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Panggabean,

man

keterangan

aksi
La

Theise,

ia,

jang . ditoeto

diam

zitter dan Secretaris Hoeria Christen Batak
di-Medan.

Hari Raja, Hadjdji.

Kemoedian dioemdjoekkan, bahwa

perkara

men-

itoe

politiek.

Hato-

Boekti? . «. . Oleh saksi d'ozndjoekkan,
bahwa didalam Soara Batak dimoeat

terdjadi di

—0—

Directie.

Kedjadian seroepa ini, jang
critiek critiek terhidap Rynsche Zending,
socatoe persidangan oemoem, tiada boleh terhadap pemerintah.
Bagi pembatia
sahadja.
kita liwatkan
Boekti lagi, bahwa Soeara Batak
perkara.

Membetoelkan kesalahan.
Didalam roeangan Sinar Deli jang terbit kemarin, ada terdapat kesalahan. Kesala
jang kograng mengerti doedoek
hanitoe tidak pada sekalian Sinar Deli j.
(orgaan
H.K.B.)
.gebarlek",
ditoenpjoekkan
kita toetoerkan asal moela perkara dengan satoe toelisan jang termogat didalam soerat diterbitkan pada hari terseboet, akan teringkas sebagai berikoet:
kabar itoe, jang mentjela seorang ambte- tapi hanja pada setengahnja sadja.
Adalah

tocan-tocan

Ignatius Hoetabarat

dan

naar, jang tidak maoe berdiri ketika diper-

Herman Panggabean. diangkat didalam soeatox dengarkan:...... Indonesia Raya.
vergadering jang dihadiri oleh 117 leden (sedang
djoemlah leden ada 227 orang)
Menoeroet advies dari Notaris, vergadering

»Keterangan" ini, semoeanja menjebabkan

advics itoe

itoe sah dilakoekan. Djadi menoeroet

djoega. maka tocan-tocan Hoctabarat dan

Pang

orang jang penakoet

Sajang!
dari Hoeria Kristen Batak.
djoega memboeat octang dan membajar oetang WLandraad,
Ertinja: mereka boleh

-.
atas nama perkoempoelan itoe.
Dari Pemriksaan Halim kita lihat, bahwa hakim menoedjoe kedjocroesan itor. Dihoekoem atau
dibebaskan kedoea tocan-toean terseboet, adalah

berdiri boeloe

romanja.

gabean sah mendjadi Voorzitter dan Secretaris

toean Mr. Dumbar, President
tidak menjetop ,keterangan”

saksi jang soedah menjimpang dari doedoek
perkara

ke j.

dan djalan pemeriksaan.

nj

ring,

Dari Indonesisch ke Westersch.

»Sinar Deli” tidak terbit,

Europa disini, jang diperiksa didalam perkara itoe selakoe saksi, dengan tidak
»Sinar Deli" tidak terbit. Bahagian Toko
memadjoekan pendapatan- Soemoeroeng dan M. H. Manullang, diboeka setengah hari pagi.
diminta,
dengan soedah selaloe kena . ... . hoekoem!
persidangan,
dihadapan
nja
membawa

|

—0—

Oleh karena besok Hari Raja Hadjdji,
soeatoe hari besar Islam, jang dirajaSesoedah itoe diterangkan, bahwa leikan oleh pegawai-pegawai kita, maka
der H. K. B., jalah toean tocan Soetan

djadi perkara

Tahoen

membenarkan perantaraan itoe.

Theiss, seorang Pandita bangsa pan Kristen Batak melawan pemerintah.

Toean

1348.

d

ter

Moela moela dioendjoekkan, bahwa Hoeria Christen Batak berhoeboengan dengan
Hatopan Kristen Batak.
"

Voor-

Zoel'hidjah

Soeara Ramai.

politiek diloear perkara politiek.

Naya doeloe dan hari ini, Landraad
eriksaan penak
#meneroeskan
Meda.

95 Amsterdam. Advertentie-Bureau A. de la MAR Azn. Voorburgwal — Amsterdam.
Moehd. Idris Harahap — Tapanoelistraat— Tandjong Balei — Asahan.
:

jang memohonkan kepada Volksraad, soepaja mereka sebagaimana dahoeloe berri ovka moeloet, orang jang hoeboeng teroes segala oeroesan-oeroeam!"
san negeri dengan Kepala Onderafdeeling,
3RI BAHASA 'ARAB)
djanganlah seperti sekarang mereka itoe
Lid-lid minte mogok.
seperti dibawah penilikan Zelfbestuurder
Samalanga,
Dalam roeangan kabar Soematera, hari
Oleh Commissie boeat soerat-soerat ini, kita koetip satoe berita dari Tjaja
permintaan memberi pertimbangan soepa- Soematra, jang mengisahkan, bagai-

,,gebarlek"?

jang

sInlander”

DELI”

,De Globe"

bing Tinggi — Deli.

(Ini hari diterbitkan 2'/, lembar.)

Memakai

AZIZ "

gir. B. R. Sodjocangon.

Pada soeatoe perkabaran

jang berke-

Satoe peringatan

Medan akan lenjap?

Medan

meminta ocang

Didaiam

vergadering Gemeenteraad j.

akan diadakan pada tg. 14 Mei j.a.d. akan
dibitjarakan

soeatoe soerat permintaan

memintak

oeang 8 ketip kepada

masinis

sebab

leden tidak tjoe-

ternjata

lajin macham.

'Telah mendjadi doea kali dengan malamtadi
vergadering Gemeenteraad tidak djadi diteroeskan, karena kograng

lid jang

datang.

Ini kali tjoema seorang lid jang datang, jaitoe
toean Uiterwijk. sedang -ketika hendak poelang,
telah datang toean Jap Gim Sek jang tjoemakedatangannja hendak mendengar bahasa vergadering Gemeenteraad tidak djadi diteroeskan.

dari t. F.F.A. Sulter, jang ditanda tanganioleh beberapa orang pendoedoek Gang
Mantri.
Diminta, soepaja ,,Gang Mentri" jang
pa sebab leden tidak maoe datang kevergasekarang akan ditoekar namanja dengan : prabu tidak Dena
HA See, ini, ada
jarang
ter
,
£
Boemipoeteta
Palmeniaan.
Ta di Soerabaja dahoeloe dan di Betawi, berKita mengerti, bahwa pendoedoek Euhoeboeng perkara angkatan wethouder dan loco
ropa jang tinggal di ,Gang Mantri,“ tidak
burgemeester.
senang mendengar

nama

Gang

itoe,

se-

......

Keadaan di Padang ini,

boekanlah leden' Bp:

sadja jang mangkir, tetapi beberapa leden Eropah djoega toeroet mangkir, hingga doea kali:
vergadering tidak djadi.
”“

Demikian oedjar Tjaja Soematra.
Toean Yap Gim Sek seorang Gemeenboleh kita teraadslid — jangterkenal radjin. Kerap

Gang.

8 ketip kepada masinis enz: Sebetoelnja
Perasaan
orang
lain,
begini ,,Seorang jang tidak dikenal, telah
datang ke Oranje Bioscoop Medan hormati, tetapi perasaan itoe djangan samenz:
.
Dalam rubriek , Sumatra” lembar kedoea,

djadi

Kita ratamkan sekali lagi berita itoe:

pala ,8 pitjis paling besar 6 pitjis paling bab bahasa kita, kocrang sedap roepaketjil", ada terdapat kelimat-kelimat ,,Se- nja bagi pendengaran Europa, apa-lagi
orang jang tidak dikenal, telah datang ke kalau dikatakan mereka tinggal disatoe
Royal Bioscoop

tida

koep kelihatan mata hidoengnja.
Bermoela kita anggap perkara ini soeatoe perkara loetjoe, tetapi kemoedian

pai mengganggoe poela.
Dan dengan mengindahkan

,
perasaan

kali, meskipoen

didalam sakit. ia datang

djoega ke Vergadering. Meskipoen hanjaoentoek
membitjarakan
perkara kakoes, ia tentoe moentjoel.
Tetapi pada masa ini, beliau toeroet

itoe, orang boleh meminta Gang Mantri
Toean Theiss roepanja hendak ,,meng- kabar jang berkepala ,,Apa Gemeenteraad ditoekar djadi Palmenlaan, tetapi orang
djoega mogok. Betoel pada
pengownmendjadi Voorzitier dan Secretaris perkocmpoelan effek", soepaja toean-tocan Hoetasoit dan Padang tidak disoekai ?' terdapat soeatoe djangan meloepakan poela, penoekaran
doeran
vergadering
jang
—
achir,
“beliau
itoe.
Panggabean (pesakitan), terpandang ,,ge- soesoenan jang salah. Kabar itoe berachir itoe, djadi melenjapkan soeatoe peringadatang
djoega,
perloenja
menoeroet
Tjahingga alinea jang kelima sadja dari atas, tan, bagi hikajat Medan,
barlek" dimata pemerintah.
ja
Soematra,
hanja:
Pesakitan-pesakitan ditoedoeh melangHikajat itoe, dengan ringkas kita toeDikatakan mereka perhoeboengan de- sedang kalimat jang berawal dengan:
Oentoek mendengar bahasa vergadering
toerkan:
gar fasal 378 dari kitab oendang-oendang ngan perkoempoelan jang menantang pe- »Politie teroes dipanggil dan ia
hoekoem: boenjinja:
Gemeenteraad
tidak djadi diteroeskan.
Sampai
penghabisan
chabar
itoe,
mestinja
merintah. Dikatakan mereka perhoeboeGang Mantri, doeloenja boekan bernadisamboeng
dengan
perkabaran
dalam
Oleh
sebab
itoe, djadi ternjata, mesngan
dengan
soerat
kabar
jang
pernah
hendak
Barang siapa jang dengan maksocd
ma Gang Mantri, sebab disitoe hanja hoei
da kabaran jang berkipoen lid jang radjin, toeroet djoega moseorang amb- rubriek, In
mengoentoengkan dirinja sendiri atau orang lait: memoeat critiek, terhadap
tan, penoeh oleh loempoer, dan tidak ada
dengan melawan hak. baik dengan memakai nam: tenaar jang tidak berdiri ketika diboenji- kepala:
pnsgia,p4
6
gok. Oleh sebab itoe, perkaraini boekan
dan
akal
satoe roemah jang baik djoegapoen.
dengan
baik
palsoe.
pangkat
palsoc atau
»
Anak-anak
kapal
membocat
keriboetan"
satoe
perkara jang kebetoelan. Boekan
kan
indonesia
Raya.
tipoe moeslihat, maoepoen dengan karangan perDjika sekiranja ada djoega roemah di- kebetoelan sama-sama ada halangan, boe-.
Pom
kataan bohong, memboedjoek orang akan memsana,
sebenarnja
boekan roemah.
me- kan kebetoelan sama-sama tidak ada wakBoleh diharap pemerintah memandang
berikan barang atau akan memboeat hoctang
Post dihari besar.
lainkan
.
.
.
.
pondok-pondok.
dihoekoem
ia
maka
pioetang,
kedoea
pesakitan
,.gebarlek“?
Dan
keatau meniadakan
toe. Sekoerang-koerangnja, tentoe soedah
9 Mei hari raja hadji.
karena menipoe, dengan hockoeman pendjara doeanja nanti mesti mendjawab beberapa
Hikajat ini kira-kira 20 atau 30 tahoen dipermoefakati terlebih doeloe.
selama-lamanja empat tahoen.
Besok hari Djoemahat tanggal 9 Mei jang laloe. Pada masa itoe, disini ada
vraagpunten dari Gouverneur, oentoek
berhoeboeng
dengan hari besar hadji seorang ambtenaar jang terkenal, jalah
Ada apa di Padang? tanja pembatja bapebahwa
perkara
Amat djelas doedoek
»ditransport" ke Boven Digoel?
rangkali.
2
('idoelkoerban),
segala
loket
kantoorpost
r
Voorzitte
“mendjadi
marhoem
Abdoel
Moethalib.
ditoedoeh
sakitan2
Kira-kira
pemerintah
tidak
akan
sepeditoetoep.
Loket
kawat
diboeka
sebagai
Telah beberapa lamanja, ada terdjadi
Beliau seorang Mantri Politie, kemoeSecretaris Hoeria Christen Batak.
dan
palsoe. nakoet seperti jang disangkakan oleh tocan mana biasa. Pengantaran soerat hanja di- dian diangkat mendjadi Hoofd Mantri, soeatoe pergeseran, antara sel
ian
jalah mempergoenakan pangkat
Theiss.
lakoekan pada malam sekali.
besar
leden
Gemeenteraad
dengan
Bu
achirnja
mendjadi
Hoofddjaksa
Medan.
goena keoentoengan diri sendiri atau ke..
—0—
#
gemeester.
a
seteroesnj
dan
oentoengan orang lain,
Soerat-soerat permintaan kepada
Hasil pemandangan jang kita dapati didaMarhoem Abdoel Moethalib tinggal,
Burgemeester ada memadjoekan soeatoe
Itoelah sebabnja, Hakim didalam perVolksraad.
ialah digang Mantri jang sekarang. Ka- rantjangan, oentoek mengadakan Gemeenini menjelidiki, sah atau tiada lam perkara ini, jalah: kita beroleh soeakara
Nolong Baroes, seorang bangsa Batak rena beliau jang pertama kali tinggal di- tebelasting. Rantjangao ini, oleh sebahapesakitan (Ignatius Hoetasoit dan Her- toe tjonto, bagaimana kerap kali orang
Voorzitter memakai
.politiek" dalam perkara Karo, baroe-baroe ini memasoekkan soe- sana, dan karena pada masa itoe beliau gian besar leden soedah ditolak.
man Panggabean) mendjadi
diloear politiek, oentoek menjam- rat permohonan kepada Volksraad soepa- mendjadi Mantri, djadi gang tempat bedan Secretaris Hoeria Christen Batak.
Djika setjara kabinet didalam badan
jaia boleh diangkat mendjaii Sibajak liau tinggal dinamakan: Gang Mantri.
Djadi,
bila mereka bebas, ertinja: paikan maksoednja.
pemerintah, kabinet itoe haroes ' meletakditempatkan
sah mereka mendjadi Voorzitter dan SecPerboeatan-perboeatan seroepa inilah, di Baroes Djahe ataupoen
Djika pada hari ini, kita liwatdi Gang kan djabatan, sebab rantjangan jang seretaris, dan djika mereka dihoekoem, sesoenggoehnja jang berbahaja. Berbaha- pada salah satoe djabatan Gouvernement Mantri, kita tentoe ingat akan marhoem penting itoe ditolak oleh raad: jang -berertinja:
mereka tidak, sah mendjadi Ija bagi pergaoelan, berbahaja bagi pen- atau Landschap. Atas permintaannja itoe, Abdoel Moethalib, dan kita ingat djoega, erti sesoeatoe tanda tidak pertjaja.
Bestuur perkoempoelan itoe.
Akan 'tetapi Burgemeester
Padang,
dirian
pemerintah, jang ditjoba hendak oleh Commissie soerat-soerat permintaan belieulah seorang j. pertama bertempat disi..
dari Volksraad memberi pertimbangan, toe, hingga ditoeroeti orang lain dan tempat telah berboeat lain roepa. Beliau miasih
dipengaroehi.
bahwa berhoeboeng dengan soerat perminDari awal hingga achirnja: dari pengaitoe mendjadi ramai, achirnja, orang Ero- beloem poetoes harap. Rantjangan itoe'
taannja
jang lebih dahoeloe dari ini soedimadjoekan poela sekali lagi.
t
Seakan-akan pendirian pemerintah henkoean pesakitan dan keterangan beberapa
dah dimasoekkannja jang djoega soedah pah sendiri djadi bertempat poela digang
saksi amat terang!, perkara ini tidak dak dipengaroehi,
Sebahagian besar leden telah menensoepaja memandang,
terseboet.
tang Burgemeester, bahwa betoel Bursangkoet
bersangkoet dengan inlander
(hoeroef ketjil,!) apa sadja ditolak, maka permintaannja inipoen haroes
ditolak
djoega.
gemeester
ada mempoenjai hak akan
jang
diperboeatnja
menoedjoe.....Lepas
politiek.
Sekarang Gang itoe akan ditoekar naBegitoe djoega permintaan dari Ineum
memadjoekan satoe rantjangan
Akan tetapi, seorang saksi bangsa Ero- dari Nederland!
manja mendjadi: Palmenlaan!
dan Petoeha-petoeha dari II Moekim Toepah, toean Theiss, disifi, jang diperiksa
eSoeatoe penoekaran jang melenjapkan dah ditolak sekali lagi, tetapi
Sia-sia
bermain
api.
noeng Gle
(Onderafdeeling
Bireuen(
menenggang.
selakoe saksi, telah membawa bawa persoeatoe peringatan bagi Medan. Dan ki- meester haroes poela
kara itoe kedalam lingkoengan politiek.
Boleh djadi ini, jang mendjadi sebab,
ta harap, Gemeenteraad akan bersetoedjoe
dengan pendapatan kita, bahwa
tidak hingga leden sama-sama mogok, dan 2
Dari pertanjaan pertanjaan jang dima-

bergantoeng kepada sah-kah atau tiada mereka

djoekan

oleh

President,

kita

mengerti,

bahwa perloenja saksi ini diperiksa, jalah
oentoek mengetahoei,

boengan

bagaimana perhoe-

antara Hoeria

Christen

Batak

dengan Rynsche Zending.
Didalam pendjawaban pendjawabamnja,
saksi telah menjimpangkan perkara itoe kepada politiek.

Didalam verslag jang
dalam
Sinar
Deli
batja:

20020 0419201023
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Weefit Tyre
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f

0

dimoeatkan dikemarin, kita 3

'Toean Theiss batjakan lagi satoe soerat jang
ditoelisnja dalam bahasa Belarda dimana ada di-

3
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(Dioedjoeng Hakkastr,)
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MEDAN

3

Telefoom No. 1525.

:

terangkannja, bahwa Hoeria Christan Batak jang

dikepalai oleh pesakitan mendjalankan actienja
menoeroet pengaroehnja pergerakan jang ada di-

“

pan Kristen Batak.

?

Band Boeroek

?

Halmana

@

Apa toean merasa senang dengan REPARATIE toean poenja band?
Djangan berikan. oentoek. memperbaiki pada jang tiada mengerti.
Bawalah pada kita, dimana kita kerdjakan toeroct peratoeran Europa.

»
2

Pee enak casan Batak jang maoe melawan
Rynsche
dan Pemerintah, jaitoe Hato-

berboekti, kata saksi, njata dari critiek

$
berdiri diwaktoe

dinjanjikan

lagoe

Indonesia

ngan leider danitoe per-

@ Memperbaiki
000000

seorang

?

Itoelah

Band boeroek
15

Selamanja

dan

Memperbaroei

Specialiteit

kita

bisa

Kita.

bikin baroe.

»

“
»

»
»
00000000000000 ?

kita poenja kerdja atas djaminan
Tanjalah keterangan !!

00000000000000

?

oleh kita.

sekalian
baikan.

Gang

perobahan akan membawa

ke-

kali vergadering tidak dapat dilansoengkar,
Djika

menteri,

mesti

tetap

bernama

Gang
Mantri, seperti beberapa straat
lain, NienhuysWeg, (nama bekas - Directeur Deli My), Ballotstraat (bekas Resident

hanja

betoel

oleh

rantjangan

demikian,

karena

djika betoel,

tiada menjetoedjoei

jang dimadjoekan oleh Burge-

meester, leden laloe sama mogok, kita tidak
setoedjoe dengan “ politiek Padang” itoe.
Perloe apa mesti mogok. Kalau seba-

Soematra Timoer), Rahderstraat
(bekas
Gouverneur Soematra Timoer). dan be- hagian besar leden tidak setoedjoe, datang
berapa straat lain, jang diberi
nama sadja compleet ke vergadering. Manakala
Burgemeester memadjoekan
rantjangan
oentoek soeatoe peringatan.
—0—

Christen

Batak contra

Rynsche Zending.
Pemeriksaan hari ketiga.
Samboengan kemarin.

itoe, sama-sama berteriak sadja mengata-'
kan: ,,tegen, tegen, tegen, tegen
"

Dengan sikap demikian, rantjangan itoe
tentoe tertolak,
dan
achirnja
meester sendiri, tentoe djadi insjaf!
Dan, habis perkara!
Membekot vergadering seroepa itoe,

boekan satoe djalan jang parlementair,
Tostonteiah itoe dikirim ke Gemeente»Tetapi betoel dalam itoe pertemoean raad,
oentoek wakil
,
saja ada djandjikan bahwa pendawaan tetapi boekan oentoek wakil Baba
atas dirinja toean Theiss jang sampai mogok.
meminta kekoeatan politie hendak meram-

pas kas dari Perningncen: H.C.B. dan
archief dari toean
Willy tidak akan di-

Mogok dalam keadaan jang pada seroej
ini,
pada tempatnja.
teroeskan”, begitoelah saksi Hoetasoit me- Da pun
s05 Me seal» BERNADA EN P
nerangkan sebagai membetoelkan kesakDipanggil masoek saksi Willy Sinaga,
sian tocan Theiss jang membilangkan wa- siapa doeloenja mendjadi pendeta
din
kil party f23 telah mengakoe akan kesa- Voorzitter dari Hoeria Christen Batak
lahannja dimoeka mr. v. Helsdingen.
sampai pada boelan Augustus 1928.

" Menoeroet keterangan dari saksi Willij

Sinaga, bahwa/pada”
ada dapat

boclan Augustus dia da.

perintah dari

-ephorus mesti

2

Lagi mr. Ferwerda minta ditanjakan pa-

saksi,

siapa-jang membajarkan itoe

ang Pada saksi.

Perbii
Pakan dari Medan dan mesti menjerahsi: , Sintoea Gajoes,"
ga di Palembang, te
an
boekoe-boekoe
kepoenjaan Hoeria
Mr. Ferwerda minta ditanjakan lagi gaan. sekali seboel
Christen Batak sama toean Theiss. Atas pada
saksi siapa'jang koeasa meneeken Tatan orgaan ini
hal kepindahan itoe saksi minta tempo notulen dari " verg
'Kerkeraad.
perhimpoenan itoe.
«
berpikir 6 hari dan tentang soerat-soerat Saksi :,, - Biasanja Voorzitter danSecreHarapan kita bagi @
jang maoe diserahkan sama toean Theiss taris dan j. teeken notulen.""
moga-moga ia akan
“HN
“saksi berdjandi

moeka

maoe serahkan

Kerkeraad atau

itoe di-

setidak-tidaknja

.dimoeka ouderlingen. Saksi oendjoekkan
Ysatoe circulair dari ephorus Rynsche

" Zending dimana antara lain-lain dinjata. kan pengoveran

soerat-soerat mesti dila-

.koekan dimoeka Kerkeraad atau setidak“tidaknja ouderlingen.
“.
Sesoedah dapat djandji jang enam ha#.ri hendak mengambil kepoetoesan tentang
ikepindahan itoe saksi kirim soerat sama
ephorus dan tanja

dimana

saksi

mesti

bahwa 'pada

alge-

dipindahkan dan dalam.itoe soerat saksi
| minta soepaja diberikan pada saksi 2
boelan verlof.
Saksi menerangkan

meene Vergadering tanggal 31 Juli 1928
saksi toeroet hadlir.
Tentang itoe. algemeene . vergadering
(Seaksi- memadjeekan -pendapatannja, bah?
wa.menoeroet perasaannja mesti dianggap sjah, sebab sebagai biasa itoe vergadering diboeka dengan didahoeloei oleh
njanjian dan sembahjang sesoedah itoe
baroe dimoelai membitjarakan agenda sesoedahnja ditoetoep poela dengan nanjian dan sembahjang.
Apa itoe vergadering koeasa oentoek
melepaskan Bestuur lama, itoe saksi tidak
dapat pestikan lantaran kedjadian seroepa
itoe beloem
pernah kedjadian
dalam

Hoeria Christen Batak.
Toean president minta tanja pada saksi,
apa saksi pernahterima wang
f50.— dari Bestuur baroe sebagai

oepah

ty123
Saksi

saksi

menolong

par-

melawan

toean

Theiss.

bilang,

pernah

menerima

tidak

wang dari Bestuur baroe, selakoe oepahnja oentoek melawan toean Theiss, tetapi
benar saksi ada menerima
wang dari
party 123 sebagai membantoe saksi lantaran saksi sedari beberapa boelan tidak
lagi mempoenjai pekerdjaan jang tetap.

Pres: “Apa toean toeroet hadlir dalam
pertemoeanjang diadakan diroemah tocan

pada

Hemmers

1928?"

tanggal 5 Mei

Saksi: Saja tidak toeroet

hadlir diwak-

toe itoe.
Lebih djaoeh saksi menerangkan, bahasa saksi tidak tahoe tentang wang jang

diambil oleh Bestuur baroe dari bank.
Pres: ,,Apa menoeroet

berhakkah Bestuur
wang

pikiran

toean,

lama mengambil itoe

dari bank ?"

Saksi: ,,Itoe saja sndiri
bilang, sebab jang

tidak

sebelah

dapat

bilang

dia

jang berhak dan jang sebelah lagi bilang
mereka jang berhak".
Pres:,,Toean diangkat

oleh

ephorus

Rynsche Zending
djadi pendeta, apa
ephorus djoega jang mengangkat
toean

djadi

Voorzitter

dari Hoeria

Christen

Batak ?“

Saksi: ,Menoeroet biasa jang terdjadi

di Tanah Batak dan di Medan djoega,
siapa jang djadi pendeta itoe jang biasa

djadi Voorzitter dari Kerkeraad.
Saja sendiri tidak dipilih oleh leden
Hoeria Christen Batak djadi Voorzitter.”
Kemoedian

bagaimana

President tanja

pengetahoean

pada

saksi

saksi

tentang

itoe stichtingsacte jang diperboeat dimue-

ka notaris Dykstra.
Kata saksi dia tidak tahoe dibikin itoe
acte,

tetapi

soedah

seboelan

diperboeat

sesoedah

kira-kira pada

itoe acte

boelan

bar Ghandi soedah masoek kedalam kota
dan meroesakkan seboeah auto dimana
Mar- doedoek Vidagyol, onder-commissaris van

De Politie bersama superintendent Politie jang

tertoea. Tapi dari toean terseboet ketkan berita moedian ditarikkan oleh mereka dan dis.ojak-kojakkan,
Politie menghalaukan orang banjak
ini, ialah
di soeatoe itoe, sehingga banjak jang — mendapat
njoeloeh bagi pergac
(Ada Samboengan).
hidoep di i |loeka-loeka.
Satoe pertempoeran lain terdjadi dide'alembang, karena itoeleiffocatoe orgaan
kat gedoeng pengadilan Tinggi jang diTadi pagi Landraad soedah selesai me- dari kepala-kepala a.
eri.
—0—
pertahankan oleh vrijwilligers perempoean
riksa saksi- saksi.
Hari Senin j. a. d., Landraad akan me- Orang Christen
k geredja jang tidak maoe boebar dari sana.”
atkala itoe terdjadi satoe pertempoenjatakan vonnis.
Chris
—0—
ran dengan mempergoenakan
pentoeng
oleh Politie. Tiga poeloeh orang jang
Laki-laki berpakaian perempoean.
loeka diantaranja beberapa orang
peDi P. Brandan tidak maoe ketinggalan
rempoean.
tentang keanehan dan
keloetjoean. DiTagi pagi Landraad
Empat bocah auto berlapis wadja, dekampoeng B.P.M., diam disitoe seorang divoorzitteri oleh mr. Durga
“
Itachementen
Cavalerie India dan Infananak laki-laki ber'oemoer kira-kira 16 riksa. perkara Rynschey
terie
Inggeris
patroli dalam kampoengtahoen.
Hoeria Christen Batak jan
kampoeng tempat terdjadinja keriboetan.
Anak sebesar ini ta' boleh dikatakan dida'wa sembilan orang
Soerat Gandhi.
ketjil. Lagi selaloe meniroe-niroe pakaian telah memasoeki geredja dfberdandan seperti perempoean dan ber- laan dengan tidak seizin d
Nausari, 6 Mei. Soerat jang dikirimkan
toedoeng kepala. Jang amat geli kita kalau jaitoe togan Theiss Zenglingleeraar dari oleh Gandhi kepada Onderkoning, tatkala

ia soedah berdjalan dengan pasangannja.

LANG

asirah-

Rynsche Zending, sebagai

ia

ditangkap

Pada hari Selasa, tanggal 10 hari boelan

|Juni, tahoen

1930,

pula

poekoel sepoe-

loeh pagi, kita Gouverncur
Oostkust
van Sumatra akan mengadakan dikantor
kita di Medan soeatoe lelang pembu-

rongan, ja'ini

hal memasoekan

barang

makanan

d.I.I. akan segala roemah-pen-

Bindjei,

Laboehan

djara di Laboehan Deli, Loeboek Pakam,
Roekoe,

Tandjong

Balei, Pangkalan Brandan, Pematang
Siantar, Tandjong Poera, Tebing Tinggi,
Laboehan Bilik dan Arnhemia sementara tahoen 1931.
Lelang pemborongan jang terseboet
diatas ini akan diadakan, baik dengan
sekali goes, ja'itoe memborongkan hal
itoe sama sekali, baik diborongkan pakai
beberapa bagian (perceel), ja'itoe:
hal memasoekkan

perceel jang pertama:

barang bagai pen-

djara-negeri
di
Laboehan
Deli.
Taksiran

itoe, permoelaan boenjinja

Jaitoe doca orang kawannja lagi. Mereka dapat dinjatakan
seperti berikoet:
dalanygggsat
itoe kadang-kadang berdjalan”.diwaktoe jang soedah. distark sn “Diroeran
f 3.485.48
Ini dalam
Saudara jang terhormat. —
malam dengan pakaian demikian itoe.
perceel jang kedoea:
soerat kabar ini.
halmemasoekkai
Djikakau Toehan mengizinkan, hari ini
Kalau orang-orang salah terka tentoe
“barang bagai penSesoedah pembela pesakitan memadjoedisangka adik manis. Ada-ada sadja Bran- kan pleidooinja Landraad mengadakan saja bersama'kawan-kawan saja akan pergi
djara-negeri
di
boeat
menoentoet hak
dan poenja matjam. (Corr. S.D.)
Loeboek Pakam.
Raadkamar dan mengambil kepoetoesan ke-Dharasna
pemboeatan ,garam."
—0—
Taksiran
pesakitan2:
Kemoedian ia bitjarakan tentang sikapnja
f 18.088.21
Fabriek batoe beton Gemeente.
1. Ignatius Hoetasoit
Regeering terhadap atas gerakannja dan perceel jang ketiga:
hal
memasoekkan
Dalam vergadering ini akan dibitjarakan
2. Waldemar Hoetasoit
ia memperingatkan akan kekerasan jang
barang bagai pendjoega tentang pendirian seboeah fabriek
3. Wilmar Sihombing,
tidak dapat terkatakan jang mesti dirasai
djara-negeri
di
batoe beton kepoenjaan Gemeente dengan
4. Herman Panggabean
oleh pengikoet-pengikoetnja.
Bindjei.
pokok f 20.000.—
5. Padimoen Loembantobing
Pada penoetoep soeratnja ia berkata:
Taksiran
Djikalau djoemlah jang sekian soedah
6. Gustaf Nainggolan
»Pihak saja tentoe akan lemah, apabila
f 8.621.20
dibenarkan oleh Gemeenteraad, didoega
7. Tryanus Panggabean dihoekoem ma- toean
tidak mentjaboet koekoe singa
perceel
jang
keempat
:
dalam boelan ini djoega ditetapkanlah sing-masing f 10.— denda dan
hal
memasoekkan
(tangan besi) dari Gezag."
pemboekaan fabriek itoe.
barang bagai pen8. Anton Aritonang
la minta kepada Lord Irwin soepaja ia
Tempatnja akan diperboeat disoedoet
djara-negeri
di
9.Enos Goeltom dibebaskan.
bitjarakan lagi perkara oeroesan belasting
Wilhelminastraat dengan
Hakkastraat,
Laboehan
garam.
jaitoe didekat tanah lapang voetbal dan
Pesakitan hendak berpikir doeloe maoe
Roekoe.
Pertempoeran
hetennisbaan.
minta revisie atau terima itoe kepoeTaksiran
bat.
Ta
Installatie soedah tiba dari Eropah. toesan.
f 5.570.48
Djadi jang perloe sekarang tjoema oentoek
Calcutta, 6 Mei. Lima belas'orang In- perceel jang kelima: — hal memasrekkan
memperboeat roemahnja.
Diloear persidangan kami dapat dengar, dia mendapat loeka pada tatkala terdjadi
barang bagai pen—0bahwa semoea pesakitan mesti minta re- pertempoeran didekat Howrah. Satoe
djara-negeri
di
Fabriek sjamsoe gelap.
visie, sebab menoeroet advies dari pem- koempoelan besar manoesia mentjoba meTandjong Balei.
Tadi pagi, politie telah mengepoeng bela mereka, mereka tida boleh dihoekoem nghalangi perdjalanan kereta api dan memTaksiran
satoe roemah dibelakang Tjong Koen Tat menoeroet apa jang soedah ditoedoeh atas boeat penjerangan jang hebat terhadap
f 11.82042
:
kepada Politie dengan mempergoenakan perceel jang keenam:
Bioscoop Medan, karena didoega didalam diri mereka.
hal memasoekkan
batoe batoe bata, jaitoe pada waktoe portoemah itoe, ada pemasakan sjamsoe ge»
barangbagaipenIi ap.
» Lebih djaoeh baik kita menantikan litie mentjegah maksoed mereka itoe. Kedara-negeri
di
moedian politie melepaskan tembakan kePotitie telah beroentoeng dapat me- kabar.
Pangkalan
pada orang banjak itoe. ,
nangkap 15 tong tapai, 2 blik sjamsoe
Brandan.
Verslag pemeriksaan dalam perkara ini,
dan beberapa banjak perkakas memasak.
Politie menembak.
Taksiran
Seorang Tionghoa, eigenaar fabriek kalau kami rasa ada perloenja, nanti dif 2.804.94
Delhi, 6 Mei. Politie melepaskan temmoeatkan djoega dalam sserat ini beserta bakan kepada orang banjak jang ber- perceel jang ketoedjoe: halmemasoekkan
sjamsoe itoe, telah ditahan.
—0—
Ppleidooi dari mr. Ferwerda.
barang bagaipenkoempoel dekat station dan tidak maoe
Post dan kawat.
Oa
djara-negeri
di
boebar. Banjak jang loeka. Delapan auto
Pematang
Persambsengan Radio
berlapis wadja dan Infanterie India patroHandel Mij. Tho Goan Kongsie.
dengan
Shanghai.
Siantar.
Javasche Courant tg. 2dezer mengoe- lie ditempat jang ramai dilaloei orang.
Taksiran
Doea orang-dari jang mendapat logka
Moelai 7 Mei 1930, j.l. Station Radio, moemkan statuten dari NV. Handel 'Mij.
f 15.830.21
boeat persamboengan dengan Shanghai Tho
Goan
Kongsiedi Medan j.soedah itoc soedah meninggal dcenia pagi ini.
Hoofdcommissaris memerintahkan soe- perceel jang kelapan:
hal mamasoekkan
diboeka boeat publiek. Pengiriman te- mendapat hak rechtpersoonlijkheid. Maatbarangbagaipenlegram singgah di Malabar Radiostation, schappij itoe maksoednja akan memboeka paja dilarang berkoempoel-koempoel ledjara-negeri
di
dari sitoe bisa teroes keseloeroeh Tiong- administratie dan kassierkantoor dan ber- bih dari lima orang.
Tandjong Poera.
Peshawar soedah aman.
kok. Tarief pembajaran seroepa dengan niaga dalam oeroesan lain.
Taksiran
pembajaran boeat kelain negeri jang djoeDioemlahmaatochapyeliik
kapitaalnja
Bombay, 6 Mei. Tidak ada terdjadi kef 4.860.08
ga singgah distation itoe.
£100100.- dengan terbayi tiap seaandeel riboetan. Terkadang-kadang tjoema ada
—0—
£100.- Sekarang soedah dimasoekkan 764 lemparan-lemparan batoe dan orang-orang perceel jang kesembilan: hal memasoekkan
»Leleng jangan talok? sitoe.”
aandeel dengan oeang toenai.
barang bagaipenEuropa jang naik auto dinistanista.
Boeat djadi directeur soedah diangkat t.
djara-negeri
di
Kemarin kira-kira poekoel 12 setengah,
Satoe kabar kawat jang terlambat daTebing Tinggi.
seoranganak bangsa Japan toekang gambar Oei Tjeng Tamdan boeat djadi president tangnja dari Peshawar mengabarkan ada
Commissaris ialah t. Tan Tek Giauw.
Taksiran
menangis dimoeka Kantoor post.
25 orang jang “ditangkap. Semoeanja ada
f 14.632.86
aman.
Seorang personeel Sinar Deli daperceel
jangkesepoeloeh:
hal
memasoekkan
Banjak
jang
loeka.
tang menghampiri anak itoe dan bertabarang bagai pennja apa sebab ia menangis. Anak itoe
Delhi, 6 Mei. Keadaan ada berdjalan
djara-negeri
di
mendjawab: tadi saja naik kereta angin
dengan baik. Pada malam hari ada 50
Laboehan
Bilik.
datang disini boeat kirim soarat, kereta
orang jang mendjadi korban itoe dibawa
Taksiran
angin saja letakkan disini sambil menoenkehospitaal, jang mana kebanjakan ada
f 12.436.732
djoek ke tiang kantoor post sebelah diloe- INDIA.
mendapat loeka berat. Keriboetan jang hear,dan sekarang kereta angin itoe hilang,
bat tjoema terdjadi didjalan jang ternama perceel jang kesebelas : hal memasoekkan
Aneta Reuter. di Chandiechouwk. Politie melepaskan
barang bagaipenSeorang
anak bangsa Tiong Hoa, j.
Gerakan Gandhi.

Augustus 1928 saksi dapat dengar dari mendjaga soepaja kereta angin djangan
toean Schneider soedah dibikin satoe ditaroehkan didinding j. telah ditempelkan
pemberi
tahoean, bahwa kereta angin
stichtingsacte.
tidak boleh disandarkan didinding terseAtas perranjaan President saksi mene- boet,
telah memindahkan kereta angin
rangkan bahwa dalam vergadering tanggal itoe ke standaard kereta anginj. ada diha31 Juli 1928 poen itoe stichtingsacte tidak laman
Post kantoor itoe. Seketika itoe

Chabar Kawat

Keriboetan

Londen,

di Peshawar.

6 Mei. Pers menerangkan

dengan ringkas akan hal-hal dalam perkara kedjadian - kedjadian jang achir ini,

tembakan kepada orang
mempergoenakan mimis.

Satoe

banjak

di

Arnhemia.
Taksiran

hoekoeman

f 1.987.92

dari Toehan.

Adapoen

akan

pemborongan

segala

ini . dan

perdjandjian

taksirannja

dan

lain-lain” halnja itoe boleh diperiksa oleh

segala orang jang, soeka begitoe dikantor

kita jang memegang pemborongan, pada
tiap-tiap hari-ketjoewali hari Minggos
dan hari Raja-moelai poekoel 8 pagi
sampai poekoel 12 tengah hari, maka
ditempat itoe orang boleh mendapat segala
keterangan jang disoekainja.
Soerat menawar haroes disampaikan
dikantor kita jang memegang pemborongan
ini, ta'boleh laloe dari pada poekoel
sepoeloeh pagi pada hari waktoe pemborongan ini.-

Kita Wd. Gouverneur
Oostkust van Sumatra.
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haan kain, disebabkan baik kepada Duitschland, maoepoen kepada fabriek Perantjis, India menasihatkan soepaja djangan

memesan, disebabkan barang-barang itoe
tidak akan terdjoeal disebabkan pemboy-

cotan kepada segala barang kain jang boekan keloearan India.

NEGERI

BELANDA.

Pembakaran

E

bahwa pasoekan-pasoekan Inggeris kemarin pagi pada waktoe hari mendjalang

djara-negeri

dengan

Bombay, 6Mei. Kaoem
Extremisten
India berpendapatan, bahwa gempa di
siang, setelah berdjalan 14 hari lamanja Birma itoe ada soeatoe hogkoeman dari
djoega dibitjarakan.
djoega anak Japan itoe menghampiri-kereta telah mendapat kemenangan mempereboet Toehan Allah disebabkan penangkapan
angin terseboet dengan tangisnja j. tidak kekoeasaan di Peshawar dari genggaman Gandhi itoe.
Saksi Theiss laloe membantah keterangan berkepoetoesan.
Melarang vergadeIndisch Nationaal Congres dan kemoedian
saksi Sinaga diatas, sebab katasaksi Theiss Orang Tiong Hoa pendjaga kereta angin telah mendoedoeki tempat
ring oemoem.
- tempat jang
dalam notulen vergadering dari Kerkeraad itoe mentjoba menghilangkan takoet anak penting.
Calcutta,
6Mei.
Segala
vergadering
tanggal 5 Mei 1928 dimana saksi Sinaga itoe: jangan nangit, kado itoe kedeta loe
Oendang -oendang perang telah dima'- oemoem dilarang dilakoekan di Howrah.
poen toeroet hadlir ada terseboet jang itoe poena
loe ambil. oca tjoemajaga sadi
loemkan dalam kota Peshawar dan dis- Sembilan orang jang ditangkap sesoedahstatuten toeroet dibitjarakan.
Anak
itoe menarik kereta anginnja, di- trict itoe.
nja terdjadi keriboetan itoe di Calcutta.
toenggangnja, laloe pergi poelang dengan
Njonja Gandhi memegang
pimpinan Satoe ditachement Infanterie berdjaga dinItoe saja tidak ingat. Jang saja bisa air mata j.beloem kering.
gerakan perlawanan anak negeri terhadap dalam kota. Seratoes orang reservs beringat, itoe hal tidak dibitjarakan dalam itoe
—0—
kepada peratoeran Pemerintah.
sedia distation dimana tempat orang2 jang
Vergadering” djawab saksi Sinaga.
Doenia pembatjaan.
Hari tanda berdoekatjita berhoeboeng melakoekan pemogokan memboeat riboet.
Saksi Sinaga menerangkan poela, bahasa
dengan penangkapan
Gandhi, berlakoe
Ferry, district-commissaris dan Ghat,
Revue Politiek.
tentang hal itoe bisa djadi diajang soedah
diseloeroeh India dengan baik dan aman, commissaris politie kereta api, mendapat
Telah
sampai
kemedja
kita
Soerat
kabar
silaf tidak ingat lagi, berhoeboeng dengan
berbagai-bagai
Politiek, tetapi adalah satoe hal jang menarik hati, loeka pada tatkala terdjadi pertempoeran
ra jang saksi soedah minggocan Merdeka : Revue
j. diterbitkan dan dikemoedikan oleh toean karena toko-toko orang Islam sendiri dan dengan orang banjak pada tempat jang
“tanggoeng selama ini.
kantoor-kantoor mereka toetoep.
djaoehnja F4 mijl letaknja diloear Howrah.
Mr. Perwerda minta soepaja ditanjakan M. Tabrani di Jacatra.
P'
tanda doekatjita.
Beberapa kereta East Indian Railway terpada saksi Sinaga dari mana diaterima
Delhi, 6
Mei. Dalam kota-kota jang lepas dari kepalanja, sementara itoe kereDalam kata pengantar diterangkan:
gadji selama
dia berada di Medan dan djadi
terkenal dibagian oetara India, dilakoekan ta2 itoe dibombardeer. Politie dan serdapendeta.
1
Pergerakan dan pers ada laki bini. tanda berdoeka tjita berhoeboeng dengan doe soedah berangkat ketempat peroesoeSaksi: Ada jang saja terima dari PenKedoeanja diwadjibkan toeloeng-menoe- penangkapan Gandhi:
han itoe dengan trein.
i
er. Gereformeerde Kerk danada
Bank-bank
dan toko-toko ditoetoep.
loengi, sajang-menjajangi, tjinta-mentjindari fabriek Bally, jang letakdjoega dari Zendelingleeraar
di Pematang
tai, harga-menghargai. Kejakinan inilah Perdjalanan segala kenderaan Boemipoetera nja Employe
loear Calcutta, setelah madari
mijl
6
Siantar sebagi .toempak" dari Zending
memaksa kita mengemoedikan dan me- diperhentikan.
“
kan siang tidak poelang lagi kerdja.
merbitkan soerat kabar minggoean Revue
Dengan tidak pakai toetoep kepala, bePada Pengadilan Tinggi disini tjoema
Politlek ini, Dan kita sediakan dan riboe riboe manoesia melaloei Chandi- hadir beberapa orang advocaat anak nepersembahkan soerat berkala kita ini chowk. Candidaat boeat minta examen geri.
oentoek dan kepada pergerakan Indo- oentoek djadi hakim tidak ada jang daKereta api pada 20 djam jang achir ini
'AApa sebab pada masa ini, banjak gadis-gadis
jg.
nesia Moeda dalam seloeas-loeasnja kata. tang, meskipoen harinja tidak ditetapkan tidak berdjalan lagi.
lari kawin dengan laki-laki jang ditjintainja?
tocanja ,,mata dositan",
hari ini. Demonstratie berlakoe diseloeroeh
Pertama, karena
ibidoea,
karean
-faham, antara seorang)
Pengaroeh atas inKita samboet
col
Punjab. Vrijwillingers dari Congres bermoeda
toea
tentang: memilih laki-laki ig. | dengan
dustrie kain Erola
hana
tempoer
dengan
Politis
di
Lahore
dan
ha
aa
Bantan,
am
pah.
sampai
yja, dan menoendjoekkan Jullundhur. Satoe perarakan jang pan-|hasil jang diperoleh toean Tabrani selama djangnja setengah mijl jang memboeat deBerlijn, 6 Mei. Keadaan di India
studie di Europa.
monstratie berhoeboeng dengan penangka- itoe meroesakkan sangat kepada peroesa-

DARI PERGAOELAN.

PEMBORONGAN

majat

Ramai

Westenenk.

benarorang

menonton.
Westerveld,
6 Mei. Oepatjara
pembakaran
majatnja t. Westenenk, be-

kas Edeleer dan bekas gouverneur Sumatra Timoer ramaibenar di
i orang.
Diantaranja ada hadhir bekasG.G. Fock,
minister Koningsberger, mr.

bekas

vice

Greutzberg

president

Viessering.

Raad van Indie

dan bekas gouverneur Su-

|
|

roe hara."

?

tambahan personeel sangat besar.
Rantjangan itoe diterima. baik dengan
tara ia mengsetjapkan terima kasih atas 46 lawan 22 soeara.
Jang tidak setoedjoe ialah socialisten,
djasa Westengnk diatas nama corps ambcommunisten
dan Floris Vos.
tenaar.
Perkara H. J. Koster.
Toecan Hinsen diatas nama Raad van
Permintaan Kamer soepaja dilakoekan
Bestuur dari K.P.M. memboeat oetjapan.
kembali
penjelidikan atas adres H.J. Koster,
Toean Enthoven mengoetjapkan selamat
bekas houtvester di Indonesia diterima
berpisah diatas nama Luchtvaart Mij.
Seorang dari anak jang meninggal itoe dengan 38 lawan 36 soeara.

itoe

dengan terima
.

Kapal ,Johan van Oldenbarneveldt"
mendapat keroesakan besar.

Haag,

6 Mei.

Voorzitter

memperhentikan

Universiteiten

soedah

neming,

TAN'S COMMERCIAL CLASS

Den Haag, 6 Mer. Pelajaran pertama Siam di Negeri Belanda.
kali dari kapal , Van Oldenbarneveldt”
SPANJE.
menoedjoe ke Indonesia soedah dilanggar
Keriboetan,

Filiaal

mb

mengadjar keperloean-keperloean

seperti sediakala. la mendjadi
sebagai
djaminan bahwa haknja kaoem burgers
Kemoedian Directie dari Stoomvaart akan diperlindoengi.“
tahoe, bahwa
Mij. Nederland " “a?-..
Hoeroe hara jang hebat.
kapal itoe dipenoempang menoenggoe
Mkdrid, 6 Mei. Kepada”
professor
perbaiki jang lamanja beloem diketahoei. Unamino jang sebagai orang tengah keChabarnja ada tiga hari lamanja.
pada studenten jang memboeat hoeroe-

ik.
Kamer
soeara,
dengan

Den Haag, 6 Mei. Tweede
menerima dengan tidak oendian
pertama satoe arbitrageveidrag

Tsjecho-Slovakije, kedoea satoe perdjandjian kapal dagang dengan Oostenrijk

tentang
diloear

dan ketiga satoe perdjandjian
hakim
kepoetoesan-kepoetoesan
negeri.

Perdjandjian

dengan

Bataafsche.
Kamer seteroesnja membitjarakan rantjangan perdjandjian dengan Bataafche

2000000 SELSEASSNLSNS5 000050

Bioscoop

conducteur D.S:M. A 4 No. 15 Gangboentoe Balistraat MEDAN.
barang-barang perkakas roemah
dengan baik
jang terpelihara

Dari
tangga

seperti :

Medja, koersi dari djati, lemari pakean
dan makan dari djati, tempat tidoer besar
dan ketjil, djam dinding, gambar-gambar,

kareta angin, pot-pot boenga memakai
standaart, piring mangkok dan lain-lain.
Toean-toean jang soeka menerima pesanan:
Mas Siman

Mas Soemino

Medan

Hoofdconducteur

Mahmoed

"

"

“

"

Madjid
”
"
P. Brandan
Mas Djono
Mas Djojodihardjo Schrijver Hfd. Magazijn Medan
Saleh
Venduschrijver
“

Pangaloan

Commies P.T. T.

Aminoedin
Hadji Idris

Kaartjis verkooper D.S.M.
“
»

Atrang
Mohd.

2

Hoofd beambte

Balok

Marawassin

Hoofd Telefonist

Awas !

Moelai

dari sekarang
kita soedah

adakan ,,Bioscoop” (komedi

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

Filmnja

Pembajaran

direken paling moerah atau boleh berdamai.

Dan djoega, ada mempersewakan: VRACHT

dan

auto

lain-lain.

Lampoe

Electrisch boeat keperloean'

Pasar Malam.
Keterangan boleh tanja sama:

BIOSCOOP ONDERNEMING
merk : THONG
Makaustraat (dibelakang
Teletoon

JJ...

Royal Bioscoop)

No. 491 — Medan.

cl

MAIL

Persediain baroe dari

VERGUNNING

tahoe
pada
tocan-toean
dan
Engkoe-engkoe serta intjik-intjik,

bahasa saja poenja Ipar jaitoe
adek kandoeng dari prempoean
saja nama M. TAHER, moelai dari

Dan

(MAARTHA & Co).
itoe

moelai

perantaraan

ini

hati

advertentie

soerat chabar Sinar Deli M. TAHER
tidak berhak lagi tagih menagih
dari saja poenja pioetang, .dan

Segala matjam

dan

MUSICS

of 1929

sangat

ramei, actic,

loctjoe,

pertjintaan,

hebat dan

»
»

Jang

mana

penonton

Mussolini

13 Bagian

002004000000
SOEDAH

nanti

dalamnja

serta

am

00000000000
LEKAS

Apa itoe?

LOTERU

13 Bagian 48

BAROE

BELI!!

1930.

Besarnja
f 100.000.- Hoofdprijs
seharga f£ 15000.-2de prijs£ 10000.dan lain2 prijs djoemblah 210 prijsen seharga f 50000.Harga per lot f 3.50.- franco.- Rembours tidak dikirim.
Trekkinglijst dikirim pertjoema. zonder diminta.
(Atoerlah pesenan dengan lekas, soepaja djangan kehabisan seperti lotery
Eijkenstichting, dalam seboelan sadja soedahi terdjoeal 11000 lot di Deli,
hingga banjak pemesan tidak kebagian lot.
Ini Jotnja sedikit sadja, pengharapan boeat dapat prijs lebih besar, s dang
harganja moerah, tentoe akan ierdjoeal habis' lebih lekas. Lekas pesan

lantas datang beli, djika terlambat kita tidak tanggoeng dapat k
sebab dalam tahoen 1930 ini serba soesah, tjoema ada pengharapan d
Tjoema

kita sadja jang djoeal lotery ini di Sumatra:

Groote-Lotendebitant.

Firma HARNAM

8.
008000000006

MOSKEESTRAAT

No.

SINGH & SONS

42

mmm

eeeeeco..

DJ

LEKAS

EL!

MEDAN Warennuis 1

A S.
j/“S EN

soepaja

terang

KEPERLOEAN

MEDAN
AT

A

API.

DISEDIAKAN
fabriek:

“

Mawr on Laciee

Parrena

Hormat dari saja ,
Abdul Manan menager di
Ambonstraat

Monion on a01e PATTERN

12,

aa

Pa

on IN

.

MEDAN

tang diatas nama A.M. (MAARTHA
& to) poen djoega diatas nama
saja sendiri, saja tidak akan meadanja.

pen-

dengar.

berkata-kata, dan lain-lain

SEDIA !

GD.

liat

apabila M. TAHER memboeat hoe-

nanggoeng.
Demikianlah

DELI
diatas

satoe nona jang paling bagoes socaranja.

Amerika
B elgie
Djierman
Inggris

Dengan segala hormat, dikasih

tanggal 10 Mei 1930, saja soedah
kasih berhenti dari saja poenja
fiima jang memakei merk A. M.

Awas.

Pendeknja k'ta berani bilang, bahwa inilah film bitjara jang'paling bagocs
jang kita soedah pertoendjoekkan dalam ini kota.
Lebih doeloe dikasi gambar tambahan, film bitjara jang terpilih. Dan
satoe Fox Movietone News jang paling baroe:

Kel oecaran

(——
-M PEMBERI TAHOEAN.

Sebab

FOLLIES

Tjeritanja

SUE CAROL,

AW

000000000000000

DANCING

aa
UI

-

79

lotery sadja bisa hidoep beroentoeng.

& Co.

..
-

cJo Bureau Treinpersoneel.

dengam

AUTO

1174.

555515)

mendjoeal,

MAS
89

oentoek keperloean kebon -ke-

., L. Pakam

Ini Stationschef,
Jang

Awas !!

e

Karena hendak verlof ka TAPANOELI
pada hari SELASA tanggal 13 Mei 1930,
djam 6 sore.
Engkoe TAMIN Hoofdroemahnja
Di

Onderneming
————

bon di Oostkust,

000000000000000
LELANG

000000000000000

o5o54SAAAAAE
6516 6 6 06

ba-

Telf.

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

53

Salamanca socpaja memboeka kembali
sekolahnja, sebab kalau ia tidak maoe

0000.

diterima

Toneel,

diatas

moelai 6 — 9 malam.

| ke

Deli",

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

boleh tanja|

»
»
»

djian

terfeboet

»

perdjan-

Beberapa

kembali

djaoe

jang

Menoenggoe dengan hormat!

,,Sinar

TALKING, SINGING,

FOX

“si

hara ito, diminta sdepaja

Kamer.

lebih

tempat

»
»

Tweede

» 006 LUAS 6 4 6 6 6
»
» »
» S
“
»
»

Dari

Katerangan

0.35

Satoe-Fox Film Special jang berbitjara:
100”/, ALL

seboelan, beladjar 3 kali 1 Minggoe.
pada

,

boeat antara seloeroeh: Medan —Padang—

Moelai hari, Raboe 7 Mei,

Awas,

Systeem kita semoeanja praktisch,
djamin lekas pandai. Troesa dipoedji lagi,
kerna soeda terkenal. Pembajaran f 5.—

diperbaiki.

7

, 4.—
» 30.—
5.—

1 KM.

agent:

B

DELI-B10SCOOP

djaman

sekarang lekas dan hasilnja menjenangkan.

Sekarang ada:
TYPEMACHINE: Cursus6 boelan
BOEKHOUDING:
idem
seboeah jang jang pandjangnja 2 meter kemarin malam, maka Regeering menge(diadjar
dalam
bahasa
Melajoe)
diatas moeka air.
locarkan pemberi tahocan akan ketetapan- ENGELSC H: Goercenja BoemipoeKapal Oldenbarnevelt kembali ke Ams- nja mendjaga keamanan sampai kembali
tera F.M.S. jang biasa 'mengadjar.
terdam. Beloem tentoe berapa lama baroe

5 dapat

5 orang
f 7.—

Jo

Frederik Hendrikstraat — Sei: Rengas Medan

oleh kapal ,,Reggestroom" kepoenjaan
Madrid, 6 Mei. Sebagai hasilnja keriHollandsche Stoomboot Mij. didekat Vel- boetan jang terdjadi kemarin, maka pemselburg.
besar negeri soedah memerintahkan menogKedoea kapal itoe mendapat keroesakan toep Universitsit.
besar. Oldenbarnevelt mendapat lobang
Sesoedahnja
memboeat
vergadering

bajaran

Agent dari Mutor-motor Sewa
Koeta Radja dan Koeta Tjanc.

000000000000000

dari

UL-KADIR

Medan ke Belawan
Boeat melantjong dalan satoe djam
lamenja
Belawan teroes ke Brastagi
Menoenggoe bocat satoe malam
Djalan keliling sampai di Onder-

ditoetoep

Semoeanja.

Handelsvereeniging Holland-Siam toean
Sardeman diakoei sebagai consul generaal

See

Moeatan dari

jang beroepa politiek di-Madrid dan Valencia.

3

propaganda

republikein dan melarang segala gerakan

Consul generaal Siam.

Den

akan

aa

Serdangweg No. 356 — Telf. No. 1055 Medan
Telegram Adres:
'AUTOTAPANOELI-MEDAN
Tarief harga sewa Motor-motor kita

#

Regeering bertindak.

Madrid, 6 Mei. Regeering memoetoes-

kan

serta. kehormatan dari Westenenk, semen-

oetjapan

13

AUTOVERHUURDERIJ “TAP,

Tanda2 s0edah banjak kedapatan bahasa
Spanje sedang dalam antjaman dari hioe-

pertama dan menoendjoekkan djasa-djasa

membalas
kasih.

il 1AG5L

ber
Ia akan,
San
Mann

. Seteroesnja oentoek- penggalian misjak di Molukken.
“ matra Timoer, Van-K
Toeam Kramer, mengeritiek atas kele" 'ada berhadir -banjak wakil2 dari kolonia''le scheepvaart, dari bahagian handel dan pasan-kelepasan personeel dari Bataafsche.
Minister De Graaf Muna kelepadoenia penerbangan.
procentuja,
Voorzitter dari Vereeniging dari Bes- san itoe bererti ketjil sadja
tuursambtenaar, t. Feith, mendjadi spreker sedang satoe tahoen lebih dahoeloe per-

“Ta an

ro

|

— MOEHAMAD ASIE

aa

SANGGOEP

$

#ULTRAPHOON'

MHouthandelaar -0- Toko Spoorstraat Oedjoeng
Telefoon No. 1169
Sedia
oentoek

-—

mendjoeal-

Meranti

Tandjoeng

Singapore,

Medan.

roepa-roepa.

perkakas roemah

Tiang

namanja

kajoe

Balai,

meranti

Kassau,

Batoe merah,

Kapoer

doenia,

(“paris Beauty (menjantikkan moeka)

Siyun Sohoeo Dina Gi he, int, mpe

0

|

Syrup Sohbet

dengan obat disapoe “dari loear).

Minjak ramboet (centoek memandjangkan. ramboet dan menghitamkannja serta mendinginkan kepala.
Syphilis (penjakit perempoean, keloear nanah'darah

247
Sub Agent:

kctor dan perasaan tidak enak).

-

kita, pestilah moedalnja roemah mendjadi

Ambonstrt: 12

enteng dan perkakasnja semoea dari kajoe

.jang baik belaka,

10

(MAARTHA

A. MANAN

Gebr.

roemah-roemah.

Telef,

1154,

Obat

toenggoe
Segera

SANSEY

BATTERI)

IOAOOE

& Co. mepan &

Huttenbachstraat No. 6 Telefoon

271 Kesawan

No.

26 Telefoon 93

KELIN Tjap ,SANSEY & Co.”
Api Terang sekali matjam ini gambar
Bisa simpan lebih satoe'ltahoen. Djoeal atauflpakai”sama samafsenang

itoe

sampai

mendjadi

besar.

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

diselakan

asa

—

4

penjakit

toean mentjari tabib jang dapat memberi pertolongan bagi toean.

GD GD

Iss0oo0souo

uu

#Djika toean dihinggapi oleh sematjam penjakit, djangan

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

toean

4

dimakan doea boengkoes

|

MEDAN

melawan!!

saoo00eba660

Medjen (tjoekoep

sadja).

& Co.)

Menoenggoe dengan hormat.

69
Ga

Djiwa (sakit batoek, dada,

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

sebab
:

merk.

datang membeli kepada

Harga selamanja

dalam

terkenal

!

|

”

|

“kajoe, dan selengkapnja ditanggoeng Sedia
Kalau sadja

yg

ON

patent, koeat, dan soearanja lebih bagoes, dan terang dari 1.I, |

tong, kapoer goni, kapoer kaleng, minjak

perkakas mendirikan

Oo

“soedah

jang

GRAMOPHOON

perkakasnja

seperti:

kajoe laoet,

Atap zink Cement,

H

MENJEMBOFHKAN :

akan

datang

mengoendjoengi

Kalau tidak baik oeang dikembalikan.

S. RB. RAM

1326.

0 GM

Medan

8 000000004242

Toko TIMBANGAN

Rd
9

merk

»

2
?
| »
|»
»
»
»
4

115

Telefoon No.

HAP

LIFE

Pachtstraat No. 29

Terdiri

MEDAN.

fi

tahoen
1997,

Telefoon No. 998.
(belakang toko Bombay Besar)

-.

|

&

3

i

G

I#p Dan Agent:

,OBAT

:

A

F.

S

T

T

NJAMOEK"
/

O

Tjap

N

/

.
—
Tjenderawasii.

Boeroeng
1

O

Tr

E

L

B2
5 menit dari Station, jang selamanja
Huttenbachstraat No. 6B (Telefoon 271) MEDAN
menjediakan kamar-kamar jang bersih.Ongkos kamar dari f 2.50
—
f4—
31 - Im

3

BOGGKSKKOS

3005 050AAnAnGa

9

305656665563

8
?
?

»
»
@
»
»
»
0

Timbangan

Kajoe memake

piring tembaga:

Timbangan Kajoe zonder piring: 75,
Timbangan Besi vernikkelt pake
piring” 4embaga, dengan batoe
timbargan berkisar:
10,
Timbangan Medja pake piring
tembaga, batoe-batoenja coni5,
plec! berikoet:
Timbangan Medja merk HAP
LIE pake Iatoe berkisar-kisar,
25,
dari pada besi semoea:

Timbangan Medja Ideaal dari
pada besi djoega pake. batoe

10,

15

dan

25 Kilo.

100,

125,

150, 175 dan 200 Kilo.

15

dan

25

10,

15

50

dan

0

8

Selaloe ada persediaan tjoekoep roepa-roepa:

Kilo.

dan

25

100

8 ammuD

aa

1

Kilo.

Kilo
:

25

Kilo.

berkisar-kisar, medjanja ketjilan:
Timbangan Besar merk Amerika Fairbank:

200, 250, 300 Kilo.
Timbangan boeat Maas berikoet batoe-batoenja
: 250, 500, 1000 gram.
Gantang

Beras

berikoet kikis kajoe

dari:

'“,,

1,

2,:

5

Liter.

Djoega bisa dibeli satoe-satoe bidji.
Tjanting Minjak dari: 4), 1, 2 Deciliter.
Oekoeran Kaen-kaen, Meteran, matjem-matjem dan ada djoega jang
bisa dilipat ampat.

Boewat

000000000000

yr 0 0009e009a

Wilhelminastraat

orang jang akan mendjoewal kombali dengan membeli
banjak-barjak bisa dapat oentoeng baik dari

HL 000000000

SN)

India

— Thabib British

?
potongan harga moerahan.
19
»
? 00000000000 8 WM 0 000000001040

an

40
(empat: poeloch talioen)
termasjhoer teroetama di Soematra Timoer

—
Telah

No. 58

atelier

Medan

Telefoon

1346

Djagalah tjap jang toelen, jaitoe:
1. Pakai toetoep kaleng merah
dikepala botol.

edia djocal Pathe Baby Cinema toestel
Bioscoop, dan bisa didjalankan dengan Flec-

motor dan Dinamo bagoes
roemah tangga dan dibawak

2.

Pakai toetoep lak merah di
kepala botol.
1
di
.
Boleh dapat beli disegala tempat
Pesanan boleh djoega dengan rembours.

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)

Datanglah

toean- tocan dan ankoe-ankoe pereksa dimana

terseboet diatas, serta

tidak seboet namanja disini,
16

banjak lagi film jang
Menoenggoe

tersedia

tempat

kita

jang

kita

dengan hormat

54

Jang poenja fabriek

|

10123 Snub is Sciontifie (Snub -Piollar)

jang

MEDAN

Ketjap Tiap Matahari

———
trisch Battery
dipakai dalam

MALAM

tanggal 9 September 1923.
jalah

YEBATA
Kesawan

—

mendapat poedjian (diploma) dari

PASAR

Fotograaf

Rp

w

Toapekongstraat 16

E

N

—

G

S

E

N

G

MEDAN

—

Telefoon Nos. 401 & 567.

4

Sinar
I

Sedia matjam-matjam. Letter Latijn

dan banjak orang berigama dorna lain.
Kaloe dipandang
setjara objectief,

vorm dan

igama 'ada banjak

DRUKKERIJ

besar atas

Rubberstempelmakerij & Reparatieatelier Schrijimachine,

pikiran

dan

perasa'n

ma-

Tentang

agama

pendapatan

Sin

Soerabaja

Po,

ngar bagaimana roemah-roemah tepekong koetjar-katjir dioebrak abrik.

Roepanja

Soekaboemi, teean P. Beijen, seorang dari
pada pendoedoek
jang paling lama dan

paling terkenal disana. Ia toetoep oemoer
61 tahoen. Ia mendjadi lid Gemeenteraad
dan Regentschapsraad: voorzitter afdeeling
LE.V., voorzitter K.J.B. dan secretaris

dikalangan

pemerintah,
di

Kita haroes menghargai

—0—

jang Sia Po mengambil kedoedoekan be-

Soerabaja, 7 Mei. (Aneta Radio). Fabriek goela jang baroe kepoenjaan H.V.A,
di Ngoenoet, bernama fabriek Koenir, da-

dipotong kepalanjadibawah algo-

Tapi, biarpoen

betoel kerap

ta Igamamerintangi

ternja-

kemadjoean, seba-

Banjak

pemimpin

igama apa djoega, tapi kerena &oeatir
korannja tidak lakoe, teroes dengan ber-

tentangan sama pikiran

sendiri mema-

kai igama Kristen, bila kebetoelan ada
pembatjanja jang ta setoedjoe matjam

igama itoe atau djoega koeatir sekali
korannja.....kemasoekan propaganda

Penghasil P.T.T. dalam

“
boelan Maart
Bandoeng, 7 Maart. (Aneta Radio).
Penghasilan P.T.T. dalam boelan Maart

Kita tadi

katakan

bagaimana

igama

selaloe rintangan
madjoenja pengatahoean, tapi sebaliknja moesti diakoei
oleh orang banjak berigama jang membantoe oentoek memadjoekan
pengetahoean.

berdjoemlah f 3.015.009 sementara boelan
Maart
tahoen 1929 adalah berdjoemlah
£ 2.838.234.

Kita

koetipkan,

pengetahoean.

oentoek

djadi soeatoe

on

Kita

Betawi, 7 Mei. (Aneta Radio). Hooggerechtshof memperbaik vonnis Raad van
Justitie di Betawi jang menghoekoem
bekas-administrateur
Goenoeng
Andir,
toean Van Polanen Petel, dengan 9boelan
pendjara sebab bersalah dalam perkara

njeboetsadja

doca

tjontoh dari djaman

sekarang: Prof. Jac van Ginneken

mann salah satoe medics jangterkenal,
doea-doea berdjasa dalam
kalangan

penggelapan. Sekarang -hoekoemamnja ditoekar mendjadi 1'/, tahoen pendjara.

dan kedoea-doeanja

,Soenda“

di Bandoeng

ada

beri gama Katholik.

pada tg. 12 Mei. j.a.d. akan

Toean Hassan telah mengangkat sebagai kewasanja toean2 Tjen Djin Tjong
dan Mr. J.L.L. A. Visser.
Didoega bahwa beliau akan membikin
beberapa

"

bermatjam

m2noeroet

roepa

kesoekaan

seperti:

gandaria, chocolade,

didjaman

hitam, copy,

sekarang: kleurnja

blauw, oemoe, hidjau,

“

poetih dan lain-lain.

Harga boeat pakain:
Saroeng Samarinda dari soetera Shanghai no. 1: 4 f 10.- f 15.f 20- f 27.50 dan f 35.—
Boeat didjoeal lagi:
Saroeng seperti diatas djoega no. 1: perkodi
f 250.- f 300.- f 500.- danf 600.-

f

180.- f 200.-

Saroeng Boegis pakaian Adat orang Sumatra .Roepanja hitam dan
oemoe,: df,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.-

Kita menoenggoe pesanan pertjobaan jang lekas dan diminta djangan loepa

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

Langganan SETIA harga dan pembajaran boleh berdamai.

,Peperangan" besar - dengan
belalang di Mesir.
|

mengoendjoengi

negeri di Europa. (K.M.).

—0—
Hoogere Ambtenaren pada
#
Boschwezen.

I

saroeng jang

Tjoraknja teratoer dengan pantas dan memaniskan pada pemandangan,

1 tahoen lamanja, dalam tem-

poh mana, beliau akan

sepenoehnja

akan be-

berangkat dari Singapore.

perdjalanan

poenja saroeng ditanggoeng

seteroesnja.

finger.

Kapal ini

BOORHAN

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

ada rangkat ke Europa dengan kapal Derf-

satoe pemboeka djalan dalam oeroesan
psychologie dari bahasa dan dr. Muckerpengetahocan

schappij

G.

sendiri dan barang jang toelen.

'-

diperbaiki.

V.

JANG TOELEN.

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

ditenoen

Toean S.W.A.R. Hassan ke Europa.
Diwartakan, bahwa toean S.W.A.R.
Hassan,
directeur dari N.V. BouwmaatMendel, seorang padri dan akan me-

Lage

pada:

dan BOEGIS

Passarstraat

soerat kabar jang

dalam hatinja tidak bermoesoehan pada

SAMARINDA

dapat

4

sar dikalangan kita poenja bangsa.

liknja moesti diakoei j. igama mempoenjai
pengaroeh baik.
Kristoes.
Sebagian besar dari manoesia perloe
mempoenjai ,.rem“ dari pengaroeh igaPendapatan-pendapatan ini ialah beroema, sebab beloem bisa mengenali diri
pa soeatoe dari antara manoesia jang hisendiri.
doep dalam abad ke XX.

lam bilangan Regentschap Toeloeng Agoeng
akan diboeka 14 Mei.
—0—

Hanja

ia ada satoe koran

dan sangkaan jang banjak tersiar.

mesti
djo.

Fabriek goela baroe H.V.A

SAROENG

«pada igama Kristen dan sedikit-sedikit
koeatir djsinja membikin propaganda
Kristen.
—”

ma tidak perloe atauada satoe rintangan
boeat kemadjoean.
Sangkaan ini boekanada sangkaan baroe
j. terkenal, ada salah seorang orangjang
tidak
mempertjajai Allah dan malahan
pernah
mengata, djika ada Allah, ia

7

Tjonto-tjonto ada
terlaloe banjak,
bagaimana orang-orang ketakoetan

Sin Po oendjoek

33

sj

penoedjoean

jang tidak berpikiran seperti anak-anak
atau orang jang dangkar pengetahoeannja.
Dansikap itoe kita sangat mengingat

ada jang sangka bahwa iga-

V oltaire, seorang penoelis Fransch

dari societeit

Vonmnis

tepe-

MEDAN

berpendapatan:

tahoe, banjak orang Tionghoa jang mengakoei dirinja dari igama Kristen, seperti djoega orang takoet ketoelaran pest.

tapi djoega kepertjajaan

TIMOER”

Pe-

dari seorang jang sehat pikirannja. Kita

kong dan sebagainja tidak diindahkan
lagi, sebab saban-saban orang mende-

,PERTJA

Telefoon 1300.

5

apakah

soeatoe

Tiongkok,

bentoek,
larga pantas.

ga ia tidak bisa setoedjoe kaoem berigama mendapat
pengaroeh terlaloe

rintangan,!

—0—"
Meninggal doenia.
Soekaboemi, 6 Mei. (Aneta Radio).
Kemarin sore telah meninggal doenia di

roepa-r
model.

Kelocaran dan made ,,Pertja-Timoer
di Garantie,

baiknja dan djoega

Directie di Den Haag telah mengangkat Sin Po menoelis:
Th. Rogu? mendjadi administrateur BesieBoekan sadja igama Christen dimoekan Mogoewo, sekarang administrateur
soehi,

Arab,

LA

Memperkatakan)

Langsee. Diangkat mendjadi administrateur
Langsee, toean J. Snijder, sekarang tuinemploye- dari Masikan Mogoewo.

dan

noesia.

pemandangan abad ke XX.

mendjadi

Kapan berkeperlocan. Tjatet adres ini. Tjockoep terkenal. Boeat oepah tjitakan,
sekarang mesin baroe, letter baroe, perkakas baroe. Boeat stempel, Handteekening,
atau Rubberstempel apa sadja

mas-

igama seperti di Rusland, biarpoen djoe-

Agama.
Dalam

tjitakan dan stempel.

kipoen sebaliknja tentoe sadja banjak
orang soetji meniroe sebagai Raspoetin

warta

.

Oepah

tjatjatnja, ihingga orang jg. neutraal
tidak bisa. setoedjoe dengan penindasan

kedoea.

Administrateur.
6 Mei. (Aneta Radio).

bisa membikin
Da maalkin

penghidoepan jang mengagoemkan,

Indonesia.
Keangkatan
Djokjakarta,

ba

manoesia dan banjak orang berigama'.
djoedjaer mendjalankan

1930 — 9 Zoel'hidjah 1348 Tahoen.ke

Lembar

kick

moesti
SDN
ge

aa

No. 59 Charis 8 Mei

Kau p tt

Kedjadian semendjak tahoen 1915.
I

Oleh Al Fata—Correspondent ,Sinar Deli.”

Dari pemberian tahoe dari Vereeniging

van Hoogere Ambtenaren pada Boschwezen di Hindia Belanda (V.H.A.B.LN.O.I)
dapat.

dikoetip, bahwaatas

reeniging

a.

gadji

hoofdinspecteur,

dienst dari Boschwezen,
djadi f 1600 seboelan:

dan soeatoe

KESEGARAN

BAROE

bisa terdapat didalam pekerdjaan kantoor atau didalam perdjalanan, kaloe orang
lantas ambil.

perasaan

kan pada tg. 1 Januari 1929.

—0—
'Tehuis boeat anak-anak Tionghoa
jang tidak teroeroes.

100”,

dan kwaliteit jang paling

dari pembikinan

haloes.

dapat djoega didalam wangian Rose, Violet en

Chocolade.
Terdjoeal diantero toko

provisien

en dranken

jang ternama.

Terbikin oleh :

H. K.

MULFORD

&

COMPANY

Alleenvertegenw:

TOKO

-NEW

Weltevreden Telf.

Soerabaja
en

emceke

er paaaaa

4

tinggi

tidak

Himmah

Boenjinja telegram itoe, serdadoe kawal di sana soedah dapat melihat satoe
kawan belalang dari djaoeh kelihatan seperti awan jang hitam sampai tjahajanja
mata hari toeroet tertoetoep. Setelah dekat dapat dikira kirakan rombongan bela-

jang

mestilah

menoeroet
itoe

tentoe

rintangan dari

lang itoe pandjangnja 5 kilo meter danlebar

memakai

peratoeran

aliran zaman.
dapat

bahwa

di Semarang seka-

nja modern, kita tentoe tidak loepa, dimana
sarangnja
orang
berhaloean
modern
disitoe poelalah bersarang system kemoendoeran. Nampaknja pada masa ini sinaran

Islam tidak akan bertambah moeram. Dari

kan

terseboet,

korban bahaja dari koem-

poelan belakang itoe dapat dihindarkan
dan maksoednja teroes ke Kanaal tidak

djadi.

Kalau sedikit terlambat kemoedian,

boekan sedikit keroegian anak negeri di
Meski betapa lebernja perladangan
itoe tidak selajaknja kita bosan, membela- sitoe.
kangkan tapak kaki, lari dari tjita-tjita kita atau keboen
kapas, kalay binatang 9
jang moelia. Soedah oemoem berkian lalang, tamoe jang tidak dfoemdang ini
tetap kita dalam satoe haloean berkian ba- singgah, sekalian hasil jang moeda diangnjak rintangan menoeroet poetaran doenia.

koetnja habis hasilan.

lah pada hari Mnggoe jang soedah satoe
hadji ketika maoe ambil air sembahjang

bagai berikoet.

lam mana ada terisi oeang banjaknja f 180.

dari pendjaga watas di sahara
letaknja sebelah Selatan Mesir.

soekan jang lain ke Kantalah tempat-tempat itoe binatang menginap sebeloemnja
berangkat menoedjoe Kanaal.
Ini masih beloem tjoekoep lagi. Satoe
pasoekan lagi dikirim boecat mengamati
binatang belalang “jang riboe milliocn
itoe ke sekitar tepi Kanaal sebelah Barat.

ketjoerian

SENG-MEDAN

Bykantooren :

!

YORK.

N. O.L:

AUWPIT

himmahnja

Kita djangan heran kalau dengan keHaloean Mesir sebagaimana kita makmendirikan tempat tinggal terseboet, oen- soed berkian hari berkian radjin mengatoer tjekan kaoem tani, mengatakan taoen ini
toek anak-anak bangsa Tiong Hoa jang kalangan Zira'ah (Landbouw)nja. Minister koerang hasilnja, ada jang gigit dari karmiskin dan tidak teroeroes. iatan itoe 'Zira'ah senantiasa menjiarkan peratoeran na hasil pekerdjaannja soedah di makan
keloear dari mevr. Dr. Dji Ting Ham dan tani, agar hasilnja bertambah banjak dari binatang belalang itoe. Binatang belalang
mevr. Oei Tiong 'Ham-Hoo.
jang soedah-soedah. Toedjoeannja tidak inilah jang djadi boeah toetoernja kaoerh
lain dari mewangikan Mesir.Di kampoeng- tani seiiap tahoen.
Soedah dikoempoelkan oeang sedjoembelah kampoeng bermaksoed mendirikan sekolah
Mesir boekan baroe sekali ini adjar ke
f15.000 dan mereka jang beloem kasi oeroe- Zira'ah jang rendah.
nal pada binatang belalang itoe, malahan
nannja, sama sanggoep akan membantoe
Pada masa memperbaiki pertanian anak tiap-tiap tahoen, tapi tahoen jang liwat
beberapa ratoes roepiah seboelan. Pada negeri sedang siboek, tiba tiba datang datangnja di locar djandji, begitoe poela
tehuis itoe djoega akan diadakan kliniek poela oelah-oelah belalang menggempar- banjaknja sangat melebih-lebihi.
boeat baji.
Sesoedah diadakan peremboekan diankan kaoem tani.
—0—
tara
Minister Ziraah dan kepala dari pen“ Ganggoean dari binatang belalang djadi djaga di watas Sahara Sainai, tiga pasoe-Harta Allah poelang pada Allah.
satoenja
Satoe
bagi Misir.
(Corr. S.D.) Boeat
jang keberapa satoe soal
kan tentera jang diseboet diatas kemoejang djarang didapati ditem- dian di bagi tiga, satoe pasoekan dikirim
pengalaman
kali disoerau Belakang Tangsi orang-orang
pat lain. Kedjadian terseboet adalah se-

, MULFORD”

TERTANGGOENG
Bisa

Diwartakan,

rang orang sedang hiboek bekerdja, boeat

seger.

PEPERMENT

madjoean
seperti

soedah ditentoekan pada organisatie baroe dari dienst Boschwezen jang didjalan-

Begitoe djoega, diwaktoe sehabis makan, kaloe pake
bisa dapat banjak banPeperment ,MULFORD”,
toean atau kesenangan bagi hantjoeran makanan.- Selainnja, poen membikin moeloet toean, selamanja didalam

hoofd dari

dinaikkan men-

hal gadjinja djabatan-djabatan seperti jang
terseboet didalam rekest itoe, dari pada

,MULFORD"

PEPERMENT

ve-

jang

b. directeur dari boschproefstation di- setengah orang jang terlaloe fanatiek dari nja setengah kilo meter. Datangnja rombogadji dengan atoeran sebagai lain-lain seloek-beloeknja agama Islam. Sebenarnja ngan belalang itoe dari djoeroesan Palestina
orang sifatnja begini tidak oesah dide- menoedjoe ke Kanaal.
dienstvakhoofden dari Boschwezen.
ngarkan ketjeknja, tentoe dia sangka doeSetibanja chabar jang tidak disoekai ini
c. djabatan
hoofd dari technischen nia ini berada dalam abad 18 lagi. Oelah- kepada Minister Ziraah, tidak ambil temdienst dan hoofd dari handelsafdeeling, nja maka dia matjam itoe karena katja poh lebih lama lagi, kirim 3 pasoekan
kedoeanja pada djatibedrijf, senantiasa di- mata agamanja terlaloe kaboer. Tidak tenteranja kesana.
Tiap-satoe pasoekan
berikan rang dan gadji dari Inspecteur lajak lagi dibawa kepergaoelan dimasa ke- mesti dikepalai seorang jang betoel-betoel
pada Boschwezen.
madjoean dan persatoean ini.
ahli menoesnahkan tenteranja belalang
itoe, dan orangnja tiap satoe pasoekan
Rintangan
boeat
Mesir
berdatangan
Oleh Regeering dipoetoeskan, bahwa
dari
sana
sini,
meskipoen
sekarang
oemoemtidak koerang dari 150 orang.
setelah ditimbang lebih djaoeh, djoega tibangsa
Mesir, bangsa haloeanOleh kekentjangan datangnja 3 pasoedak ada alasannja boeat mengatoer lain nja

LAGI

BER-AOESAN

rekestnja

soepaja:

Negeri

loepa memadjoekan hasil boeminja. Kemasjhoeran negeri itoe bersandar pada
kemadjoean hasil boeminja. Mentjapai ke-

ketika maoe sembahjang, ada-

Dalam boelan

e Arip, dan satoe lagi ke Rafha dan pa-

December

tahoen

jang

soedah kehilangan satoe ikat pinggang da- laloe Minister Ziraah di hoedjani telegram
67

Itoe

132B.

ngan

2572N.

0

hadji sesoedah tjari sana sini de-

tidak berhasil,

laloe

diandjoerkan

orang boeat rapport pada politie, akan
tetapi dengan sabar ia menjahoet dengan
gojangkan kepalanja sambil berkata : har

ta Allah poelang pada Allah.

Sainai,

Telegram mana sangat menggemparkan
doenia Mesir' lebih lebih dikalangan Minister Ziraah karena biasanja, mereka beloem
masanja menerima telegram dari padang
Sahara Sainai itoe.

Menoeroet

biasa binatarig

belalangit «

datangnja dari Selatan, dan Oetara Mes-r
(Lihat samboengan di pagina IV).

5

“

Tidak ada gempa boemi.

Dipandang papa dan hina,

keloear roemah, adalah di Bovenlanden,

boleh beli siapa soeka,

Fort van der Capellen dan Padang
Pandjang orang tidak ada rasakan itoe
gontjagan sebagai di Padang.
Orang orang di sana dapat
itoe hari ada gempa
boemi

perempoean dan harta,

dipandang seroepa sadja.

Goenoeng
Tota Padang Lawas jang dinaihai Berkoeatpottan Padang Bolak.” soerat soerat kabar jang sampai pada loeMaksoed toedjoean ini ialah mementing- sanja. (Corr. S. D.di Padang)
—0—
kan perkara sport dan kunst.
Satoe gerakan.
Selain itoe dipentingkan djoega perkara
'koperasi-koperasi Boemipoetera dan soalDi Tandjoeng Djati bilangan Soeliki.
soal Padang Lawas seoemoemnja.
Pe- penghoeloe dan anak boeah serta orang
mimpin dari perkoempoelan ini adalah: tjerdik pandai dan malim oelama sozdah
toean-toean B. Ananda dan Saroehoen.
didirikan satoe perserikatan joleh pendoeBestuursvergadering
tentang sekolah.
Beberapa hari jang laloe dengan dihadiri

oleh

kira-kira

30 kepala dari anak

negeri di-Padang Lawas soedah diadakan
bestuursvergadering jang dipimpin Demang
Mangaradja Gading disana. Jang dibitjarakan ialah pasal sekolah HJ.S. partikoelir

doek

negeri

itoe, ja itoe tiap-tiap orang

mengadakan

satoe batang kerambil men-

selakanlah, wahai isteri,

Cairo

dan

de

t. Mohamad

kaki djangan terdoeri,

sekolah H.LS. jang
toemboeh dibatoe itoe

sebagai

kerakap

Koeli

kapal
mendapat bahaja.
Hari Minggoe tanggal 4 dezer seorang
koeli
kapal jang sedang membongkar
moeatan dan memasoekkan keperahoe di
Sibolga soedah
mendapat
ketjelakaan
jaitoe ia soedah dihimpit oleh barangbarang. Orang ini mendapat loeka-loeka
Sebentar itoe djoega ia dibawa keroemah

sakit boat berobat.

9.12

penghoeloe,

Sebab koerang

kota Sibolga

akan diterangi

roe

Said

ring dari kepala-kepala kongsi dan hoofd
»Radio"

dari

boeat

,,Sinar

Sumatra" dan

membitjarakan

oeroesar

mengkibarkan bendera Tiongkok.
Menoeroet keterangan toean Sim Hong
Lie, kapiten Tionghoa, behoea atas peren“tah Hoofd van Plaatselijk Bestuur diberi
tahoe pada sekalian pemimpin vereeniging soepaja djangan mengibarkan bendera
pada tanggal 3. 9 dan 30/Meidan 23 Juni

dihadap

berhoeboeng dengan peringetan

»ekedjeman

tentara Japan di Tsinan, itoe

hanja perkoempoelan-perkoemmoesti diberi tahoekan maka di-

minta

soepaja

boeat

lain-lain

Sebegitoe

keempat

hari

hari

djaoeh

dilarang

terseboet,

peringatan

tidak

sedang

malam

tadi vergadering Gemeenteraad tidak djadi

mema-

teraad,tidak djadi diteroeskan.

Apa sebab leden tidak maoe datang kevergadering, tidak dinjatakan. Hal seper-

Boleh djadi persangkaan beliau pemoeda

ti ini, ada djarang

terdengar, ketjoeali le-

pemoeda itoe akan melaloei nanti kaoem den Boemipoetera seperti di Soerabaja da
penghoeloe. Soenggoeh disana tidak akan hoeloe dan di Betawi, berhoeboeng per
madjoe (Tj. S,)
kara angkatan wethoudr dan loco burge—0—
meester.
Landgerecht di

Westkust.
berdirinja

Keadaan di Padang ini, boekanlah leden
Bp. sadja jang mangkir, tetapi beberapa
leden Eropah djoega toeroet mangkir,

.

Landgerecht di Soe-

matera Barat semendjak 15 Februari sant- hingga doea kali vergadering tidak diadi.

pai 29 April 1930 djoemlah perkara jang
telah dioeroes adaseperti berikoet :

Politie teroes

dipanggil

dan

kirim ke Singapore 13 anak

ia

telah

kapal jang

lain itoe, sementara doea anak
kapal
jang doelocan, jang dianggap djadi pe341 idem
ngasoet ditangkap di Tandjoeng Periok
“ 1100 idem
bocat diperiksa lebih djaoeh.
Tetapi ketika merika poenja keterangan
j. dioeroes di Sawah
perkara pelanggaran soedah didengar, resident ' menggangap
j. dilakoekan oleh koeli-koeli dari Ombi- hoekoeman jang didjatoehkan pada maridengan 60
lienmijnen,
di Periaman perkara main ka, jaitoe peniotongan gadji
poundsterling
atawa
72
roepia
sangat
bedjoedi, sementara di Padang j. kebanjakan
penetapanjalah
perkara-perkaraj. berhoeboeng de- rat. Dan karena menoeroet
penetapan, anak-anak kapal itoe mempoengan kenderaan-kenderaan.
Dan sebagai njata Sawah Loento ada njai hak akan aprel peda kepala dari gewes
poenja record paling tinggi dalam djoem- telyk bestuur dari tempat, dimana merelahnja perkaraj. dioeroes oleh pengadi- ka dilepas, begitoelah Resident dari Batavia telah ambil poetoesan akan
melan itoe. (Corr. S. D. di Padang.)
ngocrangkan
hoekoeiman
itoe — djadi
—0—
Achirnja itoe riwajat boeroeng
beo. tjocma 3 poundsterling atawa 36 roepia.

1169 perkara

—0—

Kenjataan jang ia betoel

bersalah

kambing,

da-

tapkan djoega iapoenja keterangan docloe bahwa boeroengnja jang ia
dapat
kiriman dari Singapore. Tapi djawapan-

nja kenjataantidak menolong soeatoeapa.

Berhoeboeng dengan oeroesan itoe kita
soedah mengoendjoengi Hoofd van Plaat-

ditoentoet

lagi,

ri, boeat mana didjawab memang diseloe-

roeh negeri. Djoega memang ada maksoed

ialah

telah

kira-kira

setengah

tahoen

nama

VOETBAL

LESS en T.
.
Pakailah

dalam kita

kaoes

voetbal
oentoek

dioeroes oleh orang orangnja tocan Alkaff | (t
tapi tidak membawa hasil, hingga anak
anak wajang tjerai berai, sebagian poelang ke Medan, ke Singapore dan sebagian sampai sekarang masih ada di Pa-

Tinta

Laban

Tj.S.

lihat

seekor

sadja

kepoenjaan saudagar Karoman, sekarang
kambing itoe ditaroknja setiap malam
didalam roemahnja,
karena takoet akan

pakai,

dan MATCH-

dan

kniedekker

kereta angin
tentoe tidak

Sang

pemoeda-pemoeda

harian,

MEDAN-DELI

bingoeng

fnelihat pekertinja.

sitoca-bangka

itoe tambah ranggi
bertambah berapa kali lipat ganda ...

(O.K.S)

Dari sehari-kesa-

felihatan. Keheranan

hati mereka

sesoedah lama ta' poenja lama
dengan gadis jang moeda belia.

sang kakek jang hampir berobah itoe nikah
& Pemoeda-pemoeda jang aksi itoe bertambah tertjengang. Masing-masing
@ tanja bertanja sinjongnjong apakah jang dipakai si kakek itoe?

»
»
»
»

KALAU ORANG HENDAK TAHOE, DJAWABNJA IALAH:
SE
02 0? MEMBIMBANGKAN HATI !!
OBAT KOEAT ,SAFOEFHIDJAZI"
Obat

jang tiada berimbang tentang

Baik sekali oentoek

kemoestadjabannja!

orang toea, apalagi pemoeda-pemoeda!

Harga per blik .

Beli banjak oentoek didjoeal lagi dapat korting jang mengoengtoengkan sekali. ?

Menoenggoe pesenan dengan hormat, @

0000000

?
0000000000000000000000 @

TOKO
dan

Ti
KATJA MATA
barang klontong

TJIN TONG & C0, Narkstaat
No 3— MEDAN
Menjediakan

oesah

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

keloear
sedia

oeang.

barang - barang klontong. Boeat beli banjak

boleh

kita kasi rabat jang pantas.

35

Menoenggoe dengan hormat.

JL

ringan, ladjoe dan

potongan bagoes jang terda-

kita poenja

Roskoph

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

merk MAGmerasa tjape

jang toelen

adres:

HAN SENG & Co.

Oudemarktstraat 53,

000000000000000

toean-toean.

segala motor dan pendjoeal arlodji merk

14

000000000000000

jang kita sediakan

GRAMAPHOON, Edison, Bell, kita ada sedia, Roepa -roepa timbangan dan takaran serta oekoeran. Persediaan besar dari perkakas

Tjarilah

Sinar-Deli.

toko.

pat keadaannja.

opera Seri (G

nanti orang ditjekiknja.

.

litie, harimau itoe didjoempai pada malam
hari sedang makan
bangkai sapi itoe,

Djoega
NEET,

tocan

orang jang beloem

Sang kakek loepa akan kegaekannja. Ia berdandan-dandanan seindahindahnja. la pelesier kemana-mana dengan tiada kalanja.

anak
atau
lagi
jang
pe-

tinggal,

kebagoesannja.

telah itoe boeat beberapa lama itoe opera

sama

noelis

poenja

Saleh

Dermawan.
Sekarang kenjataan Jupiter akan teroes
mati, sebab toecan Sajid Mocchsen jang
simpan itoe pekakas komidi itoe di Padang -kabarnja telah telah dikocasakan
oleh Yet Alkaff bocat djoeal perabotan
itoe. (Corr. S.D,)

Pasar

Toengganglah
Motorfiets
merk
NEW
HUDSON dan MATCHLESS jang toean soedah ketahoei

apabila

tjoema sadja

ditjekiknja, tapi kalau terlaat boleh djadi

kam-

BOELANWEG,

dan lain-lain jang ada sedia

Jupiter

Osman jang djadi koeasa dari toean Yet
Alkaff meninggal doenia di Padang. Se-

dang bermain

dan

(S. W. K.) Boekan sedikit keroegian
negeri disana, sebab bambingnja
sapinja dimakan harimau, demikian
di Pasar Laban kambing-kambing
banjak tempo hari sekarang tjoema

merk CHAMPION

jang soedah,

soedah ,djatoech“ di Padang.
Waktoe itoe bermoela toean

Batoeng, Tjindakih

Kaboeng,

Batjalah ! !

opera Malacca

dengan:

di Taloek

PADANG

Djoega

jang ditoedjoekan pada lain-lain negeri.
.
—0—
Nasibnja opera Jupiter.
tjabangnja

andjing

55

ia

ditoetoerkan.

mentjegah demonstraties

Sebagai djoega dengan

bahwa

disana,

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

tidak

Tendanglah

selijk Bestuur boeat menanja apakah perintahitoe ada berlakoe boeatseloeroehnege-

maka

menoe-

memikoel

Kira-kira tiga hari dengan ini telah
menghalangi politie waktoe akan mela- ditangkap, Harimau lagi seekor sapi di
koekan kewadjibannja menggeledah roe- Taloek Kaboeng, chabarnja oleh veldpo

akan

Tj. S. dapat circulaire jang boenjinja se- mahnja
seperti
bagai berikoet:
"
(Corr. S. D.)
»Kami, Kapitein dari bangsa Tionghoa di-Padang, memberi tahoe kepada
pendoedoek bangsa Tionghoa disini,
menoeroet perintah dari Hoofd van
Plaatselijk Bestuur, soepaja pada tanggal
3, 9, en 30 Mei dan 23 Juni 1930, dimintak tidak mengibarkan bendera."

pemerintah boeat

kambing

Boekan main ramainja orang menonton
harimau jang masoek pendjara itoe dari

dimakan harimau.
Kabarnja dilain pengadilan itoe orang

diberi

tahoekan.
Begitoelah tanggal 28 April pagi-pagi
oleh Kapitein bangsa
Tionghoa Red:

sendja-sendja

seekor

diteroeskan, karena koerang lid jang datang

nanti lam perkara itoe ialah telah tangkap
akan
menjebarkan soerat edaran agar orang poenja milik, dari sebab manaoleh
antero publiek Tionghoa bisa dapat tahoe pengadilan terseboet ia dihoekoem denda
f60.- subs. 1 boelan.
tentang perintah itoe.
Oh Soe Hang tetap moengkir dan teDjoega diterangkan tjoema mengkibardiidzinkan.

hari

Batjalah

Kapitein Tionghoa

kan
bendera ada dilarang, axzn tetapi
kalau orang maoe mengadakan oepatjara

sebab

roet djalan raja sambil

Dalam salah satoe kabaran jang soedah
Harimau memboeas.
doea poeloeh satoe permintaan jang sa- kita toetoerkan tentang riwajatnja seDibahagian
Boengat terkenal dari Japan. penembakan ekor boeroeng beo hingga sebab itoe
pada student-student Tionghoa di Shang- toean Oh Soe Hang dari toko Tek Gie
ngoes (S. W.K.)
hai oleh politie Inggris dan lain-lannja.
(Ti. S.) Semendjak boelan poeasa hamsoedah mesti menghadap di Landgerecht
Roepanja vergadering tidak moefakat di Padang.
pir setiap malam harimau menangkapsapi,
apabila
poelan

takoet berilau

sadja telah menangkap

serta harimau itoe berani djalan

lid jang hadir.

Telah mendjadi doea kali dengan

itoe.

Selama

djara) sebab beliau nan telah soedah pan-

Menoercet chabar pada malam Arbaa
veldpolitie telah dapat menembak seekor
Sekarang tjoema seorang
Roepa-roepanja harimau itoe telah ba- harimau dikampoeng Batoeng.
lid datang.
njak kesalahan, maka malam 29—30 Ap- 000000000000000
Dalam Tjaja Sumatra dapat kita batja ril 1930 telah menjerahkan dirinja makekandang (pendjara) di Taloek
satoe perkabaran pendek tentang Gemeen- soek
Kaboeng.
teraad Padang, seperti berikoet:

liau itoe tidak setoedjoe atas gerakan ba-

di Sawah Loento
—0—
di Periaman
Oeroesan bendera.
di Padang kira2
Hari Selasa jl, sore di Kongkoan Pa
Perkara-perkara
dang atas oendangan Kapitein bangsa
Tionghoa, telah diadakan satoe vergade- | Loento kebanjakan
redacteuren

(pen-

bing itoe.

Kock. Menoeroet

jang dimaksoed akan

harimau itoe

Saaban P. K. di-

sekeliling Boengoes itoe datang melihat
kesana, pendjara itoe letaknja diatas boeIni
kali
tioema
seorang
lid
jang
datang,
kai ongkost kira-kira f 500. Djadi dakit ditepi laoet Taloek Kaboeng.
jaitoe
toean
Uliterwijk,
sedang
ketika
henlam negeri ini doea Thawalib, berlainan
dak
poelang,
telah
datang
toean
Jap
Gim
dari kemaoean kaoem adat di Koebang
Sek jang tjoema kedatangannja hendak 0000
Di Koebang terkenal oleh anak kemena00000000000
mendengar bahasa vergadering Gemeenkannja memboeat kemadjoean. tetapi beP. Djapang

sarnja kira-kira 20 c, M.,

djadi . nanti orang akan ditjekek harimau.
engkoe

1930 didirikan lagi satoe kandang

Doea kali vergadering tidak djadi.

lah oediknja S. Thawalib Djoega pengoeroesnja toean Islami goeroe S. Thawalib.

Elestrik di-Si-

boelan Juli
elestrik.

jang

djara) di Taloek Kaboeng dan orang be- tang Poela kerendahan, apalagi sapi dan
rilau poen diramaikan, tetapi orang-oraftg kambing banjak jang ditjekik harimau

tidak disoekai?

diperboeat poela sebe-

Pekerdjaannja

bolga.
Sekarang pekerdjaan elestrik di-Sibolga
hampirkan rampoeng. Didoega kira-kira

ekor

lam lamanja dan pada hari Ahad 20 April poela barangkali memboeat kandang (pin-

Apa Gemeenteraad Padang

di-Goenoeng Toea apakah diteroeskan taksiran f 20.000 sekarang dalam dikeratau teroes dimatikan. Menoeroet soeara djakan bersama-sama-Di
Pihak kira-kira
jang terbanjak sekolah itoe djangan dima
tikan tapi diichtiarkan memadjoekannja
Banjak diantara jang berhadir mengoeraikan pendapatannja betapa memadjoekan

'ada 9

toeng pada hari Sabtoe 12 April 1930, lah engkoe penghoeloe Kepala tiada maoe
serta diramaikan berilau Batoeng 3 ma- ketinggalan, tentoelah beliau oesahakan

tetapi ingatlah diri,

S. Thawalib didirikan, satoe dioeroes oleh
tocan H. Roesli Abdoelwahid jang kemPotograaf di Fort

“itoe

Oesaha jang sematjam ini patoet diTaloek Kaboeng telah dipanggil seorang tjonto oleh penghoeloe2 Kepala ataupoen
doekoen harimau nama Rabiin dari ba- orang
toca-toea dikampoeng-kampoeng
in.
toe Ampar Taroesan serta didirikan satoe kandang (pendjara) harimau di BaDikampoeng kami Pasar Laban tentoe-

Madjoelah !.... madjoelah poeteri,

djadi pokok.
Goenanja akan pembantoe
anak negeri jang kemiskinan di Ampang
Gadang bilangan Talago.
Djoega doea
bali dari

ditoetoep.
Oleh oesaha

Sekarang perempoean 'lah madjoe,
kemadjoean bermoela, perkara badjoe,
kemordian tidak soeka dimadoe,
berhak, penoeh sebagai iboe.

tahoe jang
hanja dari

harimau

moendar mandir mentjari makan didalam bisa masoek.
kampoeng Boengoes, sehingga orang-orang
Chabarnja
harimau itoe akan diperhikampoeng di Boengoes seorangpoen tia- laukan di Taloek Kaboeng.
ada berani berdjalan-djalan malam hari,
Kami memoedjikan atas 'oesaha engkoe
poekoel 7 sadja roemah-roemah soedah P.K. Taloek Kaboeng, kalau tidak boleh

s
2
. 000000000000004000 Secoooooe

satoe sroemah . perkoempoelan di

poeng

8

dirikan

tetapi tiada bisa melakoekan penembakan,
Sangat heran orang
doekoen baIa
sa sebab yag pada itoe sangat
sebab harimau mementjak-mentjak.
Menoeroet chabar orang doe
kam- sempit dan dikira-kira harimau itoe

PEREMPOEAN.

00000000000000000

Tapanoeli.
Correspondent Sinar. Deli toelis:
Satoe perkoempoelan di—PadanggLawas.
Moelai tanggal 1 Mei 1930 soedah di

ZAMAN

Boleh djadi sebab soedah kebanjakan
pada tahoen 1926, maka ketika di Padang Djika dibatja kissah hikajat,
nasib berhajat,
pada hari Selasa jang soedah dirasakan semasa
dengan terang ada tersoorat,
tanah gojang jang keras djoega dan soe- perempoean
doeloe betoel melarat:
dah menjebabkan orang orang pada lari

000000

t ra.

'

S uma

'Telefoon 755 Medan.

Ini toko Speciaal Kleermaker, dan sengadja baas

jang

soedah

biasa

kerdja

di toko

Cornfield

dan

mempoenjai kepandean jang tjoekoep.
|
Pekerdjaan ditanggoeng tjepat dan netjis dan
sedia segala kain-kain seperti palmbeach
- lenen-flanel
dan keper poetih. Harga bersaingan sama toko
- toko
iang lain. Pesanan dari lain tempat dikirim dengan
rembours.

Menoenggoe

dengan hormat.

SOO TOW

vertentiel
.

-

Pen ————r—

RESTAURANT MOHAMMADAN HOTEL ja
Mavkesarran

No. 40

ea

Sa

mmm

MEDAN.

—

Ea

|

aa

Papan dan brotti
- brotti dari kajoe |
Meranti dan Poenak (damar batoe) |

roepa-roepa

oleh Fabriek

oekoeran

jang

N.V.S.H.M.

terbikin

Singapore,

2
AN

|

LA
maa

Ma

N

LE —

IP.

dengan -harga moerah.

aa

PS
1

-

ngad

Taka

Pe/
7

Ta

——

Yi

€

|

HALAN

sedia seteroesnja.

Kamar-kamar

KIE

tiap-tiap Speda

tjoe-

Pendjagaan ditentoekan sampai
poekoel 12 malam.
Pengoeroes.
8

h

BRILLIANT dan INTAN
N

MAS DJADI
MODERN.

TE

EUROPA

sampai mode Timoer

pada: TOKO

HADJI

ISMAIL

Oudemarkstraat 2 Medan
Ada sedia mendjoeal Petji tempahan, teroetama potongan Thamrin dan Soekarno, jang orang soekai zaman sekarang,
Djoega lain-lain potongan, badjoe anak-anak, topi anak:
anak. kemedja soetera.

Dasi dan sapoetangan, serban oentoek Hadji, saroeng
Samarinda, saroeng Batoe Bahra, saroeng Djokdja.

,
.
,
Pajoeng soetera, -alas kaki dari boeloe kambing, banjak
matjam jang lain.
Harga moerah, barang bagoes.
Mode paling baroe.

Menoenggoe dengan hormat,
Telegram adres':

ISHAK: ISMAIL Medan.
2

—

Adres soerat-soerat dan pesanan:

H. ISHAK ISMAIL.

2 Medan.

Oudemarkstraat

setoedjoe dengan

barang jang

disoeroeh bikin, wang dikembalikan.

TOKO

|

en BROS

$

BPN
en BROS |

(XI

—

MEDAN

merk H. ABDULHAMID Mandailing

kasaran.

Batikhandel

kain
matjam

PERDJANDJIAN:

dan
batik haloesan

riboean
menjediakan
ada
jang
batiktandel
adres

permata.

HOEI

SENG

8

1

3

c

:

Pesenan banjak dan sedikit, kami terima dengan senang hati.

.

Co

ADJAIB.

Apa

MEDAN.

ini?

Inilah satoe perkakas jang dinamakan Electro Sathy Apparapus, soeatoe pendapatan dari Mr. Noishiki Electro. ocatoe perkakas electrisch, jang dapat menjemboehkan penjakit di dalam badan seperti ngiloe-ngiloe, tidak enak tidoer, dan
bisa dipanggil dilain tempat, tentang bajaran boleh berdamat lebih doeloe.
Dan sedia mendjoeal mesin itoe, ketji? dan besar.
Tanjalah keterangan lebih djaoeh pada:

K.

62

NAITO.

3 Prins Hendrikstr.

B. BAROEMOEN van WELTEVREDEN.
REPARATIE ATELIER:
4

LK el
IN

Pa

En

IN Na TN LA

Mesin

Toelis,

Gramophon

DO.
ani

Goentingan atau potongan
79

8,

CO

FI

dibikin

Ta Ta

kembali

baroe.

«

beat
membersihkan
Toelis.
4hands merken.

dan

memperbaiki Mesia

REMINGTON,

» VER, LINDETEVES,

ROYAL,

CORONA,

OlI-

EDIAL “dan

Machine Giling padi. Kita kasih Grantie satog

tahoen, Lijst Mentijp 10 djari beladjar sendu
karangan O.K. M.D. Gamboes harga PF 1.90.—
Toean -toean datanglah persaksikan sendiri

Mesin Toelisnja harga boleh berdame.

HER

PA

"
Po

Ad

mark
g | MOM Onde
9 Maa

LO Oa

E

L

pada:

D”

Ditanggoeng pekerdjaan kita
« menjenangkan publiek. -

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

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
00000

(met electrische

N. B. Djocal dan beli Mesin Toclis 2de
hands, sekarang sedia djocal Mesin Toeiis

Pekerdjaan rapi dan bagoes.

KESAWAN 88 MEDAN

Dick.

Oostkust van Sumatra bisa terima Abonnement

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

2———

Graphotipe, Addressograph
Edison

ktacht of Zonder) enz.
Rool (getah) Mesin Toelis jang toea bisa:
Didalam Afdeeling

"P3

pakaian jang paling bagoes dan netjis, tjoema didapat

RN

Tel. No. 1177. Medan.

en

00000

:

13

hormat.

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

2

Inilah

- matjam

Kapiteinsweg No. 48

toean-toean dengan

pelekat, terboesj, tjapal, enz:

Lain barang seperti saroeng samarinda

Menerima oepah, dan sedia djoega jang
soedah siap.

EDWIN

kedatangan

O00000000000000000

Pada tempat ini selain Standnja
logas, poen pendjagaan diatoer de.
.
ngan baik.

tidak

katj, matjam mana jang Ingan-toean

aa
PERKAKAS

5

Merk SENANG"

bermatjam

perkakas boeat pereksa

menje-

No.

Persimpanan Speda

Sedia

mandi,

makan kami !!

34 en Padjakgantoeng
MEDAN DELI

Angin itoe pada:

DIIKAT DENGAN
PERHIASAN

Air Lemon,

dan

pasang

No.

datang plcsier

wak Kereta Angin, simpankanlah Ke-

ea

terima

Kesawan

Kalau toean-toean

Jum—m—|

nonton Carnival Shows ada memba-

Pembajaran
ma f 0.10.—

baroe

Kami berdjandji menerima tetamoe, dengan Sabar dan Hormat.

PUBLIEK MEDAN Jth.|

reta

mentah:

Soesoe

peran satoe

Menoenggoe

dengan hormat. Il nangkan bagi tetamoe. Tjobalah koendjoengi Roemah

000000000000000000

Menoeggoe

kita

Jang Termasjhoer.

Siapesmpa toeseitaran
jang | penglihatannja
mglihatana bsa,
”
koerang
terang,
soeka tolong pereksa dengan tiada Bean
onkost.
9

4

Djoega selamanja kita ada persediaan
Satoe Roemah Makan jang paling bersih di Medan.
kajoe laoet, roepa-roepa oekoeran.
Mempoenjai Pelajan jang radjin dan mengerti terima segala tetamoe.
Sedia kamar-kamar tempat menginap, penerangan tjoekoep dan senantiasa
|
Anak kajoe, bamboe Siam, atap Nipah
| dapat angin baik. Makanan saban waktoe dapat jang masih baroe. Minoeman dari
dan lain-lain.
42

ini hari

Mata

mata jang model baroe. Perkakas ini kalau dipakai boeat perek
sa mata jang koerang terang bisa kita djamin tjotiok dengan
katjanja, , sehixagga penglihatan terang seperti i sedia kala.
Dan djoega moelai 1 Maart sampai 31 Augustus 1930
siapa-siapa toean-toean jang beli kata mata dari kita akan kita

Belawan
Atapweg
Telf. 42. |

BERDAGANG

Katja

Ja.

Teroes

AWAS Batja

Toko

Moelai

FIRMA WADJI MOHAMAD TAIB & SONS
Medan .
Paleisweg Soekaradja.
elf.
.

!

TELEFOON 266

"

(Samboengan dari pagina I blad II.)

Menara,
Zedendienst
poelisi.
Sebagai soedah kita pernah kabarkan
DiJakaterabaroe
diadakan. .| Dalam Soer, Hbl: kita batja:
Binatang
belalang — jang — da- Menara ialah namanja koran harian jang
Penanaman padi sekarang soedah dimoePada
kita
dikabarkan,
bahwa
soedah
“a
Selatan
datangnja - dari poen- akan diterbitkan nanti tt.
Juli depan. sedjak beberapa minggoe ini di Jakatera moelai dan cemoemnja orang harap pentjak Sudan dengan mengambil djatan Sekarang
lebih djaoeh kita dapat me- poelisi soedah mengadakan bagian Ze- doedoek-pendoedoek didesa-desa akan bisa
Dua
tepi soengai Nil, belakangan ngabarkan sebagai berikoet.
dendienst jalah, jang diwadjibkan me- membeli barang lebih banjak, hingga soebelalang itoe toeroen'di Sahara Lebia.
Sebagai
penerbit
ialah
Pengoeroesngoeroes pelanggaran2 perikesopanan. Se- dagar-soedagar Tionghoa didaerah
dalam
Ladang-ladang anak negeri dan tanaman
kapas pada boelan October jang laloe toe- Besar dari perkoempoelan Moehammadiah bagai kepala dari ba Fan itoe soedah akan bisa mengeloearkan mereka poenja
stock barang jang besar. Sebegitoe djaoeh
roet terantjam tapi oentoenglah belalang jang memang soedah lama mengandoeng diangkat t. Van Rees. (Corr. S, Deli.)
ito@ penanaman padi tidak djatoeh dalam
niatan
akan
menerbitkan
sebocah
koran
itoe teroes terbang kembali entah kemaT0—
tangan beberapa toekang borong, jang
harian,
Tempoh
hari
dimaksoedkan
akan
Taman-Siswa mendjalar ke Bogor ?
na toedjoeannja.
soedah sebar" doeit lebih doeloe diantara
Dari sebelah Oetara belalang-belalang menamakan koran itoe Menara-Timoer
Diwartakan, baroe 'baroe baroe ini t .Ipaman-paman tani, ada banjak kans boeat
tetapi
menoeroet
poetoesan
kongres
itoe datangnja dari Tanah “Arab.
Mangoensarkoro,
pengoeroes oemoem dari
Biasanja belalang itoe datangnja pada baroe-baroe ini di Fort de Kock perka- Taman Siswa di Jakatera soedah datang ilimport-handel koelit poetih dapat pengharapan di hari kemoedian, maskipoen
taan
Timoer
itoe
dihilangkan,
djadi
koran
boelan Januari, dimana Minister soedah
di Bogor oentoek ambil tahoe apa disana diperwataskan.
jang
akan
lahir
itoe
bernama
Menara.
sedia menoenggoe dengan tenteranja boeat
benar dapat didirikan sekolahan Taman
Lebaran jang laloe boeat doenia dabasmi pada belalang itoe. Tetapi ini kali
Modal terkoemgoel dari semoea tja- Siswa.
Menoeroet.
keterangan
jang gang tidak begitoe menjenangkan, maka
belalang. itoe soedah moelai berdatang bang-tjabang M.D. seboleh-bolehnja dan
kita dapatkan pengharapan oenteek menGitepi-tepi Sahara Sainai- pada boelan dikirakan bermoela sedjoemlah f. 40,000 djadi niatan itoe tidak begitoe besar, te satoe perbaikan di hari kemoedian biar
November jang laloe. Boleh djadi sebab paling sedikitnja. Menara akan dikeloear- tapi daja oepaja masih teroes meneroes bagaimana ketjilpoen, pasti akan menggirangkan.
.
kekoerangan makan maka begitoe lekas kan di Jakatera. Sebagai hoofdredaktoer didjalankan (Core. S.D.
Tentang hal ini terdapat sedikit persadatangnja.
ialah t. Tabrani, sedang sebagai direcmaan dengan tahoen 1921 ketika datang
—0—
Ladang-ladang dan kebon anak negeri toer t. Kartosoedarmo, ketoea M.D. Jasatoe
kemoendoeran, tapi sebab di wakdi Goenoeng Maurat (tepi Sahara Sainai) katera. T. Machfoeld, bekas redaktoer Dimana kini H.B.P.NJ.? Di Jakaterakah?
toe
itoe
dengan pelahan-pelahan keadaan
dengan sekali goes sadja lenjap hasilnja Krekot kanon akan doedoek djoega daSebagai diketahoei kedoedoekan H.B.P. -Idjadi baik kembali, maka tidak ada
sadikorbankan belalang itoe. Boeah-bocahan lam koran itoe, sedang redaktoer-redak- N.I. jalah di-Bando
, tetapi berhoedari ladang anak negeri waktoe itoe ma- toer lainnja masih akan ditetapkan lebih boeng dengan penahaman dari anggota H. toe sebab boeat sekarang akan orang
poetoes pengharapan, maka djoega ada
sih moeda, apalagi biasanja beloem wak- djaoeh nanti.
B, tt. ir. Soekarno" (ketoea),
Gatot. beberapa importeurs jang selaloe hadaptoenja datang belalang itoe.
Sebagai soedah diketahoei t. Tabrani Mangkoepradja (pengelis kedoea) dan kan hari kemadjoean
dengan girang,
Dari sini belalang itoe tidak teroeskan djoega mendjabat penerbit-pengarang
dari kepergian
mr. Ishag (penoelis pertama
'Kalau hasil goela dari 1929 bisa terperdjalanannja tapi membelok dengan minggocan Revue-Politick, jang dikeloear- maka mr. Sartono di-Jakateralah, jang
djocal habis, orang akan menampak bamenjeberangi Laoetan Merah dan toeroen tt. 3 boelan ini. (Corr. S.D).
djadi bendahara penoelis.
di Wady Balha—Timoer Gardagah.
—0—
Sebeloemnja koempoelan belalang tsb
sampai ke Sahara Sainai Minister Zira'ah
Indramajoe dan daerahnja.
soedah mengatahoei hal itoe. Belalang itoe
Memperhatikan
kesampai disana laloe toeroen ketanah dengan
0
Selakan Toean-toean
I
soesahan raajat.
tidak meroesakkan tanam-tanaman dan
mengoendjoengi
Kerena banjak kabar tersiar jang banjak
tidak maoe memakan apa-apa, karena masa

—

itoe moesim sedjoek boekan main-main.
Pertempoeran dengan tentera pembasmi

pendoedoek desa di-Indramajoe (Java)
dan daerahnja seringkali mendjadi kor-

itoe belalang, poen terdjadilah jang soedah ban lintah-lintah darat baik sawah maoe-

terang

ratoes

riboe

mati sedikit ke poen

jang

perceelnja

jang

dengan

AIER

Sengadja

toean-toean

Toewa

7

I

tentoe nanti datang kembali ke Sainai P. wartakan telah menerima satoe soerat
Ma'loem disitoelah ladang-ladang jang kaleng dalam mana ditoetoerkan tentang
sangat lebar. Djadi pekerdjaan moala-moe- kesoesahan pendoedoek jang selaloe menla beloem beres datang poela tambahnja. djadi korban lintah-lintah darat dan me-

Keanehan dari belalang ini tentoe sadja minta pada ambtenaar itoe soepaja menjedjarang didapati ditanah lain. Begitoe poela lidiki betoel atau tidak dan ketika itoe
perkakas jang modern boeat memerangi ambtenaar “bikin penjelidikan telah ternjata
tentera belalang ini beloem diperoleh bahwa ada satoe perempoean djanda

di Tanah Barat. Djadi teranglah bagi kita pendoedoek

desa

Soedimampir

Pentjoeri !

soedah

lintah darat atas
perkakas memerangi belalang jang beratoes dibeslag oleh seorang
milioen itoe semata-mata diperboeat Mi- iapoenja beberapa bouw sawah dan pernister Ziraah jaitoe model Egypt toelen. ceelnja ini soedah terdjadi karena katanja
Gashifatoellahbi begitoe namanja per- pada waktoe soeami djada itoe masih
hidoep ada mempoenjai hoetang banjak,
kakas tsb:
Gashifatoellahbi ini baroe moentjoel ke- tapi hal ini oleh isteri itoe tidak diketadoea Egypt dalam tahoen jang laloe. Da- hoei.
lamnja diberi tempat angin dan gas, pada
Sebab perempoean itoe tidak tahoe
sebelahnja diisi berpoeloeh kaleng minjak
tanah ditjampcer sama benzine. Oedjoeng- waktoe soeaminja masih hidoep, ada
hoetang pada
lintah darat
nja diberi tjorong jang lebar dipaloet se- mempoenjai
itoe
dan
boekti-boekti
poen
tidak ada,
kali lagi dengan tembaga. Dari @ashifamaka
hal
ini
akan
berboentoet
pandjang
toellahbi
ini dikelocarkan tjafiaja mekarena
perempoean
itoe
balik
membikin
ngandoeng api. Dengan alat ini dapat di
moesnahkan belalang jang merajap di- pendaawaan. K.P.

tjela-tjela

toemboeh-toemboehan

atau

poen jang sedang berterbangan kian kemari diatas oedara walaupoen berpoeloeh
meter tingginja. Sebagai pisang goreng
belakang itoe berkaparan dimoesnahkan

alat jang modern itoe.
—0—

onderwiizeres.
Menoeroet soerat pendangan jang kami
terima, pada
hari Minggce, ini kedoea
belah pehak familie jang terseboet akan
memboeat perdjamoean
di roemahnja
masing masing, jaitoe akan menjelamat-

kan perkawinan antara toean Bachdar
Djohan. Indisch Arts di Weltevreden
dengan Sitti Sair onderwijzer Schakelschool di Padang.
Ha'i ini tocan Bachdar Djohan akan
sampai ke Padang dari Betawi sambil
melansoengkan pekawinan

terseboet.

Tjaja Soematera memberi selamat 'dan

berharap perkawinan ini membawa kepada kemakmoeran doenia dan achirat.

(Ti.S)

—o0—
Pandji

Poestaka minta t. Tabrani?
Tentoe sadja ditolaknja.

Pada kita dikabarkan, bahwa berhoeboeng dengan melompatnja t. Adinegoro
dari Pandji Poestaka ke Krekot, maka
baroe-baroe ini konon t. Tabrani mene-

rima

tilpon menawarkan apa t. Tabrani

soeka

doedoek

di

Pandji sebagai peng-

ganti t. Adi. Soedah tentoe sadja adjakan
itoe oleh t. Tabrani ditolak dengan segala hormat. (Corr. S. D.)

djoeal habis, keadaan akan mendjadi berlainan sama sekali.

Stock doenia dari oogst lama diwaktoe

ini ada 1,343.000 ton, sedang padatg.
1 ini boelandi Java masih ada 315. 137
ton boeat dikirim keloear nageri, 44pCt.
dari
djoemlah goela ada didalam tangan €xpgrteurs dan saudagar-saudagar
di Soerabata. dan selainnja masih ada milik fabriek-fabriek goela.
.
Di bandingkan dengan tahoenj. baroe
laloe

dibawah

ini dioendjoekkan angka-

angka dari stocks dihitoeng tondi tanggal 1 Januari 1929 dan 1930.
1 Jan.
1 Jan.
“29,
"30,
Sup, hoofdsuiker
492, 200 695. 294
Sup, stroopsuiker
922
3.004
Goela kapala
206,955 156. 020
goela melasse
16,671. 48. 734

716.748 904. 052

Dari

ini ternjata satoe kenaikan dari

kira-kira 26 pCt.

TAHOE —

bocat

menjenangkan

njonja2, maka

hati

dari itoe kami

Huttenbachstr. No. 4 MEDAN

MASSIS

ADVERTENTIE
dereyan900na00n

Perkawinan.
Toean Bachdar Djo
han Ind. Arts dengan
Sitti
Sairi

perdagangan-

THE GLOBE WASSCHERIJ (MEDAN),

PRTICULIERE
NACHTVEILIGHEIDSDIENST
Oudemarkt. 7 — Medan
Telefoon 992

MULLER

melakukan

Banjak tabek dari kita.

nannja,

Directeuf

dan

mesti

perdagangan pertama, Djikalau semoea
goela jang ditoempoek di Soerabaja di-

Haraplah toean2 dan njonja2 djikalau ada
pakean jang haloes2 boeat segala roepa boleh
kirim di kita poenja , ,GLOBE" boeat dibersihkan di kita poenja filiaal di P. Siantar,
kerdjanja seroepa dar i kita poenja toko di
Medan.

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

P2

masih

mengadakan
satoe Filiaal GLOBE World
WASSCHERIJ
baroe di Pematang Siantar,
Wilhelminastraat 70 goena toean2 dan njonja2
poenja pakean soepaja baroe kombali apabila
soedah masoek di kita poenja , GLOBE" dan
djoega bisa lekas klaar dan onkos2nja poen
ada moerah.

Pajoeng

3 Km. dai Station Boekit

naman anak negeri dimana tentoe sadja kedjadian itoe roepanja tidak bisa tinggal
berteloer dan sedikit hari menetas poela diam dan begitoelah pada baroe ini Pati
bermilioen-milioen lagi tambahnja. Soedah di-Indramajoe apajang djoeroe kabar K.

dibikin
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Boekannja omong
boleh tjoba bikin

kosong, dan
pakean sama

ini adres jang soedah terkenal:

ABDUL

WAHID

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

PALING-OETAMA

»
»
»
?
?
0
“
»

»p 4 Ig

y

»

N

»
Ditanggoeng bagoes serta pas »
potongannja menoeroet model 0
?
dan kemaoean orang zaman se»
karang dan sedia kain-kain.
»
Diloear kota Medan kita bisa »
kinm dengan rembours.
»
»
Menoenggoe dengan hormat.
?
60
“
00000000000000 0
TOEKANG

Anggoer

mmoemlah

SEPATOE

No. 79

—

berdiri moelai

Tel.

663

Medan.

|

ves lertabe,
goerobat jap Loelan

HuNai Fen,soepajo Inggal sehat
»
salahe

Mentjegah .
:roepa roepa penjakit dalam .
dan loear badan,

1888 — 1930.

'

tiap Boelan

Fpan badanii

»NIO TJIANG SENG"
Kesawan

obat

Paling banjak

tersiar dan paling

banjak lakoe.
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Pindah tangan.
Dikabarkan, bahwa H. I.S. m/d. @oeran
digang Sentiong (Jakatera) sedikit
waktoe

Minoem

sabah

hari

ada seoempama'orang

lagi konon akan dipasrahkan pada

3 X Anggoer

obat tjap Boelan satoe atawa 2 glas ketjil sebeloem makan nasi,
kesehatan.

menaboeng

perkoempoelan Moehamadiah tjabang Jakatera dengan maksoed soepajamendapat
perbaikan, teroetama tentang fiilnja pe-

ngadjaran.

Pada sa'at ini memang keada-

an sekolahan terseboet sangat menjedihkan.
Letaknja
roemah-roemahnjasendiri goeroe-goeroenja dan lain-lain oeroesannja. Djoemlah moerid sampai sa'at ini
kl 50 orang.

Moga-mogalah

dalam tangan M.D. di-

tkan kemadjoean,

(Core. S.D.)

j. diharapkanitoe.

Hoofddepot:

Selamanja menjediakan sepatoesepatoe jang soedah siap dan
menerima tempahan.

Segala

matjam

terbikin dari
bisa terima.
Dan

POO

potongan jang

koelit Europa

menerima pesanan
loear kota.

dari

THAI

FOO

SENG KIE - Dispensary

Telefoon No. 789, Postbox No. 114, Kesawan No. 61, Medan.

kita

4

L

Ada

djoeal

AN

djoega

Satoe" ex-

porteurs goela di Soerabaja janyditahoen
jang baroe- laloe pada kira-kira tempo
seperti sekarang soedah perdagangkan
goela dari 50 millioen lebih, sekarang

PEMBERIAN

PANAS

Boekit.

tiba-tiba

koeatiran diantara belalang berterbangan teroes dibeslag, maka perkoempoelan Anti
ketempat lain, tempat jang tidak ada ta- Woeker di-Cherikon ketika mendengar

njak perbaikan dari keadaan,

SATIJRIN,

obat koeat

jang

paling

te

terkenal.
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