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Karena pengaroeh agama?

dari Deihi, ,
Bombay,:. mang ' Moteziwer
sdah. Sescensk
t
Hoeria Christen Batak, beserta beberapa
anggotanja

di-Medan, dihadapkan

keha-

Deli

70

Didalam soerat-soerat kabar lain, selain
dari memoeatkan verslag ringkas, perkara
ini tidak ada dibitjarakan sama sekali.
Kita, Sinar

Deli,

toeroet

dan

berbitjara

73

0

didalam perkara ini, jalah: dari riwaj?
kita tahoe, bahwa masoeknja agama Chris 4
ten, ke dalam pergaoelan bangsa kita,|
adalah mempoenjai erti jang besar, dan
berpengaroch lahir dan bathin.

an 3

Berpoeloeh tahoen lamanja

landen

di

Batak-

rer
- Pengandjo
Pengandjoe

agama

pengaroch jang besar,

beroleh

Christen

hingga perkataan-perkataan dan perbocatan-perbocatan mereka, hampir lebih berpengaroeh dari perkataan dan perboeatan
Pemerintah.

TP

Akan tetap, sekarang!, pengandjcerpengandjoer agama jang besar pengaroehnja itoe, yilawan berperkara oleh pihak jang dipugarochi.

“

Berhoeboer,

jang

dengan

sekian

perhatian

besarnja, tocan S.M.

kita

Si-

Apa Ga

sepenanggoengan

«engan

mereka.

Begitoe djoega dalam
pemilihan
jang nanti bakal diadakan oentoek memadjoekan perwakilan dalam
'Gemeenteraad, saja berharap, soepaja Christen

Batak dapat adjaran (,zclferitiek“) dengan djalan sebeloem
mereka tahoe,
bahwa mereka ada orang Indonesiers
sedjati, satos-tempat poen djanganlah
hendaknja

diboekakan

oentoek

mewa-

kili hak Christen Batak dalam Raad itoe.

Saja minta dan harap jang
taan saja itoe bisa terkaboel

perminadanja.

Sekian toean S.M.Simandjoentak.
Dengan

ringkas

simpoelan dari toelisan

Simangjoentak kita ambil :
Pertama, karena Indonesier Batak, seagama dengan orang Europa, mereka merasa dengan automatisch telah sebangsa
poela dengan jang menjebarkan agama

ag

mandjoentik, Journalist Christen Ba- itoe,
tak, mengirimlan satoe toelisan kepada
Kedoea, mereka djadi djaoeh memisah. kita, jang berioet ini, kita rakamkan se- kan diri dari bangsanja sendiri, Indoneada-adanja.
siers jang banjak.
Ketiga, tidak oesah dipersalahkan, djiOrarg
sekirang sedang asjik memi- ka Indonesiers jang banjak tidak maoe

kirkanpersateean: Indonesia mesti satoe
erisaan, salbe penanggoengan dan
bangsa poela.

LN

Biar ia berasal anak

Bali, Minangka-

lu, Menado, Ambon dan Borneo, se-

AA EA

lipoen dalam moeloet ia ta" berani
ngeloearkan soeara-soeara oentoek
mbentoek itoe persatoean, toch dejan perboeatan atau sekedar dalam
raSaan sadja poen itoe persatoean

sti ada dalam tiap-tiap anak Indone-

ma

Itoe soedah mesti!
Tetapi sajang, saja mesti bilangkan
sini, kalau saja perhatikan bagaimana

tahoe dengan hal ihwal

Christen

Batak.

Keempat, pihak jang Indonesiers jang
banjak diharap djangan maoe tahoe akan
hal ihwal Christen Batak, sampai mereka
insjaf, dan didalam Gemeenteraad djangan
diberikan tempat oentoek mereka.

Pengharapan jang ke empat dari toean
S. Simandjoentak, kitatidak as & s &, sebab terlampau keras.

can
-—&
Kar

d

pa

Sangka

mereka.

apakah

tang

sangka mereka itoe

lidak soedah menipoe mereka itoe senHiri perkara mereka jang telah sampai
esidang Landraad dapat diboeat menjadi boekti. Mereka telah diadoekan

leh wakil

Dah

Mr. Soenarjo.
Dr. Abdoel Manap.
Kanoen.
Djauhari Salim.

Disini

terkenanglah

kita kepada peri

bangsa Indonesiers jang banjak.
Dengan ini kita njatakan, bahwa meskipoen pihak Christen Batak, tidak maoe
ambil perdoeli dengan saudara-saudaranja,

h,

perdjalanan.

thin Hoetabarat, Kassier K.K. Saiem Loem-

Kalau toean S.M. Simandjoentak berkata: ,,djangan perdoelikan padakoe, sebab

penjebar

Pengharapan kita, hanjalah
: segera da-

itoe

pendeta,

jang dichotbahkannja setiap tang waktoenja saudara2 kita dari Bataksept gama
lemii Tinggoe dalam geredja, jang dalam landen akan memprotest djika ia diasing£ temp jjbel sendiri ada ditentoekan: ,,am- kan dari Indonesiers j. banjak!
- »- penilah

dosa

saja,

sebagai saja me-

dinc
ampozni dosa orang lain pada saja.”
gam | Njata sekali dalam berbagai-bagai hal,
boe hwa orang-orang Christen Batak diledanini tidak maoe tahoe akan hal

Pertja Timoer.

bangsanja seperti Indonesiers lainnja.
aja tidak bisa persalahkan kalaupoen

ara-saudara Indonesiers lain jang M.H.
mn Christen Batak Indonesier, tidak
maoe tahoe akan halnja orang-

hng

Christen di-Medan

ini.

Baja tidak bisa persalahkan kalaupoen
Honesische “pers (selain dari Sinar
li) tidak mempoenjai belangstelling
perkara Hoeria Christen Batak
am
htra Rynsche Zending.

Thamrin

dan

Vergadering besar di Deli.
Malam tadi, dengan bertempat diroemah

toean Soeis di Julianastraat telah didirikan
soeatoe Comite menjamboet kedatangan

toean-toean M. H. Thamrin dan Koesoe“Pengan sangat saja minta pada saumo Oetoyo, jang akan sampai ke Medan
en
saudara saja jang boekan Christ
hal
segala
kira-kira hari Sabtoe dihadap ini.
, soepaja baik dalam

doeloe sebagai tidak maoe tahoe

n keadaan mereka, sebab dengan

n seroepa itoe, moedah-moeda-

Telah didirikan satoe Comite, dari toeantoean berikoet ini:

Jang mendjadi

besar akan menguen-

sebab, jalah:

—

Djamal Oedin tidak maoe boelatboelat sadja masoek perangkap Parada.

ang

Koerban

kebakaran

Rampah.

Tanda

boedi

ke-
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Soedah Diperbaiki

Band Boeroek

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

toean merasa senang dengan

Memperbaiki
Band
15

boeroek

Selamanja

dan

Memperbaroei

Specialiteit

Itoelah

kita

kita pocnja kerdja
Tanjalah

00000000000000
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lembar

Barong, Balige, Samosir dan
akan dilakoekan propaganda,
soed itoe.

Djangan
Bawalah

ja mengapakah?

vergadering itoe bil conclusie: poenale sanctie lebih
aandeel jang heibait di KrekotdaripadadiDeli:
telah mendatangkan kapitaal f6800.—
Bestuur bermaksoed djoega akan meSenantiasa direclamekan, bahwa Bintang
ngadakan vergadering di Pahae, Panga- Timoer soerat kabar Indonesier
jang sebetelah terdjoeal 680

Jang
mendjadi koerban ini bernama
Mirjam, seorang Indonesier Djawa.
Hari minggoe pagi dilansoengkan dengan

Apa

Krekot?

sehingga pada waktoe

manoesiaan.

Weefit

jang lain-lain djoega asal mendapat lain
pintoe dengan lantas akan meninggalkan

ngat gembira atas pekerdjaan
didjadikan itoe, dan masing-masing maoe rapa orang Journalist bekas kaoem boeroeh'
membeli 12, 20, 30, 50 dan 100 aandeel, Krekot, kdengan ringkas kitadapat
3

Koesoemo

Oetoyo.

moer, ada harapan

doerkan maksucdnja.

Sekian keterangan Correspondent kita.
Kalau kita rakamxan disini, soetat-soerat:
jang maoe jang kita terima dari kiri kanan, dari bebe-

mengetahoci
keadaan
Kolonisatie, dan
berbagai-bagai perkara jang berhoeboeng
dengan itoe,

Biarlah mereka membelakangi kita, teta-

Rynsche Zending, soepaja

lansaran

Journalisten jang diikat
Poenale Sanctie.

Marzoeki.

pi kita dengan gembira selamanja doedoek

akoe
tidak pernah memperdoelikan halmoe”—kita tentoe akan mendjawab: ,,sesoeatoe
jang koeperboeat goena kebaikanmoe, akoe tidak menghendaki oepah."

engadilan doenia menghoekoem mere-

Soeara Ramai.

boedi kemanoesiaannja Bestuur Sjarikat
Tapanoeli.:
Mangaradja Ihoetan mendaApa ertinja perangkap dalam perkara ini.
pat tjelaka masoek toetoepan tengah meKita ingat toelisan Correspondent kita
lakoekan kewadjibannja, maka oleh Bedari
Jacatra, jang dimoeat dalam Sinarstuur
Mij.
itoe
boekannja
hargakan
kepaPada hari Minggoe dihadap ini, dimakdanja,
tetapi ia diseboetkan mangkir de- Deli hari Sabtoe. Antara lain-lain kita
soed akan diadakan satoe Openbare verngan djalanj. tidak pantas, pada hal Di- koetipkan berikoet ini:
gadering, dimana akan berbitjara toean- recteur ada menjatakan dengan soerat opKita seboet,
jang penting-penting
toean M. H. Thamrin dan Koesoemo sil, bahwa M. Ihoetan selama dalam toesadja: redaktoer selama sakit tidak
Oetoyo, tentang: Nationale Fonds, arti- toepan diberi verlof. Bestuur perloe medibajar (t. Sjamsjoeddin).. .redaktoer,
ngatakan
mangkir soepaja gadjinja tidak
jang lebih dari seboelan sakit dengan
kel 161 bis, artikel 153 bis dan ter. .
poela dibajar. Lain dari itoe ketjelakaansendirinja dianggab dilepas (t. SjamTelegram Aneta kemaren dari Padang, nja sewaktoe mendjalankan kewadjibannja
sjoeddin... biar poen padanja didjanjang kita mocatkan hari ini, bahwa di itoe didjadikan poela alasan boeat mengedjikan nanti pertengahan boelan Juni
Padang kedoea toean-toean itoe telah me- lepaskannja.
boleh kembali bekerdja... konon dengadakan vergadering, jang beroleh koenngan mengadakan
perdjandjian-perBoekankah
terbalik sekali dari
peri
djoengan ramai.
djandjian baroe sama sekali). Dikehenboedi
kemanoesiaannjaj. biasa berlakoe
Kira-kira tanggal 12 Mei kedoca toean- didoenia ini.
daki soepaja redaktoer-redaktoer Krekot
toean terseboet berangkat dari Fort de
tidak bekerdja (membanto
lain-lain
—0—
Kock dan tanggal 14 Mei sampai di Pesoerat kabar, tetapi karena ,isi-perioek”"
Handelsvereeniging Batak.
matang Siantar.
Krekot moestahil akan dapat mentjoeBaroe
ini dikabarkan, berselang beloem
Di Pematang Siantar akan dilakoekan
koepi keperloean hidoep ... kehendak
socatoe perdjalanan, ocntoek memperha-! lama, anak negeri di Bataklanden mendiKrekot itoe tidak diambil asi oleh toeantikan keadaan ondernemingen dan Kolo- rikan seboeah Persekoetoean dagang, Leredaktoer.. .t.t. Abas Abisin, Kanoen:. .
bih djaoeh dikabarkan:
nisatie.
jang doeloe, t.t. Manoppo. Zainal...
Kongsi itoe mempoenjai kapitaal (50.000
Kira-kira hari Sabtoe, tanggal 17 Mei
jang sekarang. Orang diperselakan meterbagi atas beberapa aandeel, dan satoe
baroe sampai ke Medan.
noelis soerat sendiri pada tt. Manoplembar aandeel harganjaf 10,- . Maksoed2
po, Zainal dan Sjamsjoeddin
berapr
Perdjalanan ini, ada soeatoe perdjala- Persekoetoean itoe ialah, akan mengjikkan
visi-perioeknja“ dari Krekot oentcek
nan j”ng penting.
hasil dari harga barang2 jang keloear.
pekerdjaan sematjam itoe.
Toecan M.H. Thamrin seorang anggota 2e. memadjoekan perniagaan anak negeri
Soenggoeh kita bertanja : Mengapadari Commissie tentang artikel 161
bis, 3e. memperhatikan barang
jang masoek
kah
toean Abdoel Moeis meninggalkan
artikel 153 bis dan ter, sedang didalam dan keloear dari Bataklanden (Import
Krekot?
Mengapakah t. Abas Abisin
Volksraad,
beliau
seorang jang keras Exeport).
1
hari
ke
Doenia Film? Mengapa
,.menjerang“ poenale sanctie. Djadi dengan
Beberapa hari jang laloe telah diadat.
Monoppo
lari ke Nieuws? Ja..:..
perdjalanan ini, beliau akan melihat dengan kan vergadering, diroemah sekolah Zenmengapa
t.
t.
Rachmadi, Manadi, Gatot,
mata sendiri.
ding di Taroetoeng, jang dihadiri oleh
mr.
Soenarjo,
Machfoeld, Kanoeri, SylSelain dari itoe, sclakoe seorang pe- -- 100 orang, soedagar-soedagar dan Raban,
Sjamsjoedin
enz. enz. enz. €nz.
mimpin dari Nationale Fonds, perdjalanan dja-radja dari Silindoeng Pahae, Pangasoedah
sama-sama
lari
dari Krekot ?....
ada poela pentingnja goena fonds itoe, ribocan, dan Hoembang. Bestuur boeat
dan
mengapakah
kiranja
maka konon
jalah mengoempoelkan
wang didalam sementara ialah: "President Sintoc Mar-

Achmad
Arsjad.

ngan didikan Rynsche Zending made pada soeatoe bangkoe bersama sama deHari Sabtoe jang laloe poekoel 12, teGermany.
ngan saudara-saudara kita dari Bataklan- lah meninggal seorang diantara tiga orang riboean, dan Hoembang, oentoek menaNampak sekali, bahwa mereka itoe den.
rik hati anak negeri, akan sama mempolitie
jang terbakar ketika menolong
sih tidoer dalam selimoet jang maha
Mereka tidak mengatjoehkan hal ihwal memadamkan api pada kebakaran atastiga bantoe persekoetoean itoe.
Indonesiers jang banjak ! Kita jakin, masa
Pada tanggal 18 Mei, akan diadakan
Pikir mereka, kalau mereka seagama itoe akan datang. Kita pertjaja, barang boeah roemah di-Rampah baroe ini.
Doea
orang
lagi
jang
lain
sekarang
vergadering
Pangariboean,
dan" pada
jan orang-orang Europa mereka sesoeatoe jang dirasai oleh manoesia didakeadaannja
sangat
mengewatirkan
poela
tanggal
22
Mei,
di
Parmonangan,
sedang'fengan rautomatisch” lantas tertempah lam
hidoepnja, akan mempengaroehi ma- akan djiwanja.
kan
ditempat
jang
lain,
seperti
Siborongsendiri.
Faropa
jadi orang
noesia itog lahir dan bathin.

Tetapi

Di
sch

toe dari pihak jang berwadjib tidak akan
loepa memberi bantoean, sama ada orang
banjak
tentoe akan toeroet memberikan
dermanja.

Toean Koesoemo Oetoyo, adalah seorang
Sinar Deli soerat kabar oemoem, anggota dari Centraal Comite Kolonisatie, ban Tobing, dan Secretaries Maroeap
Pohan
membawa soeara Indonesiers oemoem, dimana
didalam
kedoedoekannja
hingga soeara kita boleh dipandang soeara selakoe anggota Gomite itoe, beliau perloe
Orang jang hadir itoe semoeanja sa-

daan bangsakoe bangsa Batak jang
tanah air dan jang bersatoe tempat Indonesiers jang sebanjak ini, kita beloem
mpah darah dengan saja, jaitoe sau- sampai hati akan membelakangi mereka.

"hra-saudara saja asal dari Bataklanden
n jang menganoet agama Christen'

pengoeboeran

Tjara boedi kemanoesiaan, tiap
- tiap
Dengankalimat: ,,di Krekot ada Poenale
orang jang mendapat ketjelakaan didalam
Sancie?“
dalam roeangan kabar Indonesia
waktoe mengerdjakan kewadjibannja, hahari
ini
kita
moeatkan satoe berita, bafiroes dihormati. Sajang anak isterinja

en.

Indonesiers

00000000000

ea
OK

kara ini, jalah: Sinar

atas

j
tidak ada, sebab ia masih beloem kawin. wa tocan Djamal Oedin jang sedianja
Secre(Pengganti
$ Hasgan,/Nog| Arifin
TiKalau ia mempoenjai anak dan isteri, ten- akan mendjadi Hoofdredacteur Bintang

sedjati.
Boekan tempahsa automatisch mendjadi bangsa Europa. Sebab kalau boekan bangsa Indonesiers tentoe ta" ada
lagi satve bangsa jang bisa seperasaan

pers Indonesier jang
Rynschezending,
mempd-yjai perhatian besar didalam per-

GANDHIE.

Soeis (Voorzitter).
M. Samin (Secretaris),

,

betoelnja. Tidak lain dari

Landraad, karena diadoekan oleh

dapan

ta

00000000 00000

la

MAHATMA

taat)

Simla,

kehormatan

majatnja.

Akoe tidak pertjaja, agama tiada mempoenjai perhoeboengan soeatoe apa dengan politick. Politiek
la mendapat tjelaka sehingga beroleh
jang tertjerai dari agama, adalah socatoe majat jang kematian sewaktoe mendjalankan kewamelainkan padan oentoek dibakar.
djibannja.

sesama
kemariSebc'”'”' Tidak maoe kenal
:
kawat.
Indonesiers.
Sah
kawa
datang.

setjara

Tahoen
ke I.

|

1930 — 14 Zoel'hidjah 1348.
Mei 198

Kita.

bisa bikin baroe.
atas djaminan

oleh kita.

keterangan !!
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sar-besarnja. Tetapi disanalah poela, sewe-

nang-wenang jang paling besar, jang dila-:.
koekan oleh satoe Penerbit soerat kabar
terhadap kepada Journalisten.
Sewenang-wenang jang seroepa ini, tidak boleh kita biarkan bersimaharadjalela didalam pergaoelan kita. Oleh sebab
itoe, Journalisten, haroeslah mengambil
soeatoe tindakan, akan menghapoeskan
segala perboeatan diloear kemanoesiaasi
itoe.

Kita, Journalisten Indonesier, jang bekerdja tidak mengenal ketjelakaan diri
sendiri, goena membela hak-hak kaoeti
boeroeh, sebaliknja, ada soeatoe ketika

poela kita, selakoe kaoem boeroeh, mesti
membela hak kita.
Dari djaoeh kita

toendjang, gerakan

jang sekarang sedang dioesahakan di
Jacatra, dimana kita dengar sedang dioesahakan akan mendirikan satoe Journalistenbond.
Kita harap, bond ini segera berdiri, dan

akan kokoh, djangan seperti jang soedal
soedah. Dan

menjapoe

ia akan beroesaha,

bersih

oentock

perboeatan-perboeatan

jang beroepa aniaja, terhadap

ten selakoe kaoem

Journalis-

boeroeh!

Controleur L. Pakam wakil
Gouverneur.
Sebagai soedah tersiar, toean Scheffer,
wnd. Gouverneur jang

tikan Van

Sandich selama dalam Serta

, beroleh

controleur

tinggal di

verlof poela. Berhoeboeng dengan itoe
kabarnja jang akan menggantikan toean
Scheffer, sebab verlof, ialah toean Spoor
Serdang.

Ia tetap

L. Pakam dan tetap mendjadi Controleue-

schap Serdang. Padanja
| Controleur van Hubenet.

dibantoekan

t.

Josea Sibarani.

Kemarin doeloe pagi tg. 11 dezer, di
Bandar Chalipah (Tebing
inggi) terdjadi
antara Atjeh dan Deli.
Kedjadian hari ini di Pematang Siantar,
satoe bahaja pelanggaran atas diri seorang
anak ketjil beroemoer kira-kira 5talioen,
Didalam kampoeng Christen djadi gemDemikianlah, jang menjebabkan antara menjebabkan pada baliagian-kepala dan
€
L
kedoea belah pihak sama
mempoenjai paha anak itoe mendapat loeka.
Doe- par, mendenga: doea letoesan send'jata api,
LARI MALAM.
jang rapat.
doek perkara seperti dibawah ini:
Seorang jang terkenal hartawan, jalah
'Poekoel 4 dinihari, pada tanggal 30 perhoeboengan
Iboe
Sjarifah,
memandang
Noer
sebagai
Satoe auto jang disoepiri oleh seorang
April djalan 1 Mei 1930, toean Zakariah,
Josea
Sibarani, seorang Indonesier Christen
tinggal di Ardjoenostraat Medan, anaknja sendiri. Hampir setiap hari Noer Indonesier nama Amat, datang dari Teb. Batak, didalam roemahnja di Kampoeng
diroemah gadis itoe. Dengan tidak soeatoe Tinggi, maksoed hendak ke Pangoerawan
telah
terbangoen dari tidoernja, karena
dahalangan, ia boleh keloear masoek makan (Batoe Bara). Sesampainja dekat moeka Christen, telah didapati berloemoeran
mendengar pintoe roemahnja diketok amat
dan
,tidoer
tidoeran“.
Mesdjid
Bandar
Chalipah,
dengan
tiba2
rah,
dan
tidak
berdjiwa
lagi.
keras dari loear.
Apakah
achir pergaoelan antara seKetika pintoe diboeka, dihadapan pintoe orang laki2 dengan seorang perempoean? seorang anak ketjil berlari dari seberang
djalan memotong motor kenderaan terseDari
pemeriksaan ternjata, hartawan
berdiri seorang anak moeda remadja, jang
Kemanakah toedjoean ,,persahabatan" se- boet.
Josea
Sibarani
menghabiskan djiwanja,
tangkas roepanja.
Pakaiannja
koesoet.
orang gadis dengan seorang pemoeda?
Sebab kedjadian itoe dengan tiba2 djadi dengan djalan sebagai berikoct:
nja menoendjoekkan hati jang berDoea orang toeroenan Hawa dan A- sang soepir tidak bisa menjingkirkan badebar.. Keadaannja, menoendjoekkan
ia
dam, j. bergaoelan, istimewa semendjak haja itoe. Tapi beroentoeng djoega, kaLehernja ditekankannja kepada satoc
datang dari perdjalanan jang djaoeh.
ketjilnja, telah menjebabkan bermillioen2 rena anak itoe tidak sampai tergiling,
senapan dubbel loop. Dengan djari kakiSesaat kemoedian, dibawah tjahaja lampoe jang baroe menjala, pemoeda itoe perkawinan. Telah menjebabkan beberapa tjoema terlanggar oleh palang moeka auto nja, pentilan senapan itoe ditariknja. Temitoe sadja.
Hal itoe tidak heran, sebab bakan jang pertama ini, tiada tepat memenghampiri toean Zakariah. Dengan soe- laksa ketoeroenan.
ara jang gemetar ia berkata: ,,ajah !"
Toean
Zakariah terperandjat sedjoeroes lamanja. Boleh
djadi seakan-akan

bermimpi.

Dihadapannja

berdiri anak

kandoengnja, jalah Pemoeda

Moehammad

Demikian
djoega antara Noer dan
Sjarifah. Pada achirnja, pergaoelanmereka, telah menjebabkan persetoedjoean akan

sang soepir ,,sigap" memakankan rem-nja.
Sesoedah terdjadi ,,bahaja" itoe Amat
pergi kepolitiepost disana, sebab dichoe-

ngenai. Kemocdian dioelanginja sekali lagi, hingga ia roeboch.
:

atrinja

memberi pertolongan.

akan

poekoelan

ramai-ramai

Tidak

lama

kemoedian,

datang

Dari

Dokter

pemeriksaan

Politie di

Tebing Tinggi, hoofdag

klasje B. van der Haar.
Idem dari idem di Tebing Ting,
idem di Medan, hoofdagent 2e klasj
B.C. Portier.
Ditempatkan didaerah Gouvernem
Oostkust van Sumatra politie-opziener

L.M. Mesterom, sekarang didaerah ass!

tent Resident Billiton.

:|

Dipindahkan dari Algemeene
Politie di Medan ke Algemeene (

A59 000006

me-

noelis:

'''Soeatoe hikajat jang benar terdjadi didalam boelan Mei 1930

.

Corresp: S. D. dari Teb. Tinggi

“

Kenderaan setan menjantap.

: ' Penganten baroe ditangkap politie.

b

SPORT
Persadaan Contra D.S.V,
Adadjoegaoentoengn
kalau veld betjek.
Meskipoen tanah lapang Hakkastr:
betjek, karena hoedjan lebat malam
sampai sore siangnja tidak kering-kemar

doeloe telah berdjoeang boeat Compet:
O.S.V.B.

le. Kl. antara Persadaan

ngan DS.V. jang berachir 1—0 oen

kemenangan
Persadaan
alias sibadj
blauw.
Berhoeboeng dengan betjeknja padi

dari familie
anak jang berbahaja itoe. Dokter ternjata, bahwa satoe diantara
semendjak 2 Ditempat mana ia terangkan, bahwa ia telah pelor itoe menemboesi badannja dan imoeNoer....
voetbal menjebabkan samenspel kedoea
tahoen jang laloe.
melanggar seorang sanak ketjil jang beroe- ka kebeWikang. Dan pelor jang sebocah belah pihak
tidak kelihatan betoel dan
moer Meekini5
poem:
la anda lagi tinggal didalam peroetnja.
Moehammad Noer, anak kandoeng toean
Selaloe doorbraak dari Masing-masing pihak
ini
perkara
kan
lankan pemeriksaan ketempat terdjadinja
Noer telah mengabar
Zakariah. Tetapi, ketika Noer masih dibaDokter tjoba hendak menolong djiwanja, kandas.......
wah oemoer t. Zakariah telah bertjerai de- kepada iboenja, dan kepada ajah tirinja. kedjadian itoe.
tetapi setengah djam kemoedian, djiwaPihak D.S.V. dengan pertolongan leftajah ini, seorang ajah
Dalam pemeriksaan, seperti ternjata si nja melajang.
Soenggoehpoen
ngan iboe anak itoe.
wing Dr. Druy, selaloe beroleh #kans
saAmat dirasa tidak bersalah, karena terdjaKetika ketjil, anak ini tinggal bersama tiri, tetapi beloem tentoe, akan lebih
Jang mendjadi sebab, mengapaia sam- didoel moesoehnja, tapi sehegitoe banjak
itoe.
tiri
ajah
dari
ja
dinja hal itoe kira-kira dipertengahan djalan pai memboenoeh diri, beloem diketahoei. kans, djadi
kandoengn
ajah
jang
Langsa
Di
Langsa.
neneknjadi
dan
iboe
terlepas sebab bagian tengah
Dan, kehendak Noer telah diikoet oleh jaitoe 5 M. dari pinggirnja.
—0—
djoega ia sekolah pada H.l.S.
dari voorhoede tidak safe bikin scrimla terkenal seorang anak jang nakal, te- orang-orang toeanja. Menoeroet setjara
Pertanjaan toean M. Soangkoepon.
mage. Sedang centerhalf Van
Lind
Amat (sopier) diproces verbaal dan anak
meroeskan adat, telah dikirim socatoe oetoesan ketiada
Ia
mandja.
tapi
ini hari kelihatan tjoeaknja . dengan
Toean
Mangaradja
Soangkoepon
jang berbahaja itoe, dengan segera dikirim
pada familie Sjarifah, akan meminang.
sekolahnja.
begitoe serangan-serangar: dari voorhoede
Poetoesan pinangan itoe, jalah : DITO- ke Tebing Tinggi Hospitaal boeat berobat memasoekkan pertanjaan dengan soerat
Beberapa kali ia telah meninggalkan
Persadaan,
atas pimpinan Fridolin
kepada
Regeering
seperti
berikoet
:
—0—
Langsa, seperti pergi ke Tanah Djawa, LAK.
mengoendjoekkan triospel bagoes sekali
Kepada
Ali
Akbar
gelar
Datoek
Dr. Burger dengan Kolonisatie.
oentoek mengadoe peroentoengannja, tetaLaksamana Setia Diradja, seorang sehingga disatoe waktoe didoel D. S. V.
pinangannja ditolak, Noer
Semendjak
Sebagai
soedah
tersiar, bahwa dr. pembesar Keradjaan Siak Sri Indrapoera timboel pergoeloetan seroe dengan satoe
pi achirnja ia kembali ke Langsa djoega
Ia tjinta pada iboe dan neneknja, teta- djadi berat kakinja akan datang berkoen- Burger, Controleur Bindjai, soedah diang- di Boekit Batoe (O.v. S.) diberikan hak- longshot dari sajap kanan: tiba-tiba keekat mendjadi Secretaris Centraal Koloni- hak dan kewadjiban, bersetoedjoe dengan per Waaijer disoeroeh ambil bal dari
tjintanja pada seorang... djoeng keroemah Sjarifah.
pi lebih poela
ketjil, ia leloeasa didalam satie Comite. Tanggal 22 dezer in akan
Semendjak
ketoeroenan Hawa, jang tinggalnja tiada
satoe beschikking dari Soeltan (Siak dd. dalam djala, 1—0 boeat keoentoengan
itoe. Semendjak ketjil ia boleh berangkat ke-Djawa.
roemah
Persadaan.
djaoeh dari roemah iboenja.
10 Februari 1858.
Berhoeboeng
dengan
berangkatnja
Inilah djoega jang menjebabkan sedja- lelocasa bertemoe dengan Sjarifah, moePermainan moelai sama bdrat, disini
Sibertanja
mendapat
kabar,
Soeltan
Siak
pinangannja ditolak, ke-Djawa itoe, ia perloe lebih dahoeloe
soeratnji. lai pada waktoe
melangkah,
ia
oeh-djaoeh
achterhoede D.S.V. dalam berhati-hati,
dan
wakil
Pemerintah
ditempat
itoe
telah
pandangannja dan langkahnja djadi ter- hendak memperhatikan sedalam-dalamnja
ke Langsa djoega.
mengoebah hak2
terseboet ditoekar de- back Olive tidak lengah dalm pendjahalang.
beroleh
tiada
ia
dan mempersaksikan dengan matanja sen- ngan memberikan ganti keroegian sekali gaannjas ,Offside-sijsteem"
Langsa
di,
Oleh karena
beloem lama ini, ia datang
mendjoempai orang toeanja,

pekerdjaan,
ke Medan,

jalah toean Zakariah.
Orang toea ini, karena banjak mempoenjai pergaoelan, dengan moedah dapat
pekerdjaan

satoe

mentjarikan

oentoek

Noer, pada salah satoe kantoor Gowvernement di Medan.
Karena sedjaoeh-djaoeh berdjalan, Noer
soeroetnja ke Langsa djoega, ia roepanja

tiada sabar lama-lama meninggalkan Lang-

sa. Ia minta permisi dari chefnja, oentoek
lamahari
pergi ke Langsa beberapa
Nja. 2...

Froean

mengenang

Zakariah,

sekalian

kedjadian pada beberapa hari jang

laloe

itoe. Terkenang olehnja, pada siang hari
Noer berangkat, tetapi pada malam itoe,
poelang ketika tengah malam bocta, de-

ngan roepa hati jang

berdebar.

»Ajah!“ — Noer berkata pada ajahnja,
dan menghampiri lebih' dekat.
Dengan soeara perlahan, ia membisik-

kawin.
Djandji

Tetapi

ini, telah diikat

siapakah

jang

hati jang

perasaan

dapat

menahan

berkobar-kobar,

siapakah jang sanggoep
noeh perasaan manoesia!

akan

dan

memboe-

diri akan keadaan kolonisatie-kolonisatie
(perkampoengan-perkampoengan)di-Oostkust
ini. Hari Sabtoe jang baroe laloe

goes

sedjoemlah

t1900 kepada

j. berhak

Begitoelah dalam satoe
Persadaan terkoeroeng he

sar2 negeri soepaja menimbang

perti dibilang

tocan itoe bersama-sama ass. resident oleh
pembesar2 itoe kepadanja terlaloe dari leftwing (Dr. Drijf)ke
Pematang Siantar tocan v.d. Graaf mem- rendah, sebab itoe ia minta kepada pembe- membahhajakan doel Persi

Dengan telefoon kemarin dikabarkan bogat perdjalanan kedaerah Siantar dan
Noer Asahan
dari Langsa: Moehammad
boeat memperhatikan keadaan
telah dilepas dari tahanan Po- kolonisatie dikeboen Haboko, Nijkerk, H.
litie, tetapi ia tiada boleh ke- A.P.M., Societe dan Harrisons.
locar dari watas Langsa.
Teroetama adalah kolonisatie di-Nijkerk
Sjarifah Aminah, poen kabarnjaia tiada boleh keloear dari

Langsa.

Seboeah
Malam

Mideenstand Eropah.
Sabtoe jang baroe laloe dalam

satoe kamar dari Grand Hotel diadakan
, inilah gadis jang vergadering oleh satoe comite oentoek

soeatoe

commissie oentoek

menaksir

kembali, tetapi permintaannja

itoe ditoelak djoega.

auto jang

berhenti

dihadapan

roemah.

diambil kepoetoesan menjatakan

pendiri-

Toean Zakariah menoleh ke halaman annja societeit itoe.
'Contributie ditetapkan sementara f
roemah. Ditengah-tengah gelap, berhenti

seboeah auto merk B. L. Diatasnja doedoek seorang perempoean jang menjemboenjikan moekanja dibawah kain kekoedoeng.

Siantar, telah dikorbankan oleh api.
Keroegian kira-klra 10.000. Toko itoe
dipertanggoengkan
pada doea kongsi
assurantie, djoemlahnja lebih dari f10.000.
Asal api beloem diketahoei.

Ketika orang toea itoe menghampiri
perempoean terseboet, toeroen dari auto,
.mendjalang kedoea belah tangan toean
Zakariah.

Mak tiri Moehammad Noer (isteri toean #akariah jang sekarang), menjamboet
mantoenja itoe.
candidaat

Duitsche dan
wakil dari detailhandel,
Engelsche Kolonie, Perkoempoelan Personeel Eropah dari D.S.M., I.E.V., Ambtenaren,
Assisten

15 Mei j.a.d.

dan penghabisannja ialah

Importhandel dan Vereeniging
ini Deli. Masing-masing lid akan

24

Juni 1930. Sesoedah 24 Juni moerid-moe-

3.- rid tidak akan diterima

saban boelan dan oeang entree f 10.Comite itoe terdiri dari toean2: Bleyie,
Greutzfeld, Devlin,
Haasloop, Werner,
Homijer, Jorg, Knuttel, Neijhoff, de Ruyter, Simons, dan Vermeulen,
semoeanja

koe

doel

longshot

4 berkali2
tapi sediatas: hampa sekali

D.S.V. ers. kakinja berat,

ng betjek

itoe

tx

datang poela menoeloeng,
dapat

dipergoenakai

pera

Persa-

boeat meretour
« segala
Apabila hal ini benar, maka sibertanja daan
itoe didirikan mendjadi tjontoh kolonisatie ingin
tahoe apakah keberatannja boeat serangan moesoehnja.
jang boleh dikatakan hampir seroepa meloeloeskan permintaannja itoe jang meSekarang Persadaan daj
iranmedengan kolonisatie di-Haboko.
noeroet pendapatan sibertanja ada diatas njerang dari kanan kiri bangean tjpekoep,
Kolonisatie Landschap
Bandar akan patoet, dan djika tidak apakah alasannja dan beberapa kali poela Hf-dplay diper-

Kita mendengar
kabar, ada da'wa, diperhatikan djoega keadaannja.
Lo
bahwa Aminah telah semendjak beberapa
lamanja dikawinkan dengan seorang dari
Kebakaran di Pematang Siantar
Djohor. Oleh siapa perkawinan ini dilaKeroegian f10.000.
koekan, beloem ada beritanja.
Malam minggoe. toko O. H. SimaKonon sedang dilakoekan pengoesoetan. rangkir di Kampoeng Christen Pematang

aan
societeit baroe dari kaoem

boeat me-

ngadakan

maka

permintaannja

itoe

ditolak.

Lagi pertanjaan lain:
a. Wan
Kitam
ada dapat bagian

dari

hasil tanah Senembah, sebab beliau

termasoek ahliwaris dari radja Senembah,
banjaknja f80 seboelan, jaitoe menoeroet
poetoesan
Sultan Deli ddo. 10-10-1905.
Tapi sedjak 1 Juli 1907 beliau tidak dika-

lagi.

—9—
Perhoeboengan penerbangan Medan Java.

long,
loei, meskipoen keeper Wagyer berhjdapan dengan moesoeh.
Beransoer-ansoer permainan berimb:

begitoelah sampai fluit pandjang ber!
nji, Stand tetap

1—0

boeat Persadaar

Kita haroes sesali centerhalf Persadaa

sih lagi. Sebab itoe oeang perloe oentoek

selaloe oendjoek ,freekick“, berasal da
main sore, oentoeng sadja tidak sampaid

penghidoepan

tjap oesiran.

beliau, toean Soangkoepon

—0—
ingin dapat keterangan dari Regeering,
apa sebabnja hasil tanah itoe bagian beliau
Neutrale H.LS
telah beberapa lamanja koctjintai, seka- mendirikan seboeah societeit baroe dari
Neutrale Hollandsch Inlandeschool di ditjaboet.
rang koebawa kehadapan ajah." Sambil kaoem Middenstaand orang Eropah,
Dalam tempo empat belas hari lagi akan Medanakan moelai menerima moerid pada
b. D.S.M. telah pasang djalan rail meberkata demikian, Noer menoendjoek ke-

kan ketelinga ajahnja:

lihatkannja.

diatasnja sekarang. Orang j. terseboet kemoedian ini merasa tawaran j. diberikan

laloei keboennja Wan Kitamdan tanah
jang lebih doeloe soedah disediakan oentoek djalan orang kampoeng Sigara-gara

—o—
International II - Horas II.
Hari Sabtoe boeat 2e Competitie, di

lansoengkan
perdjocangan kedoea clul
klasse II diatas, jang bercahir 2—0” oen
toek kemenangan Internationaal.
Djika Intern. teroes meneroes berolet

(SO.K.) hingga banjak menjoesahkan kemenangan, ia ada harapan.... tetap
orang-orang kampoeng jtsb. D.S.M. ber- kalau ia berpenjakit sama dengan ia poei

djandji maoe adakan soerat contract dengan nja abang (le KI.). ia boleh minggir2 ...
—0—
tapi sebeloem soerat diDimoelai permoelaan Wan Kitam,
Bandoeng
contra
Betawi. 2—7.
|
Augustus dihadap ini. perboeat, D.S.M. teroes tebang pohonPertandingan jang dilansoengkan antar:
pohon bamboe Wan Kitam dan boeangi
Perhoeboengan dienst oedara antara Java
dengan Bandoerg pada tangga
tanah dari djalan jang diperboeat oleh Betawi
dengan Medan soedah dipoetoeskan akan D.S.M. kekeboen beliau itoe hingga beliau 12 Mei kemarin berachir dengan 2 —
dimoelai pada awal boelan Augustus ini.
oentoek kemenangan elftal Betawi.
B. O. W. telah dapat keroegian kira-kira f 4060.

Berhoeboeng dengan ini, pihak

—0—
Lebih djaoeh D.S.M. telah rampas lain
Soerabaja contra Semarang. 12—3. '
tanah
dari
Wan
Kitam
zonder
idzin
Pertandingan elftal Sgerabaja dengan
penjiaran ngan di Pakan Baroe itoe soedah dapat beliau.
leden, dan dibantce dengan
dipergoenakan.
Semarang
jang dilangsodugkan kemarin
circulaire2
serta
lijst2
oendangan,
roePertjobaan 2 beliau mintak tolong pada
Gadis itoe laloe dibawa kedalam
lapangan di Labocan Roe- pembesar-pembesar di S.O.K. semoea sia- berachir dengan 12—3 boeat kemenangan
Pemboeatan
Bagaimanakah
halnja
dengan
societeit
peoek,
mengant
mah. Roepanja selain
tilikan
koe jang dikerdjakan dibawah
ti- Soerabgja.' Pada waktoe pauze stand 3—1.
so&dah moelai ,,main keron- Taman Persahabatan? Tindakan apa jang
roetnjapoen
di- sia belaka. Apakah pemerintah
tjong."

Minoeman dan makanan

soedah sedia.

Semalam-malaman itoe, tidak ada jang
tidoer. Masing-masing mentjeriterakan halnja.

1
SEMENDJAK BEBERAPA
TAHOEN JANG SILAM.
Malam semalam itoe, telah didjalani
dengan hikajat, bagaimana antara siga-

memboeat propaganda

bocat mentjahari

menerangkan,

bahwa

lapangan

penerba-

Controleur dan di Rantau Parapat
telah diperboeat oleh Bestuurnja?
soedah
Diharaplah djangan poela terdjadi se- kerdjakan oleh Locale Werken
dimoelai.
bagai Comite Jongens Internaat dan Club
Dekat Kota
Pinang mesti ada
”segebouw
jang divoorzitteri oleh toean
boeah
lapangan
jang
perloe
tempat
toeAbdoellah Loebis itoe, meskipoen sedikitternja oeang soedah terkoempoel, sampai da- roen pada tatkala tiba ketjelakaan
bang.
Boeat
ini
ada
terdapat
lapangan
lam tempoh tiga tahoen beloem djoega
jang paling baik di Padang Lawas,
diada tampak hasilnja.

Oo
Burgemeester

mana seboeah tanah lapang boleh

ke Djawa.

dak

maoe

kasih

keadilan

Sampai sekarang itoe betara

sadja. Apakah ini perkara
lekas
diselesaikan ?
dida-

pati jang pandjangnja 650 meter dan

pada

Wan Kitam?
c. Wan Kitam telah mengadoe pada
Kerapatan Besar Deli tentang poesaka
isteri beliau Salamah jang telah meninggal.
tinggal diam

tidak

dapat

le-

Tjoema perloe beberapa
Pada tanggal 20 Mei Burgemeester kita barnja 200 meter.
— Negeri.
pohon
kajoe
jang
mesti
ditebang, dan Pegawai
ke Djawa boeat menghadis dau sipemoeda sampai melarikan diri. akan berangkat
diri Congres Decentralisatie jang akan dengan begitoe soedah boleh. dir ergoeLU.A.
pada tanggal 30 nakan.
Gadis itoe, Sjaritah Aminah, namanja. diadakan di Soerabaja
Loods mesin terbang itoe di Medan
memakan
ia
Disana
Ditempatkan di-Pontianak dan dibanini.
didepan
Mei
iboeKetika ia masih dibawah oemoer,
soedah selesai diperboeat alasnja. Ong- toekan pada Eerstaanwezend ambtenaar
di
djoega
begitoe
pembitjaraan,
boeat
a.
ajahnj
n
nja telah bertjerai denga
|kos mendirikan loods itse berdjoemlah b/d dienst der In-en Uitvoerrechten en
Iboenja, seorang jang berasal dari Beng- Bandoeng dan di Betawi.
accijnzendisana, L.Th.C. van Leer, sekaKita rasa tentoz sekarang toean itoe 160.000.—
—0—
koelen. Ajahnja, toean Sidi Amat, berapuntenAdspirant Ambtenaar 4e. klasse
segala
rang
dengan
lengkap
di
soedah
l
tingga
sal dari Periaman, selang
Seperempat
abad
dalam
Journalistiek.
di
dikemoekakannja
diBelawan,
. punten jang akan
Betawi.
Tanggal 15 Mei didepan ini, tocan Van
Djawa itoe. Sebagai orang soedah kenal
ajahja,
dari
rai
bertje
ah
Sjarif
Onderwiis.
Serelah iboe
terkeadalah
der
Laan, hoofdredacteur Deli Courant,
ini
Mackay
Baron
D.
tocan
g
seoran
dengan
iboe itoe kawin poela
ada A.de Boer. Hoofd der openb.
akan
tentoe
genaplah
25
tahoen
dalam
kalangan
Jourfasih,
redenaar jang
Voor Indie jang soedah masoek Islam. nal satoe banjak perhatian nanti disana. nalistiek.
EL.S. di-P. Brandan, karena hal jang
Semendjak ketjil, sampai besar Sjarifah menarik
Di Deli sadja ia soedah 25 tahoen perloe, - diberi verlof lamanja 14 hari,
Kalau tidak ada halangannja tanggal
tinggal bersama-sama dengan iboe dan
didjalankan di-Weltevreden.
dalam djabatan itoe.
ia kembali ke Medan.
Saba tirinja di Kampoeng Melajoe Langsa. 15 Juni
Kita
rasa
tentoe
tocan
itoe
akan
Djaksa.
ia telah berkenalan
Semendjak ketjil
memboeat soeatoe perajaan, boeat memKamdi
l
tingga
Noer
sebab
a/d
Adjunct
kepada
dengan Noer,
Dibantoekan
peringati tjoekoepnja beliau 25 tahoen
poeng Melajoe HI, lagi poela sama mebij den Landraad di-Tebing Tinggi,
Djaksa
dalam
djabatan
journalist.,
3
.
li kecetamaan didamata ocang, jang
ngadji.
Bagi orang Barat soedah kkbiasaan hal dilocar keberatan negeri, Hoofdposthuis
atau mal
dji,
menga
pergi
lam pergaoelan hidoep, hanjalah : BOEDI.
Djika kedoeanja
perajaan dengan zilveren- commandant der le. klasse b/d. VeldpoberdjaTetapi sekarang
BOEDI ditoekar oleh kekoca- itos didjadikan
pe rgi kesekolah, kedoeanja sama
litie disana, E, Titalekij.
.
perak)
jubileum (pesta

lan kaki.

tan: OEANG !

De Jong dari Soerabaja dan Sadjimin dari
Bandoeng dioesir dari tanah lapang permainan. Banjak benar orang menonton.

—0—
Inggeris contra Djerman.
Menoeroet kawat Aneta Reuter tanggasy

11 Mei, bahwa

pertemoean jang pertam:,.

dilansoengkan antara elftal voetbal Ingge,.
ris dan Djerman di-Berlijn dikoendjoeng,

oleh 50.000 orang penonton. Permainannj,.
berachir dengan 3—3. Tampaknja Djera

man lebih koeat.

de

—0—

ta

Mereboet kampioenschap boksen. r.
Dari Omaha (Amerika) dikabarkan ole,

Aneta Reuter,
seorang djago

bahwa Jack Thompsotb
boksen bangsa yaa

soedah memoekoel sasak kalah pada ka:
pioen boksen Amerikanama Jackie Fieldg.
sesoedahnja berkelahi dalam 15 second:
£

3

Aneta Reute”
Gerakan Gandhi,

tam

Sholapur, I! Mei. Hari besar IslioeBakrid
(Idoel Koerban) berlakoe dengio.:. :
baik dan aman, ketjoealiada satoe per
lahian terdjadi pada malamnja tatkala ora

banjak
an ya

memasoeki doea tempat pendi
Pakaian Uniform dan perka-

Hawa oedara masih noeh. Mereka itoe adalah doea diantaranja
mengantjam,
kaoem tarik dan doea - orang korporaal
kas2 dikeloearkan mereka laloe dibakar.
Sholadur, 11 Mei, Keadaan hawa oeda- toekang ternak dari tentera.
Sebeloemnja
datang politie mereka itoe ra disegenap . bahagian kota tampaknja
Pembitjaraan Rus - Tiongkok.
soedah boebar.
kembali tidak menjenangkan, Serdadoe
Peringatan kepada bertambah banjak datang dari Poona.
Moskou, 9 Mei. Delegatie Tionghoa
sehingga disini sekarang soedah didjaga dan pembitjaraan- antara Rns-Tiongkok
Tyabji.
oentoek menjelesaikan hal oeroesan djoeJalalpur, 11 Mei. Magistraat district oleh tentera dari 800 orang banjaknja.
Toko-toko dan fabriek-fabriek sekarang roesan kereta api Timoersoedah tiba
dari Surat menjerahkan sepoetjoek soerat
kepada seorang jang soedah beroemoer 80 soedah ditoetoep. Beberapa kedai men- dibawah pimpinan directeur kereta api
tahoen bernama Tyabji, pengikoet Gan- tjoba memboeka kedainja sebagai meng- Moh Me Sui.
Pembitjaraan itoe akan dimoelai tanggal
dhi, dalam mana diperingatkan kepadanja habisi tanda hartal atas penangkapannja
bahwa penjerangan jang bakal dilakoekan Candhi, tetapi koeli-koeli fabriek mem- 11 Mei.
pada hari Selasa terhadap kepada fabriek2 protest atas perboeatan jang tidak pantas
Mentjegah communisme di Mandsjoerije.
garam particulier di Sharasana ada satoe itoe. Sekarang tampaknja sebeloem koeliHarbin,
9 Mei. (Saigon Radio). Oentoek,
kedjahatan jang didjaga oleh Regeering koeli fabriek kerdja kembali, tidak pantas
mentjegah
mendjalarnja bibit communisme
dengan seberapa boleh soepaja djangan kedai-kedai diboeka kembali, teroetama
maka
Regeering
di Moakden akan mebagi dagang Eropah.
kedjadian
ngoemoemkan
seboeah
oendang-oendang
Tyabji menerima kasih atas kemoeliaan ROEPA'KABAR.
baroe
jang
bersetoedjoe
dengan maksoed.
hatinja itoe, tetapi ia katakan, bahwa
Kamers
van
Koophandel,
baik oentoek
”
DARI TWEEDE KAMER.
programa itoe tidak dapat dioebah lagi.
badan-badan
partigulier
mapepoen
oentoek
Perempoean boleh djadi Burgemeester,
Politie soedah banjak sekali jang datang
badan-badan
gouvernement.
Didalamnja
Den Haag, 9 Mei. Kamer soedah memkemari oentoek mendjaga keamaran. Fabriek garam Sharasana dikelilingi dengan bitjarakan Gemeentewet, dan telah mene- akan diatoerkan: Seboeah lijst dengan nama-nama employe-employebersamadengan
kawat. Sebeloemnja Tyabij datang menje- rima baik akan amendement Boon dengan

rang maka vrijwilligers soedah dipanggil
datang.
Simla, 11 Mei. Kabar2 jang diterima

dari Delhi, Lahore, Allahabad, Meerut dan

keterangan

4Slawan 35 soeara, dalam mana dinjatakan bahwa kaoem perempoean boleh diangkat mendjadi Burgemeester.
ang setoedjoe ialah semoeanja pihak
kaoem kiri, 9orang Katholieken dan no-

toedjoean

politieknja, peme-

riksaan atas keadaan-keadaan hartanja:
membatasi
correspondensi mereka itoe:

membatasi

waktoe
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SCHAKELSCH
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»Taman-Siswa”
MEDAN

KALAH
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4 4 0 Ga
ea
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Karena hendak verlof ka Bjawa,
tanggal 14
pada hari R ABOE
MEI 1930 djam 6 sore.
Di roemah MAS SARDJONO
schrijver Bureau Controle D. S. M.
Boentoe
A 8 No. 19 D Gang
Balistraat MEDAN.

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
dinding, djam westminster, gambarpot-pot
angin,
kereta
gambar,
boenga memakai standaart, gramafoon columbia, piring mangkok.dan
lain-lain.
Toean-toean jang soeka menerima pesanan
Mas Siman In! Hoofdconducteur Medan.
Mas Djojodihardjo schrijver Hoofd Magazijn Medan
Telefoondienst
"
Pintas

R. Soeharto schrijver Algem. dienst Controle
Bureau Controle
Kas D. S8 M

toelen

SELAMANJA

SEDIA

Medan's Warenhuis
Huttenbachstraat 29

MEDAN

Teletoon No. 20

12

“HN

00040 HL.

pr

00 SNN

Dari

kesal,

sehingga

mentjapai

kegoembirain.
Tanja keterangan

pada

|
»

Dapat dengan Huurkoop (ansoer)
gramophoon
merk jang terkenal,
dari pergaoelan Doenia dagang.
Terikoet 5 bidji
plaat tiap-tiap
mesianja. Model tjantik, potongan
tas perhiasan dalam roe-

Moechalis schrijver Bureau Bewegingen

Depot (Dok) — Medan

Amat — Teekenaar Tractie,,
Said
. Weg en Werken
Jang

96

Gn

mendjoe

HATA
Schrijver Kas D. S,

000

»

Moelai

Sd

Awas!!!

Awas !

dari sekarang oentoek keperloean kebon-ke- 1

bon di Oostkust,

kita soedah

adakan .Bioscoop”"

gambar) sewain compleet sama

(komedi

lampoe Electriesnja.

Filmnja disediakan jang kotjak-kotjak dan ramai.

dan

Pembajaran

direken paling moerah atau boleh berdamai.

Dan djoega

ada mempersewakan: VRACHT

auto

lain-lain.

Lampoe

AUTO

Electrisch boeat keperloean

Pasar Malam.
Keterangan boleh tanja sama :

BIOSCOOP ONDERNEMING
merk:

THONG

& Co.

Makaustraat (dibelakang
3

Telefoon

Royal

No. 491 —

Bioscoop)

Medan.

9
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SAROENG
Hanja

SAMARINDA

dapat

A

dan

AAA5 444444

BOEGIS

JANG

/TOELEN.

pada:

V.

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.

3

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

seteroesnja.
Tjoraknja teratoer dengan pantas dan memaniskan pada pemandangan, m2noeroet kesoekaan didjaman sekarang: klewrnja
berniatjam roepa
seperti: hitam,. copy, blauw, oemoe, hidjau,
gandaria, chocolade, poetih dan lain-lain.

Saroeng

Harga

f 20.- f 27.50 dan

Saroeng

boeat

pakain:

Samarinda dari soetera Shanghai

seperti

no. 1: A4 f 10.- f 15.-

f 35.—

Boeat didjoeal lagi:
diatas djoega no. 1: perkodi

f 180.- f 200.-

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

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

df 4.- f 10.- f

Saroeng

Boegis

bgeat

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

djoeal lagi: Roepanja hitam atau oemoe,

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

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

.

-sumatra

Hormat

9i

dari kita,

Gramophoon

mb DELI-B10SCOOP
Tjoema

Tinggal

2 hari lagi.

Senen 12 dan Selasa 13#Mei 1930
Soedah dipertoendjoekkan lima hari lamanja, saban malam penoeh
koendjoengi oleh penonton.

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

FOLLIES

of 1929
..yan
men-

MOVIETONE

Satoe film berbitjara jang soedah lama ditoengg Des
oleh pendoedoek DELI sekarang baroe samp,
Satoe pemandangan
Toneel. Tjeritanja

jang paling loear biasa diat
sangat ramei, actie, loetjc itoe

pertjintaan, hebat dan penting. Dimana penontosjie,
dapat liat dan dengar lebih dari 200 Nona-nona «

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

r
Sjamsoedin gir. Datoek Gampo Alamen schrijve
H. zaken
a grBurcau Beweging
H- L.
Bahaoedin
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dari Station Boekit
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Pajoeng
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Boekit
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PANAS
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000
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keperloean
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mengoendjoengi

Boeat
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Toean-toean
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Keterangan pada: Kepala sekolah.
98
saban hari sekolah.

00000000000
TN

Diboeka

0 0 Ge

1 Juli 1930.
.Lagere- school afdeeling menerima
moerid-moerid kl. 1 sampai kl. 7
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000400

Bio: scoop

kemerdekaan mereka

itoe,
memperamat-amati
pekerdjaannja,
Idoel Koerperajaan
Bombay bahwa
memata-matai
orang-orang
jang
dikoeatiri,
berna
Katz
Mei
10
pada
ban oleh Kaoem Islam
melarang
menjiarkan
tat-soerat
atau
lakoe dengan aman.
Journalisten Denemarken.
sebaran djikalau tidak lebih dahoeloe dapat
Den Haag, 9Mci. Kon. Luchtv. — Mij. izin
Perdjalanan ke Dharasana
Jalalpur, 11 Mei. Abbas Tyabij, peng- membawa 18 orang jornalisten Denemar..Ghandi, jang pagi ini tanggal 12 ken boeat mendjalankan — perkoendjoe- Penerbangan Kingford Smith melintasi Oceaan.
ganti
Middelburg,
11 Mei. Kingford Smith
Mei berangkat dari Kradi ke Dharsana ber- ngan propaganda.
tentera vrijwilligers
jang menginap pada auteur Hollandsch
sama-sama dengan
Perang saudara di Tiongkok.
Ghandi oentoek menjerang seboeah goedang | Peking, 9 Mei. Afdecling Tentera Oeta- Amerikaansch Van Loon, menerangkan,
garam, meminta kepadanjonja Sarojini | ra Nangking pada waktoe jang achir ini bahwa penerbangannja jang bakal datang
melintasi Oceaan dari lerland via
Naidu soepaja soeka mengepalai tentera| banjak membocat pelajangan diatas oeda- boeat
Foundland ke-New
York akan
vrijwilligers Ghandi itoe, apakala ia soedah | ta kota Chen Chow, jaitoe hoofdkwatier New
ditangkap. Bagitoelah diatoerkan Ghandi, dari Eeng Yuh Siang, dimana dalam tem- diteroeskan.
Njonja Naidu pergi ke Bombay oeatoek poh tiga hari 100 orang jang mati dan
Ia membawa 3500 Liter benzine oentoek
kesana 200 orang locka karenanja.
mengambil tentera vrijwilligers
penerbangan
dalam 36 djam.
.
boeat dibawa Dharsana
Kaoem
Extremisten
di
Indo
China.
Ada diterimanja 60 soerat permintaan
negeri
pembesar-pembesar
Kabarnja
Hanoi,
9
Mei.
Empat
orang
Boemidari
djoeroe-djoeroe terbang Belanda, tetan
pemboea
tempat
g
sekelilin
memagari
poetera jang berhoeboeng dengan hoeroe- tapi beloem
satoe orang jang soedah
ganam di Dharsana dengan kawat ber
hara di Yenbay soedah dihockoem bue- diterima.
doeri.

ADVERTENTIE | 0...ga

0000000
KE
2
?

jang terpilih tjantik, main dangsa dan menjanji
dihiboerkan dengan muziek jang sangat merdve,
dari
lagoe-lagoe
jang terkenal.
Dan
djoega'ak

RICHARD BONELLI, satoe bintang Opera jangan,
terkenal kampioen di New York. SUE CAROL, 4

satoe nona jang paling bagoes soearanja.
0
- Pendeknja
k'ta berani bilang, bahwa inilah 8
film bitjara jang paling bagoes jang kita soedah

pertoendjoekkan dalam ini kota.
Lebih doeloe dikasi gambar
bitjara jang terpilih. Dansatoe

News jang paling barve.

Jang

mana

penonton

nanti

dengar.

Mussolini
13 Bagian

liat

tambahan, film
Fox Movietone

Galamnja

berkata-kata, dan lain-

»

serta

#

laingsg Ios

cagina IV).

#000..o.oooo#e|d
Boekannja omong kosong

»NIO: TIIANG SENG"
Kesawan

No. 79

—

Tel. 663

boleh

ABDUL WAHID

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

sepatoe jang soedah siap
menerima tempahan.

Segala

PRTICULIERE
NACHTVEILIGHEIDSDIENST
Directeur

Telefoon

MULLER

Balistraat No. 6,

Ditanggoeng bagoes serta pas
potongannja menoeroet model
dan kemaocean- orang zaman se-

Selamanja menjediakan sepatoe-

nannja.

Medan

Kleermaker

- Deli.
Telefoon No, 1426 -0-- Medan

Dagalah harta benda toean!

7 —

bikin pakean “sama

ini adres jang soedah terkenal:

Medan.

berdiri moelai 1888 — 1930.

Oudemarkt.

tjoba

dan

matjam

terbikin dari
bisa terima.

992

MASSIS

loear

karang dan sedia kain-kain.

potongan jang

koelit

Dilocar kotg” Medankita

bisa

kinm derigan, rembolirs.

Europa kita

dari

Dan menerima pesanan

32

dan

kota.

37

Menoenggoe

hormat.

dengan

Kaoem sport !

000000000000000000000

SEPATOE

00000000000000000000000
» 8

Advert/ntiel

TOEKANG

Batjalah ! !

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

kaoes

voetbal

dan

kniedekker jang

kita sediakan

oentoek toean -toean.
Toengganglah

NEW

apabila

toean

Motorfiets

HUDSON

merk

dan MATCH.

LESS jang toean soedah ketahoei
kebagoesannja.
Djoega kereta angin merk MAG@NEET, tentoe tidak merasa tjape
ringan, ladjoe dan potongan bagoes jang terda-

pakai,

pat keadaannja.

GRAMAPHOON,
ngan

0000000000000

dan

Edison, Bell, kita ada sedia, Roepa -roepa

takaran

serta oekoeran.

Persediaan

besar

dari

timbaperkakas

segala motor dan pendjoeal arlodji merk Roskoph jang toelen.

Tjarilah

HAN

14

(punca

kita poenja

adres:

SENG &

Co.

Oudemarktstraat 53,

Telefoon 755 Medan.

8

.

tjap Boelan

koeroesterbbe,

Phpoan badantoean

minoemlah l2ggoer obal jap Boe/an
ja
epasehat
Hu lgi Fen,soInggal
selabbe.

Mentjegah
roepa roepa penjakit dalam
dan loear badan,

tersiar dan paling

ada

saban

seoempama

hari

3 X Anggoer

orang

menaboeng

2 glas ketjil sebeloem makan

nasi,

kesehatan.

Telefoon

L

Ada

djoeal

THAI

FOO

SENG KIE - Dispensary

No. 789, Postbox No.

djoega

114, Kesawan

SATIJRIN,

indahnja.
Sang

loepa

akan

kegaekannja.

la pclesier kemana-mana
pemocda-pemoeda

jang

paling

seindah-

pekertinja.

Dari sehari-kesa-

jang aksi

bertanja sinjongnjong

itoe

apakah

dengan

bertambah

gadis jang moedabelia.

tertjengang.

jang dipakai

Masing-masing

si kakek itoe?

J

TOKO

|

KATJA MATA

dan barang klontong

TJIN TONG & Co, Vossraat No 3— MEDAN
segala roepa

katja mata.

3555 3366 Gesao

Sanggaep periksa katja mata jang tjotjok oentoek kesehatan mata toean
- toean
dengan

ongkes

pertjoema.

Boleh toekar katja jang
...ta'
tjotjok
lagi
dengan
tidak

oesah

Djoega

keloear

sedia

kita kasi rabat jang

oeang.

Keoentoengan

besar

.
barang - barang klontong.

bagi toean
- toean.

Boeat beli banjafw boleh

pantes.

.

.
35

Fotograaf
Kesawan No. 58

Medan

Telefoon 1346
Cinema

toestel

Bioscoop, dan bisa didjalankan dengan Elec-

trisch

Battery

motor dan

Dinamo

10124 Harold Waiter (Harrold Lloyd
10297 Tailaring (Charlie Chaplin)

10222 Charlie's Double (Charlie Chaplin)

10123 Snub is Sciontifie (Snub Piollar)
Datanglah toean
- tocan dan ankoe-ankoe pereksa dimana
banjak

lagi

film

hormat.

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

bagoes

dipakai dalam roemah tangga dan-dibawak
dikebon - kebon dan bermatjam - matjam film
»Librarij" moelai 30-60-300 kaki pandjangnja.
No. 10278 Billy at Home

jang terseboet diatas, serta
tidak seboet namanja disini.
46

dengan

Maoe jantik?
Maoe gaja?
Datanglah di Cacuttastraat No. 31 - Medan
MN

imam
edia djoeal Pathe Baby

Menoenggoe

Awas!!

atelier

YEBATA
55990559955

berdandan-dandanan

melihat

1
terkenal.

(O.K.S)

tiada kalanja.

jang hampir berobah itoe nikah

Menjediakan

w

dengan

bingoeng

No. 61, Medan

obat koeat

Ia

AN-DELI

harian, sitoca-bangka itoe tambah ranggi kelihatan. Keheranan hati mereka
bertambah berapa kali lipat ganda
sesoedah lama ta' poenja lama

@ tanja

Hoofddepot:

POO

kakek

MED

»
»
KALAU ORANG HENDAK TAHOE, DJAWABNJA IALAH:
»
TEE
0? 0? MEMBIMBANGKAN HATI!!
»
OBAT KOEAT ,SAFOEFHIDJAZI"
»
» Obat jang tiada berimbang tentang kemoestadjabannja!
» Baik sekali oentoek orang toea, apalagi pemoeda-pemoeda!
.
Harga per blik. . . . f 0.80
»
0 Beli banjak oentoek didjoeal lagi dapat korting jang mengoengtoengkan sekali.
»
Menoenggoe pesenan dengan hormat,
0
4
e 000000 0000000000000000000000

banjak lakoe.

obat tjap Boelan satoe atawa

Sang

BOELANWEG,

@Pemoeda-pemoeda

an

Minoem

PADANG

sang kakek

!

Paling banjak

55

jang

Menoenggoe

tersedia

tempat

kita

jang

kita

dengan hormat.

000000000000000000000000010000000

obat

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

rembours.
Menoenggoe

dengan

SOO TOW

hormat.

@.L

Anggoer
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000000000000000 900000000000000

Sinar Deli
No. 62 Scl»sa 13 Mei

1930 — 14 Zoel'hidjah 1348 Tahoen

tangsi, bisa dilakoekan toentpetan-sebagai
orang jang meninggalkamj
djabatannja.
Seorang

Ikanggal
dari

waktoe

soedah lari

ba

tahoe

berkeperlocan. Tjatet adres ini. “Tjoekoop terkenal. Boeat oepah ,
Kapan
sarang pada ama letter baroe, perkakas baroe. Boeat stempel, Handteekakan,

pada

ia moesti mendjalankan dienstnja.

“

atau Rubberstempel apa sadja
sedia matjam-matjam. Lefter Latin

Dengan lekas dirappurtkan apa jang
soedah kedjadian, dimana
#emoedian dioemoemkan pada semoea kantoor politie,
ke I Belakangan, Oemar dapat ditangkap
lagi ketangsi itoe

tjitakan dan stempel,

Oepah

emar, pada

art jang lalog

tangsis orang

dibawa

dan Arab, roepa-roepa
vorm dan model.

bentoek,

Harga pantas.

Keloearan dan made ,,Pertja-Timoer
di Garantie.

jang segera di-

serahkan pada Landrechterakan diperiksa
perkaranja.
«

kedoea.

Lembar

F

agent politie

Seorang

agent politie

ang

lari

ka

dari

tangsi politie Pendjaringan soedah dapat
ditangkap.

Indonesia.

Inilah jang
Adi Negoro,

Dari satoe soerat
kita koetibkan:

,,djanda" !

prive dari Betawi

»Petjah kabar tentang mutaties dalam
journalistiek di Betawi : Manoppo ke Kali
Besar, Adi Negoro ke Krekot.
Meskipoen Bintang Timoer soedah menoelis reclame berkolom-kolom tentang
hoofdredacteur baroenja jang beloem men-

doedoeki krosinja di Krekot, dan meskipoen
clichenja Adi Negoro
soedah
hampir
slitjin" karena kerap
kali dimoeat, dan
meskipoen pembagian kerdja redactie baroe

dari Bintang Timoer soedah di,,officieelkan“ dalam Gollaandsche Edisinja, dari
pihak jang dipertjaja kita dikabarkan, bah-

wa beloem

tentoe
Adi Negoro akan

bertjokol di Krekot

itoe.

Dengan

lain

perkataan boekan perkara jang mengherankan kelak kalau Adi Negoro poetar
haloean kelain djoeroesan.
Kalau haliniterdjadi, artinja Adi Negoro

toekar

boeloe roma

diantjam ,,exarbi-

tante rechten."

Di Krekot ada Poenale Sanctie?
Parada Harahap banjak

menegakkan
seolah2

,koers" boekannja lantaran

Adi Negoro jang tidak standvastig. Tetapi
teroetama sebab Adi..... tidak maoe de-

Orang-orang

politie

dali mendjalankan

DRUKKERIJ

@itoe — sesoe-

hoekoemannja,

intellect di Betawi mendoakan

Telefoon 1300.

balik lagi ketangsinja masing-masing boeat

dalam bathin, djangan sampai Adi masoek
perangkap Krekot.

—0—
Kolonisten ka N. Guinea.
Diwartakan, bahwa Gowverneur dari
Molukken telah memintak poela kepada

pada Burgerlijke Openbgfe

Werken jang

Perajaan

dipresideni oleh toean
roso akan mengadakan congresnja bolgkin dalam boe-

(Dari

lan ini seperti moelasmgga soedah dite-

tanggal 1 Mei.

Verslaggever

(doea bocah gedong), pertjetakan Indos,
Sekolahan tenoen, Vrouwen tehuis, nyver-

heid wordt

in de menschheid geboren,"

njata-njata ketjocali Gedong
tan digang Kenari...... !

Permoefaka-

jang

telah ditoelisi

dengan

letter- letter

besar I.S.D.P. Seboeah karangan boenga
Tetapi achir2 ini di Jakatera tidak sedi- dari mr. Sartono menjedapkan peman-

kit tanda2 dan alamat2, jang menjatakan
pada kia, bahwa Jakatera tidak berkehendak akan tinggal memeloek
tangan,
tetapi terdorong
oleh keboetoehan dan
desakan keadaan, maka beberapa tindakan

dangan dipodium.
bestuur
Dimedja

Dahler,

voorzitter,

kelihatan,

Prof. van

toean

Gel-

soedah-soedahan

mengadakan beberapa pendirian, jang tidak

membatjakan satoe sja'ir dari ,,Adama van
njonjah Scheltema", jang bertitel “De Rooden
Latip di Jakatera. Orang berhendak nanti roepen" (Seroean Merah).
boelan Juli depan ini akan moelai memSetelah itoe pembitjaraan diserahkan
boeka seboeah pemondokan-isteri oentoek

gadis-gadis kita, jang masih bersekolah.
Melihat soesoenan badan pengoeroes besarlah pengharapan akan mendjadinja dan
kelak soeboernja
tjita-tjita moelia itoe,
sebab boeat dikota Jakatera memang sepatoetnjalah diadakan pemondokan sematjam itoe sebagai soedah diadakan di
Bandoeng atas andjoeran raden ajoe boepati disana. Faidah dan pengaroeh sebocah
pemondokan, jang teratoer rapi disesoeatoe kota,besar memang tidak ternilai...
perhatikanlah sadja kedjadian dengansekolah tenoen di Bandoeng tempo hari,
jang soedah sangat menggemparkan karena moetrid-moeridnja oemoemnja melaloci
djalan hidoep, jang koerang sempoerna
... tidak lain meloeloe karena tidak ada

BAROE

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

PEPERMENT

,MULFORD"'

Begitoe djoega, diwaktoe sehabis makan, kaloe pake
Peperment ,MULFOR ID”, bisa dapat banjak ban-

tocan

atau

kesenangan

bagi hantjoeran makanan.- Se-

lainnja, poen membikin
lam perasaan seger.

moeloet toean, selamanja dida-

TERTANGGOENG

haloes.

boellab

&

COMPANY -NEW

Alleenvertegenw:

Dreu,

Bykantooren :

YORK.

ratan

diantara beberapa

perkoempoelin

sosial di Jakatera, poen M. D. konon akan
tidak segan ambil bagian didalamnja.
Lain tiada mendjadilah hendaknja semoga niatan itoe!

G-MEDAN
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Weltevreden Telf. 132B.
Soerabaja
» 2572N.

Toean Kwee Sik Poo. #

I

Toean Kwee Sik Poo, waktoe hidoepnja

ai

poenjai satoe Ministerie jang sama-sekali
sociaal-demokratis, terdiri

dari — kaoem

boeroeh, sedang
jang mendjadi kepala
kabinet Inggeris ialah kawan kita separtai,
jaitoe Mac-Donald.
Sesoenggoehnja socialisme itoe tidak
mendapat toendjangan dari pihak
jang
terbesar, tetapi menjokong
dengan
bersoenggoeh-snenggoeh terhadap pada

keadilan dan kemerdekaan. Bahwa, kita
telah kalah dalam
permoesjawaratan
angkatan laoet, boekanlah ada kesalahan
kita, melainkan kesalahan dari fascistisch
Italie.
Pa

Djoega dalam Volksraad kita lakoekan

perlawanan itoe, tetapi djika diadakan
pengoendian soeara, oesaha kita tadi tidak berhasil, melainkan sebahagian besar mengeloearkan soearanja boeat kapal
perang, sementara jang lain ,,moordtuigen".

perhatian

spr.

Perang

doenia

itoe telah

memakan ongkos tidak koerang dari 1500
milliard roepiah. Djika dihitceng ini semendjak lahirhja nabi Isa, sampai sekarang maka

sedjam

mendjadi 90.000 roe-

wanan 9 millioen anak-anak 'jang kehila-

ngan bapak, mendjadi piatoe disebabkan
peperangan itoe, 5 millioen perempoeanmendjadi djanda, sementara 19 millioen
orang jang melarikan diri.
Spr. merasa gembira, djika kaoem Pers
mengemoekakan keadaan jang mengedjoetkan ini. Sekarang terbit pertanjaan, mengapa Pers jang itoe djoega tidak ber-

sama-sama dengan kita menentang terhadap perloeasan sendjata perang? Socialis-

me itoe tiada menjetoedjoei

atoe perloeasan,

ketjoeali

loean politie.
Apakah pemboenoeh2

akan

sesoe-”

boeat keper-'
atas

menoesia

jang bermilioen2 ini tidak mengerikan toe-

an? Kitapoen mengetahoei djoega, bahwa
kaoem kapitalisme membentji akan peperangan, tetapi perkosaan dari kapitalisme

jang laloe tampil

djoega
di-Europa, dimana spr. sendiri
telah melihat, beriboe-riboe orang jang
menjatakan perhatiannja terhadap perara-

Piet Kersten menoelis satoe artikel, dalam
mana ia mengakoei akan azas-azas democratisch dari kaoem Katholiek, malahan boe-

kan boelan Mei itoe. Oempama di-Amsterdam, pada hari jang seroepa itoe men- kan sadja ia akoei, tetapi djoega membela
djadi satoe tempat dimana

poen2,

orang berhim-

jaitoe socialisten. Moesoeh

kami

dalam hatinja atas semangat dan
perasaan kami ini. Ada djoega keadaankeadaan jang tidak mengenakkan hatinja
kaoem
socialisten. Communisme
itoe,

soepaja

berdjalan

bersama-sama dengan

kaoem socialisten. Sipenoelis itoe mendapat
bantahan dari berbagai-bagai pihak, diantaranja dari toean, van Buren. Soenggoeh

sedih, mengapa orang ini (P.K.) jang dengan
djoedjoer madjoe kehadapan oemoem, mendapat perlawanan demikian roepa dari par-

—0

tidak sedikit

.mendjadi majoor dari bangsa Tiong

hoa di Pasoeroean telah meninggal doenia
dalam oesia 80 tahoen.

djoega mempoenjai tjita-tjita
Dengan pandjang lebar spr.
mengoeraikan bagaimana pendirian kaoem

mendesak kemoeka, haroes poela diakoei, sociaaldem.
bahwa partij ini poen ada soeatoe moesoeh
besar dari Kapitalisme.

Socialisme itoe didapati

keterangan, jang kita dapat-

kan maka oentoek niatan itoe sedikit
waktoe lagi akan diadakan permoesjawa

N. O. 1. :

PI T SEN

niatan akan mengadakan seboeah

Menueroet

Terbikin oleh :

AUW

toean

sendiripoen,kata spr., menaroeh kehorma-

karoean itoe.

provisien en dranken jang ternama.

TOKO

dengan

peroemahan sebagai di Soerabaja oentoek
kaoem perempoean, jang terlantar tidak

Terdjoeal diantero toko

MULFORD

terpelihara

dikalangan kaoem pocteri di Jakatera'tim

Chogolade.

H.K.

minister-

tainja. Diantaranja toean van Buren
dengan kedjadian dengan itoe tiga gadis, oempamanja, melahirkan satoe taktiek, jang menjeboetkan, bahwa kita hendak mengjang didjoeal ke Singapoer tempo hari, sama sekali tidak bisa kami setoedjoei. hapoeskan privaatbezit. Oetjapan ini, kata
maka dikalangan Indonesia, — teroetama Tetapi, meskipoen pihak communisten itoe spr., menjakinkan saja, bahwa orang itoe
tidak dapat soenggoeh-soenggoch madjoe

dapat djoega didalam wangian Rose, Violet en

"

jang

ngan makin meloeasnja dan moentjoelnja
soeal perdagangan perempocan dan pclatjoeran, teroetama sekali berhoeboeng

100"o

dari pembikinan dan kwaliteit jang paling

Bisa

pemondokan,
sempoerna.

» MULFORD”

seorang

itoe memaksa
mereka
akan berboeat
lain.
kemoeka. Boelan Mei ini, demikian spr.
Tentangan Volkenbond, spr,
memoelai, bagi kami orang Barat, ialah meskipoen kita jang penghabisan berkata,
sekali
satoe boelan jang penoeh kegirangan dan akan membela ini, tetapi hak internasional
bersifatkan tenaga moeda, teroetama sekali itoe baroe penoeh, bilamana stelsel kapitabagi
kaoem
sociaal-democraat
boeat
listis telah lenjap. Dalam kalangan Kamemerdekakan kaoemjang tertindis. Se- tholiek kelihatan oleh kita satoe gerakan
karang boekan lagi kaoem socialisten jang jang anti- kapitalist.
akan bangoen, tetapi kaoem socialisten
Disini partai Katholiek ada lemah dari
jang soedah bangoen. Tanggal 1 Mei ini
pada di Nederland, meskipoen begitoe
diramaikan
orang diseloeroeh doenia, perasaan itoe ada kenjataan. Baroe ini toean
kepada

Ketiga achir-achir iri' berhoeboeng de- tan

PEPERMENT

mempoenjai

piah. Jang telah mengorbankan djiwa ada
deren dan njonja, seteroesnja tocan2 D e 10 millioen laki-laki,3 millioen serdadoe
Dreu, lid Volksraad, Asik Natane- jang berhilangan, 20 millioen beroleh loedilakoekan — oentoek gara dan Hagen.
ka berat, 3 millioen mendjadi orang ta-

fihak Indonesia teroetama.
Kedoea dengan andjoerannja

KESEGARAN

Pruisen

president (perdana-menteri) jang berhaloean sociaal, sementara Australie mem-

»Het Socialisme wil een betere samenleving,
waarin vrijheid, recht en orde heer- (alat memboenoeh).
heidscentrale Pertoekangan, bureau Volksschen.
Djoega didapati kalima
”
- kalim
tat
ontwikkeling, kantoran pengadjaran ZelfPada beberapa hari jang laloe s.ch.
onfwikkeling, firma Setia, enz. enz. enz., jang mengadjak, soepaja orang memasoeki »De Locomotief memoeat satoe artikel
sedang di Jakatra beloem ada sesoeatoe partai itoe. Dibelakang medja bestuur di- jang penting tentangan peperangan doeperboeatan, jang dapat diboektikan dengan gantoengkan sepotong kain jang lebar, nia, jam, soenggoeh-soenggoeh menarik

tidak oesah kita mendongeng lebih djaoeh perajaan ini sedikitpoen tidak bersbah.
Toean D r e u nanti akan menerangkan
poela, sebab dari namanja sadja soedah
sampai terang kemana orang akan menoe- apa artinja 1 Mei bagi kaoem socialisten.
djoe dan tjoekoeplah kiranja dengan me- Oleh spr. sendiri pedato pemboekaannja
nerangkan,
bahwa
pendirian baroe itoe itoe dioelanginja dalam bahasa Indonesia.
Gelderen
tidak
sedikit mendapat perhatian dari Kemoedian njonja van

LAGI

..Sinar Deli.”)

tapkan, akan tetapi padagtg, 8 dan 9 Ju-

Dalam pedato pemboekaannja, toean
boleh tidak tentoe akan gangat berfaidah
bagi oemoem, terbetama oentoek bangsa Dahler menerangkan, bahwa ia merasa
menjesal pada tanggal 1 Mei ini, satoe
kita Indonesia sendiri.
Pertama dalam soerat kabar kita soe- hari jang penting bagi kaoem socialisten,
dah pernah dikabarkan tentang berdirinja tidak dapat dirajakan dengan mengadakan
seboeah Studiefonds Indonesia, jang di- pesta berhoeboeng dengan berbagai-bagai
oeroes oleh orang2, jang “boleh diper- keadaan jang menghalanginja. Soenggoehtjaja,,. Tentang hal pendirian ini kita kira poen begitoe, dalam erti (mana) dan sifat,

BER-AOESAN
dan soeatoe

33

»Roode Dag“ di Jacatra.

Dengan bertempat dalam Gedong Nani j.a.d. jaitoc di Djol
Dalam orgaamnja vi
iging itoe ada sionaal, Gang Kenari Weltevreden, pada
diterangkan bahwa oleh 8ebab sekarang hari Minggoe jang laloe, tanggal 4 Mei,
Cowverneur Djawa Wetan boeat menoen- vereeniging itoe tidak hanja 'boeat perso- kaoem socialisten telah menga
dakan soedjeekkan, bahwa tidak baik sekali djikalau neel B.O.W. bangsa Boemipoetera akan atoe openbare vergaderin
g, jang mendarentjana dari teean Landmer dilakoe- tetapi djoega bocat personeel dalan dienst pat banjak koendjoengan.
Verga
kan boeat pada tg. 15 Mei j.a.d. dengan provincies dan waterschappen, maka na- diadakan sebagai memperinga dering ini
ti tanggal
20 kolonisten berangkat ke-Monokwari. manja haroes diganti.
1 Mei jang diseboetkan djoega ,,Roode
Roepanja,
dengan bestuur di Nieuw
—0—
dag” (Hari merah).
Guinea
tidak
dibikin
permoefakatan
Sebeloem poekoel sembilan, roeangan
Internaat Vrouwen Tehuis
sehingga orang-orang akan datang disana
vergadering telah penoeh sesak, hingga
Studiefonds di Jakatera.
tidak mengetahoei akan tinggal dimana
Memang sebenarnja tidak dapat di- banjak orang jang terpaksa kembali poedan—jang lebih soesah—ta' mengetahoei
hati mendongkol, karena
moengkiri
lagi, bahwa kalau dibanding- lang dengan
apakah mereka djikalau ingin tinggal
tidak mendapat tempat. Kita lihat vergakan
dengan
Soerabaja
kota
Jakatera
madisoeatoe tempat akan mendapat tanah
dering ini dikoendjoengi oleh pemoekajang tjoekoep dari sebab tanah-tanah itoe sih sangat terkebelakang dalam hal pewoe- pemoeka socialisten.
Toean
haroes
disediakan oleh Binnenlandsch djoetan auto-activiteit alias bekerdja-sendi- dan Datoek Toemenggoeng-toean Gobee
mewakili piri
dari
kaoem
Indonesia.
Bestuur.
hak Pemerintah, sementara Pers dan
Marilah
kita
perhatikan
sebentar:
SoeraSoedah tentoelah Gouverneur dari DjaPolitie lengkap. Dinding gedong dihiasi
wa Wetan tidak dapat merintangi kolo- baja dibawah andjoeran Studieclub soedah dengan kalimat-ka
limat: ,/Niet meer het
nisten itoe boeat berangkat akan tetapi dapat menjiptakan Bank nasional Indone- volk en niet
meer het ras: nieuwe eensia,
pemondokan
Perlindoengan
Peladjar
diharap, bahwa
mereka akan mendapat

ngan boelat2 sadja masoek perangkap Parada.
Katanja Adiakan membeli 20 aandeel keterangan jang sebetoelnja dari kesoekaB.T. Katanja..... tetapi, tetapi... soerat se- ran-kesoekaran
jang akan didapat oleh
gelnja
beloem ditceken, meskipoen Adi mereka, djikalau mereka berangkat kesoedah
didesak, beberapa kali memberi Nieuw
Guinea dengan tidak bersedia,
tanda tangannja.
soepaja mereka mengadakan peratoeran
Adi pikir :,.Pikir itoe pelita hati.“ dja- seperloenja akan bisa mendapat tjanakan
ngan
dimakan panas2. Setelah pikir dan berhasil.
—0—
selidiki dengan teliti, roepanja Adi tegak
Orang politie lari.
boeloenja
melihat kerdja paksa dari ,,redacteur2 borongan" di Krekot, (redacteur
Pada K.P. dikabarkan, beberapa orang
--corrector--zetter--opmaker terpegang politic jang tinggal ditangsi politic kazerne
disatoe tangan) sedang gadjinja melanggar Djati Baroe soedah angkat kakinja, dengan
atoeran Poenale Sanctie, hingga tidak tjoe- tidak meninggalkan adres jang terang.
koep beli tinta dankerias, sementara gaOrang-orang jang bekerdja
sebagai
dji redacteur2 borongan dari B.T. dibajar agent-politie ada terikat dengan kontrakdengan tjara menjitil (systeem ,,mindering”) kontrak, hingga siapa jang berani lari dari

MEDAN

TIMOE

Rubberstempelmakertj & Reparatieatelier Schrijfntachine.

moesti

Dalam s. s. kabar ramai diperbintjangkan mendjalankan dienstnja sampai habis tem:
tentang kepindahan
Manoppo ke
Kali ponja.
mom
Besar. Sebabnja tak oesah ditjari djaoeh:
Karena Manoppo tidak tahan
Poenale
Congres V. IP. B. O. W.
Sanctie Krekot dan tidak sanggoep gadjinja
Vereeniging dari Inlangsch Personeel
diangsoer

Kaoem

,PERTJA

socialisten tentangan
dimana-mana

soal itce. Keadaan

dari instelling kapitalistisch itoe imah tidak

membajar sebahagian dari keoentoengan,
toendjoekkan, di- jang diperoleh dari pekerdjaan jang “dilamana berkembangnja semangat itoe, ten- koekan oleh kaoem koeli. Waktoe-waktoe
toe akan mengedjoetkan kaoem kapitalis- bekerdja jang tidak berbajar itoe orang
ten.Spr. mengemoekakan beberapa angka. ambil oentoek keperloeannja. Djika keDiNederland, kata spr-pada waktoe di- moendoeran dari kapitalisme itoe datang,
ini, ada sepe- maka moelailah timboel pergaoelan hidoep
adakan pemilihan baroe
rempat dari djoemlah
semoea soeara jang sociaal.
jang dapat diambil oleh pihak sosialisKita tidak menghendaki hapoesnja seten. Di Belgie, lebih koerang sepertiga loeroeh privaatbezit. Menjoesoen kekoedi Zweden ada 100 kerosi dari djoemlah asaan dari kaoem jang tertindis amatlah
jang 200, jang telah didoedoeki oleh kanem perloe dan oleh sebab itoelah perloe poesocialisten, di Oostenrijk
lebih koerang la membangoenkan arbeidersklasse ito.:.
dalam

doenia

iri. Djika dengan peranta-

raan kaart (peta) kita

separoeh, di Djerman kaoem socialisten
dapat
mendoedoeki sampai 154 kerosi.

(Lihat samboengan

di pagina IV).

Pasirah bond berpropaganda.
Menoercet apa jang orang toelis didalam .,Java-Bode“ Pasirah Bond jang dikepalai oleh t. Pengeran

Bakri, akan

mem-

bikin propaganda ke seloeroeh residenties

DITERANG
BOELAN.
Si
Naa
AU

Sesoedah itoe kita beloem lagi menerima dan

'Twee sedjoli 'pergi ke Carnaval,
Ze zjn verlielde twectal,

Itoe laki-laki"sebagai pokrol.

En de roos rang djocalan

Palembang, Djambi dan Lampoeng boeat It was a rainy cvening,
menerangkan maksoednja dan toedjoeannja 'Tapi segala dia pandang hening,

Dari Lonyden dikawatkan
pada Bat. perkoempoelan itoe, dan katanja, itoe Bond
Nieuws)8lad, bahwa In-dan Export akan menerbitkan orgaan.
dari
selama boelan Maart 1930
'Kita pertjaja, akan dibikin propaganda
perbandingan sama priode itoe
itoe.
Tapi bolehkah dinjatakan, apaprodari tahoen dahoeloe dan dengan paganda itoe boekan boeat propagandai
tuari 1930 ada sebagai berikoet:
dirinja seorang dari Padang j. ingin doedoek dikorsi Volksraad ? Pertanjaanitoe
4
4
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boecat

mempegang

Djaoch

benar bedanja dari jang selama ini. Apakah kiranja benar harga hevea bakal djadi

naik ?
Djika benar sjoekoerlah! djangan hendaknja djadi sebaliknja.
nanti benar harga hevea men-

djadi naik, boleh djadi bertambah'banjak

keloearnja hevea itoe, sebab segala keboen
jang baroe adalah banjak jang akan moelai
boleh disedap.
Soedah tentoe jang mempoenjai hevea
tak sabar melihat foeloes! barang bagaimana dikeloearkan hevea itoc. (Pertj.)

—9—
Shiong Tih Hui.
Bergerak boeatme-

tegoeh

keadaan

jang

sekarang berlakoe dalam perkara ini.
—0—
Boeaja jang berwarna
Tapi

Demikian
djoega
pemandangan kita
(Corr. S. D.)
hevea dari kampoeng-kampoeng dan dari
keboen jang disekitarnja, kota tiada begitoe ar kabar bahwa

Apakala

datang kepada Ondexdistricthoofd Goegoek
hampir2 tak memperdoelikan hoedjan pa

merah.

boekan

moenis.

koe-

anak-anak Tionghoa, jang tidak dapat ketiika boeat beladjar, sebagian sebab kemes-

keras hoedjan,

ta'

dapat

berloempoer,

Dipermoelaan

:

akan diberikan

Padang Bolak"

ran balwa

tanggal

1 Mei

ito, ssedah

itoetoep kenjataan pada kita, pengoeroes2 Boemipoetera dan soal-soal sPadang Lal oe diam sahadja, melainka
n kita dapat was seoemoemnja. Promotorfja ialah toe|:t

orang mendirikan roemah disitoe.
Potongan
roemah-roemah
itoe serta
peratoerannja menoeroet kemaocan zaman
kini (modern). Melihat banjaknja orang
jang maoe pindah kesitoe besar harapan
kampoeng itoe tambah bagoes dan ramai
nanti.

E
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,,TAPANOELI”

Serdangweg
Telegram

Ea

perloe
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ABDUL- KAD IR

No. 356 — Telf.
F
Adres:
KUOTA A NO

#

Tarief harga sewa Motor-motor kita,
,
dari! «
sorang —
orang
Medan ke Belawan
Boeat melantjong dalan satoe djam

aka
tr

Volksschool

AUTOVERHUURDERIJ

g

votksschool, sebab bakal moerid-moerid
peremposanpoen banjak jang ditolak.
Cihabarnja pada awal cursus 1930 ini
(Juli 1930 ), Gouw: Ini:
School der 2eklas
Tanobato ta'ukan menerima moerid lagi,

PI.

3 Koeta Radja dan Koeta Tjane.
5

f

&—

Kemanakah lagi dimas.ekkan candidaat

Schoolopziener Mandailng

soepaja didiri-

Volksschool

biar

di Tanob:tv,

Begitoe

loeas

menjewa

pegangan Pidoli

(empat poeloeh tahoen)

Dolok

termasihoer teroetama di Soematra Timoer
Telah mendapat poedjian (diploma) dari
PASAR MAL AM MEDAN

Moehammadijah dan Datoek
Kajo lid Volksraad.
Corrp, Sinar Deli Pajakoemboeh

tanggal 9 September
jalah

Djagalah tjap jang toelen, jaitoe:

1930 telah didiritan ditempat terseboet
Persatoean Moehammadijah, Asjiah Jatim-

1. Pakai toetoep kaleng merah
dikepala botol.

school,
dan
tablig agama.
Roepanja beberapa penghoeloe adat tidak setoedjoei ber-irinja perhimpoenan jg.
terseboet. menoeroet kabar jang tersiar,

2.

Partij itoe,

|

andiko dan

lah oentoek anak-anak

WENG
Toapekongstraat 16

@

jatim miskin. Hal

mana adalah memberi tahoe kepada Datoek-datoek itoe loear dari 4 orang se1930 diperboeat.

5

Semalam-malaman itoe peng-

jang tidak setoedjoe
dengan
kemaoean
pengoeroes
itoe sam— Maradonsjah
perkara'itoe
kepada:
onderdistrictWK
—Augusceng dan pada districthoofd
Jacoeb — Atjeh
1ja ambtenaren itoe
Machnin SW K Foofd Soeliki.
bersama
kepala
ti
memperboeat
perA Salam SW K.
damaian antara ar ang mengadoc e-

peladja-

tong dibikin

tarr-perdamaian.

Roepa-roepanja pihak panghoeloe-pang-

Alias k

-

GD.

tinggal setahoen lagi pada salah satoe hoeloe jang mengadoe, tidak terinia itoe
f» dalam bahasa Indonesia.
kweekschool di indonesia. jang nanti tem- perdamain,.
demelainkan
teroes-teroesan
diberikan
akan
sekolah
Keperloean
patnja akan ditentoekan.
djoega wengadoe kepada pihak ambtenaar 8
gun prodeo. (Radio).

MEDAN

54

—

“Telefoon Nos. 403 & 567.

sama

0000000000

Apa

LEKAS

LOTERI
Besarnja

J

SENG

SEDIA !

itoe?

BAROE

f 100.000.-

BELI!!

1930.

Hoofdprijs

seharga f 15000.- 2de prijsf 10000.-

sekolah itoe, anak negeri berdoejoen-doe-

K—Abdoelmoekti Tapanoeli—Taufik Ben geri disana.
koelen—M Rahim S W K—Djamaloedin hoeloe-

Ade Djohon.
Jang tidak loeloesini sebahagian boleh

SOEDAH

mendirikan

joen menghadiri," dapat toendjangan jang
dirasa menjenangkan oentoek pembantoe
pengoeroes sekolah agama anak Jatim dan
iskin, perhalatan mana adalah dipimpin
oleh Datoek Tandoek Amas kepala ne-

—

000000000

boelan Januari

perhalatan

SARI GARA

Jang poenja fabriek

H. Chatib Mar-

bagai pengoeroes. Dalam

TEPENKONGST RAAT.
MEDAN DELI,

Pakai toetoe p lak merah di
kepala botol.

Boleh dapat beti disegala tempat :
Pesanan boleh djoega dengan rembours,

z0eki Cs. mendirikan satoe roemah sekoradja air jang berwarna merah itoe tiada
mempan sendjata atau pelor. Roepa-roepa ketjek orang tentang boeaja itoe. Apa

1923,

Ketiap Tiap Matahari

menoelis.

penghoelne

Jana

40

toemah doeloe boeat tempat sekolah:

karena orang2 jang memasoeki

bahwa

SOE

moerid jang akan masoek Dean juni 8
Besar harapan kita serta mofion atas
pdrtolongan dan oesahanja toean wd:

seekor boeaja jang war- Joeng pada pengoeroes adat itoe. Itoeparnanja merah ada orang lihat dekat moe- tij adat jang terdjadi panghoeloe2 dalam
ara soengai Siboeloean itoe. Orang tjoba tahoen 1929 ada memboeat kerapatan, jang
tembak, tapi tiada kena, Kata orang, ini- mana maksoednja apajang akan diperboeat
lah radja boeaja ditempat itoe. Kawan- anak kemanakan seizin penghoeloe kerakawannja jang lain dapat ia kalahkan, patan ioe diperboeat semasa Soetan MangMenoeroet kabar selama Siboelocan ter- koeto mendjadi Onderdistrict di Dangbentang, baroelah ini kali orang lihat boe- goeng2 dan semasa Soetan Thahar Bakaaja jang merah warnanja.
roeddin mendjadi Districthoofd di Soeliki.
Menoeroet kabar djoega, bahwa Kerapatan
Ada djoega orang mengatakan sebab itoe ada jang ta'sampai kepada anak kememoentjoelnja boeaja ini boleh djadi ka- nakan dalam kampoeng.” Boektinja pada
rena soedah doea anak boeahnja jang kita banjak pendoedoek
ta' mengetahoei
soedah dapat ditangkap lantaran mema- hal itoe.
kan manoesia.
Dalam
boelan Januari kira 4 orang
Ada djoega orang mengatakan

Mencenggoe dengan hormat|

Filiaal agent: ,,Simar Deli", Telf. 1174.

.

AG

T
Haroen,
kinan dari orang toeanja, sebahagian sebab S.W.K.
S
moesti
memenoehkan — kewadjibannja, Tapanoeli—Sjafii'
Tapanoeli—T
jalah sedari anak-anak moesti membantoe sinus
orang toeanja mentjahari penghidoepan. —Wazal Azwar SW K
Boeat itoe, ada dikabarkan lebih djaoeh, —Amdani Benkoelendan
Jang tidak loeloes:
Orang toca jang miskin melainkan moesti
T Djohan—Ahmad Bachri—Alwi—Bah ngan "ega. pengocroes s. agama
membantoe dengan memberikan kepada
jatim. Kepoetoesan “kepala negeri, sendiri
#raknja boeat mengambil bagian pada roen Nazar— Abar— Kasim—Darmawidja- memotong
kambing boat dipoDaoed—Sjah mardan dan
Cyrsus-cursus jang diadakan diwaktoe sore ja—Tllijs—M
malam.

»Perkoempoelan

Menoeroet oedjar pembantge Pertjatoe-

berdiri di Goenoeng Toea satoc perkoemlainkan
tiba2
kepalame
Koebang
soegeri
poelan
jang dinamai ,,Perkoempoelan Pa1915 karena dilanggar bahaja bandjir.
dah
perintah
Moeham
menoetoe
akan
p
yang
Bolak,“
Maksoed toedjocan ini iaLima belas taliden lamanja kampoeng
ijah,
Asjiah
Menjesal
(sekolah
orang
school
4
ah
mementingkan
perkara sport dan kunst.
itoe ditinggalk:
sekarang maoe dihoen | d'
Selain itoe perkoempoelan,djoega akari
(ditinggali) lagi. Kampoeng itoe terkenal pasar tiap2 4Xsepekan tablig dan mengadikatakan bagoes letaknja sebab sekeras- ji oentoek perempoean2 saban minggoe mementingkan perkara koperasi-koperasi

Di-Siboeloean ada tersi- poelangta' berberita, pergi ta'tampak poeng

ada boeaja jang berwarna merah disitoe
nentang fabetisme. kita sendiri tidak tahoe.
—0—
Sebab di Padang poen mempoenjaisatoe
afdeeling dari perkoempoelan Shiong Tih
Eindexamen moerid Kweekschool
Hui.
di FortdeKock,
Menoeroet apa jang kita batja dalam
Jang
loeloes:
»Bat. Nieuwsbiad" adalah Shiong Tih Hui
M. Tahir dari SW K Andjoer dari Tadi Batavia ada mengandoeng maksoed
boeat mengadakan ' cursus-cursus boeat panoeli—Koendoer S W K— Baheran SW

daa

—0—

nas, malam hari beliau? itoe ada djoega
datang,
apa djadinja ! Hasilatau pengadoean itoe kita tidak dapat kepastian, me-

Di Koebang
UOndrrafdeeling Soeliki
Berhoeboeng dengan isi soerat gouverneur West Java ini mengasih voorstel afdeeling 50 Kotapada 28 ke 29 Maart

1930 pasar

orang.

Tanobato lama (Mandailing.)
Kembali berdiri.
Sekarang sedang siboek crang memindahkan dan mendirikan roemah-roemah kekampoeng Tanobato lama. Kampoeng
itoe soedah ditinggalkan sedjak dari tahoen

maa

dengan dari sedikit perbaiki kwaliteit dan
kwantiteit dari wijkmeester-wijkmeester.

karet adalah soenji dari jang soedah-soe

datang dibawak

.

He had made ghame besar:

dari 223 VolksscIwolnja.

Dari soerat itoe, kita tarik conclusie,
bahwa di Bandoeng telah berboeat baik

tah. Agaknja
dari hal havea jang ditap
boelan ini, itoelah mendjadi
koerang
hevea datang kepasar pendjoealan

banjak

brutaal,

officier Tionghoa,

2

Pasar rubber di Tapanoeli.
Senen tanggal 5 Mei

tidak

politie.

—0—
Hari

daar ceri Invoorling

Itoe orang huroes diadjar,

memberi nasihat pada pengoeroes-pengoes
Semoeanja perintah itoe ditoeroet sa- roes soepaja bersabar biar tjara bagaimahadja oleh pengoeroes Moehamadijah ta" na alang-alangan "terhadap pada M- D.
ada bantahan apa2 meskipoen memper- Roepanja kedatangan beliau.itoe menaboeat perkoempoelan
ta' perloe menda- Sihati pengoeroes-pengoeroes dan tentoepat idzin “dari Pemerintah. Semakin hari lah dalam zitting di Volksraad akan besemakin hari penghoeloe2 j. tak soekaitoe liau rantjangankan pandjang lebar,

» 3—
lamanja , 4—
di Tanobato,
3 Belawan teroes ke Brastagi
»
0.—
» 5—
banjaknja
moerid-moerid
jang
Djika di Djawa Barat officier- officier
Ily Mencenggoe logat satoe malam
» 9—
.
ditolak
ta“
dapat
masock
sekolah
ke
Tionghoa digadji, boleh djadi di Djawa
1
Djalan keliling sampai di Onder:
$
Gouv:
Int
:
School
der
2e
klas
Tanobato
Tengah dan Djawa Timoer tidak dapat
neming, bajaran 1 KM. ,, 0.35
. Ta
ditinggalkan kalau ta' bergadji dan begi- Volksschool, jaitoe:
Motor-motor Sewa boeat antara seloeroeh: Medan—Padangas'
dari.
Agent
1 Jongens Volksschool dan 1 Meisjesice djoega oentoek seloeroeh Indonesia.

aw

38335s

Br is

ka dan Borneo Barat, tidak menerima
gadji dari negeri.

jang

825
BN
sz
Yo
£$

WA

Besok kasi'tafioc socrat kabar,

hanja satoe silja -Volksschoolnja jaitoe
dari di Mompang Djac, sedang di koeriamana djadinja kenjataan boeat keanggotaan koeria lain-lain itoe masing-masing lebih

Tu

8333SS 58323S

soerat itoe diseboet, bahwa

dakan poela djabatan officier Tionghoa,
sebab wijkmeester-wijkmeesters melakoekan pekerdjaan ketjil, sedang penjiaran
warta politiek di Bandoeng dan Soerabaja
sedikit ada sama dengan tempat-tempat

2.»

YO
AL- UB

sedjoli lari' terpocntal-poental.

Officier-otficier Tionghoa selainnja di Ban-

Dari 16 tempat oentoek officier Tionghoa ta' bertoelage. ada 13 jang tinggal
kosong. Pendoedoek Tionghoa di Bandoeng menjatakan tidak perloenja menga

3

—

Dalam

tentang oeroesan

terdjadi di Batavia.

3

,EV

82388
8385

itoe.

West Java

loe diadakan peratoeran seperti apa jang

Ta

82.
g

Ygouverneur

Oentoek
mendjalankan niatan itoe ada
menjangkal banjak oeang dan djoegaper-

S5
“38

»

kepula negeri Koeboeng melarang segala di tjegah-tjegahan.itoe dengan senang hari
terseboet diatas ini—.
Bestuur itoe memberi. keterangan. Beliau

Melihat

KKESS OS
a53
z
A50555p3
2?
ap
2
a85
258

82

ngirim soerat pada directeur B.B. tentang

oeroesan gadji dari officier Tionghoa,
ialah jang berhoeboeng dengan soerat officiee! dari

boelan

- 3 —

bangsa

Tionghoa, toeroet katanja A.I,D. ada me-

berachir pada Maart 1930 dengan membanding
itoe sama priode itoe djoega
dari tahoen 1929 dan dengan Januari dan
Februari 1930 ada sebagai berikoet:

aa.
FEtS
$$ES3
2242235253

djiwa.

Kepala dari afdeeling oeroesan

#8

sr3

Totale in dan export dari ke dan dari

boeat tiga

hoekoem taklid sahadja--. Kira-kira 18/4 bang. Adalah kiraskira 2 djam disana.
1930, soedah ada soerat perintah dari beliau periksai (asal oesoelnja) maka dja

lagipoen njamoek tidak ada disitoe. Djalan
kabar
dia memberi kabar pada Hoofd- an Saroehoem dan tocan B, Ananda boeini soedah pernah tinggal di Sibolga dan kekampoeng itoepoen soedah diperbaiki estuur Moehamadijah H. Timoer di Djok- at Sementara. Diharap soeboerlih
hendakIni: Gemeente dan soedah dapat teroes
ia ada sangat ditjintai oleh rajat
bakarta, Selain dari terseboet itoe, Chatib nja perkoempoelan ini.
berdjalan
motor
dari
Pasar
Tanobato
ke
—0—
G
kampoeng Tanobato.
Sa
go
Officier Tionghoa tidak bergadji.
Sampai sekarang ta' poetoes-poetoesnja | i

oa 5
K3a

-

Kita

patkan tocan Minddendorp ke-Tapanoeli
banjak pendoedoekvanak negeri jang merasa girang, sebab roepanja doeloe toean

aY
Man

2OOO

benar.

dan

Berhoeboeng dengan kabar jang ditem-

und

333 28333 see

England

Tapanoeli

Velde jang akan dipindahkan ke Taroetoeng mendjadi A. R. bagian perhitoe-

8?

-

ee
LOO

ke

dengar kabar toean itoe ditempatkan di
Sibolga jaitoe menggantikan toean A. te

1Sn gnarh S3#
323 32223 SF.
22

dipindahkan

Kabar itoe rsepanja tiada

v

'Tot de plaats:dia orang soeka,
Och wat eea :heaven they make disana,

Doea

Hari Minggoe 28/4 30 ia memberita-

hoe

a' Hoofdbestuurnja. Hari Sabtoe
djaran al guran siapa itoe Allah, dan ti- 3/5 '30 Datoek Kajo Lid Volksraad dadaklah
mengenal
itoe
den gati |tang pada bestuur Mohammadijah Koe-

Laloa naik dengan Rai terboeka,

soerat kabar ini

pernah kita kabarkan bahwa toean Mid-

-

——
ALA

Dalam

"3a

»3

“

Da

sendiri,

teroetama kepala-kepala anak negeri boleh
dengar apa j.ia bakal dengarkan.
—0—
Toean Minddendorp ke-Tapanoeli.

B3

o

.

melainkan
bannja boleh publiek persaksikan

s9

OXat

dan toeboeh mareka mengenal dengan
sebenar-benarnja kenal prantaraan pela-

kedjoeroesan mereka,

Maar jammer daat datang orang” lain,
Orang jang sama sekali tidak dikenal,
soeatoe pertanjaan. dan djawa- Laloe berteriak dengan keriboetan,

d
rogad
oreOkEa

KEK
mOp?9 223225

Daar isen ricshguw memaling,

Dia panggil itae tempat berganding.
Hongkong datang

bilal boeat sementara dipe rhentikan

chabar tentangan hal..itoe-—. Pada 28/29 poela.
Soenggoeh2 katjau anak negeri
Maart 30 seperti terseboet diatas berdiri- diperboeat oleh pengaroehnja boenji
keralah . Moehammadijah,
Asjiah, Meisjes- patan
itoe. Kata, tjatji-tjatjian terhadap
"Ischool (bagi drang-orang besar jang ta' pada”
M.D. Koebang hampir meliwati
tahoe dengan toelis dan batja, tablig aga watas,
tapi lid2 dar bestuur
berdiam
ma dan perempoean-perempoean teroes diri, karena menoeroet organisnja
atienja berdididik dengan djalan agama soepaja roh sifat sabar?

dan

lain2 prijs djoemblah 210 prijsen seharga f 50000.-

Harga per Lot

f 3.50.- franco.- Rembours tidak dikirim.

Trekkinglijst diki irim pertjoema. zonder @fyinta.
Atoerlah

pesenan dengan lekas, soepaja

Eijkenstichting,
hingga

dalam

seboelan sadja

banjak pemesan tidak kebagian lot.

n kehabisan seperti lote:

ir terdjaeal 11000 lot di Del

Ini lotnja sedikit sadja, pengbarapan boeat dapat prijs lebih besar, sedang

harganja moerah, tentoe akan terdjoeal habis lebih lekas. Lekas

lantas

datang

beli, djika terlambat kita' tidak ta

P kebagian,

petharpan dengan

sebab dalam tahoen 1930 ini serba soesah, oem Aa pen
lotery sadja bisa hidoep beroentoeng.

Tjoemp kita sadja jang djoeol lotery ini di Sumatra:
"

"

Groote-Lotendebitant.

Firma HARNAM SINGH & SONS
MOSKEESTRAAT

No, 42

MEDAN

6000000000 amamuu 00000000050

——

Advertentie

RESTAURANT
No. 40

—

——

MOHAMMADAN

HOTEL

mm Awas Batja Teroes sem

MEDAN.

Moskeestraat

Toko
Moelai

| FIRMA MADJI MOHAMAD TAIB & SONS |
| Paleisweg Soekaradja.

Atapweg

1119.

Telf. 42.

Telf.

Papan dan
Meranti dan
roepa-roepa
oleh Fabriek
dengan harga

Jang Termasjhoer.

kita baroe

terima

perkakas boeat pereksa

baroe. Perkakas ini kalau dipakai

boeat perek

siapa-siapa tocan-tocan jang beli katja mata dari kita akan kita
kasi persen satoe pasang katja, matiam mana jang toean-toean

BERDAGANG

|

ini hari

jang model

Mata

sa mata jang koerang terang bisa kita djamin tjotiok dengan
katianja, sehirgga penglihatan terang seperti sedia kala.
Dan djoega moelai 1 Maart sampai 31 Augustus 1930

Belawan |

| Medan
|

mata

Katja

soekai, djoega nanti perkara onkost memasang

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

kita vrijkan.

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

Dixega selamanja kita ada persediaan |
kajoe laoet, roepa-roepa oekoeran.

KIE HOEI

Satoe Roemah Makan jang paling bersih di Medan.
Mempoenjai Pelajan jang radjin dan mengerti terima segala tetamoc.

Anak kajoe, bamboe Siam, atap Nipah
dan lain-lain.

kedatangan

toean-toean

dengan

terang,

hormat.

SENG & Co.

TOKO KATJA MATA en TOEKANG GIGI.
LUITENANTSWEG

Sedia kamar-kamar tempat menginap, penerangan tjoekoep dan senantiasa
dapat angin baik. Makanan saban waktoc dapatjang masih baroe. Minoeman dari

No. 24
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MEDAN.

Soesoe mentah dan Air Lemon, sedia seteroesnja. Kamar-kamar mandi, menjenangkan bagi tetamoe. Tjobalah koendjoengi Roemah makan kami!!!
||
hormat.
dengan
Menoeggoe
Kami berdjandji menerima tetamoe, dengan Sabar dan Hormat.
383
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Jth.!

MEDAN

PUBLIEK
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Dadi made.

Kalau toean-toean datang plsier || 4

in, simpankanlah Ke-

k

Merk

|

Speda
.

kan

SENANG”

6

?

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

0

ngan baik.

PN

?

Dasi dan sapoetangan, serban oentoek Hadi saroeng

Samarinda, saroeng Batoe Bahra, sarceng

Djokdja.

ma empajaran Hapfiap Gpeda fjoePendjagaan ditentoekan sampai
poekoel 12 malam.

»
»
»

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

1
&
$

Pengoeroes.

?

Menoenggoe dengan hormat,

&

8

MAS DJADI
MODERN.

Oudemarkstraat 2 Medan

22

10

LEE

Lain barang seperti

saroeng samarinda

tidak setoedjoe dengan barang jang
disoeroeh bikin, wang dikembalikan.

|
|

TOKO

EDWIN
Toekang

en
mas

Kapiteinsweg No. 48

BROS

|
|
|

0

Inilah satoe perkakas jang dinamakan Electro Sathy Apparapus, soeatoe pendapatan dari Mr. Noishiki Electro. oeatoe 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:

kain batik haloesan dan kasaran.

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

PERDJANDJIAN:

@

intan

—

MEDAN

1

NAITO.

3 Prins Hendrikstr.

Tel. No. 1177. Medan.

aa

B. BAROEMOEN van WELTEVREDEN.
REPARATIE ATELIER:
4
4
HET BESTE GOEDKOOPE EN VLUG cr

LET,

Pa

33535353353
www
Mesin

Gramophon

Toelis,

NG

.

Rool (getah) Mesin

Sa

em

membersihkan

hands,

sekarang

4hands merken,

Goentingan

atau potongan

RN

0

»

pakaian jang paling bagoes

Addressograph,

Dick. (met 'electrische

.

Toelis jang toea bisa

Daan Aren

dan memperbaiki Mesin.

-.
beli Mesin Toelis' 2de

sedia djoeal Mesin' Tociis' 2de

REMINGTON,

ROYAL

tahoen,

Liist Mentijp

10 djaribeladjar sendiri

karangan O.K. M.D. Gamboes

F1.90.-—

'Tocan-tocan datanglah persaksika sendiri
Mesin Toelisnja harga boleh berdame.
Adres

(OOP& VERKOOP 2de HANDS SCHRIJFMACHINES . «B. BAROEMOEN, Oudemarkstr. No. 59 Medan
3.BAROEMOEN- MEDANSUMATRA
71
- wa

Semanan,
an

000

dan netjis, tjoema didapat

FI

E

L

D

pada:

99

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

Pekerdjaan rapi dan bagoes.
Ditanggoeng pekerdjaan kita

.

« menjenangkan publiek. -

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

3

p IA

w—

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
KESAWAN 88 MEDAN

s....

OLI-

« VER, LINDETEVES.CORONA, EDIAL dan
Machine Giling padi. Kita kasihGrantie satoe

00000

"

ar

|Toelis.
N. B. Djoeal dan

Pesenan banjak dan sedikit, kami terima dengan senang hati.

000

Graphotipe,

en Edison

kracht of Zonder) enz.
iboeat

|

dan

K.

62

Adres

permata.

matjam

menjediakan
ada
- matjam

batikhandel

jang
bermatjam

adres

Sedia

|

Inilah

Menerima oepah, dan sedia djoega jang
soedah siap.

&

pelekat, terboesj, tjapal, enz :

riboean

DIIKAT DENGAN
PERHIASAN

H. ISHAK ISMAIL.”—

#SHAK ISMAIL Medan.

M6

BRILLI ANT dan INTAN

Adres soerat-soerat dan pesanan:

Telegram adres :

2.0

ini?

»

anak. kemedja soetera.

,

Apa

$

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

?

ADJAIB.

»

»
»

Pada tempat ini selain Standnja || @

loeas, poen pendjagaan diatocr de-

EKUROP A

ea

tara
pada: TOKO HADJI ISMAI, Oudemarkstraat 2 Medan

Ke- |)

Wak Kereta Angin, simpankanlah
Persimpanan

sampai mode Timoer

&

nonton Carnival Shows ada memba-

PERKAKAS

»&

TELEFOON 266

£

“(Samboengan dari paguna I blad II.) .

Penganiajaan nona Bakkering.

“,,ko-

Weltevreden, 12 Mei. (Aneta Radio).
Dalam boelan ini perkara penganiajaan
Spr. menjesali sangat tindakanini, jang nona Bakkering itoe diserahkan kepada
amat, menggontjangkan kepertjaan pemim- Landraad.
pin2 ra'jatj. djoedjoer. Pemerintah men—0—
djandjikan “keterangan lebih djaoeh. Kita
Begrooting, Indonesia.
menoenggoe. Kalau kelak tidak dapat diIntervieuw dengan
madjoekan alasanj. tegoeh, njatalah, bahdirecteur Financien.
wa komidiini semata2 ,,diadakan“ dengan
Betawi, 12 Mei. (Bel. D.Crt.) Corresmaksoed akan memoesnahkan. satoe moe- pondent D. Crt. menginterview directeur
soeh dalam politiek.
van Financien, toean van den Bussche

boeroeh itoe menga- midi penggeledahan", (Tertawa rioeh).

Bilamana kaoem

toer soeatoe, pemogokan,

maka datanglah

pemerintah memberi bantoeannja kepada

#i kapitalisme, hingga achirnja kaoem
boeroeh itoe sadjalah jang menanggoeng.
Demikianlah keadaan
di Europa. Dita-

mah djadjahan ini lebih hebat lagi. Disini
Orang adakan

»Operette van huiszoekingen" atau

pembatasan

ber-vergade-

ring dan stakingsrecht (161 bis). (Tepok
tangan).
Mengenakan
exorbitante-rechten itoe

ialah soeatoe tjara penghoekoeman, jang
membawakan pada sewenang-wenang jang
sebesar-besarnja. Seteroesnja spr. membela soepaja artikel 161 bis itoe dihapoeskan, demikian djoega exorbitantie-rechten.
Dalam pertentangan Indonesia jang telah
bangoen ini, adalah nasionalisme itoe jang

teroetama, jang djoega oleh kita diakoei
Kamipoen
sepenoeh-penoehnja.
dengan
jakin poela, bahwa disamping pertenta-

SANGGOEP
Paris Beauty
sesak, batoek

telah digemparkan
sia,4

itoe jang menimboelkan

mentjahari kesalahan4 orang ini,
boelan soedah

seloeroeh Indone-

kekoeatiran

boet dan menghitamkannja serta mendinginkan kepala.
Syphilis (penjakit perempoean, keloear nanah darah
kctor dan perasaan

Obat

Correspondenr

aa

Djika
toean

ba-

D

Crt.

dapat

wa kita sekarang telah
poesnja.

Bahwa pembajaran

pada ha-

sampai

kaoem pe-

oepah

kerdja masih tetap rendah, ternjata jang
kaoem Goela masih beloem memakai me-

sin-mesin,

karena

harganja masih

kaoem

pekerdja

itor

moerah. (Tepoek tangan)

Kita

dapat

Djawa Barat.
kabar, bahwa gouverneur

Hartelust dan directeur Van den Bussche

diterima audientie oleh Gouverneur Generaal boeat membitjarakan tentang hal peng-

Kalau

ganti keroegian boeat Provincie Djawa
Barat. Dalam audientie itoe terdapat ketetapan jang lebih djelas disebabkan tiga
pasal soedah ditetapkan, jaitoe pembajaran

senegeri.

Pada tahoen dimoeka ini ke Indonesia
Sesoedah
madjoe lagi beberapa Spr. j.
akan datang satoe deputatie dari N. V. V. pembitjaraanja
tidak berapapenting dioentoek memberi sokongan pada kaoem moeat dalam verslag ini, verg. kemoedian
pekerdja. Tentangan heerendienst, maka ditoetoep kira2 djam 11.
pemerintah

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

Penggauti keroegian boeat

saudara kitamr. Duys.(Tepoek tangan.)
Kalau hendak menoendjoekkan
siapaj.
paling
berbahaja, ditanahini, tiada lain
daripada ,,Zangclub Wilhelmus” (Kongsi njanjian
Wilhelmus,) jang dinamakan
djoega Vaderlandsch club, (verg. tertawa)
mengoeatkan barisannja semata2 tersoeroeh
oleh temabak, membentii ra'jat

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.

—0—

soal ini denten di Holland doeloe, jang dibela oleh

diperhatikan oleh internasional,

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

kabar

soekkan keterangan atas pengoeranganpengoerangan besar dari belandja keloear. Tentang ichtiar-ichtiar goena mengoe:
atkan keadaan oeang soedah dipertimbangkan kepada minister, soepaja vergadering
itoe dapat disoedaht pada tanggal 20 Mei.

Kalau nanti dipakaikan exorbitante rechten
pada mereka, maka kami tiadaakan metadi. (Tepoek tangan.)
hargai
alasan2 j. diberikan. Tjara djoePoenale-Sanctie itoe ialah sebab dari djoer j. satoe-satoenja akan menjelesaikan
pemboenoehan-pemboenoehan dan penje- perkara ini bagi kami tiada lain dari pada
rangan-penjerangan. Penghabisan P. S. ini soeatoe pengadilan j. sempoernanjadengan
beloem njata benar, sesoenggoehnja oleh pembelaan j. rapi,” sebagai perkara Stu-

hingga dapatlah kita menjeboetkan, bah-

dimakan doea boengkoes

?

roe.

perloe akan menjeli-

ngoendjoekkan tjara jang koerang adjar
(brutalen vorm), sebagai telah dikatakan

mendjadi

tidak enak).

Medjen (tjoekoep

sadja).

ngan nasional itoe haroes ditalikan poela diki bergerobak2 soerat j. ditangkap.
bahwa dengan mempertimbangkan bersasatoe perlawanan internasional terhadap
Sampai
dimana kesalahannja mereka j. ma-sama tocan Van den Bussche dengan
kapitalisme, jang sebahagian besar me- ditoedoeh
itoe, kelak akan diboektikan. kepala-kepala Departement soedah mema-

karena actie dari pihak kamilah

kering, asthma, kocrang darali, demam

lama, koerang koeat kepala, sakit djantin).
Obat Mata (Oentoek segala matjam penjakit mata,
dengan obat disapoe dari loear).
Minjak ramboet (centoek memandjangkan ram-

Directeur menerangkan bahwa vergadering
menetapkan begrooting soedah ditegeledahan itoe perloe akan memboektikan
tapkan
pada tanggal 20 Mei. Begrooting
kesalahan empat orang, j. disangka" beritoe
soedah
dimasoekkan ke Volksraad.
salah menebarkan
bibit kebentjian akan
Toean
van
den
Bussche tidak maoe tjammeroeboehkan pemerintah!
poer boeat menjiarkan kabar-kabar baroe
Akan

(menjantikkan moeka)

Syrup,Sdhbet Djiwa (sakit Laicck, dada, napas

berhoeboeng dengan beberapa kabar-kabar tentang peratoeran-peratoeran baroe.

Kita menoenggoe dan masih menoenggoe, (Tertawaramai.) keterangan minister van Koloniendikatakan, bahwa peng-

MENJEMBOEHKAN :

mel

keadaan oemoem

ocang dikembalikan.

au”.
S. R. B. RAM — Thabib British
India

jang tetap, accrestoeslag dan pengganti
keroegian boeat Provincie, tetapi pengganti
keroegian jang lain bergantoeng kepada

telah berkata, bahwa heeren-

tidak baik

Wilhelminastraat

115

Telefoon No. 1326.

Medan

dari oeroesan oeang.

dienst itoe akan dihapoeskan dengan be-

rangsoer-angsoer tetapi soenggoehpoen
begitoe pada tahoen jang laloe lebih koerang 12 millioen roepiah wang heeren-

,ULTRAPHOON”

dienst jang telah diterima.
Kalau diperhatikan keadaan ini, njatalah

bagaimana lambatnja kita menoedjoe pada
£
itoe.
penghapoesan
Spr, laloe 'membitjarakan keadaan di

namanja

Boven-Digoel. Sekarang sesoedah ternjata,
bagaimana keadaan ditempat pemboeangan

GRAMOPHOON

perkakasnja
merk.

itoe, tiada terderita oleh mereka jang
diboeang kesana, sehingga beberapa diantaranja telah lebih menjoekai hidoep seng-

patent,

jang

socdah terkenal dalam doenia, sebab |
socaranja lebih bagoes, dan terang dari L.I-|

kocat, dan

|
|

Sub Agent :

sara berpoeloeh-poeloeh hari dalam hoetan
beloekar dengan menanggoeng azab sengsara dari pada tinggal lebih lama ditempat
pengasingan itoe, maka sekarang dengan
lebih tegas lagi haroes diperdengarkan

(MAARTHA & Co)

Gebr. A. MANAN
Ambonstrt : 12

10

protest.

Bisa dapat ansoeran

Telef. 1154.

sewa

(huur koop)

MEDAN

|

dan brikoet 5 st. platen.

|

.

Membitjarakan tentangan penggeledahan-penggeledahan atas kaoem nasionalisten, spr. menamai
perboeatan
satoe

271 Kesawan

No.

mepan
26

Wilhelminastraat

Telefoon 93

Telefoon

Api Terang sekali matjam ini gambar
KELIN Tjap ,SA
Bisa simpan lebih satoe 'tahoen. Djoeal 'ataufpakai, sama sama senang

NSEY

soo. GE TaGE aan
5

STATION

Tjap

kamar-kamar

Tjenderawasin.

HOTEL

Huttenbachstraat No. 6B (Telefoon 271) MEDAN
menjediakan

Boeroeng

jang bersih.Ongkos

5 menit dari ra
kamar dari

50

jang selamanja
f4—

31

960609

G

NJAMOEK"

208
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2
0
8

0 GM
Toko

-

6 000000000000
TIMBANGAN

merk 'HAP LIE

Pachtstraat No. 29

MEDAN.

Telefoon No. 998.

Terdiri
dari
tahoen

1927.

(belakang toko Bombay Besar)

Selaloe ada persediaan

tjoekoep

roepa-roepa:

Timbangan Kajoe memake piring tembaga:
10, 15 dan
25 Kilo.
Timbangan Kajoe zonder piring: 75, 100, 125, 150, 175 dan 200 Kilo.
"Timbangan Besi vernikkclt pake
piring
tembaga, dengan batoe
timbangan berkisar:
10,
15 dan
25 Kilo.
Timbangan Medja pake piring

tembaga, batoe-batoenja

com-

pleet berikoet:
Timbangan Medja merk

HAP

LIE

pake

batoe berkisar-kisar,

dari pada besi semoca:
Timbangan Medja Ideaal dari

,OBAT

70

SIANTAR»

6 Co.”

gereenonennn

Dan Agent:

BAROE

10,
25,

50

15
dan

dan
100

25

Kilo.
Kilo

000000000000

Co.

FILIAAL

0

Huttenbachstraat No. 6 Teleioon

&

0G

8 GEN

ANSEY

|
Sos

BATTERIJ

G

SyooooooaGes

4

e pada besi djoega pake batoe
25 Kilo.
» berkisar-kisar, medjanja ketjilan:
» Timbangan Besar merk Amerika Fairbank: 200, 250, 300 Kilo.
» Timbangan boeat Maas berikoet batoe-batoenja: 250, 500, 1000 gram.
4 Gantang Beras berikoet kikis kajoe dari: J/,, 1, 2, 5 Liter.
»
Djoega bisa dibeli satoe-satoe bidji.
» Tjanting Minjak dari: yla 1, 2 Deciliter.
» Oekoeran Kaen-kaen, Meteran, matjem-matjem dan ada djoega jang
» bisa dilipat ampat.
Boewat orang jang akan mendjoewal kombali dengan membeli
»
banjak-banjak bisa dapat oentoeng baik dari
»
potongan harga moerahan.
19
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