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Ini hari diterbitkan doea lembar

Tidak ada Extremist.
Semoea aman.
Bestuursconferentie,

Kitika " menghadiri

oleh

“dengan beberapa

Kepala Ge

membatja

dan toeroet

karib,

nanti

pikiran

mapan ABE

epaja

west dari Tanah Seberang.
perlawanan?

extremist.

kepalanja, jang dichawatiri akan berlakoe

Toean Philips dari Atjeh menerangkan,
Gewestnja djangan chawatir.
didalam
perkara Indonesisch
pe-en-ie,
Perkara

»keras''?

orang-orang

Sajang,

didalam

jang

,,lemboet""

diseboetkan

dja.

Tarab soedah

pembitjaraan Kepala-

datangnja

bahwa orang-orang pajak,

mengabarkan,

jang radjin, aman dan

adalah orang-orang

dapat dipengaroehi oleh extremisBarat, poen
di Borneo
Melajoe

kesoekaran. Orang-

tigda mendatangkan

orang Tionghoa kata beliau jang biasanja
ketoelaran perasaan jang keras, padama-

Barat,

Congrijp dari Soematera

jang sekarang telah beroleh gelaran Gou-

terang, apakah keamanan itoe
soedah

bera-

Keadaan di Soematera Barat aman.
Orang Minangkabau, benar ada soea-

Penggelapan.
Di Soemanik soedah djadi kebiasaan
bila ada seorang jang sakit, sebeloemnja

pilih gantinja, jaitoe pada tanggal 5 Mei
ba1930.
tiada
ini
masa
pada
me
emis
Extr
Membatja lijst candidaten jang ditempelnjak kelihatan di Soematera Barat."

sang doekoen bagikan obat maka terlebih
doeloe familie dart sisakit moesti berikan
tanda, jang beroepa barang berharga,
kan
di Moearasipongi kita rasa tertje- dan bila sisaki# djadi semboeh, barang
Semoeanja pekabaran itoe pekabaran ngang sedikit, sebab jang djadi candidaat itoe boleh diteboes kembali.
boekan seorang, doea, tiga orang, malah
Begitoelah seorang pendoedoek peremsenang belaka. Soerat-soerat kabar Beke- sampai poenja poeloehan

bergirang hati.

chawatiran, bolehlah

jang sering disiarkan oleh

Kabar-kabar

orang.

Diantaranja kebanjakan singgan

boeat toelis tjakar ajam sadja.
Soepaja toean-toean pembatja

poean soedah oendang

tahoe

nama Soeib, boeat
jang lagi sakit.

masanja, haroes mentj

segala toedoehan itoe.

seorang doekoen,

mengobati anaknja

minta soepaja

la -kepala kampoeng, penghoeloe pasar,
familie-familie dari segala Kepala Koeria

aan siaga

bohong

dah-ternjata,

jang

Orang - orang

Diharap

bolehlah

ngatnja kembali.

jang

semoea

lagi

seperti

kirkan orangnja,

tidak memibila djadi kepala Koeria

Britannie.

Setengah

dari

memberi

soeatoe

nama

jang baik

Boeat djadi kepala Koeria itoe, pendapat
kita haroeslah dipilih orangnja mempekah
»geseran” kepada kita atas lang
poenjai keadaan
setidaknja sebagai be.
laloe
merintah pada beberapa boelan jang
rikoet:

Gewest -ini,

Apakah ertinja penggeledahan-pengge-

ledahan besar jang dilakdekan seloeroeh
Indonesia

itoe.

Segala orang-orang jang

ditjoerigai, sampai kepada Padvinder,
haroes djoega menjamboet Politie ditempat tompanganaja.

Apakah ertinja, beberapa pemimpin
ditaban dan dipreventief, malah sampaisampai kepada pemimpin jang beramboet

pandjang.
Boekankah

-

lebih dahoeloe dipikiri dalam dangkarnja inilah satoe-satoenja pantanganorang

Sudan. Tidak perloe pikir banjak

pendoedoeknja, boeat

bahwa: ada barang

toekang

sekarang soedah

kata merasa gentar menentang maoet. Begitoe

mereka ,,Hidoep“ di Doenia hanja boeat keras hatinja bangsa Sudan, begitoe moebersenang-senang. Disini baik orang be- dah poela dibentoek, sedemikian poela
sar-besarnja maoe poen orang banjak moedahnja bertoekar haloean dari satoe

moelai dari ketjilnja sampai besar, moe-

lai dari moeda sampai
kan meskipoen setjara

keradjaan

Oleh sebab itoe sekalian lagoe lagaknja memberi
semata-mata
ka sadja.

jang

melindoenginja

kepada

toea dapat didi- keradjaan lain jang djadi moesoehnja,
didikan mereka. asal sadja keradjaan jang belakangai ini

terdiri dari kemaoean mere-

keliling

Sudan

semoeanja

terbagi lima:

pertama Sudan, kedoea setengah Sudan,
ketiga

Nubij

atau

Barabarah,

keempat

PDistricthoofd dari

sekeliling kampoeng, belakang dengan

ber-

Batoe sama-sama mereka melihat sisakit. Sedih

pada tanggal

21 obat djaoeh dari otaknja bangsa ini. Tidak

Schrijversbond.
disini satoe schrijversbond

Sekarang

soedah didirikan oleh kaoem schrijvers
boeat memperbaiki nasib mereka.
Ini bond ialah didirikan atas oesahanja

kemoedi

kemadjoean pendoedoek Oeloe, dan

menoendjoekkan, teranglah

sesoeatoe jang me-

sebabkan kalau soedah madjoe setapak
poen mercka tidak akan moendoer, tidak

makayan dan kelapangan lebih

dari keradjaan pertama.

lain akan penolong jang sakit itoe dari
memberikan obat pengabisan, jaitoe menjiksa sisakit dengan berbagai djalan sampai bertjerai njawa dari badan. Menoeroet katanja inilah satoe djalan penolong

orang sakit itoe.

atau daging andjing setidak tidaknja daging kala djengking tentoe sama terhidan,
dihadapan
tocan. B ar bagaimana sekali
toean merasa
makananan
itoe tawar,

toean tidak akan dapat garam. Disini tidak didapat
boeat gantinja aboe dapoer
sadja. Dan bocat pengiring tocan Jiang-

gap mereka lebih rendah deradjatnja dari
toean

sendiri,

akan diberi makanan

da-

ging kambing. Inilah matjamnja adat
lembaga setengah orang Sudan dimana
bisa

dioekoer

tetamoe,

begitoe

betap1

poela

hormatnja

pada

makanan

dari

mereka.

Perkawinan boeat bangsa Sudan setengahnja menoeroet tjara modern. Diantara laki-laki dan perempoean tidak dilakoekan kawin paksa oleh orang toea

kedocanja, tapi semata-mata kemaoean
diantara masing-masing. Tetapi seorang
laki-laki boleh beristeri seberapa banji

soekanja asal sadja dia mampoe memkawin (mahar). Seorang
Penjakit-penjakit
moerah sekali me- bajar oewang
toean Sjaroedin, Moechtaroedin schrijvers noelarnja di tanah Sudan, disebabkan se- isteri jang soedah dikawini silaki-laki
pada Plaatselijk kantoor disini dan onder- ring toeroen hoedjan dengan tergenang. berhak memoelangkannja pada orang toe1. asal bangsawan.
districhthootd Salimpaoeang.
Disini tidak didapati parit atau selokan anja, kalau perkawinan telah liwat dari
2. tahoe toelis menoelis teroetama hal
Kita harap sadja maksoed ini akan da- djalan air menjebabkan penjakit Demam setahoen sedang hasil perkawinan (anak)
administratie.
patkan hasil jang memoeaskan.
panas, Tjatjar, Lepra dan sematjam pe- diperoleh, dengan meminta kembali mas
3. berhak pada pangkat itoe menoe—0—
njakit
bernama ,,Zoehry" masih tetap har jang diberikannja pada orang toea
roet adat di Oeloe.
isterinja itoe.
menoelar
disini.
Pasar malam Fort de Kock.
4. mempoenjai keadaan sedang.
Masa perkawinan disini ialah dari liKita
djangan
tertjengan
kalau
datang
5. baik boedi pekertinja.
Moelai dari tanggal 8 sampai 18 Juni
ma belas tahoen keatas baik laki-laki
di
Sudan,
kita
tentoe
melihat
roemahKalau tidak ada candidaat itoe mem- jang datang, di Fort de Kock. akan dia“
poen pcrempoean.
poenjai keadaan kelima fasal diatas, pi- dakan pasar malam. Selain akan diadakan roemah potongan rendah, bentoeknja se- maoe
Boeat
seorang
gadis
jang
baroe
kawin
perti biasa, tapi zonder ada boeboengan
tentoonstelling, poen akan diadakan djoega
ia dapat
Djendela roemah tjoema satoe-satoe, se- sampai mendjalang beranak
voetbal.
pertandingan
dangkan pintoe poen tingginja tidak le- merdeka dari kewadjipan isteri diroemah,
saga
tjari

ini, ada

sebagai dinegeri lain-lain,” karena

djoendjoeng seberat satoe pikoel sedjaoeh

toean-toean

Sangkar dan menoeroet
kabar perkara benar perasaan mereka melihatkan jang
itoe akan diperiksa oleh Landraad di sakit itoe. Akan boeat menolong dengan

la pada ra'iat seoemoemnja.
Tjoekoeplah kepala-kepala jang berhen-

ti itoe tidak membawa
Didalam pada itoe, keterangan Kepala dibagian Oeloe.—

Kepala

barang, jang perkaranja

pemilihan diperiksa oleh

keselamatan kemoedian Fort van der Capellen
memoelangkan sema- akan memberi
hari, baik boeat dirinja sendiri, terlebih ini boelan.
.

Negeri amar?!
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Risini-4idak -begitoe'diperoleh “Yriak:

ne & ternak

ada di-

boeat djadi kepala Koeria itoe.

djangan

merasa ngeri dan jang soedah-soedah, dengan

tjemas mendengar dongeng jang disiarkan.

sekarang

kan - kemanakannja,

ti memilih

belaka.

binatang.

bawah bendera Boelan Bintang tiga, ben- ada sabangsa lalat jang membinasakan
dera Nasional Islam dari Mesir. Tetapi binatang-binatang itoe, namanja disini
boekan Mesir sadja jang berkoeasa di nSjeroet“. Selain dari lemboe dan
gadjah
sini, djoega bangsa Inggeris ta' meloepa- tidak tahan dari bisanja lalat itoe. Saat
kan keoentoengan di Sudan itoe, Tetapi disini boekanlah seperti ditempat lain
Inggeris tidak begitoe berterang-terang djinak-djinak tapi semoeanja liar, seekor
menioepkan politieknja jang begitoe ter- poen ta'ada piaraan orang Sudan...
"
kena! ditanah Sudan. Betoelpoen Mesir
Bangsa Sudan terkenal orang jang koeat
soedah lepaskan tali temalinja dengan lagi sangat keras
kepala (tetapi tidak
Inggeris tapi Sudan beloem dapat sede- semoeanja). Itoclah makanja bangsa ini
mikian. Inilah satoe soal jang beloem be- tidak begitoe perloe memakai binatang
res sampai pada masa ini antara Mesir dan boeat mereka. Satoe orang Sudan bisa

Tapi ketika iboenja maoe teboes lagi itoe Badjdjah dan kelimanja 'Arab. Dimana toeKoeria |Oeloe, jangada sekarang diloear ringgit .mas, maka Soeib soedah main lisan ini mengoeraikan bangsa Sudan, asli
soedah mempengaroehi anak negeri. Tje- gewest poen tidak ketinggalan.
djandji sadja, hingga achirnja Soeib dia- jaitoe bangsa Sudan bahagian pertama.
Bangsa Sudan tidak begitue soeka berrita perkara pengaroeh leider-leider jang
Siapa toekang wekest disana, zaman ini doekan pada Penghoeloe Kepala disana,
didalam ada banjak harapan akan .,makan boesak.”
extremistisch soedah tertaham
jang lantas tempelkan proces verbaal pa- pikir, demikian djoegalah keadaan mereka
Sebagai memberi pertimbangan dari da Soeib, sebab katanja barang itoe soe- tidak sabar menanggocng kesakitan apalagi
hati anak negri. Tjerita perkara perlawasakit keras. Oempamanja seorang diantarakita,
kita harap kepada orang-orang jang dah didjoealnja dengan harga f 40.
angan
nan akan terdjadi. Dengan keter
djadi
kiezers
disana,
hendaklah
berhati-haSoeib soedah ditoedoeh menggelapkan mereka sakit keras, laloe diberitahoekan
kepala-kepala Gewest itoe sekarang soe-

sana sini: merah - poetih - kepala banteng

Tikar dan lain perkakas rcemah diperl

at dari koelit-koelit

kasihkan

dan pada Soeib soedah diberikan satoe
ringgit mas boeat djadi tanda.
Betoel sadja anak itoe djadi semboeh.

jang telah pernah djadi kepala di Koeria
perkara pe-en-ie. Tjerita di- Oeloe dan teroes-meneroes pada kemana-

Dongeng

imi,"

Sudan.

Adab, sopan dan biadabnja diantara
Sebeloem
kami
menerangkan
dalam
toebangsa
Sudan boleh toean oekoer sendiSoeib soedah
padanja barang tanda jang berharga ma- lisan ini dari kebiadapan djoega kesopa- ri kalau toean datang kesini. Toean dihal, sebab katanja penjakit dari anak itoe nan bangsa Sudan, lebih dahoeloe kami anggap sebagai tamoe jang-moelia. Dari
ograikan bagian bangsa-bangsanja itoe. itoe tocan akan dihidangi makanan jang
sangat berat adanja.
Permintaan itoe soedah diloeloeskan Bermoela bangsa-bangsa jang ada dise- moelia oleh mereka, seperti daging kera

djangan

sikap merasa heran sedikit, disini diterangkan
soerat kabar poetihij. mengatakan:
da- jang djadi candidaat itoe.
anak negeri amat menentang-, soedah
Moelai dari Kepala-kepala ripe, Kepaaboet
tang sekarang

Sudan satoe tanah jang loeas djoega,
terlerak, di Tanah Africa dihoeloe Mesir.
negerinja,,
Kartum.. Pada
masa

dari bangsa

terseboet, soepaja kedjadian jang tida diKekoeatan otak orang Sudan djangan apa jang di perintahkan baik akan tmeingini tidak moentjoel,
kita harap, mengerdjakan sesoeatoe jang ngadoe djiwa ke medan peperangan di

rasipongi.

Berhoeboeng dengan berhentinja Soetan
toe factor jang tiada dapat ,.diselami",
tetapi sekian lamanja terlindoeng dari Nagori tadinja Kepala Koeria Oeloe, jang
berwadjib
soedah tentoekan hari boeat
pengaroeh jang berasal dari loear.

rasa

jang aneh

,,Sinar Deli”.

laki-laki maoe poen perempoean pandjang pala dan
lagi kasar adat pekertinja,
lagi keriting, rahangnja lebar, bibir tebal, sangat soeka bersoeka hati, tidak soedi
giginja senantiasa tidak tertoetoep, oerat kemaoeannja - dihalang-halangi, mereka
jang berwadjib.
Menoeroet kabar sekarang di Soengei kakinja berpoetar-poetar menandakan
sa- poela jang moedah
dibentoek hatinja
Tarab ada banjak kedapatan orang jang ngat koeat dan keras. Jang amat mem- asal sadja pandai-pandai mengambil hati
mengadoe oentoengnja dengan berdjoedi bezakan bangsa ini dari lain-lain, ialah dengan menoeroet kemaoeannja. Kalau
dan bila warta ini ada betoel diharap sadja tangannja pandjang-pandjang, perdirian- soedah tahoe mengambil hatinja bangsa
jang berwadjib akan melakoekan tindakan nja tinggi-tinggi, sedang kebanjakan me- ini, dia tidak akan melawan lagi, tapi
jang perloe
boeat tindes pendjoedian reka berbadan koeroes.
dengan setoendoek-toendoek menoetoet

.
Mandailing.
Verkiezing Kepala
9 Koeria OeloeMoea-

Beliau memberi tahoekan:

menjatakan

Mesir,

ada orang jang minoem kopi tadi.
Bangsat ini sekarang lagi ditjari oleh

Sumatra.

didalam gewestnja.

landa, jang sering

dari

ke: I.

pe-nbatja 28 batoe dalam sehari. Kalau kita datang
ngaran socara teriakan minta toeloeng kita tentoe ada jang beloem paham apa kesini kita djangan harapada motor atau
Djikalau sekiranja sesoedah penggele- dari seorang perempoean, hingga banjak sebabnja bangsa itoe dinamakan ,,Sudan“. kereta, meskipoen kereta-lemboe - sekali.
orang jang doedoek diwaroeng itoe dja- Sudan itoelah satoe dari bahasa 'Arab Barang-barang kita boleh pikoel sendiri
dahan keamanan itoe datangnja, sjoekoer!
di bergemparan dan memboeroe kedjoe- diambil dari perkataan ,,Sawat“, artinja kalau tidak boleh oepahkan sama orang
lekas sekali doenia dan manoesia ini be- roesan dimana soeara itoe keloear.
hitam. Djadi Sudan artinja ,, Orang Hi- itoe, biar bagaimana sekali banjaknja barobahnja. Sjoekoer! begitoe moedah memTernjata disana seorang- perempoean tam“. Kita tentoe tidak tjoeriga
lagi rang terseboet.
&
perboeat jang .,keras” itoe mendjadi dirampok oleh seorang lelaki dan dari tentoe bangsa itoe satoe djoemlah berMeskipoen menoeroet toelisan kita dipengoendjoekannja ternjata itoe perampok koelit hitam. Sedang ramboetnja baik atas, bangsa Sudan kebanjakan keras ke»lemboet”!

verneur, poen mentjeriterakan tentang per-

kara keamanan

Buemipoetara

Soemanik dan terkenal
sebagai satoe pendjoedi, ada doedoek
minoem kopi disatoe waroeng disana.
Sebentar kemoedian orang ini soedah
berlaloe dan tidak tama antaranja kede-

sa ini soedah aman.
Toean

terdjadi satoe perampokan.

Hari “toe seorang

sesoedah penggeledahan, atau

Toean Larive dari Borneo Barat idem. sebeloem penggeledahan memang
Tjeritanja lebih pandjang sedikit. Beliau aman sadja.
tiada
tisch.

Perampokan.—

Dari fihak jang boleh dipertjaja kita
dikabarkan selang berapa hari di Taliagoeng Soengajang, onderdistrict Soengai

Kepala Gewest itoe dengan Ane ta tidak
sal dari Ladang
pendeknja tahoe beres sa-

Nationalisme,

timboel

dal,Sin. Sumatra"
dikabarkan

'kebaikan- Gewestnja sahadja, teroetama perkara La. pE-en-ie dan

Apakah

djangan

jegan menjegan pada kie-

zers.

perintah.

Tahoen

Oleh Al Fata-Correspondent
Adat-adat

batan

Amsterdam.”

tidak

kar dengan kekajaan apa

Bagaimana....
sedang
KepalaKepala
Gewest
sendiri
mengatakan:didalamGewest masing2
aman sentosa, pendoedoeknja tiada dapat dipenga-

olehloear,

boekoe

I"

29 Medi

Soerat-soerat

,

diambil kesempatan akan roehi

Aneta

berbitjara

roek,

DEL

|

jang boe-

pengaroeh

segala

dichawatiri

Hoogendorpstraat

4 April 1930 — 5 Zoel'kaedah 1348.

Djoem'at

pertama.

” Singel 95

Amsterdam. Tan Tek Bie

sekoerang-

koerangnja £ 150: Berlangganan boleh berdamai.

Boe- karakap
ngantjam kedoedoekan pemerintah.
ada
kankah ada kabar jang mengatakan
epemb
oe
soeat
niat akan mengadakan

seperti jang soedahhidoep tidak, mati tidak, seperti
$ toemboeh

F100

oentoek tiap-tiap

seekor

u.

bih

dari 2 kaki

setengah,

dus

orang

masoek moesti menjoeroek seperti boeroeng. Roemah-roemah sengadja speciaal

ia ketika itoe sebagai radja dalam

mah apa kehendaknja ditoeroet
bagaimana perasaannja ketika

roe-

orang,

telah be-

roleh anak dia akan mentjari makanan
dibatoe. Soedahnja
Onderneming Timboelan (S.W.K.), se- di tanah tinggi, lebih dahoeloe ditembok sendiri dengan djalan bertanam djagoerg
pengmoesim
kalau
iring benar di, ganggoe oleh harimau, jang dengan tanah soepaja
dan mengoeroes anak dan kewadjipannja
soeka melantjoeng kedalam onderneming
itoe, Kesentosaan didalam onderneming
ja litoe, amat terganggoe oleh binatang boeas

hoedjan air djangan mengamoek kedalam
bantal mereka jang diroemah sampai

Hal kematian satoe kepentingan betoelbetoel, selama beberapa minggoe masili
apoengan. Roemah-roemah disini ketjil berkaboeng tanda sama menoendjoek soet
mempoenjai beberapa kamar didalamnja sah -hati atas kehilangan saudara. Mait
ateur
Berhoeboeng dengan ini, Administr
moeat satoe atau doea orang sdtija. Atap dari jang meninggal dikoeboerkan diha100
f
hadiah
terseboet, mendjandjikan
perboeat

dari

kajoe

pada

berapoeng-

iltiap-tiap se2kor harimau, barang siapa dan dinding terboeat dari djerami dan
dipaloet sama kotoran
jang dapat menembaknja, ditambah lagi bamboe dengan
binatang
seperti
lemboe
dan getah kajoe.
diada
ia
selama
extra f1 tiap-tiap hari,
Kekoeatannja
tidak
kalah
dari dicement.
itoe.
g
dalam ondernemin

dapan roemah seseorang. Mait ini dikoeboerkan dengan doedoek mentjangkoeng,

sedang doea belah tangannja dengan tergenggam diletakkan diatas dada. Pakaian

idalam

£
simati itoe dan berbagai perisai dan
“lain-lain alat peperangan sama toeroet
“ dikoeboerkan disampingnja.

Satoe Openbare

Sebangsa lagi dari pendoedoek Sudan

Begitoelah dari separonja tingkah lakoe orang Sudan jang kami toeliskan
Nampak kelihatan dianta-

bangsa Sudan

8. Voorstel oentoek

mentjaboet besluit

raad tanggal 12 Maart

Lagere

tang

peroebahan

,/Oetoesan Soematra"

menoelis

kesotentoe
masa
memitoe.
senen-

jang

toelisan kita jang pendek

kemarin

doeloe. Roepa-

akan

kas peladjaran

dan

hoen lamanja.

roemah

sekolah

Moga-moga

seta-

dikaboelkan
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Kembali... laki tidak maoe.
Tadi pagi Landraad dikota ini memeriksa perkara
“sate
persakitan pe-

bitjara.

Hari Minggoe dihadap ini dibalai Boe- | rempoean. Toejem, bangsa Indonesier djadi Oetomo didjalan Amplas akan diada
va, perempoean dari koelie D. S.M

kan soeatoe openbare

vergadering

oleh |

la dipersalahkan,

membakar

djendela

perhimpoenan Pemoeda Indonesia, ber- | roemah soeaminja
hoeboeng dengan akan soekanja perkoemToejem berlakoe demikian, karena lapoelan itoe mendjadi Indonesia Moeda. Ikinja tidak maoe lagi padanja.
'Toejem

Akan bitjara djoega kelak toean-toean
Mr. Soenarjo dan Mr. Moh. Joesoet.
—0—

Jong Islamietenbond.
Bestuur J. I. B. minta kita kabarkan :
Berhoeboeng

dengan

openbare

verga-

dering Pemoeda Indonesia, algemeeneleden vergadering J. I. B. jang sedianja akan
diadakan hari Minggoe ini, terpaksa di-

telah ditjeraikan

Dahoeloe

hidoep

mai, sekarang

bertjerai.

14. Mengoendjoekkan
pengganti Gemeente Ontvanger tvvens Controleur voor

Gemeente

terboeka dari bekas collega toean-tocan Djauhari
Salim dan Djavin sendiri, bagaimana jang dinamakan
oleh

angkoe-ankoe Redaktoer itoe.

rempah di Foetjanstraat telah ketjoerian
seboeah
ikat pinggang tadi malam.
15. Voorstel/boeat membenarkan onderBerapa isinja tidak diketahoei.
stand -dtberikan kes
.personeel jang
dalam Bener
see - “Pentjoeri . ..disangka .masoeknja dari
«
16. Voorstel berhoeboeng dengan per- djendela,
—0—
sediaan: personeel pada Gemeente secretaris.
Perhatikan.
17. Mensjahkan transportkosten GeneesPembitjaraan t. Gongrijp Gouverneur
heer Directeur dari roemah sakit Ge- Soematera Barat, j. sebahagiannja hari

meente.

malam kira-kira poekoel 8 satoe

agent Veldpolitie berteriak-teriak dimoeka

Raadsleden.

18. Pemeriksaan geloofbrief dan penerimaan seorang lid jang baroe terpilih

(Wilhelminastraat).

panas

sekarang Toe-

21.
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Djika

terbit kebakaran.
Pompa tidak ada.

Kedai-kedai
rapat,

itoe

mah

dan

Vereeniging

Registerdjalan

roemah-roe-

ba-

diantaranja

School

Boemipoetera Hindia oentoek memberikan subsidie kepada Frobelschoolnja.

ramai
Arnhemia, soeatoe pekan jang
djoega, dimana didapatiroemah, dan ke-

dai-kedai.

Permintaan

djalan.
Voorstel oentoek mengoebah

22.
gister

re-

djalan-djalan.

Pekerdjaan
23.

Voorstel

oemoem.

oentoek mensjahkan pro-

ces verbaal atas pekerdjaan jang soedah
roemah politiepost di Bindjei, ini politie njak poela jang soedah toea. Djika terbit moestaid.
roepanja telah berkenalan dengan air kebakaran, moedah akan mendjalar ke24. Voorstel oentoek mensjahkan
besana sini. Oentoeng baroe ini, ketika soekata-kata.
grooting
dan
gambar
dari
pekerdjaan:
Dalam seboeah kedai Tionghoa ia ma- atoe kedai dimaksoed akan dibakar orang,
a. roemah Volksschool no. 2.
—
soek dengan gagahnja. Entah apa sebab- tiada menerbitkan bahaja besar,
b. memperboeat sebahagian dari SalakBerhoeboeng dengan ini, baik djoega
nja pertjektjokan moeloet terdjadi dengan
straat
dengan voorstel akan memberikan
tentan
g
pompa
,
sebab
disini tidak ada
salah satoe pendjaga kedai itoe.
koeasa
kepada Directuur Gemeentewerken
Orang-orang berkeroemoenan. Pada didapati pompa oentoek roemah terbakar. boeat mendjalankan
pekerdjaan itoe.
Orang mengharap, soepaja pembesar
waktoe itoehanja satoe politie jang men.
| memperhatikan kepentingan bersama ini.
djaga simaboek itoe.

—”

toe sadja

Gas”

sikoelie tidik maoe melaiani

beratjoen.

Tjara

Arnhemia.

Kemoedian politie lain datang dan
Di Arnhemia, ada socatoe kebiasaan,
membawanja ke politiepost. Disini ber.
bagaimana melepas dendam terhadap ketambah naik stemnja, hingga perloe ke- pada orang-orang jang
tiada disenangi.
koeatan politie lagi akan membawa sipeDjika bangoen pagi hari, kedapatan
maboek ketangsi.
tangga dan dinding penoeh ditjet dengan
Beroentoeng tidak kedjadian apa-apa, nadjis manoesia
keamanan terganggoe
Kedai

—0—
Satoe

film

krani

pekan,

pernah

,,dinadjisi"

oleh orang jang tiada dikenal
Demikian djoega beberapa
hingga j.poenja roemah mesti

Tengah hari di Deli Bioscoop.
bitjara

Tengah hari tadi kita diselakan mempersaksikan soeatoe film bitjara jang dipoesing didalam gedoeng Deli Bioscoop.
Inilah pertama kali dipertoendjoekkan
film birjara pada siang hari boeat kota
Medan, soeatoe pertoendjoekan oentoek
pers dan orang-orang jang dioendang.
Sekali ini kepada kita disadjikan soeatoe
film
keloearan Fox dengan
kalimat:
Hearts in Dixie . Soeatoe tjerita jang
terdjadi didalam pergaoelan bangsa koelit

hitam.
Pada awalnja kita ditarik, oleh perga-

Roemah
meente,
Voorstel oenfoek

—0—

Simaboek membentak-bentak
dari achirnja mengadjak koelie itoe berkelahi. Ten-

goeng

maloe.

Djika satoe

djisi", tjerita
tersiar, dan

ramai,

roemah

perkara itoe.
mendjadi

roemah,
menang,,dina-

akan segera

pembitjaraan

jang

——
Kalau

toean-toean
Dan

maboek.

naik draaimolen,

Kedjadian ini didalam

keramaian park

Ji Tebing-Tinggi

kemarin.

Europa,

poeas

sesoedah

Doca
meminoem

orang
air

»kata-kata“ kemoedian berdjalan moendar
mandir. Kemoedian tocan-tocan itoe naik
boeaian jang berpoesing dari atas kebawah. Baroe sadja tempat jang didoedoekinja naik keatas, tiba-tiba pengikatnja

oelan koeli-koeli didalam onderneming
kapas, jang bekerdja dengan kegembiraan, poetoes. Toean-toean jang maboek djadi
sambil bernjanji dan bersorak-sorak
toenggang balik kebawah. Oentoek djaSegala njanjian, jang dioetjapkan keti- toehnja tiada dari tempat jang terlampau
ka bekerdja, segala tampik sorak jang tinggi, hingga bahaja jang lebih besar timenggembirakan itoe, amat njata kede- dak terdjadi.
ngaran sajoep sajoep ketelinga penonton.
-g—
Soeatoe hasil jang bagoes dari Fox,

25.
roemah

sakit

Ge-

memperbaiki

sakit Gemeente.

Os,
Pematang Siantar ,een klein stadje"
Correspondent Persatoecan

soedah

dapat

kami

minta

dan

teroes

dikirimi

pada alamat

Harap

pembatja

djangan keliroe.

—-0—
Rectificatie.

karena

itoe dipohonkan:

Besar Gan sangat-sangat harapan kami,

dengan

selekasnja

dapat

kami

terima wang harga Langganannja sebagai
soedah Mocsta'id pada HARAPAN kami
djoega sebagai menepati - djandji dari
toean-toean jang terhormat.
Hidoepnja dan Kekoeatannja sesoeatoe
soerat kabar, semata-mata bergantoeng
kepada

sokongan

dari tocan-toean

pem-

batjanja dan Adverteerders.
Soepaja dapat kami ketahoei benar
tanda persetoedjcean itoe, maka kami

haraplah dapattocan-tocan-penoehi peng. 4
harapan kami terseboet,

Menoenggoe dengan

hormat !

Ketika itoe dipoetoeskan :kalau terdjadi soerat kabar itoe pindah
ketangan lain, maka kami bersama-sama akan
meletakkan
djabatan, kalau Penerbit jang
baroe itoe tiada.menambah gadji. Kalau satoe orang berenti,

Kabar — Arnhemia Sinar Deli kemarin,
tertjetak — merk kedai keretaangin itoe: sekaliannja mengoetjapkan
.Ban Sin Hock & Co” ,,Ban Tjin Hoat & lamat tinggal.

se-

O.

Ro oilijnen

20. Kepoetoesan atas permintaan boejem mesti ditoempangkan dalam hotel per- at mengetjoealikan rooilijnen.
Subsidie.
deo boeat 2 boelan lamanja.
hati

ini
kita
koetib dihoofdartikel, adalah
pembitjaraan beliau dengan He t Ni euws.

Rioleering.
19. Voorstel boeat membenarkan begrooting dan gambar dari pekerdjaan:
Memasang sebagian dari rioleering dari

Hati panas djendela roemah lakinja di- sectie B.

Menoeroet

Ketjoerian!

Seorang Voor Indier saudagar rempah-

lani verlofnja 'keloear-loear negeri

Dari Arnhemia minta dikabarkan:
dan

belastingen selama ia mendja-

bakar.

—0—

Tadi

lakinja

mereka roekoen da-

Maoe kembali, laki didak maoe!

oendoerkan.

Saja berani.
Toean-toean
nona-nona.

SETOEDJOE

soepaja

Pemoeda Indonesia.
Joesoef

Tanda

..mentaliteit"

erf-

pembatja—

m'aloemi, ialah dari nama tocan-toean jang

kealamatnja,

Voorstel akan membenarkan

pachtsrecht kepada pembeli hak-hak tanah
Boemipoetera kepada: toean G.A.Bracker
N.V. Handel Mij. ,,Hong Kong".

toean-tocan

toean.

kara MENTALITEIT. Lagi sekali: mentaliteit
Kita selakan sadja pembatja kita membatja soerat

12.

satoe Eur. Lagere School atau H.L.S..
memadjoekan permintaan kepada Gouvernement, dengan menanggoeng perka-

dan

alamat

Langganan—kita, Sinar diterbitkan meharapkan dapat persetoedjoean dari tocan-

toe sekolah Belanda.

joega.

Soenarjo

kepada

Pada koloman kawat Indonesia, tertjeSesoedah soerat kabar itoe pindah tatak teroes: Rede burgemeester Meyroos" ngan, maka toean Djanin madjoekan voorsebenarnja permoelaan kabar kawat itoe stel jang bagoes kepada Penerbit baroe.
terdapat pada lembar kedoca dengan ke- tendang sadja sama Sapari, dan gadjinja
pala ,,Gemeente Betawi 25 tahoen.“
ditambahkan kepada gadji Djanin.
Dengan

ipi

kesalahan

itoe diperbaiki
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PEGAWAI
NEGERI.

Pandhuisdienst.

Ditentoekan pembcekaannia pegadaiar-pegadaian
baroe di Lam Meule dan Meureudoe afdeeling
Pidie (Atieh), pada tanggal, Juli ja.d. ini
Sebagai baroe-baroe ini pernah dikabarkan tentangan onderbeheerder pegadaian di Balige, Aladin. jang disehorst lantaran kagrang tjakap, sekarang soedah dilepaskan dari djabatannja terseboet
Moelar tanggal 30 Maart 1930 diperhentikan
dengan hormat sebagai Tw. aspirant-douanekommies
di Belawan, E. Dirk
Diang'at mendjadi wd. opziener Toetoepan di
Medan, C. van Maidman, tadinja tijdelijk hulpopziener pada toetoepan di Padang.
Atas permintaan sendiri moelai tanggal 5 Juli 1930
deperhentikan dengan hormat sebagai hoofd 1 te
opemb. H.IS, di Medan HJ. Kapitein

Soerat

terboeka.

Voorstel diterima, saja berhenti.

Tolonglah

toean-tocan

di

Oetoesan

Soematra mendjawab pertanjaan ini : inikah namanja mentaliteit jang baik? Jang

tinggi? Jang mbelia?

Sesoedah saja diboedjoek meninggalkan
pekerdjaan jang memberi makan kes
saja, sesoedah saja dapat diboedjoek, laloe

piring

nasi saja ditendang dan toempah.

Itoelah

namanja

mentaliteit.

Toehan

itoe adil. Baik akan dibala? dengan baik.
Boeroek akan dibalas dengan boeroek.

Selamatlah toean-toean menjantap md-

kanan jang tocan rampas dari piring nasi

saja.

£

Terima kasih.
Medan den 4 April

1930.

Saparie.

Kawat.

Chabar
INDONESIA.

menoelis:

Aneta Radio.

»Mentaliteit”

Bagaimana kalau ditanja pada pakkroKembali dari Boven Digoel
Redactie jang terhormat.
mo:
Apakah goenanja itoe Gemecnte ?
Buitenzorg,
3 April. Dengan Besluit
Saja mengharap kemoerahan hati toean
Menjenangkan atau menjoesahkankah akan memoeatkan soerat terboeka ini, di- tanggal 2 April 1930 soedah ditimbang

itoe

padamoe?"

Tentoe

mereka lantas berikan djawab:

.Goeminte,

sjockoer

kalau

bisa

tidak

ada! Itoe tjocma memboeat soesah awak
sadja, lain tidak !"
Ini memang benar!
Orang-orang
djocalan
di Pematang
Siantar soedah sama mengeloch memperhatikan ocudang-oendang Gemeente,
melarang

pak

kromo

djogalan

dipinggir

djalan atau dikaki lima, kalau tidak meminta izin dari Gemeente,
Dan sekalipoen ada $dzin, pak kromo
sendiri tidak boleh mengambil
tempat
disana,

djalan

mesti

memikoel

djoealannja

dan

membawa

(rondventen)

djang kota dan wijk 2.

sepan-

dalam halaman soerat kabar toean, boeat dalam perkara politiek tidak ada keberamana

sebeloem dan sesoedahnja

saja me-

ngoetjapkan terima kasih.
Didalam

soerat

penjerangannja

mempitenahi

kabar toean, @etoesan

matera

jang terbit

perkara

,,mentaliteit.”

Toean - tocan

Soe-

kemarin, menjeboet

Redactie Oetoesan

tan bocat

kembali

bahagian

jang

menarik

hati

didalam film ini, ialah bagaimana seorang
ajah bernjanji pada tengah

tralam, keti-

ka hendak masock tidoer,

bernjanji me-

nidoerkan anaknja.
Soeatoe soeara jang amat merdoe, jang
mengandoeng rindoe dan dendam, mengharoe perasaan.
Penoetoep tjerita ini, penoeh oleh air
mata,bagaimana anak j. disajangi haroes
bertjerai dari ajahnja. Bagaimana anak
« itoe meninggalkan kampoeng halamannja,
meningkat tangga kapal. Seroeling kapal

Tjang kedengaran, jang terpoetoes-poetoes
dan menderoe, air mata jang
han, oetjapan selamat tinggal
mat
djalan, jang dioetjapkan
dan anak itoe, menarik mata

berdjatoedan selaoleh ajah
mengham-

boerkan airnja.

Kita peringatkan, djangan sampai ketinggalan, djika film ini kelak dipertoen-

@joekkan 'bagi publiek,

vergadering oentoek membitjarakan agenda
dibawah ini:

1. Mesjahkan

notulen.

Pematangsiantar

itoe

beloem

dengan Gemeente Amsterdam,
dan

Betavia

serta

Soerabajanja

seroepa

Rotterdam

|

ditjaboet

ke Boven Di-

Soematra roepanja hendak tjoba-tjoba afdeeling Semarang Djawa Tengah, Djomengoekoer mentaliteit toean Ma- josantoso alias Djojokasoer asal dari afd.

ngaradja Ihoetan
Noel Arifin.

dan

Hassan

Baik djoega mentaliteit toekang oekoer
itoe

akan

saja oekoer,

sebab oekoerannja

soedah ,dilanggar” oleh mentaliteit
jang
tinggi”
dari Redactie Oetoesan
Soematera.

di Landgerecht dan disoeroeh terimadenda

diatas setalen sampai poeloehan roepiah. ..

pembocangannja

maka

goel :
Soewardi alias Soewarti dengan dizinKan kembali ke Djawa Barat', Mohamad
Moesa asal
' dari Koedoes Djawa Barat,
Mas Soerdiman asal dari Djawa Barat,
Mas Darso alias Dirdjodidjojo asal” dari

Blitar Djawa Timger, Djamaloedin gelar

Malin Moengoe asal Soematra Barat, Maroedin bin Abdoel Rahim asal res. Ternate

Gouvernement Molukken, jocnoeg bin
Maana res. Ternate Gouv.
Molukken.

ada pada saja sendiri, sebab saja sendiri

Siapa berani berhenti atau mengaso
zonder ada orang jang beli, bang oppas
lantas boleh tempel proces-verbaal, bawak

dikembalikan,

Djika saja seboet

Redactie

»

,

Kebakaranbesar”

Bandjermasin,
di

Tandjoeng

Redep

3 April.
hampir

Padjak

semoeanja

moesnah
terbakar?
Ada 61
boeah
toko
jang
(terbakar.
Keroegian
Oetoesan ditaksir f30.000.— sedang jang ditang-

Gemeente toch haroes djoega perhati- Sumatra, tiada lain melainkan toean- goeng assurantie sedikit sahadja.
Bahaja manoesia tidak ada.
kan, bahasa Pematangsiantar sekarang tocan Djauhari Salim dan M. Djanin jang
Gmeente
Medan.
memperboeat film bitjara dilapangan jang
terhormat.
masih
tetap
matjam
Pematangsiantar
doePada tanggal 9 April, poekoel 7 petang
terboeka.
Doedoek perkara saja tjeritakan ringkasPemboenoehan atas
Gemeente Medan mengadakan openbare loe djoega ja'ni een klein stadje
nja sadja, tidak oesah sampai doca
kodirigadis Bakkering.

“swSoeatoe

2|

panja soesah sekali menoelis copy. En toch mereka masing-masing sampai hari ini, dengam
hidoep dari sitoe.
tidak ada menjatakan sesoeatoe keberatan
.Octoesan Socmatra" maoe membitjarakan per atas koendjoengannja Sinar kita datang

Asal mengoentoengkan diri sendiri, biar kawan
Vereeniging
Su Tung Middelbare
'mampoes kelaparan. Itoclah jang dinamakan menatau School.
taliteit. Lebih tinggi bocdi dari ini tidak. ada lagi.
ini. Boeat Mesir tidak bosan mengirim sesoeatoe perkoempoelan anak negeri,
13. Pengoendjoekan tanah lapang temDengan ini, habis perkara
tentera dan pendidik serta pengandjoer jang rasa-rasa didalam daerahnja perloe pat mengadakan tontonan.
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kesini.

Mr.

Dt

Apa sadja jang ,ditjitak“ di Krekot, diisikan kedalam , Oetoesan Soematra.” Itoe Journalist roe-

memberi peladjaran kesopanan kepadanja.
Soenggoeh pajah mendidik orang sebagai ” Tjoba-tjoba sesoeatoe Landschap,

Chabar Kota

-

Sampai hari ini, genaplah soedah SATOE BoetaN lamanja Sinar Deui'dikirimi

Kira-kira inikah djoega, boleh memboeat djalan Westenenkstraat.
djadi jang menjebabkan Gouvernement
11. Permintaan Deli Mij. bocat medjadi mengaboelkan permintaan, soepaja ngoebah besluit raad tanggal 19,2-1930
didalam hoetan nenas itoe didirikan sa- no. 63.
Dikira-kira anak-anak toean-toean keboen akan tjoekoep djoemlahnja oentoek
djadi moerid disekolah 'itoe.

tiasa menioepkan roeh agama Islam, dan

M'aloemat dari
Administratie :

doea

1930 no. 71 ten- kolom. Doea kolom pandjang, oentoek mendjawab

pindjaman oeang

jang tidak sekolah.

beragama itoe satoe-satoe tjahaja
panan. Biarpoen betapa biadapnja
xaman tidak mengetoedjoei, sedikit
lagi oedara tentoe bakal bertoekar
boeangkan
oedara jang “boesoek
Orang Mesir jang selaloe kesini

Kemarin

koloman di Oudemarktstraat terlampau
disahkan dengan besluit raad tanggal 26 nja
moerah.
:
Sobat-sobat itoe mengadjak kita membitjarakan
Di Onderneming Laras (kepoenjaan H. Juni 1929 no. 63.
onderwerp, tetapi mereka sendiri tidak ta
V.A.) akan diboeka satoe Openbare Eur.
Grondzaken. perkara
hoe jang dinamakan onderwerp. Boekti: batja sadja
Lagers School oleh Gouvernement, moe9. Mensjahkan pertoekaran tanah dengan pitenahan dan tjatjiannja,
lai — dari permoelaan Juli dihadap ini.
Nedel. Handel Mij.
Sobat-sobat itoe membitjarakan
perkara tong
Oentoek peladjaran satoe tahoen la10. Mensjahkan perdjandiian dengan kosong, tetapi mereka sendiri mendjadi ton gmanja. H.V.A. akan menanggoeng se- toean Tjong Hau Lung alias Chang Pu kotor Bintang Timoer. Mereka mengakoe dadanja penoeh oleh pengetahoean. En toch nabinja dagala perkakas peladjaran dan roemah Ching tentang pertoekaran tanah oentoek lam Journalisteik tjoema Parada sadja.

kajoe didirikan antara doea pahanja, dan
doea kajoe boeat mengembang doea tangan. Sekalian bangsa itoe menjediakan
berbagai makanan diatas koeboer tsb.
bagi pembatja.

MENTALITE

"Binancien.

nenas.

ur,

Sch

menanamkan simati dengan berdiri, satoe

" ra biadabnja

hoetan

lom

pandjang:

Betawi, 3 April. Keadaan sakitnja ga-

|
:|

Pada beberapa boelan jang laloe, saja dis Bakkering selama sato& malam ini soeBoleh menjontoh kota-kota besar, teta2. a. Soerat-soerat jang datang. 2b. Ma'
dah ada bertambah baik. Menoeroet penpi djanganlah hendaknja terlaloe keboe- bekerdja dengan baik pada salah satoe dapatan dokter
Joemat
voorzitter.
malam jang mendjaga dia,
kantoor di Medan, dengan beroleh pengroe amat
5
harapan ia akan hidoep ada besar.
hidoepan
sederhana.
Belasting dan lain.
Tidak semoea orang bisa matjam t.
Kabar lebih djaoeh tentang sipenjerang
Pada ketika itoe, toean-tocan PemoeDrankvergunnings- Groenenberg, Tan Soen Tan Martoeaitoe
sampai sekarang beloem ada. Pemerecht.
radja kaoem multi—dan millionairs . . . . soek Pinajoengan (Administrateur Octoe- riksaan Recherche sampai
sekarang beloem 4
—o0—
san Soematra) dan tocan Djauhari Salim,
3. Membitjarakan atas permintaan soe|
djoega berhasil.
1.g.
Hoofdredacteur,
serta
tocan
Djanin
paja belasting minoeman keras ditoeroenkan
Penjakit jang berbahaja.
menKemoedian dikabarkan bahasa seorang
boeat tahoen 1930.
Sematjam
penjakit j. berbahaja nama hampir setiap hari sadja datang
saja,
'memoedjoek-moedjoek jang tersangka menjerang gadis Bakkering
4. Mesjahkan kohier T. dari Gemeente- meningitis 9 penjakit dikoedoeko soedah djoempai
leijke inkomsten belasting oentoekth. 1929. terdjadi di Medanini jaitoe di Wilhel- soepaja saja soeka bekerdja pada Oetoe- soedah ditahan. Ia tidak dapatm
kan bahasa malam itoe ia ada
5. Membitjarakan permintaan boeat me- minastraat No. 157. Orang j. berdjangkit san Soematra oentoek djadi Reporter.
1goerangi belasting Gemeente tahoen 1929. ini
Saja djoega ada perhatian oentoek Jour- pada isterinja jang kedoea dam
soedah dibawa keroemah sakit Deli
nalistiek, berhoeboeng poela dengan be- ini mengakoei, tetapi tetargganja
Maatschappij oentoek dirawat.
Brandweer.
x
berapa banjak djandji-djandji, permintaan tahoe hal itoe.
6. Voorstel soepaja disamboengkan tele—0—
itoe
saja
kaboelkan.
foon keroemah technisch adviseur dan weerLagi seorang jang tersangka
Bekerdjalah saja disana, sampai kepada
meester gari Medanche Vrijwillige BrandCN
1.5
ditangka
p.
Lawan sadja.
soerat kabar itoe pindah ketangan lain
weer.
Keadaan sikoerban ada nfenjena
Minjak B. P. Mij. toeroen.
Ketika akan terdjadi penoekaran PenerDienst Gemeente
Ini hari, harga minjak B.P.Mij. ditoe- bit, maka tocan Djanin berconferentie Tidak ada terdjadi
7. Voorstel oentoek membenarkan soe- roenkan lagi mendjadi
f 0.15'/,, per liter, dengan toean-toean Pamoesoek, Djauhari, diam betoel-betoel.
paja pekarangan roemah potong diasvalt sedang. Socony masih tetap f 0,16.
ia tidak boleh
Ismail dan saja.
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Nederlandsch Indische
Handelsbank. N.V.
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roemah, toko, goedang dan harta
benda toean, terdjaga oleh oppas
malam. Tertangggoeng keama-

Djagala
jaga h hartaa bendaAa tocan!
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Semoca Modernetijd sekarang.
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boleh tjoba bikin pakean sama
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dan

Djalan Poeri

Pisau

kita

kirim per Aangeteekend."

Persediaan tinggal sedikit lagi.
Toean

pesan

ini

Bioscoop

hari, ada

| lebih baik dari besok!

M.K. KASIMAN

Awas !

Batikhandel & Lotendebitant
Datoestraat 4 — Padjak Gantoeng5

Medan

8

Moelai
|
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Oostkust,

kita
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I
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toe

pantas

gambar)

sewain

compleet

sama

adakan

,,Bioscoop” (komedi

lampoe

Electriesnja

akan tetapi

pembeli jang sebanjak-banjaknja

DELI"

dibatja oleh:

anak negeri. Kepoenjaan

aute

mempersewakan: VRACHT

lain-lain.

Lampoe

Pasar Malam.

bangsa Indonesia.
»SINAR

dan

djoega ada

anak

i sendiri. Oleh karena itoe,

»SINAR DELI"
ik
nja
- baik
seba
tempat: jang
e.
oentoek advertenti

Tjahajanja
300

Telefoon

No. 491

Royal Bioscoop)
—

Medan.

djaoehnja.

(Ni
KATJA MATA
klontong

TJIN TONG & Co, Sstsoss No 2— MEDAN
Menjediakan

segala

roepa

katja mata.
Sanggoep periksa katja ma-

ta jang tiotjok oentoek ke-

—

sehatan

-

mata

toean - toean

dengan ongkos pertjoema.
Boleh toekar katja jang

Keterangan boleh tanja sama :

Makaustraat (dibelakang

Meter

kira
- kira

CARBID

-

BIOSCOOP ONDERNEMING
merk : THONG & Co.

boeat

Di isi dengan

MEDAN

dan barang

AUTO

Electrisch boeat keperloean

dan

tangkap pentjoeri.

TOKO

Pembajaran direken paling moerah atau boleh berdamai.
Dan

malam

HARGA
TETAP
MOERAH

Filmnja disediakan jang kotjak-kotjak dan ramai.
Betoei jang mendjadi saudagar besar bangsa Europa:
Betoel jang mendjadi saudagar
perantaraan bangsa Tionghoa
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oentoek keperloean kebon -ke-

soedah
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FLUIT
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tjepatan sepoeloeh djari.
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?

Me

Soeatoe perkakas jang bergoena
oleh sebab itoe
kaoem boeroeh, kaoem saudagar,
ja! Siapa sadja, moesti tahoe
memakai mesin toelis dengan ke-

kita.

?

Ditanggoeng bagoes serta pas
potongannja menoeroet model

@

hari

Elis.

Mes

K
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:

moelai

tjantik di

dan mem
pendengaran,"

hati,- menjedapkan

menghiboerkan

Selakan tjoba!

Dizaman tjepat kaki ringan tangan
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hoofdrol
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PRA
Bernjanji, berdansa, symphonie muziek dan perempoean

minastraat 89
Soenggoeh tempat baroe, tetapi
pekerdjaan soedah lama berdjalan, ditanggoeng rapi dan menjenangkan.

Awas

— Musical Revue, “Words and Music

.

Dengan

ini (15-3-30) boeka baroe di Wilhel-

aw”

FE
Movietone ,
scene from Fox

in a
vid Percy
P, rey in
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Directeur: MULLER MASSIS
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Sa ULIERE

Chung Hwa Bank

Shanghai

disoeroeh bikin, wang dikembalikan.

PEMBAJARAN
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1

barang J jang

setoedjo
6 e dengan

tidak

:

59.7/ 3
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Sedia bermatjam - matjam permata.
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Hn “latid
Duitsch

»

Menerima oepah, dan sedia djoega j
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soedah siap.
"
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Pesanan banjak dan sedikit kita ki-
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35.
103 '
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Bitiara

(Bitj

MUSIK
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2

85./

»—

Zicht

AND
da

Kita yoenja harga, orang soedah
sampai “kenal, moelai dari Oostkust
sampai ke Tapanoeli hingga seloeroeh
tanah Atjeh.

00.2 IP 5
93.

Britsch Indie
Hongkong

Zeni
T.T.

WORDS

toko tersedia

kita poenja

Dalam

123.

Zicht Japan

Zian
E

imi soedah terpandang
demikian djoega petji-

petji pada tahoen ini, banjak jang
soedah berobah potongannja.
karang orang soekai, potongan
NO

,

249. /»
249.
123.

T.T. Amerika
Zicht Amerik
J merika
TT
»1. Japan

i

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

1138”, IP potongan lain.

Zich4 Australie

»
»

Moelai hari Senen 31 Maart dan malam berikoetn A.

141.4 IP sekalian potongan itoe, demikian djoega

Australie

T.T.

DELI-BI0OSCOO

pendek, orang bilang pesen SOEKAR-

1212,

1

T.T.

pada tahoen

1930, tentoe kemaoean dan kegemaran
poen membawa pendoedoeknja pada
kemaoean tahoen 1930.
Banjak pakaian ditahoen 1929 pada

Wisselkoersen.

T.T.

Jaa
en ea
DIIKAT DENGAN” MAS DJADI
PERHIASAN
MODERN.

Medan.

kita berada

Sekarang

BRILLIANT dan INTAN m-

—

ta

tidak

oesah
Djoega

kita kasi

keloear
sedia

rabat

jang

ocang.

Keoentoengan

barang -barang

klontong.

'“tjotjok
lagi
dengan
besar bagi toean-toean.

Boeat beli

banjak

pantas.

35

Menoenggoe

JL

dengan hormat.

boleh

-

'Advertentie

'TERMASJHOER SEMENDJAK TAHOEN 1898

Mm)
“TANS.COMMERCIAL CLASS
Frederik Mendrikstraat

(empat poeloeh tahoen)

Sei: Rengas Medan.

Sekarang ada:
&TY PEMACHI NE: Cursus
6 boelan
BOEKHOUDING:
idem

Telah
|

Japan

TAFEL

. Perhatikanlah

SOJA

tjap-dan

jang

No.

1.

merknja:

mendapat poedjian (diploma) dari

PASAR

MALAM

tanggal

Melajoe)

MEDAN

9 September

1923.

jalah

ENGELSCH: Goeroenja Boemipoe»tera F.M.S. jang biasa mergadjar.

KETJAP TJAP MATAHARI

Systeem kita semoeanja praktisch,
djamin lekas pandai. Troesa dipoedji lagi,

kerna soeda terkenal.

Ketjap

termasjhoer teroetama di Soematra Timoer

mengadjar keperloean-keperloean djaman.
"sekarang lekas dan hasilnja menjenangkan

(diadjar dalam, bahasa

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

Pembajaran f 5.—

Diagalah tiap targ toelen, jaitoe:

seboelan, beladjar 3 kali 1 Minggoe
Katerangan lebih djaoe boleh tanja
pada
tempat
jang
terseboet
diatas
moelai 6 — 9 malam.

1. Pakai toctoep kaleng merah
dikepala
2.

53

botol.

Pakai toetoep
kepala botol.

lak merah di

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

FIRMA HADJI MOHAMAD TAIB & SONS
| Medan

Belawan

| Paleisweg Soekaradja.

Atapweg

|

Telf.-42.

Telf.

1119.

|

WENG
T oapekongstraat 16

BERDAGANG

|

Papan dan
Meranti dan
|Il roepa-roepa
oleh Fabriek
dengan harga

brotti- brotti dari kajoe
Poenak (damar batoe),
oekoeran
jang terbikin
N.V.S.H.M. Singapore,
moerah.

|

Djoega selamanja kita ada persediaan

'kajoe

laoet,

roepa-roepa

|lsatoe

partij

No.

Telefoon Nos.

- HOTEL

Sedia kamar-kamar tempat
nja.

403 & 567

Terdjaga

dengan

SIBOLGA

86 Luitenantsweg Medan
Telefoon No. 666.

menginap, lengkap dengan katil-katil-

bersih.

Tjoekoep

mendapat

oedara

jang

segar. —

sangat moerah di-

(harap pada toean -tocan dan angkoeIlangkoe datang” ditempat kita jang ter-

Ada sedia goedang
Makanan

dioeroes oleh pelajan-pelajan

Kaoem

dengen bersih

Tetamoe selamanja diterima dengan boedi manis !!
Tarief sewa kamar moelai dari £. L— £ 2.— f 2.50 dan f 3.—
satoe malam

Berlangganan
dan
masoekkanlat, |
Advertentie toean pada
|

Menoenggoe dengan hormat,

B ,SINAR DELI" MH

Na

auto oentoek passagiers. Kamar mandi dengan

air bersih dari waterleiding.
|
||

PN

tu

MEDAN

MANDAILING

2 atau diborongkan

Menoeggoe dengan hormat.

SENG

KOMAI

oekoeran

| seboet diatas bocat persaksikan sendiri.

MEDAN

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

| Anak kajoe, bamboe Siam, atap Nipah
| dan lain-lain.
|. Moelai dari sekarang sampai 16
| April 1930 kita ada djoeal moerah
| dengan harga jang

86 LUITENANTS WEG

Jang poenja fabriek

MARAH

Batjalah ! !

Tendanglah VOETBAL merk CHAMPION dan MATCHLESS en T. dan lain-lain jang ada sedia
#
dalam kita poenja toko.
Pakailah

BONGSOE

sport !

kaoes

voetbal

dan

oentoek

Eigenaar.

mami

kniedekker

jang kita sediakan

toean -toean.

.

Toengganglah
Motorfiets
merk
NEW HUDSON dan MATCHLESS

jang

toean

soedah ketahoei

kebagoesannja.

Dfoega

Waktoe

apabila

jang

toean

pakai,

GRAMAPHOON,

merk MAG-

NEET, tentoe tidak merasa tjape
ringan, ladjoe dan potongan bagoes jang terdaEdison, Bell, kita ada sedia, Roepa -roepa

timba-

ngan dan 'takaran serta oekoeran. Persediaan besar dari perkakas
segala motor dan pendjoeal arlodji merk Roskoph jang toelen.

Tjarilah

DJOEGA FERLOE
ORANG MENDJAGA DIRINJA.

kita poenja adres:

HAN

14

Oudemarktstraat

SENG

& Co.
Telefoon 755 Medan.

53,

Aa

Z0

@

Tjap

Boelan “ada tersiar

antero tempat dan gampang

dibeli.

Hoofddepot:

POO

THAI

Telefoon No. 789,

FOO

SENG KIE - Dispensary

Postbox

No.

114, Kesawan

No. 61, Medan.

di

batikhandel

obat

adres

Anggoer

Inilah

Tjoema

jang

ada

PERTA
rasa moeles,
kepala dan
PTN
pinggang sakit, kaloe tiada di openin lama
a djadi sangat berbahaja.

Pesenan banjak dan sedikit, kami terima"
dengan

senang hati,

2

peroet me-

Batikhandel merk H. ABDULHAMID Mandailing
Kesawan No. 4 en Padjakgantoeng No. 5
f
MEDAN Pari

datang

'Adres

boelannja

samarinda,
.
terboesj, tjapal, enz:
.

kasaran.

Orang perampoean waktoe

plekat,

seperti saroeng

dan

puda kewarasan

Lain barang

batik haloesan

meroegikan
badan.

Onggoer obat Yap Doelan HuNgifer
ondhagonnya Iaak daa,
Palaumoesim penjakitlekas beli
seeyaya ajangan drgoda.

kain

soe, makan tiada enak, malas bekerdja, ini semoea ada

matjam

poetjat, badan le-

riboean

Moeka

menjediakan

-

angin

pat keadaannja.

tiada berbahaja

H

kereta

Sinan Deli
No. 29 Djoem'at 4 April1930 —

Hendaklah kita masing-masing memberikan pertjobaan—kata

PERANTJIS
Ketjoerangan
Parijs, 2 April. Menoeroct

5 Zoel'kaedah 1348 Tahoen

. Lembar

spr.- oentoek me-

ngetahoei sijsteem dan karakternja Sovjet
Rusland. Setelah itoe perdebatan dihabisi.
besar.

kabar

jang

ke I: belakangan ada lagi terdjadi satoe penggelapan besar.
Pers mengoemoemkan,

Oepah tjitakan dan Stempel.
Kapan berkeperloean. Tjobalah doeloe pada adres ini.
Djoega Boekoe-boekoe, Kertas-kertas dan Perabot-perabot
keperloean kantoor. Panggil sadja telefoon No. 1300 atau
pesan dengan soerat. Segera dan rapi Order toean-toean
itoe dikirim. Harga Melawan. Boekan omong. Tjobalah.
Ditanggoeng menjenangkan
Mesin baroe.
Letter baroe. Perkakas baroe.

bahwa pengge-

1

lapan ini boleh dikatakan sangat terlaloc

kedoea.

dan beloem

pernah

wajat negeri Perantjis.

.

Chabar

Melawan

BELANDA.

NEGERI

rapa orang leden dari Kamer jang terkemoeka.
Ketjoerangan

ganda

Rus.

propa-

itoe terdjadi

kabar tentang

Dalam pada itoe di Rotterdam tidak di-

masoekan-pemasoekan minjak Perantjis,
jang dikarang oleh Mijncommissie dari

1. Persamaan hak-hak anak negeri
pendjabat-pendjabat geredja dengan anak INDIA.
negeri lainnja.

kenal pasal pembatalan itoe dan dipandang kabar itoe tidak benar.
Kamer van Koophandel di Rotterdam

2. Memberikan kesempatan

besok

Gemeenteraad

geredja dari pendjara di Pool-zone.
6. Menghentikan segala penoetoepan-

rika

Haag. 2 April. Sir Henri Detanggal 3 April pergi ke Ame-

Den
terding

berhoeboeng

rika

pengetoepan geredja itoe.
Parmoor menerangkan, bahwa pemandangan dari Lord Canterbury ia tidak

dengan pemboekaan

.

gedoeng Shell di San Francisco,
Revolutionnair
Venezola

bisa terima, tetapi ia berdjandji tidak akan

meloepakan perdjandjian itoe.

dengan

Inggeris

Curacao
Soerat kepada
Gouverneur van
Slobbe

tidak

tjampoer.
Kemoedian dikabarkan,
Hoogerhuis Canter Bury

bahwa dalam
menerangkan

tentang penindasan dari Agama di Rusland.
Ia menjatakan bahasa ia sanggoep akan
memberikan keterangan bahasa di Rusland

Den Haag, 2 April. Kaoem revolutionnair Venezola, mengirim soerat kepa- ada terdjadi penidasan jang bertoeroetGouverneur van Slobbe, boeat me- toeroet dari Hoekoeman Agama di Rusland.
da
soepaja orang-orang
minta: pertama
Parmoor mendjawab, bahwa tidak dapat
de-

jang ditahan berhoeboeng

Venezola

memertjajai

kebenaran

tjerita itoe, hingga

ngan penjerangan itoe, dibebaskan: ke- aartsbischop soedah setoedjoei.
doea soepaja Nederland menarik conTidak satoepoen Regeering jang sangsul. Venezola di Curacao, ketiga memper goep memberikan boektinja tentang kepertjampoeran dalam oeroesar
2
anak negeri Venezola.

hatikan
politiek

toe,

Soerat

minta

djadian-kedjadian di Rusland.
Ia pertjaja bahasa dalam
tahoen jang
silam banjak jang ditcentoet dalam perkara larangan agama di Rusland, tetapi
dalam tahoen ini soedah diadakan perbaikan. Ia akan soeka imempergoenakan
pengaroehnja
oentock memberi
kebebasan agama akan memberi bantoean,
tetapi boekaniah itoe tadinja niatnja ketjoeali kalau pertjaja laian-lain jang mcngakoei Sovjetitoe dihapoeskan oentock
memoetoeskan perhoeboengan diplomatiek atau mengoerangi kesempatan oentoek mempeladjari keadaan-keadaan
di
Rusland.
Keadaan disana sekarang soedah djaoeh bertambah baik dari pada apa-apa
jang terdjadi dalam masa sepoeloeh ta-

per-

« soepaja

djandjian ini menghargakan perdjandjian
pembesar-pembesar negeri Curacao dar
menerangkan, bahwa penjerangan pada
pembalasan atas keUrbina ada satoe

salahan Curacao dan penindasan dari pengoerangannja

orang Venezola.

INGGERIS,
.

Conferentie armada,
Londen, 2 April. Malam

tadi

soedah

terdjadi soeara loear biasa

jang

optimis-

tisch dalam kalangan delegatie

Stimson menerangkan terhadap

pondenten dagbladen Amerika :

Amerika.

corres-

,,Keadaan

soedah
djaoeh bertambah
baik
sedjak
minggoe
jang laloe. Sekarang saja lebih
optimistisch tentang oeroesan perdjandjian
lima keradjaan itoe dari pada jang soe-

dah-soedah.“
Lama

verdrag

hoen jang laloe.

.

Pengadjaran adalah satoe pergaoelan
sedjati dalam negeri itoe dan tidak satoe

Regeering lo2ar negeri jang berhak tjampoer selama beloem ada kenjataan
sa ada kekoerangan jang
sangat

6 mendapat

sjarat

mentjapai

bahaboeat

kesopanan

doenia. Dan lagi hendaklah ada kepestian bahasa perantaraan itoe tidak akan
membanjakkan kedjahatan.

tahoen.

Londen, 2
ngeloearkan
na dinjatakan
nja menerima

Keriboetan di CalCutta.
Sekarang
kembali

kepada ka-

oem koeli soepaja hari Minggoe itoe dimengogatkan Contract itoe.
hargakan dalam waktoe bekerdja jang liDalam satoe Aprilmop pada soerat ka- ma hari seminggoe itoe.
di
bar kebangsaan jang terbit setiap hari
3. Soepaja digenarkan menjiarkan boeAntwerpen bernama ,De Sc helde” ada koe-boekoe oentoek menambah ilmoe
dimoeat pekabaran, bahwa satoe demons- pengetahoean jang baik.
tratie akan dipertoendjoekkan oleh anti4.
Menghapoeskan restrictie oentoek
Rotterdam. ,
memberi peladjaran kepada anak-anak.
5. Membebaskan pegawai - pegawai
Deterding ke Ame-

.

soedah

aman.

verdrag itoe akan

aman. Kereta-kereta lemboe berdjalan seperti biasa. Patroli politie soedah dihen-

tikan: kedai -kedai soedah diboeka kem-

ber- trie van Buitenlandsche zaken. Ia meno-

boeat, hingga penghabisan tahoen 1836: lak boeat . enjiarkan ma'loemat dari gekemoedian baroelah Japan sedia akan zant Inggeris.
mempertimbangkan keadaan itoe kembali.
Ponsonby, jang memberi djawaban

Tokio, 2 April.- Regeering Japan ada

Chef politie bersendjata

jang

pertama,

tsean Van Daalen, jang lebih dahoeloe
soedah pernah diwadjibkan mengantar
pembawaan wang dari Belawan ke Medan,

telah dapat perintah lagi akan membawa
£150.000.— ke Tongkoh, dekat Berastagi.
Pengiriman kedoza sebanjak itoe djoega,
nanti belakangan akan dilakoekan lagi

Tetapi mereka itoe dipaksa hingga mes”
kibagai
mana djoega mereka berdjing-

krak-djingkrak dan mengomel kalang kaboet, ia orang toch
itoe peti.

mesti gotong djoega

Sering sadja politie mesti berlakoe ke-

ras, dan

biarpoen

rombongan

dengan

perlahan,

scedah bisa

ladjoe

lagi

itoe

be-

berapa kilometer djaoehnja.

Oleh

B. B.

dari

beberapa

kampoeng

Hande|

menghalangi.

Bombay, 2 April. Persatoecan saudagar-saudagar soedah ambil kepoetoesan

bahwa

berhoeboeng

dengan keadaan po-

litiek,

maka tidak seorang

poen

lid dari

biar bagaimana

djoega itoe doea orang”

Batak soedah disoeroeh datang tiga ratoes berdjingkrak-djingkrak dan berkaok-kaok,
koeli, jang dikepalai oleh masing - masing achirnja, sebab diantjam dengan revolver
kepala dan diperintah mesti datang ke oleh commandant Van Daalen, doea orang
Bandar Baroe.
itoe moesti toekar djoega ia orang poenja
Segera djoega kerewelan laloe timboel. keadaan
,,orang
liwat”' dengan
Orang-orang Batak jang tidak biasa »pemikoel".
menggotong (memikoel) tidak membawa
lain perkakas dari (tali) rotan, dengan
mana segala pembawaan mereka biasa
pikoel di-belakangnja atau djoendjoeng
di-kepala.
Boeat memikoel atau menggotong, dalam hal itoelah ia orang sama-sekali tidak
ada mempoenjai pengertian, dan sebab

gotong itoe peti-peti,
keroean,

Apatah

djoega

pada bertanja.
Waktoe itoe

asa.

mereka

jang

poekoel

mereka
satoe

hari

djadi tidak

masih

mcesti
sama
lain

pagi-—- djam

lima.

Poekoel toedjoeh semoea orang-orang
mengasoh. Dari dalam hoetan moesti diambil bamboe

boeat

Itoe orang-orang

didjadikan pikoelan.

Batak jang memang

Pertoendjoekan

itoe memang

djoega—

kalau dibajangkan-bisa menggelikan Tati
sebab itoe doea orang jang sama-sekali
tidak menjangka soeatoe apa, dengan terkedjoet sadja ditjekal dan meskipoen mereka berlontjat-lontjat, moesti djogga me-

reka gotong itoe peti. Tetapi, kekedjaman
poen tidak koerang, sebab orang jang
merdeka
gitoe!

dipaksa

setjara

be-

Sementara itoe hari soedah loehoer
djam poekoel 1: dalam tempo 6 djam orang
tjoema djalani 6 kilometer sadja.Apabila rombongan itoe hendak sampai
di Tongkoh dengan tidak terlipoet dari
kegelapan, mereka

moesti

berdjalan lebih

lekas.
Sebab itoe, commandant rombongan
laloe panggil menghadap orang-orang
Ba-

tak

jang mendjadi

kepalanja, antaranja

Persatoean itoe akan membeli atau

men-

djoealkan barang-barang keloearan
asing boeat lamanja tiga boelan.

negeri

pekerdja'an ini, sekarang soedah djadi lebih mendongkol, karena saban peti jang

ada djo»ga agent-agent jang
mengerti
bahasa Batak, pada siapa
commandant

diberi kocasa

beratnja 50 kilo moesti digotong oleh
doea orang sadja.
Terlaloe berat! kata mereka itoe masing-

lagi, ia lantas

Dagelijksbestuur
akan

bertindak

soedah

kepada

melanggar kepoetoesan

lid jang berlakoe

itoe,

jang

mana

Satoe kapal minoeman keras ditahan.
Boston 2 April. satoe
sekoenar Inggeris
soedah ditahan lagi jang bernama Ara-

Maine. Jang

me-

nangkap ialah kapal patroli. Kapal itoc
dibawa ke Boston. Kedapatan
delapan
ratoes peti
minoeman
keras
dikapal
itoe, '” Penompangnja dibawa
mengha-

dap

Federale

kan dalam
gelap.

Gerechtshof,

perkara

dipersalah-

memasoekkan

merasa

djengkel

Traperdoeli!
rat, mereka moesti
itoe
peti didjalan

AMERIKA.

may disebelah hocloe

soedah

masing.

akan segera dinjatakan ketetapannja.

barang

,

lantaran

adanja

itoe memberi tahoe, siapa
jang berani
mentjoba hendak minggat, tidak temposeolah-olah

Entah

lantaran

berat, atau tidak be- zetter N.)
djoega gotong naik
jang berbahaja itoe

Djalan itoe sampai di Tongkoh djaoehnja ada 11 kilometer.
Doeapoeloeh orang

politie pengantar

itoe terdapat: chef, toekang trompet dan

ditembak.

(Bah.

itoe

di-Rusland! Baas-

1

antjaman,

atawa

karena lain-lain, itoe rombongan soedah
sampai diTongkoh dengan selamat diwaktoe sore
djam poekoel5. Disini
kiriman itoe diterima oleh luitenant civiel
gezaghebber kemoedian akan dikirim te-

doea orang berdjalan dibelakangnja semoea
orang itoe,satoe peratoeran jang kemoedian ternjata ada berfaedah.
Baroe sadja orang berdjalan kira-kira
2 kilometer djaoehnja, satoe peti berisi
f500.— soedah terletak ditepi djalan itoe
dengan
tiada mempoenjai
pendjaga'an:
Sipemikoel soedah lari dan djoega mengilang kedalam hoetan

toes keKaban

boeat menahan doca orang jang kebetoelan

dipaksa

Dalam
ga wang

Djahe.

kiriman itoe ada terdapat djoemas, jaitoe boeat djadikan orang-

orang Batak soepaja mengenal wang emas.
Di

Sumatra Timoer

penoekaran

Straits dengan wang Belanda kedjadian
dengan berhasil baik. Tiga controleur
soedah dikerdjakan pada resident Ballot
boeat mengatoer penoekaran itoe.
Hanja di Bagan Siapi-Api orang-orang

Perhitoengan djiwa
Soedah tentoe sadja orang tidak ingat
di Amerika Sjarikat. lagi bocat tjari pada orang-orang Batak Tionghoa saudagar dan toekang ikan timoedah jang soeka manoeroet peWashington, 2 April. Sesoedahnja se- jang lari itoe, meskipoen karena itoe dak
poeloeh tahoen. sekarang diadakan lagi dengan mereka djadi kekoerangan pemi- ratoeran baroe itoe
perhitoengan djiwa. Sepoeloeh
tahoen koel
Dengan tetap mereka tiada maoe toedahoeloe adalah banjaknja
pendoedoek
Chef dari rombongan itoe pengang- kar itoe wang asing dengan wang Be105.710.600. djiwa sedang sekarang se koetan oewang kasih tanda dengan trom- landa,
hingga achirnja resident sendiri
soedah itoe soedah bertambah 17.000.000. pet akan berenti lebih doeloe
bersama chef dari politie bersendjata dan
djiwa.
Apa sekarang mesti dibikin?
20 orang politie mesti bekerdja disini.
Lain djalan tidak ada lagi dari pada
Sesoeatoe
roemah dan saban kedai

Memasoekkanmanoe-

oleh politie mesti boeka mereka"

sia gelap.
liwat disitoe, dan diperintah mereka go- poenja lemari besi, kasi keloear semoea
New York, 2 April. Satoe kapal ter- tong peti itoc.
dollar
Straits jang lantas ditoekar debang
jang dikemoedikan oleh Mendell
Soedah tentoe sadja bermoela mereka ngan wang perak Belanda pada contro-.dan Reinhart soedah ditangkap, sesoedah- itoc djadi tjelingoekan dengan tidak tahoe leur jang ada disitoe
nja mengambil minjak boeat meneroeskan apa-apa mereka disoeroeh menggotong
Ocang jang ditoekar disitoe djoemlah
penerbangannja. Mendell ditangkap oleh petiitoe tentoe sadja mereka itoe tidak ma-|ada — 5 millioen roepiah, jaitoe koerang
ambtenaar douane Mexico di perwatasan oe lakoekan pekerdja'an itoe.
3 millioen dari sebagaimana taksiran.
hilir Californie, dipersalahkan membawa

tan.generaal, sedang
Feng Yoe Siang
mendjadi vice opperbevelhebber. Soedah
diperoleh persatoean jang tjoekoep antara

fractie-fractie

Kwo Min Tang jang

men-

atas pertanjaan Brenfold. Buchmaster dan dirikan satoe Regeering baroe diBeking.
pe” Neyton, memberi satse
soalan atas
Keadaan disebelah Oetara nampaknja
ian dari aman
. niatan
— dahnja
jandjian-perdjandjian.
Londen kebenaran dari ma'loemat itoe, tetapi ia ada mengoentoengkan bagi barisan-bari" 'berlakoe jang melarang mendirikan armada, bertanja apakah tidak lebih baik soepaja san militair.
Yen Hsi Shan akan mengirim nota
oentoek ongkos mem- soal ini dibitjarakan diloear politiek.
| akan dij
la chawatir kalau-kalau debat dalam kepada keradjaan-keradjaan loear negeri,
kapal-kapal jang soedah ada
lagi akan diper- halini meroegikan jang lain. Rus sangat dalam mana ia ada menerangkan alasanalasan dari pekerdjaannja, dan ia menjapenoeroenkan belasting. berasa heran tentang itoe.
Ia
2

Ha

Straitsdollar.

Penoetoep.

kembali seperti bi- gotong ini? Begitoclah

bali. Peri perniagaan

TIONGKOK,

tetap

Deli dan

Calcutta, 2 April. Djoemlah jang
mati sebagai hasilnja keriboetan kemarin
ada 6 orang. Hari ini kembali soedah itoe djoega, ketika mereka diperintah akan

April. Delegatie Japan meApabila tetap perhoeboengan setjara orang Japan masoek dengan gelap, bersatoe verklaring, dalam mabahwa Japan sesoenggoeh- persaudaraan, maka akan tambah besar sama kapal terbangnja.
akan voorstel-voorstel Ing- harapan: bahwa Sovjet Regeering akan
ris—Amerika tentang alasan-alasan dari dapat dipeny roehi.
la berdjand , hahasa pasal-pasal jang
japan dan Amerika.
Perang Saudara.
'Verklaring itoe bermoeat persediaan dimadjoekan oleh Canterbury itoe akan
Peiping, 2 April. Marschalk Yen Hsi
jang penting, seperti: bahwa delegatie diselidiki dergan hati-hati dalam Minis- Shan hari ini soedah menerima djabamenerima

&

pada tatkala

tempoh
Aneta dapat kabar, bahwa
boeat kedoea belah pihak boleh mentjaboet Contract itoe, soedah liwat dari tangIa tidak pertjaja bahwa critiek terhadap oeang franc dari Hongarije.
gal 15 Maart.
Sovjet Regeering akan menimboelkan peSoedah pesti, bahwa oeang soeap bePers Antwerpen memoedjikan chabar rang besar dan ia madjoekan voorstel
sar
sekali djoemlahnja soedah diterima,
dari Parijs itoe tentang pembatalan ran- soepaja pemerintah Inggeris menjatakan
soepaja
tjoekai
masoek
boeat benzine
dadengan
tjangan contract Rotterd,
beberapa punten jang dibawah ini kepa- boleh
dihindarkan
dengan
kebenaran
pat diadakan dari Perantjis
Ida wakil Rus:
Kamer.

soepaja

MEDAN

Sampai disitoe tempat lagi kembali romBegitoelah pada soeatoe hari satoe de- bongan itoe mendapatkan halangan, sebab
tachement politie jang dikepalai oleh Batak lagi doea orang soedah lari tidak
bahwa di Rusland jang ditoentoet bersaMenoeroet kabar jang kemoedian ada tocan Van Daalen, berangkat mengiringi tentoe kemana perginja, setelah lemparkan
lah melanggar oendang-oendang agama empat orang afgevaardigden dan doca gerobak j. membawa wang itoe ke Ban- satoe peti berisi oeang dipinggir djoerang.
dalam tahoen jang silam ada 71 orang jg orang Senator jang tjampoer dalam ke- dar
Baroe. Wang j. 150 riboe roepiah
Kembali sekarang rombongan itoe moesti
dihoekoem mati dan 112 orang jang di- tjoerangan itoe.
itoe dimoeatkan dalam beberapa peti ma- menantikan liwatnja lagi doa orang lain.
hoekoem pendjara dari 2 tahoen sampai
Seorang Senator soedah main soenglap sing-masing beratnja 50 kilo.
Achirnja datanglah doea orang Batak
10 tahoen.
Sampai di Bandar Baroe semoea pe- jang sama sekali tidak ada menjangka
besar dalam pembitjaraan perkara oetang
Dalam tahoen 1928 ada 359 geredja, 50
Perantjis Inggeris, dan jang kedoea cha- nganygkoetan soedah berdjalan baik, teta- soeatoe apa, dan kembali lakon jang seBybel dan 28 mesdjid jang ditoetoep.
barnja terdjadi pada sewaktoe pemalsoean pi seteroesnja
perti tadi itoe moesti dilakoekan jaitoe

Burgemeester Drooglever Fortuyn mendjawab atas pertanjaan, bahwa Rotterdam
tidak merasa senang Contract jang soedah
ditanda tangani itoe kalau tidak didjalan-

mendesak

TIMOER”

mengadakan peratoeran baroc tentang pe-

Aneta Radio.
Londen, 2 April. Dichabarkan, bah- anggota Kamer,
Contract kali di wa Internationale Federatie dari VakveSepandjang
chabar, adalah octoesan
Rotterdam.
reeniging-vakvereeniging sedang menim- itoe mendjoeal keperloean-keperlocan miDen Haag, 2 April. Banjak benar bang akan mengirim satoe delegatie ke njak.
Intransigeant menerangkan, bahkabar-kabar jang tidak dapat diselidiki Timoer Djaoeh, perloenja akan memboeat
perhoeboengan
rapat
antara
organisatie2
wa
soedah terdjadi ketjoerangan besar
jang
Belgie
pihak
kebenarannja tersiar dari
dalam
oeroesan ocang pendapatan dari
perhimpoenan
di
Timoer
dan
di
Barat
soengai
oeroesan
tentang
mengabarkan
sebagai
melawan
pekerdjaan
dari
propatjoekai
minjak. Penghabisannja dikatakan,
itoe boeat kepentoengan Antwerpen.
ganda
Rus.
bahwa
Sir
Henri Deterding dengan segera
Gemeenteraad Rotterdam besok sore
pada
hari
Senin soedah berkoendjoeng
soedah
akan mengoeatkan Contract jang
RUSLAND.
kesana
boeat
mendesak kepada Tardieu,
itoe.
ditanda taggani
soepaja
oeroesan
perkara itoe dilekaskan.
kabar
t
mendapa
r
i
So
De
kaar
Hoekoeman
agama
Soerat
Tardieu
menerangkan
dengan
djelas
Rusland.
dari Parijs, bahwa rantjangan Rotterdam,
kepada
wakil-wakil
pers,
bahwa
ia
dapat
jang akan dikoeNtkan oleh Gemeenteraad
Londen, 2 April.
Lord Canterbury memestikan, bahwa tioekai itoe berlakoe
.
dibatalkan
dimoeka 15 Maart, akan
menerangkan bahasa ia ada terima kabar dengan betoel.

kan, dan ia tidak dengar
pembatahan itoe.

,,PERTJA

3 . Rubberstempelmakerij, Boekhandel
Binderij.
Telefoon
1300

Pada penggelapan ini ada toeroet bebe-

Kawat

DRUKKERIJ

“4

kedjadian dalam ri-

takan persetoedjoeannja kepada bangsa- | DJERMAN
bangsa jang bersahabatan, dan menerangkan keinginannja soepaja
keadaan jang
sekarang diatoer (engan setjara hati-hati
Berlijn,
sekali dan diplomatiek

kaoem
Lagi

peroebahan.

Nangking, 2 April. Minister van Buitenlandsche Zaken memberi tahoe kepada gezant-gezant Inggeris, Perantjis, Amerika, Nederland, Noorwegen, dan Brazilie, bahwa beberapa kantoor provincie
peroesan lvear negeri soedah ditiadakan

Melawan

Commu-

nist.

2 April. Politie manangkap
communist jang mentjoba menga-

soet serdadoe, bergerak memboeat

perla-

wanan kepada pembefar-pembesar seatas-

nja.

DJEPOEN.
Tokio,

Bahaja j.ngeri.
2 April. Orang doega lebih

Segala perkara-perkara tjampoeran, dima- |lebih
lagi 100 orang jang tenggelam sena orang-orang loearan ada berhak atas Ibagai korban dari kapal jang pakai veer
exterritoriale rechten, sedjak sekarang bo- bernama ,,Wakato Maru” j. karam diseteh bitjarakan dengan Provinciale Hoogerechtshof,
(Lihat samboengan pagina IV),

Indonesia
?

S. D.). Pengoeroes besar dari

:

IMBANGAN

TOKO

Wah, itoe ada gagah sekali,
Marsose Atjeh diperingati,

tail orang-orang jang bertabiat demikian
itoe kelak dapat mendjadi 'tiang pemerentahan jang baik. Ja menahan kemarahan
kaoem sana dengan P3 nja. beloem poeas
dengan kedjadian di Madioen terseboet.

P.S. I.I. contra Rodi.
(Corr.

MARSOSE.

anak nakal itoe dan didesak soepaja mereka dilepas sadja, sebab katanja moes-

merk HAP

40 tahoen sampai waktoe ini.

itoe barisan soedah berdiri.

di

PACHT

LIE Telefoon' No. 998

STRAAT

P.S.LI. soedah mengandjoerkan pada tja- Dari mereka berseroe setinggi langit soe- Toean van Eersen ada tjerita,
paja dilakoekan
penjelidikan disemoea
Mosviba mengertinja mereka menghendaki rahasia oemoem terhadap pada peladjar-peladjar itoe.
Kita beloem mendapat kepastian apa

bang-tjabangnja oentoek' mengadakan aksi
oemoem goena terhapoesnja
rodi, jang
ternjata sangat merintangi
kemadjoean

"tanah Seberang. Sebagai diketahoci pada
masa

ini, rodi

tjoema

berlakoe

ditanah

ketika peringatan ada bitjara,
boeat

Ada

Atas alasan
Digoel

tt:

Bagi pihak kompeni,
Militernja berani mati,
Setia dan tegoeh hati

dah ada lagoe

,.Indonesia

Raja"

Sentoe sadja hal ini lantas
diadoekan
pada wd. directeur dan pada pembesar,
| tapi sampai sebegitoe djaoeh beloem diambil tindakan apa-apa

—0—
Ir. Soekarno dalam pendjara.
Pertanjaan

(Corr.

Mendengar hibajat kegagahannja,
Bangsanja

man

:

"

Thamrin.
Volksraadlid toean Thamrin memadjoekan pertanjaan seperti berikoet pada

|

toean terseboet naik

loeasnja 1.5 X 2.5 M.

Penanja sangat

hargakan

boeat dapat

tahoe benar tidaknja kabaran ini dan ingin
mengetahoei, apa pemerintah tidak beranggapan bahwa orang-orang jang ditangkap
lantaran mereka poenja angan-angan politiek, haroes dapatkan perlakoean lain

matjam dan

lebih baik,

diperlakoekan roepa
pendjahat crimineel

sedikitnja

seperti

tidak

pendjahat-

—9—

Riwajatnja
Beberapa

doca bilah keris poesaka.
hari berselang kita soedah

kabarkan tentang Anak Agoeng Gedeh
Oka, seorang boeangan, jang sedjak tahoen |

an
x
djawi

ow3

"db

djabatannja

sebagai

"

(IL
Il
JII

n
»
»

Saboet poetih
Ajer & Kawan

toean

anggota

Bintang-Timoer.

"25.
#55

MASIH SEDIA
Loterij Besar
baroe
Eijkenstichting,

A5
» 20—
» 10.—
"6
no
pn

Batavia c. s.
besarnja

£ 2000.000.—
Hoofdprijs

3
G—

£. "150.000.—

9
01
PA

dan

»

£. 1000.000.—
Per Lot

Io—

f£ 1235

TT

» 100.—
#

"
»

harga)

Atoerlah pesenan tocan dengan selekas
- lekasnja
soepaja djangan kehabisan. Toean-toean dalam kota
boleh datang beli sendiri dengan lekas. Djangan liwatkan
ini CHAN BESAR oentoek djadi kaja dengan lekas.
Lot ketinggalan sedikit sadja lagi.

jang

Boeah palano.
bidjo

1

,

2

#25

3

».20.—

danau

Koelit (kemb. pala)
Soedaro

30.—

»

30.—

»

IS

Lada hitam

».

"10

poeti

Manisan

Maoe

laba satoe Blik

Katjangpadi
Ambalo

didjoeal

60.—
A—

23

#12—

MOSKEESTRAAT

TELEFOON

42

».50.—

—0—
Fonds-Nasional.

Dikabarkan, bahwa sampai hari Kemis | 8
t.g. 27 Maart ocntoek Fonds Nasional
soedah terkoempoel sedjoemlah F 1. 3274.
40. Alamat
pengiriman
oeang
ialah:
t. M. H. Thamrin Sawah
Besar Welte-

vreden.

(Corr. S. D.)
—0—

Hadiah pada
Oleh Java-instituut,

museum
dengan moefakat-

idigen Dienst,
1915 hidoep dengan toendjangan jang | ja 0
Sangat ketjil di Bogor, di mana ia terke- hadiahKan 30 atau 40 portret dari barang
barang jang soedah toea di Djawa Tinal sebagai .,Goesti dari Lombok".
moer
pada museum dari gemcente SocLebih
djaoeh Keng Po dapat chabar,
bahwa orang ini memang ada tjoetjoenja rabaja.

Anak

Agoeng

Asem,

doeloe radja dari Lombok. Doeloe

Gedeh

Ngaerah

Karang

“fa ada madjoekan permintaan pada gou-

verneur-generaal
atas doea keris j. berharga
mahal jang sekarang disimpan di Museum

“karena kedoea keris ini ada barang Poesaka dari leloehoernja.
Sekarang ,,Het Nieuws“

dapat

dengar,

Boekoe peringatan

Gemeente.

Berhoeboeng dengan 25 tahoen berdirinja ' Gemeente Betawi soedah menerbitkan seboeah boekoe peringatan jang
diperhiasi
dengan gambar-gambar jang
bersangkoetan
dengan pekerdjaan Gemcente
terseboet selainnja waktoe ter-

Fotograaf

Meskipoen itoe go sti bilang, jang kalau
diberikan sadja penggantian
keroegian
boeat itoe doea keris ia akan goenakan

itoc wang boeat ongkos beladjar dari iapoenja anak-anak,
tetap ditolak.

15

tapi itoe

——

permintaan
.

Menolak Wilhelmus.
Corr. S. D. Berhoeboeng dengan -kejadian baroe-baroe ini di Madioen, di-

“mana konon moerid-moerid Mesviba soedah menolak oentoek- memainkan lagoe
Wilhelmus sebagai samboetan pada resi“den disana pada pesta perajaan dari se-

“kolahan terseboet, maka pers poetih soedah berteriak senjaring-njaringnja soepaja
diambil tindakan beras terhadap pada anak-

85-87”,

88

Medan

1346

—

Sedia djoeal Pathe Baby

Bioscoop, dan
trisch Battery
dipakai dalam
dikebon - kebon
No.

Angkola

toestel

Cinema

bisa didjalankan dengan Elecmotor dan Dinamo bagoes
roemah tangga dan dibawak
dan bermatjam - matjam film

»Librarij” moelai 30-60-300 kaki pandjangnja

Padang.

Copra kering poelau 1 f.
Cassia Mand.
ly
”
”
m2.
4,
»
korintji 1

Koffie Mand

No.

Kesawan

Chabar Dagang
Pasar
27 Maart, 1930.

atelier

YEBATA
Telefoon

jang itoe permintaan ditolak, dengan ala- seboet. (Corr. S. D.)
san itoe goesti tidak bisa oendjoek
boekti-boekti!

10.75
20.—
1650
20.—

kering ., 45.—

habis:

Almanak Buning Melajoe en Djawa 1930 pakai loterij
(hadiah) barang-barang seharga £ 3000.— hargaa f. 1.—
porto £ 015.—
930 berlampir aimanak dinding a f, 0.60 pa f 015.—
Bangsawan Indonesia atau Hati 'adja), sangat
Boekoe tjeri
berhati besi, harga £. 1.50 por rto f. 0.08. Boekoe
menarik hati sekali, sai
ikarang oleh D. I. Loebis, seorang journalist dari
romans DALAM KATJAUAN PERTJIN
hidoep kematinja dalam tjinta af. 0.65 porto £ 008 Boekoe ini ketinggalan sedikit sadja, lekas
Djangan kliroe adres kita:
pesan soepaja djangan kehabisan,

"0.

Lada

franco

(dalam kota lain

»»
kasar
PD
Rotan sago pagaibagoes ,, 13.—
Kemeri berkoelit poetih ,, 4.50.—
bagoes

1073 prijs

lain-lain djoemlah

1
PI

biasa

Dikabarkan
bahwa
nanti tanggal 6
April depan ini, akan mengadakan leden
vergadering oentoek memilih pengoeroes
baroe, teroetama jalah berhoeboeng dengan perpindahan Voorzitternja.

50

»30.—

,, manengah

Karang

P.N.I. Serang.

"

1

piladehalges

Gatah

,,

2
1

21
kodi

» Moeko?
Sasak Darek
Batoe

.

harganja.

35.
». TO.—
»65.—
»50.—

|
2
3

, roesak ,
sago Sasak

2

banjak boleh berdamai

45.—

kamp,

Lilin Tawon

pemerintah tertanggal 24 Maart j. |. :

Menoeroet warta, antara lain-lain dalam pers disini Ir. Soekarno ditoetoep
dipendjara Bandoeng dalam satoe cel jang

“2

kambing
3

Zainal Abidin berasal dari Palembang
edjak beberapa Minggoe
ini, soedah meRedactie dari

"

"
Djawi

—0—

letakkan

1

-

|

Meletakkan djabatan
kita diterangkan bahwa

poetih

Tjengke 85 pCt
Koelit kerbo katam
"

Pembelian

(no.2)

aboe

Rotan

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

»

Kamp.
no. |.

» AL

Ka

Sebagai pembela ialah t. |

apel

Semoea

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

Satoe boelan pendjara

mr. Soeioedi. Konon

robusta

Rubber havea
, Messin

bhardjo, bekas journ. koran

persdelict.

Ii
"
"

Padang

Medan-Doenia maihocm. kerena dipersalah |
kan

negerinja?

Benkoelen

aad Semarang soedah mendjatoeh- |

Lan
kan

didalam

Korintji
Bint.—Kroe

Djirin dan

pena.

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

tidak gembira hatinja?

kerbo

2

Randjau

Pada

toean

S. D)

“

Hoera! Hoera! djempol pendeknja,
Siapa

Pimin, berdoganja tempo hari pemimpin

tera.

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

O, ada oentoeng sekali,

dan propagandist dari P. K.I.
party
Soediro
di
Semarang.
Kedoeanja
sekaBeberapa minggoe dimoeka salah satoe
rang
ditahan
dalam
boei
Glodok
di
Jacaklas
moerid
satoe
pada
bertanja
goeroe

tiga, pemimpin itoe orkest bagaimana dengan peladjaran itoe lagoe. Sebeloemnja
ini moerid, satoc anak priaji mengasih
djawaban, satoe moerid lain dari itoe
klas, S. namanja, beroesia 32 tahoen dan
berasal dari Soerabaja telah djawab : ,.Kita
tidak perloe sama ..wilhelmus", kita soe

roepa - roepa:

Soedah biasa dengan sendjata,
Tidak takoet mengadoe djiwa.

baroe.

alias

ada sedia

Perang! Perang! itoe ada biasa,
Apa lagi boeat soldadoe Minahasa,

sebagai biasa diboeang ke

Sastrodjirin

toko

sebab ditjeritakan perkara ber-adoe.

3

Digoel

(Dibelakang

akan berdiri ia poenja boeloe,
mendengar pedato itoe,

—0—

Pendoedoek

berani,

mendjaga benteng dan negeri,

Siapa tidak tahoe tentang soldadoe,

dikoempoelkan, katanja

goena perajaan mana orkest jang terdiri
dari moerid-moerid
hendak
pahamkan
lagoe ,,wilhelmus" soepaja bisa dimainkan
apabila wakil gouvernement Oost Java
sampai direceptie.

Selamanja

merah, p6etih dan blauw siapa moesoehi,
militer madjoe berani mati.

rena modal, jang dito toehkantidak dapat

Sebagaimana di Madioen, poen di Probolinggo Osvia rajakan djoembilem mas

ditjerita perkara

oentoek

terbitnja satoe soerat kabar harian Tiong—0—
hoa- Melajoe di Bandoeng dengan nama
Djoega tidak soeka “Wilhelmus.,,
Menoeroet Sin Tit Po moerid Osvia Nan Yang, tetapi achirnja ternjata niadi Probolinggo roepanja tidak soeka sa- tan itoe tidak dapat dilansoengkan ka-

ma lagoe ..wilhelmus“.

peringatkan marsose dan barisannja,

orang militer jang gagah perkasa.

Seberang, sedang di Djawa socdah lama ganggocan — kandang kanan terseboet
digantikan dengan padjak kepala, padjak soedah atau akan mendapat perhatian
mana sedjak tahoen 1927 djoega -diha- dari — Pemerintah, tetapi kita menerima
poeskan, sebab ternjata sangat membcrat- keterangan dari fihak jang sangat boleh
kan Ra'jat Indonesiers. Dari itoe memang dipertjaja, bahwa salah satoe lid P. 3di
| seharoesnja rodi itoc dihapoeskan dengan Djawa Timoer soedah begitoe giat oenselekas-lekasnja soepaja Ra'jat Seberang toek — mentjari
keterangan di Mosviba
Maka
sebagai bocah pedapat memekarkan sajap-hidoepnja lebih Probolinggo.
sempoerna dari jang soedah-socdah,
tam- njelidikannja soedah dioetarakan, bahwa
bahan poela, sebab jang dikenakan atoeran disana ada seorang peladjar,j. menocitoe tjoema meloeloe ,Inlander" belaka. roet
anggapannja
tidak boleh tinggal,
Kata jakin, bahwa biarpoen tidak begi- lebih
lama disekolah, sebab konon ia
toe lekas sebagai kita kehendaki rodi akan pernah mengatakan dalam kelasnja bahmesti lenjap dari moeka boemi ini, sebab wa lagoe Indonesia Raya djaoech bagoes
doenia internationaal soedah menjatakan dari
lagoe Wilhelmus. Jang kedoea ia
tidak ,,senangnja" dengan pekerdjaan pak- pernah djoega mengatakan bahwa kalau
sa itoe.
resident datang moerid tidak oesah ber-9—
diri.
Kita kenal baik pemocda
jang
dimaksoedkan — itoe
dan kita dengan
Dikeloearkan dari tahanan.
keteDikabarkan bahwa baroe-baroe ini tocan jakin berani menerangkan bahwa
rangan
—
dari
djornalis
terseboet
tjoema
Inoe Perbatasari salah satoe pemoeka P.
NI. di Bandoeng jang bersama-sama Ir. meloeloe — satoe isapan djempol alias
kosong dan laloe tjari
—akalan
Soekarno ditahan preventicf soedah di- omong
oentock menjoesahkan pemocda terseboet
merdekan kembali.
ng ternjata tidak disenangi
oleh si
Pada masa ini beloem kita dapat mg
Tetapi
bagaim
cmoca
nerangkan bagaimana kiranja nanti de
kedjadian
—
di
ngan toecan Ir. Soekarno sendiri dan teman-temannja jang masih dalam tahanan Madiocn, — maoepoen dongengan jang di
sementara. Tetapi
menilik
kelocarnja Probolinggo — itoe — oentock kita boleh
toean-toean Mr. Iskag dan Inoe Perbatasari dianggap — sebagai pertanjaan oemoem,
mengembirakan djoealah
terseboet maka kita berpengiraan bahwa jang
—0—
toean Ir. Soekarno c. s. djoega akan lekas
Tidak kedjadian?
, dibebaskan dari penahan sementara (Corr.
Belakangan
ini sangat diramaikan akan
SD.)
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Bombay - Besar)

Billy at Home

10278

Lloyd)

10124 Harold Waiter (Harrold

10297 Tailaring (Charlie Chaplin)

10222 Charlie's Double (Charlie Chaplin)
10123

Datanglah toean-toean

jang

terseboet

tidak
46

seboet

Smub is Sciontifie (Snub

dan ankoe -ankoe

diatas, serta

namanja

banjak

lagi

Piollard)

pereksa dimana

tempat kita

film jang tersedia jang kita

disini.

Menoenggoe

dengan hormat.

906.

VULPENHOUDER

jang

nummer

Awas!!

wahid

tidak lain dari

PARKER
Tjotjok

DUOFOLD

jang

Maoe tjantik?
Maoe gaja?
Datanglah di Calcuttastraat No. 3l - Medan
—a

toelen.

oentoek perkakas toelis dalam zaman jang modern ini.

Tersedia dari bermatjam matjam model ketjil dan besar.
Boleh dioekirkan sekali nama pembeli pada batang
Barus Pitak

Lp Manado, daguti Lou

POLITICS, HISTORY, LITERATURE & SOCIETY
Pokok

jang

lengkap dari

pergerakan jang penting,

slam

with Over-Size Barrel and

Ia ada Lectuur Islam jang patoet di batja di saban-saban roemah tangga kaoem Islam,
Sebab itoe patoet disokong.
Harga langganan.
Di Indonesia 3 boelan
F. 2.50
Loe!
£
"
"A
(Sabdn

terbit

moeat

garbar-gambar

Kantoor:

Parker Duofold makes an instant
appeal to discriminating people every-

15

—

NO

Djokjakarta,

|

SEPATOE

Peroesahaan

25 years or more.

Apa itoe !

1888 — 1930.

Parker

Fen

pany of America, whose

Pointas
@mooth and

pencilsarethechoiceofdis-

ita

3

.

.

.

ic emturing Criminating buyersin Asia
asa jewe
.
bearing.
asin Europe t

Ma

gala matjam potongan jang
terbikin dari koelit Europa kita

Yus aa

bisa terima.
Dan

menerima pesanan dari
loear kota.

483
37

.

Kapiteinsweg

C
9

Oj

lor

H.
—

Jaitoe :

Atoerlah

0

oekoeran.

pesanan

dengan

Vertegenwoordiger Voor

A

Ana ting
“

6
E

D.
—

Telefoon

bdul

Gany

Ledikantenhandel

segera !!!

Noord
- Sumatra :
Jacoeb

SIB OL

GA

1394.

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

URNFELO
Kleermakerij.
Kleedermakerij
jaitoe : satoe toko pakean tang paling toea dan terkenal
seloeroeh SUMATRA 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.

»———

J A

Sanggoep membikin
model jang
lain, mana jang disoekai pembeli.

Two

F
R
MEDAN.

H

” J A

”

PADANG

2...

roepa-roepa

orold

menerima tempahan.

Indonesia

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

Dake”
Selamanja menjediakan sepatoesepatoe jang soedah siap dan

:

,

“

7

Ledikantenfabriek

fountain pens and metal
ar

$
Werkkracht

m-

)

Indonesia

Kapitaal Indonesia

» The Duofoid famada

SENG”

Kesawan No. 79 — Tel. 663 Medan,
berdiri moelai
“

somest fountain pen made, it is also
the most perfect writing instrument
American inventive genius has produced. Its native Iridium point is as
smooth and life enduring as a polished
jewel bearing and should easily last

e

TJIANG

TOW

The Duofold is not only the hand-

penting ).

Java.

TOEKANG

SO0

dengan hormat.

where. They immediately recognize
the distinctive beauty of its lacguerred barrel, with jet black tipped ends,
reminiscence of Chinese arts.

Redactie & Administratie

Ngasem Straat

Menoenggoe

striking appearance of The

Tar

Tidak perloe dipoedji lagi.

rembours.

Point

Lif-E nduring

Doenia

kalangan

dari

jeineya

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 palmbeaci
- lenen-flanel
dan keper poetih. Harga bersaingan sama toko
- toko
an
$
2
3
HA
jang lain. Pesanan dari lain tempat dikirim dengan

The Pencf
Beauty
Classic
.
.

Leider dari pers Islam jang
merdeka. Saban terbit membawa
perkabaran

onkost
dengan
DUOFOLD
tapi manis dipandang mata.

PARKER
moerah

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
KESAWAN

88 MEDAN

TELEFOON

266

|:

“dalam

sebelah oetara Kyushu,

enfikoal “djedjak

bag Mars

t

Tetapi B:T. V.C. mesti ingat dan
mesti tahoe poela, bahwa dalam segala

mana ada terdapat 300 orang pe-

hal mesti kita mempoenjai samenwerken,

"| bekerdja bersama-sama.
Djikalau diperhatikan toelisan itoe, ternjata B.T,V.C. maoe hidoep sendiri, dan
tidak maoe bekerdja bersama-sama, bahkan maoe mentjahari perpisahan sesama

Karet boendar di Tebing.
(Corr. S. D.) Petang Minggoe, 30-3-30
isl, soedah

pa

Ta

“dengan

bermain

Bintang

bekerdja bersama-sama. “
kita, spelers di Bindje
Djik enggak maoe, masa bodoh!
Dari sebab 'itoelah B.T.V.C. tiada sa-

Serdang

Padang sport.

P. Sport pakai

bd

beberapa

“klas Il.

SANGGOEP

spelers dari

Banjak penonton sesedang-sedangnja.
Iklim, sederhana. Permainan tidak betoe menarik hati, karena diperlihatkan
Ijoega ,,main sore",
Goal pertama djatoeh ke-Bintang Serke Padang. Goal jang kedoea, rebah.

Kemoedian, satoe

«dari

dikasih

B.S.-

aut,

—

ber-

sebab

Djika
tocan

tetap, one

Lantas ........ kedoea pehaknja masoek hotel minoem-minoem. Masing-masing membatjakan do'a. Salam bersalaman,
tanda desas desoes dihabisi, menjebabkan

#selatoerrahim dikebat lagi.
Melantjoeng kekeboen.

(Corr. S. D.)

ke Laras,

V.C.

1
Laras

dengan

strijkorkest, djadi

Medjen

nanah darah

(tjoekoep dimakan 'doea boengkoes

toean dihinggapi oleh sematjam penjakit, djangan
toenggoe penjakit itoe sampai mendjadi besar.
Segera toean mentjari tabib jang dapat memberi pertolongan bagi toean.

haloes te-

Kalau tidak baik ocang

ngan Padang.

S. RB.
India

Padang contra Jacatra.

RAM

—

Thabib
115

Telefoon No. 1326.

Wallah!..Anna
nafsoe, kafan

Hidjazi

S.V.M.

2. Goenoeng Sedjati Padang Pandjang
terdiri dari toean-toean.
Loekman
Sjahroedin
Taner
Salim — Jan Visser
Itam B
Amir — Djafar Hasin — Chatib — Raini
3. LP.E. terdiri dari tocan-toean.
Moewoentoe
Soetan Oemar
Alikin
Sjafar Mahjoedin Oedin Ijoe
Willem — Rasjid — Batjau — Branders—

Ripin.

4. Combinatie Soematra Barat, terdiri

dari toean-toean.

Woeroentoe
Alikin
Chatib
Itam B Mahjoedin Soetan Oemar
Willem — Rasjid — Batjau— Branders—

njan

betoel sadja, kafan intar.ada rasja koeran

poenja tenaga ada koeran,

Badoe Alip Loebis, handelaar koepiah, Kesawan,
,Hadji Sjamsoe'ddin, Hotel Sipirok, Sipirok.
Hadji Ismail, 2 Oudemarkt, Medan.
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S. M. NAWAWI

Adres

jang

persen

satoe

KIM

LIONG.

Kleermaker (Toekang djait)
Apa

sebab

orang

Siapa-siapa

terkenal

pasang

katja, matjam

—

Menoenggoe kedatangan toean-toean
dengan hormat.

Calcuttastr. 9.

mesti pilih adres jang diatas?4

KIE HOEI

Orang jang Gentleman, dan maoe mendapat tjoekoep
aksie boeat doenia modern, memang selamanja datang
dimana

Kita,

memenoechi bagaimana kemaoean toean-

LUITENANSWEG

toean dan tengkoe-tengkoe sampei tjoekoep senang.
Toekang-toekang disediakan jang djempolan dari

Straits Settlement.
Persediaan kita selamanja ada kain jang nomor satoe
(kwaliteit jang baik). Palmbach, Drill, Serge dan
matjam-matjam

SENG

sama

adres

kita

ini

No. 24
MEDA

TELEFOON
N.

Menoenggoe dengan hormat,
N. B.
Pesanan boeat loear kota MEDAN,
dengan rembours.

Machine

boleh kirim
58

Kapiteinsweg,
—

Repairing

Com pany

No. 15
—
MEDAN.DELI
Telefoon 1451.
5
—

Moelai pada 1Juli 1920. kita soedah boeka

satoe bengkel di Kapiteinsweg no. 15
e

ita poenja bengkel sanggoep memperbaiki keroesakan dari machin-macpi

i

Underwood, Remington, Royal, Corona dan lain-lain, djoega Dee angen uasbn
kemaoean jang poenja.
Sanggoep djoega memperbaiki keroesakan dari machin Rek:
phoon,
Camera, Duplicator dam lain-lain.
“9
Mapan Mecbige, Gramepkongg
Sanggoep memboeat, koentji kas besi, Stempel lak dan lainlain. Onkosts reparatie
direken moerah sadja.
Bisa dipanggil

dalam

kantoor

kebocn-keboen.

Menoenggoe

ti20

ternjata

Dari mode
sampai mede Timcet

| lisan itoe, boleh djadi pehak spelers Inter merasa tidak senang.
hendak

mem-

Brandan,

tetapi

itoe, saja

No. 1297

soepaja

- dan tidak memikirkan, bahwa dengan toe-

dari P.

& Co.

warna.

Bikinlah pertjobaan
mendapat kesenangan.

emboeat reclame besar pada B. T. V.C.

'bagaimana tjaranja

ja
.

Toko Katja Mata en Toekang Gigi.

kita poenja tempat.

akan

toean-toean jang penglihatannja koerang-terang,

dengan

hormat,

M. IDRIS,

Er

PENGOEROES.

:

collega's

atau

“(sportmannen) di Bindjei.
““Pencelis dari toelisan itoe,

'bantah toelisan

mana jang toean-tocan

soeka tolong pereksa dengan tiada memoengoet onkost.
»

Ik-ambil poesing, tetapi setjara orang
h, saja terpaksa menoelis sedikit.
'eroetama maksoed saja, goena diper-

melagak

ALMANDILI,

Moelai ini hari kita baroe terima perkakas boeatpereksa
mata jang model baroe. Perkakas ini kalau dipakai boeat.pereksa mata jang koerang terang bisa kita -djamin tjotjok dengan
katjanja, sehingga penglihatan terang -seperti sedia kala.
Dan djofga moelai 1 Maart sampai 31 Augustus 1930
siapa-siapa toean-toean jang beli katja mata dari kita akan kita

(takan satoe club (Internationaal) club jang
:
“paling lemah di Bindjei.

Penoelis itoe

€

Awas Batja Teroes.

membatija satoe toelisan, menga-

kaoem

Pr

00000000 00000000000000000000

Medan

»Eenklein zielig
gedoe."
»Beijck Housnecijk” menoelis:
Pada S. D. beberapa nomor jang liwat

oleh

Medan.

Lebai Aman, handelaar Paroepoeh, Labocan Roekoe.
A. Mochdan Sahaboe, Mandoemai, Bandjarmasin.
Mohamad Taris, handelaar Kandangan, Borneo.
Ahmad Nawawi, Main Road, Batu Gajah, Perak.

British

Bindjei Tapanoeli Voetbalclub,

inbangkan

Safdef

dan 'adjaib!

Hadji Ismail, handelaar Onderstraat, Tdg. Balai.
y.
Siddik Marah Baginda, Kota Nopan Mandailing.
Soetan Kadli 'Alam, Pakantan .Lombang, Moeara' Sipongi.
Tjan Giok Soon, Tapa' Toean, Atjeh.

mepakkai merk seperti tersevoet diatas.

Tentang kelemahan club itoe, saja

lantas makan

itoe obat njan betoel-betoel moedjarrab

Toko Katja Mata Jang Termasihoer.

Taher.

saja ada

willan
inta

.
$
.
soekai, djoega nanti perkara onkost memasang kita vrijkan.

an-toean.

Ahmad — K.T.Ban — Firdaus Pendek —
Oemar.

O.KS

Agenten:

kasi

terdiri daritoe-

Moewoentoe
Hasan
Adjis
Marah Idroes. Berhitoe Pieters

MEDAN,

BOELANWEG,

Harga per blik f. 0,80.

"akan sampai poela Tjahaja Kwitang dari
Betawi ke Padang, akan dipertandingkan
dengan empat club jaitoe:
1. Combinatie

A LMANDILI

Apa Inta Boeloem' Taoe?

dikembalikan.

Wailhelminastraat

halangan

tak ada

Kalau

n ram: .kepaja.

.NAWAWI

PADANG

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

linga disediakan. Penonton penoeh. Toean dan njonja bangsa Europa.
Permainan lebih haloes dari pertandi"ngan dengan Bintang Serdang.
Kesoedahannja, &—0 oentoek kemena-

(Tj. S))—.

segala matjjam penjakit mata,

55.

kita ada mempoenjai soerat soerat poedjian, mempoenjai
soerat-soerat boekti, beberapa banjak orang jang telah
disemboehkan dari penjakitnja jang
berbahaja, “jang
berada diantara hajat dan mati.

Penerimaan tamoe bagoes betoel. Satoe

“perangkat

(Oentoek

S.M.

Sport

1-4-'30, Padang

Ini sore, djoega

II bertanding

Mata

dan sato

stand

habis times,

Obat

koerang darah, demam

sadja).

main tjara Jack Dempsey.
Jang main djadi 10 dengan 10.
Sampai
one.

kering, asthma,

Obat

.

dari P.S.
go

batoek,

kctor dan perasaan tidak enak).

terkilir, lantas

“diganti.

sesak,

dengan obat disapoe dari locar).
Minjak ramboet (ocentoek meman
serta,
ndi
boet dan menghitamkan
pocan, keJogar
Syphitis (penjakit p

rekening djoega.
“Sebentar, kiri dalam P. S. diangkat kesebab tengannja-

MENJEMBOEHKAN :

lama, koerang koeat kepala, sakit djantin)."

foear. Refree tidak lihat. Soedahnja, masoek

Aamping

5

Paris Beauty (menjantikkan moelafi? $
"
Syrup Sohbet Djiwa (sakit batoel dada, napas

orang

dang Sport, itoepoen opside kata
ain

'setoedjoe, “djika

randan) dibalas, t
dibawa-bawa nama Inter kembal , Karena
semoea orang soedah tahoe, bahwa
Inter telah keok 4-0 dengan P. Berandan,
Apa penoelis tidak
1
har Deli?
Wel. tentoe ada, du. «es
Pikirkanlah
ini dan “Yahaki oentoek

000000 060000000000 000000000004

Wakamatsu

-tetapi.

00000000000000000000000000000000

denga
dan om-om. (Pernah
iioeatannja terlaloe
Se tap B. T.PiVC. dengan
cat dan
tersloe rar
bahkanbalikan doeatannj
Biar Inter, club jang lemah,
iloe dalam pelajaran menoedjoe ada harapannja dj
ia
"Ka

mendjadi

Ae rtawa.

4 Pertama, sebagai meninggikan deradjat
(BT Ve tam
G bah wa PP.
' 'Brandan tiada

pada: TOKO

HADJI

EUROPA

ISMAIL Oudemarkstraat 2 Medan

Petji tempahan, te: roetama potongan Thamrin dan Soekarno, jang orang soekai za man sekarang,

Ada sedia mendjoeal

Toean-toean

dan

njonja-njonja

Djoega lain-lain potongan, badjoe anak-anak, topi anakanak. kemedja soetera.

Pakaian jang kotor soesah “ditjoetji kalau ditjoetji sendiri mendjadi loentoer atawa soedah hilang dia poenja
warna. Kita sanggoep tjoetji kering matjam baroe,
pakai obat-obat tidak roesak dan toekar warna kem-

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

bali. Dilocar kota tocan kirim sama Bestelgoed, Postpakket.

Saja

pak jang baek, saja kirim kembali

Pajoeng soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak

adres

Mode

Harga moerah, barang bagoes.

toean.

paling baroe.gy

Menoenggoe dengan hormat,

GLOBE Chemische Wasscherij
Huttenbachstr. No. 4

—

MEDAN

Telegram adres:

Adres

soerat-soerat dan pesanan:

ISHAK ISMAIL Medan.

Tel. No. 796
51

2

Oudemarkstraat 2 Medan,

-

