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Pesta
Cummunisten

hendak

2 lembar).

,lagi”

di Indonesia.

salah Jpige onderuijzer bekas moeridnja

Ta ini, tanggal Mei” Ofeh kadem tetapi Bengikser “batoe, Singa
pekerdjaan seloeroeh Doenia, tanggal ini akan dapat lagi di Indonesia.
dinamai : hari kemerdekaan kaPerasaan di Indonesia
pada waktoe
oem boeroeh.
jang achir soedah tinggi. Sifat apa djoega
Biasanja hari ini dirajakan. Diberbagai- jang akan datang dari loear. Propaganda
bagai tempat diseloeroeh Doenia diada- bagaimana djoega akan dimasoekkan kemari.
. lain dari nationalisme, tiada
kan vergadering-vergadering, arak-arakan akan mendapat tempat jang soeboer didadan pesta.
lam pergaoclan anak negeri.
Orang jang ahli didalam perkara perOleh Communisten hari ini diambil
mendjadi soeatoe hari, goena melakoekan njawaan bangsa, orang jang ahli memperpropaganda. Dengan sengadja diberbagai- hatikan semangat sesoeatoe bangsa, seperbagai kota besar diadakan demonstratie ti keadaan bangsa Indonesia sekarang,
Kerap? kali demonstratie itoe dilakoekan tentoe mengakoei, bahwa lebih baik Comtiada dengan permintaan izin, hingga ter- munisten djangan lagi boeang tempo hendjadi pertempoeran dengan Politie, sam- dak melakoekan djaroemnja.
pai menjebabkan

pertoempahan

jang”

Demikian

tempo

Indonesia

ini. Bagi Indonesier, tempo

disini dibawah pengaroeh Roesland,

pemerintah

bolehlah

bergirang, hanjalah

Setelah barang sesoeatoe jang bersifat perasaan kebangsaan jang berpengaroeh
Communistisch — di-Indonesia — tersapoe didalam pergaoelan anak negeri. Perasaan
bersih: setelah orang-orang jang dinamakan ini, soeatoe perasaan, jang tidak boleh

communist

disisihkan

tempatnja: | tidak, —mesti ada!
Maka, soepaja, perasaan

pesta Mei tidak ada lagi kitalihat dida-|
lam negeri ini.
Inilah soeatoe boekti, bahwa segala jang
bersifat communistisch, tidak ada lagi|
didalam pergaoelan kita
Tentoe sadja pihak Communisten, jang
masih soeboer hidoepnja diseloeroeh doe—
nia, — teroetama pihak Komuiucn

jang

seroepa

itoe, tetap sehat'adanja, maka, djika pe-

merintah tiada soeka melihat Indonesier
djatoeh kedalam pengaroeh lain, perasaan
jang ada sekarang mesti sima dipelihara

dengan sebaik-baiknja,
ngan

soepaja

ia dja-

bertoekar sifat.

racalan

lamanja

hati, sebab pengaroehnja

Demikian pertoendjoek dari kita. Manegeri.
sa
jang laloe, adalah socatoe peladjadari
telah lenjap
ran
jang sempoerna. Baik peladjaran goeOleh sebab itoe, Communisten masih|
na
jang
terperintah, maoepoen peladjaran
lagi peroentoementjoba
hendak
goena
jang
memerintah.
ngannja didalam negeriini. Beberapa
Sampai
an.
Biarkan dia beroesaha sendiri akan herdaja oepaja masih didjalank
sekian djaoehnja daja oepaja itoe beloem| diri, djika sesoenggoehnja kita soeka melihat dia pandai berdiri.
berhasil.
Kabar kabar j. achir, bagaimana Communisten masih hendak melakoekan tjoengaknja djoega, diberikan oleh Correstidak bersenang

Cou-

pondent Nw. Rotterdamsche

merajakan

Mei.

pesta

Soedah semendjak boelan Februari jang
soepaja
tanda-tanda,
laloe dikirimkan
pesta boelan

Mei

ini diramaikan

dinegeri

Belanda dan di Indenesia.
Entah Correspondent

N w.

Rotter-

damsche Courant
jang mengisap
djempolnja, entah Communisten jang salah
raba,—kita tidak tahoe betoel !—:
orang

mesti mengerti,

tetapi

soeatoe daja oepaja

oentoek mengadakan pesta Mei, dengan
dibelandjai oleh Communisten, serta pesta
itoe bersifat communistich poela, djanganlah diharap akan kedjadian di Indonesia,
didalam keadaan jang seperti sekarang.
Ke

siapa

Communisten

akan me-

ten titah-titahnja disini, dan siapakah poela jang soeka menerima titah itoe,

meskipoen Mei Comite merah di Europa

menjediakan wang goena itoe.. Pendirian
politiek Indonesier disini, tiada dapat dibentoek oleh

oeang.

Boleh djadi di Boven

disana

sini dinjanjikan

Digoel, hari ini
lagoe paloe-arit,

00000000000

oentoek

0000000000000

Satoe millioen roebel jang soedah sedia,

Weefit

Tyre

ang

kira-kir-

Boleh djadi

jang

ang 6 2 an8

3

gontjangan
,

sebab

Joe8,
cenndan,

itoe

telah lama

dari

orang

!ys sampai

publiek

kapitaalnja paling koeat bakal menang.
Boeat sementara publiek jang oentoeng,
tapi kalau peperangan berhenti
tentoe

djoega harganja bakal naik.

000000000000000
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DAN

Soedah Diperbaiki

Band Boeroek

Selamanja
15

dengan REPARATIE toean poenja band ?
pada jang tiada mengerti.
memp erbaiki
kita kerdjakan toeroet peratoeran Europa.

dan

Memperbaroei

Specialiteit

kita

Kita.

bisa bikin baroe.

kita poenja kerdja atas djaminan
Tanjalah keterangan !!

00000000000000

Sin Tit Po—

baliwa soeatoe kali. waktoe datang

Tomo

telah berbitjara teroes terang

terhadap kepada
Kim Hian.

kejakinan

toean

Liem
2

soerat-soerat kabarnja, tetapi lihatlah
didalam raad-raad. Mereka selaloe tinggal Tionghoa, jang berarti lebih membawa faedah bagi ke Blandain danke
Pemerentahan, dari pada ke Indonesiaan
dan ke Rahajatan. Dan diloear raadraad kita tjoema bisa bertanja dengan
satoe perkataan: ,,mana ?”"

mana

laloe

pindah

Kweeksschool

pada

di-Meester

Holl.

Chin.

Cornelis

bisa dapat ys zonder

Telefoon No. 1525.

Band boeroek

kejakinan toean

dari

Haroes
diterangkan bahoea
toean
Van der Laan doeloe ada mendjadi onderwijzer dari Stovia di-Weltevreden, dari

mendiami

Rerubbering Co.

ME

Itoelah

Membitjarakan tentang

Leim Kim Hian

nghtyan "epre- drag bung meribeyar —

Agama Sabbatisch di Padang
beli lagi, tapi dikota Palembang, antara
Sidempoean.
tiga fabriek ys masih berperang hebat BeToean Baginda Manggoejang, asal dari
toel harga ys sekarang ini masih baik,
tapi kalau peperangan itoe nanti djadi Boenga Bondar-Sipirok, baroe poelang
lebih hebat, boleh djadi sekali harga ys dari Singapoera, dimana ia soedah lama
akan merosot teroes dan siapa tahoe menoentoet agama Sabbatisch. Sekarang
nanti publiek dapat ys dengan pertjoema ia bertempat tinggal di Padang Sidemseperti jang kedjadian di Soerabaja dan poean, dengan maksoed mengembangkan
agama itoe disana.
Betawi.
kata salah satoc 'pembatja
Toeroet
Beliau mengakoe djoega bahasa agama
HanPo kerena ini persaingan, fabriek- Islam itoe, satoe dari pada agama jang
fabriek ys djadi bekerdja hampir dengan paling baik didoenia. Tetapi meski begizonder “oentoeng.
toe Sabbatisch ada lebih bagoes lagioensadja peperangan begini, jang toek dipegangi seseorang manoesia jang
Tentoe

(Dioedjoeng

Memperbaiki

Peranakan tinggal Peranakan,
Indonesier tinggal Indonesier.

Bank Mapuopa

dan
roe- dari sana pindah lagi mendjadi Directeur
H.K.S. di-Poerworedjo. Sesoedah balik
mah batoe.
Sebegitoe djaoeh tidak ada kedenga-£ verlof di-Europa toean Van der Laan
ran ketjilakaan-ketjilakaan pada manoe- laloe ditempatkan di Rechtsschool, dari
sekolah mana paling belakang pindah dan
sia dan roemah-roemah.
—0—
paling lama bekerdja sebagai directeur
dari H.K.S. Bandoeng.
Perang iis.
perang
Boekan di Java sadja kedjadian
—0—
lebih-lebih mereka jang

Shanghaistraat 27

Apa toean merasa senang
Djangan berikan oentoek
Bawalah pada kita, dimana

berada di Westkust, ialah mereka

djoega, Belawan, ditempat mana njonja dan anak-

keras

tidak pernah alamkan gempa jang begini
keras, banjak orang telah djadi begitoe
kaget dan melarikan diri kelocar roemah,

Sumatra.

Pada 16 Maart didalam gedoeng wakil dagang
Tabib-tabib Indonesia kenegeri
Sovjet di Weenen, telah diadakan conferentie.
Belanda.
dimana ada mengambil bagian agent-agent gelap
Tiga
orang
Ind.
Artsen berasal dari
Orsthitz
Daniel
lain-lain:
antara
n
dari Kominter
pl leider dari sectie Nederland. David Love Kota Gedang, dalam tahoen ini akan
lid dari Executief comitie dan Alexander Bassme- berangkat ke Holland, jaitoc pada boclan
noff lid dari Politburo di Moskou dan aki. wakil | Juli dan Augustus, bocat 'meneroeskan
emimpin boeat propaganda-dicnst di Indonesia peladjarannja tentang ilmoe tabib dan
Didalam conferentie itoe antera lain-lain dibi
tjarakan tentang demonstratie boelan Mei jtng| verlof sadja. Diantaranja itoe toean2 Dr.
akan diadakan selocas-loeasnjadiseloeroeh doenia Akmam jang sekarang djadi GouverneMei-comite boeat Europa mempoenjai satoe mil- ments Ind. Arts di Taloek Koeantan,
lioen roebel, soedah semendjak boelan Februarid Indragiri, Dr. A. Hakim, jang sekarang di
dipoetoeskan mengkirim,titah-titah ke Nederlan
dan Indonesia oentock memberi tanda merajakan Tebing Tinggi (O.v.S.) dan Dr. Marzocki
pesta boelan Mei-terseboet
Spanderman,
sekarang djadi Landschap
Seperti orang tahoe di Duitschland kacem Arts di Rengat, Riauw en Onderhoorigep,
stormtro
communist ada mempoenjai barisan
jang dinegeri-negeri lain beloem ada. Dalam heden. Dengan ini soedah 5 orang peconferentie itoc ada dibitjarakan ocntoek menga- moeda K.G. dalm doenia Tabib di nedakan djoega barisan sematjam itoe dinegeri- geri Belanda. Lebih djaceh toean Dr. Sjaaf,
negeri lain.
Komintern ada mempoenjai harapan jang de- Arts djoega akan verlof lagi ke Holland ?
ngan djalan ini didalam tentesi Belanda kelak (K.M.)
menjelip sarang-sarang merah'dan oentoek
ada
maksoed ini disediakan ocang f 250 000 roepiah.
Ada dikabarkan jang di Rotterdam beberapa kali telah diadakan conferentie oleh kaoem merah 000000000000000
oentoek memadjoekan communisme di Indonesia.

tanah

Moela dirasakan
djoeroesan Barat.

berikoet:

rant di Berlijn, sebagai

Soeara Ramai.

Bandoeng dimana paling achir
tangan memoekoel seorang pegawai Indo- H.K.S.
Kita koetip bahagian jang teroes teran
nesier pada peroesahaan itoe, oleh Resi- ia ada djadi directeur djoega.
dari toelisan Sedio Tomo:
y
dentiegerecht telah dikasi satoe hoekoeman
Oleh itoe onderwijzer jang terima itoe
denda boeat mana ia telah mohon gratie
Orang bisa pikir sendiri apakah kasoerat
soedah dikabarkan pada semoea
pada Wali Negeri, tapi tidak berhasil,
merdikaan
Indonesia jang kita moesti
colleganja memberi tahoe maksoed dari
permintaannja ditolak.
tjapzi
dengan
- tidak moedah itoe,
Kemoedian itoe Belanda sendiri adoekan toean terseboet.
oempama soedah tertjapai kita lantas
Itoe toean bakal sampai di Padang pada
madjikannja, jang katanja telah lepas dari
persamakan haknja bangsa Indonesier
23 Mei. Sesoedah berdjoempa
pekerdjaan zonder pemberi tahoean lebih tanggal
dengan bangsa jang tida toeroet dari
moeridnja
di
dahoeloe
boeat mana ia mintak gadjinja dengan doea orang bekas
tidak toeroet beroesaha mendapatkan
dibajar 6 minggoe seperti mestinja. Akan Padang, akan meneroeskan perdjalanannja
tjita-tjitakita itoe kiranja tida!
tetapi inipoen tidak membawa oentoeng ke Periaman dimanaada doea poela moeKetika Indische Partij (alias Insulinde,
padanja karena pengadilan mengalahkan ia ridnja jang kertempat disana. Dari sana
N.I.P.
atawa Serikat Hindia) lahir di
akan koendjoengi Padang Pandjang, didalam perkara itoe.
Indonesia
ini, adalah bajangan-bajatempat
mana
poen
ada
2orang
jang
baBisa djadi lantaran kesal atau penasaran
ngan
akan
satoenja
bangsa Indo Belankal
diketemoekan.
Laloe
pergi
ka
Fort
atas
poetoesan-poetoesan itoe Van der
da,
Indo
Tionghoa
dan Indonesier,
Wulp laloe bikin rekest pada H.M. Koni- de Kock boeat berdjoempa sama satoe
boeat
mentjapai
kemerdikaan
Indonesia.
ngin di-Nederland, jaitoe dengan melam- moerid. Fort van der Capellenpoen akan
Tetapiapa
maoe
kata?
I.
P,
tida
dapat
pauitoean Besar di-Bogor, adoekan halnja dikoendjoengi djoega sebab disana poen
banjak
sympathie
dari
doea
seperti ditoetoerkan, atau lebihtegas ia ada doea orang bekas moeridnja. Setelah
jang terseboet doeloean, dan achirnja
njatakan tidak senang hatinja atas sikapnja itoe pergi ke Solok boeat ketemoekan saboebar.
ke
pengadilan atas dirinja.
1 toe moeridnja, dan paling belakang
Dan sekarang?
2
Beloem
tahoe apakah kesoedahan dari Sawah Loento, ditempat mana poen ada
pengadoeannja pada tingkat jang paling satoe poela bekas iapoenja moerid jang
Bangsa Indo Belanda dalam I.E.V.nja.
mengadjar pada H.I.S. disana.
tinggi terseboet itoe.
boekan sadja tidak bersatoe dengan kita
Dn
boeat bersama-sama mentjapai kemerdiDari Sawah Loento itoe toean akan
Gempa boemi.
kaan Indonesia, malahan mendjadi'reac(Corr. S. D. di Padang). Hari Selasa sore balik ke-Fort de Kock dan dengan jalan
tie, mendjadi rintangan
gerak dan
kira-kira poekoel 5. 40 di Padang di- darat teroes berangkat ke-Medan: dan
kah kita!
5
tg

nasib baik. Bagi pemerintah, tempo seperti

geri

pada Adabia-

doeloe di Poerworedjo semasa ia
berselang
lama
ini
Ja bekerdja pada jang
penerbit Sumatra Bodg, karena lantjang djadi directeur H.K.S., atau jang asal dari

tempo jang ada sekarang, adalah soeatoe

ganda.

jang jang

Belanda bekas Bea

seorang

masa

perkara senang.
Djika pemerintah tiada soeka, anak ne-

bekerdja

ke-J.

nja Peranakan Tionghoa dan Per:
Mengadoe pada Seri Ratoe.
Europa, akan berkoempoel didalam ling(Corr. S.D. di-Padang). Van der Wulp djoempai semoea bekas iapoenja moerid koengan kebangsaan Indonesia — Sedio

itoe, adalah

soerat kabar party merah, pada tanggal
ini ditjitak dengan tinta merah. Dibeberapa
tempat diadakan
pedato-pedato propa-

ang

school, itoe tocan ada menoelis satoe soerat menjatakan keinginannja hendak men-

darah.

.x
x
Pada 'Zaman Merah di-Indonesia,
beberapa tahoen jang berselang, soerat-

der Laan.

Kweekschool
di Bandoeng, jang
pentjelaan-jang achirnja. tidafklapat memboeat baik, gere
anggap sebagai kedosaan. Kedoea, kalau kita lebih toeroet
kabar dalam boelansMei jang
an diri kita dan me- akan
senang, djangan aga
datang bakal pergi ke Europa dengoendjoekkan kemiskinan ofang lain. Ketiga, kita ngan verlof,
haroes beladjar memoedji kegaikan orang lain dan
poet
Boeat
iapoenja keberangkatan, pada

Mei.

mentjoba

Tahoen

(Corr. S. D. di Padang.) Toean jang
Baiklah, teroetama kita gbeladjar menoetoep
modloet terhadap kedjahatan orang lain. Sekalian terseboet diatas ialah Directeur dari Hoo-

oleh

kita.
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Mei

1

advertentie:

1 sampai 5 baris 1.50 Sekali moeat sekoerangkoerangnja f 1.50. Berlangganan boleh berdamai.

Dari

55 Bindjei Nederland » Publiciteitekantoor .De Globe” Singel 95 Amsterdam.

Bangkattaoweg

Noer,

1

gir. B. R. Sodjocangon.

hari jang dimoeliakan oleh: N. V. Eledtrische Drukkerij & Uitgevers Mij. ,S I N AR
en Administratie Moskeestraat 57 Medan. Telefoon No. 1174 Telegram adres: .SINARDELI"

hari ket x

Kantoor

Directeur
ABDUL
AZIZ

soeka kepada agama,

katanja.

Lebih djaoeh pembantoe kita dapat kabarkan, bahwa sekarang beliau sedang beroesaha memboeat cursus boeat memberi
peladjaran dalam bahasa Inggeris. Jang
mengadjar disekolah itoe sekarang ialah
seorang anaknja gadis, nama Maria Siregar serta seorang laki2 jang kita beloem
kenal namanja.
Moerid jang diterima tidak pandang
oemoer, toca moeda boleh diterima. Beladjar 3 kali seminggoe dengan bajaran
jang moerah. ,
Konon

beliau

pada

bila

mana

sadja

njanjian-njanjian

jang

manis . dalam

Dengan pendek, kita setoedjoe dengan pendapatan. Belanda tinggal Belanda Tionghoa tinggal Tionghoa dan
Indonesier tinggal Indonesier.
a.

Belanda totok

dan

Indo boleh

berkoempoelan dalam I.E.V. dan

V.C.

nja boeat mendo'a soepaja pemerintahan Belanda kekal selama-lamanja
ni dan mereka tetap mendjadi .,tocan”
di Indonesia.
b. Tionghoa singkeh dan baba boleh berkoempoelan boeat mendapatkan
kehormatan sepantasnja sebagai satoe
tetamoe jang toeroet mengisi kas nege-

ri, baek Indonesia diperiatah oleh pepemerintahan Belanda maoepoen oleh
pemerintahan Indonesier sendiri. Kata
baba lebih dekat dengan bangsa Indonesier,

oempamanja

itoelah kerna ia

bangsa Asia, boekan karena ia maoe
djadi Inlander Indonesia.
c. Indonesiers aseli
boleh teroes
beroesaha

boeat

mendjadi ,toean" di-

negeri sendiri.
Tetapi kita tidak keberatan kalau bedan Indo
toel-betoel Indo Belanda
Tionghoa maoe djadi inlander Indonesia, maar toendjoekkanlah boektinja.
Apakah tandanja betoel-betoel mereka bermaksoed begitoe?
Sekian Sedio

Kita

selakoe

Tomo.

seorang Indonesier, jan2

mengetahoci kepentingan negeri dan bang-

soeka berbintjang-bintjang pasal agama.
dengan moedah dapat meApakah sekarang soedah ada orang jang sa kita, tentoe sesoeatoe jang terkandoen:
barang
djadi pengikoetnja, pembantoe kita beloem nerka,
didalam dada collega kita di Djawa ito.
dapat ketahoei.
Bahwa jang pertama, haroes kita tanja
—9—
kepada diri sendiri : apakah oedjoed dianta
Tjabang Padang dari V. IP. IL W.
ra Indo Tionghoa atau Indo Europa,
(Corr. S. D. di Padang). Di Padang telah mereka berangan-angan akan soeka menberdiri tjabang dari Vereeniging Inlands ch tjampoengkan diri kedalam persamaan
satoe Indonesier
Irrigatie, ' Waterstaat. en bangsa Indonesia, didalam
Personeel
Wetenschappen (V. I. P.I. W.)jang hoofd- schap, jang diramalkan, tidak boleh tidak
bestuurnja bertempat di Modjokerto, di- mesti datang?
bawah pimpinan tocan Soeroso Lid Volks&
Djika didalai
an dadakan dan anganraad jang terkenal.
angan
itoe,
t
soeatoe mak ditelah
Padang
Ini pendirian tjabang
soed
hendak
mentjari
keoentoengan,
kita
Bedengan
stuur
hoofdbe
benarkan oleh
Indonesier,
haroes
menimbang
poela
:
apa
an
dibagik
telah
tschap
Liddmaa
van
wijs
pada masing-masing

anggotanja

jang di-

tanda tangani oleh voorzitter dari Hoofd4
bestuur.

kah keoentoengan jang dikehendaki oleh
pihak Peranakan
Indonesier?

itoe, meroegikan kita

-

Itoelah sebabnja kita mengerti, mengapa
collega Sedio
Tomo memintak boekti,
apa tandanja pihak Peranakan soenggoehsoenggoeh hendak bersama dengan kita.

Memboenoeh anak jang baroe
dilahirkan.

Christen Batak contra
Rynsche Zending.

Kedjahatan jangsesi
«
h doea tahoen

Voorzitter dan Secretaris

jang telah laloe.

Kita mengerti poela, tanda dan boekti
jgdikehendaki, boekanlah tanda dioedjoeng
Pada kira-kira 2 tahoen jang telah laloe
pena dan dioedjoeng bibir, tetapi boekti
seorang
laki-laki nama
Nama pendoejadian jang tiada ada bantahannjalagi.

Hoeria Kristen Batak
dimoeka Landraad.

doek kampoeng Bandar Seriboe Landschap
Poerba telah sampai hati mesti mentjekek

ken

oleh tt. R. Schneider dan Warneck

jang sama'- sekaliboekan lid atau boekan
Yook
dari Hoeria Christen Batak

MUenaawan?
Selakan

Toean-toean

mengoendjoengi
Atas perintah toecan President pekara
itoe dioendoerkan sampai pada tanggal 6
Mei
1930 dimana nanti antara lain-lain
saksi dari golongan Christen Batak hendak
maoe didengar djoegat. Hemmers
selakoe saksi dalam perkara ini.

AIER

PANAS

Boekit. Pajoeng

Sidang Landraad hari kedoea:
Pihak jang mengandjoerkan, seperti toean
3 Km. dari Station Boekit
oleh
dilahirkan
jang
baji
satoe
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mati
Penoetoep.
Liem dari Sin Tit Po, perloe akan sampai
Toewa,
72 1
mengoendjoekkan boekti-boekti, hingga, isterinja.
Manoesia kawin dengan kambing.
Kata
pesakitan
beloem
pernah
dia
meDoedoek perkara sebagai berikoet:
pihak Indonesier tidak merasa bimbang
Tioer isteri dari Nama terseboet, se- ngambil soeatoe pendirian jang berlainan
dan sjak wasangka!
Dokter tjampoer tangan.
kawin dengan Nama roepanja dengan pendirian-pendirian pesakitan dari
beloem
sebermoela.
telah memboeat perhoeboengan gelap deSatoe boeat semoea,
Kedjadian ini, beberapa hari jang la-|'
ngan laki-laki lain. Perhoeboengan jang
Pres: ,Apa'tocan pernah memberi loe, di Bandar Senembah Bindjei.
semoea boeat satoe,
mana tidak diketahoei oleh Nama,
ingat pada Nedtrlandsche Handel MaatOleh Politie telah diperiksa, seorang
Sebermoela dari itoe perhoeboengan ge- schappij jang togan Willy Sinaga tidak
Kalau kambing orang kampoeng malap sampai Tioer kawin dengan NAMA. koeasa lagi oentoek mengoeasai wang soek kedalam pekarangan keboen, kam- Indonesier jang tiada mempoenjai peker'Tioer soedah mengandoeng, kandoengan Hoeria Christen Batak, tetapi toean sen- bing itoe ditangkap oleh tocan keboen. djaan dan tempat jang tetap.
Malam kemarin doeloe, ia telah kehilamana didoega telah soedah sampai6 boe- diri jang koeasa atas hal itoe ?"
Roepanja orang kampoeng merasa djengPerang tanding.
ngan
akal, kemana akan tidoer. Kebetoekel.
lan oemoernja.
Saksi:
Saja tidak pernah memberi
lan,
ia
aspal padi socatoe roemah, jang
Oleh
sebab
itoe,
ketika
kambing
keEmpat
boelan
lagi
sesoedah
Tioer
kaingat Bank atas hal itpe".
Indonesier contra Tionghoa.
lang jang
ji
poenjaan seorang Oppas keboen masoek pintoenja terkoentji,
win dengan Nama, Tioerpoen melahirkan
San ea
»Kalau toean dengan lekas-lekas mem- kedalam
pekarangan K., kambing itoe roemah tidak ada.
n.
seorang
anak
perempoea
sendja, telah terdjadi soeatoe
Kemarin
Dengan senang ia tidoer didalam roe'Tentoe sekali kedjadianini tidak me- beri ingat pada Bank Lao har Fedjadian laloe ditangkapnja.
keriboetan di Wilhelminastraat, antara njenangkan bagi Nama, sebab Nama ini tidak akan -ymboel
sampai
tidak
Kambing ini, seekor kambing betina. mah itoe, dengan tidak mengganggoe
beberapa orang Indonesier dan Tionghoa. sendiri tahoe bahasa baji “toe boekan mesti terdjadi perkara", “kata toean Pre- Oleh K., dengan mengikat kambing itoe barang-barang.
Didoega keriboetan 'ini, boleh djadi anaknja sendiri dan orang banjak poen sident pada saksi Theiss.
etika jang poenja roemah
poelang,
sadja, ia tidak merasa poeas. Perboeatan
ditjampoeri oleh soeatoe perasaan jang tentoe tahoe djoega jang itoe baji boekan
binatang, dilakoekannja atas diri
bina- djadi terkedjoet, sebab diroemahr soedah
Kata saksi betoel dia ada menerima tang itoe.
tiada senang dari pihak beberapa orang kepoenjaan Nama sendiri.
menoenggoe seorang tamoe jang tidak
panggilan mengoendang pada saksi
soerat
dioendang.
Tionghoa, karena seorang koeli Indonesier
kedjadian sematjam
Batak
orang
Boeat
jang
oleh
Perboeatan ini dapat dilihat
algemeene vergadering j. maoe diadakan
telah mengganggoe seorang gadis Tiong- ini ada satoe kehinaan besar.
Kepada politie ia mengakoe teroes terang,
di Empire Bios- poenja kambing. Ia laloe merampas kam- bahwa karena ia mengantoek, ia laloe tihoa, kemarin doeloe.
:Setiba itoe anak lahir, teroes sadja Na- dapa tanggal9 Augustus
saksi tidak datang pada itoe bingnja, kemoedian ia memadjoekan pe- doer sadja di roemah jang paling dekat.
ma mentjekek itoe baji dan mengoeboer- coop tetapi
asal
t,
sebab saksi berpendapa- ngadoean kepada Kerapatan.
vergadering
Keriboetan di Wilhelminastraa
kannja.
,,perawan"
Oleh kerapatan, kambing
ng boekan vergavergaderi
itoe
Bagi orang jang tiada mempoenjai soeamoelanja sebagai berikoet:
Manoeroet doegaan Nama dan Tioer tan jang
oleh
diperiksa
soepaja
Hoeria Christen Batak, tetapi ini, diperintahkan,
dari
dering
toe
apa, soeka mempergoenakan perkatadisempat
tidak
perbocatan mereka ifoe
g
soeatoe vergaderinh dari partij 123 sadja. Dokter. Dokter menetapkan, kambin an: satoe boeat semoea, semoea boeat
: Didalam soeatoe kedai kopi, telah ter ketahoci oleh kawan sekampoengnja.
»perawan" itoe soedah roesak.
satoe!
jadi pergadoehan antara seorang TiongTetapi kabar dipeloearan soedah moeK. oleh kerapatan sekarang ditoentoet.
apatan,
berpend
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sier.
toean
Indone
g
,Apakah
Pres:
hoa peranakan dengan seoran
lai terbertik-bgrtik dan soedah djoega sampoetoes,
beloem
ja
perkaran
ra
e:
Sementa
menoero
itoe
anja
mereka
an
kedoe
pa
perboeat
bahasa
menga
Jang mendjadi sebab,
Motor contra pohon sena.
pai kependengarannja jang berkoeasa.
ber- ia ditahan.
kejakinan mgreka lantaran mereka
berselisihi koerang terang. Tetapi didoedapat
jang
orang
ada
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tidak
Pada tanggal 29 April'30 lebih koerang
Oleh sebab
ga, boleh djadi perkara bereboet perem- menjaksikan kedjadian itoe, menjebabkan hak berboeat begitoe ?“
poekoel
3 sore, seboeah Vrachtauto CheRoemah
setan?
bahwa
pertjaja,
Saja
Saksi: ,Tidak.
poean.
dengan lekas berdapat
tidak
rovlet
jang
memakai merk Pantai Boeaja,
Politie
Hoedjan batoe.
mereka dengan sengadja dengan setahoc
Ketika perselisihan ini terdjadi, datang boeat apa-apa.
datang
dari
djoeroesan Besitang. Diantara
berboeat jang mere
Satoe familie, jang diam dalam satoe K.M. 83 dan K.M. 84 di Kampong Aloer
seorang Indonesier lain jang memisahkan.
n ini atas oesahanja dan semaoe merekaperboeatan itoe boekan
Tetapi
belakanga
roemah petak kajoe dikampoeng Petisah, Doea, dengan djalan kentjang roepanja
Tionghoa jang ada disitoe Recherche di Simeloengoen, itoe rahsia ka soedah tahoe
Orang-orang
Indonesier akan mengerojok dapat djoega diterangkan, hingga Tioer hak mereka".
soedah beberapa hari lamanja, diganggoe vrachtauto ini maoe memotong djalan
mendoega,
oleh kedjadian- kedjadian jang menakoet- satoe “auto jang lain. Tetapi karena si
ramai-ramai. Oleh sebab-sebab itoe, be- dan Nama tjoema menoenggoe harinja dioentoek
toean
ngkah
madjoe
,Dioenda
Pres:
djadi
Tionghoa
kan.
berapa orang
'Chauffeur mengambil djalan terlaloe kedipersidangan sadja oentoek menerima menghadiri vergadering itoe?"“
ramai-ramai.
an ini, tiba- pinggir, menjebabkan autonja mentjioem
kedjadi
a
pertam
bagiannja.
hari
Pada
tidak
sendiri
saja
Tetapi
Saksi: ,Ja.
Persatocan mendengar, adapoen Nama menghadiri itoe vergadering”.
tiba satoe batoe ketjil melajang kedalam sepohon sena jang ada dipinggir djalan
Oleh karena kedai kopi itoe, soeatoe
nnja
la disangka, ada orang itoe. Oleb karena kekentjangan motornja
seorang Tionghoa, itoe tidak mengakoe akan kedjahata
kedai kepoenjaan
'Toean President tanjak sama pesakitan roemah itoe. Bernoe
kedai
keloear
ar dari loear. Tetapi ketika tadi, dan tiba-tiba terlanggar pada pohon
terseboet.
orang-orang Indonesier
nomor satoe dengan maksoed apa, maka jang melemp
—0—
orangoleh
ada orang diloear roemah. itoe. Motor itoe mendapat keroesakan
itoe, dikedjar ramai-ramai
toean Theiss dioendang menghadiri verga- diperiksa, tidak
Perdjalanan dioedara.
tiba-tiba seboeah batoe lagi hebat, sehingga hampir tak terpergoenakan
,
Besoknja
orang Tionghoa.
dering itoe.
kedalam roemah itoe. Sekali lagi. Sedang sang chauffeur mendapat loeDiloear kedai, orang-orang Indonesier
Moelai 1 Mei 1930, atoeran perdjalanan
Kata pesakitan hendak mengangkat toean melajang
sebelah atas, boleh ka parah, dan knecthnja loeka enteng, teorang-orang kapal oedara dari Kon. Ned. Ind. Luchtkedatangan
menjamboet
'Theiss djadi adviseur dari Hoeria Chris- ini datangnja dari
pertemroes dibawa ke Hospitaal B.P.M. Brandan.
terdjadi
djadi dari loteng.
vaart My., sebagai berikoet:
Tionghoa. Disini telah
ten Batak.
menjebelah
sebelah
,
Oentoenglah vrachtauto tsbt tidak memroemah
Bandoeng
Diperiksa
Batavia—
v. v.
poeran ramai.
itoe
batoe
berja
bawa penompang jang lain. Jang menjedatangn
terdjang
djadi
dan
boleh
sepak
15.45
|
kali
7.15
didoega
a.
|
tiga
Batavia
Doea
745 | 1615| v.
Atas pertanjaan toean President saksi
h
disebela
'roemah
babkan hanja, mengoerbankan sichauffeur
roemah,
sebelah
dari
djalan, orang-orang Indonesier moendoer 8.30 17.00| a. Bandoeng 'v. 6.30| 15.00 menerangkan
poela, bahwa menoeroet herknentii. Oranania tidak ada dirozmah. -Idan
knechtnja sadia.
sebab orang Tionghoa kelihatan bertambah
v.
v.
ja
oeraba
Batavia—Semarang—S
Pemeriksaanvlebih
djaoeh dengan segera
keatah nan Antann
boeka
Bank
“diri
San
An
pera
130 | V. Batavia
a. | 11.55 | 10.10
Oleh familie jang terganggoe itoe, per: dilakoekan jang berwadjib, jang tak lama
goenake
tetapi
sendiri
dari
goena
pakai
moela-moela
jang
10.20
|
a.
Semarang
v.
|
9.05
|
7.40
Tionghoa
Seorang
kara ini laloe dirapportkan kepada Peng- antaranja datang ketempat terdjadinja
mereka (hun
7.25 perloean perkoempoelan
berkelahi didalam kedai tadi, djadi nekat 10.40 | v. Semarang a. |” 8.45
hoeloe. Penghoeloe sendiri soedah meme. pelanggaran itoe.
.
5.40 vereeniging).
Beberapa orang jang dilihatnja memakai 12.30 ' a. Soerabaja v. | 7.00|
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Kemoedian Mr. Ferwerda memadjoekan riksa, dan soedah mengintip, didoega bopetji Indonesia, dikedjarnja. Beberapa
leh
djadi
sengadja
orang
hendak
menggang:
Batavia—Palembang
v.
v.
Orang bontjengan diterkam kenderaan
kebeberapa pertanjaan dan meminta
orang jang berchawatir, telah sengadja
tidak diketahoei dari mana
goe,
tetapi
setan.
Saptoe terangan lebih djaoeh lagi dalam bemendapat Kemis
petjinja, soepaja
memboeka
batoe itoe datang. Tambah diintip, tambah
Kedjadian
ini
tengah
hari tadi, disimmbagian".
8.00
v.
Batavia
a. | 10.45 berapa soal jang beloem njata dalam kerapkali batoe itoe datangnja, seperti
pang
Moskeestraat
dan
Oudemarkstraat.
saan
itoe
Antara
saksi.
pada
pemerik
gelap
11.00
a. Palembang v. |
7,30
la, orang Tionghoa jang telah
Doea orang Indonesier, menaiki kereta
pertanjaan jang paling perloe, ialah jang dilemparkan.
mata ini, bertemoe dengan seorang IndoBatavia—Palembang—Singapore v.v.
Sampai kemarin, masih kedjadian batoe angin, bontjeng membontjeng, datang dari
oeng dengan
gsacte jang
stichtin
berhoeb
nesier jang bisoe.
Selasa
Rebo
itoe datang melajang.
arah kantoor Sinar Deli menoedjoe
7.20 | v.
Batavia
a
14.30 diperboeat dihadapan notaris Dijkstra.
Kedoeanja djadi berkelahi, berdjotoske-Huttenbachtstraat.
Karena kedjadian jang gelap ini, oleh
10.20
a. Palembang v.
11.15
djotosan. Tidak ada jang berani memisah,
Menoeroet
saksi
poenja keterangan
Dengan kentjang kereta angin ini di dja10.50
v. Palembang a
10.45 dengan mengoendjoekkan
notulen
dari pendoedoek disana, roemah itoe, dipandang lankan menjeberangi simpang Oudemarksebab takoet nanti djadi toeroet mendjadi
13.30
a. Singapore v
7.00 vergadering Kerkeraad
pada tanggal 5 soeatoe setan.
korban tiada keroean.
straat. Tiba-tiba satoe auto jang datang
—0—
Wilhelminastraat
djadi penoeh sesak
Mei 1928 lima artikel pertama dari itoe
masoek Oudemarkstraat
Kita harap sadja setan kepala dari Kesawan
Advocatery dimoeka Landgerecht..
acte soedah lebih doeloe diperbintjangkan
oleh manoesia. Orang berlari kesana sini,
sampai
poela
dipersimpanganitoe.
Auto
hitam itoe segera tetboeka topengnja,
Landrechter: ,,apa sebab kwee kassi le- dalam vergadering
Kerkeraad.
tidak tentoe lawan dan kawan.
itoe tiada sempat lagi direm, hingga kereta
soepaja
ia
didorong
kemoeka
Landrechter.
pas kwee poenja lemboe didalam onderKata mr. Ferwerda menoeroet notulen
angin tadi diterkamnja.
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Kira-kira satoe djam kerioedian, baroe neming?” — tanja Landrechter pada se- jang dioendjoek pada Hakim, b:toel itoe
enoenggang kereta angin jang doedoek
: tetapi wak- orang Indonesier. Orang ini dari Bandar lima artikel pertama soedah dibitjarakan,
datang seorang Politie Agesit
dibel
terbanting ketanah, hingga
Riwajat jang dirahasiakan.
toe itoe, perkelahian soedali berhenti, ha- Senembah. Lemboenja masoek kedalam tetapi itoe notulen sendiri sekali-kali tidak
Pangsa
Jang doedoek dimoeka terpelanMalam
kemarin
tocan
Batenburg
soenja disana sini ada orang berkoempoel onderneming, dan ditangkap oleh doea bisa dipakai djadi boekti, sebab jang dah mengadakan satoe pedato jang di- ting. Pipinja bertjioem dengan tanah, hingorang koeli contract.
ramai-ramai.
meneeken boekan Voorzitter dari Kerkeag
Pesakitan: ,sajatidak kassi lepas itoe raad—toean Willy Sinaga—, tetapi ditee- rahasiakan keras terhadap kepada leden
Sang Agent memeriksa : ditoendjoekkan
ang
pangsan dengan auto itoe
dj
dari
Officieren
Vereeniging
tentang
orang Sibisoe, orang bisoe ini diperiksa, lemboe, toean besar!”
ken oleh orang jang tidak koeasa boeat »Komintern di Azia".
dibawa ke Hospiteat
Tee Bap
»Kenapa kwee kasi lepas
kwee itoe. (Itoe natulen diteeken toean R.
tetapi dari pedanja tidak mendapat soeatoe
Disimpang itoe, soedah berkali? terdjadi
?”
Vergadering
ini dilakoekan : dengan
pendjawaban, selainnja toendjoek kanan poenja lemboe dalam onderneming
Schneider dan toean Warneck jang dalam
pelanggaran.
Kedjadian ini, kerap kali pada
»Sajatida kassi lepas itoelemboe”. vergadering dari Kerkeraad Hoeria Chris- setjara rahasia dalam pintoe tertoetoep
dan kiri.
poekoel
12
tengah
hari atau poekoel 5
Dengan soeara keras dan memoekoel- ten Batak hanja selakoe byzitters (penon- dengan tidak diberikan Pers boeat maAchirnja sang Agent djengkel, iapoen
petang,
jaitoe
pada
waktoe
orang poelang
kan tangan kemedja Landrechter berkata : ton) jang tidak berhak toeroet bersoeara soek, dan tidak dibenarkan verslagnja
pergi, meninggalkan orang ramai.
dari pekerdjaan.
disiarkan
dalam
soerat
kabar.
sitoe
lemboe
lepas,
kenapa
kwee
bilang
Tidak lama kemoedian, keadaan aman
dalam itoe vergadering, Red.)
sebal, jp
waktoe itoe diadakan
tidak lepas."
.
kembali.
D. Crt. berkata tentang ini, bahwa oppas
djaga disitoe, oentoek mengatoer
Dan lagi mr. Ferwerda bertanjak pada

Pertja Timoer,

Pesakitan:

,,saja mengakoe,

betoel itoe

Kemarin doeloe di Hokkianstraat, se- lemboe lepas, tetapi boekan saja jang kasi
orang koeli Gemeente, karena memegang lepas.”
»Lima 'roepia” — kata Landrechter
seorang gadis Tionghoa, telah diperpoesesoedah
memeriksa doea orang saksi.
koelkan ramai-ramai oleh beberapaorang
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Tionghoa.
Korban soengai.
Boleh djadi perkara ini, masih panas
2 djiwa anak-anak
“didalam pergaoelan bangsa Tionghoa ditempat itoe, hingga satoe perselisihan jang

melajang.
Doea orang anak-anak jang masih dibawah oemoer, dikampoeng Bah Boelon,

ketjil sadja dengan Indonesier, telah menjebabkan perkelahian ramai.
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telah hilang. la ketika berangkat dari roemah, disoeroeh oleh orang toeanja memBang Soepir melihat keoedara.
Ketika kemarin petang, carnaval akan bawa doea bakoel pisang oentoek didjoeal.
Setelah beberapa lamanja ditjari-tjari,
melepaskan balonnja keoedara, publiek
sama melihat keatas. Orang-orang berdja-

kedapatan

Biasanja,

kalau

memboeka

badjoe

dihadapan

baik:ebila hendak

lihat orangnja doeloe, dan mesti minta izin.

Apa sebab sekarang, keloear roemah, ketempat-

dan tidak

Stalin

vergadering ini.

mendengar

tentoe kita akan ditjertja
—0—

notaris Dykstra tidak sjah dan verde- 2.

sjah.

dja- tempat tontonan, ja, ke Clubhuis djoega. dengan
kereta angin, hingga penoenggangnja
tidak ada satoe ,,protest" orang leloeasa berkemedja.
toeh. toenggang balik.
Kalau doeloe, berkemedja sadja zonder jas, didan
angin,
kereta
Antara penoenggang
pandang soeatoe perboeatan jang kocrang pantas,
itoe.
ditempat
,debat"
djadi
Soepir auto
ng net soedah dipandang biasa sadja, apaboleh Aan.
-lama ba baSang soepir kalah ..debat," hingga ia
erlak 1g
mesti membajar keroegian f 5.—

Djikalau

didapati majat diger berpendapatan bahwa acte j. dipermandi-mandi, boeat oleh notaris Gottgens sendiri j.lebih 3.

lah sia-sia sambil mendjalankan autonja orang lain, ertinja tinggal kemedja jang lekat ditidak
badan, dipandang soeatoe kelakoean jang lihatmelihat balon keoedara.
memboeka badjoe djoega,

auto itoe djadi menggok ketepi
djalan sebelah kiri, dan melanggar satoe

dengarnja dalam

hal

a

Perkara
persdelict
dan pengadoeanpal-

ini,

bersangatan.

soe.

Dalam tahoen jang silam tocan Abdoel

Acten jang dipersamakan.
Kerkeraad ?
Acten dibawah ini, jang dikeloearkan
Saksi mendjawab, tidak pernah
diperlihatkan dan tidak per- di Indonesia, disamakan dengan acten di
Nederland:
nah dioemoemkan.
Lagi mr. Ferwerda mengoendjoek se- 1. Acte van bekwaamheid boeat onder-

djaoeh mr. Ferwerda merasa
Lebih
lagi tentang itoe stichtingsacte,
heran
sebab jang dibitjarakan dalam VergadeKerkeraad hanialah jang lima artikel dibagian pertama sadja, sedang satoe
artikel lagi jaitoe artikel pengabisan sekali, dalam artikel mana ada ditentoekan
jang Hoeria Christen Batak masoek koeasa Rynsche Zending tidak toeroetdiperbintjangkan dalam verg. Kerkeraad, seba-

jang

itoe djangan mengeloearkan dalam go05
longan roemahnja tentang apa jang di- Moehd. Joenoes Nst. akan ditoentoet.

gaimana menoeroet poetoesan vergadering

ka

DARI PERGAOELAN.

raat jang seramai, poen te-

gal 5 Mei dan ftoesada diperboeat dihadapan notaris Dykstra pada tanggal 7
Mei toean Warneck atau saksi Theiss
pernah mengoemoemkan pada Kerkeraad
atau pada leden Hoeria Christen Batak
jang itoe acte soedah diperboeat seba-

pakaian kedoea anak itoe ter- bab jang itoe acte jang diperboeat dimoe-

lan sama menengadah, demikian djoega letak ditepi soengai.
Tidak djaoeh dari sitpe,
soepir -soepir, dengan meloepakan stuur
roepanja mefeka
kedoeanja,
kenderaan setannja, ia mengoeloerkan kekemoedian.
tenggelam.
palanja keloear 'autonja, dan menengok
keatas.
soepir jang mendjalankan autonja di

soepaja leden jang hadir perdjalanan, soepaja bahaja-bahaja
saksi, apakah sesoedah dibitjarakan itoe ia mengharap
jang
banjaknja
ada 60 atau 80 orang seroepa itoe, djangan terdjadi lagi.
lima artikel dari stichtingsacte pada tang-

wijzerles).

Aziz gl. Baginda Radja

Sodjoeangon ada

memasoekkan soeret pengadoean kepada
Magistraat atas toelisan-toelisan jg. tertjantoem

dalam Oetoesan

bertanda Moehd.Joenoes
Nationalistgevoel,

Sumatra

“jang

Nasoetion

dan

Pengadoean itoe tadinja soedah dipto-

Acte van bekwaamheid boeat hoofd-

ces verbaal oleh

Djaksa

schoolonderwijs dalam:

memboeat penggelahan

tetapi

ketika

itoe djoega toean itoe roepanja soedah
onderwijzerles).
'Acte van bekwaamheid voor huis,en didakwa poela oleh Moehd. Joenoes Nst.
de vrije en orde-oefeningen der gym-

nastiek, b. nuttige handwerken voor
meisjes, c. handteekenen, d. fraaie handwerken

voor

meisjes, e.

beginselen

der

Sjarikat Ta-

ay selang, toret Abdoel Aziz gir.
gindafRadja Sodji
n
mengadoe, ialah karena Hi
eh aa
kan, dimana ia merasa dihinakan
dan difitnah dalam soerat kabar itoe.
Oleh karena itoe ia diproces verbaat
poela selakoe seorang terda'wa. Karena

Fransche taal, f. beginselen der Engelsche taal, g. beginselen der Hoogduitsche
taal, h. beginselen der wiskunde, i. begin- dalam perkara ini kedoea belah
pihak
selen der landbouwkunde, j. gymnastiek. adoe mengadoe dalam soeatoe- perboeActen jang diseboet dibawah J. tjoe- atan, tentoe perloe dahoeloeditjari “kema bisa disamakan djikalau jang poenja benaran perboeatan itoe
pan)
itoe
mempoenjai
djoegaacte
van
bekwaamapa
betoel
ada
kedjadian
a
t
a
u
tiada.
notulen
itoe
dalam
gaimana dapat ternjata
Maka begitoelah baroe ini, perkara
jang tidak diteeken oleh Voorzitter dari heid als onderwijzerles), jang diberikan di
penggelapan
Iksa oleh LangHoeria Christen Batak, tetapi wel ditee- Indonesia atau di Holland.

tidak ma dengan keterangannja.'

memfitnah.
2e. Membocat pengadoean palsoe.
Selain dari itoe nanti tocanitoe akan madjoekan djoega dalam perkara civiel bocat|
minta ganti keroegian. Djadi akan pandjang
lagi bitjaranja.
iga
Roemah kampoeng sebagai
Harem.
Dianja seorang pemoeda, berasal orang
baik-baik melihat lenggang jang lemah lem-

mb

LOVE,

ditoeroetinja,
alan b: aik
perken
an
kelama
hingga lama
i.
terdjad
fihak
belah
kedoea
antara
Sedari berkenalan, hampir sadja setiap
malam roemah siperempoean dikoendjoengi oleh sipemoeda keroemahnja goena
memoeaskan rindoe kedoea asjik misoek
itoe.

tidak ambil perdoeli,

sangat

dah bawak

perempoean

ini dengan djalan

membontjengkan dilerengnja entah kemana-mana, ma'loemlah orang jang bertjintatjintaan, hingga djaoeh malam baroc pe-

itoe diantarkannja kembali ke-

rempoean

1
an
BP

SAROENG
Hanja

mandangan,

|

Saroeng
f 20-

pada

Magistraat disana.

356

—

Telf.

No.

U L

:

k AD | R

1055 Medan

AUTOTAPANOELI-MEDAN

5 orang

T orang

f

7—

f

8—

,,

4.—

»

I—

Medan ke Belawan
Boeat melantjong dalan satoe djam
lamanja
Belawan terots ke Brastagi
Menoenggoe boeat satoe malam

» 30.—
5.—

» 35—

Djalan keliling sampai di Onderbajaran

1 KM.

,

0.35

Agent dari Motor-motor Sewa boeat antara seloeroeh: Medan—Padang—
Koeta Radja dan Koeta Tjane.
Menoenggoe dengan hormat!
Filiaal agent: ,,Sinar Deli", Telf. 1174.

TOELEN.

Bioscoop

Onderneming
——

Awas !

saroeng jang

Moelai

pesti menarik

kesenangan

bon di

toean

Awas !!

dari sekarang oentoek keperloean kebon-ke-

Oostkust,

kita soedah

pantas dan

kesockaan

memaniskan

adakan ,,Bioscoop” (komedi

didjaman

hitam, copy,
dan lain-lain.

pada pe-

sekarang: kleurnja

blauw,

Filmnja disediakan jang kotjak-kotjak «dan ramai.

oemoe, hidjau,

Pembajaran direken paling moerah atau boleh berdamai.

Harga boeat pakain:
Samarinda dari soetera Shanghai no. 1: A f 10.- f 15.-

Dan djoega ada mempersewakan: VRACHT

seperti

dan

Boeat didjoeal lagi:
diatas djoega no. 1: perkodi

auto

lain-lain.

Electrisch boeat keperloean

Keterangan boleh tanja sama :

BIOSCOOP ONDERNEMING
merk : THONG

Saroeng B
bocat djoeal lagi: Roepanja hitam atau oemoe,
perkodi: f 65.- f 170.- f 200.- f 250.- f 400.- dan f 600.-

Gi 1“

Lampoe

AUTO

Pasar Malam.

f 180.- f 200.-

f 500.- danf 600.-

Saroeng Boegis pakaian Adat orang Sumatra .Roepanja hitam dan
oemoe,: df 4.- f 10.- f 15.- f 20.- dan f 35.-

verlof loear negeri.

keberatan negeri, Mohamad Noer, schrijver

m2noeroet

f 250.- f 300.-

J.G.

Dibantoekan pada Adjunct van der
Djaksa pada Landraad di-Bindjai dengan
bertempat di-Tandjoeng Poera diloear

JANG

No.

Telegram Adres:

ABD

& Co.

Makaustraat (dibelakang Royal Bioscoop)

Kita menoenggoe pesanan pertjobaan jang lekas dan diminta djangan loepa
toean-toean toeliskan dengan menoeroet harga jang terseboet di SINAR DELI.
Langganan SETIA harga dan pembajaran boleh berdamai. IM

Telefoon No. 491 — Medan.

&

datangnja dari
Djaksa.

Serdangweg

,,TAPANOELI"

..

Chabar Kawat.
INDONESIA.

Aneta
Kebakaran

Radio.

Persediain baroe dari

roemah,

bocah

VERGUNNING

doea

boeah

besar.

-API

Bahaja manoesia

DISEDIAKAN

Amerika

ada.

tidak

LEKAS

Kel oearan fabriek:

loemboeng dan seboeah kandang kerbau.
Asal api ialah sebab apijang ditinggalkan menjala diemboes angin hingga mendjadi

NDJATA

besar.

Tjiamis, 29 April. Kemarin tengah hari
dikampoeng Karang Tengah tiga paal
djaoehnja dari Tjimahi, soedah terbakar
sepoeloeh

/S E

Hoofdcommies dipetjat .
Betawi, 29 April. Ancta dapat kabar,
bahwa toean JA. Frieser hoofdcommies

pada Industrieelen Eigendom

soedah

di-

petjat dari pekerdjaannja sebab perboeatannjajang sangat tertjela.
Frieser dipersalahkan sebahagian dari
pekerdjaan kantoor dipergoenakannja oentoek oeroesan pekerdjaan roemahnja seniri.

Parket sekarang sedang melakoekan
pemeriksaan sampai
dimana ada hak
boeat

menoentoet

'Tind.kan

Inggris

dianja.

dalam

Marinus

Dan

pertanaman

rubber.

Betawi, 28 April. Dengan mail tanggal
30 April, Marinus mengirimi Nederland-

Segala matjam

sche Rubber Comite dan Joint Committe (djadinja boleh dikatakan kepada seka-

lian Rubberplanters bangsa Eropah) :
1., Satoe rentjana dari keadaan rubber,
jang dikarang menoeroet pendapatan Directie Pertanaman Karet Negeri, bersama
dengan atoeran-atoeran boeat memperbaikinja.

2.

Rantjangan

peratoeran

Srandano parigam.

KEPERL

E

N

jang mak-

soednja oentoek mentjapai satoe organitetap goena memperbaiki harga

satie ji

rubber

3...

dis

.

Daftar dari keadaan rubber bersa-

JI

»
»
»
»

Tarief harga sewa Motor-motor kita,
Moeatan dari:

f 27.50 dan f 35.—

Saroeng

jang ditoenggoe

ambtenaar

Kncefel,

kelocaran,

bermatjam roepa seperti:
gandaria, chocolade, poctih

Diangkat mendjadi Commies pada P.T.

F.

000000004000 2 0000000000
go 200555

gambar) sewain compleet sama lampoe Electriesnja.

bahwa ia dipekerdjaan pada Post en Telegraafkantoor derde kl disana.

T, dienst dan ditempatkan di-Medan,

Kedatangan toean-toean dan Njonja-Njonja amat dihargakan
!!

G. BOORHAN

Tjoraknja teratoer dengan

Abdoel Gani, dan ditentoekan,

Commies

apa-apa jang disoekainja, harga amat moerah sekali.

pada:

teliti dari kita poenja
seteroesnja.

ke-Blinjoe,

Medan

dapat

dan BOEGIS

jang toelen?! IM

MOERAH

Dengan DJOEAL MOERAH satoe boelan, sebagai djoega tanda peringatan tjoekoep I tahoen
terdiri toko kita, orangada kesempatan boeat datang di-Toko kita dan membeli barang-barang

Kita minta tocan socka oedji lebih doeloe dan periksa dengan

P.T.T.
dari

SAMARINDA

SAROENG

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

pai Wina, lebih baiklah kalau betoel
pergi
lebih baik
tjoeka sama tjoeka
habis perkara,
keroemah toean
toelis pembantoe kita.

Dipindahkan

DJOEAL

dari betbagai matjam barang-barang. Halbes dan kasar semoea ditanggoeng amat moerah.

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

Kita sebagai menasihati sadja, agar
nama kedoea belah fihak djangan sam-

Negeri.

membeli

V.

lagi jang perempoean ini boekan meladeni
pemoeda ini sadja malahan lain orang
djoega dia idem asal sadja ada foe.....!!!
Diharap sadja soepaja perbocatan ini
djangan berdjalan lebih lama lagi, sebab
hal ini sedang ramai dibitjarakan orang
mana katanja
sekampoeng itoe, jang
membawa rol
jang
a
kedoc
kelak nama
dalam riwajat ini akan disiarkan mereka
dalam soerat kabar.

Pegawai—

hendak

apa kata

tengik,

jang begini

kelakoean

Toean

i

Maka oentoek djadi peringatan, boeat tocan toean dan Njonja-Njonja, serta langganan kita
didalam dan diloear Kota
Medan, sedjak 1 Mei sampai 31 Mei 1930 sengadja Kita adakan

neming,

sekali melihat

djidjik

dan

enak

MEDAN

Kn

11 Bagian

11 Bagian

THAT CHONG, Tiongjonghianstraat
No. 39 Telefoon No. 1515

AUTOVERHUURDERIJ

,

:»

SATOE TAHOEN TERDIRI TOKO KLONTONG

MERK

ena

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

roemahnja.
Pendoedoek kampoeng jang berdekatan
dengan roemah terseboet berasa sangat
koerang

DENGAN HOOFDROL:
GEORGE JESSEL dan LILA
sangat menarik hati dan sedih, kedjadian pada tahoen
doea anak mocda bangsa Italy moesti kembali ketanah
peperangan besar di Europa. Pengabisan perang ini
poen kembali ke Amerika, jang mana satoe diantaranja

ngeri.

TJOEKOEP

L

LAUGH.

Lebih doeloe dipertoendjoekkan satoc FOX MOVIETONE NEws jang
jang paling bagoes oempamanja, satve orang berkelahi dengan bocaja,

se-

dang kadang-kadang sipemoeda kita soe-

&

ALL TALKING

jang mempoenjai tjinta dengan satoe nona, soedah mendjadi boeta dalam
peperangan, dan didapatinja tjintanja soedah kawin dengan orang
lain.

Meskipoen hal ini sampai tjoekoep diketahoei oleh orang toea siperempoean, tapi
dia

LIVE

Satoe drama jang
1915, di Amerika,
airnja dan masoek
doea anak moeda

siperempocan

nampaknja

satoe film jang paling baroe dari FOX
MOVIETONE DRAMA

ini tertarik

moeda

hati anak

karenanja.
Djedjak

Dipertoendjoekkan

PERINGATAN

»&

Moelai Hari Minggoe 27 April, AWAS

me-

diover seorang perempocan padanja,
njebabkan

DELI-BIOSCOOP

AWAS,

jang selaloe

manis

boet dan senjoeman

00090000000 am 0000000000
006m0000

Mei akan diboeka perhoeboengan telefoon
Perhoeboengan hi dilakoekan dari celboeat publiek antara Java “dengan Zwitcel
tempat bitjara dari radio jang soedah
serland. Perhoeboengan ini akan diamada
di Djawa dengan segala perhoeboebil dengan melaloci negeri Belanda atau
ngan telefoon di Zwitserland,
Djerman.
Tarief
bajarannja
ialah
f
61.50
dan

maloe

memberi

jang

le. Persdelict

»

tiap:tiap 3 menit jang pertama atau baPerhoeboengan telefoon' Java—Zwitserlend, ' | Hagian dari itoe,
kemoedian pembajaran
Bandoeng, 29 April. Moelai tanggal 1 |itoe ditambah tiap-tiap menit dengan (20.50

bersalah: iapoen dibebaskan.
Teranglah sekarang ini ada bersangkoet fitnah dan pengadoean palsoe. Sebab
itoe tadi pagi tocan Abdoel Aziz soedah
serahkan da'wanja kepada Magistraat
disini boecat “meneroeskan pendawaan
atas doea perkara, jaitoe,

-

“Aziz

“Abdoel'

| 'raad, dan ternjata”

#

12

5

gg

ADVERTENTIE

RESTAURANT
No. 40

Awas
Pentjoeri !

MOHAMADAN

Moskeestraat

—

—

HOTEL

Machine

MEDAN

Kapiteinsweg,
—

toean,

ke 'eroesakan
k:
Camera, Da p djoega
og memperbaiki
Pa

satoe bengkel di Kapitei
maba

-di

Kapita

00.13

"

dari machin

Reken

Machine,

Gramaphoon,

Sanggoep memboeat, koentji kas besi, Stempet tak dan lain-lain, Onkost- reparatie
direken moerah sadja.
isa dipanggil dalam kantor keboen-keboen.

Menoenggoe dengan hormat,

1
mengerti

dan

radjin

jang

Pelajan

Mempoenjai

M. IDRIS,

jang paling bersih di Medan.

Makan

Roemah

Satoe

PR TICULIERE

Peoaa

2

Underwood, Remington, Royal, Corona dan lain-lain, djoega letternja bisa dirobah menoeroet
kemaoean jang poenja.

Sama

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

diatas.

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

terdjaga oleh oppas

Derengagseng.

Ta

Company

Moelai pada 1 Juli 1929. kita soedah boeka

memakai merk seperti San

Djagalah harta benda toean!
DENGAN
PEMBAJARAN
SEDIKIT TIAP- TIAP
BOELAN,
roemah, toko, goedang dan 'harta
benda

Repairing

No. 15 — —
MEDAN-DEL
Telefoon
1451.
—
ai

terima segala

:

PENGOEROES.

|

20

tetamoe,

Sedia kamar-kamar tempat menginap, penerangan tjoekoep dan senantiasa
dapat angin baik. Makanan saban waktoe dapat jang Inasih baroe. Minoeman dari
Soesoe mentah dan Air Lemon, sedia seteroesnja. Kamar-kamar mandi, menje-

nangkan bagi tetamoe. Tjobalah koendjoengi Roemah makan kami !!
83
? Kami berdjandji menerima tetamoe, dengan Sabar dan Hormat.

JJ
mmm Awas Batja. Teroes tema
JJ7——.

255959 5505535

Toko
Moelai

Katja

|

ini hari

Mata

Jang

kita baroe

Termasjhoer
.
terima' perkakas toe boeat

pereksa

mata jang model baroe. Perkakas ini kalau dipakai boeat pereksa mata jang koerang terang bisa kita djamin tjotjok dengan

aan

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

siapa-siapa
kasi

persen

toean-toean
satoe

jang

pasang

katja, matjam

mana

soekai, djoega nanti perkara onkost memasang

jang

toean-tocan

kita vrijkan.

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

3315 ES

Menoenggoe

kedatangan

toean-toean dengan

KIE HOEI
27

Fotograaf

1930

beli katja mata dari kita akan kita

SENG

terang,

hormat.

& Co.

TOKO KATJA MATA en TOEKANG GIGI.
YUITENANTSWEG No. 4 TELBFOON No.1297 -

MEDAN.

atelier

YEBATA
LA

Kesawan

A EA La Sa

Sedia djoea!
Bioscoop, dan
trisch Battery
dipakai dalam
dikebon - kebon

Telefoon 1346

Pathe Baby Cinema toostel
bisa didjalankan dengan Flecmotor dan Dinamo baoes
roemah tangga dan dibawak
dan bermatjam - matjam film

10124

Harold

Waiter (Harrold

10297 Tailaring (Charlie Chaplin)

Lloyd

10222 Charlie's Double (Charlie Chaplin)
10123

Snub is Sciontifie

(Snub

Piollard)

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

diatas,

tidak seboet namanja
46

serta

banjak

lagi

film

jang

tersedia

jang

kita

disini.
Menoenggoe

dengan hormat.

8

ay
Jos65566SAG

4

S5OGoO6GEKGs

Lo

7055)
O40oOasaaah

456

SANSEY &€ Co. mean —
Huttenbachstraat No. 6 Telefoon

BATTERIJ

271 Kesawan

No.

Inilah

26 Telefoon 93

KELIN Tjap ,SANSEY & Co."
Api Terang sekali matjam
Bisa simpan lebih satoe tahoen. Djoeal atau pakai sama sama senang

ini gambar

satoe perkakas jang

dinamakan

Electro

Sathy Apparapus,

soeatoe pen-

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 djaoeh pada:

K.

62

3 Prins Hendrikstr.

NAITO.

'

Tel. No. 1177. Medan

Bb

Sea

Medan

ajaa

aa

58

»Librarij” moelai 30-60-300 kaki pandjangnja.
No. 10278 Billy at Home

jang

#5

No.

5

SANGGOEP

MENJEMBOEHKAN:

-

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

Ff

sj

sesak, batoek kering, asthma, koerang darah, demam
lama, koerang koeat kepala, sakit djantin).
Obat Mata (Oentoek segala matjam penjakit mata,
dengan obat disapoe dari loear).
Minjak ramboet (centoek memandjangkan ram:
boet dan menghitamkannja serta mendinginkan kepala.

«

Syphilis (penjakit perempocan, keloear nanah darah
kctor dan perasaan tidak enak).
Obat Medjen (tjoekoep dimakan doea boengkoes
sadja).

:

Djika
tocan
&
Im

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

Ig

G
&

toean mentjari tabib jang dapat memberi pertolongan bagi toean.

kita ada mempoenjai soerat soerat poedjian, mempoenjai
soerat-soerat boekti, beberapa banjak orang g jang jang telah
disemboehkan dari penjakitnja jang
berbahaja,
jang
berada diantara hajat dan mati,
Oleh sebab itoe, djika toean, atau familie toean,

atau

kenalan
diselakan

Dan Agent:

,0OBAT

NJAMOEK"

STATION

:

Tjap

yasasaas

9

Tjenderawasih.

HOTEL

Huttenbachstraat No. 6B (Telefoon 271) MEDAN
menjediakan kamar-kamar

Boeroeng

jang bersih.Ongkos

JSisassgig

3

f 2.50

—

f 4.—

akan

Kalau

5 menit dari Station, jang selamanja
kamar dari

toean,

31

bila dihinggapi
datang

.penjakit,

mengoendjoengi

tidak baik oeang dikembalikan:

S. R. B. RAM
— Thabib British:
India Wilhelminastraat 115 Medan
Telefoon No.

1326.

lainan. Sepnpahata

ng

kaan j. masihb erganto 8
(dominion) sedang

kepada

p

Lembar

Gandhi,

pemoeka

Gerakan

keras

kemerdekaan
rintahan

kemerdekaan.

mengingati boenji kawat-kawat 'loeroeh India. Semoeanja memang sangat
beberapa lama bertoeroet-toe- ingin akan mentjupai swaray, tjoema peri
roet kita mocatkan dalam Sinar ini, ten- djalannja pada bertikai satoe sama lainnja.
dang gerakan Ganhi di India, disini kita Setengah mengehendaki tjara cooperatief
oelangi
membentangkan
pemandangan dan setengahnja dengan djoeroesan nondengan .setjara ringkas akan kedjadian- cooperatief.
Menilik gerakan oedara politiek di Inkedjadian disana, berhocboeng
dengan
dia, maka lebih besarlah sijmpathie kegerakan Gandhi.
Siapa adanja Gandhi, tidak oesah lagi pada non-cooperatief.
Non-cooperatie menghendaki
kepada
kita herankan,
sebab
pembatja sampai
tjoekoep
kenal
padanja.
la seorang kepertjajaan atas tenaga dan kekoeatan
poedjonggo bangsa Timoer jang soedah sendiri dengan tidak oesah bersandar kelama mengisi riwajat pergerakan
menoen- pada bantocan asing.
Baik menoeroet setjara theoritisch maoetoet kemerdekaan ditanah airnja
India
Djika ia bernafsoe bocat mendjadi pe- poen dalam practijk, goena mentjapai segawei gouvernement India, kalau ia mu- soeatoe kemerdekaan
jang sedjati atau
ngehendaki harta kekajaan doenia jang jang toelen, soedah biasa, bahwa sikap
tidak kekal, maka boekannja koerang sja- non-cooperatielah jang lebih diharapkan
rat kepadanja boeat mentjapai itoe,
orang.
Itoelah makanja Ghandi dengan pengibab selain dari ia seorang
jang
tjerdik,
djoega mempoenjai tjoekoep pendidikan, koet pengikoetnja
tetap mengamankan
dengan mana jia akan dapat
meningka! non-cooperatornja, tidak beroebah oebah
pangkat jang tinggi dalam pemerintahan dan tidak maoe loentoer sedjak ia tampil
kelapangan pertempoeran goena swaray.
gouvernement.

Gandhi

ia lepas dari pendjara, dida-

dengan keras, hanja ia bi-

gerakan itoepoen
bah lemah.

bekerdja

taan

Dibelakang
toesnja

Gandhi,

beberapa

gera-

tertam-

tidak poetoes-poe-

poedjoenggo

Hindoe

jang teroes meneroes bergerak dengan se
tjara evolutie boeat mentjapai swaray, dan
mgreka meneroeskan propayandanja oentoek menarik perhatian anak negeri se-

r

sebagai

tjita-tjitanja

oentoek

kemoeliaan

seperti Gouverneur, burgemees-

soedah

sama

gerakan

mereka

berdjandji

akan

Gandhi, bila permin-

itoe tidak terkaboel.

tan, mereka
tidak sajang kepada gadji
besar, djika bangsanja masih terpandang
mendjadi manoesia piaraan, jang beloem
dapat piara diri sendiri.

perka-

mesti

Pereboetan-pereboetan seperti ini selaloe kedjadian didoel Inter. tapi toch satoe
sama lain achterhoedenja maoe bereboe-

tan, denganzonder
kalmtactiek.
Ini bari Moesa

India ke-

Karena

itoelah

djago-djago

India itoe

Dalam soeratnja boeat memberi selamat

bali tidak

,ambil

waktoe”

jang ,disajang“, kem-

patoet dipoedji-meski ia ber-

raad

lain jang ledennja penoeh

jaan kepada
Dari sini
sijmpathienja
hingga dalam
boleh berada

kepertja-

haloeannja ,,Gandhi."
dapat dilihat betapa besar
Sen Gupta kepada Gandhi,
menit jang penghabisania
di India, ia masih tidak

sebagai seorang tadja di Gujerat.

Tanggal 6 Maarf ia soedah ditangkap,

hoekoem 3 boelan pendjara dan didenda
500 roepi.

tidak ,letj&“

dalam ini tahoen namanja
teroes.

—0—
Boksen.
Penghasilan
dari
Primo Carnera.
loepa pada gerakan jang perloe oentoek
Sebeloemnja Carnera, rasaksa bokser Italie
kemerdekaan tanah airnja.
tang di Amerika Sarikat, Jack Dempsey
Apa sebabnja ia minta diboebarkan Raad ada orang jang paling menarik hati pubBenggala itoe? Karena ledennja tidak liek. Dempsey soedah korek oeang dari
zuiver (bersih) menaroeh sifat nasionalist pertandingan boksen kira-kira 10 millioen
India. Dengan begitoe Sen Gupta tentoe dollar. Tapi dalam beberapa boelan paling
memandang tidak bergoena boeat nege- belakang Carnera atau Pufluy seperti se-

SPORT.

dipersalahkan telah mengasoet boeat meroentoehkan kekoeasaan pemerintah.
Dalam Wetgevende Vergadering ia di-

der toedjoean. Lainnja boeat memelihara
keeper ia sama sekali tidak faham.

tinggal kepada kaoem nationalist ia berBoeat kedepan, hendaklah Intern. akan
kata:
Boebarkanlah
Raad
Bengalen
jang tidak bergoena itoe, dan dirikanlah berhati-hati keloearkan spelersnja, soepaja

rinja. Itoelah makanja ia minta diganti
sama bergerak, diantara mana adalah Va Isadja
dengan satoe Raad jang tjotjok delabhai Patel, seorang pemimpin nangan
haloeannja
Gandhi.
tionalist jang terkenal mendjadi pengiBesok
kita
teroeskan.
koetnja Gandhi jang paling terkemoeka.
Vallabhai Patel adalah satoe pembantoe
jang oetama boeat djalankan gerakannja
Gandhi jang oleh,raiat India terpandang

poela karena ' satoe

begitoe

Betapa perhatian anak negeri

Mereka tidak sajang kepada kepangka-

mendapat | bahkan

beberapa lama. Sehingga

Gupta

ini, dapatlah dilihat dari gerakan-gerakan
protes jang diboeat oleh mereka dimana

membantoe

kian lama kian bertam- |

kannja
itoe tidaklah
pak deras djalannja

Sen

Onderkoning

ter dil.

ilmoe pemerintahan jang bersandar

Dalam pertengahan tahoen 1929, tibaJah
masanja Gandhi mesti kembali bergeBeberapa pengikoet- pengikoet Gandhi &
(rak dantampil dalam lapangan toentoetan
masih teroes kerdja meneroeskan oesah.
dan plan-plin Gandhi, tetapi berhoeboeng kemerdekaan. Dari kiri kananada besar
dengan halnja Gandhi dimasoekkan keda. " Iharapannja akan mendapat sokongan keras
dari poedjonggo-poedjonggo bangsanja.
lam
pendjara, Gandhi
tidak dapat lagi|
Meski diantara mereka itoe ada mendjabat

sementara mengadili

ranja. Kesoedahannja
diboeang ke Rangoon.

di India dan beberapa pembesar-pembesar

merintah,

agama tidak ketinggalan sebagai
vak jang oetama
poela dalam
timboelnja berpetjah-petjahan antara ka- | sekolahnja itoe.
oem
Moeslimin dengan Hindoe, maka k: |

Terlebih-lebih

tah makanja Sen Gupta mesti ditangkap

tika mendengar pemboeangan Sen Gupta

kepada kebenaran, maka banjaklah poedjonggo-poedjonggo India jang tertarik
kasi mengikoet padanja, hingga mereka
jang telah berpangkat tinggi dalam pe-

pengaroehi oleh imperialisme barat, gera- ! dengan oeroesan politiek diadjarkan djoega,
rintangan.

dan ditahan

bangsa dan tanah airnja.
Karena alasan-alasan Gandhi berdasar

oleh
rata-rata anak boemi negeri India. | Didalam Universiteit Gandhi, selain
Tetapi sajang, oleh sebab diantara bebe-| dari peladjaran dalam ilmoe pengetahoean,

kan

Begitoelah dalam vergadering besar
dari Al India Congres, soedah dibitjaraInda ini, dimaria

ER - MEDAN

KKERU PERTJA

oeroesan kemerdekaan tanah airnja. Itoelah jang pertama sekali alasan pemerin-

menentang

DOEAT KANTOR

RUBBERSTEMPELFABRIIK,ERTJA TIMOI » TELEFOON 1300

Kaoem swaray pihak
Gandhi, soedah
sama bersetia mengakoe
akan bergerak
seteroesnja sampai tertjapai kemerdekaan
jang sedjati.
e

segala

mendapat swaray itoe, akan sia-sia bela-| ssendiri mendjadi hoogleeraarnja dan dibanka.
| toe oleh isterinja jang memang soedah
itoe sangat disetoedjoei
| masak pendidikannja.
Gerakannja

banjak djoega

KEPERLOEAN

main dibagian voorhoede. ,Geboe“.....
seperti Moesa dan Thajab itoe, zonder
berarti. Geboe sebagai Slangenberg, RiDisana dipoetoeskan, bahwa kepada In- mana tempat ternama.
kumahu Sr. dan Saring atawa Tiong Am
Ketika
Sen
Gupta
berangkat
dari
Caldia diverikan kemerdekaan setjara dominion, jaitoe satoe pemerintahan jang ber- cutta menoedjoe Rangoon tempat pemboe- oempamanja, itoe ada harga, sebab mereka
diri sendiri dibawah perlindoengan Inggeris. angannja, tampaklah berpoeloeh-poeloeh mempergoenakan ,geboetactiek“. Boekan
berisi kaoem-kaoem perge- geboe ngawoer!
Sedjak keloearnja poetoesan inilah Gan- auto jang
Back Bahaoedin, tidak tahoe memperdhi terpaksa kerdja keras kembali. Diada- rakan pengikoetnja Gandhi mengantar dia
kannja lezing-lezing dimana-mana tempat sampai kepelaboehan Ranghat, dimana ia goenakan ,,offside" systeem. Iatjoema pinvergadering besar. Disana ia oendjoekkan toeroen kekapal boeat menoedjoe Birma. ter ,,nahan" atawa ,,longschot" jang zon-

dan pergantoengan hidoep ke- masa dan keadaan jang memaksa.
Ia dirikan Unifersiteit sendiri, dimanaia

India., masih dapat di-/ tetapi

PERABOT-PERABOT

Ie

keras

negeri dari pihak kaoem India dan Inggeris.

pada imperialisme Inggeris, harapanakan|

rapa poedjonggo.

PEKERDJAAN TJEPAT DAN RAPI, HARGA MELAMAN
MESIN BAROE DAN PERKAKAS BAROE BOLEH TJOBA
DAN SELAMANJA SEDIA BERMATJAM 3 KERTAJ DAN

goehnja kepada India, maka mereka akan

toeroet berhadir.
Lord Irwin,

ma masih hajat dikandoeng badan, tidak arkan sadja pengikoet-pengikoetnja bekerlain dari pada bergerak mentjapai kemer- dja sambil ia memberi advies sesekali, 1toedekaan tanah air.
poen djika diminta dan diadjak oleh meEnam tahoen berselang, Gandhi soedah reka. Tetapi tjoema badan dan moeloetnja
mengadakan
gerakan
jang terkenal di jang tampaknja tidak bergerak dalam laIndia goena mentjahari kemerdekaan ta- pangan pertempoeran politiek, malahan
nah airnja. Ia ostamakan memadjoekan ia teroes meneroes bersedia oentoek menpropaganda non-cooprator, sebab ia ber- |dapat factor-factor jang perloe goena mekejakinan, dengan memperbanjak perhoe- neroeskan gerakannja, bila nanti datang
boengan

:

kan soal kemerdekaan

» |lam beberapa tahoen lamanja ia tidak nam-

pak bergerak

India.

mendjalankan gerakan
pemerintah.

Dengan
jang telah

Tetapi Gandhi, tahoe bahwa nama
paling wangi jang mesti ditoentoet si

itoe masih

ngikoet-pengikoetnja.
“Itoe ada satoe
schande, ada satoe ketjelaan jang mesti dibantah keras. Sebab itoe mereka adakan
satoe gerakan keras terhadap kepada Regeering, dimana dinjatgkan bahwa apakala dalam permoelaan tahoen 1930, tidak diberikan kemerdekaan jang sesoeng-

Natonalist toelen.

Sesoedah

setjara dominion

pihak
dapat
Ten
sebab

Ini tidak disoekai oleh Gandhi dan pe-

di India.

menoedjoe

sedjati.
soedah banjak

memberi kesempatan kepada Inggeris boeat
toeroet mengatoer sesogatoe dalam peme-

kedoea.

Pemandangan

jang

memboeat perhoeboe
dengan
pemerintah Inggeris“
dan mereka
sokongan keras dalam maksoednja.
toe sadja mereka akan. disokong,

2 Zoel'hidjah 1348 Tahoen keI

-

Gandhi , menge-

hendaki kemerdekaan
Pihak jang pertama

No. 52 Chamis! 1 Mei 1930 —

Inggeris

Internationaal — D.S.V. 0—1.
Betoel-betoel
Kalau bintang

tidak disangka.
tengah moeram.

soedah

datang di

Amerika, djadi lebih

menggemparkan dari pada Dempsey
Ketika djago Italie ini berada di New
saban ia

York,

kelihatan didjalan besar,

seantero perhoeboengan djadi penoeh sesak

.Di

longan

Chicago, sampai diminta

poli'ie

orang banjak,

boeat

traibing

lihat

jang maoe

perto-

desakahnja

tahan

raksaksa boksen itoe. Sampai bari ini ia
soedah lakoekan 4 pertandingan dalam
berbagai-bagai poesat dan semoeanja ia
menang dengan moedah.
Tapi ia soedah dapat lebih banjak oeang
dari pada

lain-lain bokser dalam iapoenja

:
tingkatan.
Kemarin dipadang Hakkastraat kembali
Ketika Dempsey dan Tunney beroesia
ini sangat — menggontjangkan seloeroch Internationaal keloear dalam Competitie,
22 tahoen dan masih ada orang baroe daIndia, hingga menggerakkan oerat sjaraf- berdjoeang
dengan D.S. V. satoe club lam doenia boksen, mereka tjoema terima
nja
beberapa
poedjonggo-poedjonggo Europa totok jang soedah beberapa taboeat mereka poenja
India. Lain dari pada Patel, adalah lagi hoen berdirinja beloem pernah menang beberapa dollar sadja pertandingan jang
Keempat
perkelahian.
'”Cal- dengan lawannja, sedang puntennja selapangkat-pangkat jang tinggi dalam peker- Sen Gubta, Burgemeester dari
dilakoekan oleh Carnera semoeanja berdjaan gouvernement dengan penghasilan cutta jang telah banjak beroesaha. Dengan manja tetap ,,dinomor bawah."
achir sebeloemnja ronde kedoea habis
bagoes, tetapi mereka soedah bersoempah tidak mengingatkan kepangkatannja sebaPerdjoeangannja dengan Internationaal dan 4 pertandingan itoe sama sekali tioeberbitjara ini soedah membawa kemenangannja 1—0,
sama
sendirinja
mesti akan membantoe gai Burgemeester, ia socdah
10 seconde lamanja. Meski
dalam vergadering-vergadering oecmoem dengan begitoe puntennja tambah naik. ma 9 menit,
gerakan swaray.
boeat perkelahian-perkelahian meDalam Al India Congres dipoetoeskan oentoek memasang actie keras terhadap #Invallers D.S. V ini hari soenggoeh-soeng- begitoe
lawan 3e klas boksers, ia telah terima
pembitjaraan akan menoentoet kemerde- pemerintah. Tatkala ia menghadiri satoe goeh
tjoekoep
fair,
terlebih se- kira-kira 70,000 dollar.
kaan itoe bersama-sama, tetapi sajang ke- vergadering oemoem di Rangoon. Sen telah Dr. Drujf sesoedah pauze ambil
Pada ini djoemlah mesti dihitoeng oeang
Penangkapan

Gupta

merdekaan j. ditoentoet itoe masih berlainan

tidak

atas diri

poela

Vallbhai

loepa

Patel

melezingkan

|

tempat

Centervoor,

samenspel

D.S. V.

tambah fairplaij.
Intern. soedah tidak mempoenjai invaller compleet, seperti Soemadi (kiri loear)
tidak main, demikianpoen boekstelnja

betoel-betoel ,,Ontactisch", tidak salah
kalau ini hari Intern. tidak mempoenjai

entree jang dipoengoet boeat lihat trainingnja dan artikel-artikel jang ia toelis

dalam soerat-soerat kabar.

Dengan trainingdemonstraties sadja ia
10,000 dollar,
soedah terima kira-kira
1 boelan le(lalam
dikata
hingga boleh
bih sedikit dengan 4 pertandingan ia soedzhi

korek kira-kira 100,000 dollar. Djoeml:h
Berlainan dengan D.S.V. selaloe mem- sebegitoc beloem
didapatk:u
pernah
perlihatkan
..kalmdoorbraak,"
sedang oleh bokser-bokser lain. Orang-orarg
achterhoede Intern. tidak oendjoek spor- poenja pendapatan tentang capaciteiten

samenspel alias main -goeloet goeloet.

satoe sama
dan harapan ada berbeda
lain. Semoea critici tjotjok pendapatamnja,
rif dan Adram (half) kedoea garis te- bahwa ia ada seorang paling sehat,
mempoenjai kengah ini patoet dipoedji.
beratnja tjockoep dan
Dibagian
voorhoede Aminoedin koeatan menarik. Banjak orang pertja'a
bucat roeboelidan
Sar,
kedoeanja ini tidak patoet djalan jang paling baik
diloepakan iapoenja triokalm, tapi sajang kan rasaksa itoe adalah beri badannja.
kawannja tidak kenal apa jang dinamaSebetoelnja Carnera belom ketemoekan
kan
sportautoactiviteit, dengan begitoe moesoeh moesoeh jang betorl, sebab botselamanja
voorhoede
doorbraak tidak ser jang sampai sebegitoe djaoeh ia soetiviteit ” bocat
menangkisnja, tapi dengan
tjara ,.boerenspel," ketjoeali
Sa -

Nangkah
wanginja

MOELOE

HAWA
dari

orang-orang

jang

selamanja

N

memakai

-

S

E

T
soeka

Ns

dan
Sen - Sen" ada keloearan Amerika .
n.
tahoe
n
Soedah terkenal poeloeha

,Sen

- Sen“

djvega

melawan

ratjoen

rokok, alcohol, batoek dan 'nak.
Orar 1g jang soeka makan sireh, kalau
ampoer ,Sen - Se n“ ak: an mendjadi

ditj

lebih

enak.

menghilangkan segala
Sen- Sen
dari
moeloet.
baoeh
f. 0.15
Per pakje
toko obat.
diantero
Terdjoeal
Al leenvertegenwoordigers N. 0. I. :

Toko AUW PIT SENG-MEDAN
Bijkantooren:

Weltevreden

Telf.

132 B.

ketjocali Stribling, tiduk
dah Ampe
dapat dipandang au serieux.
Permainan, sedari moelanja berimbang
Ada dimaksoed boeat soeroeh Carne-a
memboeat

berhasil.

Soerabaja 2572 N.

satoe sama lain begitoe soesah
botjor doel, dimana sampai halftime per(0-0)
mainan tetap beroepa katja mata

bertanding saban minggoe sampai boelan
Kemoedian bisa djadi sekali ia nanti
Juni.
tempatnja Max Schmeling boeat
ambil
permainan dimoelai, disini atas hadapi kemenangan dalam pertempoerag

Kembali
pimpinan Dr. Drujf bagian voorhoede
bagian achterhoede:
dan Van Lind
D.S.V. tetap dibagian menjerang, sebeberapa lama doel Intern. terhingga
koeroeng—sementara keeper Kamaroedin
seakan-akan ,,tjepot" pangkal lengannja.
Begitoelah

dengan satoe longshot dari

bagian kiri—bal berada digarisan tengah

Scott versus
tangan

dengan

Sharkey.

(Ini ada berten-

kabar-kabar

belakangan,

jang memberitakan, bahwa soedah dipestikan Max Schemeling jang akan hadapi
Sharkey goena mereboet kampioenschap
doenia (zwaargewicht.)

William Carey. pergantinja

Tex

Rics

hard di Madison
Sguare Garden, jang
dari doel Intern. disini terdjadi scrimmage djadi promotor dari pertempoeran di Midengan Adram
hebat, hingga Bahaoedin
terdjadi partij sesamanja, bal cornerkick:
dimoeka goal bal djadi reboetan kembali,

tiba-tiba

terdjadi handsbal. Oleh D.S.V.

ami, kandoeng banjak harapan atas
rinja Primo Carnera. Itoe promotor
lang, ia tidak akan heran, djikalau

«ire
Fis

resil-

sa itoe beroleh gelaran kampioen . “terw
lantas diambil-keeper
ampoen
zonder
moesin zomer jang ach.r.
terpaksa disoeroeh ambil itoe koelit boen- nia sebeloemnja
(Lihat samboengan di pagina IV.)
der dalam djala(1—0).

B. itoe hantoe

Perchabaran.

Djokja, tjabang B.O. Solo akan bersefa-

kin aktie dimoeka orang ramai, goena
menjatakan sikapnja (standpunt) B.O. terhadap dengan akan adanja raad baroe
itoe.

sedang

«0

Poetera Indonesia temasja.
Pada permoelaan boelan Mei j.a.d. toeS.-Wiratmana

saudagar

doeng, akan berangkat
Pendawa.
Pada

boelan

ke

di

Ban-

Europa,

kata

itoe djoega

Asari
dan
poetera marhoem

toean-tocan

Endang
kedoeanja
tocan K. H. Abdoel-

soekoer (semasa hidoepnja ia seorang
hartawan di Bandoeng) akan mengelilingi

doenia dengad singgah pada beberapa
tempat di Tiongkok.
—0—
»Achmadijah."
Menoeroet besluit dari Goepernemen
statuten

club

di Dokja telah di sjahkan.
—0—
Penjakit tjatjar.
Diantera Tangerang sekarang sedang
berdjangkit penjakit tjatjar. Orang soedah
moelai melakoekan soentikan. Di Slipi
setiap hari ada lebih koerang 7000 orang

berangkat

. diadakan

hari

Raad

Selasa

dan

jang

vergadering

toean

R.ALA.

Soejono,

ke Nederland,

soedah

diminta

Maoe tjantik?
Maoe gaja?
Datanglah di Cakcuttastraat No. 31 - Medan
MAN
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
iang lain.
rembours.

A.

Karet.

oem

Plaatselijke

boeroeh

jang

akan

mendjadi

wa-

kil tocan hadji Agoes Salim.
Djoega
haroes ditoendjoekkan doea

Raad di Padang Sidempoean.
Dalam pembitjaraan itoe adalah di terangkan dari hal pemberhentian menjedap

Soeatoe tjontoh!
akan

memadjoekan

TOKO

Deli
Planters Vereeniging dan Mr. G.
J. Nolst Trenite, bekas inspecteur
dari

agrarische

zaken.

Djikalau soedah ditoendjoekkan dengan

Menjediakan

Setelah sampai pada waktoenja, njonja

tidak

oleh

Pakailah

kedoea

toean

ambtenaar

bi. Djoega persarikatan dari Pasirah akan
terbitkan orgaan sendiri.

Audientie.

Satoe Indonesia Studiefonds.

Pada tanggal 7 Mei jang akan datang
Bond terseboet ada dipimpin oleh PaDimoeka notaris Betawi telah dibikin G. G. akan mengadakan audientie bertemngeran Bakri, seorang jang soedah per- satoe akte dari satoe Indonesische Stunah pergi ka Europa boeat meloeaskan diefonds boeat memberi toendjangan pada pat diistana Koningsplein Weltevreden
(moelai poekoel 9 pagi.
pemandangannja.
pemoeda-pemoeda Indonesia jang akan
—0—
Jang merasa mempoenjai kepentingan,
melandjoetkan peladjaran disekolah-sekolah haroes memberi tahoeckan pada adjudant
Koki jang loetjoe.
tinggi di Indonesia.
van Dienst di Weltevreden, sebeloemnja
Njonja D. di Slingerlaan (Padang) sebab
Atas
namanja
56
pendiri
akte
itoe,
ditanggal 2 Mei, dengan diterangkan nama
djoeal djoega barang makanan ada pakai beteekend
oleh
toean-toean
Raden
Adipati
tempat tinggal dan keperloean jang akan
berapa toekang masak. Bisa djadi sebab
Ario
Soejono
dan
Mr.
Hadi.
Kapitaal
dibitjarakan.
doeloe ia biasa pakai toekang masak orang
—0—
permoelaan
kira-kira
ada
f
1725.—
Didari Djawa maka ketika sekarang semoeaAl
Indonesia
Congres
antara
pendiri
djoega
ada
tertampak
nanja ada orang Melajoe ia merasa jang
Keng
Po
mengkabarkan,
bahwa bermanja
prins Mangkoenegoro, beberapa
belakangan ini koerang radjin bekerdja,
hoeboeng
dengan
beberapa
hal
jang penregent
antara
lain-lain
dari
Batavia,
Mr.
berbeda soenggoeh dari orang jang terting
dalam
gaboengan
P.P.P.K.L.,
sebaCornelis,
Serang
dan
lain-lainnja.
seboet doeloean.

persarikatan
Terkabar tentang pendirian itoe, toean gaimana telah dikabarkan,
Soejono soedah memberitahoekan pada wali itoe mengadakan Al Indonesia Congres,
negeri, sedang directeur Justitie telah ber- sekarang dapat dikabarkan dengan pasti,
djandji akan memberi bagian dari ocang jang congres pertama kali akan diadakan

Pada soeatoe hari ia panggil toekang
masak itoe, pada siapa ia marah dan bilang djoega jang mareka bisa makan, tapi
bekerdja malas dan sebagainja.
Bisa djadi itoe toekang toekang masak
orang Melajoe tidak merasa senang dengar
itoe dan mareka lari dari sana.

loterij jang nanti akan diadakan (J.B.)
—0—

Lima orang mati karena makan ikan.
Satoe diantaranja nama B. jang begitoe
Dari Serang A.I.D. terima kabar, bahdjenaka pada satoe malam soedah masoek wa di Kasemin, district Karangantoe, ada
dalam kamar dari njonja terseboet dengan lima orang telah mati karena makan ikan
loemar iapoenja moeka

sama bedak jang

nja jang tidoer bersama doea anaknja.
Dengan belaga sebagai djoega satoe setan
ia pegang kaki. mioaja D. dan bangoenkan
njonja
itoe
an Mebajos
an kata dj joega sini..ini didia keloear dari roemah

KA Goo MRI Mo

D. terkedj

pi Kanan ye”

loem

dan

waktoenja

be-

dapat ditentoekan.

—0—
Habiskan djiwa dengan
minoem carbol.

(Corres.

S. D, di Padang)

Seorang perempoean Nias Indonesier
jang telah beroesia setengah toea, pada
bontak, jang ternjata beratjoen.
Lebih djaoeh ada 10 orang jang diba- hari Kamis tengah hari telah minoem carwak keroemah sakit Serang, djoega kare- bol dalam roemahnja di Kampoeng Dobi.
Soedah tentoe sadja sesoedah peremna, makan ikan itoe.
poean terseboet pingsan dan begitoelah
Delapan orang, dari mereka itoe, telah
oleh familienja lantas dipanggil dokter

tebal sekali dan masoek dikamar dari njo-

entoe sadja njonja

di Jacatra. Tanggal

-

lah semboeh.

sakit, dan djoega te-

Lagi

jang telah datang
jang

memberi

pertolongan

pertama.

Meski

dalam keadaan

berbahaja,

ada

Pemondokan isteri di Jakatera.
harapan djiwanja perempoean jang nekat
Pada kita dikabarkan, bahwa achir- itoe masih dapat ditolong.
»“ Belakangan bisa djoega ia berteriak dan krian ini diantara kaoem isteri Indonesia
Jang menjebabkan perempoean itoe pvesoeaminja
njonja djadi terbajakatera sangat digiatkan daja oepaja toes esa, toeroet kabar ada lantaran kegoen dan boeroe kedalam
kamar.
akan mengadakan seboeah pemondokan. sal hati.
itih hingga ia bermoela

ara.

tidak bisa bersoe-

kaoes

poenja toko.

.

voetbal dan kniedekker
oentoek toean - toean.

NEW
LESS

jang kita sediakan —

Motorfiets

HUDSON
jang

toean

merk

dan MATCHsoedah ketahoei

kebagoesannja.

Djoega kereta angin merk MAGNEET, tentoe ,tidak merasa tjape
apabila

toean

pakai,

GRAMAPHOON,

ngan

dan

takaran

ringan, ladjoe dan potongan bagoes jang terdapat keadaannja.

Edison, Bell, kita ada sedia, Roepa-roepa

serta oekoeran. Persediaan

besar

timba-

dari perkakas

segala motor dan pendjoeal arlodji merk Roskoph jang toelen.

Tjarilah

kita poenja adres:

HAN

14

SENG

& Co.

Oudemarktstraat 53,

Telefoon 755 Medan.

95055

AAO

00000000000

00000000000000000000000000000000 “0

itoe

Batjalah ! !

Toengganglah

G. Moh. Satta.

Landbouw itoe poelanglah, (Pertja.)
—0—
Pasirah Bond.
Menoeroet kabar, Pasirah Bond di Palembang ada kandoeng niatan akan memboeat perdjalanan propaganda diseloeroeh
residentie Lampong, Palembang dan Djam-

Menoenggoe dengan hormat.

dalam kita

sama memperhentikan menjadap hevea Mokoginta (penoelis kedoea), nona Soer- soedah diadakan oepatjaraperingatan dari
masing masing, sebab ada harapan sesoe- tining (bendahari pertama)? Moersadik R.A. Kartini, oepatjara mana ternjata mendah Mei, akan bagoes harga rubber: ti- (bendahari kedoea) dan pembantoe besar dapat banjak perhatiaan, teroetama dari

Sesoedah

boleh

Tendanglah WOETBAL merk CHAMPION dan MATCHLESS en T. dan lain-lain jang ada sedia

Kepoeterian dari Indo-

fihak kaoem poeteri Indonesia.
—0—
—0—
Nanti
boelan
Juli depan
Soeara Jakatera.
Dikabarkan
pada
kita,
bahwa nanti boeDemikianlah nama madjallah balai soelan
Juli
depan
ini
di
jakatera
akan diterara dari perkoempoelan Indonesia Moeda
bitkan
seboeah
koran
Indonesia
baroe ditjab. Jakatera, terbit seboelan sekali dan
bawah
pimpinan
t.
Tabrani
selakoe
hoofdterpangkoe oleh t.t. Hazairin, Soedjito,
redacteur.
Nama
koran
harian
baroe
itoe
Inoerimawan dan nona L. Toembel selakonon
MENARA.
koe komisi redaksi.
—0—
—0—

oeang.

Kaoem sport !

soerat kabar poetih, djika ada

pengoeroes

Sanggoep periksa katja mata jang tjotjok oentoek kesehatan mata toean- toean
dengan ongkos pertjoema.
Boleh toekar katja jang
ta
tjotjok lagi dengan
Keoentoengan besar bagi toe
- an
toean.

35

5
Pengoeroes Kepoeterian.
Oleh rapat tt. 13 boelan ini terpilih se-

bagai

oesah

keloear

Tn

Djoega sedia barang
- barang klontong. Boeat beli banjak
kita kasi rabat jang pantas.

roe langkahnja njonja Belanda itoe.
Gonggongan apa jang akan dikeloear-

kan

MATA

segala roepa katja mata.

hari jang telah diten-

toekan soepaja menghadap dimoeka persidangan oentoek
didengar keterangannja sebagai saksi dalam satoe perkara.

nesia-Moeda tjab. Jakatera jalah nonaberwakil pada Adj. Landbouwconsulent officieel, maka Dr. Haga akan berang- nona: Soelasmi (ketota), Kajatoen (Wapada tg. 14 Mei dari Priok ke Gemenerangkan kebaikan menjetop tap rub- kat
nua. Sebagai diketahoei conferentie itoe kil ketoca). J. Tumbuan (penoelis pertama).
ber pada boelan Mei ini.
Latifah (menoelis kedoca) Soemarmi (benAdalah
pandjang lebar diterangkan akan diadakan pada pertengahanboelan dahari pertama). Emma (bendahari keAdj. Landbouwconsulent sehingga bebe- Juni.
doea). Moorjam (pembantoe).
—0—
rapa jang keloear moelai dari tahoen 1928
—0—
Pengoeroes Indonesia Jakatera.
t/m 1930.
Peringatan R.A. Kartini.
Penerangan toean itoe adalah rasa tjoeDalam rapat t.t. boelan ini soedah terPada hari Senen tt. 21 boelan ini dikoep dan menjenangkan.
pilih sebagai pengoeroes Indonesia Moe- moelai pada djam 1 tengah hari dengan
Landbouwconsulent dari Voorzitter me- da tjab. Jakatera jalah t.t. Amir Sjrifoe- ambil tempat digedong sekolahan Taman
minta pada lid-lid soepaja diberikan per- din (ketoca), Soemanang (wakil-ketoea), Tiswa di Kemajoran oleh bagian Kepoemoepakatan pada anak negeri soepaja sama Roesmali (penoelis pertama), nona Lena terian dari tjab. Indonesia
Moeda Jakatera

dak terlaloe merosot sebagai sekarang ini

KATJA

raad bersidang, njonja Belanda itoe telah
mendapat perentah dari Voorzitter Landpada

hormat.

TJIN TONG & Co, isetaat
No &— MEDAN

Sebabnja menoeroet Sip. seperti berikoet:
Empat
belas hari sebeloemnja Landbahwa

dikirim dengan

dan barang klontong

pengadoean

pada Procureur Generaal, tentang sikapnja Voorzitter Landraad disana.

raad

lain tempat

1G

Njonja ' Directeur roemah pendjara di
Malang,

dari

SOO TOW

wakilnja dari kaoem madjikan: dalam ta- ,een inlandsche vrouw" jang berhoen jang laloejang ditoendjoekkan t.t. boeat demikan?
Mr.
HJ.
Bool, »ekas segretaris dari
Brutaal! Digoel! barangkali.

hevea pada boelan Mei sebab koerang
tjoekoep perasaan Voorzitter memberi
keterangan adalah dioendang Landbouw
Consulent akan menerangkannja. Disebabkan toean itoe ada sedikit koerang
paham dalam bahasa Indonesia, toean itoe

Pesanan

toko
- toko

Menoenggoe dengan

terseboet, datang ditempat persidangan,
tetapi dari poekoel 8 iamoesti menoengDepartement Binnenlandsch Bestuur, jang goe. Voorz. Landraad jang sampai ditemdalam tahoen jang laloe djoega soedah di pat itoe poekoel 11, sehingga ia haroes
Geneve sebagai technisch adviseur, diban- memboeang tempohnja dengan pertjoema,
tiga djam lamanja.
toe pada officieele delegatie.
Berhoeboeng dengan itoe, ia merasa
Delegatie itoe lebih djaoeh terdiri dari
koerang senang dan akan memadjoekan
monseigneur
Dr. W. H. Nolens,t.
pengadoean pada P.G. demikian boenji
Dr E Moresco, bekas Vice President kabar itoe:
dari Raad van Indie, danatas nama kaBolehkah perempoean Indonesier meni-

laloe, soedah

dari

Awas!!

Resident jang bekerdja padaafdeeling Bestuurszaken
dari
buitengewesten pada

—0—
Plaatselijke

ber-

sebagai gantinja toean R.A.A.A. Djajadiningrat berlakoe sebagai gedelegeer
de pada conferentie dari Geneve tentang
kerdja paksa. Djoega Indonesia akan diwakili- oleh Dr. B.J. Haga, Assistent

dan B.

Pada

izin pada jang

lid dari college van gedelegeerden dari
Volksraad, jang baroe-baroe ini dengan
studieopdracht dari pemerentah Indonesia

——
Mutatie bank nasional Indonesia.
Nona Soekijah, sekarang goeroe dari
Kartinischool, telah diangkat mendjadi
administratice dari Bank Nasional Indonesia.
Nona Soekijah ada keloearan dari Handelseergang gouvernement dan soedah
boekhouding

meminta

kabar, bahwa

minta disoentik.

diploma

telah

—0—
Indonesia
Di Geneve.
Redacteur A.I.D. di Betawi mendapat

Achmadijah“

mempoenjai

DI-TEBING-TINGGI.

wadjib.

dari perkoempoelan ,, Pergerakan

jang masing-masing

AVOND LIEDJBS——

doega tentoe Ik it toen in de kedal kofie
't Was gisteren in de malam hari
Sekarang B. soedah dapat ditangkap Malam Selasa om "/, 8 berboenji
dan dari iapoenja pengakoean maksoed- Kwamen in, 2 heeren berdiri,
De eene kenal ik
nja tidak ,lain dari pada mengkedjoeti
Hij is memang fatsoenlijk
njonja itoe sadja:
Dari itoeik zeg dia baik
Bisa djadi iapoenja keterangan ada beDia segan masoek, berkata eerlijk.
nar, sebab seandenja ia bermaksoed djahat tentoe ia perboeat itoe zonder mem- De andere mengadjaknja
bangoenkan njonja itoe sendiri.
Seraja memanggil .. ... zeg! dengan ketawa
Politie lagi lakoekan poela pemeriksa- Kom maar binnen zitten kita
Eigenaar kedai memanggilnja djoega.
an dalam perkara ini. (Corr. S. D.
Im9——
Lama-lama iapoen binnen
Pasar malam dari Studieclub.
Diatas kerosi doedoek kletsen
Eigenaar kedai doedoek dekaten
Menoeroet S. P. di Soerabaja akan diMenjoegoekan bier goena besopen.
adakan pasar malam jang dipimpin oleh
Indonesische Studieclub.
Bier diminoem laloe lachende
Boeat keramaian itoe orang moesti me- Berkata
zeg! berapa sewanje
ngeloearkan oeang, jang tidak sedikit. Ma- Apa soedah dibetaalnje
ka dari itoe teleh meminta sokongan ke- Kedai houder menjahoet senjoem manisnje.
pada Weefschool dan Vrouwentehuis.
Ze zijn roepanja personeel kantoor
Pasar malam ini akan diadakan dialoenVragen bier
Omong diaaloen Kraggan, jang sekarang soedah ditoer
moelai mendirikan roemah-roemah boeat
S3
Habis minoem ze gaan retour
tempat circus dan Stambool.
Wah! zeg! dat is teerg hoor.....!
Salah soeatoe dari bestuursleden studie-

kat dengan tjab. 2 segenap gouvernement
Soerakaita, beramai-ramai boeat membi-

an

dengan.-tjepat

itoe ada hantoe, ini orang
ada begitoe.

Actie keperloean locaal.
Berhoel
jan bakal berdirinja
raad Bea
an
an Solo dan

Bilamana waktoenja, sekarang
dipertjakapkan.

tiroean,

melarikan diri,
:
Jang njonja D. - menjangka :- bahwa “ia
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TOKO OBAT & AGENT MECCA GANGERS
S.M. NAWAWI ALMANDILI
.
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 Safoef
Hidjazi itoe obat njan betoel-betoel moed arrab, 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.
Hadji Ismail, handelaar Onderstraat, Tdg. Balai.
Siddik Marah Baginda, Kota Nopan Mandailing.

Soetan Kadli 'Alam, Pakantan Lombang, Moeara Sipongi.
Tjan Giok Soon, Tapa' Toean, Atjeh.
Lebai Aman, handelaar Paroepoeh, Laboean Roekoe.
A. Mochdan Sahaboe, Mandoemai, Bandjarmasin.
Mohamad Taris, handelaar Kandangan, Borneo.

Ahmad

26

Nawawi, Main Road, Batu Gajah, Perak.

"

S. M. NAWAWI
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Advertentie 000000000000000
omong kosong, dan 3

—

mas

Boekannja

& boleh tfoba-bikin "pakean sama 4 (NI Kesawan

Teletoon No, M26 -0- Medan - Deli. ?

dori knjog | ?

»

|

jang terbikin | ?

potongannja

Singapore, | ?

model ?
, oa selamanja kita ada penyedia | @ dan kemaocan orang zaman sc- H,
&
@/ karang dan sedia kain-kain.
|
roepa-roe. pa oekoeran.
laoet,
aj
'
P

nonton Carnival Shows ada membawak Kereta Angin, simpankanlah Ke-

ditentoekan

poekoel 12 malam.
3

»

3

soekai zaman

?
?
?

EDWIN
Toekang mas
8 Kapiteinsweg No. 43

en BROS
dan

intan
MEDAN

1

3

Tjanting Minjak dari:

»

6

Oekoeran Kaen-kaen, Meteran, matjem-matjem dan ada djoega jang
bisa dilipat ampat.
Boewat orang jang akan mendjoewal kombali dengan membeli
banjak-banjak bisa dapat oentoeng baik dari
potongan harga moerahan.
19

Batikhandel merk H. ABDULHAMID

dan
haloesan
batik
kain

Y,,

1,

2

Deciliter.

40
(empat poeloeh tahoen)
Telah

mendapat poedjian (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.

Pakai toetoep lak merah di
kepala botol.

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

WENG
Toapekongstraat

E

F

16

MEDAN

L

pada:

D”

« menjenangkan publiek. -

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

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
00006

TELEFOON

“4

Telefoon Nos. 403 & 567.

Ditanggoeng pekerdjaan kita

88 MEDAN

Aan ank

SENG

Pekerdjaan rapi dan bagoes.

KESAWAN

»
?
?
1»

»

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

m———

2

8 dam & 00000000400:

pakaian jang paling bagoes dan netjis, tjoema didapat

RN
06
“

j

?
@
2
»
?

Pesenan banjak dan sedikit, kami terima dengan senang hati.

Goentingan atau potongan

.

termasjhoer teroetama di Soematra Timoer

'Adres

TOKO

matjam

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

kasaran.

riboean
menjediakan
ada
batikhandel

jang
permata.

0
e

@
0
0
»
?

Lain barang seperti saroeng samarinda pelekat, terboesj, tjapal, enz :

adres

- matjam

?

besi semoea:

600000000000

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

?

dari pada

»

Telegram adres:
ISHAK ISMAIL
22

»

?

Timbangan Kajoe memake piring tembaga:
10, 15 dan 25 Kilo.
Timbangan Kajoe zonder piring: 75, 100, 125, 150, 175 dan 200 Kilo.
Timbangan Besi vernikkelt pake
piring tembaga, dengan batoe
timbangan berkisar:
10, 15 dan 25 Kilo.
Timbangan Medja pake piring
tembaga, batoe-batoenja com5, 10, 15 dan 25 Kilo.
pleet berikoet:
Timbangan Medja merk HAP
LIE pake batoe berkisar-kisar,
25, 50 dan 100 Kilo.

&

£

1927.

ada persediaan tjoekoep roepa-roepa:

?

3

1

Timbangan Medja Ideaal dari
pada besi djoega pake batoe
25 Kilo.
berkisar-kisar, medjanja ketjilan:
Timbangan Besar merk Amerika Fairbank: 200, 250, 300 Kilo.
Timbangan boeat Maas berikoet 'batoe-batoenja: 250, 500, 1000 gram.
Gantang Beras berikoet kikis kajoe dari: ",, 1, 2, 5 Liter.
Djoega bisa dibeli satoe-satoe bidji.

?
0
(1
0 ?

»
?

Inilah

bermatjam

0

sekarang,

8
&

Menerima oepah, dan sedia djoega jang
soedah siap.
Sedia

?

ISMAIL Oudemarkstraat 2 Medan

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

K
BRILLANT dan INTAN
DIIKAT DENGAN MAS DJADI
MODERN.
PERHIASAN

&
&

RAN

matjam jang lain.

0

aa

tjeh.

Samarinda, saroeng Batoe Bahra, saroeng Djokdja.
Pajoeng soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak

K3

Pengoeroes.

Men Ko oesst

moelai

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

?
?
“

sampai

sampai Pel

EUROPA

rin dan Soekarno, jang orang

?

tiap-tiap Spela joe

HADJI

?
?

5

4

Ada sedia mendjoeal Petji tempahan, teroetama potongan Tham-

»

Speda

Merk ,SENANG”
Pada tempat ini selain Standnja
loas, poen pendjagaan diatoer dengan4 baik.:
aa Hina
ah

“Pendjagaan

pada: TOKO

bilang pesen SOEKAR-

Selaloe

Pesanan banjak dan sedikit kita kirim dengan rembours.
Menoenggoe dengan hormat.
5
@ |

Tg wage

@

»

Dalam kita poenja toko tersedia
itoe, demikian djoega 8.
Manan aa
"poenja - har ga, orang soedal h
Kita

sampai mode Timoer

?

reta Angin itoe pada:

pendek, ea

tana.

?
“2?
»

:

@

nan

Sasa.

Terdiri

Telefoon No. 998.
(belakang toko Bombay Besas)
mas

4

sampai keiupanceli hingga seloeroeh

?

Menoenggoe dengan hormat

ini, banjak jang

5

Kalau tocan-tocan datang plesier Jl

ma embajaran

bisa |

000000000000000

PUBLIEK MEDAN Jth.!

Persimpanan

Medan kita

| & kinm dengan rembours.

Menoengon dengan hormat |
»
—
&

2

kota

Sa

tahoen

HAP LIE

4

Pachtstraat No, 29 MEDAN. | tahoen
d7! ?$

No.

|

Dilocar

?

»@

DELI

Anak kajoe. bamboe Siam, atap Nipah|

menoeroet

pada

petji

Mandailing

On Habriek, NVS.

pada

merk

Banjak pakaian ditahoen 1929 pada »
tahoen 1930, ini' soedah terpandang 68
»uit de mode” demikian djoega petji-

Padjakgantoeng

oekoeran

bagoes serta pas @

Ditanggoeng

Sekarang kita" berada pada tahoen ?
1930, tentoe kemaoean dan kegemaran

poen membawa pendoedoeknja
kemaoean tahoen 1930.

1

Toko TIMBANGAN

en

roepa-roepa

batoe)

lamar

Poenal

|

No. 75

»
Medan. $

34

BERDAGANG
n
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Ka epan dag (aa

?

W A H | D

Kleermaker- Balisiraat No. 6.

Teldz |@—

Telf. 1119.

lerani

A BD U L

1

ERANY

MEDAN

anu

3

?

Nana

Soekaradja

terkenal: @
jang soedah
'ini adres jang
soe
maa

@

NS
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Primo Carnera, telah pakai 95 seconden

dan sembilan poekoelan boeat

TOEKANG

pindahkan

#MO TJIANG SENG"

MOEHAMAD ASIE

Itm Sigman, satoe orang dari Zuid Ame

rika kedreamland - di
Memphis-Tenessee,
sampai totaal penghasilannja di Amerika

Kesawan No. 79 5

Houthandelaar -o- Toko Spoorstraat Oedjoeng
Telefoon No. 1169
Medan,
kali dalam pertempoeran sebeloemnja ini,

di

penghasilan

Amerika

Sarikat,

djoemlah, djadi kira-kira 21.000 poundsterling, tetapi ada disangsi apakah Corsekali sebegitoe lama ia ada mempoenjai
pakean bagoes-bagues goena dipakai dan
tjoekoep oeang goena diboeat belandja.
Sebagian besar penghasilannja djatoeh di

69

sterling dariini. Itoe raksaksa ada senang

KIM

LIONG.

Kleermaker (Toekang djait)

Calcuttastr. 9.

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

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

Selamanja menjediakan sepatoe-

melawan!!

terbikin dari
bisa terima.

Menoenggoe dengan hormat,

matjam-matjam warna.
Bikinlah pertjobaan
mendapat kesenangan.

koelit Europa kita

Dan menerima pesanan dari
loear kota.

disediakan

jang

djempolan

dari

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

sepatoe jang soedah siap dan
menerima tempahan.
Segala matjam potongan jang

jang baik belaka,
Harga selamanja

terkenal

aksie boeat doenia modern, memang selamanja datang
dimana kita poenja tempat.

enteng dan perkakasnja semoea dari kajoe

nera soedah terima lebih dari 7.000 peunds

jang

Apa
Orang

Sedia mendjoeal
roepa-roepa kajoe
ia soedah dapat keoentoengan besarnja
12.000 poundsterling. Djika dipikir, Car- oentoek perkakas roemah seperti:
Meranti
'Tandjoeng
Balai,
meranti
mera enambelas boelan berselang beroleh
hasil4 shillings satoe hari sebagai toekang Singapore, Tiang kajoe laoct, Kassau,
kajoe, sekarang akan dapat koempoelan Atap zink Cement, Batoe merah, Kapoer
satoe poesaka jang paling besar jang be- tong, kapoer goni, kapoer kaleng, minjak
kajoe, dan selengkapnja ditanggoeng sedia
loem pernah didapat dalam ring.
perkakas mendirikan roemah-roemah.
Penghasilannja di Eropah kira-kira ada
Kalau sadja
datang membeli kepada
toedjoeh riboe pondsterling ditambah de- kita, pestilah moedalnja roemah mendjadi
ngan

Adres

Tel. 663 Medan.

berdiri moelai 1888 — 1930.

14.000 poundsterling: Empat

Sarikat ada

SEPATOE

sama

adres

kita ini ' soepaja

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

37

tangannja managers dan lain-lain ongkos.

boleh kirim
58

Advertentie
Perhatikanlah

»sULTRAPHOON”

...

tjetakan, demikian djoega oentoek perabot
toelis menoelis correspondentie.
Toean-toean kenalan lama, jang telah
memboeat perhoeboengan baik dengan

pesanan

Gebr.

A. MANAN

Ambonstrt: 12

(MAARTHA

Toko dan Fabriek

Telef. 1154.

& Co.)
MEDAN

Bisa dapat ansoeran sewa (huur koop) dan brikoet 5 st. platen,

10

pada

Inilah
tjam

satoe

warna

dari

toko

jang baroe, selamanja sedia bermatjam-matjam topi dan bermatjam-ma-

menoeroet

model tahoen

1930.

Seperti topi Helmhoed dan Viltenhoed, danmoelai

topi anak sampei topi orang toewa, lain dari itoe sedia djoega banjak barang-barang
kelontong

dan sanggoep membaroei topi jang soedah toea dan kotor.

Menoenggoe dengan hormat,

kami ini hari djoega.
Kami poenja sijsteem sekarang:
»Sedikit oentoeng
banjak
terdjoeal,"

Persediaan:
Lijm tjair per fl. f 1.- (0.75 dan f0,40.
Tinta
"

Hitam
merah

merk

SIN
B. BAROEMOEN van WELTEVREDEN.
8 REPARATIE ATELIER:

Ip
" KAA HMA KATA

Stephens perfl. f0.15
f0.15

per blok 0,75
bertjetak f 1.56

Handel Mij. 6 Elect. Drukkerij
»SINAR

OP & VERKOODde NAMDS SCNRI/FMACHMES

PAN

ET

DELI

Hama

TIONG

KOK

Tiong Yong Hianstraat No. 48

—

MEDAN.

|

Gramophon en Edison Dick. (met electrische

Oostkust van Sumatra bisa terima Abonnement
bocat membersihkan dan memperbaiki Mesin
Toelis
N. B. Djoeal dan beli Mesin Toelis 2de
hands, sekarang sedia djocal Mesin Toeiis 2de
hands merken, REMINGTON, ROYAL, OLI
VER, LINDETEVES, CORONA, EDIAL dan
Machine Giling padi. Kita kasih Grantie satoc
tahoen. Lijst Mentijp 10 djari beladjar sendiri
karangan OK. M.D. Gamboes harga F 1.90
'Tocan-tocan datanglah persaksikan sendiri
Mesin Toelisnja harga boleh berdame.

Kedua
IN

Vloecimap—alas menoelis
2,56
Postpapier berrol merk ,,Uilen"
berikoetvloeinja per blok
f0.7C
bertjetak f1.45
Postpapier berrol
merk
,,Isala

berikoet vloeinja

61
PP
555
Rap
BNN
Mesin Toelis, Graphotipe, Addressograph EN

kracht of Zonder) enz
Rool (getah) Mesin Toclis jang toca bisa
dibikin kembali baroe Didalam Afdeeling

ea
Stempel
violet,
#0.5C
Tempat tinta per st: 1,50 dan f1.—

Bond”

Awas!

Sub Agent:

kami selama 18 tahoen, baik jang ting»
gal di Atjeh, maoe poen jang tinggal
di Paneh, Koealoeh, Asahan, Simeloengoen
Karolanden, dan lain-lain, tentoelah tidak
meloepakan pada kami.
atoerlah

Awas!

namanja GRAMOPHOON
jang soedah terkenal dalam doenia, sebab
perkakasnja patent, kocat, dan soearanja lebih bagoes, dan terang dari |.
merk.

Keperloean toean-toean ini hari atau
boeat hari jang akan datang, telah kami
sediakan dalam toko kami, baik oentoek

Toean-tocan

.

Adres

:

B. BAROEMOEN, Oudomarkstr. No. 59 Medan
i
71
Gaara

Moskeestraat 57, Medan

Kabar Senang.
TOEAN-TOEAN

dan NJONJA-NJONJA,

Pakaian jang kotor soesah. ditjoetji. Ter-

lebih? pakaian

soetera- soetera dan kain
boeloe (wol). Kita soedah tjackoep orang
kenal.

dan

Bisa
bikin

tjoetji
bersih

segala

matjam

pakaian

serta kering matjam

pa-

kaian baroe kembali.

Sehat

dan segar

Oemoer djadi bertambah
Redjeki djadi moerah.

Sekarang

soedah

kita boeka filiaal kita di Wilhelminastraat Pematang
Siantar. Bagi toean-tocan dan njonja-njonja serta nona-nona jang berd'am
sekeliling kota Pematang Siantar, sekarang soedah kita bikin senang. Boleh
serahkan pakaian kepada filiaal kita itoe.
Selamanja

Tjoema

mi-

kembali

pakaian

kita

bisa

terima

dari

mana

djoega

dan

dikirim

dalam pak jang baik kepada jang poenja.

noem
3 X se-

THE GLOBE Chemische Wasscherij

.hari 1 glasseJORDAN

beloem makin

HI

Huttenbachstr. No. 4 MEDAN

BER/ALIN

P. Siantar.
51

3

51

#00000200000000 000000002220004:
Boekoe-boekoe jang paling baroe terbit:
SIAPA

DIA ITOE???

tjerita jang menarik

BIKINAN

@IuNGI

FEN

2

Igaaanagia

Anggoer

Obat

Wilhelmigastraat

iap

BOELAN.
Un

Bergoena bagiflelaki

Berfaedah

—O—

BISA DAPAT

bagi

perempocan

BELI DIMANA-MANA.
Hoofddepot:

POO

THAI

Telefoon No. 789,

FOO

SENG KIE - Dispensary

Postbox No.

114, Kesawan No. 61, Medan.

Ada djoeal ANTICONOL, obat sakit kentjing.

(Gadis

Bangsawan

Indonesia) atau Hati Wadja,

hati dari awal hingga achirnja, meriwajatkan satoc

bangsawan jaug berhati wadja harganja sangat moerah
DALAM KATJAUAN PERTJINTAAN oleh D. 1. Loebis tjerita seorang

gadi

£ 150 porto f. 01

jour

nalist jang dari moeda sampai kematinja dalam katjauan T'jinta
|VOLKSALMANAK Melajoe 1930 berlampir almanak dinding terhias banjak
gambar tinggal sedikit lagi, harga ditoeroenkan

» 065

» Ot

. 0.60

» 04

| hingga achirnja
| ENGLISH-MALAY Dictionary amat perloe sekali
SALAH PILIH

» 3—
3
L—

» 015
» Ol
40

| ROSMINA Njai jang manis (Resia Kota Medan,) sangat menarik hati dari awal

2 djilid
2 djitid—

ANNA KARENINE (Hatinja satoe perampocan) oleh Leotolstoi seorang pengarang jang telah termasjhoer
3 djilid compleet
Mengelilingi Doenia dalam 80 hari Jules Verne
SENGSARA MEMBAWA NIKMAT
2 djiid —
PERAWAN DESA, lepasan MULO loepa orang tora, dan familie, loepa da:
1
ratan bertjinta-tjintaan dengan Belanda Indo achirnja
KEMBAR ENAM sangat menarik hati
2 djitia
AWAS! Bergoena oentoek kaoem soepir dan sais sado dan lain-lain bagaimana
oendang-oendang memakai djalan Raja di Indonesia.

1.25
09
1.25

GADIS JANG MALANG
sangat sedih dan hiba
BEREBOET PERAMPOEAN
dioedjoeng revolver

'Commissie Pengoebah Atoeran Pemerintahan di H. B, bergoena oentoek ambtenaren,

dan ,,Pokrol bamboe"

Ketjantikan

«3

(Nona Hermina), perkawinan dioedjoeng sendjata

17 kali bertjerai Landru

1.50

dari Indonesia

125

Asmara Djaja oleh Adi Negoro Tijinta sedjati
Dan banjak lain-lain boekoe jang tidak

dan minta prijslijst.

—

1035.
terseboetkan

semoeanja.

Harga selamanja bersaingan.

5

Silakan pesan

:

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
23

000000000000000

& SONS

LOTENDEBITANT

MOSKEESTRAAT 42
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