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Adalah pihak Tani

(Ini hari diterbitkan 2 lembar).

kapitaal jang besar,

-

Kalau

mentap

karet di-

pembajar

Oleh

karena

poenjai

Landbouw

berharga,

mentap

Aneta:

meskipoen - mentap

dan beberapa

St. Maali jang

anak

kapitaal,

PA

semendjak

mereka

djadi

itoe tiap-tiap boelan,

karet

tiada

kali pentjoerian kopi jang dikerdjakan de-

mesti ngan atoeran seperti berikoet:

terpaksa

Oleh doea orang itoe memindjam satoe

pedati toelak dari seorang Tionghoa, dan
bawak

mesti poela memba-

Djadi, djika mengambil
dihentikan, mereka mesti

tangan

tahoen

djoega

beberapa

lembar

didalam

kan itoe dipandang tiada dapat diharap
benar.
Meskipoen Directeur Landbouw menjatipis harapannja, dalam pada itoe,
takan
ia menjatakan:

Landbouw

begitoelah

hasil keboen
menanggoeng

dengan

memetjahkan

bawah

pimpinan

dari

Marinus! Jaitoe

melakoekan

tama

mengorganiseer

akan

sekalian

telah

me-

Achirnja,

djika

memberbaiki

harga karet, boekan sadja antara Tani anak

ngirim circulaire dengan kawat pada se- negeri dengan tani bangsa Europa haroeg
bekerdja, pihak pemerintah,
kalian kepala-kepala dari gewestelijk sama-sama
poen
perloe
akan memberi bantoean!
Bestuur jang tersangkoet, dalam mana di
minta soepaja rubberplanters Indonesier
diboedjoek akan toeroet mengambil ba
gian dalam perwatasan jang terseboet.
Lebih djaoeh pemerintah berniat akan

Sumatra.

memanggil residenten dari Djambi, Palembang dan Borneo akan mengadakan
conferentie
directeuren

dengan
toean Marinus,
dari departementen
van

Landbouw

dan

ambtenaar
terseboet!

jang ahli

B.B.

kabarkan,

pada Tj.S. petang
ini dalam satoe dikabarkan korban ito»
rimba ketjil dibahagian Padang Mangatas, Hamid, berasal dibagian
(S.W.K.) orang dapati satoe mait manoesia Pariaman, tinggal di Pasir
jang soedah boesoek sedang kakinja sebelah kerdja boeat ambil getah

dan ambtenaar| Sabtoe jang baroe laloe
dalam oeroesan

Conferentie ini didoega akan diadakan di Batavia, doea hari sesoedahbegrootingsvergadering

Mendapat mait.
Orang

diadakan

di Ba-

tavia. Poen maksoed ini adalah akan mendoedoekkan residEnten, sebagai wakil-

oleh

pen-

la beroesaha keras boeat
Landdouw dikampoeng itoe

madjoekan
dan djocga

Pada tanggal

beroentoeng
pentjoerian
ada kira-kira

12 dezer

dibalai tempat

parah dikebon-

tak ada lagi. Dengan segera jang berwadjib St. Maali
disana mengoesoet siapa orang itoe dan
Sore itoe antara Hamid dan St. Maali,
dan bagaimana kedjadian sampai demikian
karena boleh djadi mait itoe terhantar
disana beberapa
hari lamanja dengan

jang djadi madjikannja
pertjetjokan,

lakoekan

lantaran

soedah
Hamid

kewadjibannja,

terdjadi
belon

sedang

lagi

dalam

kalangan

kalangan

Indo-

nesier terdapat
kehendak keras akan
toeroet mengambil bahagian dalam perwatasan itoe.

tidak diketahoei orang. Ada kabar menga-

2200002400042404

Weefit

Volksbank,

jang

Pitiak Boemipoetera,

lam, gerakan
berat.

sebenarnja dida-

ini memikoel tanggoengan

poela

penghidoepan

roemah

tangganja.

DAN

Telefoon No. 1525.

itoe sadja, sedang Voikenbond didirikan
merloekan tjarakoloniaal,dan terpandang
bertentangan dengan toentoetan nationalist dari raiat tanah djadjahan.

Sekian Aneta.
4
Karena satoe telegram jang diterima oleh

ngan

mamak

jang

achirnja si mamak

mendapat loeka dan sikemanakan ditangkap.

oentoek itoe.

Koempoelkanlah wang denganberterang-terang jang goenanja oen-

toek pembanteras poenale sanctie dan
rodi. Djika deputatie itoe kelak berang:
kat dengan wang jang dikoempoelkan
semata-mata oentoek itoe, maka perdja-

lanan

sekira-kira demikian.

Asal

itoe

bertambah

besar

ertinja :

bahwa soenggoeh-soenggoeh
bangsa Indonesia tiada menjoekai

poenale

sanctie, hing-

ga diboektikan dengan
satoe deputatie.
Demikian

Baroe

jang telah kita njatakan.

sadja

itoe sampai

membelandjai

kabar Fonds

Nationa:!

kctelinga kita, akan dipaksi

tiada dikaboelkan, malah dikatakan oentoek maksoed lain, kita laloe menoelis
baik diratjoen sadja kemanakan j. boeroz-boeroe, adalah dengan makoed,
sebagai itoe.
Soepaja wang itoe djangan dipakai oentoek maksoed jang menjimpang, soepaia
Sikemanakan mendengar perkataan ini pihak lain, djangan ada djalan kelak
bangkit marahnja, tetapi waktoe itoe si menodai kita.
mamak
dalam roemahnja sendiri tiada
Kita mesti djaga, soepaja djangan ada
dapat membocat satoe apa sedang hati kesempatan orang menodai kita, soepaja
sakit dan hati panas masih bersarang barang sesoeatoe itoe djangan didjadikan
dalam hatinja, laloe berangkatlah ia poe- boekti goena menjebarkan bibit, mempilang.
tenahi pergerakan kita.

N

lebih

Pada

hari Sabtoe ditengah

djalan di-

nantikannjalah mamaknja itoe jang laloe
mengirim beberapa tikaman dan dengan

tak sempat lagi dihelakan oleh simamak
hingga -ia beroleh

beberapa

loeka dan

terhantar disana dan sikemanakan bermoela

Band Boeroek
Apa tocan merasa
: Djangan
Bawalah

Soedah
senang

berikan oentoek
pada kita, dimana

Memperbaiki

Djaoeh bedanja antara kedoedoekan
Tani Boemipoetera dengan kedoedoekan
Tani bangsa Europa. Adalah pihak anak
negeri bekerdja dengan kapitaal jang sedikit, dan dari oesaha itoe bergantoeng

sengadja oentoek memadjoekan toedjoean'
oleh keradjaan-keradjaan besar jang me-

lebih

Rerubbering Co.

ME

tiada

mana baiknja.

betoel:

Pembantoean seperti itoe tidaklah dimaksoedi, sebab fonds itoe teroentoek
hanja keperloean nasionaal dan didirikan

adakan vergadering terboeka jang dipimpin oleh tocan Bagindo Radja Martoea
Assistent Demang Goenoeng Toea sebagai voorzitter.

oeang

(Dioedjoeng Hakkastr)

poela.

dengan

olehnja

Shangha istraat 27

Terhadap kepada orang2 jang bersang-

koetan

diambil

000000000000000

Tyre

pihak Bestuur telah mendjandjikan ban-

dapat memenoehi angsoeran hoetangnja,
karena menghentikan mentap, oleh Bestuur perkara ini akan dioeroeskan bagai-

toelage perdjalanannja tidak

itoe

Selain dari
Borneo, Tapanoelipoen
telah mengambil persetoedjoean, sedang
tocan

dan beras soedah
doeloe.

000000000 00

bahwa

toean H. August Salim ,akan terima
f 1000 dari fonds nasionaal
a

persidangan Inh. Rechtspraak soedah di-

adalah bernama
Di
Moengo masoek bahagian Paja.
Docablas Koto koemboeh pada hari Sabtoe soedah terLawas dan be- djadi satoe drama antara kemanakan de-

Itoelah

Band boeroek
75

Selamanja

Diperbaiki

dengan

REPARATIE toean poenja band?
memperbaiki
pada jang tiada mengerti.
kita kerdjakan toeroet peratoeran. Europa.

dan

Memperbaroei

Specialiteit

Kita,

'kita bisa bikin baroe.

kita poenja kerdja atas djaminan oleh kita.
Tanjalah

00000000000000

keterangan !!

00000000000000

0000000000000

pessimistisch. Sekarang soedah terdapat pengoendjoekan pengoendjoekan

dapat

soerat-soerat kabar Belanda itoe, tentang

Berhoeboeng
dengan
patjoean jang
akan
diadakan di Pajakoemboeh pada
takan
orang
itoe
ditangkap
hari
Minggoe, beberapa hari dimoeka
dar, bahwa anak negeri moesti bersa- harimau
dan kaki
jang hilang
itoe
Pertjetjokan itoe soedah berdjalan se- kemanakan
itoe jang tiada mempoenjai
rikat dengan planters koelit poetih dan telah dimakannja dan meninggalkan sisanja ngit hingga achirnja berkesoedahan depekerdjaan telah datang pada si mamak
pada tempat terseboet, soenggochpoen ngan perkelaian.
lakoekan restrictie sama-sama:
akan memintak wang barang sekedarnja
demikian
jang berwadjib meoesoeli lebih
Bisa djadi Hamid dapat
poekoelan di oentoek belandja melihat orang berpatjoe,
Tentang boleh djadirja hal itoe, didjaoeh.
anggotanja jang berbahaja, maka djoega akan
tetapi oleh si mamak permintaan
recteur van Landbouw diada terlaloe
wakil dari planters anak negeri djadi se-

Dari pihak Nationalist Aneta

kabar, bahwa kabar'jang disiarkan dalam

1

mentap karet,

hendak

wan, dan sangat dimaloei
doedoek disini.

lagi:

Sebagai biasanja tocan Baginda Radja
Martoca mengoetjapkan selamat datang
dan menjerahkan pembitjaraan pada toean Deli Courant mewartakan Fonds Na- '
Baginda Mandangar goeroe, jang pembi- tionaal akan dipakai oentoek belandja
tjaraan beliau dengan ringkas adalah mak- tatie itoe ke Europa kita laloe Ta
£
soednja bahwa vergadering itoe adalah (Sinar Deli 19 April):
pa
itoe -diketahoei dan begitoelah ketika ia maksoednja akan memboeka seboeah Meidibekoek mereka terangkan djoega satoe sjesschool di Goenoeng Toea. Dalam tiBerapa banjak pemimpin-pemimpin:
dan lain hal jang bersangkoet dengan itoe, ga boelan ini kita menanggoeng resico
kita, jang karena mendjadi korban
Bt
hingga achirnja L. Tj. jang beli itoe sekolah terseboet, tetapi setelah itoe Goe- rakan, mesti menanggoeng kemelai
moesti
ditoentoet sebagai orang
jang bernemen nistjaja akan mengambil over
teroetama anak dan isterinja. Berapa bamenadah barang tjoerian
njak disana sini terdjadi bahaja jang
kepadanja segala keroegian kita tentoe
Perkara ini sekarang sedang dalam pe- akan dibajar kembali kata spreker.
besar, jang meroesakkan penghidoepan :
njelidikan jang berwadjib. (R.)
dan kema'moeran anak negeri.
.
—d—
Sesoedah toean ini berpedato maka ada
Semocanja ini bererti kemelaratan jang
lima orang lagi spreker jang mengeloearkan
Perklahian jang berboentoet
menimpa anak Indonesia.
$
pendapatannja jang mengatakan setoedjoe
kematian.
Itoelah maksoed asal moelanja Fondss:
itoe didirikan.
2
2
Penghoeloe Soekoe di Pasir Lawas, dan berharap soepaja bisa berdiri atas
Itoclah jang diterangkan
didalam
Loeboek Aloeng, (S.W.K.) pada malam persatoean hati vergadering.
propaganda-propaganda oentoek
metanggal 17 April jang baroe laloe kiraKemoedian toean Saroehoem Panoesoengoempoelkan oeang.
kira djam 9 dengan tergopoh-gopoh soe- nan mengoeraikan betapa perloenja kaDipergoenakan oeang itoe sekarang
dah datang
pada pembesar negeri di oem iboe disekolahkan.
Sebagai toean
oentoek belandja satoe deputatie jang
Loeboek Aloeng merapportkan di Pasir Saroehoem jang berdarah nasionaal toelen
akan berangkat ke Europa, goena meLawas telah terdjadi pemboenoehan.
maka toean Saroehoem dengan kort dan
ngadakan propaganda tegen poenale'
Begitoelah onderdistrictshoofd bersama bondig: ,, Djangan kita kata doeloe sekolah
sanctie dan rodi.
politie dan Kepala Negeri soedah datang itoe bergoena pada diri perempoean sadja,
Kita di Deli, tahoe betoel apa jang
ketempat jang dioendjoekkan, boeat mela- toch kita kaoem laki-laki kalau peremdinamakan poenale sanctie, demikian
koekan pemeriksaan dan betoel sadja disana pocan bersekolah kita akan dapat beroendjoega hal rodi. Setiap hari kita-betterdapat seorang jang soedah mati.
toeng djoega. (Pertj.)
soeara tentang ini. Orang
boleh m
Itoe mait lantas dibawak kekantoor
20—
ngadakan actie j. sekoeat-koeatnja ten- negeri dan besok paginja baroe dikirim
tang itoe. Orang boleh mengirim de-.
Kemanakan contra mamak.
ke Kajoe Tanam boeat dilakoekan pemeputatie sampai ke Europa, tetapi tjarilah
riksaan oleh thabib.
Mamak
loeka,kewang jang serhata-mata dikoempoelkan
Dari fihak jang boleh dipertjaja kita
manakan ditangkap-

tindaranper- amat penting adanja.

producenten.
Sementaraini 'pemerentah

diterangkan
St. Maali
bangsawan dan harta-

Itoe kopi oleh W. dan Bj. E. setiap
kali didjoeal pada satoe orang Tionghoa
nama L. Tj.
Tapi soenggoeh bagimana pintar djoega lambat laoen perboeatannja pentjoeri

Di Tapanoeli, Djambi, Palembang, Borneo dan hoeloemn Soematera Barat, jang
penghidoepan anak negeri banjak bergantosng kepada karet, bantoean pemerintah
ran itoe selama penjetopan

ditjoeri semoea

Haroes djocga
terkenal seorang

1450.

belasting pentiaharian, baik belasting roe| mah tangga, maoepoen jang lain-lain.

dalam

papan

jang ketiga dan keempat hingga djozmlah

niatan jang hendak dilakoekan itoe di- didalam perkara memoendoerkan pembajaorang djadi

soed lain?

| Berikoet ini telegram itoe kita tjitakkan

itoe kopi, di- ada djadi soedagar ketjil itoe. (Tj. S.)
—0—
jang mereka
Memadjoekan kaoem iboe.
itoe keloear

jang kedoea diberikoetkan dan begitoelah

perkara ini, perloe akan

Selain dari itoe, per bajaran belasting,
djoega haroes diberi kelonggaran. Baik

dapat djoega

keoentoengan

karoeng

goni. Dengan pedati itoe mereka masoek
dalam goedang dari toko Winkelman dan

roetama haroeslah bermoefakat dengan
Volksbank, soepaja akan mengoendoerkan
pembajaran.

hati pihak jang bergerak menghentikan
akan mentap karet, sebab hasil dari gera-

satoe

Fonds Nationaal diper-

goenakan oentoek mak-

perkara leja. soedah lakoekan 4 bih djaoeh.

jar rente.

dalam hal ini, bermoela mendinginkan

Directeur

Soeara Ramai:
Kemarin kita moeatkan telegram Aneta

oe

NG

negeri tiada mem-

Selain dari mesti mengangsoer hoetang

Pendapatan - Directeur van Landbouw

melihat

tah

hoetang.: Hi

akan naik lagi 50”.. memberi bantoean kepada anak negeri. Te- kopi jang

lagi penghasilan

diangkoet

tida terdapat bekas-kekasnja.

dari goedang itoe, ia ambil
masoekkannja dalam karoeng
Hasil tiada diharap dari pada meng- bersoesah-soesah
mengangsoer hoetang soedah sediakan dan bawa
hentikan mentap itoe.
dengan tidak kentara.
dan membajar rente itoe.
Sesoedah satoe kali mereka
Apakah ertinja pengoerangan 10”
sama
itoe kedjahatan laloe
Pihak
pemerintah,
jang
akan
tjampser
dari hasil, sedang tanaman karet senandiloeaskan,

teroes

gan kesengsaraan, kelaparan, nafasnja jang pengabisan.
tapi tidak ada pekerdjaan
Menoeroet pemandangan kita dalam
da itoe !"
itoe perkejaian tida ada digoenakan
baGARIBALDI
dekaan di - Italie)
rang tadjam, sebab ditoeboehnja Hamid

mintak pertolongan kepada bank.

karet selama

boelan
Mei, pihak pemerintah tiada
akan berdjandji soeatoe apa, poen paksaan
tiada akan dilakoekan kepada
pendoedoek Indonesier.

tiasa

dan

hasil keboen itoe, mesti poela dibajarkan|).. pigg

Didalam soeatoe intervieuw, tocan Ch.
J-Berndrd, “ Directeur Departement van
Menghentikan

pangsan

keroemah iboenja, tapi kira-kira satoe
dir, ada satoe pekerdjaan djam kemoedian ia soedah hemboeskan

noetoep belandja- belandja.
Lebih tjelaka poela pihak anak negeri,
jang dari hasil keboennja, boekan sadja
mengharap belandja hidoep, tetapi dari
oentoek

kepada

ia djadi

mempoenjai

dihentikan beberapa lamanja, mereka
tjoekoep mempoenjai kekoeatan akan me-

. stop, segala pembaja/
ran djoega perloe
distop.

menjatakan

Europa,

melarikan diri tetapi kemoedian
dapat
ditangkap, dan jang loeka dikirim keroemah sakit. (Tj.S.)

—0—
Dihoekoem seoemoer hidoep.

Sjoekoer sekali perkara itoe tidak benart «
Didalam pada itoe, disini njata, bagais
mana satoe kabar palsoe telah disiarkan,
hingga kita djadi tertipoe.

Soedah
palsoe

berkali-kali

dengan ini kabar

disiarkan. Bagi pihak

berpendirian seperti Sinar

pers, jang

Deli, Ta

soesah.

3

Soekar benar kita akan
menjisihkang
mana kabar jang benar, dan ma-

na kabarjang

tidak

benar.

Kabarnja dalam pendjara di Pajakoemboeh sekarang tersimpan seorang jang
telah didjatoehkan hoekoeman seoemoer

Kepada collega2 kita peringatkan : djika
sesoenggoehnja kita tidak maoe moelst

hidoep, sebab telah melakoekan pemboe-

kita diselongsongi, djika

kita tidak me-

ngehendaki perscensuur,

kita djangan ter-

noehan dan lain-lain dalam satoe negeri
sebelah kesana. Sekarang orang itoe me-

lampau , memberikan

obah. (Tj. S.)

diboycot oleh publiek! ,

masoekkan gratie kepada G. G. dengan
pengharapan hoekoemannja itoe akan di-

diri

dipengarociit

oleh pihak lain, oentoek menjiarkan kab-r
kabar palsve!
Djagalah, soepaja kita djangan sampsi
#

ertja Timoer

Christen

Doekoen Palsoe.

B

Rynsche Zending,

schot.
Rynsche

Voorzitter dan Secretaris
Membetoelkan

Hoeria Kristen Batak

kesalahan.

dimoeka

!'Didalam kabar Sport, antara Horas
Contra Go Ahead, didalam roeangan Sinar Deli, jang terbit pada tanggal 28 April
jl. ada terdapatkesalahan jaitoe:
Horas contra Go Ahead 2—6. Semestinja:

Horas

|Landraad.

contra Go Ahead 2—0.

Dalamchabar kawat diroeangankemarin,
Perdjalanan

ke-Geneve,

terdapat kesalahan jaitoe:

Gemeente jang ketjil-ketjil.

Salim

Mr.

Eerwerda:

,Apakah

itoe wang

dianggap sebagia derma dari GemeenToean H.A. Salim akan terima f 100 te Madan pada Rynsche Zending ?"
Saksi: ,,Itoe adabantoean jang telah
dari fonds nasional.
soedah

diwadjibkan."

Semestinja: tocan H.A. Salim akan terima
Djoega
ini saksi menerangkan poela,
f 1000 dari fonds nasionaal.
bahwa
kepindahan
pendeta Joesia Hoe3
aer
tabarat ke Pematang Siantar dengankeToean keboen diadoekan.
datangan pendeta Willy Sinaga ke MeDalam Minggoe jang laloe, Landgerecht dan berlakoe atas koeasanja ephorus dari
disini, telah menghoekoem seorang Voor Rynsche Zending.
'Indier, jang dipersalahkan, sebab memoDalam
hal ini timboel debat antara
tong roempoet, didalam: keboen dengan saksi dengan, pesakitan.
tidak mendapat izin. Ta dihoekbem f5.— "" Kata
fbganigphBrus tidak ,boleh|
denda, sedang pedati dan lemboenja, jang mengangkat
atau
mele,
n seorang
boeat Hoeria Christen Batak
diletakkannja dipinggir djalan dekat keboen pendeta
ketika ia memotong roempoet, dirampas kalau tidak lebih doeloe mendapat idzin
Sekarang ia mengadoekan tocan keboen, dari bestuur perkoempoelan itoe, sedang
menerangkan itoe tidak perloe,
sebab merampas pedati dan lemboenja saksi
sebab
kalau ephorus tidak maoe disini
dengan tidak berhak.
Sedianja tadi Landgerecht akan meme tentoe tidak akan kedjadian perobahan
riksa pengadoean itoe, tetapi karena jang apa-apa diantara pendeta-pendeta.
diadoekan 'tidak datang, pemeriksaan di
Toean Theiss menerangkan lagi, bahaoendoerkan.
sa
sebetoelnja gadji pendeta itoe tidak se—0—
moeanja atas tanggoengan Gemeente MeOentoek orang-orang boeta.
dan tetapi sebagian dipikoeloleh Rijnsche
Pada kita mintak dikabarkan:
Zending sendiri.
Seperti toean-tocan

pembatja telah ma-

Bagaimana

aloem bahwa Vereeniging tot verbeterin:
van het Lot der Blinden in Nederlandscl
Indig, jang memelihara orang-orang jang
boeta seloeroeh tanah ini berada di Ban-

dengan

pendeta-pendeta

jang doeloe saksi koerang tahoe, tztapi
gadji dari pendeta jang sekarang toean
Justin Sihombing f40.- sadja jang ditanggoeng oleh Hoeria Ghristen Batak Medoeng dan Ngawi, hingga orang-orang dan danf50.— lagiditanggoeng oleh Zenjang boeta dari Sumatra ini poen dipe ding Batak. ,,Tentoe begitoe djoega delihara disana oleh sebab itoe comite te: ngan pembajaran gadji pendeta Willy",
Oostkust van Sumatra dari vereeniging kata saksi.
jang terseboet mengchabarkan kehadapar

toean-toean, tauke-tauke
dan dermawan

bahwa

jang
pada

Pesakitan menerangkan, bahwa doeloe
gadji dari pendeta itoe ditanggoeng sendiri
30 oleh kas Hoeria Christen Batak Medan,

boedimar
tanggal

April dan 1 Mei 1930 comite ito
akan mendjoeal bendera-bendera ketji

tetapi

pada

kan oleh kas Hoeria Christen Batak pada

orang

banjak,

ocang

diwaktoe

makanan

pendapatai

harganja akan penolongi mereka itoe jang
dipelihara oleh roemah sakit orang boet:
jang terseboet diatas.

perang

terlaloe mahal, gadji jang diberi-

tolongan dari Zending

Batak menambah

gadji itoe. Tocan ephorus soeka memban-

toe diwaktoe
Batak

"Dari Bindjai orang mengabarkan:
Berhoeboeng dengan melaise 'jan

wang

karang ini sedang) menjerang dengan ebat
i|nja berbagai ragamlah akal manoesia mentja
ri ocang goena nafkah hidoepnja. Ada
jang begini, dan jang begitoe
: seteroesnja
berbagai ragamlah asal sadja diperoleh
- loeang, dengan tidak memperdoelikan jang
1
“Di Bindjai sekarang ini, ada seorang:

collecte

Bataklanden itoe“.
Mr. Ferwerda: ,Ja,
derma dari Rynsche

y

itoe, asal Hoeria Christen

dan leden Kerkeraad jang memboeat moe-

djoei atveran-atoeran jang terseboet dalam

Mr. Ferwerda: Apakah itoejang 12”/, concept dari itoe artikgl jang lima dalam
semata-mata, soeatoe pertolongan kepad: masoek dalam kas Zending Batak djoega ?"
stichtingsacte.
mereka itoe jang sangat sengsara hidoep
Saksi: Tidak. Itoe kas terdiri dari
nja jang dipelihara oleh roemah-roemah pendapatan pesat Zending dan penderAtas pertanjaan toean President pesasakit jang terseboet itoe.
maan sadja".
kitan menerangkan, bahasa
pesakitan
Djanganlah kita pendoedoek Oostkus:
Antara pesakitan dengan saksi jang di- beloem pernah melihat itoe stichtingsacte.
ini sia-siakan waktoe jang sedikit ini, tjampoeri oleh verdediger terdjadi debat
waktoe inilah ada satoe djalan memboea: tentang perhoeboengan Hoeria Christen
Soerat-soerat antara toean Warneck
amal pada menolong mereka itoe jang Batak dengan Rynsche Zending. Kata pe- dengan Hoeria Christen Batak saksi tidak
sengsara terseboet.—
sakitan tidak ada satoe persamboengan tahoe
toe:
Boleh djadi itoe soe—0—
jang tertentoe (rechtsverband) antara Hoe- rat-soerat suedah hilang dalam archief,
Apa sebab diikat?
ria Christen Batak dengan Rynsche Zen- kata saksi poela

Kedjadian ini, malam tadi, antara poe- ding, sedang

ting

dirian Hoeria Christen Batak terhadap
pada Rynsche Zending ada berlainan dengan pendirian lain-lain Gemeenten di
Bataklanden, sebab di Medan jang mengoeasai wang Gemeente ialah Voorzitter
bersama-sama dengan satoe Penningmeester (Kasbestuur) dan ini Kasbestuur mengirimkan verantwoording pada Kerkeraad,

Kemarin

bocah

malam

sado

kentjangnja

No

kira-kira

895

djam

berdjalan

disepandjang

9, se-

dengan

Luitenantweg.

| Sado itoe dikenderai oleh doea orang Belanda. Karena kentjangnja, sampai disoedoet Wilhelminastraat, sado
jang mana

jang mestinja membelok
kekiri, teroes
pergi kekanan, dimana doca orang Ti- jang divoorzitteri oleh
onghoa jang naik kereta angin telah kena djoega pendeta djadi
langgar. Soenggochpoen tidak sampai mendatangkan ketjelikaan kepada doea orang

korban itoe, akan tetapi kedoeanja telah
sama-sama baring ditanah.
Setelah demikian, doea

orang penom-

pang itoepoen toeroen, laloe mereka itoe
memboedjoek kedoea orang Tiong Hoa
terseboet, socpaja perkara ini tidak oesah

dipandjangkan lagi.

DARI

.

PERGAOELAN:

Orang jang mengakoe
memandang

biadab

soedah
kepada orang

beradab,

Mentawai

dan Papoea, sebab mereka tidak seroepa dengan
mereka jang beradab, sebab mereka tidak memakai

"'tjelana dan -badjoe, sebab mereka memakan binatang boeas, sebab tempat

tinggal

mereka

tidak

berketentoean.
Bagaimanakah
poela pandangan orang Mentawai dan Papoea, melihat orang jang soedah betadab, jang memakai
badjoe dan tjelana, jang ti-

pendeta. Boleh
voorzitter dari
Kasbestuur tetapi itoe tidak dianggap soeatoe kedjadian jang mesti.
Pesakitan menjerahkan soerat dr. War-

Dipindjam

dak soeka makan oelar. tidak seroepa dengan me-

Teka!

H.I.S.

A

Sigoempoelon£ 2000.—

ing - £ 3000.—

2500.

memasoekkan Advertentie dan pesankan
segala roepa perkakas toelis dan kantoor,
Kertas dan segala roepa barang Tjetakfietakan : selakan datang pada Agent kita
di:

Sekarang

lagi

berkiriman

soerat ke

ta Justin Sihombing. Dan pendeta Justin tang soerat belasting, dimana diseboetkan
f 41.60.
Sihombing terima itoe archief dari tangan ia dikenakan
pendeta Willy Sinaga seboelan sesoedah
Ia mengharap belasting ringan, sekarang
Politie mengadakan pembeslagan diroe- mesti memikgel beban jang lebih berat
mah toean Willy Sinaga.
lagi.
Tidak ada djalan lain lagi baginja, seKata saksi pendeta Willy Sinaga beri- karang
memasoekkan
soerat
“minta
kan itoe archief-pada pendeta

bahwa

Malaya Football Association itoe ada doedoek
sebagai beschermheeren toean-toean
Tanam -tanaman dikeboen dipotong.
jang moelia H. E. Sir Clifford, gouverneur
di Singapore dan H.M. Sir Ibrahim Soeltan
Seorang pendoedoek Kampoeng Soe- Djohor.
Tentoe sadja club jang begini
ngai Kerah Pertjoet, pada soeatoe hari akan koeat perdiriannja.
kedatangan Pegawai jang menaksir be.
FO
lasting pentjaharian.
«
Laga ajam.
Kepada pegawai itoe ia menerangkan,
»Reporter toelis"
bahwa pentjahariannja pada masaini amat
terdesak, oleh sebab itoe, dimintanja, soeLaga ajam dilakoekanoleh orang-orang
paja belastingnja ditoeroenkan dari tahoen jang telah biasa bertjatoerkan dadoe akan
jang laloe.
mendapat doeit jang tidak dititikkan oleh
keringat lebih dahoeloe. Soedah tentoe
Doeloe ia dikenakan belasting f 21.60, sadja pekerdjaan jang sedemikian itoe
sekarang dimintanja soepaja dikoerangi dilakockan oleh orang-orang jang penghidoepannja tidak lain djoedi, kadang-kalagi dari itoe.

Justin Si- soepaja

dikasihani,

tanam

tanamannja

hombing ialah lantaran pendeta Willy jang ditaksir itoe, soedah dipotongi beSinaga sesoedah dia diberentikan oleh laka.
dr. Warneck pergi lagi menghadap dr.
—0—
Warneck soepaja dia diangkat lagi menKarena seorang gadis.
djadi pendeta dan beroleh tempat dilain
neck jang membilangkan lantaran beloem 'Gemeente. Dr. Warneck berdjandji akan
15 Orang Tionghoa menjerang.
tjoekoep wang mendirikan geredja sendiri soeka mengangkat pendeta Willy Sinaga
lebih baik didirikan roemah pendeta dan kembali asal pendeta itoe soeka membeTadi pagi di Hokkianstraat telah terroemah tempat pendeta-pendeta menginap tikan soerat-soerat dari Hoeria Christen
djadi
soeatoe keriboetan, antara seorang
kalau datang pesiar di Medan. Moela- Batak pada toean Justin Sihombing.
koeli sampah Gemeente dengan 15 orang
moela — sebeloem itoe soerat dioendjoekkan — saksi hendak maoe memKarena perloe. akan memeriksa saksi Tionghoa.
bantah keterangan pesakitan kemarin, jang lain, perkara ini dioendoerkan sampai
Ketika auto sampah Gemeente berhentetapi sesoedahnja terpaksa saksi mesti 9 Mei ja d.
ti di Hokkianstraat, seorang gadis Tiongmembenarkan keterangan pesakitan itoe.
hoa mengantarkan kerandjang sampahnja.
—0—
Ketika gadis itoe toendoek meletakkan
Maoe lekas kaja.
kerandjangnja, koeli auto sampah datang
Tentangan wang goena mendirikan
geredja itoe saksi menerangkan dengan
Bikin samsoe gelap. menghampiri sang gadis, dan dari belapahanja.
seperti dibawah ini:
Kemarin pagi, seboeah motor gerobak kang gadis itoe diraba
Ia mendjerit. Orang orang Tionghoa
Collecte Siantar dan Medan “- £ 6000.— jang datang dari Diski, sesampai
di GeloeCollecte Bataklanden
& 43000.— '9oer, telah ditahan oleh Politie. Auto itoe jang ada ditempat itoe djadi goesar. Ada
Collecte Hemmers
5
1000.— digeledah. Didalamnja didapati kira-kira kira kira 15 orang Tionghoa jang madjoe
menjerang. Seorang diantaranja dengan
Dipindjam dari Zending Batak f 5000.—kajoe memoekoel
i itoe.
Dipindjam Zend. werkpl. Lgbt. f 5000.—
Voorschot Rynsche

berlangganan de-

soerat chabar harian ,Sinar Deli,"

baroe dapat dioeroes.
Lebih djaoeh dapat dikabarkan,

berat.

verdediger berpendapatan,
bahwa itoe perhoeboengan dianggap tjoeJang menaksir belasting memberi advies:
Saksi
menerangkan bahasa
atas perSeorang Tionghoa pada waktoe
itoe, ma lantaran satoe agama sadja, satoe sa- mintaan dr. Warneck sendiri pada saksi .kalau kau maoe belastingmoe ditoeroenkembali dari keboen sajoer,
ma lain mesti toeloeng menoeloeng, tetapi maka saksi dipindah dan ditempatkan di kan, potong sadja pokok-pokok jang ada
Ditengah djalan ia telah ditahan olel perhoeboengan jang tertentoe dalam oe- Medan.
Diwaktoe itoe dr.
Warneck didalam keboenmoe.”
hamba Politie. Malams itoe djoega
i: roesan wang (materieel) tidak ada.
Oleh siorang kampoeng, nasehat ini
memerintah pada saksi soepaja dengan
dibawa kepost Politie dengan tali. Pagi
Saksi sendiri tidak tjakap -membantah lekas berangkat di Medan berhocboeng ditoeroet.
Dipotongnjalah tanam tanaini, orang Tionghoa itoe
dikirim
ke ini perlawanan.
djoemlahnja
ada kira
dengan pekerdjaan pendeta Willy Sinaga mannja, jang
Medan.
President menerangkan bahasa sebetoel- jang tidak beres. Sebermoela saksi merasa kira 130 batang, terdiri dari pokok ramnja perkara bagaimana diatoer perhoeboetan, limau manis, mentega, kelapa,
Demikian dikabarkan orang pada kita, boengan Hoeria Christen Batak dengan amat keberatan ditempatkan di Medan. langsat, kopi Roboesta, nangka djaring,
Orang Tionghoa itoe merasa heran, Rynsche Zending tidak perloe diselidiki
Kata saksi soerat-soerat tidak toeroet djamboe, poelasan, saoeh, manggis, ramapa sebabnja ia ditangkap,
demikian lebih djaoeh dalam perkara ini, sebab dirampas Politie. Dari Politie tjoema doea bai, petai, limau koepang dan boeloeh
orang jang melihat, orang Tionghoa itoe jang diperkarakan, hanjalah tjoema me- boekoe leden dan satoe boekoe pemberi- nipis.
Siorang kampoeng mengharap harap,
diikat, sedang perkaranja beloem tentoe. nentoekan hak pesakitan-pesakitan me- tahoean jang diterima oleh saksi.
ngambil itoe wang dari bank.
—0—
soepaja belastingnja jang doeloe f 21.60
Saksi Theiss membenarkan bahasa penArchief saksi dapat terima dari pende- ditoeroenkan. Tetapi sekarang telah da:

koel 11 dengan poekoel 12 di Deli Toea

Toetoep moeloet karena diboedjoek.

seperti : meminta

ngan

Dari pihak lain, diperoleh chabar, bahwa

Medan maoe menjetortkan kedalam

sadja.

kita,

Singapore, dimana team dari sini meminta
Doekoen jang terseboet, telah memper- soepaja pertandingan itoe dapat dilansoengVoorzitter R. Schneider dan leden C. boeat obat pada salah seorang pendoedoek kan pada tanggal 3,5 dan 6 Juni akan
Hoetapea. J. Simandjoentak, J. Siregar, kampoeng dibahagian Bindjai dengan me- datang.
A. Simandjoentak, L. Hoetagalbeng, J. minta bajaran lebih dahoeloe f 32.
Bermoela pertandingan ini diminta leTampoebolon,
P. Siahaan dan W.
—0—
bih dahoeloe oleh team di Singapore itoe.
Sinaga.
Tetapi sebab banjak halangan, sekarang
Karena takoet kena belas-

Dan itoe waktoe toean Warneck sendiri
kas Zending Batak 25”/, dari pendapatan toeroet djoega menghadliri vergadering
collecte doopgelden dan sebagainja.
itoe dan atas voorstel tocan Warneck
Saksi bilang boekan 25”, tetapi 12”, sendiri makapoen vergadering menjetoe-

lak kepada toean-toean boediman.
Ingatlah toean-tocan bahwa oeang jang
kita belikan itoe, adalah oentoek ama

Oentoek memoedahkan dan menj
2
kan bagi toean-toean, jang hendak bex”
roeroesan dengan Toko dan Drukkery

Asahan— Tandjoeng
Balei, Moehammad
Idris Harahap, Kreemaker en
Agent-Commissie-Tapanoclistraat,
Rynsche Zending tjoemaj
"IDoekoen Palsoe: jang baroe datang
Tebing Tinggi-Deli, Hadji Moehd. Nangoefnpoelkan itoe colld
dari tempat lain.
sir bin H.M. Jacoeb, Kedai Handelsstraat
Doekoen palsoe jang terseboet, chabar- No, 69.
,
Keterangan pesakitan: iftan
nja
dahoeloe, ia seorang jang hidoep
—0—
sihan antara leden Hoeril
iImampoe: tinggal disalah satoe onderneberhoeboeng
dengan
Postkantoor dihari besar.
ming jang ternama dibahagian Medan,
Verlenyde
Balistraat di
Berhoeboeng dengan hari lahirnja Printetapi,
sekarang
penghidoepannja
tidak
gian besar diakoei oleh'#'saksi kebenases Juliana, besok tanggal 30 April segarannja. Tjoema itoe, algeigene vergade- sebagai penghidoepan jang dahoeloe lagi. la loket boeat
memasoekkan dan mene-”
Di
Bindjai,
chabarnjaia
tinggal
diroemah
ring jang dimaksoedkai
pesakitan
rima aangeteekend serta tempat mendjoeseorang
Hadji
saudaranja.
Toean
Hadji
diadakan atas permin
rkeraad, itoe
postzegel dan soerat-soerat berharga
tidak benar. Algemeenes
dering ter- ini poelalah jang mendjadi beloekarnja aldiboeka
dari poekoel 3— poekoel 5 sore.
(menjampaikan
chabar
kesana
kemari)
seboet diadakan ialah
, permintaan
Kantoor telegram diboeka poekoel 8,22
teristimewa
kepada
orang-orang
jang
oetoesan Synode jang”
maoe meberpenjakit berserta doea tiga kawannja —10.22 pagi dan sore dari poekoe 3.22.
njelidiki dan mem,
n
lisihan jang
Ketjoeali pengantara extra mail tjoema
lain.
itoe,
oetoesan
i
Ing mem- “Dika si Beloekar telah berdjoempa dilakoekan pengantara soerat malam.
beri advies pada Kefkeraad soepaja me- dengan orang jang berpenjakit, teroetama
—-0—
milih tanah jang terletak di Polonia.
kaoem familie dari sisakit, disanalah ia
Lagi penjerangan dikeboen.
Begitoe djoega tentang itoe tanah jang berkata dengan lemah lemboet serta amat
Kemarin
doeloe sore, toean von
ditaro atas nama Rynsche Zending dan manis kedengaran, mengatakan ini itoe,
Somer,
assistent keboen Silinda, disekalau Hoeria Christen Batak soedah men
doekoenjang pandai, obat jang moedjarab:
dapatkan hak rechtpersoon tanah itoc dengan sebentar bisa baik dan semboeh rang koeli, hingga ia mendapat loeka sedikit didagoenja.
diover nanti atas nama perkoempoelan
segala matjam penjakit, sehingga tertarik- Menoeroet
kata D. Crt. asalnja, ialah kare
terseboet diakoei djoega oleh saksi, ,,telah hati familie si-Sakit berobat kepada na koeli
itoe mintak poelang, sebab hari
tapi lantaran hal demikian”, kata saksi doekoen Palsoe itoe.
hendak hoedjan.
»namanja tanah itoe soedah mendjadi kesistent itoe soeSetelah mengena perangkapnja, diper- roeh kerdja sedikitTetapias
lagi.
poenjaan Rynsche Zending”.
boeatnja begini:
Karena itoe timboel pertjektjokan hingKata saksi pada tanggal 7 Mei 1926
Sesoedah siap segala ramoean obat, ga terdjadi pergoemoelan achirnja sitocan
soedah dibikin satoe stichtingsacte jang tinggal hanja sekedar hendak mendjampi, kena tikam. Sikoeli dapat dan ditangkap
diperboeat oleh notaris Dijkstra dari Hoe- (mentera) disanalah si-Doekoen dan Be- laloe ditahan.
—9
ria Christen Batak. Kelima artikel per- loekar, mengikat dan memperboeat satoe
tama dari acte itoe lebih" doeloe soedah: perdjandjian jang tegoeh. Sebeloem djanSatoe team voetbal ke Singapore.
dipertimbangkan pada tanggal 5 Mei 1928 dji terikat dengan setegoeh-tegoehnja, siOleh
andjoeran toean Abdoellah Oemar
dalam vergadering Kerkeraad dan itoe Doekoen: Tidak maoe memboeat obat.
artikel (concept) diterima accoord oleh Dengan keadaan jang begini, barang pesti- alias Sangkot disini, soedah disoesoen team
mereka dengan lima lawan tiga soeara lah familie dari si-Doekoen merasa maloe, voetbal dengan nama Medan & Koetaradja
Malaya Football Combination boeat medan satoe soeara jang teeken blanco.
dan mengambil kepoetoesan: toean per- ngadaka
n beberapa pertandingan dengan
boeatlah obat si-Polan itoe. Si-Ddekoen- Malaya Football
Association, di Singapore.
Saksi menerangkan bahwa voorzitter poen laloe berdjalanlah.

doenia, harga sjawaratan itoe, ialah:

pendeta Josia dirasa koerang mentjoekoepi, menjebabkan Hoeria itoe meminta per-

Kita pertjaja sekali bahwa toean-toear
boediman tidak akan sajang oeang bocat
membeli bendera-bendera ketjil jang akar
dibawa oleh anak-anak dan
nona-non:
»jang mendjoeal bendera-bendera itoe ke

La

dipindjamkan Zendin

berserta

den) haroes mesti distort pada Rynsche tang dari Hoeria Christel
'Zending maksoednja oentoek membantoe pada Rynsche Zending dan

jang berkepala:

Tjari isi kantong.

wang voorschot -jang f300
jang

Sidang Landraad hari kedoea:
Samboengan kemaren.
Dan sebagian dari pendapatan wang
collecte dan wang permandiaan (doopgel-

? Apa
Zending?”

Dari medja 2

Dengan kesakitan sikoeli melarikan diri.

Ketika
aman,

politie
jang

njikan diri.

datang,

menjerang

keadaan
sama

soedah

menjemboe-

dang membongkar roemah orang. Beker-

dja jang halal sama sekali tidak disoekai.
Didalam kota Medan dan kota Ma'soem,

banjak orang jang telah tertawan dengan

pekerdjaan djoedi laga ajam. Pekerdjaan
ini lebih dahoeloe diadjari oleh orang-orang
toekang djoedi jang pentjahariannja tidak
lain dari melaga binatang itoe.
”
gan hg-ini ia dapat kawannja bertaroeh jang djaoeh lebih bodoh dari. padanjatentang pertaroehan ini. Pengenalan

tentang

ajam-ajaw jang koeat boeat di-

djocangkan
Dengan
ia

poen tentoe lebih poela.
hal jang demikian tentoelah

sering-sering

mendapat

kemenangan

didalam
peratoeran.
Hampir rata-rata
orang “ moeda-moeda, sedangkan hadjihadji jang telah mempoenjai anak doea
tiga orang tidak poela maoe ketinggalan
mengambjl "bagian didalam pekendjaan
memperdjoeangkan
binatang itoe, dimana kalau mendapat kemenangan teroes
mendjadi seorang jang kaja.
Kalau
dipikirkan sebalik lagi tentang
bahaja dan ketjilakaan jang dapat diterbitkan oleh djoedi laga ajam itoe, tidak
dapattidak satoe orang teroes dapat conclusie bahasa pekerdjaan itoe haroes di-

larang

djaga

oleh

jang berwadjib, akan men-

keselamatan

orang

jang

bermoela

tidak tahoe sama sekaliPori hal berdjoedi,
—0—

Kota

Dalam

Nopan dipindahkan?

D. Crt. kita batja, bahwa ber-

hoeboeng dengan rapport jang diperboeat
oleh

gewestelijk arts,

toean dr. Ijsselstein

dari
Iga, satoe commissie soedah be- "
rangkat ke Kota Nopan jang terdiri

seorang ambtenaar jang faham dalam

kat Maga. Apakah: ini
tjotjok dengan TN
rang,

ditanjakan | “-Banjak “leden, dari-Rgad, van Indie, ke- Volksraad baroe akan diangkat
eta
te- pala-kepala dari Depariementen, dan lain- wakil dari Middenatand,
lain pembesar serta orang-orang ternama

Maoe Djoeal

seorang

beberapa ekor Lemboe
Peranakan Bengdiangkat gala,— ketjil dan besar,— selamanja dalam
peliharaan dan pendjagaan bagoes. "

Vergadering”
harap “soepaja
ita harap sedikit hari lagi akan dari bahagian: handel, Bankwezen, scheepkembali
toean
Van
Baalen,
Selakan Toean-toean
dapa' t keterangan dari pembantoe kita di vaart dan cultures ada toeroet . berhadir.
Diantaranja
:
4
A
5
ekor
lemboe
SoePrae
advies'
dari
mr,
Korte
oentoek
Kota Nopan.
mengoendjoengi
Roemah dan pekarangannja penoeh dipenagihan pioetang dengan perantaraan 20, tetap dapat mehasilkan soesoe setiap
hiasi
dengan
lampoe-lampoe
jang
ber—0—
hakim mengehendaki “empat conclusie jg. ari,
warna serba-serbi serta diperhiasi.
Boleh beli seberapa ekor soeka dan
sekarang
dengan prae advies soedah diberi
Kereta angin jang djaoeh djalannja.
Njanjian dan tari menari (dansa) tidak tahoekan kepada Regeering.
harganja boleh berdamai.
Se orang Tionghoa, melihat pada satoe ketinggalan, sementara banjak lain-lainnja
Saban hari bisa dapat bitjara dan peBoekit Pajoeng
Gempa keras.
riksa, kepada jang poenja, jaitoe toean:
kereta angim di Medan, ada jang menarik hati.
beng kel
Betawi,
Observatorium
menjatakan
keSoeara njanjian dan muziek sangat mesatoe
kereta angin, jang dikenalnja ia
3 Km. dari Station Boekit
MOEHAMAD NOER bin
marin poekoel 7.17 ada terasa gempa lapoen, ja,
jang soedah beberapa lamanja, narik hati poela.
Toewa.
72
manja 14 menit
jang antaranja 90 K.M.
SJALIM EFFENDIE,
hilang lenjap.
Demikian
adanja
satoe
malam
plezier
Daja sehingga gempa itoe
Winkelhouder tevens Veehandelaar
Tanda
1
dari kereta angin itoe, lam- berlakoe diroemah satoe orang besar. disebelah Barat
—.c.aumaamnanw
bermaradja
lela
di.
Wijkoopbaai.
poen ja
roesak, sebab belanggar doeloe- Menoeroet kebiasaan di Medan, tentoe
di Minta Kasih—Kwala.
4 0 4 can
nja,
87
Loehak Langkat .Hoeloe. Ga
la laloe" merapportkan kepada Politie. banjak orang-orang kaoem rendahan jang
hati ingin memandangi orangSi toekang kereta angin menerangkan, dengan
orang berdansa dari djalan besar.
bahwa kereta anginitoe dioepahkan orang
kepa danja.
Jang mengoepahkan mene-|Djawaban pemerintah tentang penggeledahan,
rangkan, bahwa kereta angin itoe, dibeBuitenzorg,
27 April. Regeering
linja dari seorang Tionghoa jang tinggal menerima kawat seperti dibawah ini, tenSerdangweg No. 356 — Telf. No. 1055 Medan
di Hongkongstraat.
tang penggeledahan - penggeledahan roekarena berangkat ke negeri Belanda
Telegram Adres: AUTOTAPANOELI-MEDAN
Orang Tionghoa jang tinggal di Hong- mah jang termoeat dalam Memorie van
diroemah tocan
Tarief harga sewa Motor-motor kita,
kongstraat ini, menerangkan poela, bah- Antwoord pada Eerste Kamer.
Gading
al.
G.
B.
JOSUA
Moeatan dari:
wa kereta angin itoe, dibelinja poela dari
Sekarang pemimpin P.N.I. jang empat
5 orang
T orang
Openbare
Schakelschool
seorang lain, seharga f40. Ia tjoekoep orang lagi dalam tahanan, tersangka ke- Onderwijzer
mempoenjai soerat-soerat tentang pembe- ras bersalah melanggar artikel 153 bis dan Medan pada “hari: DJOEMAHAT tanggal
Medan ke Belawan
f TI —
f 8—
itoe.
2 MEI 1930 moelaf"poekoel 6 sore,
Boeat melantjong dalan satoe djam
169 dari Kitab Oendang-oendang HoeSekarang oleh Politie sedang ditjari koeman.
di Julianastraat No. 126 Medan.
» 3—
lamanja , 4—
siapa sebenarnja jang mendjadi pendjoeal
Belawan teroes ke Brastagi
» 30.—
» 35.—
Jang akan dilelang, jaitoe perabotMenoeroet chabar telegram jang dite5.—
pertama.
Menoenggoe boeat satoe malam
rima dari Wali negeri, dari pemeriksaan perabot roemah tangga jang terpelihara
Satoe kereta angin, jang didalam hika- pertama soedah ternjata, bahwa orang- dengan baik seperti:
Djalan keliling sampai di Onderjat djaoeh djalannj.a
neming, bajaran 1 KM. , 0.35
F
1 Zitje dari djati. Korsi-korsi, Leorang
jang
dimaksoed
dengan
pembitja—0—
&
Agent dari Motor-motor Sewa boeat antara seloeroeh: Medan—Padang—
raan jang teratoer soedah berlakoe boeat mari-lemari, 1 Machin toelis merk ReKoeta Radja dan Koeta Tjane.
merobohkan atau melanggar koeasa dan mingthon dengan medjanja, 1 Machin
Menoenggoe dengan hormat!
dengan
djalan ini ia mengadjak soepaja kaki merk Singer, 1 Kereta angin, Gam-

AIER

PANAS

Advertentie

LELANG

mereka

terlepas dari Koeasa

bar-ambar,

itoe.

tempat

Jang menerima pesanan:
1. Hadji Mohd. Tahir, Kroesenstraat

Soedah dipoetoeskan, voorzitter, secretaris dan penningmeester diangkat boeat
doea tahoen.
a
. Di Dipoetoeskan akan mener-

koeatnja, seperti berikoet:

Kamaroedin
:
Ahmad
Bahaoedin
bitkan satoe soerat kabar sendiri.
Adram
Sjarif
Daoed
Voorstel Djokja oentoek menoeroenAminoedin
Thajab
Ismail .Ikan kontributie ditolak. Kepada RegeeM.Noer
Soemadi ring akan dipohonkan, soepaja dalam

Filiaal agent:

tidoer, Piring-piring,

Mangkok-mangkok 4.s,b.
International — D.S.V.
Pederatie Middenstand.
De Venduhouder,
Soerabaja, 28. April. Dalam
vergadeTanggal 30 (Rebo) kembali diadakan
B. H. MOEDA
le kl. antara ring dari Federatie (persatoean) Middenpertandingan
Competitie
Kroesenstraat 95
stand, toeroet berhadir gedelegeerden dari
International dengan D.S.V.
Medan.
ini kali locar biasa Betawi, Soerabaja dan Bandoeng.
“ Opstelling Intern.
95

Medan.
2. Kamaroedin
Nasoetion, Onderwijzer
Openbare Schakelschool Medan.

5. Ferdinand, Commies b/d Douane.

6 6 6 066

SPORT.

AUTOVERHUURDERIJ ,TAPANELI” A BD UL-KADIR

Bioscoop

AWAS,

Pegawai — Ne ge ri
Selama

menanti

kedatangan

LOVE,

hoofdbe-

Iste kl. ALL. Croes, dari sitoe djoega.
verlof pada

beheerder Sjafii di

Perbaoengan jang baroe poelang dari
cursus di Weltevreden, lamanja 14 hari
didjalankan di Weskust.
Diperhentikan dengan hormat atas permintaannja sendiri dari pekerdjaannja sebagai schrijver-Iste klasse pada kantoor

Inspecteur Pandhuisdienst di Medan, T.
M.Razalli.
Boeat sementara diperintahkan boeat
mewakili

pekerdjaan

Controleur

LIVE

&

LAUGH.

airnja

dan

masoek

Pengabisan

perang ini

doea

anak

moeda poen kembali ke Amerika, jang mana satoe

peperangan

besar

di

Europa.

diantaranja

jang mempoenjai tjinta dengan satoe nona, soedah
peperangan, dan didapatinja tjintanja soedah kawin

Lebih

doeloe

jang paling
sangat ngeri.

dipertoendjoekkan
bagoes

satoe

oempamanja,

satve

FOX

mendjadi boeta dalam
dengan orang lain.

MOVIETONE

orang

berkelahi

NEWS
dengan

jang

11 Bagian

11 Bagian

Pand-

huisdienst ressort Tebing Tinggi, tocan
J.Aalders, controleur bagian ressort

kita soedah

Dan djoega ada mempersewakan: VRACHT
dan

auto

lain-lain.

Lampoe
Keterangan

Makaustraat (dibelakang
Telefoon

pekerdjaannja

“
OK

mendjadi hulppost-

commies
3e kl. di-Arphemia Mohamad
Idris, tadinja tw. hulppost-en Telegraaf-

Commies 2e kl. di-Peureula.
Justitie.

Kepada Mr. B.E.R.N.D, Engelbegt van

Persediain baroe dari 'j/“S EN DJ AT A
VERGUNNING LEKAS DISEDIAKAN

n fabriek:
Amerika
B elgie
Djerman
Inggris

Bevervoorde, lid pada Raad van Justitie
di Medan sebab ada hal jang perloe di-

Keloeara

beri verlof lamanja 1 boelan moelai tang-

gal

26 April 1930 didjalankan d# Prapat.
Politie.

Dipindahkan dari Algemeene (St2ds)lpolitie di Laboean Bilik ke Tandjoeng Balei,
manteri politie Moehamad Chalif.
Idem dari Tandjoeng

manteri

politie pada

politie Mohamad
Ibrahim.

Balei ke Medan,

Algemeene

Raphil

gelar

(Stads)
Soetan

Politie.
Ditempatkan di Resid@ntie Semarang, politie Opziener H. B. Gerritse, tadinja ditempatkan didaerah

Pesisir Timoer Poe-

lau Pertja.
Landraad.
Diangkat mendjadi lid pada Landraad
di Medan, Raden Karto Oetojo, boekhouder pada
“ Medan.

firma

Kamerlingh

Onnes

di

'Chabar Kawat.
INDONESIA.

Aneta Radio.
Pesta muziek dan dansa diroemah :
Gouverneur Hartelust.

Dan

Segala matjam
.
Dtanoano parrean.

KEPERLOEAN

'

kegur on Lapiee

Betawi, 28 April. Gouverneur dan njonja Hartelust tadi malam mengadakan mu'atek'dan dansa diroemahnja oentoek 500
tetamoe.
/

boleh tanja sama:

merk : THONG

baroe ini lantaran sakit dimasoekkan keroemahe sakit, sekarang Hoofdschatter terseDiangkat

Electrisch boeat keperloean
"

BIOSCOOP ONDERNEMING

Tentangan Hoofdschatter Hoesain gelar

P.T.T.

AUTO

Pasar Malam.

Soetan. Tjaniago dari Bindjei jang baroemendjalankan

|

Pembajaran direken paling moerah atau boleh berdamai.

Medan.-

boet telah
kembali.

adakan ,,Bioscoop” komedi

sewain compleet sama lampoe Electriesnja.

boeaja,

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

oentoek keperloean kebon-ke-

Filmnja disediakan jang kotjak-kotjak dan ramai.

film jang paling baroe dari FOX ALL TALKING
MOVIETONE DRAMA

DENGAN HOOFDROL:
GEORGE JESSEL dan LILA
Safoe drama jang sangat menarik hati dan sedih, kedjadian pada tahoen
1915, di Amcrika, doea anak moeda bangsa Italy moesti, kembali ketanah

heerder jang baroe dipegadeian Tapibandar (Padang), diwakilkan boeat sementara
pada
pekerdjaan
itoe, onderbeheerder
Diberi

satoe

bon di Oostkust,
gambar)

Moelai Hari Minggoe 27 April, AWAS

Dipertoendjoekkan

Pandhuisdienst.

AG

ini.

Awas !!

dari sekarang

LA

pertandingan

Moelai

00000

dalam

Onderneming

Awas !

mb DELI:B10SCOOP

Kalau maoe tahoe tentoe, bisa disaksi-

Telf. 1174.

——a

Menoeroet kabar (?) Centervoor Tha-

kan

Deli",

#0006 SoSOSAULAESGGA5
444406

jab soedah biasa djadi bondspeler di Zuid
Sumatra, sedang
back Bahaoedin,. biasa
main pada Selangor team.

,,Sinar

PATTEAN

& Co.
Royal Bioscoop)

No. 491 — Medan.

MOHAMADAN

RESTAURANT

M,DADED
TEEKENAAR

No. 40

—

HOTEL

000000000000000

Boekoe-boekoe jang paling baroe terbit:

MEDAN.

Moskeestraat

SIAPA DIA ITOE?1?
Yara

jang

Da

(sendi)

99966666904

sampai

meriwajatkan satoe gadis

oleh D. I. Loebis tjerita seorang jour-

kematinja dalam

katjauan Tjinta

(Hatinja satoe perampocan) oleh Leotolstoi seorang pe-

Satoe Roemah Makan jang paling bersih di Medan.
Pelajan jang radjin dan mengerti terima segala tetamoe.
ai
Mempoenj
Sedia kamar-kamar tempat menginap, penerangan tjoekoep dari senantiasa
dapat angin baik. Makanan saban waktoe dapat jang masih baroe. Minoeman dari
Soesoe 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

PERAWAN

MEMBAWA

DESA,

Jules Verne

NIKMAT

lepasan

MULO

JANG

BEREBOET

MALANG

'Commissie Pengoebah Atoeran
naren, dan ,,Pokrol bamboe""

Ketjantikan

IJGs0b0n6no5

SANSEY &€
Huttenbachstraat No. 6 Telefoon

Tjap ,SANSEY

Co.
271 Kesawan

& Co.”

Bisa simpan lebih satoe tahoen.

5

S0
OnaaaG

mepan —

No.

Nona

"3
"2
"h

» 015
» 010
» 0.20

2 djilid

”—

"le

“ 015

—

» 150
"Ll

» 010
"015

1.25

» 015

1.25

» 005

125

» 0.10

loepa orang toea, dan Jamil,

loepa da-

2 djilid

» 150

» 015

.

0.90

dioedjoeng revolver
Pemerintahan di H.

B, bergoena

oentoek

» 810

ambte-

(Nona Hermina), perkawinan dioedjoeng sendjata

manis sangat

menarik

1.50

0.

1.25

pemandangan, harganja hanja
f 0.20. sadja satoe boekoe.
Atoerlah pesenan toean dengan segera pada:

Firma HARNAMSINGH
23

Api Terang sekali matjam ini gambar
senang

"015

Dan banjak lain-lain boekoe jang tidak terseboetkan semoeanja. Silakan pesan
dan minta prijslijst. —
Harga selamanja bersaingan.
Belilah dan bjatjalah DOENIA FILM, jang terhias gambar filmsteren,
dan Nona-

26 Telefoon 93

Djoeal atau pakai sama sama

" 0.60

» 015

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

4

» 0101

"225

sangat sedih dan hiba

PERAMPOEAN

" 065

—

AWAS! Bergoena oentoek kaoem soepir dan sais sado dan lain-lain bagaimana
oendang-oendang memakai djalan Raja di Indonesia.
GADIS

£ 150 porto £. 010”

3 djilid compleet

ratan bertjinta-tjintaan dengan Belanda Indo achirnja . . . ,
KEMBAR ENAM
sangat menarik hati

& SONS

LOTENDEBITANT
MOSKEESIRAAT 42
TELEFOON 906

000000000000000

000000000000000

40
(empat poeloeh tahoen)

:e

|w

hingga achirnja,

PERTJINTAAN

jang dari moeda

SENGSARA

Djalan Poeri
Poeri (Kota
(Kota Masoem) No 261
Medan.
Tel. no. 1579
4

f:

awal

Mengelilingi Doenia dalam 80 hari

roemah:

KELIN

dari

ngarang jang telah termasjhoer

Mohd. DAOED

BATTERI)

KATJAUAN

ANNA KARENINE

Kelimah
- kelimah
jang ditoelis
dengan tangan oentoek perhiasan
dinding dan Kreemaker,
Harga melawan

—

(Gadis Bangsawan Indonesia) atau Hati Wadja, satoe
hati

VOLKSALMANAK Melajoe 1930 berlampir almanak dinding terhias banjak
gambar tinggal sedikit lagi, harga ditoeroenkan
KOBMINA. Nai jang manis (Resia Kota Medan,) sangat menarik hati dari awal
hingga achirnja
2 djilid —
LISH- MALAY Dictionary amat perloe sekali
SALAH PILIH
2 djilid —

Sanggoep memboeat gambar roemah -roemah dan mendjaga pekerdjaan : serta menerima oepahan
memboeat biauwdroek dan wit
. droek.
Djoega sedia mendjoeal Pot - pot
boenga dari Cement : Batoe meOempak

menarik

sawan jaug berhati wadja harganja sangat moerah

ALAM

djan:

#e0ooooo1oo1000

termasjhoer teroetama di Soematra Timoer
0d

Telah

mendapat poedjtan (diploma) dari

PASAR

MALAM

MEDAN

tanggal 9 September 1923.
jalah

. Ketjap Tjap Matahari
Djagalah tjap jang toelen, jaitoe:

1. Pakai toetoep kaleng merah
dikepala botol.
2.

Boleh
Pesanan

2

TEPEKKONGSTRAAT.

Pakai toetoep lak merah di
kepala, botol.

MEDAN, DELI.

dapat beli disegala tempat:
boleh

djoega dengan rembours,

Jang poenja fabriek

WENG
Toapekongstraat 16

Dan Agent:

,OBAT

NJAMOEK"

Tjap

STATION

Boeroeng

Tjenderawasin.

HOTEL

54

SENG

MEDAN

Telefoon Nos. 403 & 567.

000000000000000000

000000000000

Huttenbachstraat No. 6B (Telefoon 271) MEDAN 5 menit dari Station, jang selamanja
menjediakan kamar-kamar jang bersih.Ongkos kamar dari f 2.50
f4—

. GasaGaGGe

5

SososeasLsaa

AAA

5S

id

AAS

AGE S SSB AAAAnan

TERMASJHOER

SEMENDJAK

Ketjap

Japan

TAFEL

Perhatikanlah

Fotograaf

TAHOEN

1898

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

SOJA

jang

No.

tjap dan merknja:

atelier

YEBATA
Kesawan

No. 58

Medan

Telefoon 1346

——
80 LUITENANTS WEE

Sedia djoeal Pathe Baby Cinema toestel
Bioscoop, dan bisa didjalankan dengan Elec-

trisch

Battery

motor dan

Dinamo

“MEDAN

bagoes

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

» Librarij” moelai 30-60-300 kaki pandjangnja.
No.
»
»
»
»
Datanglah

jang

10278 Billy at Home
10124 Harold Waiter (Harrold Lloyd
10297 Tailaring (Charlie Chaplin)
10222 Charlie's Double (Charlie Chaplin)
10123 Snub is Sciontifie (Snub Piollard)

foean -toean dan ankoe- ankoe pereksa

terseboet

diatas,

serta

banjak

lagi

dimana

Ini ketjap Tafel Soja, telah banjak dapat poedjian 'dari

Proffessor dan Thabib dinegri Japan, oleh sebab itoe sekatempat kita

film jang tersedia jang kita

tidak seboet namanja disini,

46

2

Menoenggoe

dengan hormat.

lian kaoem saudagar perloe menjimpan ketjap ini di dalam
kedeinja, soepaja menjenangkan pada sekalian langganan.
Menoenggoe

dengan hormat,

KOMAI

Le

Hala

Kemoedian terdengar kabar, bahwa tersangka nama Karim dan Assan
s0
djika
maksoed
itce
terkaboel,
maka
jang
menetapkan
pengakoeannja
jang
dalic
17,14 dng erengkat ke-Du ksehtand poebakal diambil djadi pegawai ' hanjalah loe. Karim menerangkan bahwa ialah jam
koel 17,525
membongkar dan melakoekan pengani
Kemoedian - dikabarkan, bahwa pagi- Raiat Belanda sadja.
jaan. Assan mengakoe sekoetoe dengan
pagi soedah kembali di Fricdrichshaven,
Seorang hoofdagent dilempari batoe,
2
Soerabaja, 26 April, Pada waktoc me- menanti diloear.
Dioedara
Londen laloci satoe kampoeng dekat satoe roePisau itoe beloem lagi didaput sebeb air"
mendapat sorakan. mah hantoe di Djagalan Peneleh, malam disoengai terlaloe dalam tetapi keterangan- 8
Londen, 27 April. Hari Sabtoe sore tadi hoofdagent politie Elzenaar soedah keterangan orang-orang jang tersangka "

Zeppelin tiba di Cardington

No,

50 Selasa 29 April 1930”—

30 Zoel'kaedah 1348 Tahoen kel

Chabar
Aneta
Wereldtentoonstelling

Antwerpen,
27 April.

Radio.

di Antwerpen.

Semoea
aman
di
war

Wereldtentoon-

steling — soedah diboeka dengan
sempoerna dikerdjakan.

Gezant

Nederland,

consul

belocm

bahwa

dalam district Peshawar

sama sekali soedah aman, meskipoen keadaan masih meminta akan
pendjagaan.
keriboetan

indahaja:
taman
terletak dilapangan,j
locas dan ditoemboehi boenga-boengaan jang menghiasi taman itoe.
Kebakaran

Haag.

Besar.

26 April.

Dari

Doesburg

Perlajaran Pertjobaan Kapal
»Van

Radja Siam dengan permaisoerinja
di Annam.

Perlajaran pertjo-

Hue, 27 April. Radja Siam dengan permaisoerinja dengan dikawani oleh eerste re-

jang dioendang, antara mana ada toeroet
sident
Jhr. Beerlaerts van Blokland, minister De|

Van

Lijnden

Terpstra,

Banjak

pedato

van

Sandenburg,

Verschuur
jang

dan

keloear,

Snij-

diantara

ada toeroet berpedato toean Koning

directeur, Verschuur dan De Geer
Selama waktoe makan itoe kelihatanlah
Oldenbarneveld dan oetjapkan sairan

jang

setoedjoe

De

dilaloci.

koerang dari

800 orang

tidak

Tionghoa

dan

Mereka sekarang dimasoekkankedalam
preventief jang barangkali lamanja
boelan. Barangkali lama baroe dapat
diserahkan ke-Landraad sebeloem dapat diberikan boekti-boekti jang terang.

ass.

Djoega

Resident dan politie hanja mempoe-

njai pendapatan bahwa kedoea

orang jang

tersangka itoe hanja beralasan sebagai perkara
tjoeri. Sekarang teranglah bahwa
dalam
perkara ini tidak tjampoer orang“
Buropa.

Atap-atap

nan

itoe

socatoe

berlakoe

dengan

halangan.

Bocat

beberapa

baik dan tidakj

lama

baroclah

berangkat

kem-

Zeppelin tinggal beristerahat di Cardington, kemoedian

bali ke Duitschland.

(Sepandjang kawat Aneta, penerbangan

itoe menghoedjani politie dengan batoe, Ami du Peuple disebabkan pemberian

ROEPA' KABAR.

baan dari kapal ,.Van Oldenbarneveld”
soedah dilansoengkan. Ada 500 orang

van

bocat

Madras
toeroen di Engeland.).
Madras, 27 April. Politie menembak
Indonesia sebagai tjontoh boeat Indo China.
kepada orang banjak jang memboeat keParijs, 27 Apil. Generaal Negues me
riboetan itoe, dari mama ada 2 orang
njerang
Minister Pietri dalam soerat kabar
mati dan 3 orang locka.
Orang banjak

Oldenbarneveld”

IJmuiden, 26 April.

mana

berada

rocmah penoeh oleh penonton. Perdjala-

baroe.

dikabarkan, bahwa Kaliloodsen kepoenjaan sehingga assistent resident mend
fa. Eggink, satoe koempoelan tanah jang bersama doea orang ambten:
Tegoeran-tegoeran dan peringatan jang
terdiri dari 4000 M” soedah habis tersoedah dikeloearkan tidak berhasil apabakar.
Dengan lekas dapat ditolong roemah apa, karena itoe politie lepaskan toedjoeh
kantoornja. Keroegian jang ditanggoeng kali tembakan. Sekarang keadaan soedah
aman.
oleh assurantie banjaknja f 1.000.000

Reijner,
ders.

bersih orang jang

Tidak alamat bahwa akan timboel lagi Zeppelin Djerman kepoenjaan firma Lehpemberontakan. Ditanah perwatasan soe- mann ini dilakoekan atas
permintaan
dah aman betoel.
Ministerie vVan"Btcntvaart boeat melaloci
oedara Engeland. Kapal oedara itoc, ialah
Keriboetan
di pertama kali semendjak saedah perang jang
“dari dalam tidak terkatakan

nja.
Keadaan

Geer,

menjapoe

didjalan itoe ketika itoebanjaknja

Boemipoetera,'schingga dora orang TiongZeppelin jang ditemani oleh sebocah hoa mendapat,loeka karenanja.
kapal oedata Inggeris menoedjoekan haPenganiajaan atas Nona Bakkering.
loeannja kelapangan Cardington.
Betawi, 26 April. Aneta dapat kabar,
Tatkala Zeppelin tengah hari melaloci
Bakkering
oedara
kota Parijs, ia diterima dengan bahwa perkara nona Poppi
Ass.-Ressident
sorakan djoega. Djalan-djalan penoeh soedah terserah kepada
jang |
dengan manoesia sehingga djalan-djalan oleh Politie dimana orang-orang
itoe terintang

generaal, Tidak ada djalan lagi akan boleh terdjadi

bekas minister Poshuma dan De Kruyff
mewakili Nederland.
Pemboekaan Paviljoen Nederland pada12 Mei ada tersedia dengan setjoekoep-

Den

soedah
Pesha-

Simla, 27 April. Satoe soerat ma'loemat dari Pemerintah India mengcha-

barkan,

litie

raksasa oedara itoe dengan bersorak-sorak.

Kawat

NEGERI-BELANDA.

Zeppelin melajang dioedara kota Londen locka dilempar orang dengan batoe. Po- tjoema sedikit bertentangan satoe sama lain,
berpoesing-poesing jang tingginja 60 Meter. Orang banjak penoeh didjalan-djalan
dengan mengoetjapkan selamat kepada

kedoea.

Lembar

poekoel

dengan

maksoednja.

Geermemboeat oetjapan berkenaan

pada tetamoenja, Idinana ia memperbandingkan tentang partikaian pikiran antara
Oldenbarneveld seroepalah dengan perti
kaian pikiran antara Indonesia dengan
Nederland.
Directeur van Hengel diangkat djad
Ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, dan Hoofdingenieur Visker
mendjadi
Nassau.

Officier in de orde
Moeatannja

van Oranje

Port Said. Moceatan kapal Beijden
dijk jang soedah dikeloearkan soedah sangat roesak dan soedah diminta soepaja
dihapoeskan sadja dari daftar.

INDIA.
Gerakan Gandhi.

Keriboetan
pemogok.

orang

Oorgam, 26 April. Kaoem pemogok dari tambang

mas

Balaghat

di Mysore,te-

lah membakar seboeah kedai tempat djoeal daging dan

seboeah

kan besar dari

roemah.

koeli-koeli

kampoeng-kampoeng" soedah

Perara-

tambang

ke-

dimoelai.

menghadiri

oepatjara zitting

Suerat

kabar De

menjerang

|

minister

itoe dengan

Regeering

di

regent

Keradjaan

Annam

dan

Indonesia,

hal

boleh

mendjaga

mendjadi

keamanan.)

DONESIA

minister-

minister dari Vereeniging dari teman-teman
Hue lam

Aneta
Perkara

Seteroesnja mereka koendjoengi museum

Khaidinh,

dimana

ia

lama

perhatikan

lemari-lemari katja jang berisi soerat-soerat
dari

djaman

dengan

dahoeloe

hal keadaan

jang

Semarang,
dari

berhoeboeng

Siam dan perwakilan

Siam di Frankrijk.
Satoe bom dalam consulaat Sovjet.
Warschau, 26 April. Gezantschap Sovjet

memberi

tahoe

di Warschau.

Zendeling

arts boeat Indonesia.

25 April. Diangkat men-

djadizendeling'alts di” Perwokarlanteean
J. Brennerdi Leiden!

SAROENG

SAMARINDA

Hanja

dapat

“A

V.

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

Isa.

baik kembali. Dapat dinjatakan bahwa
berhoeboeng dengan keriboetan itoe ada
25 orang jang dibawa kehospitaal.
Orang-orang jang tinggal diperwatasan
tidak mendjadi gadoeh.
Daftar

jang mati.

kan pertama soepaja

Gulf Oil Compagnie.

Saroeng seperti diatas djoega no.
f 250.- f 300.- f 500.- danf 600.-

perkara

perkodi: f 65.- f 170.- f 200.- f 250.- f 400.- dan f 600.-

tanah,

sementara

baroe-baroe ini

rechtskundig adviseur dari moeder-maatschappij edon Young Indie soedah djalani. Soedah dimadjoekan beberapa perminan tanah concessie. Ujika ini terkaboel,

akan

diatver

pengangkoetan

satoe

kapal,

peroesahaan

Saroeng
oemoe,:
Saroeng

ta'loek

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,

Kita menoenggoe

pesanan

pertjobaan

jang lekas dan

diminta djangan

loepa

toean-toean toeliskan dengan menoeroet harga jang terseboet di SINAR DELI.
Langganan

galian

distributie enz.

1:

SETIA harga dan pembajaran boleh berdamai.

aonoaaE5

2

pembesar-pembesar

Tionghoa dapat memeriksai
keadaan
concessie negeri asing di Shanghai.
Ia menerangkan, bahwa pembitjaraan
dengan Groot Britannie soedah berachir
tentang permintaan ganti keroesakanskepada
Groot Britanie berhoeboeng dengan pemberontakan Boxer oentoek pendirian kem-

dengan diboeat pertambahan

dibawah

toean

Boeat didjoeal lagi:

Betawi, 26 April. Berhwcboeng dengan
telegram dari Den Haag, Aneta dapat kabar tanggal 24 April, tentang pendiriar
Gulf Oil Coy of The
United
States.
Maatschappij baroe
ini soedah sedjak
doea tahoen mendji
an penjelidikan

'Toean akan mendjadi loepah segala lain
lain — kaloe

soedah
rasain

tor.- doktor soedah
njataken.
,,Fatma"

Cigarettes tidak mengandoeng obat-obat jang bisa 'membatoekken
» Fatma" Cigarettes bermodel OVAL dengam
STRAWTIPPED dus, beraksie mahal, tapi, harganja sengadja dimoerahkan, jaitoe 10 bidji tjoemah 7 cents.

diantaranja

PERSENAN

Penerbangan Graf Zeppelin.

terhenti,

hingga

mereka

berteriak dengan marahnja,

bersorak

toean

tjobah dan
kaenakannja

dari Fatma" cigarettes. Banjak dock-

BAGOES

tiap-tiap doos kosong dari Fatma Cigarettes berharga, jaitoe:

jang setjotjok dengan keadaan politiek. . Londen, 26 April. Tatkala hari hendak
g pers jang asal dari ta- siang, Graf Zeppelin soedah meninggalOen
hoen 1910 adalah berisi tentang larangan kan Friedrichshaven dan melintasi Paris
boeat mengasoet melakoekan pemboenoe- pada tengah hari.
han, perboeatan-perboeatan djahat dan
Zeppelin tampaknja terlaloe rendah
mengadjak melemahkan kewadjiban ser- melajang diatas'tanah lapang Wembileij,
dadoe dan orang matroos atau menjebar ketika mana sedang ada pertandingan
ibibit kebentjian terhadap kepada Peme- finaal voetbal boeat mereboet cup. Orang
:rintah Inggeris, dan kepada Radja-Radja chawatir, kalau-kalau pertandingan itoe|'

jang

keserangan

Shanghai.

pers, loeh orang jang loeka dan
oendang-oendang
mendjalankan
dimana oendang-oendang pers tahoen 1910 banjak jang parah loekanja.

Boemipoetera

menarik

Harga boeat pakain:
Samatinda dari soetera Shanghai no. 1: Af 10.- f 15.-

27 April. Onderkoning soedah dengan orang banjak itoe, ada lima poe-

dibaharoei

pesti

gandaria, chocolade, poetih dan lain-lain.

bali jang keroegian. Tanda persetoedjoean
Peshawar, 26 April. Lijst opsil dari ba- akan segera ditanda tangani.
njaknja orang jang mati pada keriboetan
Keriboetan di Barcelona.
jang kemoedian hu. menjatakan bahwa
Barcelona, 27 April. Berhoeboeng de20 orang jang mati kenatembak dan ngan p@rarakan orang banjak dekat stakira-kira 30 orang jang mati dihospitaal tion keretra api oentoek menjongsong kedalam tengah dirawat.
datangan Comite, leider Catalonie, jang F
tadinja diboeang keloear negeri, terdjadi
Mendjalankan oen- keriboetan.
dang-oendang pers.
Disebabkan pertempoeran antara politie

Simla,

keloearan,

Tjoraknja teratoer dengan pantas dan memaniskan pada pemandangan, mamnoeroet kesoekaan didjaman sekarang: kleurnja
seperti: hitam, copy, blauw, oemoe, hidjau,
bermatjam roepa

Shanghai, 26 April. Sun Fo, minister
Keadaan di Peshawar kembali baik.
van Verkeerswezen menerangkan bahwa
Simla, 26 April. Sebagai hasil dari dari Shanghai dikabarkan, bahasa perpembitjaraan resident dengan pendoedoek, mintaan soepaja sekarang ditambahi bamaka keadaan di Peshawar soedah ber- njaknja bilangan lid Gemeenteraad bangsa
tambah baik sekali. Ditempat-tempat jang Tionghoa dalam Gemeenteraad internaterpenting masih diatoer tentera dengan tionale concessie di Shanghai adalah tindasendjata senapang mesin. Benteng soedah
diperkoeat. Kepertjajaan
publiek soedah

saroeng jang

Kita minta tocan soeka oedji lebih doelne dan periksa dengan
teliti dari kita pocnja
seteroesnja.

f 20.- f 27.50 dan f 35.—

ran keras memperlindoengi djiwanja kaoem
diplomaten.

TOELEN.

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

nabi

pertjobaan kaoem' pengasoet bangsa-bangsa
Polen s»epaja
terdjadi perang antara
Rus dengan Polen.
Soerat kabar itoe
menerangkan, bahwa Rusland soedah me:
ngirimkan satoe nota kepada Polen, dalam mana diminta soepaja diadakan atoe-

JANG

G. BOORHAN

Saroeng

Soerat kabar Iswestija berpendapatan dalam hal ini, bahwa hal ini satoe

dan BOEGIS

pada:

Zendeling arts jang benoemd
di Varseveld, tocan Bonebakker, akan berangkat
ke Indonesia dalam boelan m'rad

Diberi tahoe bahwa

Gemeenteraad

April. Pengadilan civiel
Justitie memoetoeskan per-

gelapkannja menoeroet vonnis sedjoemlah
lebih dari #125.000 kepada sipenda'wa

bom itoe ternjata dibawa dengan melaloei
satoe ventilatiekoker (tjerobong oedara)
lari roemah jang dekat disitoe kepoenjaan
satoe club Monarchie bangsa Polen.

Soesoenan

Radio.

Koops boeat menagih sedjoemlah jang di-

DenHaag,

MOER - MEDAN

DRUKKERII PERTJA

penggelapan.

kara penda'waan Cultuur Mij. Djoengkare kepada bekas hoofdboekhouder E.J.

kepada Pembesar Polen,

bahwa dalam kamar-kamar gezantschap
soedah kedapatan beberapa boeah bom. Polie mendjalankan
pemeriksaan. Sampai
sekarang beloem diketahoei siapa poenja
perboeatan.
Moskou,
27 April.
Pers memboeat
commentaar keras atas terdapatnja satoe
mesin jang berbahaja dalam gezantschap

26

Raad van

- TELEFOON 1300

menoen-

djoekkan tjontoh sebagaimana
di Indo-|
nesia telah berlakoe penindasan
keras|
kepada keriboetan-keriboetan,
sehingga|
orang-orang jang djahat itoe soedah takoet dan keamanan soedah diperoleh.
(Roepanja dinegeri Perantjis sana, terpandanglah bagi pihak setengah kaoem
pers dan ahli politiek, bahwa
beleidnja
tjontoh dalam

RUBBERSTEMPELFABRIEK, ERA TIMOI

Figara toeroet poela |

boeat kehormatannja dengan dihadiri oleh

Rus

kapal Blijdendijk.

Lefol

gratie kepada pemboenoeh-pemboenoehnja
Yenbay.

PEKERDJAAN TJEPAT DAN RAPI, HARGA MELAWAN
MEJIN BAROE DAN PERKAKAS BAROE BOLEH TJOBA
DAN SELAMANYA SEDIA BERMATJAM 3 KERTAS DAN
PERABOT-PERABOT KEPERLOEAN BOFAT KANTOR

500
50
doos kosong ditoekar dengan: 1 Vulpenhouder ..Conklin, —Endure f 25.—
400 doos kosong ditoekar dengan:
1 Vulvenhouder ..Conklin“—Endura £ 17.50 300 doos ko-

song ditoekar dengan 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 kosong ditoekar 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,
1 kaleng 20 pak, 1 pak 50 doos, boeat orang daga:ng 1300.

dan

franco antero Sumatra, dan lain harga boeat agenten.

On snap Gn

Ga

nan LESEE

3

'Perchabaran.
Kolonisatie ke Nieuw Guinea.
Tidak
akan men-

II, Mengadakan dan pengoeroesan pada
»Bale Agoeng“ djoega .mendjadi pokok

INDONESIA MATANG.

pembitjaraan, tapi

beloem bisa diambil Vergadering Sjarikat Tapanoeli,
ketetapan apa-apa.
I
IV. Jang berwadjib niat pekerdjakan loetjoe bin kotjak sekali,
kita nonton komedi,
seorang hoofd-ingenieur, chef dari Zelf- kaja'
voorzitternja menggagahkan diri,

bestuurs Technische Diensten.-Tapi terle- soeara keras tjoekoep aksi,
bih doeloe mereka telah moefakat memDikantoor
gouvernement di Batavia bikin satoe rentjana instructie boeat dja- pegang paloe kaja' toekang besi,
adaditerima satoe telegram dari gouver- batan terseboet. Tentang hal ini, akan seperti Djin biapari,
neur di Molukken, berhoeboeng dengan didengar pikiran kepala-kepala technische poekoel kanan poekoel kiri,
kita ketawa seorang diri,
Chabar ,,Aneta jang tanggal 15 Mei la- diensten dari keradjaan-keradjaan Djawa ada sadja ditanah
Deli.
gi akan ada beberapa orang Indo Eu- itoe.
V. Tentang ambtenaren gouvernements
ropeanen
pergi ke Nieuw Guinea, seApa dia kata?
ngadja
maoe bertempat tinggal disana, Indonesiers didalam gewest Soerakarta
satoe tahoen kita kerdja,
tidak dengan lebih doeloe bikin pembi- ditetapkan satoe peratoeran. (K. P.)
ada oentoeng dan laba,
—0—
tjaraan dengan bestuur, hingga soeatoe
jang dengar asese sadja.
Niatan G.G. melantjong ke
kegagalan seperti kedjadian di bilangan
Boemi (Nieuw Guinea) tidak bisa hindarIndo China.
Sah, sah, beliau bilang,
kan lagi.
A. IL. D. dapat kabar bahwa gouverneur- kemoedian katanja: ,,selamat poelang",
Berhoeboeng dengan itoe, maka gou- generaal ada niatan bocat mengoendjoengi berdiri poela semoea orang,
verneur dari Molukken mintak pada bestuur Indo China dan sekarang keniatan itoe Direktoer ketawan girang.
dari Emigratie Kolonisatie Nieuw Guinea, soedah tetap.
Berangkatnja ditetapkan pada boelan
jang mengoesahakan kirim orang pada
October
atau awalnia boelan Novemhoei
diketa
soepaja
tempat tinggal baroe,
Ditoedoeh meratjoen soeami.
taber.
g
sebidan
kan
disedia
akan
jang tidak
Raad
dari Kerta di Bali telah periksa
G.G. boleh djadi tidak akan datang di
nah poen bagi itoe keperloean.
perkaranja perempoean Bali nama Sarinah
Singapore.
Ia
akan
toenggoe
doeloe
keKalau toch sebidang tanah bisa atau tidak datangannja gouverneur jang baroe dari dan seorang koesir nama Bakri, jang paakan ditempati maka ini perboeatan akan Straits dan nanti ia membalas perkoen- da boelan Januari 1930 telah meratjoen
dianggap sebagai tidak beralasan wet (sah) djoengan itoe djoega.
soeaminja Sarinah,
Sarinah telah menjampoer sycaankali
dan ada djadi larangan.
—0—
dalam
koffienja ia poenja soeami, hingga
hanja
Guinea
Ikan
jang
pandai
Bitjara.
'
Nieuw
di
Kolonisatie
orang
itoe
mati ketika djoega.
bisa kedjadian dengan baik, kalau keada'an
Het Nws.
toetoerkan bahoea dikali
Setelah
Sarinah ditangkap, ia menoedan
di sitoe soedah dioesoet betoel-betoel
Papoea terdapat
di poelo
Mambermo
doeh,
Bakri
jang berboeat begitoe, landengan
n
soedah diboeat persedia'anpoe
ikan-ikan dengan kepala dan ekor besar taran
Bakri
ada bikin perhoeboengan
tempat
di
tah
pemerin
peremboekan sama
jang di sana dikenal dengan nama ikan
rahsia dengan Sarinah.
itoe.
djenggot. Teroetama di telaga-telaga itoe
Achirnja Sarinah
dan Bakri dimadjoe
Gouverneur dari Molukken dalam itoe ikan banjak terdapat.
kan
didepan
pengadilan.
ini
hal
kawat ada minta djoega, soepaja
Salama dibikin expeditie di Niew Guidapat

tanah.

(K.P.)

diberi tahoekan kepada pers

—0—

Mati dalam kereta api.
Waktoe kreta api pagi jang pertama
pada baroe-baroe ini masoek di station
Kroja, (Java)telah terdjadi sedikit kegem-

paran,

didapati maitnja

ada

salah satoe wagon

dalem

kerena

seorang

prampoean

Bakri
dihoekoem 17 tahoen pendjara
nea banjak orang telah tangkap ikan-ikan
sedang
Sarina
15 tahoen pendjara. (D.K.)
terseboet antaranja beratnja beberapa kilo—0—
gram. ikan itoe mempoenjai sedikit toelang
enan Inaonesia.
perhimpo
dari
Manifes

tapi dagingnja ada sedikit lembek. Boeat
dihoetan-hoetan Niew Guinea itoe ada
Akan ditoentoet?
makanan jang enak.
Pagi ini toean J. Waney, anggota dari
Kaloe ditaroh di daratan itoe ikan selaloe redactie Sw. Publ. telah dipanggil oleh
kaloearkan soeara jang hampir sama dengan politie, bagian politieke recherche, ditanja

tentang ia poenja salinzn jang tadi malam
Boemipoetera, mait mana telah dibawa ka perkataan ,.got, got, got“.
—0—
ada dimoeatkan didalam toerat kabar itoe.
polikliniek Kroja.
dari manifest dari perhimpoenan IndoneToekang
tjitak
oeang.
satoe
salah
istri
Prampoean ito ada
sia,
dalam bahasa Inggeris.
Maos.
di
S.S.
dari
Terkabar
dibilangan
Maoek,
Tangepegawai Boemipoetera
Procesverbaal
seperloenja soedah dibiroemah
ke
Koetoardjo,
rang,
ada
ditangkap
seorang
Tionghoa
ke
pergi
la maoe
kin
oleh
politie,
tioema sadja apakah ia
Siorang toeanja, akan tetapi di tengah
jang telah membikin ocang bolongan palakan
ditoentoet
didepan
pengadilan lantapejang
soe dari timah. Djika dilihat begitoe sadja,
kampoeh, 1a soedah tarik napas
ranbantoe
siarkan
itoe
manifest
atau tidak
pemalkarena
ngabisan.
orang bisa djadi keliroe,
itoelah
tergantoeng
padapoetoesannja
proPerbedaan
bagoes.
terlaloe
anam
soeannja ada
Perempoean itoe sedang hamil
cureurgeneraal,
pada
siapa
sekarang
itoearpalsoeitoe
jang
dengan
toeleen
jang
penjakit
antara
dan djoega mendapat
boelan,

biri biri. (P.S.)
Pada
kopral

—0—
Maling perempoean.
hari Raboe pagi ddo. 16 dezer,
desa Tjiboeni dan mandoer

dari

Fabriekant oeang itoe telah mengakoei
Mentjegah

soerat gadai dan oeang tiga belas

——
lintah darat.

penangkapan
plus penggeledahan pada
»B.N.” wartakan, bahwa secretaris dari anggota-anggotanja P.N.I. didalam boelan
perkoempoelan pentjegahan lintah darat December jl. (P.w.S.)

jang terseboet

belakangan

soedah lakoe-

Perhatian pendoedoek Indonesier sangat

kan perlawanan terhadap lintah-lintah da- besar, dari mana-mana banjak orang daSatoe minggoe sebeloemnja itoe, Hadji rat (woeker) diantara bangsanja sendiri. tang mengoendjoengi, toelis (N.T.)
Sarbai di Tjiboeni telah ketjoerian antara Kerena mereka poenja tindakan-tindakan,
—0—
lain-lain, sebentoek tjintjin berlian harga antara lain-lain kasih pindjam oeang deOrang
menggantoeng
diri.
f3000.— dan ocang contant hampir 350 ngan systeem sepoeloeh doea belas, atau
Seorang saudagar kemenjan di-Sipohpentjoerian lebih kedjam lagi, mereka telah tarik naroepiah. Jang melakoekan
olon
(Bataklanden) roepanja soedah menjang
itoe
manja bangsa sendiri (Arab) kedalam loemini ada bangsat perempoean
disebabkan merooemoemnja
nama orang dapat keroegian besar
waktoe itoe ,,bekerdja“ diroemahnja ha- poer, hingga
sotnja
harga
kemenjan
sekarang.
dji itoe. Ocang ini bangsat itoe mengakoe, Arab terkenal boeroek dalam kalangan
Orang
terseboet
masoek
seorang pensoedah dipakai habis, tapi politie sangka publiek.
djoedi
poela,
menjebabkan
timboelnja
oleh
disimpan
itoe ocang contant ada
roepiah.

Zonder

ampoen

lagi toean Said Moe-

pertjektjokan dengan
isterinja, selaloe
salah
hammad
bin
Agil
boeka
kedoknja
lintah
diroemah.
“tentoe masih ada dibilangan itoe. (S. P.)
darat diantara bangsanja, dan lebih djaoeh
—0—
Bahwa
pada
malam
minggoe jang
ia minta pada perkoempoelan itoe penliwat kembali timboel pertengkaran roeMoerid Tiong Hoa oentoek
tjegahan lintah darat diberikan keteranganmah tangga. Karena orang laki-laki tiada
1
Normaalscholen.
keterangan setjoekoepnja.
soeka bertengkar
terocs, ia pergi meMenoeroet soerat Directeur van OnSampai
sebegitos djaoeh
penerbitan ningalkan isterinja, jang lagi dalam
kedderwijs en Beredienst ddo 31 Maart 1930 koran
Barhout itoe dilakoekan atas adaan merepet semalam itoe.
No 8970/D, bahasa moelai cursus dimoeka ongkosnja toean Said ')'Moehammd bin
Roepanja perempoean terseboet soedah
1921 Juli ini akan diterima poela bebera Agil sendiri, dan sekarang orang anggap
pa orang anak-anak orang Tiong Hoa, perloe tjari daja oepaja boeat memger- merasa senang boeat meninggalkan doenia jang fana ini. Demikianlah setelah
jang telah tammat peladjarannja pada setegechkan
kedoedoekannja
itoe koran
kolah Gouvernement kl. 2 Ini Scholen Berhoeboeng dengan tindakan pentjegah anaknja jang masih ketjil ditidoerkannja,
atau jang bersamaan dengan itoe, akan lintah darat itoe, hal terseboet boleh moelailah ia menggantoeng diri dengan seoetas tali jang diikatkan keperan. Bahaimendjadi moerid pada sekolah Normaalmendjadi
perhatiannja
itoe commissie
roelah besoknja orang lain mengetahoei
'school voor Hulponderwijzer jang ada di
jang diadakan oleh pemerintah
hal itoe, tetapi.... sajang ia soedah me“Indonesia.
Kemoedian
diwartakan
djoega
bahwa
ngemboeskan
napas jang pengabisan.
:
—0—
djoega di Modjokerto telah didirikan satoe
Stovia.
Sebeloem perempoean itoe mengantoeng
Comite
boeat tjegah tindakannja lintah
Loeloes boeat Indisch Artsexamen ba- darat, dan sekarang minta keterangan- diri, lebih doeloe dibakarnja wang kertas
-gian kesatoe tocan Kabar gelar Soetan keterangan pada perkoempoelan anti lintah seharga f50 dan doea bentoek tjintjinnja.
Jang didapati orang
hanja aboenja sadja
'Bagindo, berasal dari Pajakoemboeh.
darat di Bandoeng tentang organisatie lagi,(Pertjatoeran).
0
dan tjara bekerdjanja. (S.P.)
-9—
Beberapa oeroesan di Vorstenlanden.
—0—
memeras.
Pada tanggal 10 boelan ini seperti »Volksbank Tapiannaoeli Inlandsch
Veldpolitie
Commandant
seorang

kontjonja

jang

didoega

djoega diboelan jang baroe laloe di Pakoelaman, tapi sekarang, di kapatihan
Solo, telah diadakan pembitjaraan-pembi-

Selang lama ini Sin. Soem. soedah kaPersoneel Fonds".
barkan
tentang satoc commandantvdari
Pada malam Rebo kemarin digedoeng
Jason Marga Sinoerat jang
Veldpolitie
Volksbank Tapiannaoeli di kota ini oleh
antara gouverneur-gouverneur
semoea pegawai-pegawainja bangsa Boe- soedah tjoba sikoet sewa auto dari Padang
dari Soerakarta dan Djokjakarta dengan mipoetera soedah diadakan permoesjawa- Taloe dan balik jang oleh Landgerecht

iprins

Mangkoenegoro dan Prins

Pakoe-

soedah dioendjoekin

Sa Pe

ca

R.N.M. Sodjoeangon, filial beheerder

uverneur

Soerakarta

'£oepaja maoe

dan

Djokjakarta

mendjadi beschermheernja,

tentang hal mana dalam principe mereka

- Ani tidak poenja keberatan.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
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»
»
» “0 000000000000000000000000002
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Kaoem

sport !

Batjalah ! !

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

kaoes

voetbal dan kniedekker
oentoek toean - toean.

Sebagai

pesakitan

kedoea, jaitoe jang

tijn|djadi pembantoenja Jason Marga Sinoerat

ialah

Maatim

seorang Boemipoetera, nama

terkenal dengan nama Boejoeng

Moedik alias Joeng Moedik.

jang kita sediakan

Toengganglah
Motorfiets
merk
NEW HUDSON dan MATCHLESS jang toean
kebagoesannja.

apabila

toean

pakai,

ringan,

soedah ketahoei

Djoega kereta angin merk MAGNEET, tentoe tidak merasa tjape
ladjoe dan potongan bagoes jang terda-

pat keadaannja.
GRAMAPHOON, Edison, Bell, kita ada sedia, Roepa- roepa timbangan dan takaran serta oekaeran. Persediaan besar dari perkakas
segala motor dan pendjoeal arlodji merk

Tjarilah

HAN

14

Roskoph

jang toelen.

kita poenja adres:

SENG & Co.
Telefoon 755 Medan.

Oudemarktstraat 53,

aan
Ian

aa

Ini

TOKO
dan

KATJA MATA
barang klontong

TJIN TONG & Go, Vareaat
No. 3— MEDAN
Menjediakan

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

sehatan

mata toean- toean

dengan

ongkos

pertjoema.

toekar

katja jang

Boleh

tidak

oesah
Djoega

keloear
sedia

oeang.

ta" tjotjok
lagi dengan
Keoentoengan. besar bagi toean
- toean.

barang
- barang klontong. Boeat beli banjak

kita kasi rabat jang pantas.

boleh

.

Menoenggoe

35

dengan hormat.

JBL

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

Man

pendjaga boeat tem-

oentoek mendirikan satoe perkoem(alam, rijksbestuurders dari soenan di Solo ratan
waktoe jaitoe
poelan jang diberi bernama seperti diatas. pat tinggalnja - sementara
$
Soeltan di Djokja. sedang djoega ada
ampat
i.
Maksoednja perkoempoelan itoe:
“#berhadlir resident terbeschikking dari SoeSekarang kembali kita bisa kabarkan
le. Mengadjak anggotanja menjim)
“Wrakarta, ass.-resident dari Djokjakarta, geCommandant pada 1 Mei dihadap
.
..
secretaris dari Soerakarta, patih oeang berdikit-dikit. 0g
akan dihadapkan pada Landraad, seMangkoenegoro dan Pakoealam.
ondersteuningsfonds. lagi
2e. Mes
bab.
ditoedoeh - soedah - peres toekang— Antara
-laen telah bitjarakan:
3e. Memperboeat daja oepaja oentoek toekang 'ikan di Pasir Ko'a Tengah, jaitoe
“1. Permintaannja wakil di Indonesia da- kebaktian anggotanja.
dengan paksa soedah minta pada toedjoeh
(ri
India-Societij soepaja radja-radja DjaJang terpilih mendjadi bestuur: Wal- toekang ikan boeat kasikan padanja. Itoe
'a itoe maoe mendjadi beschermheer daler Hoetabarat, filial beheerder Taroe- ikan jang didapat olehnja dengan antjaman
toeng, Voorzitter, Jonathan Panggabean, semoeanja ada berdjoemlah doea ratoes
Schrijver Taroetoeng, Secretaris.
ekor lebih,

go

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
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»
»
»
»
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0
. Hadji Ismail, handelaar Onderstraat, Tdg. Balai.
4
Siddik Marah Baginda, Kota Nopan Mandailing.
»
Soetan Kadli 'Alam, Pakantan Lombang, Moeara Sipongi.
»
Tjan Giok Soon, Tapa' Toean, Atjch.
»
Lebai Aman, handelaar Paroepoeh, Laboean Roekoe.
?
A. Mochdan Sahaboe, Mandoemai, Bandjarmasin.
»
Mohamad Taris, handelaar Kandangan, Borneo.
»
Ahmad Nawawi, Main Road, Batu Gajah, Perak.
»
»
26
S. M. NAWAWI ALMANDILI, »

Isi manifeest itoeialah kritiek terhadap
pada pemerintah di-Indonesia dalam hal
penangkapan anggota-anggota S.K.B.I. dan

Aweng dari Tjimas soedah menangkap
seorang bangsat perempoean bernama Ijem
—0—
dapat koendjoengan
Ia berasal dari Tjikarang bilangan Mr. di Bandoeng telah
doenia
dari
Millionnair Indonesier meninggal.
Cornelis. Ia ini, didakwa telah melakoe. dari doea orang jangiternama
dari bangsa
luitenant
satoe
jang
ialah
Arab,
ketika
Pada hari Minggoe j.b.l. di Bandoeng
dan
kan pentjoerian-pentjoerian
dan Said Mochamad bin telah meninggal njonja K.H.M. Tajib sadilakoekan penggeledahan padanja, ada Arab di Soerakarta
dari koran Barhout.
toe milionnair jang terkenal. Oesianja 60
didapati sebentoek tjintjin mata berlian Agil, redacteur
sepoeloeh
Dengan goenakan korannja itoe, orang tahoen lebih.
sepasang gelang mas anak-anak,
lembar

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

tikel dan procesverbazlnja politie dikirim.

tjoema terdapat didalam timbangannja.
kesalahannja.

0 00000000000000000000000000
»
»
?
»
»
» 55 PADANG 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 Safo.ef
» 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 Ismail, 2 Oudemarkt, 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 'palmbeach
- lenen-flanel
dan keper poetih. Harga bersaingan sama toko
- toko
jang lain. Pesanan dari lain tempat dikirim dengan
rembours.

Menoenggoe

dengan hormat.

SOO TOW

“

Advertentie

Mesin Toelis,” Graphotipe,
Gramaphon sen' Edison

kracht of Zonder): enz,

LE
REPARATIE

LI PIN
ATEL

Telf.

dibikin

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

kembali:

bbaroe. ' Didalam

boeat membersihkan
Toelis.

Afdeeling

dan

memperbaiki Mesin

N. B. Djoeal dan beli Mesin Toelis/2de
hands, sekarang. sedia djocal Mesin Toeiis 2de

hands merken,:

REMINGTON,

VER, LINDETEVES,

Telf. 42. |

BERDAGANG

(met electrische

Oostkust van Sumatra bisa terima Abonnement

Belawan |
Atapweg |

1119,

Addr essograph

"Rool (getah) Mesin Toclis jang toea bisa

BANI

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

Dick.

ROYAL,

CORONA,

OLI-

EDIAL

dan

Machine Giling padi. Kita kasih Grantie satoe

|

tahoen, Lijst Mentijp '10 djari beladjar sendiri
karangan O.K. M.D. Gamboes harga F 1.90.—

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

'Tocan-toean datanglah persaksikan
Mesin Toclisnja harga boleh berdame.

sendiri

Adres:
Le ANN

OA ALAN
IN III

Djoega selamanja 'kita ada persediaan

B. BAROEMOEN, Oudemarkstr. No. 59 Medan

Naa NNLa

171

1

Ia

2

—.

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

dan lain-lain.
42

Ambonstraat 12 Telefoon 1154.
Moelai dari boelan February 1930. Kita poenja Firma terse-

ke

segala barang dengan Huurkoop, 5 dan 10
boet mendjocal
kali ansoeran.
Teroetama Gramaphoon merk Odeon dan Plaat dari scgala lagoe.
Atas segala permintaan dari kita poenja langganan sekarang

Awas

Penfjoeri !

kita terpaksa mentjari merk jang lebih bagoes dan terkenal
jaitoe: Ultraphon jang termashoer antero Doenia.
Ultraphon, Gbr: Maartha & Co. sekarang berani men“ djamin (Grantie) atas kekoeatan mesinnja teroctama dari perkara
Veer nja.

Djagalah harta benda toean!
DENGAN
PEMBAJARAN
SEDIKIT TIAP - TIAP

BOELAN.

Ultraphon,

benda toean, terdjaga oleh'oppas
Tertangggoeng

Maartha,

landa seperti :

Inilah

Haagsche

De

K.

Ultra-

PRTICULIERE
NACHTVEILIGHEIDSDIENST
Oudemarkt. 7 — Medan
Telefoon 992
MULLER MASSIS
Directeur

—...«....
MOEHAMAD ASIE

Adres

jang

KIM

10

SANGGOEP

kajoe

laoet,

Kassau,

Atap zink Cement, Batoe merah, Kapoer
tong, kapoer goni, kapoer kaleng, minjak
kajoe, dan selengkapnja ditanggoeng Sedia
perkakas

Kalau

mendirikan

sadja

roemah-roemah.

datang

membeli

kepada

kita, pestilah moedalnja roemah mendjadi

terkenal

sesak,

LIONG.

jang

baik).

matjam-matjam

warna.

Bikinlah

Harga

Minjak

pertjobaan

Drill,

Serge

adres

kita

melawan!!

Menoenggoe dengan hormat
8

—h

ho

dan

boeat

loear kota MEDAN,

segar

(penjakit
perasaan

Medjen

Djika
toean

(centoek

memandjangkan

ram-

serta mendinginkan kepala.

perempocan, keloear nanah darah
tidak

enak).

(tjockocp

dimakan doga boengkoes

toean mentjari tabib jang dapat memberi pertolongan bagi toean.

ini soepaja

kita ada

mempoenjai soerat soerat

soerat-soerat
disemboehkan

boleh kirim

58
Oleh
atau

Oemoer djadi bertambah
Redjeki djadi moerah.

poedjian,

mempoenjai

boekti, beberapa banjak orang jang telah
dari penjakitnja jang
berbahaja,
jang
berada diantara hajat dan mati.
”

sebab itoe, djika toean, atau familie toean,
kenalan toean, bila dihinggapi penjakit,

diselakan

akan

datang

mengoendjoengi

tidak baik oeang

S.R.B.

mi-

India

,
3 X se-

noem

demam

RAM

—

dikembalikan.

Thabib

Wilhelminastraat

115

British
Medan

Telefoon No. 1326.

hari 1 glas seLIDAH

TOKOTIMBANGAN

3

merk
di

HAP

PACHT

LIE

Telefoon

STRAAT 29 MEDAN
Bombay
- Besar)

No. 998

(Dibelakang

toko

Selamanja ada sedia roepa - roepa :
Hu Ncl

Bandangta

Anggoer
Obat

FEN

tjap

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.

BOELAN.

ng
Bergoena bagi lelaki

Berfaedah

—0—

BISA DAPAT

bagi

BELI DIMANA-MANA.

FOO

SENG

Telefoon No. 789, Postbox No.

"Ada

KIE- Dispensary

114, Kesawan

djoeal ANTICONOL,

GGoo3

perempovan

Hoofddepot:

POO THAI

sg

ajaa) JagaasE 5 |

"

No. 61, Medan.

obat sakit kentjing.

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

ojo

beloem makan.

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

harganja

2

.

darah,

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

Kalau
Tjoema

koerang

aa

Menoenggoe dengan hormat,
Pesanan

asthma,

sadja).

dan

dengan rembours.

dan

Obat

N. B.

————i

ramboet

Syphilis
kctor

Segera
sama

kering,

boet dan menghitamkannja

mendapat kesenangan.

selamanja

Sehat

Palmbach,

batoek

dengan obat disapoe dari Inear).

Straits Settlement.
Persediaan kita selamanja ada kain jang nomor satoe

(k waliteit

MENJEMBOEHKAN:

lama, koerang koeat kepala, sakit djantin).
Obat Mata (Oentoek segala matjam penjakit mata,

aksie boeat doenia modern, memang selamanja datang
di mana kita poenja tempat.
Kita, akan memenoehi bagaimana kemaoean toeantocan dan tengkoe-tengkoe sampei tjoekoep senang.
Toekang-toekang disediakan jang djempolan dari

enteng dan perkakasnja semoea dari kajoc|

jang baik belaka,

1177. Medan,

Paris Beauty (menjantikkan mocka)
Syrup Sohbet Djiwa (sakit batoek, dada, napas

Calcuttastr. 9.
leermaker (Toekang djait)
Houthandelaar -0- Toko Spoorstraat Oedjoeng K
Apa sebab orang mesti pilih adres jang diatas ??
Telefoon No. 1169
Medan,
O rang jang Gentleman, dan maoe mendapat tjoekoep

Tiang

Tel. No.

Courant.

Prys Courant di kirim Graties.

Odeon.

32

Singapore,

NAITO.

3 Prins Hendrikstr.

Het Haagsche Volk.
Het Vaderland.
Residentiebode.
De Nieuwe -Courant.
en
De Avondpost.
Lebih djaoeh, kalau toean ingin hendak mempoenjai barang
Kwalitcit dan bagoes, lekas bikin perhoeboengan pada kita poeFicrma. Kita kasi djoega dengan ansoeran Gituunkoop) seperti
nja

nannja.

Sedia mendjoeal
roepa-roepa kajoe
oentoek perkakas roemah seperti:
Meranti
'Tandjoeng
Balai,
meranti

pen-

socatoe

Apparapus,

Sathy

Electro

dinamakan

satoe perkakas jang

dapatan dari Mr. Noishiki Electro. Soeatoe perkakas electrisch, jang dapat menjemboehkan penjakit di dalam badan seperti ngiloe-ngiloe, tidak enak tidoer, dan
bisa dipanggil dilain tempat, tentang bajaran boleh berdamai lebih doeloe.
Dan sedia mendjoeal mesin itoe, ketjil dan besar.
Tanjalah keterangan lebih djaoch pada:

dari segala soerat Chabar Be-

De Maasbode

De Telegraaf.

keama-

kasi poedjian,

tidak oesah

poedjian

dapat

phon, tiockoep

roemah, toko, goedang dan harta

malam.

& Co.

Gebroeders A. M. MAARTHA

Menoeggoe dengan hormat |

K

00000000000000

,SENANG"
ini selain Standnj
nja Im 3
4

tempat

Pada

Spedi
Speda

pendjagaan dialoer de

Ba

Pembajaran tiap-tiap Speda tjoe-

Ba

Dee
8

ja

a

it

Pa malaentoekan sampai
Pengoeroes.

BRILL ANT dan INTAN
era

DIIKAT

DENGAN

MAS

DJADI

i

Djoega lain-lain potongan, badjoe anak-anak, topi anak-

jang
batikhandel

Menerima oepah, dan sedia djoega jang
bermatjam

siap.

- matjam

permata.

adres

Sedia

PERDJANDJIAN:
tidak setoedjoe dengan barang jang
disoeroeh bikin, wang dikembalikan.

BROS

en

TToekang

mas dan

Kapiteinsweg No. 48

—

intan

Adres soerat-soerat dan pesanan:

@

saroeng samarinda

—

1

MEDAN

an

»C

0

Ta

banjak dan sedikit, kami terima dengan

Goentingan atau potongan

persen satoe

katja, matjam mana jang toean-toean

pasang

soekai, djoega nanti perkara onkost memasang kita vrijkan.
penglihatannja koerang terang,
jang pengi
toean-toean jang
Siapa-siapa
pa-siap.

soeka tolong pereksa dengan tiada mena

dengan

KATJA MATA en TOEKANG
TELEFOON No.1297
LUITENANTSWEG No.24
TOKO

senang

Toean-toean

dan

-

MEDAN.

F

njonja-njonja

Pakaian jang kotor soesah ditjoetji kalau ditjoetji sen-

diri mendjadi loentoer atawa soedah hilang dia poenja
warna.

Kita

sanggoep

tjoetji

kering

matjam

toean.

THE GLOBE Chemische Wasscherij

Huttenbachstr. No.4”
.

— — MEDAN

—

1

E

L

pada:

D'.

Ditanggoeng pekerdjaan kita
« menjenangkan publiek. -
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