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Batoe Peringatan (Monument.)

1JATETAN.
.Hidocp dalam zamap: gila orang soesah bagai-

mana mesti berlakoe. Tperoet gila tiada tertahan:

kalau tiada toeroct mendjagi gila tiada kebagian keoentocngan: achirnja bolth' kelaparan!
RONGGOWRSITO
(dalam boel
olotido”)

Tahoen

ke

I.

Mentaliteit Bestuur Sj. Tapanoeli th.1929,
Djabatan

dalam

peroesahaan
pembalas

Pada tanggal 16 April 1930, djam poekoel 10 payi, telah diadakan keramaian ocang “anoegerah £TANO: dari Gouvernedalam“tahoeg 1912 ia diangkat
pengoeboeran si Dja'a glr. Datoek Batocah ment,

Soeatoe

bangsa

dendam.

dipergoenakan

boedi pekerti jang rendah.

VII Loerah.
1
Oleh: MANGARADJA IHOETAN.
Districthoofd 1e. klasse Tilatang IV, di mendjadi wd Larashgffd
Dan
pada
25
4 ia diangkat
Chung Hwa Hui—perkoempoelan Fort de Kock.
Sebab-sebabnja saja dilepas.
djamin, tidak seorang poen
manoesia
ilatang dah paJang berhadir t.t. Gonggrijp Gouver- mendjadi Digsrictsfc.
Studenten Indonesia di Negeri Belanda
Dalam verslag tahoenan Sjarikat “Ta- jang soeka mendjadi Redacteur Pewarta
da
22
September
1919
diangkat
mendjaberhoeboeng dengan penggeledahan besar neur S.W.K, Legyer Kepala Militeir di di wakil Demang IV Angkat, pada 7 Juni panoeli (lihat pagina 2) jang diperbocat Deli, sebab saja jakin, tidak'akan dapat
Fort de Kock, Directeur H.K.S. dan M.
jang dilakoekan di Indonesia baroe ini, OS.V.LB.A. Inspecteur Veearts, Groene 1923 ia diangkat mendjadi Districtshoofd oleh tocan Abdoellah Loebis sebagai seorang poen jang mendjamin dirinja tiDirccteur, dinjatakan kelepasan saja de- dak akan kena persdelict.
didalam soeatoe leden vergadering telah veldt A.R. Agam, A.R. Padang, A.R. t.b. le klas Tilagang IV Angkat.
Tetapi saja harap, djanganlah tetap
mikian:
Dengan besluit J. M. Seri Baginda Wilmengambil motie jang berikoet dibawah Padang. Goeroe Kepala V.S.M., Goeroe
lemikia
n pendiriannja Bestuur, sebab
Mulo, De Groet Controleur Fort de Kock, helmina pada 25 Augustus 1923 No. 23.
ini salinannja :
ab toean itoe berkali-kali memocatkan ka- pendirian jang demikian itoe bertentangan
ia
diangkat
mendjadi
Ridder
in
de
Orde
Gontroleur, Manindjau, Controleur Batoejang melanggar wet Gouvernement dalam sangat dengan kemaoean journalistiek,
ta Deli dan karena itoc berkali-kali kena
Vereeniging Chung Hwa Hui di Nederland pa- sangkar, Controleur Solok, Controleur van Oranje Nassau pada 5 October 1925
pernah mendjadi wd Demang Boeict dan terhoekoem dan djoega memakai dan tentoe sadja bakal banjak membawa
da tanggal 8 Maart 1930 soedah membocat leden Periaman dan 4 orang lagi Controleur telah
'g Mfj., tidak maoe membajarnja kembali se- korban kelepasan. Tjoekoeplah Bestuur
kit
Tinggi.
.
vergadering di 's Gravenhage:
fjang kita koerang kenal A.M.) 2 orang
y Mi. djalankan haknja soepaja orang jang Sjarikat Tapanoeli bersikap jang demikian
Dan pada 12 Maart 1928 dengan besmendengar pembirjaraan berhosbocng dengan kaprein dan 4 rrang Luitenant bahagian
dipakai oleh Tocan Mangaradja Ihoetan terhadapkepada diri saja sendiri, soepaja
pat diterima kembali,
maka pada pengha: collega saja djangan hendaknja toeroet
azos jang diambil oleh pemerintah fadonesia pa- Militeir. serta &. orang njonja-njonja luit S.P. Toean Besar G. G. No. 24 ia
bisan boelan. Augustus ia"
perhentikan"
bangsa barat dan 12 orang Militeir, No- mendapat anoegerah gadji pengabisan,
da tanggal 29 December 1929 terhadnp PN
menerima kelepasan seperti saja.
jaitoe
f525,
seboelan.
mendengar keterangan pemerintah jang diheri- taris fdk. djam 10 betoel datanglah GongDemikianlah terseboet dalam verslag
Kemoedian t. Legger Luitenant Kol:
kan dalam sidang Volksraad dari tanygal 1 Ja grijpGouverneur S.W.K,
Menoeroet
kabar jang tersiar, toean
akan sebab -sebabnja saja dilepaskan.
Infanterie
berbitjara.
sekira-kira
:
Dikaki Monument tersebvet dekat orang |
nuari 1990:
Kanoen,
Hoofdreda
cteur jang sekarang,
Oentoek
djadi
pertimba
ngan
kepada pemSpreker meingatkan djasa t. Dt: Bajang akan berbitjara,- diadakan orang
menjatakan, bahwa itoe penjerangan atas bukhak politiek dan kemerdekaan Indonesia ada di- | Luidspereker (pembesarkan

toeah jang telah meninggal, baik terhadap
soeara).
kepada pemerintah maoepoen kepada anak
dasarkan atas itoe 'kabarikabar jang diterima | Jang moela berbitjara ialah t. Dt: Radjo/ negeri, lebih lagi spreker menerangkan jg.
oleh fihak @mbrensar, jang sebegitoe djaeeh dam (Intan Tistricthoofd Tilatang IV Angkat,
selama ini, begitoe baik pergaoelan dekata spvreker: sekira-kira:
apa jang telah di beslag tidaklah menoendjock:
ngan pehak Militair dan soeka bekerdja
T:t. dan Njonja-njonja, tocankoe-toean-|
kan boekti-boektinja jang terang:

Ikoe, rangkajo-rangkajo dan siti-siti jang bersama-sama dengan Militair (s1menwerken),
spreker menjeroekan kepada
kimporman dam veryadering mesti dipantang se | moelia!
familie jang meninggal soepaja akan menNinik
mamak
penghoeloe
andiko
basa
bagai grondrechten dari rajat»
tjontoh perboeatan jang telah dikerdjakan
berpendapatan bahwa kelukosan pEmerimah batocab
dari loehak nan tigolareh nan oleh jang meninggal ini.
dan pertjoja bahwa selocus itoc bak dari per

Indonesia ada disata'ikan dan meniatakan xim- doeo, juag hadir ini, tempat sajo mendapathie dengan gerakan kemerdekaan dari bangsa

Indonesia,

diri pihak Militair mengangkat saluut, tetoek Bandaharo, gelar poesaka mana, se-: rompet berboenji, mengeloearkan lagoe
karang dipakai oleh saudara kandoengnja kesedihan ada lamania kira 2 menit A. M.),
jaitoe si Soe'id bergelar Datoek BandaTali dipoetoeskan dengan goenting, se'haro,
gala orang berdiri dari doedoeknja dan
Tit
Si Djaa gelar Dt. Batoeah dilahirkan berdiam diri setengah menit, kain koening

Demikian soeara
pe moeda-pemoeda
Tionghoa, terhadap kepada gerakan bangsa Indonesia.

Toean Liem Koen Hiandari Sin
Fo, jang

kan

teroes-meneroes

haloean:

mengemoeka-

Indonesisnie

bagi

Tionghoa peranakan, telah menoelis satoe
artikel didalam soerat kabarnja, menjamboet motie Chung Hwa Hui jang kita
rakamkan diatas.
Toecan Liem menarik fahamnja: ini lah

soeatoe

tanda,

bahwa

urang

moelai menoedjoe pada Indonesisme
Kejakinan toean Liem, jalah: akan datang soeatoe masa, bahwa antara Indo
nesier dengan Tionghoa peranakan mendjadi soecatoe tempat, satoe faham, sehi-

doep semati, didalam pergaoelan dinegeri
ini.
Kita djadi ingat sekarang, akan lapangan

politiek

berpoeloeh

tahoen

jang

liwat, dimana di Indonesia hidoep dengan

soeboer Sjarikat Hindia, atau Nationaal Indische Party, jang dikembangkan oleh Dr. Rivai, Tjipto, Douwes Dekker,

('Topee,

dan

beberapa

banjak

lagi

pe-

ngandjoer pengandjoer jang terkenal.
Kedalam perkoempoelan ini dikoem-

poelkan anak negeri, Peranakan
Europa, Peranakan Tionghoa,
lebih djaoeh: manoesia

diIndonesia.

jang lahir

Mereka fnismenamai

dirinja dan mengakoe:

Kemoedian
spreker
meneriakan kepada segala orang soepaja berdiri dan
Si Djaa gelar Datoek Batoeah semasa kepada Militair dengan saluut (orang berketjilnja berpangkat sepandjang adat Da-

tangkan se . bah.,

INDIERS.

pada 1 Maart 1833 dikampoeng koto Ma- terangkat, sendiripja,
aklah .batae pelintang Tilatang, oleh iboenja jang bernaan 1 endang ta Ti berpama s. Randi dan ia anak jang ketiga oleh gar 4 tonggak, bertiang 2 diatas tiang
bapaknja nama si Tagoen gelar Datoek ini ada seboeah bola besar (ini semoeanja
Tan Mangedan Larashoofd Tilatang jang ada erti dan
tamsilnja A. M.) dimoeka
marhoem, begitoe dioeya si Djaa mendjadi sekali ada kita menampak seboeah gamtjoetjoe kepada si Moelia gelar Datoek baran bintang besar dan dibawah bintang
Tan Mangedan Larashoold jang tertoea. itoe ada sekeping marmer jang bertoelisan
Si Moelia Dt. Tan Mangedan jaitoe seperti ini , Peringatan Monument si Djaa
nenek si Djaa gelar Dt. Baiocah dalam gelar Datoek Batoeah Districtshoofd Ie
tahoen 1868—1870 telah pernah menda- Klas Tilatang IV Angka.
pat bintangperak besar, karena pembalas
Kemoedian p. Toean Gonggrijp berdiri
djasanja meamankan negeri Tilatang se- t.t. jang lainpoen berdiri datang mendjamasa itoe roesoeh, sedangkan kepala pe- lang Lenggo Geni dan familie, setelahnja
roesoeh jaitoe Toeankoe Bandaharo dan bersalam-salaman, keramaian
poen berHadji Abdoel Pakih di Gadoet, sampai achirlah dengan selamatnja, orangpoen
diboeang kelogar negeri (verbanning).
boebarlah poelang kekampoengnja maNinik pihak iboe si Djaa Dt: Batocah sing-masing.
Verslaggever.
inama si Elok Lenggang gelar Dt: BaA.M
'toeah, dalamtahoen 1833, telah pernah
Fort de Kock 17 April 1930.
|diboenoeh oiang semasa perang Padrie,
—9—
si Djaa Dt: Batoeah ada bersoedarakanS.V.M. dan rechtspersoon.
doeng dan ada poela bersoedara sebapak
(Corr S.D.) Tadi malam (16/17 April)
kesemoeanja mendjadi kepala Negari di- S.V.M. mengadakan vergadering digedongbahagian Tilatang dan telah mendapat- nja di Raaffweg, Antara lain-lainada dibintang perak dari Gouvernement, anak- bitjarakan voorstel bocat mendirikan genja Actmad Arif gelar Dt: Madjo Oe- bouw goena bond itoe.
rang kini onderdistrictshoofd di Talang
Meski voorstel itve disetoedjoei tapi

Solok dan Nawi gelar: Sati kini klerk di- langsoengnja sangat bergantoeng sama
kantoor Assistent Resident di Fort de rechtspersoon. Selagi S.V.M. belocm memKock.
poenjai rechtspersoon maka soekar sekali
Ia mamak kandoeng oleh si Marah maksoed itve disampaikan.
Hasan gelar Datoek Betoeah kini onderVoorstel soepaja bocat sementara gedistrictshoofd Boekit Tinggi.
bouw itoe didirikan diatas nama voorzitIa menantoe kandoeng oleh Toeankoe ter ditolak oleh voorzitter sendiri.
Bandaharo, penitahan

di Soengei Tarab,

dan ia menantoe tirih oleh Dt:
Beberapa

lamanja

perkoempoelan

ini Djaksa pensioen, menantoe sepandjang
hidoep soeboer. Pemimpin dan ledennja adat oleh Pamoentjak Bandaharo Hoofdjang sebanjak-banjaknja,
ialah: ANAK djaksa Padang marhoem d.lI.
la djalan kemanakan sebab perkawinan

NEGERI.

oleh:

Voorstel soepaja gebouw

itoe didirikan
satoe bestuur
di Oedjoeng Pandan, keroean sadja ditoelak oleh soeara oemoem.
Poetoesan, soepaja lebih doeloe S.V.M.
akan minta rechtspersoon pada pemerintah, pekerdjaan mana akan dioesahakan
oleh Mr. Koesoema Atmadja.

Sati Hoofd disebelah roemahnja salah

Betoel kita dapati didalam perkoemSoetan Djamaris districtshoofd Singkapoelan itoe, beberapa banjak Peranakan rak jang pensioen, Soetan Roemah TingLebih djaoeh dalam vergadering ini
Adjunct Hoofddjaksa Padang. Mas djoega telah didirikan satoe 'commi
Europa dan peranakan Tionghoa, akan gi
tetapi djoemlah itoe tiada besar ertinja, Kartowongso Districtshoofd Painan pen- terdiri dari toean-toean H. Sjarif Gani,
sioen, Mas Wongso Sontono districts- Brandes dan
(kita loepa nama
djika diperbandingkan berapa banjaknja
hoofd
Loeboek Sikaping pensioen dan jang ketiga ini) bocat lakoekan penilikan
disini Peranakan-peranakan.
Menteri Karah.
boekoe-boekoe dan oeangnja S. V. M.
la pada 28 Juni 1900 telah diangkat teroetama perkara-perkara jang berhoeDjika kejakinan toean Liem benar
mendjadi
Penghoeloe Kepala di Koto boerig s&iita pertandingan dengan Batavia
adanja, boleh djadi pada masa itoe, Malintang dan pada 21 Augustus 1905 baroe ini.
beloem masanja lahir Indonesierschap: mendjadi Larashoofd di Tilatang.
la dalam boelan Juni 1508, diangkat
dimana anak-anak negeri, dan peranakan
Patjoe koeda di Minangkabau.
mendjadi
wd
Larashoofd
Kamang,
pada
Tanggal
20 dan.21 April ini di Pajaperanakan hidoep selakoe satoe bangka

8 April 1909
ti keroegian
Djika motie Chung Hwa Hui. boleh semasa yang
Pada 26
kita pandang soeatoe tanda, bahwa In-

dan satoe perasaan.

donesierschap akan

lahir,

seperti kejaki-

nan tocan Liem kita, INDONESIERS,
akan menoenggoe bagaimana matjamnja boedak jang didalam kandoengan

itoe.

batja, baik poela saja salinkan disini se- akan kena doea persdelict poela. Kalau bebab-sebabnja
Bestuur melepaskan saja nar diharap djanganlah Bestuur Sjarikat
menoeroet boenjinja soerat toean Abdoel- Tapanoeli akan mengambil sikap poela selah Loebis tanggal 30 -Juli 1929, jaitoe perti jang telah dilakoekan atas diri saja.
semasa saja masih berada dalam pendjara Kita pertjaja djoega tidak akan demikian,
sebab Kanoen tidak didendami dan diMedan, antaranja :
bentjit seperti saja oleh Bestuur.

'AAdapoen sebab-sebabnja maka tocan diper-

hentikan, jaitoc menoeroet pemandangan Bestuur,

Lain dari pada itoe, haroes poela diingat,
bahwa tocan tidak sadja tetap mengerdja:" bahwa Sjarikat Tapanoeli itoe boekannja
kan pekerdjaan sebagai Hoofdredacteur, tetapi
djoega melakockan perniagaan sendiri, berni- satoe peroesahaan Gouvernement, tetapi.

aga dengan memakai pindjaman dari wang Sjari- ada satoe peroesahaan particulier dari
kat Tapanocli, dari wang pindjaman jang mana bangsa Indonesia sedjati. Mengingatkan
sampai hari ini beloem dibajar habis
Selain dari pada itoe, bestuur memandang (Ipoela, bahwa boenji wet-wet Gouvernetoean soedah memasoekkan- karang-karangan jang ment jany menghalangi kemerdekaamnja
dilarang oleh wet Gouvernement, sehingga tocan pers bersoeara itoe, memang tidak disoekai
soedah berkali-kali dapat hoekoeman atas kesa- oleh kaoem journalisten, hingga berkalilahan-kesalahan itoe
kali minta dihapoeskan soepaja diberikan

persvrijheid bagi
journalisten. Tetapi
Dari
dalam verslag, maoepoen dari | B, estuur roepanja mengoeatkan soepaja
soeratnja Directeur kepada saja, terang- journalist moesti tetap terkekang moeloetlah soedah, apa sebab-sebabnja Bestuur nja bersoeara, hingga pegawainja jang
memperhentikan

redacteur.

saja dari djabatan Hoofd-

Dengan

djelaskan, begini:

ringkas

dapat kita

le. Memasoekkan karangan, dalam Pe-

melanggarkekang itoe,dihoekoemnja'poela.
Djadi saja kena hoekoem doeakali, pertama

dari hakim Gouvernement dan kedoea dari
Bestuur Sjarikat Tapanoeli.

warta Deli jang dilarang oleh wet GouBerhoeboeng dengan
kesalahan sebab
vernement.
kena delict itoe, dalam verslag Directeur
2e. Melakoekan perniagaan sendiri pagina 5, dioelangi lagi memboeboeh

dengan

memakai

wang

dari keterangan lebih djaoeh jang beroeparoepa tjela dan nista atas diri saja.
Oentoek diketahoei oleh pembatja, kita
Alasan
pertama akan kelepasan saja
toeroenkan disini boenji verslag itoe:
itoe, soenggoeh menggontjangkan doe«Tocan Mangaradja Ihoetan menoeroet tilikan,
nia Journalistiek agaknja. Siapakah seoialah seorang Hoofdredacteur jang tidak pandai
rang
journalist jang dapat mendjamin
dan dengan iain perkataan bodoh mendjalanatas dirinja, bahwa didalam djabatannja
kan pekerdjaannja.
tidak akan kena delict atas karangannja?
Dalam geschiedenis Journalistiek di Indonesia
beloem terdapat seorang hoofdredacteur terhoeSiapakah diantara journalist jang memakoem sebanjak hoekoeman jang diperboeat dan
kai
sedikit ada sifat keberanian dalam
dirasai oleh toean Mangaradja Ihoetan.
dadanja jang menanggoeng tidak akankeSeorang journalist jang banjak mendapat hoe-

Sjarikat Tapanoeli.

pindjaman

na randjau delict?

Bestuur Sjarikat Tapanoeli memandang
saja soedah bersalah dalam mendjalankan

kewadjiban
Pewarta

saja, sebab karangan dalam
Deli katanja ada jang bertenta-

koeman dengan lain perkataan hampir hari-hari
beroeroesan dengan perkara persdelict menandakan dan memboektikan bahwa journalist itoe
bodoh dalam djabatannja,

Tiap-tiap personeel jang bodoh, haroes

ngan dengan wet Gouvernement. Menilik

diperhentikan"'.

dari pada keterangan Bestuur ini, orang
tentoe dapat pengertian, bahwa Sjarikat
Tapanoeli
roepanja ada menaroeh satoe

ini,.

bahwa Redactie tidak boleh sebagai Direcieur hendak melepaskan den-

peratoeran,

melanggar wet Gouvernement. Barang
siapajang kena delict, mesti diantjam dengan kelepasan.
Akan tetapi, pembatja, itoe sama sekali

tidak ada. Tidak ada satoe instructie jang
dibocat

Dengan memperhatikan boenji verslag
tampak
benarlah Abdoellah Loebis

oleh

Bestuur tentoe pekerdjaan

damnja kepada saja. Ia soedah memakai
djabatannja dalam mij. itoe oentoek membalas sakit hatinja,

soepaja

namasaja ter-

tjemar dalam kalangan pergaoelan.
Tjoba pembatja timbang, berapa kalikah
ia seboetkan saja ,bodoh" dalam verslagnja? Beloem tjoekoep satoe kali. Ma-

Redactie, soepaja djangan sekali-kali pernah kena delict. Dan kalau kena delict, lahan dioelang-oelang “bodoh-bodoh-bodoh". Lebih djaoeh dapat diartikan dari
mesti dilepaskan dari djabatan.
Haroes .djoega saja terangkan, bahwa verslagnja, bahwa diantara segala journa-

telah berkali-kali kena list di Indonesia

meskipoen

saja

persdelict,

tidaklah

pernah saja diperi-

bodoh,

sebab

ini, sajalah jang paling

dipandangnja

saja

poelalah

ngaikan oleh Bestuur barang sekali djoca- jang paling banjak kena delict. Dari mak-

poen, soepaja lain kali djangan lagi kena soed kalimatnja itoe dapat diambil faham,
delict dan apakala kena delict mesti akan bahwa seseorang redacteur jang kena de-

lict,

dilepaskan.

dipandang

oleh

Abdoellah Loebis

Djika Bestuur mempoenjai
anggapan, seorang bodoh. Djika demikian, bagi
bahwa persdelict jang berkali-kalis itoe tocan Abdoellah Loebis, semoeanja jourada dipandang salah besar atas kewa- nalist bodoh, sebab hampir semoea soedah
alami delict.
djiban saja, maka setjara kemanoesiaan
Toecan
Abdoellah Loebis mengatakan,
dan keadilan, boekankah pantas
sekali
hampir
hari-hari
saja beroeroesan dengan
lebih dahoeloe diperingatkan barang s
toe kali kepada saja? Ini sama
sekali persdelict. Ini terang sekali keloear dari
tidak ada. Tiba-tiba didjadikan sadja hati jang tidak djernih sebaliknja hendak
memoeaskan sakit hati sadja soepaja saja
mendjadi alasan kesalahan

telah mendapat ocang gan- koemboeh diadakan patjoe koeda sebagai
dari Gouvernement, jaitoe biasanja tiap-tiap tahoen,
mendapat maloe dimoeka publiek. Tetapi
Kamang.
Sesoedah itoe di Fort de Kock akan| Djika sekiranja dalam — huishoudelijk saja rasa, publiekpoen boekannja moedah
Augustus 1909, ia kawin de- dilangsoengkan pada tanggal 8 dan 9 Reglement atau dalam Statuten Sjarikat sadja pertjaja akan omongannja toean

ngan- Rangkajo Langgo Geni anak Dt: Juni berikoet Pasar malam. Di Padang
Bandaharo' titah di Soengei Tarab, pada Pandjang djoega akan diadakan keramaian
26 Augustus 1909 ia mendapat bintang patjoe koeda pada tanggal 29 dan 30
- besar, Sang sanga AOA ia Juni, di Padang tanggal 2 dan 3 Augustus

iangkat poela mendjadi we
rashoofd sementara di Fort van der Capellen pada
Kapau, Magek dan Salo dan dalam ta- tanggal 31 Augustus dan | September
hoen
itoe djoega, ia mendapat poela 1930. (Corr. S.D.).
.

Tapanoeli ada

satoe

bepaling,

bahwa:

redacteur tidak boleh kena delict, sebab
bersalahan dengan wet
Gouvernement,

maka soedah sepantasnja
stuur berlakoe demikian.

sekalilah

Be-

Abdoellah
Loebis. Orang ada poenja
timbangan masing-masing. Atas perkataannja, hari-hari saja beroeroesan dengan delict, semakin ternjata bohongnja dan sem kin terang kerendahan boedinja.

Djika pendirian Bestuur Sjarikat TapaLebih heran lagi, Abdoellah Loetis
noeli tetap demikian, maka saja berani menoelis dalam verslagnja:

“Eagl perdelet- persdelict totaa Mangaradja.
|" Mhoetan
toe hampir sama #rkali dalam hal ek

bengek, boekan hal bererti politiek dan kegoenayan oemoem,

Boekan itoe sadja bahajanja, bahwa menocroet
- drukpersreglement
“Pemerintah berhak menoetoep satoe-satoe pertjetakan jang mengelocarkan

tjitak-tjitakan jang bisa dikenakan starfzaak dan

berbahaja bocat oemoem.
Melihat banjak

oleh

hoekoeman

tocan Mangaradja

jang soedah diper-

Ihoetan

maka kita ta-

koeti kalau-kalau ia ada seorang jang berbahaja

boeat oemoem.

Djikalau pemerintah anggap

berbahaja,

dan dia teroes bekerdja bocat

Pew:

ta Deli, maka bisa djadi Drukkerij Sjarikat T:
panoeli ditoetoep oleh Pemerintah.
Kalau begitoe apa djadinja dengan aandeelen?
Boleh djadi meroegikan besar kepada Mij

Sebab itoe, orang jang seroepa itoe tidak boleh tinggal dalam peroesahaan kebangsaan, pada hal peroesahaan ini

ber-

kemadjoean

Dari kalimat-kalimat diatas, dapat di ihat bahwa Abdoe!lah Loebis menjoe:
verslagnja tidak didalam hati jang ten:
tetapi ditjampocri dengan hati jang panas
Atau boleh djoega dioempamakan dengai 1
sebagai seorang jang telah sangat banjak
bier.
Bermoela katanja persdelict-persuelici t
saja itoe sama sekali hampir tetek bengek.
Tetapi kemoedian ia kembali berkata
bahwa sebab saja banjak kena delict itoe
ia takoeti saja seorang jang berbahaya
boeat oemoem. Sebab Pemerintah menganggap saja berbahaja bocat cemoem
itoclah katanja, maka orang jang sepert
saja ini tidak boleh tinggal dalam peroe-

sahaan kebangsaan.
Waah,

soedah

kemana

membertoernja

verslag Directeur kita itoe?
Saja dianggap Pemerintah berbahaj: a
boeat ocmoem? Djanganlah begitoe Directeur kami! Agak-agak malah saketek
boeat melemparkan kedjahatan itoe kepada

saja, meskipoen saja seorang jang tocan
moesoehi dan dendami!
Selama ini saja merasa beloemlah pernah Pemerintah mentjoerigai saja, bahwa
saja berbahaja boeat oemoem.
Meski
poen sebenarnja tentang geledahan-geledahan

dan

tangkapan-tangkapan

lain-lain sikap dari Pemerintah

serta

terhadap

atas bangsa kita jang termasoek
pihak
pergerakan, saja pandang boekanlah karena orangitoe dianggap berbahaja bocat
oemoem, tetapi dari pihak”
Pemerintah,
adalah artinja geledahan-geledahan itoc
berhoeboeng
dengan
sebab
hendak

menghindarkan bahaja

bocat

Loebis memboeat

sekali-kali tidak menoeroct

soedah banjak. Saj

verslagnja

"Tentang ini,

kedjoedjoe-

oemoem.

dir soedah menga-

nantje

n ternjata dibawah

Pertja Timoer,

tan. Dengarlah saja petik dari verslagnja ini,

pagina 27 antara lain-lain boenjinja :

Lagi

»Soepaja diketanoci oleh Aandeelhouders doedoeknja perkara itoe maka diterangkan begini
Biarpoen tocan Mangaradja Ihoetan djadi Hoofdredactetir pada soerat kabar Pewarta Deli dengan

mendapat gadji f175,— seboelan, ia masih beloem
poeas dengan itoe.

Dalam boelan September 1929, tocan Mangara-

dia score

tindak akan memperoleh
bangsa dan tanah air kita.

Saja hendak boektikan lagi bahwa tocan
Abdoellah

dja Ihoetan maoe memboeka seboeah firma bernama
Gebr.R. Soelaiman & Co. tetapi ia tidak poenja

kkapitaal.

Dimintanja kepada saudaranja toean Abdoel
Aziz jang waktoe itoe djadi Directeur Administrateur Sjarikat Tapanoeli f 5000,— boeat djadi kapitaalnja.
.

alasan-

boh

dari toean

4

Abdasllah LocbiNMPada pegina 3 dari”

Hindarkan segala perse-

verslag, ia seboe#flemikian :

,'Tocan. Mangahgh " Ihoetan banjak “sekali
mempergoenakan

tempohnja boeat oeroesanpers-

delict, ditambahinjapaela memboeka perniagaan
jang melalaikan peki
mnja sebagai Hoofdredacteur,

Soedah tentoe 'sadja tocan Mangaradja Ihoetan

tiada dapat

memberi

tenaganja

cehnja.

at

dan waktoenja

kepentingan Pewarta

lisihan.

Pembantoe toelis:

Dan bersatoelah!

Kroonprins van Serdang,
P:
Dalam rocangan advertentie Sinar Seri Tengkoe Anwar poetera dari
Deli hari ini, dimoeatkan satoe adver- Baginda Sulthan Serdang dalam sedikit
tentie dari Persatocan beberapa Aandeel- waktoe lagi akan diofficieelkan mendjadi
houders Sjarikat Tapanoeli, jang mewakili Tengkoe Besar.

Hal ini diperboeat adalah kabarnja dini memaksa Pewarta Deli membe- 350 aandeelen.
sa
tactie-stafgartinja Mij. terpaksa menge
sebabkan permohonan beberapa orang
locarkan okos lebih banjak, sedang ongkos ini Didalam advertentie itoe, dimadjoekan besar
Dengan tidak minta izin lebih dahoeloe dan tidak
keradjaan 'pada Baginda Sulthan.
tiada
akan
keloear"
djika
Toran
Mangaradja
memberi tahoe lebih docloe kepada Bestuur Sjarikat
toean-tocan jang terseboet dibawah ini
Ihoetan mendjalankan kewadjibannja sebar
ana
Beberap
a
orang besar merasa hal ini
'Tapanoeli, wang
jang f 5000,— itoc diberikannja
oentoek mendjadi kandidaat Bestuur:
moestinja
kepada tocan Mangeradija Ihoctan bocat mendjadi
perloe.

pokoknja memboeka firma itoe.

Kemoedian sesoedah diketahoei Besutur, bahaMeskipoen
saja banjak mempoenjai
roelah tocan Abdoel Aziz memberitakan kepada delict,
tidaklah”
mendjadikan halangan
Bestuur, bahwa ia soedah pindjamkan kepada sau

daranja tocan Mangaradja lhoetan f 5000.— boeat
kapitaalnja memboeka toko di Tepekongstraat Mc-

boeat

dan, enz,"

warta — Deli

Apakah maksoed toean Abdoellah Loebis mengatakan saja belocm poeas dengan
dapat gadji f 175 seboelan itoc! Kira-kira
dapat diartikan, bahwa gadjif 175 seboelan itoe soedah terlaloe besar boeat saja.
Menandakan rendah pandangannja djoega
kepada saja.

menyerdjakan

bagaimana

kewadjiban

saja

se

mestjgja. Beloem pernah Ped

lam pimpinan saja jang

terhalang keloearnja, disebabkan perkara
persdelict

saja,

“Keroegian

disebabkan

persdelict itoepotm tidak ada bocktinja.
Tentang hal berniaga, soedah saja terangkan — doedBeknja — seperti
dia-

Abdoellah Loebis— Directeur
H. Mohamad Tahir—Adviseur
Abdoel

Aziz glr. B.R. Sodjocangon—

Commissaris.
Mohamud Saleh (Vendukantoor) ,,

MJ. Soetan Kinajan Loebis
H. Haroen (Handelaar Ps. Ikan)

Soetan Marah Saleh
Djoendjoeng

I. Loebis

Kabar lebih djaoeh kita dengar, ketika
keangkatan ini dilakoekan akan diadakan

permainan beberapa hari lamanja.

Padoeka Seri Tengkoe Anwar dikenal
orang dimana-mana di Soematera Timoer
ini. Djoega dalam kalangan Sport tidak
maoe ketinggalan. Boleh dikatakan j.m.
inilah meminpin doenia sport di Perbaoe-

Menoeroet adverteerder, jang mewakili ngan.
350 aandeelen itce, oedjoednja soesoenan
Sesoedah tamat dari Lagere School
Bestuur seperti itoe, jalah: oentoek
gaan,
tetapi selama saja masih dalam mentjari persatoean dan ke- j.m. meneroeskan peladjaran kesalah satoe
Toedoehannja bahwa saja minta kepada djabatan
Hoofdredacteur Pewarta Deli, madjoean,
sekolah pertengahan di Djawa. Beberapa
saudara saja (5000 boeat pokok saja mem- tidaklah melalaikan bagi m@takoekan keDjadi fahamnja: hindarkan segala per- tahoen j.m. beladjar disana.
boeka toko di Tepekongstraat, itoelah wadjiban
saja. Sedang orang berniaga selisihan, dan bersatoelah!
Kembalinja dari Djawa diangkat mensatoe lagi bohong besar dari toean Ab- tidaklah terlarang dalam statuten Sjarikat
djadi lid Kerapatan Besar di Perbaoengan
doellah Loebis. Saja sekali-kali tidak per- Tapanoeli.
Ada pentingnja soeara itoe diperhatinah minta oaang (5000.- dari saudara saja,
Tentang
Pewarta Deli membesarkan kan, karena disitoe kita batja: dengan dan Vice Voorzitter kerapatan Doesoen
selain dari gadji saja
saban boelan. | R,
staf, boekan lantaran saja kena mewakili 350 aandeelen.
di Bangoen Poerba.
Oetang barang perniagaan jang 15000.lict.
Inilah lagi doesta besar dari
Kita tahoe, bahwa semoeanja aandeeMoedah moedahan sadja j.m. ini nanti
ifoe adalah Radja Soelaiman sendiri jang tocan — Abdoellah Loebis. Pewarta Deli len Sjarikat Tapanoeli hanja: 1163.
dapat
memimpin ra'jatnja menoedjoe paoesahakan. Doggeeknja perkara jang benar terpaksa membesarkan staf Redactienja,
Sebanjak-banjak aandeel jang pernah
sebagai soedah saja terangkan bermoela. berhoeboeng
dengan sebab peroebahan dibawa kevergadering hanjalah: -- 1000. dang kemadjocan dan mengatoer negeri
Begitoe djoega toko di Tepekongstraat terbitnja dari tiga kali seminggoe menSerdang setjara modern.
Djadi, djika soedah ada 350 sandoel
—9—
diboeka oleh Radja Soelaiman jang dibe- djadi saban hari. Dan lagi karena hensekarang jang bersatoe, artinja: soeara
linja dari Hadji Moehd. Said, sedang ocang dak memperbagoes isi soerat kabar.
Hari bitjara Gouverneur,
jang dilahirkan itoe, adalah soeara jang
pembeli barang-barang kedai ditoko. ini,
Sekarangpoen, sesoedah saja berhenti
Kemarin kita kabarkan, bahwa
amat
pengberpeng
aroeh.
Kira-kir
a
tentoe
badipakainja
oeangnja sendiri, boekanlah dari
Pewarta Deli, tidaklah diketjilkan
njak poela jang bersetvedjoe, hingga habisan Gouverneur Soematera Timoer,
oeang dari Sjarikat Tapanoeli. Maka dji- Redactiestaf
itoe. Tentang ongkos ketoean van
k, bekerdja, ialah pada
ka aandeelhouders maoe tahoe betoel doe- loear, tidak poela benar djadi lebih besar soedah lebih Sepertiga jang bersatoe. tanggal 25 Sandic
April.
doeknja perkara ini, dengan moedah se- karena
persdelict itoe, malah sesoedah
Soepaja djangan mengeliroeken pemKita pikir-pikir, ,,soeara baroe" itoe, Kita
kali tocan-toean, teroetama jang diam di saja lepas, ongkos-ongkos itoe lebih bepikir lagi. Disitoe tocan Abdoellah Loe- batja kita, perloe dikabarkan lebih djaPasar Ikan Medan, bolehtanjakepada toean sar
lagi, karena gadji-gadji lebih besar bis dimadjoekan poela mendjadi
direc- oeh bahwa hari itoe boekan
ertinja beMoehamad Saat Soelaiman handelaar poela.
liau meletakkan djabatan, melainkan: hari
teur,
Barang
siapa
jang
membatja
toelijang toeroet menjaksi pembelian itoe dari
Scepaja pembatja dapat mengetahoei,
Ma- itoelahhari penghabisan beliau menerima
Hadji terseboet, sedang nama saja sama teroerama aandeel houders Sjarikat Tapa- san tocan-tocan Abdoel Aziz dan
orang bitjara.
igaradja
Ihoetan,
djadi
tahoe,
bagaimana
sekali tidak ada terseboet sebagai pem- noeli, bagaimana ketjoerangan dan keke—0—
A.
Loebis
mempergoenakan
kedoedoebeli atau jang empoenja kedai.
djaman
perboeatan tocan Abdoellat kannja selakoe Directeur.

Djanganlah pertjaja sadja kepada boeMaka seoemoer hidoep saja beloemlah
njinja
verslag toean Abdoellah Loebis
saja pernah digeledah. Dalam geledahangeledahan jang berlakoe boclan
Dacem- itoe jang diperboeatnja oentock membalas
ber baroe ini poen, banjak diantara se- dendamnja kepada saja dan dengan sesama journalistjang digeledah roemahnja .Ingadja ia isi dengan roepa-roepa kebotetapi saja tidak
toeroet. Malah toean hongan.
Abdoellah Loebis sendiri ada toeroet di

tas. Sekalipoen oempamanja saja ada toeoet
berkongsi dalam sesoeatoe pernia-

Loebis
boeat

hendak

boleh

mendjalani

menghilangkan hak saja

mendapat gadji sewaktoe

hoekoeman

itoe, saja boekti-

kan lagi isini:
Dalam verslag pagina 3 antara lain-lain
ada tertjetak demikian:

Disebabkan Manjaradja Ihoetan berkali-

Kalau sekiranja Abdoellah Loebis hen- kali melanggar wet Gouvernement, maka
Dari sebab itoe saja
heran, apakah dak memboeat verslag jang baik jang achirnja ia ma$oek toetoepan tidak dapat
maksoed toean menjoesoen
perkataan- berlakoe diatas kedjoedjoeran, tentoe ti: permisi dan idzin dari Bestuur ataupoen
perkataan demikian, oentoek pengisi ver- dak patoet sekali ia isikan roepa-roepa dari Directeur mendjalani hoekoemannja
slag toean itoe? Apakah tocan hendak kebohongan dan fitnah kedalam verslag- itoe, djadi tiap-tiap personeel jang mang.
kir (tidak dengan izin Directeur meninggalmengambil moeka kepada — Pemerintah aja.
kan pekerdjaannja) maka menoeroet fasal
dengan djalan hendak memboesoekkan
Bacaimana t. Abdoellah Loebis hendak 9 dari Huishoudelijk Reglement orang itoe
saja dan beroelang-oelang — mengatakan
menghilangkan hak- saja.
tidak akan mendapat gadji, karena fasal 8
saja melanggar wet Gowvernement.
Dalam verslag tocan Abdoellali Loebis, dari H.Regl, itoc boenjinja:
Dan lagi, Abdoellah Loebis mengatakan
geledah.

Kita pikirlagi. Dan pikir lagi : kemana
ioedjoean dan batin Jang dikandoeng
»leh beberapa aandelhouders jang me-

wakili 350 aandeelen itoe?
Achirnja

kita

mendapat

pikiran

jang

berikoet ini:

Malam-malam memboeras dengan
perawan orang.

Pada Isnin malam jl. telah terdjadi perke-

lahian antara
Seorang
hati pada

Toean Abdullah Loebis, baroe sa- malam saudara
dja setahoen mendjadi Directeur. Dida- pergian. Sianak
lam waktoe setahoen itoe, ia soedah me- saudara dari si
ngambil beberapa initiatief, telah merobah tempo ia teroes
Berapa

banjak

angan-angannja,-

jang menjatakan ia telah menoenggoe dibawah

sampai kepada hari ini, beloem lagi mem- dan meminta soepaja
sigadis toeroen.
beri hasil. Oleh sebab itoe, adilnja, ke- Sigadis
melihat
tanda-tanda itoetepada beliau mesti diberi poela kasempa- roes ia toeroen, disitoe mereka bertjeri-

Sedang

Benarkah saja mendjalani hoekoeman
Oetang itoe pada Sjarikat Tapanoeli ter- kepada seseorang jang diantjam hoekoe-|
man
boenoeh,
masih
boleh
dfberi
kesemdengan
tidak dapat permisi dan idzin dari
toesaja
jang
acceptatie
toelis diatas satoe
patan
membantah
toedoeh-toedoehan
jang
Directeur?
Bolehkah saja dikatakan mangroet menanda tangani sebayai jang toeroet menanggoeng.

Sedang

borg dari oetang itoepoen di-

serahkan oleh Radja Seelaiman sendiri sa-

didjatoehkan atas dirinja. - Disini dapatlah
mbatja, menimbang sikap Bestuur dalam

al

ini apakah

sewenang-wenang

atau

' toe grant keboen jang loeas, kepoenjaan terlaloe kedjam.
mereka bersaudara.
Lebih aneh lagi, saja dipandang dalam
Toean Abdoellah Loebis boekannja ti- verlof, sebab itoe belandja familie saja
dak tahoe doedoeknja perkara ini dan «e- ditolong setengah gadji saja."
mana oetang perniagaan dari Sjarikat TaDisini bestuur maoe pakai pentjak : Saja
panoeli
toe dipergoenakan oleh Radja dipandang verlofkah atau memang saja
Soeleman, directeur dari firma terseboct. diberi verlof.
Tetapi didalam verslag Abdoellah Loc
Kalau saja diberi verlof, saja ada hak
hampir tidak terseboet nama Radja terima gadji penoeh, sebab sekalian perbis,
apatah lagi Abdoel Hamidj soneel Sj. Tapanoeli j. mendapat verlof
Soeleman,
perniagaan itoe. Pada ha selamanja terima gadji penoeh. Boekti
mendjalankan

kedoea t.t. inilah j. melakoekan perniaga
an dari Gebroeders R. Soeleman & Co
Djika

dibatja verslag itoe orang ber-

pendapatan, bahwa saja sadjalah j. berniaga itoe.

tjoekoep sekali sadja diseboet,
Tidak
beroelang-oelang saja dikatakan
tetapi

memindjam wang dari Sjarikat Tapanoe'
boeat pokok berniaga.

kir dengan

Pembarja

djalan jang tidak pantas?
tjoba timb.ng,

Toedjoean kita, ialah : djagalah peroesahaan kita itoe, dari ketjil soedah besar,

dan soedah besar, mesti lebih besar lagi!

apakah sebab-

Doeloe hanja satoe, hanja Sjarikat
'Tapanoeli, sekarang soedah doea, jalah:
goena hendak menghilangkan hak saja
Sinar Deli.
atas gadji itoe. Tjara apakah namanja,
personeel jang dengan sjah diberikan ver-

nja

Directeur begitoc

moeda melihat kepergian
gadis itoe, dengan tidak
datangi roemah si gadis,

Sjarikat Tapanoeli — katanja — dari ke- laloe pergi kebawah kolong.
koeno-an kepada modern.
Diberikannja tanda-tanda kepada sigadis

tera pandjang, kisah ini dan itoe.
Sekonjong-konjong saudara si
datang. Ia lihat

beran: membohong

saudaranja
pn

Didoega

membawa barang gelap.
Roepanja

sampan.

Seorang

Tionghoa,

jang

mentjoeri

sedang me-

ngajoeh-ngajoeh'seboeah disimpan Soengai
Rantau Pandjang (Rampah), didoega oleh

politiz membawa

barang

ge:ap.

kemoe-

an dikatakan poela mangkir

Toendjoekkanlah

sesoenggoehnja

Politie

melakoekan pemeriksaan benia orang
Itoe. Ternjata ia datang bersampan dari

Teloek Mengkoedoe.
rinja poela

kedapatan
tahan.

disana,

barang

Sampan itoe ditjoetetapi

gelap.

padanja tiada

Orang ini di-

—0—

Perkara Bohorok.
Tionghoa contra Indonesier.
Perselisihan jang terdjadi antara beberapa orang Tionghoa dengan beberapa
orang Indonesier, telah diselesaikan oleh
kerapatan Bindjei.
Kepoetoesan ialah: tiga orang Indo-

didalam perboeatan: nesier didjatoehkan hoekoeman
masing masing: f 5 f 5 dan 15.
dengan dja--njang tidak pantas, soepaja
an,
arkan
perselisih
segala
menghind
air,
gadjinja djat, an dibajar?
Kita harap, ini bererti segala
dan bersatoelah!
sihan
telah berachir,
Dalam geschiedenis Directeurschap dari
—0—
—boekan
doenia
|
diseloeroch
peroesahaan
Deli jang kaja.
—0
lof,

n
aa

bertjakap dengan seorang moeda. Darahnja
naik beberapa graad, dengan tidak menoenggoe tempo lebih lama, teroes ia
terkam sianak moedaitoe. Disini terdjadi
pergoelatan,
sedangkan sigadis tinggal
menonton sadja. Orang banjakpoen datang
laloe perkelahian itoe habis. Seorang moeda
jang mendatang mendapat loeka dimpekanja dan menjoetjoerkan ketjap merah.
o—
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beri nama ,,Gebroeders R. Soelaiman & Co.

besi sadja dalam hal ini.

moeda telah lama menaroeh
seorang gadis dan kedoeanja

telah lama bertjinta-tjintaan. Pada soeatee
dari sigadis roepanja ber-''

1.

semoea persdelict saja itoe tetek bengek tentang hendak menghilangkan hak saja
Personcel jang mangkir dengan djalan tan, oentoek memboektikan, segala angan
Tetapi lantaran persdelict-persdelict saja boeat gadji penoeh selama dalam mendiajang
tidak pantas dipotong gadjinja sela- angannja, segala initiatiefnja, mesti diberi
itoe ditoedoehnja (?) saja 'membahajakan lani hockoeman, kedapatan lagi beberapa
ma mangkirnja itoe. Segala ocang potongan ia kesempatan, akan sampai ketempat
kebohongannja
jang
sangat.
bagi oemoem.
Tentoe soedah penting,
Bermoela ia poera-poera meroepakan hendaklah didaftarkan atau ditoelis peri- modern jang ditoedjoenja.
boekanlah tetek bengek sadja lagi. Inilah
sebagai tingkah lakoe seorang jang pe- ngatan oleh Administrateur
namanja verslag jang | moerat-marit
2. Antara lain lain, kita dapati poela
moerah dan pengasih. Ia berkata:
Dari sini dapat pembatja melihat, bah- nama tocan Abdul Aziz dan Soetan KiDisini saja oelangi membitjarakan sebab
tidak dapat izin dari Bes- najan, mendjadi candidaat eommissaris.
»Boeat menoeloeng belandja familie Mangara- wa saja kat:
jang kedoea dari kelepasan saja.
dja Ihoctan, hiamoes ia berada dalam toetoepan tuur al
Directeur. Oci
Apa poela ini maksoednja, pada hal orang
hal mana tidak diingini,
ur memberikan ke- boektikan kebohongannja saja sak
Saja katanja, melakoekan perniagaan
tahoe, ,angin” antara toean itoe dengan
padanja setengah boelan gadji. Dipandang se- bawah ini sebagian dari isi soe
sendiri dengan memakai oeang pindjai-|tocan Abdoellah Loebis.
lama
ia
dalam
toetoepan
jang
tidak
diingini
itoe,
man dari Sjarikat Tapanoeli.
Administrateur sc
sebagai dalam verlof. karena kalau tidak dipan: recteur kepada
Mengapa kita sesoesah itoe akan meIni semata-mata boh ong adanja. Saja
dang ia dalam verlof, tidak boleh diberikan apa pembalas soerat saja tanggal 21 Mei 19 'Ingetahoeinja. Kedoea toean-toean itoe,
apa padanja. sebab melanggar dari Huishoudebeloem pernah berniaga sendiri. Pendoe» Dengan ini diberi tahoe bahwa :
soedah bertahoen-tahoen
Jamanja, jang
lijk Regiement
doek kota Medan dapat persaksikan senTocan M. IHOFTAN hoofdredacteur Pe- pertama mendjadi Directeur dan Admidiri, bahwa saja tidak ada berniaga senia dalam toetoepan nistrateur, sedang jang kedoea-mendjadi
Huishoudelijk Reglement jang dikatakan- warta Deli,
diri. Oeang Sjarikat Tapanoelipoen saja
mendjalani hockoemannja, terseboet da- Commissaris.
tidak ada pakai satoe sen oentoek model nja saja langgar itoe, ada menocroet nap- lam soera!
ito ddo. 21 Mei 1929 f.b.I
Karena kedoea toean-toean itoe soedah
saja berniaga. Saja selamanja tetap men- soe bestuur sadja. Saja dipoetoeskan de- ia diberi
slama itoe, dan gadjinja biasa merigasoeh Sjarikat Tapanoeli, soengan
hoekoeman
langgar
wet
Sjarikat
mendjadi hoofdredacteur Pewarta Deli.
diberika
i gadji verlof jaitoc
5 dah tahoe bagaimana taktiek oentoek
Betoel saja soedah ditoetoep masoek Tapanoeli, dengan tidak memeriksai pen- PCt, dari gac
1175.- djadi f
mengoeroes Sjarikat itoe, amat penting
gijzeling atas permintaan Abdoellah Loebis, djawaban saja lebih dahoeloe dan dipoeadanja tenaga kedoea toean itoe.
toeskan
itoe
sewaktoe
saja
soedah
beseboelan."
enz
karena oetang dari harga barang-barang
Boleh djadi tiada djaoeh dari ini, jang
rada
dalam
pendjara.
Tidak
pernah
diperniagaan firma Gebroeders R. Soeleiman
mendjadi
alasan beberapa aandeelhouders
njatakan
kepada
saja,
bahasa
saja
telah
meHormat
& Co. kepada Sjarikat Tapanoeli.
langgar
Reglement
itoe.
Na
b
a
t
73
sii
itoe.
Boleh
djadi.
Firma Gebroeders R. Soelaiman & Co,
Siarikat Tapanoeli
dengan tidak dijaitoe satoe firma dikota ini jang terdiri Dadi saja dihoekoem
Kitapoen
toeroet mempersembahkan
wg. Abdoellah Loebis
mempertahankan kebeatas kapitaalnja Radja Soelaiman bersau- beri kesempatan
perkara
ini,
kepada
madjelis sekalian aanDirecteur."
dara, dari itoelah sebabnja firma itoe di- naran saja. Bestuur berlakoe setjara taheelhouders !

ngan

doea orang moeda di Kp.

Silalas: kisahnja sebagai berikoet.

denda,

kita tjinta kepada tanah

sadja di-Indonesia— beloem ada didjoempai
satoe kekedjaman seperti dilakoekan tocan

perseli-”

Orang minta-minta
Maling berani.
saja.
Abdoellah Loebis ini kepada
Baik dari bangsa Indonesier, baik dari
Seorang
pendoedoek Djalan
Tionghoa, sering sekali kedapatan meraj
kepada Politie, maling
Sebab hendak menghilangkan hak pega- bangsa
meminta-minta.
|
wai, biarpoen soedah tjoekoep terang, di Brandan orang jang
:
kedalam
toemaksja, dengan
pada pemandapar verlof boektinja hitam diatas poetih, Sehingga menjilaukan betoel
ngangkoet
barang-barang
pakaian,
dangan. Semasa t. Controleur J. MandeDalam socatoe Drukkerij. seorang baas Zetter dikatakan djoega mangkir: terlaloe sekali laar dan Huijting doeloe, orang-orang dan mas, kira-kira sehargaf125,
Imenempeleng seorang Letter Zetter, sebab tidak
Maling in, soedah
kadatam raees!h
| Tentang gadji saja jang tidak dibajar jang ditangkapi, sehingga tak ada lagi
menoeroet kata.
dinding.
Sjarikat Tapanoeli itve, soedah ham- kedjadian. Bestuur perloe akan mengha- dengan jalan aa
oleh
dengan gagah berkata :'hei, apa kau ti- pir poetoes . perkaranja Nanti pembatja poeskan pemandangan jang begini djelek,
Sampai
sekarang
malingnja
tidak
dak batja hal Poenale Sanctie dan klapzaken jang|

DARI PERGAOELAN:

tiap bari ditoelis oleh. Redactie?

Tai tentoe akan dapat kabar.

denan mentjari satoe djalan.

5 goni. tepoeng...terbang”.
barat
bera Mn
Bankastraat, .menjoeroeh.
angkat kepada satoe
motor Sape 70 goni ba bapa dari satoe goedang di Spoorstraat.
Sesampai ketempat, kemana barang itoe
mesti dibawa, soedah koerang 5 goni.
Antara Chauffeur dengan jang poenja
barang telah bertengkar, sebab sipembawa mengatakan, bahwa barang itoe tidak
koerang, sedang jang poenja barang mengatakan: koerang!

tielskoekan | 0900000 00040060
Pemberi tahocan.

sing:masing men)njeberan
nan
"Biantara mereka Itoe satoe bapak djae- |.
ga menjeberang “dengan” mendoekoen,
satoe anak oemoer8tahoen, Baroe Ta

sekarang didalam oeroesan
Egi

»Akal" baroe oentoek

mentjari wang.
Sinar Deli di Pangkalan
Corr.
Doeloe
Berandan, pernah menerima 1 soerat jang

Dengan tidak - fikir - pandjang - galah
dari. Padvinder itoe Tamat
kedalam sogngai dengan tidak memboeka
'pakaiannja lagi,
dan memberi
pertolongan
sekocat-koeat " tenaganja,
hingga karena pertoeloengan.jang” mana,

Congres dati'P.P. A. B.

bapa dan

Djokjakarta,'22

April.

anak djadi terloepoet darivba-

oleh. 18 oetoesan dati-atdeeling dan 700

orang leden.
" Noorzitter soedah
terpilih Soerjopranota," Ia menjatakan

orang

ditolong, selamanja.teroes-meneroes djoe-

perantaran se-

tolong. Dengap

minta

ga

orang anaknja j. sebagai (Oopernja, soeratdisampaikan

soerat itoe

Kita

pada

peringatkan pada publiek,

berawas

adresnja.

soepaja

orang ini.

dengan

—0—

Ketjelakaan

auto jang heibat.
10 penoempang
»terbang". Atap
auto 'melajang.

geering

dan

Centrale

Kas dan djoega

lain-lain pembesar atas berdirinja Vereeniging
ini dengan mengambil pengertian
bahwa itoelah satoe tanda dari kemaoean-

Antara Tebing Tinggi dengan Rampah,

pagi tadi telah terdjadi socatoe ketjelakaan

Siapa jang poenja lereng itoe, diselakan

10

kira-kira

orang. Auto ini berdjalan

kentjang. Dengan tidak diketahoei sebabnja, Omnibus ini ,,menerkam" willisknicht

jang sedang berhenti itoe.
Pelanggaran ini amat kentjang, hingga
atap omnibus itoe terbang keoedara, meliwati

auto

jang

dilanggarnja. Penoem-

pangnja, semoeanja terlempar ketanah,
hingga rata-rata beroleh loeka, beberapa
brang diantaranja beroleh loeka berat.

dari

Chabar K awat.
Aneta

hari 21 April

akan

dimadjoekan

ngadilan.

INDONESIA.

banjak
orang-orang asing jang diangkat
mendjadi
houtvester, karena itoe tocan
meminta

keterangan

jang

tjoe-

Betawi,

23 April.

Tocan

Tan Lonkhui-

ja hal itoe sebagai jang terseboet dibawah

sediakah Regeering melarang mernasoek-

ini:

kan kaoem pekerdja kepada kepala dari
peroesahaan
djadi, dan sedapat dapatnja
soepaja diberi peratoeran keras kepada
dienst hoofden.

Perkara Politie opziener.

dapat

la
5)
3)
(5

Abdoel

Aziz

Aandeelhouders

Sjarikat

gelar Soetan

3
»

Kinajas.,

96115) 5715 SL

J

dan BOEGIS

jang toelen?!

s

JANG TOELEN.

|

pada:

|
|

G. BOORHAN

|
|

|

Post Box 72.

M.

1

Kita minta tocan soeka oedji lebih doeloe dan periksadengan”
teliti dari kita poenja keloearan, pesti menarik kesenangan toean

|
I

&

Marga
|
Tjoraknja teratoer dengan pantas dan memaniskan pada pe|
mandangan, m2noeroet. kesoekaan didjaman sekarang: kleurnja -I

2
£

“531

I)
|

Harga boeat pakain:
Samarinda dari soetera Shanghai no. 1: 4 f 10.- f15.-

|

Saroeng

f 20.- f 27.50 dan f 35.—

ri

5

Saroeng

seperti

diatas

djoega

no.

f 250.- f 300.- f 500.- danf 600.-

1:

f

180.- f 200.-

oemoe,: Af 4- f 10- f 15.- f 20.- dan f-35.Boegis

-

|

perkodi

Saroeng Boegis pakaian Adat orang Sumatra .Roepanja 'hitam dam
Sargeng

F

|

Boeat “didjoeal lagi:
Il

Ig

bermatjam roepa- seperti: hitam, copy, blauw, oemoe, hidjau,
gandaria, chocolade, poetih dan lain-lain.

TG
a

:

IN

,

' |

:

2

boat. djoeal lagi: Roepanja hitam atau oemoe,"

perkodi: f65.- f 170.- f 200.- f 250.- f 400.- danf 600.-

Bgd.

H. Haroen

(Handelaar

m» DELI-BIOSCOOP
3

3365515

Soetan Marah Saleh

Pertoendjoekan

Radja

Ps.
Ikan)

Djoendjoeng I. Loebis

”
”
2
”
»

PERSATOEAN BEBERAPA AANDEELHOUDERS
(jang mewakili 350 Aandeelen).

—

karena

penting, Satoe Film Movietone dari Para-

ANNE

NICHOLS,

:

ganggoean orang toea masing masing.

Dihiboerkan dengan muziek sendiri jang amat merdoe,

.

Dimainkan oleh JEAN HERSHOLT, NANCY CAROLL, CHARLES ROGERS
gan J. FARRER MC DONALD.
Satoe

film

jang

bagoes

serta loetjoe” nanti
ketawa besar.

-memboeat penonton djadi

Tidak ada film Extra:

12 Bagian

12 Bagian

Disertai dengan tex Belanda dan Inggeris.

Bioscoop

Onderneming
—

nm

Awas !!

Awas!

ENDURA

Moelai dari sekarang
bon di Oostkust,

oentoek keperloean kebon
- ke-

kita soedah

adakan

gambar) sewain compleet sama lampoe

,,Bioscoop” (komedi
Electriesnja.

Filmnja disediakan jang kotjak-kotjak dan ramai.

Harga CONKLIN moelai f 8.50 sampai f 50.— per stuk.

Pembajaran direken paling moerah atau boleh berdamai.

diantero toko-toko of Boekhandel jang

Dan djoega ada mempersewakan: VRACHT

— ternama.

“bisa dapat bajar ansoeram pocat tocan- tocan jang ternama.

dan

Speciaal : dari

tidak loepa pada

atau model-model jang paling bagoes, tapi
djoega ditanggoeng terpakei didalam seoemoer hidoep,

Toko Auw Pit Seng-Medan.

ramei

mound

Satoe drama jang sangat menarik hati, kedjadian diwaktoe penghabisannja
Peperangan Europa, Satoe perkawinan jang djadi sampai Tiga kalt-oleh

ada satoe-satoe fabriek

dan

c

Abie's Irish Rose

orang tahoe, CONKLIN &

baik

jang

Commissaris

Candidaten ini harap dipilih, jalah:
oentoek mendjaga keselamatan peroesahaan kita, bersetoedjoe poela dengan
pergiliran zaman.

kenal

F

Moelai hari Selasa 22 April '30

boekan sadja ditanggoeng. dari kwaliteit
jang paling baik dan dalam warna-warna

MB»

|z,

Mahmoed dan

seteroesnja.

Tn

kepada
Aandeelhouders,
mehhilih tocan toean jang

Sodjoeangon
Mhd. Saleh (Vendukantoor)
Mhd. Jacoeb St. Kinajan

CONKLIN

PADA

ladji

ditenoen sendiri dan barang jang toelen.

CONKLIN,
Apalagi sekarang dengan

terdjoeal

2

|
|
Kita poenja'saroeng ditanggoeng sepenoehnja saroeng jang . I

jang paling toea di Amerika. Meskipoen,
orang-orang
djarang sekali menampak
advertentie of reclamenja, tapi toch orang-

CONKLIN.

Hi

Darat: ada kira-kira 14 bahagian.
Harga satoe Meter empat segi f 1—4
boleh djoega dibajar dengan ansoerat

Passarstraat 79—81.'" MAKASSAR

Abdoellah Loebis Directeur.
H. M. Thahier
— Adviseur

PEN en PENCIL

Gift Tp- .

roe

djalan ke Pat

kepada sekalian Aandeeltouders
Kita m
lekas dan diminta
Sjarikat Tapanoeli.
Ae
An denga eOnveroa ega jang terasi di SINAR DELE
. Pada “anggal 27 April, Minggoe dihadap
Langganan SETIA harga dan'pembajaran boleh berdamai.:
ini, akan
dilansoengkan, vergadering Ls
IB) 66
Fera

Semoea

P

toean

TOKO SAROENG TENOENAN ASLI

Tj

DIPERSEMBAHKAN

Betawi, 22 April. Kepoetoesan perkaitoe didjadikan &J ranja politie opziener dari Borneo, nama 18

orang

menoedjoe

na! Kaa. Hama

SAMARINDA

| V.

IG

terseboet dibawah ini:

Kaoem pekerdja berlebih.

&en memadjoekan
pertanjaan
dengan
soerat kepada Regecring tentang kepesPada hari Minggoe jang soedah laloe, tian kabar apakah benar bahwa
hoofdantoor Gouvernements Djattibedrijf dedi Soengei Deli Toewa, hampir terdjadi
bahaja maoet. Tetapi karena pertoeloengan igan engkarnja kantoor-kantoor di Indoesia tentang bantoean bekerdja menje-|
Padvinder Natipi jang kebetoelan membikin perhentian disana, bahaja jang me- diakan 35 tempat kedoedoekan dalam bangantjam itoe djadi terloepoet. Doedoek- nagian administratie, dan djikalau benar

senang makan-makan

3

dimoeka pe- 1)

22 April. Mr. Jonkman, lid
memadjoekan pertanjaan de-

ditepi djalan, ditempat ketje-

Satoe koempoelan familie jang datang
dari Medan, boeat kesenangan mereka itoe
soedah atoer satoe permoefakatan boea:
makan-makan kepinggir Soengei jang
tereboet. Karena mareka merasa lebih

sadja

De Djaksa kerapatan Bedagei,
MOHAMAD AKIB.

76

Radio.

ngan. soerat kepada Regeering tentang
kepestian kabar-kabar dalam soerat kabar, bahwa boeat dienst di Indonesia
terseboet

keboennja

Djaafar,

hendak membeli SAROENG

SAROENG
Hanja

1930 boeat diperiksa

Orang asing “ mendjad: houtvester.
Betawi,
Volksraad,

lakaan ini terdjadi.

—0—
Pertolongan jang berharga
dari Padvinder.

Toean

perkara hoetangnja sedjoemlah f 1052.80 ti
pada Medansche Volksbank jang:soedah
2
didaawa, kalau Kastari tiada kembali
didalam tempo terseboet - perkara itoe 5

koep dalam hal itoe, dan meminta soe- oemoem dari
paja diadakan peratoeran lain kali dja- Tapanoeli.
Beberapa orang jang loeka-loeka telah ngan lagi terdjadi pengangkatan jang deDiseroekan
dibawa ke Hospitaal, dan auto itoe djadi mikian.
soepaja akan
mberlaboeh“

1"

G

Dengan perentah padoeka Tengkoe Pengeran Negeri Bedagei, dipanggil kepada
seorang laki-laki bangsa Djawa nama Kas- GC
tari pendoedoek
kampong Tjempedak
Berlobang Bedagei jang soedah pergi tidak 5)
hari soedah hilang taoe kemana, boat kembali ke Bedagei )
5
didalam tempo satoe boelan terhitoeng

auto jang heibat hingga 12 orang penoempang beroleh loeka-loeka.
Satoe auto merk Willis knicht, berhenti | —————————————————
ditepi djalan mengadap ke Tebing Tinggi.
Diatasauto ini doedoek2 orang Indonesier.
Tiba-tiba datang satoe auto omnibus
jang bermoeatan
Tinggi,
dari Tebing

dengan

Medansche

(5) (151653112116) 101571671616

Orang mesti hati-hati akan meninggalkan kereta anginnja disoeatoe tempat, sebab bangsat-bangsat sekarang tambah meradjalela.

beberapa

"8

Di Djalan Padang Boelanweg-P
ada tanah peroemahan, Jang bersam

MOHAMAD AKIB.

S6)

2

Pemberi tahoean.

datang kekanda' Politie.

Didalam

pada

000000000000000

It

ADVERTENTIE

nja: 0296, dan satoe lagi (entah dimana)
nummer besinja 2475.

lagi 6 lereng.

f 14.19

Id

beratnja mendjabat-#pekerdjaan voorzitter
dari perserikatan
tm boeroeh particulier, Ia mengharay
perbantoean Re-

nja zaman.
Siapa poenja kereta angin?
tj ri, dan lain-lain. “
Oleh Politie ditemoei tiga kereta angin
Menilik boenji soerat ini, bagi. orang didjalan raja, jaitoe: 1. dipadang Hakkasjg. berperasaan, itoe tentoe merasa belas traat, nummer besi kereta angin 7715 1.
Ujoega, dan dengan segera memberikan di Tjong Yong Hianstraat nummer besi-

Tetapi

tan jeng sedikit.

pertata' dari Per
Pegawai Af- sadja di moeka pengadilan.
tiap hari dapat bitjara.
deelingsbanken (P.P,A.B) jang dilansoengDe Djaksa kerapatan Bedagei,
»Hemat pangkal -kaja, sia-sia
kan pada hari: Ahad
laloe, dihadiri

. onkost ke Soesoe mentjari itoe pen-

sepantasnja.

3

Selakanlah- berhemat dalam

setiap boelan.
7
Boleh
bitjara
sama
Moehd.
jenenga
Volksbank jang soedah dirlaawa, kalau Soetan Kinajan Sampaliweg
no. 150
dan
ia kedoea tiada kembali didalam tempo
pada
Hadji
Mahmoed—Kedeidoerian
atau
“Congres terseboet perkara itoe akan di madjoekan pada kedai no. 34 Kesawan Medan, sesedjoemlah

haja jang mengantjam itoe. Setelah itoe
mareka jang dapat pertolongan, tida loepa mengoetjapkan Alhamdoellilah, serta
maksoednja : .... ,,Tolonglah saja toean, minta
banjak-banjak terima kasih pada
karena'saja baroe ketjoerian, dan baranj
padvinder
Natipij jang memberi pertolosaja semoea moesnah, begitoe djoega ana'
ngan
itoe.
“Ini ada -satoe
tjonto bagi
saja jang ketjii-ketjil soedah 2 hari tidak orang-orang jang hendak menjeberangi
dapat makanan jang pantas: saja minta Soengei, mesti berhati-hati.
pertolongan f 0,60 ataupoen f 0,40 boeat
Tni

pertolongan

isteri toean1

n “perentah padoeka Tengkoe
Pengeran
Negeri 'Bedagei," dipanggil kepenjerangari itoe sampai “dipertengahan'
da Moentalib
bertaki » bini dengan
soengai, bapak dan anak soedah didoe- penjoesoetan besar:
banjaknja koeliloertini
pendoedoek
kampong Tjemperoeug oleh aroes air jang deras ' sekali. koeli jang dikirim ketanah Seberang maoedak
Berlobang
Bedagei
jang soedah pergi
Kendalipoen soedahi ditjoba bocat. mele- poen keloear negeri,
mmaka sekarang dapat tidak taoe kemana, Boeat kembali- ke
pagkan dari serangan aroes air itoes te- dikabarkan bahwa'dari
Priok dalam kwar- Bedagei didalam tempo satoe: boelan
tap: sia belaka. Hal'jang”
berbahaja ini
terhitoeng dari hari 21 April 1930 boeat
terlihat dan diketahoei oleh padvinder
diperiksa
perkarg ketinggalan hoetangnja
Natapij.
g

Kemana barang itoe. terbang" beloem satoe
tahoe, tetapi
Politie.
.

Tjintakah tocan sama 'anak:i

dan

auto

lain
- lain.

Pasat Malam.

Lampoe

AUTO

Electrisch boeat keperloean

Keterangan boleh tanja.sama :

BIOSCOOP ONDERNEMING
merk

: THONG

& Co,

Makaustraat (dibelakang Royal Bioscoop)

Telefoon No. 491 — Medan.

NO, AANG SEN

bisa terima.

ddo.. Weltevreden 6, UTP

Dan

Pesanlah pada hoofdagentnja

boeat Oostkust yan Sumatra

KARIM.

potongan jang

taka).

koelit Europa kita

dari

Celetin

menerima pesanan dari
locar kot

N

06

Moskeestraat

No. 44

MEDAN

LI s00ooooo0000s00

Ii

00000000200060 .0.

No. 78 G.G. Fock Straat
, Tandjoeng Balei

n

Mohdli

ter0oo10000

2:

(empat poeloeh fahoeu)

an
RA
DIIKAT DENGAN MAS DJADI

kesan mendapat. geodiai #iplodak dak
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|

MEDAN

WALAU

PASAR

Pesenan

|

Intgrat 8 September WI,
latah

|

|

s
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tni
mar Aa

|.

MODERN

|

40

GI

S
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£a
s
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s

DELI

matjam
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Sedang dari lain. negeri telah banjak
mendapat pesanan obat Boernoeng »Ajam"
jang terseboct,

Selamanja menjediakan sepatoe-.

'#Dokter Dokter, lihat verklaring
Dr. LIE TJWAN KIAT ddo
Batavia 22/7/26. dan djoeya

.Ajam

«Sebeloemnja hinggap penjakit , Ajam"
"| ditempat tocan, baik lebih dahoeloe sediakan satoe atau 2 botol.

sepatoe jang soedah
menerima tempahan.

samarinda,

3
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riboean
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Boeat kesenangan kesemoeanja.
Toean D. IL LOEBIS.
Wakil kita, moelai hari ini, tetap selamanja akan mendatangi tocan-tocan
saudagar, firma-firma dan tauke-tauke baik dalam dan locar kota MEDAN.

No. 45 Arba'a 23 April 1930 — 24 Zoel'kaedah 1348 Tahoen ke I

Lembar

kedoea.

Tarief

,
Gerakan Gandhi.
Keriboetan
tagong.

Pasal oepah tjitakan, rubberstempels.

Memeriksa

Den
koekan

secretaris

dari

boetan telah menjerang roemah-roemah
kereta api dan gedoeng-gedoeng politie

pemboenoehan

tocan

Lans,

Calcutta,

Harga pantas.

Tjoba doeloe.

teurs dll. boleh kirim tjonto-tjonto,
djaminan, Maoepoen borg wang.

DRUKKERIJ

Penangkapan

dengan

segera

pergi

disebabkan ia tidak maoe membajar denda,

dibatasi dalam satoe tempat sadja, dan
Regeering mempoenjai kejakinan tjoekoep
bahwa keriboetan ini akan dapat dipadamkan dan orang-orang jang memboeat

keriboetan itoe akan dapat ditangkapi.
Peratoeran pendjagaan militair dan po-

litie soedah dipertimbangkan oleh Raad.
negeri itoe didjaga dengan
Seloeroeh
baik. Tentang orang-orang jang hendak
toeroet ambil bahagian dalam keriboetan
itoe jang disebabkan gerakan Gandhi,

dan jang berani hendak melakoekan perlawanan, maka Regeering

djaga

pergerakan

tjoekoep men-

itoe serta

mempera-

mat-amatinja. Tidak ada jang ditakoetkan bahasa mereka akan dapat meloeaskan gerakannja.

poeskan oendang-oendang garam.
Semoeanja dihoekoem setengah tahoen
dalam kamar sepi.
Pikiran Gandhi
tang kekerasan

tenitoe.

bangsaan

Banjaknja leden partij itoe pada tahoen

1

(DARMO

dakan kita, sedang kita tidak akan
setapak djoea.”

Chittagong selamanja dipandang se- oendoer
bagai satoe poesat dari gerakan kaoem

oleh angin jang kocat beremboes, sehingga

merambat keroemah lain-lain jang teroes

menjala djoega. Api
dapat dipadamkan.

Correspondent
bilik roemah

itoe beloem djoega

Reuter mengira dalam

pendjara ada 90 orang jang

Pembela Bangsa jang terdiri dari:
Il. R. Fathel Rachman.
2. Mohamed Farid.
3. Nasroeddin Toha.
4 . Abdoel Kahar Moezakir.
5. . Bahri Samsoeddin.

lan dengan actie. cretaris dari vereeniging kaoem boeroeh
Bombay, 20 April. Tentang tidak se- minjak, minta permisi kepada Gandhi
toedjoenja kaoem Islam akan adtie anak boeat pergi ke Bombay. Tahoen jang
negeri jang melawan pemerintah itoe, ber- laloe ia dioesir dari Bombay atas perintambah njata lagi kelihatan berhoeboeng tah dari Bestuur di Bombay. Gandhi
permisi kepadanja, tetapi tatdengan soeratnja Ali dan saudara toeanja memberi
kepada President dari Congres kaoem kala ia naik kereta api menoedjoe BomIslam dari Provincie jang berserikat, da- bay, ia soedah ditangkap.

lam, mana dinjatakan bahwa orang-orang
Gandhi mengadoekan hal ini kepada
Islam tidak soeka dipergoenakan seperti pembesar disebabkan politie mentjampoer
perkakas bagi sesoeatoe partij, serta mengatakan: ,,Kami ingin akan kemerdekaan garam boeatan alam itoe hingga tidak
boeat semoea, boekam bertoekar kepala- bisa dimakan.
kepala.“
JAPAN.
Memboeroe orang
Koendjoengan Japan.
- Orang
jang
mem
boeat keriboetan.
Tokio, 20 April. Satoe pemandangan
! -Calcutta, 20 April. Inspecteur generaal jang menarik hati soedah kedjadian di
dari Politie di Banggala jang Froanyang Yokohama pada petang hari, tatkala prins
an pe- dan prinses Takamatsu naik kekapal
g
berhoel
“ke Chitagong
me- "Kashima Maru” dan berangkat ke Engesendjata,
goedang
kepada
mkrangan
'nerangkan, bahwa pemeriksaan diboekit- land dengan maksoed mengoendjoengi
hertog van Gloucester berhoeboeng “deiboekit Chitagong, jang disangkakan tem- ngan
kirimannja oentoek Orde van Koupat orang-orang jang berboeat keriboe-

serta permaisoerinja.

djoeng diatas batoe kepala kita

(tepoek'

tangan), laloe tocan Moehamad
Farid,
memperingatkan djangan sampai djemoe-,
djemoe mendengarkan
pidatonja jang
mengandoeng hal kebangsaan, walaupoem:

telah beroelang-oelang

beliau

bitjarakan:

didalam rapat tertoetoep dan sidang ter-

boeka. Jakinkanlah

kata

beliau,

bahwa”

kami tak akan bosan-bosan berpedato”
tentang kebangsaan, dan kami tak akan
pajah-pajah mengoeraikan pemandangan
kami tentang keselamatan jang akan kembali pada Iboe kita Indonesia, sehing
kekocatan angin tofan maoe menioep a

Rapat ditoetoep djam

11 dengan

bahagia.

Dan menoeroet pikiran beliau:

Mal idoel illa idoelistiklalartinja: Tidak

ada hari raja, melainkanhariraja:
kemerdikaan. Dari itoe, kata
d
sela- 'Comite Pembela Bangsa, tidak akan me-:

ngadakan perajaan, melainkan setelah tertjapai kemerdahekaan negeri kita Indonesia
bestuur
dari
keterangan
Menoeroet
Raja (Tepoek tangan).
.
&
telegramboenji
Bangsa,
Pembela
Comite
barat dari itoe tuchthuis dimana terdjadi
Laloe
tocan
Moehamad
Farid,
menz-:
telegram itoe seperti berikoet:
hal jang tidak terseboetkan hebatnja.
rangkan, apa jang telah dioesahakan oleh:
Primier
minister Comite Pembela Bangsa, moelai hari 28
Pintoe itoe kemoedian diboeka dan ada
Dena Hgaue.
kedapatan 500 orang lagi jang masih hiJan: 30, sehingga hari ini. Dengan perdoep.
Allah Ta'ala kata beliau, dan
Kami memprotest tangkapan jang di- tolongan
mat,

lakoekan

kepada pemimpin

pergerakan

lantaran berhak semangat kebangsaan kita,

kebangsaan di Indonesia. Politiek tangan 'Comite Pembela Bangsa telah membikin
Ra'iat Japan.
bendera Indonesia.
Tokio,
20 April. Dewan Rariat di- besi menimboelkan ketjoerigaan.
Dengan memalangkan kekepala banteng,
Poetoera
Indonesia
Cairo.
bocka hari ini. Lagerhuis memilih Icuno-

Dr. Soetomo P.P.
P.K.I. Soerabaja.

Keriboetan kaoem komoenis di Leipzig.
Leipzig, 20 April. Satoe pertemoe-

an
dari kaoem
pemoeda
koemoenis
dari segala pendjoeroe doenia jang memboeat demonstratie pada hari petang soe-

Tangkapan

sangat

kemerdekaan.

doea

belah

Seorang

pihak memakai

sendjata api.

Dengan

hamba politie dan 2 orang. ko- Bangsa

kedjam,

kedjarlah

Poetera Indonesia Cairo.

dah bertempoer dengan politie. Dari keoesahanja

siang

malam,

28 Februari

Comite

Pembela

maka

padahari

beliau berkata dengan sjairan.
Lihatlah kepada bendera Indonesia

Diatas merah
Dibawah

Djoemaat

di Leipzig soedah aman benar. Sesoedahnja
kedjadian keriboetan itoe pada hari Senin,

poetih,

Dihari

maka

melarang

el Chairiah, marajakan hari raja (Aidilfitri)

meninggalkan

berlainan dari Rapat jang soedah-soedah,

sekarang

politie

soedah

kepala

banteng)

Vereeniging

soedah

djoeng Indonesia merdeka.

pergi

Advertentie
—omanana
0

Selakan Toean-toean
mengoendjoengi

AIER

Madrid, 21 April. Satoe koempoelan
manoesia
jang banjaknja 30.000 orang

mimbar (tempat pidato) dan peta Indonesia
(bikinan pemoeda kita di-Cairo) tergantoeng diatas dinding, dengan dihiasi soetera
merah danpoetih. Pendeknja semangat ke-

boeat menghormati Koning Alfonso

pantas djadi Republiek

pada Spanje.

bangsaan

berkobar didalam sidang itoe.

Comite pembela bangsa tak loepa mengirim tocan Moehamad Farid oentoek

berpidato didalam sidang jitoe.

PUBLIEK MEDAN
Kalau

toean-tocan

Persimpanan
Merk

ka beliau menerangkan apa sebab Cumite Pembela Bangsa, memberati
beliau
soepaja berpidato dengan bahasa Indone-

poekoel

kata

beliau,

disebabkan

datang plesier

wak Kereta Angin, simpankanlah Kereta Angin itoe pada:

loeas, poen
ngan baik.

lain,

Jth.!

nonton Carnival Shows ada memba-

ngannja tocan Moehamad Farid diatas
mimbar disamboet oleh jang hadir dengan tepoek tangan rioeh. Setelah beliau
mengoetjap banjak terima kasih kepada
bestuur Dj. Ch. atas kemoerahannja me-

sia. Tak

Pajoeng

3 Km. dari Station Boekit
Toewa.
72 '

Kedata-

ngizinkan pedato didalam rapat itoe, ma-

PANAS

Boekit

dinegeri Mesir.

disebabkan terlihat disitoe, benderamerah
poetih kepala banteng berkibar diatas

Perarakan

Pedato toean

Moehamad Farid, disoedahi dengan beramai-ramai.
Hidoep Indonesia sogara
X 3' dan tepoek tangan rioeh sekali.

1 Sjawal 1860 Djamiah

"

5
T

Farid menerangkan tjita-tjita C. Pembela Bangsa, tjita-tjita kemerdekaan Indonesia dengan pandjang lebar.
Achirnja beliau berseroe kepada kita,
soepaja mengaboengkan
tenaga
kita,
mempersatoekan
oeSaha kita, oentoek
meninggikan tanah air. dan mendjoen-

orang mengadakan demonstratie terboeka. bertempat di-Imarah Ahmad Pasha Yakan,
Satoe koempoelan pemoeda komoenis jang dihadiri oleh sekalian pemoeda-pemoeda
memboeat vergadering dari
Nationale Indonesia dari Semenandjoeng. Rapat ini
kota.

raja hari kebesaran.

£

Telah berkibas ke benoea Afrika.
Setelah itoe, maka toean Moehamad"

Kemoedian dikabarkan, bahwa sekarang bar bendera kebangsaan Indonesia (merah
Pada hari Ahad

menoendjoekkan berani

poetik menoendjoekkan soetji'

Kepala banteng sangat terpoedji
Bendera itoe soedah dioesahakan
Oleh Comite Pembela Bangsa

'30, soedah berki-

moenis mendapat kematian.

kaoem monarchie soedah berarak di Piazza del Foros, seboeah tanah lapang jang
palingindah di Madrid. Mereka berboeat
demikian, ialah goena kehormaton kepada Koning Alfonso.
President Commissie jang mengatoer
tan itoe bersemboenji, sangat sn Mel ke Japan dalam tahoen jang si- persediaan meeting itoe, berkata bahwa
didjalankan,
hoetannja
jang lemeeting itoe diadakan ialah sebagai prolagi
beloem
Beriboe-riboe anak-anak sekolah, dan test atas
Sampai sekarang
'bat.
jerangan terhadap kepada
serdadoe
d. seb., satoe
, jaitoe seorang
dari
bertemoe dengan kaoem jang memboeat bekas-bekas.
koempoelan
orang-or
1
ris dan gentleman jang boleh
keriboetan itoe.
mendjadi tjontoh.
Lebih djaoehia berkata, bahwa segala lain-lain bangsa soal betnendod
Bekas minister Giocpechea meneranydiperoleh
menjatakan dipelaboehan oentoek memberikan kehor- kan, bahwa socialisme lebih baik berdiri
matan dan oentoek
oetjapkan sela- dibawah Monarchie dari pada dibawah
KE”
menmat
djalan
kepada
saudara
Keizer itoe Republiek. Tidak ada
jang
kaoem revolutie
1
ti jang koerang
itoe.

P. Poeteri Indonesia, dan P. Pemoeda.
Indonesia bahasa jang wadjib kita djoen-

raja itoe, t#ttentoe bagi orang jang ber-

Telegram jang dikirim ke Gezant
2
suke Fujisawa mendjadi voorzitter dan
di Cairo dengan bahasa Arab,
Shoju Koyama mendjadi vice Voorzitter, Belanda
Beberapa penangbegini:
de macht soedah menarik diri dari dja- kedoeanja mendjadi leden dari Minseito. koerang lebih maksoednja
kapan.
8
Perajaan
opsil dari pemboekaan itoe
batannja dan sekarang masoek kepada
Gezant Belanda di
«
Calcutta, 20 April. Chabar tentang persatoean orang-orang jang melawan dihadiri
oleh Keizer jang akan dilanCairo.
djoega
soengkan pada 30 April akan datang.
keriboetan di Chitagong beloem
kepada
pembesar.
Ia
soedah
ditangkap
Kami memprotest kepada sikap pemePenerb. ngan Hertogin van Bedford.
dapat diterima, tetapi ada ketahoean bahwa sebab melanggar oendang-oendang garam.
Dari Londen- rintah di Indonesia, atas penangkapan dari
kira-kira enam poeloeh orang jang toeroet
Simla. 20 April. Doea orang pegawai
Kaapstad 9hari. pekerdjaan sewenang-wenang jang telah
dalam keriboetan itoe. 'Orang mengira Eropah dari Imperial Bank soedah mati
jang
lagi
Kaapstad, 20 April. Hertogin van Bed- dilakoekan kepada pemimpin P.N.I. Sebahwa diboekit-boekit banjak
ditembak
oleh
seorang onderofficier
koentji kepertjajaan jang
sepoeada
ford
soedah selesai membocat penerba- soenggoehnja
tentoe
Soedah
bersemboenji.
dari
pasoekan
tentera
kota
jang
menganmenoendjoekkan
tjoek senapang, 20 boeah pistol dan 55 doeng penjakit tengkok. Kedjadian itoe di- ngan dari Londen ke Kaapstad dalam ada pada pemerintah,
toedoeh-toedochan
bahwa
terang,
dengan
senapang litjin jang hilang dari goedang loear post Khyber. Pemboenoeh itoe ma- tempoh lebih sedikit 9 hari.
kosong
la ditemanin oleh doea orang djoeroe jang dihadapkan kepada P.N.I.
sendjata. Dikira bahwa ini diambil oleh ti ditembak mati-oleh toekang djaga.
kami
itoe
Dari
beralasan.
tidak
sekali-kali
depenerbang.
Ia
berniat
akan
kembali
pada
bersama-sama
itoe
kaoem peroesoeh
Memboycot pakaian Inggeris.
pesoepaja
kebenaran,
dengan
tanggal 21 April oentoek mendapat record memintak
ngan alat-alat bedil. Sampai sekarang
mimpin-pemimpin
itoe
lekas
dilepas
dari
Madras,
20
April.
Satoe
pertemoean
ditangkap.
penerbangan dari Londen ke Kaapstad
soedah ada 5 orang jang
tahanan. Politiek tangan besi terhadap
Boekit-boekit sekeliling Chitagong dipe- jang divoorzitteri oleh dr. Ramrao, be- pergi balik.
kas
lid
dari
congres
Staatsraad,
telah
dikepada pergerakan kebangsaan di Indoneaman.
ada
Kaapstad,
21
April.
Hertogin
Bedford
kota
Dalam
semoeanja.
riksai
sia
sangat berbahaja.
poetoeskan
akan
mendirikan
WadeshkiGanguly,
soedah berangkat poekoel 7.15 menit ke
Toean-tocan Bepinbehary
bond
oentoek
memadjoekan
barang-bamembasmi P.N.I. dari alam keoeDan
Engeland.
Pratulchandra Ganguly, Bankimchandra
perkara jang sangat moestahil.
rang
peboeatan
anak
negeri
dan
speciaal
djoedan,
Tjakravarti,
Tijd.
President
Haiti.
Trailokiya
Mookerjee dan
Poetera IndonePort Au Prince, 21 April. Stadsraad
masing-masing president dari Bengaalsche boeat memboycot pakaian keloearan Ingsia
di-Cairo.
memilih Eugene Roy, bankier dari AmeProvinciale congres, Jongerenconterentie, geris.
Ardan
De Liga der Jange Kameraden
Navsaris, 21 April. Gandhi kembali rika mendjadi tijd, president.

beidersconferentie, soedah ditangkap.
memperhentikan — gerakannja oentoek
Orang-orang Is- menginsjafkan Regeering, Panjarkar, se-

baliasa Indonesia ialah bahasa persatoean kita, jang telah diakoei oleh P.P.P.K.I,

Bangsa, tidak mengadakan haflah hari
Raja: Menoeroet kejakinan beliau, hari

Bombay, 20 April. K. M. Munshi
seorang lid jang terkenal dari Wetgeven-

peroesoehan.

KONDO).

Columbus,
21 April. Tatkala terdjadi dan Europa, mengadjak bersama-sama, donesia Merdeka (tepoek tangan rikebakaran
dalam roemah pemeliharaan propaganda di locar negeri, dengan me- oeh).
'
orang miskin di-Ohio, soedah ditaksir de- ngedjar kemerdikaan tanah air kita.
Setelah
itoe
toean
Moehamad
Farid,
Tentang boenjinja telegram dan soeratngan opsil akan bafjaknja torang jang
menerangkan
apa
sebab
Comite
Pembela
mati ada 300 orang. Api itoe dibesarkan soerat di serahkan kepada bestuur Comite

ROEPA'Pemboekaan
KABAR Dewan
maoe

tidakah akan dapat memperhentikan tin-

pergerakan ke-'

di Indonesia dan poetera-poetera
bangsa kit a di Cairo.

Friesland,

mati.
Bombay, 20 April. Dalam satoe
Kemoedian dikawatkan dari Columbus,
intervieuw Gandhi menerangkan: ,,Djika bahwa koerban dari kebakaran itoe terkedjadian di Chitagong itoe ada satoe toetoep dalam cel-cel lama pada sebelah

alamat, dan boekan satoe kedjadian sendirinja, sebagaimana saja sangkakan dengan kedjadian di Calcutta dan Karachi,
maka adalah keadaannja perkara ini sangat mengchawatirkan, tetapi bagaimana
sekali poen hebatnja kekoeatiran itoe,

1300.

pemimpin-pemimpin

AMERIKA.

itoe

MEDAN
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Calcutta, 19 April. Disini politie kerdja jang belakangan ini mendjadi naik 15.000

kekantoor Onderkoning, dimana dilakoe- soedah ditangkap kembali. Dia dipersalahkan pemandangan tentang keadaan Benga- kan bersama doea orang jang lain jang
len dan lain-lain oleh Uitvoerende raad. diantaranja seorang secretaris dari Kedi-Chitagong merdekaan Baroe, memboeat satoe vergakeriboetan
Sementara
gerakan itoe dering jang tidak halal oentoek menghamaka
bersimaharadjalela,

TIMOER”

'Telefoon

tapa kedjadiannja beloem diketahoei, tetapi ternjata ada dari kaoem jang memboeat keriboetan itoe seorang sergeant
majoor, seorang peranakan Inggeris dan
empat orang anak negeri mati kenatem-

vergadering

,PERTJA

Sanggoep adakan

Rubberstempelmakerij & Reparatieatelier Schrijfmachine.

Be- keras dengan radjin. Sedjak tadi pagi orang, diantara mana banjak sekali pePenoetoep:
politie bersendjata penoeh diatas auto- rempoean.
Pada malam 1 Ramadon 1348, djam 8
Spr. menerangkan pasal perloeasan deauto berlapis
wadja ditzmpat-tempat
persis, telah dilansoengkan rapat jang
ngan
banjaknja
leden
perempoean,
sejang mengchawatirkan itoe. Goedang sentelah ditetapkan. Rapat ini dihadliri oleh
djata dan toko-toko senapang didjaga hingga soedah f2.000.000 soedah terkoemton koerang lebih 30 studenten Indonesia, sekeras. Dioedara dipergoenakan mesin- poel, tetapi perloe lagi beberapa
telah bertoekar pikiran: maka rapat meoentoek
mendirikan
lima
boeah
drukkerij,
bak. Sampai sekarang baroelah itoe jang mesin terbang berdjaga.
netapkan:
dimana
redactie
dari
tiap-tiap
gewest
ketahoean.
21 orang jang toeroet memboeat cong- mesti berhoeboengan, sehingga soerat
1. mengirim telegram protes ke Primier
Sekalian pegawai-pegawai kereta api
res diatas tanah sadja dan lain-lain djoega kabar
minister
dinegeri Belanda.
Het
Volk dan De Voorwaarts
dan isteri-isteri mereka serta anak anak
soedah
ditangkap
sebagai
hasil
dari
pengII.
memprotest
dengan telegram ke
bisa
didjadikan
mendjadi
toedjoeh
boeah
dengan selamat dibawa pindah kepelageledahan jang berlakoe pada sama wak- soerat kabar harian.
Gezant
Belanda
di
Cairo.
boehan.
Ili. mengirim
telegram kepada Dr.
Simla, 19 April. Chabar tentang keri- toenja diseloeroeh kota. Dalam hoofd- Samenwerking dengan vakvorbond dekwartier
dari
Congres
Comite
dapat
diSoetomo,
pemoeka
P.P.P.K.I.
di Soerabaja,
ngan pertolongan Algemeenen Raad berboetan di-Chitagong itoe soedah sampai
beslag soerat-soerat.
boeat
mengoeatkan
t
j
i
t
a
t
j
i
t
a
kemerdekaan
hasil
dengan
bagoes
sekali.
ke-Simla, sementara Commissie oentoek
Indonesia,
Madras, 20 April. Toean Nageswarao,
membesarkan djalan-djalan dari WetgeIV. mengirim soerat kepada pemoedavende Vergadering memboeat vergadering. redacteur dari satoe soerat kabar harian
Kebakaran dalam reemah miskin 300
pemoeda
bangsa kita di India, Mekkah
dari
dari anak negeri, jang autonja dibeslag
Sir Bhupindra Mitra tadinja voorzitter
orang mati.
serta meroesakkannja di Chitagong.

Satoe kali, tentoc mao doea kali.

Begitoe djoega Toko en Drukkerij ,,Pertja-Timoer"
soeka bikin perhoeboengan dagang. Firma's, Impor-

maka

Socialist, dimana dibitjarakan tentang
dari persetoedjoean kepada pertjobaan besar
atas economie pendoedoek Groningen dan

terdjadidi

Segenap tempat akan didatangi. Keloearan dan made ,,PERTJA-TIMOER"

di garantie.

Haag, 19 April. Oentoek melapemeriksaan kedoea kalinja per-

Al Bengaleesche Studenten

Calcutta, 19 April. (Aneta Radio.) Mereeniging dan Ass. secretaris
ingh Congres comite.
Regeering memberi tahoe, bahwa tadi Nymen
Pemberontakanakan
malam 100 orang jang memboeat keri-

djandjian maoepoen harganja.

perkara pemboenoehan Lans.

oleh pembela dapat lagi beberapaketerangan jang menjatakan bahasa jang mendjadi pemboenoehan itoe ialah seorang
jang bernama Cowboy.
Berhoeboeng dengan mendjaga keama- toean Congres
dari Socialist dalam bari
nan diChitagong didjalankan beberapa
besar Paascis,
penangkapan di Decca. Diantara orangGroningen, 20 April. Toean Oudedi Chi-lorang jang ditangkap itoe kedapatan geest memboeka vergadering dari kaoem

kertas-kertas, perabot kantoor, repa-

ratie mesin toelis, d.ll. boleh lansoeng berhoeboengan padanja baik tentang per-

toeroen.

Den Haag, 20 April. Tarief telegram
boeat West Indie moelai tanggal 1 Mei
ditoeroenkan mendjadi f1.25 satoe perkataan.

kara

INDIA.
————

Pakan

Pada

tempat

Speda

“f

,SENANG”

4

ini selain Siandnja

pendjagaan

dia'oer de-

Pembajaran tiap-tiap Speda tjoema f 010.—
4
5
Pendjagaan

s8

ditentockan

12 malam.

!

sampii

Pengoeroes.

$

Pembikin oeang kertas palsoe.
Landraad di Batavia telah landjoetkan

berikoet:

«" Pada beberapa hari ini, telah dibawa
“dari Weltevreden ke Modjokerto seorang
dis bangsa Europa oemoer 12-13 taen, jang boeat sakian waktoe lamanja
telah tinggal sama matjiknja. Iboenja ada
seorang djanda dan tidak begitoe gampang

sama

oeroesan ocang,

itoe sebabnja

anak-perempocan itoe
dikasih menoempang di Weltevreden.
Ma' tjik anak perempoean itoe roepanja tidak begitoe mehargakan kesoetjian
dan tempoh

anak perempoean

itoe,

sue-

dah berdiam lama
djoega
diroemah
ma' tjiknja. Ma' tjik ini merasa tidak
djahatnja apabila anak-perempoean itoe
",menoeloeng sedikit“. Soedah tentoe sadja anak-perempoean itoe tidak ada ke-

AN

pemeriksaan dari perkara t.t. The Soen
Eh, o, maling di Soekaradja,
Hoo dan Kwa Soen Tjong jang dipersabini orang ditjolongnja,
lahkan telah bikin oeang kertas ringgitan
atap dipandjat poekoel doea,
telah
,,fabriek"
palsoe. — Mareka poenja
waktoe malam masa soenjinja.
kedapatan disatoe stal kerbau, jang soedah tidak dipakai lagi.
sekali,
Dalam pemeriksaan ini hari karenake- 'Terlampau
begitoe
berani,
doea pesakitan jang diseboetkan doeloe- oentoeng tidak mati,
an soedah mengakoe salah, djadi tjoema
sebab dia lari.
didengar keterangan doea saksi sadja.
Sesoedahnja didengar keterangan-keteKalau dia dapat dibekoek,
rangan jang diberikan oleh saksi-saksi
dia rasa kepalanja ditoektoek,
terseboet raad bersidang dalam raadkasampai dia keloear masoek,
mar dan tatkala pe rsidangan |diboeka
itoe maling jang terkoetoek.
kembali dinjatakan bahoca kedoea ,.famasingpalsoe
brikant” oewang kertas
masing didjatochkan

hoekoeman

merk

di PACHT

dan ia pasti bakal dapat hoekoeman

se-

o—

Bergoemoel sama pentjoeri.
Pada Tjamat dari Patjet, Bandoeng,
telah dirapportkan bahoea dionderneming
Tjibataroea telah terdjadi satoe pentjoe-

J- T.H.

Kienecker memboeat pedato pem-

boekan,

dimana

ia menerangkan,

bahwa

Oleh seorang Arab jang mampoe di
fabriek. (,,A.-. D.).
—0—
Soerabaja lagi diichtiarkan boeat mendikarangan oentoek Perhi- rikan satoe Bouwmaatschappij dengan kapitaal besar.

1930.

Maksoednja itoe bouw-mij,

Kantoor voor de Volkstelling 1930 me- adalah boeat mendirikan roemah-roemah
moerah, jang kemoedian didjoeal kembali
ngabarkan. bahwa beratoes-ratoes kara- dengan
huurkop. Dengan ambil tindakan
ngan perloembaan oentoek perhitoengan

bajarnja. Djoega lain barang bocat membakar, selaennja kajoe mahal sekali.
Djalanan dari Buhsir meliwati Shhiras

ke Isfaham telah mendjadi lapangan
djoe sama sekali, ampatpoeloe auto
dan
lam

penoempangnja

beberapa
saldjoe.

Scoemoer
begitoe

saldan

Sopir

saldjoe,

autobus terbenam dalam

mati dida-

hidoep, bintjana saldjoe jang

heibat,

belocm

pernah

menoen-

djoekkan saingnja di Perzit. Bangsa Armeni& soedah tinggal tiga ratoes tahoen lebih

Sarikat Celebes.
Kita
sedikit

dengar kabar, kata S.P. bahoea
hari lagi di-Djakatra (Weltevrelagi satoe partij baroe

den), maoe keloear

dari golongan bangsg Indonesia dengan
nama Sarikat Celebes.

halocan kolot dan di-

Indonesia.
tetap mempoenjai
Tentang isinja dan gambarnja karangan- mempoenjai roemah sendiri dan tidak akan pimpin oleh 2leden Volksraat jalah Dr
karangan itoe banjaklah jang menjenang- menampak poela kesoekaran boeat men- Ratulangi dan Laoh.
kan hati toean-toean jang mendjadi koe- dapatkan roemah.
Sekarang bakal moentjoel Sarikat CeleRentjana boeat maksoed itoe sedang
misinja.
jang boekan sadja boeat orang Minabes
sedikit
dalam
harap
orang
dan
diatoer
Sebab pada karangan-karangan itoe
hasa, tapi djoega orang Boegis dan Ma
lagi bisa dirampoengkan.
njata kelihatan, bahwa banjak diantara waktoe
bakal diterima, pendeknja semoea
kassar
diakan
itoe
maksoed
boeat
Kabarnja
goeroe-goeroe itoe telah beroesaha meorang Indonesia jang lahir dipoelo Celebes
kasih kapitaal 250.000.— roepiah. S.P.
ngeloearkan tenaga jang sebaik-baiknja,
—0—
Beberapa orang Menado, Boegis dan Maseloeroeh

djiwa

memberi

nanti

didjalankan, tentoelah akan

fatdah

besar bagi keperloean

oemoem.
Oleh

sebab itoe oetjapan

terima kasih

koemisi kepada goeroe-goeroe itoe ta'
dapatlah djhinggakan banjaknja.
Pada awal boelan April ini penerimaan karangan boeat perloembaan telah
ditoetoep, sebab maksoed koemisi ta' lama lagi akan mengoemoemkan di s.s.k.
mana-mana karangan jang mendapat prijs
atau jang mendapat soerat poedjian.

—0—

Djoeal barang

'Oeang perak jang palsoe.
sehingga
Oecang perak jang palsoe
masa

sekarang ini djoega

poelan

itoe

bersebar.

politiek baroe ini.

beberapa promotors,

Dilihat dari

sarikat Celebes

sadja

tanggal

7 i.b. telah datang

a35

Semoea ini soedah ditera (ditjap) djadi

AA.
GGGG)

teroes bisa di pake.
Pembelian banjak boleh berdamai harganja.

Ia
000000000000
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PADANG

pertjek-tjokan lebih djaoeh tidak sampai bei dan kalau mendjadi Loerah, Bekel
atau Djadjar, diseboet: Raden Mas Anoe.
terdjadi (S. P.,

L

you

MEDAN,

O.K.S.

Harga per blik f. 0.89.
-Agenten:

Badoe Alip Loebis, handelaar koepiah, Kesawan, Medan.
Hadji Sjamsoe'ddin, Hotel Sipxrok, Sipirok.
“
Hadji Ismail, 2 Oudemarkt, Medan.
Hadji Ismai:, handelaar Onderstraat, Tdg. Balai.
Siddik Marah Baginda, Kota Nopan Mandailing.
Soetan Kadli. "Alam, Pakantan Lombang, Moeara Sipongi.
Tjan Gick Soon, Tapa' Toean, Atjeh.
Lebai Aman, handelaar Paroepoeh, Laboean Roekoe.
A. Mochdan Sahaboe, Mandoemai, Bandjarmasin.
Mohamad Taris, handelaar Kandangan, Borneo.

Ahmad Nawawi, Main Road, Batu Gajah, Perak.

S. M. NAWAWI

2

ALMANDILI.
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Toekang

SANGGOEP

rampok manoesia

berikoet tari-menari tjara Europa
dipertoendjoekan dalam keramaian

bakal berachir pada

tanggal

21

akan
jang

boelan

mn.

Di Kota

Gedang,

doet-soedoet
perkoempoelan

kota
jang

MENJEMBOEHKAN:

Paris Beauty (menjantikkan ,moeka)
Syrup Sohbet Djiwa (sakit batoek, dada, napas
sesak, batoek kering, asthma, -koerang darah, demam
lama, koerang koeat kepala, sakit djantin).
Obat Mata (Oentoek segala matjam penjakit.mata,
dengan obat disapoe, dari loear).
Minjak ramboet (centoek memandjangkan

ram-

boet dan menghitamkannja serta mendinginkan kepala.
Syphilis (penjakit pereynpoean, keloear nanah darah
ketor dan perasaan tidgk enak).
Obat Medjen (tjoekoep dimakan doea boengkoes

di

in0m

BOELANWEG,

Wallah! Anna willan njan betoel sadja, kafan inta ada rasja koeran
nafsoe, kafan inta” poenja tenaga ada koeran, lantas makan Safoef
Hidjazi itoe obat njan betoel-betoel moedjarrab dan 'adjaib!

ia dian dipoedjock boeat diadjak s:
kelain tempat, tetapi Siti melaw

Tentang titel Raden Mas.
Belanda ini djadi goesar, dan mengatai Darmo kondo mengabarkan, bahwa
njonja itoe boekan ada memeloek agama sekalian familie keradja'an graad empat
Jesus, lebih djaoeh ia bilang, pebila
ia tjanggah dari Sri Soesoehoenan—) sekawalau poen ia telah nama toea dan
tidak membantoe kasi ongkos, nanti di- rang
telah
mendjadi habdi dalam, titel R. M.
Allah.
koetoek oleh
itoe diperkenankan teroes sahadja. MiOleh karena itoe njonja Waily djadi salnja demikian: kalau ia mendjadi Regent
sar jang berkesoedahan terbit tjektjok atau Boepati anom, diseboet: Raden Mas
T.
'moeloet. Beroentoeng banjak orang Cbris'oemenggoeng, kalau mendjadi
penewoe
hingga
Na
'ten teroes datang sama
atau menteri diseboet: Raden
Mas Nga-

400000000000000 000

Apa Inta Boeloem Taoe?

Djatibarang seorang Belanda dengan membawa banjak gambar Jesus dan mengakoe.ada kaoem adventist.
Belanda ini soedah datang diroemahnja

beli beberapa gambar, tapi itoe njonja
menolak dengan alasan tidak poenja doel.

SSSa5

TOKO OBAT & AGENT MECCA GANGERS
S.M. NAWAWI ALMANDILI

baroe

katanja

1 fa

P.P

antjaman
men- perempoean kemocdian gocr
Sampai sekarang Politie masih
dan paksa Siti tocroet padanja, begitoe hcidjalankan oesoetan.
—0—
bat hingga Siti minta pertoeloungannja poBoeat orang-oarng jang koerang mam- litie.
poe.
Dalam pengoesoetan je. dilakoekan oleh
Di Soerabaja telah didirikan satoe comite politie, ternjata itoe perempoean j. memakbeberapa orang Tionghoa dan minta soepaja mareka soeka beli selembar gambar antara Belanda Indo. Maksoednja comite sa bernama bok Sarkawi di Semoet dan
terseboet adalah boeat mengoempoelkan pekardja'annja toekang tjoeri kocli conketiil dari Jesus dengan harga f0,95.
pakaian-pakaian
toea. jang hendak dibe- tract
Banjak orang Tionghoa soedah menoelak, tapi itoe Belanda tetap memaksa, de- rikan pada orang-orang miskin, jang ten: la sekarang ditahan.(P. S)
—0—
ngan bilang sekarang bangsa Tionghoa toe sadja ada dari bangsa terseboet. Sekebanjakan soedah masoek Christen, se- lainnja begitoe poen akan dikoempoelkan
Jubileum.
anak-anak goena
anak-anak
perti ternjata mereka banjak jang mera- pakaian
Pada tanggal 19 April ini di Kota Gebangsa itoe jang koerang mampoe, soejakan tahoen baroe ddo. 1 Januari.
satoe
dang Fort de Kock, orang adakan
paja bisa berpakaian lebih pantas.
Achirnja Belanda itoe djadi oeringIni gerakan boleh dibilang telah berha- keramaian boeat memperingati ber:
beringan dan mengatai bangsa Tionghoa sil baik dan boleh dibilang sebahagian satoe perkoempoelan dengan nama ,,
tidak mempoenjai perasaan kasihan.
dan Moeda Setia“ jang itoe hari tjoekocp
Kemoedian Belanda ini datang diroe- besar bangsa koelit poetih—teroetama oesianja 30 tahoen.
bangsa Indo, ada kasi toendjangan pada
mahnja njonja Waily, isterinja
seorang
'Christen, dan minta soepaja itoe njonja gerakan terseboet. (S.P.)
Berbagai-bagai permainan anak negeri

Pada

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

Seorang perempocan bernama Siti di
tanggal
Soerabaja pada
Kalianjarwetan
ini doea orang perempoecan Boemipoete4 April baroe ini berdjocmpa di
jang sedang
ra telah dapat ditangkap
orang perempoean lainjang tidak dikenal
ocang perak
hendak membelandjakan
di
Cannalaan.
palsoe itoe. Tatkala ia digeledahia keras
Siti laloe diadjak bertjakap dar
mengatakan bahwa ia tidak tahoe dimana

sia-sia.

toko

—0—

dapat tahoe fabriek ocang palsoe didaerah Malang didalam seboeah stal kerbau.
Politie telah mendjalankan pengoesoetan

itoe
fabrieknja ocang palsoe
dapat dari tangan orang lain.

dengan memaksa.

kassar telah djadi promotor dari perkoem-

Toeroet S.P. Politie di Betavia sedang akan seroepa dengan B.O!dan tentoe
asjik mentjari-tjari dimana sekarang ada- akan lekas hoeboengkan diri dengan
nja fabrieknja. Doeloe Politic soedah P.K.I.

tetapi

(Dibelakang

Timbangan
- kajoe besar dari 125, 150,175, 200 kg.
Timbangan -medja Timbangan-maas, Oekoeran meter, pengoekoer kaen, Gantang beras ketjil dan besar.

djiwa pada tahoen ini, jang telah diteri- itoe, soepaja boekan sadja orang-orang
Sarikat Celebes ini ada sebagai gantinja
ma oleh kantor j. t. dari goeroe-goeroe di- jang mampoe, tapi djoega orang-orang Persarikatan Minahasa jang begitoe lama
jang koerang mampoe, kemoedian bisa

oentoek memperoleh karangan jang bagoes
dan amat meriangkan.
Hasil oesaha ini diwaktoe perhitoengan

MEDAN

Timbangan -piring dai kajoe, 10, 15, dan 25 kilo.

oe bakar
Semanagr 19, April. Ned. Ind. Aanne- di ,,ijs“. Kajoe-kaj
mahal harganja
sangat”
makanan
barang
mersbond memboeat Jaarveigadering tatidak mampoe boeat membisa
orang
dan
hoenan boeat ketcedjoeh kalinja. Toean

lah Selatan dari

Djiwa

29

Selamanja ada sedia roepa - roepa:

di Perzig, tapi kedjadian seperti terseboet
sebegitue lama beloem pernah dirasai.
Eigenaar toko terseboet mendapat loeka dimaksoed bermoela dan djoega ia tang- Sebagai orang taoe, rocmah-rocmah di
dikepalanja, sedang pentjoeri-pentjoeri itoe goeng akan financienja.
Perzid atapnja ada rata, dan tjoema
tocan Kienecker soedah orang-orang kaja sadja bisa socroeh singVoorzitter
lari dengan meninggalkan barang tjoeriandiangkat, sementara ia mendjalani ver- kirkan saldjoe-saldjoe jang berada diatas
nja.
ia digantikan oleh atap, sedang pendoedoek biasa tidak bisa
Si korban atas perentahnja dokter diba- lofnja di Eropah
wa keroemah sakit millitair di Tjimahi, penningmeester R.D. de Jong.
Ibajar koeli-koeli boeat itoe pekerdjaan.
—0—
sedang satoe bagian dari barang tjoerian
»CALD.Y)
Roemah-roemah dengan huurkoop.
terseboet berdjoempa dikeboen thee disebe
Oa

toengan

STRAAT

toedjoeh

toean Zuyderhooff, lid Volksraad socka
djika — debahwa
menerangkan,
rian jang koerang adjar diroemahnja se- ngan
ia — soeka memsepantasnja
orang Tionghoa, nama Liang Poen Fat. pertahankan kepentingan aannemers. Lebih
Doea orang pentjoeri masoek ke dalam, djaoeh ia bitjara tentang pemborongan atau
dengan menggasir dan memoelai menge- mengerdjakan sendiri. Ta menoendjoekkan
loearkan
barang-barang dari roemah. bahwa
henmemborong,
peratoeran
Tapi teroes diketahoei oleh tokohouder, daklah dilainkan
oeroesan sendari
lantaran mana lantas terdjadi pergoemoe- diri. Apabila seorang ambtenaar mengerlan antara tocan L.P.F. dengan doea ma- djakan sendiri pekerdjaan itoe mesti ia
ling itoe jang bersendjata pisau dan pen- mendjadi penanggoeng djawab soepaja
toeng.
azas pekerdjaan itoe mesti tetap seperti

Perloembaan

Telefoon No. 998

LIE

Bombay
- Besar)

| Satoe bintjana.
tahoen pendjara dengan dipotong waktoe
mareka ditahan dalam preventief.
Seorang pendoedoek koelit poetih diKadoea persakitan trima baek itoe Bandoeng telah 'menerima satoe socrat
hoekoeman.
dari familienja jang .berada di Perzie,
—0—
jang menoetoerkan itoe negeri merasai
beratan, tapi tempoh ia mendapat dengar
Assistent Dikerojok.
bintjana heibat.
jang ia moesti kasih pertoeloengannja
Dari Palembang diwartakan pada
Penoelis itoe bilang, 36 hari dan maboeat mentjoeri, itoe gadis tidak maoc,
»A.D," bahwa hari Rebo assistent Huy- lam teroes-meneroes Perzie dihoedjani
disitoe anak itoe soedah dipoekoel.
gen dari onderneming Pagaralam telah di'Tempoh pemoekoelan tidak menolong, kerojok oleh koeli-koeli. Waktoe dilakoe- saldjoe zonder berentinja sedang matahari sama sekali tidak kelihatan: kcadaanak itoe soedah dianiaja lebih heibat,
kan pemeriksaan terujata sebabnja itoe
dan pada soeatoe waktoe pernah anak penjerangan dari orang banjak, adalah|, an ada gelap betoel-betoel.
Hawanja dingin sekali hampir tidak teritoe ditoesoek dengan pisau. Sesoedah diita tentang tjoelik berhocboeng
roesak
rawat di Weltevreden, sampai ia dapat tjerita-tjer
Tanaman-tanaman djadi
tahan.
dengan pendirian dari satoe fabriek thee
terbendam
poehoen
pochoensekali,
bikin perdjalanan poela, baroe anak itoe
sama
Semoea orang jang toeroet mengTerkabar lima poeloeh
dibawa ke Modjokerto. Anak perempoean baroe.
rojok mengakoe. Huygen dapat loeka be- dalam saldjoe.
ini sekarang lagi berobat dalam roemah
lebih moesti dipotong kaki serorang
rat.
kedi
begitoe
sebab
sakit gouvernement.
tangannja
ta
—0—
djahampir
saldjoe
kena
Ma'tjiknja jang kedjam itoe diverbaal
nginan
Ned, Ind, Aannemersbona.
tidak terdapat.
bagai jang kedjam.

HAP

000000000000000400000000000000000

Boekan manoesia.
Ind. Crnt. menoelis sebagai

TJOLONG BINI ORANG.

000000000000 000000000000000000000

erchabaran.

sadja).

Djika
tocan

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

toean

mentjari tabib jang dapat mem-

beri pertolongan bagi toean.
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.
Oleh sebab itoe, djika toean, atau familie toean,

atau kenalan
diselakan

toean,
akan

bila dihinggapi penjakit,
datang

mengoendjoengi

di desa, jalah disoe-

Fort

de Kock, satoe
didirikan

sampai

mentjapai oesia 30 t:ho»n, tidak heran
kalau dari sana djoega, dari negeri ketjil
itoe beberapa poeloeh orang Boemipoeteranja tertjipta mendjadi dokter, berpoeloeh-poeloeh poela mendjadi gocroe, Opzichter dan sebagainja. (Corr. S.D.)

S.R.B

India

RAM

—

Thabib

Wilhelminastraat 115 Medan

Telefoon No. 1326. .

,

nannja.
PARTICULIERE
NACHT VEILIGHEIDSDIENST
Oudemarkt. 7 — Medan
Telefoon 992
Directeur:
MULLER MASSIS

ISMAII, Oudemarkstraat 2 Medan

Ada sedia mendjoeal Petji tempahan, teroetama potongan Thamrin dan Soekarno, jang orang soekai zaman sekarang,

Djoega lain-lain potongan, badjoe anak-anak, topi anakanak. kemedja soetera.
Dasi dan sapoetangan, serban oentoek Hadji, saroeng

Samarinda, saroeng Batoe Bahra, saroeng Djokdja.

Pajoeng soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak
matjam jang lain.
-

Harga moerah, barang bagoes.
Mode paling baroe.
Menoengyoe dengan hormat,

Telegram adres:
ISHAK
»

AAdres

N fedan.
Oudemarkstraat

ISMAIL

soerat-soerat

dan

H. ISHAK

pesanan:

ISMAIL,

2 Medan

Awas!

Awas!

MANDAILING

KOEPIAH

M. NOERAIN
Kesawan No. 75

dengan

bersih.

Tjoekoep

Makanan

dioeroes oleh pelajan-pelajan dengen

Menoenggoe dengan hormat,
MARAH

BONGSOE.

Eigenaar.

Mesin

dibikin

bocat membersihkan
Foelis.

Tn AA Lt MA

PERKAKAS ADJAIB.

sampai ke Tapanoeli hingga Seloeroeh

MENLNNgTP ENY

KOK

MENOIY

Apa ini?

Djoeal

dan

beli

Mesin

Toelis

N

ETATy

.

|. BAROEMOEN, Oudemarksir.
No. 59 Medan

&

u

Mr

Batjalah ! !

Tendanglah VOETBAL merk CHAMPION
LESS en T.
Pakailah

kaoes

dan MATCH-

dan lain-lain jang ada sedia

dalam kita
voetbal

poenja toko.

dan

oentoek

kniedekker jang

kita sediakan

toean
- toean.

|

Toengganglah
Motorfiets
merk
NEW HUDSON dan MATCHLESS jang toean soedah ketahoei

TEKKENAARI

kebagoesannja.

apabila

Sanggoep, memboeat gambar roe- e
mah -rozmah dan merdjaga pz- #
kerdjaan : serta menerima oepahan
memboeat biauwdroek dag, wit

|
|

e
,
drozk.
- pot
Pot
ea!
mendio
sedia
Djoega
boenga dari Cement : Batoe tne- |
djan: Oempak (sendi) roemah:
Kelimah -kelimah

dengan tangan oentoek perhiasan
dinding dan Kreemaker,
lawan
Harga

Mohd. DAOED
Djalan

Medan.

Poeri

Tel.

dapatan dari Mr. Noisk iki Electro. Socatoe perkakas electrisch, jang dapat me| njemboehkan penjakit di dalam badan seperti ngiloe-ngiloe, tidak enak tidoer, dan

14

| bisa dipanggil dilain tempat, tentang bajaran boleh berdamai lebih doeloe.
|
Dan sedia mendjocal mesin itoe, ketjil dan besar.
«

Oudemarktstraat 53,

keterangan

K.
no.

1579

3 Prins Hendrikstr.

No 261 62
4

pakai,

Tjarilah

satoe perkakas jang dinamakan Electro Sathy Apparapus, soeatoe pen-

Tanjalah

(Kota Masoem)

toean

Djoega kereta angin merk MAGNEET, tentoe tidak merasa tjape
ringan, ladjoe dan potongan bagoes jang terdapat keadaannja.

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

t
Inilah

ditoclis

iang

ia ii

Ba

Ia

kita poenja adres:

HAN

SENG

& Co.
Telefoon 755 Medan.

lebih djaoch pada:

NAITO.
Tel. No, 1177. Medan.

:

Ie
&
&

Fotograaf

30965055505 05605

3

TERMASJHOER

SEMENDJAK

TAHOEN

1898

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

Ketjap

Japan

TAFEL

Perhatikanlah

SOJA

jang

No.

1.

tjap dan merknja:

atelier

YEBATA
Kesawan

No.

58

Medan

Telefoon

1346

Sedia djoeal Pathe Baby Cinema toestel
Bioscoop, dan bisa didjalankan dengan Electrisch Battery motor dan Dinamo bagoes

86 LUITENANTS WEG

MEDAN

dipakai dalam roemah tangga dan dibawak
dikebon - kebon dan bermatjam - matjam film
»Librarij” moelai 30-60-300 kaki pandjangnja.
No. 10278 Billy at Home
10124 Harold Waiter (Harrold Lloyd
10297 Tailaring (Charlie Chaplin)
e's
rli
» 10222 ChaDouble
(Charlie
Chaplin)

»

10123 Snub is Sciontifie (Snub Piollard)

Datanglah toean -toean dan ankoe
- ankoe pereksa dimana tempat kita

jang terseboet diatas, serta banjak lagi film jang tersedia jang kita
tidak sebeet namarja disini,
. Menoenggoe dengan hormat.

2de

sedia djoeal Mesin Toeiis 2de

Adres

MpemYANOMNPARA

Kaoem sport !

tanah Atieh
Pesanan baniak dan sedikit kita kirim dengan rembours.
5
Menoeng30e dengan hormat

MDAJED

B.

dan memperbaiki Mesin

Mesin Toelisnja harga boleh berdame.

Tiong Yong Hianstraat No. 48 — MEDAN.
es AMA
Ma
NAN ATA
SANGE SEN

PAKAN

bisa

Afdeeling

karangan O.K. M.D. Gamboes harga F 1.90.—
Toean-toean datanglah persaksikan sendiri

Menoenggoe dengan hormat,

TIONG

jang toea

Didalam

. hands merken, REMINGTON, ROYAL, OLI« VER, LINDETEVES, CORONA, EDIAL dan
Machine Sing, padi. Kita kasih Grantie satoe
tahoen, Lijst
Mentijp 10 djari beladjar sendiri

Ti topr anak samper topi orang tocwa, lam dari itoe sedia djoega banjak barang-barang
kelontong dan sanggoep imembarosi topi jang soedah toca dan kotor

SIN

baroe.

Oostkust van Sumatra bisa terima Abonnement

LN

Inilah satoe toko jang baroe, selamanja sedia bermatjam-matjam topi dan bermatjam-maWaru menocroet model tahoen 1930. Seperti topi Helmhoed dan Viltenhoed
dan moelai
,

potongannya.

Sekarang orang soekai. potongan
pendek, orang bilang pesen SOEKARNO namanja.
Dalam
kita poenja toko tersedia
sekalian potongan itoe, demikian djoega
potongan lain.
Kita soenja harga, orang soedah
sampai kenal, moelai dari Oostkust

kembali

Addressograph

Edison Dick. (met electrische

' kracht of Zondef)
enz.
Rool (getah) Mesin Toelis

N.

Gam

Graphotipe,

“

berobah

Toelis,.

'Gramophon en

hands, sekarang

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

bersih.

satoe malam.

Sekarang kita berada pada tahoen
1930, tentoe kemaoean dan xegemaran|
poen membawa vendoedoeknja pada

kemaoean tahoen 1930

jang

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

n

Medan

oedata

Ada sedia goedang auto oentoek passagiers. Kamar mandi dengan
air bersih dari waterleiding.

2

|

mendapat

segar.—

LAM DI MO TN
ARI tlai
REPARATIE ATELIER SCHRIJFMACHINES

—

SIBOLGI

Sedia kamar-kamar tempat menginap, lengkap dengan katil-katilnja. Terdjaga

B. BAROEMOEN van WELTEVREDEN
REPARATIE ATELIER:

Toko dan Fabriek
TOKO

- HOTEL

RIoooooooooooo

Peganlak harta benda tocan!
DENGAN
PEMBAJARAN
SEDIKIT TIAP- TIAP
BOELAN,
roemah, toko, goedang dan Iharta
benda toean, terdjaga oleh oppas
malam. Tertangggoeng keama-

HADJI

RIo000000000002

Awas
Pentjoeri !

pada: TOKO.

000000000000000000

mna BUROPA
“Dari mode

000000000000000000

Advertentie

Ini ketjap Tafel Soja, telah banjak dapat poedjia dari
Proffessor dan Thabib dinegri Japan, oleh sebab itoe sekalian kaoem saudagar perloe menjimpan ketjap ini di dalam
kedeinja, soepaja menjenangkan pada sekalian langganan.
Menoenggoe dengan hormat,

KOMAI
86 Luitenantswegs Medan

Telefoon

No. 666.

Keperlocan toean-toean ini “hari atau

boeat hari jang akan datang, telah kam

sediakan dalam toko kami, baik oentoek

tjetakan, demikian djoega oentoek perabot
Is menoelis

|

correspondentie,

'Togan-toean kenalan lama, jang telah
memboeat perhoeboengan baik dengan
kami selama 18 tahoen, baik jang tinggal di Atjeh, maoe poen jang tinggal
di Paneh, Koealoeh, Asahan, ime loen goen
Karolanden, dan lain-lain, tentoelah tidak
meloepakan pada kami.
ut an-tosan atoerlah pesanan pada |
i ini hari djoega.

$& Boekannja omong kosong,” dah”
& boleh tjoba bikin pakean sama
& ini adres jang. soedah terkeral: W
:
M4

&

»Sedikitoentoeng|@

banjak terdjocal,"|

Persediaan:

AB

D U L

Kicermaker

—

Lijm tjair” per M. f1.- #0.75 dan (040.10
N

Stempel

Tempat

Stephens perfl. f0

»

violet

t

tinta per st:

"40:50

f1,50 dan f1.— |8

Vloeimap—alas menoelis
Postpapier berrol merk ,,Uilen"

f2,50

berikoetvlocinja per blok

Postpapier (perrol

?

2

ea
Ditanggoeng

potongannja

dan kemaoean

bagoes serta pas

menoeroet

model

BERDAGANG

/ Meranti din: Poenak
| roepa-roepa” oekoeran

Dilocar kota Medankita

| dengan

harga moerah.

Djvega selamanja kita adg persediaan |
kajoe laoet, roepa-roepa oekoeran. |
| Anak kajoe, '#bamboe Siam, atap Nipah |
| dan lain-lain.

L
2
200020020000000

£

?

Menoeggee dengan horm

MOEHAMAD
ASIF
Hovthandelaar “Toko Spoorstraat Ocdjocng
Telefoon' NG, 1»
Sedia

bisa &

145| @ kirim dengan rembours,

Medan.

mendjogal
roepa-roepa
3 oemah seperti:

&

alan, Eng
per
blo! f 1.50
X
bertjetak

dari kajoe|

(damar batoe)
jang terbikin |

(oleh Fabriek N.V.S.H.M. Singapore,|

orang zaman se- &
kain-kat
Aan

Telt. 42. |

ceng

Balai,

kajoe
meranti

€-:
1
asn ang Singapore! AT!
“kajoe Iaoet,- Kassau,
@.
Menoenggoe p dengan hormat. 3 e Atap zink Cement, Batoe merah, Kapoer
tong, kapoer goni, kapuer kaleng, minjak
Postpapier—Zonder rol speciaal
& c0
6 kajoe, dan selengkappja ditanggoeng sedia
boeat mesin toelis, warna blauw
POLLLLOLLOLLLLL
perkakas mendirikatt. roemah-roemah,
dan koening per 100 vel f 0,85
Kalau sadja- datang membeli kepada
nd”

merk

1D

ob

Bal

@ ka
4
dia
?
rang an Sera

fo.70|p

bertjetak

NM

Telefoon No, 1126 -- Medan
- Deli” &

@

merk

:

&

Belawan |
Atapwi

Papan dam' brotti- brotti

000000000000000

Kami poenja sijsteem sekarang :

“Tinta Hitam

&

Handel Mij. & Elect. Drukkerij | Medan" Fe
| Paleisweg/Soekaradja.
»SINAR DELI"
| Telf. 1119.
Moskeestraat 57, Medan.

berikoet vloeinja

Batjalah

bertjetak f 1.35
Postpapier—Zonder rol boeat mesin
toelis warna poetih ,.Luna Bond”

per 100 vel f 0.75

Harga selamanja melawan!!
Menoengyoe dengan hormut

Sinar Deli

bertietak f 1.25

Postpapier berrol poetih

kita, pestilah moedalnja roemah mendjadi
enteng, dan perkakasnja semoea dari kajoe
jang baik belaka,

,,Luna Bond”

per 100 vel f0, 85 bertjetak f 1.35
Bloknoot

per blok

boeat sewa roemah f 0.60

£1.20

5

f1—

Copieboek

R

f2,50

Cahier

si

TOKO

2

50...
00...

3.75
7.25

Menjediakan

kwaliteit jang bagoes
lijm jang tjoekoep.—

dengan REPARATIE toean poenja band ?
memperbaiki
pada jang tiada mengerti.

pada kita, dimana kita- kerdjakan toeroet peratoeran Europa.

Memperbaiki

dan

Itoelah

Band boeroek
Selamanja

kita

kita poenja

15

Tanjalah

mata

keterangan !!

060000000000000

400000000000000

Boekoe-boekoe jang paling baroe terbit:
KATIAUAN

PERTJINTAAN

Djoega

sedia

oeang.

Keoentoengan

barang-barang

SENGSARA
PERAWAN

pkl
terdiri dari

berlampir

almanak

hari

1 glas se-

toean- tocan
pertjoema.

toekar

katja jang

GADIS

ENAM

sangat

boleh

Menoenggoe

“.
2
"In

3 djilid.compleet

—

,225

loepa orang toca,

2 djilid

0150,

—

"ln

125

,

"09.

Dan banjak lain-lain boekoe jang tidak

125
ambte-

125

150.

,

» 125
n 035...

terseboetkan semoeanja.

Silakan pesan

Harga selamanja bersaingan.

Belilah. dan bjatjalah DOENIA
Nona

n ON
100

stan

(Nona Hermina ), perkawinan dioedjoeng sendjata

—

manis sangat menarik

FILM, jang terhias gambar filmsteren, dan Nona-

pemandangan, karganja hanja 0.20, sadja satoe boekok:

Firma HARNAMSINGH
23

“

& SONS

LOTENDEBITANT:
MOSKEESIRAAT

Oecmoer djadi bertambah
Redjeki djadi moerah.

42

TELEFOON

" Adres

jang

KIM

LIONG..

Toekang-toekang

JADAH

disediakan

terkenal

Calcuttastr. 9.

jang

djempolan

dari

Seraits Settlement.
.
Persediain kita selamanja ada kain jang nomor satoe

(kwaliteit

jang baik).

matjam-matjam

Bikinfah
mendapat

Palmbach,

Drill,

Serge

dan

warna.

pertjobaan

sama

adres

kita

ini

soepaja

kesenanyan.

Menoenggoe dengan hormat, '

N.B

Pesanan boeat Toear kota MEDAN, boleh kirim"
dengan rembours.

|

Anggoer
tjap

BOE LA N.

Bergoena

bagi lelaki

—0—

BISA DAPAT

Berfaedah

BELI

bagi

perempocan

DIMANA-MANA.

POO

THAI

FOO

SENG KIE

Awas!!
Maoe tjantik?
Maoe gaja?
Datanglah di Calcuttastraat No. 31 - Medan
Ka
Pe
Pekerdjaan

- Dispensary

tjepat dan netjis

dan

dan keper poetih. Harga
“sama toko -toko
jang lain. Pesanan dari lain tempat dikirim dengan
rembours.

djoeal

ditanggoeng

.

sedia segala kain-kain seperti palitbeach
- lenen-flanel

Telefoon No, 789,-Postbox No. 114, Kesawan Nai 6. Medan.
Ada

58

.mempoenjai kepandean jang tjoekoep,” ' "

Hoofddepot:"

ANTICONOL, obat sakit kentjing.
BE
uanRaih

906-

000000000000000

Apa sebab orang mesti pilih adres jang diatas?!
Orang jang Gentleman, dan maoe mendagat” tjoekoep
aksie boeat doenia modern, memang selamanja datang
dimana kita poenja tempat.
.
Kita, akan memenpehi bagaimana kemaoean toeanloan dan tengkoe-tengkoe sampei tjoekoeps»senang.

——

o1g

150,

2 djiid —
dan familie, loepa da-

sangat sedih dan hiba

minta prijslijst.

"

—

17 kali bertjerai
Landru dari Indonesia
Asmara Djaja
oleh Adi Negoro Tjinta sedjati

dan

» Ol

2 djilid

naren, dan ..Pokrol bamboe'"

dengan hormat.

3
Xx
Obat

"00.
"3...

menarik hati

JANG MALANG

—|Ketjantikan

.tjotjok
lagi
dengan
- toean.
be: sar bagi toean

klontong. Boeat beli banjak

Jules Verne

010

—

Dictionary amat perloe sekali

MEMBAWA NIKMAT
DESA, lepasan MULO

»

2 djilid

“IBEREBOET PERAMPOEAN
dioedjoeng revolver
&
'Commissie Pengoebah Atoeran Pemerintat.an di H. B, bergoena oentoek

BL

beloem makan.

"065

terhias banjak

AWAS! Bergoena oentoek kaoem socp:r dan sais sado dan lain-lain bagaimana
oendang-oendang memakai djalan Raja di Indonesia.

mi-

3 X se-

dinding

Atoerlah pesenan toean dengan segera pada:

35

dan mempoenjai

1930

ratan bertjinta-tjintaan dengan Belanda Indo achirnja ......?

kita kasi rabat jang pantas.

7.50

Melajoe

£ 1.50 porto f. 0.10

oleh D. J. Loebis tjerita seorang jowr-

achirnja

KEMBAR

ongkos

Boleh
ta

keloear

kita.

ANNA KARENINE (Hatinja satoe perampocan) oleh Leotolstoi sebrang pe-

segala roepa katja mata.

tx
tidak oesah

oleh

000000000000000

Kleermaker (Toekang djait)

noem

atas djaminan

bd
“
“
.
?
?
»
D4
»
»
»
»
»
?
?
bd
»
?
»
»
»
»
»

000000000004000

Mengelilingi Doenia dalam 80 hari

1 lengan

dan segar

Tjoema

Kita,

bisa bikin baroe.

kerdja

000000400000000

Sehat

Memperbaroei

Specialiteit

ngarang jang telah tetmasjhoer

ta jang Wotjok oentoek ke-

per 100-t. blancof 1,15 bertjetak #1.65

1000,
Al.
Sekalian enveloppen ini,

MATA

sehatan
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