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roeangan kabar kawat kemarin,

ringkas dari
kita moeatkan satoe telegram

mengeloeh,

djika

belasting

Pemerintah, janpangmpsati

bocat

memerintah

itoe sehari-hari: pemerintah

jang senantiasa

Ini kita pertjaja, sebab pemerintah jang

oeroesan ocang.

a, akan mengerti sendiri, apakala
Memperhentikan pengambilan Pegawai. bidjaksan
menekan raiatnja dengan
malaiseia
dimasa
Memperlambatkan pekerdjaan oemoem. belasting, sama ertinja dengan: ia menjoeperkara
kesoekaran didalam

ertinja

oeang. Pengambilan pegawai. Meneroes-

oedahkan pekerdjaan oemoem, dan menj
kan.
kannja pada waktoe jang telah ditentoe

sahkan dirinja sendiri.

Dimana

pemerintah

oeang, dimana

ocang

perloe

memakai

itoe soesah

akan

diperoleh, maka keadaan seroepa itoe,
Semoeanja berkehendak kepada oeang.
mendjadi soeatoe ramalan pada masa jg.
akan
datang. Djika ramalan baik, bolehan
lidik
penje
oekan
dilak
ang
Dan, sekar
lah
kita
membesar-besarkan hati, tetapi
oep
perkara oeang: 'ambah tjoek
didalam
artinja : bahwa

pemerintah pada waktoe

ini, soesah didalam perkara doeit.

Sesoeai telegram

diatas itoe dengan

ritik ada satoe obat mandjoer, oentoek diri sendiri
bergoena besar, kalau digoenakan terhadap orang
lain, boleh mandja8i sebagai .ratjoen”
(Gerrit

Clerg).

Soeara Ramui.

ri rubber tidaklada lagi penghasilannja
jang lain. Ia kafgyan pokok kiretnja hanja 1500 pokok sadja. Lain tidak. Dari
sitoe sadja ia hidoep.

Bagaimana

goena

belasting,

djoemlah jang kekoerangan itoe.

penoetoep

Toean Malim Soetan: Tidak moepakat

tentang

beliau

di

Djambi kira-

n, tapi

arange-bating sefatang”katanja

pendang, hoekoem.

kira tahoen 1922 beliau tjeriterakan djoega soedah tidak lakoe lagi.
betapa banjaknja auto auto sekarang.
Toean Controleur menanja pada toean
Boleh dikatakan antero tempat ada itoe
Malim
Soetan berapa pohon iapoenja pokenderaan jang band-bandnja ada terboeat
kok karet?
dari pada rubber.
Toean Malim Soetan: Ada kira 2000
Sedang ditempat kita ini djoega mopokok tocan! jang bisa diampil.
tor soedah penoeh,
Orang-orang semoea soedah moepakat
Beliau mengatakan dalam setahoen ada
kira-kira 800.000 ton rubber bergoena distop boelan Mei tjoema toean dandoea
orang lagi jang tidak, itoe tocan tentoe
dalam pabriek.
Setelah beliau menerangkan dengan Chianat.
Jang berhadir ketawa.
senjata-njata hasil2 rubber maka beliau
Menoeroet kepoetoesan
koempoelan
sendiri soedah kerapkali mengatakan pada kepala-kepala anak negeri soepaja ke- itoe semoca moepakat distop boepala-kepala anak negeri itoe soeka me- lan Mei.
Dalam vergadering itoe toean Conmimpin anak negeri pada oesaha tanah

perloenja

gai

kita berkoempoel disini. Seba-

toean-toean

ketahoei

bahwa

pada

boelan Mei nanti tidak memotong havea
lagi satoe boelan sadja lamanja,

Menjetop (tidak memotong) havea boeDjika Wali Negeri jang sekarang soe- lan Mei ini boleh dikata keroegian besar

Perkara kenaikan belasting ini, — baik
satoe sen, maoepoen satoe benggol, — asal
sadja belasting dinaikkan namanja, soedah

terang mengedjoetkan telinga raiat.

Tidak ra'iat Indonesia sadja, demikian
ra'iat Belanda, tidak perdoeli,
djoega
ia seorang koeli, atau seorang
apakah

Ramalan kita didalam perkara ini, boleh
djadi akan kita rasai poela, seperti jang
kita rasai, pada masa Gouverneur Gene-

pada onderneming-onderneming.

njata kelihatan ia berperasaan jang

amat

.

tidak senang.

Berhoeboeng dengan kabar-kabar jang

disiarkan itoe agaknja, perkara akan menaikkan belasting, didalam De Volksjang kita terima kemarin,
courant,
ditjitakkan satoe gambar sindiran
itoe, meroepakan
Gambar sindiran
orang-orang jang chawatir, melihat peng-

hematandan tekanan belasting, secempadilangit.

ma mendoeng

rintahan G.G. jang

masa pemedigantikannja.

pada

waktoe

hitkan
kita

jang

laloe,

jang

djoempai

sekali lagi.

Barang

mengatakan

sebab

rangan perkataan bohong, memboedjoek

orang akan memberikan barang “atau
akan memboeat oetang atau meniada- -

kan pioetang, maka ia dihoekoem, karena menipoe, dengan hoekoeman pendjara selama-lamanja empat tahoen.

berhoe-

selamat tinggal
oepaja, soepatidak dengan
kegembiraan.

soeatoe

sekarang mengoetjapkan
kepada kita, akan berdaja
mendengar belasting akan naik.
ja: kita ditinggalkannja,
Didalam keadaan seperti sekarang: di- kesedihan, tetapi dengan

dalam keadaan malaise soedah moelai meSebeloem liwat waktoenja, barang semoekgel: didalam masa perdagangan terpoekoel moendoer, baik dagang import. soeatoe, masih ada harapan dapat ditodagang

njaoepoen

export, hatta

kaoem

Sumatra.
T

Vergadering tentang rubber
?»

di-Tapanoeli.

long!

Toean Controleur lebih doeloe mengoe-

Baginda
Jang berhadir kelihatan toean
Oloan Soripada Demang Ie klas Sibolga.
Assistent Demang JLoemoet, semoca kepala-kepala koeria dibagian ini, kepalakepala kampoeng saudagar-saudagar rubber Boemipoetera kira2 100 orang semoeaja,

sementara diloear ada kira-kira 100

e-:

Rubber

jang doeloe harganja ada be-

gitoe menjenangkan sekarang soedah toe-

toen, inilah jang dinamakan moesim me-

leset. Dan dalam moesim meleset ini, s0esah sekali mentjari kesenangan dalam
penghidoepan.

Lebih

djaoeh Controleur mengatakan,

djoega jaitoe orang-orang (perke- bahwa beberapa orang - orang pintar di
rubber).

Setelah salah satoe diantara jang enam
orang itoe sedar bahwa mereka sebenarnja
diramai-ramaikan orang maka iapoen pergi
kepasar 'memanggil teman sekampoengnja

Ada F 75:
Masih adakah lagi simpanan getah di- boeat menolongiteman-teman jang diraroemah ?
mai-ramaikan orang. Dengan demikian
Tidak toean Controleur! menjahoet berlarilah orang kampoeng Soengai Doerian ketempat pergadoehan itoe. Ramaitoean Golam Sjah.
Siapa lagi bitjara? kata Controleur.
Bitjara t. Soetan Lami Adam.
Toean
ini memoedji bahwa atoeran

Dari Pemeriksaan Hakim kita lihat,
bahwa Hakim menoedjoe kedjIjoeroesan
itoe. Dihoekoem atau dibebaskan kedoea
toean-toean terseboet, adalah bergantoeng
kepada: sah-kah atau tiada mereka mehdjadi Voorzitter dan Secretaris perkoem-'
poelan itoe.
Biarlah

seteroesnja

lah orang disitoe kira-kira ada empat poeloeh orang berpoekoel-poekoelan. Kira-kira
sedjam lamanja mereka bergadoeh itoe
maka politfepoen datang.
Orang jang bergadoeh itoe semoeanja

djoega nanti.

menipoe

—0—
Volksbank jang

den Hoeria

Cristen Batak. Sebahagian

menjoekai
tanah jang di Oedjoeeg
Balistraat, jang sebahagian lagi menjoekai tanah jang di Polonia.

Oleh
djadi

karena

dan

ditoedoeh

menggelapkan.

Toean Lim Phi Goan: Tiada moepakat darihal 4 perkara, jaitoc artt. 372, 374,
separo-separo

sadja.

selisihini,

— menjatakan

Gemeente

poetoesannja :

tanah
itoe
ditahan — doeloe
memberikannja, sampai sepakat orangorang Kristen Batak.
Didalam pada itoe Rynsche Z:nding,
masoek ketengah, hingga tanah itoe
djatoeh kepadanja.
Inilah pokok pangkal

poen didawa

perkara.

Meski

sampai ke Raad van Justi-

tie, Hoeria Kristen Batak tiada dapat lIagi mempoenjai tanah itoe.

Achirnja pihak kita sendiri jang mesti
pesakitan.

sja

djadi tjonto dan peladjaran oentoek masa jang akan datang. ....

saja, saja ambil 1000 K. G.
Pada hari Kemis tanggal 17 boelan
Berbitjara tocan Gho Kay Eng: Toean April, Landraad Padang Sidimpoean teini ada mempoenjai pendapatan lain, Ia lah diperiksa perkara
Mohamad Arif
kata minta distop 15 hari bogfan. Mei Loebis, bekas Filiaal - beheerder . dari
dan hari 15 dalam boelan Juni.
Nolksbank Tapiannaoeli di PadangsidimToean Baginda Naposo: Toean ini poean. .»€
tjotjok “kalau diambil separoh sadja.
Sidang Landraad dimoelai poekoel 9
Toean Soetan Maraoedin kepala kam- pagi dan pemeriksaan sampai poekoel 1
poeng Simanosor: Toean ini moepakat siang dan sesoedah pauze mak dimoelai
distop seboelan.
poela poekoel 2'/, sore sampai poekoel
Toecan Soetan Manoekar Lebih moe 5", sore-sore.
pakat diambil separoh-separoh sadja.
Jang ditoentoet pada pesakitan, ialah

Eropah soedah mentjari keterangan apa- kalauSemi

ini kita

Terang sekali dbedoek perkara, bahwa
reka jang mengadoe kekoeatan itoe adalah memakai tangan sadja. Perkara ini jang mendjadi asal moelanja: selisih
soedah diserahkan pada Groote Rapat dan antara kita sama kita.
Soeatoe ketjelakaan jang haroeg menbagaimana kesoedahannja kita kabarkan

K.G. Tapi meskipoen begitoe saja soeka
seperti atoeran ini, tetapi hendaklah kalau Beheerder
boleh diambil seperdoea sadja atau matjam

perkara

Didalam memilih doea bidang tanah:
ini, timboellah perpetjahan diantara le-

ini ada bagoes, tapi soesah sekali pada
doedoek dibangkoe
koelie-koelie.
Koelie-koelie saja kata t. tidak adajang mendapat loeka sebab me-

tjapkan selamat datang pada itoe toean2
Soetan Lami Adam adalah orang Djawa
kepala-kepala anak negeri dan saudagardan
Nias banjaknja ada 80 orang dan
saudagar maoepoen pada jang berhadir voorschot ada #1000.
semoeanja.
Kalau saja stop tentoe saja banjak roegi.
Pembitjara mengatakan bahwa sebagai Pendapatan saja satoe boelan ada 2000

toean-toean ketahoei masa ini adalah harga rubber soedah djatoeh sekali harganja.
Distop boelan Mei.
Sebagai kita tahoe bahwa rubber itoe
adalah soeatoe penghasilan pada anak ne“ Pada tanggal 22 April, kira-kira poe- geri dimana tiada salah kalau kita katakoel 10 pagi dengan bertempat dizaal kan, rubber itoe soedah mendjadi darah
» Landraad kota Sibolga pelek: diadakan daging anak negeri.
vergadering tentang membitjarakan rubber.

atas nama perkoempoelan itoe.

serahkan kepada pemeriksaan dan kepoetoesan Hakin.
.
:
Oentoek mengadakan bandingan terhadap kepada pihak kita sndiri, ada
pentingnjaakan kita oesoet, dari mana asal
namanja.
Demikianlah
asal moelanja, moelanja, maka perkara ini sampai terorang Soengai Doerian bertandang ke- jadi.
pada gadis gadis di Poerba Sinomba.
— Dari samboengan verslag jang kita
Kata orang Poerba Sinomba perboeatan
orang Soengai Doerian berketelampauan. moeatkan hari ini, ternjata hal - hal jang
Sebab itoe pemoedapemoeda orang berikoet :
Hoeria
Kristen Batak disini, telah
Poerba Sinomba bermoepakat
soepaja
mengoempoelkan oeang, hinggatjoemereka terpaksa meadjar kelakoean orang
koep oentoek mendirikan satoe gereSoengai Doerian itoe. Berkebetoelan hari
dja.
Tanah soedah poela diberi oleh
pasaran diantara kedoea kampoeng itoe
Gemeente. Disoeroeh pilih mana tanah
jaitoe pada tanggal terseboet diatas maka
jang disoekai, di Polonif atau di Oedendamannja orang kampoeng Sinomba
djoeng Balistraat.
itoe soedah naik kraatnja, maka karena

ngan kajoe jang apasadjaada ditangannja.

Ada delapan orang.

siapa jang dengan maksoed

hendak mengoentoengkan dirinja sendiri atau orang lain dengan melawan bak,
baik dengan memakai nama palsoe atau
pangkat palsoe, baik dengan akal dan ''
tipoe moeslihat, maoepoen dengan ka-

Adalah toean-toean Ignatius Hoetabarat
dan
Herman Panggabean,
diangkat
boeng dengan keberatan-keberatan orang didalam soeatoe vergadering jang dihadiri
jang bersangkoetan dengan Volksbank oleh 117 leden (sedang djoemlah leden ada
toean Controleur nanti akan
menolong, 227 orang).
Menoeroet advies dari Notaris, vergatapi beliau berermboek doeloe
dengan
dering itoe sah dilakoekan. Djadi menoebestuur-bestuur jang lain.
Kira-kira poekoel12 vergadering selesai. roet advies itoe djoega, makatoean-toean
—0—
Hoetabarat dan Panggabean, sah mendjadi
Voorzitter
dan Secretaris dari Hoeria:
Perang-Tanding.
Kristen Batak. Ertinja, mereka boleh djoega memboeat oetang dan membajar oetang
troleur ada

moekoelnja dengan tangan baikpoen de-

Voorschot?

bagaimana orang merat terkedjoet, kalau

mendjac

sangkoetan pada Volksbank, inilah j.
mendjadikan
kesoesahan bagi siperke-

mema-

lidah dan perasaan, djangan

Oleh sebab itoe, sebeloem G. G. jang

ini

ia tiada setoedjoei Pembitjara

mengatakan bahwa, keboen Boemipoete-

read

Boenji artikel itoe, jalah:

boen
Boemipoetera bila menjetop ke- panasnja meletoeslah panas itoe. Ditepi
soengai antara Poerba Sinomba dan pasaboennja
diboelan Mei.
Jang paling menanggoeng
bebannja,
ran itoe menoenggoe kedatangan pemoedaToean
Controleur
menanja
pada
toean
ialah: raiat.
Golam,
berapakah
loeasnja
keboen pemoeda soengai Doerian jang poelang
dari pasar.
Kedjadian
jang soedah-soedah itoe, toean!
Setelah datang kira-kira 6 orang Poerba |.
mendjadi peladjaran bagi kita.
Kita haAda 2500 pokok jang ditaksir.
Sinomba
itoepoen ramai-ramaikanlah mecap sadja, soepaja apa jang kita rasai
Berapa orang koeli?

boekti,

Sindiran

ini adalah

raal Limberg Stirum, digantikan oleh ra itoe hanja diikat dengan voorschot
dan soesah sekali bila toeroet penjetopan
Gowverneur Generaal Fock
Kesoekaran didalam perkara oeang, boelan Mei. Tapi meskipoen demikian t.
kesoekaran didalam perkara dagang, jang Golam Sjah mengatakan lagi ia moepakat
itoe, tapi ia minta soepaja 50
mendjadi sebab-sebab jang penting, me- seperti
PCt.
restrictie.
Lebih djaoeh toean Golam
ngapa Fock mesti mendjalankan pengheSjah katakan lagi bahwa keboen-keboen
matan jang heibat.
Tidak obahnja pada.masa itoe, Fock Boemipoetera itoe banjak bersangkoetan
mesti berhemat, oentoek menoetoep ke- dengan Volksbank. Sebab dengan per-

hatta seorang jang bergadji
saudagar,
besar. Kalau mendengar belasting naik, royalan jang berlakoe pada

,inboorling”

riboet sesamanja. “ng
Moelai kemarin, didalam roeangan kabar kota kita moeatkan verslag penarik,
saan, perkara Voorzitter dan
Secretaris

Tapi orang berpikir roegi besar tidak
Karena menandangi gadis-gadis.
apa, hanja satoe boelan sadja sedang keoek
oent
n
jaka
land
dibe
akan
g
la, oean
moedianyakan beroentoeng.
“lobang-lobang” jang baroe, djadi lebih- akan merasai soeatoe kesoesahan.
Minggoe j.l. di Poerba Sinomba (PaDengan djalan menjetop boelan Mei
Soeatoe
langkah
oentoek
memperbaiki
lebih ,,pajah.”
dang
Lawas) Tapanoeli soedah terdjadi
keadaan oeang, tidak boleh tidak, tentoe kita rasa havea nanti akan bagues hargaantara satoe kampoeng
Djika dari sana sini tiada dapat ..mata mesti didjalankan.
nja, tetapi kalau tiada rata-rata tentoe pergadoehan
Poerba Sinomba dengan kampoeng Soeoeang” diambil, djika dari beberapa post
djadi sia-sia (pertjoema).
Tindakan
jang
akan
diambil,
dengan
ditenggangkan poela, soepaja post post keadaan seperti pada masa ini, tidak boleh
Kami orang Belanda ada mempoenjai ngai Doerian sehingga menggontjangkan
jang lain djangan terlampau ,teraniaja
tidak tentoe.... Bezuiniging.
seloka (pepatah) jaitoe Lebih doeloe segala pegawai politie moelai dari sebawahnja sampai kepada seatasnja.
oempamanja ocang masih beloem tjoekoep,
Akan menaikkan belasting ,tergigit roegi, baroe beroentoeng.
pemerintah biasanja akan mengoesahakan lidah“: akan dikoerangi beberapa post,
Asal moelanja perkara itoe PertjaSekarang «baiklah. »kita, bitjarakakan toetan
soepaja ditjari djalan bagaimana, soepaja roemit poela: akan dioendoerkan beberapa tentang maksoed
mendengar kabar adalah sebagai
W##-inidam
siapa-siapa
penghasilan negeri akan bertambah.
berikoet
:
maoe bitjara. Sekian kira-kira
pekerdiaan jang dipoetoeskan, bererti sekarang
Sebagai kebiasaan di Tapanoeli berkeringkasan
pembitjaraan beliau itoe.
soeatoe
kemoendoeran.
Beberapa hari jang laloe dikawatkan,
Toean
Golam
Sjah mengeloearkan tandang adalah kebiasaan pada pemoeda
pendapatannja bahwa apa jang dimaksoed pemoeda sebagai Lampoeng mandjau
bahwa pemerintah bermaksoed akan menaikkan

ke I.

kalau distop seboelan. Ia terlaloe kebe- Hoeria Christen Batak, jang ditoedoeh
atn
i. Betoel ia ada handelaar ka- telah melanggar artikel 378 dari oendang-

tongan rubber boelan Mei sebab itoelah

dah berangkat, meninggalkan keadaan
kesoekaran oeang seperti jang kita dengar
pada masa ini, maka bagi penggantinja,

Moe-

merasa keberaffngsekali. Sebab selain da-

lain

Djika oentoek menoetoep belandja-ben.
landja, seperti jang biasa dibelandjaka
poee
tento
ah
soed
oep,
oeang tiada tjoek

. Sodogoron:

taan tocan Gho Kay
seboelan toean ini ada

jang tegoeh

keadaan ini, roepa-roepanja, soeatoe ke- seperti bersawah.
Sekarang kita bitjarakan tentang pemoadaan jang mengetjilkan galboe.

njata lagi ramalan itoe, djika kikabar jang kita terima beberapa hari jang ta Lebih
ingat,
bahwa Gouverneur Generaal
n
tahoe
laloe, bahwa oentoek begrooting
jang
sekarang
akan meninggalkan Indoben
ranga
kekoe
jang akan datang, masih
nesia,
Beliau
akan
digantikan oleh orang
knja.
banja
en
berapa millio

Tahoen

bergontjang karena

tiang

ertinja dengan

dan mengoekoer keadaan didalam negeri, tentoe
memperhentikan pengambilan Pegawai serta mengetalioei perkara itoe.
em.
memperlambatkan pekerdjaan oemo
Oleh sebab itoe kita pertjaja, pemerineratoeran
an-p
toer
pera
gkan
pocla mempertimban
dalam tah itoe akan ,.berkira-kira" poela, djika
jang penting. sampai selesai penjelidikan
hendak menaikkan belasting.

Ini

Toean M. T:

memikoelkan beban jang berat, kebahoe
rakamkan orang jang soedah koeroes kering.

Weltevreden: berikoet ini kita
Membalas
Organisatie ' Commissie

tani, sama

dinaikkan poela, samalah

J

critik. Banjak mahkota djatoeh sebab critik. Banjak
kejakinan kekal berobah karena critik..... dan

#Banjak

Fock akan datang kembali?

Publiciteitskantoor ,De Globe” Singel 95 Amsterdam.
29 Medan, Ch. Ayoeb Djabbar — Pematang Siantar.

Zoel'kaedah 1348.

TIATETAN.

(Ini hari diterbitkan 2 lembar).
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Zaman

F'

Penbajaran lebih doeloe.

Pembajaran lebih doeloe.

. Lembar

3

sekoerang-

koerangaja f 1.50, Berlangganan boleh berdamai.

Hape

HASSAN

263, dan

378 dari Wetboek

Soeatoe ketjelakaan jang haroes mendjadi goeroe.

recht, jalah:
dan menipoe
djabatannja.

Sipembela

ditoedoeh menggelapkan,
dengan mempergoenakan

dari

perkara

ini. adalah

Toean Sjakirin Loebis tinggal
di Padang-

sidimpoean.

Kepoetoesan

Landraad,

persakitan te-

rang salahuja tentang 3 matjam hal toedoehan itoe dan dikenakan hoekoeman

1'/, tahoen dipotong waktoe pesakitan se-

lama ini ditahan.

Pesakitan minta
van Strat- koeman itoe,

gratie

dari hal hoe-

He beba

|

aw

'Pertja

Timoer.

Penggeledahan

.Minjak.

Sesoedah ,,perang"

sampai kereta angin itoe berdja- Batak tanah itoe ditaroeh doeloe diatas

Beloem

diwaktoe. beloem tentoe siapa Bestuur
dari Hoeria Christen Batak segala soeratsoerat dioeroes dan diterima oleh toean
Wu
Sinaga pendeta ,Batak di Medan
ni.
Begitoe djoega satoe soerat dari Nederkan dalam satoe soerat, bahw4 kalau ge- landsche Handel My ini pendeta pernah
redja itoe soedah siap didirikan, itoe ta- djoega terima. Dalam itoe soerat diminta

Korban piring nasi.

Menjamboeng perkabaran tentang pem-

HiDii
nah akan diover atas nama Hoeria Chris- keterangan siapa sebenarnja jang mendjaditimpa besi sampai mati.
ten Batak, djika perkoempoelan ini soe- di Voorzitter dan Penningmeester dari
—0—
Hoeria Christen Batak jang nanti berhak
Seorang Indonesier pendoedoek kp,, dah mendapat hak rechtpersoon.
Leher

beslagan Benzine dan Petroleum dikedai
Heap Guan di Pangkalan Brankan, tanggal 24 kita dapat chabar layi, jang peng- Poengai (Bindjei) telah meninggal doenia
geledahan

malamnja.

ioe masih

diteroeskan

Penggeledahan

djoega

malam

menoeroet chabar j. kita dengar

pada

itoe, pitaal

berhasil

dioegaPada Sub Agent B.P,M. jg. lain (dike
dai Kwong Ban Lie), terdapat lagi beberapa

Selama tanggal 9 Juni — 12 December

lan djaoeh, baroe sadja dinaikinja, iapoen nama.Rynsche Zending. djatoeh.
7
“Begitoelah djadinja Iiingga sampai seKereta anginnja terlempar, ia terbanting karang tanah itoe dan geredja kepoenjaan
ketanah ........ ditempat itoe djoega ia Hoeria Christen Batak tetap tertoelis diamelepas djiwanja jang penghabisan.
tas nama Rynsche Zending.
—0—
Tetapi oleh Rynsche Zending dinjata-

malam

Djoema'at

Bangkatan,

kemarin di-Hos-

disebebkan

ditimpa

satoe perkakas diroemah seorang Tiong
hoa di Bindjei ditempat ia membocroeh.

Itoe

soerat dari

Rynsche

Zending pe-

sakitan serahkan ditangan Landraad.
Dan diatas satoe oorkonde jang dicemenkan pada dinding pintoe geredja itoe

mengoeasai wang kepoenjaan perkoempoelan
jang disimpan” dalam itoe Bank.
Soerat ini nanti dibalasnja bahwa beloem ada waktoe itoe Bestuur, tetapi ka-

Kalau tocan-tocan datang plusier |

nonton Carnival Shows ada membawak Kereta Angin, simpankanlah Kereta Angin itoe pada:

Persimpanan Speda

Merk ,SENANG"
Pada tempat ini selain Standnja
loeas, poen pendjagaan diatoer de-

ngan baik.

ma

embajaran tiap-tiap
f 0.10.—
Pap

Speda tjoePp ii

diterangkan poela dengan njata bahwa
Pendjagaan
ditentoekan sampai
itoe geredja kepoenjaan dari Hoeria Chris- lau soedah tentoe siapa Bestuur dari itoe
poekoel
12 malam,
.
djoediberitah
akan
perkoempo
oekan
elan
banjak benzine dan Petroleum, jang ber8
Lebih koerang empat tahoen jang soe- ten.Batak. Itoe oorkonde toeroet djoega ga.
Pengoeroes.
djoemlah lebih banjak dari pembeslagan dah, sekeloearnja dari sekolah Melajoe, ditanda tangani oleh Gouverneur, beberapa
pada kedai Heap Guan.
Sesoedah nanti pesakitan2 dianggap
dikota ini, epia pergi memboeroeh pada salah seorang plaatselijke autoriteiten
'Chabarnja minjak-minjak ini, ditangkap bangsa Tionghoa
di Bindjais
orang horus, Bestuur Kerkbouwfonds, ketoea sjah mendjadi Bestuur mereka kirimkan
ada jang dalam
tongkang, dan ditempat Tionghoa jang terseboet beroesaha
de- dar' geredja Hoeria Christen Batak dan tanda-tanda tangan dari ini doea toean
Hotel Houdster ditangkap.
pada Nederlandsche Handel My.
tempat lain djoega. Berapa djoemlah mi- ngan fabreik Limonade.
Kerkeraad.
Dalam Bestuursvergadering tanggal 16
njak itoe jang dibeslag dari kedai Kwong
Sesoedah itoe geredja diboeka dengan
Pada harikedjadian bahaja terseboet,
Seorang Perempoean Tionghoa.
Ban Lie, kita beloem dapat memastikan. barang kepoenjaan Taoke terseboet ke- sjah dalam boelan Juni 1928. Toean Epho- Januari 1929 dipoetoeskan bahwa perkoemMenoeroet taksiran ada lebih banjak da- betoelan datang dari Medan satoe Motor, rus mengirimkan satoe soerat pada Kerke- poelan perloe memakai wang sedjoemlah
Ketika Politie malam tadi melakoekan
ri jang didapati pada kedai Heap Guan. barang mana ialah goena Limonade.
raad dalamnja
diminta' apa Kerkeraad f 250 oentoek membeli satoe lemari ketjil, pemeriksaan pada
Hotel Tai Wing. di
Sebagai biasa pada pemboeroeh, dji- setoedjoe kalau Rynsche Zending menjoe- satoe tweedehandsch typmachine, kertas- Tjong Jong Hianstraat, Politi
Tidak sedikit bahajanja jang berasal
e telah” meZendelingleeraar Theiss tinggal di kertas toelis dan djoega goena menoetoep meriksa 6 g9rang perem
dari minjak-minjak itoe, tetapi agent-agent ka barang datang, barang pestilah ia roeh
poean dan orang”
edan: sebagai mfgubantoe pendeta Will
itoe masih berani poela menjimpannja mengerdjakan dan mengangkat jang lebih
ongkos “adWocaat, jang diwaktoe itoe ter- laki-laki jang menginap ditempat itoe.
Sinaga.
y serah atas tangan mr. Koesoema Soemantri.
berat-berat.
»
sampai lebih dari mestinja.
Dari pengakoean masing-masing, ter—0—
Itoe soerat tidak ada ditangan pesakitan,
Begitoelah ia mengangkat satoe barang
(Ini wanglah jang diperkarakan itoe njata hal-hal jang berikoet:
besi jang berat goena fabriek itoe, kebe- sebab toean Theiss tempo hari memintak Verslaggever).
Rangrangan oendang-oendang
Perempoean itoe tinggal disitoe, ialah
merampas
pekoeboeran.
toelan ia memakai bakiak (terompak: ka- kekoeatan Politie oentoek
Atas
pertanjaan
pembela
pesakitan
mr.
vento
ek mendagangkan dirinja. Djika
archief
dari
tangan
pendeta
Willy
Sinaga.
Kepada kita disampaikan satoe rang- joe). Tengah ia mengangkat, tiba-tiba
Ferwerda pesakitan menerangkan, bahwa tidoer dengan seorang laki-laki, ia mestiia
Menoeroet
perdjandjian
Kerkeraad
tergelintjir
kakinja
menjebabkan
ia
teroes
rangan oendang-oendang pekoeboeran jang
sampai sekarang 'tetap djoega mereka memberikan oeang 1' roepiah kepa
da
bakal dibitjarakan dalam vergadering Ge- djatoeh dan ditimpa besi jang berat: itoe dengan Ephorus pekerdjaan toean Theiss mendapat saldobiljet dari Bank.
jzng poenja Hotel, dan kalau ada jang
itoe
tidak
lain
dari
mengerdjakan
pekerbesi
itoe
mengenai
batang
lehernja.
meente. Oendang-oendang diperboeat kemBank sampai sekarang tidak melakoekan mandi mesti membajar . . . seketip.
Dengan keadaan pingsan ia dibawa Ta- djaan sacrament sadja. Ia tidak mempoebali berhoeboeng dengan voorstel dari
njai
koeasa
apa-apa
dalam
pekerdjaandan
pembajaran
lantaran itoe Bank menoenggoe
okei
terseboet
ke
Hospitaal
Bangkatan
toean Groenewegen dalam vergadering
Dari sini, djadi ternjata, bahwa di-Hotel
koeasa
dariBestuur
Hoeria
Christen
Batak.
doeloe
bagaimana
kepoetoesannja perkara itoe diberi
goena
meminta
pertolongan
D.
R.
Gemeenteraad 10 Juli 1529, atas peroekesempatan oentoek melakoeKarena bermoela didjandjikan jang toean ini.
la menghemboeskan napas jang pengbahan-peroebahan satoe ontwerp verorkan pekerdjaan kotor, dengan menarik
Pemeriksaan dioendoerkan pada tanggal keoentoengan.
dening jang dimadjoekan dalam vergade- habisan, tidak diketahoci benar mening- 'Theiss tidak mempoenjai koeasa apa-apa
galnja, ditengah djalan atau di Hospitaal. dalam Hoeria Christen Batak leden dari 25 April poeckoel 8 pagi-pagi.
ring itoe.
Hotel Houdster, jaitoe seorang peremperkoempoelan itoe tidak maoe lagi me—0—
(Verslag pemeriksaan hari kedoea, besok poean Tionghoa, akan ditoentoet.
Bembitjaraan boeat ini dioendoerkan,
madjoekan
keberatan atas kedatangan dimoeatkan.).
sampai sekarang diperboeat beberapa baLangkat —Asahan.
6 orang perempoean dan 4 orang
toean ini.
njak peroebahan, hingga satoe verordening
laki-laki jang menginap dalam Hotel ter—0—
Tetapi semakin lama perselisihan antara
Perkawinan agoeng.
baroe diperboeat kembali.
seboet telah dilepaskan.
leden
dengan Kerkeraad dan toean Theiss
Protest dari Luitenant
Peroebahan itoe teroetama ialah tentang
Bengaleezen.
hak kekoeasaan ambtenaar pekoeboeran
Djika Politie radjin mengambil sikap
Menoeroet kabar jang disampaikan
ke- semakin besar, hingga soedah ada dari
leden
Hoeria
Christen
Batak
jang
pergi
Toean
Randjitsengh,
Luitenant der Be- jang demikian, melakoekan pemeriksaan
jang terlaloe besar menoeroet rangka- pada kita, didalam bl. ini akan dilansoengdi Roomsch Katholiek dan Methodist.
ngaleezen di Medan, masoekkan satoe pada tiap-tia
rangka oendang jang bermoela.
kan satoe pertoenangan antara poeteri SulLain-lain leden jang masih tinggal me- soerat keberatan kepada Magistraat, ber- poeloeh-poel p Hotel, akan didapati ber—0—
tan Asahan dengan poetera Sultan Langkat
oeh Hotel, jang memberikan
Pentjoerian jang aneh.
almarhoem, adinda dari sultan jang seka- lihat kekaloetan itoe tentoe semakin lama hoeboen:, dengan beberapa banjaknjape- kesempatan orang berboeat djahat.
semakin lebih hebat lagi, manakala tidak motong-pemotong roempoet jang ditang—0—
Seorang pendoedoek bangsa Tionghoa rang, Tengkoe Ibrahim.
diperbaiki dengan lekas-lekas.
kap
dikeboen-keboen,
Barang
Segala
peralatan
memboeat
tepak
'masoek dan keloear di Soemadi Pematang Siantar, merapportkan ke123 orang dari antara leden menandaToekang-toekang roempoet ini, kebatera Timoer
“
pada politie. bahwa dari roemahnja ke- (pocan) jang teroentoek goena permina- tangani soerat minta pada kerkeraad soeDari Betawi Aneta kawatkan, menoemarin doeloe telah lenjap barang barang ngan itoe, dikerdjakan oleh Tengkoe Tat paja diadakan algemeene vergadering oen- njakan terdiri dari bangsa Benggali.
Mereka ini, djika hendak memotong roet keterangan dari Kantoor
Mhd. Saleh) seorang poetera
pakaian dan barang mas, sedjoemlah harga (Tengkoe
voor de
toek menjelidiki keadaan itoe.
roempoet,
haroes mendapat soerat izin
Tengkoe jang ahli msmboeat segala tepak
kira-kira f 500.
barang-barang particulier j.
Kerkeraad tidak mace mengifidahkan dari Bestuur Europa. Disoerat izin, di- Statistiek,

Anehnja, tidak ada satoe pintoe, djendela dan dinding jang roesak, tempat ma-

Djalannja begini:

(poean) dan pelaminan orang-orang kawin.

seroean

dari

jang

123

leden

terseboet.

Tengkoe Tat waktoe mempersoentingkan Vergadering tidak diadakan.
poeteri almarhoem Daroel Aman dengan
ling masoek.
Tetapi algemeene vergadering itoe djadi
sultan Bolongan, Tengkoe
Politie sedang mengoesoet perkara ini. almarhoem
djoega
dilangsoengkan dengan dihadliri sen—0—
itoelah jang memboeat pelaminan itoe dan
diri oleh toean Theiss dan ephorus kepala
pantja persada.
Hoedjan di Berandan
dari Rynsche Zending.
—0—
Koerang sedikit poekoel 6 sore kemaOleh karena bestuur lama tidak maoe

rin doeloe, meskipoen

tidak memoeaskan,

Christen Batak contra
Rynsche

telah toeroen hoedjan di Berandan, sampai lebih koerang poekoel 7'/, malam.
Walaupoen banjak kedai-kedai jang terpaksa ditoetoep karena hoedjan deras,

tetapi

tak

poetoes

dan

tak koerangnja

memimpin vergadering, itoe orang banjak
meminta soepaja diangkat Voorzitter ba-

Zending.

roe

Voorzitter dan Secretaris
Hoeria Keristen Batak,
dimoeka Landraad.

jang memimpin

Oleh

vergadering.

mereka dimadjoekan doea orang

candidaten, pesakitan sendiri toean Theiss.

Toean ephorus
doea candidaat ini

pendoedoek bersjoekoer atas kemoerahan
Toehan jang siang malam diharapkan itoe.

setoedjoe djoega atas

(Samboengan kemarin.)
Menoeroet soeara terbanjak terpilihlah
Apalagi pendoedoek jang dikampoengpesakitan
mendjadi Voorzitter.
Commissie tjoba lagi meminta pertolokampoeng, seperti Kampoeng Pelawi PaDan lagi pesakitan menerangkan apa
ngan
dari
ephorus
soepaja
mendjalankan
ja Kiri dan Aloer Doea. Soesahnja air
sebab tempohari sampai diminta bantocan
bagi pendoedoek diloear kota, selama collecte diantara Christen Batak di Batak- dari abvocaat. Pertama lantaran
toean
landen
dan
lain
lain
tempat,
permintaan
moesim panas itoe, amat terasa.
Theiss
tilak
maoe
menoeroet
poetoesan
mana dikaboelkan djoega oleh ephorus
—0—
dan kedoea landengan tidak memboeat perdjandjian soe- algemeene vergadering
Wah, oeang contra oeang!
taran toean Theiss meminta kekoeatan
atoe apa poen lagi.
Di Bindjei kembali kabarnja akan diaBegitoe djoega pada toean Hemmers Politie merampas archief Hoeria Chrisdakan djoedi oentoek oemoem dengan ber- di kota ini dimadjoekan permintaan, soe- ten Batak dan mentjoba merampas kas
tempat dikampoeng Serapit.
paja toean ini soeka membantoe Commis- berserta wang jang ada ditangan PenningDjoedi itoe diadakan berhoeboeng de- sie itoe memoengoet derma diantara pen- meester Hoeria Christen Batak.
ngan mengawinkan anak penghoeloe Se- doedoek
Sampai dimana oesaha jang soedah
Europa jang ada disini oentoek
rapit disana.
itoe pesakitan memembantoe berdirinja itoe geredja boeat dilakoekan advocaat
Lamanja djoedi itoe tiga hari tiga orang Christen Batak.
nerangkan baroe sekedar mengirimkan
malam.
Kemoedian
sesoedah 2 tahoen Kerk- soerat peringatan pada toean Theiss dan
Tentoe
tengkoelak-tengkoelak djoedi
tidak ketinggalan nanti akan mengadoe

tempelkan poela
soerat itoe.

potret

jang

memegang

Kerap kali terdjadi, djika jang memotong roempoet itoe tidak tjotjok roepanja
dengan portret jang tertempel pada soerat izin, ia tentoe ditangkap tocan keboen.
Kemoedian dihadapkan ke Landgerecht
dan dihoekoem.
Ertinja: Soerat izin itoe tiada boleh
dipindjamkan kepada orang lain.
Luitenant der Bengaleezen
meminta
kepada Bestuur Europa, doea kepoetoesan

itoe

berdiri

dirasa soedah

di Bingei (Langkat) akan diadakan Pasar mereka, satoe di Verlengde Balistraat dan
Malam.
satoe lagi di Polonia.
Pasar Malam itoe teroentoek goena
Dalam
memirih doea bidang tanah ini
keramaian, mempersatoekan poeteri dari timboellah
pertjetjokan diantara leden
Tengkoe M. Daoed, Kedjoeroean Bingei Hoeria Christen Batak. Sebahagian medengan poetera Tengkoe
Sjaharoeddin, njoekai
tanah jang di Verlengde Baliex Districtshoofd Gebang.
straat dan jang sebahagian lagi menjoeKeramaian atau permainan jang bakal kai jang di Polonia.
diadakan permainan anak negeri dan lainSebagian besar leden Hoeria Christen
lain.

Djoega djoedi tidak diloepakan, karena
itoe ada satoe permintaan dari berbagaibagai golongan bangsa, sahabat kenalan
dari Tengkoe Kedjoeroean Bingei, teroetama dari pehak bangsa

Tionghoa.

Beliau ini terkenal didalam pergaoelan
hidoep dari segala bangsa.
Keramaian sematjam ini, baharoe sekali
inilah di Bingei diadakan dan tentoe
poela dikoendjoengi oleh berbagai-bagai
mempersaksikan
nanti, goena
bangsa
keramaian itoe.
oma
Kalau soedah adjal.
Djatoeh dari kereta
angin

sadja,

mati.

Kemarin

pagi, seorang

Indonesier, naik

Batak menanda-tangani soerat pada kerkeraad meminta soepaja oeroesan tanah
itoe diremboek dalam algemeene vergade-

ring. Permintaan ini tiada diindahkan oleh

kerkeraad, algemeene vergadering tidak
diadakan, tetapi kerkeraad memboeat vergadering diantara ledennja sendiri seraja
memilih sendiri tanah jang mana disoekai
mereka, jaitoe jang di Polonia.

Leden jang sebagian besar terseboet dia-

poelan meminta rechtspersoon soepajaitoe
eredja

dan

tanahnja diover atas nama

loeria Christen Batak.

minta soepaja permigtgan

keraad itoe djangan diloeloeskan,

ker-

beloem didapatkan persemoefakatan diantara Christen Batak.
Karena adanja perselisihan ini Rynsche
Zending poen datang mentjampoeri perkara

kereta api di Loeboek Pakam. Sesampai itoe. Zending ini minta pada Hoeria Christrein di Tetek Mengkoedoe, iapoen toe- ten Batak, soepaja sementara beloem bisa
dapatkan permoefakatan diantara Christen
goen. Ia laloe menaiki kereta anginnja.

jang

jaitoe seorang anak Indonesier

dibawah

oemoer.

Ketika diperiksa

ia menerangkan, bahwa ia ada mempoenjai srorang teman jang memerintahkannja,

Angka masoeknja barang dalam selama Januari Sampai Maart jaitoe 116. 701
ton dengan harga f 29. 057. 000. sedang
dalam boelan itoe ditahoen 1929 ada 133.

antara

hoa lain, jang tinggal di Tandjoeng

pk. Medan.

Njai Roekinem, p/a T. Carnachan, BaEst, Bangoen

gerpang

Poerba.

S. Roekiah p/a Chatib Sampono,
dang Sidempoean.
Wahim,

kedeihouder

Koeala Simpang
Ibrahim

Aloer

Penghoeloe

p/a

Pa-

Djamboe,
Moehamad,

jalah seorang anak Tionghoa.
Soengei Tawar Bengkalis.
Roesli, glr. Bagindo Maradjo, c/o Huid
Bestuur jang dipilih dalam algemeene
Anak Tionghoa ini, telah ditangkap
vergadering mengadakan poela Bestuurs- oleh Politie. Ia menerangkan poela, bah- van Bewatring Tjipinang.
vergadering oentoek memilih seorang dari wa ia diperintah" oleh seorang Tiongzitter

mereka

dan

jang akan mendjadi Voor-

seorang lagi jang akan men-

djadi Penningmeester.
Pesakitan pertama mendjadi Voorzitter
dan pesakitan kedoea dipilih mendjadi
Penningmeester.

atau

didalam

Seorang

moeda lagipoen molek. . . . ."

Seorang

Politie mengadakan pemeriksaan ke
Tandjoeng Morawa. Disini telah digeledah
roemah seorang

Tionghoa,

jang ditoen-

djoekkan oleh anak terseboet.
tjoerian.

soerat

kabar,

Chabar

Kawat

INDONEIA.

Aneta Radio.

.

Roemah itoe roepanja didjadikan bengkel. Segala kereta angin jang ditjoeri,

Regent

Den

Bangkalan

Haag,

di Holland.

24 April.

Regent

-

Ni
jang djaja, ditoekarnja tjetnja, dihilangkan numafersoed studie menerangkan, bahwa kedata-

Bila kita batja kalimat itoe, kita ma'loem, bahwa

ditjeriterakan:

Mo-

rawa.

Dari roemah itoe, telah dibeslag kirakira 30 kereta angin, jang berasal “dari

DARI PERGAOELAN:

een- jang

te tahan pemberian tanah itoe sementara

tangkap,

Bestuur baroe ditetapkan djoega dalam
vergadering itoe.

Didalam
boekoe,
tas tidak senang melihat beleid kerkeraad sering
kita batja:
terseboet. Mereka mengirimkan rekest pada

Gemeente,

dengan harga f9. 804.000, barang jang keloear
ada
74. 385 ton dengan h:
15
8
136. 806.000.

044 ton dengan harga f 29.989.000. Pengeloearan dalam boelan Januari sampai
1929 232,052 ton dengan harga
Maart
jang berikoet ini:
189. 742.000 sedang selama boelan itoe daa. Hapoeskan peratoeran memakai soe- lam tahoen 1929 ada212. 693 ton dengan
rat: ertinja : orang boleh memotong roem- harga 76. 342000.
—0—
poet didalam keboen, tidak oesah dengan
minta permisi.
Boekan tanah jang ditjangkoel. Tetapi moeka toean.
b. Larang sama sekali, orang tidak
Kemarin
doeloe seorang kocli keboen
boleh memotong roempoet didalam keboen.
Tandjoeng Maria soedah mentjangkoel
Maksoed Luitenant der Bengaleezen
moeka toean assistent L. @uivooij beberapa
didalam perkara ini, ialah: soepaja djangan
hingga mendapat loeka parah.
kali,
terdjadi djoega perkara-perkara.
Asalnja, disebabkan sitoean menegoer
—0—
pekerdjaan sikoeli jang salah.
Bandiet Kereta angin.
Oentoenglah datang mandoer merehpet
tjangkoel itoe dari tangan sikoeli, kalau
Satoe komplot ditangkap
.
tidak entah apa djadinja.
Mempoenjai bengkel sendiri.
Lebih djaoeh dapat dikabarkan, bahwa
koeli itoe soedah ditangkap dan dibawa
Sesoedah beberapa lamanja pendoe- ke Tebing Tinggi, sedang toean -assistent
doek dikorbankan oleh pentjoeri-pentjoeri itoedirawat diroemahsakit Martabing.
—0—
kereta angin, kemarin kereta angin seorang
Politie Agent sendiri, jang ditjoeri oleh
Soerat-soerat jang tidak
bangsat.
« sampai keadresnja..
Kedjadian ini, telah memboekakan rahJ. Cappan, Onderneming Klambir Lima

ephorus berserta Hoofd van Plaatselijk
tjoekoep wang oentoek moelai pendirian Beestuur, soepaja toean Theiss soeka menasibnja.
geredja itoe, laloe dimadjoekan permin- ngikoet poetoesan Algemeene vergadering
Heran, djoega baguvimana di Bindjei se- taan pada Gemeente soepaja memberikan terseboet.
:
laloe dihoedjani oleh djoedi dengan di- sebidang tanah dalam Gemeente tempat
Dengan menoeroet nasehat dari notaris
benarkan oleh jang berwadjib disana.
mendirikan geredja.
Gottgens pada tanggal 9 December 1928
—0—
Gemeente menoendjoekkan doea bidang diadakan poela satoe algemeene vergade- sia, bagaimana loeasnja rahsia complot
Pesta Agoeng.
tanah. Disoeroeh pilih sendiri oleh Hoeria ring oentoek
menetapkan statuten dan kereta angin didalam negeri ini.
Menoeroet kabar jang kita peroleh, 'Christen Batak satoe diantara jang doea menetapkan kelepasan kerkeraad jang laJang mentjoeri kereta angin Politie
pada tanggal 17 Mei jang akan datang, bidang
tanah itoe, mana jang disoekai ma, serta menentoekan maksoed perkoem- Agent kemarin, kemarin, djoega telah dibouwfonds

masoek
di Soematera. Timoer dalam
boelan Maart ada sebanjak 42. 281 ton

laki-laki.

meskipoen didalam kalimat itoe tidak diseboetkan
laki-laki.
Tetapi, kalau jang
ditjeriterakan seorang perem-

nja, dan diganti perkakasnja jang perloe,
soepaja djangan sampai dikenal.
ri sini, djadi Politie telah beroentoeng

kalan jang soedah tiba disini boeat

ngannja di Holland adalah sebagai satoe
kedatangannja diroemah.
4

Terbenam dalam idempoer panas.
2
dapat memboeka rahsia complot bandiet
bandiet
kereta
angin.
Bandoeng,
25
April.
Seorang
em-”
pocan, perloe dinjatakan : .seorang pe rem poecan
Orang-orang jang kehilangan kereta ploye dari satoe kantoor import dari Be- “
jang djaja. moeda lagipoen molek
Mengapa kalau menjeboet laki-laki tjoekoep sadja angin, diselakan datang kekantoor Politie, tawi, sewaktoe memboeat excursie kekadikatakan : Seorang, — — mengapa kalau menje akan memeriksa kereta anginnja, serta wah goenoeng Manoek dalam
an
boetan perempoean, perloe diseboetkan seterangKawah
Modjang
soedah
terbenam:
—
|
membawa
keterangan,
bahwa
kereta
angin
terangnja: Seorangperempocan. — —
itoe benar ia poenja.
loempoer panas hingga kedoea
kah perempocan boekan orang?

chabar tersiar dari pada jang dikenakan atoeran itoe,
K Berhoeboeng dengan.
Sekarang bahwa kalau dilakoekan peroebahan baroe tidak dioebah dari biasa. Dengan beitoe akan meroegikan pada bijzonder gitoe maka menoeroel sijsteem jang teronderwijs, maka dapat dikabarkan itoe, seboet, bijzonder 'scholen (sekolah-$eko-

tanja terbakar. Ia dirawat dalam toemah

sakit Gemeente di Bandoeng.
ia soedah- baik,
Belasting pendidikan.

tidak benar.

Betawi, 25 April. Kami mendapat kabar
tentang voorstel Departement van Onderwijs oentoek menoekar ocang sekolah
dengan belasting. Peroebahan ini tidak
mengenai “Pengadjaran
Tinggi, tetapi
Pengadjaran Menengah, Pengadjaran ren-

lah

Maksoednja soepaja tatkala melakoekan peratoeran itoe mesti diselidiki dengan sesama, berapakah pendapatan oeang sekolah menoeroet tarief biasa dan
seteroesnja baroelah ditetapkan
pengenaan jang setoedjoe dengan djoemlah da
ri belasting sekolah seoemoemnja. Lain

Volksonderwijs.

locar biasa)ada

Gramophon en Edison
# kracht of Zonder) enz.
dibikin

boleh

pertjoema atau

mengenakan

oeang

lebih

1 Machine

dari belasting.

.fahocn,

55
EN ArNAAn
NN NAN

6 sore,

Korsi-korsi,
toclis merk

RESTAURANT

LeRe-

Penghabisan

jang

jang

Jang dimainkan oleh:

bocat FILM

SPECIAAL

PARAMOUNT

berbitjara

CHARLES

CAROL,

NANCY

ROGERS, J. FARREL

MC. DONALD dan lain-lain. Satoe Familie Drama jang soenggoeh menarik hati

12 Bagian

Zonder Tambahan

12 Bagian

1888 — 1930.

Tex

Belanda dan Inggeris.

Dipertoendjoekkan

satoe

film

paling

jang

MOVIETONE

LOVE,
siap dan

dari

FOX

ALL

TALKING

DRAMA

&

LAUGH.
5
,

Satoe drama jang sangat menarik hati dan sedih, kedjadian pada tahoen
1915, di Amcrika, doa anak moeda bangsa Italy moesti kembali ketanah
airnja dan masoek peperangan besar di Europa. Pengabisan perang ini
doea anak moeda poen kembali ke Amerika, jang mana satoe diantaranja
jang mempoenjai tjinta dengan satoe nona, soedah mendjadi boeta dalam
peperangan, dan didapatinja tjintanja soedah kawin dengan orang lain.
Lebih doeloe dipertoendjoekkan satoe FOX MOVIETONE NEWS jang
jang paling bagoes oempamanja, satoe orang berkelahi dengan boeaja,

tempahan

Segala matjam potongan jang
terbikin dari koelit Europa kita
bisa terima.
menerima pesanan
loear kota.

LIVE

baroe

DENGAN HOOFDROL:
GEORGE JESSEL dan LILA

Selamanja menjediakan sepatoe-

Dan

dari

37

sangat

ngeri.

Barisan Balatentara Inggeris, dikoendjoengi oleh King George di London. d.Ll.

| 0 GD
jang

tocantcean

11 Bagian

11 Bagian

|

koepiah tempahan.

Toekang

berkehendak | 4“

memakai koepiah jang tjantik, memoeaskan hati jang memakainja, djangan loepa

Gn

Gg

Ga

datang, atau pesan kepada ahlinja, jaitoe
adres jang

dibawah

terseboet

ini

Segala roepa warna beloedroe jang|
modern dan potongan jang menarik hati,
kita sediakan selamanja dengan setjoe-

f

lamanja

, 4.—
» 30—

» 5—
» 35.—

Belawan

teroes

Menoenggoe

ke Brastagi

boeat satoe malam

8—

5.—

Djalan keliling sampai di Onderneming, bajaran 1 KM.

,,

0.35

Agent dari Motor-motor Sewa boeat antara seloeroeh: Medan—Padang—

Koeta

Radja

dan Koeta Tjane.
Filiaal agent:

Menoenggoe dengan hormat !

,,Sinar

Deli“,

Telf. 1174.

79

»
»
»
»
“
»
£

“

Bioscoop

Onderneming
ea

Awas !
Moelai

dari sekarang

bon di Oostkust,
sewain

Awas !!

GRAND

PRIX

Ga

oentoek keperloean kebon-ke-

kita soedah

adakan ,,Bioscoop” (komedi

compleet sama lampoe Electriesnja.

Filmnja disediakan jang kotjak-kotjak dan ramai.

Pembajaran direken paling moerah atau boleh berdamai.
Dan djoega ada mempersewakan: VRACHT

dan

auto

lain-lain.

Lampoe

Electrisch boeat keperloean

Pasar Malam.
Keterangan

boleh tanja sama :

BIOSCOOP ONDERNEMING
merk : THONG
Makaustraat (dibelakang

AWAS.

Gn

Gn

| MEDAN'S

& Co.

Royal Bioscoop)

Telefoon No. 491 —

Gg

Ga

AUTO

Medan.

0

SNN

WARENHUIS

Cc

Kirimlah oekogrannja dan model

koepnja.
apa

T orang

f£ 7—

“

“ni EN

5 orang

gambar)

AWAS, Moelai Hari Minggoe 27 April, AWAS

menerima

kita,

Moeatan dari:

)

SENG"
TIANG
,MO
Kesawan No.79 — Tel. 663 Medan

soedah

Motor-motor

Medan ke Belawan
Boeat melantjong dalan satoe djam

@

Abie”s Irish Rose

aa
TOEKANG SEPATOE

jang

sewa

:

Pertoendjoekan

82

sepatoe

harga

»
»
Ed

INI. MALAM

INI MALAM

Kroesenstraat 95
Medan.
Nasoetion, Onderwijzer
2. Kamaroedin
Openbare Schakeischool Medan.
5. Ferdinand, Commies b'd Douane.
Tahir,

berdiri moelai

TEL
MEDAN.

m-» DELI-BIOSCOOP

95

Jang menerima pesanan:
1. Hadji Mohd.

Tarief

Satoe Roemah Makan jang paling bersih di Medan.
Mempoenjai Pelajan jang radjin dan mengerti terima segala tetamoe.
Sedia kamar-kamar tempat menginap, penerangan tjoekoep dan senantiasa
dapat angin baik. Makanan saban waktoe dapat jang masih baroe. Minoeman dari
Soesoc mentah dan Air Lemon, sedia seteroesnja. Kamar-kamar mandi, menjenangkan bagi tetamoe. Tjobalah koendjoengi Roemah makan kami!!!
Kami berdjandji menerima tetamoe, dengan Sabar dan Hormat.
83

Venduhouder
H. MOEDA

Kroesenstraat
Medan.

Adres:
No. 59Medan
!B, BAROEMOEN, Oudemarkstr. “No,

Ps

S

De
B.

10 djari beladjar sendiri

Serdangweg No. 356 — Telf. No. 1055 Medan
Telegram Adres: 'AUTOTAPANOELI-MEDAN

LX

MOHAMADAN— HO

No. 40 Moskeestraat

mingthon dengan medjanja, 1 Machin
kaki merk Singer, 1 Kereta angin, Gambar-ambar, tempat tidoer, Piring-piring,
Mangkok-mangkok d.s.b.

Bagi

FAN,

ea

»
£
@

dari djati.
| Machin

1 Zitje
mari-lemari,

Mentijp

e

di Julianastraat No. 126 Medan.
Jang akan dilelang, jaitoe perabotperabot roemah tangga jang terpelihara
.
dengan baik seperti:

00000 NAS6 6 6 6 6 6 | SOE
»
»
» »

poekoel

moelai

1930

2 MEI

G
Lijst

AUTOVERHUURDERU ,TAPANOELI” A BD UL- KADIR

Schakelschool

hari DJOEMAHAT tanggal

pada

Medan

INGTON, ROYAL, OLI, CORONA, EDIAL dan
padi. Kita kasih Grantie satoe

—

al. G. B. JOSUA
Openbare

toean-tocan kehendaki.

Koepiah ka-

sar ta'oesah toean mintak kita tidak ada
sediakan. Dan kita djadi agent obat-obatan

VERGUNNING

S. M. Nawawi dan H.A'A. Hamid Medan,
Menoenggoe

B. A.

dengan hormat,

LOEBIS.

SD

Medan.

Kesawan

6

un
.4
5—c.am

ON

M DAuri

retkerann|

Dan
Sanggoep

memboeat gambar roe-

mah -roemah dan mendjaga pekerdjaan : serta menerima oepahan
memboeat biauwdroek dan wit
dioeal Pi
drozk. sed
a

kanan

LEKAS

DISEDIAKAN

Keloearan fabriek:

Amerika
Belgie
Dierman
Inggris

Segala matjam

lia mendjoeal Pot - pot

dari Cement : Batoe me-

Sranoano parrenw.

djan: Oempak (sendi) roemah:
jang ditoelis
Kaetab” Kelimah

dengan tangan oentoek perhiasan
dinding dan Kreemaker.
Harga melawan

KEPERLOE
AN

Mohd. DAOED

“Djalan

bise'

Afdeeling

-toean datanglah persaksikan sendiri
Mesin Toelisnja harga boleh berdame,

berangkat ke negeri Belanda
d' semah toean

Onderwijzer

Didalam

Ikar.ngan O.K. M.D. Gamboes harga F 1.90.

LELANG
Gading

baroe.

hands, sekarang sedia djoeal Mesin Toeiis 2de

ADVERTENTIE
karena

kembali

kalau perloe
sekolah

(met

Oostkust van Sumatra bisa terima Abonnement
boeat membersihkan dan memperbaiki Mesia
Toelis.
N. B. Djoeal dan beli Mesin Toelis 2de

Lebih djaoeh dikatakan maksoednja,
soepaja sekolah sekolah locar biasa itoe
dapat kebebasan boeat memberi peladjaran dengan

Dick.

Rool (getah) Mesin Toelis jang toea

HET BESTE GOFDKOOPE EN VLUGGE
LEAN
N AT RTA AN AN INTI

haknja bocat memin-

ta subsidie.

Graphotipe, Addr

Mesin Toelis,

REPARATIE ATELIER:

P4
»
“
»
“
»
0000
ABU
“ 20 2SLA5AAA

dah dan

.

B, BAROE MOEN yan WELTEVREDEN,

Poeri . (Kota Masoem)

Tek no. 1579

No

261

“

eour on Lao1ee

Parrea

Wamon 00 2016 PATEEAN,

12

€

£

”

#5

TA dvertentie

SANGGOEP: . MENJEMBOEHKAN:
Paris

MOEHAMAD ASIE

sesak,

Houthandetaar "0- Toko Spoorstraat Oedjoeng

Telefoon No. 169
Sedia

roepa-roepa

kajoe
oentoek perkakas roemah seperti:
Meranti
Tandjoeng
Balai,
meranti
Singapore, Tiang kajoe laoet, Kassau,
Atap zink Cement, Batoe merah, Kapoer
tong, kapoer goni, kapoer kaleng, minjak
kajoe, dan selengkapnja ditanggoeng sedia
perkakas mendirikan roemah-roemah.
Kalau sadja” datang membeli kepada
kita, pestilah

Segera

Menoenggoe dengan' hormat

»
?

»

:

K.

-

kota

Medan kita

bisa

kinm dengan rembours.
Menoenggoe

dengan hormat.

»
»
»
»
0
»
Li

| FIRMA HADJI MOHAMAD TAIB & SONS
Medan
| Paleisweg Soekaradja.

Belawan
Atapweg

|

Telt. 42.

Tel.

1119.

BERDAGANG

1

oekoeran

| oleh Fabriek

jang

N.V.S.H.M.

| dengan harga moerah

Oleh sebab

atau

Adres

jang

laoet,

roepa-roepa

oekoeran.

Anak kajoe. bamboe Siam, atap Nipah
dan lain-lain
| 42

Menoeggoe

Sehat

dan

KIM

LIONG.

Kleermaker

Apa
Orang

(Toekang

aa
5 90055

Calcuttastr. 9.

—

djait)

merk

datang

selamanja

memang

boeat doenia modern,

.
dimana kita poenja tempat.
Kita, akan memenoehi bagaimana kemaoean toeantoean dan tengkoe-tengkoe sampei tjoekoep senang.

Toekang-toekang

disediakan

jang djempolan
Drill, Serge

Selamasja

hari

| glas

se-

(Dibelakang toko

ada sedia

roepa - roepa :
1

N. B.
Pesanan

boeat loear kota MEDAN,

|

boleh kirim

dengan rembours.

58

dengan hormat. |

segar

Oemoer

djadi

bertambah

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

Semoea ini soedah ditera (ditjap) djadi
teroes bisa di pake.
Pembelian banjak boleh berdamai harganja.

|

se-

No. 998

Menoenggoe dengan hormat,

mi-

3 “

Telefoon

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

dan

Gas
noem

LIE

Bombay - Besar)

dari

adres kita ini soepaja

sama

HAP

di PACHT STRAAT 29 MEDAN

Straits Settlement.
Persediain kita selamanja ada kaih jang nomor satoe

Palmbach,

sEG5

TOKOTIMBANGAN

sebab orang mesti pilih adres jang diatas ??
jang Gentleman, dan maoe mendapat tjoekoep

Redjeki djadi moerah.
Tjoema

toean, bila dihinggapi penjakit,
akan datang mengoendjoengi

terkenal

JOLOAH
LIN

00000000000 000000000000000 000

BIKINAN

FEN

ad RA
| HA

Anggoer
Obat

HIUNGI

tjap

BOELAN.

1

-

Bergoena

bagi lelaki

Berfaedah

—0—

BISA DAPAT

bagi

perempocan

BELI DIMANA-MANA.
Hoofddepot:

POO
Teletoon

Ada djoeal

THAI
No

FOO

SENG KIE

789, Postbox No.

- Dispensary

114, Kesawan

ANTICONOL,

No. 61, Medan.

obat sakit kentjing.

4

TOKO OBAT & AGENT MECCA GANGERS
S.M.
55

NAWAWI

PADANG

ALMANDILI

BOELANWEG,

MEDAN,

O. K. S.

Apa Inta Boeloem Taoe?
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!

Harga per blik f. 0.80.
Agenten:

Badoe Alip Loebis, handelaar koepiah, Kesawan, Medan.
Hadji Sjamsoe'ddin, Hotel Sipirok, Sipirok,
Hadji
Hadji
Siddik
Soetan

Ismail,
Ismail,
Marah
Kadli

2 Oudemarkt, Medan.
handelaar Onderstraat, Tdg. Balai.
Baginda, Kota Nopan Mandailing.
'Alam, Pakantan Lombang, Moeara Sipongi.

Tjan Giok Soon, Tapa' Toean, Atjeh.
Lebai Aman, handelaar Paroepoeh,

Laboean

A. Mochdan Sahaboe, Mandoemai,

Bandjarmasin.

Mohamad
Ahmad

26

Taris, handelaar

Nawawi,

Main

Road,

Kandangan,
Batu

Roekoe

Borneo.

Gajah,

Perak.

S. M. NAWAWI

5

A

en

san000000 006060000 00060000000000

BER/A

000000000000000000000000000000000 »

beloem makan.

No En

kajoe

itoe, djika toean, atau familie toean,

kenalan
diselakan

1177. Medan.

mendapat kesenangan.

Djoega selamanja kita ada persediaan

jang

Telefoon No. 1326.

ikwaliteit jang baik).
matjam-matjam warna.
Bikinlah pertjobaan
terbikin'

Singapore,

berbahaja,

S.R.B. RAM
— Thabib British
India Wailhelminastraat 115 Medan

Papan dan brotti
- brotti dari kajoe
' Meranti dan Poenak (damar batoel

| roepa-roepa

jang

Kalau tidak baik oeang dikembalikan,

aksie

|

Tel. No.

penjakitnja

berada diantara hajat dan mati.

NAITO.

3 Prins Hendrikstr.

62

dari

itanggoen
Oo
Si serta pas
AS
Ditanggoeng
bagoes
&
potongannja menoeroet model
“
dan kemaoean orang zaman se»
karang dan sedia kain-kain.

Diloear

demam

—

disemboehkan

ilah satoe perkakas jang dinamakan Elecfro Sathy Apparapus, soeatoe penn dari Mr. Noishiki Electro. Soeatoe perkakas electrisch, jang dapat menboehkan penjakit di dalam badan seperti ngiloe-ngiloe, tidak enak tidoer, dan
ggil dilain tempat, tentang bajaran boleh berdamai lebih doeloe.
aa mendjocal mesin itoe, ketjil dan besar.
Tanjalah keterangan lebih djaoeh pada:

»

“
»
»

darah,

kita ada mempoenjai soerat soerat poedjian, mempoenjai
soerat-soerat boekti, beberapa banjak orang jang telah

»
»

0&
»
»
»
|»
»
»
»
»
»
«
»
»

000000000000 0000000000

000000000000000

Kleermaker Balistraat No. 6
Telefoon No. 426 -0- Medan
- Deli.

kocrang

toean mentjari tabib jang dapat memberi pertolongan bagi toean.

69

WAHID

kering, asthma,

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

moedalnja roemah mendjadi

Boekannja omong kosong, dan
boleh tjoba bikin pakean sama
ini adres jang soedah terkenal:

batock

sadja).
Ga

enteng dan perkakasnja semoea dari kajoe
jang baik belaka,
Harga selamanja melawan!!

ABDUL

(menjantikkan moeka)

lama, koerang koeat kepala, sakit djantin).
Obat Mata (Oentoek segala matjam penjakit mata,
dengan obat disapoe dari loear).
Minjak ramboet (centoek memandjangkan ramboet dan menghitamkannja serta mendinginkan kepala.
Syphilis (penjakit perempoean, keloear nanah darah
kctor dan perasaan tidak enak).
Ona! Medjen (tjoekoep dimakan doea boengkoes

Medan,

mendjoeal

Beauty

Syrup Sohbet Djiwa (sakit batoek, dada, napas

3

00000000 000000000000000000004

dvertent

itoe. De Duce menerangkan, bahwa satoe kan soerat-so#rat :nereka menjatakan seAlegemeenen Raad van Corporatie boe- gala kekocasaan mereka dari segala perdisatoe-satoe
at economie Italie adalah bererti satoe himpoenan-perhimpoenan
negeri.
generalestaf dari tentera.
Persekoetoean-persekoetoean itoe sangat besar bantoeannja boeat kehidoepan

"No. 48 Sabtoe 26 April 1930 — 27 Zoel'kaedah 1348 Tahoen ke I
h

Lembar

Chabar

kedoea.

Aneta Radio.

Mentjari harta jang

terpendam.

Beloem djoega berdjoempa.
Zaandam, 24 April. Orang Beieren

bannja.

Toko-toko

sebab

ditoetoep. Pendoedoek

orang.
Keriboet

n

di

Kohat

'Chabar jang beloem pesti menerangkan,
bahwa
di Kohat dan Charsad
timboel
soeatoe keriboetan.

menerangkan

Punjab -dari

barnja

Politie menembak

Holland—Brazilie.

Den Haag, 24 April. Pemboekaan te-

itoe

koeli-koeli

tambang.

Den

Haag,

24

April.

Politie

di

Der

ketel berisi ammoniak soe-

dah

menjebabkan 9 orang peker-

kehendakinja,“

katanja.

3 Km, dari Station Boekit

Ia menerangkan bahwa keadaan economie dari Italie dalam tahoen ini jang melebihi dari pada tahoen jang silam dan

sekarang

harga Lire

dipertahankan

tidak akan

dapat

ketetapannja

berlakoe tahoen ini dan diharap memberi
kehasilan jang baik boeat oemovm teroetama dalam oeroesan landbouw.
ROEPA' KABAR.
Consul Sovjet baroe di Tiongkok.
kok

soedah

memikoelkan pemerintahan

kepa-

da kaoem rendahan.

sampai

di Moekden.

Loear negeri

soedah

loemkan

berangkatnja

satoe

Manilla,

kemerdekaan.

24 April.

Didoega,

bahwa

Congres dari Amerika Sjarikat tidak akan

Amsterdam, 24 April. Penerbit dari menjelesaikan soal kemerdikaan Philippina
soerat Minggoean Pan, dihoekoem denda, Oleh karena itoe kepala-kepala dari partij
£ 1000.
politiek sementara telah memoetoeskan,
memperhentikan
wpemoengoetan
oeang
Pedato-pedato, Peber dan Steger.
boeat
ongkos
meneroeskan
gerakan
men
de
Maasbo
April
24
Rotterdam,
tjari
kemerdekaan
itoe,
sebab
boleh
djadi
tidak mengakoei. bahwa ir. Feber dalam
membawa
bahaja
bagi
oeroesan
economie
13
pedatonja" di Tweede Kamer tanggal
pedato
dengan
bertentangan
Februari
Kesoesahan oeroesan ogang.

DAN PERKAKAS BAROE BOLEH TIOBA

SELAMANYA SEDIA

BERMATJAM 3 KERTAS DAN

KEPERLOEAN

BOFAT KANTOR

RUBBERSTEMPELFABRIIK, BOEKHANDEL BINDERU - TELEFOON 1300

DRUKKERU PERTJA TIMOER -M

Ia me-

Pe-

mema-

delegatie

Tiongkok pada tanggal I Mei ke Moskou

Sovjet Regeering
pembitjaraan

Timoer,

soedah membenarkan

tentang

oeroesan Tiongkok

sebeloemnja

oeroesan diploma-

tiek dibitjarakan

SAROENG

Pembitjaraan-pembitjaraan
itoe teroes
dilakoekan di Mandsjoerije dengan tidak
ada menimboelkan keriboetan.

Hanja

Cairo,

24 April.

Sepandjang

mendjalankan

Ternjata

orang

mereka

itoe terdiri

jang seperti

dari orang-

dimaksoed

disebab-

JANG TOELEN.

pada:

G. BOORHAN

Kita poenja saroeng ditanggoeng sepenoehnja
ditenoen sendiri dan barang jang toelen.

saroeng jang

Kita minta tocan soeka oedji lebih doeloe dan periksa dengan
teliti dari kita poenja kelocaran, pesti menarik kesenangan toean
«
seteroesnja.
Tjoraknja teratoer dengan pantas dan memaniskan pada pemandangan, m2moeroet kesoekaan didjaman sekarang: kleurnja
bermatjam roepa seperti: hitam, copy, blauw, oemoe, hidjau,
gandaria, chocolade, poetih dan lain-lain.
Harga boeat pakain:
Saroeng Samarinda dari soetera Shanghai no. 1: 4 f 10.- f 15.1 20.- f 27.50 dan f 35.—

Boeat didjoeal lagi:
Saroeng seperti diatas djoega no.
1 250.- f 300.- f 500.- dan f 600.Saroeng
oemoe,:
Saroeng
perkodi:

ini.

Diantara orang-orangj. ditangkap kedapatan empat orang agent dari Derde Internationale dengan memakai paspoort palsoe.

dapat

dan BOEGIS

TOKO SAROENG TENOENAN ASLI
Passarstraat 79—81
MAKASSAR
Post Box 72.

chabar,

maksoed

SAMARINDA

V.

Pembitjaraan Inggeris dan Egypte.

ting goena

Gerakan

TJEPAT DAN RAPI, HARGA MELAWAN

MEJIN BAROE

PERABOT-PERABOT

merintah, — maka minister Tionghoa dari

oeroesan

PEKERDJAAN
DAN

Harbin, 24 April. Znamensky, con-

Ia tidak berhadjat

FILIPPINA

Penerbit Soerat Minggoean.
,Pan” dihoekoem.

Pajoeng

mendoekakan dikebanjakan negeri.

satoe vergadering dari Kabinet Egypte,
»Tjara tindakan seperti ini tidak akan jang berlakoe sepandjang malam
tadi,
membawa pertanggoengan keroegian.”
soedah mendapat
keboelatan
moefakat
menetapkan permintaan-permintaan tenKeriboetan di Peshawar.
tang soal Soedan. Sampai sekarang perLahare, 24 Apri? Dari Peshawar di- mintaan-permintaan itoe masih mendjadi
kawatkan, bahwa sebabnja terdjadi keri- halangan oentoek mentjapai hasil pembiPerdjalanan Noto Soeroto dan Frans.
boetan itoe ialah karena
penangkapan
tjaraan antara Inggeris dengan Epypte
Den Haag, 24 April. Noto Soeroto dan atas diri 4 orang leden dari Al-IndiKoning Siam dan permaisoeri di Annam.
Frans meneroeskan
perdjalanannja ke- Congres, jaitoe tocan-tocan Alzarghafoor
Arphem, Gouda, Alkmaar, Hilversum. dan Khan, Aghasy Edlal, Parra Khan dan
Saigon, 24 April. Koning dengan perLalpa Dahah. Dengan lekas dioemoem- maisoerinja akan berangkat
Amerstoort.
pada hari
Pada semoea tempat itoe akan dipohon- kanlah pemogokan oemoem.
Djoemahat dari Hue dan akan naik kaOramg-orang jang berarak bertempoer pal di Tourane dengan menompang kakan soepaja berdiri Comite dengan didengan
Politie. Kaoem militair dipanggil pal pemboeroe ,,MaHa Chakri” menoevoorzitteri
masinj-masing burgemeester
dan diperintahkan melepaskan tembakan djoe ke Nhatrang, dari sana sampai ke
ditempat itoe.
kepada orang banjak itoe. Lebih djaoeh Dalat.
Keriboetan dalam Reisvereeniging Belanda.
dima'loemkan bahwa Peshawar tidak boRevolutie sedoenia dari kaoem Sovjet.
Den Haag. 24 April. Dalam vergade- leh dimasoeki orang Eropah.
Riga,
24 April. Menocroet socratada
Belanda
dari Reisvereeniging
ring
Potel
berhenti.
rat
jang
terdapat
pada
seorang
a
sikapnja
melawan
motie
satoe
dimadjoekan
Potel, president dari Indische Wetge- communist jang ditangkap disini ternjata
voorzitter. Dalam satoe keriboetan besar,
tempat berbitjara itoe soedah dikeroemoeni vende Vergadering mengirim sepoetjoek bahwa Derde Internationaal soedah memar sedoeorang. Toean Hemerik, voorzitter veree- soerat kepada onderkoning menjatakan bocat rentjangan revolutie
an sekaniging itoe menerangkan boenji motie itoe, kelepasanuja, sebagai protest atas per- nia boeat gerakan jang dil:
ditolak dimana orang-orang jang berse- lakoean terhadap pada orang-orang hoe- li saban lima tahoen. Spion-spion soedah dikirim keseloeroeh duenia dengan
toedjoe laloe 'berdiri. Kemoedian timboel- | koeman politiek
membawa instructie-instructic jang penlah keriboetan, hingga vergadering ditoe- |
toep.

Boekit

Luttich. 24 April. Dalam fabriek”poe-

poek seboeah
meletoes.

PANAS

dibawa

ma'loemkan, bahwa atas kesenangan

sikapnja kaoem

orang banjak itoe berboeat apa jang dihendak

sedang

dengan sebab

Pentjoeri dimuseum ditangkap.
Haag menangkap seorang Oostenrijk oemoer 27 tahoen, tersangka mentjoeri dalam museum di Weenen. Padanja kedapatan banjak lagi barang-barang perhiasan jang ditjoerinja itoe, sedang sebahagian soedah didjoealnja disini dan sekarang sedang diselidiki kemana didjoealnja.

sekarang

Sikap kaoem Islam.

Bombay, 24 April. Barangkali berhoeboeng

doenia

sul generaal baroe dari Sovjet di Tiong-

dak dengan tidak setjara kekerasan boeat
mentjapai jang ditjita -tjita. ,,Biarkanlah

Antwerpen.

AIER

jang hebat.

'

Magistraat

Den Haag, 24 April. Satoe rantjangan
oendang-oendang
soedah dimasoekkan
oentoek memberi izin memakai
wang
f25.000.- goena ongkos-ongkos bagi Nederland dalam tentoonstelling di Antwerpen oentoek bahagian Landbouw.

pada Tentoonstelling

fabriek

Selakan Toean-toecan
mengoendjoengi

diterima

Islam dalam gerakan ini, maka Gandhi
menoelis dalam soerat kabar ,,Y oung
India", menerangkan, bahwa ia bersama
kaoem rendahan (jang djoemlahnja ada
sepertiga dari pendoedoek) dengan segera
akan mendapat kejakinan atas actie pertentangan terhadap pada pemerintah. Ia
menjatakan pikirannja, bahwa soal jang
oetama bagi kaoem Hindoe ialah bertin-

Toeroet

Bahaja

'

Pengoerangan belasting dan penghapoedari san belasting soerat
Keizinan Gemeente
sebelah watas Barat ,Daja. soedah diadakan peratoeran jang akan

chabar

Satoe perchabaran dari Bombay, menetangkan politie di Mysore, menembak
orang - orang jang mogok dengan mimis
Pemoyok itoc mentjoba meroesakkan tamada berhasil. Njonja toekang ramal jang| bang-tambang emas di Kolar. Doea poetadjam penglihatan itoe soedah poelang| loeh orang pemogok mendapat loeka.
ke Berlijn.
lefoondienst Holland—Brazilie akan segera dimoelai.

persatoean.

Mussolini memperingatkan lagi kepada
orang-orang jang berhadir soepaja djangan
ditoenggoe lagi sampai terdjadi keheranan,

dilarang berkoempoel-koempoel lebih dari

tockang menggali harta
jang terpendam
itoe mengambil
koeli boeat kerdja, sehingga jang tergali soedah ada tiga meter, tapi sampai sekarang beloem djoega

ITelefoondienst

disebabkan boeat

—.—c—cmcnmd

Tioekai goela di Japan,
Tokio, 24 April. Persatoean dari toean
toean fabriek goela bertanja apakah ada
djalan, berhoeboeng dengan soedah bersetoedjoenja zkan pengoerangan armada,
apakah dengan itoe boleh poela ditoeroenkan belasting goela.

dja mati, dan 40 orang loeka, kebanjakan
ombak kesoesahan economie, sebagaimana diantaranja loeka parah, sedang beratoes
soedah terboekti dengan kekoerangan pe- ratoes orang mendapat sakit karenanja. |
tenaar2 gouvernement jang dapat kaar- kerdjaan di Duitschland, Inggeris dan
tjes keizinan boeat mendjalankan kewadji- Amerika dalam keadaan Landbouw jang

Mr. Loden kelocar dari Permanente Hof.
lima
Den Haag, 24 April. Dalam zitting
achir tahoen ini Mr. Loden akan meletakkan djabatannja sebagai lid dari Permanente Hof dari Internationale Justitie.

kebangsaan,

menentangi
vakvereeniging-vereeniging
socialisten jang berazas kepada peperangan jang berkelas-kelas, menimboelkan
tjita kepada bekerdja betsama-sama dengan
mentjari

Kawat

| NEGERI-BELANDA.

semangat

..

("E
AT

1:

perkodi

f 180.- f 200.-

Boegis pakaian Adat orang Sumatra .Roepanja hitam dan
Af 4.- f 10- f 15.- f 20.- dan f 35.Boegis boeat djoeal lagi: Roepanja hitam atau oemoe,
f 65.- f 170.- f 200.- f 250.- f 400.- dan f 600.-

Kita menoenggoe pesanan pertjobaan jang lekas dan diminta djangan Idepa
toean-toean toeliskan dengan menceroet harga jang tereboet di SINAR DELI.
Langganan SETIA harga dan pembajaran boleh berdamai.
66

.

Steger dalam Eerste Kamer tanggz! 18
April 1929. Soerat kabar itoe menetang
kan pembitjaraan pihak Katholiek tjoema k

. Kepala-kepala oeroe-tia
provincie dan
air meminta daan Satoe
Ci Boguio, — soepaija
diadakan
perjelidikan keras atas belan
dja pengelocaran dari Regeering, sebagai

berselisih dalam perkara alasan-alasan hak
dari tanah djadjahan, jang masbek dalam
soal filosoofi sahadja, dan jang tidak
koloniale politiek jang' satoe djalan boeat mendjaga
mempengarsehi
terpakai.
| oerucsan oeang dalam masa
Soerat kabar itoe mengatakan, bahwa| ngantjam kesuesahan ini.

Kaoem

K7

kesoesahan

jang

me-

Katholiek bersatoe soeara dalam

soal Koloniaale

Politie.

Bahaja

Reuter.
Gerakan

Gandhi

topan.

Manilla, 24 April. Topan soedah beremboes melaloci puelau-poelau Samar dan
Panay dan mendatangkan keroegian pada

INDIA.

Aneta

4

.

tanaman

lagi keriboetan.

minta

kelapa-Gouverneur

bantocan

kepada

Samar

Toean akan mendjadi loepah segala lain

me-

Gouverneur-Geini di-

lain

dan
12
orang
toekang
memboeat
keriboetan soedah
mati
pada
waktoe
terdjadi
keriboetan, — dalam
mana

tentera
dan
politie terpaksa melepaskan tembakan kepada orang banjak
itoe, jang memprotest atas penangkapan
orang toekang pengasoet. Keadaan itoe
soedah aman. Waarnemend
malamnja
Commissaris dan adj. inspecteur van Politie mendapat loeka. Jang kemoedian ini

mendapat loeka parah.

Peratoeran perang di Peshawar dilakoekan.
Allahabad, 24 April. Meskipoen

tidak

peroesoehan, maka peratoeran
terdjadi
teroes
perang masih
oendang-oendang
g
Ero-oran
Orang
(iberlakoe di-Peshawar.
ataukota
am
kedal
k
masoe
ng
dilara
Ikpah

Iipoen meninggalkan

kota, ketjoeali amb-

terdjadi

papan

jang

jang

lamanja

rettes. Banjak docktor-doktor

tiga

Sagay. Seboeah

terbesar

soedah

toean

tjobah ' dan:

dari ..Fatma” ciganjataken.

Manilla, 24 April. Satoe kebakaran heibat
dalam kampoeng

kaloe

rasain ' kaenakannja

Fabriek papan terbakar.

soedah

—

soedah

Peshawar, 24 April. Dengan opsil dika- neraal soepaja belasting tahoen
barkan, bahwa seorang serdadoe Inggeris poelangkan kembali.

hari

fabriek
moesnah,

pernama ,,Insular Lumber“. Lima orang
mati. Keroegian ditaksir lima millioen

pesos.

aer

aa

membaCigarettes tidak mengandoeng obat-obat jang bisa dengan
toekken, Fatma" Gigarertes bermodel OVAL
STRAWTIPPED dus, beraksie mahal, tapi harganja se-8
ngadja dimoerahkan.

jaitoe 10 bidji tjoemah 7 cents.

3
PERSENAN BAGOES
tiap-tiap doos kosong dari Fatma Cigarettes berharga, jaitoe”
500 doos kosong ditoekar dengan:
| Vulpenhouder »Cooklin.—Endure f 25.—
400 doos kosong ditoekar dengam:

1 Vulvenhouder

,.Conklin“—Endura

ITALIE.
Pikiran Mussolini tentang economie Italie.

song ditoekar dengan :

Rome, 22 April. Dalam satoe pedato jg.
amat pandjang,
maka Mussolini mene-

song ditoekar

rangkan tentang pendirian satoe Algemeenen Raad van Corporatie dan politiek persekoetoean dagang setjara Fascistich serta mengoeatkan hal pendirian

soedah

,,Fatma"

f 17.50

300 doos ko-

1 Vulpotlood ..Conklin—Endura
f 10.

dan saban 10 doos kosong ditoekar dengan 1 doos dari 10
bidji Fatma Cigarettes dan seteroesnja sampai 200 doos ko-

boeat 20 doos Fatma Cigarettes.— Tiap-tiap"

pertoekaran dikirim kepada: TOKO AUW PIT SENG—
MEDAN atau agent-agent di tiap-tiap kota jang ditentoeken,

Harga ..Fatma" Cigarettes 1 peti terisi 5 kaleng, (Blek)

1 kaleng 20 pak, 1 pak 50 dos, boeat orang dagang
f 300.—
franco antero Sumatra, dan lain harga boeat agenten.

Mk,

Soeara dari kaoein revolutionsir Belanda Dari Menard Penindjau.
Inggeris J.

Kaoem sport !

Banjak ragam tingkahnja orang:

Setengah mengakoe pendekar garang,
Londjak langkah bandingan larang.

Tendanglah VOETBAL merk CHAMPION

Maxton
tentang
penjerahan
41
orang
boeangan
jang
lari
-dari
Digoel
1 Pada-hari Kemis 3 April, telah dilan' Soengkan vergadering tentang rubber oleh pembesar-pembesar dari Papoea Kaoem intellect ia merasa,
Dirinja tjoekoep poenja djasa:
Ben”, bertempat di ,, Martapoera club" territory.
Bagi kepentingan pergaoelan bangsa,
Diminta
publicatie
dari
kedjadian-kedja'(Martapoera). Vergadering itoe dihadiri
Nah, sekarang kita periksa.
dian
jang
lengkap
dalam
pers
Labour
oleh' beberapa kaoem ondernemers dari
"“ondernemingen dibilangan
Martapoera. Inggeris dan minta perantaraannja peDalam pergaoelan kita,
“#Dari ifibak Tionghoa hanja kelihatan ka- merintah Labour boeat tjegah dioelangAntara sesama bangsa,
kannja
kedjadian
begitoe
dan
lerhadap
pitein Tionghoa - din seorang Tionghoa
Siapa jang mentjita,
laio. Difihak bangsa Arab, hanja kelihatan pada revolutianairen Indonesia soeka
Kita damai, aman sentosa?
itodan Sech Amer. Dan difihak Indonesiers mengindahkan asylrecht seperti doeloe
dilakoekan
oleh
pemerintahan
burgelijke
ada ,beberapa orang jang datang.
Roepanja orang loepa,
1 Dari,fihak bestuur telah berhadlir Con- nggeris terhadap kepada orang-orang Bahaja kemadjoean kita,
:“troleur Martapoera, Districtshoofd Mar- Duitsch dan Rus jang melarikan diri lanlartapoera.

Martapoera dan

LESS en T. dan lain-lain jang ada sedia
dalam kita poenja toko.
Pakailah

NEW

ini,

maka kertas terseboet dioendJoekkan
da tocan Amir Hassan, jang mana de-

sekali

oewang-oewang

apabila

Tjarilah

Antara semoea arif djauhari.

14

mas. Oewang-oewang ini di goenakan dizapertandingan antara kedoea V.C. diatas
ditanah lapang Tandjoeng Balai. Kira-kira
itoe bertengkar pk. 5 refree menioep fluitnja tanda perbagi itoepoesaka mainan
dimoelai. Bola dibawa doeloean

itoe. Lebih doeloe voorzitter menerangkan

oleh B.T.v.c.

tetapi

doel T.v.c.

terantjam, akan

bola dapat kembali dretour kete-

Achirnja itoe oewang
mas dibeslag ngah. Beberapa menit kemoedian bola beboeat
di
serahkany
pada
satoe
museum, rat kepihak B.T.v.c. achirnja tailor v.c.
tentang merosotnja harga karet kita disini
sedang
doea
orang
koeli
itoe
boleh dapat menemboes benteng B.T.v.c. stand
dan diseloerpeh doenia.
gigit
djari.
begitoe
rendah
1—0
kemenangan tailor v.c. Beberapa
karet
harga
Meadjadi
Menoeroet
taksiran,
harga
mas
jang
lamanja
permainan kembali dioelangi bola
demikian:
jalah
sebabnja
masoek poela kedjala T.v.c. tapi malang
.“4Dalam. tahoen jang telah laloe karet di didapati itoe ada beberapa millioen.

kering jang' dibeli banjaknja 880.000 ton.
Dalam tahoen tadi banjakn!a 840.000
“ton. Djadi kelebihan dari tahoen laloe

banjaknja 40.000 ton.

—0—
pengambilan darah.

Oeroesan

Kerna itoe jang 40.000 ton ditahan da-

hi, dimana baroe-baroe
.Oemat Islam” bersama

m goedang.

Islam telah megadakan openbare

",

karet

tjari

pakai

perloe

jang

Djadi

tak oesah

ret

karena

lagi

kata refree offside.

Atas perintahnja kepala district Tjima-

ring,

pada pertemoean

vergade-

karet dalam goedang masih banjak. Se- tama soedah melawan hal itoe pengambilan
darah, maka seorang t. bernamaSa'bi debab itoe harga karet djadi toeroen.
# Djadj ergadering ini bermaksoed soe- ngan bini dan tiga anaknja, semoeanja ting
bekerdja bersama-sama, bagaimanadja gal di Tjimareme Tjimerang onderdistrict
paja
Jangja mengoerangkan pengeloearan karet Padalarang telah dikirimkanke Tjimahi boe
“soepaja bisa kasih kelocar sebanjak-banjak- at ditempatkan dalamtangsi lantaran iboenja 820.000 ton atau 800.000 ton ke nja Sab'i pada hari-hari ini telah mati
dengan sekonjong-konjong sedang sebebawah.
karet

banjaknja

Hingga pauze stand dikira 1 — O. Sesoedah pauze spelers kedoea belah fihak

ini oleh Comite sama-sama keras. B.T.v.c. hendak menedengan Sarekat boes kekalahannja, dan T. v. c. hendak

mana orang teroe-

menambah

kemenangannja.

Achirnja telah

beberapa menit main, salah satoe spelers
dari T.v.c. freekick didekat lijn back, dan

bola
goal

ditendang oleh forward B.T.v.c.
keeper T.v.c. terpaksa menangkap

angin. Tetapi
entah karena apa, kata
refree goal ini tak sjah.

Kemoedian bola kembali dishoot back
T.v.c. ketengah, dan tidak berapa lama
forward

B.T.v.c. dapat

menemboes

ben-

loemnja datang inlichter boeat mengam- teng T.v.c., hingga achirnja stand dikira
.
#Boemipoetera djika dibandingkan dengan bil darahnja, telah dikoeboer.
refree I—1, alias serie.
Itoe Sab'i setelah disimpan di tangsi
karet ondernemingen ada sangat besar
kata Onlookers.
dihadapkan dimoeka landrechter karena
bedanja jang keloear.
50
Kaoem onderneming bisa keloearkan melanggar ogndang-oendang pemeriksaan
Padang Sport contra Midden-Serdang
600,600 ton karet, sedang Boemipoetera majit. K.M.
—0—
“dapat keloearkan 440.000 ton karet.
Sport 2—1.
Leeraar jang aneh.
'Maka ,,Planters Vereeniging” MartaDi petoemboekan pada hari Saptoe
poera telah bertindak boeat berentikan
Het Nieuws mendapat
kabar, bahwa
tap, tetapi jang dimaksoed perkaranja toean V. O. itoe, leeraar jang tanggal 19/4/30. jang laloe telah dilangsipekerdjain
sbepaja bekerdja bersama-sama dengan aneh dari A.M.S. di Betawi,
jang pada soengkan soeatoe ,friehdly game” antara
maka
sebabnja
Itoelah
Boemipoetera.
malam Senen j.I. didalam seboeah kedai kedoea elftal terseboet diatas, dipimpin
pekerdjain
soepaja
bermoefakat
hendak
di Priok soedah
ngobrol sebagai sobat dengan actief serta teliti oleh Tengkoe
tapi berentikan boeat boelan Mei dimoe- dengan sekoempoelan orang Boemipoetera Hedar.
statistiek

Menoeroet

ka ini.

Voorzitter

itoe

Sebab

dan pada berangkatnja

kepada jang hadlir, bagaimana pendirian
masing-masing tentang hal ini

Tocan Amir Hassan menerangkan. bah-

wa kedatangan toean kemari

poen

hanja

maoe melihat bagaimana pendirian orang
Martapoera tentang hal itoe.
Beliau menerangkan telah adakan perBandjermasin

di

temoean

tocan

ditempat

Disana seorang spreker telah

M.Horman.

penjetopane tap karet

jang

5 mengatakan

inij. perloe ditoendjang
Maatschappij dan benk

oleh beberapa
jang mengeloe-

arkan oeang goena perdagangan karet.
beliau jalah Escompto
Jang dimaksoed
Javasche
8 Bank, Factorij Bank K.P.M.,
Bank dan lain-lain jang mana itoe bank-

nk telah kelocarkan wang

denganper:

jandjian jang menjenangkan,
Toean Smits telah njatakan lebih terang,

dan — Maatschappij-

Bank-bank

ahwa

naatschappij itoe telah kasihkan 80”. keada pedagang-pedagang getah, sedangan
Tionghoa tidak begiaudagar-saudagar

keoentoengan pada

memberi

oe“ banjak

edagang-pedagang.
Djadi, kata spreker, djika bank-bank
itoe'toeroet poelamengoerangkan banjakkeoentoengan

bocat

nja procent

mereka,

nistjaja mereka banjak jang koerang soe-

2 ka ari

berdagang

karet, sehingga

nja perdagangan karet tidak sebagai

achir-

se-

karang, Apa poela djika mereka raoe me-

“njatop itoe wissels
oorstel
mana telah ditimbang dan
diambil baik oleh vergadering. Dikemoe-

i kakan

t.

Amer

Hassan dan t. M.

Hor-

« mafi/akan mendjalankan propagandasertai,»Planters vereeniging” berdjandji me»
ongkosnja sebesar f250. goena
Pa

Pa

h

7 xei
TG

#

e'

an

diambil

kepoetoesan

teroes

ing diboebarkan
dan didirikan
sebagai terseboet dibawah ini.

de

Vries

ia soedah meroe-

Midden-Serdang dengan samenspel jang

advies sakkan bendera Nederland jang dipasang bagoes,

mintak

voorzitter .,Planters

pada seboeah auto, dengan mengoejakkan
warna jang blau, ada lebih soenggoeh2

beroentoeng

membotjorkan

dapat moela-moela

goal Padang Sport.

maka

itoe ada

soeatoe

perkara

jang

me-

Serdang —ia

menantikan

mendjadi

oeroesannja

Technische School.

kesatoe bahagian sadja, tetapi bola berganti-ganti naik toeroen serta tambahan poela
sangat Sporti ef, hingga Refeere djarang
menioep fluit, ketjoeali boeat ,,offside"
dan

,,hands" atau ,out-ball".— Tjara per-

Pangeran Kasoema, t, Saptoe! pagi menerima telegram jang mem- mainan memang hebat dan keras, tapi
“ veteeniging”
, toean H. Airmas muftie Marta- beri tahoekan, bahwa goenoeng Smeroe tidak meliwati garis Sport.
"Ha
Pidato perpisahan mata ' bererti serta
1. M. Horman, t. Amer Hassan, soedah diam sama sekali dan tidak kelipoera,
menarik
hati jang mendengarnja, jang
H.Salman, t. H Adenan, sedangkan t. hatan bertambah keras bekerdjanja.
ut.
toedjoeannja
jaitoe goena menambah be(B. Borneo.)
“AW, Smits sebagai Secretarisnja

#5. Toean

Voorzitter

(isatoe voorstel tentang
| tiapitiap negeri

t

kemoekakan

poela

lebih bagoesnja

dirikan satoe comite, se-

di. Martapoera

Hoofd

Comitenja.

SPORT.

ratnja pertalian lahir dan bathin

Padang

Sport dengan Midden-Serdang Sport Vereeniging.
Penoetoep, tocan
Md. Idaham tidak
loepa djoega
melahirkan
poedjian atas
persoon serta initiatief dari Tk. Hedar,
jang mendjadi leider serta promotor jang

Bindjei Tapanoeli Voetbal Club contra
Tailor Voetbal Club T. Balai.
“'halitoe. Jang mana diambil kepoetoesan,
I—! kah atau 2—1.
- bahoea hoofd comite itoe lebih baik mePada
tanggal
20—4—30, berbetoelan oetama dari Midden-Serdang dan Serdang
negeri-negepada
& ngirim propagandisten
pada
hari
Minggoe
telah dilangsoengkan Woetbalbond.
Soengei.
Oeloe
di
“ri karet
'etapi

beberapa orang

telah tentangkan

soedah ketahoei

Djoega

kereta

angin

merk

NEET,

tentoe

tidak

merasa tjape

ringan, ladjoe dan potongan
pat keadaannja.

MAG-

bagoes jang terda-

Edison, Bell, kita ada sedia, Roepa
- roepa

timba-

kita poenja adres :

HAN

SENG & Co.
Telefoon 755 Medan.

Oudemarktstraat 53,

2315910556)

5S

5)

000000000000000

00000000000000 ?
?
Weefit Tyre Rerubbering Co.
@
“
»
»
Shanghaistraat 27
»
»
(Dioedjoeng Hakkastr)
|
»
MEDAN
|
»
?
Telefoon No. 1525.
»
@
»
@
»
Band Boeroek
Soedah Diperbaiki
»
?
Apa toean merasa senang dengan REPARATIE toean poenja band ?
Djangan berikan “oentoek memperbaiki pada jang tiada mengerti.
?
Bawalah pada kita, dimana kita kerdjakan toeroet peratoeran Europa.
»
?
Memperbaiki dan Memperbaroei »
?
Kita.
Itoelah
Specialiteit
“
»
Band boeroek kita bisa bikin baroe.
»
@
Selamanja kita poenja kerdja atas djaminan oleh kita.
»
Tanjalah
keterangan
!!
75
»
“
00000000000000 00000000000000 0

TOKO
dan

KATJA MATA
barang

klontong

TJIN TONG & C0, Wirisraat No. 3—MEDAN
Menjediakan

segala roepa

katja mata.
Sanggoep periksa katja mata jang tjotjok oentoek ke-

sehatan .mata
dengan
Boleh

jang semestinja ia terkam terlebih dahoe-

inspectie

—0—
Smeroe Diam.
Diwartakan, bahwa Hoofd dari Vulkanologisch Onderzoek Bandoeng pada

LESS jang toean
kebagoesannja.

datangnja bola

loe dari moesoeh-— Willy, itoe centervoor
dari
Padang Sport, dengan
Middel
Onderwijs.
Inspectie soedah perlahan soedah bisa mentjetak goal jang
minta kepada directeur dari A.M.S. soe- membawak
kemenangan
bagi clubnja.
paja
membikin
rapport
tentang Setelah ready kembali sehingga habis
leeraar itoe, dan tentang jang lain ia tida waktoe, ta'poetoes-poetoesnja goal kedoea
bisa berboeat, ketjoeali haroes menoengoe pihak dihoedjani oleh bola-bola jang berkesoedahannja penjelidikan politie.
bahaja.
Itoe penjelidikan beloem selesai sama
Willy serta Amin beberapa kali telah
sekali: akan tetapi soedah tetaplah, bahwa leeraar V.O. benar soedah bersalah tjoba melepaskan tembakan-tembakan jang
berlakoe aneh didalam kedai dengan atoe- mengchawatirkan, sedang doea kali longran seperti jang diterangkan diatas ini dan shot ,,keihard” dari Midden-Serdang tjoetentang meroesakkan bendera. Djoega se- ma meliwati beberapa ,.intji" sadja tingdang dioesoet tentang kedjadian jang ginja dari tiang goal.
Sekaliannja mendjadi sia-sia, karena
beloem
tentoe,jang
djikalau itoe
keeper
dari kedoea club melihat kesigakenjataan benar — membikin paling tidak
pannja.
baik bocat membiarkan leeraar itoe teroes
Pertandingan ini sangat menjenangkan
membikin cantact dengan anak-anak moeserta
memoeaskan hati penonton dan speda. Telah diketahoci, bahwa doeloe sebalers
kedoea
pihak jang bermain, teroetama
gai hoekoeman socdah dipindahkan dari
disebabkan
permainan
tidak nampak berat
Soerabaja,
dimana ia dikerdjakan pada
loeloe

merk

dan MATCH-

Meski

T. Tinggi bekerdja dengan sekeras-keras
tenaga boeat membalas, ta'ada berhatsil,
dari pada jang moela2 dipikirkan.
sebab kokohnja vardediging
Leeraar itoe soedah lakoekan perboea- teroetama
tan itoe tidak didalam
keadaan maboek Petoemboekan. — Ketika dekat hendak
mendjadi perboeatannja
jang aneh itoe, pauze, setelah sama-sama melarikan bola,
dianggap soedah timboel dari haloeannja dimana kebetoelan back Azis terdjatoeh,
jang merah, jang itoe djoega tidak dibikig kiri locar Padang Sport sebab berhadapan dengan goal jang terboeka — dus one
roesia olehnja.
Pada malam Senen di Priok djoega by one — dengan moedah dapat stand
soedah kedjadian lain lain hal, sebab po- stand djadi 1—1.
litie anggap perloe, zonder diminta, boeat
Sesoedah memocaskan dahaga, kedoea
tjampoer tangan didalam perkara itoe, pihak kelihatan sama keras bergiat hendan soedah didjalankan penjelidikan jang dak mentjari kemenangan. Achirnja, kateliti.
rena satoe kesilapan dari keeper MiddenDjikalau tida ada kedjadian hal hal
lainnja ketjoeali jang soedah dikabarkan,

pakai,

Motorfiets

HUDSON

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

mannja pemerentahan bangsa Griek jang
berachir ditahoen 1453 ketika keradja'an
Byzantyn.

Aan sabar danterang toean Amir Hassan
Doea orang koeli
salin lezing terseboet.
ketika
mareka
maoe
Sesoedah tocan Amir Hassan oetjapkan
jang
di
didapati,
oleh karena mana
terima kasih dari voorzitter seperti diatas,
politie
tjampoer
tangan.
vergadering
maksoed
menerangkan
lantas

tocan

GRAMAPHOON,

000000000000000000000000000000

tentang maksoed vergadering

banjak

jang kita sediakan

Toengganglah

Tentoe timboel silang sengketa.
Laga
« Assistent Kiai Karang Intan.
Barang koeno.
Toean2, entjik2, djangan malas,
Vergadering dimoelai pada djam 10 pagi,
Disatoe
poelau
Turky didekati ContsKerdjalah dengan toeloes ichlas:
dipimpin oleh tocan de Vries sebagai voortantinopel, doea orang koeli soedah menBoedi jang baik tentoe berbalas,
zitter.
dapat
barang-barang
koeno
jang
berharBagaikan
air didalam gelas.
bisa
seberapa
“Sebab voorzitter tidak
jara Melajoe, djadi bitjara dengan ba- ga 'sekali bila dilihat dari pemandangan
sa Belanda. Terlebih doeloe ia harap! hikajat. Mereka dapat dalam satoe kebon Boedi, boedi, itoelah pekerti,
tbean Amer Hassan soeka menjalin pidato- dari satoe gredja Grieksch jang soedah Kita tanam dalam sanoebari:
koeno tiga goetji tanah, dalam mana ada Mengokohkan persatoean hati,
aja kedalam bahasa Melajoe.
5“djang lebar

voetb al dan kniedekker
oentoek toean - toean.

Dengki chianat segala roepa,

taran politiek.

““Sesoedah voorzitter membatjakan pan- disimpan

kaoes

-

"fapoera, Assistent Kiai

dan MATCH-

3

an pada voorzitter deri I,LP.

perwatasan

'Toean lihat doenia sekarang,

ta"
tidak

oesah
Djoega

kelocar
sedia

oeang.

Keoentoengan

barang- barang

toean - toean

ongkos

pertjoema.

tookar

katja jang

tjotjok
lagi dengan
besar bagi toean - toegan.

klontong. Boeat beli banjak

boleh

kita kasi rabat jang pantas.
35

Menoenggog dengan hormat.

Awas
Maoe gaja?
Maoe tjantik?
Datangtah di Calcuttastraat No. 3l - Medan
Ini toko Speciaal Kleermaker, dan sengadja baas
jang soedah biasa kerdja di toko Cornfield dan
mempoenjai kepandean jang tjoekoep.
Pekerdjaan ditanggoeng tjepat dan netjis dan
sedia segala kain-kain seperti palmbeacn - lenen-flanel
dan keper poetih. Harga bersaingan sama toko
- toko
dari
lain
tempat
dikirim
dengan
jang lain. Pesanan
rembours.
Menoenggoe

dengan

SOO TOW

hormat.

mu

Nw. Rott.Cour, mewartakan :
Bestuur dariRovolutionair Socialistische
Party di Nederland telah kirim pengadoe-

TOKO

KOEPIAH

—

M. NOERAIN
Kesawan No. 75
Medan.
Sekarang kita berada pada tahoen
1930, tentoe kemaoean dan kegemaran
poen

membawa

pendoedoeknja

pada

kemaoean tahoen 1930.
Banjak pakaian ditahoen

1929 pada

tahoen 1930 ini soedah terpandang
muit de mode” demikian djoega petjipetji pada
tahoen
ini, banjak
soedah berobah potongannja.

Sekarang

orang

soekai,

jang

potongan

pendek, orang bilang pesen SOEKARNO namanja.
Dalam
kita poenja
toko tersedia
sekalian potongan itoe, demikian djoega

potongan lain.
Kita yoenja

harga,

orang

sampai

moelai

dari

kenal,

sampai

pada:
Ada

mode Timoer

TOKO

HADJI

ISMAIL

sedia mendjoeal Petji

000000000000000000

—

BUROPA

Dari mode

000000000000000000

Advertentie

Oudemarkstraat 2 Medan

tempahan,

teroetama potongan Tham-

rin 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.
Menoenggoe

Telegram adres:
ISHAK ISMAIL
2

Mode paling baroe.
dengan

hormat,

'Adres soerat-soerat dan pesanan:
Medan.
H. ISHAK ISMAIL.
Oudemarkstraat 2 Medan.

Machine
2
Mocelai
memakai

pada

1 Juli 1929.

soedah boeka satoe bengkel di Kapiteinsweg no. 15

Royal, Corona dan lain-lain, djoega letternja bisa dirobah menoeroet

direken moerah

sadja.

isa dipanggil dalam kantoor keboen-keboen.
Menoenggoe dengan hormat,

M. IDRIS,
PENGOEROES.

Toko

Batja Teroes ema

Katja

Mata

Jang Termasjhoer.

Moelai ini hari kita baroe terima perkakas boeat pereksa
mata jang model baroe. Perkakas ini kalau dipakai boeat perek-

Awas!

sa

mata

jang

koerang

terang

bisa

kita

djamin tjotjok dengan

katjanja, sehingga penglihatan terang seperti sedia kala.
Dan djoega moelai 1 Maart sampai 31 Augustus

Toko dan Fabriek

hormat.

—

diatas,

mem Awas
Awas !

1451.

kemaoean jang pocnja.
Sanggoep djoega memperbaiki keroesakan dari machin Reken “Machine, Gramaphoon,
Camera, Duplicator dan lain-lain.
Sanggoep memboeat, koentji kas besi, Stempel lak dan lain-lain. Onkost reparatie

soedah

kita ki-

kita

T

Compan
MEDAN-DEL,

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

Underwood, Remington,

sampai ke Tapanoeli hingga seloeroeh
rim dengan rembours.
5
Menoenggoe dengan

Telefoon

merk seperti terseoet

Oostkust

tanah Atjeh.
Pesanan banjak dan sedikit

Repairing

Kapiteinsweg, No. 15 — —

1930

siapa-siapa toean-toean jang beli katja mata dari kita akan kita
kasi persen satoe pasang katja, matjam mana jang toean-toean

soekai, djoega nanti perkara onkost memasang kita vrijkan.
Siapa-siapa

BRILLIANT dan INTAN
DIIKAT

DENGAN

MAS

PERHIASAN

Menoenggoe

DJADI

MODERN.a,
re

Inilah satoe toko
djam warna menoeroet
dari topi anak sampei
kelontong dan sanggoep

jang baroe, selamanja
model tahoen 1930.
topi orang toewa,
membaroci topi jang

sedia bermatjam-matjam topi dan bermatjam-ma
moelai
dan ed,
Seperti topi Helmhoed dan Viltenho
lain dari itoe sedia djdega banjak barang-barang
soedah toca dan kotor
Menoenggoc dengan hormat,

SIN

TIONG

saroeng samarinda

en

BROS
dan
—

intan

|
—

MEDAN

bati

—“ Toekang mas
Kapiteinsweg No. 43

adres

EDWIN

— Batjalah
,Yinar - Deli"

Goentingan

..

dan
Pesenan

27

0

TOKO

KATJA

LUITENANTSWEG

No.24

toean-toean

dengan

SENG

& Co.

MATA
-

Toean-tocan

en TOEKANG

GIGI.

TELEFOON-No.,1297

-

MEDAN.

Pakaian

dan

njonja-njonja

jang kotor soesah ditjoetji kalau ditjoetji sen-

warna.

Kita

sanggoep

tjoetji

kering

matjam

pakket.

Saja

pak jang baek, saja kirim kembali adres

toean.

Huttenbachstr. No. 4

—

MEDAN

—

ai

pakaian jang paling bagoes dan netjis, tjoema didapat

E

L

pada:

D”"

K leedermakerij

en
Kleermakerij.
Jaitoe: satoe toko pakean jang paling toea dan terkenal
seloeroeh SUMATRA TIMOER. — dan ATJEH

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

Persediaan besar dari: Jas Hoedjan (waterproof), Kraag dan dassie leher, Helmhoed dan tain-ain.

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
KESAWAN

00000

baroe,

pakai obat-obat tidak roesak dan toekar warna kembali. Diloear kota toean kirim sama Bestelgoed, Post-

THE GLOBE Chemische Wasscherij

RN
F I

»——

hormat.

diri mendjadi loentoer atawa soedah hilang dia poenja

banjak dan sedikit, kami terima dengan senang hati.

atau potongan

kedatangan

KIE HOEI

Batikhandel merk H. ABDULHAMID Mandailing
an No. 34 en Padjakgantoeng No. 5
MEDAN DELI

|

Adres

TOKO

kasaran.

|

haloesan

jang

bati

barang

kain

setoedjoe dengan

disoeroeh bikin, wang dikembalikan

matjam

permata

menjediakan

tidak

terang,

MEDAN.

Inilah

- matiam

PERDJANDJIAN:

jang” ad Ia

Menerima oepah, dan sedia djoega jang
soedah siap.
bermatjam

koerang

pelekat, terbuesj, tjapal, enz:

riboean

Lain barang seperti

Sedia

jang penglihatannja

KOK

Tjong Yong Hianstraat No. 48 —

61

.

toean-toean

soeka tolong pereksa dengan tiada memoengoet onkost.

88 MEDAN

TELEFOON

266

Tel. No. 796

000000000000000 000000000000010
Gebroeders A. M. MAARTHA

Ambonstraat 12 Telefoon 1154.
Moelai dari boelan February 1930. Kita poenja Firma terseboet mendjoeal segala barang dengan Huurko,op, 5 dan 10

Pentjoeri !

kali ansoeran.

Teroetama

roemah, toko, goedang dan harta

benda toean, terdjaga oleh oppas
keama-

Urera phon,

nannja.

32

tidak

oesah

kasi

poedjian,

bb

IJoo05onsbo6

4

19o00606oaEa

—
mean
SANSENo.Y6 Tetefoon &271 KesawanCoNo. 26 Teletoon
93

KELIN Tjap SANSEY

& Co.”

ini gambar

oleh D. I. Loebis tjerita seorang jour-

» 015

ENGLISH-MALAY
SALAH PILIH

“1h-

ANNA KARENINE

1930

berlampir

almanak

dinding

terhias banjak

Dictionary amat perloe sekali
2 djilid'”—

(Hatinja satoe perampocan) oleh Leotolstoi seorang pe-

ngarang jang telah termasjhoer
3 djiid compleet —
Mengelilingi Doenia dalam 80 hari Jules Verne
SENGSARA MEMBAWA NIKMAT
2 djiid 5
PERAWAN DESA, lepasan MULO loepa orang toca, dan familie, loepa da,
ratan bertjinta-tjintaan dengan Belanda Indo achirnja
KEMBAR ENAM sangat menarik hati
2 djtia
AWAS! Bergoena oentoek kaoem soepir dan sais sado dan lain-lain bagaimana
oendang-oendang memakai djalan Raja di Indonesia.
GADIS JANG MALANG sangat sedih dan hiba
BEREBOET PERAMPOEAN dioedjoeng revolver
Commissie Pengoebah Atoeran Pemerintahan di H. B, bergoena oentoek ambte
aren, dan ,,Pokrol bamboe""

—, 225
150
L—
» 150
& La
0125
00
2S
135

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

1125
:. 035

Ketjantikan

&

(Nona Hermina), perkawinan dioedjoeng sendjata

015
0.10

» 0.20

» 015
015
0.15
0.10
» 015
» 015
» 010
. 005
0.40
010
0.10
» 005

150

Dan banjak lain-lain bockoe jang tidak terseboetkan semocanja. Silakan pesan
dan minta prijslijst. —
Harga selamanja bersaingan.
Belilah dan bjatjalah DOENIA FILM, jang terhias gambar filmsteren, dan NonaNona manis sangat menarik pemandangan, harganja hanja f 0.20. sadja satoe boekoe.
Atoerlah pesenan toean dengan segera pada

Firma HARNAMSINGH
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& SONS

LOTENDEBITANT
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TELEFOON 906
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40
termasihoer teroetama di Soematra Timoer
Telah

mendapat poedjian (diploma) dari

PASAR

MALAM

MEDAN

tanggal 9 September 1993.
jalah

Ketjap Tiap Matahari
Djagalah tjap jang toelen, jaitoe:

1. Pakai toetoep kaleng merah
dikepala botol.
2.

Pakai toetoep lak merah di
kepala botol.

Boleh dapat beli disegala tempat:
Pesanan boleh djoega dengan rembours,
Jang poenja fabriek

WENG
Dan Agent:

,OBAT

STA

NJAMOEK"

TION

Boeroeng

Tjap

Tjenderawasin.

HOTEL

5 menit dari Station,
Huttenbachstraat No. 6 B (Telefoon 271) MEDAN
menjediakan kamar-kamar jang bersih.Ongkos kamar dari f 2.50

jang selamanja
f4—
31

Toapekongstraat 16
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sGGEGsGas

£ 150 portof. 0.10
» 060

Melajoe
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Bisa simpan lebih satoe tahoen.

Api Terang sekali matjam
Djoeal atau pakai sama sama senang

PERTJINTAAN

gambar tinggal sedikit lagi, harga ditoeroenkan
ROSMINA Njai jang manis (Resia Kota Medan,) sangat menarik hati dari awal
hingga achirnja
2 djiid —

Sea

BATTERIJ

satoe

» 010

Huttenbachstraat

3

Indonesia) atau Hati Wadja,

» 0.65

barang

Oo0osoOsaa5

KATJAUAN

VOLKSALMANAK

Ultra-

Lebih djaoch, kalau tocan ingin hendak mempoenjai

(Gadis Bangsawan

nalist jang dari moeda sampai kematinja dalam katjauan Tjinta

Kwaliteit dan bagoes, lekas bikin perhoeboengan pada kita poenja Fierma. Kita kasi djoega dengan ansoeran (Huurkoop) seperti
Odeon.
Prys Courant di kirim Graties.
10

aa 9 4 0 ora

3).
z

DALAM

phon, tjockoep dapat poedjian dari segala soerat Chabar Belanda seperti :
De Haagsche Courant.
De Telegraaf.
De Maasbode
Residentiebode.
Het Vaderland.
Het Haagsche Volk.
De Avondpost.
en
De Nieuwe Courant.

PRTICULIERE
VEILIGHEIDSDIENST
NA
Oudemarkt. 7 — Medan
Telefoon 992
Dirccteur
'MULLER MASSIS

1—

Maartha,

ITOE?1?

bangsawan jaug berhati wadja harganja sangat moerah

dan Plaat dari se-

merk Odeon

DIA

tjerita jang menarik hati. dari awal hingga achirnja, meriwajatkan satoe gadis

Ul

Tertangggoeng

Gramaphoon

SIAPA

gala lagoe.
.
Atas segala permintaan dari kita poenja langganan sekarang
merk jang lebih bagoes dan terkenal
kita terpaksa mentjari
jaitoc: Ultraph on jang termashoer antero Doenia. |
Ultraphon, Gbr: Maartha & Co. sekarang berani mendjamin (Grantie) atas kekoeatan mesinnja teroctama dari perkara
Veer nja.

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

Boekoe-boekoe jang paling baroe terbit:

& Co,

3

TERMASJHOER

—

Telefoon Nos. 403 & 567.

000000000000

SEMENDJAK

TAHOEN

1898

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

|
s6

MEDAN

000000000000000000
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SENG

Ketjap Japan TAFEL SOJA

jang No. 4.

yaa)
Fotograaf

YLEBATA
Kesawan

ya

atelier

No.

58 Medan
——

Sedia djoeal Pathe Baby

Telefoon
Cinema

1346
toestel

Bioscoop, dan bisa didjalankan dengan Electrisch Battery motor dan Dinamo bagoes

|

era

Aa Pa

dipakai dalam roemah tangga dan dibtawak
dikebon - kebon dan bermatjam - matjam film

nLibr TM moelai 30-60-300 kaki pandjangnja.
No. 10278 Billy at Home
»: 10124 Harold Waiter (Harrold Lloyd

» 10297 Tailaring (Charlie Chaplin)
» 10222
'
(Charlie Chaplin)
» 10123
is Seiontifie (Saub Piollard)

Aa

Tao)

Perhatikanlahritjap dan merknja:

80 LUITENANTS WEG
MEDAN

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
40

86 Luitenantsweg Medan
Telefoon

No. 666.

sg

