
»

Korintji
Bint.—Kroe

PERSEDIAAN

18.—

m2

aa

t gewesten Djambi.

TELEFOON
N,

#52

11 75

karintj#1

1

djoega

f.

1»

»

dan hari raja.
(Keng Po). Hari raja memberi barang
- koem15 tahoen pendjara dan denda 5000 sesoeatoc jang loear biasa boekan sadja
tical. Lebih doeloe dari ini soeda didja- bagi orang-orang merdeka ((tidak dipendjara) tapi bagi sedjoemlah orangpoen
toehkan djoega vonnis-vonnis berat.
jang dalam pendjara dan sedang mendja—0—
lankan hoekoeman mendapat perlakocan
lebih baik dari hari-hari lain.
Pertanjaan toean Mochtar.
Kita dikabarkan bahwa oentoek seDjawab pemerintah. djoemlah orang communist jang mendja'Toean. Mochtar, lid Volksraad, telah lankan hockoeman diboei Glodok, telah
1 madjoekan pertanjaan seperti berikoet pada dipersen 1200 roti manis dan 600 roti
tawar dari satoe broodbakkerij Tionghoa
: pemerintah tertanggal 26 Aug. 1929:
Menoeroet warna jang dimoeat dalam di Mr. Cornelis.
Roti goena orang-orang hoekoeman itoe
soerat soerat kabar (lihat artikel ,,Econo' mische toestand van Palembang” dalam dikirim pada hari Saptoe petang, dan
»Javabode" 21 Aug. j.l. lembaran kesa- pada hari Minggoe pagi dibagikan pada
"toe), resident dan landbouw-consulent di seriboe lebih orang hoekoeman.
Palembang katanja telah beri tahoe pada Boeat pembagian itoe orang-orang hoeSeorang correspondent Aneta, bahwa dalam koeman djadi mendapat perasaan toeroet
gewest, itoe sampai sebegitoe djaoeh, tjocma djoega merajakan hari itoe, sedang soemensebegian ketjil dari tanah tanah erfpacht dah tentoe sadja banjak mesti toempah(telah dioesahakan oleks'orang orang jang kan pengerasaan sedih kareria mengingat
,
“menjewa tanah itoe, lantaran mana pen- pada sobat-sobat dan familienja.

1

Mand.

»

'madjoekan

'

Padang.

ia

njataan.

27
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MEDA

:

”

telah dihoeboengkan oleh pembesar-pembesar terseboet pada mereka poenja per-

LUITENANSWEG

Gigi.

nd

T

pemerintah setoedjoe sama anggapan jang

8 Co.

F048—055
f26 sepikoel
f1t0
(9,
#30,
f 45
f 55
,

Copra kering poelau —

Siam ternjata tidak soeka ambil tinda-

"5

hormat.

5
5
Ai

6 Maart 1930.
Pasar Sibolga.

$

Penanja ingin sekali dapat tahoe benar

toean-tocan

Toko Katja Mata en Toekang

2 Februari 1930.

satoe

toean-toean

Chabar Dagang

a.

“tidaknja kabaran itoe dan kjika benar, apa

jang

kita vrijkan.

madjoe kebelakang dan kemoeka.

itoe ia djadi

kan-tindakan jang kepalang
tanggoeng
terhadap pada orang orang communist.
Baroe ini beberapa orang Tionghoa jang
gerakan vergadering
terlarang,
dihoe-

mana

kita akan kita

naik kereta jang doea roda,

sublimaat.

Petamboeran,

moesti

matjam

KIE HOEI SENG

an setei

bosan hidoep dan telah minoem sublimaat,
besar-bembesar Siam akan berboeat de- akan tetapi ia tidak lantas mati dan boengan itoe orang merah. Bisa djadi ia toe-boeroe dibawa ke C.B.Z. (,J.B.”).
tjoema akan dioesir dari negri itoe.
—0—

Beloem bisa ditetapkan, apa jang pem-

katja,

nanti perkara onkost memasang

dengan

tetapi djangan sampai bertiga-tigaan,
soepaja djangan dikorbankan kendera-

Di Tionghoa ada mempoenjai hoetang totaal

jang

pasang

beli katja mata dari

Menoenggoe kedatangan

Lebih baik adakan satoe atoeran,
naik kereta angin boleh berkawan,

pendoedoek

Di

satoe

jang

—0—

ia tidak merasa sentosa, maka teroes lari

Wek:

Siapa-siapa toean-toean jang penglihatannja koerang terang,
soeka tolong pereksa dengan tiada memoengoet onkost.

itoe Tidak sekalian orang jang bisa,

dipenoehkannja
bebouwingclausule atau
penoenggakan pembajarancanon, maoepoen dengan pertjintaan lantaran tidak
bajar canon atau verponding djikalau itoe
akan erfpacht soedah tidak bisa dihapoeskan kembali.
Dalam tahoen2 paling achir dengan
tjara ini orang soedah dapatkan lagi tanah-tanah sedjoemlah besar. Demikianlah

dalam tahoen

persen

soekai, djoega

jang

ada terbit rasa koerang akan djadi anak komidi koeda,

sescenggoehnja

larikan diri ke Indo-China, dimaria poen

Bangkok ada berbagai

kasi

sebab itoe toch tidak dilarang!

itoe

jang madel baroe, Rerkakas ini kalau dipakai bocat

sa mata jang koerang terang bisa kita djamin tjotjok dengan
katjanja, sehingga penglihatan terang seperti sedia kala.
Dan djoega moelai 1 Maart sampai 31 Augustus 1930

menoedjoe sekolah akan dibawa.

kalau kelak dilanggar kereta,
'kan itoe perkara djiwa?
“kan
baik politie soepaja mendjaga?
diloe-

ditempat-tempat itoe.
Akan tetapi disini tidak haroes
pakan, kebetoelan lantaran pekerdjaannja
erfpachters jang actief, jaitoe jang telah
memasang djalan djalan dan memboeka

kin koetjar-katjir iapoenja tentera, ia me-

familie di Tiongkok.

mata

"pendoedoek

kan-pasoekan bolsjewistisch di Tiongkok, antara bilangan erfpachtsperceelen
tapi ketika Generaal Chiang Kai Shek bi- soedah dan beloem dioesahakan,

Didoega ini communist soedah boenoeh

Moelai ini hari kita baroe terima perkakas boeat pereksa

Seorang ajah pergi bekerdja,
membongtjeng anaknja sampai bertiga,
satoe dibelakang doea dimoeka,

pongsche districten ada 27.000 H. A.,
di Palembang ada 18.000 H, A.. dan di Koelit kerbau katam
£ 50,
Djambi 8.600 H. A. hak erfpacht jang Koelit kerbau kampoeng
f2
Baroe ini telah ditangkap seorang Ti- telah terhapoes.
Koelit djawi katam
£ 901
onghoa, jang via Indo China datang di
Lagi dipahamkan apa ada diingini dan
Bangkok. Soedah didapatkan kepastian bisa diambil lain-lain atoeran soepaja Kopi Arab no 1jang soedah dipilih
sepikoel.
bahwa ia ada satoe Generaal dari pasoe- bisa didapatkan timbangan
lebih baik
aa

berbagai bagai

Toko Katja Mata Jang Termasjhoer.

Apabila djoemlahnja erfpachtsperceelen
Poekoel 12 lagi jang heibatnja,
dibandingkan sama loeasnja saban gewest,
djalan
raja bdekan main ramainja,
nistjaja ternjata hanja sebagian" ketjil dari
berapa motor berapa lerengnja,
tiap gewest itoe terdiri dari erfpachtsdisitoe poela siajah membontjeng anaknji
perceelen, meskipoen
boleh djadi disana
sini tanah jang dikeloearkan
goena itoe
maksoed ada terlaloe banjak berhoeboeng “kan itoe amat berbahaja?

senang antara anak negeri djikalau disitoe
dari Kuomintang tjabang Indonesia (Bata- poen ada erfpachtsperceelen jang tidak
via), soedah diangkat mendjadi adviseur dioesahakan. Sebisanja telah diichtiarkan
dari Comite Oeroesan Hoakiauw oleh pe- bogat dapat poelag kembali perceelen

“ merintah

22

'Tjoba toean berdiri disimpang Kesawan,
Imbangan “antara bagian bagian itoe ada pemandangan jang membawa rewan,
aan
0 jang telah dan beloem orang berdjalan berkawan kawan,
dioesahakan sesoenggoehnja ada koerang toean tentoe merasa heran.
t

Dan lair. lain obat-obatan selamanja
“ penjakit semoela djadi dan keperlocan

kita ada sedia seperti obat samy
arang baharoe bersalin.
Mintaklah daftar kita” kirim pert

H.A.

2
3

Badoe

agent

.

R. ABDULHAMID,
Alip Lbs. 34 Kesawan. |

Amat Hias Pangkalan Brandan,

2»

» - Saboet poetih
» Ajer &Kawan

» . piladehaloes
Gatah ,, manengah
»..« kasar

Rotan sago pagai bagoes
Kemeri berkoelit poetih

Kapiteinsweg,

,

Moelai pada
memakai

tjangpadi
Pa

1 Juli 1929.

Company

1451.

MEDAN-DELI

kita soedah boeka satoe bengkel di Kipilinresy

merk seperti terseboet diatas.

Kita poenja bengkel sanggoep memperbaiki keroesakan dari machin-machine

UUnderwood, Remington, Royal, Corona dan lain-lain, dj joega
kemaoean jang poenja.

Sanggoep djoega memperbaiki keroesakan dari machin

Camera, Duplicator dan lain-jain

Koelit (kemb. pala)

Ambalo

Repairing
No. 15
Telefoon

"
"3
». bidjo danau

Lada poeti
Hana laba satoe Blik

Machine

"

Lilin Tawon jang
oes
Bocah pelano. )

Hakang honineo”0
Lada hitam

And ae

“13500

elen
bi 1.000 H.A. 5.5 pCt., B
H.A. atau 7.8 pCt. dan di Lamdari Ponds Nasional minta pongsche districten 21.600 H.A. atau 14

Sanggoep membocat, koentji kas besi,

-

"

,,

"

1, Sireken moerah

sadja.

Bisa dipanggil

dalam kantoor keboen-keboen,

.

letternja bisa

dirobah"i

Rgken Machine, .

KESAWAN

88 MEDAN

TELEFOON

amp

266

Sa

13

ab

» CORNFIELD'S MAGAZIIN.

lh.

Boeat keperloean toean - toean tersedia pada adres dibawah ini:
|

|

Bermatjam

roepa

boengkoes
f£ 055

Sedia

Envelop

soerat atau

f 0.75

dienst koening.

f 0.85

—

dan

Enveloppen
f 115

selembar:

f 0.15 dan

setiap

seratoes:

Beli sampai berriboe harga

Kertas post berrol pakai blok, harga seblok: f 0,80 dan
harga

bagoes, moelai dari harga:

dengan

bagaoes.

f 0,95, vlocipapier poetih bagoes dan tebal,

f 0.25 Carbonpapier dari kwaliteit paling bagoes,

vel folio f 7.—: selembar

di toeroenkan

10 sen, warnanja

hitam dan merah

harga sedoos dari

100

toea

“

'"Bermatjam

roepa

kertas

toelis:

kertas

toelis

berrol

dan

tidak

pakai

rol, kertas tijp mesin,

.

poetih dan berwarna: kertas tebal boeat gambar, kertas karton beroepa warna.
Banjak

roepa

kertas

beloem

diseboet!!

—
Mentjitak hoeroef Belanda, Melajoe dan Arab.
—
Mendjilit boekoe - boekoe dengan bagoes, rapi dan lekas.

Toko en Electr. Drukkerij: SINAR DELI.
Telefoon No.

1174.

MEDAN

doorslggk

:

Lan
OT?

Pmboengak Tatar

2

dan "Kebangekan.

“

soedah lamoer dalam oesia jang moed
sekali, dan banjak anak-anak moeda jg.

cl »Adapoen pemberani!
nentang Turkey itoe boekan lantaran
soeatoe apa-apa, hanja karena mercka
ingin merdeka, dan ia orang tidak sakit
“hati kepada Pemerintahan Turkey. Dia

0
merk H AP LIE
di PACHT STRAAT 29

mata.

IV. Toeroenan,

poen'

ada

berpenga-

masih doedoek sekolah soedah mBesti pa- roeh, bagi orang-orang jang sedjak dilakai katja mata, karena koerang terang hirkan matanja memang soedah koerang
pengelihatannja.
awas, atau lebih tjepat roesaknja dari ma-

Kebanjakan

ini

yang

bakal

lebih

besar.

|

'Itidak

baik

kesalahan orang toea, ta lain orang orang.

sekali

oentoek

| mendjahit diwaktoe magerip.

membatja

VI.

atau

amat

satoe

katja

mata

jang

baik.

antara

sering

sanak

membawa

Tiga

poeloeh

VII.

sebeloem mata jang roesak diperiksa, se-

rena koerang njata.
Djangan menoelis

itoe

sakit,

jang

memboeat

kelak

mentjari obat ini dan itoe

moesti

Nicotine dan

re-

alcohol

kadang

mata
pada

lain, poen

mendjagakesi

atan

lebih baik mendjaga dimos a dari
berobat sesoeda
merasa sakit

Dan kalau soedah dapat kits lebih
segera diperiksakan kepada dokter

djaga,

Kalau membatja,

seberapa boleh

VII. Antara penjakit mata jang amat
heibat, jalah penjakit mata jang terlapa:
dari penjakit kotor.
Orang

jang

dapat

sadja meroesakkan
pocn

menoelar

sakit

matanja

kepada

lain

toepoen anak-anaknja

soepaja

boekoe,

djahitan

baik

urang,

Istri

warna

asli

roepa-roepa

kita

tempat

Poeder

memaman, HARGA

E

K

E

N

I N

1L.

, OLDEMARKT
AHMAD:
7
MEDAN

k

lebih djaoeh p:

dan

oentoek

beli

pa-

sampai

BERSAINGAN.

mg

jalah hasil Berastagi negeri dingin, kita djocal perpikoel, Kwaliteit baik, rasa enak, baoe haroem,
—
sebabpilihan belaka.
'Tocan ada perkara? Ada pihoctang jang soesah menagihnja? Datang kekantoor kita. Kita oeroes sam
MEI
Lai menjenangkan. Selakanlah!——
mmm:

KOFFIE
R

f160,

ja'ni tepoeng jang berasal dati goenoeng berapi. kita
TN
sedia jang kwaliteit baik. Z7—.

hati-

oentoel

harganja.

G

BARCELONA

Oudemarki
Medan. Telef

saroeng Samarin-

menoeroet

Djoega

yan keloearan TOKO SAMARINDA di Metan

djoega

berdamai

Wang sekolah, wang makan

perempoean

000000000000000

jang

bekerdja

boleh

ikaian kerdja tjoema
dapat rijbewijs.

hati

H

.

(School tot opleiding voor Ind. chauffcur). jaitoe sekolah oentock beledjar hal automobiel, sampai pandai
membongkar dan memasang mesin, hingga mendapat
riibewijs dan verklaring.

tocan datang me

8 SINAR

da

banjak

GTOVIC
Zwavel

Sedia

Banjak menjediakan

Pembelian

toea jang anraja anaknja dengan

kang pilihan dan

ditera (ditjap) djadi

mendjadi tjc

idjoengi oentoek
berhias
mpat bersih dan teratoer, tor

ii

-000600000000004

ini soedah

teroes bisa di pake.
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