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3Kawat,

i bar”

IIToare

Na

kehendaki.

mengandoeng

berapa pandjang lagi koloman
kabar akan diisi dengan karang"|

Dan
soerat

kim

Alasan-alasan jang lebih lengkap ! Koe-

soeatoe berita dari Negeri Be-

jang

jang lebih lengkap! Ala-

itoe

oleh

dikemoekakan

jang

Dwidjisewojo,

soepaja

lagi

sekali

pembatja kita dapat

memboektikan,

barang

ada didalam pikiran kita:

berita itoe,

tanah

ra, tentoclah akan.
j.

tera-poeteranja

@ ini bisa

air!

Sesoedah

mgi

gis melihat poetahoe berterima
enda itoe."'
1. dari Oeloe

toeroet

pola

jang

sesocatoe

Donner minister van Justitie
Mr.
mendjawab pertanjaan jangdimadjoekan
dengan soerat oleh tocan van Voorst
tot Voorst, dengan menerangkan setjara
persoonlijk, bahwa ia setoedjoe boeat
mengoebah hoekoeman mati itoe. Minister menoenggoe lagi akan alasan-

bekerdjarde

sebagai

itoe

dan

barang

Tionghoa dkenalkan
barangnjasjang

itog

ito ba-

hilang.

pda Djaksa boeat
la laloe diserahkan
ia akoe bahwa itoe
diperiksa dan achirnja
rintah perloe selekas-lekasnja akan me- barang disoeroeh gadai oleh Taroeka.
Dengan segera orangsberangkat dengan
njatakan kepoetoesan didalam perkara ini.
kapal
motor ke poelau, dimana Taroeka
diambil.
segera
perloe
an
ketetap
Socatoe
berdiam,

Sumatra.

alasan jang lebih lengkap.

Poelo Tello.
Pembantoe kabarkan dari sana :

Sekian telegram.

Bangsat

Sin.

Baik didalam Volksraad, baik didalam
kamer dinegeri Belanda, hikajat akan me-

memboeas.

Sumatra."

Selang berapa harf' roemahnja Luitenant Tionghoa disini soedah kemasoekan
diberita
maling dari manax itoe bangsat-bangsat
ngoebah hoekoem boenoeh, jang
dah beroentoeng gondol pergi barangSoe
kan itoe, soedah terlampau pandjang kita
oeang sedjoemlah lebih

dapati didalam handleiding.

barang mas dan
koerang f 200.

Indonesia

ka

tapi di pertengahan djalan, orang

soedah bisa ketemoekan Taroeka, jang
segera melontjat masoek kedalam laoct,
dan berenang ke pinggir.
'Tigabelas orang Velgpolitie laloe koeroeng itoe poelau dan itoe hari djoega
Taroeka soedah bisa ditangkap lagi.
Sekarang itoc perkara lagi dioesoet
barang
oleh jang berwadjib, sementara
barangnja itoc hoedjin sedikit sadja bisa
lantaran . sebahagiannja
diketemoekan,
soedah didjoeal-djoealin oleh Taroeka.
Menoeroet keterangannja Taroeka, ia

soedah lakoekan itoe pentjoerian dengan

pertolongannja satoe anak, jang soedah
bisa dapatkan itoe koentji lemari jang ditempat diroemahnja
disatoe
gantoeng
lantaran itoe
Tiong
perempocan
itoe
ek dan itoe
waktoe ada harian Tjap'
ergi ke
perempoean Tio:

Baik olek leden Volksraad, baik oleh
Itoe kedjadian baroe diketahoei besok
boenoeh
hoekoem
perkara
paginja, dan dengan segera laloe dirap- loear..
leden kamer,
:
.
ditanja
portkan pada jang berwadjib, siapa debanjak
Taroeka mengakoe ia,
fhi, terlampau
djaoeh
Lebih
ekan peBelanda, ngan segera datang boeat lako
soedah bisa kasi soewap pada koki rantBaik didalam koran-koran
rnja soedah ditahan
achi
n,
dan
ksaa
meri
dengan oewang satoe roepia bocat
soem
a
baik didalam koran-koran jang berbahas
beberapa orang Boemipoetera j. disang- ambil koentji kamar toetoepan dari ka, onderwerp perkara hoekoem
hampir mendjadi soeatoe onder-

boenoeh,

lakoekan

itoe perboeatan.

orang-orang jang disangka samsekarang masih ditahan preventief,
pai
tapi sebegitoe djaoeh orang tidak dapat
jang tjoekoep boeat meboekti-boekti
mereka melakoekan itoe
noendjoekkan
Itoe

marnja oepas tangSi, dan begitoe ia bisa

maboer.
werp jang membosankan.
Koki terseboet seorang bangsa Nias
mendjaan
pengadil
socatoe
djoega sekarang soedah ditangkap dan
Tiap-tiap
dimasoekkan pendjara
!
gantoeng
oekoem
toehkan hoekoeman,—h
Bagaimana kesoedahannja ini perkara
roepenoeh
atas diri seorang pesakitan,
perboeatan.
menggemparkan beloem lagi diketajang
angan pers jang berbahasa Indonesia Kita harap sadja jang berwadjib disa- hoei.
—0—
tangis, meminta soepaja na maoe bekerdja keras boeat terangkan
ratap
berisi
"
itoe perkara.
dihapoeskan.
boenoeh
hoekoem
Gadis jang malang.
Tiap-tiap bapak Tere selesai mendjalanDari Fort van der Capellen kita poeMinggat dari boei.
nja ,,Reizend Corr." kabarkan, bahwa
kan ,dienstnja", maka verslag tentang
Taroeka,
seorang
Boeritipoetera,
soedah
pers
ng gadis, berasal dari negeri Andadidalam
seora
diatoer
penggantoengan itoe,
ditahan preventief,
lantaran
ditoedoeh leh, bilangan Fort
van der Capellen,
ja,
-sedihn
jang berbahasa Indonesia sesedih
Wendak

seakan-akan

menoendjoekkan:

bahwa didalam zaman jang soedah bersopan" ini, hoekoem boenoeh mesti kita

hindarkan dari pergaoelan hidoep.

Moelai dari Pemimpin Party Serikat
Islam. Moelai dari Pemimpin Party Nasionaal Indonesia. Sampai kepada pemimpin
P.E.B., hingga kepada pemimpin: pemim-

rata-rata

pin Moehammadijah
soedah

menjatakan

pikirannja,

tentang

hoekoem boenoeh.
“ Djika segala stenografisch vefslag Volks-

raad, kamer, pedato pedat6 didalam vergadering, disatoekan dengan toelisan-toelisan didalam soerat kabar, weekbladen

dan

tijdschriften, tidak, akan kalah tebal-

nja dengan Al Ooeran! Djika dipeladjari
segala pedato-pedato dan karang-karangan
itoe, tjoekoep poela ia akan mendjadi
socatoe studie jang dalam, tentang politiek

“hoekoem negeri, ilmce hidoep dan kemanoesiaan.

Berapa

Tani

tahoen hikajat ini soedah ber-

djalan! Tiada

oesah kita

hitoeng

dari

pertama kali soeara meminta hoekoem
boenoeh itoe dihapoeskan, tjoekoeplah
kita tjatet sahadja semendjak masa Gouver-

neur Generaal jang sekarang.
Sekian banjak pikiran jang soedah

lakoekan

dan

lebih

selagi

pentjoerian

orang

djaoeh, 'ia

pada

mentjari

soedah

malam

hari

keterangan

dimasoekkan

sementara waktoe dipendjara disini.
Taroeka memang ada orang jang terkenal djahat, lantaran ia baroesan sadja
poelang dari djalankan hoekoeman, sebab
lakoekan pentjoerian djoega.
Sekarang dari fihak jang boleh dipertjaja kita dapat kabar Taroeka soedah
bisa mengilang dari pendjara. Tjaranja
sangat mengherankan,
mengilang ada
lantaran pintoe kamar toetoepannja begitoedjoega dinding dari kamar toetoepan
tidak terdapat keroesakan apa-apa.
Roepa-roepa sangkaan gila dari anak
negeri soedah moentjoel, ada jang bilang
Taroeka mempoenjai
ilmoe sihir atau
Taroeka ada satoe siloeman hingga anak
negeri pada djadi berkoeatir.
Politie soedah bekerdja repot boeat
tjari pada ini orang boeroean, tapi biarpoen soedah ditjari lima-belas hari lamanja, Taroeka tetap tidak diketemoekan.
Orang telah djadi semangkin berkoeatir
berhoeboeng dengan satoe njonja Tionghoa pada tanggal 8 Maart j.b.I. soedah
datang rapportkan dari satoe kamarnja
jang masih terkoentji baik soedah kehilangan barang-barang mas intan sedjoemlah doea riboe roepiah lebih.
Politie semangkin repot, lantaran diini kembali orang soedah berhadapan dengan soal jang soelit, sebab itoe lemari
dari mana 'itoe barang ketjoerian, masih

sadja dikoentji “baik, szdang koentjinja

disimpan oleh itoe perempoean Tionghoa
dan toelisan jang soedah di- sendiri,

bernama Z, pada hari Senen 6 Januari

jl. telah melahirkan seorang anak peremsebentar — sesoedahjang
poean,
diboenoeh dengan
teroes
rkan
dilahi
nja

tjekek lehernja itoe baij.

Orang dalam

kampoeng mendjadi heran, karena gadis
pernah
itoe terang diketahoei beloem
kawin,

dan

95

Amsterdi

meteran

|

Tahoen

ke 1.

HARI KEDOEA.
Oleh karena verslaggever kita berhadari Tjaja Sumatra:

Pembitjaraan

boeat

ini jang

berwadjib di-

sana tidak kasih hilang tempo boeat oesoet
eknja

perkara ter-

didalam

medan Congres, ketika
habis
memboeat

optocht.

Sesoedah optocht (arak-arakan)

sekalian

kaoem Moehammadijah dan Aisijah ber-

Ia tida bisa” kasi terang dari sama

dapat

Barang sesoca 0e mengehendaki, peme-

Masa dan zaman mengehendaki!

9

langan, hingga terlambat mengirim
verslag, berikoetini kita koetipkan verslag

kapnja seorang Boemipetra jang soedah
tjoba gadaikan satoe raffai intan.
Behcerder roemah #adai telah merasa
sangsi dan rapportkan ifoe hal pada jang
berwadjib, dan dengan segra itoc orang

rang

Singel

DELI"

Congres Moehamadiah jang ke XIX
di Fort de Kock.

bitja-

tid

ajah dag

pada

peremipocan

kenjang dengan penghidoepan.

Globe”

lebih doeloe.

—

»Djikalau

kasih

»De

24 Sjawal 1348.

TJATETAN.

ran, selain dari jang tertoelis, me- oleh Stokvis, ja, berapa banjak lagi jang
ngoendjockkan lagi kepada kita, bayai- akan kita seboetkan, orang-orang jang ditangkap.
mana orang dincge-i Belanda berpikir. berocmoer landjoet sahadja, jang soedah mana ia
Kita rakamkan

Nederland: Publiciteitskantoor

lagi, alasan toean Tjo- pot, kemoedian jang befwaujib bisa dapct
djawaban pe- rang lengkapkah
kan ilmoe peme- djoega sedikit keterangag, lantaran ditangberalas
kroaminoto jang

merentah, berhoeboeng dengan mengoe- rintahan, jang beralaskan Al Goera'n.
boenoeh.
bah hoekoem
Koerang lengkapkah lagi, alasan-alasan
membawa socatoe pekabaKawat

Bindjei.

lam. Tan Tek Bie — Hoogendorpstraat 29 Medan.

1930

Selasa 25 Maart

san j. bagaimana lagi akan ditoenggoe.
Beberapa pandjang lagi pedato jang kita

Minister hendak menanti
alasan lagi.
moeatkan

Bangkattas
TA Weltevreden. H. . Noer,
A- de la MAR Azn. Voorburgwal

Reclamel

Alasan-alasan

Ini hari diterbitkan doea lembar

|landa

N.V.

Lembar pertama.

No. 20

7

I sampai 5 baris f1.50 Sekali moeat sekoerangs,

hoofdbestuurnja

dan. H. W.

ber-

mikian, karena kita jakin jang bahasa
orang jang berkemaoean itoe akan ditoendjang

Toehanuja

maksoed

kita

itoe

telah berhasil.
Setelah spreker memaaloemkan satoesatoenja dan menerangkan tentoonstelling
jang beloem begitoc teratoer, memadjnekan permintaan maaf kepada
hoofdbestuur dan jang hadir.
0
Karto Soedarmo. Spreker ini sesoedah memberi salam meoetjapkan lebih

lapang medan congres.

pandjang,
apa goenanja tentoonstelling
diadakan dan djocga akan menerangkan

Setelah sekaliannja berdiri dilapangan

hal economic,
Spreker telah terangkan, memang sedjak congres ke 16 di Pekalongan, Moehammadijah telah memoetoeskan akan
meadakan tentoonstelling ditiap-tiap diadakan
congres,
walaupoen
dimana

koempoel ditanah

'Tempat Moehammadijah dan Aisijah dibatasi dengan kain dan didjaga rapi oleh
H. W.

terseboet” dimoeka satoe mimbar jang
soedah tersedia, diboenjikanlah bom menandakan, bahasa openlucht Koer'an le- djoega.
zing dim belai.
Keperlocan

Disini naiklah kepondium Kijai Osman

ker

poela,

tentoonstelling

ialah goena

hendak

kata

spre-

memper-

dari Soerabaja memboeat pidato dan se- lihatkan, apa hasil boemi dan apa kepan-:
soedah memberi salam dengan membatja daian satoe satoe negeri. Seoempamanja hadis Kor'an, spreker memberi nasehat kalau soedara soedara Moehammadijah "

pada

jang

hadir

hendaklah

mendjoen-

di Djawa memang ada bekeperlogan de-

djoeng tinggi pada Islam, karena orang ngan barang keloearan soedara-soedaranja:
jang membelakangi Islam, adalah orang di Minangkabau, dapatlah ia berhoeboejang tersesat dan menoeroet kemaoean ngan dengan soedaranja itoe bangsa Is- «
sethan. Islam haroes diperhatikan karena lam dan teroetama sekali soedara MoeIslam itoe satoe dan moelia, tetapi kalau hammadijah.
tidak memperhatikan tentoe ketjiwa. KaSpreker terangkan djoega perkara perlau orang jang tidak menoeroet perintah tanian jang ia merasa sedih benar amat
Islam dan menoeroet kemaoean Nabi, ia tertjetjer orang Islam.
Moenafik namanja.
Perkara beras selaloe dimasoekan dan»
Ketika spreker menoetoep pembitjara- dibeli oleh soedara soedara Islam kepada,
annja, jang hadir bersorak berkata. Hi- tangan asing, sedang jang mentjangkoel
doeplah Islam dan Hidoeplah Moeham- dan jang menanamja soedara soedar kita
madijah se Hindia Timoer sambil mengi- Islam.
Ini
haroes diperhatikan kata barkan bendera, sebagai rama-rama ter- spreker.
£
keadaarfhija:
Perkara pertanian memang orang di
Kemoedian naik lagi toean Ahmad Minangkabau amat tertinggal dari s0:
Toerki dari Djokja, Moeljadi Djojo Mar8
ra-soedaranja ditanah Djawa, pada
tono, Martono dari Solo, Abdoel Malik disini masih loeas jang akan ditanami."
dari
Padang — Pandjang,
Abdoel Lain perkara soedara soedara ditanah ,
Wahid
dari Padang
Pandjang. Tjitro Djawa, memang sedih hati kita dan mes
Soewarno dari Pekalongan, Abdoel Hadi bnangis kita melihatnja karena kemaoeannja:
dari Tegal, Datoek Penghoeloe Besar ada bertani, tetapi tanah tidak ada lagi,
dari Soengai Batang, Roesli, Hadji Ab- "Hal ini, kata spreker poela haroes dis"
doel Rahman, semoea dari Boekit Tinggi perbaiki. Dan memperbaikinja itoe, amat:
dan MJ Anies anggota hoofdbestuur moedahnja kalau sadja soedara-soedara”
Moehammadijah.
23
soeka bermoesjawarat.
«Sesoedah tocan MJ Anies berbitjara disini
Perkara perdagangan spreker poedji
jang selaloe diterima orang dengan gem- tinggi saudara-saudara di Minankabau, tebira, diberi tahoekanlah, bahasa openlucht tapi kalau saudara- saudara lihat ditanah.
Koran
lezing ditoetoep dan disoedahi Djawa, sedihlah saudara, karena segala
dengan memboenikan bom
perdagangan ketjil dan besar djatoeh diSekalian jang hadir beransoer-ansoer tangan bangsa asing.
poelang.
Oleh karena itoe bermoesjawaratlah
saudara - saudara, soepaja keadaan jang
Pemboekaan
Ten baroe sedikit roesaknja akan mendjadi
toonstelling.
baik kembali, tetapi kalau tidak tentoe
Sebetoeinja

menoeroet programma ada-

akan

ketjiwa

kelak

dan

menoeroet

nasib

lah pemboekaan tentoonstelling akan di- saudara-saudara tgean-toean jang di Djalansoengkan pada hari Minggoe, tetapi wa poela.
Panggillah saudara-saudara toean ji
ketika sesoedah pertandingan voetbal habis, disana diberita boekan, bahasa pem- di Djawa itoe kemari, kalau sekir:

boekaan

tentoonstelling

dilansoengkan

pada petang Minggoe malam Senin moelai poekoel toedjoeh, bocat kaoem Moehammadijah dan Aisijah, dan poekoel sembilan malam boeat oemoem.
Demikiantah kira-kira 'poekoel toedjoeh
berkoempoel bestuur Comite van ontvangst

saudara - saudara

di

Minangkabau

koeat lagi dalam pertanian dan beytidak

dan mengetahoei doedo
menompangkan tjangkoelnja .dii
seboet.
an-toean sekalian.
"
Begitoelah dari jang lajak dipertjaja
Betoel
Moehammadijah
tida”
melagi, Z. terseboet
kita dikabarkan
hal economie dan hal perdxk tjampoer «
mang seorang gadis jang beloem dikatapi sebagai nasihat, hararagangan, tewinkan, sedang oemoernja poen soedah
soedara-soedara akan memperhatikai
lewat dari 15 tahoen. Berhoeboegg de- di Medan congres, sedang anggota hoofd- ra djangan ketjil hr sedara
ngan perboeatannja jang tidak diizinkan bestuurpoen jang akan menerima penje- katakan soedara-soed/ kalau sadja saja
oleh oendang-oendang maka Z. terseboet rahan pemboekaan tentoonstelling poen djaoeh perkara peryara disini tertinggal
ditangkap dan disimpan dalam pendjara ada hadir, kira-kira poekoel delapan ter- boekti, tocan nawAnian, karena sebagai
me- tengarlah hamer bestuur dipaloekan oleh kan dalam tentgffti dapat mempersaksidi Fort van der Capellen boecat
jg.
noenggoe nasibnja jang akan diterimanja Hadji Moechtar anggota hoofdbestuur
boeka, hanja, "onstelling jang nanti dikarena
hoofdgestuur,
voorrzitter
lagi
arkan
mewakili
Dikab
.
Landraad disitoe
dari
Satoe pohon pisang jang
bahwa jang menjebabkan ia boenting ia- tidak sempat berhadir. Lebih djaoch splah lantaran perboeatan iparnja sendiri, reker menjatakan, bahasa-bahasa sebe- pahit
soeami saudaranja jang ,berselera bina- loemnja diboeka tentoonstelling dan se:
beloem diserahkan oleh comite van ont- lamM
tang."
Sesoedah
memberi
sakesemdiberi
dahoeloe
terlebih
vangst,
Nasib apa jang akan diterima oleh ganergn membatja
hadis, spreker medis itoe kita beloem dapat mengetahoei, patan oentock memakloemkan kepada
bagaimana akan diadakan“
gkan
sedang pemeriksaan dalam perkara terse- tocan Gaiar 'Djambek, bestuur dari Co-|& a
sedang «
tentoonstelling
diboeka
boet kabarnja soedah disampaikan pada mite van Ontvangst akan mermakloemkan
ialah »
itoe
tentoonstelling
enanja
fihak jang haroes menimbang, begitoe bagaimana keadaannja tentoonstelling.
dam —
economie
— memadjoekan
Abdoel Gafar Djambek. Sesoedah mer goena
djoega dikabarkan pemeriksaan perkara
dengan madjoenja «
karena
pertanian,
terseboet soedah ditetapkan pada 17 boe- beri salam memberi tahoekan, bahasa”
economie tentoe ocang soedara soeda-ss
van Ontvr 1d ra kaoem Islam akan 'banjak dan .tentoe 4:
lan ini. Bagaimana kepoetoesannja nanti sebagai bestuur Comite

kita akan kabarkan lagi. (Sin. Sum.)
—0—
Politie dan Petroleum.
Diatas kekoeatan dari personeel dari
algemeene politie dalam residentie Paiembang, maka oentoek mendjaga
raffinaderijbedrijf dari Nederlansche Koloniale Pe-

jang mendjoendjoeng tinggi akan angst poela Moehammadijah
tah ketoea Moehammadijan, terp7/Peren- sedekah dari soedara
njiapkan tentoonstelling setjar: iksa rme- kaja itoe.
Soenggoeh amat ketjiwa

akan

“mendapat«

soedaranja

jang”

Oleh karena itoe kata spreker, perhasebentar tentoonstelling jang ditikanlah
diadakan persediaan te: oonstelling, te- adakan itoe. Sedang tempat tentoonstelAchirnja orang soedah bekoek djoega
terbitkan. Sekian poela lamanja djoemlah
tapi tidak dapat dihadi oleh hoofdbe- ling
itoe, — doea
diadakan
jang
tahoen. Pada beberapabari j.la- doea orang Tionghoa jang terkenal penstuur jang menta ito aroe dapat meha- jang
troleum
Maatschappij
di
Soengai-Gerong
djoedi.
Salah
satoe
antaranja
telah
ditaJustivan
r
roepanja.
Satoe bocat
sama
“loe, Mr Donner, Ministe
1
ang itoe
han, dan terkenal familie djoega dari diiboe kota Palembang dikerdjakan 1 dirinja.
kaoem Aisijah dan satoe boeat kaoem
tenpersiapan
en
Jtie, “ masih berkata: setjara persoonlijk itoe perempoean.
lah:
politie opziener, le kelas, 6 /politie agen- Oonstsliing,
setjoekoepnja, kamemang sadja tidak Moehammadijah.
dengan peroebahan hoeu$
Lebih djaoeh ada ditangkap seorang ten 1e klas dan 18 politie agenten 2de
Kira-kira hampir poekoel 10 dimana
van Ontva“ena kami sebagai Comati. Tetapi beliau masih Boemipoetra, jang djoega toeroet disang- klas dengan ditentoekan bak-wa personeel mite
sediaan itoe h12St jang memboeat per- spreker telah menoetoep pembitjaraannja,
atawa tahoe dalem itoe akan dilengkapi dengam sendjata karabijn dalam hal ir€loem biasa sekali djoega baroelah atas pemberitahoeannja voorzitexggoe lagi alasan-alasan ka ada tjampoer

“dinjatakan

lengkap.

pentjoerian

jang

at eh.

M, 95,

bahasa

beberapa

tahoen

"

ta spreker,
ahoeloe telah

ji, Tetapi soenggoehpoen de- ter hoofdbestuur tentoonstelling diboekas

“

yaaa

Dimaboekkan dan
oeangnja.

:
|

(Landraad

di Soerabaja soedah meme-

riksa perkara seorang perempoean Tiong
''hoa bernama Lay Kien Dien tinggal
di Njamploengan, Gang 6, didakwa mentjoeri oeang sedjoemlah f 3150 boeat ke| roegian ,,neefnja" seorang pemocda dari familie jang baik-baik.

Pesakitan

padanja,
malam
soedah

moengkir

jang

didakwakan

ia menerangkan," bahwa pada

tg. 4/5 December dari roemahnja
ditjoeri 60 lembar saroeng sehar-

ga kira-kira f 1000 dan ocang sedjoemlah f 5270.
Keterangan ini bertentangan dengan
keterangan pesakitan
politie,
jaitoe bahwa

sendiri dimoeka
boeat keroegian

neef itoe soedah ditjoeri ocang sedjoemlah

kira-kira f 3000.

Pentjoerian itoe soedah diadoekan oleh
pesakitan sendiri akan tetapi kemoedian
ketika politie mendapat kembali saroeng

itoe ditanam didalam kaleng dan koeali
dan
maka

oeang f 3000 didjait dalam bantal,
pesakitan laloe ditangkap didjadi-

kan terdakwa.
Sebagai saksi

kan,

bahwa

pemoeda itoe menerang-

ia soedah lama memboeat

perhoeboengan
dengan pesakitan. Pada
tg. 4 December jl. ia menerima chegue

dari

Seorang Tionghoa toekang berdjadi
kap sedang djimat-djimat itoe laloe dibeslag. Pemeriksaan Politie diteroeskan. makanan berhenti ditempat orang Ja
lintas. ,Sementara itoe “beberapa orang
Lagi perkara djoeal Mongnos maoe minta beli makanan pa-

Awas-awas datang ke Deli.

ditjoeri

f 3000 dan oeang ketjil sedjoemlah

£150 dari weeskamer, jaitoe sebagai dari bagiannja dalam
boendelnja ajahnja
jang — soedah musinggal. Setelah chegue

Djangan sampai melarat.
Seorang
seorang

(Toekang,
Europa

jang dibawa

kemari,

oleh

kemari,

ini bernama

Osman.

menoeroetkan

Ia datang

seorang Verkoo-

per bangsa Europa, oentoek mengerdjakan pekerdjaan toekang. Ketika berangkat

dari Djawa, kepadanja didjandjikan gadji
F30 seboelan dengan mendapat wang
makan F 1 sehari.
Soedah 5 boelan lamanja ia bekerdja,
tetapi ia beloem pernah diberi gadji dan
wang makan. Kalau ia meminta gadjinja,
dikatakan beloem lagi mendapat oecang
dari Hoofdkantoor.
Di Medan pada waktoe jang achir
amat soesah mentjari pekerdjaan. Orang
orang jang masoek kantoor keloear kantoor, meminta kerdja, hampir tidak ter-

hitoeng banjaknja.

Demikianlah Osman, mentjari pekerdjaan
disini tiada dapat, terpaksalah ia teroes
bekerdja dengan jang membawanja dari
Djawa itoe, dengan tiada menerima gadji
sampai berboelan-boelan lamanja.
Kemoedian
ia memoetoeskan,
lebih
baik sadja poelang kembali ke Djawa.
Akan tetapi, oleh Verkooper jang memba-

wanja, pakaiannja ditahan, dengan alasan:
Osman ada memindjam ocang F 15. Ocang

itoe ditoekarkan, maka saksi laloe datang ini mesti dibajar doeloe.
pada
pesakitan. Setelah minoem satoe
Osman
soedah memadjoekan perkara
gelas air ia laloe tertidoer.
Setelah tidoer beberapa lama, maka ia ini ke Residentiegerecht, tetapi beloem
laloe dibangoenkan oleh pesakitan jang diperiksa.
memberi

dah

tahoekan,

bahwa roemahnja soe-

kemasoekan

pentjoeri.

Saksi soedah

mentjari oeangnja dengan sia-sia. Roepanja itoe soedah

Mevr.

F.

ditjoeri.

Meyer,

kashoudster

dari

weeskamer menerangkan, bahwa ia benar
soedah terimakan chegue dari f 3000.—

dan oeang ketjil sedjoemlah f 150.— pada saksi.

Oleh sebab masih ada beberapa saksi
lainnja jang haroes diperiksa, maka pemeriksaan dioendoerkan. (Soer. Hbl.)

Roepanja

betcel-bctoel.

berkobar.

Directeur dan Boekhouder N. V.
Bouw en Woning Mij. ,Sin

—0—

Hoa“

Satoe pengadoean palsoe.

Satoe roman singkat.

Haroen

hari j. I. Liauw

Kim, menga-

Beberapa
Seorang Administrateur dari salah sa- doe kepada Politie, bahwa ia dipoekoel
oleh seorang bangsanja.
lah beberapa tahoen lamanja beladjar di toe onderneming di Kota Pinang, mePerkara ini disampaikan kepada Landminta
kepada
salah
satoe
Arbeidskantoor
semi
oedjian
Leiden, telah loeloes dalam
gerecht.
di Medan, seorang perempocan
Indonearts.
Sesampai dimoeka Landrechter, Liauw
Gadis ini, ialah anak dari Dr. Haroen sier jang terpeladjar (tidak perdoeli gadis
memoengkiri pengadoeannja. Bahwa
atau
djanda).
Lim
Karang
AI Rasjid di Tandjoeng
hari ia silap menerangkan kepada
tempo
Diterangkan dioega, bahwa perempoe—0—
bahasawia dipoekoel. Sebenarnja
an itoc kelak akan
didjadikan
Goeroe Politig,
ia tiada dipoekbel.
oentoek mengadjar anak-anak Administra- katarm
Journalistiek.
Oleh sebab itoe Liauw Kin ditoedoeh
Hoofdredacteur teur itoe. (Kira-kira jang dimaksoed diToean J. K. Mes
pengadoean palsoe. Ia laloe
sini
oentock
didjadikan
Gouvernante).
memasoekkan
Sumatra Bode. di Padang, meletakdipreventief.
Goeroe
jang
ditjari
dapat,
seorang
pctoean
kan djabatannja, dan digantikan oleh
rempoean djanda tetapi masih
moeda reJ. S. Harkink.
Didoega boleh djadis Sesoedeh penga-n
madja, bernama S. la pernah doedoek
Al

Mej:

Rasjid.

Ida Haroen Al Rasjid,

Commissaris

jang te-

diklas satoe Mulo. Karena kemiskinan,
ia
terpaksa tinggal dikampoeng, dan tiada

Politie.

van

doean masoek, Liauw Kim dan lawannja

perkara berdamai.

Karena

ia tiada tahoe

Dibenoemd mendjadi Commissaris van dapat meneroeskan sekolahnja. Dalam akan pelanggaran, dimoeka Landrechter,
Politie Iste klasse di Residentie Lampongerkawinan, perempoean ini malang poe- dipoetoesnja sadja keterangannja:

sche Districten dengan tempat tinggal di la, sebab tiada lama
'Telok Betong, C.J. Melis, akan kembali socaminja.

sebeloem itoe

dari buitenlandsch verlof
ditempatkan di Bandoeng.
Kemoedian

toean

bahwa

diwartakan

ia ditjeraikan

oleh
2

Achirnja berangkatlah ia keondernemittg

tempat ia mendapat pekerdjaan itoe. Diroemah

Administrateur

Onderneming

ia

CJ. Melis dibenoemd mendjadi techniseh mendapati Njai dan beberapa orang anak
leider dari veldpolitie dengan merangkap

mendjadi leider dari gewestelijke recherche di Lampongsche Districten.
—0—

Atjeh en onderhoorigheden.
Ditetapkan, bahwa onderafdeeling Padang

Tidji

dalam

Pidis

afdeeling

dari

Gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden

akan dihapoeskan dan daerah itoe ditambahkan pada onderafdeeling Seulimeun
dari afdeeling Groot-Atjeh dan daerah

Korban

kebodohan:

—0—
Perkara pemoekoelan ass. Schmidt.
Landraad Loeboek Pakam be
memeriksa perkara seorang koeli Tionghoa

Landschap

dari

lima Moekims,

Reubee,

Atjeh

en Onderhoorigheden.

Chabar

Kota

SATOE ,, VERKLARING".
Dari

tetangga

'Tentang kabar-kabar
moeatkandilam Sinar
ta Deli
Patoet

|

kita.

kawat jang diDeli, Pewar-

menoelis:
kita beritakan

djoega, bahwa

Sinar Deli sekarang soedah mempoenjai toekang penjalin kawat, pada
siapa pekerdjaan itoe boleh dipertjajakan.

Oleh
oring

sebab

ia

mengempang

laloe lintas, seorang

djalan

agent politie

menegoer dianja dan menjoeroeh soepaja pergi ketempat lain. Toekang djoeal
makanan

itoe

poen

menoeroet

perintah

ditoedoeh.

Tadi pagi Landraad

telefoon

dikota ini meme-

riksa perkara doea pesakitan, pertama
Siaw Sin Tjeng bangsa Tionghoa dan
Tan Soen Hoeij djoega bangsa Tionghoa.
Masing-masing Directeur dan boehouder dari N. V. Bouw en Woning Maat-

chappij ,Sin Hoa".
Kedjadian ini pada

22 Januari

1920

itoe

terbit api

djahingga dipergoenakan air soepaja
ngan. menerbitkan kebakaran, Jang bertelefoon djatoeh, oentoeng tiada ' membahajakan djiwanja.

SPORT.
Pangkalan

Berandan.

Brandan Sport Vereeniging vercus Mifjak V.V.
Hari Minggoe dd 16 j.I. kedoea voet,

dan 22 Januari 1922.
balvereeniging diatas telah bertanding di
Pesakitan pertama (Siaw Sin Tjeng,) veld B.P.M. Brandan selakoe
pertandiditoedoeh memakai wang maatschappij ngan persahabatan. Tetapi
sajang 'sekali
dengan tidak mempoenjai hak sedjoem- karena sebeloerinja pauze, permain
an ter-

f26.533.20.

Pesakitan kedoea (Tan Soen Koceij)
ditoedoeh menjemboenjikan hal ini dalam
boekoe
Raad terdiri sebagai berikoet president
mr. Dumbar, Djaksa Soetan Oesman,

griffier

Daulay

Pahlawan
Romme.

leden

H.

dan pesakitan

Ibrahim,

koe perkiraan

kepada

toek

jang

memastikan

permainan

sebetoelnja ada diloear

club

mana

garis sport.

Tk. Permainan ada dipersaksikan oleh wakil
oleh mr. dari Chef derB.P.M. Afd. A.P.dan dipin-

dibela

Pres menoendjoekkan

paksa distop, karena melanggar baris ke-

sopanan sport. Begitoelah hari Sabtoe dd
22. telah dioelangi kembali, jang mana
menoeroet kabar jang kita dengar, oen-

beberapa boe-

pesakitan pertama.

pin oleh toean Fabriek, Emp. B.P.M.
Baroe sadja 10 menit bermain IM.V.V
telah dapat mentjitak

1 goal. Jang mana

itoe.

lis dan membatja dan mengasoehnja sekali

da 17 Januari 1930 mentjoba hendak
memoekoel ass,Schmidt dengan sengadja soeSetelah beberapa boelan ia bekerdja, paja mendapat loeka berat pada badannja.
pesakitan tidak
D. Crt.
Menoeroet
Njai djatoeh tjemboeroe pada ,onderwijmengakoe
kesalahannja.
zeres” ini, sebab toean roepanja soeka
Dalam perkara ini ada 4 orang jang
senjoem-senjoem dengan dia.
Ia digadji F75

seboelan.

mendjadi

saksi, antaranja

ialah

itoe telah dipergoenakan oentoek

schappij

itoe, ialah

pesakitan
Saksi menerangkan bahwa
bekerdja dengan boeroek. Saksi pertama
memberi ingat padanja soepaja ia kerdja
baik. Tetapi pesakitan tidak senang meBarangkatlah ke Medan, bersama-sama nerima peringatan itoe dan dengan sedengan seorang .... Krani, jang bekerdja tjara bengis ia berkata kepada tandil:
dionderneming itoe. Dengan Krani ini, »Djika sekali lagi togan Schmidt kasih
roepanja mereka soedah mengikat tali.. tegoeran sama saja, saja kerdjakan dia
dengan tjangkoel ini."
. tjinta.
Besok
harinja kebetoelan datanglah
i Medan kedoeanja bersveka soeka.
Oedng habis, paund mas ditompangkan tocan Schmidt memberi tegoeran. Koeli
keroemah gadai, bang Krani tiada kelihatan itoe jang soedah siap bersendjatakan
tjangkoel dan parang, dengan tiba-tiba
lagi mata hidoengnja.
Achirnja sang ,goeroe” jang malang, ia tjoba angkat kakinja toean Scmidt:
Toean Schmidt tidak djatoeh dan kasih
masoeklah lgkerdja pada salah satoe
satoe kali poekoel dengan tongkat rotan
Toko di Medan selakoe 'verkoopster.
Baroe sadja beberapa hari ia bekerdja, padanja. Kemoedian terdjadilah pergoePolitie datang mendjepoctnja, sebab di- moelan jang disoedahi dengan bantoean
toedoeh menggelapkan ocang mas. Ia di- tandil. Pada waktoc bergoemoel itoe
kirim ke Kota Pinang oentoek diperiksa. koeli itoe kelihatan mentjoba hendak
dengan
paAdministrateur
soeka berdamai, asal mentjentjang — Schmidt
sadja dikembalikan ketiga paund ringgit rang, hingga tampak lagi bekasnja pada
itoe, Tetapi apa daja oeangnja.....tak ada. tongkat rotan itoe.
Landraad menghockoem
pesakitan 10
Perkara ini akan disampaikan ke Kerapatah. Sementara perkaranja beloem poetoes, boelan pendjara. la menjatakan naik revisie.
iantiada boleh poelang ke Medan.
Soeatoe tjonto dalam perkara pendidi—0—
kan anak-anak.
orang

toeanja.

—0—

Toekang

djoeal djimat dikebon.

Maat-

dari hal berniaga.

President
bertanja pada pesakitan kedoea, apakah ia tahoe dari hal wang
f15.000 dan kalau ia tahoe boeat apa
itoe wang.
Pesakitan menjahoet,

Datanglah hari raja aidilfitri. Sang
Goeroe permisi ke Medan akan melihat ass. Schmidt dan Hoofdtandil LoA Loen. pergoenakan
diperiksa

Toeroet kata D. Cr. di onderneming
ng jang mentjoerigakan.
eur jang djaga di Padjak Ga- Poeloe Radja seorang koeli Djawa soeditangkap j. kenjataan bahwa ia
erasa tjoeriga, melihat ke- dah
Kita tambah sedikit, bahwa kabar kag jang sedang menggadai- hendak mendjoeal djimat kepada orang
wat jang perloe-perloe dimoeatkan sedisana.
mbar kain.
lengkapnja dalam Sinar Deli.
Padanja kedapatan banjak persediaan
Lia memberi keteraOma
ketentoean. Orang ini djimat, tetapi karena ia orang baroe, mangan jang tiada
laloe dibawa ke
Hoofdcommissariaat. ka, barang-barang itoe disoeroeh simpanGemeenteraad Tebing Tinggi.
hwa barang-ba- nja kepada orang lain.
Diangkat mendjadi lid pada GemeenOrang j. menjimpan barang-barang ini
ialah kepoeteraad di Tebing
Tinggi. Ir. A. Klein,
selaloe botjor moeloetnja hingga achirnja
Inspeeteur van
Weg en
Werken der Deli
barang-barang
itoe padanja.
lebih dapatlah

Spoorweg Maatschappij di Tebing Tinggi.

danja

Semoeanja itoe diakoei oleh pesakitan sehingga pauze Istand tetap dengan 1-0
nama Tjia ToaliaT'jia A Phia, asal dari ke
dan
menerangkan, bahwa wang-wang oentoek kemenangan M.V.V.
boen
Kwala
Namoe,
terda'wa
bahwa
ia
paAnak-anak inilah jang diadjarnja menoe-

njai

Selainnja ia mendapat seboelan gadii,
dari iima Moekims Kale Lewereng diia
dipindjami poela oleh Njai tiga paund
tambahkan pada onderafdeeling Sigli dari
ringgit mas.
afdeeling Pidis. Lebih djaoeh daerah dari
ditambahkan pada onderafdeeling
Sigli
dari afdeeling Pidie.
Telah ditetapkan oendang-oendang boeat
mengadakan perlangkapan, berhoeboeng |
dengan dihapoeskan onderafdeeling Padang
Tidji dari afdeeling Pidie, Gouvernement

Pakam telah me-

politie itoe, tetapi tatkala ia pergi deKedjadian ini ketahoean kira-kira poengan memegang tempat djoealannja, terkoel 3 lewat tengah
malam,
diwaktoe
djatoch
seboeah tempajan tempat mamana kebetoelan't..Oelong Ahmad ter- balikan kepada tempat asalnja.
kanan
djoealannja
itoe, hingga isinja
bangoen dari tidgernja disebabkan se—0—
toempah
rocah.
,
orang diantara anaknja menangis karena
Seorang Djawa jang kebetoelan laloe
Nasib seorang anak poengoet.
sakit peroet dan hendak boeang air kebawah.
Setelah pintoe diboekanja, ia
Disiksaamat kedjam. disitoe bertanja kepadanja, mengapa ia
boeangkan tempajannja itoe, Orang Tiongsangat terkedjoet melihat tjahaja api beOleh Pro Juventute di Medan, telah
itoe roepanja sebagai merasa diberi
begitoe terang
joeroesan Mesdjid. Ia beberapa lamanja dipelihara seorang anak hoa
maloe, laloe berkata:
,Perdoeli apa loe,
melompat kebawaly/teroes lari ketempat perempoean jang malang. Anak ini pagi
sementara doea tempelengan soedah diitoe, dan kenjatdam
setoempoekan kajoe tadi diserahkan oleh perkoempoelan itoe
persenkannja kepada orang Djawa itoe.
lebihan alat pekajogan
jang ditoempoekkan kepada toean
Hoemala, Menteri Politie
Orang Djawa ini djadi mendidih darahdekat tiang Bis
soedah terbakar. disini oentoek dipelihara.
nja, serta mentjaboet pisaunja dan meDengan
soesah'pajah t. Oelong Ahnikam dada orang Tionghoa itoe tiga
mad
beserta 4
orang tentanganja
Hikajat anak ini dengan ringkas dapat kali, sebentar itoe djoega ia
djatoch dan
membongkar kajt
ix sedang ter- Lditoetoerkan.
»
menghemboeskan nafas jang penghabisan.
bakar
itoe, bahdfoelah api dapat dipaOrang-orang Tionghoa jang “betketis
damkan. Keroesaaff
tidak seberapa, haIa, semendjak beberapa lamanja diam- ling ditempat berdjoealan itoe, laloe menja satoe tiang jang hangoes, dimana api bil mendjadi anak poengoet oleh seorang nangkap sipenikam itoe serta
merampas
koeli perempoean pada Onderneming Ma- pisaunja ramai-ramai' kemoedian
itoe soedah moelai mendjalar keatas.
diserahTerdjadinja kebakaran ini boleh dipas- rindal.
kannja kepada politie dan orang itoepoen
Pada soeatoe hari ia menghilangkan ka- ditahan. Sesoedah ia ditangkap itoe, ia
tikan — karena perboeatan manoesia jang
sebab
Toehan,
loeng
leher jang diberikan oleh iboe poe- menerangkan lagi, bahwa djikalau
mengenal
tidak
sekali-kali
pisauapi itoe padam, laloe diperiksa ngoetnja kepadanja.
setelah
nja tidak
dirampas ia akan habisi lagi
Karena
barang
itoe
hilang
iboe
poengoetpoentoedan kedapatan disitoe beberapa
djiwanja beberapa orang Tionghoa jang
ngan daoen kelapa kering j. roepanja se- nja djadi goesar.
berdiri sekelilingnja.
la dipoekoel. kedoca belah tangannja
ngadja dipergoenakan - boeat pembakar,
Sekarang pemboenoeh itoe soedah diditebing pekarangan mesdjid itoe diikat dengan kawat, sampai loeka-loeka, soeroeh menginap dalam toetoepan. (D.
dan
ada kelihatan djedjak terompah orang j. dan ia dikoeroengkan poela didalam Ka- Crt).
baroe sadja bekdsnja melompat kepasar. mar.
—o0—
Perkara penjiksaan ini sampai kepada
Siapa orangnja beloem ketahoean. Bereke- Politie. Iboe poengoet jang kedjam itoe
Telefoon dan petir.
sok paginja hal ini teroes diraportkan
pada politie, dan waktoe ini sedang di- ditangkap, dan dihoekoem oleh Landraad
Bolehmenerbitdjalankan pemeriksaan atau penjelidikan. satoe tahoen pendjara.
kan kebakaran,
Semendjak itoe anak terseboet dipeliDjadi
dengan
ini soedah doea kali
Kemarin doeloe, ketika seoran
mesdjid di Perdagangan dibakar orang: hara oleh Pro-Juventute, dan kemoedian lefoon dikantoor Firma
H.M.
Bant
en
Juli
diberikan
kepada tocan Hoemala.
Ia Paleiswe
i- dahoeloe kedjadian dalam boelan
g, tiba-tiba petir menembak se1928 hingga moesnah sama sekali. Oen- sekarang beroemoer 10 tahoen.
pohon kelapa. Kawat telefoun jang di—0—
toenglah
Mesdjid j. sekarang ini beloem
pakai bertelefoon ketika itoe, poen didipasang lantai dan dindingnja, hanja basambar oleh petir.
Penggelapan
f
26.533.20.
roe teratap sadja, menjebabkan api tidak
Dari kawat

lekas

.Onderwijzeres” dari anakanak ,toean besar”

Bintang Isteri.
Ida

kepajahan

Sekarang ia menanti-nanti kepoctoesan
perkaranja.
—0—

—o0—

Mej.

ia

Kemarin ia ditangkap oleh Rechercheur,
ketika ia mendjocal kemedjanja di Padjak ikan.
Karena ia ditjoerigai, ia laloe dibawa
kekantor Politie, serta menerangkan sekalian jang ditanggoengnja itoe.

Loeboek

moetoeskan lagi perkara doea orang pendjoeal djimat asal dari onderneming Deli
Moeda.
Pesakitan pertama dihoekoem tiga boelan
pendjara dan pesakitan kedoea dihoekoem denda f 10. Kedoeanja sesoedah
memenoehi
hoekoemannja akan dikem-

soedah mesti

merasai soeatoe kemelaratan ditanah Deli.
Orang

Djimat.

Landraad

jg.

wang

itoe di-

oentoek memboeat roemah
atau voorschot kepada aannemer-aannemer,,

karena

seseeatoe

pekerdjaan

atau

Lima menit sesoedah main kembali B.
S.V. dapat memasoekkan 1 goal, dan 15
menit sesoedah itoe berltng” M.V.V. tem
boes lagi. Stand mendjadi 2-1. oentoek
kemenangan B.S.V. permainan berdjalan
sportief dari moela hingga achirnja.Pemandangan kita dalam permainan
ini tak goena dibentangkan lelih djaoeh,

tetapi tjoekoeplah, kalau kita taksir

ba-

gaimana permainanja anak-anak djika
diperhatikanoleh orang tocanja. Minggoe

borongan, semoeanja diborongkan pada
aannemer-aannnemer dan lain-lain
jang soedah memang
dapat disalahkan
Lagi president bertanja, apakah pesa- M.V.V. jang memoelai dengan permainan
kitan tahoe wang jang sedjoemlah 17.000 kasar. Seteroesnja kita harab soepaja
itoe dan kalau ia tahoe goena apa di- M.V.N. dapat teroes meneroes bermain
pergoenakan wang itoe.
"
dengan setjara permainan dd 22 itoe.
Pesakitan tidak: tahoe, karena maat.
0"
. "
schappij itoe terdiri doea bahagian, pertaS.V. Pardomoean versus Toekang”

ma N.V. Bouwen Woning maatschappij
Spdrt Voetbalclub.
Sin Hoa" dan Wah Seng.
Permainan dilangsoengkan dihari Achad
Wah Seng djoega bankier dari N.V. dd. 23 Maart 1930. Walaupoen oedjan
ini.
rinik-rintik penonton berlapis mengelilingi

Boleh djadi wang itoe ada kepoenjaan
Wah Seng, karena saja tidak ingat.
Sedang Wah Seng ada mempoenjai
kassier dan Crani sendiri. Sesoedah itoe
president menoendjoekan satoe boekoe
ketjil,

jang

didalam

ada ditoelis dari hal

hoetang pioetang dari hal masoek dan keloe
arnja wang. Pesakitan mengakoe benar,
bahwa boekoe itoe boekoe hoetang proetanh wang masoek dan keloear kepoenjaan

N.V.

itoe.

tanah lapang, karena orang-orang kepingin
taoe bagi mana djempolan ,,T.V.C.“ jang
menang dengan Bindjei sport dengan 4—0
kelak mentjoekoer ,,Pardomoean".
Permainan dilangsoengkan
an spor-

tief, bola kedoea belah Tana berat

Sesud

sampe

pauz? 0—0.

Tetapi soedah

kerongkengan dibasahi ,,S.V. Pardomoean"'

telah bisa mentjoekoer djempolan T.V.C.
dengan berachir 1—0.
Permainan
dipimpin oleh satoe pe-

Pesakitan kedoea (Boekhouder) me- moeda Indonesi
:
er.
moengkiri toedoehan atas dirinja.
Penonton kepingin poela maoe tahoe
Beberapa kesalahan didapati didalam bagai mana kesoeda
hannja pertandingan B.
boekoenja, hingga
pesakitan ini tiada S.V. dengan ,,Pardomoean" jang akan da-

dapat

memberi

djawaban

jang memoeas-

kan.

Karena

banjak

saksi-saksi

tangkita

akan beri chabar !

jang akan PEGAWAI

diperiksa, pemeriksaan dioendoerkan, sampai besok pagi.
2

Ini. Onderwijzers.
—9—
Diangkat mendjadi: hulponderwijzer pada
Openbare Inl. school No. 7 di
Pemboenoehan seorang Tionghoa
di Siantar.
. Djarani Girsang, keloearan No:
Pada hari Sabtoe jang laloe kira-kira Pematang Siantar.

poekoel

2 siang

terdjadi

pemboenoehan

atas dirinja seorang/Tionghoa

Koelie j. poenja djimat itoe laloe ditang- tang Siantar.

di Pema-

Idem

hulponderwijzer

pada

school Medan, Mej. Ramah" Pohan
locaran Normaalschool

Chabar

Kawat.

commissarissen. Congres jang. bakal datang dilansoengkan di Djokjakarta.
Voetbal di Djawa.
Djokjakarta, 24 Maart. Pertandingan
antara Bondselftal Djokja dengan Semaang berachir dengan 2—1 boeat keme-

INDONESIA
Aneta
DARI

nangan

Radio

Rantjangan

Berhoeboeng dengan lakoenja Lot-lot
dalam

Voorzitterschap
Suikersyndicaat.

Semarang. 24 Maart.

Perlin-

lah

|

lam termijn kedoca.
Toean Kies tetap merasa perloe sekali A
memboeat raatjangan oentoek mendirikan
alat-alat

barce

dilaoet

sebagai

Wendirikan satoe fonds.
Ia

menerangkan

tjil

dalam

satoe

motinja.

/

/

v e r

e

|

ini

djam

djoega

Satoe keoentoengan boeat

Pesanan diloear Medan ha-

|

nja dikaboelkan pada siapa
i.
kirim
14.jang
kirim Postwissel
Postwissel ff 14.—

|

saban

lot. Kalau

kita

laat

T

poenja
A

M

M.K.

lah

oeang

—

& Lotendebitant

Datoestraat 4 — Padjak Gantocng

ke

Medan

.
.

8

menerangkan

Toecan

segala djoemlah-djoem-

bila ia bererti

Balatentera

melemahkan||

di Djawa.
Van

|

Weyden

mem-

pertanjaan

hankan

apakah

pelaboehan

peri

minjak

mengoerangi kekoeatan
Balatentera di Djawa.

bererti

berperang

pada

'Toean Kerkkamps
mentjaboet motienja
sementara sekarang tidak ada j. menakekogasaan

membatasi

j.

lagi

koetkan

dan brotti- brotti

dan

Poenak

roepa-roepa

oekoeran

jang

Kesawan

No.

79

—

Tel. 663

berdiri moelai

Pakean

1888 —

Sebeloemnja

Medan,

|

harga jang sangat moerah didoea djoemlah oeahg itoe, apabila tidak || engan
harap pada toean-toean dan angkoe-

I

djoeal

ada

kita

1930

| April

bahwa

|angkoe datang ditempat kita jang terseboet diatas boeat persaksikan sendiri. |

Baktaten di Dawn menda 4»,
lagi poela

lemah

dan

denga

akan menambah || 42

hoeggar

belandja lebih satoe millioen saban tahoen

Toean 'Dwidjosewojo

menjatakan de-

ngan djelas bahasa Boedi Oetomo tidak
ada mempoenjai programma rahasia. Spr.
berpendapatan, bahwa sndlitie Lendebosi

itoelah

hasil jang sssoenggoehnja

serdadoe, tetapi ia tidak pertja-

ja bahwa

motie

itoe akan

ditolak.

P

Tertengggoeng

(keatia

Oudemarkt. 7 — Medan

TON

G

Menjediakan

32

Djoega

ocang

klontong

MEDAN

roepa katja mata.

Keofntoengan

koran

.

da

loScoop

IN

1

ernemung

M.

1930, tentoe kemaoean

poen

membawa

berobah

dan kegemaran

pendoedoeknja

bon di Oostkust,
&

gambar) sewain

pada

tjotjok

besar

soekai,

potongan

lagi

NO namanja.
Dalam
kita poenja
toko tersedia
sekalian potongan itoe, demikian djoega
potongan lain.

Kita

poenja

harga,

orang

sampai

kenal,

moelai

dari

sampai ke Tapanoeli
tanah Atjeh.

5

Na

Dan djoega ada mempersewakan: VRACHT
dan

auto

lain-lain.

Lampoe

#

Menoenggoe

Keterangan

:

BIOSCOOP ONDERNEMING

soedah
Oostkust

merk:

THONG

Makaustraat (dibelakang
Telefoon

£

No. 491

& Co.
Royal Bioscoop)

— Medan.

-

boleh

hormat

JL

Peroesahaan

Apa itoe?

Indonesia
Kapitaal Indonesia
,
'“
Werkkracht

Indonesia

Jaitoe :

Belikan

Fotograaf atelier

»JAH

nek

1 A"

. PA) D ANG

-

Sanggoep membikin
model jang
lain, mana jang disoekai pembeli.

Atoerlah pesanan

dengan

Vertegenwoordiger Voor

Abdul

Gany

Ledikantenhandel

YLEBATA
Kesawan

No. 88

Telefoon 1346

Medan

—ma——

Membikin dan mendjoeal segala roepa tempat tidoer besi bocat orang
besar dan anak-anak. Selaloe sedia voorraad segala matjam model, seperti
model Soerabaja, model Batavia dan model Padang, dan sedia
roepa-roepa oekoeran.

segera !!!

Noord - Sumatra:

Jacoeb

SI BO L GA

AUTO

boleh tanja sama :

bagi toean- toean.

dengan

/

Pasar Malam.

kita kasi rabat jang" pantas.
36

/

Electrisch boeat keperloean

dengan

setlia barang
- barang klontong. Boeat beli banjak

/

Pembajaran direken paling moerah atau boleh berdamai.

Menoenggoe dengan hormat.
9g

adakan ,,Bioscoop” (komefi
y

compleet sama lampoe Electriesnja.
na.
.

hingga seloeroeh

rembours.

! !

/

kita soedah

Pesanan banjak dan sedikit kita ki-

rim dengan

Awas

Filmnja disediakan jang kotjak-kotjak dan ramai.

potongannja.

orang

!

Moelai dari sekarang oentoek keperloean kebon -ke-

Kesawan No. MEI
75
Medan.
Sekarang kita berada pada tahoen

Sekarang

ta

keloear

O

Awas

pendek, orang bilang pesen SOEKAR-

Boleh toekar katja jang
oesah

-

soedah

Sanggoep periksa katja mata jang tjotjok oentoek kesehatan mata toean - toean
dengan ongkos pertjoema.

“tidak

37

Banjak pakaian ditahoen 1929 pada
tahoen
1930 ini soedah terpandang
»uit de mode”
" demikian djoega petjipetji pada tahoen ini, banjak jang

C9, Martsiraat No 3—
segala

Telefeoon 20.

——

ME -0

Telefoon 9921M

KATJA MATA
&

.

B

Directeur: MULLER MaSSIS (IP kemaoean tahoen 1930.

Ia

TJIN

kota.

MEN

NACHTVEILIGHEIDSDIENST (4

.

dan barang

1

——

PARTICULIBRE

Toean Kramer,

TOKO

MEDAN

12

Sen aa

BOELAN,

malam.
nannja.

d
dari
ter-

Wind Hzn. penningmeester,
Appelman
dan Fernandus,

Huttenbachstraat 29

aa.

menerima pesanan dari

!

roemah, toka. Poedang dar Lara

Voorzitter: Toean van der Laan secreta-

tis, dr. R.
toean-toean

Dan

Djagalah harta benda tocan
DENGAN
BEMBAJAKAN
5

berikoet:

,

'

.

Djokjakarte, 24 Maart. Besti
jokjakar!
Bestuur
Hoofdambtenaren
dari aart.
Boschwezen,

PN

menerima tempahan.
?
Segala matjam potongan jang
terbikin dari koelit Europa kita
bisa terima.

/

oeri

.

ke

sepatoe dang, mnedaha Bian

|

Ti
en

Perhimpoenan ambtenaartinggi pada Boschwezen.

diti sebagai

KATA at

Ia bi-

tjarakan berhoeboeng dengan hilangnja
kepertjajaan, maka soal ini adalah pegang
rol jang penting.

hormat JP

Bengan

R Awas”
was

dari soal

oeroesan

Sel

datang

:

Toean Soangkoepon akan menolak ke-| | Satoe partij No. 2 atau diborongkan

Boemipoetera. akan mengadakan millitie
'Toean
Fruin tetap berpendapatan

kelain tempat

1930.

doeloe

sampai

sekarang

dari

SEPATOE

1

didjandjikan

Api

,MO TJIANG SENG”

terbikin |

Singapore,

Djoega selamanja ikita ada persediaan
kajoe laoet, roepa-roepa
oekoeran.
| Anak kajoe, bamboe Siam, atap Nipah
| danMoelai
lain-lain.dari
2.61
n
sek
oelai

TOEKANG

batoe)

moerah

Volksraad.

Sendjata

Parfumeri#n

dari kajoe |

(damar

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

mempertaitoe

Papan

| Meranti

pergantoengkan stemnja kepada djawaban
atas

Afd.

BERDAGANG
|.

der

FE

KASIMAN

Batikhandel

bahwa djikalau ia menjetoedjoei voorstel | FIRMA MHADJI MOHAMAD TAIB & SONS
voorstel itoe, maka
Ni ia lakoekan ini de-||
:
Medan
Belawan
ngan perdjandjian jang koeat, bahasa ia | Palei
'
:
i
d
a
k
|
Paleisweg
Soekaradja.
Atapweg
akan tetap merdeka boeat menjetem tidak
Tel P9,
Tell 42. |
setoedjoe kepada

Oo

| kita tidak tanggoeng.

,
l e

n

djoega

peroebahan

Spr.

d

|

datang

boeat
.

Publiek

Kota soepaja bersegera-

| lagi.

negeri.

1

kilat, di-

kepada

pada kita boeat ambil itoe lot.
Persediaan
tinggal sedikit

Menoeroet Loco-

motief tocan Jelgerhuis Swildens pada
penghabisan tahoen ini akan metetakkan
Betawi, 24 Maart. Rantjangan per- djabatannja dari Voorzitterschap Suikerlindoengan negeri sogdah dibitjarakan da- |syndicaat.
doengan

seperti

peringatkan

Djokja.

VOLKSRAAD.

KORTING

SIAPA LAGI......!? |

Sedia djoeal Pathe Baby
Bioscoop,

dan

Cinema

toestel

bisa didjalankan dengan Elec-

trisch Battery motor dan Dinamo bagoes
dipakai dalam roemah tangga dan dibawak
dikebon- kebon dan bermatjam- matjam film
»Librarij” moelai 30-60-300 kaki pandjangnja
No. 10278 Billy at Home

10124 Harold Waiter (Harrold

yaaa —" t
ag4
MT Nu

Lloyd)

)
10297 Tailaring (Charlie ChaplinChaplin
)
10222

Charlie's Double (Charlie

10123 Snub is Sciontifie (Snub Piollard)
Datanglah toean- tocan dan ankoe -ankoe pereksa dimana tempat kita

jang terseboet diatas, serta
tidak seboet namanja disini.
46

banjak

lagi

film

jang tersedia jang kita

Menoenggoe

dengan hormat.

—

Patent Medicine & Postage dealer's
-

64 Mesdjid Lama

& 34 Kesawan Medan

-

MEDAN

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

Obat - obat
f
»

Koko Ijaar Aer ramboet Made in France
Minjak ramboet Dewi Lenggang Kentjana

»

Bedak De Koningin der Schoonheid» wangi

»

Poepoer seri penawar Dr. R. M. Saleh
Astma &

»

Bronchitis obat Isak Songe

Sipirocid obat poeroe pel tjoetjoek
Oesoes Boentoe Blinder darm
Mintkali
Antie

obat batoek masoek

Decentrie

obat

angin pilek

berak darah

nanah

Sirop Mengi obat batoek anak anak
Bedak Cure obat sakit kepala di tanggoeng

2.20
175
0.15

350
4—

»

040

»

040

»
»

175
010

2

H. A. R. ABDULHAMID,
Alip

Lbs.

34

Huttenbachstraat

No. 6 Telefoon 271

Kesawan
BATTERIJ

KELIN

Tjap ,SANSEY

No.

& Co."

26 Telefoon
Api Terang

93

sekali matjam ini gambar

Bisa simpan lebih satoe tahoen. Djoeal atau pakai sama sama senang

350

»
»

kita ada sedia seperti obat sampoe
orang baharoe bersalin.
Mintaklah daftar kita kirim pertjoema
Badoe

& Co.

0.15

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

agent

SANSEY

Kesawan.

Amat Iljas Pangkalan Brandan.

Awas!!
Maoe saja?
Maoe tjantik?
Datanglah di Calcuttastraat No. 31 - Medan
an
Ini toko Speciaal Kleermaker, dan sengadja baas
jang soedah biasa kerdja di toko Cornfield dan
mempoenjai kepandean jang tjoekoep.
ditanggoeng tjepat dan netjis dan
Pekerdjaan
each
- lenen-flanel
sedia segala kain-kain seperti palmb
- toko
dan keper poetih. Harga bersaingan sama toko
jang lain. Pesanan dari lain tempat dikirim dengan
rembours.
Menoenggoe

dengan

hormat.

SOO TOW

Dan Agent:

,OBAT

NJAMOEK"'

Tjap

STATION

Boeroeng

HOTEL:

Huttenbachstraat No. 6 B (Kelefoon

271) MEDAN

5 menit dari Station, jang selamanja menjediakan kamar-kamar

e

Tjenderawasih.

— dari f 250 — f4—
ang

jang bersih.

Ongkos kamar

/N

Goentingan atau potongan jang paling bagoes dan
nefjis, tjoema didapat pada,

LURNF EL

Kleermakerij:
Kleedermakerjj
jaitoe: satoe toko pakean jang paling toca dan terkenal
— dan ATJEH
seloeroeeh SUMATRA
TIMOER.

Pekerdjaan rapi dan bagoes.
Ditanggoeng pekerdjaan kita
«- menjenangkan publick.

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

»——

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
KESAWAN

88 MEDAN

TELEFOON

266

31

“SINAR
No. 20

Selasa

DELI

25 Maart 1930 —

24 Sjawal 1348

Chabar
Belanda
Den

Haag,

23

dan

Maart.

Kamer,

bahwa

Kamer

verdrag

kekoe-

Belgie.

Pasal perkara kanaal antara Luik dengan Maasbricht mesti diselesaikan, tetapi
perdjandjian tjoema bisa terdjadi djika
mempoenjai tjoekoep kepertjajaan.

tocan

23

Genetaal

Rooseboom

dan

| April

axis

tanggal

hadiah

Maart.

Inspecteur-

dari

“Waterstaat,

Van

Loon

moelai

permintaannjn

pasoekan-pasoekan

dari Yen Hsi Shan.

Barang-barang makanan, kajoe bakar
dan lain-lain barang makanan kepoenjaan
partij-partii moesoeh Pemerintah, seka
rang didjaga didistrict-district Peking dan
Tientsin

di-

Kemenangan
pemerintah

tjapkan terima
kasih atas djasanja dan
mereka diberi hadiah dengan titel Com-

Oranje

centraal

Hanoi,23 Maart. Dari Long Cheoe
Nas- dikabarkan,
bahwa pasoekan-pasoekan

jang — dikepalai oleh koloniel Mong dan

Dari Eerste-Kamer
Haag, 32 Maart. Erste Kamer

Den

pemerin-

Perhoeboengan jang achir jang terdapat dalam penilikan Peking dan Centrale
Regeering
soedah poetoes disebabkan
pengambilan
over administratie kereta
api.
Peking Hankau dan pengambilan
station — kawat oedara oleh agent-agent

perhentikan dengan hormat dengan diovmandeurs in de Orde van
sau.

saudara.

Lyp Hoe Jan soedah kembali
kota itoe

merampas

Generaal Yoe So Yoe lari bersama 300

menerima baik akan begrooting Ocroesan orang maksoednja mentjoba loeloeskan
diri kebahagian Timoer.
Loear Negeri
Benteng

Kapal

.Blijdendijk"

lenjap.
Den Haag, 22 Maart. Kebakaran pada
kapal Blijdendijk soedah padam: kapal
itoe soedah lenjap.
.

Kapal

Blijdendijk

berangkat

rubber,

vezel

dan

minjak

soedah

Palm

Hoogleeraar Zending
Den Haag, 22 Maart. Oetoesan-oetoesan dari Gereformeerde Zending memvoorstel soepaja dibenoemd seorang hooglee-

communist

soedah

diwatas tempat

dipoekoel

dan

mereka

lari

INDO CHINA.

dari Be-

lawan tanggal 28 Februari membawa moeatan

berdjaga

Hoekoeman

Saigon,

21

paksa

Maart.

soedah

dilakoekan

mereka

jang

toeroet

j. keras.

Peratoeran

boeat

keras

menghoekoem

memberontak

mela-

wan gezag Perantjis di Indo China.
Satoe perkabarars dari Indo Pacificagentschap mengatakan,

bahwa sementa-

asa oentoek

satoe pentjonto-

raar dalam ilmoe pengetahoean Zending ra Pengadilan militair di Yenbay mengepada
Theologische
Hoogeschool
di loearkan kepoetoesan-kepoetoesan dengan
Kampen dengan mempoenjai perhoeboe- tidak bertanggoeh, maka pembesar-pembesar militair mendapat atoeran loear bingan kepada Vrije-Universiteit.
Tarief pengoerangan
Sendjata.
Pasal
perdjandjian
ditanah djadjahan.

Den

Haag.

23

Maart.

Dari Geneve

dikabarkan,
bahwa Conferentie dalam
oeroesan Tarief-pengoerangan sendjata

ada dibitjarakan pasa! perdjandjian Volkenbond,

soepaja Keradjaan- keradjaan

menjatakan, bahwa perdjandjian itoe tidak
dapat

didjalankan

didalam

tanah-tanah

djadjahan. Oetoesan perantjis memasoek-

kan satoe amendement oentoek membatasi
hal ini. Djerman, Italie dan Zwitserland

mempertahankan

pasal

penghapoesan

melakoekan

han.
Dalam Provincie Phu Tho ternjata doesoen Vongla mendjadi poesat pemberontakan itoe, dan kermoedian keadaannja
soedah seroepa dengan tanah-tanah lainnja sesoedah

pendoedoeknja

dipindahkan

kedoesven-doesoen lain. Ada deiapan
boeah doesoen jang :m2mpoenjai peroentoengan

begitoe.

Dalam Provincie Kienan dekat
Haiphong berlakoe penjerangan dihawah pimpinan

Mognez.

Keroesakan

ri kedoea Dong

sebagian

da-

Lam dan Dong Cao soe-

sendjata ditanah diadjahan. Engeland tidak

dah diambil berhoeboeng
patannja bendera-bendera

dengan pertimbangan dia poenja Minister
Tanah Djadjahan.

sendjata revolutionnair, jang mana sbaroe
siap sebahagian.

dapat mengoebah pasal itoe, kalau tidak

dengan kedadan sendjata-

Coliin menerangkan, dengan menoeroet
Lebih dari 80 bom kedapatan
pertimbangan mr. Trip, bahwa Nederland beting laoet.
keberdtan
atas penghapoesan pasal per,
Lebih dari 340
penangkapan
sediaan sendjata ditanah djadjahan, sehing- Phu Tho sahadja.

ga karena ito djocga di Indonesia tidak
ada hak perlindoengan dapat dilakoekan
atau

boeat

menambah

ada perdjandjian itoe.
Wakil

Perantjis

kekoeatan selama

mentjaboet

amende-

mentnja, dan karena iitoe pasal persediaan
sendjata ditanah djadjahan
tetap
terpakai.

TIONGKOK
.

:
Penerbangan

Lear Blagk.

van

Hongkong, 23 Maart. Van Lear Black
soedah berangkat poekoel 7.25 ke Sjanghai.

»

dalam
dalam

Keterangan-keterangan jang diperoleh
dari orang-orang jang ditangkap menoendjoekkan, bahwa satoe niatan soedah di-

atoer bocat lakockan pemberontakan pada satoe waktoe jang sama didalam kota-kota jang teroetama dinegeri ini.
Persatocan boeat lakoekan perlawanan
itoe akan diatoer oleh dienst rahasia.
Di Saigon soedah djoega terdjadi perlawanan pada satoe regiment Boemipoetera, hingga keroesakan itoe boekan terdjadi sampai di Tonkin sahadja. Sesoedah
dinasihatkan oleh kolonel, keamanan kem-

bali seperti biasa.

Saja tiada bisa mendengar omong orang jang
kotor-kotor
dan kelakoean jang tiada senonoh itoe" —
ma ALKISSAH
kata perempoean itoe mengoetjapkan perkataannja
itoc dengan sopannja. Kesal benar rasa hatikoe
am! PEMOEDA
DELI
membawa kau ketempat jang kotor ini" —berkata laki
laki itoe sambil meminoem-minoemannja jang hamdikissahkaneoleh
pir
itoe. ..Saja harap lekaslah hendaknja kita
19
»SINJO DELI"
—- laloe habis
dari tempat ini. Sebab boleh djadi nanti ada
Tiada berapa hari lamanja kota Singapoera itoe orang salah sangka atau poen seorang kenalan
ada ramai benar terlebih ramai lagi dari jang telah melihat kita ada disini.“— Perempoean itoe melihat
soedah sebab hari itoe ketika hari Minggoe. Res- seperti roepa orang jang ketakoetan.
taurant jang ada dikampoeng Tionghoa itoe poen
kata laki-laki itoe" dia ialah Oesman,
toeroet merajakan hari itoe. Perempoean-perem- kau.Samsiar,
izinkankah
saja nanti pergi sendirian ditempat
pocan pemoeda-pemoeda tiada ketinggalan meramai- itoe sampai terpegang
oleh saja nanti batang leher
kan perkoempoelan itoe
bangsat-bangsat itoe soepaja kita orang mengeDiroeangan jang locar tempat perkoempoelan- tahoei perboeatannja dan kemoedian soepaja dapat
perkoempoelan mareka itoe berbagai ragamlah per- kitaMmenocloeng perempocah-perempoean jang telah
'bocatan mareka itoe jang tiada senonoh dipandang dikorbankan mareka itoe seperti jang telah diperbocat mereka itoe padamoe."
|mata.
(- “Disocatoe podjokan jang ada sedikit terpisa dari
Sedih benar hati Samsiar mendengar perkataan
| rdeangan jang loeas itoe, ada doedoek seorang pe- ini sebab ia mengerti benar bahwa permintaan itoe
Nrempocan jang masih moeda remadja dikawani ada terkandoeng boedi jang haloes pada orang
seorang laki-laki jang amat tjakap sikapnja. laki-laki ini
benar segala apa jang kedjaOesman, kau moesti berhati-hati benar sebab
jang tiada sepantasnja itoc dari dalam roea“itoe. Pergerakan gadis itoe serta socara laki- bangsat-bangsat itoe ada banjak mempoenjai kabertjakap-sampai tjoekoep benar bahwa ma- wan-kawan. Seperti si Abbas, kau tahoe ia ialah
an . seorang saudagar hartawan ia ialah kepala orangjang baik-baik
golongan pergaoel
a

tjitakan dan

keperlocan

kantoor.

Panggil sadja telefoon

Siapa

jang

dengan

mengamalkan

dengan

soerat.

DRUKKERIJ

,,PERTJA

TIMOER”

MEDAN

Rubberstempelmakerij, Boekhandel
Binderij.
Telefoon
1300

bermoesoe-

ambtenaar-ambtenaar

No. 1300 atau

Segera dan rapi Order toean-toean
itoe dikirim. Harga Melawan
Boekan omong. Tjobalah.
Ditanggoeng menjenangkan
Mesin baroe. Letter baroe. Perkakas baroe.
pesan

dengan
mengatakan
bahwa
memboeat
kelaparan bagi ambtenaar-ambtenaar itoc
bertentangan dengan agama
han

Stempel.

Kapan berkeperlocan. Tjobalah doeloe pada adres ini.
Djoega Boekoe-boekoe, Kertas-kertas dan Perabot-perabot

vergade-

Gou-

tah dan peroesoshan disebelah Oetara sebab ia sendiri akan mengisap bisa
ocHonan dan sebelah Selatan Anhui.
lar — seperti kata Generaal Dyen —

Schelde, tetapi tidak memberikan

Haag,

menghadiri

me-

bocat

asaan pada laoetan antara Nederland dan

Den

jang

kabar-kabar tentang perkelahian-perkela-

dengan

Inspecteur

politie

Be

hian antara

Oepah

ambte-

ring-vergadering oentoeck memboeat rapport dari pembitjaraan-pembitjaraan Gandhi, sehingga mereka tidak bisa, dapat
barang makanan.
Gandhi menasihati pendoedoek doesoen

Peking, 23 Maart. Meskipoen perang
itoe beloem begitoe hebat, tetapi hiroehara jang bermoela ada menjatakan dalam

Rijn

Mendapat

Gandhi,

naar Gouvernement.
Jambuzar, 23 Maart.
Orang-orang
pendoedoek doesoen “Ankhi tempat pengikoet-pengikoetnja, Gandhi berhenti semalam, soedah memboycot pada agentagent

Radio.
Belgie.

sedia

ke I:

Perang

Minister

antara

Tahoen

Kawat

larts van Blokland menerangkan Ecrsi
ngoebah

Pemboyecotan

.

BELANDA.

Aneta

Perlawanan

kedoea.

Lembar

NEGERI

INDIA.

vernement, sebagai djoega ia mamasoc
kan dirinja kepada moesoeh-moesoehnja,

&

apabila ia digigit oelar.

Dari Volksraad.

Burgemeester
Calcutta
dikoekocm IOhar
Rangoon, 23 Maart. Beurgemeester Calcutta, Sen Gupta, sebab dipersalahkan
mengasoet, dihockoem 10 hari pendjara.

Rantjangan

perta-

merasa
perloe dilakoekan penghematan
berhoeboeng dengan pertahanan di TaraPendjawaban peme- kan dan Balik Papan. Beroepsinfanterie
rintah.
perloe ditetapkan disana, dan kedoedoekan
Tindakan kaocmiboe.
Betawi, 22 Maart. Dalam Volksraad pada pelaboehan minjak itoe perloe meBuva 23 Maart. Gandhi soedah tiba soedah dinjatakan pendjawaban dari Re- makai sendjata lain.
disini datang dari Jambusar. Gandhi geering atas perdebatan tentang rantjangan
Penghapoesan militie-infanteri di Djamendjawab atas pertanjaan Mcj. Chat- defensie. Bertoeroet-toeroet ada berbitjara wa tidak berhoeboeng dengan pelaboeHoekstra han minjak, hanjalah maksoednja membatopadhijaja scorang pemoeka kaoem iboe tocan-tocan: A. ten Broeke
der Zeermacht,
generaal ngoenkan persatoean baroe dari militie.
dalam oeroesan sociaal, bahwa ia tidak commandant
soeka dan tidak ingiz kaoem — perem- Koster dan toean Kiewit de Jonge
Regeering membenarkan bahwa penaTocan Ten Broecke Hoekstra rikan dari beroepsmilitair kepada Balapocan menjia-njiakan anak-anaknja, tetabahwa Regeering njata tentera di Djawa membawa kekoerangan
pi perempocan
jang dapat
menoeroct menerangkan,
peratoeran pendjagaansanaknja, itoelah sekali akan menolak bahwa alasan-alasan pada kekoeatan tetapi ia tidak akoei akan
soedah dipasang masoek dalam gerakan- itoe disoesoen tidak dengan seperloenja kebenaran
keterangan
kelemahan jang
benar-benar. Pertahanan atas dasar arma- tidak dapat ditanggoeng itoe. Ketentoean
nja.
.
Mej. Chattopadhijaja- meminta soepaja da jang dimadjoekan oleh” Landmacht, dari kekoeatan jang seketjil-ketjilnja tidak
toeroet
'memboeat
perdjalanan mela- hanja bergoena boeat pertahanan didarat. diingini.
loei
presidentschap
Bombay,
dengan Pasal peratoeran boeat moesoeh-moesoehPerhitoengan ongkos-ongkos menjatamaksoed membawa doea pasoekan vrij- njajang mesti ia perbaikan melawan kita, kan bahwa rantjangan defensie baroe dewilligers perempoean, jang pertama oen- spr. menjatakan boekan itoe jang dimak- ngan tidak dihitoeng Afdeeling Penerbatoek melakoekan perlawanan
dan jang soedi.
ngan akan berlebih saban tahoen 2 3
Kekoeatan pertahanan kita ada bergan millioen. Pasoekan-pasoekan militie tidak
kedoea oentoek propaganda.
toeng kepada kekoeatan oeroesan oeang: pantas dikirim keloear Djawa dan MaAda tersiar kabar, bahwa njonja GandSpr. melawan (kepada pendirian toean doera
hi akan memimpin pasoekan pertama da- Dedreu tentang pengiapoesan sendjata,
Pertahanan dari tiap-tiap daerah oleh
ri vrijwilligers perempocan jang terdiri dan ia tidak membenarkan bahwa Kellogg
dari 37 orang moerid sekolah seminari- Pact itoc melenjapkan neuteraliteit. Spr. pendoedoek dari dacrah itoe bertentaum. Bermoela mercka beraggkat ke Bul- setoedjoe dengan pasal hak dan kewa- ngan dengan segala ilmoe peperangan.
sa dengan kereta api dan dari sana ke djiban oentock mempertahankan negeri Spr. menjoedahi bitjaranja, dengan menerangkan
bahasa
satoe
militie
Titel bocat melawan oendang-oendang ini.
Boemipoetera
hanjalahbeerti
garam.
Marine teroetama beerti bocat Loear pemborosan besar.
Djawa Madoera.
Toean Kiewit de Jon ge menerangToean Broecke Hoekstra menjatakan kan bahwa Regeering kerap kali memGerakan besar sekeliling Calcutta. bahwa bantocan dari anak negeri terha- beri tihockan bahasa ia tidak akan tjamdap defensie tidak akan diperoleh kalau poer atas perdebatan apakah azas-azas
Calcutta, 23 Maart. Ada dilansoengkan ocang terlaloe dibatasi.
defensie (perlindoengan negeri) ada savergadering diseloeroeh Bengalen jang
Oentock kapal-kapal mesti dikira lama
terdiri dari tentera vrijwilligers oentoek lagi hidoepnja, tetapi liwat beberapa ta- toe matjam tanda kepoedjian dari Seri,
Ratoe kepada Gowverneur Generaal,
mengadakan perlawanan.
hoen lagi soedah dikira lama.
Beberapa pemoeda dari Tipperah seSatoe tempat perbantoean di Borneo
Pengaroeh Volksraad.
dah berangkat ker Minnapore goeaa me- akan banjak memakan ongkos.
Kemoedian Spr. menjatakan, pertama:
ngambil hasil garam pada pantai lavet
Regeering tidak setoedjoe akan perba- bahwa tjara peratocran terseboet tidak.
dekat Contai.
hagian ongkos-ongkos itoe berhoeboeng
Dalam tentera vrijwilligers jang ma dengan satoe rantjangan oendang-oendang bertentangan dengan wet.
soek belakangan ada kedapatan voorzit- akan segera diperoleh.
kedoza: bahwa dengan menjertakan
Regeering memter dan onder voorzitter Gemeenteraad perhatikan sedalam-dalamnja akan ver- azas-azasnja, maka Voolksraad sekali-kali
di Howrah, jaitoe bagian depan dari Cal- drag Volkenbond dan ia menolak per- tidak terikat:
cutta,
ketiga : pemandangan-pemandangan
jang
timbangan bocat meminta advies VolCioendjoekkan oleh beberapa sprekers sekenbondsraad
Gandhi menjerockan
Pemilihan boeat adakan satoe model perti Volksraad, soedah djadi keliroe, sekemenangan
kapal perang ketjil terdjadi disebabkan dang segala debat tentang itoe tidak berSemangat
Regcering keperloean economie.
hasil, sebab segala perobahan lebih dalemah?
7
Motie pertama tidak dapat didjalankan. hoeloe soedah ditoetoep:
keempat
:
bahwa
djoega
kesempatan
Pendiriannja satoc Vlootfonds tidak
Broach, 23 Maart. Akan sebabnja Sen
Volksraad soedah diberi kelapaGupte tjoema dipendjara bovat sepocloeh perlee. Regeering djoega tidak setoedjoe boecat
hari ada berhoeboeng dengan keterangan dengan motie ini. Kedoea motie ini akan ngan jang tjoekoep oentoek pengaroeh
dipertimbangkan kepada Opperbestuur, besar atas mentjahari kebaikan oeroesan
dari Sir George Schuster lid oeroes
itoe.
oeang dari Wetgevende vergadering, bah- lain tidak.
Spr. menerangkan dengan djelas, apawa Regeering soedah mengambil kepoeMotie tentang tidak terikatnja kepada
toesan segala soal-soal belasting garam Volkraad boeat djalankan seteroesnja, bila Volksraad soedah beroleh hak Constitutioneel (hak boeat mengatoer oendangakan diserahkan kepada douaneraad, de- tidak perloe.
oendang sendiri) tidak oesah chawatir
ngan maksoed apabila belasting garam
Pertahanan pelaboe- lagi boeat membitjarakan berlakoenja sesocdah dibatalkan dengan harga jang
han minjak
bahagian dari azas
- azas defensie.
moerah, soepaja orang barjak dapat meGeneraal Koster, Kocasa Pemerintah
Spr. dapat menerangkan lagi, bahwa
ngelocarkan
garam jang bagoes, dan
timbeellah perasaan-perasaan dalam tem- menerangkan, bahwa dasar pertahanan Opperbestuur boleh diadi membenarkan,
minjak terdiri dari bahasa keberatan didalam Volksraad akan
pat Gandhi bahasa Semangat regecring boeat pelabochan
soedah lemah,
randjau-randjau mija dan diperlindoengi membawa peroebahan pada azas-azas
0
oleh kustbatterij. Tiara memakai sendjata itoe
Toean' Kiewit de Jonge menerangkan
Gandhi sendiri ada bitjarakan demikian, boecat pasoekan-pasoekan itoe ada lain
sesoedah ia mendengar bahasa doesoen sekali dengan di Djawa. Hal itoe tidak lebih djaoeh, bahwa satoe kepoetoesan
perloe dioemoemkan.
dari azas
s itoe tidak diminta, sehingga
Elders memboyeot dia.
Tentang reorganisatie dari Tentera di motie jang ditanda tangani pertama kali

(Lihat samboengannja dipagina IV)

orang jang djahat. jahat itoe." ..Ja Samsiar segala hal
itoe telahkoe ketahoci. berkata Oesman dengan ma
nisnja, tetapi kau poen djangan loepa bahwa di
atas doenia jang locas ini ada djoea didapati ma
noesia jang mengoetamakan kedjoedjoeran
dan ke
soetjian hatinja. Baharoe di oetjapkan perkataan
itoe" Samsiar terocs berhenti

hanan negeri.

Djawa ada timboel kekelirocan. Regeering oleh vd. Weyden ditolak.

Sedih benar rasa hati Oesman dan Samsiar melaan perempoean ini. Sedang perempocan
ini
memekik-mekik
— menanggoengkan kesekitanOesman
teroes menboeka pintoe itoc didalamnja
ada ternjata o
ang perempocan jang masih nja itoe, dari rocangan jang locas itoc ada kedengaran
mocda benar terbaring didalam tempat tidoer socara orang bernjanji dan bersoerak-soerak.
jang kotor benar. Ocmoernja kira-kir» 20 tahoen
sampai kedengaran njata
dan koelit badannja taoebahnja seperti koelis bangsa
ilik perempocan jang terbaring itoe
orang Europa.
kan kesakitan.
Samsiar

doedoeknja

dan Oesman
akan

lalos bangkit

men

joe kepintos

dari tempat

k:

r

itoc

Oesman pandang mocka anak gadis itoe dan
Moekanja poetjat benar dan badannja koeroes
laloe moeka kedoea mareka itoe berobah benar
Tiada ada sc ing poen jang memperdoelikan
Didalam
kamer itoe berisi socatoe korsi jang telah keriboetan
.Kau ada mendengar kabar apa ?" kata Samsiar
itoe sebab masing-masing
mentjaharii
boeroek dan soeatoe tempat tidoer jang tiada berke kesenangan dirinya sahadja
laloe berbisik ia kekoeping O-sman.
lamboe. Perempocan ini baringlah! ditempat tidoer
Oesman berkata : ..Saja mendengar soeara orang jang terseboet itoe memakai sehelai selimoet jang Oesman mendekati tempat tidoer itoe diikoeti
merinti-rinti sahadja
telah kotor benar. Perempocan ini memakai badjoe oleh Samsiar dari belakang
kebaja pendek jang berwarna. disebabkan kotornja Kedoca
mareka ini memperhati-hatikan keadaan
»Itoe soeara seorang perempoean jang sakit boleh kainnja telah bertambah-tambah, boleh djadi badjadi ia akan menghemborskan djiwanja jang rangkali selama ia sakit beloem pernah dibasoeh perempocan itoe kiranja telah njata benarlah fa ada
penghabisan atau poen barangkali perempoean itoc Potongan moekanja

tersiksa?"

Setelah berkata demikian itoe Samsiar pirang

poen teroes merapatkan koepingnja kedekat dingding kamar itoa
»Kesengsaraan jang seperti

ini tentoelah

akan

meneboes dosa-dosakoe dan soeatoe boekti bahwa
perbocatan-perboeatankoe jang telah laloe itoe ada
perbocatan jang kena koetoek.“ Begitoelah ada kedengaran soeara dari dalam kamar itoc serta terpoctoes-poetoes dan sedih benar.

tjantik benar dan ramboctnja didalam kesedihan.

-.

Apakah ini Mr. Abbas ?" kata perempocar itoe
Melihat keadaan perampocar' ini ternjatalah ia ketika Oesman mendekatinja dengan sedih bnar,

seorang perempocan jang elok serta jang telah ter-

Setelah Oesman mendengar oetjapan itoe dipahdidik
dangnjalah.
Samsiar seperti ta orang soedah ber:
Ia memekik disebabkan kesakitan sambil memegang .peroetaja dengan soeara jang terpoetoes- temoe dengan barang jang ditjaharinja itoe:
poetoes ia berkata
.Inilah achir penghidoepankoe jang paling peng
(Ada Samboengan)
habisan."

Soerat terboeka.

Indonesia
Pertavjaan

ingat jang :Kerdja bersama, itoelah,
Pakan kemadjoean.

SARIFOEDDIN.
Vereeniging bangsa kita.
Pangkalanbrandan.
Dalam Sinar Deli No 10 baroe-baroe —..m
ini, ada terbatja, pada saja satoe karangan
Noot Red: Kita, dari Sinar Deli,

lid Volksraad.

FIRMA BOEMIPOETRA
Topekongstraat 35 Medan.

Edition 6.

Toean Dahler madjoekah pertanjaan jang berkepala

sebagai diatas, jang di- dalam perkara-perkara jang seperti ini,
seperti berikoet pada pemerentah tertang- toelis oleh toean' S. N. Menilik boenji mesti berlakoe sama tengah. Oentoek
gal 8 October 1929:
toelisan toean tsbt. maoelah saja rasanja menjatakan pertimbangan jang samatengah,
Dalam ,,Soer. Hbl.“ 3October j.I.lem- tjampoer sedikit, sama-sama membentang- itoe, kita haroes mendengar keterangan
baran ketiga ada dimoeat satoe artikel kan fikiran tentang... . Vereeniging bang- kedoea belah pihak.
dengan kalimat.
sa kita. Lebih doeloe saja terangkan diSebeloem mendengar keterangan itoe,
»Perlue
diperiksa“, ditanda tangani sini jang maksoed saja dengan toelisan kita beloem dapat menjatakan pertimoleh Z., dalam mana ada diwartakan ini, semata-mata boekanlah akan mentje- bangan.
tentang perboeatan jang meroegikan raiat markan satoe-satoenja vereeniging, tetapi
didistrict-district Ophir dari fihak B. B. sekedar menoendjoekkan bagaimana sijang dinamakan.
kapnja bangsa kita bervereeniging. Sete»Perintah haloes“ soedah paksa raiat roesnja saja minta soepaja mendjadi perserahkan
mereka poenja tanah goena hatian dan pertimbangan pada pembatja
Koloniale Bank dengan dapat ganti ke- S.D. jang berhoeboeng dengan vereeniKoers harga wissel.
roegian sangat ketjil.
gingitoe. B(randan) S(port) V(ereeniging),
Medan 25 Maart 1930.
dikabarada
poen
itoe
satoe-satoenja Voetbal vereeniging di
Dalam artikel
kan tentang perboeatan politie terhadap Pangkalan Brandan, jang sangat banjak Australia
1 pondsterling f 11.95
koeli-koelie kontrak dari salah satoe on- dapat perhatian dari publiek, karena B. Belgi
1 Belga
» 0.36
Koloniale Bank dibila- S. V. terdiri adalah atas oesahanja bebe- Ceylon
dernemingnja.
1
Rupee
"095
Boemipoetera. Se- Danzig
ngan itce dimana beberapa orang koeli rapa t.t. Ambtenaar
1 Danzigergld ', ,0.50
itoe

katanja

dianiaja

,telah

setjara

hingga banjak poela publiek jang menamai vereeniging tsbt dengan ,club B.B."

sa-

Dennemarken
Duitschland
perha- Egypte

bocat me- Club terseboet, banjak mendapat
dan apa- tian dari publiek, berhocboeng
itoc
dengan
kabar
njelidiki kebenarannja
dibisa
permainan
spelersnja
ada
menoeroet
baterseboct
pemeriksaan
tah hasil
gaimana maoenja sport.
Sedang jang
beri tahce pada Volksraad ?
Atas pertanjaan ini pemerintah berikan djadi pemimpinnja terkenal poela terdiri
djawaban pada tanggal 24 Februari 1930 dari beberapa t. t. dan engkoe-engkoe,
jang terkenal di Brandan. Terlebih pocla
seperti berikoet:
berhoekarena selama ini di Brandan, inilah badilakoekan
jang
Pemeriksaan
boeng dengan artikel ,.Perloe dipereksa" roe ada terdiri satoc voetbal vereeniging
dalam ,,Soer. Hbl." 3 October 1929 lembar jang boleh diseboet dengan berdjalan baketiga, telah mangoendjoek, bahwa panoe- ik. Begitoelah, karena haroemnja nama
toeran dalam artikel terseboet tentang B. S. V. terseboet, saja poen tocroet
pemberian erfpacht dari beberapa perceel djoega disitoc masoek sebagai lid, dan
di Ophirdistricten pada koloniale Bank, spelers. Selama saja toeroet dalam vereeniging terseboct, memang saja penoeh
ada tida benar.
ada
pertjaja jang B. S. V. akan hidoep soeitoe
erfpacht
pemberian
Dalam
diperhatikan djoega kepentingannja anak boer teroes-meneroes, berboekti dengan
negeri, sementara pembelian dari hak- banjaknja leden semakin sehari semakin
haknja anak negeri telah dilakoekan de- bertambah djoega. Sikap pemimpin B.S.V.
ngan tidak terboeroe-boeroe dan sama waktoe itoe sangat saja hargai, karena
sekali tidak ada terdapat ,perintah ha- saja mengerti baik, semakin banjak leden
Ioes". Penggantian keroegian jang diberi- dalam satoe vereeniging, semakin soekan pada anak negeri, mengingat keada- boer djoega hidoepnja vereeniging itoe.
annja mereka poenja pertanaman, lebih Tetapi, dengan merasa sajang dan mcbanjak boleh diseboet ada terlaloe tinggi njesal sekali, paling belakang ini, saja
0... telah dikelocarkan dari vereeniging
dari pada terlaloe rendah.
Djoega lain-lain keterangan dalam ar- terseboet, jaitoe berhoeboeng dengan 1
tikel itoe tentang penghasilan erfpacht voorstel jang saja madjoekan, jang semapada Koloniale Bank berdasar keterangan- ta-mata dengan poetih dan bersih hati
. saja, jaito& 1 voorstel goena
mendjaga
|
keterangan jang tidak benar.
nama baiknja adres B. S. V. itoe.
koelie
koclie
Tentang penganiajaan
konterak jang diseboetkan dalam toelisan
terseboet bisa diwartakan, pemeriksaan ti- Sebagai seorang lid jang berpendapatan
dak mengoendjoek soeatoe apa tentang djoedjoer, saja soedah memberanikan hati
memadjoekan 1 voorstel. Sebab, sebagai
oeroesan ini.
saja ketahoei djoega, memang tidak sa—0—
lahnja satoe-satoe lid memberikan bocah
fikirannja pada Bestuurs Vereenigingnja.
Nationalisme di Philippino.
Apa lagi poela 1 voorstel jang sejang
mata
mata goena kebaikannja vereenidjelas
n
danga
peman
g
mboen
Menja
baroe ini tentang Congres Kemerdekaan ging itoe.
Apatah

pemerintah

bersedia

h
jang diadakan di Manilla, maka dibawa
ini kita berikoetkan poela pepato tentang
pergerakan nationalistisch di Philippin"

dari

Antonio

de

Tetapi, ja' sebagai boenji toelisan toean
S.N. (S.D. No: 10).... bangsa kita djaoeh sekali dari nama ,Kerdja Bersama”.
Dan... masih tipis sekalis pendapatan
bangsa kita dalam bervereeniging. Begi-

las Alas, anggota dari

Madjelis Perwakilan.

,
bahwa
Spr. moelai dengan mengoendjoek
ja
sebisan
oepaja
a
berdaj
telah
a
Amerik
akan tjoba bikin orang-orang Philippino
berjakin, bagaimana perloe dan berfaedah

toclah

dengan

voorstel

saja tadi, sebagai

satoe antjaman, saja terima sepoetjoek
soerat dari Bestuurs B.S.V. jang riskasadanja burgerschap Amerika Oentoek mak- nja memberi peringatan pada saja soesoed itoe maka diadakan soeatoe onderwijs- paja saja berhati hati menoelis soeratsysteem, jang oentoek propaganda boeat soerat pada Bestuurs B.S.V. Karena saja
pemerintah Amerika Studenten laloe di- rasa saja beloem meliwati baris kesopakirim ke Amerika Sarikat dengan keper- mannja seorang lid, soerat itoe saja balas
tjajaan dan pengharapan, akan sebaliknja dengan menoendjoekkan pendapatan saja
di Philippino, boekan sadja akan menje- tentang hal hal jang terseboet. Tetapi
toedjoei democratie Amerika, tatapi djoe- apa jang kedjadian? Tiba tiba saja tega bekerdja giat boeat bikin Philippino rima satoe lagi soerat Bestuurs B.S.V. jang
maksoednja mengatakan saja dilepas dari
dikangkangin teroes oleh Amerika.
vereeniging tsbt. dengan beralaskan....
Gagal. mengingat boenjinja statutan B.S.V. MemMaski begitoe toch ini daja-daja se- batja soerat itoe, terpikirlah pada saja
moeanja gagal, kerna studenten jang ba- jang vereeniging memperhentikan saja,
lik kombali adalah pengikoet jang sengit adalah pada tempatnja, (menoeroet stadari pergerakan boeat memoetoeskan se- tuten B.S.V.
gala perhoeboengan sama Amerika.
»Dari sitoe ternjatalah, begitoe kata Tetapi waktoe saja minta itoe statuten
spr. bahwa meski pada kita diberikan jang mendjadikan alasan kelepasan saja,
pemerintahan jang madjoe dan biarpoen Bestuur B.S.V. sedikitpoen tidak memadanja itoe propaganda sekolahan, tidak beri apa-apa (tidak memberi pendjawakoeroeng kita merintaakan hak kita boe- ban).
at toentoet penghidoepan sebagai satoe
Disini terasalah pada saja bagaimana
bangsa jang merdeka.
itoe tt. Bestuurs telah mengambil 1 siLebih djaoeh ia oendjoek, bahwa apa kap dengan ke Bestuurs annja terhadap
jang Phillipino moelai, adalah pengoela- pada saja, sehingga... terpaksa saja moesngan dari apa jang kedjadian dilain-lain
ti meninggalkan itoe vereeniging dengan
tempat. Itoelah ada penetapan dari hak.nja tiap-tiap

ra'jat akan

“diri, zonder penilikan
pengaroeh asing.
Itoe

menetapkan

mempoenjai

memerintah sen-

dari

pengaroeh-

kebenaran,

ngan

e.

tentang

jang tak enak.

Mengingat jang diantara t.t. Bestuurs
B.S.V. ada poela jang memberi keterangan pada saja, jang kelepasan saja dengan
begitoe memang tidak pada tempatnja,
dan maoe djoega kelak dibitjarakan le-

bahwa

bisa tertjegah dan
nationalisme tidak
tidak bisa tertindas.
Lebih djaoeh spr. berikan pemandajang

perasaan

bih djaoeh..... sajapoen tinggal diam, dan
mengharapkan, jang kekeliroeannja itoe

pergerakan kebangsawanan,

berhasil seperti di Egypte dan Tur- tt. Bestuurs B.S.V. barangkali masih bisa

berobah.

Tetapi

semakin lama

semakin

diam sadja, sehingga sampai sekarang. Sebagai satoe tjermin perbandingan pada
Akan tetapi pekerdjaan dari nationalis- pembatja, dan teroetama sekali t.t. leme beloem rampoeng sama-sekali, India den dan Bestuurs B.S.V. sengadja saja
masih berada dibawah tindasan dari toelis karangan ini, jang mana saja minta
Engeland,
meski
nationalisme disana djoega sedikit keterangan dari t.t. Redac
soedah mendjadi loeas sekali.
tie S.D. bagaimana pendapatan t.t. tentang (jara-tjara bervereeniging sebagai
Patriot-patriot di Djawa moelai menger- jang terdjadi pida saja itoe.
ti itoe keperloean bocat memerdekakan
mereka poenja tanah dari penikikan lain
Dan seteroesnja saja harap soepaja t.t.
bangsa, jang djoemlah ada sedikitan da- Bestuurs dari beberapa vereeniging bangsa
Ti mereka poenja negeri sendiri.
kita, soeka kiranja menerima baik perhatiannja leden, dan soeka poela kerdja berimperialisjang
bangsa
Kadang-kadang
tisch telah mentjoba akan tindas nationa- sama goena keselamatannja vereeniging
jang
tt. pimpin. Haroeslah sama kita
lisme dengan tenaga keras. — (Pem.)
Djawa.
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terima

katjanja, sehingga penglihatan teragg seperti sedia kala.
Dan djoega moelai 1 Maart sampai 31 Augustus 1930
siapa-siapa toean-tocan jang beli katja mata dari kita akan kita
kasi persen satoe pasang katja, matjam mana jang toean-toean
soekai, djoega nanti perkara onkost memasang kita vrijkan.

Padang.

14 Maart, 1930.

kita baroe
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Semasa badan masih moeda, disitoelah segala-galanja bethimpoen. Tenaga mengalahkan koeda, ketangkasan melebihi acrobat dan aksie menjeroepai filmster !!
Semasa moeda orang memoeasi apa jang hendak dipoeakarena itoelah masanja segala-galanja hendak
sinja
dialami !
@ Sesoedah toea terkenanglah kembali pada masa jang socdah lewat,
& ketika mana kehidoepan seoempama didalam mimpi. Ketika sendi W
& anggota, rasanja, moelai koerang tenaganja, nafsoe moelai kendor, ?
@tentoelah kenangan jang lama itoe menjedihkan sadja. Oleh karena itoe, agar soepaja kekoeatan kembali lagi, nafsoe jang hilang
&timboel poela, makanlah Obat Koecat Safoef Hidjazi. Ta
& perdoeli berapa 'oemoer toean, Safoer Hidjazi mendjadikan toean W
@ moeda kembali moeda didalam erti jang sepenoehnja. Djangan&
@ dikata orang moeda, sebali ia memakai obat koeat ini, sepoeloeh
&@ kali ia gojang kepala !!
?
Heran dan mengadjaibkan akan perobahan atas dirinja ! ! !
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Menoenggoe dengan hormat
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MEDAN

batoek, dada, napas sesak, asthma, mentjantikkan moeka, bermatjam matjam obat sakit peroet,
darah berhenti, sakit mata, kentjing nanah, Radja Singa, ambeian, demam, sakit koelit (gatal
gatal), loeka loeka, sakit gigi, panau, obat
awet, dan segala matjam roepa penjakit.
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malam.
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»Kita sedia plaat pilihan belaka, dari lagoe Europa,
Melajoe, Arab, dan Mesir. Sedikit hari lagi akan datang
poela plaat Ketopraak Sidiomoeljo dari Solo. Boleh
atoer pesanan dari sekarang.
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toean mentjari tabib jang dapat memberi pertolongan bagi toean.

BONGSOE
Eigenaar.

TABIB BRITISH INDIA

S. R. B. RAM

KEGOENAANNJA JANG BESAR.
Pada

hari-hari

perdjamoean,

biasa, dalam

selaloe Anggoer

boelan

poeasa

obat

tjap

boeat lebaran

Boelan

adalah

Tabib

jang dapat memberi

soeatoe tang-

goengan "kepada toean.

dan di

menarik orang

S. R. B. RAM

poenja perhatian.
mempoenjai

soerat

soerat boekti,
boehkan dari

soerat poedjian,

mempoenjai

soerat

beberapa banjak orang jang telah disempenjakitnja jang berbahaja, jang berada
diantara hajat dan mati. "

Oleh sebab itoe, djika toean, atau familie toean,
atau kenalan toean, bila dihinggapi penjakit,
diselakan
akan datang mengoendjoengi dan
menanti dengan hormat.
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S. R. B. RAM
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India Wilhelminastraat 115
Telefoon No. 1326.
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Medan
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. Tetapi lele3s minoem Anggoerobat
Yap Boelantulki Fen, Sebentar
bila: 9.
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.Boeat orang sehat, orang sakit, perampoean baroe bersalin dan orang
banjak tenaga lagi, Anggoer obat tjap Boelan selaloe misti di pergoenakan.
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Batoe Bahra, saroeng

Djokdja.

Pajoeng soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak
matjam jang lain.
Harga moerah, barang bagoes.
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limin, laki-laki dan perempoean, soepaja
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orang

minta

jang

Provincie,

pemimpin

padanja tentang atoeran-atoe-

nasihat dari

ran tjara perlawanan kepada pemerintah,

apabila Regeering tidak lakoekan

bahwa

sadja.—

MASIH

beli ini hari djoega
Ketinggalan lagi sedikit

SEDIA:

Almanak Buning 1930 Melajoc dan Dj jawa, dan memakai
loterij (persenan) barang-baranh No, ff 1000
|
lain djoemlah semoca f 3000.— berlampir alm.
Selain memiliki
almanak ada harapan poela
priys
harga a f I.— sadja. Dan Volksahmanak Me
1930 0
f0.60. Dan baroe terima bockoe, Siapa dia itoe? ? ?
atau Gadis Bangsawan (Hati wadja), terita - tieritanja menarik hati betoefiharga a f 1.50.— Dan
banjak sedia lain-lain boekoe. Silakan pesan atau datang sendiri

23

MOSKEESTRAAT

42

TELEFOON

906.

penangkapan, maka tindakan tanda tidak
soeka kepada pemerintah diteroeskan.

TOKO

' ADVERTENTIE
Awas!

TIMBANGAN

Selamanja

Semoga Modernetijd sekarang.
Dizaman tjepat kaki ringan tangan
perloe

TOELIS.

Soeatoe perkakas jang bergoena
oleh sebab itoe
kaoem boeroeh, kaoem saudagar,
ja! Siapa sadja, moesti tahoe
memakai mesin toelis dengan ketjepatan sepoeloeh djari.
Diselakan toean-tocan moeda
dan toca datang beladjar pada

ada sedia

dengan

Timbangan
- piring dari kajoe,

10, 15, dan 25 kilo.

Timbangan - kajoe besar dari

125, 150, 175, 200 kg.

Zwavel

Timbangan - medja Timbangan-maas, Tekoeran meter, pengoekoer kaen, Gantang beras ketjil dan besar.

Telefoon

rijbewijs dan

Wang sekolah, wang makan dan beli pakaian kerdja tjoema

Tanja

Poeder

keti

pikoel,

44

PARKER

A

jang

DUOFOLD

memboeat gambar roe-

nummer
jang

with Over-Size Barrel and

Batoe me-

djan: Oempak (sendi) roemah:

Kelimah-kelimah
jang ditoelis
dengan tangan oentoek perhiasan
dinding dan Kreemaker:
Harga pantas

Ketjap

Japan

TAFEL

Perhatikanlah

Mohd. DAOED
Djalan Poeri

Life-Enduring Point

TERMASJHOER SEMENDJAK TAHOEN 1898
hingga hari ini memberi kepoeasan dan kegembiraan
dalam roemah tangga jalah:

SOJA

jang

No.

HE striking appearance of The
Parker Duofold makes an instant
appeal to discriminating people everywhere. They immediately recognize

1.

the distinctive beauty of its lacguerred barrel, with jet black tipped ends,
rteminiscence of Chinese arts.
The Duofold is not only the handsomest fountain pen made? it is also
the most perfect writing instrument
American inventive genius has prar
duced. Its native Iridium point is as
smooth and life enduring as a polished

tjap dan merknja:

(Kota Ma soem) Medan.
4

COIFFEUR
Dipersilakan

jewel bearing and should'easily last

toean datang me-

25 years or more.
The Duofold is made
by The Parker Pen Com-

ngoendjoengi
oentoek
berhias
Tempat bersih dan teratoer, toe
kang pilihan dan bekerdja hatihati
Sedia
djoega
perempocan.

1

tempat

pany of America, whose

oentoek

Pointas
#mooth and
Hfe enduriag
ana jewei
bearing.

- AHMAD
—

OUDEMARKT

7

fountain pens and metal
pencilsarethc .:Diceofdiscriminating buyersin Asia

asin Europe and America.

MEDAN

80” LUITENANTS WEG
MEDAN

Coiffeur
Wilhelminastraat 89
#

Kita

Medan.

poenja tempat,

ini (15-3-30) boeka

moelai

baroe

di

hari

Perkenalkanlah ketjap Tafel Soja tjap Koeda kepada kaoem

Wilhel-

keloearga tocan. Kaoem saudagar perloe menjimpai n ketjap
ini didalam kedainja, soepaja menjenangkan sekalian langganan.

minastraat 89.

Soenggoeh

tempat

baroe,

tetapi

KOM

pekerdjaan soedah lama berdjalan, ditanggoeng

rapi dan menjenangkan.

Selakan tjoba !

40

36

Duntota Je. .
Same except for size

Lady Duotold
With gold band mounting
Aa Sa naa

AI

86 Luitenantsweg Medan
Telefoon

CH.

43
Kapiteinsweg

9

FRED.
MEDAN.

haroem,

Kita ocroes sam—
Selakanlah !

traat 20
Medan. Telef. 1552,
4

YOCHNY.

Tie Pen cf
Classic Beauty

mah - roemah dan mendjaga pekerdjaan : serta menerima oepahan

boenga dari Cement:

kan.

wahid

toelen:

Tjotjok oentoek perkakas toelis dalam zaman jang modern ini.
Tersedia dari bermatjam matjam model ketjil 'dan besar.
Boleh dioekirkan sekali nama pembeli pada batang
PARKER DUOFOLD
dengan onkost
moerah tapi manis dipandang mata.

teroes bisa di pake.

memboeat blauwdroek dan wit
drozk.
Djoega sedia mendjoeal Pot- pot

—

ckantoor kita

Pembelian banjak boleh berdamai harganja

Sanggoep

baoe

tidak lain dari

Semoea ini soedah ditera (ditjap) djadi
M.DAOED
TEEKENAAR

sampai

11 Ada pihoetang jang soesah mex
jei

VULPENHOUDER

Tjanting - minjak, Tjanting -soesoe, Timbangan Ametika merk Fairbanks, 200, 250, dan 300 kilo. Batoebatoe besi dan Tembaga.

,

pilihan belaka.

Tocan ada
nagih

Directie

1394.

Kv

BARCELO

rangan

djaoeh pada

oentoek

al dari goenocng berapi. kita
jang kwaliteit baik
HARGA
#RSAINGAN
jalah hasil Bere igi negeri dingin, kita djocal per

REKENING
lebih

160,

ja'ni tepoeng jang
rn
sedia

KOFFIE

The Methodist Typewritingschool
Medan

(School tot opleiding
kolah oentock
belad
membongkar
dapat rijbewijs

Tempat beladjar diboeka siang
malam tigakali dalam satoe Minggoe. wang sekolah f 5.— satoe
boelan. Cursus diadakan tiap-tiap
doea boelan boeat examen.
Keterangan lebih djaoeh mintalah pada
9

senang hati.

5 TOVIL

roepa - roepa:

kita.

Kapiteinsweg

2
Pesenan banjak dan sedikit, kami terima

merk HAP LIE Telefoon No. 998
di PACHT STRAAT 29 MEDAN (Dibelakang toko
———
Bombay - Besar)

Awas!

MESIN

Inilah

—0—

DELI

soepaja djangan kehabisan,

en

80. 000 vrijwilliger.

MEDAN

.

BDULHAMID Mandailing
Padjakgantoeng No. 5

poeloeh

cek H.A

delapan

. 1000.000.—
Tr Jikalau toe
dak toeroet
k aja
lek:
ng

32. 4

dari

prijs

Batikhand
Kesawan No

terdiri

vrijwilligers, betapakah orang atau bisa
menangkap dianja walau ia mempoenja

'1073

Pn

Adres

koeatan

D

kasaran.

tahoen 1857 dan 1919. Apabila Rering tidak
dapat perboeat apa-apa
padanja, sedang ia tjoema poenja ke-

dan

da

£ 150.000. —
dan

batik haloesan

perkaranja Sen Cupta bahwa Regeering
apa lebih keras atau lebih lemah dari pa-

menjediakan

Hoofdprijs

melihat kepada kepoetoesan

ka in
ka

£. 2000.000.—

orang

ada

apakah

jang

dapat

bertanja,

s.

batikhandel

tidak

ia

c.

besarnja

adres

1 penting.
(|
Seteroesnja

Batavia

matjam

poen-“ia dengan 'setjara berterang-terang
melanygar oendang-oendang dan mem'boeat
pembitjaraan-pembitjaraan
jang

riboean

Eijkenstichting

