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a,

Moeham-

Aisjiah dan congres moerid-moe-

madijah,

dengan Pengoeroes

antara wakil pers

itoe, telah

Congres

perselisihan.

terbit soeatoe

perseli-

didalam

djoega

han ini, hingga tiada. bersenang hati
“

jang soedah

kedjadian,

Ini 'ada soeatoe

beberapa kali terdjadi antara pers dengan

ini,

perkara

Meskipoen

pihak publiek.

soeatoe perkara antara kita, pers, G:
ngan pihak lain, selakoe pers perkara ini

mesti kita pertimbangkan djoega dengan
sarin tengah. Selain dari memberi penger-

berselisih.

lawan

pihak

tia kepada

kesa-

mengakoei

kita Sendiripoen haroes
lahan sendiri.

ini, kita haroes menoetoerkan

Oentoek

doedoek perkara sedijelas-djelasnja.

Wakil kita menjampaikan doedoek perberikoet:

kara sebagai

tanggal

Setelah kemarin hari Kamis

sore,

1930 djam,2'',

20 Maart

sewak-

mefigoen-

toe wakil pers telah datang

Baji Aisijah, setelah

Congres

djoengi

wakil-wakil 'pers doedoek dimedja pers
seorang wakil Aisijah berkata: »Wakil pers, tidak dioendang boeat Congres ini”. Karena itoe wakil pers semoeanja

berangkat

poelang.

Hal ini, pengoeroes Congres Aisijah,
seakan-akan merendahkan deradjad pers,
jang mana tak dapat dipandang baik
pers.

wakil

Oleh oemoemnja

Kemoedian ditengah djalan,
wakil pers dipanggil kembali
Sebab itoe sorenja, wakil pers setelah beremboek dan ber-conferentie des
ngan soeara boelat, telah mengirimkan
mana dengan mondeling,
dengan lekas, sebeloemAisijah besok tanggal 21
hendaknja mendapat keberes.

Aisijah, bogat
minta dioeroes
nja Congres
Maart 1930
djelasan dan

Boenji iioe soerat sebagai berikoet:
Fort de Kock 20 Maart 1930
(djam 7 sore)

Dengan segala hormat, berhoeboeng
dengan

hal jang soedah kedjadian terha-

dap kepada kami wakil pers, jang ada

dapat oendangan dari Comite van
Ontvangst Mohammadijah boeat hadiri
ini Congres, ialah soepaja bisa membandengan soerat katoe menjiarkan djoega
boeat
propaganda
Sak,
kami
bar jang
Mohammadijah dan iapdenja perkoempoelan kaoemiboe Aisijah dengan pertjoema, tetapi

soedah alamkan,

dari kedjadian jang kami

seperti

mana

agtara

tadi sore (20 Maart 1930 djam 2'/,)
soedah kedjadian di Congres baji, ialah
tjara perlakoean terhadap pada kami
wakil pers dan wakil pemerintah, titnboelkan perasaan seperti djoega kami
poenja hadir tidak dihargakan lagi, dan
dimana kami soedah dianggap sepertik
djoega anak-anak, sebab pertama
oleh satoe lid Comite v. Ont-

dinjatakan

vangst, kami tidak dioendang, ketjoeali
tiga t.t. Dr. de Vries, Dr. A. Ripin dan
Dr. A. Saleh,

kami

mana

lantaran

jang

lain jang berhadir soedah tentoe tidak
lain moesti keloear dari medan congres,
setengah djalan dipanggil

djaoeh

seperti ini terhadap pada kami

wakil

pers,

karang

dengan

kepaksa

menjesal

ambil

kami

se-

tindakan boeat

dapatkan kepastian tentang pendirian dari

Hoofdbestuur Aisijah terhaaap pada
pers: Apa hadirnjadanbantoean

dari pers sebetoelnja

tidak di-

hargakan?

Soepaja kami djoega djangan boeang

tempo sadja.

Dengan segala hormat kami mengharap tt. Hoofdbestuur soeka kasih
.
itoe kepastian.

Maaf

dengan

segala hormat,

kami

dari pers.

n Djin (Radio). Soetan
1 “Gwg) Osi Tie
atra Bode)

Noeedin (Sum

““Roestam (Pandji Poestaka). Marah
«(Sinar Sumatra), St. Lembang

(Sinar

Aisjah

pers datang distand

dan

bersoea

Kaoem

dengan kaocm

TT

Sedangkan wakil pers meminta dibe-

aren

—

1174

25 Sjawal

"berbeda
bail

toeboehnja, baik
Comite v. Ontvangst, teroes dibitjaradan
maoepoen da
diri
atas
kan apa jang telah terdjadi
Kaoem lelaki
wakil pers kemarinnja dan membitja- kocat,
.meskipoen
rakan djoega soerat pertanjaan jang
sekalipoen
: tetapi
dikirim oleh wakil pers
Comite v. Ontvangst berdjandji akan lah akan kalah k
membereskan hal itoe, sesoedah Cong:

res Aisjah nanti.

Telefoon No.

Telegram

adres

e.
Amuterdan

|

Kaoem

dengan

DELI"

»SINARDELI"

1348.

1

isteri
lelaki,

an.

— Bindjei, Nederland: Publiciteitskantoor ,De Globe” Si
1 95
terdam. Tan Tek Bie — Hoogendorpstraat 29 Medan.
8

19

TJATETAN.

trische Drukkerij & Uitgevers Mij. ,SI NAR

Tahoen

Congres

Uu: ditimpa bahaja
berpikir, tidak-

Fort de Kock, den17 Maart1930

Aisijah di Fort de Kock.

Di hadiri oleh

4000 perempoean.

inar Deli")

Congres bertempat dizaal cong res Modari
hamadijah, dimoelai poekoel 9.3! pagi.

(dalam congres Aisijah)

dilansoeng-

IL.

iboe bermoesjawarat.

tang
soesoenan
:dalam kekocatan
gala hal.
enjai
hati jang

sperempoean

ke

Congres Mohamadijah, dan bertambah €
Soetan

Tinggi

Parpatih

Districtshoofd — Boekit

Bagaimana djoega, soeatoe critiek hakan Congres Aisjah. Achirnja Comite
Wakil
pers tjoekoep datang sebagaiv. Ontvangst kaboelkan kehendaknja roes djatoehkan — kepada Comite van mana congres Mohamacijah
Ontvangst,
sebab Comite ini ternjata tidak
pers itoe.
Publiek berhadir ada kira antara
4 dan
Congres diboeka, wakil pers doedoek mempoenjai Vaste Standpunt (pendirian 5000 (riboe) orang, selain dari pada wakil

Bermadoe

boesoekkan

bagi

dan

setengah

megangnja.
Potong ramboet, berdansa
dangan

tangan

negeri

mem-

bagi setengah memoedji

didjalan

dan bergen-

raja, dan

berpa-

kaian setengah telandjang itoe, adat Barat
jang seroepa itoe, djanganlah makin lama
makin mendjalar kenegeri kita ini, kerena
dimana anak negari jang memeloeki Agama
Islam, terlarangiah adat jafg seroepa

ditempatnja, selain dari Voorzitster telah jang tetap).
pemerentah dan pers. kesemoeanja peremApa sebab sesoedah Journalisten itoe poean.
doea orang speres
rjang telah beritoe.
bitjara, membitjarakan roemah tangga- dis»eroch angkat kaki", kemoedian diSewaktoe congres akan dimoclai ter| Tjintailah bangsa dan adat tanah air,
nja, waktoe telah berdjalan lama djoe- panggil poelu kembali. Apa sebab, sesoc- bitlah sedikit kckeliroean bagi pengoedjanganlah mentjontoh dan meniroe adat
dah mereka diberi maloe, kemoedian di- roes Congres dengan wakil pemerintah orang datang jang dilarang oleh, igama
ga.
boedjoek poela!
dan pers. Sebab wakil pemerintah dan
ita.
Inilah socatoe boekti, bahwa pada ber- pers
Wakil-wakil
pers
hanja — metidak diizinkan masoek kedalam zaal
dan kepandaian orang barat paminta soepaja diterangkan dihadapan moela wakil-wakil soerat kabar itoe ,,di- anja ada tersedia sebocah tempat jang toetIlmoeditiroc,
dan jang pintarpoen patoet
Congres oleh pihak Aisijah, bahwa ke- oesir“, Comite van Ontvangst berlakoe dilingkoeng dengan kain, tetapi amat dja- bergaoel dengan
si Bodoh, djanganlah
djadian kemarin antara salah seorang Co- sembarangan sahadja, dengan tidak oeh daris podium.
menjisihkan diri, mentang-meatang....
mite van Ontvangst dengan wakil
- wakil berpikir pandjang
Sipintar setengah maloe ia kalau diseKita oempamakan doeloe, orang-orang
pers,
semata-mata hanja perselisihan faWakil pers dan pemerintah tidak ma- boet ia islam dan mendjadi tjatjian baham. Perkara itoe soedah selesai, dan di- soerat kabar betoel soedah salah langkah, oe terima tempat begitoe djaoeh, achir- ginja kalau ada jang tak pandai bahasa
harap pihak oemoem tidak membitjarakan mengapa Comite tidak berpikir masak- nja, setelah tjampoer tangan H. P. B. ba- Belanda.
masak, mengapa mesti diboektikan diha- roe disediakan tempat dekat podium.
lagi perkara itoe.
Kemadjocan dan mentjontohnja haroes
dapan chalajak ramai: soeatoe Comite jang
berhati-hati, setengahnja poela ada jang
Sebeloem vergadering dimoelai, antara mengoeroes pekerdjaanjang sekian besarnja
Voorzitter Njai Dachlan dari Djoc- berkata, ,saja tak pandai bahasa saja”
wakil-wakil pers dengan doea orang Co- tiada mempoenjai pendirian jang tegoeh! ja, sesoedah memboeka vergadering me- lagi”
ada-ada sadja!
Sesalan kita jang kedoea terhadap ke- mimpin kerapatan diserahkan kepada Moen
mite van Ontvangst telah bermoefakat
Aisijah kini sedang berdjalan kedjoelebih doeloe, akan dilakoekan seperti jang pada Comite terseboet, ialah : tiada poela djiah dari Java.
roesan oentoek membenteras adat bangsa
terseboet diatas. Akan tetapi setelah ver- menetapi djand:inja.
sana jang tida bersesoeaian igama islam.
Bermoela
dengan wakil-wakil pers
gadering berdjalan beberapa lamanja ....
Moendjiah berkata, saja koerang panFadjar Asia ada menerangkan Regandjandji itoe tiada ditepati oleh pihak Co- soedah diadakan perdamaian, bahasa ke- dai bahasa Minangkabau, sedangkan saja djilan Instructienja Aisijah, kegandjilan
mite van Ontvangst atau oleh pihak doea belah pihaknja soedah menghabisi datang baroe sekali ini kemari, kalau sa- ini, boleh tjoba dan boleh lihat, kalau 4
sadja perkara itoe, dan poetoesan damai ja salah berbitjara harap
Aisijah.
maafkan, dan boeroek baroe tjetjat, djangan
moeda “
iniakan dima'loemkan dihadapan verda- ambillah maksoednja sadja.
mentjetjat sadja tocan !!!
Oleh sebab itoe, wakil-wakil gering.
DiMinankabau baroe sekali ini diadaAisijah merasa beroentoeng hidoep depers laloe ,angkat kaki" dari
Apa
sebab
poctoesan
itoe tidak di- kan congres Aisijah, amat soelit bagi
ngan organisatienja jang baik.
njatakan, apa sebab, setjara Islam !, djan- kami akan memimpin kerapatan ini, karoeangan congres.
dji itoe tidak ditepati !
rena berlainan bahasanja, tetapi apa boAda djoega satoe doea pers, mentjari-,
Demikianlah doedoek perkara.
Llehs.boeaf akan kami lakoekan djoega tjari-ketjetjatan dan keboesoekan Aisijati-u#
sedapat-dapatnja, kemoedian spreekster hal ini tidak akan menggemangkan Aisijah.
Kita" kenal persoonlijk dengan toeanserahkan pembitjaraan kepada" Sitti Hajjtoean Oei Tien Djin (Radio), Soetan
nah secretaresse Hoofdbestuur Aisijah.
Aisijah maoe bekerdja
bersama-sama
Noerdin (Sumatra Bode), Roestam (Pandji
Sitti Haijnah
berkata, soenggoeh dan meharap bantoean dari kaoem lelaPoestaka), Marah Soeleman (Sinar Susaja koerang pandai bahasa Minangkabau ki (samenwerken) sedangkan ia berdjalan
Politie menangkap Politie.
matra) dan Soetan Lembang Alam (wakil
dan Melajoe harap dimaafkan.
disamping Mohammadijah.
Baik
djoega kalau
Sinar Deli") sendiri. Diantaranja ada
Setelah spreekster, menerangkan ditaditjoba di Medan. hoen 1929 j.I. kalau kami kenang-kenang
poela sahabat-sahabat kita.
Pekerdjaan Aisijak, tak koerang dengan
Hampir sekaliannja Journalisten jang
(Tj. Soematra.)
pergerakan kaoem isteri, djatoeh berli- kerdja Mohammijah, daniaakan mendirikan
soedah ,,toca dienst", jang boekan baroe
Barangkali telah lama pihak jang ber- nang air mata kami, sebab boekan main Studiefonds ditiap-tiap tjabang oentoek
sekali ini menghadiri permoesjawaratan wadjib mengetahoei tak baik bahwa ada rintangan dan halangannja, tapi soeng- menolong anak jatim.
jang patoet-patoet. Oleh sebab itoe, kita antara politie-politie agent j. main-main goehpoen demikian, disana sini timboel
tidak pertjaja, toean-toean terseboet telah dengan. ocang smeer jang diberikan oleh djoega pergerakan kaoem iboe, melihat
Niat Aisijah petang dan pagi, akan me
melakoekan barang sesoeatoe jang tidak soepir
auto jang ditangkapnja, akan te- keadaan seroepa itoe, boekan kepalang nambah langkah madjoe kemoeka.
patoet
tapi amat soesah akan memberi boekti. besar hati kami,
Sekian kata spreker (tepoek tangan).
Perempocan akan tetap mendjadi peAkan mentjoeba dan akan mempersakKita , tidak pertjaja, tocan-tocan itoe
rempoean,
ia
akan
memegang
hidoep
datelah melakoekan
sesoeatoe perbogatan sikan hal ini, beberapa malam j.I. doea
Sitti Roekaijah: menerangkan haMaaschappij jang teroetama.
lantjang didalam pekarangan orang," se- orang postcommandant j. dipertjaja telah lamDalam
dis-hadis
koeraan jang begitoe pandjang
Mohamadijah jang ke
perti didalam soeatoe congres, hingga menaiki satoe auto kearah djalan Poe- 18 boelan congres
lebar.
December,
penoeh
sesak
dasatoe
dekat
ja
togan-toean itoe mesti dioesir oleh soea- roesPadang dan sesampain
Lemboe kerbau kata spreekster bergerak,
toe Comite van ontvangst jang menerima pendjagaan doca orang politie agent lam eongres itoe, Aisijahpoen toeroet ser- tapi tak dapat berpikir, beda dengan
tamoe-tamoe — didalam congres moerid- disana laloe memadami api lantera auto ta, tapi Aisijah mendapat sentilan dari manoesia jang berbadan ketjil tapi dapat
P.P.I. (Perkoempoelan Perempoean Initoe.
moerid dari Aisjiah.
tangkas kedoea oppas jang donesia), Aisijah dipoedji pandai berkata- berpikir d. II.
Dengan
Spreekster memoedji atas kemadjoean
disana laloe menangkap auto ter- kata dan apakah Aisijah Cursus VoorOleh sebab itoe, kita mesti menjelidiki djaga
kaoem
iboe ditanah Hindoestan jang bedracht
dalam
congres
itoe?
anpostcomm
seboet, tetapi salah satoe
doedoek
perkara dari pihak lain.
Atas poedjian soenggogh besar hati gitoe madjoe, harab di Hindia Timoer
dant terseboet telah soeroeh sisoepir akan
kami, tapi sentilan tidaklah mengetjilkan ini akan begitoe poela.
Di Fort de Kock diadakan tiga Cong- memberi ocang soap f 2.50
Dilndonesia ini, kaoem lelaki telah
hati
kami.
Salah seorang dari politie agent tadi
res, jaitoe : Moehamadijah, Moerid-moebergerak
mengadakan pergerakan politiek
segera mengrima, tetapi oleh j
dengan
Di Minangkabau celah diadakan cong- serta ini dan itoe, sedangkan P.P.P.K.I.
rid dan Aisjiah
Meskipoen sekaliannja boleh dikatakan satoe lagi tiada maoe hingga sampai ke res oleh S.K.LS. atas berdirinja S.K.LS. perkoempoelan poedjangga kita kaoem
dan sesampai disana baroe dan adanja congres, kami amat berbesar
satoe sadja dengan Mochamadijah, tetapi Commissaris
lelaki, tapi bagi kaoem perempoean tidak
dalam auto terseboet hati.
bahwa
tahoe
oppas
»officieel, kita mesti pandang 3 badan
poela
maoe tinggal malah telah ada perj.
doea postcommandant terseboet
ada
Begitoe djoega atas berdirinja J.I.B koempoelannja P.P.I.
meakan
demikian
berbocat
sengadja
Oleh sebab itoe, wakil-wakil pers leafdeeling meijses, Dinijah jang dipimpin
Spreekster mentjela dengan habis-habih doeloe haroes hati-hati memperhati- ngoedji boedi dan kesetiaan kedoca me- Oleh Sitti Ranah Padang Pandjang dan bisan pergaoelan
,,bebas", pergaoelan
Sabiroelsalam'di Boekit ke Tinggi semoea- jang seroepa ini kata spreekerter, tenkan soerat oendangan jang dikirimkan ke- reka.
padanja: apakah didalam soerat oendaBerhoeboeng dengan ini kami mende- nja ini, boekan sedikit membesarkan hati toe memperbanjak anak zina, lebih lagi
ngan itoe diseboetkan seterang-terangnja: ngar chabar, hari ini politie agent itoe telah kami, Kota Gedangpoen tidak poela maoe pergaoclan dalam fabriek-fabriek
dan
MEREKA DIOENDANG OENTOEK diperhentikan — dan perkaranja akan di- ketinggalan
pergaoclan jang mendjemoekan
dirinja.
KETIGA-TIGA CONGRES ITOE
madjoekan — kemoeka landraad.
Sedang di Padang Pandjang seperti Di Amerika dalam tahoen 1913 ada ki—0—
tjendawan toemboeh adanja sekolah oen- ra 20.000 oraug perempoean jang meKalau mereka hanja dioendang oentoek
Anak memboenoeh kawamnja.
tock kaoem iboe, Poesromanito, Ngan- latjocrkan dirinja karena pergaoelan ,,bePada tanggal 12 Maart 1930 seorang djoek, toeroet poela berlomba, di Ben- bas" itoe, begitoe djoega di Oostenrijk
Congres Moehammadijah sadja, mereka
haroes hati-hati mendjaga langkah, bila anak ketjil ocmoer -- 9 tahoen nama koelen telah berdiri ,Pocteri dan Iboe“ ada60”/, anak zina sedangkan di Balkan
hendak memasoeki tempat-tempat dimana Dahan bin Seman doesoen Tandjoeng Bengkoelen, kesemoeanja itoe membesar- ada 7”,anak zina, tetapi di Turkeij dimavergaderingen Moerid-moerid dan Aisijah Atap marga Tandjoeng Batoe, djam -- 7 kan hati kami, dan kami berharap kepada na negerinja jang dilingkoengi oleh Igadiadakan.
malam sedang berdjalan-djalan dalam doe- Intelectuecl, akan mendidik bangsanja ke- malslam hanja ada sepersepoeloeh persoen ditikam oleh anak ketjil jang beroe- pada kemadjoean onderwijs jang berazas cent anak zina.
Perkara jang kedoea, haroes poela moer -- 10 tahocn, dengan piso ketjil agama islam.
Pikirlah
oleh
kerapatan kemelaratan
akan ditimbang, apakah Congres Moerid- mata banjak, kena dekat leher kira, dan
Hanja jang soesah ,,kemaoean“, tapi pergaoelan ,bebas” itoe.
moerid, jaitoe kongres dari tempat mana pada -- 5 menit kemoedian telah menaSpreekster amat
takoet, kalau-kalau
»kalau maoe tentoe dapat".
wakil-wakil pers disoeroeh ..angkat kaki" rik nafas jang penghabisan.
gontjangan
Barat
jang
seroepa itoe, kalau
Kemadjoean
adat
Barat
jang
telah
menRE
EVERGAD
ada soeatoe OPENBA
Hal ini telah orang rapportkan pada
RING, (jang boleh didatangi oleh sem- Kerio, oleh siapa dirapportkan lagi pa- djalar ke Indonesia ini, jang meragoekan mendjalar poela ke Indonesia ini.
Aisijah berdaja oepaja, akan menolak
barang orang), atau BESLOTEN VER- da Pasirah, tetapi toean Pasirah pada kami, Potong ramboet, berdansa dan
dengan
sekoeat koeatnja, adat jang boelelaki
dengan
tangan
engi
NG
(jang boleh dikoenejo
GADERI
bergendengan
malam itoe sedang dalam perdjalanan.
oleh orang-orang jang dioendang sahadja).
Hal ini tocan Kario dan Dahlan Djoeroe- berpakaian hampir setengah telandjang, toek itoe djangan sampai mendjalar ke-

Sumatra.

pengoeroes

kepada

pertanjaan

soerat

wakil

reskan hal itoe, sebeloemnja

Wakil Sinar De li, jang hadir dioega
didalam congres itoc osntock memboeat

verslag. toeroet

segala

Congres

VERSLAGGEVERS JANG
DI SOEROEH ,ANGKAT
KAKI"

Koek:
de”td-d
seiPort

balasan.

Tanggal 21 Maart 1930 djam 9 pa-

gi,

Congres

Bangkati
Reclamet.
f ANETA Weltevreden. H. M. Noer,
Advertentie-Bureau A. de la MAR Azn. Voorburgwal

Soerat ini tidak mendapat

Ini hari diterbitkan doca lembar

Ketika menghadiri

7

Bajaran udvertentie :

Harga langganan:
Indonesia:
3 boelan f5.—
Setahoen
Loear Indonesia:
3 boelan f7.—
Setahoen
Pembajaran lebih doeloe.

No. 21

Kk

ABDUL AZIZ
gir. B. R. Sodjocangon.

Djika vergadering itoe soeatoe Beslo- toelis marga, pada malam itoe telah soe- tjontoh dan adat jatg seroepa ini dja- mari (tepoek tangan).
Sitti Fatmah Wassol Anggota H.
ten Vergadering, sedang wakil-wakil pers soel toegan Pasirah di Tandjoeng Radja. nganlah makin mendjalar ditanah kita
Sesampainja toean Pasirah, maka segala Indonesia ini, kocatkanlah organisatie kita B. Djocdjakarta, membitjarakan Tabligh
tidak poele -dioendang, didalam perkara

anak
ketjil jang beroemoer dibawahnja
vangst, dan menjesali collega-collega ki- mintak soepaja dipanggil, masing-masing
akan ditanja dalam ini bal. (P. Selatan).
ta jang disoeroeh angkat kaki" itoe.

ini kita berdiri dipihak Comite van Ont-

akan

penolak

hal jang seroepa

itoe,

se-

bagai pepatah ,Bersatoe tegoeh bertjerai

djatoeh“,

Moeballigh dan hadis koran, kebanjak
pedato ini dilakoekan dalam bahasa Arab,
dan maksoednja tidak berapa perbedaannja

anei-anakan

sak-masakan
tjontoh

berma-

serta ini dan itoe, dan men-

segala

hal inipoen
bersama.
Vrije

soeka

perbocatan

telah

Omgang

perempoean,

loemajan kepada
atau

pergaoelan

kita

dengan

langsoeng, njata soedah meroesakan kepada
nama isteri sedjati.
Di
Eropah
bermatjam-matjam kerdja lelaki jang dikerdjakan oleh kaoem perempocan, ada
djoega jang djanggalnja, oempama, kaoem
pergi bekerdja kekantoorperempocan
kantoor, sedangkan kaoem lelaki tinggal
bertanak

dan

mengasoeh

Persaingan

hidoep

Spreker

mentjari

mana,

setelahnja melaloei satoe

Spreker ini roepanja masih moeda, pa-

kaiannja badjoe goenting teloek belanga
berselocar gedang, warna badjoe dan seroealnja hitam, bertopi goentingan kelang,
berwarna

! sekeras-

Ie, dengan socara keras, ja
hi- kerasnja memboeka ,soeara”.

Lelaki itoe menoeroet sjarat
wadjib membajar mahar
dan

Islam, ia
memberi

Tinggallah siisterlIseorang diri didalam
x

»Haaaaaiiiiii

lod

jang

maaaaanoesiaaaa!!!! " pat-

kita

pegang

djatoch,

karena

kita terkedjoct, terkedjoet seperti mendengar
socara. petir, sajang kata kita,
kiranja soeara itoc boekan socara petir,

dengan tidak berdjiwa lagi.

ini gelap, mara,

perempoean

Didoega

mendjadi korban kemelaratan dan kese-

dihan.

mad

berpoligamie,

tetapi

manoesia seka-

rang, djarang jang mentjontoh

kelakoean

Nabi Moehammad berpoligamie itoe, hanja
spreekster menjoekai adanja beristeri satoe.
Kemuedian akan penoetoep dikelogar-
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kan lagoe dan njanjian oleh moerid. moerid Mohammadijah Soengei Batang,
merdoe

dan

sedih kita mendengarnja.

Diam 1240 congres ditoetoep
selamat.

Kaoem

saudagar

dengan

Setelan ia berkata, beberapa

iapoen

toeroen

jang berkata, spreker itoe mendjadi Dj ago dalam kalangan Mohammadijah nanti
Ada poela setengah berkata, kalau begitoe pintarnja
spreker itoe, ia boekan

di Poelo Tello

alamkan keroegian.

Gara-garanja

pe-

njai persediaan tjoekoep, lantaran
ka takoet kalau-kalau kepoetoesan

mercesebab

perangan minjak

diadakan
slag.”

hockoeman ,,0 nt-

sebagai

perloe dilocaskan

lagi.

Djagalah soepaja toean
menempeleng orang!
Sekian D. Crt.

djangan

Roepanja sekarang kaoem gocla sangat
mementingkan
perkara tempeleng itoe.
Hingga siapa berani kasih tempeleng pada
orang

lain,

akan

dikasih

lepas dari

pe-

sadja akan mendjadi djagonja Moham-

kerdjaannja.

Goena mendjaga keamanan

madijah, tetapi ada harapan akan menoeloek djagonja ,,Boeng Soekarno", soekoerlah kata setengah poeta

di

apakah

kaoem madjikan. keboen meneladan
bocatan Suikerbond itoe?

congres ditoetoen, dan setelah
berangkat poelang, disesoeatoe

Setelah
kita akan

Oostkust,
Memang

tidak

disini soedah

baik

kaoem-

djoega ada

perdi-

larang keras !perkara »t@mpeleng itoe, tetapi
tahoe kita kebanjakan larangan itoe
lampoe,
sebocah
dibawah
(Sin. Sum.) Boekan sedikit keroegian tanah lapang,
berlakoe
setjara Administratief sadja bajang moesti ditanggoeng oleh kaoem sau- kita bersoea dengan spreker kita tadi. roe dan beloem dioemoemkan oleh itoe
la, tadinja djadi djago
spreker, tetapi
dagar di Poelo Tello berhoeboengan dekaoem madjikan,
ngan merosotnja harga minjak tanah dari kini, ia berteriak-teriak mendjoeal gambar-15
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gambar stand congres, dengan harga
Socony dan B. P. M
Kaoem saudagar disini selaloe mempoe- sen seboeah

kedatangan kapal ke Poelo Tello tjoema
satoe boelan 2 kali
Tentoe sadja itoe

kabar

jang

Roepanja

jang

dikatakannja

ah atau

doca

gambar

stand congres, asal

membajar 15 sen selembar.

Kita bersama kawan, setelah memper-

menga

kan merosotnja, harga minjak ada ditesi- Ihatikan, kedjadiannja tadinja dengan sema dengan hati jang penoeh kekoeatiran. karang, merasa terpekoer pada diri sen-

Orang soedah berdaja boat lukoekan
permoefakatan boeat dioeal minjak dengan
harga tetap doeloe agar orang djangan

dapatkan keroegian, tapi apa maoe, seper-

ti telah djadi kebiasaannja orang Tionghoa,

maka

beberapa

djoeal minjaknja dengan

saudagar

soedah

harga moerah,

Keberanian

Tidak salah kaloe kita katakan, ,gadjah

mendjadi

Republiek,

tetapi kalau kita soe-

sampai kesana nanti, ada harapan
bagi kita, kita akan mendapat seorang

leh

(spreker) jang esai, tetapi apa bo-

boeat

kita beloem

mempoenjai ,,Re-

Congres

Pada

tanggal

adakan

congres

19 Maart (petang), dimoerid-moerid

bertempat

di Medan Congres Mohamdijah.
Moerid-moerid

berhadir

ada kira 5-600

Akan ke Tiongkok
dan

Apabila Consul

Europa

Tiongkok

sampai ke

Medan,

terima pekerdjaan,

jang baroe

sesoedah

tocan Chang

Pos Ching, Consul jang sekarang akan
meninggalkan Medan.
Menoeroet kabar jang disampaikan ke-

pada kita,

toean

Chang

akan

pergi

ke

Swataw. Toean ini seorang andeclhouder
peroesahaan

kereta api

disana. Sesoedah memperhatikan peroe-

Chabar

moerid-moerid.

Chang Poe Ching.

jang besar pada

(Stuurman
I)
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Toean

Sajang tanah Indonesia kita ini beloem soedah
timbang

berdjoeang sama yadjah, anak kantjil mati publiek".
terhimpit”.

—0o—

dan kepintaran spieker ini,

loetjoe djoega pembatja, ia maoe mengatakan ,.Publiek", tetapi dikatakannja,,Republiek".

diago

roegi

Moelai malam ini, dalam panggoeng
Hakkastraat, satoc komidi soenglap jang
baroe datang dari Tiongkok memboeka
pertoendjoekan

diri, dan kitapoen berkata : ,,masa' Allah".

hingga tentoe sadja itoe moesti ditoeroet dah

oleh lain-lain saudagar dan hasilnja

Soenglap Tiongkok

tadi tanda

mata, kiranja ia akan menjerahkan seboe-

Penjamoen

Kota

sahaan kereta api itde, beliau akan pergi

ke Nanking, kemoedian akan meneroes-

kan

perdjalanan ke

Europa.
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dapat ditangkap.

Beberapa hari jang laloe, kita ada ka-

barkan halnja doea orang laki isteri jang
tersamoen antara Deli Toea dengan Medan

Gadis modern minggat.

Toean K.K.L. (seorang Tionghoa) dari
Luitenantsweg merapportkan kepada

Po-

Lebih djaoeh kita kabarkan, bahwa litie, bahwa seorang gadisnja, semendjak
orang sedangkan publiek ada sekira 2-3000
sesoedah
perempoean j. tersamoen itoe di- beberapa malam jang laloe telah minggat
orang, wakil pemerentah dan pers seba-

ling telah sampai

ketjoeali

seorang

martono

dari Solo

toean

Moeljati Djojo-

Diantara anak-anak jang berpedato itoe
ada jang memakai bahasa Belanda, Arab
dan Indonema

Hampir rata anak-anak itoe menjeroe

adakan onderwys jang berazas igama
dan mintak didikan jang semporna
t.

dan

mentjela

sekolah

igamu lalan

jang tidak

pendjahat

itoe.

Mereka

complot

itoe

lima

orang,

doca

Islam, mentjeraikan

belakangan
Sulthan.

akan

berdaja

oepaja memperbanjak sekolah jang berazas

Igama

Djam

Islam.
5

sore

vergadering

seorang

jaitoe:

“ oenda, se-

ini

chabarnja

bekas

politie

Mereka semoea maoe menjamoen

nja akan dioeroes oleh Kerapatan, sebab
mereka masoek ra'iat radja. Demikian
| kita dapat batja pada D. Crt
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Pentjoerian digoedang Kehding.

berazas

kita hidoep bersama,

Mohamadijah

ada

Djawa,

orang Bantam dan seorang Melajoe. Jang

igama, sekolah jang tidaka berazs iyama
sedangkan

orang

satoe

Gadis jang minggat ini beroemoer 19
tahoen, berramboet pendek, dengan warna

koelit koening Langsat.
Didoega boleh djadi ia telah lenjap
bersama-sama dengan seorang jang di-

dan merampok kedoea laki isteri itoe. tjintainja.
islam, Semoeanja soedah ditahan dan perkara-

Moeljati Djojomartono, menerangkan

kebaikan sekolah jang berazas

nangkap

ditoetoep

dengan selamat.

Verslaggever,

Telah

semendjak

beberapa lamanja dari

yoedang Kebding disini, hilang berbagai
barang

tong

makanan

rokok dan

barang klon-

Lama-lama diketahosi, bahwa jang melakoekan pentiberian itoe, ialah 3 orang
koeli jang bekerdg
disitoe.

Mereka

laloe

oleh Politie.
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Kalau pentjoeri maoe!

atap, maling ini toe-

roen kedalam toko dengan memakai tali,

dengan

itoe mentjari

djalan

Amat senang ia

senang

mengambil

keloear.

dapat

diri dari mata oppas djaga.
Sampai hari ini, bangsat
dapat ditangkap.

meloepoetkan
itoe

beloem

kerdja, seperti biasa

bawa

masoek

kere-

karena

kawan

ada.

jang salah

sebabnja orang

sebelah tiada

merasa tjoeriga.

Jang ketjoerian, telah menemoei barangbarang jang tertjoeri itoe dipasar loak.
Seorang jang berdjoealan disitoe telah mem
beri barang terseboet, tetapi ia tiada mengenal orang jang tadinja mendjoeal barang

itoe kepadanja.

—-g—

Kemarin Raad van Justitie soedah met. W.L.P.B., tadinja
parkara
meriksa
terdakwa — melakoekan penggelapan dan

Toko

Penggelapan

dan pemalsocan

soerat-soerat.

ambtenaar

Vereeniging

memalsoekan

Pro Juventute
j. jang

soerat-soerat, sebab

ia me-

kwitanties jang soedah

palsoe.

menggadaikan horloge, sebab dari
Whiteawaij telah lenjap beberapa

horloge.
Demikianlah, seorang jang menggadaikan horloge, jang seragpa dengan horloge
jang tertjoeri dari Whiteawaij laloe ditahan.
la tiada

tahoe

perkara

pentjoerian

di-

toko Whiteaway. Tetapi ia menerangkan,
' dalam
Sesoedah dibitjakan soerat pendawaan bahwa horloge itoe didapatinja
pesakitan mengakoe telah bersalah.
kerandjang sampah, diroemah seorang
Saksi Tjokrowordojo diperiksa. Europa di Boolweg. la bekerdja disitoe
la menerangkan bahwa dahoeloe ia ada mendjadi toekang air.
pelihara seorang anak dari Verg. Pro Ju-|- Toean tempat ia bekerdja diperiksa,
ventute. — Pes. memboeat kwitantie-kwi- dan menerangkan, bahwa horloge oeri
tantie palsoe dengan memboeboeh nama kepoenjaannja, dan telah beberapa hati
saksi serta menanda tangani sendiri dia- Samanja hilang. Toekang air ditahan Po-

tas nama saksi pada kwitantie itoe. Tat-

itie.

kala itoe, anak terseboet soedah ta'ada
tinggal pada saksi lagi.
Seorang saksi nama Sabtoe menerangkan, dalam tahoen 1928 ia ada pelihara
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kelapa berharga

4 hari pendjara.
seorang anak nama Amat lamanja 6 boelan. Kemarin malam, telah terdjadi satoe
Boeat ongkos memelihara anak itoe dite- perkara tjoeri kelapa8 bidji dipadjak sarimanja saban boelan f 19.50— Dalam joer Bindjei, kira-kira poekoel 8.
tahoen 1929 tafkala kwitantie-kwitantie
Doedoek perkara adalah seperti dibaditanda tangan oleh pes. diatas nama wah ini:
saksi dan menjerahkay itoe kepada bestuur
Seorang perempoean toea, jang beroeVer. Pro Juventute, anak itoe soedah moer kira-kira 45 tahoen tinggal dibelata' ada lagi bersama saksi, dan wang jang kang Balai Batak Bindjei telah mentjoba
# 19.50 saban boelan itoe tidak dapat mentjoeri 8 bocah kelapa kepoenjaan
diterimanja lagi.— Pes. meniroe tanda orang kedai padjak sajoer ftoe. Kelapa
tangan saksi.
jang terseboet telah digendong oleh peKemoedian dipereksa lagi beberapa rempoean terseboet dan maksoednja akdh
orang saksi. jang keterangannja hampir berlaloe dari tempat itoe.
tjotjok semoca.
Kebetoelan dia dapat ditangkap oleh
Pesakitan mengakoe perboeatan ini oppas malam padjak sajuer jang sedang
dikerdjakannja sedjak tahoen 1924 sampai ronda disitoe, dan perkara ini diserahkan
1929. Djoemlah j, digelapkannja f 4.258.50. ketangan politie.
sampai
dioendoerkan
ini
Oleh
politie ia
dibawa ketangsi
Perkara
tanggal 2 April dihadapini.
politie Bindjei boeat diperiksa
—0—
Tadi pagi p€rempoean ini dihadapkan
kemoeka kerapatan Bindjei. ,
Roemah berhantoe?
Karena dia terang bersalah, dia dihoeKemarin malam terdjadi satoe kedjadian
koem
4 hari pendjara, toelis H.
Bindjai,
di
jang loetjoe dan menggelikan
kira-kira pgekoel 10 malam, waktoe orang
—9—
orang poelang dari menonton bioscoop.
Film bitjara.
Tempat terdjadi didalam seboeah roemah jaitoe roemah bekas toko Langkat. SeToekar gambar.
orang laki-laki dan perempoean masoek
Moelai nanti malam dipertoendjoekkan
kedalam.
di Deli BiosApa jang diperboeatnja disitde amat lagi film bitjara
coop dengan titel ,The Jazz
Sisoelit diketahoei
nger“,
dalam
mana
pegang
hoofdrol
adaTetapi seorang anak laki-laki jang be- lah Al Jolson, seorang acteur j. kotjak
toemoer 7 tahoen, waktoe ia poelang ke- djoega dalam doenia film. Film ifi seroemahnja dengan kawan-kawannja, men- bagai toekax gambar dari film minggoe
djerit dengan sekoeat-koeatnja.
i. laloe. Ini lebih menarik hati.
»Hantoe..... hantoe...... un
Barang j. tidak moengkin diakal, sekaRoepanja sianak itoe mendengar soesra rang soedah kedjadian. Bajang-bajangbisa
orang dalam roemah itoe dan memixir,
bertjakap-tjakap dan bernjanji - Adjaib!
bahwa itoe hantoe.
Inilah baroe boleh diseboetkan ,g ambar hidoep“ jang sebenar-benarnja.
Roemah kosong itoe roepanja soedah
Lebih baik selakan persaksikan sendiri
djadi ,,hotel prodeo”.
ganti mengenal kekajaan alam,
—0—
—0—
.
Korban djoedi.
.
.
Arnhemia.
Sampai menggelapkan.
N. jang menggelapkan oeang banjaknja
Njaris kebakaran.
£360.— kepoenjaan Deli Bioscoop TeDari sana, orang kabarkan
: Tadi mabing Tinggi, seperti baroe ini dikabarkan
asalnja ia bermaksoed itoe, adalah dari An kedai nasi Idris bahagian dapoer soe-

dah dimasoeks pendjahat. — Dinding
gara-garanja sang djoedi.
Kalau soedah digoda djoedi, tak lagi dapoer, lemari-lemari, balai-balai dll.
jang
pada

Entah barangkali koerang gadjinja disitoe, ia minta lepas dari pekerdjaan itoe,

semoeanja penoeh disiram dengan minjak
tanahdan benzine.
Baoe minjak ini tertjicoem djoega roepanja kepada
Idris jang sedang tidoer

dibahagian

moeka,

laloe ia terbangoen

dan periksa kedapoer.
Roepanja orang j. bermaksoed berboe-

dan pindah kekantoor Gas Mij. Waktoe

at kedjahatan hendak membakar kedai nasi

loe pergi kesana hendak mengadoe nasibnja.
Begitoelah asal moejanja, sampai berani
ia memakai ocang pekerdjaannja.

kaleng

itoe beloem sempat lagi melakoekan hadisitoelah ia digoda oleh djoedi
djatnja
itoe, merekapoen lari.
2
Waktoe dikeboen ada djoedi, N. sela-

Bebas!
Directeur dan Boekhouder Bouwen wo-

ta anginnja boeat disimpan dalam bahaning Mjj Sin Hoa.
gian dalam gebouw mij itoe.
Toean-toean Siauw Sin Tjeng dan
Tatkala poekoel 12 ia keloear, lihat
kereta anginnja soedah ta“ ada. Dikira Tan Soen Hoceij Directeur dan Boekhouder
bermoela

kaian.

Satoe Horloge.
Lain
jang ditjari,
lain jang dapat.
Oleh Politie, kepada Padjak Gadai, semendjak beberapa hari
diberi tahoekan, harocs berhati-hati,
bila ada orang

gwe

——

Kemarin seorang dari personeel Ned.
H. Mij. dikota ini, tatkala pagi masoek

berdjalan,

Ketika poelang keroemah, didapati pintoe moeka telah terboeka, dan dari dalam
roemah telah lenjap beberapa barang pa-

Itoelah

keatas.

Dari boeboengan

Pada tanggal 21 Maart, siang, anak teringatnja anak bininja diroemah.
bawa kehoostpitaal, iapoen laloe meninggal
itoe
masih ada diroemah. Malamnja anak
doenia
disana,
sedang
soeaminja
ada
didaVoorzitter t. Zainoe onderwyzer H.LS.
N. dahoeloe dikatakan sebrang
Moehamadijah Soengei Batang Menindjau. lam keadaan pajah, tapi tidak mengcha- itoe tidak ada lagi diroemah, hingga berada di T. Tinggi.
sampai hari ini.
Jang mendjadi spreker dan spreekster watirkan bagi djiwanja.
Pada tahoen 1929, ia bekerdja
Sekarang
Veldpolitie
soedah
dapat
me“dalah anak-anak dibawah oemoer belaka,
Kantoor Kaptein Tionghoa.

yaimana biasa.
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siang hari, ia pergi

Menoeroet keterangan orang sebelah
roemah,
beloem lama antaranja, ketempat
taan, bahwa pentjoeri telah masoek dari
ketjoerian itoe, datang seorang jang ber'atas atap dengan djalan memandjat.
Atap dari Toko itoe tinggi, dan de- pakaian ,,gagah". Pada sangkanja seorang
ngan melaloei beberapa kesoekaran, ma- tamoe, hendak mendjoempai toean roemah.

Diperiksa pada lijst saksi-saksi, ternjata

Hendaklah tangan ditahan, meskipoen apa djoega jangterdjadi. Pasal-pasal boat melepaskan itoe tidak

hasil

noooolll besar.
Setoeroennja spreker dari mimbar, kita
bersama teman kita, tak koerang membitjarakan ketangkasan
spreker itoe, ada

beberapa

pah dan Boemipoetera tidak hadhir.
D. Crt. menjalin toelisan dari Su iPesakitan dibantoe oleh Mr. Sandkerbond jang maksocdnja bocat pe- berg.

bidji per-

dan

ini telah tertjoeri

beberapa orang saksi-saksi bangsa Ero-

Nasihat dalam perkara tempeleng

Kita telah sepakat dengan teman kita,
akan meminta lihat tanda mata itoe, tetapi
moeloet kita tak maoe bergerak lagi, kerena ia soedah pajah, di sebabkan tertawa,

kataan lagi,

toko

matjam barang pakaian dan beberapa
horloges jang mahal.
Dari bekas-bekas jang didapati, kenja-

lakoekan

hanja pekik spreker itoe,
nafkah kepada isterinja, djoega ia wadjib
Spreker berkata lebih:
Republik
nasihat kepada orang-orang
menerima' poesaka dari soeaminja seper- nanti akan kita beri satoc tanda mata” ringatan atau
main tempeleng. Baiknja s.k.
soeka
jang
doea bahagian.
asal.
entahlah kita soedah ragoe
salin sebagai-berikoct.
Perempocan wadjib meoeroes roemah
Spreker mengatakan ,,Republiek” kita itoe kita
tangganja, wadjib mendidik anak-anaknja kira ia sesat atau ia tak tahoe artinja,
Kami peringatkan lagi dengan sasemasa ketjil.
barangkali ia akan mengatakan ,, Piibliek”,
ngat atas bahajanja main tempeleng
Pekerdjaan wadjib menoeroet bentoek- tetapi perkataan ini, di oelang beberapa
itoe terhadap Inlander jang mana
nja masing-inasing, kerdja kaoem lelaki kali oleh spreker, hingga mendjadikan
sekarang pada sekalian fabriek-fadjangan ditoeroet oleh kaoem perempoean, orang banjak ketawa.
briek
berhoeboeng dengan J. S. W.B.
tapi ada hingga dan batasnja,
Spreekster mentjela adanja poligamie,
meskipoen ada diterangkan Nabi Moeha-

Dari

barang-barang. Dengan memakai tali melaloei boeboengan atap djoega, maling

roehnja pergi mentjari kajoe.
roemah.

waij di Paleisweg.

kemoedian

siisteri me-

Oetama
terdjadi

roemah dikoentji sadja, sebab tidak
Soeatoe perboeatan maling jang nekat djadi
ada jang menoenggoei.
'

dan berani, telah kedjadian pada Whitea-

isocami,

Ketika orang kembali keroemah, dida-

kepoetih - poetihan.

diroemah.

roes dan wadjib dipelik:ara,
dilatih dan
dihormati oleh kaocin lelaki.

Poeloeh. Sepeningg

ada

€ onderneming Lima

la, setelah menoleh kekiri “dan keka- pati perempoean itoe telah menggantoehg
nan, kitapoen dengan segira pegang pat- dirinja dengan kawat penggantoeng lampoe,

dan perem-

poecan njata imeroesakan pergaoelan
doep bersama (Maatschappij.)
Sifat perempocan sebagai katja, ia lia-

pekerdjaat

tempat jang tidak pernah dilaloei oleh minta kepada tem
ja, soepaja tolong
spreker jang lain, dengan angker, ia naik membawa tiga orafig' anaknja itoe pergi
mimbar podium.
berdjalan-djalan. Amaknja jang toea disoe-

lod, oentoek mentjatat ini dan itoe dan
begitoe djoega teman jang lain.

anak

lelaki

nja 5 minuut.

ketjoerian didalam roemahnja.

dengan tali.

kat.
Kata spreekster, kaoem isteri amat berGoenoeng Manaco
Di
Verslaggever ,,Sinar Deli" di Fort de (Tebing Tinggi),
beda dengan kaoem lelaki, baik tentang
Ja beberapa hari jang
soesoen toeboehnja, baikpoen dalam ke- Kock menoelis:
laloe, terdjadi s sate perkara sedih atas
koeatan dan maoepoen dalam segala hal.
Dalam Congres pada petang Kamis diri seorang perem G phean.
Kaoem lelaki mempoenjai hati jang koeat, malam Djoemaat 20 djalan 21 Maart '30,
miskipoen kalau ditimpa bahaja sekali- telah kedjadian satoe keloetjoean, jang
Perempoean inibetsama socaminja docpoen, tetapi oentoek berpikir, tidaklah membawak kita kepada tertawa, hing- loe bekerdja pada
onderneming Goenoeng
akan kalah kaoem perempoean dari ka- ga maoe mendjadikan sakit peroet kita, Pamela. Sementargfbeloem mempocnja
oem lelaki.
boekan sadja kita, tetapi hampir kesemoe- pekerdjaan, bers:
ma dengan 4 orang
Dari ketjil sadja, soedah ada perbe- anja publiek jang mengerti, mendjadi ter- anaknja jang masih
Wibawah ocmoer, kedaan kelakocan kaoem
lelaki dengan pingkil-pingkil tertawa, dengarlah pemba- doga socami isteri'ftoe menompang dikaoem perempoean, lihatlah anak lelaki tja !!!
tempat seorang koeli dionderneming Goesemasa ketjil soeka melompat soeka ini
Adalah salah seorang spreker, jang di- noeng Manaco. £ «
dan itoe, tetapi anak percimpocan, socka izinkan oleh Voorzitter berbitjara, lamalaloe, sisocami pergi
Beberapa hari ji
menggendong

Seorang pendoedoek di Djalan
beberapa hari jang laloe, telah

Memandjat dari atap toeroen

rilmop, soedah de-

Isteri,

Maling jang »gagah'

Bandiet tjara Bioscoop.

dengan spreekster ang lain-lain (jaitoe| Keloetjoean Dalam Congres Moehampropaganda Islam dan Mohammadijah).
madijah.
Sitti Dinijah pemoeka moeda BoeGarah-garanja Apkit Tinggi mentjeriterakan, tangoengan

Didapoer

kedai

kosong

itoe kedapatan lagi 2

tempat

minjak

itoe dan”

2 kotak api-api jang pada kotaknja
patan toelis-toelisan Tionghoa.

Perkara
politie.

ini soedah terserah

Pendjahatnja

beloem

Lebih djaoeh dichabarkan,
1 boelan liwat, kedai soedah
pentjoeri dengan memboeka
wang. Pentjoeri tjoema

Bouwen Woning Mij Sin Hoa. jang ditoe- dari dalam

latji itoe,Tetapi

bawa. Tapi sampai sekarang teroes le- doeh menggelapkan oeang f 26.533.20 jang panas hati, nasi j.
sedang
njap. Itoelah, kalau pentjoeri maoe men- boekan haknja, oleh Landraad tadi telah dapoer dimakan habis
dibebaskan, sebab tidak terang bersalah.. sitoc djoega.
:
tjoeri, kemanapoen didapatinja,

&

"|

keda”

' Wisselkoersen.

Conferentie

Nederlandsch Indische
Handelsbank. N.V,
Medan, 26 Maart 1930.
TT.

100,/"

Amsterdam

Landsgrooten (orang-orang besar Kera99." djaan),
Landschapsraden, Volksstelling dan
ia , Ikebenaran memberi premie dalam penge-

»
Londen
Londen
Australic
Australie
Amerika
Amerika

mengandoeng

Seberang

besar

dan djaoeh

Disana

itoe —
mereka

masih

Premie jang akan diberikan kepada

Bestuursambtenaar

jang mengetahoei de-

SIAPA LAGI ......!?

berpenda-

chapsradendiloear Zelfbesturende Lan:
chappen (artinja Landsch
toek memberi advies-ad:

dalam Kota soepaja bersegeralah datang
ini djam djoega
pada kita boeat ambil itoe lot
tinggal sedikit
Persediaan

Frankrijk

10
59.778
59.7
138

#
»

Zwitserland
Kopenhagei

48.12
67

patnja boekan dalam djadjahan
stuur.

Lot-lot

Zelfbe-

ditoentoet

dengan

nja

PARKER

kepada — Publiek

Pesanan diloear Medan hadikaboelkan pada siapa
saban

kita tidak

Awas

Aneta

|

lot.

Kalau

laat

poenjaan

dari negeri

K.P.M.

berangkat

Belanda dan

22

Batikhande! &
Datoestraat 4 —

Lotendebut
Padjak Gani

tangal 22

Maart

dan

malam.

Tertangggoeng

dan harta

tanggal 26 April tiba di Priok
Kapal ,,van Swoll" berangkat tanggal
29 Maart Nederland dan tiba di Priok
5 Mei.

32

1930, tentoc kemaocan dan kegemaran

PAT-

sedia.
soedah
sekarang
LARAS.
2

dari

B.S.A.
senapang
DJOEGA
terima,

1930

ini soedah terpandang

demikian djoega petji

segala

kenal,

moelai

dari

P2)

Oostkust

tanah Atjeh.
Pesanan banjak dan sedikit
rim dengan rembours.

Keloearan

5

Fabriek

AMERIKA
BELGIE
DJERMAN
INGGRIS

matjam

kita ki-

Menoenggoe dengan hormat.

Te

pany of America, whose

fountain pens and metal

Polotus
amooth and
Iife enduriag
asa jewel
bearing.

sampai ke Tapanoeli hingga seloeroeh

tanja

toelen

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

NO namanja.
Dalam
kita poenja toko tersedia
sekalian potongan itoe, demikian djoega
potongan lain
Kita poenja
harga, orang soedah

toean meminta
kepada

jang

jewel bearing and should easily last

pendek, orang bilang pesen SOEKAR-

sampai

SENAPANG,
REVOLVER
BROWNING
SENAPANGANGIN.
SEGALA CALIBER.

ROON

jang

pakai

kita
jang
sadja
B.S.A.
ANGIN
senapang
BOEKAN

1930

tahoen

Banjak pakaian ditahoen 1929 pada

tahoen

doeloe kepada kita, : SEBAB
terima

pendoedoeknja pada

kemaocan

pada tahoen ini, banjak jang
F
soedah berobah potongannja
Sekarang orang soekai, potongan

PEMERINTAH,

kita

Medan.
pada tahoen

poen membawa

vit de mode”

VERGUNNING

DUOFOLD

HE striking appearance of The
Parker Duofold makes an instant
appeal to discriminating people everywhere. They immediately recognize
the distinctive beauty of its lacguerred barrel, with jet black tipped ends,
reminiscence 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 produced, Its native Iridium point is as
smooth and lifeenduring as a polished

TOKO KOEPIAH —
NOERAIN

Kesawan No. 75
Sekarang kita berada

HTVEILIGHEIDSDIENST
7 — Medan
Telefoon 992
Directeur MULLER MASSIS

SENDJATA - API
Sebeloemnja

M.

keama

Ng
Oudemarkt.

berangkat

wahid

Life-Enduring Point

nannja
PARTICU

dikira tibanja

Maart

toko, goedang

nummer

with Orer-Size Barrel and

Medan

benda tocan, terdjaga oleh oppas

tanggal 15 Mei di Priok.
Kapal ,.Tomori" melaloci “Gebraltar

pada

roemah,

jang

The Pen of
Classic Beauty

KASIMAN

DENGAN
PEMBAJARAN
SEDIKIT TIAP- TIAP
BOELAN,

Radio

DELI"

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

tanggoeng

M. K.

Penitjoeri ! ||

Kapal api K.P.M
baroe.
Betawi, 25 Maart. Kapal Kampar" ke-

SINAR

jang kirim Postwissel ( 14.boeat

'

547

to

tidak lain dari

kilat, di-

Djagalah harta benda tocan!
INDONESIA

artikel

dari Kitab oendang-oendang hockoeman
Soka disangka socmpah palsoc,
besok

VULPENHOUDER

lagi

Red. S.D.) dan Zelfbestuursraden,

Ka wat.

seperti

peringatkan

ADVERTENTIE

IYA

reka akan

lakoe-

124."

Frankrijk
Duitschland
"
Italid

Thabar

dengan

nja

Zicht
T.T.
Zicht
»

Stockholm

Berhoeboeng

Soal — Landsehapsraden terbagi 2 bagian,
jaitoe: Soal Adviseerende Lands35

Djember, 25 Maart. Landraad Djember
"IMasoekkanlah advertentie
meneroeskan pemeriksaan p
boenochan Heming. Pada ,s
jang teroetama dan pada bebi
pada:
lain, kedapatan adjimat, jang mana me-

Pa Pa

kan.

10.

T.T.

pasal peker-

5.
19.

Belgis (per Belga)

3

sekali

Landsgrooten

artinja.

dibitjarakannja

patan Landschapsraden boleh dibangoen-

Manila

Zicht

berlainan

perbedaannja dan pada beberapa Gewest
adalah —

Teroetama

pengetahoean j. se- menghitoeng itoe.

dalam-dalamnja dalam keadaan itoe: kepoetoesan jang tetap beloem diambil.
Ternjata
bahwa keadaan di Tanah

Japan
Singapore
Britsch Indie
Hongkong
Amoy
Shanghai

»
-

satoe

diadakan.

djaan dan deradjat pemimpin? dalam
Gewest
dan gadjinja tockang-tockang

tahoean bahasa.
Pembitjaraan pasal pertama dan kedoea

. Japan
#

Bes Yaitoe j. Loela penbocat dan Anda ngan baik bin kena
Ka negeri, ah akan dipoeloekkan apa 4 akan dg
tuurs.
lankan .. oendang-oendang dari beBerapa dipertimbangkan apakah perloe Bestuurs- ventief atau tidak,
ambtenaar mengetahoei bahasa anak negeri,
Betawi, 25 Maart. Kemarid Conferentie Landschappen,
Saksi Van Rijn, seorang menteri
Bestuur dari segala kepala-kepala Pemerindan seorang kepala kampoeng meneram
Soal
volkste'ling” dibitjarakan oleh
Kemoedian ditimbang, bahwa memberi kan, bahwa pesakitan ingin — mend
tah Gewest ditanah Seberang soedah dilan- prof.
van
Geederen
dengan
memberi
toelage itoe tidak perloe.
soengkan didepartement.
darah dari pisau itoc sebagai tanda
pemandangan dari peratoeran-peratoeran
poeasan hatinja atas pembalasannja,
Jang dibitjarakan ada 4 punten, jaitoe: ji. telah
sedia dan peratoeran j. bakal
Pemboen ocehan Heming.

pencilsarethechoiceofdiscriminating buyersin Asia
asin Europe and America.

Dar
nj

Pi

Berlangganan

dan

masoekkanlah

Advertentie tocan

Duotosa Jr.
Barse except for size

pada

HM ,SINAR DELI" H

8

CH.

Bioscoop
Film bitjara dan bernjanji

dengan AL 'JOLSON

Telefoon

1394.

Moelai hari Rebo 26 Maart
sampai 31” Maart 1930.

Australasian Films (East) Ltd.

Mintalah keterangan
boeat semoea.

F RED.
MED AN

Kapiteinsweg 9

Deli

Maning
for chatelaine
eegoldTing bang

menjadjikan

»The Jazz Singer”

(didalam hoofdrol) jang mempoenjai

soeara merdoe dan permainan haloes.

Medan's Warenhuis
Huttenbachstraat 29"

“TOKO

20

(Bi
KATJA MATA

dan barang

TINTONG
& Co,
Menjediakan

Telefoon No.

segala

klontong
Markstraat

No

3.—

EDAN

roepa katja mata.
Sanggoep periksa
ta jang tigtiok oenioek

sehatan

»

—

toean - tovan

Boleh tockar kaiia jang
ta'

tidak

oesah
Djoega

keloear
sedia

oeang.

Keoentoengan

barang - barang

tjotjok
lagi
dengan
- tocan.
besar bagi toean

klontong. Boeat beli banjak

boleh

kita kasi rabat jang pantas.
36"

Menoenggoe

dengan hormat.
maret

Soeatoe pesta dansa

jang dihiboerkan dengan

muziek, memberi soeatoe pemandangan jang
mengembirakan, dan menjedapkan pendengaran
telinga.

Soeatoe film dari Ai Jolson jang beroleh hasil
banjak, mengg emparkan dan akan mendjadi
soeatoe kenang kenangan bagi penonton.

'dvertentie

Peroesahaan Indonesia
TOEKANG

M.DAOED
TEEKENAAR

Kapitaal Indonesia

SEPATOE

»NIO TJIANG SENG”

. Awas! — Awas

Kesawan No. 79

—

berdiri moelai

Tel. 663

Werkkracht Indonesia

Medan.

Apa itoe?

1888 — 1930.

Semoea Modernetijd sekarang.

Dizaman tjepat kaki ringan tangan
perloc

oleh sebab

itoe
tahoe

boenga dari Cement: Batoe me-

memakai mesin toelis dengan ketjepatan sepoeloeh djari.

$

djan: Oempak (sendi) roemah:
jang ditoelis
Kelim: ah-kelimah
dengan tangan oentoek perhiasah

£

dan

dinding dan Kreemaker.

Siapa

sadja,

Diselakan
toca

moesti

toean-tocan

datang

moeda

beladjar

pada

Harga

kita.

Mohd. DAOED

Tempat beladjar diboeka siang
malam tiga kali dalam satoe Minggoe. wang sekolah f 5.— satoe

Djalan

boelan. Cursus diadakan tiap-tiap
doea boelan boeat examen.
Keterangan
talah pada

.

mah -roemah dan mendjaga pekerdjaan : serta menerima oepahan
memboeat blauwdroek dan wit
drozk.
Djoega sedia mendjoeal Pot- pot

kaoem boeroeh, kaoem saudagar,
ja!

Ledikantenfabriek

Sanggoep membocat gambar roe-

MESIN TOELIS.
Soeatoe perkakas jang bergoena

Poeri

Selamanja menjediakan sepatoe-

sepatoe

jang

soedah

siap dan

Sanggoep membikin
model jang
lain, mana jang disoekai pembeli.

menerima tempahan,
Segala matjam potongan jang

terbikin

pantas

dari

koelit Europa kita

Atoerlah

bisa terima:
Dan menerima pesanan dari
locar kota

(Kota Mi soem) Medan.

Kapiteinsweg

9

Medan

pesanan

dengan

Vertegenwoordiger Voor

37

Abdul

41

lebih djaoeh min-

PADANG

,,J AHJA"

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

PA—.i

segera !!!

Noord - Sumatra:

Gany

Ledikantenhandel

The Methodist Typewritingschool
pe.

Jaitoe:

Jacoeb

SIB

OL

GA

aa
Was

Telefoon 1394.
ii

Sekar: ang soedah
sedia

an

FIRMA

1119.

Eijkenstichting
Batavia

Belawan
Atapweg

£. 2000.000.—

Telt. 42.

£. 150.000.—

Papan dan brotti - brotti

dan

rOepa-roepa

Poenak

oekoeran

dan

dari kajoe

(damar
jang

oleh Fabriek N.V.SH.M.
dengan harga moerah.

lain-lain djoemlah

terbikin

£. 1000.000.—
Djikalau toean h
dak toeroet mendi
kaja lekas datang
beli ini hari djoega
soepaja djangan kehabisan. Ketinggalan lagi sedikit
sadja.—

Singapore,

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

dan lain-lain.
Moelai dari sekarang sampai 16
April 1930 kita ada djoeal moerah
satoe
dengan
harap
angkoe
seboet

42

MASIH
Almanak

engan

hormat

Buning

1930

loterij (persenan) bi
lain djoemlah semoca
Selain memiliki almanal

partij No. 2 atau diborongkan
harga jang sangat moerah dipada toean -toean dan angkoedatang ditempat kita jang terdiatas boeat persaksikan sendiri.
Menoeggoe

1073 prijs

batoe)

Djcega selamanja kita ada persediaan

kajoe
“1 Anak

Maoe tiantik?
Maoe gaja?
Datanglah di Calcuttastraat No. 31 - Medan
525Z7—

Hoofdprijs

BERDAGANG
Meranti

c. s.

besarnja

Medan
Paleisweg Soekaradja.
Telf.

|

HADJI MOHAMAD TAIB & SONS

Loterij Besar
baroe

SEDIA :

Melajoe dan Djawa, dan

memakai

No. 1 f 1000— dan lainberlampir almanak dinding.
harapan pocla dapat prijs,

harga af I.— sadja.
Dan
f 0.60.
Dan baroe terima

|

Ini toko Speciaal Kleermaker, dan sengadja baas
jang soedah biasa kerdja di toko Cornfield dan
mempoenjai kepandean jang tjoekoep.
Pekerdjaan ditanggoeng tjepat dan netjis dan
sedia segala kain-kain seperti palmbeach
- lenen-flanel
dan keper poetih. Harga bersaingan sama toko
- toko
jang lain. Pesanan dari lain tempat dikirim dengan
rembours.
«

Volksalmanak Melajoe 1930 a
boekoe. Siapa dia itoe ? ? 7"

Menoenggoe

23

MOSKEESTRAAT

TELEFOON

42

dengan

SOO TOW

atau Gadis Bangsawan (Hati wadja), tjerita - jeritanja menarik hati betoel harga a f 1.50.— Dan
banjak sedia lain-lain boekoe. Silakan pesan atau datang sendiri

906.

Goentingan atau potongan jang paling bagoes dan
netjis, tjoema didapat pada:

LURNF EL
Kleedermakerij

Kleermakerij.

en

jaitoe: satoe toko pakean jang paling
seloeroeh SUMATRA
TIMOER.

toea

—

dan

dan

terkenal

ATJEH

Pekerdjaan rapi dan bagoes.
Ditanggoeng pekerdjaan kita

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

M———

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
KESAWAN

88 MEDAN

TELEFOON

266

hormat.

.«

SINAR DE LI
No. 21

Arba'a

26 Maart 1930 — 25 Sjawal 1348

Lembar

Tahoen

darat

Oepah tjitakan dan Stempel.

dan

Hampir 30 pCt. dari
penghasilan.

ke I-

Kapan berkeperloean. Tjobalah

Djoega

'Tokio, 24 Maart. Departement Oeroesan ocang soedah bersedia angka-angka

kedoea.

Chabar
NEGERI

Tentera
laoet.

begrooting jang akan
oleh Kabinet.

Kawat

keperloean

satoe

jang besarnja 1.606.000.000 Yen,

diantara mana 262.000.000 boeat armada,
dan 210.000.000 boeat tentara darat. Di-

soerat.

DRUKKERIJ

Pembalasan Communist.
Den Haag, 24 Maart. Tatkala pendeta
Mol di Haarlem memboeat pedato ten-

Oleh

Gezant Japan
Nederland.

di-

Pemerintah Ja-

Den Haag, 24 Maart.

pan memanggil kembali gezant Hirohita
dari Den Haag, bgrhoeboeng dengan kejang sangat penting diangkatannja
Tokio.
Asocetan

di

Communist

Limburg.

sebab

itoelah

maka

goe ini tidak diadakan

dalam ming-

zitting.

GENEVE,

Regeering Tardieu
dalam bahaja?
24 Maart. Perlawanan ter-

Parijs,

hadap pada Tardieu dalam

mahkamah menanda

tangani

perdjandjian

ting

New

India.

Delhi, 24 Maart.

Wetgevende

Vergadering soedah menerima baik dengan
soeara oemoem akan rantjangan begrooting
dalam lezing ketiga.
Schuster berkata: .,Berilah satoe pengharapan kepada saja akan mendjalankan

belasting ini dan lihatlah apa djadinja.”

Atas pemeriksaan po-

Mr. Trip, atas nama Indonesia, Suri-

pintoe

gerbang

dan

naik

bawa ia kepada
panggil taxi.

roemah

Londen,
dimasoekkan

bala-

Inggeris.

24 Maart.
Pada waktoe
begrooting balatentera da-

lam Tweedekamer, maka Shaw menerangkan, bahwa satoe pengoerangan serdadoe Inggeris sampai 148. 000 akan dilakoekan. Ia menerangkan, bahwa Regeering tadinja tidak bermaksoed akan mesendjata dengan tidak mem-

ngoerangi
boeat

perdjandjian

lehih

dahoeloe

ngan, keradjaan-keradjaan lain.

sitoe

tempat dimana

sakit

rie, jang menjatakan bahwa penghidoe-

sendjata akan dapat
mengoerangi sendiri
dengan tidak oesah

memperdoelikan bangsa lain.

Conferentie amada

Londen, (24 Maart. Wakil dari Persa-

itoe sampai kepada kedata-

Bahaja

diPerantjis

memboeat

pemandangan

dari

aanlegplaats dari
Holt Line soedah

dengan

Parijs,24 Maart. Kamar socdah menerima dengan socara oemoem akan memberikan satoe bantocan sedjoemlah 1
000.000.000. franos kepada orang-orang
jang ditimpa scngsara oleh kebandjiran
itoe,
General

jang melenjapkan

Parijs, 24 Maart. Soerat

diri

kabar j. ber-

halocan
nasionalist di Parijs, bernama
La. Libertie“ menjiarkan dalam nomer,

extra soerat kabarnja, bahwa generaal
Koetepof, pemimpin dari emigranten Rus,
soedah masoek dalam pendjara di Maskan
dan sekarang masih hidoep lagi.
Sekarang

suepaja

soerat

kabar

dipoctoeskan

itoe

sadja

meminta

perhoeboc-

ke

tempat

dipantai

negeri

Prantjis

dekat

Houlgate.

adaan oemoem

. Berapakah pandainja kawanmoe itoe melemas
lemaskan hati orang: toekang pikat Mr. Simin, di
katakannja kau seorang jang kaja serta hartawan
Sekarang setelah saja djatoch sakit kau teroes oesir
dan tiada hendak memperdoelikan. Itoe nanti Toehan
lah jang aan mengetahocinja perbocatan itoc!
dikissahkary oleh:
Djika baik perbocatan itoe tentoe jang baik
29
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s djoca
balasnja."
Perempocan itoe mentjoba-tjoba memboekakan
Oesman
dan Samsiar amat sedih rasa hatinja
matanja tetapi beloem djoea terboeka, dari soedoet
mendengar
sekalian
oetjapan ito dan tiada seorang
matanja itoe berlinang-linang air matanja deggan
poen diantaranja jang hendak bertjakap-tjakap,
jamat sedih benar nampaknja.

pada

kereta api Lomport
terdjadi tadi malam

hebatnja.

Lebih dari 400 boeah

Peroebahan

New

tarief

York, 24 Maart. Senaat soedah

menerima rantjangan oendang-oendang,
jang didalamnja bermoeat
peroebahan
tarief.

Nanking,

f
g

Mr. Sartono, Ki Hadjar Dewantoro
Mr.

Soejoedi,

24

Maart. Contract soedah di-

teekend antara Centrale Regeering dengan Telefunken Companij dari Berlijn

dienst-radio

electrisch

Djerman

Duitsche Concerns.

dan

Penerbangan van
Lear Black.
Sjanghai, 24 Maart. Van Lear
Black
soedah toeroen disini poekoel 15,10 (maksocdnja

p. 3.10

dah melajang

Ped.

dengan

kong.

S.D.), jaitoe sesoe-

selamat dari Hong-

5,

Piper
Port

Pada malam Sabtoe 14/15 Maart, 1930
telah
dilangsoengkan — dikota Mataram
Openbare
Vergadering
dari P.3. KL,

Setelah dioetjapkannja perkataannja

itoe dibalik-

Ikannja badannja kesebelah kiri. Hendak memboekaIkan matanja,

tetapi

walau

poen matanja

| terboeka badannja telah tiada berdaja lagi.

telah

itoe.

Saja

tiada

mempoenjai saudara dan iboe bapa disini, jang akan
membela dan mendjaga saja didalam kesengsaraan
jang sebagai

ini.

.

"Mr. Simin, pertjajalah kau, bahwa Toehan tiada

tidoer

dalam

seconde sekali poen."

Kau tiada"lihat saja”—, dan diteroeskannja per“ketataannja itoe sambil mengangkat tangannja keDengan tiba-tiba
atas bantal jang telah kotor itoe.
matanja, disebabkan

Darwin,

24

dan Kayedi
Australid.

Maart.

soedah

Djocroc

t

tiba disini.

dan

Bakri Soe-

Rd. W.

Sesoedahnja spreker menerangkan landjoet-landjoet keadaan nasib jang menimDihadiri oleh 2500 orang diantaranja pa anak-anak Indonesia teroetama dalam
koerang lebih 250 kaoem Isteri.
pergerakan, maka diharapnja soepaja seWakil politie lengkap, djoega tocan genap bangsa kita tidak patoet lagi tingGobee dari Kantoor Adviseur voor Inl. gal diam. Ia peringatkan soepaja IndoZaken nampak. Wakil pers: Sinar Deli, nesiers djangan lagi selaloe menoenggoeDewan, Sin Po, Evolutie, Djawa Tengah, noenggoe sadja pemberian lain orang,”
Sin Jit Po, Pewarta Soerabaja, Bintang tetapi soedah datang temponja kita orang
bertempat

digedoengnja

Rd. Ms. Djojo-

Mataram,

Sedio

Darmo

Tomo,

Kondo

dan Isteri,
Di medja pimpinan vergadering nampak wakil Hoofdbestuur P. N. I. (Mr.
Soejoedi) selakoe voorzitter. Dr. Drijowongso dan M. S. Loebis mewakili badan P.S. LI.
Koerang seperempat djam 9 malam,
vergadering dibocka oleh Mr. Soejocdi
sebagai biasa. la seboet vergadering ini
ada perintahnja balai Pertimbangan dari
P3 K.I. meloeloe boeat membitjarakan
Nationale Fonds dan Woekerbestryding.
Kemoedian ia perkenalkan kepada publiek
jang bakal angkat bitjara ada Mr. Sartono dari Jacatra.
Mr. Sartono naik keatas podium. Pertama ia toetoerkan, bahwa pada boelan
December

jang

laloe

telah

diadakan

di

satog

koemisi boeat

peladjari soal terse-

Djoega sebagai pernah dialami kesoekaran oleh bangsa kita, studenten dinegeri
Belanda, dimana moeka tidak ada dapat
belandja,
hingga menderita nasib jang
sedih, maka kita orang patoet bersiap

membantoe.

Tentang

pendjagaan

wang

bekerdia menjinsing lengan badjoe. Spreker madjoekan pidatonja menjeboet kalau
kita orang hanja menoenggoe-noenggoe
sadja balas kasihan lain orang, djangan
harap, sampai hari kijamat kita poenja
nasib tetap masih lebih tjelaka.
Karena wadjib kita bangoenkan dengan

soenggoeh hati perasaan kebangsaan kita.
Roepanja hal ini soedah nampak boeahnja, '
karena dalam tempoh doea boelan sadja:
sendiri Nationale Fonds berdiri telah dapat

mengoempoelkan

wang F. 2300. Beloem :

masoek djoemlahnja pendapatan lijst derma
dan propaganda jang berlakoe. Kemoediat

spereker pandjang sekali memboeat critiek '
jang sangat sedapnja kepada kebiasaan
Boemipoetera jang soeka-soeka membo-

roskan

wang

critiek

tentang

dengan

tidak lajaknja. Di

djalan menaboerkan wang

persatoe

adat

boros

Boemipoetera,

ia

critiek lagi bangsa kita jang pengedjoet
boeat memberi derma kepad Fonds.
Kemoedian kembali spreker toetoerkan
kemadjoean Fonds dilain-lain negeri seperti di Egypt, dimana mereka itoe telah
dapat membelandjai poeloeh-poeloeh orang
studenten boeat beladjar dinegeri Europa,
oentoek

kepentingan tanah air dan bangsa.

Sekalian ongkos itoe dipikoel oleh Fonds
mereka.
Sesoedahnja dioelangi
keterangannja
Nationale Fonds itoe, achirnja spreker
soedahi pidatonja, jang disamboet dengan

tepoek

tangan

jang

ramai oleh publiek.

tidak asing lagi namanja kepada Indone-

Voorzitter laloe persilakan pada siapa
siapa jang akan maoe bitjara boeat tambahi keterangan tentang soeal itoe.
,

pertjajaan.

PSI.

fonds

soedah dipilih

orang-orang

siers, agar tidak moedah

dari spreker
toean

Sekarang

M. H.

roesaknja

ini bestuur

sendiri sebagai
Thaarin,

jang

ke-

terdiri

voortitter,

sebagai

Secr.

Penningmeester dan anggota Koesoemo
Oetojo, Otto Soebrata, Hadji Dachland

Abdoellah,

Dr.

Soetomo, Dr. Soekiman

M. Sayuti Loebis sebagai wakil dari
diperselakan

bitjara. Baroe ia ber-

diri naik kepodium, publiek soedah terima
ia dengan applaus jhng lama sehingga
terpaksa ia menanti senjapnja tepoek
(Lihat

samboengan

di pagina IV.)

perkataannja: jang mane bagi tenpgseli top

itoe mengeloch serta mentjoeba memboeka matanja begitoc Oesman poen berlarilah dengan segera keloear dan disoeroeh panggilnja motor. Setelah diBadjingan itoe talih Simin diseboctkan orang itoe hendak melihat perempocan jang mendekatinja soeroeh panggilnja auto itoe ia pocn pergilah keitoc.
Tiada
berapa
lamanja
mata
perempocan
itoe
namanja.
terboekahlah,
baharoelah terlihat olehnja,
bahwa kamar Clara serta dikoempoelkannja barang-barang
Disebabkan sedihnja sampai Samsiar menangis Samsiarlah jang soedi doedoek ketepi tempat tidoer- Clara jang perloe akan dibawa
mendengar

itoe,

sebab

pocan itoc terbaring
kotor benar.

telah

njata

benar perem

ditempat tidoer jang telah

nja itoe

Sedang ta mengoempocikan barang-barang itoe
ada kedengaran olehnja soeatoe socara didekat
Dipandangnja moeka Samsir pintoe : ..Hei

Ditjobanja mengangkat

itoe djatoch kembali.

tangannja,

tetapi tangan

Sekarang baharoelah dapat perempoean

itoc

.Kau boekanja tersesat” —kata Samsiar dengan memandang moeka anak moeda jang tjakap itoe
dipandangnja dengan tiada berkata apa-apa
sedihnja.
Didalam kamar itoe amat soenji benar, ta'ada se» Tiada tersesat! Kau siapa?” —bertanja perempocan orang poen jang bertjakap-tjakap kedengaran. selain
itoe dengan

sedihnja poela.

dari socara mandolin dari rogangan jang locas itoe

»Saja? kata Samsiar—" saja ialah seorang pe ditoerocti dengan mjanjian jang amat sedih benar

perem-

Sianggih,

raatmadja, R.P. Soeroso
D'widjosewojo.

pocan itor ia merasi benar perkataan-perkataan lam pikatan Mr Abbas itoe, seorang jang amat sedang didalam kemasjgoelan itoe dapat ia mengkelocar dari moeloetaja, sebab ia poen telah pernah kedjam."
angkat tanggpnja ke atas serta mendjerit dengan
masoek kedalam pikat in orang Arab, itoc. disebabkan
Dengan menjeboet-njeboct nama Allah perempocan sekocat-kocatnja: ..Oesman!!” Setelah ia berkata

Samsiar menghamboerkan air rempoean jang telah pernah seperti kau rasa semendengar perkataan

dari P.S, Mr.

dipoero.

Dengan sedih perempocan itoe mengeloearkan
.Apakah ini bockannja Mr. Abbas? Saja dengar jang manis itoe dengan sedihnja
perkataannja : .Tiada ada nanti perempoean jang ada socara perempocan jang menangis" — begitoc
toelah ia akan toeroet djoea bersedih hati.
Setelah Oesman mengetahoei segala kedjadian
tiada djatoeh kedalam tangan laki-laki, djika ia
Dengan soeara jang tiada begitoe njata benar dipikat dengan pffkatdan-perkataan jang manis dan perempoean ito berkata dengan socara jang itoe. sangat benarlah sedih rasa hatinja
terperandjat
kedengaran perempoean itoe meneroeskan perkata- lemah-lemboet poera-poera,
ia hendak menoendjoekDengan perlahan-lahan perempoean itoc memoetar
annja: ..Telah berapa hari lamanja kau tiada meli- kan boedinja.
.Seorang perampacan toeroet djoca mengeloeh kepalanja hendak melihat Oesman jang berdiri behat saja didalam sakit, kau biarkan sahadja saja
seperti saja ini menjesalkan peroentoengankoe jang gitoe tegap serta gagah beraninja.
“Saja ini telah masoek kedalam pikatanmoe,
sampai djatoeh kedalam djoerang pelembahan sam.
malang."
mendjadi korban kekedjamanmoe

dan M. Sayuti Loebis angkat bitjara.

Voorzitter.

boet, jang terdiri dari toean-tocan M. H.
Tamrin, pembitjara sendiri, Otto Soebrata,
oentoek mendirikan di Nanking sebocah Dr. Soekiman dan Dr. Soetomo. Kemoestation radio jang paling kocat didoenia, dian spreker batjakan statuten dari Fonds
dalam mana soedah dimasockkan penda- terscboet, sama sebagai telah disiarkan
patan-pendapatan jang paling baroc.
lebih dahoeloe dalam soerat-soerat kabar.
Beberapa orang ingenicur radio bangsa
Spreker pandjangkan pembitjaraan tenTionghoa akan dikirim dengan segera ketang goenanja fonds itoe boeat menolong
Djerman oentoek mempeladjari organisa- rajat Indonesia apabila ada kesoesahan.
tie

dibitjarakan.

Solo congres dari P3. K.I. Diantara lain- jang diadapkan oleh Boemipoetera dalam
lain peroendingan telah dibitjarakan dan tjara kerasminan dan makan-makan jang
teroes berdiri satoe badan comite dari dilogar dari atoeran. Ia harap soepaja
itoe diberikan
Nationale fonds. Pada boelan Maart, 1929, lebih baik pemborosan
Station Radio j.
Nationale Fonds. Sesoedahnja
sebeloemnja comite itoe berdiri telah di- kepada
modem.
lansoengkan conferentie di Mataram. Ini pandjang lebar spreker bitjarakan satoe

Barang siapa jang melihat keadaan ini ten-

E

Fonds dan Woekerbestrijding

”

bang Piper dan Kaye

ma AL KISSAH
mm
"' PEMOEDA DELI &

besar

auto terbakar. Keroegian ditaksir empat
millioen dollar.

Oetara.

toean Keradjaan dalam Conferentie"
ar ngan diplomaat dengan sovjet-republick.
mada dan satoe djam kemoedjan oetoeKemoedian dikabarkan, bahwa generaal
san-oetoesan Amerika datang, ada memboeat moesjawarat di Downingstreet
goe- Koetepof dinaikkan kekapal pada satoe
na akan

Kebakaran

diNew York.
Hoboken, 24 Maart. Kebakaran

ia

de-

berkata, bahwa boekti-boeksi
Shaw
kedjadian itoe boleh disoesoel oleh theo-

pan oemoem dari
berlakoe dengan
persendjataan, dan

AMERIKA.

ngannja diroemah toetoepan St. Lazare,
Madane Hanau bersama empat orang laki-laki sekoetoenja akan dihadapkan ke- TIONGKOK
pengadilan pada tanggal 29 dezer.

INGGERIS
tentera

tidak ada diperboeat

keatas seboeah auto particulier jang mem-

Toekang djaga pagi dari Minister van
la tambah lagi, bahwa djikalau maat- Justitie membawa koentji jang sesoeai
schappij-maatschappij minjak jang ketjil- dengan koentji kantoor dari officier van
ketjil merasa keberatan disebabkan pera- Justitie. Dari kantoor ini ternjata soedah
toeran baroe dalam oeroesan belasting hilang soerat-socrat jang berhoeboeng
barang masoek dan tjoekai-tjoekai, akan dengan Investment Trust dari Madame
dibenarkan meringankan pikoelan mereka Hanat.
itoe. Seteroesnja ia djandjikan akan mengaKemarin malam politie soedah lakoetoer semoea pekerdjaan goena membantee kan pemeriksaan, apa pekerdjaan Madaperoesahaan goela
me itoe selama ia soedah meninggalkan

Begrooting

tidak sebagai diharapkan, tetapi djangan

satoe langkah melitie dari hilangnja Madame Hanau menoedjoe economie, jang tentoe sadja akan
noendjoekkan, bahwa ia menaiki djendela kelocar dengan pertolongan atas tem- diikoeti oleh jang lain.
pat tidoer kepoenjaan roemah sakit.
la meliwati

Nationale

dagang,

Tinggi tampaknja bertambah keras, ter- jaitoe
wadjib
menahan
tjoekai-tjoekai
njata dengan tertolaknja pada hari Senin sampai boelan April 1931,
tidak boleh
akan gadji-gadji minister dan ondersecre- didjalankan dan tidak
boleh dinaikan

Parijs, 24 Maart.

&

Oler Correspondent Sinar Deli."

Geneve, 24 Maart. Nederland, Engeland, Noorwegen dan Denemarken telah

Den Haag, 24 Maart.
name dan Curacau minta satoe ketetapan.
di Limburg ada acticf, berhoeboeng de- dari mahkamah Tinggi (Senaat. )
Orang mendoega bahasa kepoetoesan ini
Geneve, 24
Maart.
(Aneta
Reuter)
ngan pemberi tahocan Regeering Djerman,
dengan
perantaraan
premier,
ada
satoe
Vergadering
penoetoep
dari
Conferentie
bahwa ada niatan akan mendirikan kembali Putsch, dimana diminta soepaja orang- pendahoeloean dari penolakan begrooting penghapoesan sendjata, jang terdiri dari
dalam Senaat, hal mana tentoe membawa limabelas keradjaan soedah menanda taorang jang lari melaloci watas dibiarkan,
keroegian
sesar kepada Regeering.
ngani rentjana vergadering tentang protetapi serdadoe-scrdadoe kaoem merah
grama pembitjaraan jang bakal datang.
ditahan.
Voorzitter Moltke dalam pedato peHilangnja Madame
noetoep
menjeboetkan,
bahwa hasilnja
Hanau.
INDIA.
begroo-

MEDAN

gang.

Pondjaga watas tarissen jang dimadjoekan oleh Commissie

Rantjangan

TIMOER”

— Openbare Vergadering P.P.P.K.I.
di Djokjakarta.

Menanda
tangani
perdjandjian
da-

PERANTIJIS

,,PERTJA

Rubberstempelmakerij, Boekhandel
Binderij.
Telefoon
1300

Aneta Radio. akan berachir. Deskundigen masih teroes begrooting armada dan tentera darat tabekerdja dengan oeroesan perhitoengan hoen jang silam ada 35”/, dari djoemlah
'Tidak benar, bahwa delegatie Perantjis semoea penhasilan dan sekarang “- 30 pCt.
akan meninggalkan Londen bocat selaTerdengar kabar bahwa besok Kabinet
manja.
akan moelai membitjarakan angka-angka
Hari ini Dumesnil soedah kembali dan begrooting, tetapi satoe permoesjawaratan
Pietri datang. Barangkali Briand speciaal dari kabinet akan dilansoengkan
tang penoentoetan kepada kaoem Keristen besok
terbelakang tiba, tetapi tidak diketahoei pada 27 Maart., dimana barangkali akan
di Rusland, barang-bareng pakakas roediambil kepoetoesan tentang pendjawaban
mahnja socdah mendjadi roesak-roesak apakah maksoed Tardieu.
Pembitjaraan-pembitjaraan akan teroes Japan dalam oeroesan perdjandjian Japan
disana kedapatan sepotong soerat
dan
jang boenjinja Pembalasan Communist.” diperhatikan apa jang dapat diperboeat. dengan Amerika.

pada adres ini.

'dan Perabot-perabot

kantoor.

dengan

perbandingkan dengan tahoen jang silam
Pihak
Inggeris menjatakan,
bahwa djoemlah begrooting itoe ada 1.752.000.000
Conferentie
ini beloemlah mendjadi sia Yen, dan boeat armada 268.000.000 Yen
sia dan barangkali dalam minggoe ini dan tentera darat 232.000.000.- Djoemlah

BELANDA.

doeloe

Kertas-kertas

Panggil sadja telefoon No. 1300 atau
Segera dan rapi Order toean-toean
itoe dikirim. Harga Melawan. B oekan omong. Tjobalah.
Ditanggoeng menjenangkan
Mesin baroe.
Letter baroe. Perkakas baroe.
pesan

dipertimbangkan

Begrooting ” mepgoendjoekkan
djoemlah

Boekoe-boekoe,

karang
ini, saja soedah 'perna sekali masoek keda-

boenjinja.

Pengan tiada disengadja oleh peremporan jang

Oesman melihat kebelakang
terlihat olehnja itoe?

dan apakah jang

lalah seorang jang amat tjakap sikapnja berdiri
didekat pintoe itoe serta dengan mata keloear ia
berkata: Dengan hak mana kau berani masoek
kekamar ini serta henda membawak nona ini
dengan sekehendakmoe. !

(Ada Samboengan.)

Ikan familie kalau djadi

Kapal Karam.

Indonesia

Pada malam 4 masoek 5 boelan ini menoe
roetSin Tit Po. dekat pantel Lombok, kira
kira doea ratoes meter disebelah oetan
pangkalan peranti kapal-kapal berlaboeh
Lelangan jang aneh.
satoe kapal Tionghoa telah tenggelam.
1S
Dipermoelahanminggoe ini atas nama Ini kapal ada membawa 85 karoeng beweeskamer Magelang ditoko Hien Thay ras. 20 pak karoeng goni dan djoega tjidisitoe telah diadakan lelang sita, eigenaar ta-tjita.

kim ta' boleh
"7

berat sebelah.
Djawab

kadli: Beladjar djoegalah saja

Kaoem sport!

koe Ismail masing-masing disoeroeh poelang.

Tendanglah VOETBAL merk CHAMPION dan MATCHLESS en T. dan lain-lain jang ada sedia

Karena perkara ini ta” dapat dipoetoeskan sehari itoe, oleh jang moelia TengDisini

ta” habis-habisrja

poedji

kita

dalam kita

Apa jang mendjadi sebabnja, maka ka- kepada jang moelia Tengkoe Ismail, katoko mana sekarang lagi tertoetoep dalam
(tahanan lantaran frauduleus bankroet, kata pal ini tenggelam beloem ketahoean Orang rena sesoeatoe pengadoean raiat dengan
doega ada bagian kapal itoe petjah, tapi lekas diperiksa jang moelia itoe.
Loc.
Jang moelia inilah memikirkan:
Ik
Anehnja, poeloehan orang jang membeli tiada ketahoean dan dari sini soedah ma-

#

barang

telah dapat soek air. Air jang masoek roepanja tidak

dalam ini lelangan,

lain barang

dari jang

diinginkan.

Ada dapat

ditahan, dan begitoelah kapal itoe

didjoeal bergagai-bagai pot jam, tapi isinja djadi tenggelam.
Terpisah dari
. semoet. Ada dilelang beberapa blik

Pakailah

soesahan,

Kedjadian Aneh
Pada malam Minggoc kira-kira poekoel

ketji-

kedjadian

10 didekat Dago telah

lakaan jang aneh.
Doea militairen, seorang korporaal dan

de-

itoe

waktoe

sergeant pada

seorang

Banngan mengenderai speda pergike
doeng, kembali dari memboeroc.
Dengan sekonjeng-konjong soedah dilepaskan tembakan jang mengenai poenggoeng korporaal H.
Dengan lekas korban itoe dibawa ke
militair hospitaal di Tjimahi. Ketika di-

|
Fx

sementara

akan

ini

diberi

pe-

menoelis

di

Indo China

1 Frank

0.11

1 Lire

0.14

1 Yen
Mal. Statenbond1 Dollar

Dari jang dikatakan dalam conferentie, Nederland
itoe kenjataan tiada ada alasan bocat Ned. Antellen
orang mengatakan jang sekarang soedah (Curucao)
timboel kekoerangan barang-makanan.
Ned, Guijana
(Suriname)
Noorwegen
Oostenrijk
Phillipijnen
Spanje

Soerat

1 gld

terboeka.

»

1.03

1 gld.
1 kroon
1 schilling
1 Dollar
1 Peseta

»
»
»
»
»

1.00
0.70
040
250
0.35

»

2.50
070
0.50

Kalau

kan: begini :
Taoe-taoe O. gempar adiknja jang maseorang Europa, telah ditahan. Akan te- sih gadis telah hilang. Tjari sana sini tiapakah itoe
tapi beloem dipoetoeskan
dak bersoea oleh O. jang ada mempoeada ketjilakaan atau disengadja.
njai saudara laki-laki H. di Sei, Boeloe
diwartakan bahwa itoe hal
Kemoedian
ini dikabarkan dengan telefoon, H.
tembakan

W

!

boekandisengadja. Pada malam Minggoe menerima kabar itoe tentoe ikoet kalang
andjing pada pe-

telah datang beberapa
kaboet:
karangan orang Europa itoe j. tinggal
H. berpikir barangkali adiknja diboemerasa
tidak
Dago. Oleh sebab ia
di
noeh orang atau dilanggar motor enz.
senang dengan kedatangan binatang-bi- Dengan segera rapportkan kepada toean
natang itoe maka hendak memboenoeh Ahmad pegawai Kerapatan Kantoor B.
binatang-binatang itoe dengan revolver- Chalifah dan kepada Penghoeloe Pekan,
nja.

itoe tidak kenak dan

tetapi

Akan

mengenai

soedah

peloeroenja

militair j. ketika itoe liwat.
loekanja korporaal
Oentoenglah
(K. M.)

tiada mematikan.

F

ii
Dari Menado:

e

Epidemie

Dalam Men

k

oleh togan-toean ini tolong ichtiar boeat
tjari, dapat keterangan ada diroemah
H. Kadhi dibawa lari oleh Dj. familie Kadhi.
Oleh Kadhi itoe hari djoega kirim soerat kepada H. boenjinja lebih koerang
begini:

satoe

salah

»Kepada adinda H. di Sei. Boeloeh“.

tjatjar

diwartakan, bahwa

Bull.

tjatjar

di Sonder ada epidemie

Korban soedah banjak
Oleh bestuur dengan lekas diambil pe-

soepaja penjakit itoe

ratoeran mendjaga
tidak mendjalar.

&

Dr. A.

€

dari

Kindig

Menado

telah

jang ada penjakit
peratoeran-peratoe-

berangkat ketempat
itoe akan mengambil

MK

ran jang lebih djaoeh

Dengan
hasa saja
rena maoc
laki nama

soerat inidimakloemkan bamintak soerat wakil wali kakawin dengan seorang lakiDj. anak L. maharlnja 160.-

telah diikrarkan

dengan

lisan.

Tanda tangan (X) S.

Kadhi B. Chalipah
We. Hadji Mohd Arif.
Soerat ini poekoel 7 malam baroe diterima oleh H.

Dalam soerat:

ini ta' ada pemberi ta-

hocan Kadhi kepada H. bahasa adiknja
Setelah dinjatakan adanja epidemie, ma- ada disimpannja.
ka lebih dari 30 orang jang kena tjatjar
Barangkali maksoed kadhi, kalau soedengan lekas dirawat didalam roemah sa- dah dapat soerat wakil wali dari H.
kit.
lantas S. dikawinkan sesocdah kawin baKastekort padahoe- roe diberi tahoe kepada kakaknja O. di
koem toea.
B. Chalipah (Lo Kok enak amat 0.)
Besoknja H. sembahkan hal ini kepada
Pada hoekocm toea dari Wenang (Me& nado) telah kedapat kas tekort jang boe- jang moelia Tengkoe Ismail Hoofd van
at sementara ditetapkan pada kira-kira Bandar Chalipah di Tebing Tinggi.
Radja kita Tengkoe Ismail — Radja
'. # 600. Moela-moela diraportkan bahwa
pada roemahnja di Tikala telah dilakoe- jang telah mendapat didikan Barat —
kan pembongkaran.
jang telah loeas pengetahoean — tidak

Pemeriksaan tempat itoe jang dilakoe- sebagai Radja 100 tahoen laloe, djika
kan oleh controleur M. Brouwer per- seseorang ra'iatnja mengadoekan halnja,
soonlijk dengan

dari

politie

menoendjoekkan,

itoe diboeat-bocat.

pembongkaran

bahwa
“

diantar oleh hoofdagent

Koper

hoekoem

Achirnja

soedah

| bahwa ia
padjak.

tuea

itoe mengakoe,

wang

menggelapkan
.

Volkshuisvesting.
keadaan

roemah-

lantas mendjawab:
Besok kita periksa
dengan segera berangkat ke B. Chalipah
bersama H. boeat mengoeroeskan hal
itoe.
Dikantoor Kerapatan B. Chalipah Kadhi

dipanggil. , Adakah S, diroemah pa' Hadji'?
tanja

Tengkoe

Ismail.

,,Ada, Tengkoe."

djawab Kadhi,
»Apa sebab dia datang ditempat pa'
(akan mendirikan naamlooze vennootschap Hadji?"
»Dilarikan laki-laki nama Dj. mereka
' 'oentoek volkshuisvesting dan negeri di" dalam vennootschap, itoe akantoeroet me- minta dikawinkan."
Boeat

menjoekoepi

roemah jang boeroek telah dimaksoedkan

| ngambil 3/4 bagian dari modalnja.

»Adakah pa' Hadji beri tahoekan kepada

dengan kakaknja bahasa dia lari kawin?
djalandan
air
an
» Tidak tengkoe."
“memperbaiki pengalir
editento
jang
g
»Apa sebab tidak, pada hal roemah
kampoen
didalam
'djalan

“|

“Sekarang

''kan, oentoek

soedah dimoelakan
maksoed

mana oleh negeri kakaknja dekat sadja disini.“
»Patik, soedah kirim soerat kepada H.

| telah diberikan subsidie kepada gemeente
—0—

abang

S.“

Ratoe ketjantikan
oleh H. soerat itoe diperlihatkan dan
pada
bahwa
dibatjakan
dihadapan kadhi, terang bahadiwartakan,
Serang
Dari
tg. 15 Maart, pada pesta dansa jang be- sa kadhi ta' ada memberi tahoekan kepa-

'-sar disana, diadakan sebagai selamat ber da H. bahasa adiknja lari kawin. Kalau
(pisah oentoek garnizoen di Pandeglang, begitoe kata H. poela Toean kadhi maoe
Ban- menjoeroekkan perkara ini soepaja saja
'soedah dilantik” mendjadi ,Miss
17 ta djangan tahoe adik saja soedah lari kawin.
oemoer
tam,” mejuffrouw Twijsel,
soedah
pemilihan
Moenatik namanja
"'hoen, jang pada waktoe

Sekarang teranglah kepada saja dan
memakai Zeeuwsch costuum.
kepada
Radja bahasa 'Tocan kadhi ta,
administraanak
ini,
| Ratoe ketjantikan
betoel mendjalankan kewadjibannja sebaL.
toean
Toenggal,
Goenoeng
teur

dari

“L. R Twisel

gai

Hakim Sjara',

bersangkoe-

18 Maart 1930.
Rubber
Kopi robusta
Kemenjan mata besar
Kemenjan mata haloes
Kemenjan mata djarir
Damar kotor poetih

#048—056
f26 sepikoel
f110
f9,
f 30
,,
P8

Koelit kerbau kampoeng
Koelit djawi katam

f2
,
90.

Damar poetih standaard '”
Koelit kerbau katam

jang kita sediakan

toean - toean.

LESS jang toean
kebagoesannja.

Djoega
apabila

toean

kereta

soedah ketahoei

angin merk MAG-

NEET, tentoe tidak merasa tjape
ringan, ladjo e dan potongan bagoes jang terdapat keadaannja.

pakai,

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

Tjarilah

kita poenja adres:

HAN

14

SENG

& Co.
Telefoon 755 Medan.

Oudemarktstraat 53,

FIRMA

1.005

1 gld,

kniedekker

'Toengganglah
Motorfiets
merk
NEW HUDSON dan MATCH-

1.25
"145

V. St.van Nrd.
1 Dollar
Kadhi berat sebelah .... achir- Amerika
nja dibawa kehadapan Radja.
Zweden
1 kroon
belek didapatkan kembali peloeroe (dari
Zwitserland
—
1 Frank
revolver dalam limpanja.
Sebagai jang telah ditoelis oleh toean
—5
Sekarang keadaan korporaal H. tiada T. A. dalam Sinar Deli no. 13 ddo 17
membahajakan.
Pasar Sibolga.
dezer lebih djaoeh dapat kita menerangSekarang sedang dilakoekan pemeriksaan: orang jang melepaskan

dan

S. Deli perkabaran dari B.

kerdjaan tangan lain rocpa, soepaja mc- Italie
reka mempoenjai ocang goena keperloean- Japan

nja,

voetbal
oentoek

Chabar Dagang

njatakan, lelangan itoe tidak sah.

kaoes

poenja toko.

»Bahwa Radja itoe boeat raiat.”
Tocan T.A.
Diharap toean soeka

harga itoe praoe, jang Chalipah. Terima kasih.
Toelis sihabattocan dari djaoch.
mentega, tapi ketika diboeka ternjata isi- dirasa masih dapat diangkat, keroegian
nja pasir. Satoe orang beli beberapa blik jang dipikoel ada f 2.000.— Ini soedah
besar biskoeit boeat sedjoemlah loemajan tentoe ada dirasakan berat oleh eigenaar
Ik. djoega. Ketika diboeka, itoe kaleng-kaleng dari kapal itoe, seorang Tionghoa, jang
katanja tiada seberapa kaja.
ternjata isinja . . . kertas koran!
"
—0—
Orang poenja napsoe membeli diadi
|
Koers postwissel.
Tani
berkoeatir.
maka
lenjap ketika perkara ini ketahoean,
5
Medan 25 Maart 1930.
docperiksa
bocat
Sepandjang kabar Soer. Hbld, pada be(toe lelangan ditoenda
didjoeal.
bisa
consatoe
mana
dalam
laloe
jang
hari
berapa
loe, barang-barang
KAustralia
1 pondsterling
f 11.95
Kabarnja, beberapa crang jang mendjadi ferentie ambtenaar-ambtenaar bestuur te- Belgi
1 Belga
» 0.36
korban hendak madjockan pengadocan lah dibitjarakan hal kegagalan tanaman Ceylon
1 Rupee
» 0.95
pada weeskamer, akan tetapi dirasa, itoc djagoeng di beberapa desa, seperti di- Danzig
1 Danziger gld
,, ,0.50
tidak akan menolong, scbab weeskamer Prigen dan Bakalan.
Dennemarken
1 kroon
. 0.70
tidak tahoe socatoe apa. Tapi seorang
Hasil dari Singosari dan sekelilingnja Duitschland
1 Reichsmark
,, 0.60
telah pereksa doeloe, apa barang-barang amat banjak, hingga dari sini dapat dibe- Egypte
1 pond:
» 12.15
jang dilelang itoe benar ada back. Dja- rikan sebagian bocat ke lain tempat. Ini Frankryk
1 Frank
» 01
(lan satoe satoenja bocat tjegah ini per- soedah menjebabkan harga mendjadi toc- Gr. Br. en Noord
kara adalah, si vendumeester mesti minta roen.
lereland
1 Pond:
» 1215
pada superintendent, jaitoe resident, boat
Boeat orang-orang tani jang kena ke- Hongarije
1 Peuge
2045

IL

Batjalah ! !

engkoe. (ehm O).

BOEMIPOETRA

Topekongstraat 35 Medan.

Tel. No.

1333-.

Edition 6. Telegr. Adres:
berda

Code A. B. C. Six

Poetra Medan.

gang:

TJITA-TJITA
BADJOE KAOES
PIRING MANGKOEK PORCELEIN
SEPATOE KARET dan lain-lain barang
Kwaliteitnja selamanja baik, memberi keoentoengan
bagi kaoem saudagar, sebab kita pesan teroes dari
Fabriek diloear negeri. Didjoeal banjak dan sedikit.

Saudagar kain”dan petjah belah ! selakanlah berhoeboengan dengan
Firma BOEMIPOETERA, soeatoe Firma jang akan
menoendjoekkan lobang keoentoengan bagi toean
dan bagi kemadjoean dagang.

f 65
,,
F5,

djoega:

.

Kopi Arab no 1 jang soedah dipilih f52
sepikoel.

—05, 8
Pasar Padang.
14 Maart, 1930.

mendjadi

Mand.

r
“

"
»

£.

10.75

ly

NL0:00,
20.—

Simpang

Koffie Mand Angkola
85-87”,
kering,
Koerintji biasa
,,
Sasak Ajerbangis ,,
Pn
bovl. bagoes
Robusta Mand. &

Rabusta

45.—
40.
40.—
37.50

1

28.—

Korintji
Bint.—Kroc

1

28.
25.

Benkoelen
Padang robusta

1
pn

25.
—

Rubber

havea

Kamp.

»
»

Gom damar st. (Bat
&
» Al. (no.2)
“
» aboe poetih

Tjengke 85 pCt.

Koelit kerbo katam 1
02
“
3
djawi
aU
p32
&
w

kerbo kamp
"
kambing
"
»»
Rotan

djoega:
MACHMOEL

Ada

menjediakan

0 65.—
»50—

, 30.
125.
a

55—

Dn
(| kodi
»
1.
»
1.

5
20.—
10.—
6

MACHMOEL
Mohamad

3
KI

Pasar Mandahiling.

Rubber kering pakai machin
-

per pikoel

130.-—

Tjekerap

per pikoel

f13.—

per pikoel

f

9—

per pikoel

ft

7—

kering

”

Liberia

piladehaloes
Gatah ,, manengah
»» kasar

haloes

p

12. —
TT
Di

Beras
2

kasar

1

925

"
“3
» bidjo danau
Koelit (kemb. pala)
biasa
Karang Soedaro

Lada hitam
Lada poeti

Manisan laba satoe Blik
Katjangpadi
Ambalo

» 60.—
»30.—
»

»
»

,
»
»

5
10.—

20.—
10.—

4.—
12—
20.—

f 42.50.—

f 7.50.—
f 10.—

Padi
per 100 soekat

2

f 53.—
f 25.50.—

f 8.50.—

Poeloet

jang
”

pikoel

per pikoel
m

f 20.—

Bawang Goenoeng: Baringin
per
Kentang

Medan,

Selakan

tjoba !

'

per pikoel
Robusta — per pikoel
per

—

tanggoeng rapi dan menjenangkan.

basah

»

»

Coiffeur

Kita psenja tempat, moelai hari
ini (15-3-30) boeka baroe di Wilhel.minastraat 89.
Soenggoeh tempat baroe, tetapi
pekerdjaan soedah lama berdjalan, di-

jang basah

Gw

» 100.—
» 30—

.

0...

Wilhelminastraat 89

aa

Rotan sago pagai bagoes ., 13.—
Kemeri berkoelit poetih ,, 4.50. —

"

KN

'Ajer & Kawan

”

?

bin Akip

AMAT

Panjaboengan, den 20 Maart 1930.

no
#1
AA
At

bagoes
Bocah palano.

bin MATSEH

Islam bin H. M. Siddik

Achmad

» Moeko'
Sasak Darek
Batoe
Saboet poetih

Lilin Tawon

kebon- kebon.

Hormat,

Koffie Djawa Mand. 85

"
»
3

M. KASIM

daging jang masih baroe.dan menerima abonnement dengan

"80—

., 1
"2

toesak ,,
sago Sasak

en

Slachterij Bindjei, Telefoon No. 10.

5
20—

50.—
45.
"35.
70.

1

Oelim, Tamiang.

"450
,, 25.—
,, 12.—

3

Djawi

"

.

p18—

. Messin no. |.
» Kadjai

"
"

& AKIP

jang selamanja ada persediaan besar dari Papan Meranti, Damar
Laoet keloearan dari Singapore, Tiang Tengar, dan Batoe Bata,
Dan ada mempersewakan Sleepbooten (kapal penarik) S. S. Panei,

20—

NAN
korintji 1,

M. Laboeh

MATSEH

Telefoon Nos: 8 en 81 Bindjei,

Copra kering poelau —

#Cassia

agent dari Fiirma

blek

f1.75—

per blek

f 1.50.—

id.

36
Minjak makan

:
Goela enau

per blek
boengkoes besar

f1250.—

"

per boengkoes

f 0.55.—

Goela enau boengkoes menengah
per boengkoes
f 0.40.—
Goela enau boengkoes ketjil
per boengkoes
f 023—
Kemiri berkoelit keras
per pikoel
f3 |
Tapoes oentoek pekasam berkoelit
|

Telor bebek

Kelapper zonder tjoekil
per stuk

per

f 4—

Koelit manis
per pikoel

Tjengkeh kering dan bersih

per pikoel
Katjang goreng berkoelit

per

bitk

f9g—
f 72.50.—

£ 0.90.—

P

er blek

100 stuk

Passar goenoeng Baringin

masih

mengeloearkan koffis

koffie

pekan.

10

el

4

AN

i
t:

pekan 150 & 200 pikoel,s
meleset paling banjak
mengelor
sil

045.—

:

Bi

Djawa
1

000060000000000000000000000000

BRILLIANTAR danSAINTANAR
DIKAT DENGAN MODERN
MAS DJapi.
PERHIASAN

H2
Mp
&
6

SM.

— dioegateman
jang soedab- maen
siap: — |
sea

(8&

55 pADAN

Hmm

(P3

Menerima oepah, dan sedis
ta

permata
Toekang

$ himpoen.
.

PERDJANDJIAN:

'

tidak. setoedios, dengan
ai

kan

MEDAN,

G BOEL3LANWEG

dan

O.K.s5.

@

Semasa moeda

Nan

soek2

soeka

:

tenaganja, nafsoe moelai kendor, &

Pa| &tentoelah kenangan jang lama itoe menjedihkan sadja. Oleh ka-&
BROS d rena itoe, agar soepaja kekoeatan kembali lagi, nafsoe jang hilang &
@timboel poela, makanlah Obat Koeat Safoef Hidjazi. Ta'
—
dan intan”
@
perdoeli berapa 'oemoer toean, Safoer Hidjazi mendjadikan tocan &
—— MEDAN
@moeda kembali moeda didalam erti jang sepenoehnja. Djangan&
————
@dikata orang moeda, sebali ia memakai obat koeat ini, sepoeloeh
&
? kali ia gojang kepala !!

mengadjaibkan
—

S. M. NAWAWI

RATURE & SOCIETY

.

istimewa dari kalangan Doenia

mah tangga kaoem Islam,
langganan.

pasang

katja, matjam mana jang tocan-toean

Katja Mata

en Toekang

No. 4

?

TELEFOON

batoek, dada, napas sesak, asthma, mentjantikkan moeka, bermatjam matjam obat sakit peroet,
darah berhenti, sakit mata, kentjing nanah, Radja Singa,

anan dioeroes oleh pelajan-pelajan dengen bersih.

.

moe selamafja diterima dengan boedi manis !!
“sewa

kamar

moelai

dari

f. I.—

f 2.—

f 250

dan

Djika
toean

£ 3.—

malam.

penting |.

Menoenggoe

MARAH

dengan

ambeian,

demam,

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

hormat

toean

mentjari tabib jang

beri pertolongan

BONGSOE

bagi toean.

BRITISH

Tabib

INDIA

RAM

:

jang dapat memberi soeatoe tanggoengan kepada toean.

5. R. B. RAM

DJOEGA FERLOE
ORANG MENDJAGA DIRINJA.

soerat

soerat

poedjian,

mempoenjai

soerat

soerat boekti, beberapa banjak orang jang telah disemboehkan dari penjakitnja jang berbahaja, jang berada
diantara

poetjat, badan le-

Oh foer ob

ma-

las bekerdja, ini semoea ada
meroegikan ' pada kewarasan
badan.

dapat mem-

Eigenaar.

jang

enak,

sakit koelit (gatal

gatal), loeka loeka, sakit gigi, panau, obat
awet, dan segala matjam roepa penjakit.

@bersih dari waterleiding

mempoenjai

tiada

No. 1297

HOTEL

berbahaja

makan

Gigi.

&

adalah

soe,

"

ALMANDILI. &

S. R. B.

Moeka

terang,

MEDAN.

TABIB

tiada

1930

A

G

SIBOL

Kantoor: Redactie & Administratie
Ngasem Straat — Djokjakarta,
Java.

Waktoe

Augustus

tocan-toean jang penglihatannja koerang
.
an
.
"
dengan tiada memoengoet onkost.

LUITENANSWEG

ta sedia goedang auto oentoek passagiers. Kamar mandi dengan

FF. 2.50
Di Indonesia 3 boelan
»A—
“
Loear
moeat
(Saban terbit
gambar-gambar

31

pereksa

tolong

jar. —

roe-

itoe patoet disokong,

Siapa-siapa

jedia kamar-kamar tempat menginap, lengkap dengan katil-katilia. Terdjaga dengan bersih. Tjockocp mendapat oedara jang

.

Tidak perloe dipoedji lagi.
Ia ada Lectuur Islam jang padi saban-saban

MANDAILING

3

Leider dari pers Islam jang
merdeka. Saban terbit membawa
jang lengkap dari
perkabaran
Pokok pergerakan jang penting,

Islam.

sampai

Maan anna

LITE-

HISTORY,

satoe

Toko

akan perobahan atas dirinja ! ! !

Terbikin oleh:

1 Maart

Menoenggoe kedatangan toean-tocan
,
dengan hormat.
KIE
HOEI
SENG
8
Co

»

Heran dan

moelai

soekai, djoega nanti perkara onkost memasang kita vrijkan.

pada masa jang soedah lewat, &
didalam mimpi. Ketika sendi &

Le o000001000000000000000000004

Harga

kasi persen

&

.

djoega

siapa-siapa toean-tocan jang beli katja mata dari kita akan kita

karena itoelah masanja segala-galanja hendak &

r26

Sebab

Dan

orang memoeasi apa jang hendak dipoea- $

rasanja, moelai koerang

@ anggota,

katjanja, sehingga penglihatan terang seperti sedia kala.

menjeroepai filmster !!

Harga per blik £ 0.80.

toet di batja

mata jang model baroe. Perkakas ini kalau dipakai bocat pereksa mata jang koerang terang bisa kita djamin tjotjok dengan

Tenaga mengalahkan koeda, ketangkasan melebihi acro- ?

aksie

.

Moelai ini hari kita baroe terima perkakas bocat pereksa

DITJER
.
?
moeda, disitoelah segala-galanja ber- $

H Team:

&

POLITICS,

i
Toko Katjai Mata Jang Termasjhoer.

Teroes

&

MINI

OENTOEK
Semasa badan masih

@Sesoedah toea terkenanglah kembali
@ketika mana kehidoepan seoempama

—

Menoengyos dengan hormat
EDWIN .
“ Toekang mas
Kapiteinsweg No. 43

bat

@ Sinja

bea lan dikembali-
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ALMANDILI

NAWAWI
-

?
0

1

dari Cylon.

Awas Batia.

TOKO OBAT & AGENT MECCA GANGERS ”

&

Kwaliteit baik
Pekerdjaan enetjis

»
'&
?
£

“

hajat

dan

mati.

Oleh sebab itoe, djika toean, atau familie tocan,
atau kenalan toean, bila dihinggapi penjakit,
diselakan
akan datang mengoendjoengi dan

ap salon MuNeifer

menanti dengan

hormat.

12119 Idak nia

P

S0EPSA

Pakitlekas beli

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

Idrayo a/goda.

British
Medan

Orang perampoean waktoe
w

| erbahaja

G

Da

Tjoema Anggoer obat Tjap Bowthb ad,cise di

sampai mode Timoer

S1.

pada: TOKO

antero tempat dan gampas" dibe:

Sedia:

Wah

Selaloe sedia SANITUBE,

obat

S

Pajoeng

114, Kesawgn. Noapl,
tn.
mg

"

Medan.

matjam

T

s peran
-

soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak
jang

lain.

Harga moerah, barang bagoes
Menoenggoe

Telegram adres:

ISHAK
5

badjoe anak-anak, topi anak-

soetera.

Dasi dan sapoetangan, serban oentoek Hadji, saroeng
Samarinda, saroeng Batoe Bahra, saroeng Djokdja.

Hoofddepot:

Telefoon No. 789, Postbox No.

ISMAIL Oudemarkstraat 2 Medan

Petji tempahan,

anak. kemedja

boeat mentjegah sakit peri 3 can jang || Kanan

POO THAI FOO SENG KIE-L Sensary

HADJI

EUROPA

22

ISMAIL

Mode
dengan

paling baroe.

hormat,

Adres soerat-soerat dan pesanan:

Medan.

H. ISHAK

ISMAIL.

Oudemarkstraat 2 Medan

|

boelannja datang peroet mekepala dan
rasa moeles,
pinggang sakit, kaloe tiada di openin “lama lama djadi sang

—

La
(Samboengan dari pagina I.)
Spreker peringatkan
arti pergerakan. kan soepaja Nationale Fonds Indonesia
tangan publiek. Sebeloemnja spreker me- la kata kita orang tidak akan takoet lagi dapatkan keoentoengan jang sepenoeh
penoehnja. Pada penghabisan ia toetoep
nambahi keterangan Nationale Fonds, le- kepada
perboeatannja re-actie, kaoem
—

ma

aa

bih dahoeloe ia sebagai wakil dari P.S.I.I. re-actielah jang
kepada

salamnja

menjampaika

publiek,

koelit lebih tebal

Bioscoop

menjebakan kita poenja pidato: hidoeplah: Nat. Fonds. (Applaus).
bocat menakan anak
KijaiHadjar Dewantoro angkat

Onderneming
———

bahwa Protest Vergadering dari P.S.1I,|Panah jang ia crang tembakkan kepada
jang

bekal

diadakan pada malam

Ahad,

#8 15/16 Maart, 1930, karena ada halangan |
ta'dapat dilangsoengkan. Ia bilang akan
dimadjoekan vergadering jang penting itoe
jang

Ahad

malam

pada

atau

belakangan

1930, soepaja publiek boleh

22/23 Maart,

sabar menoenggoe.

kedja-

peringatkan

Kemoedian spreker

bitjara: Ahli pengadjar j. termasjhoer ini
dengan tepoek tangan jang
kita. Saudara, kata spreker, lihatlah goe- disamboet
sangat gembira oleh publiek. Ia berpida"0eng-goenoeng
jang
tinggi
dikiri
kanan
seolah-olah madjoe lebih dekat mendesak to dalam bahasa Djawa, agar masoek bekita, tjobalah intip dari pantai ombak la- toel-betoel kedalam soemsoemnja publiek
octan jang bergoeioeng-yoeloeng seolah- jang
oemoemnja berbahasa Djawa.
olah menjembar kita, pandanglah langit
la critiek pendoedoek Djocja oempama
jang biroe seakan-akan djatoeh menimpa tidak perdoelikan pengadilan Nat. fonds
kita, demikianlah hebatnja re-actie jang dan ia tidak akan maoe toeroet bitjara-

.

.

dian tanggal 29 December 1929, penang- | fikeliling kita.

bitjara | lagi

Awas !
Moelai
bon di

dengan

Sjarikat

semoga

membantoe

kepada

korang

aan tetaplah

kita poenja

samboet

Nationa-

teroes

apa

jang

Teranglah

Pasoendan.

ke

kita gambarnja

Spre-

memasoeki

perge-

dan

Nationale

pemoeka

dalam

ia

Indonesiers

mintak

takan bangsa. Ia berseroe: masoekilah
PSI, masoekilah P.Nl, masoekilah B.O.
|
kepa.
ia Sarker perdiikan
Be
pilihlah
mana
rakan dari bangsamoe
da publiek soepaja bersiap-siap menjam-| jang kaoc soekai, asal djangan jang p.e-b.
spreker toetoerkan pergeSesoedahnja
Spreker adakas critiek kepada publiek rakau
di Hindoestan, di Japan, di Tiong
ia bilang

kegembiraan kepada pemimpinnja,
harap soepaja ditoendjoekkanlah kepada
Nationale Fonds. Samboetlah Fonds ini,
isilah apa-apa jang masih kosong. Setjara menderma atau menoendjang itoe tidak
pandang banjak atau sedikit, akan tetapi

39

hadap
hatan

ada pemimpin jang kelikaoem

bekerdja

radjin

bi-

ia

pergerakan rakjat.

kepada

lang oempama

re-actie bi-

lang ada dapat soembangan wang dari
Liga atau dari Moscou. Kita djangan loepoenja

pa satoe mgdel lain dari re-actie
perbceatan akan datang poela.

bengek dan seba

tarannja kaoem
toe benarlah,

keran

poenja kertas

mereka

Lihatlah

misih bergoedang-gocdang
ditoelisnja d

jang b elocm
setan, tetek

re-actie.

Toenggoe,

ten-

re-actie

akan

kaoem

nanti

riboean
an

2

ja menoeroet kepin-

14

poenja

3

kas Nationale Fonds soedah berdjoeiilah besar sekali,ia orang nanti fituah kita

s
AS

kalau

poetar lagi hasoeran

kita

g

z

jang itoc wang akan dipakai boat meni-

beli bedil dan senapang, pestol dan bom,
atau boeat pasang
boeat mengamoe

boeroeng jang socka
boeah-bocahan.

makan

Pesenan

TERMASJHOER

SEMENDJAK

dengan

TAHOEN

2

EDAN
- Besar)

(Dibelakang

Japan

TAFEL

Perhatikanlah

tjap

SOJA
dan

jang

ini soedah ditera (ditjap) djadi
teroes bisa di pake.

senang hati.

1.

merknja:

Fotograaf

atelier

YEBATA
wan No. 88 Medan
——

Telefoon 1346

dia djoeal Pathe Baby

Cinema

toestel

scoop, dan bisa didjalankan dengan Elecsch Battery motor dan Dinamo bagoes
pakai dalam roemah tangga dan dibawak
ikebon - kebon dan bermatjam - matjam film
Librarij” moelai 30-60-300 kaki pandjangnja.

86 LUITENANTS WEG
MEDAN

0. 10278 Billy At Home
10124

Perkenalkanlah ketjap Tafel Soja tjap Koeda kepada kaoem
keloearga toean. Kaoem saudagar perloe menjimpan ketjap
ini didalam kedainja, soepaja menjenangkan sekalian langganan.

KOMAI
86 Luitenantsweg Medan

Telefoon No. 666.

toko

jjairbanks, 200, 250, dan 300 kilo. Batoebatoe besi dan Tembaga.

1898

No.

998

Timban-gan
piringlari kajoe, 10, 15, dan 25 kilo.
Timbangan - kajogesar dari 125, 150, 175, 200 kg.
Timbangan - medf Timbangan-maas, Tekoeran meter, pengoekoer Wn, Gantang beras ketjil dan besar.

hingga hari ini memberi kepoeasan dan kegembiraan
dalam roemah tangga jalah:

Ketjap

Medan.

No.

banjak dan sedikit, kami terima

1

kita poenja

Royal Bioscoop)
—

Selamanja ad
Batikhandel merk H. ABDULHAMID Mandailing
Kesawan No. 34 en Padjakgantoeng No. 5
DELI
MEDAN

soepaja djoemlah itoe Ichas bertambah.
Kemoedian spreker peringatkan perboeatannja kaocm re-actie jang gila-gilaan ter-

$
£$
s
s

besar

lebih

giat dan

lebih

enz :

g

Telefoon

Bom!

Adres

dapat djoemlahnja
kali se-sen
lioen
F500.000. Mengapa kita beloem maoe
roekoen? Perhatikanlah dalam doea boelan sedari Fonds berdiri soedah mempoenjai kas lebih dari F 2300. Kita mesti
menoendjang

terboe. sj, tjapal,

LI

STRAAT

samarinda,

kain batik haloe.

50 mil-

ada

HAP

di PACHT
saroeng

matjam

soedah

merk

ada

orang

kita

batikhandel jang

sen

kasnja Nat. Fonds

can

rata-rata

lioen,seandainja bersatoelah dan

satoe

seperti

plekat,

menjedi.

taan kepada bangsa dan tanah air, itoelah jang sangat diharapkan. Indonesia
berisi manoesia dari bangsa kita 50 mil-

satoe orang kasih isi

barang

No. 491

& Co.

TOKOTI

hati ketjin-

dari

jang datang

toendjangan

Lain

Malam.

Telepon

Turkey mengadakan Nationale
(KOK, ! pergerakan-pergerakan,
be kek tjika benar-benar ada tandadi- Fonds
ia poedji-

teroetama

AUTO

Lampoe#flectrisch boeat keperloean

Makaustraatldibelakang

jang

tangan

tepoek

lain-lain.

merk JTHONG

,Sinar - Deli"

Fonds itoe

boet toentoetan Nat.

aute

Pasar

haroes

Fonds itoe ada orang-orang jang

akan: VRACHT

dari podium
publiek boeat
dengan hiroek sekali.

Batjalah

kepada anak Indonesia jang
Ker critiek
barisan jang besar itoe, | masih
tinggal diloear pagar pergerakan,
- nama
nama

lagi kalau kita melihat
berdiri

membaito

dia,

erah atau boleh berdamai.

Dan djoega ada memper

pihak lebih bangoen kelihatannja.
benak sntangan datang makin banjak (Kalau-kalau reactie datang dari penjakit
inilah
Soenggoeh
sendiri.
kita
menegoeh-negoehkan
poela kita bekerdja
spreker toeroen
| lagiDiwaktoe
hati,marilah
menghantjoer-hantjoerkan
|jang
dari
moelai
pandjang,
jang
kita
barisan
sekali
tepoek
tangan
spreker,
kata
saudara,
Wahai
hingga|
BN k map berada PKL
bersamboeng

kita soedah adah n »Bioscoop” (komedi

Pembajaran direken paling

bagi kaoem pergerakan

B. O'

kebon -ke-

Filmnja disediakan jang kogfik-kotjak dan ramai.

bah jakin kepada Kemenangan jang paling | Besarkanlah semangatmoe, bahwa reactie Spreker tidak pandjang bitjara, tetapi
datangnja dari pihak
dekat, bahwa berdirinja Nationale Fonds | meninggi goenoeng
apa j. diperkatakannja semoca berisi dan
jang sebagai dioeraikan landjoet oleh Mr. |loear tidak akan dapat memberi tjatjat tjoekoep pedas terasa oleh publiek, hingSartono, tidak lain dari pada kita.
tanda Makin
kesa- gerakan,
|SOcatoe apa-apa
kepada
kita poenja pcrtetapi kita mesti takoet ga dengen begitoe semangatnja publiek
akan

Samara bertali dengan Kasem Betawi le Fonds, berikanlah toendjangan sedikit

oentoe) keperlocan

gambar) sewaiin compleet sama lampoe Electriesnja.

dalam vergadering kalau

Tetapi biar bagaimana “djoega hebatnja anak Mataram sampai membikin kosongkita, kami | nja kedatangan Mr. Sartone. Ja poedjinja semakin lama semakin besar rintangan perbogatan moesoch-moesoehbarisan
mesti kan anak Mataram soepaja djangan kedatang, moedjoerlah bahwa kita djoega | Perviaja pada kita poenja
ini. tinggalan dari lain-lain tempat
kita
air
tanah
melindoengi
tahan
bertamdan
semakin rapat dalam barisan

ke

dari sekarang

Oostkust,

kapan kepada kaoem pergerakan. Roepa-

daran

Awas !!

IT

Aa

Harold Waiter (Harrold

Lloyd)

10297 Tailaring (Charlie Chaplin)
10222 Charlie's Double (Charlie Chaplin)
10123 Snub is Sciontifie (Snub Piollard)
an -toein dan ankoe-ankoe

pereksa dimana tempat kita

t diays.

film

serta

disini

banjak

lagi

jang

Menoenggoe

tersedia

jang kita

dengan hormat.

