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Goena mempertinggi pergaoelan hidoep.
Oeroesan kawin, tjerai dan roedjoek, didalam pergaoelan
anak negeri, perloe diatoer baik.

baik, karena didal

Tidak.

lama

kemoedian,

MOI

ada

3

bel

soeami

jang|s

en

, seepdja perkawinan jang-kedoea dibatal-

#

Siapa 'jang beroeroemin,

Toean Mohamad Idham, mengoendjoek. kan.
kan bagaimana soekar pekerdjaan kadli,

KAMAL BASJA

jang sama

tanggoengan

ini mendjadi

radja seorang. - |
boleh

Djoega,

pengaran
5
i, (kautoor) itoe bada Pon

tang

berhak datias' o

Pi

Winan.

berdiri

x
»

Djadi,

jang

mesdjid,

eperloean

epada

TA

mendjadi

penilik

diatas

berdirinja

Balai

Perka-

2e.

karena

Oeroesan-oeroesan jang bertali de-

keroemah. toean peti tetapi
. ke ngan agama kita, dapat dibereskan
kantoor, dimana orang nanti
akan
3e. Pemerintah, mendapat tambahanpeAda poela wali jang menda'wa, bahwa dapat melakoekan kehendak sendiri.
didalam perkara mengawinkan, mertjerairolehan.
seorang perempoean jang dikawinkan oleh
Pemeriksain, akan mendjadi lebih teliti
kan dan meroedjoekkan.
Simpoelannja, ,,Sekali memboekapoera,
t
Achirnja penoelis itoe, menarik soeatoe Kadli tiada sepengetahoeannja, ia meminta, (haloes).
doea tiga hoetang langsai“.
Timoer soepaja perkawinan itoe dibatalkan.
—9—
Akan mendirikan gedoengnja, akan memconclusie, perloe di Soematera
belandjai pengoeroesnja, dan laen-laen'nja,
didirikan soeatoe Balai Perkawinan.
Gang Mantri.
Semoeanja menoendjoekkan, bahwa ha' bakal memakan oeang jang bilangannja
a
-belandj
belandja
perkawinan,
pentjeraian dan roedjoek, boekan ketjil.
Oentoek penoetoep
Satoe rekest dari familie marhoem
negeri
ini, tiada mempoenjai
jang perloe, dioendjoekkan hal-hal jang didalam
Landschap tidak akan soesah boeat
Abdoel Moethalib.
soesoenan
jang
baik.
t
berikoe :
mentjarikannja,
karena dari balai itoe

beanja '” C

. Orang roediok, 100
PEN
«Pang

250

£ 250.

250

t250—

Djoemlah pendapatan
Dikelocarkan oentoek be!andja

a
a.

3 Anggota C 75
2 Djoeroetoelis

3.
b

IT

poen kota Medan

f25-—
£ 100.—
f 25-—
f 100.—

Dioemlah pengeloearan
£ 800.—
Sisanja pengeloearan
mendjadi
itoe
12x
Didalam setahoen, tentoe

—f 38400.—

keradjaan

Deli mendapat

pendapatan

f

1500.—

Dikeloearkan oentoek belandja pengoe-

Pertja Timoer.
Balai

Balai Perkawinan. Djadi,4 X f 9600,—

lagi dalam setahoen

Djoemlah

roes d.l.I. seperti:
a. Gadji 1 Kadhikara jang maha soelit ini kedalam pertiaKetoeanja
pan Radja Radja kita. oentoek keselama»3
Anggota
C75/tan rajat dan pendoedoek, dan oentoek
»2 “Djoeroetoelis
mendjaga soepaja agama itoe djangan men»1l. Opas
djadi barang
permainan,
goena
b. Schrijfbehoeften
mempertinggi pergaoelan hidoep.

f 9600.—
Dikeradjaan Deli sadja, sekoerang-koerangnja
empat tempat tocan Kadhi jang patoet ditoekar

mendjadi

telah diserahkan oeroe

san pemerintahannja, ketangan pihak Belanda, tetapi" hoekoem agama masih ter-

perolehan

f

225.—

»

100.—

0

25—

»

100.—

Sisanja
Oa.
Didalam setahoen,
mendjadi f9600.—

£

f 800.—
12x itoe,

tentoe

Deli

700.—

sadja,

sekoerang-

koerangnja empat tempat tocan — Kadhi
jang patoet ditoekar mendjadi Balai Perkawinan. Djadi,4xt9600.—

Tocan

Moehamad Idham, memadjoekan

lama itoe t. Kadhi djadi mempoenjai
kerdjaan jang terlampau banjak.

pe-

Lain dari oeroesan perkawinan, ia berantjangan ini, kita tahoe betoel, boekan kerdja lagi oentoek pengadilan z/b, oendari pemandangan theorie, tetapi pendapa toek oeroesan lain2 jang bertali dengan
tan dari practijk.
Agama Islam.
Orang mintak dikawinkan, orang tjerai,
Akan memoengoet bea dari perkawinan,
pentjeraian dan roedjoek, boekan soeatoe orang roedjoek, saban hari, siang malam
keberatan-dari pihak jang bersangkoetan. tfdak berkepoetoesan.
Pada tiap-tiap hari vrij keboen, tg. 1
Meskipoen pada masa ini tidak ada Balai
Perkawinan, tiap-tiap mereka jang bertje- dan 16 atau hari besar lain, dari petang
rai, tiap-tiap jang kawin dan jang roedjoek, gadjian kepada malamnja, dari siang 'kemenoeroet tarief jang pada malamnja lagi beratoes orang jang
mesti membajar,
datang.
soedah ditentoekan. .
Sekaliannja itoe mesti

dioeroes,

mesti

Banjak terdjadi perkara-perkara, jang diselesaikan dengan tjepat. Dan orang
berhoeboeng dengan perkawinan dan per- jang datang itoe boekan pertjoema, tetatjeraian.
pi ada serta dengan oeang.
Karena mengedjar akan ocang, maka pe
Moelai hari ini, dibahagias lain, kita kerdjaan itoe mendjadi terpaksa ditjepatmoeatkan satoe tierita jang betoel-betoel
terdjadi didalam boelan Mei 1930 antara kan. Menjebabkan djoega tempohnja oentoek oeroesan lain mendjadi tidak ada.
Langsa dan Medan.
Dan .
. foean Kadhi itoe tjoema
Seorang pemoeda, jang telah djatoeh
ada'satoe manoesia biasa, ja'ni orang jang
tjinta kepada seorang gadis, demikian
ada mempoenjai sifat tidak sabar
djoega sebaliknja, lari kawin dari Langsa fetap
nafsoe jang menghendaki kelebi
ke Medan.
Disini mereka telah dikawinkan oleh han, silap, enz ... ., djadi memoedahkadli. Ertinja, Kadli mempoenjai penda- kan datangnja kesalahan diatas sesoepatan, menoeroet hoekoem Islam, kedoea- atoe oeroesan jang dikerdjakan.
Oleh sebab itoelah, maka atjap terdjanja boleh kawin.
di
perkara-perkara jang tidak sedap. TenSetelah kedoeanja mendjadi socami istang
ini, tjoekoeplah kalau kita seboetteri, Politie menangkap mereka, dan pekan
sadja,
bahwa kedjadian-kedjadian jang
moeda itoe sekarang ditahan.
terdjadi
oleh
karena ,,toean Kadhi poeDjika perhoeda dan gadis itoe, boleh
nja
kerdja“
itoe,
soedah mendjadi tidak
isteri menoeroet
kawin, sah bersoeami
soeatoe
keheranan
lagi.
hoekoem Islam, apakah sebabnja, maka
...
.
Politie ,didalam perkara ini, sampai. tjampoer tangan, dan menahan pemoeda itoe
Soepaja t.t. Kadhi djangan terlampau
didalam tahanan Politie.
banjak oeroesan, soepaja kesalahannja
Didalam hikajat jang moelai hari ini' djangan terdapat, djoega dipehak pemekita moeatkan, akan ternjata, seterang-te- rintah tidak dibisingi selaloe, jang mana
doedoek perkara kesoedahannja itoe akan menimpa poenrangnja, bagaimana
daknja pendoedoek Islam, maka patoctlah
F.
jang
soeatoe 'kantoor jang mengoeroes oeroeAmat banjak lagi perkara-perkara jang san perkawinan atau.
lebih soelit telah terdjadi. Seorang peremBalai Perkawinan
poean jang telah beberapa lamanja Eno
didirikan.
tjerai dengan soeami jang pertama,
Sjara dengan peratoeran Sulthan itoe
moediania kawin dengan laki-laki lain,

achirnja mendapat seorang anak.

bakal

berlakoe

bersama

sama

dengan

Panei dan Siak

—f38400.—

serta

negeri-negeri

jang

berdekatan disana, rat oes-riboe bakal
diperoleh. Ini baroe daerah Oostkust van

Sumatra sadja.

"

Beloem lagi jang lain-lain
Indonesia.
&
.

s

diseloaroeh

.

Lain
dari — oeroesan — perkawinan, balai
itoe
dapat
didjadikan
mendjadi Kerapatan Hoekoem Islam atau,
Raad Agama.
Raad ini memang soedah lama ditjitatjita oleh pendoedoek Islam dinegeri ini.
Segala perkara jang bertali dengan hoekoem Islam akan diperiksa olehnja. Pengoe

roesnja, tidak perloe diambil dari lain:
dari Balai Perkawinan diover, karena
mereka ahli-ahli hoekoem Islam semoeanja.

000000000000000
00000000000

Beloem lagi jang lain-iain diseloeroeh Indonesia

0000000 000000

sedikit !

Gangmantrie, 12 Mei 1930.
Kehadapan
Majdjelis
Gemeente Raad
di-Medan.
Dengan banjak hormat kami familie

pergoenakan sadja dengan

Satoe

diantara

tjonto, dicendjoekkan

hal jang perloe, diberi pertolongan dengan
Nationale Fond, jaitoe:
1
Belon

lama saja

batja-dalam

Javabode

denganMakan beslag
mai

lan-

atas .
isi
belon membajar sewa roemah

Djikalau ini hal ada betoel

ketjiwa, sangat

bikin maloe Pa

sampai3

2

gas aah

donesia jang menjinta pergerakan.

adaan begini diantepin
moemnja
Ana
Keadaan
,

roemahaja,

ke |

sadja, kita orang seoebad
dapat toeloengan

dan Hotonae Ponde” Gang manja tan

perloe Yara kemarau

pemimpin-pemimi

lang
jagtaan

tinggalkan

isteri

soeaminja

ngbela keepentingan bangsa Pn

da

Weefit

Tyre

marhoem

Gemeente

toean

berkeberatan
akan permintaan Toean
Sulter itoe, karena sebagai jang terse-

boet
ma

dalam

soerat

Gangmantrie

chabar

itoe, na-

itoe asalnja

Co.

Hakkastr.)

Soedah Diperbaiki

Band Boeroek

dengan REPARATIE toean poenja band?
mempei rbaiki pada jang tiada mengerti.

Bawalah pada kita, dimana kita kerdjakan toeroet peratoerati Europa.

"Band

boeroek

Selamanja

ingea

ad

?

Sekian Keng Po.
Nationale Fonds itoe, bertambah Jama,

tocan-tocan

Koesoemo- Oetojo:

Banjak hormat dari kami"

Voor accoord Gemeentenarsa

2

Sekian bocji rekes, jang ditanda ngani djogea ole)
rapa banjak pendoe-.
doek gemeente Medan.
.
2.
Kita njatakan lagi pengharapan kita
soepaja Gemeenteraad.akan
kan boenji rekest itoe,.- dan mengambil

soeatoe kapoetoeean: Gang: Mentri tetap
namanja.

—0—

2

4

Seordng saudagar Indonesier lenjap.

Hoetangnja baujak?

Toean Idris, seorang saudayar. di Arn-:
hemia,
telah lebih
seminggoe lamanja,:
tiada diketahoei kemana perginja, ::
Pada hari Djoem'at jang berselang,:ia

berkata kepada isterinja, - bahwa: ia akan
karena -kebetae
manteri itoe "sematjam- soeatoe poesaka pergi ke Sibolangit,
hari itoe, pekan disana. Ketika berangkat,

Telefoon No, 1525.

Itoelah

terbit

dari
nama
pangkat
Toean Hadji
Abdoel Moetalib, semasa beliau mendjadi Menteri politie di ')' Medan dan
menghapoeskan nama ,,Gang Manterie"
itoe adalah pada perasaan kami sebagai
menghilangkan soeatoe kehormatan dan
peringatan jang sangat berharga
bagi
kami famillie dari beliau.
Kami pertjaja dahasa Gemeente Raad
tiada hendak meloepakan soeatoe djasa
dari seorang jang memboeka'soeatoe tempat sampai mendjadi ramai dengan sebab
permintaan beberapa orang, sedang
permintaan itoepoen tiadalah mengandoeng kepentingan, apalagi datangnjapoen dari orang2 jang beloem tentoe
tinggal tetap disini seperti kami' jang
sepatoetnja berhak" atas nama Gang

Rerubbering

dan

gang:

Raad, berhoeboeng dengan da dari

MEDAN

Memperbaiki

Aina
dai Jurnalt lantas
dadi Peningka
bisa djoega dapat gagement

soerat permintaan dari Toean F.F.H.
Sulter, jang berkel
soepaja nama
Ada lebih baik pengoeroes fonds itoe,
»Gangmantrie“, diganti dengan ,,Palm- akan mengarangkan soeatoe “ketentoear,
laan“, dan telah membatja soeratchabar seperti peratoeran'roemah tangga,'soepa»Sinar Deli” bertanggal 8 Mei 1930 no. ja dikemoedian hari, fonds “itoe' djangaa
59 lembar pertama jang berkepala ,,Dari mendjadi omong terlampau banjaki.
Indonesisch
ke-Westersch", bahwa
dengan ini kami mengatakan sangat
kehormatan oentoek toeroen temoeikies

Shangha istraat 27

Apa toean merasa senang
Djangan berikan oentoek

kan pada Madjelis Pertimbangan ia poen:asstast

Hadji Moetalib,

000000000000000

(Dioedjoeng

pa

roes diperintahkan saban pemimpin soepajaikisim-

bertambah
banjak.
'Djoemlah
itoe,
bekas Gepensioneerd Hoofddjaksadi- akan
segera
besarnja,
berhoeMedan, ma'loemkan kepada Madjelis boeng
dengan
perdjatanan propagandari

#
(Raad Agama)
keradjan Deli mendapat perolehan
lagi
Kalau dikira dengan Landschap. angkat Ser. “ ,Mochd Idham" dari Tebing Tinggi dalam setahoen.
Asahan,
ra,
dang, Simgloengoen, Batoe
f38400.—,boekan sedikit!
Pinang, Bilah Panei dan menoelis:
Keraloeh Kota
Selama oeroesan perkawinan dan per- Kalau dikira dengan Landschap Langkat,
jang berdekatan disana,
i
negeri-neger
Siak serta
ratoes riboe bakal diperoleh. Ini baroc da- tjeraian d.l.I, terserah kepada t. Kadhi se- Serdang, Simeloengoen, Batoe Bahra,
orang seBagaimana adanja dimasa ini, se- Asahan, Koealoeh, Kota Pinang,
erah Oostkust van Sumatra sadja.
Bilah
#38400.—.boekan

Berikoet ini, Kita tjitakkan boenji rekest
itoe.

250.—

»

Djoemlah pengelocaran

Dikeradjaan

Perkawinan Kerapatan
Hoekoem Islam.

B.BL. oentoek Feiderj

bea pertjeraian, bea peroedjoekan.

Oleh sebab itoe, kita persembahkan per-

f 250—

Opas
Schrijfbehoeften

Keradjaan Deli, pernah menjatakan didalam soeatoe pertemoean oemoem, meski-

“ggam tegoeh ditangan Sultan.

pengoeroes d.LI. seperti
Gadji 1 Kadhi
Ketocanja

disertai poela oleh peratoeran Doenia,
soepaja orang-orang jang engkar, djangan
dapat hendak mempermain-mainkan hoekoem Achirat itoe.
SultanSultan didalam negeri ini, adalah
mendjadi radja Agama. Tengkoe Mahkota

———-p3

Kang Po' memboeboehi pikiran dibaPermintaan beberapa orang pendoedoek
Europa di Gang Mantri, meminta nama wah voorstel diatas, sebagai berikoet:
Soeatoe kira-kira saja toendjoekkan, gang itoe ditoekar mendjadi Palmenjang boleh didapati di-Tebing Tigggi ini, laanj toelisan kita jang mempertahankan
soepaja nama Gang itoe djangan ditoekar,
didalam satoe boelan sadja.
a. Orang kawin dipoekoel rata, ada Isebab melenjapkan soeatoe nama peri200, kalau beanja C 5/£ 1000.— ngatan bagi Medan, menjebabkan familie
marhoem$Abdoel Moethalib memasoekkan
b. Orang
tjerai, 100
beanja C 2.50
»
250.— soeatoe rekest kepada Gemeenteraad,
Rekest itoe, ditanda tangani, oleh-kirac. Orang roedjoek, 100
C. 250.
250.— kira 30 orang anggota familie.
winan,

Memperbaroei

Specialiteit

Kita.

kita bisa bikin baroe,

kita poenja kerdj ja atas djaminan
Tanjalah keterangan !!

oleh kita.

00000010000000 #000000500000

00000000000

100

b. Orang tjerai,

:

£ 1000—

9.

beanja

Keadaan
meminta,
soepaja hoekoem
Achirat itoe, bila didjalankan di-Doenia,

Soo0o000000050

Balai itoe bakal mengoetip bea perkawinan
bea gertjeraian, bea peroedjoekan.
boSocatoc kira-kira saja toendjoekkan, jang satoe
didalam
ini,
Tinggi
Tebing
dididapati
leh
boelan sadja.
a Orang kawin dipokocl rata, ada 200, kalau

Soeara

agama
Talas (sekolah-sekolah
Keng Po, menerima sepoetjoek soei de- rat dari pembatja Indonesier,
in-lai
meminlain-lain lagi jang bertali de
ta, soepaja Nationale Fonds, djangga di-

winan itoe, beberapa matjam fa&dah dida.toes ditangan tangkannja, seperti:
dhi dimasa ini,
le. Poeak kita pendoedoek Islam, teratau diperiksai pelihara dari perboeatan-perboeatan Kadhi
jang tidak €nak-itoe.
lag,

tidak lagi pergi

nan

Ramai."

4

ng ini belas Walngatnso

4

joega

sapa oteh 23 selama

:

sega!

dilah ia sebahagian dai

Bela

Advertentie-Bureau A. dea.n
la MAR Asa. Vi'oorburg"wal —

1348.

3 Dan.
dk

|

DELI"

Harahap — Tapanoelistraat — Tandjong

Zoel'hidjah

TJATETAN.
“ata

roecangan kabar kota hari
2G

95 Amsterdam.

ma

(Ini hari diterbitkan 2 lembar.)

Didalam

,

Aziz
gk. BR Kana,
ABD

ia ada membawa

soeatoe

bos

€

itoe

tiada

jang oleh isterinja, tiada diketahoei

apa

isinja.

Sampai hari ini, saudagar

poelang. Biasanja, bila 'ia berdjalan selama itoe, tentoe ia memberi tahoekan kepada

:

isterinja.

Beberapa hari jang

laloe, ia

kelihataa

naik seboeah auto di Kaban. Djahe..Isterinja dan beberapa orang
beroeroesan dengan dia pray
watir.

OH

Gongsul Tiongkok.

7

Comite penjambpeta:
Hari ini disocietet Yan King

Hongkongntoni Kenakan
ering oleh

toean

Chan

Na
Ching,

yergA

sul Tiongkok,
At
b
Kor
Ba
oentoek
krikag
soeatoe Comite penjamboetan, akamked»

tangan jang baroe.

Consul Tiongkok

jang baroe

toear!

Kira-kira tanggal 15 boelan ini.

4

Toean

Cho Lin, akan sampai ke Meda

!

www

ditangkap politie.

Penganten baroe

n itoe. vergadering

Tanggal 8 dezer' Radiostation di Baroe provincie. sangat soesah.. Ia .takoet akan
diboeka. pos menata
Mate
ber- sia-sia azas decentralistie, Tentang itoe
boeka
ri kerdja 'jaitoe dari poe- spr. menoenggoe lagi apa jang akan dikoel
ai s/p p. 8.45 pagi, dan darj perboeat oleh oemoemnja anak negeri. '
Oeroesan oeang icsli didjaga. Spr.
P
poekoel 11.20 mendapatkan tengah hari
pendeta dari Hoeria sampai poeRoel 12 tengah hari, dan dari pertjaja akan ketjermatan toean Bodensi
Medan.
poekoel 4 sore sampai p. 4.50 sore. Hari hausen.
Im vergadering itoe di- vrij ditoetoc» dan bia boeat station 30
Spr. setoedjoe poela bahwa |kaoem maIh -oentoek membitjarakan cent.
djikan menjoekai penghapoesan Poenale
»
Sanctie itoe dengan perlahan-lahan.

catoe kepoetoesan lan-

Soeatoe hikajat jang benar terdjadi didalam boelan Mei 1930
antara Atjeh dan Deli,

delingl

tocan Wi

Pendahoeloean.
Didalam Sinar Deli, no. 54, jang terbit
gal 3 Mei 1930, dimoeat soeatoe pe-

kabaran didalam roeanganpekabaran Pertja Timoer, sebagai berikoet:

Noer soedah dapat: soerat izin dan
orang toeah Sj. A. itoe djoega doesta
dan

tocan

boleh

timbang, kalau

Christen Bagi
Pres:

pen- ambil
Poli- statuten
Saksi:

tjoeri menjerahkan kesalahannja,
tie tentoe dihapoeskan
Dan kalau tocan beloem mengetahoei jang lebih terang lebih baik toean
hapoeskan itoe karangan toean, dan
kalau toean'soedah mengetahoei jang
terang toean boleh chabarkan hal Sj.
A. dan Mohd. Noer jang lebih terang
dari awal sampai achirnja!
A. Moefti Perlak.

djadi, sebab saja

pada

Moelai tanggal

8 dezer waktoe ber-

berkirim soerat dengan seorang pemoeda
jang ditjintainja.
Pemoeda itoe seorang jang sederhana, djadi takoet-atau maloe ia meminang gadis itoe padn orang toea sigadis.
Demikianlah ada berdjalan beberapa

meninggalkan itoe verga- boeka hulptelegraafkantooor Tandjoengdering sebab'gtoean R. Schneider djadi redeb danTeloekbajoer, dioebah mendjadi
Voorzitter' bil
tocan Willij. Sinaga". dari poekoel 7.30 pagi s/p poekoel 12
tengah har!, dan diboeka lagi dari poePres: ,Ap
n toeroet hadlir dalam koel 3 sore sampai poekoel
5 sore. Hulpvergadering
Wiggal 5 Mei 1928?“
telegraafkantoor moelai dari 8 dezer diSaksi:
,Sgja ada toeroet dan waktoe boeat di Makassar, jaitoe pengganti dari
saja tanja lagi
dr. Warneck atoeran j. Balik papan. Bia telegram boeat satoe
mana mesii ditgeroet dalam itoe vergade- kelimat doea poeloeh cent. dan boe&
Lebih heran poela, kita periksa boekoe ring t. Willij#Binagakah jang djadi voor- negeri jang terseboet diatas berlainan.
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oendang-oendang hoekoem, tidak ada sa- zitter apa t. R4 Schneider dan menoeroet
Indonesia
Moeda.
kata
dr.
Was
neck
atoeranlamaj.
mesti
ditoe fasal, jang boleh diikatkan kepada
Kemarin
dengan
bertempat
digedong
toeroet.
&
Mohammad Noet, hingga ia mesti ditaBoedi Oetomo, diadakan Openbare verhan oleh politie.
Menoeroet
saksi dalam itoe ver- gadering Indonesia Moeda.
gadering tg. 3Mtiitoe sadja mesti batal.
Toean Amir Harahap oetoesan Komisi
Sikap kita, selamanja berhati-hati. DiSaksi
tis
oe tentang adanja itoe Besar dari Jacatra, mengadakan propagandalam sesoeatoe perkara kita menghenda- stichtingsacte j.
Mliperbocat dimoeka nota- | da, menerangkan organisatie, dan menjeki boekti:
tis Dukstra. , :
Na
ralikan
at.pensjahkan berdirinja Inpena
,
Kita telah beroentoeng, beroleh boekti Dalam vergadering tg. 31 Jai saksi tberoet dnesid Moeda di Medan: “-.
Beberapa
orang
toeroet
bitjara.
hitam diatas poetih. Didalam tangan kita, djoega hadhir jaitoe vergadering j. hendak
pada waktoe ini, ada soerat-soerat, jang melepaskan leden Kerkeraad lama.

tahoen mereka bertjinta-tjintaan hingga
oemoer gadis itoe soedah sampai pada

menoendjoekkan,

bahwa

laki, maoepoen

pihak sigadis tidak

Pada tanggal 30 djalan 1 Mei 30, kira-kira poekoel 3 malam seorang anak
perawan dan seorang pemoeda telah
melarikan diri ke Medan dari Langsa.

Doedoek perkara itoe sebagai dibawah
ini,

Seorang toea mempoenjai seorang ga-

dis jang tjantik. Telah beberapa banjak
orang meminta pada orang toea terseboet, tetapi segala permintaan orangorang itoe ditolaknja,

meskipoen

ada

jang agak berpangkat sedikit meminang
gadis itoe.
Anak itoe seorang jang tahoe, membatja

dan

menjoerat,

soedah

sering

baik pihak laki-

djam 12

t@O8M

»Waktoe

itoe”, kata saksi, ,tocan Wal-

ada demar Hoetasoit
bertanja pada. leden
djalan,
akan
menoedoeh
mereka
telah
meKerkeraad
lama,
soepaja
kalau maoe bo20(doea poeloeh) tahoen.
langgar
wet
maoepoen
melanggar
hoeleh
mempertahankan
haknja,
tetapi tidak
Soedah beroemoersekian,dia beloem
ada satoe j. soeka mempertahankanhhaknja.”
bertoenangan, karena hawa nafsoe dari koem agama.

orang

toeanja

jang hendak berminan-

Perkara-perkara, jang seroepa

Menoeroet pikiran saksi sedari vergajang hampir seroepa itoe, soedah sering dering itoe tida ada lagi Kerkeraad.
terdjadi. Banjak jang soedah sampai ketangan Politie, dan banjak poela jang
Poen dalam vergadering tanggal 9 Desoedah sampai ketangan Hakim.
cember 1928 saksi toeroet djoega hadlir

dari

anak negeri, dan goena menoendjoekkan
boekti-boekti kehadapan pihak jang memerintah kita telah memboeang waktoe
banjak, menjelidiki perkara itoe, hing,

Pemoeda

1.

roemahnja,

itoe menoenggoe dia kira2

K.M. djaoehnjadari roemah ketjin-

taannja.

Kedjadian itoe baroe poekoel 5 pagi

Goena

kebaikan

pergaoelan

hidoep

diminta toean Ignatius Hoetasoit telah di-

angkat djadi Voorzitter.
Tanggal
atas

8 Mei dilakoekan pemeriksaan

saksi

tocan

Dordrecht,

doeloe

wa-

9 Ikil Ned. Handel My.
didalam tangan kita, sekarang ada soeratKeterangan saksi ini tiada berapa pensoerat, bagaimana doedoek perkara jang

ketahoean oleh orang toea gadis terse
ting, karena ia hanja menerangkan tenboet. Karena ta'tahoe apa jang -diker- benar.
tang penjimpanan wang dibank jang didjakannja sehingga ia djatoeh pingsan.
Soerat-soerat itoe, akan kita soesoen
,
Gadis. itoe meninggalkan soerat oentoek mendjadi soeatoe tjerita, bagaimana asal wakilinja.
Hari
ini
Landraad
telah
mengelocarkan
orang toeanja, jang mana isinja memin- moelanja Redoea pemoeda dan gadis itoe
kepoetoesan: sekalian pesakitandibebaskan
ta maaf dan 1. 1.
.
melarikan diri, apa sebabnja toean Hadji
Orang-toea

pemoedf

itoe,

Medan. Maka dengan setjara
kedoeanja telah dikawinkan.
Didalam Sinar
5 Mei

di

Mohammad

Sjarif,

Kadli

Medan,

djadi

Islam, berani mengawinkan, dan bagaimana djalan-djalannja,

hingga

kedoea

Penganten

Beberapa

banjak

pihak Christen Batak,

jang menghadiri kepoetoesan
tan sama

ini, keliha-

bergirang hati.

Pihak jang mendakwa keloear persidangan dengan roepa jang bardoeka tjita.
berdjalan diatas
—0—

no. 55 tanggal baroe itoe, mesti ditangkap, achirnja, me-

Deli

1930, lebih djaoeh

terangkan :

ada

perkaraini di- reka sebenarnja soedah
garis jang benar.

Hampir

mendapat

bahaja

maoet.

Pengantenbaroedi-

Kemaren pagi kira-kira poekoel 9 seteBesok hikajat jang menggemparkan
tangkap politie.
Langsa itoe kita moelai, dengan mengam- ngah, telah kedjadian soeatoe ketjelakaan,
Sebab
pengadoean bil djalan sama tengah, dengan tidak berat. di Bentengweg.
ajahtiri.
—0—
Seorang Inuunesier, mengenderai seSeorang gadis Indonesia, bersama-sama
bocah
kereta angin dengan kentjang diChristen Batak contra
dengan seorang pemoeda Indonesier kesepandjang Bentengweg. Dibagian sebelah
tjintaannja, telah melarikan diri dari roemoeka dari kereta angin, ia tarokkan
Rynsghe Zending.
mah orang toeanja di Langsa ke Medan.
tempat barang, diatas mana, ada banjak
Sesampai ke Medan oleh kadhi, toean
barang-barang diikatkan.
Pemeriksaan hari keempat.
Hadji Mohamad Sjarif, telah dikawinkan.
Tiba-tiba tempat barang itoe lepas dari
(Samboengan kemarin doeloe).
Demikian kemarin doeloe, dikabarkan.
pakoenja, masoek ketjelah-tjelah djari-djari
Kedoea penganten baroe itoe, setelah
Menoeroet
anggapan saksit. Theissj. roda moeka, jang mana menahan perpoedikawinkan
tinggal di Ardjoenostraat, mesti djadi Voorzitter dariitoe vergade- taran roda dengan tiba-tiba. Orang itoe
diroemah familie penganten laki2.
ring, tetapi atas kemaoean party 123dia tersoengkoer dari atas kereta angin itoe
Tiba2 pagitadi, telah datang keroemah orang angkat sendiri t. Ignatius Hoetasoit ketanah, oleh sebab mana horloge jang
itoe, pegawai

penganten

Politie, menangkap

itoe,

sebab

kedoea

dari Magistraat

djadi Voorzitter.
Menoeroet anggapan saksi Baginda Johanes bestuur baroe tidak ' mempoenjai

di
Langsa diterimapermintaan, soepaja
kedoeanja ditangkap, dan
dikirimkan ke hak apa2

dalam Hoeria Christen Batak.
Langsa.
Dipanggil masoek saksi Itap Julianus SiTerantar oleh pengawai Politie, kedoea
mandjoentak
lid Kerkeraad lama.
pengantin itoe dikirimkan lebih djaoeh.
Menoeroet
keterangan saksi, saksitoeKeterangan jang kita peroleh dari pihak
roet djoega hadhir dalamitoe vergadering
jang boleh dipertjaja, sebagai berikoet:
Penganten perempoean bernama Sjarifah

Aminah, dan penganten lakilaki, bernama
Moehamad Noer, berkerdja pada Boschwezen Medan.
Aminah, semendjak beberapa lamanja

dari Kerkeraad j. membitjarakan perkara
itoe stichtingsacte.

Kata

saksi,

Schneider toeroet

t.t. Willij Sinaga dan R.
djoega

hadhir

Chabar Kawat.
NEGERI

BELANDA.

ini, baik

toekan orang kaja.
Pada tg.terseboet diatas, oleh sebab
tak tahanlagi, maka pemoeda dan gadis
itoe melarikan diribersama2 ke Medan
pada poekoel 3 (tiga) malam.
Gadis itoe berpakaian laki2, keloear
bawah kolong

dalam

dikantongnja
keloear, dan
memoekoel
pipinja dengan
keras hingga mendapat
loeka.
Orang Indonesier ini kesoedahannja
menoenggang kereta anginnja kembali,
dan meneroeskan perdjalanannja.

—0—

Veor

5

sa bahwa Sumatra boeat didjadikan satoe

Post dan kawat.

ti-

www

Indier contra Tionghoa.

Kemarin malam di Tjong JongHianstraat
terdjadi perkelahian.
2 orang Voor Indier mengganding seorang perempoean Djawa. Perempoean ini
perempoean djahat. Sesampai mereka di-

Aneta Radio.
EBERSTE KAMER.

Meneroeskan

tjaraan

pembi-

begrooting

Spr. menjoedahi, dengan memberi sela-

mat kepada minister selama dalam djaba-

tan jang telah berhasil kepada kebaikan
Negeri dan Raiat.
Tentang hari Minggoe boeat vrij.
Toean Anema (a.r.) mempertahankan
soepaja hari vrij oemoem dalam hari

Minggoe dioebah dalam Koeli Ordonnatie.
Tidak ada Indische
Natie.
Toean Kranenburg (v.d.) jang membi-

tjarakan perkara hak-hak tanah menerangkan, bahwa
wali itoe poelang kembali,
apabila ketjerdasan soedah diperoleh. Ia
tidak memertjajai adanja Indische Natie,

jang barangkali akan datang lagi.
Minister de Garaaff bersetoedjoe dengan
bantahan2 Fockter!
kepada M
:
Spr. berpendapatan, bal
omongan ten-”
tang kedatangan tetamoe2 opsil itoe jang
mengatakan berhoeboeng dengan politiek
ada dimoeat dalam lembar2 pertambahan
sahadja dari soerat2 kabar, sebab itoe ia
nasihatkan kepada t. Mendels soepaja lebih baiklah itoe dikojak sahadjadan lemparkan kokerandjang sampah.
Politiek ialah : memadjoekan ketjerdasan
pikiran pendoedoek. Ketjerdasan pikiran
itoe mengandoeng djoega ketjerdasan dalam ilmoe pemerintahan, jang maksoednja
soepaja tertjapai perhoeboengan dengan

negeri Belanda. Disini timboelpertanjaan
apakah
toedjoean itoe djaoeh atau dekat.
Den Haag, 9 Mei. Pada waktoe meneSpr.
soeka
pada dasaran jang dapat diroeskan pembitjaraan tentang begrooting kerdjakan
dengan moedah, dan djoega
Indonesia,
toean Jansen menerangkan, akan membandjirkan kapitaal Barat. Tenbahwa tidak ada djalan oentoek membitjarakan tentang memperhentikan politiek tang apa arti Domonion, spr. tidak — tahoe, tetapi kita ingin memimpin kepada
koloniaal Negeri Belanda hendak berla- kemerdekaan jang lebih
loeas dari pada
koe tidak djoedjozr kepada Indonesia di- apa jang dikehendaki
dengan
Dominiom
sebabkan
membiarkan
sadja kepada
Spr.
berpendapatan
tentang
perkataan
nasipnja mendjadi mangsanja Moskou. »Ontvoogding“
tidak berhasil baik, tetapi
Spr. tidak membenarkan perselisihan ia tidak tahoe perkataan
jang lebih baantara pembitjaraan Steger dalam Eerste goes dari itoe.
Kamer dan pembitjaraan Feber dalam
Minister. menerangkan, bahwa wali dan
Tweede Kamer: kedoeanja berdasar ke- perwalian
mesti kerdja bersam-sama. Pepada programma Katholiek.
toebahan Bestuur itoe adalah satoe ba£pr. mengatakan, bahwa koloniale po- gian dari ketjerdasan oemoem dari .penlitiek — hendak mengemoedikan soepaja dirian Pemerintahan di Indonesia.
Indonesia berdiri sendiri dibawah perlinMempersatoekan desa-desa itoe tidak
doengan Keradjaan. Spreker membenar- menimboelkan apa-apa.
kan akan tindakan Regeering dalam perMembangoenkan Inlandsche Districtbekara preventief jang baroe dilakoekan itoe. Stuur itoe ada sangat soekar.
Perhoeboengan antara regenten dengan
Fock berbitjara.
Bestuur
Eropah itoe ada sangat penting
Bekas G.G.Fock (v.d.) kemoedian berkegoenaannja.
bitjara. Ia pikir Mendels takoet akan hantoe
Tentang perkara: Satoeataulebihbanjak
tetamoe-tetamoe
jang datang dengan setjara
opsil itoe berhoeboeng dengan oeroesan Gewest di Sumatra, ada satoe oeroesan
politiek. Halini ada berdjalan diatas ke- jang soesah. Spr. mengharapkan soepaja
benaran Regeering. Mr. Mendels mentjo- didjadikan satoe Provincie.
Tentang hal gerakan anak negeri, spr.
ba memboeat perhoeboengan dirinja minister De Graaf, tetapi spr. menerangkan mengoelangi bitjaranja dengan menjatakan
bahwa maksoed itoe tidak akan kedjadian, bahasa ia semoeanja ada setoedjoe asal
bahwa De Graaff akan melakoekan itoe djangan keloear dari garis Kebenaran dan
jang bertentang
dengan kemaoeannja. Oendang-oendang, tetapi ada jang berDjika De Graaff memikoelkan pekerdjaan djalan diloear itoe tentoe dihalangi. Tenitoe Wali Negeri
itoe kepadanja, jang bertentangan dengan tang penggeledahan
keperloean Indonesia, tentoe ia soedah per- mendapat persetoedjoean jang setjoekoepnja dari minister. Didalam keadaan jang
gi dari sini.
Toean Mendels membantah bahasa ia seroepa itoe akan berlakoe tindakan-tintidak ada seboetkan demikian. Fock me- dakan seperti itoe.—
nerangkan, bahwa jang dikatakannja itoe
Tentang oeroesan Poenale Sanctie akan
hanjalah isi dari pada boeah pembitjaradipertim
bangkan lagi lebih djaoeh bersaannja itoe sahadja.
ma dengan kaoem-kaoem ondernemers.
Seteroesnja spreker meneroeskan penjeapabila toean Einthoven soedah tiba.”
rangannja kepada Mendels.
Tentang perlawana
Spr. tidak mengakoei, bahwa beberapa ini tidak dibitjarakn berhoeboeng dengan
orang regent dipaksa lepas dari comite hari vrij Minggoe an. Toentoetan boeat:
ada satoe
keinginan
van actie terhadap kepada peroebahan jang
baik, dan diharap aRan boleh keIndonesia.

itoe vergadering.
Grondwet. Spr. beloem pernah dihalangi
Pres: ,Apakah dalam itoe vergadering sini, datang seorang Tionghoa, menjen- oleh pemogokan peroesahaan, hanjalah djadian.
bersama-sama iboenja di Langsa, sebab
itoe takkan perempocan ini dari tangan si Voor oleh communistisch jang ada menghalangi.
ajahnja soedah bertjerai dari iboenja. Dja- erset djoega dibitjarakan perkara
INDIA.
Indier. Seorang dari Voor Indier ini menstatuten ?“
diia dipelihara oleh ajah

tirinja.

Saksi:
,Sebegitoe djaoeh saja bisa
'Ajah tirinja, akan mengawinkannja dengan
ingat
di
Medan
beloem pernah dibitjarasaudagat bangsa Arab, tetapi Aminah tikan
tentang
menetapkan
statuten."
dak soeka, sebab ia tjinta kepada Moebamad Noer.
Kata saksi dalam vergadering tanggal
Inilah jang mendjadi sebab mereka me31
Juli 1928 saksi tidak ikoet hadlir diTarikan diri.
Toean Moehamad Sjarif, mengawinkan waktoe itoe.
Tjoema
belakangan
saksi
dapat dengar
kedoeanja,
adalah dengan alasan, sebab
bahwa
itoe
vergadering
tidak
djadi sebab
Aminah soedah tjoekoep oemoernja, dan
tiboet.
"
mereka ada mengoendjoekkan soerat-soedari ajah
kandoengnja, menjatakan
Pres: ,,Siapakah jang djadi Voorzitter
wa siajah soeka anaknja dikawinkan dari Hoeria Christen Batak ?"
dengan Noer.
Saksi: «Siapa jang djadi kepala gereSikap Magistraat Langsa dalam perkara
dja itoelah jang djadi Voorzitte.”
ini, soeroeh menangkap kedoea penganten itoe, adalah

soeatoe

perkara

jang

djalankan tindjoenja, tepat pada pipi orang
Tidak perloebitjaTionghoa terseboet. Perkelahian
ini ta
ra, tapiperboeatan
diperdiarkan sang Tionghoa, dengan siperloe.
pak terdjang ia menjerang sang Voor
Spreker memberitakan penerangan jang
Indier. Ta berapa lama datang sekoem- lengkap tentang segala peratoeran-perapoelan orang Tionghoa menjerang orang toeran selama ia mendjadi Gouverneur

Voor Indier itoe.Oentoenglah ia'melarikan Generaal, jang berhoeboeng dengan toediri dari tempat itoe, dan perempoean itoe doeh-toedoehan Mendels itoe.
ditinggalkannja. «
Spr. mempertahankan ketetapannja peroma
hoeboengan bangsa2 dan meminta kepaDitendang koeda.
da pers di Indonesia soepaja perpisahan
Pagi tadi kira-kira poekoel7 setengah, bangsa2 itoe djangan semakin diperbesar.
Toean Fock menerangkan, bahwa Vaseorang Indonessier toekang koeda,
sedang menarik seekor koeda di Voorstraat. derlandsche Club didirikan boekanlah boeDengan sebab jang tidak
diketahoei at bertentangan dengan anak negeri, tetapi
koeda itoe Ftelah menndangnja, hingga boleh djadi menimboelkan perpisahan jang

Menoeroet pendapatan saksi, Bestuur ia rebah kebuemi dan menggeloepoer.
mengherankan.
baroe
Satoe doea orang jang sedang berdjax
teroes terang kita njatakan, biasa, diangkat boekan menoeroet atoeran
sebab
disjahkan oleh Zende- lan dipasar itoe melihat ia didalam ke'bahwa sikap Magistraat di Langsa meng- lingleeraar daritidakPematang
Siantar.
adaan jang
pajah, tapi seorang poen
hherankan.
Toean President
tanjak
pada saksi, tidak ada jang memberi pertolongan.
Lebih heran lagi, dari Perlak, kita terisaksi tentang , Sesaat lamanja ia menanggoeng sakit
mma soerat dari tocan A.M oeftiPerlak, bagaimana pengetahoean
jang njata terlihat pada bibirnja jang
itoe pengambilan wang dari bank.
boenjinja:
Saksi heran bagaimana pesakitan-pesa-

Mendjawab karangan toean dd: 5/5-30. kitan bisa mempoenjai itoe boekoe chegue
jang berkepala Penganten
dan mengeloearkan itoe wang, sebab metertangkap,
noeroet biasa jang koeasa boleh menge"Didalam karangan toean membilang- loearkan wang hanjalah Penningmeester
“bapak tiri itoe Sjarifa Aminah jang dan Voorzitter.
6
kepada Magistraad Langsa Dipanggil masoek saksi Lamsana, Hoetaitoe perhabaran doesta sadja dan ini galoeng, lid bestuur lama sedari tahoen 1920.
perkara bapaktirinja Sj. A. tidak tjamSaksi mengakoe bahwa dalam vergade'poer tangan, dan kabar tocan maoe ta- ring dari Kerkeraad tanggal 3 Mei 1928
hoe didalam ini hal tocan boleh tanjak saksi toeroet djoega hadlir, jaitoe vergakepada: Hoofd Penghoeloe Langsa. Dan dering jang membitjarakan itoe stichtings Cjoega tocan membilangkan itoe Mohd: acte.

kawannja.

Gerakan Gandhi.

Londen,9 Mei.
minister

Dalam

membatjakan

Lagerhuis

isi j. pendek dari

satoe soerat dari India, dalam manadiseboetkan,”bahwakeadaan pada oemoemnja

adabaik dibawah penilikan, ketjoeali hoe-

roe-hara pada beberapa tempat berhoeboeng dengan penangkapan Gandhi, tetapi
kemoedian dapat dipadamkan oleh Regeering, Sikap politie dalam hal ini ada bagoes sekali, dan sebab itoetidak ada peroebahan j. penting di Watas provincie
Barat Laoet, sedjak soedahdikeloearkan
ma'loemat tg. 5 dezer.

Kota

Peshawar ada aman. Burgerlijk

oleh spreker harap djangan kedjadian be- Gezag selainnja dibantoe oleh pasoekan2
gitoe. Spr. seteroesnja “ membitjarakan jang berhadir disana.
tentang pembitjaraan dalam Volksraad
la terima satoe kawat tentang kedjadian
dari hal kesabaran Wali Negeri bahwa
di
Shelapur
jang isinja lebih banjak dari
kata2 jang menarik kepertjajaan itoe tipada
apa
jang
disiarkan oleh Pers.
daklah bergoena, disebabkan kepertjajaan
antara

Regeering

dengan Rajat

perloe se-

Boeat mendjawab pertanjaan Brookway,
maka Bean bahwa politiek kedamaian
Regeering tidak oesab bertjakap besar,
I- koeat
oleh sedikit berkata kata tapi perboeatan itoe- lari Regeering selamanja ti
Tn
ini.
selama
sebaga
imana
lah lebi baik.

telah berwarna hidjau itoe, iapoen berdiri
dengan sendirinja, dan berdjalan,
poe-

lang. Sementara koeda itoe, ditarik

1

DARI .PERGAOELAN.
Di Betawi, socatoc makanan jang nampir tidak
boleh ketinggalan siang dan malam, jalah : ke
roepoek,
7
Di Tapanoeli: sambal tapoes
Di Padang : petai dan djengkol
Di Deli:
ikan gemboeng!

kali.

Spr.

pertjaja,

itoe berdasar

bahwa

kepada

pen,geledahan

keterangan-ketera-

ngan jang benar.

Orang2

: Tokio. £ Mei.
ndia

Peroebahan

bestusr,

di

Kobe

India diJapan,

Sekalian toko2

ditoetoep berhoeboeng de-

ngan penangkapan Ghandi.

Pendoedoek

Hindoe menetapkan akan megirim kawat
tuur di Djawa kerdja dengan baik, tetapi kepada Ghandi boeat menj
peroebahan itoe di Tanah Seberang mes- persetoer'joean mereka dan
ti berlakoe dengan lain tjaranja. Spr. me- paja gerakan anti Inggires
Spr. pertjaja bahwa peroebahan Be s-

nantikan

voorstel-voorstel lagi. Ia mera-

roes.

3

Jang

kedjam

PERSEN
# 500.—

“loekaterlaloe banjak bilangannja

dari pada dikira-kirakan.
ag
Orang
berpendapatan
bahwa
keadaan
Poona, 9 Mei. Dari Sholapur soedah tiba Regeering sangat terantjam.
150 orang perempoean' serta anak-anak
jang lari. Dikabarkan, bahwa Sholapur kemarin ada tiga orang politie ditangkap. ROEPA' KABAR.
ami badannja dengan minjak
Ketiganja
Gempa hebat di: Birma.
tanak kemoedian dibakar hidoep-hidoep,
Orang-orang pelarian itoe menerangkan
Rangoon, 6 Mei. Sekarang ditaksir ba”
bahwa hoeroe hara Sholapur itoe kemarin njaknja orang jang mati ada 400 dan j. loe”
ka lebih dari 200 orang pada tatkala terpoekoel 18 soedah berhenti.
djadi
gempa di Pegu.
Hoeroe hara di-Sholapur itoe berasal
Roemah-roemah
Gemeente, bank-bank
dedari perselisihan orang-orang Hindoe
dan
sekolah
Gouvernement
soedah roenhamba
orang
ketiga
ngan Islam,disebabkan
toeh
mendjadi
onggokan-onggokan
perkaitoe
p
-hidoe
hidoep
r
dibaka
politie jang
kas-perkakas
roemah.
Pasar
loods
soedah
.
,
Islam.
orang
ada
Bombay, 9 Mei Chabar jang achir dari terbakar dan seloeroeh kota terdjadi keShiolapur mengatakan. bahwa sekarang roesakan besar.
keadaan soedah aman betoel. Kota itoe
auto-auto politie dan dijang berbahaja itoe di-

dipatroli oleh
tempat-tempat

Pada
kembali

Toetoep

Magistraat berpendapatan, bahwa kea
keadaan sekarang soedah .tentoe dalam
bah
aja,
dipertj
manan. Oemoemnja boleh
masoek
oeng
terhit
mati
wa djoemlah jang

kepada

TOE

membaikkan

sa bekerdja

R.

tinggal di

2 tahoen

BRAMANIA

Bindjel, jang soedah --

sakit gila.

Said

Mohamad

Negapatamstraat

sendiri,

roepa

sanggoep'

penjakit

mengobat

baik

"lama

»

segala

Di

berangkat ke

Tanah

Air

dangweg

kemPada malamnja keamanan soedah
Vrijes
congr
e
wakto
pada
i
bali. Tetap
kewilligers dilakoekan, kembali bangkit
raat
t
magis
a
kepad
marahan kaoem koeli
baKnigt dan melempari dianja dengan

Jang akan di lelang dari segala perkakas roemah tangga jang selamanja di
pelihara dengan baik seperti Krosi Medja
dari djati, Lemari djati, tempat tidoer

ant
van Politie Playfair dan seorang serge

besar dan
lain-lainnja.

dengan serdadoe India

ed
jang bersendjata jang mendjaga makso
bom.
2
oesan
pelet
dan
2
pembakaran
Knight dan Playfair kedocanja mendapat loeka laloe perintahkan melepaskan

Mohamad

lakoe amarah

sangat, sehingga orang diantaranja dipe-

ngan
oentoek

ADVERTENTIE
»n
Sa
49.
2..
LELANG

D. S. M.

8 No. 19 D Garv Boentoe
Balistraat MELAN.

Dari barang-barang perkakasroemah
tangga jang terpelihara dengan baik
seperti: Medja koersi dari djati,
lemari pakean dan makan dari djati,
tempat tidoer besar dan ketjil. djam
linding, djam westminster, gambargambar,
kereta
angin,
pot-pot
boenga memakai standaart, gramafoon columbia, piring mangkok dan
lain-lain.
Toean-toean jang soeka menerima pesanan

Mas Siman In! Huofdconducteur Medan
Mas Djojodihardjo schrijver Hootd Magazijn Medan
Telefoondienst
Pintas
R. Soeharto schrijver Algem. dienst Controle
Bureau Controle
Mas Simin
Hoesin

Kas

D: SM

ver
Sjamsoedin gir. Datock GampoingAlamen schrii
H. zaken ,
Burcau Beweg
Moechalissehriver Burcau Bewegingen H-zaken|
Depot (Dok) — Medan
Bahaoedin
Amat

Said

Ku

Teekenaar Tractie,,

. Weg en Werken
Jang

mendjoeal,
HATA

Schrijver

Kas D. S. M.

00» cc...

Co), pcen

djoega

Demikianlah
adanja.

diatas

soepaja

TN

|

AAS 0000000
"

Hanja

dapat

toean-toean

PASAR

mengoendjoengi:

MALAM

District Bingei

MOHAMMAD DJAMIL
Julianastraat 204—Medan

000000000000000
LELANG

kesal,

jang

terpelihara
seperti:
koersi dari djati,

dengan

lemari pakean

dan makan dari djati, tempat tidoer besar
standaart,

piring

mangkok

dan

Toean-toean jang soeka menerima pesanan!
Mas

Siman

Hoofdconducteur

Medan

Mas Soemino
.
3
Mahmoed
Madjid
»
.
Mas Djono
P. Brandan
Mas Djojodihardjo Sehrij-erHfd. Magazijn Medan

Saleh

Venduschrijver

Pangaloan

Pa

Awan

Iris

Mohd. Balok —
Marawassin

Commies P. T

"

:
2
Hoofd beambte

na

Kaartjis verkooper D.S.M. .
Hoofd Telefonist
Inl. Stationschef

—...
—, L. Pakam

Jang
mendjoeal,
MAIL
MAS
9

89

c/o Bureau Treinpersoneel.

mentjapai
A
.

keterangan pada

.|

.

SUMATRA
GRAMOPHOON
COY. »
Oudemarkstr. 2.
Tel. sementara 1174. $

2
“

:

8

Dapat dengan Huurkoop (ansoer) »
merk jang terkenal,
gramophoon
dari pergaoelan Doenia dagang.
Terikoet 5 bidji
plaat tiap-tiap
mesinnja. Model tjantik, potongan
mooie pantas perhiasan dalam roemah tangga.

ki ta

.samboet

Ll

.

Sumatra Gramophoon

.

.

dengan

Orkest

Hormat dari kita,

004900 cma

G.

BOORHAN

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

poenja saroeng ditanggoeng

sepenoehnja saroeng jang

sendiri dan barang jang toelen.

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

Tjoraknja teratoer dengan pantas dan memaniskan pada pemandangan, m2noeroet kesoekaan didjaman sekarang: kleurnja
bermatjam roepa seperti: hitam, copy,
gandaria, chocolade, poetih dan lain-lain.

Saroeng

blauw, oemoe, hidjau,

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

f 20.- f 27.50 dan f 35.—

Saroeng

seperti

Boeat didjoeal lagi:
diatas djoega no. 1: perkodi

f 180.- f 200.-

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

Saroeng
oemoe,:
Saroeng
perkodi:

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

SESSSO6AAGGG

mb DELI-BIOSCOOP
Tjoema

N

Coy.

06 Gm
40000

Tinggal

2 hari lagi.

Senen 12 dan Selasa 13fMei 1930
Soedah dipertoendjoekkan lima hari lamanja, saban malam penoeh
koendjoengi oleh penonton.
Satoe Fox Film Special jang berbitjara:
100”/4 ALL TALKING, SINGING, DANCING dan MUSICS

FOX

an

20

Kedatangan
“toean-togan
Nationaal Kerontjong.

pada:

lain-lain.

TAK | 0000000 00000000
sehingga

:

jang toelen?!

dan ketjil, djam dinding, gambar-gambar,
kareta angin, pot-pot boenga memakai

kegoembirain.
Tanja

baik

membeli SAROENG

: V.

Station Setabat

Diramaikan dengan permainan
Djoedi, Ronggeng Melajoe, Wajang Keelit,
Gamboes dari Tandjoeng Poera, dan
Bioscoop
Mereka
jang hendak menjewa tempat,
boleh beroeroesan dengan:

Medja,

terang

pa

L

Fara Boer 83

Royal Bi

Selakan

tangga

nama

Hormat dari saja
Abdul Manan menager dari
Ae
Min ARTA
«Ca

Dari

“

SAROENG SAMARINDA dan BOBGIS JANG TOELEN.

Di roemahnja Engkoe TAMIN Hoofdconducteur D.S.M. A 4 No. 15 Gangboentoe Balistraat MEDAN.
Dari barang-barang perkakas foemah

segala hormat, di kasih

nanggoeng.

22AA ————bobo———obahi

Controle

schrijver Bureau

A

SARDJONO

Tadaan

Makaustraat (dibelakang

djam 6 sore.

saja sendiri, saja tidak akan me-

II
|

& Co.

5—.. «man

Karena hendak verlof ka TAPANOELI
pada hari SELASA tanggal 13 Mei 1930,

tang diatas nama A.M. (MAARTHA
&

merk : THONG

hendak

Uk

dengan
perantaraan advertentie
soerat chabar Sinar Deli
M. TAHER
tidak berhak lagi tagih menagih
dari saja poenja pioetang, dan
apabila M. TAHER memboeat hoe-

2000 orang.

MAS

Gak

firma jang memakei merk A.M.
(MAARTHA & Co).
Sebab itoe moelai ini hari

orang, antara mana hari ini tiba di Nang-

roemah

97

tahoe
pada
toean-toean
dan
Engkoe-cngkoe serta intyik-intjik,
bahasa saja poenja Ipar jaitoe
adek kandoeng dari prempoean
saja nama M. TAHER, moelai dari
tanggal 10 Mei 1930, saja soedah
kasih berhenti dari saja poenja

kipoen pasoekan2 Regeering telah meramdoea boeah kota, maka mereka mepas
sedjoemlah 7000 |
keroegian .sedji
nanggoeng

Di

Gb

Dengan

j. terlebih hebat teritoe. Pertempoeran
a api Lunhai sekeret
djadi di djoeroesan
Fu, dan mesChou
Hsu
dari
belah barat

Karena hendak verlof ka Djawa,
pada hari RA BOE tanggal 14
MEI 1930 djam 6 sore.

dan

PEMBERI TAHOEAN.

memboeat perjerangan terhadap

ONDERNEMING

Toean

A. M. Thalib, Sinar Deli.

api dari Tientsin Pukouw

?

—.—....o
————
ana
asn

5.

8 Mei. Chang Kai Sek me-

BIOSCOOP

'

3.
4.

kepada pasoekan Anti Oetara, tetapiia tidak dapat melewati Peng Pu, j. djaoehnja
8 mijl sebelah Barat Daja Pukow, disebabkan perdjoeangan hebat pada perwatasan

kingada

7»

Kantoor
Gowverneur. 93
Tengkoe Monel, di Bingei.
Djoendjoeng, klerk Post kantoor.
NG ne
Abdul Aziz, Directeur Sinar Deli.

djam 3pagi
Nanking pada
ke Hsu Chow Pu, perhoeboe-

kereta

Toewa

klerk

r

Perang saudara.
ninggalkan
menoedjoe

buenga

pesanan:

Isa,

Ga

TIONGKOK.

Nanking,

pot-put

Rawi, klerk Inspecteur
Inlandsche Onderwijs.

Mohamad

nja sebagian dari politie dengan tjara hantam keromo mendorong ketengah-tengah

serta doea orang lagi jang lain diboenoeh.

ketjil,

Jang menerima

djalan orang laloe. Kesoedahan-

gang mereka dan dibakar hidoep-bidoep

1930

DJAAFAR gelar Soetan Seri Moelia
Gemeente haad Medan

orang kaoem pemogok jang bergerak dan
mendjadi satoe koempoelan dengan meng-

Electrisch boeat keperloean

Keterangan boleh tanja sama :

8
)

Lampoe

(Soengei Krah) pada

Venduhouder,

tembakan satoe kali terhadap kepada 30000

banjak

!

besar dan ketjil (bocat anak) Gramafoon

toe begitoe djoega kepada Commissaris

orang

356

hari DJOEMAAT tanggal 16 MEI
moela: dari poekoel 6 sore.

bakari kedai-kedai minoeman.

itoe dengan

No.

lain-lain.

Boekit Pajoeng
-?
, 3 Km. dari Station Boekt 8 “200000 SaLaaaS AAU

(Tapanoeli)
roemah tocan MOHD. ILJAS Ser-

jang memboeat demonstratie itoe jang
kemoedian berkoempoel kembali dan mein-

halangi

gp

auto

AUTO

Pasar Malam.

2.0

FOLLIES

MOVIETO NE

of 1929

Satoe film berbitjara jang soedah lama ditoenggoe
oleh pendoedoek DELI sekarang baroe sampei.
Satoe pemandangan jang paling loear biasa diatas
Toneel. Tjeritanja sangat ramei, actie, loetjoe,
pertjintaan, hebat dan penting. Dimana penonton
dapat liat

jang

dan dengar lebih dari 200 Nona-nona

terpilih tjantik,

dihiboerkan

dengan

main

dangsa dan menjamji

muziek jang

sangat

merdue

dari lagoe-lagoe jang terkenal. Dan djoega
RICHARD BONELLI, satoe bintang Opera
jang
terkenal kampioen di New York. SUE CAROne
satoe nona jang paling

Ga

odekuja. kita

bagoes soearanja.

berang

bilang, bahwa inif:tv

ilm
bitjara jang paling
bagoes jang kita soeda
pertoendjoekkan dalam” ini kota. ea
« 1
Lebih doeloe dikasi gambar tambahan, film

bitjara jang terpilih. Dansatoe
News jang paling barve.
Jang

mana

penonton

nanti liat
dengar.

Fox

Movietone

dalamnja serta

Mussolini berkata-kata, dan lain-lain

13 Bagian

«

Politie memboebarkan — orang-orang

dan

AIER PANAS $

LELANG
hendak

Dan djoega ada- mempersewakan: VRACHT

maoepoen

mengoendjoengi

Poona, 9Mei Sekarang soedah diketa-

Eropah bersama

Selakan

adakan ,,Bioscoop"" (komedi

Pembajaran direken paling moerah atau boleh berdamai.

baroe, dan achli dalamshal noedjoem.
95
Silalah persaksikan.

post.

kita soedah

Filmnja disediakan jang kotjak-kotjak dan ramai.

Kita soedah
beroleh
soerat-soerat
poedjian dikeliling negeri, boleh datang
liat

Awas !!

gambar) sewain compleet sama lampoe Electriesnja.

Kalau tidak ada jang 'sanggoep membaikkannja boleh datang pada kita, kita
djamin insja Allah ditanggoeng bisa baik.

politiedi-

hoei terang, bahwa hoeroe hara di Shola-7
l
pur itoe berasal dari sebab pada tangga
jang
k
fabrie
ah
dari
e seboc
Mei koelie-koeli
doca
memboeat demonstratie dimoeka —
tanda
takan
menja
maoe
Sebab
fabriek tidak
l).
(harta
dih
berse
t
toeroe

Awas !
bon di Oostkust,

Medan,

No. 76 .

Onderneming

Moelai dari sekarang oentoek keperloean kebon-ke-

Hoesin

Thabib Magribi,

bakarhidoep-hidoep,

:

Biostcoop

Siapa bisa semboehkam'dalam 1 boelan

ta. 15 Mei
nga
Tsar
tg. | Juni Dk
Semoca kapal-kapal ini ialah kapal-kapal kepegawai politie terseboet sedikitnja ada
ng. poenjaan Noord Deutscher Lloyd Bremen.
20 orang danbanjak jang loeka 100ora
Pegawai

»
»
»
»
»
»
@

boleh terima ini oewang pada.

Kapal ke-Europa

Derfilurges

siapa

(ex. crani Deli Mij. )isterinja MARIMOE-

Kapal dan Post.

adakan pendjagaan militair

“barang

seperti sediakala sehii

0 0 0 Gama
0 GEN
000

Perboeatan

di'Solapoer.

13 Bagi.

“3

Auve

rtentie

MOHAMMADAN HOTEL
MEDAN:
Moskeestraat

RESTAURANT
No. 40

5.—.—

.

—.. Awas Batja
Toko

Katja

Belawan
Atapweg

Telf. 42.

1119.

BERDAGANG
1

Poenak

(damar

soeka tolong pereksa dengan tiada memoengoet onkost.
Menoenggoe kedatangan toean-toean dengan hormat.

batoe)

roepa-roepa oekoeran
terbikin
oleh Fabriek N.V.S.H.M. Singapore, |
gan harga. moerah. AN

dan lain-lain.

dan

mentah

Soesoe.

sedia

Air Lemon,

——at

Pada tempat ini selain Standnja
loeas, poen pendjagaan diatoer dengan baik.
Pembajaran tiap-tiap Speda tjoema f 0.10.—
Pendjagaan ditentoekan sampai
poekoel 12 malam.

Pengoeroes.

8

BRILLIANT dan INTAN
MAS DJADI
MODERN.

Ada

ISMAIL

HADJI

sedia mendjoeal Petji

Oudemarkstraat 2 Medan

tempahan,

teroetama potongan Tham-

rin dan Soekarno, jang orang soekai zaman sekarang,
Djoega lain-lain potongan, badjoe anak-anak, topi anakanak. kemedja soetera.
Dasi dan sapoetangan, serban oentoek Hadji, saroeng

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

jang lain.

Mode paling baroe.
Harga moerah, barang bagoes.
Menoenggoe dengan hormat,
Telegram adres :
ISHAK ISMAIL
2

Adres

soerat-soerat

pesanan:

dan

H. ISHAK
Medan.
Medan.
2
at
rkstra
Oudema

ISMA IL.

Lain barang seperti saroeng-samarinda

pelekat, terboesj,

bermatjam - matjam

permata.

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

EDWIN
Toekang

TOKO

en BROS

mas

. .Kapiteinsweg No. 43

dan

kasaran.
batik haloesan
kain

Inilah

2

.

intan

Pesenan

MEDAN

banjak dan sedikit, kami terima dengan senang

Goentingan atau potongan

»

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 berdamai lebih doeloe.
Dan sedia mendjoeal mesin itoe, ketjil dan besar.

Tanjalah keterangan lebih djaoeh pada:

K. NAITO.
G2

0

3 Prins Hendrikstr.

REPARATIE

ATELIER:

Toelis,

'Gramophon

en

dibikin

kembali

Didalam

VER. LINDETEVES,CORONA,

Afdeeling

EDIAL dan

Machine Giling padi. Kita kasihGrantie satoe
tahoen, Lijst Mentijp 10 djaribeladjar sendiri
karangan O.K.

M.D. Gamboes harga F1.90.—

Toean-toean datanglah persaksika sendiri
Mesin Toelisnja harga boleh berdame.
P& pen

PTE

B.BAROEMOIN- MEDAN- SUMATRA

E

F

IN

Pa

Adres:
. B. BAROEMOEN, Oudemarkstr. No. 59 Medan
n

pada:

L D”

—

dan

ATJEH

Ditanggoeng pekerdjaan kita

" « menjegangkan publik. Persediaan besar dari: Jas Hoedjan (waterproof), Kraag dan dassie leher, Helmhoed dan lain-lain.

MAGAZIJN.
S
IELD'
CORNF
PERNAH 88 MEDAN
TELEFOON

4000

baroe.

boeat membersihkan dan memperbaiki Mesin
Toelis.
N. B. Djoeal dan beli Mesin Toelis 2de
hands, sekarang sedia djocal Mesin Toeiis 2de
4 hands merken, REMINGTON. ROYAL OLI-

Pekerdjaan rapi dan bagoes.

m—

Addressograph
(met electrische

Oostkust van Sumatra bisa terima Abonnement

hati.

SUMATRA TIMOER.

Dick.

:

Rool (getah) Mesin Toelis jang-toea bisa

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

seloeroeh

1177. Medan

Graphotipe,
Edison

kracht of Zonder) enz.

Kg

2
MALE
INTI TRI Tete
PEN
SE NIA
Ta TI

pakaian jang paling bagoes dan netjis, tjoema didapat

RN

Mesin

Tel. No.

—

B. BAROEMOEN van WELTEVREDEN. se

'Adres

soedah siap.

Sedia

matjam

Menerima oepah, dan sedia djoega jang

ini"?

tjapal, enz:

dan

menjediakan
ada
jang

.

adres

I.

1

batikhandel

AN

Apa

Hg

riboean

DIIKAT DENGAN
“PERHIASAN

pada: TOKO

PERKAKAS ADJAIB.

Batikhandel merk H. ABDUL HAMID Mandailing
Kesawan No. 34 en Padjakgantoeng No. 5
MEDAN DELI

Merk SENANG”

Dari mode
sampai mode Timoer

000000000000000000

Speda

MEDAN.

menje-

EUROPA

PUBLIEK MEDAN Jt. !

Persimpanan

1mandi,

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

"

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

hormat.

Kalau toean-toean datang plcsier
nonton Carnival Shows ada membawak Kereta Angin, simpankanlah Kereta Angin itoe pada:

seteroesn| ja. Kamar-kamar

SENG & Co.

000000000000000000

Menoeggoe dengan

KIE HOEI

Satoe Rocmah Makan jang paling bersih 'di/Medan.
Pelajan jang radjin dan mengerti terima: se, ala tetamoe.
ai
Mempoenj
Sedia kamar-kamar tempat menginap, penerangan (joel ep dan senantiasa
dari
dapat angin baik. Makanan saban waktoe da pat jang inasih -baroe. Minoeman

,
ja selamanja kita ada persediaan
ba
3
roepa-roepa oekoeran.
Anak kajoe, bamboe Siam, atap Nipah
42

terima perkakas boeat pereksa

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

It Papan" dan bootti -brotti dari kajoe

4 Meranti

(|T—

mata jang model baroe. Perkakas ini 'kalau dipakai boeat perek
sa mata jang koerang terang bisa kita djamin tjotjok dengan
katjanja, sehingga penglihatan terang seperti sedia kala.
Dan djoega Poelai 1 Maart sampai 31 Augustus 1930
siapa-siapa toean-toean jang beli katja mata dari kita akan kita
kasi persen satoe pasang katja, matjam mana jang toean-toean

FIRMA MADJI MOHAMAD TAIB &SONS
4 Telf.

Teroes

Mata ' Jang Termasjhoer.

Moelai ini hari kita baroe
Medan
Paleisweg Soekaradja. -

Ta

266

lannja

masing-masing

da#'

mendirikan

Kapan berkeperloean. Tiatet adres ini.

1930 — 13 Zoelhidjah 1348 Tahoen

Sedia matjam-matjam, Letter Larga

perhatikan perkoempoelan
Dengan

adanja

Indonesia.
Indonesia

Moeda

lahir perkoempoelan baroe jang memboeka pintoenja boeat segala pemoeda Indo-

kemarin doeloe.)

Spreker bitjarakan Pemoeda Sumatra
jang didirikan dalam tahoen 1917 jang
asalnja

diwaktoe

JS.B.,
moeda

dan tjoema oentoek pemoeda-peSumatra sadja dan toedjoeannja

pada

Groot

itoe masih

pakai

nama

Soematera. Dalam tahoen-

tahoen jang berikoetnja, kata spreker banjak lain-lain perkoempoelan didirikan

oleh

pemoeda-pemoeda seperti J. Mina-

hasa enz. hingga pada achir tahoen 1920
bertambah
banjak
perkoempoelan-perkoempoelan jang mempoenjai toedjocan
kerajaan daerah tempat kelahirannja masing-masing, dan perkoempoelan
tidak
sadja terdapat dalam kota-kota, tetapi

djoega sampai dalam Internaat Stovia.
“ Kedjadian itoejang ada pengaroehnja
oentoek pemoeda-pemoeda bekerdja sama-

" sama, dan njata dalam CongresnjaJ.J. 1921
dibitjarakan federatie antara J.J.

Setelah berdiri federatie

itoe

dan J.S.

pemoeda-

pemoeda tidak tinggal diam dan bekerdja
teroes sampai achirnja pada tahoen 1926
mendapat persatoean pikiran oentoek mendirikan Jong Indonesia jang pada itoe tahoen djoega dapat mengadakan congresnja di Jakatra jang dinamakan
Eerste

Jeugdcongres.

Didalam congres itoe moe-

lai terdengar bahasa tjita-tjita dari segala
perkoempoelan2 pemoeda jang berdasar
kebangsain beloem lagi tjita-tjita jang
tinggi sekali, jaitoe satoe koeadjiban sebagai poetri-poetri dan poetra-poetra Indonesia oentoek merajakan tanah air dan
memoeliakan

bangsa,

mentjapai

Indonesia

Raja.
Dalam tahoen 1926 lahir semangat baroe
(Persatocan Indonesia), dan oleh masing2
pengandjoer perkoempoelan pemoeda itoe
akan dimasoekkan dalam perkoempoelan-

donesia.

Pada permoelaan tahoen

gi memikirkan kerajaan masing2

satoe danini dapat tertjapdi

sebab-sebab

TIDAK
LAGI

soeatoe

ke Singapore,

tetapi

33

didjoeal.

oleh poenjai seboeah roemah kosong dan Atik

Palembang soepaja bekerdja dengan giat,
karena kewadjibannja jang dikerdjakan
itoe sebagai ibadatnja

dikirakan,

bahwa ini kali orang njata ditoetoep dari loear, hingga Atik tidak
dapat keloear, sedang hendak berteriak
ia
pegang lehernja salah seorang ,,iboenja” takoet. Djadi tinggallah disini katanja k.I.
itoe perboeatan djahannam dan menoeroet 20 hari dengan tidak makan
dan minoem.

pengiman oemoem boleh djadi kita akan hingga badannja mendjadi begitoe Itmah. '
dapat bekerdja lebih sempoerna selan- Patoet diterangkan djoega, bahwa doea
djoetnja dalam hal memberantas kegan- perempoean jang itoe sebeloemnja
djilan itoe.
dipisahkan dari Atik dan Atik
Demikianlah
maka pada hari Senen lihat mereka lagi sampai Ini hari.
k

tanggal 28.April jbl. sekira djam 12 te- ada diolokaja djoega ditjeritakan disini,
agah hari t. Zainal soedah mendapatkan bahwa tiga perempoean tadi Atik, Emoh
seorang perempoean Indonesia dalami ke- dan Amah masing-masing ada medpoeadaan, jang sangat pajah sekali dalam so- njai laki dan anak, tetapi sampai idi basi

boeah roemah kosong digang Horning 2 darifihak keloearganja tidak adalapberan
nomor 36 (Jakatera). Roemah terseboet pada poelisi dan atan bestuur tentadg keadalah miliknja seorang Arab bemaama djadian terseboet.
:
|

Sajid Achmad dan menoeroet keterangan,
jang kita dapatkan roemah itoe -soedah
koerang lebih satoe boelan, jang kosong,

tetapi tiap-tiap 3 hari sekali roemah itoe
diboekanja soepaja

hawa dapat

masoek

dan lebih dari satoeorang soedah datang
melihatnja oentoek menjewah roemah tadi,
tetapi karena

tidak setoedjoe tentang se-

wahnja tidak dapat mendjadi. Pada hari
terseboet t. Zainal soedah datang disana

Mendengar

melarikan

poen

»godek“

sadja!

Setelah vergadering diboeka kembali
voorzitter terangkan dan mintak pada jang
akan toeroet bitjaradjangan sampai meliwati batas jang dipakai dikalangan pemoeda, tegasnja djangan sampai membitjarakan politiek.

Jang

Noengtijk,
(atas

YORK.

toeroet

Samidin

bitjara

toean-toean:

nama beberapa orang

diri dari Kemajoran dan meski-

maoe memberentikanlarinja, tetapi dimoeka gang Stuer ia tertjegat oleh seorang
goeroe sekolahan Ardjoeno, t.Koochinoor,
toean mana djoega berdiam dipemendokan
Taman-Siswa di-Kemajoran. Dengan pak-

sa

Atik

dinaikkan

Diantara spreker-spreker jang dapat
setopan politie jaitoe
toean
Lumenta
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132B.

I

2572N.

0

kedalam

seboeah

dokar dan dibawa kembali ke Kemajoran
dan disana teroes ia didjaga keras, sebab takoet lari kembali. Oleh t. Zainal
cs. teroes diadakan permoesjawaratandan

diambil kepoetoesan oentoek menjerahkan

doea

perempoean, jang

lama datangiah

seorang pegawai

poelisi Eropah dan seorang agent Indonesier dan si Atik teroes -dtbawa dengan.
menaik seboeah dokar kesatoe polisiposthuis oentoek disoeroeh tidoer disana
boeat malam terseboet, dani selama perioe
tentoelah ia tidak akan dilepaskan doeloe,

sebab bersama dengan toean Zainal cs.poe-

parasnja konon ,,boleh djoega", jang djoe- lisi mempoenjai kejakinan, bahwa dengan
ga menjatakan soeka toeroet ke Jakatera. terpegangnja si Atikitoe ada harapanbesar
Pada hariSenin t.t.6 April Atik, doea akan dapat membongkar dan memetjahitoedoea perempoean kan goetji wasiat tjemar, jang soedahbesabang" tadi dan
Aman) sama2 gitoe lama rapat tertoctoep ito, . Poen
Emohdan
(bernama
lainnja
bermalam diroemah pamannja Atik berna- toean Zainal cs. tidak tinggal diam, tema Asan, esok harinja (hari Selasa 7 April) tapi teroes bergiat sekoeat-koeatmja oen-

Lumenta sekira

Palembang),
Mohamad
in, Siregar,
Patty dan satoe moerid Mulo anggota I.M.
Palembang.

PI T SENG-MEDAN

masih ada lagi

djam 8pagi berangkatlah mereka
dari Batoetoelis menoedjoe Jakaberlima
Minahasa dikaki sadja. Sekira

(P.N.I.),

perempoean

dikedjar oleh doeaorang ia tidak

dilakoekan pemeriksaan seper- dant dan tidak antara
loenja terhadap pada perempoean terse- toean terseboet biifsama

:

politie, tetapi

keterangan

terseboet sesoenggoehnja makin bertambahnja tjemboeroean t.Zainal cs. Dari itoe
diambil kepoetoesan oentcek
menjai
5
keterangan keterangan Atik tadi ditoelis dan oentoek keperloean t
t.Zainal soedah .pergi kesana
hari
Selasa tt. 29 April sekira djam 12
hari dan soenggoeh ternjatalah Atik sbedah .
membohongi t.Zainal cs., sebab didaerah
Batoetoelis ia tidak terkenal dan keterangannja itoe tidak meloeloe tjoema satoe
dongengan oentoek memperdajakan t.
Zainal cs. Sebab apa soedah terdjadi?
Sedang t.Zainal masih hiboek melakoekan
oeroesan
di-Batoetoelis, sekira djam 6
petang-petang si-Atik soedah mentjoba

oeroesan ini pada tangan poelisi itoe
malam djoega, sebab dalam hal ini fihak
socialnja dari oeroesan soedah selesii '
Pasar Baroe, teroes dibawa ke sekolahan dan masih tinggal bagian ,kekoeasaan”,
'Taman-Siswa di Kemajoran 57, dimana ia jang haroes dilakoekan, karena sedjak
dipelihara sebaik-baiknja, poen pakaian saat terseboet t. Zainal cs. mendapat kebersih dikasihkan padanja.
jakinan tegoeh bahwa perempoean Atik
Patoet dikatakan disini, bahwa sesoeng- sedikit banjak bertjampoer tangan sengoehnja dari awal moela perempoean terdiri" dalam perboeatan tjemar itoe. Hal
seboet soedah mentjoerigan dan disangka- terseboet lantas dilapoerkan pada seorang
kan, bahwa ia boekanlah seorang ,,kor- pegawai poelil Eropah, jang berdiam di
ban", tetapi melihat tingkah lakoenja ia Kemajoran dan malam itoe djoega toean
lebih djitoe kalau diseboet ,,iboe", sang- terseboet datang mengoeroes hal itoedikaan mana achirnja memang-memang se- roemah sekolahan Taman-Siswa. Sesoebetoelnja.
dah si Atik selesai dipereksa tosan terseSesoedah habis makan dan mengasoeh boet menilpon seorang pestimiscomman-

boet: lamengakoe bernama ATIK, anak
dari OESAH
Dan AWEH, berasal dari
Batoetoelis-Oedik. Pada soeatoe hari datempo pauze itoe dihidarkan bus derma tanglah doeaorang ,,abang" dari Jakatera
oentoek I.M. tjabang Palembang.
Bus mengadjak-adjak iatoeroet ke Jakatera.
derma itoe disodorkan djoega kepada fihak la menjatakan maoe dan selainnja ATIK

N. O. I.:

».

lahan

agaknja soedah begitoe beroentoeng dapat

Setelah berhenti oetoesan bitjara, voorzitter njatakan bikin pauze, dan sementara

Terbikin oleh:

Weltevreden Telf.

kepada Ra'jat dan

ditjinta.

provisien en dranken jang ternama.

Bykantooren :

Katiman soedah
didjebeloskan kedalam nja. Sesoedahnja berdoea berada dalam
boei oentoek menantikan gandjatannja.
roemah, maka Atik ditinggalkan seorang
Kini kembali toean Zainal mendapat- diri, sebab Anim katanja masih akan mekan socatoe kedjadian, jang sangat rapat ngambil tempat tidoer d,l.l. Atik pertjaja
perhoeboengan
dengan soeal perdaga- sadja, tetapi ternjata Anim tidak ada moenngan perempoean dan pelafjoerannja ma- tjoel kembali, sedang pintoe roemah ter-

Bangsa dan Tanah Airjang lebih moelia
dan lebih ditjifta dari apa jang bisa moelailah

Terdjoeal diantero toko

Alleenvertegenw:

dan tiga gadis tadi soedah dipoelangkan Animan mendesak Atik masoek, hingga
kembali kedesanja masing-masing, sedang perempoean terseboet terpaksa menoeroet-

sampai djoega oentoek melihat roemah terseboet,
mem- sebab beliau boetoeh seboeah roemah

poeh membelandjai peladjarannja, dan ti-

100”/o

-NEW

jang

ap-tiap lid I. M. sedikitnja wadjib membajar 2'/, sen seboelan.
Banjak sekali pembitjaraan oetoesan itoe,
dan achirnja'ia nasihatkan pada tjabang

dari pembikinan dan kwaliteit jang paling haloes.
Bisa dapat djoega didalam wangian Rose, Violet en
Chocolade.

& COMPANY

ketjil

iboclah

saka, jaitoe studiefonds oentoek menoeloeng anggota-anggota jang tidak mam-

»MULFORD”

TERTANGGOENG

dan kaoem

dian kepada Rakjat dan Bangsa.
Dikatakan J.J. ada meninggalkan poe-

BAROE

djoega,

——

Anak-anak perempoean

bentoek
perangai
Kita, dan ialah oentoek ditempati dan pintbe diboeka
jang memberi kita perasain tjinta tanah oleh seorang perempoean, jang berdiam
air dan bangsa. Kalau pocteri-poeteri telah dimoeka roemah terseboet. Melihat pemendapat haknja sama dengan lelaki tentoe rempoean pajah t. Zainal teroes bertinkehidoepan dalam roemah tangga bertam- dak semoestinja.
Toean roemah dan lain2 orang dalam
bah bahagia, dan keadaiin ini tentoe djoega
akan berpengaroeh
dan dirasai dalam kampoeng terseboet tidak mengetahoei soeLage. apa tentang masoeknja perempoean
pergaoelan hidoep.
boet kedalam roemah terseboet, kapan
Segalanja itoe tentoe akan membangoenkan rasa kebangsaan jang penoeh kegia- dan atau oleh siapa serta dengan djalan
tan dan kalau keadaan ini telah tertjapai bagaimana, sedang kalau roemah terseboet
nistjaja kita soedah hampir kepada tjita- diboekanja beloem pernah orang mendapat
Siregar
tjita
jang
selama
ini tjita-fjitakan kan dianja T. Zainal tilpon t.
jaitoe
Indonesia
Raja. — Spreker oentoek bermoefakat apa, jang haroes diberseroe — soepaja
kaocm
iboe-iboe perboeat selandjoetnja. Dimoefakati oendan bapak-bapak djangan merintangi per- toek membawa perempoean itoe dan digerakan poetri-poetri dan berikan kemer- pasrahkan kepada P212 seraja menantikan
dekaan oentoek mentjapai tjita-tjita itoe. tindakan lebih djaoeh, jang kiranja nariti
Kepada anggota I. M. spreker berseroe patoet dan atau perloe didjalankan. Begisoepaja menjokong sekocat-koeatnja, ka- toelah maka perempoean terseboet sesoerena itoe djoega ada kocadjiban pengab- dah dibawa sebentar ke toko Siregar di-

ddiwaktoe sehabis makan, kaloe pake
Peperment ,,M ULFORD”, bisa dapat banjak bantocan atau kesenangan bagi hantjoeran makanan.- Selainnja, poen membikin moeloet toean, selamanja didalam perasaan seger.

aa

1300.

Satoe ,,harem“ di Jacatra.

jang ki- Katiman cs.

kepoe- kerdjain kita jang tidak moedah ini.

»MMULFORD"

Soerabaja

'Telefoon

moelai djaman jang baroe4 djaman
kebangsain, djaman renaissangc kebangsain

1928 koeat-koeatnja, sebab pel Dn

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

AUW

soepaja

idonesia jattg

mendidik anak-anak dari

KESEGARAN

TOKO

DRUKKERIJ .PERTJA TIMOER" MEDAN
Rubberstempelmakerij & Reparatieatelier Schrijtmachine,

akan dimadjoe-

in Har

lauannja, tetapi kerajaan Indonesia jang diBagaimana soesahnja pekerdjaan saudatjita-tjitakan,
ra-saudara nanti akem dirasai kapan soeSpreker lantas toetoerkan lebih djaoch dah berdiri didjaman pergaoelan hidoep,
perobahan-perobahan dalan organisatie tetapi djangan mendjadi ketjil hati, sebab
pemoeda-pemueda itoe sampai dapat me- kalau sebenarnja kita akan mempertinggi
ngadakan Jeugdcongres jang ke 2 di deradjat bangsa dan tanah air kita, kita temana ada ditcrangkan masing-masing lah mempoenjai satoe sendjata jang maha
perkoempoelan poenja pendapatan ten- tadjam jang akan menoendoekkan segala
tang itoe persatocan. Spreker terangkan marabahaja jang merintangi djalan kita kedjoega'bahwa jang oetama dipakai oentoek padang kerajaan itoe. Seperti jang dikabisa'mentjapai persitoean, karena persatre takan oleh ahli sjair Tagore.
an jg. dimaksoedkan boekan sadja oentock
Elk volk moet zijn grootheid te bereiken
peimoeda-pemoeda meloeloe, tetapi oen- het een of ander groote probleeem oplossen
toek bangsa Indonesia seoemoemnja, dan of nederlaag en degradatie onder de oogen
tjoema bahasa Indonesia-lah jang akan zien. Artinja tidak ada Rakjat jang dapat
terpakai sebagai bahasa jang bisa sam- kebesarannja zonder alamkan kesoesahan
paikan tjita-tjitanja. Ternjata pendapatan lebih doeloe.
itoe dibenarkan dalam Jeugdcongres jang
Lantas sprcker toetuerkan tjara bagaike doea, bahoea persatoean itoe berdasar mana ichtiarnja perkoempoelan akan menatas 3 sendi:
tiapai toedjoeannja itoe. Dan diterangkan
le. Poetra dan Poetri Indonesia me- djoega pembagian pekerdjain, seperti
ngakoe bertoempah darah jang satoc, Ta- afdeeling
Kepoctrian, jang dalam I.M.
nah Indonesia.
tidak dibedakan haknja. Kaoem Poeteri
2e. Poetra dan Poetri Indonesia me- selainnja bekerdja disisinja Poetera-Poetengakoe berbahasa satoe, Bahasa Indone- ra, djoega ada lain kewadjiban jang lebih
sia, dan.
penting lagi, jaitoc -oentoek mendapat!
3e. Poetra dan Poetri Indonesia me- imemerdekakan dan meninggikan deradjat
ngakoe berbangsa satoe, Bangsa Indo- kaoemnja ' sendiri, dan oleh sebab itoe
nesia.
tiap-tiap tjabang LM. jang mempoenjai
Begitoelah seteroesnja kata spreker, anggota poetcri satoc afdeeling kepoetrian
perkoempoelan itoe selaloe memikirkan jang semata-mata bekerdja oentoek hal
tjara bagaimana djalannja akan didapat itoe sadja.
Spreker kata kaoem iboe itoelah jang
satoe perkoempoelan baroe. Sampai pada

dan

MULFORD

tidak

“sekolahan pertolongan seorang dokter kapal soedah boleh
ada4 perkoempoelan jang soedah sepen- ta toentoet sekarang dal
tinggal dalam roemah terseboet.
dapatan (berdasar kebangsaan), tidak la- akan memberi basis jang koeat pada pe- dapat ditjegahnja perboeatan terseboet
Bermoela konon Atik menolak, tetapi

BER-AOESAN

H. K.

2

Beberapa waktoe, jang selang ramailah nja djalan maka achirnja mereka berdoea
ngan dalam congresnja jang pertama na- asal sadja poetra dan poetri soeka ber- soedah dibitjarakan tentang perdagangan sampai
digang Horning2. Disana Anim
ma itoe telah diganti djadi Pemoeda In- djabat tangan dan heladjaf dengan se- tiga orang gadis Indonesia-Djawa oleh mengatakan
pada Atik, bahwa ia mem-

SI

PEPERMENT

"

nesia dengan dinamakan J.I., dan belaka- Indonesia, dan itoe semoea dapat tertjapai

#—.

Begitoe

di Garantie.

hak-hak

mempoenjai (keboedajain

besar

PEPERMENT

pantas.

Kelocaran
dar made ,Pertja- Timoer

telah diselidiki asalnja sate& belaka, Daakan mengembangkan perasaan persatoe- sar jang 3dan toedjoean jang 1 tidak lain
an boeat mendapat Indonesia Raja. Oleh maksoednja akan membangoenkan kemoesahanja pengandjoer-pengandjoer perge- bali perasain-perasain dafkeboedajaiyasa |. M. merakan pemoeda, dalam 1927 di Bandoeng keboedajain Indonesia.

di Palembang.

Lahir ke Doenia.
(Samboengan

keboedajainiggan

kan. I.M. akan

bentoek, "

jang baroe,

itoe

Dalam Congresnjajang ke VIII JJ. tiap-tiap daerah, malahan

telah ambil pikiran itoe, demikian djoega
P.S., dan achirnja doea2 perkoempoelan
itoe
tidak lagi bertjita-tjita kerajaan kepoelauannja jang doeaitoe sadja,
tetapi

Harga

Masing-masing.

peratoes

perkoempoelan I.

mengoerangi

roepa-

yorm.dan model.

roepa-roepa peratoeran- diri perkoempoelan jang baroe dan deranie mem-

dalam
nja.

dan Arab,

1929 Kommissie Besdttelah kelocar
ke 1 tober
kitab jang disiarkan dalam mana berisi

kedoea.

Lembar

t oepah (jitakan,

Tjoekoep' terkenal,

Sekarang mesin baroe, letter baroe, perkakas baroe. Boeat stempel, Handteekening,
atau Rubberstempel apa” sadja

perkoempoelan jang baroe,SPada 27 Oc-

No. 61 Israjan 12 Mei

$

Oepah tjitakan dan stempel.

ja

i
| satoe kom-||
patnja jang ke 2 di
missie oentoek - mengatoer?
roepa-roepa
rantjangan memperbatikan#'perkoempoe-

toek

mebanteras

kedjahanamam itoe, te-

toetama bagian sosialnja dari oeroesan
terseboet.
tera dengan berdjalan
djam sebelas djaoeh malam sampailah
Achir-aehir ini dikabarkan
pada kita,
mereka diJakatera dan teroes mendjoe- bahwa, pang dijakatera akan beroesaha '
djoek keroemah seorang nama Anim di- oentoek men,
seboeah peroemahan
kampoeng Empang, dimana mereka djoe- sematjam di
baja,
jang soedah digateroes bermalam. Tiap2 malam perem- oesahakan oleh Studieclub dan dimanadan kalau

waktoe sampai dipasal.......P.N.I. dan poean2 itoe dibawa berdjalan2
Mohamad - Amin waktoe moelai berkata: soedah djaoeh malam baroe kembalikeroemah si Anim terseboet. Sesoedahting»kaoem boeroeh haloes
“
gal
beberapa hari diroemah tadi, maka paDengan tidak ada kedjadian jang loear
si Atik
biasa vergadering diroetoep dengan sela- da soeatoe hari sekira djam 6 pagi
poeDjalan
berdjalan2.
oleh Anim diadjak
mat pada djam 11 liwat sedikit.

mana tempat akan diadakan'seboeah badan

pembasmian dan pengawasan terhadap'
pada soeal
perdagangan perempoean
dan pelatjoeran. Teroetama P 212 dalam
(Lihat samboengan di pagina IV).

rekest bahwa tidak ada alasan PERGERAKAN
memberikan perantaraan."'
Berhemboes
Lama sekali kebanjakan orang jang me-

mpe

Sumatra

madjoekan

GANDHIE.

permoehoenan mesti menoeng-

a, tentanginternaat Mulo Padang Sidem5

tentang H.LS, partikoelir Goenoeng
oea,
Sesoedah voorzitter membitjarakan
betapa perloenja onderwijs dan betapa perloenja didirikan internaat Mulo itoe, semoea Inlandsche Hoofden jang hadhir
itoe sangat setoedjoe. Dengan begitoe t.
Mangaradja Gading mengeloearkan aan-

emerdekaan

Hak
joe djawabannja. Oempamanja" rekest
Apa betoel termakan ratjoen.
N 1, jang dikirim pada tanggal 25 NoMahatma Gandhie is the leader
Pada toean Soetan Kadiaman dikam- vember 1927, pada tanggal 9 Januari 1930 Propaganda berdjalan dan mengedar
baroe
diterima
advies
dari
pemerintah
Hati jang lajoe mendjadi segar
poeng Moengkoer Tapianaoeli, beberapa
Thinking of its great akbar
Orang ada' berobat jang kabarnja
ada dan dalam boelan November 1930 baroelah
orang
jang
bersangkoetan
terima
djatermakan ratjoen jang
didoega, bahwa
Een groote beweging berdasar agama

dikampoeng itoe,.ada seorang. pendoe- wabannja dari Volksraad.
Permoehoenannja pendoedoek kampoeng
doek jang menjimpan barang jang berKalipasir, ditanah Pengarengan (kepoenjabahaja itoe.
annja tocan Masgoes) tentang afkoop da“Orang-orang jang berobat

itoe

nama-

deelbewyspada semoea Ini. Hoofden toe.
Segala
jang
hadhir mengambil aandeel
seorang.

Dipimgin oleh leider jang oelama

Veel ervaring didalam doenia

Pasal hak jang satoe dan agama

ratjoen,

Gandhig bapak ,Nasionalisten
ri kompenian, jang dikirimpada tanggal 31 Mahatma
Banjak penanggoengan dan pengalaman

Seorang pendoedoek kampoeng Moeng-

koer soeatoe hari sewaktoe tocan Soetan
Kadiaman berlaloe dimoeka roemahnja:
soedah memanggil tocan ini naik keroemahnja, berhoeboeng dengan ia ada merasa sjak hati jang dalam tembakaunja

ada orang mendjatoehkan ratjoen. Orang
itoe si Pariaman namanja,

Si Pariaman terseboet mengoendjoekkan tembakaunja itoe pada toean Soe-

Rangkasbetoeng,

moelainja pensioen,
pada

15 Januari

gal 27 Januari

minta

rekest

dioebah

tanggal

mana

1929, baroe

dikirim

pada -tang-

advies oleh penikaman

1930 dikasih

pemerentah, sedang orang jang tersangkoet soedah lama terima sedjoemblah oeang,
lantaran diloeloeskannja iapoenja permin-

taan

Corr. Sinar

—0—
Tapanoeli.
Gratie pada

Deli

menikam

lahtas ditangkap. Sebab-sebab
ini menoeroet kabar adalah

lantaran perkara

perempoean.

Toeroen kesawah.
Dibagian Siboeloean dan Toeka sekarang orang soedah moelai mengerdjakan
sawah apalagi wakioe ini ada moesim
penghoedjan.

menoelis:

G.G.

Seba-

#3
—0—
Marhoem' Westenenk semasa di
Soematera Barat.

kesalahan “ajah

toenglah orang toea saja ada disini.

Inipoen saja bertanja pada segala toean-toean radja-radja

terseboet

jang moelia

apakah

dimatikan kalau maoe

Sesoedah itoe dibitjarakan tentang inter- madjoe djoega manakah djalan jang akan
naat Mulo dan H-I.S partikoelir. Voor- ditempoeh?
xitter laloe mengatakan : Bahwa sebagai
Sesoedah tocan B, Ananda bitjara
diketahoei toean-toean di Goenoeng Toea
ka
voorzitter serahkan pembitjaraan
ini soedah setahoen berdiri H.I.S. partikoelir. Saja minta pertimbangan bagai- pada seorang Ini. hoofd bagaimana
mana pikiran dan pendapatan toean-toean lan jang sebenarnja.
jang hadir disini, tjara memadjoekan sePatoean Bangoen memberi advies

kolah itoe. Doeloenja poen sebab berdi- paja

moerid-moerid

rinja sekolah itoe adalah atas moepakat-

sekolah

maitoe

dja-

soe-

desa jang

tammat pada cursus Juni ini dari tiap-tiap loehat dipropagandakan ke P.H.LS.
voorzitter membitjarakan itoe,maka beliau itoe djangan terlaloe disoeroeh lagi pada
soeroeh toean B.Ananda membatjakan vei- vervolgschool.

nja jang berhadir sekarang ini. Sesoedah

slagnja sekolah itoe Toean B. Ananda berpedato:

Radja-radja jang moelia!

Pada tanggal

Semoea jang hadir merasa setoedjoe
dan akan bekerdja sebagaimana boenji
advies itoe.

1 April
1929 diboekalah sekolah jang
Toean Saroehoem Panoesoenan berpedibitjarakan ini. Moela-moela saja tiada- dato poela, bahwa soepaja sekolah itoe
lah maoe mendjadi goeroe sekolah itoe, madjoe hendaklah sekolah terseboet dise-

dalam
soerat kabar ini
sebab waktoe itoe adalah saja masih men- rahkan pada vereeniging dimana Inl. Hoofbahwa
toean
Mohammad
Arif filiaal be- Berhoeboeng dengan meninggalnja toean djadi student dari Universiteit Rabindra- den mendjadi lid semoeanja vereeniginginiKadiaman memeriksa tembakau itoe, maka
oleh Landraad Westenenk, jang semasa hidoepnja terke- nath Tagoredi-Sankeniketten (Hindoestan) lah jg. menggadji goeroe dan beberapa penbeliau poen mendjawab: ,Dari hal ra- herder dari Volksbank
Barat, Tjaja Soe- dan waktoe itoe sebenarnja saja dalam dapatan wang sekolah terserah pada vereetjoen saja koerang mengerti. Tetapi me- Sidempoean soedah mendjatoehkan hoe- nal di Soematera
vacantie. Tapi karena poedjoekan jang niging sebagai djoega dinegeri lain-lain.
noeroet petoeah orang toea-toea dan doe- koeman padanja satoe setengah tahoen matera menoelis:
Dikalangan ini B.B, di Soematra Ba- rajoe apapoela mengingat kebangsaan,
koen, tembakau jang berisi ratjoen kalu pendjara berhoeboeng dengan perkara
Voorzitter mendjawab bahwa menoeroet
rat, baik dipihak jang lain tentoe banjak maka peladjaran saja itoepoen saja tingdibakar ada berboenji atau berdetik-detik.“ wang.
Sekarang kita dengar kabar, bahwa jang mengenal mandiang itoe, karena sc- galkan dan mengadjarlah saja pada H.I.S. pemandangannja vereeniging itoe soedah
Mendengar itoe teroes datang isteri Si- isterinja jang sekarang tinggal di Simaberdiri di Padang Lawas dan punt jang
Pariaman membakar tembakau itoe. Ke- nosor Sibolga akan mengirim rekest minta masa beliau memerintah di Soematra Bara", jang baroe ini. Gadji saja moela-moela diambil ialah adviestoean Patoeran Binangaj
f 100
seboelan dan moerid waktoe
banjak
membawak
kepada
perobahan,
betoelan tembakau itoe berboenji atau garatie pada Z. E. G.G.
baik dikalangan ini ambtenaar, lebih-lebih itoe tiada koerang dari 50 orang. Te.
Poekoel 11.30 tengah hari ditoetoep oleh
berdetik-detik. Tembakau jang lain temnaga
saja
semoeanja
saja
toempahkan
kepada
jang
telah
merasa
dan
menerima
Voorzitter
sedang tadi vergadering dimoeAssistent
Demang
patnja ditjoba djoega membakarnja tiada
pada
moerid
itoe.
Boleh
dirata
semoea
bagaimana
djasa-djasa
dan
pertoeloengan
lai
poekoel
9 pagi.
ke-Batang
Toroe.
berboenji. Tembakau jang dibakar ,,berSoedah kita kabarkan baroe ini bahwa almarhoem itoe. Dimasa beliau itoelah
boenji" ini roepanja soedah orang pegang

tan

Kadiaman.

Sesoedah

toean

Soetan

gai dikabarkan

moerid lagi, tetapi

moerid, waktoe setiap tempo. moeridmoerid saja jang 50 orang itoe berkoerang seorang dan berkocrang sepoeloeh
hingga sekarang tinggal 15 orang lagi.
Demikian djoega tentang gadji saja jang
berdjandji f 100 seboelan itoe tetapi kadangkadang hanja sembilan roepiah dan oen-

sekolah

Mei 1928, baroe dioeroes sekarang, se- None Violence jang membawakkan
nja ialah: Simangiboer bersama dengan soedahnja
satoe tahoen berselang permin- None Coperate jang mengikoetkan
isterinja dan doca orang anaknja
lagi. taan itoe dipoetoeskan oleh Resident, jang
Sementara dari pasar Onan adalah, Pan- menetapkan ta'desah membajar afkoop.
“Harta jang bermilioen dikorbankan
Sedikit tidak sajang dihilangkan
@arede dan si Koerik. Menoeroet kabar ada
Satoe permoehoenan dari Raden Soema
Freedom and independence jang dioetamakan
lagi bebazepa
orang jang penjakitnja
'Weg met geld dan kemoeliaan.
Antaredja, assistent wedana pensioen dari
tMenoeroet kabar itoe termakan

moeridberia hati atas pengadjaran jang
saja berikan itoe. Saja pikir boekan kesa-

moela diadakan pasar malam jang besar
di Padang dan Pajakoemboeh memlawak
ia pegang orang bakar soedah begitoe
anak negeri kepada djalan kemadjoean
boenjinja.
dan lain-lain.
Sesoedah beliau mengambil verlof dan
' Derigan sebentar itoe djoega Si-Pariaman
mengambil tembakau jang dibakar school).
poelang kenegeri Belanda tak poelatinggal diam, malah diangkat mendjadi peberboenji tadi dan teroes diboeang dikali.
Sekarang kita dengar kabar tanggal 15
Pertjatoeran harap kepala koeria Mei 1930 dihadap toean Mangaradja Ta- lindoeng dari student Indonesia jang te'Tapiannaoeli soedi kiranja memeriksa ini gor Moeda akan tibalah di Batang Toroe ngah beladjar disana, tetapi walaupoen
bagaimana dalam pekerdjaan ini kelihatan
soepaja diketahoei pesti siapa jang me- dari Siboehoean.
satoe hal jang tak baik, karena banjak
| njimpan ratjoen disanaitoe.
—0—
student Indonesia jang merasa koerang
Main tennis.
Mandailing Kotanopan.
Di Sibolga boekan sadja main bal (ka- senang atas pekerdjaan beliau hingga perret
boendar) orang soekai, tapi tennispoen kara ia mendjadi conflict.
Sebagaimana telah pernah dikabarkan
Soenggoehpoen demikian masih sadja
tiada
ketinggalan.
Tapi jang main tennis
dalam Sinar Deli ini, pada 5 boelan ini
beliau
itoe bekerdja sebagai dikabarkan
Soedah dilangsoengkan pemilihan kepala ini kebanjakan ambtenaar dan kaoem jang diatas jang mana sekarang telah sampai
bekerdja
ditoko-toko.
Tjoema
sajang
perKoeria Oeloe.
mengoekoer
djangkanja
meninggalkan
Diantara 23 orang memasoekkan rekest tandingan beloem pernah ditjoba.
doenia
jang
fana
ini.
Kaoem Tionghoa poen ada djoega
“boeat djadi candidaat hanja 18 orang diMendengar kabar ini, sekira-sekira damempoenjai tennisband jaitoe bertempat
-

waktoe made membelinja, dimana sesoedah

terima.

,Dalam verkiezing itoe mendapat soeara
paling banjak, jaitoe Soetan Doene ke-

“pala kampoeng, Kampoeng Pinang. Ten-

toe menoeroet pendapat kita tidak lain
lagi mareka Soetan Doene diangkat djadi
kepala Koeria disana.

Soetan

Doene

ini bolehlah

jang menggantikan toean Soetan Martoea
Radja Assistent Demang Batang Tcroe jang
pensioen moelai tanggal 3 Mei. 1930 ialah
toean Mangaradja Tagor Moeda Assistent
Demang Siboehoean (keloearan Bestuurs-

digang dekat Tiong Hotel Sibolga. Orang

Indonesia berendeng dengan tennisband
orang Eropah.
Akan
pindah
ke
Taroetoeng!

Toean A. te Velde Controleur le klas
diseboet jang dibantoekan pada Resident Tapa-

pat ditentoekan akan banjak dipihak ambtenaar jg. toca-toea ,di Sumatra Barat
akan berdoeka
terseboet.

tjita atas

kematian

toean

—o0—
Bestuur vergadering di Goenoeng
Toea.

Tentang, sekolah.
noeli di Sibolga kabarnja akan pindah ke
Beberapa
harij.l.
bertempat pada kanTaroetoeng boeat menggantikan kedoetoor
district
G.
Toea
-soedah dilangPemandangan
kita dalam ini, terang doekan toean Vergouwen jang soedah
soengkan
Bestuurvergaderingj.
dihadiri
berangkat
kenegeri
Belanda
itoe.
djoega pendoedoek Oeloe tidak akan maoleh
30
Inlandsche
Hoofden.
Vergadedjoe. .paliknja tetap sebagaimana telah
Perkara siramboet ring itoe ada dipimpin toean Mangaradja
pandjang.
Gading Demang disana. Dari pihak partiDiantara
candidaten ada djaoeh lebih
koelir kelihatan t. B. Anandadan SaroeMalam
Rebo
jang
lewat
seorang
Boetjerdas dari beliau itoe, tapi apa dikata kiePanoesoenan
mipoetera di Tapiannaoeli jang kabarnja hoem
zers poenja maoe.
Demang
t. mangaradja Gading mengangada
berasal
dari
sebelah
Batang
Toroe
enggoehpoen begitoe, kita berharap
kat
bitjara
dan menoendjozkkan punten j.
soedah
kena
tikam
hingga
menjebabkan
djoega moedah-moedahan pangkat kepala
ia
dibawa
keroemah
sakit
Sibolga.
Jang
akan
dibitjarakan,
jaitoe:
koeria
itoe dalam selamat nanti didjabat
oleh RadjaMoeda
itoe
dan berichtiar
fjari bagaimana soepaja pendoedoek Oeloe
bertambah. madjoe menghilangkan kemaSANGGOEP
MENJEMBOEHKAN :
lasan beroesaha
selama ini kepadatjari
keselamatan hidoep kemoedian hari.
Paris Beauty (menjantikkan moeka)
Syrup Sohbet Djiwa (sakit batoek, dada, napas
Kematian seorang
sesak, batoek kering, asthma, koerang darah, demam
anak
jang
sangat
lama, koerang koeat kepala, sakit djantin).
menjedihkan
hati.
Obat Mata (Oentoek segala matjam penjakit mata,
Begitoelah dalam kabar jg. bisa peroleh
dengan obat disapoe dari loear).
hari minggoe 4 dezer dikampoeng
Minjak ramboet (centoek memandjangkan ram'amiang Kotanopan, seorang anak oemoer
boet dan menghitamkannja serta mendinginkan kepala
berkeadaan sederhana
pada pangkat itoe.

tk

boelan telah mati dengan tiba-tiba

kematian

Syphilis (penjakit perempoean, keloear nanah darah
kctor dan perasaan tidak enak).

“anak ini djaoeh mengherankan

pada orang banjak.
Doedoeknja perkara

Obat
sadja).

sebagai berikoet:

Medjen

(tjoekoep

dimakan doea

boengkoes

Iboe itoe anak sedang dalam kamar roemah
inja menjoesoekan Be

Doea orang perempeean (seorang gadis
dan seorang lagi baroe kawin), sebab soedah lama tidak djoempa, mereka sangat
meriah dan bermain-main bersikedjarkedjaran dalam
roemah itoe, moelanja

dibagian tengah dan sampai poela kedalam
kamar siiboe tadi.
Meriah tidak semestinja itoe, soenggoeh

dilarang

sang iboe.

Tapi mereka tidak

indahkan, sampai djoega sekali lagi mereka masoek dalam kamar. Karena per-

goeletan,
main - main itoe sangat, bertam:
bah,

“lantas seorang diantaranja, djatoeh

kelantai mengenai pada kepala sianak jg.
sedang menjoesoe itoe, sehingga kepalanja
petjah, dalam tempo '/, djam anak itoe
mengemboeskan

san. Kasihan!

napasnja jang penghabi-

Orang merasa, apakah hal seroepa ini
tidak boleh mendjadi satoe perkara jang
'hatoes ditjampoeri hakim. ”

—igaa
Permoehoenan pada Volksraad.

: "Telah keloear rapport kelima dari com-

missie boeat soerat-soerat permoehoenan
dari Volksraad. Dioeroes 15 rekest, jang
kebanjakan

FILIAAL

dan berhak djoega

telah' diboeboehi

perkataan-

perkataan : "Minta dikasi tahoe pada pe-

Djika
toean

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

toean mentjari tabib jang dapat memberi pertolongan bagi toean.

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 akan datang mengoendjoengi

Kalau tidak baik oeang dikembalikan.
S. R. B. RAM
—. Thabib British
India Wilhelminastraat 115 Medan
Telefoon Nc'. 1326.

BAROE

Wilhelminastraat 70
Telefoon

208

SIAN
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TAR

...
Toko

reorrengaroog
TIMBANGAN

merk

HAP

LIE

Pachtstraat No. 22 MEDAN.
Telefoon No. 998.

(belakang toko Bombay Besar)

Terdiri
dari

inhsen
1927.

Selaloe ada persediaan tjoekoep roepa-roepa:
Timbangan Kajoe memake piring tes mbaga:
10, 15 dan 25 Kilo.
Timbangan Kajoe zonder piring: 75, , 100, 125, 150, 175 dan 200 Kilo.
Timbangan Besi vernikkelt pake
piring tembaga, dengan batoe
timbangan berkisar:
10, 15 dan 25 Kilo.
Timbangan Medja pake piring
5, 10, 15 dan 25 Kilo.
tembaga, batoe-batoenja compleet berikoet:

“
»
“
“
?
»
»
»
?
.
“
.

Timbangan Medja merk HAP
LIE pake batoe berkisar-kisar,
dari pada besi semoea:
Timbangan Medja Ideaal dari
« pada besi djoega pake batoe

25,

50

dan

100

Kilo.

8
.
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: Y,, 1, 2, 5 Liter.
»
?
«
Djoega bisa dibeli satoe-satoe bidji.
“
? Tjanting Minjak dari: '",, 1, 2 Deciliter.
“
? Oekoeran Kaen-kaen, Meteran, mai tjem-matjem dan “ada djoega jang »
“ bisa dilipat ampat.
“
Boewat orang jang akan mendji joewal kombali dengan membeli
?
?
banjak-banjak bisa Wapat oentoeng baik dari
?
»
potongan harga moerahan.
?
?9
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ABDUL

WAHID

Kleermaker

Balistraat No, 6.”
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roemah, toko, goedang dan harta

benda toean, terdjaga oleh oppas

Selamanja menjediakan sepatoedan

PRTICULIERE
NACH" TVEILIGHBIDSDIENST
Oudemarkt. 7 — Medan
Telefoon 992
32
Directeur ' MULLER MASSIS |

&

potongannja

?

menoeroet

pas

?

model

@

&
&
&

Diloear kota Medan kita
kirim dengan rembours.

bisa terima.
Dan menerima

loear

@
?

pesanan dari

kota,

37 H1 &

Menoenggoe

dengan

dalam kita poenja toko.
.

kaoes

Toengganglah
NEW

LESS

apabila

»
?

60

tocan

pakai,

GRAMAPHOON,

»

ngan

0000000010000000

dan

takaran

0000000000000

tjap Boelan

roes lerlalbe,
Kpan bactnteean
(ijapBoeton
raimemlah Ang
Hu Ngi Fea, sosnaya ngga sehat
selalbe.

roepa roepa penjakit dalam
dan loear badan,

Paling banjak

tersiar dan paling

ada

banjak lakoe.

hari

seoempama

3 X

orang

Anggoer

menaboeng

obat tjap Boelan

satoe atawa 2 glas ketjil sebeloem

makan

nasi,

kesehatan.

Hoofddepot:

POO

THAI

Telefoon No.

K2

pat keadaannja.
Edison, Bell, kita ada sedia, Roepa-roepa

djoeal

FOO

789, Postbox

djoega

SENG KIE
No.

- Dispensary

114, Kesawan

obat koeat

SATIJRIN,

besar

kita poenja

Telefoon 755 Medan.

TOKO OBAT & AGENT MECCA GANGERS
S.M. NAWAWI ALMANDILI
55

PADANG

BOELANWEG,

MEDAN-DELI

—

KALAU

—————5apai

ORANG HENDAK TAHOE, DJAWABNJA
0? 0? MEMBIMBANGKAN HATI!!

OBAT

KOEAT

TA

OP

Baik sekali oentoek

orang

toeaj apalagi

BEBYA LE

pemoeda-pemoeda!

Harga per blik . .
Menoenggoe pesenan dengan

jang

paling

TOKO

terkenal.uJ

KATJA MATA

I N

T0

NG

&

klontong

Co.

Markstraat

No. 3—

Aa3 3131
atelier
1346

edia djoeal Pathe Baby Cinema toestel
Bioscoop, dan bisa didjalankan dengan Electrisch Battery motor dan Dinamo bagoes

ta

tidak

oesah

keloear

oeang.

Keoentoengan

Djoega sedia barang -barang
kita kasi rabat jang pantas.

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

klontong. Boeat beli banjak

Menoenggoe dengan hormat.

Harold Waiter (Harrold Lloyd
Tailaring (Charlie Chaplin)
Charlie's Double (Charlie Chaplin)
Snub is Sciontifie (Snub Piollar)

diatas, serta

banjak

lagi

film

jang

tersedia

dan keper poetih. Harga bersaingan sama toko- toko
jang lain. Pesanan dari lain tempat dikirim dengan
tempat

kita

jang

kita

tidak seboet namanja disini.

Menoenggoe

4

mempoenjai kepandean jang tjoekoep.
Pekerdjaan ditanggoeng tjepat dan netjis dan
sedia segaia kain-kain seperti palmbeach
- lenen-flanel

No. 10278 Billy at Home

toean -toean dan ankoe -ankoe pereksa dimana

boleh

Ini toko Speciaal Kleermaker, dan sengadja baas
jang soedah biasa kerdja di toko Cornfield dan

dipakai dalam roemah tangga dan dibawak
dikebon- kebon dan bermatjam- matjam film
»Librarij” moelai 30-60-300 kaki pandjangnja.

terseboet

periksa katja ma,

ta jang tjotjok oentoek kesehatan mata toean-toean
dengan ongkos pertjoema.

Maoe tjantik?
Maoe gaja?
Datanglah di Calcuttastraat No. 31 - Medan
J5

YEBATA

Datanglah

MEDAN

segala roepa katja mata.

Ii

jang

,

No. 61, Medan.

35

10124
10297
10222
10123

h.

000000 #e00020202”00000200000: . .

Sanggoep

»
»

. $ 080

Beli banjak oentoek didjoeal lagi dapat korting jang mengoengtoengkan sekali:

Menjediakan

Telefoon

IALAH :

Obat jang tiada berimbang tentang kemeestadjabannja!

-

Medan

(O.K.S)

Sang kakek loepa akan kegaekannja. Ia berdandan-dandanan sendal
indahnja. Ia pelesier kemana-mana dengan tiada kalanfa.

TJ

Kesawan No. 58

perkakas

adres:

dan barang

Fotograaf

dari

timba-

Sang pemoeda-pemoeda bingoeng melihat pekertinja. Dari sehari-kesa-"
$ tarian, sitoca-bangka itoe tambah ranggi kelihatan. Keheranan hati mereka
bertambah berapa kali lipat ganda.......... sesoedah lanfata” poenja lama 8
» sang kakek i jang hampir berobah itoe nikah dengan gadis jang g moedabelia. @
@Pemoeda-pemoeda jang aksi itoe bertambah tertjengang. Masing-masing 4:
@tanja bertanja sinjongnjong apakah jang dipakai si kakek itoe?
:

Ia

saban

soedah ketahoei

NEET, tentoe tidak merasa tjape
ringan, ladjoe dan potongan bagoes jang tesda-

Oudemarktstraat 53,

Mentjegah

Minoem

toean

merk,

MATCH-

HAN SENG & Co.

14

00000000000000

obat

dan

segala motor dan pendjoeal arlodji merk Roskoph jang toelen,

PALING-0ETAMA

Anggoer

jang

serta oekoeran. Persediaan

Tjarilah

|

Motorfiets

HUDSON

kebagoesannja.
Djoega kereta angin merk MAG-

bisa ?
?

hormat.

,

voetbal dan kniedekker jang kita sediakan
:
oentoek toean
- toean.

2
serta

Segala matjam potongan jang
terbikin dari koelit Europa kita

siap

soedah

en T. dan lain-lain
jang ada sedia

?

menerima tempahan.

jang

LESS
Pakailah

dan kemaocan Pe orang N U zaman se- ?
karang dan sedia kain-kain.
?

sepatoe

keama-

Tertangggoeng

.

bagoes

Batjalah ! Ta

“Tendanglah VOETBAL merk CHAMPION dan MATCH.

,

———-w—
5

Ditanggoeng

Kaoem sport!

?

»

BOELAN,

“

@ ic

@ Tetetoon No. 1426 -0- Medan
- Deli,

Dagalah-harta benda toean!
DENGAN
PEMBAJARAN
SEDIKIT TIAP- Tag

malam.

omong

Kesawan
No.79 — Tel 663 Medan! NI 0 ini adres jang. soedah terkenal: #IMJ
berdiri moelai 1388 — 1930.
Ol

Was

nannja.

Boekannja

dengan hormat.

rembours.

Menoenggoe

dengan

SOO TOW

hormat.

“

..

gembira

menoendjoekkan

1

u
dari
Hoofd dai

bai

ang Saat

diaan
lebih |ditentoekan oleh Gonvebpnaa!

telah

ridIa

mem,

konon lebih djaoeh kita pendirian jang sympathiek kepada njonja
Gourt. penningmeesteresse, Koningsplein
dengar kabar, bahwa dimana perloe
Oost7, Weltevreden.
'€merentah tidak akan segan memberikan
—0—
Okongan dan pertolongan seperloenja.
Orang
mengamoek
di-Kota
han t, Van der Plas dari kantoor oeBaharu
(F.M.S,)
san Indonesia soedah pernah menjaDikota Baharu (Perak), baroe-baroe
takan
pendapatannja dalam hal ini
ini
terdengar teriakan orang mengatakan
$
t memoedji akan tjara-bekerdja dari
12 dan seboleh-bolehnja akan
dima- »amoek"-,,amoek" poekoel 3 sore, kata
kan voorstel kepada
Pemerentah soe- Times of Malaya.
Seorang Melajoe jang bersendjata se:
dalam hal ini P212 mendapat kebilah
parang, telah memboenoeh beberaasan, jang lebih besar soepaja peker-'Gjaan dapat dilakoekan lebih sempoerna. paorang.
Orang itoe ada mempoenjai sebidang
“/Poen kita tidakakan loepa toeroet me- keboen getah jang ketjil' dan mempoenjai
moedjikan lekas tertjapailah kiranja mak- anak dan bini, pendeknja adalah masoek
soed moelia itoe dan dimana perloe dan bahagian orang jang haroes mementingkan
(dapat tentoe tidak akan segan kita mem- keadaan roemah tangga. Moela-moela ia
berikan pertolongan
sedapat-dapatnja, batjok isterinja kemoedian
dioesirnja
teroetama
niatan oentnek mengadakan anak-anaknja. Didalam keadaan jang sede'peroemahan terseboet haraplah kiranja mikian kakak iparnja jang mentjoba hendak
mendapat perhatian dan bantoean bang- mempertahankan seorang anaknja dari
ia kita sendiri teroetama, sebab soedah batjokan orang itoe, kena batjok poela
'sampai waktoenja sekarang oentoek me- belakangnja.
njatakan kemaoean kita teroetama dengan
Mendengar djeritan anak-anaknja serta
perboeatan njata-njata sebagai dalam pem- dierit perempoean jang kena batjok itoe,
basmtan perdagangan perempozan dan seorang nama Tjek Tak telah meninggal'pelatjoeran ini.
kan roemah dengan berlari-lari hendak
Dari bekerdjalah!
memberi
“pertolongan kepada orang jang
didalam bahaja itoe. Ia kenaserang poela.

Penganiajaan nona Bakkering.
Betawi, 9 Mei. (Aneta Radio.) Aneta
mendapat kabar, bahwa pembesar-pembe-

sar jang berwadjib serta djoega Hoofdparket merasa senang tentang pekerdjaan

Tjek Tak menangkis batjokan itoe dengan
tangan kirinja. Tangannja itoe mendapat

loeka parah, datang batjokan jang kedoea
kalinja iatidak dapat tangkis lagi, parang

itoe

mengenai

kepalanja dan sesaat itoe

djoega ia menghemboeskan napas jang
Politie dalam perkara penjelidikan perkara? penghabisan.
.
penganiajaan nona Bakkering, meskipoen
Diantaranja itoe datanglah toean Dobree

tentang
biasa

kaian.

doedoeknja

masih

perkara itoe seperti

kedapatan

pertikaian
- perti-

# Packet tidak ambil poesing tentang
perkara ini sebab tidak ada tjampoer
orang Eropah jang poenja perboeatan.
Parket selamanja tjampoer dalam perkara jang penting. Sebeloemnja dilakoekan pemeriksaan politie, maka saksi-saksi
tidak boleh dihalangi oleh politie bertja
kap-tjakap dengan orang lain, seoempama nona Bakkering karena dalam hal
seroepa

ini hanjalah kalau ianja ada se-

orang jang djadi pesakitan.

Sekarang soedah pesti, bahwa kepada
doca orang Boemipoetera jang tersangka
itoe soedah tjoekoep keterangan boeat
mengenakan hoekoeman oleh Landraad,
dimana tentang terdapatnja sebilah pisau
itoe tidak seberapa pentingnja boeat djadi

boekti.

9m

T. Gatot kembali.
Achir-achir ini tersiar kabar dalam pers,
bahwa t, Gatot Soetadipradja meletakkan
djabatan

sebagai

hoofredaktoer

dari ko-

ran PENDAWA di Bandoeng dan diganti oleh t. A. H. Winjasastera. Tetapi
baroe
- baroe

sekali

ini dikabarkan

pada

O.C.P.D. Batoe Gadjah dengan seorang
rechercheur bangsa Melajoe. Tatkala
sipengamoek melihat dia, dengan roepa
hendak
menjerang sipengamoek mendatangi dia. Toean Dobree, menjoeroeh
soepaja
sipengamoek
memboeangkan
sendjatanja '” dan

tapi

menjerahkan

sipengamoek tidak

maoe.

minister.

dedgan

Sebaliknja

Midendorp djoedjoer,
tetapi tidak tjakap.
Seteroesnja spr. bergirang dengan terbitnja soerat kabar Politiek Economisch
Weekblad. Bangoennja
Vaderlandsche
Club
menoendjoekkan kesedaran dari

NEGERI

Nederland dan Indonesia boeat mendjadi

satoe persatoean Keradjaan.

memoedji.

Indonesisch

Verbond

jang berdjalan dengan baik.
Spr. mengatakan Middendorp itoe djoedjoer,

tetapi tidak tjakap boeat lakoekan

gezag. Socialisten jang tidak . tjoekocp
djoemlahnja mesti'ambil tjontoh kepada
partij Labour, jang hendak memberikemerdekaan

lebih loeas kepadatanah djadjahan.

Tidak koerang

dari 30 touristen. Pada

Tarief harga sewa Motor-motor kita,
Moeatan dari:
Medan

ke Belawan

Boeat melantjong dalan satoe djam
lamanja

Belawan

teroes

dikapal itoe djoega ikoet

Bowley, jang hendak membikin

majoor de Graaff membangkitkan

perdjala-

kemarahan dan

kebimbangan dan berachir dengan sia-sia.

ja

5 orang

T orang

fI—

f

8—

ui

,

»

3—

ek
Ye

4.—

» 30.—

»

Spr. meneroeskan bitjaranja dengan

me-

ngatakan, bahwa peroebahan itoe mesti
berlakoe dari moelai dari bawah. Perse-

ADVERTENTIE
000000000000000
Perhatikanlah !!!
Keperloean

toean-toean

ini

hari atau
telah kami

sediakan dalam toko kami, baik oentoek

Kami

» 35—

5—

|

ya

Koeta Radja dan Koeta Tjane.

MANDAILING.
00
?
»
»
»
“
4
»
»
0
?
»
»
“0
“0

Telf. 1174.

79

ABIS

aa

Ran

SIBOLGA

Sedia kamar-kamar tempat menginap, lengkap dengan katil-katilnja. Terdjaga dengan bersih. Tjoekoep mendapat oedara jang

segar.—

Ada sedia goedang auto gentoek passagiers. Kamar mandi dengan
air bersih dari waterleiding.
Makanan dioeroes oleh" pelajan-pelajan dengen bersih.
Tetamoe selamanja diterima dengan

Tarief sewa kamar
satoe malam.

moelai

boedi manis !!

dari £. L—

f 2.— £ 250 dan f 3.

Menoenggoe dengan hormat,
MARAH

BONGSOE
Eigenaar.

40
(empat poeloeh tahoen)

» Sedikit oentoeng
terdjoeal,"

termasjhoer teroetama di Soematra timoer

Persediaan:
Lijm tjair per fl. f1.- 0.75 dan 0,40.

Telah

f 0.15
£015
t0.50
f1.—
f2,50

mendapat poedjian (diploma) dari

PASAR

MALAM

MEDAN

tanggal 9 September 1923.
jalah

Ketjap Tiap Matahari

0.70
bertjetak f 1.45
Postpapier berrol
merk ,,Isala
Bond” berikoet vloeinja per blok f 0,75
bertjetak f 1.50

" Djagalah tjap jang toelen, jaitoe:
1. Pakai toetoep kaleng merah
dikepala
2.

botol.

Pakai toetoep lak merah di
kepala botol.

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

Postpapier berrol poetih ,,Luna Bond."
per 100 vel f0, 85 bertjetak f 1.35

WENG

54

SENG

Spreker mengeritiek atas penindasan belas- Postpapier ,,The Bristol” per blok
nesia dan djoega akan mengoendjoengi Bali. ting kepada Inlander, dan memperingati Blancoboek 50 bladzijde perst. —
'. Njonja Pattinson, touriste Amerika itoe, kepada redenja Fock dalam Kamer jang Bloknoot
per blok —
ini kali djoega mengoendjoengi Bali. Ia dicritiek oleh Van Limburg Strum.
Kwitantieboek bahasa Belanda
poenja perkoendjoengan di Java didalam
Pembitjaraan itoe disekat oleh Fock dedan Melajoe per blok
'tahoen ini ada jang ketiga kalinja.
ngan mengatakan: Ketika itoe jang djadi
boeat sewa roemah
'Taheen baroe poetra negeri di Bali, minister ialah Idenburg!
Kwarto Sehrift
per st.
“jang akan dirajakan didalam boelanj.a.d.
Mendels meneroeskan bitjaranja, bahwa Kasboekje
#
njonja- Ame:
itoe poenja per- kemoedian dengansegera minister de Graaff 'Copieboek
K
diangkat. Spr. mengeritiek atas artikel 161 Cahier
«
P
bis dan -Poenale Senctie dan bitjarakan
k
..
Enveloppen:
#. Diterangkan disini, di Bali dan Lombok penggeledahan2 roemah. Ia bertanja, apaWali Negeri dan minister soedah le- dari merk ,,Best 675 en" Java
Tanak negeri, jang berigama Hiridoe, ada kah

f 0.70
#1.50
f0.20

500,
£ 3,50
| dan dari sebab itoe, maka disana ker memandang bahwa kedjadian di India
itoe
1000,
6.
satoe
pemberi
tahoean: jang penting
Serang tidak merajakan lebaran Poeasa seboeat
India.
5 pa
orang Islam disini, sebagai tahoen
dari merk ,,Beilen""

1550
48,50

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

f0,85

dan lain2 prijs djoemblah 210 pfijsen seharga f 50000,-

nan

t kesenangannja

met

(baroe,

'manti

1s)
:
:
(

sendiri di Indo-

perhitoengan tahoen Djawa-koe-

akan tetapi tahoen baroenja jalah
30

Mei

dimoeka'atau

Ta

1 Asoera.

bih dahoeloe membitjarakan hal ini. Spre-

Ia berseroe kepada

anak

negeri: Dja-

f 0.50
f 0.60
f1.20
£l—

per

100.

st.

»
»

blanco

Silk"

GD.

Pendirian jang Sympathiek.
Telah didirikan poela ,pendirian oenmemberikan bantocan dan perto4
maatschappelijk” dalam arti jang
z
loeasnja.
Bestuurnja terdiri dari toean -toean :
L.
, Voorzitter, dan njonja
mevrouwJ. Florentinus £ pier,tocan |gakan, sebab
dengan
setjara Sa
Carbgmpapier per pak 100 vel #7.—
. Ruimschotel dan njonja E.J.E. Serrurier adalah
itoe mendjadi kepentingan
bagi Vlocipapier per vel
0,25 dan f0,15
Nunes, bestuursieden
toe.
1 Indonesia
:
» foolscappapier, enz.—
- Pendirian itoe ada neutraal soenggoeh- Layar pekerdja di Indonesia ada me- Dienst env
Pada malam itoe dilandjoetkan naroeh
kepentingan dengan toentoetan
Handel Mjj. & Elect. Drukkerij
jang
besar dan bergoena Rijkseenheid, jang diakoei oleh kaoem so-SINAR / DELI"
toean-toean dan njonja-njonja
Moskeesttaat 57, Medan.
Ia Menerangkan, bahwa penggeledahan?
soedah bertahoen-tahoen dilakoekan

000000000000000

—

MEDAN

—

Telefoon Nos. 403
& 567.

0m 000000000 BEMMKS 0000000000
SOEDAH

nganlah poetoes harap.
bertjetak f 1.25
Toean Lohman de Savornin menjesali
500
3
3.75
£5.80
atas bantoean regeering pada Gazette de
1000
"
2
725
(11.50
Hollande dan ia menoelis, bahwa Eerste
Kamer sekarang,
joelangi pembitja- dari merk ,, Dokkum 676 “
per 100st.blancof 1,15 bertjetak f1.65
raan Tweede Kamer. Ia merasa gembira
500 ,,
£5,50
f7.50
dengan haloean jang terang dari minister
1000.
fl.
2
—
dan ia njatakan, bahwa Indonesia dan Nederland akan hidoep bersama-sama dalam £ Sekalian enveloppen ini, terdiri dari
peroesahaan pertanian dan
peroesahaan waliteit jang: bagoes dan mempoenjai
Keperloean Negeri Belanda boleh dihar- lijm jang tjoekoep.—

"€i Betawi dan dengan mana mereka dengan itoe dilakoekan dengan Besalahaa kepada

Toapekongstraat 16

£2,50
£0,07

per 100 st. blanco f0,75 bertjetak f 1,25

B

Menoenggoe dengan hormat !
Deli",

-.HOTEL
aa

poenja sijsteem sekarang:
banjak

1,

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

tanggal 24 j.l. telah berangkat dengan Siam (sebagaimana orang tahoe, bahwa
kapal Melchior Treub ke Boeleleng (Bali. orang
ini ada seorang jang banjak peRoepanja perajaan-perajaan poetra ne- gang rol dalam keriboetan pada pengha- Postpapier—Zonder
rol speciaal
peri disana, seperti pembakaran mait dan bisan tahoen 1926 mendjalan tahoen 1927). boeat mesin toelis, warna blauw
lainnja dalam tahoen ini roepanja mendan koening per 100 vel f 0,85
Spreker bertanjakan, apakah toedjoean
dapat perhatian besar.
maksoednja Graaff, berhoeboeng dengan
bertjetak £ 1.35
Kita soedah kabarkan tentang perdja- oetjapan-oetjapan tentang kemerdekaan Postpapier—Zonder rol boeat mesin
lanan kawanan orang Belanda itoe, jang dalam pedatonja.
toelis warna poetih ,,Luna Bond”
dipimpin oleh Baron Mackey, dan sekaper 100 vel £0.75
Sprker menoendjoekkan bahwa peroerang berada di Bali.
bertjetak f 1.25
bahan bestuur jang diboeat oleh minister

"Poen

ke Brastagi

Menoenggoe boeat satoe malam
Djalan keliling sampai di Onder-

at

S9 S055005A

Tinta Hitam merk Stephens perfl.
merah
».
“
Begrooting india.
Den Haag, 8 Mei. Ketika membi- PP
Stempel
violet
».
tjarakan Begrooting Indonesia dalam Eer- Tempat tinta per st: f1,50 dan

Spreker minta keterangan dari hal pengiriman kembali seorang Indonesier dari

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

Toean Mendels berteriak: ,,Toean laFiliaal agent : »Sinar
koekan begitoe boeat Indonesia?"
Lohma de Savornin mendjawab: ,,Indonesiabeloem lagi merdeka.
ca

BELANDA.

opsil itoe berhoeboeng dengan pertambahan baroe dari begrooting defensie.

Toeristen.

AUTOVERHUURDERIJ ,,TAPANOELI”
LA
N
MPAOAL ABDUL -KADIR

sipengamoek kami selama 18 tahoen, baik jang tinggal di Atjeh, maoe poen jang tinggal
Orang-orang jang loeka berserta dengan di Paneh, Koealoeh, Asahan, Simeloen
goen
sipengamoek jang pahanja telah kena pe- Karolanden, dan lain-lain, tentoelah
tidak
loeroe itoe, dibawak kehospitaal Batoe meloepakan pada kami.
Gadjah,
akan tetapi ditengah djalan ia
Toean-toean atoerlah pesanan pada
menghemboeskan napas jang penghabisan. kami ini hari djoega.

Chabar Kawat.

Djadjahan.

minister berhadapan

goeng segala politiek tanah djadjahan.

Spr..

s0e-

Staten Generaal boeat menang-

parang

Sebab-sebabnja ia sampai nekat begitoe
matjam beloem diketahoei.

tanah

tjaja kepada pekerdjaan jang baik dari ngan. Barangkali Geneve terlaloe banjak

Dobree
menjoeroehkan rechercheur itoe tjitakan, demikian djoega oentoek perabot
menembak kakinja, peloeroe itoe mengenai toelis menoelis correspondentie.
paha sipengamoek dengan mana ia seke'Toean-toean kenalan lama, jang telah
tika itoe djoega rebah. Toean Dobree
memboeat perhoeboengan baik dengan

teroes
mereboet
terseboet.

oeroesan

ederland mengambil sikap jang royal

Kerdja bersama satoe pendjagaanboeat

diri, boeat hari jang akan datang,

Toean

dengan

mentjegah sesoeatoe kesoesahan. Spr. per dan menoendjoekkan keterangan - ketera-

kita, bahwa t. Gatot kembali memangkoe ste Kamer,
PENDAWA selakoe hoofdredaktoer se- mengambil mr. Mandels bertanja dengan Vleeimap —alas menoelis
dang t. Wignja mendjadi direktoer dari Coloniale, alasan kepada Depeche Postpapier berrol merk ,,Uilen"
apakah perkoendjoengan
peroesahaan terseboet. (Corr. S. D.)
berikoetvloeinja per blok

—0—

bangan boeat dipikirkan. Selandjoetnja
spr, mengatakan, bahwa Arbeidsbureau
di Geneve terlaloe banjak tjampoer tangan

Spr, ag an Poenale Sanctie tidak ambil kepoetoesan sebeloemnja diminta advies kepadakaoem2 madjikan
di Indonesia.

itiek kita

soenan
Geneefsch
bureau Nan sama tengah dan tidak. djoedjoer.
Banjak negeri jang membangoenkan
Arbeidsburean jang tidak ada mempoenjai
tanah djadjahan, ba
Minta soepaja dioebah peratoeran itoe, sehingga actie koloniaal mesti terasing.
Spr. mengeritiek atis pengambilan K
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djangan kehabisan

seperti lotery

Eijkenstichting, dalam seboclan sadja soedah terdjoeal-11000 lot di Deli,
hingga banjak pemesan tidak kebagian lot.
Ini lotnja sedikit sadja, pengbarapan boeat dapat prijs lebih besar, sedang
harganja moerah, tentoe akan terdjoeal habis lebih lekas. Lekas pesan atau
lantas datang beli, djika terlambat kita tidak tanggoeng dapat kebagian,
sebab dalam tahoen 1930 ini serba soesah, tjoema ada pengharapan dengan
lotery sadja bisa hidoep beroentoeng.

Tjoema kita sadja jang djoeal lotery ini di Sumatra:

Groote-Lotendebitant.
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