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Lebih besar poela
goeng
itoe, sebab

perasaan
menangpihak Volkenbond

hati djika hendak mentjampoeri oeroesan
selakoe hari doeka-tjita.
didalam roemah tangga orang lain.
Medan, jang hanja didiami oleh beberapa orang India, hari
doeka-tjita itoe
Berdasar dengan ini, dari djaoeh kita
kelihatan berdjalan amat tenang, tetapi perhatikan barang ' sesoeatoe
ji Sa
S1 mar
osn sad
mnentn Ae
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Hari ini kita moeatkan satoe telegram
jang mewartakan : di Bombay diadakan
vergadering besar,

dipimpin oleh

Abbas

Pertja

Lyabi (jang menggantikan Ghandie).
Vergadering ini terdiri dari 100.000

Timoer.

Christen Batak contra
Rynsche Zending.

orang Voor Indier, maksoedhnja:
Diperingatkan kepada jang hadir, soepaja

Voorzitter van Secretaris Hoeria
Kristen Batak dimoeka Landraad.

actie Ghandie diteroeskan, dengan tidak
kekerasan.
Tatkala Politie datang mendapatkan
Ghandie, diterimanja dengan amat tenang,
Bermoela
ia meminta
izin, soePaja ia
diperkenankan: menggosok giginja dengan
garam,
kemoedian diserahkannja sepoetjoek soerat kepada Abbas Lyabi oentoek disampaikan kepada Onder Koning
Lord Irwin.

Bagaimana

tenangnja

Pemeriksaan ketiga.
Pada
Medan
dalam

tanggal Mei 6

j.b.l. Landraad

telah meneroeskan pemeriksaannja
perkaranja tt. Ignatius Hoetasoit

dan Herman Panggabean jang ditoedoeh
telah menipoe wang kepoenjaan Hoeria
Christen Batak Medan.
Voorzitter mr. Dumbar dan sebagai
Ghandie menje-

tahkan dirinja" diiringkan kependjara, demikian djoega tenangnja segala pengikoet
pengikoetnja mencrima kabar jang mendoekakan itoe,
Kira-kira 54 hari jang laloe, tatkala
Ghandie moela memoclai gerakannja, telah kita ramalkan jang kita dengar dan
jang kedjadian pada masa ini.

tantoor ,De Globe” Singel 95 Amsterdam. Advertentie-Bureau
A. de Ia MAR Azn. Voorbur
— Amsterdam.
gwal
ggi — Deli. Moehd. Idris Harahap — Tapanoelistraat — Tandjong Balei —Aaaban,”
.
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pembela

dari kedoea pesakitan

werda.

Waktoe

Landraad

persidangan saksi
membatjakan satoe
Muller doeloenja
raar di Pematang

moelai

mr. Fer-

memboeka

Theiss menjerahkan dan
soerat dari toean Eduard
“mendjadi Zendeling!eeSiantar dan jang moela

wd. ephorus der Rynsche Zending dioen-

ngikvetuja telah nampak berboeat barang

djoekkan cleh saksi pada Landraad.
Kedoea soerat itoe membenarkan ketetangah saksi sebagaimana jang soedah

sesoeatoe

dimadjoekan

jang

disangka akan menerbitkan

hoeroe hara, disitoelah baroe datang .....
»tangan besi.”

Tahoen

ke |.

Kalau dalam soeatoe ag
an itoe dianggap tjemar
timboel dosa, maka dal

Kemoedian dipang
na
Hoeta

Lagi saksi Waldemar Hoetasoit diperiksa tentang pertemoean iang diadakan
-|oleh mr. Van Helsdingen diroemah toean
Hemmers di Medan.
Kata saksi kira-kira poekoel 3 sore itoe
tinggi
deradjat, seBanjak betoel jang ingin
pembitjaraan
dimoelai. Dan jang dibi@e dinjatakan lebih
apa
memakai perskaart
toeroet perang mem- tjarakan moela-moela ialah tentang
Pl
sebabnja ada perselisihan antara
Hoeria
Setelah
beberapa
boelan mendjadi
“Tjokroaminoto,
Christen Batak dengan Rynsche Zending. Hoofdredacteur Pewarta Deli, toean
—
—
Waktoe ifoe pertemoean saksi mene- Kanoen telah memasoekkan soerat: ,,min-

Soeara Ramai.

oek

saksi rangkan, bahwa itoe perselisihan terdjadl ta berhenti."
an perkoempoelan H. C. B. beioem

Soeatoe pertanjaan jang biasa dimadjoe-

sa
eka kart-atae- sesoeatee Lediadias.jalahuagute,
soedah ada di Medan dah
sedari
itoe
voorstel
soepaja
dalam
statuten
ditentoesebab?
“Ijoega telah soedah mendjadi lid dari
kan
tentang
angkatan
Voorzitter.
Oetoesan Soematra telah memberi
Hoeria Christen Batak Medan.
djawaban tentang ini:
.
Dan sesoedah lama debat toean Van
Menoeroet poetoesan algemeene verKita
mendapat
kabar
toean
Kanoen,
sebeloem
kata saksi bahasa
gadering9 December 1928
dari H. C.B. Hemmers mengakoe
baroe ini diadakan vergadering tahoenan dari
paling perloe kalau Gemeente sendiri jang
saksi diangkat djadi lid bestuur.
Sjarikat Tapanoeli, beliau soedah memasoekkan
memilih Voorzitter dan boleh djoega kamerak Tg Ht karena kedoedoekan beliau
isana
dirasanja
tegoeh, berhoeboeng
Menoeroet pengetahocan saksi, angka- lau .Gemeente accoord mengangkat pendengan pencekaran bentar saban tahoen. (Dimatannja itoe memang sjah dan menoeroet deta djadi voorzitter.
na ada peroesahaan jang seroepa itoe!)
hak mereka.
Kata saksi toean Van Helsdingen poen
Biasa leden Hoeria Christen Batak mengakoe, bahasa pendidikan dari penKita oetjapkan selanmt kepada toean
sendiri jang memilih Bestuurnja dengan deta-pendeta jang sekarang tidak tjoekoep Kanoen, jang telah memboektikan, bahwa
tidak oesah ditjampoeri oleh
pehaknja oentoek mengepalai Hoeria Christen Ba- Journalist boekan tidak lakoe, hingga mesti
Rynsche Zending.
tak Medan.
»menelan“ sadja perkara jang tidak menjeKata saksi, itoe stichtingsacte jang dinangkan.
Dr. Warneck menerangkan lebih djaperboeat atas andjoerannja dr. Warneck
itoe, lantaran
saksi anggap
tidak sjah, sebab soedah oeh dalam pertemoean
'Betoel!, toean Kanoen berhenti “atas
Rynsche
Zending
terlaloe
djaoeh dari soekanja sendiri, tetapi apajang dikatakan
tentoe Rynsche Zending tidak mempoenjai hak membikin statuten dari lain per- Medan tidak sanggoep mengoeasai wang oleh toean Abdoel Aziz, didalam kitab
dan barang-barang dari H. C. B., menje- siaran ,,Hasil“ dari pekerdjaan 17
koempoelan.
babkan dr. Warneck mengakocei, “bahwa
Tentang materieel dan financien dari lebih baik, kalau itoe oeroesan diserah- tahoen, ada bajangannja, jalah:
H.C.B. Rynsche Zending dengan sesoe- kan pada Bestuur dari Hoeria ChrisSaja— (Abdoel Aziz)—ingin melihat, berapa
ka-soekanja sendiri tidak koeasa apa-apa. ten Batak.
orang jang sanggoep berdjernih moeka sedemikian,—(setjaraatoeran Bestuur Sjarikat Tapanoeli),
Darihal perhoeboengan H.C.B. mengiDr. Warneck bilangkan lagi dalam itoe
dan saja ingin djoega melihat, berapa lama orang

rim wakilnja ke-Synode saksi akoei, tetapi
itoe perwakilan ke-Synode hanja oentoek
membitjarakan
soal agama sadja boekan
oentoek
membitjarakan oeroesan harta

benda dan financien.
pertama mengoeroes gemeente Hoeria
Menoeroet anggapan dari ini saksi peChristen Batak Medan, kata saksi Theiss.
ngambilan
oeang dari bank oleh pesakitan
Lagi satoe soerat dari toean Landgrebe memang dengan
Lebih doeloe telah kita doega, Inggeris
semestinja.

hanja ,,menant?” masa ketika jang baik.
Bila actie Ghandie
dan pengikoet-pe-

I"

apa

roemit aka. tjampoer tangan didalam didjoendjoeng sampai ka
Dimana orang Voor Indier ada, disitoe perkara ini, sehgb bond itoe, mesti hati- hinggamendjaga
besar gandjarannja dari p
hari penangkapan Ghandie, dipandang
bela Islam.
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baroe-baroe

ini.

pertemoean,

bahwa

toean Willy Sinaga

sanggoep berdjernih moeka itoe.

dilepas lantaran pendeta itoe tidak maoe
dipindahkan”dari Medan.
Dan, baiklah kita peringatkan poela,
Sedang menoeroet keterangan toean kata pengoentji kita didalam kitab siaran
Theiss dalam itoe pertemoean begitoelah
saksi Hoetasoit menerangkan dimoeka

Landraad

toean

Willy

Sinaga dilepas

sebab itoe toean berlakoe koerang adjar
Tempohari diwaktoe pertoekaran Be- pada toean Theiss.
stuur lama dengan Bestuur baroe, soerat

itoe:
Boekti jang seterang-terangnja, ialah kedjadian
pada masa jang akan datang.

Masa itoe masih pandjang. Kita masih
banjak mempoenjai waktge akan .meDalam itoe pertemoean, kata saksi lagi,
soerat jang
1
diterima oleh toean
noenggoe.
Dan, sekarang datang pertaWilly Pa
Sak
membalas tidak ada #dibitjarakan tocan 'Theiss mesti njaan: siapakah jang akan menggantikan
djadi
Voorzitter
dari
Hoeria
Christen
Batak,
itoe soerat-soerat saksi tidak tahoe, jang
£
jang dibitjarakan waktoe itoe, jaitoe kalau toean Kanoen?

Dimana-mana kita dengar tjerita, bahwa
satoe soe- saksi tahoe, tjoema satoe soerat dari leden H.C.B. setoedjoe toean pendeta
bank jang dibalas oleh Bestuur baroe
toean
Abdoellah Loebis, akan madjoe
rat jang ditoelisnja dalam bahasa Belanda
dari Hoeris Christen Batak, jaitoe soerat djoega boleh diangkat djadi Voorzitter. kemoeka selakoe Hoofdredacteur, seperti
dimana
ada
diterangkanuja,
bahwa
Hoeria
Tambah djaoeh orang India berdjalan,
pada Nederlandsche Handel Mij.
Tocan Theiss menerangkan pada Land- tjerita didalam 1001 malam: karena raiat
tambah djaoeh Inggeris mendjalankan si- Christan Batak jang dikepalai oleh pesakitan
mendjalankan actienja menoeroet
raad, bahwa biasa segala besluit-besluit banjak jang mati, Radja sendiri madjoe
Ledenlijst jang dimadjockan oleh pekapnja, tambah nampak perloenja: ,h a- pengaroehnja pergerakan jang ada ditedari Kerkeraden di Medan dan di Tanah kemedan peperangan.
roes sama sama pandai mena1gah-tengah orang Batak jang maoe me- sakitan President serahkan pada toecan Batak mesti disjahkan oleh ZendelingleeBaiklah djangan kita jang menjatakan
awan Rynsche Zending dan Pemerintah, Theis soepaja boleh diperiksai oleh ini raren, kalau tidak, itoe poetoesan tidak
han hati.”
saksi.
pikiran
tentang toean Abdoellah ini. Kita
Mesti diakoei, bahwa dibelakang Ghan- jaitoe Hatopan Kristen Batak.
Menoeroet
pemeriksaan
dari saksi bisa berkekoeatan.
koetipkan berikoet ini pendapatan soerat
Halmana berboekti, kata saksi, njata Theisss kedapatan beber.ipa kesalahan dari
die, tidak sedikit pengikoet-pengikoetnja.
Mr. Fcwerda minta ditanja pada saksi kabar lain, jaitve Oetoesan SoemaBahwa

semangat”

jang disebarkan oleh

Toean Theiss batjakan lagi

dari

critiek-critiek.

dalam

soerat

kabar

Ghandie, soeboehrtoemboenja didalam per- Soeara Batak terhadap pada Rynsche Zending dan Pemerintah, dalam soerat kabargaoelan bangsanja. Bahwa jang menga- nana pernah dikabarkan bagaimana senoet semangat itoe, tidak moedah loen- »rang politieambtenaar ditjela sebab tidak
toernja, meskipoen jang mendjadi ikoetan maoe berdiri diwaktoe dinjanjikan lagoe
Indonesia Raja dan lagi berboekti dari
telah dipendjarakan.
leiders
dari itoe perkoempoelan toeanDjika pihak Inggeris tidak mengindahtoean M.H. Manullang dan A. Soetan Soekan keadaan jang sedemikian roepa. Djika moeroeng soedah selaloe kena hoekoein,
tidak diakoei adanja pengikoet-pengikoet kata saksi seteroesnja.
jang sekian djoemlahnja. Djika semataMr. Ferwerda oendjoek
satoe soerat

nama-nama

jang

dimasoekkan

kedalam

itoe ledenlijst antara siapa:

Hoetasoit, apa dalam pertemoean diroemah tocan Hemmers dengan mr. Van

tra:

le. M.O. Soemoeroeng, lid Mission Batak Helsdingen

'Tentangan kwaliteit toean A. Loebis sebagai
journalist kita tidak oesah oetarakan disini, ka-

lid

hari kesawa sampai tjoekoep mengetahoeinja, al-

2e.
3e.
lid

4e.

pernah pesakitan mengakoe
Hendrik Toepan, beloem pernah djadi jang perboeatannja itoe memang dalam
H.C.B,
kesalahan? '
Enos Goeltom, beloem pernah djadi
Saksi Hoetasoit mendjawab, bahwa
H.C.B.
dalam
vergadering itoe pesakitan tidak
Wislij Loembantobing, dari Meada mengakoe

thodist.

akan kesalahannja.

rena selain dari orang jang melongo beberapa

thans boeat journalistiek sekarang ini.
'Tahoelah barangkali djika dimaksoed

beberapa poeloeh tahoen jang soedah laloe.

Achirnja Oetoesan

memporstel, soe-

dengan

katja

poetih, dengan tidak dipe-

ngaroehilsiapapoen djoega.
Dan setjara demikian, serta selakoe orang jang ngeri melihatperkarange-

ri, kita tentoe mengharap-harap, soepaja
Dalam pada itoe, ada baiknja disini kita pe-

ringati:

Inggeris adalah soeatoe

anggota Vol-

kenbond. Ialah satoe bond jang mengoe-

sahakan damai di Doenia,. Ialah sesoeatoe

serikat dari bangsa-bangsa jang mentijintai
damai

“dari

moempahan

akan melihat petiadasoeka

darah.

Oleh sebab itoe, setjara satoe anggota

(dari soeatoe serikat

jang anti

darah,"

“Inggeris tentoe mempoenjai soeatoe rasa

0000 000000000

jang ngeri itoe djangan sampai kedjadian.

Weefit

Tyre

Rerubbering

Co.

“0

00000000000

'Toean President bertanja pada saksi paja Redactiestaf Tewarta Deli lebih
Pesakitan menerangkan atas pertanjaan Hoetasoit
: ,,Apa toean ada bilang dalam lengkap, djangan
Radja
ja jang matocan President tentang itoe ledenlijst
pertemoean
itoe,
bahwa
toean
menjesal
djoe
kemedan
Perang,
melainkan
adpibahwa pesakitan tidak tahoe hal itoe jang
mata ,,tangan besi” sahadja didjalankan, dari seorang ambtenaar jang menerang- ia tahoe, jalah menoeroet adanja tanda- akan perboeatan toean dan toean sendiri soer dan koemis-saris djoega perloe.
tidak berani kembali pada Rynsche ZenDengarlah porstel Oetoesan:
boekan tidak boleh djadi akan timboel: kan-bahwa Hoeria Christen Batak jang tanda tangan sadja jang ada dalam pre- ding tjoema sebab toean takoet pada leden
sentielijst
jang
diperboeat
dimoeka
notaris
dikepalai
oleh
pesakitan
sekali-kali
tidak
keras sama keras.
jang melepaskan Bestuur lama."
Ada lebih baik, oempamanja ia voorstel 'socada memboeat persamboengan jang tidak Gottgens, jang
memberi keecasa pada
paja djoega dari antara bestuur-bestuur -perocSaksi Hoetasoit: ,,Tidak, sebab tidak
pesakitan
memimpin
itoe
perkoempoelan.
sahaan itoe, sekai
jang terdiri dari toearDemikian djoega sebaliknja. Djika pihak baik dengan Soara Batak.
ada satoe sebab jang memaksa saja mesti
toean Hadji Kasim, Piadi Sahboedin, dan laintakoet, sebab geradja itoe saja poenja
India tiada poela mengindahkan, kekoealain didjadikan sebagai Ie redacteur, 2e. redacsendiri
saja ada lid djoega dari Hoeria
teurdan seteroenja ......
saan jang ada didalam tangan Inggeris. — 000000000000000
000000000000000 ChristendanBatak".
Djika kepentingan - kepentingan Inggeris
(Ada Samboengan).
Dengan staf seperti ini, soerat kabar
setjara adanja sekarang, semoeanja disamada harapan akan madjoe. Tahoen dihapingkan sahadja, maka akan lebih moe» Pemeriksaan perkara ini dioendoerkan dap aandeelhouder boleh menerima ,keoentoengan lebih banjak, tapi .... djangan
» sampai besok.
dah terdjadi keras lawan keras.
Shanghaistraat 1
Perkara
beberapa
orang
Christen
Batak,
berapa ada oeang dalam kas!
? jang ditoedoeh memasoeki pekarangan tanja orang
eerste redaktoer seperti adpSelakoe orang jang berdiri diloear
(Dioedjoeng Hakkastr)
» geredja, djoega besok diperiksa.
soer
toean
Hadji Kasim, jang membatja
pagar, maka perkara ini kita pandang

»
»
»
Telefoon No. 1525.
»
?
»
»
Band Boeroek
?
Apa toean merasa senang dengan REPARATIE toean poenja band?
“
Djangan berikan oentoek memperbaiki pada jang tiada mengerti.
Bawalah pada kita, dimana kita kerdjakan toerdet peratoeran Europa.
“
Memperbaiki dan Memperbaroei “?
?
Itoelah
Spec ialiteit
Kita,
»
Band boeroek kita bisa bikin baroe.
?
Selamanja kita poenja kerdja atas djaminan oleh kita.
»
73
Tanjalah keterangan!
?
00000000000000 00000000000000 ?
ME

DAN

soerat
mata

—0—

“

Pipi njonja berdarah.

Kemarin sore, kedjadian satoe pelemparan jang tidak disengadja di-Renbanstraat

atas diri seorang njonja jang liwat dengan
autonja, sehingga pipinja loeka

Kedjadian

berdarah.

itoe ditjeritakan doedoeknja

sebagai berikoet.

Seorang

banjak

belasting mesti memakai 4. kata
didalam kabar kota tentow

pekabaran perkara dwangschrift,

sebab beliau djoega ada mendjadi Penghoeloe.
Tapi, sajang! staf jang demikian, jang

mengoentoengkan bagi aandeelhouders,
tidak djadi, sebab kemarin dalam.Pewarta
Deli ada entrcfilet jang mengi-

anak oemoer kira-kira empat takan : kabar itoetidak betoel.
dengan mempergoenakan sebilah bamboe, p Sajang! Keoentoengan tahoenan oensebagai boesoer panah. Sekonjong-konjong toek Redactie tidak djadi ,,mampir" kedaDirektoer!
waktoe. bamboe terseboet terlepas dari lam kantong toean
tahoen

bermain-main dimoeka roemahnja

tangannja

melamboeng

begitoe djaoeh,

jang menjebabkan mengenai pipi seorang
njonja jang sedang diatas autojang liwat.
Oleh karena jang poenja perboeatan
melainkan anak ketjil sadja, dia tjoema
mengantjam dengan menjatakan akan memanggil

oppas.

Sang anak

djadi...... . menangis

Kebakaran hebat di Rampah.
Beberapa orang manoesiamendjadi

ban,

Di Soengai Rampah
bakaran

kor-

telah terdjadi ke-

j. hebat, j. telah mengorbankan

uga

orang

Politie Agent, dan seorang

Mengingat j. orang terseboet tjoekoep
tenaga dan tidak,kekoerangan soeatoe apa,
dengan
perantaraan “courantini, diperiBra
poekoel 4 pagi, ditoemah ngatkan kepada publiek.
1
kereta "angin. Api itoe menjala
Orang itoe selamanja bersamadengan
diatas loteng.
seorang anaknja, oentoek kaki tangannja
Tiga: orang politie agentj. berdjaga di menjampaikan
soerat-soeratnja - mintak
Post politie, dimoeka kedai itoe, memberi dikasihani.
pertolongan,
bersama -Wijkmeester
der
Djemari
terseboet berbadan tegap,

ijkmeester Tiong Hoa.
f Kedjadian itoe pada malam Selasa 6 Mei

Chineezen di daerah terseboet. Pekerdjaan
mereka telah selesai, apitelah padam.

leng-kaleng minjak benzine
Api itoe

mendjalankan

kekoeasaannja.

sabar lagi.
mengintip
Ketika itoe
H. laloe

jang

laloe, H. tidak

Kira-kira poekoeP 10, ia datang
sigadis dari bawah
roemah.
orang soedah masoek tidoer.
mendjoeloek dari bawah. Ma-

Roemah roemah jang berdampingan delang baginja, boekdn sigadis jangterdjoengan.kedai terseboet toeroet” terbakar.
Diantara itoe datanglah j. m. Tengkoe

loek, melainkan

...... maknja.

kan

ng
pi
da f150 dipersalahkan sebab perkara me- NEGERI
moekoel orang sakit itoe.
Dalam reguisitoir Officier, ia menjata-

Sinar-Deli.

mata jang se-

orang lagi sehingga matanja roesak sama
Sekali.
Roemah jang terbakar 4 pintoe, keroegian berdjoemlah 8000 roepiah. Akan

tetapi ini ditanggoeng oleh Assurantie.
Politie-politie jang terbakar itoe dibawa
keroemah sakit Tebing Tinggi dengan

Roepanja H. soedah nekat, dan ia mengantjam: ,kalau kau maoe mati, rapat

oentoek

terseboet terpandang
tidak mempoenjai
hak sebagai orang
Eropah.
Tentang penda'waan pasal gadji jang
ditahan selama mendjalani hoekoeman dengan mendapat verlof itoe. tidak dapat

Chauffeur.
Perhatikanlah !

diterima, oleh hakim Kitena hakim ber-

H. soedah

.....
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Kisaran mendapat satoe vervolgschool,
Nanti pada awal cursus 1930/1931

Aneta Radio.

Harta jang terpendam di Zaandam.

Den Haag, 5 Mei. Orang jang tadjam
pemandangannja jang datang dari Djerman
itoe, soedah kembali ke Zaandam. Ia

terdam, toean de Vlugt,

soedah

kembali

dari Londen. Dengan soenggoeh ia menerangkan tentang penerimaan jang
dan perdjamoean jang disoegockan

baik
ke-

padanja.

Prof. Treub dioperatie.

tidak ada keterangan jang
Setiap hari terdjadi ketjilakaan auto. pendapatan
Amsterdam, 5Mei. Prof. Treub dalam
tjoekoep
dimadjoekan
oleh M. Ihoetan
Korban djiwa tida sedikit, apalagi korsedikit
hari lagi akan dioperati dalam sebahasa ia tidak senang dengan peban roesak anggota manoesia.
boeahroemah
perawatan di Leiden.
nahanan
gadji
itoe.
Soepir soepir, diselakan membatja naSekarang
M.
Ihoetan
sedang
menimKingford
Smith di-Amsterdam.
sehat..ji
b
in,
kita koetip dari
'bang-ntmbang
"apa
akan
memasoekkan
Bersedia akanssoea-y
Service:
.
pengadoean baroe atau akan memboeat
toepenerbangan.baroe melaloei Ocean.
berdjalan appel kepengadilan jang lebih tinggi. Sele. ” Hendaklah — selaloe
ada terboeka djalan, beliau akan
ditengah
djalan.
akan
tetapi lagi
Den Haag, 5 Mei. Kingford Smith telah
menghindar
sebanjak-banjaknja — ke- menoentoet haknja. Djadi artinja perkara datang dengan ,,Statendam" di-Amsterdam.

2e. Djanganlah

mengedjar orang lain

djikalau Stidak perloe, djanganlah berkehendak meliwatinja sebeloem diketahoei
Boejoeng!”
Boejoeng lari keroemah mentjari pisau, benar kalau-kalau ada orang datang dari
tetapi.ketika ia kembali,
lenjap!

BELANDA.
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M. Ihoetan contra Sjarikat
menjoeroeh kerdjakan soeatoe penggalian
Tapanoeli.
baroe. Beberapa boeah petjahan-petjahan
Tadi perkara pengadoean M. Ihoetan porcelein soedah didjoempai. Satoe perjang menda'wa atas Sjarikat Tapanoeli |himpoenan menjediakan oeang boeat ongsoedah di poetoes oleh Residentirechter. kos meneroeskan penjelidikan harta jang
Penda'waan pasal ontslagsalaris boeat 6 terpendam itoe lebih djaoeh. ,
Minggoe ditolak, karena M. Ihoetan daD2 Vlugt poelang dari Londen.
lam hal ini menoeroet timbangan hakim
Den Haag, 5Mei. Burgemeester Ams-
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Sepoeloeh Kasehat

seorang dokter memoekoel

orang sakit jang dalam
pendjagaannja,
memang kasar kelakoean itoe.

Siiboe djadi riboet. Seorang bernama
Zainarrasjid Pangeran van Bedagai, serta satoe corps politie dari Tebing Tinggi, Boejoeng, disebelah roemah, melompat ke' bersama commandant dan toean Men- locar mengedjar H.
H. mengambil langkah seriboe, ditengah- kiri djikalai ada kareta jang datang dari
delaar Controleur Tebing Tinggi, dengan
Djanganlah berdjalan kentjang
tengah
malam jang gelap itoe. Karena moeka.
pompa.
tergopoh-gopoh, ia djatoeh masoek keda- di pembelokan dan ambillah djalan seDengan segera dilakoekan pemompaan
Seorang dari politie itoe terkelintjir ka- lam lobang jang dalamnja 3 Meter. Boe- banjak-banjaknja kekiri diwaktoe pembelokan itoe.
kinja, air jang memantjar dengan deras joeng teroes mengedjar.
dari pompa itoe, mengenai

oleh Raad van Justitie.

kan, bahwa

H. soedah beberapa lamanja ,mengganggoe” seorang perawan, tetapi sigadis

tidak soedi.
Beberapa malam

(sehingga menjebabkan matinja orang itoe.
Kemarin perkaranja
soedah dipoetoes-

Batjalah

dan sehat, tetapi roepanja penjakit segan

Kerdja, soedah meradja lela ditoeboehnja,
Disebelah bawah ada beberapa kaleng karena beloem sekali djoega dapat halaminjak benzine. Api bekas kebakaran itoe ngam. Doeloenja Djemari terseboet hidoep
djatoch ketempat minjak terseboet, oleh senang karena dipelihara oleh seorang
sebab mana tgydjadi peletoepan, jang se- Europa.
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perti boenji meriam. Roemah terbakar
jang telah (dipadamkan apinja, terbakar
Satoe perkara loetjoe dikampoeng.
'kembali, dan sekali ini mengorbankan
»Kalau kau (maoe mati, rapat Boejoeng!”"
djiwa "manoesia.
—teriak seorang pemoeda H., jang ketika
Keempat orang itoe terkoeroeng dida- itoe didalam seboeah soemoerjartg dalamlam api, jang menjala itoe. Tiga orang nja 3 meter pada malam hari.
veldpolitie terseboet dengan soesah paKedjadian ini di Kampoeng Temboeng.
jah- melepaskan dirinja dari bahaja ,api Kissahnja begini:
dan
seorang
dari
antaranja
sctelah sampai kelocar ia lari kedjoeroesan
soengai,
dimana ia teroes melompat ke
soengai itoe. Hanja Wijkmeester Tiong
Hoa, jang telah mendjadi korban api itoe,
dimana majatnja terdapat ditengah ka-

s0000eKooooooro

moeka.
Djanganlah mendesakkan orang
jang naik kereta angin atawa berdjalan

ini

beloemlah berachir.
Golongan kaoem boeroeh

perloe djoega

Atas pertanjaan ia menerangkan bahwa ia

ada berniat dalam boelan Juni atau Jul:
memperhatikan
ini, siapa tahoe, kalau- memboeat soeatoe penerbangan melintasi
kalau perkara seroepa ini tiba poela atas laoetan besar dari lerland ke-Amerika,
dirinja.
.
jaitoe jang dilaloei oleh Southern Cross
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mengelilingi doenia. Ia beristerahat satoe
Penangkapan Gandhi..
boelan di-Amsterdam boeat mengoempoel
Orang - orang India persediaan jang perioe. Ia sedang menimmerasa tidak senang. bang akan membawa seorang djoeroe
Kabar jang mengatakan penangkapan terbang Belanda, sebab terkenal didoenia
Gandhi,

njatalah menimboelkan perasaan

dari

pengetahoean

orang Belanda dalam

jang sangat tidak senang pada kalangan penerbangan.
berhak djoega pada sebahagian dari djalan. orang-orang India diseloeroeh doenia. Di
|
,
3e. Mcenghindarlah dengan selekasnja 'Oostkust ternjata djoega timboel perasa- AFRIKA.
motor.
Keriboetan orang hitam di Afrika Selatan.
Dioesoet lebih djaoeh asal api, dan jaitoe pada 1 Juli dihadap ini, akan di- kekiri, djikflau orang jang datang dari an demikian.
Sebagai soedah dikabarkan kemarin,
kenjataan sebagai berikoet:
boeka,, satoe vervolgschool di-Kisaran belakang ada memberi tanda bahasa dia
Forcester, (Kaapprovincie). 5Mei ada
hendak liwat. Djanganlah sekali-kali me- segala toko-toko dan kedai-kedai orang terdjadi keriboetan hebat antara orangToke kedai itoe pergi ke Medan, hanja bertempat dekat Kantoor Veldpolitie.
soepaja dia tertinggal dibela- India disini ditoetoep menjatakan doeka- orang koelit hitam dengan Politie, dimatinggal isterinja dan anaknja didalam roeMenilik
bagaimana banjaknja moerid- lombanja
kang,
karena
ketahocilah, bahwa peker- tjitanja atas penangkapan Gandhi.
mah terseboet. Seorang koeli kedai itoe moerid dari Volkschool seloeroeh district
na banjak jang mati dan loeka,
Lebih djaoeh dapat kita kabarkan, bahmemasang lampoe laloe mengisap tjandoe, Kisaran, memang soedah sepatoetnja pe- djaan jang sedemikian boleh dihoekoem
Asalnja keriboetan itoe ialah berhoe- kedai, boeng dengan sikapnja Thomas, pemim:
dan tertidoer didekat lampoe itoe
merintah mengadakan vervolgschool di- walau kereta apa sekalipoen jang memin- wa selain dari menoetoep kedai
djoega diboeat sembahjangan ditempel pin dari afdeeling Crimineel onderzoek
Wijkmeester jang meninggal itoe me- Kisaran sebagai jang akan terdiri ini. Tiap- ta djalan itoe.
4e.
Pada
tiap-tiap
persimpangan
jang
orang Hindoe boeat mendoakan soepaja di Kaapstad,
ninggalkan seorang isteri dan 8 anak, tiap tahoen, beberapa banjaknja moeridjang
pada penghabisan
diantara mana jang paling
jang beroemoer Il tahoen.

toea seorang

jang

ta'

dapat diterima

di-Inl.

dari

djalanan,

karena

mereka

itoe

tiada lepas pemandangan haroeslah mem-

II Kisaran, jang datang dari beri tanda dengan soeiira (trompet, klaVolkschool, disebabkan ketiadaan tempat. xon dll) akan tetapi djaga soepaja terTentoelah vervolgschool itoe akan ramai dengar poela kalau-kalau ada soeara dari
dikoendjoengi moerid-moerid nanti, bila seberang. Djikalau demikian halnja, haroeslah berdjalan dengan ati-ati dan djatetah diboeka.
nganlah loepa, bahwa
kereta jang dise—0—
belah
kiri
dari
kita
selamanja
berhak berHoofdjaksa Sibolga soeka ke-Medan.
djalan
lebih
dahoeloe.
Baroe dikabarkan, bahwa hoofdjaksa
School klas
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D.S.M.

moerid

kaki

akan memboeat Soemoer
goenanja
sendiri di

boor

Tebing Tinggi
Menoeroet chabar, bahwa pihak D.S.M. i
telah memvoorstel
kepada Gemeente |
Teb. Tinggi soepaja dibenarkan kepadanja |
5e. Sekiranja hendak menoekar haloz
memboorair dibangsal
D.S.M. disana | Medan ada mengirim soerat pada hoofan,
haroeslah memberi tanda dengan tagoenanja.
Biarpoen
Gemeente |djaksa Sibolga dalam mana hoofdjaksa
telah
menarik ongkost jang semoerah | Medan mengatakan kalau tocan Mohammzd
beliau
moerahnja jaitoe 7'/, cent per-M'. sedang 'Thoha soeka pindah ke-Medan
kepada publiek 30 cent per-M?,D. S. M. !hoofdjaksa Medan soeka bertoekar temIpat artinja beliau soeka ke-Sibolga.
masih keberatan.
Boekti dari ini keberatan, jalah dalam

vergadering Gemeente

jang

baroe-baroe | Sekarang kita dengar kabar

diperbintjangkan hal keberatan |hammad

ini, telah

Thoha

soedah

tocan

membalas

D.S.M. itoe, begitoe djoega tentang per-| ratnja tocan Oesman hoofdjaksa
itoe, antara

mintaannja.

Menoeroet kepoetoesan Gemeente- ver-

gadering permintaan mana

tocan

dalam

sue-

Medan

soerat

itoe

Mohammad

Thoha soeka
doea boelan
lagi akan ketahoeanlah pertoekaran tempat ini. Hoofdjaksa Sibolga poen kelihatan ada keras sekali soepaja beliau ting-

ditolak“. Se- bertoekar tempat. Kira-kira

bab penolakan permintaan itoe, menoeroet chabar lebih djaoeh D.S.M.
akan
memvoorstel kepada Zelfbestuur van Deli.
Menoeroet keterangan jang ahli, bahwa voorraad air di T. Tin ygi ada sedikit

mketjil.“

kabarnja

lain-lain

Mo-

gal di-Medan,

sementara

hoofdjaksa

Me-

kang

haloean

mana

jang

hendak

diambil

itoe. Ataupoen oleh karena sesoeatoe sebab hendak mengoerangi kentjanrgnja
berdjaian atau berhenti, haroeslah memberi
tanda kepada jang datang dari belakang.

Sekali-kali tiada

boleh menghalang-hala-

ngi perdjalanan orang lain,
6e. Berdjalan dengan setjaranja soepaja

djangan terlaloe banjak mempergoenakan
rem.

Akan

tetapi bilamana

perloe,

dja-

nganlah takoet mempergoenakan rem itoe
dengan sekoeat-koeatnja, dan djanganlah
soepaja rein itoe

bekerdja

baik

Djikalau

Sepohon

pisang 30 djantoeng.

Kisaran pada seberang soengaikira
5/4 K.M. djaoehnja dari kota Kisaran
sepohon pisang jang berdjantoeng

biasa. Toeroet tjerita dari oelong
Sekiranja berbetoclan
dengan apa jang jang poenja tanaman itoe soedah sampai
dinjatakan
oleh ahli itoe, kira-kira per- 3 boelan, dengan tidak ada ganggoean
mintaan

itoe akan ditolak djoega.

apa-apa Sepohon pisangnja mengeloearkan
djantjoengnja 30 boeah. Tetapi sajang
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8 pitjis paling besar 6pitjis paling ketjil. djantoeng jang 20 itoe, sekarang tinggal8
2
Akal
baroe
men- lagi. Menoero jerita diri Oelong djantong
pisang jang 22 bidji lagi, diambil oleh
tjoeri doeit.
orang-orang
jang datang memperhatikan
Seorang jang tidak dikenal, telah dakeadjaiban
pisang
itoe bergoena oentoek
tang ke Oranje Bioscc op Medan meminta
8 ketip

sepoetjoek

kepada

masinis, dengan

soerat, sebab katanja ia ke-

laloe.

Comespondent Sinar Deli di Pangkalan Berandan, mengabarkan tentang
orang jang

mengakoe

bernama

Djemari

ini:
Di Medan mendjalankan rolnja dengan
memakai' nama: Djemari.

peringatan.
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H.B.S. Medan.
Aneta mengawatkan, toean J.H. van
Lint, benoemd djadi leeraar pada H.B.S.

Pendoedoek jang diantarkan
kekoeboer.
Djoemlah
pendoedoek
Medan, jang
meninggal doenia antara tanggal 27 April

dengan 3, Mei 1930: 30 orang (18 Indonesier dan 12 Tionghoa.

Kita tahoe seterang-terangnja, dikamPenjakit jang berdjangkit. pada masa
poeng Aloer doea P. Brandan takada itoe djoega, adalah: baciliaire dycentrie:
orangj. beradres begitoe, tetapi adres itoe 4, jang meninggal 1 dan Typhus : 2 orang.
ada dari 'Kampong Paja Kiri, dimana oran
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itoe tinggal. Kalau kita tidak keliroe, orang Schrijver jang memboeat soerat palsoe.

itoe,

minggoe

Perkoempoelan orahg-orang India disini jang bernama Btitisch Indian Association mengirim kawat kepada Lord
Irwin, Onderkoning di India jang boenjinja : ,.Britisch India Community Eastcoast

of

Sumatra

regrets arrest of Mo-

hatma proclamed hartal
today” jang
maksoednja kalau dibahasa Indonesiakan:
»Perkoempoelan orang-orang Britsth In|dia di Ooskust van Sumatra disebabkan
penangkapan Gandhi menjatakan doekatjitanja hari ini.”
Kepada Congres Nationaal India diki-

rim

djoega

itoe kalau hendak memakai auto jang

be-

8e,

Perboeatiah

dengan

seboleh-bo-

mendjadikan
memboeat

perselisihan.

— Djanganlah

ingar bingar dan

boenjikanlah

sebetoelnja.

bernama

Djoehari,

dan

liwat dengan tiada memperhatikan kalau-

kalau ada

kereta lagi

jang

datang dari

belakang. Perhatikanlah ini, karena kalau
terdjadi sesoeatoe bahaja tentoelah akan

mendatangkan

kesoesahan

djoega

bagi

toean.

Nederlandsch Indische
Handelsbank. N.V.

Medan,

T.T.

djikalau

hendak

meliwati

DARI PERGAOELAN. .

Perkara penganiajaan oleh
malsoekan paspoort
Gouvernement dan
seorang dokter.
aanduidingskaart
(satoe
soerat
keterangan
dengan
pocas
berasa
'anakah manoesia jang
me
jang
Sebagai kita telah chabarkan, seorang
tentang diri orang, oentoek dalam perdjapenghidoepannja? Dan kambing manakah
Tasi, pocas lepas disatoe padang roempoet sahadja 7 lanan
dokter nama H.K. sebagai tabib pada
di
Indonesia,
jang
boleh
dipakai
kah artinja poeas? Jalah soeatoe tempat 10 tahoen lamanja.)
Singkep Tin Mij. terdakwa menganiaja
jeng tidak ada watasnja, seperti laoet jang tidak
seorang Tionghoa jang djadi patiennja,
Pemeriksaan sedang dilandjoetkan.

nampak tepinja.

1930.

Amsterdam

Congres National

Afrika,

Tatkala doea

orang detective bersama anak negeri naik
kereta, majoor Thomas dan seorang detective jang ketinggalan dibelakang soedah
mendapat serangan dan dilempar dengan
batoe oleh orang banjak Mereka soedah
dapat melenjapkan diri dengan
Kemoedian

segera.

anak negeri sesamanja ber-

Kemoedian

Britsch Indit
Hongkong

»
»
Zicht

Amoy
Shanghai
Manila

#
Zicht

140.

90./3
924
85.
117.
124.4

bahwa

lima

memakai

sendjata

pisau

dan boks-

beugel. Politie terpaksa melepaskan tembakan boeat memperlindoengi commandant jang soedah diserang dengan kampak.
Dari Kaapstad berangkat lima poeloeh

orang politie bersendjata ke Worceste.
SPANJE.
Keriboetan.

Madrid, 4 Mei. Dalam satoe pedato
j. menarik hati dalam satoe pembitjaraan,
professor Unamuno mengoetjapkan, bahwa
tiap-tiap orang dapat membantoe revolutie
di Spanje.
1
Sebagai satoe protestatas perlakoean j.

kekerasan

dari politie terhadap orang ba-

njak pada tatkala Unamune datang di Mad-

rid, maka moerid-moerid sekolah. Univer-

Belgit (per Belga)

35.

Frankrijk

10.4

siteit di Madrid mogok dalam 24 djam.

Beberapa keriboetan.
Madrid,4 Mei. Selama Unamuno memboeat pedato, doea poeloeh orang. .pe-

Frankrijk

10.

Duitschland

59.7/s

Italig

59.7
13./3

»
»

Zwitserland
Kopenhagen

48.1,
67.

»

Stockholm

67.1,

Mei

Shanghai
Hong Kong
Amoy
Straits

1930, poekoel

moeda-pemoeda kaoem monarchie dengan

memakai sendjata besi berbatang menjerang kepada Prieto, politcus socialist.

lam keriboetan itoe. Politie

Prieto dan lain-lain

mendapat loeka

ksa me-

lerai kedoea

pihak.

ma

belah

hari itoe studenten. dari . Universiteit.

Chung Hwa Bank.
7

dikabarkan,

orang mati dan 17 orang loeka, sementara
commandant dari Politie mendapat loeka
dan doea orang mendapat keroesakan
badannja ketika terdjadi perkelahian antara
100.'/3 14 orang politie bersendjata dengan satoe
99.73 koempoelan orang-orang jang maboek
12.08”/,
12.06./,
11.38,
11.36./,
248.4
248.
123.4
123,

Singapore

terpaksa moendoer dari tengah-te-

ngah orang banjak jang menangis dan
bersedih hati jang sedang mentjahari sanak
saudaranja jang mati dan loeka.
Y

jang

T.T. Londen
Zicht Londen
T.T. Australie
Zicht Australie
T.T. Amerika
Zicht Amerika
T.T. Japan
Zicht Japan

seboeah kereta jang berhenti, hendaklah T.T.
diberi soeara dengan setjoekoepnja, karena Zicht
kerap kali dengan tiba-tiba keloearlah »—
orang dari belakang kereta itoe hendak

Seorang djoeroe toelis ada Zelfbestuur menjeberang djalan jang tidak melihat
akalnja mentjari wang dengan djalan be- di Kisaran, telah ditahan preventief dida- kalau-kalau ada kereta jang hendak liwat
gitoe, soedah berdjalan lebih dari 3 tadisitoe.- Oleh karena itoe perhatikanlah
lam pendjara di Tandjoeng Balai.
“hoen.
Menoeroet berita Sumatra Post, kentjangnja perdjalanan.
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bahwa djoeroe toelis itoe ditoedoeh me-

7 Mei

Zicht

10e. Berdjalan melaloei djalan jang di- T.T.
diami orang,

ke-

sesama anak” negeri.

kawa? seperti itoe dengan kelahi. Sembilan belas orang agent politie

Djanganlah memakai lampoe jang

lehnja soepaja auto jang sedjadjar dengan
toean atau jang melintang djangan sampai
mendapat rintangan, sehingga boleh djadi

mela-

la menangkap seorang anak negeri jang
dilihatnja lebih dahoeloe tengah mengisi
senapang sewaktoe diadakan vergadering

tetapi

remnja lebih dahoeloe.

Te.

riboetan diantara

boeat

perkara

Chabar Dagang

loem dikenali, haroeslah periksa dan tjoba
menjilaukan mata walaupoen hanja bersoca dengan orang jang naik kereta-angin
atau berdjalan kaki sadja. Mereka itoe
boleh djadi silau matanja sama sekali,
sehingga takoet kalau-kalau terdjeroemoes
kebawah atau itoe.

ini datang kesana

koekan pemeriksaan dalam

ditambahi boenjinja: and offers prayers soedah sampai, seorang soedah mati kena
for his early release” jang ma'nanja dan tikam tatkala ia mendjalankan penangkamemboeat sembahjang oentoek kemerde- pan. Orang jang mempergoenakan sendjata pisau itoe soedah ditembak mati. Kakaannja.”.
pitein Barter soedah dikampak sampai
mati, kemoedian Thomas menembak mati
akan orang jang memegang kampak itoe,
tetapi seorang perampoean menghoenoes
pisaunja dan tikamkan kepada toean Barter.
Kemoedian politie melepaskan tembakan,

trompet, klaxon d.l.I. itoe seperloenja sasoesahan. Orang ini, mengakoe bernama
dja sekedar oentoek mendjaga didjalan.
9e. Berati-atilah djikalau berdjalan dibeDjemari dari Kp. Aloer Doea Pangkalan
lakang kereta jang lain. Kebiasaan kepada T.T.
Beraridan. Tetapi, karena ia diperiksa
di Medan, jang sekarang mendjalankan mereka jang berdjalan kaki melampawi
pandjang, ia melenjapkan diri.
»
Demikian dikabarkan beberapa hari pekerdjaan itoe djoega dengan tijdelijk. djalan raja djikalau seboeah auto soedah »
—0—

jang

dapat dibebaskan.

dan poen keras sekali tinggal di-Sibolga. terboekti jang rem itoe tidak sempoerna,
boleh dikenai hoekoeman. Oleh karena
a05
Djadi kalau diboor lagi satoe air

disana, boleh djadi voorraad itoe akan berkoerang-koerang,
dan bisa djadi penDi
doedoek jang mengharap air dari Gemeen- kita
te akan ketiwasan, hal mana mendjadikan ada
satoc bahaja djoega.
loear

oeang

| ngan atawa penoendjoek djalan, soepaja
diketahoti orang jang datang dari bela-

Gandhi

da-

sore

di

Madrid menaikkan bendera merah diatas
12.—

gedoeng itoe. Bendera ini di

lekas

117'/, |soedah ditoeroenkan studenten Katholiek.
93.
Enam orang studenten mendapat loeka
85./,|karena perkelahian
memakai
boekoe
140'/, |tangan.

barkan, bahwa pelitie mempergoenakan
sendjata api pada waktoe' terdjadi keriboetan pada Medisch College dan. Universiteit di Madrid. Seorang Student dokter mati terboenoeh dan beberapa orang
jang loeka.“ Dikabarkan, bahwa satoe
spoedvergadcring dari Kabinet soedah dioendang.

«

Cirisis Kabinet.

mz DELI-BIOSCOO1

alah pasoekan-pasockan..India
dika- politie.

Perpignan, 5 Mei, Dari Madrid

«

dan oleh dimana sekalian " peratoeran-peratoeran
pemilihan . oemoem' distop, berhoeboeng

Pendjaga-pendjaga staking di Calcutta dengan keselamatan orang banjak. Goumemperhentikan segala pertandingan voet- verneur Generaal mendjalankan satoe oenbal dan Hockey.
dang-oendang dimana pemilihan dioendoerkan sampai bahaja keriboetan soedah berBomboy, 5 Mei. Dengan tjoekoep pen- achir. Oendang-oendang itoe memakai
djagaan, Gandhi soedah tiba di Borivii titel:
dekat
Bombay, dimana ia diambil dari
»Oendang-oendang bahaja oentoek menkereta api. Ia diantar dengan pendjagaan djaga keselamatan 1930."
politie ketempat iang beloem diketahoei.
'anggal baro€ dari pemilihan oemoem

Madrid, 5 Mei. Kabar dari Perpignan
itoe boleh dipertjaja. Seorang mati terboe-

akan ditetapkan dengan

Gandhisenangten-

noeh dan 17 orang loeka diloear gedoeng
sekolah dokter.

cirisis

tetapi orang banjak tinggal diam disebabkan perintah pihak politie tidak boleh
mengadakan vergadering.
Gowverneur
Generaal disorakkan tat-

itoe berlakoe selama hari Senin dengan
tidak berhenti-henti. Tempat perkelahian

peratoeran-peratoeran jang berlakoe atas
dirinja selama dalam perdjalanan itoe.
jang hebat ialah didjalan tempat politie
Terdengar kabar,
bahwa
Regeering
dengan studenten berkelahi, dimana mereka memberikan 100 roepiah saban boelan

Toneel.

Regeering

mema'loemkan

akan

koekan peratoeran keras boeat
hentikan perlawanan studenten

mela-

memperitoe.

Bombay,

SIAM.

menjoeroeh

SUE

Pada hari ISNIN

Tjeritanja

sangat

ramei, aclie, loetjoe,

pertjintaan, hebat dan pen-

CAROL,

satoe nona jang paling bagoes soearanja.

Pendeknja k'ta berani bilang, bahwa inilah film bitjara jang paling bagoes
jang kita soedah

Lebih

pertoendjoekkan dalam

doeloe

dikasi

satoe Fox Movietone

20905055663 6665
LELANG.

schap Bombay, sebeloem Gandhi berangkat lebih dahoeloe ia periksa kesehatannja, dan menerangkan bahwa ia sanggoep
bocat berangkat.

balasan sebeloemnja studenten itoe terhalau dari tempat pertahanannja.
Doea orang mati dan doea pueloeh
orang loeka.

of 1929

ting. Dimana penonton dapat liat dan dengar lebih dari 200 Nona-nona
jang terpilih tjantik, main dangsa dan menjanji dihiboerkan dengan muziek
jang sangat merdue dari lagoe-lagoe jang terkenal. Dan djoega RICHARD
BONELLI, satoe bintang Opera jang terkenal kampioen di New York.

A dvertentie

menoetoepi djalan dengan menimboeni boeat ocang makan Gandhi, begitoe
peti-peti dan tong-tong kosong,
djoega toelage kepada orang? sebawahnja
Lebih dari seratoes tembakan berbalas- Colonel Thomas, tabib pada president-

FOLLIES

Satoe film berbitjara jang soedah lama ditoenggoe oleh pendoedoek DELI
sekarang baroe sampei. Satoe pemandangan jang paling loear biasa diatas

ta pada pagi hari betoel soedah keloear,

akan bawa Gandhi soedah tiba dipendjara
terdjadi.
Yeroda pada djam poekoel I1 pagi.
"Perkelahian hebat didjalan.
Gandhi menerangkan
kepada wakil kala keloear dari Raad Rahasia Kabar
Madrid, 5 Mei. Keriboetan studenten Reuter, bahwa ia bersenang hati tentang dari segenap negeri diterima dengan tenang.
Didoega bahwa

kabinet

FOX

satoe soerat ma'-

loemat oleh Gouverneur Generaal. Valet-

tang oeroesan atas
dirinja.
5 Mei. Auto Politie jang mem-

' Poona,

Satoe Fox Film Special jang berbitjara:
100”/, ALL TALKING, SINGING, DANCING dan MUSICS

gambar

ini kota.

tambahan,

film

bitjara jang terpilih. Dan

News jang paling barue,

Jang mana penonton nanti liat dalamnja serta dengar.
Mussolini berkata-kata, dan lain-lain

13 Bagian

13 Bagian 48

tanggal 19 Mei

1930. djam poekoel-10 pagi, akan

lima (5) bidang keboen
Perintah boeat me- dilelang
nangkap Gandhi.
ramboeng merah kepoenjaan dari
5 Mei. Soerat perintah jang Ongah Daoed, letaknja didaerah

menangkap

pada

Gandhi,

kampoeng

Paja

Pinang (Tebing

|boenjinja
ialah, bahwa Regeering dengan
(hati-hati
soedah
melihatkan tindakan Gan- Tinggi Deli), boewat menjempoerSatoe bahaja auto
Vonnis Kerapatan
Idhi. Ia akan dimasoekkan dalam tahanan, nakan boenji
jang ngeri.
Padang No. 11. ddo. 22 Juni 1929.
Saigon, 5 Mei. Radja Siam dengan per- bersetoedjoe dengan oendang - oendang
'artikel
25
dari
tahoen
1827.
Ia
akan
Pelelangan
tanah keboen terseboet
maisoerinja
meneroeskan perdjalanannja

Perdjalanan

radja Siam

dengan

permaisoerinja.

seberapa lama
Regeering
mereka Iditoetoepkan,
merasa perloe. Ia ditoetoep dalam penpada pagi hari dan
djara Yeroda di Poona.

dilakoekan dikampoeng Paja Pinang, dan jang boleh tangkap
hanja raajat Radja.
Keterangan lebih djaoeh tentang
hal ini boleh tanja pada Djaksa
anaknja jang perempoean nama Vrandule boenji lontjeng dan menoenggoe disoedoet Kerapatan Padang.Bumeac dan njonja jang mcelia Manopa: | soedoet dijalan boeat mengadjak kepada
De Djaksa Kerapatan Padang,
dengan

auto.

Kemarin

soedah

meninggalkan Saigon
telah tiba di-Angkor (Kambodja) pada
malamnja.
Sebeloem tiba di-Kompong
Kabar tentang penangkapannja itoe di'Chnang, terdjadi satoe bahaja auto dimana siarkan didalam seloeroeh kota oleh congada doedoek Excellentie Phya Sarawongs, res dari vrijwilligers dengan dikoeatkan

karana. Njonja Manopakarana mendapat lorang banjak soepaja hari ini dan besok
kematian,
Phya Sarawongs dan anaknja mengadakan pemogokan besar serta da- 88

w. €

AM

BER-AOESAN

Kegemparan.
Gandhi ditangkap.
Dengan tidak

KESEGARAN

me-

tara mana
dihoedjani
terhindar.

Jang datang menangkap, districtsmagistraat dan politie superintendent bersama

pembantoenja 20 orang politie bersendjata.

djoegai consul Brittanie, akan
dengan batoe. Maksoed itoe setiap hari pada kedoca
boet atau datang di :

mengoetjapkan
selamat tinggal kepada
Vrijwilligers dengan“keadaan aman, serta
ia serahkan kepada
soerat
sepoetjoek

000000000000000

Inkoekan antjaman. Ketika satoe letoesan
lepas dari pihak orang-orang jang berarak

itoe maka serdadoe Boemipoetera poen
seorang dari pengikoetnja boeat disampai- melepaskan tembakan keoedara.
kan kepada onderkoning. Sesoedah itoe , Toekang bitjara dari pihak orang-orang
ia ambil koersinja jang dapat diangkat- jang berarak mengantjam kepada resident
angkat dan laloe berdjalan dengan digi- ditempat ini, dimana ia mempertahankan
ring politie.
dirinja hingga jang mengantjam dianja
loeka dengan tembakan pistol. Orang-orang
Toko-toko ditoetoep di Bombay.
Bombay, 5 Mei. Sebagai hasil dari sebab jang berarak itoepoen boebarlah.
Radio Saigon menerangkan bahwa pada
penangkapan
Gandhi, segala toko-toko
1
hari boclan Mei ada tentang di Cochin
orang Hindoe dan sebahagian besar dari
China
dan Cambodja.
orang Islam ditoetoep diseloeroeh kota
Bombay.
'Oeroesan

Pasar perniagaan emas dan perak, kain-

detachementen

:

ialah

pekerdjaannja,

Abbas Lyabji, jang terpilih Oleh Gandhi
boeat djadi pemimpin vrijwilligersnja.
Satoe vergadering besar dihadiri oleh
seratoes riboe manoesia dimana pemim“pin-pemimpin memboeat: pedato-pedato,
antara mana

ada

memperingatkan

njonja

ngan djalan

£
bg

I.

dipelakoekan

Naidu

jang

kepada | sekalian

jang

diteroeskan

de-

hadir soepaja actie ini

Begitoe

Selakan Toean-toean

AIER

PANAS

toean

kesabaran,

dan

djangan

setjara kekerasan.
Keadaan
ngantjam

mejang
di Krachi.

DilKarachi keadaan hawa ada mengan“Segala djalan-djalan raja didjagai

Serdangweg

No.

Telegram f Adres: 1

356

No.

.

Belawan teroes ke' Brastagi
Menoenggoe

boeat satoe malam

Djalan keliling sampai di Onder-

,

4—

2

55

» 30—

»

Radja dan Koeta

Tjane.

1000

Bisa

haloes.

dapat djoega didalam wangian Rose, Violet en
Terdjoeal diantero toko
provisien

en dranken

jang

ternama.

Terbikin oleh:

H. K.
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Bioscoop
5

-

Onderneming

$

3
?

Awas !
Moelai

Awas !!

dari sekarang

Oostkust,

kita

$

oentoek keperloean kebon -ke-

soedah

adakan

,,Bioscoop” (komedi

gambar) sewain compleet sama lampoe Electriesnja.
Filmnja disediakan. jang kotjak-kotjak

dan ramai.

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

.

dan

auto

lain-lain.

Pasar Malam.

5—

Lampoe

AUTO

Electrisch boeat keperloean

Keterangan boleh :tanja sama :

BIOSCOOP ONDERNEMING

2 35—

neming, bajaran 1 KM. , 0.35
- Agent dari-Motor-motor Sewa bogat antara seloeroeh: Medan— Padang—
Koeta

,,MULFORD”

Chocolade.

'AUTOTAPANOELI-MEDA
1 N

lamanja

moeloet toean, selamanja dida-

seger.

dari pembikinan dan kwaliteit jang paling

1055 Medan

Tarief harga sewa Motor-motor kita,
Moeatan dari:
:
1 orang
5 orang
f 8.—
f 7—
,
Medan ke Belawan
Boeat melantjong dalan satoe diam

dapat banjak ban-

TERTANGGOENG

bon di

Telf.

poen membikin

perasaan

Boekit Pajoeng

—

bisa

kesenangan bagi hantjoeran makanan.- Se-

PEPERMENT

495555550955555
,,TAPANOELI”
ABDUL- KADIR

AUTOVERHUURDERIJ

,MULFORD”"

,MULFORD”,

atau

lainnja,
lam

3 Km. dari Station Boekit
Toewa.
72

politiek di Ma Ita.

pe-

djoega, diwaktoe sehabis makan, kaloe pake

'Peperment

hassoooooosasos

Pengganti Gandhi.
Bombay,
5
Mei.
Boeat ae
menggantikan
:
:
gBAn
mendjabat

PEPERMENT

dari Lancashire

Timoer berdjaga dipoesat tempat bertenoen
dan dikantoor besar politie sementara
seboeah
auto patroli dari vrijwilligers
berdjaga dalam kota.

“Gandhi

mengoendipengi

0

Malta, 4 Mei, Setelah dilansoengkan
satoe vergadering jang lama di Malta,

kain benang dan gandoem diperhentikan
Doea

—o.nananB

didalam

- lam perdjalanan, kaloe orang
lantas ambil.

tempat terse-

Kedai Oudemarkt No. 2. — SampaliDengan memasang seboeah lampoe sen1 Mei di Indo China.
weg No. 150. — dan di Kedeidoerian
ter, kelihatanah Gandhi sedang terbaHanoi, 1 Mei. Oemoemnja dalam poesat dengan Hadji Mahmoed.
ring tidoer.
jang
teramai maka 1 hari boelan Mei itoe
»Toean tjari saja?” tanja Gandhi jang
Sehari selembar
benang, lama-lama
berlakoe
dengan tidak ada terdjadi satoe
dengan tiba-tiba teroes terbangoen.
mendjadi
sehelai
kain,
»Dengan mendapat perintah, kami da- keriboetan begitoe djoega disekelilingnja
Keterangan setjoekoepnja boleh
Dicentrum
Hun Yen dan Thai Bin She
tang menangkaptoean”, sahoet magistraat. berkoempoel 2 atau 300 orang didaerah
dapat pada :
»Bolehkah saja menggosok gigi saja
itoe. Mereka menjeberang soengai. Mere- SOETAN KINAJAN, Sampaliweg No. 150
dahoeloe” tanja Gandhi.
Medan.
ka jang mesti dioesir soedah dioesir, tePermintaan ini dikaboelkan, laloe Gan- tapi mereka menjerang satoe tangsi ser- HADJI ISHAKISMAIL, Oudemarkt No. 2
ghi dengan menoeroet peratoeran jang dadoe Boemipoetera.
Medan.
disoeroeh oleh agama menggosok giginja
HADJI MAHMOED,
Kedaidoerian.
dengan garam. Garam ini sekarang soedah
Setelah orang-orang jang berarak itoe
"
banjak sekali terkoempoel. Kemoedian ia dengan sia-sia telah uivesir baroelah di-

terdapat

BAROE

kerdjaan kantoor atau dida-

toko KEH DIN G dimoeka kantoor
Deli Courant.
Silakan toean-tocan datang periksa

Jalalpur, 5 Mei. Gandhi soedah ditang- orang-orang j. ditangkap itoe. Sekarang
sekalian consul didjagi dengan keras, diankap pada tengah malam ditempatnja.

sementara.

bisa

ikoet dalam penjerangan consulaat Japan. berdamai.
Djoega ,moela hari ini kita ada sedia
Sempoeanja j. ditahan ialah bangsa Korea.
Diantaranja ada lima orang moerid seko- mendjoeal Atap Zink, tiang balok, papan
Giam dan Damarlaoet,
lah
perempoean. Consul Japan meminta dari Marbau,
kepada pembesar Tionghoa menjerahkan besar ketjil, jaitoe bekas Goedang dari

lawan.

LAGI

dan soeatoe

T. SJAHBOEDDIN,

perempoean loeka ringan. Soepirnjaloeka|tang berhadir dalam satoe vergadering
aa
ISS
berat. Majat njonja Manopakarana diba- | besar.
wa' ke-Kompong Chagdou.
|
Conferentie dimeSesoedahnja diboeboehi obat balsem, |
dia boendar.
baroelah dibawa ke Bangkok.
Sebentar sesoedah diterima kabar atas | Londen, 5 Mei. Dalam Lager Huis 000000000000000
Benn menerangkan bahwa Tjintakah tocan sama anak dan
ketjelakaan ini maka Gouverneur Gene-| | Wedgwood
|
Engeland
seperti
dahoeloe ada sedia memraal Pasauer menoendjoekkan tanda toeroet
isteri toean 7?
boeat
conferentie
dengan pemimpin-peberdoekatjita atas kematian njonja jang
Dengan djalan ansoeran dapatlah toean
mimpin India. ,
moelia itoe diatas nama pemerintah Penanti, mempoenjai tanah Peroemahan.
rantjis serta diatas namanja sendiri, njonja
Letaknja di Padangboelanweg-Patisah,
mana telah datang di Angkor boeat me- ROEPA' KABAR.
dibelakang roemah toean goeroe Djaifar
lihat-lihat keadaan bekas2 tempel2 Hindoe
harga setiap Satoe Meter Empat Segi
Penjerangan pada Consulaat Japan.
jang ada disana.
Harbin, 2 Mei. Sekarang soedah ,ter- dengan Contant f. 1.—, djika dengan
njata, bahwaorang Tionghoa tidak adaj. Gjalan ansoeran atau bertempoh, boleh
INDIA.

Aneta Reuter.

TIDAK .

.
.
B|
.
.
il»
»

merk : THONG
Makaustraat (dibelakang
'Telefoon No. 491 —

& Co.
Royal

Bioscoop)

Medan.
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RESTAURANT MOHAMMADAN HOTEL

(|——

Moelai ini hari kita baroe terima perkakas , oeat perel.-a
mata jang model baroe. Perkakas ini kalau dipakai? boeat perek
sa mata jang koerang terang 'bisa kita djamin tjotjok dengan
katjanja, sehingga penglihatan terang seperti sedia kala.

FIRMA MADJI MOHAMAD TAIB & SONS
Medan
Paleisweg Soekaradja.

Belawan
Atapweg

Telf. 1119.

Dan

Teli. 42.

Siapa-siapa

Meranti dan Poenak (damar batoe)
rOepa-roepa oekoeran jang terbikin
oleh Fabriek N.V.S.H.M. Singapore,
dengan harga moerah.
Siam, atap Nipah

Menoeggoe

42

dengan

sampai

31 Augusius

1930

toean-toean jang penglihatannja koerang terang,

Menoenggoe

oekoeran. |

roepa-roepa

laoet,

1 Maart

soeka tolong pereksa dengan tiada memoengoet onkost.

hormat.

—

toean-toean dengan

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

hormat.

SENG & Co.

'

TOKO KATJA MATA en TOEKANG GIGI.
LUITENANTSWEG No. 24
TELBFOON No. 1297

.

Mempoenjai Pelajan jang radjin dan mengerti terima segala tetamoe.

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

nangkan
83

kedatangan

KIE HOEI

jang paling bersih di Medan.

Makan

Roemah

Satoe

Dioega selamanja kita ada persediaan |
Anak kajoe, bamboe
dan lain-lain.

djoega moebai

siapa-siapa toean-toean jang beli katja mata dari kita akan kita
kasi persen satoe pasang katja, matjam maria jang toean-toean
soekai, djoega nanti perkara onkost memasang kita vrijkan.

BERDAGANG
Papan dan brotti
- brotti dari kajoe

kajoe

ab

mm Awas Batja Teroes sewa
Toko Katja Mata Jang Termasjhox«

MEDAN.

No. 40 Moskeestraat
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MEDAN.

|
Be

PUBLIEK MEDAN Jih.! J——)

.

&
Kalau toean-toean datang plsier || @
&
honton Carnival Shows ada memba-

wak Kereta Angin, simpankanlah Ke-

reta Angin itoe pada:

Merk ,SENANG”
Pada tempat ini selain Standnja
locas, poen pendjagaan diatoer de-

Pengoeroes.
—

——W

BRILLIANT dan INTAN

aan

DIIKAT

DENGAN

MAS

DJADI

Harga

sa

Kon

Kota

en

permata.

MEDAN

@

?

2 Medan.

Lain barang seperti saroeng samarindaf'pelekat, terboesj, tjapal, enz :
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dark Mr. Noishiki

Electro. oeatoe perkakas

.
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.
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K.

NAITO.

3 Prins Hendrikstr.

:

REPARATIE

Skl

REPARATIE

Ba

Mesin
Toelis, Graphotipe,
ia
Sa pakraotngk

ATELIER:
ALA

kracht of Zonder) enz.
Rool (getah) Mesin

UU Te

AYELIER SCHRUFMACHINES
An

dibikin

kembali

oelis,

N. B.

membersihkan

Djoeal dan

hands, sekarang

'Tocan-toean

dan

beli

memperbaiki Mesin

Mesin

Toelis

2de

sedia djoeal Mesin Toeiis 2de

datanglah

persaksikan

Sa Aa

sendiri

Aan
KOOP 2 de HANDS SCHRIFMACHINES-6 MA ,
PENGIN
AAA angen
8 BAROEMOEN, Oudemarkstr.
No. 9 Medan
— ma

dan netjis, tjoema didapat

E

TIMOER.

L

pada:

D”.

—

dan

ATJEH

Pekerdjaan rapi dan bagoes.
Ditanggoeng pekerdjaan kita
« menjenangkan publiek. Persediaaa besar dari: Jas Hoedjan (waterproof), Kraag dan dassie leher, Helmhoed dan lain-lain.

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
TELEFOON 266
00000

bisa

Afdeeling

karangan O.K. M.D. Gamboes harga F 190.—

.

KESAWAN

toca

Didalam

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

RN F

$——

Toelis jang

Mesin Toelisnja harga boleh berdame.

pakaian jang paling bagoes

SUMATRA

baroe.

Oostkust van Sumatra bisa terima Abonnement

bacat

Kleedermakerij
en
Kleermakerij.
Jaitoe: satoe toko pakean jang paling toea dan terkenal

seloeroeh

Tel. No. 1177. Medan.

B. BAROEMOEN van WELTEVREDEN. Se
?2J—ngg

Pesenan banjak dan sedikit, kami terima dengan senang hati.

0

electrisch, jang dapat me-

njemboehkan 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:

z

Goentingan atau potongan

»C

Inilah satoc perkakas jang dinamakan Electro Sathy Apparapus, soeatoe pendapatan

8

Inilah

Tn

&

baroe.

H. ISHAK ISMAIL.

Oudemarkstraat

22

?

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

EDWIN

?
@

»Adres soerat-soerat dan pesanan:

istaK ISMAN, Metan.

NIS

riboean
- matjam

ode paling

barang bagoes.

Telegram adres:

adres batikhandel jang ada menjediakan
matjam kain batik haloesan dan kasaran.

bermatjam

Djokdja.

Menoenggoe dengan hormat,

Ie

Menerima oepah, dan sedia djoega jang
soedah siap.
Sedia

moerah,

?

MODERN.

PERHIASAN

Bahra, saroeng

Batoe

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

3
&

12 malam.

8

:
&
&

DELI

poekoel

|»
3

marinda, saroeng

pajaran tiap-tiap Speda tioePendjagaan ditentoekan sampai

ma

@

Djoega lain-lain potongan, badjoe anak-anak, topi anak«
.
anak. kemedja soetera.
Dasi 2 saposlangan, perban oentoek Hadi (saroeng

|@

.

baik.

Tham-

MEDAN

ngan

?

ISMAIL Oudemarkstraat 2 Medan

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

?

Speda

TOKO HADJI

Batikhandel merk H. ABDULHAMID Mandailing
Kesawan No. 34 en Padjakgantoeng No. 5

i
Persimpanan

pada:

?

?
»

EUROP A
NAN

Dari mode
sampai mode Timoer

Apa ini?

PERKAKAS ADJAIB.

»

88 MEDAN

aa

Sinar Deli
Lembar

Hal-hal

standpunt dari

mintak bantoean Pa

dari

tersangkoet

perempoean.
Jong Islamieten Bond bagian perempoean dengan perantaraan mereka poenja
Hoofdbestuur telah madjoekan satoe peng-

dari Riouw.

harapan pada Burgemeester Batavia

Mei. (Aneta Radio) Obser-

sikap

doea

sementara

sie

itoe bisa diberi djoega

Ploegman ada djempolan

mere-

ham pernikahan setjara Islam tocan Tjok-

Buitenzorg, 5 Mei (Aneta Radio). President dari Republiek Perantjis memberi
hadiah kepada Gouverneur Generaal de

—0—
Reclame belasting.
Berhoeboeng dengan voorstel dari ge-

bintang
—0—

Perkawinar

mana hingga melainkan akan diberi kebe-

dan pertjeraian.

begini :
dari

Centraal

Batavia akan diobah oenreclamebelasting
dengan

dang-oendang

Pengoeroes kepala dari kantoor Inland-

Kepala

toaminoto soedah bitjara.

Grootkruis van meentebestuur

van Cambodja.

sche Zaken (Weltevreden) soedah mengirim soerat Edaran jang berboenji kira-kira

Statistiek

Kantoor

boeat

memintak saja poenja pertolo-

basan padjak atas reclame dalam perceel
dimana perdagangan dari barang jang

direclamekan mendjadi pekerdjaan paling
oetama, maka Handels-vereeniging telah
menoelis satoe soerat pandjang-lebar pada
burgemeester

ini

dan

ngan boeat menoelis sedapat-dapatnja
da- Beroep

Batavia

tentang

minta

diadakan

boeat

perselisihan2

oeroesan

Commissie

jang

van

nanti

lam tahoen 1931 angka-angka dari tjatetan perkawinan, perasingan, pengoelangan,
perkawinan dan pertjeraian, (perempocan

akan timboel

ditinggalkan sadja diam-diam oleh lakinja)

pertjobaan
jang sebenar benarnja boeat
menetapkan principe itoe jang diterangkan tentang pemoengoetan padjak. Penjoesoenan perkataan (redactie) dari itoe oendang oendang tidak memoeaskan pada

dari tahoen

1930.

Prof. Van Gelderen menganggap angkaangka itoe dihoeboengkan dengan djoemlah orang-orang laki-laki dan perempoean
jang nikah bisa memberikan satoe tjatetan
jang njata dari djoemlah familie dipoelau
Djawa.

Ringkasnja karena

dari

memisah-misahkan
satoenja

tjatetan

itoe pada

tahoen 1931,
terang

dengan

boeat

dan perselisihan-perselisihan, kerena bisa
didoega, standpunt dari ambtenaren ge-

satoe-

meente disatoe fihak dan soedagar-soeda-

perkawinan.

Dilain fihak ada kaoem Jong Islamieten gar jang membikin reclame dilain fihak
Bond jang sedang berichtiar boeat mem- akan bertentangan satoe dengan lain,
perlindoengkan pernikahan tetap antara sedang lain dari pada itoe tidak selamanja
orang periboemipoetra dengan ambil djalan bisa diharap jang kedoea fihak akan bisa

II Toean

hendak

SAROENG

membeli SAROENG

SAMARINDA

Hanja

dapat

A4

V.

jang toelen ?! IM

dan BOEGIS JANG TOELEN.

tempat

pada

teraad baik dalam

Provincialen

seteroesnja.

koetika ini memerintahkan

toeroet

ke politie-kazerne di

dan

dan soedah

Tjoraknja teratoer dengan pantas dan memaniskan pada pemandangan, m2noeroet kesoekaan didjaman sekarang: kleurnja
bermatjam roepa seperti: hitam, copy, blauw, oemoe, hidjau,
gandaria, chocolade, poetih dan lain-lain.
Harga boeat pakain :
g
Saroeng Samarinda dari soetera Shanghai no. 1: A4 f 10.- f 15.f 20- f 27.50 dan f 35.—
Boeat didjoeal lagi:
no.

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

1:

-

perkodi

f

180.- f 200.-

Saroeng Boegis pakaian Adat orang Sumatra .Roepanja hitam dan
4f 4.- f 10- f

15.- f 20.- dan f 35.-

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

dan diminta dj jangan loepa
pertjobaan jang lekas
tocan-toean toeliskan dengan menoeroct harga jang terseboet di SINAR DELI.

Kita menoenggoe pesanan

Langganan

Kehadapan
Maka salah satoe sisa itoe ialah kerdja
belakoe dinegeri
—-Madjelis Persidangan Con- paksaan jang masih
ferentie International
atas kami ini deng:n nama ,,heerendienst",
Heerendienst itoe jang diadakan oleh
Perboeroehan, dan segala makekoeasaan
Nederland
dibeberapa badjelis International jang memini ditambah
perhatikan nasib ra'jat-ra'jat gian djadjahan Nederland
dan

golongan-yolongan

jang

SETIA harga dan pembajaran
boleh berdamai.

dengan desa

atau

gemeentedienst jang

memang satoe kewadjiban asli memakan
waktoe ra'jat dari 60 hari sampai 80 haris
malah adakala
sampai lebih 100 hari,
bahkan sampai 150 hari setahoen.
Tatkala dalam masa tiga abad jang
Sangat tidak patoet poela pekerdjaan
laloe,— pada penghabisan abad ke XVI
kompenian, jaitoe heerendienst jang dikedan
permoelaan abad ke XVII
M.— kalkan ditanal-tanah particulier dipoelau
orang poetih dari Barat moela-moela da- Djawa, pada hal diloear tanah-tanah itoe
tidak mengoeasai diri sendiri.
Atas nama Partij Serikat Islam Indonesia
jang terseboet:

Compagnie (V.O.C.) jang berdasar dengan

kekoeatan sendjata dan peperangan memoetoeskan segala perhoeboengankeloear
negeri
dan menjebabkan berhentinja ke-

soe- djoean doenia.

Soedira,

menghinakan

Ko-

jang menoeroet

manteri

soerat pe-

dak

berlakoe teroes kemadjoeannja,

me-

rintah dari toean hoofdcommissaris ha- lainkan malah bertambah-tambah djatoeh
roes melakoekan penggeledahan dalam roe- deradjatnja dan mati atau hilang ilmoe
mah pes. jaitoe dengan menggoenakan kepandaiannja.
perkataan:
,Manteri
kawas tai
Inilah asal sebabnja kerendahan deradjat
dls.
ketjerdasan adab dan kepandaian kaoem
ra'jat bangsa kami sekarang ini. Satoe
Kepoetoesannja maka pesakitan jang
kekoerangan jang terbit daripada tindamoengkir dengan soenggoeh soznggoeh, san kekoeasaan jang bersifat kekerasan
setelah memeriksa saksi saksi, dihoekoem
3 boelan pendjara

djoega

(Oleh: A.M. Sangadji— President Loedjnah Tanfidzijah
Partij Serikat Islam Indonesia).

Tidak heran, bahwa ra'jat jang ditoendoekkan dengan kekoeatan sendjata dan
terseboet dan leering rechercheurs pada diperhambakan dalam oeroesan hal pekerstadspolitie dari Bandoeng Nataadiwidjaja djaan dan penghasilannja boekan sadja ti-

saroeng jang

33

Rentjana Memorie Anti Heerendienst.

madjoean itoe.
Toentoetan kongsi perniagaan jang bekerdja dengan hak peperangan itoe memperhambakan ra'jat bagi
29 December 1229, koetika oleh politie menghasilkan hasil tanaman jang dihendadimana-mana dilakoekan penggeledahan ki kongsi itoe, sampai petanian oentoek
diroemah leiders dari Partai Nasionalist keperloean hidoep ra'jat sendiri terdesak.
Indonesia, telah melawan pada mantri Djangan lagi hendak menjeboet oesaha pepolitie dari Priangan, Raden Soe'eb Soer- tanian itoe menoeroet keperloean kema-

G.

diatas

dalam Gemeen-

Communist Soemahadibrata.
Dengan dipresideni oleh mr. R.S. Siegenbeek van Heukelom maka Landraad
telah memeriksa perkara pesakitan Soemahadibrata, oemoer 47 tahoen, tinggal
di Gang Wangsaredja (Lengkong), di
Bandoeng jang pada hari Minggoe tg.

sambi

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

seperti

Telefoon 1300.

raad, ia tang mentjampoerkan pengaroehnja dine- heerendienst telah dihapoeskan.
selaloe bekerdja
dan
berdjasa banjak geri kami ini, adalah mereka mendapati
Kerdja paksaan, jang ta' boleh ditolak,
disini beberapa keradjaan Islam jang telah tidak diberi
bagi iapoenja party.
uepah,
malah tidakpoen
ma'moer negerinja, sentosa atoerannja dan diberi makan. Malah
bekal makanan
Bagi kaoem Indo Europeaan, berhentinja tjerdas ra'jatnja, tidak koerang daripada
oentoek
hari-hari
kerdja
paksaan itoe
itoe mr. Ploegman baik dari Gemeente- oekoeran doenia Barat 'dalam masa itoe.
terpaksa poela ditjarikan diwaktoe jang
raad maoepoen
dari Prov. raad tentoe
Kemadjoean petanian selainnja mengha"
dianggap sebagai keilangan besar. P. S. silkan bakal-bakal kehidoepan bagi dalam lain.
Sesoeatoe bangsa, jang kena paksaan
—0—
negeri, dapat poela mengoesahakan hasil sebagai itoe, djangankan hendak mendidik
Oentoek orang Indonesier
tanaman oentoek perniagaan keloear negeri kemadjoean peroesahaan-peroesahaan dan
jang tidak bekerdja.
seperti terboekti dalam riwajat.
kepandaian-kepandaiannja, sedangkan oenAneta mengabarkan dari Djokja, paKemadjoean keradjinan ketoekangan j. toek menghasilkan barang jang perloebada malam Selasa j, !. disana telah dibikin dapat menghasilkan segala keperloeanpa- gi menjamboeng njawa sehari-- hari poen
vergadering oleh perkoempoelan ,,Penjo- kaian barang tenoenan dan kemadjosan hanjalah dapat dengan seolah-olah berkekong Economie Pemoeda“, dibawah pim- kepandiaan
boeatan besi, tembaga, emas djar-kedjar dengan rezki. Dalam hal jang
pinan toean Soerjopranoto.
dan
perak bagi perkakas dan perhiasan, demikian itoe, sekali-kali tidak boleh diIni perkoempoelan maksoednja boeat demikian djoega kemadjoean kepandaian harapkan bangsa itoe akan sempat meroemah, mikirkan, apa lagi mempeladjari kepandaimenoeloeng pemoeda-pemoeda jang per- bangoen-bangoenan memboeat
kota,
negeri,
djalan,
djalan
air,
d.lI.
ter- an baroe oentoek memperbaiki peroesanah sekolah Belanda, tapi sekarang tidak
dapat
boektinja
dalam
tarich
riwajat
mendapat pekerdjaan, dengan djalan mem.
haannja jang lama-lama. Maka tidaklah
berikan pekerdjaan sendiri jang baik- dan dari pada bekas-bekasnja dalam negeri salah lagi kerdja paksaan jang sematjam
dan museum-museum.
itoe mesti dinamakan pentjegah kemadjoeVoorzitter dalam
pemboekaan oenKemadjoean perniagaan terboekti dalam an, pemboenoeh roh dan pemboet
djoek pada koerang baiknja orang me- tarich
riwajat djoega dan bekas-bekas
nganggoer, jang dapat membawa si pe- perhpeboengan dengan negeri asing sam- boedi ra'jat jang dikenakan dia. Dan tinganggoeran kedjalantersesat. Ia andjoer- pai sedjaoeh China, Hindoestan, Teloek daklah lain sifatnja, melainkan perboetakan, jang merendahkan deradjat sebagian
kan orang djangan memboeroe sadja pe. Persi dan Madagascar.
manoesia dengan karena kekerasan sebakerdjaan djoeroetoelis, tapi bekerdja senAlhasil, keadaan negeri kami itoe me- gian manoesia jang lain jang meninggikan
diri, seperti pertanjaan dan sebagainja. ngandoeng
segala sifat dansjarat negeri
Boeat maksoed — itoe perkoempoelan hidoep djalan kemadjoean, jang berangsoer- dirinja.

paja

Kita poenja saroeng ditanggoeng sepenochnja
ditenoen sendiri dan barang jan, g toelen.

oemoe,:

dan

jamidjaja

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

Saroeng

dari Indo Eu-

rtopeesch Verbond

pada:

BOORHAN

MEDAN

,,PERTJA TIMOE

Rubbersteppelmakerij & Reparatieatelier Schrijfmachine.

didirikan, jang akan dibantoe oleh inge- angsoer melakoekan djoega pengaroehrja
nieur Indonesier, meesters in de rechten, kehoeloe-hoeloe
negeri dan kepoelauj.
Handelsvereeniging, tetapi sebaliknja di- achli pertanian dan achli technisch, Tapi ketjil-ketjil, jang berdjaoehan dengan bananggap moestahil akan diatoer satoe oen- boeat itoe, ada perloe voorschotbank. dar-bandar dan poesat keradjaan-keradjadang oendang jang demikian sehingga Leden dimoestikan menjimpan dan men- an j. terseboet itoe.
tioekoep terang dalam segala keadaan.
dirikan kapitaal, meski bagaimana ketjil
Datangnja orang poetih, jang ditjeritatadi itoe menjebabkan peroebahan
Handelsvereeniging merasa dalam hal sekalipoen. Dipoetoeskan boeat mendiri- kan
di
djalan kemadjoean itoe. Berdirinja
mendjalankan
oendang-oendang
itoe, kan toko co'operatief.
—0—
kekoeasaan — Vereenigde Oost-Indische
tidak loepoet akan kedjadian kesoekaran

tjatetan itoe diang-

memasoekkan

permoelaan

karena ini.

Bersuur Handelsvereeniging mengakoe
perobahan oendang oendang itoe ada satoe

gap sangat-penting maka diminta bantoean dari sekalian kepala dan pembesar
soepaja

DRUKKERIJ

aa

didalam

dan satoe wakil dari Tiong Hoa Tjong Siang

—0—
Pemberian hadiah kepada Wali Negeri.

Graeff seboeah

ag

perkara-perkara jang mengenakan dengan
perdagangan Tionghoa didalam commis-

djam datangnja dari Barat ka, maka hari Minggoe tg. 27 Aprilj. |.
Laoet, Gempa ini sama kerasnja dengan ialah diadakan openbare vergadering dan
chabar jang mengatakan di Rangoon ada oentoek membitjarakan deradjat peremterasa gempa.
poean menoeroet adjaran Islam dan fa-

de Koningklijke Orde

Keloaran
dan made ,,Pertja-Timoer

di Garantie,

“fihak " jang lebih “atas. Goena ge-

denstandsvereeniging,

3 Boesoeknja perikeadaan penghidoepan economie diantara raajat, teroetama

vatorium mentjatat tadi malam poekoel taajat ditanah Djawa.
12.12 akan soeatoe gempa jang keras
Boeat mengoendjoekkan

lamanja

Letter Lawjn

Handelsvereeniging menerangkan, poen
dalam oeroesan ini, perloe orang diberi
kesempatan
boeat menarik perkara ini

pada

$

dan Arab, roepa-roepa bentoek,
vorm' dan model,
Harga
pantas.

meminta bantoean dari fihak pemerintah sebagai voorzitter, wakil dari Handelsboeat mentjegah akal-akal toekang djoeal vereeniging dan satoe wakil dari Mid-

boemi jang keras.

6

Sedia matjami-matjam.

doedoek akan mendapat kepoe-

asan.
Sebagai tjonto ada diseboet
Commissie
van
Png
Gea
Raad
van
Beroep
ke I boeat berbagai padjak etc.

Arbeidsinspectie, soepaja diadakan lara- Hwee sebagai adviseur.
ngan anak-anak gadis mendjadi pertoenCommissie ini akan mengasikan poetangkap di Riouw kami mendengar kabar djoekan, teroetama anak-anak perempoean
bahwa soedah diambil kepoetoesan, me- jang masih ketjil, dan dilakoekan penga- toesan tentang keberatan terhadap bea
reka jang bersangkoetan akan dioesir dari wasan jang keras atas perbocatan teng- reclame dan mengasikan timbangan tentang keberatan terhadap oendangan-oenkoelak perempoean.
Indonesia.
dangan
reclame (N ws.)
Tentang mereka jang ditangkap di PaSekarang bisa diwartakan lagi sikapnja
—0—
lembang dan Soerabaja, beloem lagi di- kaoem itoe boekan sampai disitoe sadja,
Mr.
Plosgman.
ambil kepoetoesannja,
hanja djoemblah statistiek pertjerean daHg
Ada
dikabarkan,
jang mr. Ploegman
lam kalangan Indonesicrs dalam waktoe
djempolan
dari
LE.V.
itoe soedah mePenangkapan tjandoe.
jang paling belakang ini, mereka tidak
madjoekan
perminta'an
boeat
behrenti seSoerabaja, 5 Mei. (Aneta Radio). Dida- tinggal diam.
bagai
lid
dari
Gemeenteraad
Soerabaja,
lam seboeah peti dikapal,,Tjisaroea" jang
Sebab-sebabnja mereka berkejakinan:
oeroesan banjak
datang dari Amoy, oentoek dimoeatkan
1 Koerang benar dan koerang
koeat lantaran mempoenjai
boeat kapal ,,Ampenau" soedah kedapatan fahamnja pernikahan, toeroet faham per- dari pekerdja'annja sebagai advocaat.
Lain dari itoe, ia poen ada niatan
1714 tail tjandoe dengan harga
f 24.000. — nikahan sepandjang
adjaran Islam.
boeat
berhenti djoega sebagai lid dari
Peti tempat tjandoe gelap itoe terisi
2 Koerang tjoekoep pendidikan boedi
dengan boeah fruit dari negeri Tiongkok. pekerti diantara ra'ajat Indonesia, terve- Provincialen-raad.
Seperti diatas, soedah dikatakan, mr.
—0—
tama ditanah Djawa.
Betawi,

Kapan berkeperlocan. 'T'jatet adres ini. 'Tjoekoep terkenal, Boeat, Oepah tjitakan,
“Sekarang mesin bbaroe, letter baroe, perkakas baroe.fBocat stempel, Handteekening,
atau Rubberstempel apa
sadja.

meenteraad itoe
dapat diangkat satoe
Commissie jang terdiri dari satoe raadslid

Betawi, 6 Mei. (Aneta Radio). Berhoeboeng dengan pemeriksaan atas 16 orang
Communist
Tionghoa jang baroe ini di-

Gempa

Oepah tjitakan dan stempel.

sedemikian poen atjapkali ke-

djadian didalam wetgeving gouvernement,
dan pemerintah “ beroelang-oelang telah

kedoea.

Indonesia.
Tionghoa

!

1930 — 8 Zoel'hidjah 1348 Tahoen

No. 58 Asta'a 7 Mei

Communisten

tempatkan - dirinja
lawanannja.

kasar dalam zaman jang laloe itoe.

K,M.

Maka alangkah aneh dan salahnja, bah
wa keroesakan jang disebabkan oleh tinTanah bergoentjang di Batavia.
dasan itoe sekarang diambil djadi alasan
Pada tanggal 27 April jl. djam 5.17 bagi tidak memberi keleloeasaan kemerdeObservatorium di Batavia telah terasa kaan. Dipakai djadi alasan oentoek metanah bergoentjang jang keras, lamanja merintah bangsa jang roesak nasibnja dan
14 minuut, djaoehnja 90 K.M. dari djoe- berhenti kemadjoeannja karena kekerasan
roesan Selatan- Barat, hingga gontjangan perintah, dengan teroes—meneroes melaitoe didoega berasal dari
Wynkoopsbaai. koekan pemerintahan paksaan.
Observatorium minta soepaja pemberianZaman jang laloe itoe ta' goena di| |pemberian tahoe dan ketera-ngan
ketera- oelang-oelang, dibalik-balik lagi membingan tentang tanah bergoentjang itoe di- tjarakan dan mentjela-mentjatji keboekirim pada Observatorium. SP)
soekannja.
Ta
Harta

—0—

Tapi dalam

zaman

:

tadi,

jang memikirkan diri

memikirkan

perhinaan

dan keroesakan

ra'jat jang dikenakan itoe. Maka hanjalah
paham jang sama dengan itoe, jang dapat
melandjoetkan keadaan jang nista itoe.
Djika hendak dipandang sebagai ganti
bea padjak poen tetap djoega kerdja
paksaan heerendienst itoe salah asasnja,
melanggar paham keadilan. Asas jang
adil bagi padjak, ialah bahwa jang lebih
mampoe dikenakan lebih dari pada jang
koerang, dan bahwa ia tidak dipikoelkan
kepada orang, jang tidak toeroet mendapat faedahnja.
Maka heerendienst itoe sama rata mengenai jang miskin dan jang kaja, jang
koeat dan jang lemah. Dan djalan-djalan
besar, jang dioesahakan dengan dia tidak
bergoena kepada si miskin dan amat
sedikit goenanja kepada kaoem ra'jat
oemoemnja jang tidak mempoenjai peroesahaan atau perniagaan besar-besar.
Malah kewadjiban heerendienst itoe memaksa menambah melaratnja si miskin
dan mentjegah kemadjoean ra'iat oemoem
semata-mata.

Demikianlah

kenistaan

jang memang mendjadi

heerendienst,

bawaan

peratoe-

tannja.
.
Sepatah kata perloe kami hoeboengkan
disini dari hal desa—atau gemeentedienst.
Telah
memang

terdahoeloe
sewadjibnja

pengakoean,

bahwa

anggota-anggota
se-

soeatoe
perkampoengan
mengerdjakan
keperloean-keperloean perkampoenganitoe
jang mesti dikerdjakan. Dan 'adat itve
memang dari doeloe terpakai dalam per-

gaoelan bangsa-bangsa kami di Indonesia.
Malah

pekerdjaan seorang-seorang

djika pekerdjaan besar-besar seperti

ngerdjakan

poen,

me-

sawah dan membangoenkan

roemah, didjadikan pekerdjaan bersama.
Maka kerdja bersama sematjam itoeadalah dasarnja rasa persatoean dan -persamaan keperloean. Tapi dibawah perintah
gouvernement asing jang sekarang ini kerdja itoe mendjadi bersifat paksaan jang

sekarang ini, jang dikoeatkan

Zelfbestuurder.
scedah mengoetamakan paham ethick,
Telah disahkan dan dikoeatkan kete- jang meninggikan hak kemanoesiaan
dan
| lrangan pendek,
jang dibikin dengan paham ke'adilan diantara manoesia jang
angkat soempah oleh Toeankoe Ba- mewadjibkan pembelaan si lemah atas
goeng sebagai wd.
bestuurder dari segenap kemanoesiaan, tidak patoet lagi
landschap — Mangaraij,
onderafdeeling dikekalkan keadaan -keadaan jang bersifat
5 | Mangaraij, afdeeling Flores, oleh man: sisa-sisa atau bekas-bekas paham tindasan
Toeankoe
Bagoeng
terseboet,
zaman doeloe itoe, jang
diako dan paksaan
dan ditetapkan sebagai wd. bestuurder soedah diterangkan pengaroehnja diatas

dari landschap itoe,

Sewenang-wenang

sendiri sadjalah jang moela-moela mengadakan kerdja paksaan itoe, dengan tidak

dengan perintah kekoeasaan
dan antjaman hoekoeman, dan dipikoelkan
lebih dari jang dirasakan perloe oleh ra

jat. Istimewa

didesa-desa

jang masih

menetapkan djaga ronda 52 malam dalam

setahoen, beban itoe diberatkan pertjoema
dan sekali-kali tidak berpadanan dengan
keadaan dan kehendak zaman kemadjoean

kita sekarang ini.

(Lihat samboengan di pagina IV).

Sumatra.

Kalau tidak lekas dokter
HOETAN' BELOEKAR.
kasih pertolongan, (Corr. S. D.) di Padang. Perempoean Daloetan beloekar haroes diterangi,
limah baroe-baroe ini sakit maoe bersaut it,is not easy mengerdjakan:
lin dalam roemahnja di Alang Lawas,
Ada akal boeat Denjoodahi,
Plaatselijk kolonistie.
Itis to let somebody mengerdjakan.
| Dari Benkoelen orangtoelis pada.Radio: Boeat ini satoe. doekoen kampoeng “ada
Dengan kapal jang doeloe telah sampai dipanggil.
Kenjataan jang Dalimah ada dalam ba- It reguire great onkosten,
di Benkoelen empat orang tani dari Midden
Java. Doea antaranja, dengan berpakaian haja. Sesoedah anaknja keloedr sepotong, Oeang kas haroes dikeloearkan:
setjara orang
Djawas
pantas-pantas, ada fa soedah berada diantara hidoep dan mati. And it is difficult memenoehkan,
tidak — dapat bocat keloear- Sama sekali haroes dipikirkan.
menoendjoekkah Gppapanro
doea ka- Doekoen
kan
sianak
jang
sepotong soedah kelocar
wati
#etakpertatii-pertani.
Tapi ada soeatoe pikiran,
itoe.
Djampi
dan
bisik-bisik dari (moeMereka memboeat perdjalanan dengan
Itia a very excellent pendapatan:
loetnja
tentoe
sadja
tidak
menolong
socaGiantar
dan diberikan keterangan oleh
Siapa
soeka mengerdjakan kebon,
satoe
Arbeidscontroleur, ialah seorang- toe apa.
He
may
get a peace of ground boeat
Setelah Dalimah mengalami kesakitan
Djawa
dari
Arbeidstinspectie
didikerdjakan.
familienja
baroclah
Weltevreden, bekas assistent wedono sebagai ditoetoerkan,
teringat
sama
dokter.
Dalimah
dengan
kedi-Oost Java. Ongkos-ongkos itoe telah
sakit, He merely ought to pay once a year,
dibajar dari satoe kas marga, ialah dide- adaan demikian dibawa kerocmah
dimana- oentoeng sekali —keadaan beloem Dan hoetan itoe soedah mendjadi kebon:
kat Benkoelen.
Althoug formely hoetan beloekar,
Maksoednja perdjalanan ini jang loear telaat, hingga dokter bisa tolong ia de- Dan sekarang soedah mendatangkan kengan sempoerna
anak dan mak sampai

Europah

adalah

menjampaikan

ko-

kan atas kemaoean sendiri dan atas kehendak sindiri, jaitoe dari pemindahan orangorang dari tanah Djawa kesana.

Bestuur koelit poetih dengan betoelsekali anggap, jang paling baik dalam soal
ini, dipakai dasar dengan kesaksian sendiri.

Oleh

karena

begitoe

djoega

sedari

tahoen
berselang
soedah
dikandoeng
niatan boeat kasih datang beberapa orang
tani jang dari Java ke Benkoelen boca'
mengoendjoengi sendiri tempat jang bakal kediamannja, boeat sendiri lakoekan
tentang tanah jang hendak
pemeriksaan
tjari tahoe sendiri tentang
boeat
dipakai,
tjari tahoe sendir
harga
pasar,
boeat
idoepan etc. etc
tentang
keadaan pe

Djelasnja sebentar lagi bila mereka soedah kembali
poela di Tanah Djawa,
mereka
bisa tjeritakan pada kawan-ka
wannja
apa jang mereka soedah lihat
dan apa jang orang ada harap.
Di Midden Javaada tersiar kabat-kabar
jang aneh seperti tentang ,kontrakt pegerinegeri dari poenale-sanctie', sebagaimana

Sumatra bisa dibilang didalam desa-desa,
ialah jang ini negeri

satoenja

ada daja

jang satoe

boeat beri tahoekan itoe orang-

a.alpanja

pemimpin

gew.

politie

a. aniajaan atas dirinja Liong Kap Djioe
oleh detachementscommandant B. akan
perka-
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Ada
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(Core. Sinar Deli).

'Orang

orang

kabarkan pada

kita bahwa di

orang dari iapoenja kawan sendiri, jang| Taptannoeli satoe kampoeng jang kira-kica
diitoe ,,negeri jang ada diseberang kali— (7 K. M. dari Sibolga djalan Baroes, daSumatra—masih ada terdapat banjak hal lam kampoeng itoe ada 10 orang jang
jang menjebabkan
pekerdjaan 10 djam soedah termakan ratjoen.
dalam satoe hari boeat oepahanjang ber-| Kalau kabar ini ada dengan sebenarnja
djoemlah enam poeloch dan sate cent kita harap soedi'kiranja jang berwaajib
| memeriksa ketempat itoe siapa adanja jang
plus emolumenten.
Poen
bagi orang-orang
Bangkoeloc menjimpan ratjoen jang berbahaja itoe.
—0—
tidaklah
dapat dikata pertjoema boeat
Isteri sendiri kena tembak dengan
kasih datang berapa kaoem
tani disini.

Orang orang Sumatra jang datang di Java,

di

hari noelis:

Hendak dipertjaja satoe keloearga bisa
oesahakan
kira-kira satoe bouw sawah,
dan berhoeboeng dengan perdjalanannja
achli pertanian Boemipoetera
terseboet

akan berkesoedahan dengan kedatangannja doea riboe keloearga orang Djawa.
Benkoelen
ja amat

ada satoe

miskin.

tempat

Kedatangannja

miskin,
doea

ri-

boe keloearga, ongkos-ongkosnja diwaktoe
pertama enz. baikpoen gewest maoepoen
marga tidak koeat pikoel. Djadinegeri wadjib membantoe. Tapisekarang ini sedang

orang bekerdja keras boeat koerangi empat poeloeh empat millioen dari apa
jang dirasa perloe.
.
Djika conferentie Regenten jang bakal
diadakan
dapat tjari dan dapati satoe
koentji, tentoelah maksoed diatas dapat

terdjadi.
barkan

Agenda antara lain lain menga-

pemindahan

tempat dari Java ke

Tanah Seberang ialah sebagai sa'oe fasal
jang bendok, dbiijarakaa. Tjoba iafike.
i

ipoetera

dioeroes sendiri

“empolan-djempolan Boemip setera,
ah.
berapa bagoes adanja itoe, Oempamanja
boeat keper-

dengan pikir tentang ocang

locan
Kita

dari

itoe.

dari

mana moesti di dapati7

boleh lihatoempamanja

N.V.

locarkan

pada

Volkshuisvesting!

satoe

loterij

besarnja

lien hal jang ta masoek

diakal.

model

Atau

ke

satoe

mil-

.
Toean
Marah Ganti, itoe communist
jang berasal dari Oente Moengkoer Sibolga jang sekarang ada diboeang diBoven Digoel pada iapoenja mertoea diSibolga ia ada kirim satoe soerat membalas soerat dari mertoeanja tempo hari.
Antara lain-lain dalam soerat itoe toean
Marah Ganti ada mengatakan
bahwa
waktoe terdjadi pelarian orang komoenis
jang di-Boven Digoel baroe ini adalah
toeroet lari djoega toean Abbas seorang
komoenis jang berasal dari Tapiannaoeli
Sibolga.
Sampai sekarang katanja dalam iapoenja soerat itoe tocan Abbas beloem diketahoeinja bertempat dimana. Menoeroet
kabar jang ia dengar di-Boven Digoel,
toean Abbas
soedah meninggal -doenia
dalam
hoetan sebab diserang "penjakit
demam malaria. Tapi kabar ini beloem
bisa dipestikannja.
Lebih djaoeh ia katakan dalam soeratnja kalau kabar jang pesti nanti ia dapat
dimana Abbas berada ataukah ia masih
hidoep
atau mati
ia akan kabarkan
Ojoega

H.LS,
(Corr,

0
purtikoelir di-Goenoeng Toea
SD.)

Sebagai

orang

ketahogi

bahwa di-Goenoeng Toen Padang Lawas
soedah

injak

Djika
tocan

Orang

pendoedoek

Tofind out

haroes

merasai,

jang

moerid-moeridnja

mintak

beberapa lama tinggal disana toean

Medjen (tjoekoep

kabar

a

Oleh sebab itoe, djika toean, atau familie toean,
atau kenalan toean, bila dihinggapi penjakit,
diselakan akan datang mengoendjoengi
18

man

soedah banjak

toean

dimakan doea boengkoes

toean mentjari tabib jang dapat memberi pertolongan bagi toean.

Kalau tidak baik oeang dikembalikan.

keloear.

Kita dengar

ram-

jang

upon,
excellent garden:
become plain,
action:

jang mendirikan sekolah H.I.
S. particulier.
Moela-moela sekolah ini ada madjoe.
Tapi
dalam waktoe paling belakang ini
sekolah terseboet soedah banjak moendoer

hingga

memandjangkan

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

livinlpace jang lain lagi.

Formely a great jungle
Afterwards become.an
The rough ground had
One can see aan wise

(centoek

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

asai,

The ground he must pakai:

ramboet

kctor dan perasaan tidak enak).

Obat
sadja).

mengkoe-

S. R. B. RAM

B. Ananda,

India

itoe moerid dari R. Tagore akan mentjari
pekerdjaan lain, sebab di-Goenoeng Toea
ia tiada bisa hidoep kalau seperti penghidoepannja jang sekarang.

—

Thabib

Wilhelminastraat

115

Telefoon No.

1326.

British
Medan
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- Perkara politie jang menikam.
(Corr. S.D.) Landraad Sibolga soedah
memeriksa perkaranja Safioedin seorang
veldpolitie
di-Sibolga
jang beberapa
minggoe berselang soedah menikam seorang kawannja dimocka panggoeng Tapanoeli Bioscop Sibolga lantaran perkara
spatoe.

Sebab terang kesalahannja

maka

Lan-

draad soedah mendjatoehkan hockoeman
padanja tiga setengah tahoen pendjara.
Aa
Soepir-soepir
di Padang.
Meski tidak semoea,di Padang poen
bisa didapati diantara soepir-soepir jang
boekan sadja tjongkak tapi ada lebih dari

itoe,

kalau tidak maoe diseboet ,,koerang

adjar."

Baroe-baroe
ini ada seorang peremtidak sengadja.
poean
dari toeroenan baik-baik ketika
poelang
ke Padang dari Paoeh
Seorang perempocan nama Kidh di maoe
Aoer Peroemahan dalam bilangan Magek Kambar dalam bilangan Periaman, soedah

banjak poenja pendapatan aneh tentang
dirinja orang Djawa, jang atjapkali bandingkan
dengan
satoe portret djelek (Fort de Kock) ketika lagi doedoek dedari koeli kontrak jang lari dari tempat ngan anaknja jang masih ketjil telah kena
pekerdjaannja atau dari orang jang dioe-| tembak paha kirinja hingga tentoe sadja
sir dari keboen sebagai orang jang ta" ia mendjerit begitoe roepa.
diingini.
Kenjataan bahwa ia telah kena dilangIni ,fine fleur“ dari tingkatannja koeli gar pelor jang tersesat dari senapang
Djawa jang djadi sebab, hingga. doesoen soeaminja sendiri jang kebetoelan balik
doesoen
di Sumatra
pandang sebagai berboeroe babi soedah djatoeh senapangorang-orang
jang ta' berhoema.
Dar nja ketika maoe masoek dalam roemahdalam oeroesan
kolonisatie
adalah hai nja dan pelatoeknja jang kesenggol telah
hal jang paling perloe orang periboemi menjebabkan itoe senapang meletoes dan
d
e bersobat
dan
hormat menghor- mengenai siisteri itoe.
mati dan pandang
dirinja sebagai pemJang berwadjib soedah datang ketempat
bantoe dan
boekan sebagai orang jang itoe dan kasihkan pertolongan sebisanja,
ta" bergoena atau orang2 jang kocrang ialah dengan teroes kirim ia keroemah
berharga.
sakit di-Fort de Kock dari mana teroes diMakanja adalah soeatoe hal jang pen- kirim ke-Padang, boeat ditolong dokter
ting sekali apa jang telah dimoelai oleh potong.
B.B. dibilangan
Benkoelen dengan anSjoekoerlah
djoega pemeriksaan jang
djoeri kepala-kepala marga sendiri boe- dilakoekan di-Hospitaal ada memberi haat ocroes perdjalanan itoe dan boeat itue rapan jang loekanja dapat ditolong dan
telah silakan mereka oendjcekkan perboe tidak membahajakan djiwanja, lebih dari
atan jang berharga dengan pakai ocang itoe sjoekoer anaknja jang masih ketiil itoe
dari kas marga sendiri.
loepoet dari bahaja seperti iboenja.
Pengabisan kita hendak kab
Sesalan dari sisoeami tentoe sadja tidak
tang kolonisatic jane nendak dil oekan poetoesnja meskipoen sesalan datang keadalah ditempat jang koerang lebih ada moedian itoe tidak bergoena. (Corr. S.D:
2000 bouw tanah jing amat bagoes, se- di-Padang).
bagian
tanah-tanah
jang
bergoena
—0—
sekali boeat pertanian jang ada di antara
Soerat dari Boven Digoel.
Benkoelen, Lais danKepahiang.
Corr, Sinar
Deli di Sibolga me-

Goenanja 2000 bouws sawah
kemoedian!

perintah jang

lama, koerang koeat epala, sakit djantin).
Obat Mata (Oentoek segala matjam penjakit mata,
dengan obat disapoe. dari loear).
boet dan menghitamkannja serta mendinginkan kepala.
Syphilis (penjakit perempoean, keloear nanah darah

dan B. Ananda

detachementscommandant de V. terhadap
kepada P, H. Pellinghof jang pada malam
tanggal 23 Maart j. I. katanja telah diterkam oleh satoe vrachauto dan didapati ditapi
djalan dengan kepala berloemoer
darah dan dalam keadaan pangsan.
Ka|tanja dengan keliroe ambtenaar itoe me| nganggap, korbanja terseboet berada dibawah pengaroeh air kata-kata dan tiada
merasa perloe minta pertoeloengan dokter
serta menjoeroeh tahan itoe korban dalam
kamar toetoepan dimana ia telah meninggal kira-kira diwaktoe tengah malam.
bikin orang itoe mengakoe dalam
ra boenoeh Lim Ngiat Po.

Tetapi datang

sesak, batoek kering,-asthma, koerang darah,

» 00000000000 G@MU 000000000200
»
Toko TIMBANGAN
»
»
Terdiri
merk HAP LIE
»
Pachtstraat No. 29 MEDAN.
»
»
Telefoon No. 998.
»
(belakang toko Bombay Besar)
»
»
Selaloe ada persediaan tjoekoep roepa-roepa:
»
» Timbangan Kajde memake piring tembaga: 10, 15 dan 25 Kilo.
? Timbangan Kajoe zonder piring: 75, 100, 125, 150, 175 dan 200 Kilo.
Timbangan Besi vernikkelt pake
8 piring tembaga, dengan batoe

000000000046

B.B.

lonisatie. di Benkoelen dengan djalan gera-

—0—

«

senangan.

disaat menoelis ini berada dalam selamat.
Pertanjaan toean Mochtar.
'Toean Mochtar, lid Volksraad, memadjoekan
pertanjuan seperti berikoet tertanggal 25 April j. 1.
Menoeroet apa jang penanja mendapat
dengar, pada tanggal 30 Maart j. I. oleh
satoe cowite
van actie jang didirikan
oentoek maksoed itoe, di Pangkalan Pinang telah diadakan
openbare protestmeeting, teroctama berhoeboeng dengan:

Paris Beauty, (menjantikkan moeka)
SyrupSokbet Djiwa (sakit batoek, dada, na

0

tempat orang Boemipoetera

MENJEMBOEHKAN:

ditawarkan
oleh s4toe soepir boeat menompang
dikenderaannja jang kebetoe-

lan maoe balik ke Padang.
Soedah tentoe itoe perempoean j.betoel ada poenja maksoedboeat kesana te-

rima itoe dengan tidak menaroeh tjoeriga
apa-apa.
Akan tetapi itoe
poenja niatan lain
tempoean mceda. la
kenderaan boekan

sopir roepanja
ada
matjam pada itoe pedjoeroeskan
ia poenja
kedjalanan menoedjoe

Padangtapi sebaliknja.
Si Perempocan jang mengerti

tentang

djalanan soedah tanja pada soepir, siapa
kasi djawaban bahwa ini hari baik pesiar
doeloe ke Fort deKock dan besok boleh

balik ke Padang.
Dengar itoe
merasa bahaja

djawaban, si perempocan
apa atas dirinja dan begi-

toelah dengan boeka

pintoe

auto

laloe

timbangan

berkisar:

10,

15

dan

25

Kilo.

Timbangan Medja pake piring
tembaga, batoe-batoenja
pleet berikoet:

Timbangan

com-

5,

10,

25,

50

15

dan

25

Kilo.

Medja merk HAP

LIE pake batoe berkisar-kisar,
dari pada besi semoea:

dan

100

Kilo.

Medja Ideaal dari
8 Timbangan
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: Ya
2, 5 Liter.
Djoega bisa dibeli satoe-satoe bidji.
»
» Tjanting Minjak dari: Y,, 1, 2 Deciliter.
» Ockoeran 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
»
mms 0000000040
» 40000000000

8 mmm

dari

ini
dari Java ke Tanah Seberang ialah
atas oendangan
dan ongkosnja satoe gemeenschap
Boemipoetera di Benkoelen,
biarpoen mesti diakoe atas initiatiefnja

SANGGOEP

1000000000

biasa

Sarangan

loempat dari itoe kenderaan
jang
lagi
djalan. Tentoe sadja siperempocan itoe
dapat loeka tapi oentoeng tidak berat.
Sang soepir djoega poenja kenderaan
tidak loepoet dari bahaja, sebab begitoe

ia dapat lihat itoe perempoean meloempat toeroen, begitoeia memboeroe, hingga iapoenja kenderaan soedah berdjalan
dengan tidak ada jang pegang stuur.
Tentoe sadja itoe kenderaan poenja djalan tidak karoean toedjoeannja dan be-

gitoelah
sawah.

achirnja ia telah mandek dalam

Dalam sementara itoe perempoean tadi
melarikan diri ke lain djoeroesan boeat
lepaskan dirinja dari terkaman itoe soepir

jang sebenarnja tidak salah bilang ,,terlaloe koerang adjar.” (Corr. S.D. di Padang.)

—0—
Akan mendirikan

40
(empat poeloh tahoen)
termasjhoer teroetama di Soematra Timoer
Telah

mendapat poedjian (diploma) dari

PASAR

MALAM

MEDAN

tanggal 9 September 1923.
jalah

sekolah

Ketjap Tjap Matahari

Moehammadijah.
(Corr. S.D.) Toean Soetan Pangoerabaan

bekas redacteur dari ,,Sipirok Pardomoean"
sedikit hari lagi akan berangkat ke-Fort

Djagalah tjap jang toelen, jaitoe:

de Kock jaitoe akan mendjoempai bestuur
dari Moehammadijah disana, kalau-kalau

1. Pakai toetoep kaleng merah
dikepala botol.

hammadijab.
Kalau maksoed ipi berhasil sekolah itoe
kabarnja akan didirikan di—Sipirok.

2.

di—Tapanoeli bisa didirikan sekolah Moe

—0—

Oeang raiat ,,dikomidikan"
Sesoedahnja Pasirah Merga Limau masoek

Pakai toetoep lak merah di

kepala botol.

Boleh dapat beli disegala tempat:
Pesanan

boleh

djoega dengan

rembours.

boei, beberapa boelan lamanja, sebab

menggelapkan

poela oleh

oeang

keapala

padjak,

ditoeroet

kampoengnja

Bandjar Negeri, sebab kesalahan idem,
beloem lama soedah
toeroet poela lagi

terkocroeng nama Seman kepala kampoeng Goenoeng Soegih serta kepala soekoenja djadi.

kaempatnja dari

Merga Li-

mau, kalau demikian kepala Merga Limau
toekang

tekcort oeang ra'jat. (F.S.).

Jang poenja fabriek

dari

WENG
Toapekongstraat 16

—

MEDAN

54

SENG
—

Telefoon Nos. 403
& 567.

' Awas

—— PEMBERIAN TAHOE ——

Pentjoeri !

Sengadja

Djagalah harta benda toean!
DENGAN
PEMBAJARAN
IKIT TIAP- TIAP
BOELAN,
roemah, toko, goedang dan 'harta
benda toean, terdjaga oleh oppas
Tertangggoeng

tocan-toean

WASSCHERIJ

keama-

Filiaal

baroe

.GLOBE

djoega

di

bisa

Haraplah
pakean
kirim

SEPATOE
Tel. 663

klaar

dan onkos2nja poen

toean2

dan

njonja2 djikalau ada

di

apabila

»GLOBE" boeat diberpoenja filiaal di P. Siantar,

kita poenja

kerdjanja
Medan.

Medan.

Djoega

haloes2 boeat segala roepa boleh

di kita

seroepa

dari

kita

poenja

toko

di

terbikin

GD.

kita

bisa terima.
Dan menerima pesanan dari
loear kota.

anak negeri.

37
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00000000000
LEKAS

itoe?

BAROE

1930.

Atoerlah

pesenan

Eijkenstichting,
hingga

banjak

dengan

dalam
pemesan

lekas, soepaja

seboelan

sadja

tidak kebagian

Ini lotnja sedikit sadja, pengharapan

zonder diminta.

djangan kehabisan

seperti

lot.
boeat dapat prijs lebih besar, sedang

harganja moerah, tentde akan terdjoeal habis lebih lekas. Lekas pesan atau
lantas dating
beli, djika terlambat kita tidak tanggoeng dapat kebagian,
sebab dalam tahoen 1930 ini serba soesah, tjoema ada pengharapan dengan
lotery sadja bisa hidoep berocntoeng.

anak

Tjoema kita sadja jang djoeal lotery ini di Sumatra:

»SINAR DELI"

Groote-Lotendebitant.

Firma HARNAM SINGH & SONS

tempat jang
sebaik - baiknja
oentoek advertentie.

MOSKEESRAAT

No. 42

MEDAN

0a0000040000 am

dan

Tjoema
noem

lotery

soedah terdjocal 11000 lot di Deli,

negeri sendiri. Oleh karenaitoe,

Sehat

BELI !!

dan lain2 prijs djoemblah 210 prijsen seharga f 50000.Harga per Io t f 3.50.- franco.- Rembours tidak dikirim,
Trekkinglijst dikirim pertjoema.

dibatja oleh:

Kepoenjaan

Apa

segar

menang

Telefoon 755 Medan,

000600000000

DE

Oemoer djadi bertambah
Redjeki djadi moerah.

»

TOKO OBAT & AGENT MECCa GANGERS
S.M.
55

NAWAW

PADANG

Sang

kakek

indahnja.
Sang

loepa

akan

kegaekannja.

Ia pelesier kemana-mana

sitoea-bangka

bertambah

berapa

MEDAN-DELI

BOELANWEG,

pemoeda-pemoeda

harian,

I ALMANDILI

dengan

(O0.K.S)

sesoedah

hati mereka

lama ta' poenja lama:

@ tanja

bertanja sinjongnjong apakah

jang dipakai si kakek itoe?

»
KALAU ORANG HENDAK TAHOE, DJAWABNJA IALAH:
»
0? 0? MEMBIMBANGKAN HATI!!
»
»
OBAT KOEAT ,SAFOEFHIDJAZI"
»
d9 Obat jang tiada berimbang tentang kemoestadjabannja!
» Baik sekali oentoek orang toea: apal. lagi pemoeda-pemoeda !
»
Harga per blik.
. ft 080
»
» Beli banjak oentoek didjoeal lagi dapat korting jang mengoengtoengkan sekali. &
»
Menoenggoe pesenan dengan hormat,"
»
»
Lg 000000 00000000000090000000002

TOKO

Ini
KATJA

“4

MATA

Menjediakan

Markstraat

No. 3—

MEDAN

segala roepa katja mata.

hari 1 glas se-

Sanggoep periksa katja mac
ta jang tjotjok oentoek ke-

beloem makan.

sehatan mata toean
- toeen
dengan ongkos pertjoema.
ta"

i

tidak

oesah keloear

Djoega

sedia

oeang.

Keoentoengan

Boleh toekar katja jang
tjotjok
lagi
dengan
besar bagi toean - toean.

barang - barang klontong. Boeat beli banjak boleh

kita kasi rabat jang pantas.

xXx

— Kada 3

mama Lalu

Ten ai 1 3
NCI

35

Menoenggoe

dengan

hormat.

FEN

apa AA hr

Anggoer
tjap

Maoe gaja?
Maoe tjantik?
Datangtah di Calcuttastraat No. 3I - Medan

BOELAN.
ai
Bergoena

“
2

Dari sehari-kesa-

H sang kakek jang hampir berobah itoe nikah dengan gadis jang moeda belia. '
@ Pemoeda-pemoeda jang aksi itoe bertambah tertjengang. Masing-masing
49

TJIN TONG & Co.

3 X se-

Obat

“

tiada kalanja.

ranggi kelihatan. Keheranan

kali lipat ganda

:

berdandan-dandanan seindah-

melihat pekertinja.

bingoeng

itoe tambah

Ia

s

dan barang klontong

mi-

3

3
:

000000000 00000900000000000004

Besarnja f 100.000.- Hoofdprijs
seharga f 15000.-2de prijsf 10000.-

Betoel jang mendjadi- saudagar besar bangsa Europa:
Betoel jang mendjadi saudagar
perantaraan bangsa Tionghoa
akan tetapi
pembeli jang sebanjak-banjaknja
bangsa Indonesia.

DELI"

SEDIA!

LOTERI

|

»SINAR

AG SANA

0000000000000

SOEDAH

SENG & Co.

Cnnonsnnsonna55 sesssbsssnssKg|
51
SENAR 7

dan

menerima tempahan.
Segala matjam potongan jang
koelit Europa

SMAN

kita poenja adres :

Oudemarktstraat 53,

0

siap

SAP

angin merk MAG-

NEET, tentoe tidak merasa tjape
ringan, ladjo: e dan potongan bagoes jang terdapat keadaannja.

HAN

14

..

soedah

EN

kereta

soedah ketahoei

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

No. 4 MEDAN

0024040000
6 0 ama

Selamanja menjediakan sepatoe-

pakai,

Tjarilah

id MK: MOKARYSONEAE BIRO

dari

toean

1888 — 1930.

Huttenbachstr.

jang kita sediakan

LESS jang toeam
kebagoesannja.

THE GLOBE WASSCHERIJ (MEDAN).

jang

voetbal dan kniedekker
oentoek toean - toean.

Toengganglah
Motorfiets
merk
NEW HUDSON dan MATCH-

Banjak tabek dari kita.

sepatoe

kaoes

00000000000

berdiri moelai

Pakailah

poenja toko.

dan

lekas

jang

sihkan

»NIO TJIANG SENG"
—

dalam kita

Pematang Siantar,

ada moerah.

32

TOEKANG

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

World

soedah masoek di kita poenja ,,GLOBE"

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

79

hati

Wilhelminastraat 70 goena toean2 dan njonja2
poenja pakean soepaja baroe kombali apabila

PRTICULIERE

No.

menjenangkan

dan 'njonja2, maka dari itoe kami

mengadakan - satoe'

nannja.

Kesawan

boeat'

sport !

bagi

lelaki

Berfaedah

—0—

BISA DAPAT

bagi

perempocan

BELI DIMANA-MANA.
Hoofddepot:

POO

THAI

FOO

SENG KIE - Dispensary

Telefoon No. 789, Postbox No.

114, Kesawan No. 61, Medan.

Ini toko Speciaal Kleermaker, dan sengadja baas
jang soedah biasa kerdja di toko Cornfield dan
mempoenjai kepandean jang tjoekoep.
Pekerdjaan
ditanggoe ng tjepat dan netjis dan
sedia segala kain-kain seperti palmbeach - lenen-flanel
dan keper poetih. Harga bersaingan sama toko
- toko
iang lain. Pesanan dari lain tempat dikirim dengan
rembours.

Ada djoeal ANTICONOL,

obat sakit kentjing.

HL

malam.

dibikin

Kaoem

Menoenggoe

dengan

hormat.

SOO TOW

|

#00000000000000
Perhatikanlah
!!!

"(Samboengan dari pagina I blad II.)

Djatoeh dalam loempoer
Sebetoem bangsa ito# terpaksa melariorang jang
Sebab itoe, biarpoen diakoei wadjibnja
Dari Bandoeng dikabarkan, bahoea: kan diri djaoeh-di
kerdjadesa atau
haan lainente itoe, akan te- employe dari satoe peroesahan import, sopan, ondernemin,
ingsa itoe,
tapi perloe ,
ada batasnja jang toean Blixts, dari . Batavia selama satoe lain adalah dikerdjakai
tentoe-tentoe, Istimewa perioe dihidoep- excursie di Kawah Manoek,- jang terma- dan sekarang kapitalisten terpaksa rienkan soenggoeh-soenggoeh hak koempoe- soek bada bagian dari Kawah Kamodjang, tjari bangsa jang lain ogntoek mengerlan ra'jat memoetoeskan sendiri atas ke- telah djatoeh dalam
loemboer panas. Ijakan pekerdjaan itoe.
Oleh sebab itoe koeliiterpaksa diambil
hingga ia dapat loeka-loeka terbakar jang
perlocan -itoe.
dari daerah jang lain. "-Jaitoe socatoe
heibat
dikedoea
kakinja.
ladimasoekkan
Adapoen akan halnja heerendienst itoe dalam roemah sakit gemeente Bandoeng. bangsa Indian dari tanah Afrika, bangsa
tentoe mesti berlebihan dari pada jang
Marron. Dahoeloenja bangsa ini, terkenal
Keadaannja sekarang ada baek. (S.P.)
terseboet f£didalam wet.
Sebab boesoeatoe bangsa jang ingin sekali '” mem—0—
kanlah keadaan ra'jat jang mendjadi oeboeat kedjahatan. Sehingga pada tahoen
koeran, melainkan pekerdjaan jang dite1762, sesoedah perdamaian
diadakan,
»Sinar
Poetera“
di-Sibolga.
tapkan lebih dahoeloe daripada memperkedjahatan
mereka
itoe
beloem
djoega
(Corr. S. D:) Di-Sibolga soedah lama hilang-hilangnja.
hitoengkan kekocatan dan ketjakapan ra'jat. Dan bertambahnja pekerdjaan itoe di berdiri perkoempoelan kaoem .iboe jang
Nama bangsa pendoedoek sedjati dari
dalam zaman kemadjocan“ jang achir- terpeladjar jang namanja ,Sinar Poeteri“. Suriname, Creolen. Semendjak Suriname
achir ini, djaoeh sekali melebihi tamba- Tapi dari pihak kaoem iboe jang tiada telah didatangi oleh bangsa asing dari
han ra'jat jang mesti mengerdjakan dia. mengetahoei keresepese banjak jang me- negeri locaran, banjaklah' anak negeri
ngomel, sebab kata mereka jang diterima
Oleh sebab itoe bermatjam-matjam ke- djadi lid kesitoe hanja perempoean jang
adaan jang salah-salah dan nista-nista ter- mengetahoei bahasa Belanda sadja.
—9—
tjampoer kepada berlakoenja heerendienst
itoc. Anak-anak jang sangat moeda moeHasilnja Congres Onderwijs.
lai dari oemoer 15 tahoen soedah dikeDalam congres onderwijs jang diadanakan heerendienst, dan orang toea-toea kan di-Sibolga baroe ini ada diperbinjang beroemoer 60 tahoen masih banjak tjangkan soepaja ditambah beberapa se-

jang teroes dikenakan djoega. Orang jang kolah desa oentoek anak-anak perempoean.
xakitpoen tidak dibebaskan, melainkan
terpaksa mengganti hari jang loepoet itoe
Sekarang School opziener “Mandailing

apabila ia semboeh dari penjakitnja.

bertjampoer

gaoel

dan

Keperloean toean-toean ini hari atau
boeat hari jang akan datang, telah kami
sediakan dalam toko kami, baik oentoek
tjitakan, demikian djoega oentoek perabot
toelis menoelis correspondentie.
Toean-toean kenalan lama, jang telah
memboeat perhoeboengan baik dengan
kami selama 18 tahoen, baik jang tinggal di Atjeh, maoe poen jang tinggal
di Paneh, Koealoeh, Asahan, Simeloengoen
Karolanden, dan lain-lain, tentoelah tidak
meloepakan pada kami.
Toean-toean atoerlah
kami ini hari djoega.

banjak

djakan heerendienst.

Lagipoela soedah memangnja kekoeasaan

paksaan jang begitoe besar dan begitoe
sangat melanggar hak manoesia merdeka

—-0—

Boeroeng dara

Madoera ke Londen.

Dalam agenda dari vergadering regentschapsraad di Pamekasan, ada terdapat
satoe voorstel bocat mengasih subsidie

Didalam tahoen 1873, 6rang Voor In- Tinta Hitam
merah
dier moelai masoek ke negeri itoe. Lima

Postpapier

Bond"

bagoesnja

pera-

perti jang dimaksoed dengan daftar pertanjaan, jang telah dikarangkan oleh per-

mah-tanah djadjahan itoe, tidaklah akan

Kepala dari Centraal

Kantoor voor de

pat disingkiri kenistaan-kenistaan dan Statistiek telah meminta saja poenja perkedjahatan-kedjatan jang berhoeboeng de- 'toeloengan boeat dapatkan selekas-lekasngan dan jang timboel daripada keadaan nja, dalam tahoen 1931, angka-angka tenkerdja paksaan itoe.
tang pernikahan dan pertjeraian tentang
Mengingat hal ini, jang beralasan de- tahoen 1930.
ngan kenjataan jang bersetoedjoean dengan
hasil penjelidikan ilmoe tentangsifat dan

tabi'at manoesia dan pergaoelan manoesia,
maka ta' dapat dimoengkiri lagi, bahwa
sesoeatoe pihak jang membenarkan atau
mengoeatkan peratoeran kerdja paksaan
oemoemnja
dan peratoeran heerendienst
dinegeri kami ini, njatalah pihak itoe me-

nanggoeng poela segala kenistaan.

Kami hendak pertjaja, bahwa Conferentie
ini tidak akan soeka menerima tanggoengan jang sangat menjalahi asasnja dan

Prof. Van Gelderen anggap angka-angka
ini akan megasikan pemandangan terang
tentang keadaan penghidoepan familie di
Java. Ooceroesan ini ada sangat penting
dari pemandangan sociologisch dan economisch dan angka-angkajang telah dapat
dikoempoel di West-Java telah oendjoek,
bahwa digewest
ini orang ada mendapat
satoe keadaan
jang mengedjoetkan,
terhadap pada mana orang moesti mela-

koekan perlawanan jang keras.
—0—
asas Perserikatan Doenia itoe. Maka
Kolonie
Belanda
jang tertoea.
dengan amat sangat kami mengharapkan,
Siapa
jang
tidak
kenal
dengan nama
soepaja Conferentie ini akan mengambil
soeatoe
djadjahan
jaitoe
Suriname,
jang
kepoetoesan tentang kerdja paksaan itoe,
sebagai kepoetoesannja tentang perboeda- djoega dinamakan Nederlandsch Guyana.
telah diketahoei bahwa pada
kan
boedak-belian,
jaitoe
menoentoet Sebagai
terhapoesannja semata-mata.

Hanja sikap inilah jang

lajak dan pa-

toet kepada Conferentie ini, jang

berdiri

masa dahoeloe orang Belanda telah ada
mempoenjai djadjahan di-America, maka
Suriname inilah sisanja jang ada sekarang.

ADVERTENTIE

berrol

berikoet vloeinja

Boekannja
boleh

omong

tjoba

bikin

kosong,

dan

pakean sama

ini adres jang soedah terkenal:

ABDUL WAHID
Kleermaker Balistraat No. 6.
Telefoon No. 1426 -o- Medan
- Deli.

Ditanggoeng
potongannja

bagoes serta pas
menoeroet

model

dan kemaoean orang zaman sekarang dan sedia kain-kain.

Diloear

kota Medan kita bisa

kinm dengan

rembours.

Menoenggoe

dengan hormat.

da000000000000

perkakas mendirikan roemah-roemah.
Kalau

sadja

datang

Harga selamanja melawan!!
Menoenggoe dengan hormat.
69

0.50
f1.—

2,50

@ Anggoer Branak tiap M
Poetri Moelia dan

0.70

Tjap Njonja.
keloearan

boeat

rol

speciaal

mesin toelis, warna blauw
dan koening per 100 vel f 0,85
bertjetak f 1.35

Dokter

Postpapier—Zonder rol boeat mesin
toelis warna poetih ,,Luna Bond”

,,Luna Bond”

per 1CO vel f0, 85 bertjetak £ 1.35

P
s0

Cahier

if

Enveloppen:

ABDOUL

0

0,07

000000000000000

£ 3,50
6.

»
»

4550
4850

Obat ,,Gumbira“ moestadfab dan moedjarab menjemboehkan penjakit Boernoeng ,,Ajam“ dan ,Itik".
Disebabkan soedah banjak mendapat:

blanco
f0,85
bertjetak f 1.25
poedjian, jang itoe obat Gumbira
500 » ».
3.75
"4580 Soerat
betoel
bisa
menjemboehkan penjakir Boer1000,»
7.25
» 4150
noeng
,Ajam“
dari merk ,, Dokkum 676 “
Sebeloemnja hinggap penjakit ,,Ajam“
per 100st. blancof 1,15 bertjetak f1.65
500 ,,

st.

» Memberi pertoeloengan",

£5,50

£7.50

ditempat

toean,

Dienst enveloppen, foolscappapier, enz.— | taka),
Handel Mij. &

—

M

Elect. Drukkerij

"SINAR

DELI"

—| retetoon

Moskeestraat 57, Medan.

000000000000000

Tn

..

Ni

Loeas djadjahan

Dari

Tanah bergoentjang di Bali.
Den Pasar diwartakan bahwa

Persegi,

0000000000000
.

orang jang mati

itoe

djadi

adalah

160.000

4'/, kali lebih besar

dari Nederland. Pendoedoek asal dari negeri itoe ialah orang Indiaan. Sekarang

tanah bangsa itoe hampir tidak kelihatan lagi,
kerena apa, kerena masing-masing mentjari tempat
banjak gedong-gedong pada redak. Bagian jang djaoeh-djaoeh tidak lakoe kepada
jang baroe dari kantoor Paketvaart di orang Kota, disebabkan kelakoean pemaBenoa
telah
mendapat
keroesakan boek perampok pembakar d.s.b. toeroet

hari malam

Saptoe

telah dirasakan

bergaentjang di Bali Selatan,

besar. (P).

Fotograaf

soerat kabar Europa.

atelier

YEBATA

nja. Terdjaga

dengan

menginap, lengkap dengan katil-katil-

bersih.

Tjoekoep

mendapat

oedara

jang

segar.—
Ada sedia goedang auto oentoek passagiers. Kamar mandi dengan
air bersih dari waterleiding.
dioeroes oleh

pelajan-pelajan dengen

Tetamoe selamanja diterima dengan

Tarief sewa kamar
satoe malam.

moelai

MARAH

boedi manis !!

dari £ IL— f 2—

Menoenggoe

dengan

bersih.

hormat,

BONGSOE
Eigenaar

f 2.50 dan f 3.—

:

Makanan

Kesawan No. 58

SIBOLGA

.Socoooooo0000?

HOTEL

Sedia kamar-kamar tempat

F

So000000000002

MANDAILING

Medan

Telefoon 1346

——
edia djoeal Pathe Baby Cinema toestel
Bioscoop, dan bisa didjalankan dengan Electrisch Battery motor dan Dinamo bagoes
dipakai dalam roemah tangga dan dibawak
dikebon - kebon dan bermatjam - matjam film
»Librarij” moelai 30-60-300 kaki pandjangnja.
No. 10278 Billy at Home

10124 Harold Waiter (Harrold Lloyd
10297 Tailaring (Charlie Chaplin)
10222 Charlie's Double (Charlie Chaplin)

10123 Sub is Sciontifie (Snub Piollard)

Datanglah

jang

toean -toean dan ankoe-ankoe

terseboet

diatas, serta

tidak seboet namanja

46

Oo h d 1 in

0. 206 FiWoskeestaat No. 44.

perniagaan. Suriname itoe soeatoe daerah
jang panas, tempat bersarang bermatjammatjam penjakit, oleh sebab itoe angka-

K,M,

baik lebili dahoeloe se-

1000,»
f1.
fit— diakan satoe atau 2 botol.
Sedang dari lain negeri telah banjak
Sekalian enveloppen ini, terdiri dari
kwaliteit jang bagoes dan mempoenjai mendapat pesanan obat Boernoeng ,,Ajam"
jang terseboet.
lijm jang tjoekoep.—
Per botol Bier franco Medan 4 f. 1.—
Carbonpapier per pak 100 vel f7.— Lain ongkos kirim.
Boleh dapat beli
vloeipapier per vel f0,25 dan f0,15 pada Agentschap Volkslectuur
(Balei Poes-

ini njatalah soedah kelihatan kemoendoeran
daerah tentang peroesahaan
ataupoen

angka menoendjoekkan
poen besar poela.

KARIM.

No. 78 G.G. Fock Straat
Tandjoeng Balei.
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f1.20
f1. —
f2,50

dari merk ,,Best 675 en" ,,Java Silk"
per 100 st. blanco f 0,75 bertjetak f 1,25
dari merk ,Beilen"
per 100

KIAT ddo.

Pesanlah pada hoofdagentnja
boeat Oostkust van Sumatra:

f0.70
1.50
0.20

.

500 ,,
»
1000,»

lihat verklaring

Batavia 22/7/26. dan djoega verklaring dari Dr. H.S. LIEBERT
ddo. Weltevreden 6/11/"27.

bertjetak f 1.25

0.50
f 0.60

Dokter,

Dr. LIE TJWAN

per 100 vel £0.75

Postpapier berrol poetih

fabriek:

THO KONG SOEI - Batavia.
Sangat
baik dan moestadjab boeat beberapa matjam
penjakit dalam, penjakit perempoean (Sijphilis), toelang enz.
Dapat
banjak poedjian dari

Daerah itoe selamanja didalam pendjagaan jang tjoekoep sebagaimana djadjasopan. Dan han jang lain-lain. Pada waktoe jang achir

Barat telah kebilangan haknja mengoeasai
diri sendiri.
DJOKJAK ARTA, April 1930.

kepada

jang baik belaka,

atas oetoesan-oetoesan pemerintah-pemerintah dan bangsa-bangsa jang mengakoe

berkemadjoean
adab dan
hanja
sikap inilah jang dapat memenoehi
kewadjibannja terhadap kepada bangsabangsa
manoesia, jang oleh kekoeasaan

membeli

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

per blok f 0,75

Kasboekje
Copieboek

#0000200000000

kajoe, dan selengkapnja ditanggoeng sedia

bertjetak f 1.45
merk
,,Isala

Postpapier ,,The Bristol” per blok
Blancoboek 50 bladzijde perst. —
negeri itoe. Soerat kabar De Mail, men- Bloknoot
Consul Amerika.
per blok —
Menoeroet kawat Aneta dari Den Haag, tjela dengan keras orang Belanda, jang Kwitantieboek bahasa Belanda
telah disjahkan sebagai consul Amerika tcledor, didalam beroesaha memadjoekan
dan Melajoe per blok
daerah itoe.
disini tocan Dale W. Maber,
boeat sewa roemah
—G—
Kwarto" Schrift
per st.

Keadaan jang mengedjoetkan.
sidangan Conferentie Internationaal atas
Loc. mengabarkan, bahoea kepala dari
Perboereehan dalam boelan Juni 1920 itoe,
oleh keadaan tanah djadjahan dan ketia- Kantoor Voor Inlandsche Zaken telah me
daan hak-hak jang tjoekoep pada ra'jat ngirim circulair sebagai berikoet:

Batoe merah, Kapoer

tong, kapoer goni, kapoer kaleng, minjak

merk Stephens perfl. f 0.15
"
»
£015

Postpapier—Zonder

tidak poela koerang. Mereka bilang Gou-

0000000000000000000000

bagaimanapoen

Atap zink Cement,

bertjetak f 1.50

vernement tidak patoet memboeat penaksiran belasting begitoe tinggi, pada pendapatan mereka.

00000000000000000000000

Maka

Sedia mendjocal roepa-roepa kajoe
oentoek perkakas roemah seperti:
Meranti
'Tandjoeng
Balai, meranti
Singapore, Tiang —kajoe laoet, Kassau,

terdjoeal,"

belas tahoen berselang adalah .djoemlah "
Stempel
violet,
bangsa itoe 22.000 djiwa, dan “didalam Tempat tinta per st: f 1,50 dan
doea tahoen kebelakang, djoemlah itoe Vloeimap—alas menoelis
naik sampai 34.000.
Menoeroet soerat-soerat kabar Furopa, Postpapier berrol merk ,,Uilen"
bangsa Voor Indier di Suriname sangat berikoetvloeinja per blok

atas dirinja, jang kekoeasaan itoe diberiDidalam tahoen 1891, orang Indonesikam kepada pihak pembesar jang mempoenjai kekoecasaan
diatas pihak ra'jat,: pada Ind. Sierduivenclub bocat pengiri- ers moelai masoek kesana, jaitoe boeat
tentoe mesti dengan tidak boleh tidak me-| man boeroeng-boeroeng dara, jang boe- koeli Onderneming.
Dan Orang Tiong Hoa boeat koeli
nimboelkan matjam-matjam
sewenang- |loenja berwarna, asal dari Madoera ke
tentoonstelling
jang
diadakan
dalam
CrysOndern:
datang kesana didalam tahoen
Wenang dan aniaja kedhaliman dengan
tidak boleh tidak Istimewa dimana ra'jat tal Palace di Londen pada boelan Juni 1853.
Pada masa jang achir ini njatalah soeitoe tidak mempoenjai sesoeatoe hak atas| moeka ini.
—0—
dah kemoendoeran peroesahaan didalam
pengoeasaan negerinja.

toeran-peratoeran jang akan dikarangkan
bagi mengatoer kerdja paksaan itoe, se-

Medan,

Lijm tjair per fl. f1.- £0.75 dan f0,40.

z

ocangnja banjak dikantong.
Tjerewet kebada Gouvernementpoen

,

Telefoon No. 1169

Persediaan:

sstsoedah memasoeki beberapa kampoengkampoeng disana jang maksoednja akan
Bermatjam-matjam poela kedhaliman beremboek dengan pendoedoek soepaja
dan aniaja berikoet dengan heerendienst mendirikan sekolah desa boeat anak-anak
Oleh karena kepala-kepala
kaoem ra'jat perempoean.
kikir, maka menoeroet tjeritera, adalah
mendapat, keoentoengan daripada hoeseorang Voor Indier jang rebah ditengah
koem denda jang didjatoehkan
kepada
Demikian
pembantoe
,Pertjatoeran“ djalan kerena kelaparan, soenggoehpoen

ta'jat itoe karena kesalahan lalai menger- toelis dari Mandailing.

pada

Houthandelaar -0- Toko Spoorstraat Oedjoeng

» Sedikit oentoeng

Sebegitoe lama semendjak » dari
“doeloe
sampai sekarang tidak ada kelihatan, soeatoe tindakan akan menoeroet
apa jang
telah
diperboeat oleh tetamoe-tetamoe
.

pesanan

Kami poenja sijsteem sekarang:

mempertjermini

pekerdjaan bangsa itoe sehari-hari. Tetapi

itoe,

MOEHAMAD ASIE

banjak

lagi

pereksa dimana tempat kita

film jang tersedia jang kita

disini.

Menoenggoe

dengan hormat.

