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leden

Khouw Kim An, jang

kepada pemerintah.

dimadjoekan

Pertanjaan ini dimadjoekan, berhoeboeng
dengan soeatoe toelisan didalam Soeara
Publiek, jang mientjeriterakan beberapa
kedjadian di Perbaoengan, hingga menjedisana
pendoedoek Tionghoa
babkan
keberatan
merasa
dan
senang
merasa
tiada

terhadap kepada Zelfbestuur
lain-lain keberatan jang dima-

Antara

djoekan, dan jang ditoelis pandjang lebar
Publiek, kita koetipkan
didalam Soeara
sekali lagi berikoet ini:
Antara lain-lain djoega sultan poengoet dari sesoeatoe kedai jang djadi
miliknja orang Tionghoa, 10 pCt. dari
sewa, dan pada itoe sultan moesti diserahkan 30 pCt, dari oeang assurantie,

kalau kedai itoe terbakar.
Lain dari itoe, jang paling terkoetoek perboeatan sultan ialah ia mene-

tapkan ada mempoenjai hak kapan sadja ia maoe, ia boleh beli itoe kedai
meski djoega eigenaar dari itoe kedai
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Dihadiri oleh 2000 kac
edoea.

Tonghoa
pendoedoek
amat memberatkan.
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m iboe.

dan

berpikir, pikiran

itoe adalah

sedjak dari Soematera Barat dan Oostkust
Hoofdbestuur terdiri sebagai biasa. Wa- mendjadikan beberapa
kedjadian dan
sampai ke-Atjeh. Tocan
ini ta'pandai kil-wakil Pemerentah Adviseur Inl Za- pendapatan
di Perbaoengan
jang dapat mendjadikan
bahasa Melajoe selain dari bahasanja sen- ken dan pers djoega sebagai biasa. Pe- doenia ini terang dan teratoer. Kemadjoean
Soeatoc pemeriksaan, perloe didalam diri, tetapi ia ada djoega membawa se- rempoean jang hadir kira-kira 2000 orang. pikiran itoe dapat kita persaksikan denperkara ini dilakoekan. Bagaimana
per- orang moerid jang pintar bahasa Melajoe Voorzitter Siti Moendijah.
gan keadaan keadaan di-Europa, sehingSesoedah meoetjapkan selamat datang ga ilmoe pengetahocan telah djaoeh berdjandjian perdjandjian itoe diatas kertas sebagai tolknja.
Lebih djaoch Corr. kita soedah inter- pada jang hadir, dipersilakan kepada Siti djalannja.
ditoelis, dan bagaimana didjalankan diIngatlah pendapatan manoesia tentang
membitjarakan Polyview padanja di Moeara. Sipongi, ketika Darijah oentoek
dalam perboeatan.
teroes gamie.
kapal, mesin terbang dan lain-lainnja.
beliau berangkat ke-Medan sini
Dari hasil pemeriksaan jang sama te- ke-Atjeh.
Pembitjaraan ini memadjoekan hal Po- Boleh djadi djoega dikemoedikan hari
soeatoe
diambil
dapat
Iygamie
boekannja pembitjaraan jang me- pendapatan itoe akan mendjadikan dekat
akan
kelak
ngah,
Beliau menerangkan soedah beroemoer mang teroentoek baginja, malah adalah perhoeboengannja orang sana dengan kita
kemenjenangkan
akan
kepoetoesan jang
75 th.danselama 46 tahoen belakangan ini menggantikan spreekster jang lain, karena sebelah kemari. Tetapi walaupoen begitoe
doca belah pihak.
sampai sekarang tetap dalam poeasa.
spreekster jang haroes membitjarakan ini madjoe dan tinggi pendapatan terseboet,
Kita poen tidak soeka melihat pihak
Tjoema pada hari raja jang diharamkan tidak datang.
tidak berdasar akan Islam, karena orang
Zelfbestuur atau pihak jang poenja tanah poeasa sadja ia berboeka. jaitoe 5 hari
Spreekster menerangkan, bahasa agama sana itoe boekan Islam. Dengan
tidak
tiada — mendapat soeatoe apa, hari hasil dalam setahoen itoepoen tjoema niat ber- tidak melarang orang berpolygamie atawa Islam ini tidak akar tertjapai kesemporboeka sahadja siangnja. sedang makan
naan.
tanahnja, diatas mana orang mendapat apa-apa tidak ada. Beliau tjoema makan beristeri lebih dari seorang.
Kemadjoean ilmoe pengetahoean Islam
Spreekster
memberi
pemandangan
ketakeoentoengan.
malam
sahadja. Itoepoen tidak pernah nah Arabj. mana kaoem perempoean itoe ada lebih madjoe dari itoe. Boektinja adaSebaliknja, pihak jang menjewa, atau makan banjak, sehari semalam satoe kali dipandang rendah sekali. Sehingga disana lah ketika doenia Islam dimasa dalam
pihak orang Tionghoa, kita poen tiada makan sadja. Katanja, orang jang soeka mereka hina sekali, kalau mereka dapat keloeasan, jaitoe diketika tahoen 821. Dibanjak makan banjak pertjara sjetan.
melihat diperlakoekan keterlaloean.
anak perempoean. Sedang pikoelannja ketika itoe keradjaan Islam di Aridale ada
Orang Tionghoa, selakoe tamoe, didaSedjak bermoela
ia adjar peroetnja perempoean amat berat sekali. Begitoelah djadi poesat ilmoe pengetahoean doenialam pergaoelan dinegeri ini, ada memberi dengan soenggoeh-soenggoeh, mesti me- keadaannja sehingga isteri sendiri djoeal Alat-alat kapal terbang dan noot-noot
muziek ada pendapatan Abd. Kasim didjamereka.
faedah kepada kita, didalam bekerdja ber- nanggoeng kepedihan sekalipoen. Beliau
Mengambil isteri tidak diadakan batasnja man Chalifah Abdoel Rachman!!
tidak
soeka
banjak
omong.
sama-sama, teroetama didalam perniagaan.
sehingga mereka boleh ambil sesoekanja.
Soedahter:
Ia hafas Koerin.

Spreekster bilang didalam kitap agama
belakang.
soeka sekali ia Christen tidak ada djoega larangan jang
Pada masa jang achir ini ilmoe- peloe akan melakoekan penjelidikan, bagai- minoem rokok, Sekarang setelah poeasa, ti- orang beristeri lebih dari seorang. Spreek- ngetahoean, ketjerdasan doenia Islam soe-.
tidak soeka mendjoeal tokonja itoe.
dak pernah merokok lagi waktoe boekan ster sendiri tidak melarang polygamie dan dah terbelakang, terocetama di Indonesia.
Beberapa peratoeran jang diadakan mana doedoek perkara jang sebenar-bedan
seteroesnja
djpega tidak maoe mentjegah.
menada
itoe
oleh zelfbestuur ditempat
narnja, goena keselamatan segenap pihak
Adakah diantara kita jang pandai memDari hal memboeang anak kata spreek- boeat kapal ? Djangankan memboeat kapal,
bagi
berat
tindasan
djadi roepa-roepa
Soepaja lebih koeat berdjalan kesisi ster,
dan segenap golongan.
dilarang
keras didalam @oran
orang-orang Tionghoa disana, sedang
Allah Ta'ala. kata beliau, sehingga seba- jang nanti orang jang berlakoe demikian naik kapal poen beloem banjak orang
.oewang
bermatjam
itoe pletjer
gaimana zaman dahoeloe banjak orang itoe akan dipereksa dimoeka Allah dan kita disini.
thee" jang itoe zelfbestuur paksa
jang djadi wali dan keramat, hendaklah
Didik diri sendiri
akan, mepdapat hoekoeman berat sekali.
“minta dari orang. Tinnghoa poen boesarikaw Nala
mendjalani
Apa beloem djoega kehinaan bangsa
Kari ada Keberatan jang ketjil.
Kewadjiban
niah dan 1. sarika#jat
al dari Rakedoeanja. kita djadi perhatian? Spreekster bersemewiridkan
lagi
dengan
djoega
soelOellah
Lebih djaoeh ditoetoerkan :
Didalam
agama
Islam
diterangkan
ba- roe mintak dididik bangsa spr. dengan
poeasa soennat.
sebaik-baiknja dengan berdasar kepada
»Kamoe.”
Berselang beberapa boelan beberaMakam keramat. hasa laki-laki dan perempoean moesti agama Islam. Djangan pertjaja menjerahmenoentuet agama dan sama-sama menpa roemah
dari seorang Tionghoa di
Kata-kata jang diLain dari pada itoe, beliau menerang- tjari kemadjoean. Sekarang keadaan amat kan dididikan bangsa sendiri pada lain
Perbaoengan soedah terbakar habis.
pakai
oleh
koeli kan,
bahwa di British Indiz banjak gelap, laki-laki keadaannja soedah djaoeh orang. Soepaja bisa madjoe, tjoekoepkan
Orang
Tionghoa itoe hendak diripelaboehan.
makam-makam walioellar jang keramat. dari sebagaimana jang
ditoendjoekkan segala keperloean sendiri dengan oesaha
kan satoe
kedai baroe ditempat jang
sendiri.
Kembali Persatoean menjiarkan Seperti di-Adjmeri-Calcutta, seboeah ma- agama.
soedah terbinasa oleh api itoe, tetapi
Oleh sebab itoe, pihak pemerintah, per-

Dahoeloe,

kata beliau

Sumatra.

meski

bagai

mana

djoega

ia soedah

berdaja, sultan Serdang tinggal tetap
membelar tidak soeka kasi idzin boeat
itoe

maksoed pada orang

Tionghoa

itoe.

Kemoedian orang Tionghoa itoe soe-

satoe soerat jang berasal dari Controleurs- kam
jang masjhoer keramatnja, jaitoe
kantoor van Silindoeng, jang dengan per- makam dari Sjech Chodja Moe'inoe ddin.
kataan: Kamoe.
Didekatnja ada 3 boeuh perioek besar.
Sekali ini, soerat itoe kepada seorang Jg. seboeah perioek berisi 50 pik. beras, dan
Gep. Demang, toean Ancus Loemban- kalau ditanak teroes mendjadi nasi Kabuli
sendiri zonder memakai sovatov tjampoeran.
Tobing, jaitoe:

Taroetoeng, den 3 Maart 1930.
ran, dari siapa ia soedah bisa dapat- No. 1721/13
kan
keidzinan, tetapi djoega dengan
Atas nama Toean Besar Resident
lebih doeloe mesti rogoh sakoenja samvan Tapanoeli, kami memberi tahoe
pai
dalam sekali, jaitoe keloearkan

dah

mengadap

wang

pada Tengkoe Penge-

pletjet boeat itoe tengkoe

tidak koerang dari f1500. Batja dan
toelis: Seriboe lima raioes roepiah.

Sekian jang ditjeritakan oleh Swara
Publiek.
Bermoela

sekali, kita haroes akan me-

permintaanmoe
bahwa
kepadamoe
soepaja menerima tambahan-gadjimoe

Tiga

hari

baharoe habis orang

makan

isinja biar berapa banjaknja orang. Keadain ini sekali setahoen terdjadi dan orang
makan-makan kesitoe beramai-ramai. Setiap hari ada orang ziarah dan bernazar
ketempat itoe.

Keadaannja polygamie
adalah diketika terdjadi
ketika Nabi Moehammad
banjak kaoem laki-laki
karena hendak mendjaga

kata spreekster,
peperangan dis.a.w, sehingga
jang mati dan
soepaja kaoem

perempoean itoe tidak memboeat keadaan

jang dilarang agama, karena kaoem perempoean itoe djoega mempoenjai sahwat
diizinkanlah laki-laki mengambil isteri
lebih dari seorang. Keadaan jang sematjam ini sampai sekarang masih tinggal

demikian sadja.

Oetamakan dan sempcernakanlah Onder-

wijs dengan berdasar Islam.
tjair akan

membawa

kita

Otak

jang

ketempat

jang

tinggi dan otak jang bekoe akan membawa kita kedalam
kan.

kehinaan dan perboeda-

Madjoelah oentoek mereboet hak kema-

noesiaan.

Madjoekanlah

igama

Islam.

Perserikatan dengan igama.
Siti Raham, Soengai Batang, Spreekster

ini menerangkan, bahasa kemadjoe-

an jang kita lihat dinegeri ini ada dida-

Djangan bentji pa- pat dengan djalan berserikat seperti grootda polygamie.
handel, toko besar-besar madjoenja adaSiti Moendijah wakil voorzitter H. B. lah karena berserikat. Kemadjoean itoe
tjoetjoe kandoeng dari Koetoeboerrobbani Dalam keringkasan pembitjaraan spreek- tidak akan dapat kalau satoe-satoe orang
wal'arifina'ssomadani
Said: Sjech Abd. ster ini ada menguendjoek, bahasa po- sadja jang bekerdja.
@odir Djeilani (Bagdad) jang setiap hari Iygamie tidak boleh dibentji, karena itoe
Perkoempoelan.
dan malam amat ramai dikoendjoengi menoeroet kemaoean agama.
Terdirinja
Moehammadijah
adalah kamanoesia.
“
Ada-

lagi

makam

keramat di-Nagoer

dahoeloe tiada bisa dikaboelkan.—
Madras) jaitoe makam Almarhoem Sjech
De. Controleur van Sjahoeloel Hamid Gandju Sawai, jaitoe
(w.g.)

Silindoeng.
Fonteyne.

Kepada
Ancus
Loembantobing ex Demang
Baroes d.t. Demang van Silindoeng.

laki- rena hendak berserikat. Dan persamaan
itoe mendjadikan beberapa perkoempoetuur, djika hendak dipakai oleh bangsa
Seorang Gep. Demang, tentoe seorang bahwa sebeloem boelan pocasa ia soedah
lan. Ada perkoempoelan laki-laki, perpoean,
asing, atau diatasnja akan didirikan ta- jang soedah beroemoer toea. Sekoerang- naik kapal seorangnja dengan tjoekoep
Siti Darijah. Spreekster ini mene- koempoelan perempoean dan perkoemkoerangnja seorang jang soedah beroemoer memakai
paspoort: akan tetapi beliau roeskan keterangannja jang diterangkan poelan anak-anak dan pemoeda-pemoeda.
nah-tanah.
&

njelidiki, bagaimana tanah-tanah Zelibes-

te

Taroetoeng.—

Lebih djaoeh belilu menerangkan lagi,

Kewadjiban
laki dan

perem-

hampir setengah abad. Dan orang jang
'Tanah-tanah itoe tidak didjoeal kepa- soedah setoea, dipanggilkan djoega
da mereka jang boekan pendoedoek Boemi- Kamoe! Terlaloe.
Sebagai perbandingan, persatoean
poetera asli. Maka, djika kita dapati dimenjiarkan
satoe soerat dari Controleur
atas tanah-tanah Zeltbestuur ada roemah

tjoema berpakaian toetoep oerat sahadja bermoela dan memberi nasihat tentangan
dengan tidak berkoepiah (serban) dan ti- kewadjiban perempoean dan laki-laki ja'dak berbadjoe, oleh sebab itoe ia tidak ni kehidoepan mereka setjara bersoeami
begitoe soeka lagi lagaknja doenia.
isteri.
.
laki-laki dan perempoean
Perbedaan
Tiba-tiba
setelah
sampai
di
Belawan,
teradres kepada orang toea itoe
roemah kepoenjaan bangsa asing, tanah, Baroes,
poen spreekster terangkan, sehingga terdjoega, jang disoesoen dengan perkataan toean itoe teroes ditolak kembali kedja- seboet kepada Siti Hawa jang dikeloedimana roemah itoe didirikan, diatoer de- jang manis:
djahan Inggeris, oleh sebab wakil pemengan aoeatoe perdjandjian.
rintah Belanda barangkali ada merasa, arkan dari toelang roesoeknja Nabi Adam.
den
12
Maart
1930.
Baroes,
terangkan
spreekster
Selandjoctnja
beliau ada oetoesan dari Mr. Gandhi,
Perdjandjian-perdjandjian seroepa ini,
No: 952/20
dan
laki-laki
perbedaan
bagaimana
djoega
Diberi tahoe pada angkoe (per- apatah lagi melihat gajanja toean ini ada perempoean dan djoega dari hal keadaboekan sadja mengenai Bangsa asing, poen
ini hai! katjoeng- lain sekali. Ia memakai ramboet pandjang annja dari ketjil setjaranja sampai Islam,
hatikan
mengenai orang jang tidak mendjadi Boecontro- sekali sampai kekoedoeknja, dan djang- Sedang keadaan antara soeami dan isteri
dikantoor
katjoeng
mipoetera asli dari Zelfbestuur itoe.
van Silindoeng. Red. goet serta misai pandjang berkeriting.
leur
poen tidak ketinggalan diterangkan jang
Di Deli, poen kita dapati perdjandjian
bahasa permintaan
Persatoean)
mana kita Verslaggever merasa
maloe
Setelah
kembali
ke
Singapoera
dan
dari
seroepa itoe. Berapa banjak orang jang
boeat reistoelage boelan Juli menoe- sitoelah baharoe beliau dapat singgah ke menerangkan disini.
mendirikan roemah di Kota Ma'soem, depoetoesan toean Besar Sibolga Sumatra via Padang dengan dikawani oleh
roet
Spreekster nasihatkan kepada laki-laki,
tidak dikaboelkan.
ngan. perdjandjian, bahwa djika roemah
moeridnja jang biasa kemari, sedang pa- soepaja memberi pengadjaran jang baik
De Controleur van kaiannja soedah bertoekar dari bermoela. pada perempoern dan memegang tegoeh
itoe soedah 5 tahoen lamanja berdiri dia:
Baroes.
pihak perempoean
Pada
akan ianja.
tas tanah itoe, maka jang poenja tanah
(w.g)onleesbaar.
Perkara
pergerakan
beliau
tidak
begimemberi perkasoepaja
minta
spreekster
berhak akan memetjahkan perdjandjian,
Aan
laki-laki
toe mengerti, hanja soeka menoeroet ali- taan jang sederhana kepada
denheer Ancus Loembantobing d. t. k. ran Saufiah sahadja. Begitoe djoega keoempamanja. membeli roemah terseboet
jang boekan soeaminja dan djangan memControleur van Silindoeng.
Gandhi beliau tidak begitoe bersa- beri perkataan jang lemah lemboet jang
dengan harga menoeroet taksiran.

Sebeloem perdjandjian sampai temponja,

jang

poenjaroemah

tiada boleh

habat, sebab agama lain, tetapi djoega
menarik hatinja, soepaja tidak meAda lebih baik, leden kita didalam pendoedoek Britisch Indid walau poen. dapat
narik hatinja dalam pekerdjaan jang salah.
Volksraad
meminta kepada regeering, beragama Islam, banjak. jang menaroeh
wetenschap.
Islam dan

mendjoeal roemahnja, dengan tiada per- akan
mengeloearkan sirkoelair, soepaja sijmpathie diatas gerakannja
Gandhi.
Fatimah
Idris. Spreekster ini meperkataan-perkataan
biasanja terdengar
tanah.
poenja
jang
setoedjoean
Melihat
keadaan
dan
tingkah
lakoe
benerangkan
bahasa
manoesia itoe masoek
dipelakoekan-pelakoekan
itoe, djangan
,.dirojaalkan,” soepaja dja- liau ini, apakah djoega beliau wali Allah bahagian hewan djoega, melainkan bedaDidalam 'perdjandjian seroepa ini, banjak terlampau
nja, bahwa manoesia itve pandai berkata
Ta'ala, itoelah Allah jang mengetahoei.
xdidapati keberatan-keberatan bagi pihak ngan menjakitkan hati.
z

Tetapi perkoempoelan jang didirikan oleh

kaoem Moeslimin, adalah Moehammadijah
jang terbesar.
Perkoempoelan

ini boekan diboeat boe-

at sadja melainkan diatoer dan jdisoeroeh
oleh Toehau. Pekerdjaan jang kokoh dan
sempoerna ada didapat dengan bersjarikat.
Islam akan kokoh dan sempoerna tersiarnja dengan djalan bersjarikat.
Kebaikan
bersjari-

kat

Oleh karena hendak bersjarikat djoega,
diadakanlah congres ini, sehingga orangorang dari segala tempat dapat bertemoe

disini. Apakah kita bisa berkoempoel sematjam

ada?

ini,

Disini

kalau

persjarikatan

beloem

spreekster terangkan satoe-

satoe pekerdjaan

Moehammadijah.

Kira-kira poekoel 12 vergadering ditoetoep.
|

Berlangganan
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masoekkanlati

Advertentie toean pada
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Pemsas

Pemboenoehan dan perampokan.
Pesakitan dibebaskan sebab “koerang keterangan".

asihan.
Lebih koerang poekoel 10 pagi kemarin seorang koelie dari' Aannemer Tang
Loeng di B.P.M. P. Berandan, oleh ka-

Tiga orang anaknja diboenoeh
djoega.

Corr. ,,Sinar Deli" di Padang menoelis:
Dalam boelan October tahoen jang

Seorang

Satoe kissah dari polygamie.
di Batoeng Tabal (Ommelanden
van Padang) terdjadi satoe pemboenoehan
Satoe — pemboenoehan,
memboenoeh
atas dirinja Noerilah jang sangat menganak-anak
sendiri,
kemoedian
memboegemparkan: boekan sadja sebab pemboenoehan itoe disertakan dengan satoe pe- noeh
diri sendiri, bersama-sama dengan
rampokan dan boekan sadja sebab ke anak jang didalam kandoengan, telah terdjamnja
dilakoekan, lebih-lebih sebab
djadi beberapa hari jang laloc di Balang
Noerilah ada satoe perempoean dari familie ternama di Ommelanden ialah fa- Kadjeren
milie dekat dari isterinja Hoofddjaksa
Menoeroet Correspondent ,,Sinar De-

soedah

Padang

dan

mampoe

dalam

teritoeng

dari

toeroenan

kampoengnja:

ini

sebab

kedjadian itoe mendjadi bocah kata-kata,
baik di Ommelanden ataupoen dalam kota

li" doedoek perkara sebagai berikoet:

Sampai hari ini, genaplah soedah Saterpeleset dan terpoekoel pada saTOE
BOELAN lamanja SiNAR Deti dikirimi'
toe besi dalam pekerdjaannja diboom
baroe B.P.M. dalam keadaan keroesakan kepada alamat tocan-toean pembatja—

di rena

cranie

preventief.

kas Manager, kehilangan

loeh roepiah. Kas
Manager sendiri,
gitoe apabila ia
linja, didapatinja
didalam kas itoe
Dengan

beberapa poe-

selaloe dikoentji

oleh

tapi soengoehpoen bepergi controle sekembawang jang disimpannja
telah koerang dari ber-

mendjadi

diam-diam

heran

diperiksainja

kas

koel 10 kemarin pagi (April 30) telah
kedapatan majatnja timboel kembali, dimana tempatnja terdjatoeh kemarin.
Menoeroet chabar lebih djaoeh, siberbahaja ini, berasal dari Bindjei dan soedah poela mempoenjai 2 orang anak.
Orang
toeanja jang perempoean datang
melihatnja dengan sedih sekali.
Kabar lebih djaoeh, jang menjebabkan
terdjadinja bahaja ini, jaitoe waktoe siberbahaja memandjat pada satoe tiang be-

8 boelan lamanja didalam hamil. itoe — ternjata roesak.
telah
Atas keroesakan kas terseboet sang
Padang, sementara
keadaannja
ampir Selama ia bersama-sama dengan socaManager
mendogga, tentoe ada diantara
djoega seperti pemboenoehan dan peramsi jang akan dimasoekkan ketanah, jang
orang anak, personeel jang bersalah.
3
beroleh
telah
ia
minja,
pokan atas dirinja Siti Baheram di Pridengan
anak
jang
sekarang,
djadi
Kemoedian
Manager pergi poela con- mana tiang ini sedang berpoesing, tibaaman jang orang telah bikinkan baekoc dan
trole.
“Waktoe
ia pergi itoe, dihitoengnja tiba siberbahaja terpeleset. Ia dapat berpetjeritanja dan jang sering dimainkan da- soedah hampir 4 orang:
gang pada tiang tadi. Tetapi malang balang
jang
igggal
“didalam kasnja.
.slam opera dan sebagainja, jang terdjadi Anak-Anak itoe ..sembeafija masih .dibaitempat itce tjoema tinggak seagang ginja, ketika besi terpoekoel kematanja,
pada beberapa belas tahoen jang soedah. wah oemoer.
sehingga mendapat loeka jang parah. De-

Noerilah ada

satoe

perempoean

meskitclah—beroegia Kira-kira 33

-AGPi masih mempoenjai potongan bagocs

dan sebab ia teritoeng kaja senantiasa
ia memakai barang perhiasan.
Pada hari Rebo tanggal 23
October
1929 bersama ia poenja anak perempoear
nama Noerdjannahjang beroesia kira-kira

3/,tahoen kelocar dari roematinja

kira djam 8.
kelesoeng (gilingan padi)
Boeat sampai kesar
loei

tengah

sawah.

sepi dalam
dipegat

Disitoe

berdjalan

oleh

satoe

maksoed
miliknja
tem

itoe

orang

hendak
sendiri.
mela-

jang

ditempat itoc

janghtceroet tjeritanjaketika melihat iboenja
@iperlakoekan begitoe soedah tjoba poekoel dan gigit sipemboenoeh, tapi anak
jang baroe beroesia 3'/, tahoen,
apalal
artinja perbantoecanrja itoe.
Bestuur di Loeboek Bagaloeng setelah

tahoe

pemboenoehan

ini soedah

bekerdja
dengan keras boeat dapatkan
orang j. bersalah. Beberapa orang jang
disangka
bermoela pada ditahan, tapi
kemoedian

antaranja

dilepaskan

poela

dan

tjoerian.

Perkaranja

pada

mendengar

kabar itbe,

Pagi-pagi

hari orang djadi berkedjoe-

b mendjoempai

a-sama

dengan

tanggal

perempocan itoe,

3 orang

anaknja

telah mendjadi majat didalam kamar
doer dengan berloemoeran darah.

ti-

Roepanja pada malam hari, perempoean

perhatian orangbapesakitan dan sak'memoetoeskan:
terang salahnja, pe-

controle, diperiksa wang jang ditinggalkannja dalam kas tadi. Wang mana, telah

lan poela air sedang naik pasang.
Boleh djadi siberbahaja dibawa air hanjoet sedikit kehoeloe, dan tersangkoet

ia kehilangan wang dari dalam kasnja

babkan siberbahaja

berkoerang dari djoemlah bermoela. Tiap
dia pergi kemana-mana sekian kali poela dibawah kemoedi tongkang, jang menjeHal in oleh sang Manager didiamkan
ja, sebab ia beloem dapat kenjataan
siapa jang sebetoelnja poenja perboeatan
Dalam diam-diam boeat mentjari kenjataan siapa jang bersalah,“ kedapatan
poela perkakas-perkakas
mesin
banjak

jang hilang.

Dengan kehilangan perkakas

ini, Manager

tidak sebar

lagi, laloe me-

raportkan hal ini kepada
politic, dan
mendjatoehkan doegaan pada O. jang bekerdja sebagai cranienja.

itoc telah gelap mata. Dengan sendjata
tadjam anaknja itoe dikorbankan. Setelah
Pada tg. 27-3-30 politie telah mendjamengorbankan ketiga-tiga anaknja, ia la- lankan pemeriksaan, waktoc O. ditanja

loe menikam peroetnja sendiri, hingga

temboes.
itoe

Anak

sampai

jang didalam kandoengan

keloear

dari

bekas

tikaman

itoe. Anak inipoen, melajang djiwanja.

Didoega, tidak lain sebabnja, perempoean itoe, sampai sekian gelap matanja,
ialah karena socaminja akan berigteri
poela.

Soeaminja, dan gadis jang akan dika-

wini

oleh sang socami, sekarang sedang

didalam pemeriksaan politie.

15 orang

nja dibocka.

—a—

liwat mengenderai

ke-

ini bermaksoad

hendak mengadakan Boxs Partij.
banjak itoe, bernama

lebih dahoeloe mensenggoe

Seorang

K. soedah

dimoeka

Tiada berapa lama, datanglah seorang

jang mengenderai kereta angin dari djoeroesan Keboen Pisang.
datang

dahoeloe!" kata si K., jang

itoepoen

toeroen

diklrimi

pada alamat

soepaja

dengan

selekasnja

dapat

kami

terima wang harga Langganannja sebagai
soedah Moesta'id pada HARAPAN kami:
djoega sebagai menepati djandji dari
tocan-toean

jang terhormat,

djaoeh

gar
Tionghoa
jang
terkenal
di
Medan, dioesahalun mendirikan soeatoe
perkampoengan
Dioedjoeng

jang baroe.

Pemilihan lid Gemeentraad.
Pada pemilihan lid Gemeenteraad jang

dilansoengkan

goenakan tangan pandjang.
Menoeroet kabar, Datoeg Setia Moeda
ec districtchoofd Salapian telah menerima
satoe tetamoe jang datangnja pada wak-

kemarin,

sebagai peng-

Journalistiek koeno,
jang mentjari failliet,

toe malam hari.

ketakoctan

tetamoe

itoe

melompat

ini disalah

Tambah
kita diam, sobat-sobat itoe
tambah besar moeloetnja, seroepa betoel

dengan anak-anak. Kalau kawan jang
diganggoe tidak
membalas, ia djadi lebih

tjongkak.

Kekeliroean kita jang bagaimana ketjil-

poen, ditoelis didalam ,,Oetoesan Sumatra"

sampai sekolom pandjangnja. Jang tidak
keliroe ditarik-tarik soepaja beroepa satoe
satoe

dari

Julianastraat, terkenal

dengan nama Djslin Lauw A. Jok, didapati

soeatoe perlc»oenan jangloeas.

Tanah

ini

sovatoe tanah

jang datar,

dengan tidak terlampau banjak jang digenangi oleh air. Oleh
sebab itoe, bila tanah

itoe

dikerdjakas

oentoek

tetamoe

mengadakan

nindjoe orang

itoe bertoeroet-toeroet.

Orang jang
rian ketempat

banjak poen
pergadoehan

sahakan

tempat

tiada di-

.

barang-

itoe.

Loe-

»Exe"

Bindjei.
menoelis:
Sebeloemnja terdjadi pelanggaran
hebat.

Disimpang empat sebelah

kedai Tong

Goan Hin terkenal djoega sebagai satoe
simpang jang teramai boeat bahagian
kota Bindjei.
Sedang boleh dikatakan hampir setiap
hari disini penoeh sadja
kereta-kereta

demikian

y

dial.

-.

berboeat demikian, Inilah sebabnja segala
itoe tidak kita lajani,
Lagi poela, kita dipitenahi terang2,
tetapi sobat-sobatitoe sem -

boenji dibelakang nama samaran. Perboeatan ini sadja, soedah me-

noendjoekkan boedi jang rendah.
Dengan pindahnja ,,Oetoesan Sumatra"
dari N.v.H.Mij. Batak ketangan toean
Tengkoe Soetan Mertoea Radja, bermoela
kita menjangka
.zaman Soetan

barang Perlindoengan soedah

poela motor berganti-ganti sadja.
Simoesoeh ta' dapat mengelak poekoe- asnja tanah jang dipakai ada 38.000 M2
Melihat disini selaloe terdjadi pelangRadio-telefoon oentoek Medan
Lapangan ini cimbil, berwatas dengan garan jang ketjil-ketjil seperti kereta
lan si K.
Dengan geram hatinja, dibalasnja sekali, djalan kereta api. sampai kewatas soea- angin jang masoek keparit, kereta lemboe
Telah datang beritanja menjatakan jang
lari toe keboen sajo
pendirian dari radio-telefoon diini kota tetapi ta” mengenai, ia poen teroes
dilanggar motor dan selainnja, apa kata
Semoeanja tanah itoe telah didatarkan. lagi ketika hari vrij keboen.
akan djadi
terlompat beberapa boelan kedalam keboen.
SiK. mengedjar, laloe membalas tin- Ditengah-tengahnja diadakan soeatoe djalamanja!
Mengingat kedjadian jang diatas, rasa
tempat ada baiknja, soepaja disimpang itoe diadjoean itoe, tepat, simoesoeh terdjadjar lan. Jang memperhoeboengkan
Telefoon itoe dimaksoed dapat perhoe- keparit, sambil mendjerit:“ Tolong-tolong itoe dengan Julianastraat ada satoe djam- dakan pendjagaan politie, soepaja menboengan jang tetap
dengan Tanah Ujawa apa salahkoe, bilangkanlah“.
batan. Djambatan ini diperlocas dan di- djaga keamanan
publiek dan kenderaan
dan Nederland, Firma
Philips dari CindScorang poen ta' ada hendak
meno- perboeat dari batwe
,
jang laloe lintas disitoe.
hoven jang memasoekkan perkakas itoe lonynja.
Djoedi.
'
l
.
mewartakan, bahwa mereka dapat mengiSi K. ta' meranai perkataan moesochLebih djaoeh, bireka-reka akan didiriBerkali-kali dalam soerat chabar ini
rimkan perkakas itoehanja pada boelan nja itoe, melainkan teroes meneroes sadja kan beberapa baris roemah, sedjoemlah menjiarkan jang disebelah toekang besi
Augustus dimoeka.
ia menindjoe.
500 pintoe. Roemah jang soedah siap djalan ke Ramboeng diadakan orang perOentoenglah
ih seorang dari
pe- sekarang ada 200 pintoe.
mainan djoedi, tapi sampai sekarang politie
Djadi sebab karena ini, tentoe sadja, nonton itoe, be
“Soedahlah",
Tiap-tiap roemah pandjangnja 26 me- roepanja masih beloem ada kesempatan
pendirian itoe akan dioendoerkan, sedang
SiK. memerentikan pergadoehan
itoe. ter dan lebarnja 6 meter, dibagi djadi boeat mentjegahnja.
siapnja nanti dikira barangkali pada achir
Dengan kesakitan moesoehnja itoe, di- beberapa pintoe. Harganja tiap-tiap roeKarena itoe djoeara-djoeara djoedi masih
tahoen ini.
ambilnja kereta anginnja,
laloe teroes mah ada f 2000.
sadja mendjalankan rolnja dengan actie
menoedjoe ke Temboeng.
—0—
disitoe, sebab tidak dapat ganggoean dari
Akan didirikan djoega 3 atau 4 baris abang politie.
Soerat-soerat jang tidak bisa
Dari jang dapat kita dengar moela goedang, pandjangnja masing - masing 23
Diharap sadja soepaja abang politie
meter dan lebarnja 5 meter. Terpokok meringankan langkah sebagai iseng-iseng
disampaikan.
asalnja:
Waktoe ramai-ramai di Keboen Pisang, tiap-tiap goedang ada kira-kira f 1100.— ketempat itoe.
-— Sekarang ada dipostkantoor Medan:
si
K. pergi kesana dengan moesoehnja,
Tempat mereka bermain tidak sampai
Adres Mas Korsidi onderdistrict TitiMaksoed
jang
teroetama
mendirikan
begitoelah
si
N.
namanja.
semboenji-semboenji,
noennn ditepi pasar
papan, tidak ada afzender.
perkampoengan ini, ialah memikirkan be- ta' oebahnja sebagai soedah mendapat
Si
K.
dan
si
N.
ini
ada
bersahabat
kaKepada Kebar c/ovan Nille Gang Matjan
rapa soesahnja roemah pada waktoe ini, soerat keizinan.
I dibelakang koeboeran Belanda, Soera- rip.
lebih-lebih bagi mereka jang berpentja—9—
Roepanja
si
N.
diwaktoe
itoe
barang
baja, tidak ada afzender.
harian ketjil.
kali
ta'
mempoenjai
wang,
laloe
ditjopetPembatasan pengeloearan karet.
Kepada toean Redactie p/a Idenburgstr.
nja dompet kawannja itoe, dengan diamNo. 9 Medan, tidak ada afzender.
Dari
Londen dikawatkan oleh Aneta
Goedang - goedang jang didirikan itoe,
Kepada W. S. Grosse esg. Est. Koea- diam.
Reuter,
bahwa Rubbergrouwers Associateroetama memikirkan kesoekaran bagi
Si N. poen lenjap dari keboen itoe.
la Simpang (Kalau tidak salah ini toean
tion
menerangkan,
jang perloe sekali
Ta' berapa lama terasa oleh si K. bah- kaoem saudagar, jang kekoerangan goe- oentoek mendjalankan" maksoed comite
sekarang berada disalah satoe ondernedang.
wa dompetnja soedah hilang. Dompet itoe
ming Batang Toroe Tapanoeli),
Inggeris-Nederland, tadinja ialah 70 pct.
Goedang-goedang itoe akan diperse- maka begitoelah dari onderneming
Kepada O.K. Boedin crani Eng Hioeng berisi F40, dan soerat-soerat.
keDidapatinja dompetnja itoe didjalan wakan oentoek
menempatkan
barang. poenjaan orang Europa di Indonesia
Wilhelminastr. no. 98 Pematang Siantar,
soedah koejak-koejak.
Oentoek pengangkoeat barang, disedia- dan tanah-tanah Inggeris jang mengha| tidak ada afzender.
“Kepada Kwang Lim Soekaboemi, tidak
Terasa hatinja bahwa si N. jang me- kan poela auto, jang sekarang telah ala silkan karet soedah diterima keteranganada afzender,
ngambil dompetnja itoe, dan lagi si N. 5 motor gerobak, dimaksoed 14 motor. keterangan lebih dari 80pCt. jang meKepada J. Simamora p/a Derik Siman- baroe datang poela dari toctoepan, karena
njatakan setoedjoenja.
djoentak, afz. Saul
Simamora p/a Derik pengaroeh pentjoeri djoega
Dikira-kira kampoeng ini akan mendjaDari Malaka diterima djoega kenjadi soeatoe kampoeng jang madjoe. Sela- taan tanda bantoeannja jang keras pada
Silalas Petisah Medan.
5
Aaabocaan
“Boei Bedjo c/o Toean Morningson keDiwaktoe itoe si N. ta' ada kelihatan innja tempat itoe tersedia bagi kaoem pengoesaha-pengoesaha karet Azia. Niatan
| 'boen Selaras D. Merangir, tidak ada afz. batang hidoengnja di Kampoeng itoe.
boeroeh jang ketjil pendapatannja, letak- jang pada boelan Mei akan dilakoekan,
Dari itoelah. sak hati si K. kepada si nja tida poela djaoeh dari tempat jang diharab akan berlebih dari pada
'Soetan
Ma
Issa - commissieagent
seper
- Penang No. 1018.
N. dan sampai kedjadian BOX's PARTI). ramai didalam tpi
doza kehasilan doenia.

1

Kita boekan koerang

noendjoekkan bahwa Bas alan akan & 2
Oleh sebab itoe, dipesankan pada 'bang- demarktstraatitoe besar boengkoes
"bang politie dikota ini, socka bertindak dari isi. Pekerdjaan jang semoedahlebih keras akan mentjioem djedjak te- moedahnja, ialah mentjari-tjari kesalahan
tamoe-tetamoe tangan pandjang itoe,toe- orang lain.
lis Beyck Housneyck.
Sekarang ini boekan zamannja lagiakan

Oleh tocan Osi Hoa Hian telah dioe- lemboe jang memoeat
mengerjakan

jang

—0—

soeatoe

bela-

Tetamoe-tetamoe

ingini itoe dan dapat menggondol
barang pakaian.

teroes me- soesah

datang
itoe,

malam.

kami ketahoei benar
tanda persetoedjoean itoe, maka kami
haraplah dapat toean-toean penoehi pengharapan kami terseboet.
Menoenggoe dengan hormat !

Satoe perkampoengan jang baroe. roemah ambtenaar dikota ini soedah dima- dosa besar.

perkampoengan, tiada terlampau
akan menjadikan djadi socatoe
lapangan jang baik

Zonder berkata lagi, si K.

R

teroes

itoe kedatangannja 78Ader mendapat oen- gantinja tocan Djikstra, soedah terpilih
tocan Spetter. Toean
ini dimadjoekan
dangan dari pendoedoek kota Bindjei.
Dengan diam-diam ia pergi bertamoe oleh Vaderlandsche Club.
—0—
keroemah pendoedoek dengan memper-

dari seboeah djendela.
Djoega baroe-baroe

poekoel 9. keSemendjak
behsrapa boelan lamanja,
ditepi parit antara dja- oleh tocan Oei Ho Hipn, seorang sauda-

Roepanja orang-orang

tangnja

ngan

Dengan 500 pintoe roemab.

lan Keboen Pisang ke Temboeng
Siapa-siapa jang

Tetamoe gatal tangan.
Waktoe ini, pendoedoek Bindjei selaloe menerima tetamoe-tetamoe jang da-

boeah kamar.
Maksoed tetamoe itoe akan beladjar
Dalam satoe koffer kepoenjaan O. ter- berkenalan dengan barang roemah itoe.
Tetapi tiada diizinkan oleh jang empoeletak diatas loteng dari kantoor S.S.
C. tesb politie telah dapat membeslag nja -barang-barang itoe, karena sitoean
perkakas mesin jang hilang itoe. Itoe ha- roemah terbangoen dan menguesir tetari djoega O. telah dimasockkan kedalam moe itoe, mentah-mentah.
Boekan dengan maloe sadja tetapi detahanan (preventicf) menoeggoc perkara-

Tadi malam, kira-kira

»Toeroen

dan

masing-masing sampai hari ini, dengan
tidak ada menjatakan sesoeatoe keberatan
atas koendjoengannja Sinar kita datang
kealamatnja, karena itoe dipohonkan:
Besar dan sangat-sangat harapan kami,

gi —

penggeledahan.

Boxs Partij.

dari jang

minta

Karena kita tiada mengatjoehkan segala .
pitenahan jang dihamboerkan oleh ,,OeDengan tiada meminta idzin lebih doe- toesan Sumatra", sobat-sobat disana
ia moengkir. Karena keras doegaan atas
roekedalam se- panja menjangka kita.... takoet.
dirinja O. maka politie telah djalankan loe, tetamoe itoe masoek

—0—

lihatan

tidak timboel.

ai
Pantotek.

soeki oleh sang

diperiksa oleh Landraad Pa- reta angin diawasinja betoel-betoel

dang dengan dapat
njak.
Setelah memeriksa
si-saksi, Landraad
Karena
koerang
sakitan dibebaskan

—.

hari Kemis

anak beranak dengan

locar biasa

jang teroes ditahan ialah Ab-

ra kedjahatan dan telah berapa kali dapatkan hoekoeman karena lakoekan pen-

Maart

Semendjak

satoe

bas, seorang jang terkenal dalam perka-

27

gadis.

jang pa-

selainnja sipemboenoeh dan jang diboeboenoeh, tjoema itoe anak perempocan

dapat

itoe

damai
Beberapa hari jang laloe, ia mendengar
socaminja akan kawin dengan seorang

sekonjong, ia
le

isteri

kira- perempoean itoe, mempoenjai tabiat jang

kaitjelana pendek, berkopiah ita zonder
badjoe, siapa bermoela soedah banting
perempoean itoe ketanah, tjekek lehernja,
kemoedian lemparkan ia kedalam bandar
(got) dan indjak ia dalam aer sampai
djiwanja melajang disitoe djoega, sesoedah itoe laloe rampas
4 bocah ringgit mas
jang dipakainja sebagai peniti dengan sepasang gelang mas
dari tangannja.
Itoe waktoe jang berada

Demikianlah
sogami

Tanda SETOEDJOE soedah dapat kami
m'aloemi, ialah dari nama toean-toean jan

Hidoepnja dan Kekoeatannja sesoeatoe
soerat kabar, semata-mata bergantoeng
kepada sokongan dari tocan-tocan pempegawai jang pekerdjaannja sebagai
Boak
ngan
keadaan
begitoe,
tangannjapoen
terbatjanj
a dan Adverteerders.
Keeper (cranie), sedang pegawai jang
sampai beberapa lamanja lain-lain pergi menagih. Sekembali dari lepas dan... djatoeh kedalam air. KebetoeSoepaja dapat

jang

tahoen

Administratie:

Corresp : ,Sinar Deli" di Tebing Tinggi
matanja,
telah terdjatoeh kedalam soe- Langganan—kitas Sinar diterbitkan memenoelis:
harapkan dapat persetoedjoean dari toeanKira-kira boelan Febuari jl. pada Si- ngai. Sampai sorenja, siberbahaja beloem toean.
djoega
kelihatan
timboel.
Kira-kira
poenger Swing Company Teb. Tinggi, di-

moela. Manager

disana,

kampoeng

perempoen

Seorang

M'aloemat dari

Mati tenggelam

Perempoean boenting memboenoeh diri.

hapoes dari Oude-

marktstraat.

Tetapi roepanja. Oetoesan

tea

jang

Suma-

terbit kemarin, masih meng-

hamboerkan

baoe

menoendjoekkan

jang

boesoek

itoe,

koeno.

baoe

Toean-toean itoe maoe, siang malam
perang pena. Pitenah mempitenah. Tjatji
mentjatji. Berkelahi kita sama kita.

Kita lihatlah nanti hastinja kemoedian

hari, siapa diantara kita jang benar dja-

lannja.

Pada Waktoe

jang

silam

soedah kitg

lihat, dengane haloean begitoe, Oetoesan
Soematra

terdjatoeh

Apakah

sampai failliet.

jang soedah-soedah itoe tidak

tjoekoep akan

djadi

peladjaran?

Apakah toean-toean Redacteur ,,Oetoesan” — tidak sajang dengan wang t.

T. Soetan Mertoea Radja, jang tidak
sedikit sekarang djoemlahnja masoek kedalam peroesahaan itoe?

—0—

Perajaan 40 tahoen CorpsMa-

rechaussee 1890- 193).
Soerat- soerat kabar dikota ini, teroetama
soerat kabar Belanda soedah pandjang lebar menoelis

perkara

perajaan tjoekoep-

nja Corp - Marechausse 40tahoen di Atjeh
Perajaan itoe boekan sadja di Atjeh orang
rajakan dan peringati, tetapi dilain-lain
tempat djoega diadakan.

Lebih djaoeh dapat kita kabarkan, bah-

wa dikota ini nanti sore poekoel 5 akan
dilansoengkan oepatjara meletakkan krans

pada Tamiang Monument di Esplanade,

berhoeboeng

dengan perajaan 40

Corps Marechaussee terseboet.
patjara ini padoeka toean
ada mengoendang autoriteiten
pers ?

2

Menoeroet soerat jang kita

Burg»meester,

tocan

BA

dari

besar H

berdjandji akan toeroet menghadiri oepatjara ini,
“

As

S2g

“pa

1

Ta

Ned. Antellen

(Curucao)

Ned,
na
(Suriname)
Noorwegen
dimoeka Oostenrijk
Phillipijnen

1 gld.
1
kroon
1 schilling

» 100
"0.70
"040

1 Doli,

" 250
"0.35

1 Peseta
Betawi, 1 April. Raad van Justitie sce- Spanje
dah memoelai pemeriksaan perkara jang Vag van Nrd.
1 Dollar
terkenal dari toean F. W. H. Jacobs, be- Amerika
1 kroon
kas hoofdadministrateur dari Sinagar T'ji- Zweden
roham jang ditoentoet dalam perkara Zwitserland — 1 Frank

Persakitan- mengakoe kesalahannja.
la diangkat sebagai hoofdaministrateur
moelai tanggal 1 September 1927 dan

Pesanan diloear Medan ha- |

11414

T.T.

Australie

Amerika

1138./,

Zicht
T.T.

Amerika
Japan

249.
123.,

Zicht Japan
T.T. Singapore
»
Britsch Indie

123.1,
140.3
90.”,

:

119.

Zicht

Manila

124),

F
T.T.
Zicht
T.T.

Belgis (per Belga)
Frankrijk
Frankrijk
Duitschland

35
10.3
10.
“59.1/2

48.1,
67
67.1/4

2 April

1930, poekoel

12.—

Shanghai

119

kasar (on-

bersabar, sedang
hendak manerkam

»

KAPAL

haloes dan

jang

Langkat seperti
sadja lakoenja.

mama

Toetoep

Dengan kaj-| Plancius jang berangkat ke-Java
soeratvia Singapore pain tanggal 3 April bocat
poekoel 5.22

malam.

Advertentie
BINDJAI
J»

S. Westkust
di P. D.,
papan

f. 200.—

f
:

Moelai
,,
,
,,
,

bon di

Australia
Belgi
Danzig

1 Danzigergld

»

0.95

,, ,0.50

» 0.70

1 Reichsmark
$
1 Frank

,, 0.60
» 12.15
» 01

1 Pond:
1 Peuge
1 Frank

» 12.15
» 045
» 01
» 014

Dollar

kita

oentoek keperloean kebon -ke-

soedah

adakan

,,Bioscoop” (komedi

Pembajaran direken paling moerah atau boleh berdamai.

Medan 2
April 19.30
1 pondsterling
f 11.75
1 Belga
n 0.36

gid.

Awas !!

Filmnja disediakan jang kotjak-kotjak dan ramai.

Koers postwissel.

1 kroon

Onderneming

dari sekarang

Oostkust,

"125
145

"1.005

Dan djoega ada mempersewakan: VRACHT
dan

auto . Jain

lain.

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

—

gambar) sewain compleet sama lampoe Electriesnja.

sepikoel.

“Dennemarken

KOEPIAH

——

—0—

| Duitschland

ada

main djoedi. (P.D.

Bioscoop

f

1 Rupee

B. C., dimana

TOKO

Boleh

ta'
tidak

Banjak pakaian ditahoen 1929 pada
tahoen 1930 ini soedah terpandang
muit de mode” demikian djoega petjipetji pada tahoen ini, banjak jang
soedah berobah pot: ongannja.
Sekarang orang soekai, potongan
pendek, orang bilang pesen SOEKARNO namanja.
Dalam kita poenja toko tersedia
sekalian potongan itoe, demikian djoega
potongan lain.
Kita poenja har ga. orang soedah
sampai kenal, moelai dari Oostkust
sampai ke Tapanoeli hingga seloeroeh
tanah Atjeh.
Pesanan banjak dan sedikit kita kirim dengan rembours.
5
Menoenggoe dengan hormat.

Awas !

f 40
£50
f 25
f 90

2— e0an

TJIN TONG & Co, Mess

kemaoean tahoen 1930.

Bestuur
dari Club jang terseboet.

59

2

Kopi Arab no 1 jang edah dipilih f48

Ceylon

di

dan barang klontong

1930, tentoe kemaoean dan kegemaran
poen membawa pendoedoeknja pada

keloear critiek - critiek

No .71)

Pasar Sibolga.
.
“29 Maart 1930.
"
#048—057
Rubber
Kopi robusta
f 24.50 sepikoel
Kemenjan mata besar
Kemenjan mata haloes
Kemenjan mata djarir
Damar kotor poetih
Damar poetih standaard
Koelit kerbau katam
Koelit kerbau kampoeng
Koelit djawi katam

toelis

KATJA MATA

NGERAIN
Medan.
Kesawan No. 75
Seksrang kita berada pada tahoen

Bestuur menggantoengkan

tertoelis larangan

TOKO

M.

(P. D. No. 68)

. Sesoedah

Kapal Silvercedar ke-St.Francisco tg. 13 April ja.d.
Silverfir
tg. 13 April
Silverarch
tg. 31 April .
.
Semoea kapal-kapai ini ialah kgpoenjaan dari
Kerr Steamship Co, Inc. New-York:

Chabar Dagang

Ini

3g
—

Club jang disiarkan oleh Pewarta Deli:
Kapal ke-Europa
Kapal Frankfurt berangkat ke-Europa tg. 31 April I. Satoe Ambtenaar gadji dibawah f. 100
kalah main di B. C. f. 1000.—
tg 5 Mei
0
.
Trier
tg. 2 Mei
Chemnitz
(P. D. No. 64)
Semoea kapal-kapal ini ialah kapal-kapal ke- Il. Seorang Ambtenaar menang main di
poenjaan Noord Deutscher Lloyd Bremen,
B. C. f. 1000.— pergi verlof ke

ke-Amerika

dan kedoea 9.30.

7

Menjediakan segala roepa katja mata.

rangga! 2 April,

Kapal

ngggoeng keama-

Tertai

32

CLUB

Gandjaran

MORAN.

berdansa, symphonie muziek dan perempoean tjantik didalam hikajat
djatoeng.
menghiboerkan
hati, menjedapkan pendengaran, dan memoeaskan
mata.

Pertoendjoekan pertama poekoel

PARTICULIERE
NACHTVEILIGHEIDSDIENST
Oudemarkt. 7 — Medan
Telefoon 992
Directeur: MULLER MASSIS

Bestuur Bindjai Club sedia memberi
dan soerat-soerat biasa wnggal 3 April poekoel 4. gandjaran f 200.— kepada siapa-siapa
Dengan ,.Rengat" jang be-sngkat ke-Penang pada tanggal 3 April, boeat soerar coerat aangetee- sadja jang dapat memboektikan kebenaran toedoehan terhadap pada Bindjaikend poekoel 1! dan soerat biasa povwnel 12.

soerat aangeteekend

LOIS

nannja.

post.

Dengan kapal Cremer jang berangkat ke-Penang
Pass tanggal 4 April jang akan datang boeat soeratsoerat sangeteeken pockoel | dan soerat-soerdt
biasa serta pakket poekoel 2,

Bernjanji,
jang menarik
Selalah
pemandangan

hoofdrol

roemah, toko, goedang dan harta
benda toean, terdjaga oleh oppas

MN

POST.

DAN

Dengan

Lampoe

AUTO

Electrisch boeat keperloean

Pasar Malam.
Keterangan boleh tanja sama:

BIOSCOOP- ONDERNEMING
merk : THONG
Makaustraat (dibelakang
Telefoon

No. 491

& Co.
Royal Bioscoop)

—

Medan.

oesah

keloear

oeang.

Keoentoengan

Djoega sedia barang-barang
kita kasi rabat jang pantas.

35

klontong.

toekar

katja

jang

tjotjok
lagi
dengan
besar bagi toean
- toean.
Boeat beli banjak

boleh

Menoenggoe dengan hormat.

- API

SENDJATA
Sebeloemnja
sedia.

sportief) telah di oesir dari tanah lapang.

Musical Revue, “Words and Music"

soedah

Slangenberg — sebab main
Pihak Parsadain kelihatan

941,
87
140 5/3

n

3

Djagalah harta benda toean!
DENGAN
PEMBAJARAN
SEDIKIT TIAP - TIAP
51
BOELAN,

Chung Hwa Bank.

Hong Kong
Semoea speler ada tjoekoep koeatnja Amoy
tetapi permainan tidak begitoe baik.
Straits
2

Awas
Penitjoeri !

2
BD RA
David Percy in a scene from Fox Movietone

n and

toean

meminta

VERGUNNING

kepada

PEMERINTAH,

terima

segala

Keloearan
Fabriek

tanja

doeloe kepada kita, : SEBAB
kita

sekarang

Contra Parsadain.

36

59.1,
133/3

Zwitserland
Kopenhagen
Stockholm

tjoba!

LARAS,

Kemarin petang dengan bertempat dilapangan Hakkastraat telah dilangsoengkan pertandingan Voetbal antara Langkat

Selakan

2

Langkat.

5.4 Kemenangan

Kita poenja tempat, moelai hari
ini (15-3-30) boeka baroe di Wilhelminastraat 89.
Soenggoeh tempat baroe, tetapi
pekerdjaan soedah lama berdjalan, ditanggoeng rapi dan menjenangkan

86.1/,

Shanghai

"
»
Pa

versus Parsadaiin.

boenji-boenjian)

Medan.

Wilhelminastraat 89

93.4

Amoy

Zicht
8
Malie

Langkat

MUSIK

Medan

dari

dikibarkan
penoeh
Bendera-bendera
hingga tampaknja semoea sebagi dalam
keadan pesta.

titel

249. /,

Hongkong

Yi

ramai.

jang

Australie

dan

matjam

SENAPANG,
REVOLVER
BROWNING
SENAPANGANGIN.
SEGALA CALIBER.

AMERIKA
BELGIE
DJERMAN
INGGRIS

Mintalah keterangan
boeat semoea.
—y—

Medan's
Huttenbachstraat 29

Warenhuis
Telefoon

4
|

KASIMAN

ROON

penonton

T.T.
Zicht

-

oleh

gembira

sangat

Londen
Londen

berikoetnja.

Batikhandel & Lotendebitant
Datoestraat 4 — Padjak Gantoeng |

100. 1/g
99. /a
12.137,
1211,

T.T.
Zicht

AND

(Bitjara

PAT-

sebawahan dan seteroesnja mengadakan
receptie boeat pegawai-pegawai tinggi
di Decapark. Banjak permainan-permainan anak negeri dipertoendjoekkan jang

|
|

pakai

chandoeri di Gambirpark oentoek beamte

|

kirim

jang

Betawi, 1 April. Pesta perak dari Gemeente soedah dimoelai dengan keramaian besar, jaitoe dengan mengadakan

dikaboelkan

jang

B.S.A.

Pesta perak Gemeente Betawi

nja

M.K.

Medan, 2 April 1930.
dengan mengambil oeang dari dalam kas.
ditoenjang
boelan
saban
ording
'Verantwo
T.T. Amsterdam
djoekkan kepada Tideman dan Van Keehem Zicht
a
tidak perloe 'dengan nenjertakan soerat-

disamboet dengan

pada siapa
Postwissel f 14.—
boeat saban lot . Kalau laat
kita tidak tanggoeng.

Nederlandsch Indische
Handelsbank. N.V.

soerat keterangan. Pesakitan neneroeskan
keterangannja dengan air mata jang tertjoetjoeran bahwa ia soeka hidoep berlaloe royal. Sesoedah itoe baroelah dimoelai
dengan pemeriksaan saksi-saksi.

WORDS

lagi.

senapang

itoc

pada kita boeat ambil itoe lot.
tinggal sedikit
Persediaan

Wisselkoersen.

Maart dan malam

Satoe film bitjara jang paling baroe.
Soeatoe pekerdjaan FOX jang besar, dengan

DJOEGA

sesoedah

hari Senen 31

terima,

itoe

kemoedian

boelan

empat

penggelapan

DELI-B10SCO0

Moelai

kepada
Publiek
peringatkan
dalam Kota soepaja bersegeraini djam djoega
lah datang

sadja jang kita

melakoekan

Berhoeboeng dengan lakoenja Lot-lot seperti kilat, di-

B.S.A.

memoelai

m-

SIAPA -LAGI......!?

"250
“070
» 050

—9—

dan pemalsoean soerat-soeK

penggelapan
rat

103

"

ANGIN

Hoofdadministrateur
hakim.

,

1 gld,

senapang

Bekas

Kawat.

BOEKAN

Chabar.

No.

20

12

g

'Advertentie

SIBOLGA

: HOTEL

MANDAILING

Machine Repairing Company

Kapiteinaweg, No, 15. :

aa

Sedia kamar-kamar

BRILLIANT dan INTAN
DIIKAT DENGAN
PERHIASAN

nja. Terdjaga

MAS DJADI
MODERN.

bermatjam

dengan

menginap, lengkap dengan katil-katil-

bersih.

Tjoekoep

mendapat

oedara

permata.

soedah boeka satoe bengkel di' Kapiteinsweg no. 15

Kita poenja bengkel sanggoep memperbaiki keroesakan dari machin-machine Typewriter,

kemaoean jang poenja,

Sanggoep djoega memperbaiki keroesakan dari machin Reken Machine, Gramaphooo,

Camera, Duplicator dan lain-lain.

Sanggoep memboeat, koentji kas besi,

Stempel

direken moerah sadja,

netjis

Toekang

dari

MARAH

lain-lain.

Onkost

reparatie

Menoenggoe dengan hormat,

M. IDRIS,
PENGOEROES.

Menoenggoe dengan hormat,

Cylon.

lak dan

Bisa dipanggil dalam kantor keboen-keboen.

Kwaliteit baik

Pekerdjaan

3

1451.

Underwood, Remington, Royal, Corona dan lain-lain, djoega letternja bisa: dirobah menoeroet

Ada sedia goedang auto oentoek passagiers. Kamar mandi dengan
air bersih dari waterleiding.
Makanan dioeroes oleh pelajan-pelajan dengen bersih.
Tetamoe selamanja diterima dengan boedi manis !!
Tarief sewa kamar moelai dari £. I.— f 2.— f 250 dan f 3.—
satoe malam.

- matjam

Telefoon

Moelai pada 1 Juli 1929. kita
memakai merk seperti tersevoet diatas.

jang

segar.—

Menerima oepah, dan sedia
— djoega jang soedah siap. —
Sedia

tempat

—

14

MEDAN-DI

BONGSOE
Eigenaar.

PERDJANDJIAN:
tidak setoedjoe dengan
barang jang disoeroeh

Toekang mas
Kapiteinsweg No. 43

BROS
dan

intan
MEDAN

M

T
| FIRMA

HADJI MOHAMAD TAIB & SONS

| Medan

Belawan

.

| Paleisweg Soekaradja

Telt. 42.

1119.

BERDAGANG

Papan

dan brotti- brotti

| Meranti

dan

'roepa-roepa

Poenak

(damar

oekoeran

oleh Fabriek

dari kajoe

jang

N.V.S.H.M.

batoej
terbikin

Singapore,

| dengan harga moerah
Djvega selamanja kita ada persediaan
'kajoe laoet, roepa-roepa
oekoeran.
| Anak kajoe, bamboe Siam, atap Nipah
' dan lain-lain.

'Moelai

| April

dari

1930

sekarang

kita

satoe partij No.

ada

sampai

djoeal

16

moerah

2 atau diborongkan

dengan harga jang sangat moerah di(harap pada toean -toean dan angkoe('angkoe datang ditempat kita jang ter-

| seboet diatas boeat persaksikan sendiri.
|
|z
Menoeggoe dengan hormat. |

| #timboel poela, makanlah

Obat

Koeat Safoef

Kita, akan memenoehi bagaimana kemaoean toeantoean dan tengkoe-tengkoe sampei tjoekoep. senang.
Toekang-toekang

disediakan

jang

djempolan

dari

Straits Settlement.
Persediain kita selamanja ada kain jang nomor satoe

(kwaliteit

jang

baik).

matjam-matjam

warna.

Bikinlab

Palmbach,

pertjobaan

mendapat

sama

Drill,

adres

kita

Serge

dan

ini soepaja

kesenangan.

Menoenggoe dengan hormat,

N. B.
Pesanan

boeat

loear kota MEDAN,

boleh kirim

58

dengan rembours.

Hidjazi. Ta &

| # perdoeli berapa 'oemoer toean, Safoer Hidjazi mendjadikan toean
|# moeda kembali moeda didalam erti jang sepenoehnja. Djangan

| # dikata orang moeda,

sebali ia memakai obat koeat ini, sepoeloeh

| kali ia gojang kepala !!
|
Heran dan mengadjaibkan akan perobahan atas dirinja ! ! !
|
|

$ Harga

per blik

Terbikin

f 0.80.

626

S. M. NAWAWI

oleh:

Kaoem sport !

ALMANDILI. &?

?
|000000000000000000000000000000

Batjalah ! !

Tendanglah VOETBAL
LESS

en T.

merk CHAMPION

Pakailah

kaoes

dan MATCH-

dan lain-lain jang ada sedia

dalam kita
voetbal

dan

poenja toko.

.

kniedekker jang kita sediakan

oentoek toean
- toean.

!

Toengganglah

NEW

Motorfiets

HUDSON

LESS jang toean
kebagoesannja.

Waktoe

jang
apabila

serta oekoeran. Persediaan besar

takaran

dari perkakas

kita poenja adres:

Oudemarktstraat 53,

Boelan

tempat dan gampang

ada tersiar
dibeli.

Hoofddepot:

POO THAI

FOO

Teleftoon No. 789, Postbox

SENG KIE - Dispensary
No. 114, Kesawan No. 61, Medan.

di

kasaran.
dan
batik haloesan

Tjap

kain

obat

Anggoer

jang

ada

Orang perampoean waktoe
boelannja datang peroet memoeles,
kepala dan
rasa
pinggang sakit, kaloe tiada di openin lama lama djadi sangat berbahaja.

matjam

Mer. se0nne
AMAN
Ceme

SENG & Co.
Telefoon 755 Medan.

seperti saroeng . samarinda,

plekat, terboesj, tjapal, enz :
riboean

badan

Lain barang

menjediakan

Fdi Ndifera
Ongooer obatap Boelan
“ bendingonnja haak PA ,
Kalau moesim penjakitlekas beli
soepaja dangan digoda.

| :da kewarasan

antero

AG.

.
NEET, tentoe tidgk-fnerasa tjape
jang terdaringan, ladjoe dan potongar

HAN

14

ini semoea ada'

Tjoema

dan

Tjarilah

Moeka poetjat, badan lesoe, makan tiada enak, mapegikan

:

segala motor dan pendjoeal arlodji merk Roskoph jang toelen.

DJOEGA FERLOE
ORANG MENDJAGA DIRINJA.

ine

soedah ket

Edison, Bell, ksea ada sedia, Roepa -roepa timba-

GRAMAPHOON,

ngan

bekerdja,

pakai,

«

pat keadaannja.

tiada berbahaja

las

toean

merk

dan MATCH-

Djoega kereta angin m4

batikhandel

I-

|
||
|
Sesoedah toea terkenanglah kembali pada masa jang soedah lewat,
|
ketika mana kehidoepan seoempama didalam mimpi. Ketika sendi
|
| @ anggota, rasanja, moelai koerang tenaganja, nafsoe moelai kendor,
| @tentoelah kenangan jang lama itoe menjedihkan sadja. Oleh ka| #rena itoe, agar soepaja kekoeatan kembali lagi, nafsoe jang hilang @

Calcuttastr. 9.

djait)

Apa sebab orang mesti pilih adres jang diatas??
Orang jang Gentleman, dan maoe mendapat tjoekoep
aksie boeat doenia modern, memang selamanja datang
dimana kita poenja tempat.

adres

|

Telf.

Semasa badan masih moeda, disitoelah segala-galanja berhimpoen. Tenaga mengalahkan koeda, ketangkasan melebihi acrobat dan aksie menjeroepai filmster !!
Semasa moeda orang memoeasi apa jang hendak dipoeakarena itoelah masanja segala-galanja hendak
Si nja .......
d ialami!

Kleermaker (Toekang

Inilah

|

Atapweg

DITJERMINI.

OENTOEK

LIONG.

KIM

No. 5

en

ALMANDILI
MEDAN, O.K.S.

terkenal

No. 34 en. Dedpdagartoeng
ELI MEDAN

EDWIN

S.M. NAWAWI
55 PADANG BOELANWEG,

jang

Kesawan

TOKO

Adres

Batikhandel merk H. ABDULHAMID Mandailing

Menoenggoe dengan hormat
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Gerakan

No,
27 Arba'a.2 April 1930 — 3 Zoel'kaedah 1348 Tahoen ke I:
—.

Chabar

I berdjandjian

BELANDA.

Dari Berste Kamer.
Gerakan Boemipoetera.
Den Haag, 31 Maart. Dalam afdeelingsverslag Eerste Kamer tentang Begrooting
Indonesia, ada dimoeatkan pandjang lebar
tentang pergerakan Boemipoetera dalam
mana ada ditanjakan, apakah minister dan
londvoogd ada
mempertimbangkan tentan penggeledahan-geledahan
dan
penangkapan kepada pemimpin P.N.I. itoe.

Ditanja kepestiannja
chabar jang tersiar

tentang

chabar-

mengatakan

keang-

katan toean Middenporp mendjadi resident. Beberapa leden tidak menjetoedjoei kemadjoeangja Vaderiandsche club
itoe mendjadi satoe partij politiek.
Keangkatannja minister de Graaff kembali, tidak disoekai sebelah pihak sedang
sebelah pihak lagi diterima dengan gembira. Pihak jang kemoedian ini berlakoe begitoe, sebab perloe sekali boeat
melawan tindakan Landvoogd jang selamanja tidak

ditentoekan.

IkktSoal Indonesia dalam
tjarakan

pandjang

lebar

Troonrede dibisekali,

dimana

beberapa anggota mempoenjai anggapan
akan keterangan minister dalam Tweede
Kamer pasal menoenggoe dengan sabar
itbe, bertentangan
dengan toentoetan
mentjapai ontvoogding dalam Troonrede.
Beberapa orang anggota bentji akan
tindakan toean Feber dalam Tweede Kamer, dimana ia merembetkan sifat ethischnja

dalam Eerste Kamer. Banjak anggota

jang

tidak
tisch

setoedjoe
Koloniale

itoe,

serta menjatakan bahwa kepestian

hak

kemerdekaan

akan conclusie SecialisCongres jang berbahaja
Indonesia

ada satoe

pengetahoean tinggi jang sedjati, sementara
kewadjiban
Nederland ialah mendidik
Boemipoetera oentoek djabatannja dibela-

kang hari.
Tentang pesoebahan pemerintahan

ba-

njak leden jang bersetoedjoe tentang sikap

minister dalam Tweede Kamer, jang mana
peratoeran pemerintahan itoe akan disefahkan kepada Landvoogd dau Vulhoraa.

Beberapa
rantjangan

mengeritiek

leden jang lain

pemerintahan di

peroebahan

antara

lima keradjaan

itoe,

Pendapatan dalam kalangan Conferentie

Aneta Radio

loe lebih

dahoeloe

diminta

itoe per-

timbangan

dari Staten Generaal.
Bahaja

motorfiets.

Maart,

Satoe

ma'loemat

Ditanggoeng menjenangkan
Mesin baroe.

berlebih-lebihan,

kalian

oetoesan-oetoesan

masing

mengoemoemkan

sedia

masing-

pasisinja.

Barhasil atau tidaknja pertjobaan akan
mentjapai Verdrag dari lima keradjaan

hadah ini.

pala desa tempatnja Patel dan

Rubberstempelmakerij,

toekang-

toekang tagih belasting. Banjak diantara
mereka itoe jang kembali masoek kerdja
dan selainnja tetap melakockan — peker-

djaannja meskipoen soedah berhenti dari

Congres

mah-roemah mereka atau lain-lain sebab.

Hoekoeman
mati
di Indo-China,

semoca

dikirim

ke

nesianja
Islam
sekarang
Matahari
dengan

Parijs dengan

TIONGKOK,
Perhatian
hadap

Instructie-in-

Rus ter- keloear

Rahwa

Janan

akan

cadia

manarima

satoe djoemlah pemboeatan armada jang
ditentoekan dari sekarang hingga tahoen
1936, dengan mengingatkan soepaja toekang-toekang memboeat kapal dapat ker-

ini dan

akan

dikemoekakan

malam

ini

kepada deskundig armada (ahli perkara
kapal-kapal perang). Kabarnja besok dengan tidak ada

peroebahan

akan

dima-

perkara oeroesan kebangsaan dan ketakoe-

tannja

atau

kang hari.

orang,

dengan

terang

benderangnja.

madijah.
Djalan
Toean
Djambek.

roe. Tetapi roepanja spr tidak mendapat
moerid bertambah banjak, malah air kopi
dan makanan jang spreker peroleh lebih

banjak.

sakit

itoe

menikam

toelisan - toelisan jang mengoesoet

agama

Islam

di Minangkabau.
Sjech Mohd. Djamil
Sbreker ini berbitjara kam-

segala jang mendengar djadi bergembira.
Spr. menerangkan bagaimana keadaan

Satoe ketetapan jang

pada Sa

orang

mentjioem'

didapat pergaoelan

jang

banjak, karena

prodeo
spreker
toedjoeh
penoeh
tang

jang moelai bermain poekoel 8,
telah pergoenakan sedjak poekoel
membitjarakan agama, sehingga
oleh orang. Ketika itoe telah da-

goeroe

takan

ngembangkan

tidak tentoe.

dibantah

telah

sia-sia

besar me-

agama disatoe tempat jang

Oleh

larangan

spreker

dengan

mengemoekakan

kitab-kitab jang menerangkan Nabi Moe-

Maleka
pekerdjaan jang dilarang agama dan adat. spreker mendapat tjelahan dan bantahan.
Oempamanja meminoem tjandoe, memi- Ketika soerat kabar Almoenir keloear di
Padang jang dipimpia oleh toean Hadji
noem sopi dan lain-lainnja. Keselahan ini
Dr.
Abdoellah Ahmad dan Dr. A Karim
oentoek mentjetak soerat sebaran com- boekan poela kesalahan orang toea spreAmrullah,
tidak sedikit spreker mendamunist dan akan mengarang satoe enkyc- ker jang tidak mendidik, melainkan adapat
tjelahan,
sehingga dikatakannja spretidak
karena
loppaedie dari pendirian socialist dibenoea lah kesalahan spr. sendiri,
merobah-robah igama,
Moeda,
kaoem
ker
ilmoe
Tiongkok.
maoe mengadji dan menoentoet
dan kaoem Wahbi. Selandjoetnja dikataBoekoe ini teroentoek sekolah -sekolah Allah.
kan djoega Angkoe Ambek.
Kemoedian ketika spr. telah beroemoer
propaganda communist jang baroe didiri-

Sekroepnja
soedah roesak.
tidak ada kedjadian.

Bahaja

djoeroetoe-

sedikit, dimana spr. mendjadi

Sjoekoerlah sekarang segala mereka telah sama maoe mendalami agama masing

lis aannemer memboeat djalan kereta api masing
Katjang dan Solok, spr. poen amat dja-

dan

terboekti

soerau Congres ini.

dengan

adanja

satoe
hat dan masoek kepada
Kemoedian telah madjoe beberapa spresatoe pekerdjaan jang spr,
melakoekan
ker
jang masing-masingnja diberi keser: sekarang merasa maloe menjeboetkannja."

Tidak lama spr. mendapat nasehat dari patam 5 minuut jaitoe Hadji Rasoel Hamidi, Djamaan, Hadji €hatib, Djamaloeseorang goeroe jang menjoeroeh spr, medin
dan Mohd Zaini Tamimi. Spreker
ngadji dan ketika orang toea spr hendak jang terseboet penghabis
an ini menerbitke
pergi ke Mekah, spr telah dibawa
kan
tertawa
orang
sadja,
karena tidak
Mekah naik hadji.
tentoe
apa
toedjoean
dan
maksoednj
a.
Setelah naik hadji dimana orang toea
Lain
dari
pada
itoc
berbitjara
djoega
spr. poelang ditinggalkannjalah spr. disana jang lamanja 9 kali hadji. Orang Tjitro Soewarno Pekalongan, Islami Djadjalan ketika
toea sps. mati ditengah
hendak poelang dari Mekah.
Dalam pembitjaraannja spr. tidak pocla
menerangkan berapa tahoen oemoernja.

setelah

Kemoedian
Mekah

telah

spr.

spr. poelang dari
oleh kaoem

dinanti

familic spr.danindoek bakol familie
kendoeri

kal diadakan

alat

dan

mil,

nja

memang

Dahoeloe
jang

orang

ditoentoet

katakan.

mati nan kadi

orang

ba-

berma-

nan

tompangkan,

Medan,

telah

mengatakan

dan

dari Djokja,

Wahid.

menamakan

lagi

kijai Osman.

Mohd.

Spr.

sangat menarik hati jang mendengar. Ia
berbitjara dengan aman tetapi menerbitkan kegembiraan
dan ada poela jang

Menamakan

ia

sebagai Boeng Karno di

P.N.I.

Setelah itoe berbitjara Dt Mengoelak
Basa
menjatakan terima
kasinja kepada congres diatas nama orang Minangkabau dan djoega kepada hoofdbestuur
Moehammadijah.

Dt. Indomo, H. Abd.

mana pernah

jang

Kira-kira
kadipakai,
ialah ilmoe ditoetoep.

Karim

Pa
Amarullah

poekoel

satoe

vergadering

pada LULA.H. Morbeck, tadinja adspiNEGERI. Iki.
rantambtenaar 2e klasse.

P.T.T.
Diangkat mendjadi klerk pada P.T.T.
kantoor di

Abdoel

telah berbitjara pandjang djoega mengclocarkan tambo Adat dan sampai kepada
Sultan Serdang dan kemoedian kepada
roepanja ilmoe lain pergerakan Moehammadijah.

Hidoeit

PEGAWAI

dan

dirinja Patriot Indonesia.
Selandjoetnja berbitjara

Tgerki

ketahoeanlah
Disini
kata — spr,
singkatnja
bagaimana
oleh — spr,
Minangkabau
—
orang
pengetahoean
masa dahoelocnja akan igama. Karena
diroemah kendoeri
ketika spr. makan

dalam

Kasib

Sbreker ini poen dimoelai pembitjaraan-

tjam matjam.«

ma-

H.M.

Banoearan

Daulay

Diangkat mendjadi ambtenaar 3e klasse,
dan ditempatkan di Belawan sebagai
verificateur.

K.A.

Mierop,

tadinja ambte-

naar sedang verlof.

gelar Soetan Asal dan Kaja Moeda Hoeta
Soehoet, tadinja tijd. wd. klerk djoega.

Politie,
Boeat sementara ditempatkan di Baboeat berangkat ke Nederland boeat
1 gen Poerba mantri Politie Sjamsoeddin
dipekerdjakan disana kepada Minister van Pelaboehan.
gelar Soetan Baginda.
Ditempatkan
sebagai verificateur di
Kolonien boeat toeroet ambil bagian seFinancien.
r
bagai oetoesan Nederland akan menghadiri Batavia, W. Spelde, tijd. fd. ambtenaa
Ditempatkan pada tijd. wd. Inspecteur
wan.
Conferentie jang bakal 3e klasse di Bela
aa atas Internationale
van Financien 1 kl., Hoofd der lnspec-

terpandang ada

Diangkat
£

mendjadi

wd. ambtenaar 2e |

“

spreker melarang jang menga"

spreker

Timoer.
Sekolah-sekolah dalam bahasa Timoer
di Kabarovks soedah terima perintah

Mendapat hadiah.
sampai mati pada doea orang temannja pers dan kekoerangannja kekoeatan poling sama dirawat, diroemah sakit itoe. tie dan serdadoe.
Makasser, 31 Maart. Gouverneur
ekaman itoe ia pergoenakan pisau peRapport itoe mengharapkan sangat, 'Cason diberi hadiah bintang dengan titel
(motong roti.
soepaja Pemerintah Inggeris seboleh-bo- commandeur in den tweeden graad van
lehnja dengan lekas menjerahkan ketera- de Danebrog — orde.
ngan tentang politieknja, soepaja djangan
gal mendjadi satoe kekoeatiran, sedang
Internationale scheeppolitiek itoe mesti didjalankan sepenoehnja.
vaart conferentie.
Soerat ma'loemat dari Regeering itoe
Buitenzorg, 31 Maart. Soedah diperintnja. | misti menerangkan dengan betoel-betoel
tahkan
kepada ir. J. Carpentier Alting,
akan isinja soerat-soerat peratoeran ji
mendjamin atas haknja mereka jang boekan
aa
Ischeepsbouwkundig ingeneur pada hoofdkantoor boeat Scheepvaartdi Weltevreden

Pemerintah di Palestina.

dan

ketika spreker masih mendjadi goeroe,
orang sama takoet tidak maoe mendekat

Kemoedian didengar kabar, bahwa kekeriboetan ini tidak mengandoeng satoe
menangkap delapan orang pemoeda kaoem sebab kebentjian kepada tingkah lakoe roegian sebab ketjelakaan itoe ditaksir
ada f4408.—
perampok, tersangka melakoekan banjak Inggeris.
sisa nasi spr. telah bereboet
kendoeri,
Asal moela
keriboetan ini terdjadi depentjoerian.
Seboeah dari roda toestel itoe menge- orang dan anak-anak dari familie spr.
ngan tiba-tiba ialah dari pertjektjokan- nai satoe lobang dari lapangan sport sehingga ada jang mengatakan, makanlah
Doeaorang Inlanders pertjektjokan jang terdjadi pada Klaag- jang lama. Dikira toestel itoe akan diper- siso baliau nak boeliah siak poclo awak
muur dan peri oeroesan persekoetoean baiki dibawa dengan kereta api ke Ban- dan dapat barakatnjo.
mati tertikam.
Rotterdam, 31 Maart. Dalam hospitaal boeat memperlindoengi tempat - tempat doeng.
Mendengar ini spr. sangat menangis,
Sekroepnja soedah terpelanting.
dari Rott. Lloyd, seorang Madoera jang soetji bagi orang Islam. Dan lagi sebab
karena kebodohan orang diketika itoe.
diroemah

Hormat

tangan kepada spreker tidak koerang.
Melihat keadaan ini spr. djadi sedih,
karena seorang poen tidak ada jang datang kepada spr. oentoek mendamai agama. Dengan keadaan ini spreker telah
beli satoe senapan dan pergi berboeroe,
karena spreker jakin dengan inilah baroe

poeng dengan terang dan djelas, sehingga ini

Den Haag, 31 Maart. Politie Den Haag

dirawat

jang XIX

hammad
s.a.w, tidak
mentjari tempat :
oentoek
mengemba
Islam, hanja
ngkan
spr. tidak dapat menerangkan djalan agama
kedalam
geredja-ge
keristen
poen
redja
di Minangkabau, tetapi karena hoofdbediterangka
djoega,
soepaja
orang
men
stuur Moehammadijah telah melimpahkan
Sekalian kaoem Sovjet jang faham benoeroet.
kepertjajaan itoe sekedar jang dapat akan
toel
Tiongkok
ana
ujar keadaan
pengaraman
Neng dan jang pnmempoe.PORT ““ Dahoeloe spr Seridiri bernama Joetan vi Mgolii katikenipeelrabarnanner
Lain
dari
pada
itoe
sedikit-se
dikitnja
revolutieonnair, soedah diperintahkan ke
dengan mengerdjakan beberapa

peroesahaan mereka dibela- noesia

Sepandjang pendapatan

&

kepada spreker, hanja maoe menghormati
dan sedoenianja.
sadja.
£
jang telah 600 tahoen roesaknja,
Demikianlah setelah spreker mendapat
moelai timboel akan perbaikinja. pergaoelan banjik, maka pada sekali hari
jang soeram sekarang betoekar dimana di Fort de Kock moelai diadakan matahari
poekoel jang baroe Pasar Malam, pada satoe tempat komidi

Dengan
keadaan
ini sama djoega jang
Indonesia
mendjadi
tanahnja Moeham-

Tiongkok

Menanggoek, diair
keroeh.
Riga, 31 Maart. Kremlin kembali pasang
perhatiannja terhadap Tiongkok, dan
karang soedah ditetapkan besok Sore akan
dikirim ke-Londen. Dikira isinja meng- sekarang soedah menanti kedatangan depergi
hadang pada perdamaian, perdjandjian legatie Tiongkok ditengah djalan
ke
Moskou.
Pa
jang soedah divoorstelkan akan diterima
menoeroet jang terseboet dibawah ini:
Ada dikabarkan, bahwa Kemintern ba1. Bahwa berlakoenja voorstel-voorstel roe ini soedah keloearkan
sedjoemlah
itoe tidak menghalangi Japan atau per- besar oeang boeat
meloeaskan niatnja
mintaannja soepaja 70 pCt dari meriam- jang baroe di Tiongkok.
dite-

Boekhandel

Kalau sadja kekaloetan doenia itoe di- jang tidak berdasar Kor'an' hanja ilmoe
serahkan kepada Islam, maka Islam, akan sesat.
,
dapat mengatoer segala keselamatannja.
Kemoedian spr. teroes bertempat ke
Apakah oemat-oemat disini soedah Is- soerau di Parabek oentoek mendjadi goe-

Parijs, 31
Maart.
Soerat Kabar
Petit
Parisien menjiarkan verklaring dari Minister van Koloni#n tentang

itoe
lekas.

MEDAN

di Fort de Kock.

djoekan kepada Kabinet dengan tidak
Satoe student mati. memperdoelikan apakah mereka setoedjoc kan di Mansjoerie Tiongkok.
Amsterdam, 31 Maart. Gratoma, se- atau tidak, hingga sekarang jang perloc
INDONESIA
orang student di Delft, jang sedang me- hanja kebenaran dari kabinet sadja jang
keterbanting
perloe diperoleh, jang mana bolehlan di- |.
ngenderai autonja soedah
PemilihanGemeenpalanja sebab stuur roesak. Ia mening- pestikan akan diterima olehnja. Kemoeteraad.
dian baroe diminta ketetapan dari Keigal doenia karenanja.
Buitenzorg, 31 Maart. Soedah ditetapzer.
Pengoeroesan Soengaikan melakoekan ordonnantie boeat pemi«
soengai di Rotterdam.
Sesoedahnja keriboetan di Palestina,
lihan Gemeenteraad-gemeenteraad BanBurgeTogan
Maart.
31
,
dan Menado begitoe djoega
Antwerpen
Rapport Commis- djermasin
kempoelang
jang
t
akan
melakoekan
peroebahan atas soesoeCauweloar
sie
penjelidikan.
meester
|
bahw:
Asal
keriboetan nan Gemeenteraad Bandjermasin.
bali dari Parijs menerangkan,
terdapat pada orang
alasan-alasan setjara dagang dari venArab.
nootschap Perantjis, Societe de Potosses
Kapal oedara tenoentoek memberi harapan besar kepada
tera
djatoeh
Londen, 31 Maart. Rapport ComRotterdam ada beralasan kebenaran.
missie dalam perkara keriboetan di PalesSoerabaja, S1 Maart. Pagi ini ketina jang terdjadi boelan Augustus 1929 tika satoe kapal oedara tentera toeroen
Communisten dioesir.
menoendjoekkan bahwa asalnja timboel
Den Haag, 31 Maart. Politie tambang dari gerakan orang-orang Arab jang ber- dilapangan Darmo, j. dikemoedian oleh
luitenant
Rulofs soedah terbanting dan
mengoesir koeli-koeli tambang bangsa
sehingga — toestel dan moenloearan jang tersangka Berhalocan Com- moesoeh dengan kaoem Jahoedi. Hal ini terbalik
adalah berasal dari kekesalannja dalam tjoengnja
tersoengkoer kedalam tanah.
munisme.
Delapan orang pe
rampok ditangkap.

Mohammadjjah

PERANTIJIS

structie Japan.
Tokio, 31 Maart: Instructie-instructie
boeat oetoesan-oetoesan Japan jang se-

meriam jang 8 inchi itoe selamanja
tapkan.

,,PERTJA TIMOER"”

Binderij.
Telefoon
1300

lam semoea? Kalau hal ini ditanja kepada
Sikap Japan.
Koran dan kalau sadja Koran pandai berTokio, 31 Maart. Admiraal Kato, pe- hoekoeman-hoekoeman jang dipoetoeskan kata, tentoe ia akan menjahoet, beloem.
mimpin dari tentera armada, menerang- oleh hakim di Indo-China, sebagai hasil
Ada poela diantara mareka jang tidak
kan, balwa selama Regeering bersikap dari pada keriboetan-keriboetan di Yen- Islam dan soeka menghina.
tidak soeka pada voorstel-voorstel Ame- bay itoe.
Indonesia akan madjoe, kalau “orang
rika, maka ia sendiri akan memikirkan
sama
bertawakkal dan bersoedjoed kepada
Minister menerangkan, bahwa tidak
hal itoe, soepaja hal itoe dibawa kepada
Allah.
boleh
djadi,
sekalipoen oleh minister
soal politik.
Atjeh, Nieuw Guinea, Celebes, Borneo
Kolonien boeat menghalangi djaDidalam pada itoe ada terkabar hal van
sama
telah ada Moehammadijah jang menjang mengedjoetkan pada Vlootdeparte- lannja pengadilan atau poen boeat me- didik orang
bertawakkal pada Allah.
ment, disebabkan soeara soerat-soerat nahannja, tetapi mereka jang dihoekoem Marilah kita sama bertakwa dan bersoekabar
di Londen mengatakan Mac Donald boleh masoekkan permintaan gratie, dan djoed kepada Allah jang mana kelak akan
berhak memoetoeskan itoe ialah
tidak tahoe satoe apa bahasa delegatie jang
dapat mengatoer dan memperbaiki roeJapan ada perhoeboengan teroes dengan Negeri. Itoelah sebabnja, maka soerat- mah tangga, kampoeng, negeri se Indosoerat
j.
berhoeboeng
dengan
perkara
Tokio via ambassadem (gezant) dengan
dikatakan lagi
bahwa pertanggoengan
djika Conferentie tidak berhasil baik akan
terpikoel pada Europa, apabila perdjandjian-perdjandjian jang dimadjoekan itoe
tidak dapat berterima.

Perkakas baroe.

DRUKKERIJ

itoe ada banjak bergantoeng kepada pembitjaraan-pembitjaraan jang soedah laloe
dengan pembitjaraan hari Djoem'it di-

Letter baroe.

Jang berhenti hanjalah seorang accountant desa dan
74 orang — kepala-ke-

tadi malam, bahwa sesoeatoe actie jang djabatannja. Kebanjakan jang lepas itoe
soedah dipoetoeskan djangan lebih lama ialah disebabkan pertjektjokan jang terlagi tertahan, oleh karena itoe pada zitting djadi ditempat itoe, seperti mereka tidak
hari Djoem'it dihadap ini hendaklah se- maoe mengangkoet air, diocsir dari roe-

Soematera dan menoendjoekkan, bahwd
Staten Generaal ada berhak dengan la- dja selama waktoe terseboet.
locasa menolak begrooting atas peroebaMinister Buitenlandsche Zaken menjihan pemerintahan, sedang peroebahan apkan rantjangan instuctie-instuctie pagi
soedah ditoentoet, hingga 'sebab

30

dari Regeering menerangkan, bahwa kabar-kabar tentang keberhentiannja
ambitoe, ada sangat

Kawat

»

NEGERI

Bombay,

Kapan berkeperloean. Tjobalah doeloe pada adres ini.
Djoega Boekoe-boekoe, Kertas-kertas dan Perabot-perabot
keperloean kantoor. Panggil sadja telefon No. 1300 atau
pesan dengan soerat. Segera dan rapi Order toean-toean
itoe dikirim. Harga Melawan.
Boekan omong. Tjobalah.

tenaar-ambtenaar desa di Gujerat sebagai
hasilnja gerakan Gandhi dalam daerah

kedoea.

Lembar

Oepah tjitakan dan Stempel.

Gan-

dhitersia-sia?

(Lihat samboengan

kepagina IV.)

'

loe

,MOB!"

moesi didengar pikirannja beberapa

ambtenaar.

ment dalam mana: hal-hal demikia
|.

PERDJALANAN

sampai mode Timoer

.mop" poen datang,

diatoer.

kalau satoe moerid. ada

»bermop mop" tidak kepalang.
pada kabaran jang soepikiran jang tidak bisa setoedjoe
'dah tentang perdjalanan T. B. Gouver- atau
dengan algemeen bestuursdienst, moerid
Adaj. berbohong,
meur Generaal ke Djawa Tengah dan Dja- itoe bisa dilepas dari sekolah.
ada jang mendorong,
wa Wetan, teroctama boeat menghadli
eur provincie dan directeur
Gouvern
ada poela merogo kantong,
fi regenten-conferentic di Wonosobo dan
Onderwijs ada djadi adviseur jang teroejang anehnja dibawah kolong,
alang sekarang K. M. dapat wartakan
tama.
poera-poera
1 1endohong,
bahwa soedat: ditetapkanjang T. B. G, G.
Poetoesan pengabisan dalam - perkara
sebetoelnja
hendak
mentjolong?
pada hari Minggoe tg. 6 April dari Betawi
ada terserah pada gouverneur-geneitoe
akan
dengan extra ,Knilm“ mesin oedara
raal, lantaran ada maksoed-maksoed po- Kalau tertangkap tangan,
: ke Semarang.
litiek dalam perboeatan itoe. (S.P.)
dia senjoem-senjoeman,
Berangkatnja dari Tjilintang : ke Meester
—0—
dan berkata: ,,hai'" kawan!
“Cornelis, ditentoekan kada djam setengah
Goeroe Ambachtschool jang
kau tahoe ini boelan?
B sehingga itoe mesin oedara kira-kira
«
melanggar hak.

"& Menjamboeng

djam 10 diharap akan di Simongan.
Sebagai telah diketahoci, bahwa T.B.G.
G. padatg.7 Aprilakan mempresidenti regenten-conferentic di Wonosobo dan pada

Keng Po dapat kabar, bahwa seorang
goeroe Belanda di Ambachtschool di Betawi poenja kebisaan perlakoekan moerid
moerid dengan tidak pantas. Djikalau

tg. 8 April melandjoetkan per-

hari Si

Aprilmop,

. Nieuboleh djadi direcieu
8 April
wenhuis. Berangkatnja pada tg.
dari Simongan pada diam setengah 1 1,
jaitoe djam berangkatnja jang biasa dari

njak kantoor-kantoos sekarang tidak tjoema lihat diploma sadja, tapi tanja soerat

oedara,

mesin

itoe

moerid-moerid itoe ada jang disoeroeh
pergi keroemahnja boeat diperintah tjoetji
piring, siram pot-kembang, tjaboeti roempoet dipekarangan roemahnja disoeroeh

dilapang

« akoekan dalam tahoen
bakal
pendirian
—ang akan datang,
d
H.BS.
gedong
H.B.S. djoeg

keterangan dari itoe goeroe.

Hal begini

Pasar
27 Maart,

Soerabaja

itoe kota

jang

dimasa

kedatangannja

Korintji

5—
5
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18.—

» Kadjai
(remb.)
Gom damar st. (Bat, '/s

.. 20.—
"450

seka-

beberapa urang-

ngoendjoekkan bagaimana dengan beker
dari
dja bersama-sama mr. Boediarto
soedah
sekarang
Iskag
mr.
dan
Djember

"

» Al. (no.2)
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» aboe

'
"
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satoe advocaatenkantoor di
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1
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"
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B—

45.—
20—
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1
ne
n

mm roesak
Rotan sago Sasak
.. Moeko?
"
»
Sasak Darek

bahnja lagi kedatangan dr. Samsi di Soerabaja memangkoe pakerdja'an pada bank
Oedara Bandoeng roepanja
terseboet.
ada begitoe dingin, hingga bikin A.I.D.
.Siberisch” djoega terhadap pada apa
jang kita telah siarkan tentang bank Na-

,,

M55—

m2

(I

MM

Batoe

ad

»

Saboet poetih

»

Ajer &Kawan

I—

»
piladehaloes
Gatah , manengah

"12
Ta

"

—

kasar

An

esa

Rotan sago pagai bagoes ,, 13. —
Kemeri berkoelit poetih ,, 450.—

Lilin Tawon jang
bagoes
Boeah palano.

"
"

djiwanja. Sikorban
nama Lan A Hie,
Sipemboenoeh sekarang ditangkap, scmeninggal(Priangan)
ja
Manondja
|dari
Bkap
£
:
dang si-Loerah jang didoega tahoe perkan
beberapa
anak
dan
isteri.
Menoeroet
kara ini tetapi soedah tinggal diam sadja,
kabar
jang
didapat
oleh
Javabode
bakal hoekoemam djoega. (S. P.)

"
"3

»

bidjo

» 100.—
"30—

1

danau

»

biasa

autobus itoe, dengan. minta keroegian
Boeat lakoekan pendjagaan jang lebih £30.300.—
koeat di Boven Digoel, maka dari TgrIa telah minta pertolongannja satoe
nate telah dikirim ketempat pemboeangan advocaat di Betawi, dan doea boelan laitoe 1 hoofdagent klas doea, | mantri gi perkara ini bakal diperiksa.
politie klas doea dan 7 agentpolitie.|(S.P.)

»

5.—

Karang Soedaro?

»

40.—

Lada hitam
Lada pocti

"
»

60.—
10.—

Manisan laba satoe Blik

,,

4.—

Katjangpadi

»12—

Ambalo

1

50.—

span

kang boengakan

oeang

Banjak menjediakan saroeng Samarin-

f1800.

di Pengapon, Se-

marang, selagi jang poenja roemah tidak
ada, telah ketjoerian oeang f 1800 dengan

djalan bongkar satoe peti oeang. Segala
daja oepaja boeat tjari malingnja tidak
berhasil. Achirnja baroe ini prlitie dapat

WAH!
IBagoesnja anak Deli sedjati pakean,
roeng tenoenan- SAMARINDA asi
Jaan koepiah potongan Medan keloea-f
ran TOKO SAMARINDA di Medan)

da

jang

warna
Djoega

asli roepa-roepa
menoeroet
kita

tjorak dan

kemaoean

banjak

zaman.

mengeloearkan

kain-kain batik haloes en kasar.
Dari

itoe baiklah toean-toean intjik-

tahoe, bahwa sekarang pemoeda Menado,
moerid dari salah satoe sekolah di Sema-

intjik persaksikan dengan mata sendiri

rang,

pada toko jang terseboet diatas.

berlakoe

wan -kawannja

rojal
dan

sekali, tracteer kabajari

menonton 'bi-

Oscoop enz
Tanggal 20 j. I. anak itoe ditahan dan
ia mengakoe teroes terang soedah lakoer
kan itoe

pentjoerian

besar. (Keng

—0—

Pamerintah dan

Po).

perkara Osvia.

Dari fihak jang boleh dipertjaja S. Crt.
dapat kabar perihal fasai lepas moerid-

moerid

Osvia

di Madioen jang tersang-

koet dalam itoe perkara lagoe lebih doe-

BRITISH

INDIA

S5. R. B. RAM
adalah

Tabib jang dapat memberi soeatoe tanggoengan,kepada toean.

S. R. B. RAM
mempoenjai soerat ' soerat

poedjian,

mempoenjai

soerat

soerat boekti, beberapa banjak orang jang telah .disemboehkan dari penjakitnja jang berbahaja, jang beradadiantara hajat dan mati.
Oleh sebab itoe, djika tocan, atau familie toean,
atau kenalan toean, bila dihinggapi penjakit,

diselakan

akan

datang

mengoendjoengi

dan

menanti dengan hormat.

S.R.B. RAM
India
.

— Thabib

Wilhelminastraat 115
Telefoon No. 1326,

British
Medan
5

Awas Batja Teroes.
Moclai ini hari kita baroe terima perkakas boeat pereksa

dan dionderdistrict Dawoehan ada empat

Beberapa boelan berselang pada satoe
hari Minggoe sore diroemah seorang toe-

TABIB

Toko Katja Mata Jang Termasjhoer.

district Tandjong
(Brebes)
koerang dari 1500 bouws
ditanami padi soedah roesak
ganggoeannja ,,omosoendep”

sekolah mentjoeri

“beri pertolongan bagi toean.

0.—

s

.bouws jang diroesakkan oleh tikoes (S. P.).
Anak

mentjari tabib jang dapat mem-

"25—
» 0.—

Koelit (kemb. pala)

djanda dari tocan Lan A Hie telah mengadoe perkara civiel pada eigenaar dari

toean

Segera

5
mn Ion

TN

Kadipoero, onderdistrict Kasiran (Djocja) sional Indonesia dalam hal ini. (S.P.)
—0—
seorang Boemipocetera nama Mangoen-|
wiro telah diboenoeh zonder kasih rap-|
Ditoebroek autobus sampai mati.
port pada politie.
Minta keroegian f30.000.—
Oleh pertoeloengan spion, politie bisa
Tahoen jang laloe didekat overweg
dapat keterangan, jang sikorban diboenoeh
oleh soedaranja sendiri, berhoeboeng per- Soerabaja ada seorang Tionghoa jang
ditoebroek oleh autobus hingga binasa
kara harta poesaka.

Didalam
Djawa tidak
sawah jang
arena dapat

poetih

Pl

kerbo kamp

awet, dan segala matjam roepa penjakit.

"5

Tjengke 85 pCt.
Koelit kerbo katam 1

baja.
ur, dr. Koolhoven.
Tetapi lebih djaoch, meski dengan beGoeroe-goeroe H.B.S. kasih peladjaran
oelang kita wartakan, jang dr.
roelange
oero
soedah tentoe
M.S.: goeroe-g
Samsi pada masa sekarang ini tidak menskan.
soedah dapat kenjata'an djabat pekerdjaan apa djoega dari Bank
Sebagaimana
3.5. dan A.M.S. soedah Nasional Indonesia, itoe koran kepala
perhoeh
:, dimana soedah keliha- besar A.l.D. masih sadja bilang, bertamdiadakan d

Digoel.

"8.
B.—

» Messin no. |.

darah berhenti, sakit mata, kentjing nanah, Radja Singa, ambeian, demam, sakit koelit (gatal
gatal), loeka loeka, sakit gigi, panau, obat

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

,,
,,
-

»
»
»
»

dengan Dr. Soetomo, bertempat di Soera-

11 Januari jang laloe di-

10.75
20—
1650
20.—

»

ngatkan: hoofdbestuur dari” P. PPK

hasi!nja didalam praktyk (S.P.)
—0—
Boenoeh saudara sendiri.
Perkara harta poesaka.

1930.

Bint.—Kroe
Benkoelen
Padang robusta
Rubber havea Kamp.

otang Indonesiers terpeladjar disini. Me-

mempoenjai

Padang.

Koffie Mand Angkola
85—87”/, kering
»
Koerintji biasa
»
Sasak Ajerbangis
»
bovl. bagoes
Robusta Mand. &
M. Laboeh Rabusta

dari Centraal Politiek
rang djadi kota
h. Berhoeboeng lagi
inheemsc
bangsa
dari
dengan

batoek, dada, napas sesak, asthma, mentjantikkan moeka, bermatjam matjam obat sakit peroet,

Copra kering poelau 1 f.
Cassia Mand.
ly
nm
m2
"
"
» korintji I
,,

nannja satoe di

—0—
Gangeoean padi di Brebes.

Ovudemarkstraat 2 Medan.

22

Chabar Dagang

—0—
Satoe A.M.S. di Semarang.
Locomotief dapat kabar departement Onderwijs socdah ambil poctoesan
M.S. di Semarang. Ini

Politie

H. ISHAK ISMAIL.

ISHAK ISMAIL Medan.

tang senang dengan 'toe perintah loear
biasa, tidak kasih soerat keterangan ba-

tick, dibilangan kota Soerabaja banjak
jang bersemangat
pada hari Minggoe itoe diboeka sekali ada orang-orang
ngan
n jang keloear
-kabara
kabaran
peItoe
P. N.I.
" boeat menerima T. B. G. G. dengan
ub disini 'meStudiecl
sche
diIndonesi
dari
besar,
ngiringnja. Dalam hangar jang
diatas ini jaan
pernjata
koersi
oekkan
g
ngoendj
dipasan
akan
sebelahnja gedong,

—0—
bczat Boven

Adres soerat-soerat dan pesanan:

adres:

menoeroet kebiasaannja,

toep. Cafe dari gedong station di Simo-

Pada tanggal

Telegram

kan"?

:

sebab kita dipengaroehinja.

ke Betawi:
di Ambachtschool itoe, baik kalau
sa, jang berangkat dari Darmo pada djam gokan
jang wadjib perhatikan hal ini.
7 dan akan berhenti seperti biasanja di
—0—
Semarang, pada djam setengah 9, kiraSoerabaja centrum politiek.
kira djam 9.
A.I.D. dalam satoe leader mengoenMinggoe tg. 6 Apri! perdjalanan wara
dari
kota Soerabaja sebagai satoe
djoekkan
wari dari Semarang ke-Simongan
dalam pergerakan poliditoe11
ternama
h
centrum
setenga
djam 10 sampai djam

tan

Menoenggoe dengan hormat,

tertoeroet-toeroet kita,

Pada hari Saptoe
hati dendam, tapi makloemlah satoeG. G. setelah selesai pedjalannja di Dja- njai
poen tidak ada jang berani adoekan hal
wa Wetan, bersama pengiringnja dengan
pada schoolkommissie.
»Knilm" toestel kembali dari Soerabaja ini Karera doeloe soedah terdjadi pemodjorga dengan lijntoestel bia-

datang

Mode paling baroe.

Harga moerah, barang bagoes.

dan lain-lainnja lagi, jang ti-

soedah kedjadian di-kantoor K.P.M. berapa hari jang laloe
bocat Soerabaja.
Moerid-moerid sampai sekarang poeB.
tg 11, Apri) T.

oentoek mereka jang
penerbangan. (Loc.)

Pajoeng soetera, alas kaki dari boeloekambing, banjak
matjam jang lain.

dak pakai bajaran.
Pada moerid jang kasih oendjoek koe-

i..Knilm”,

toeroe

djoega akan

Dasi dan sapoetangan, serban oentoek Hadji, sar
Samarinda, saroeng Batoe Bahra, saroeng Dok

semendjak tjara Europa,
soedah mendjalar ke Indonesia,

soedah habis beladjar siang hari diantara

kewaroeng

Sedia: Petji tempahan, badjoe anak-anak, topi anakanak. kemedja soetera.

Wah, ada ada sadja,

ke Soerabaja, —dari Semarang
djalanannja
»Knilm",akan
berangkatnja — dengan
biasa,
oedara
mesin
tetapi dengan
an
disediak
—
akan
tjoema
.mendjadi
perloc
g
epnjajan
setjoeko
tempat
pengantarnja
dengan
T.B.G.G.
bocat
Boleh djadi pengiringnja akan terdiri
diri tiga orang. Pada penerbangan dari
Betawi ke Semarang, pada tg. 6 April,

3

pada: TOKO: HADI ISMAIL Oudemarkstraat 2 Medan?”

kawan-kawan, wah, djang,
Dalam itoe reglement ada di tetapkan, lebih-lebih j. ladjang,
mempoenjai tjara

T. B.G.G.

BUROPA

Dari mode

Lihatlah penetapan dalam Osvia-regle- Kalau 'April kita djalang,
n ada

Pembeli banjak sedikit diterima dengan
segala

senang

hati.

Segala

dikirim dengan rembours.
Harga bersaingan
No. 4

pesanan

mata jang model baroe. Perkakas ini kalau dipakai boeat pereksa mata jang koerang terang bisa kita djamin tjotjok dengan
katjanja, sehingga penglihatan terang seperti sedig kala.
Dan djoega moelai 1 Maart sampai 31 Augustus 1930
siapa-siapa toean-toean jang beli katja mata dari kita akan kita
kasi persen satoe pasang katja, matjam mana jang toean-toean
soekai, djoega nanti perkara onkost memasang

kita vrijkan.

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

Menoenggoe kedatangan toean-toean
dengan hormat.

KIE HOEI SENG & Co.

VULPENHOUDER jang nummer wahid”
' tidak lain dari
PARKER DUOFOLD jang toelen.

kwaait
Mave tjantik?

Maoe gaja?

Datanglah di Calcuttastraat No. 31 - Medan
maa —

M.DAOED
TEEKENAAR

Tjotjok

Tersedia

mempoenjai

| boenga dari Cement : Batoe meOempak (sendi) roemah:

Hara

kelimah

jang

Menoenggoe

dengan

SOO TOW

dengan tangan oentoek perhiasan
Kreemaker.

dinding dan

moerah

kepandean jang tjoekoep.

ditoelis

Harga pantas

MESIN

TOELIS.

ja!

Siapa

sadja,

moesti

tahoe

memakai mesin toelis dengan ketjepatan sepoeloeh djari.
Diselakan toean-toean moeda
dan toca datang beladjar 'pada

kita.

Tempat beladjar diboeka siang
malam tiga kali dalam satoe Minggoe. wang sekolah f 5.— satoe
boelan. Cursus diadakan tiap-tiap
doea boelan boeat examen.
Keteyangan lebih djaoeh min-

.

talah pada
The Methodist Typewritingschool
Kapiteinsweg

9

Medan

Telefoon

dengan

pen

onkost

mata.

hormat.

HE striking appearance of The
Parker Duofold makes an instant

appeal to discriminating people everywhere. They immediately recognize
the distinctive beauty of its lacguerreminiscence of Chinese arts.

Peroesahaan

The Duofold is not only the handsomest fountain pen made, it is also

Indonesia

Apa itoe?

duced. Its native Iridium point is as
smooth and life enduring as a polished

Indonesia

jewel bearing and should easily last
25 years or more.
The Duofold is made

Jaitoe :

Ledikantenfabriek
Membikin

the most perfect writing instrument
American inventive genius has pro-

|

Werkkracht

——eael

Soecatoe perkakas jang bergoena
oleh sebab itoe
kaoem boeroeh, kaoem saudagar,

besar.

red barrel, with jet black tipped ends,

Awas! — Awas
perloe

ketjil dan

Life-Enduring Point

.Kapitaal Indonesia

Diraman tjepat kaki ringan tangan

DUOFOLD
tapi manis

model

pembeli pada batang

with Over-Size Barrel and

4

Semoea Modernetijd sekarang.

matjam

sekali nama

Classic Beauty

(Kota Ma soem) Medan.

aa

toelis dalam zaman jang modern ini.

The Pen of

Mohd. DAOED
Djalan Poeri

bermatjam

PARKER

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.

drozk.
Djoega sedia mendjoeal Pot- pot

dari

Boleh dioekirkan

Ini toko Speciaal Kleermaker, dan sengadja baas
jang soedah biasa kerdja di toko Cornfield dan
Sanggbep memboeat gambar roemah -roemah dan mendjaga pekerdjaan: serta menerima oepahan
memboeat blauwdroek dan wit

oentoek perkakas

dan

,,J A H J A" "

PADANG

mendjoeal

besar dan anak-anak.
model Soerabaja,

segala

by The Parker Pen Com-

roepa

pany of America, whose

fountain pens and metal

2|—......

tempat

tidoer

besi

boeat

pencilsarethechoiceofdis-

Sanggoep

membikin

mana jang

Atoerlah

pesanan

jang

segera !!!

Noord - Sumatra:

Gany

Ledikantenhandel

asinEurope and America.

|

pembeli.

dengan

Vertegenwoordiger Voor

Abdul

model

disoekai

criminating buyersin Asia

orang

Selaloe sedia voorraad segala matjam model, seperti
model Batavia dan model Padang, dan “sedia
roepa-roepa oekoeran.

lain,

Puotcid
With gold band mounting
@od ring for ci

Jacoeb

SIB

OL

GA

CH.

1394.

4

Kapiteinsweg 9

—

FRED.
MEDAN.

—

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

LORNFIELN
Kleedermakerjj
jaitoe: satoe toko pakean lang
seloeroeh

SUMATRA

Kleermakerij.
paling toca dan terkenal

TIMOER.

— dan 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———

H4

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
KESAWAN

88 MEDAN

TELEFOON

266

Telefoon

1394.

Medan, Mr. JLN. Greidanus,

“Adjunct-Inspecteur
ikoe dalam verlof.

van"

Financien

La
wak-

“Pandhuisdient.
Diangkat sebagai tw. schrijver pada
'kantoor Controleur
Pandhuisdienst di
“Kotaradja, Abdoel Rahman.

merk

HAP

di PACHT

LIE :Telefoon No. 998

STRAAT

29 MEDAN

(Dibelakang toko

(empat poeloeh tahoen)

Bombay - Besar)

Onderwijs.
8Diangkat

da Ini.

mendjadi hulponderwijzer pa-

School 2e

kl No

II

Selamanja

di Bindjei

termasjhoer teroetama di Soematra Timoer

ada sedia roepa.- roepa:

———

Bentong, tadinja candidaat,hulponderwij-

zer.
Idem pada Inl. School 2e kl di Bandar
Chalipah, Mohamad
Doli, tadinja wd,

hulponderwijzer disitoe
Idem

mendjadi

djoega.

wd.

Telah mendapat poedjian (diploma) dari
PASAR MALAM MEDAN
tanggal 9 September 1923.

Timbangan - piring dari kajoe, 10, 15, dan 25 kilo.
Timbangan- kajoe besar dari 125, 150, 175, 200 kg.
Timbangan - medja Timbangan-maas, Tekoeran meter, pengoekoer kaen, Gantang beras ketjil dan besar.

jalah

KETJAP TJAP MATAHARI

hulponderwijser

tachman,
wijser

tadinja

dan

Candidaat

hulponder-

bekerdja sebagai

volksonder-

wijser di Pantai Tjermin

Djagalah

27 Er
Ta - Came

dan ditempatkan
di Labocan Deli, Abdoer-

Idem, djadi onderwijzer di Daik (Riauw)

Moehamad Saleh &R, sekarang wd. Onderwijzer disitoe djoega.
B. B.

1. Pakai toetoep kaleng merah
dikepala botol.
2. Pakai toetoep lak merah
kepala botol.

di

Boleh dapat beli disegala tempat:
Pesanan boleh djoega dengan rembours.

Diangkat mendjadi machineschrijver Ie
klasse Kalihasian Harahap, tadinja machi-

neschrijver AR kantoor Pematang Siantar.

Senjata kk

Jang poenja fabriek

Dipindahkan dari A.R. kantoorP. Siantar ke Controleurskantoor Aek Kota Ba-

Tjanting - minjak, T'janting -soesoe, Timbangan Amerika merk Fairbanks, 200, 250, dan 300 kilo. Batoebatoe besi dan Tembaga.

toe, machineschrijver lekl. Kalihasien Hara
hap dan dari Aek Kota Batoe ke P

Siantar, Ngatoer Sembiring.
Politie.
Diangkat mendjadi hoofdagent 2e kl.
pada Alg. Politie
di Gewest O.v.S. SW.
'Genmann, tadinja wd. Hoofdagent disitoe djoega.
Diangkat

tjap jang toelen, jaitoe:

Semoga

ini soedah

WENG
Toapekongstraat 16

54

SENG

MEDAN

—

fTelefoon Nos. 403 &! 567.

ditera (ditjap) djadi

teroes bisa di pake.

mendjadi schrijver di Laboean

"Roekoe, Julius
lier di Medan.

Siahaan,

tadinja particu-

Pembelian

banjak boleh

berdamai harganja

Advertent ie
TOEKANG

NO

Sppanor

TA

3

TIANG SENG"
a No.

79

—

berdiri moelai

Tel. 663

Medan

IN

1888 — 1930,

Ba Batavia

c.
besarnja
£. 2000.000.—

Hoofdprijs
£. 150,000.— |
dan 1073 prijs /!

Toean-toean

lain-lain djoemlah

£. 1000.000.—
jang

soedah

siap

dan

menerima tempahan
Segala matjam p
terbikin dari koeli
Dan

menerima
locar

pesanan

ESAR

a

ya

oenteek

Lot ketinggalan

37

Maoe

mena
.

bali. Dilogar kota toean kirim sama Bestelgoed, Postpakket.

«ngan selekas -|
can-tocan dalam
kas. Djangan liwatkai

dari

kota.

a

:

' Sinar - Deli"

23

Saja

pak jang baek, saja kirim kembali adres

toean.

« kaja dengan lekas,

didjoeal

ki

sadja lagi.

habis:

manak Buning Melajoc en Diawa 1930 pakai loterij
(hadiah) barang-barang
1 3000.— harga af I—
v
anak Melajoe 1930
1
f. 0.60 porto f 0.15.—
A DIA ITOE! (G
Tadja)
satoenja Gadi
seorang
PERTIINI
jalan sedi
rto f 008.
Boekoe ini ke
af
065
Lijangan kl
TELEFOON 406.
MOSKEESTRAAT 42”

por

jang kotor soesah ditjoetji kalau ditjoetji sen-

warna
ia sanggoep tjoetji kering matjam baroe,
pakai obat-obat tidak roesak dan toekar warna kem-

(dalam kota lain
harga)

bisa terima

njonja-njonja

diri mendjadi loentoer 'atawa soedah hilang dia ppenja

|

Per Lot
ef. 1235
Iranco ||

Selamanja r

sepatoe

Pakaian

dan

THE GLOBE Chemische Wasscherij
Huttenbachstr. No. 4

—

Tel. No. 796.

MEDAN

51

aa

TERMASJHOER

SEMENDJAK

TAHOEN

1898

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

Ketjap

Japan

TAFEL

Perhatikanlah

Fotograaf
No.

Sedia djocal

88

Medan

Pathe

dikebon - kebon

No.

1.

tjap dan merknja: '

Baby

Cinema

1246
toestel

Bioscoop, dan bisa didjalankan dengan Flectrisch Battery
dipakai dalam

jang

atelier

A
YLEBATTelefoo
n

Kesawan

SOJA

motor dan
roemah

86

Dinamo bagoes
4 dan dil awak

LUITENANTS WEG

MEDAN

a - matjam film

dan be

Librarij”" moelai 30-60-300 kaki pandjangnja

10278 Billy at Home
10124 Harold Waiter (Harrold Lloyd)
Chaplin)
10297 Tailaring (Charlie
Double (Charlie Chaplin)
10222 Charlie's

10123 Snub is Sciontifie (Snub Piollard)
Datanglah
jang

toean - tocan dan ankoe - ankoe

terseboet

diatas,

serta

tidak seboet namanja disini
16

banjak

lagi

pereksa dimana tempat kita
film

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

KOMAI

jang tersedia jang kita

Menoenggoe

dengan hormat.

40

86 Luitenantsweg
Telefoon No.

130

:

