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Dimana kedoedoekan

Mi-

pendjawaban

Kebenaran itoe, mengatasi kekoeatan,
Ra'jat itoe, diatas keradjain
Saad Zagloel Basja

nja.

Leider dan pemerintah.
Dari berbagai-bagai

TJATET AN.

tan pendjagaan jang loear biasa tidak perloe, keticerigaan djoega tidak perloe ada-

(Ini hari diterbitkan 2 lembar.)

pemerintah tidak

Negeri

terganggoe, pemerintah djoega tidak perloe

jang kekoerangan

sekolah.

nister dalam Eerste Kamer, kita koetipkan akan mengganggoei!!
perkataan-perkataan jang berikoet ini,
dari telegram jang kita mozatkan kemarin:
5
:

dari

"

perge-

pemimpin-pemimpin

boekannja
rakananakregeri
ring.
regee
da
memoesoehi kepa
Bahwa sebahagian besar dari
pendoedoek anaknegeriadalah
baik-baik

orang

Sengadja perkataan-perkataan itoe kita
rakamkan dengan letter jang teristimewa
dan diranggangkan, soepaja terang dibatja dan diperingati.
Bahwa pemimpin-pemimpin pergerakan
anak negeri boekan memoesoehi regeering,

bahwa pendoedoek anak negeri orang baik-baik, ertinja: kedoedoekan

peme-

rintah tidak terantjam.
Sikap pemimpin dan sikap anak negependoedoek
ri jang tidak memoesoehi
orang baikdari
terdiri
jang
anak negeri
sentosa.
aman
baik, ertinja: negeri
Kita perinyati perkataan-perkataan jang

dilahirkan oleh Minister itoe, oetoek me-

Pertja. Timoer.

jang ,nganggoer.”

Betoel

ini

niagaan atap,

boleh

oleh Minister,

lidah, dan orang masih

meroebozhkan: |

djika pendoedoek anak negeri boekan terdiri dari
orang-orang jang baik: djika

sinboorling" itoe hanja mentjati-tiari roedan onar: tanggoengan jang besar,

dalah diatas bahoe pemerintah.
Selakoe soeatoec Pemerintah, didalam
negeri jang soedah teratoer, seperti Nederland dan Indonesia, maka pemerintah
menanggoeng djawab,
atas keamanan

dan

kema'moeran didalam negeri ini.
Djika didalam pergaoelan anak negeri
dengan

didapati actie jang meroeboehkan,

diandjoerkan poela oleh pemim-

pin-pemimpin,
pemerintah

Jang pertama-tama merasa kesoekaran,
djika kedjadian demikian, ialah: pemerintah.
Selakoe soeatoe kepala Pemerintah dari

Pemerintah
kekoeasaan
pemerintah

mendapat

oentoeng

lebih

Hal ini kita tidak heran, karena mere-

200

orang. Inilah seboeah

Volkschoot

Pebilakah agaknja

maka

sekolah

itoe

bertoekar nama dengan sekolah Gowvernemen kelasill ?
Djawab pertanjaan itoelah jang sangat
dinanti-nanti oleh pendoedoek — Pantai
Tjermin dengan pengharapan jang penoeh

akan

berhasilnja

pertockaran — sekolah

dapat seorang anak. Apakah

hak perka- wabnja, ,Tahoen jang soedah, saja soe-

winan
j. soedah itoe tidak ajah? Kalau dah masoekkan
oempamanja
ada seorangahli hoekoem i- diterima karena

kesekolah,

tetapi

tidak

ta'ada tempat. Boekan
tidak sjah, bagaimana- anak saja sadja jang ditolak, dalam takkah pergaoelan antara kedoea soeami is- siran saja ta” koerang dari 100 orang
anak-anak jang poelang, dengan ketjiwa”.
teri j. selama ini.

itoe ertinja kedpedoekan gama menjatakan

dalam terantjam.

Nederland,

jang memegang

diatas tanah-tanah djadjahan,
itoe

mempoenjai

tanggoengan

jang berat terhadap Nederland.

Djika ditanah djadjahan terdjadi perboeatan-perboeatan jang mengantjam Nederland, dan kedjadian ini disemboenjikan
oleh pemerintah dimata Nederland,
ertinja: pemerintah sendiri mentjari

ini
ke-

roeboehannja.
Maka, pemerintah jang mempoenjai
tanggoengan sekian beratnja, djika ia
berkata : tidak ada pergerakan-pergerakan
jang memoesoehi pemerintah, djadjahan
dan pendoedoek anak

dari orang jang
djadi pedoman

djadjahan

tecdiri

baik-baik, haroes menoleh segalah pihak.

Achirnja, dari perkataan-perkataan pemerintah, kita mendapat soeatoe keboela-

tan: djika tidak ada gerakan jang memoe-

soehi, djika anak negeri pendoedoek jang
baik-baik, maka soedah terang: penggeledahan-penggeledahan tidak perloe, kekoea-

DELI"

de la MAR Aza. Voorburgwal — Amsterdasi,
Balei — Asahan.

Tahoen

ke I.

Soeara Ramai.

Ada poela jang mengatakan soedah 2
tahoen bertoeroet-toeroet tidak diterima.
Boekan seorang doa jang kita tanjakan
demikian djawabnja.
:
Njata sekali jang di Perbaoengan anak
negeri sangat dahaga benar akan sekolah.
akan didjalankan.
Menoeroet keterangan jang kita perDidalam
roeangan
kabar kota hari ini
oleh dari kepala sekolah: ,Dalam tahoen
jang pertama ia menerima moerid (sepin- kita moeatkan toelisan Medewerker kita
dahnja dari Soenggal ke Perbaoengan), oeroesan onderwijs.

lebih dari

50 orang jang ditolak karena

permohonan menambah kamar dan seorang
goeroepoen tidak djoega dikaboelkan.

Terpaksa poela moerid-moerid jang akan

dinaikkan, ditjoekoepkan sahadja banjak
jang dapat diadjar oleh seorang goeroe,
soepaja kelas I dan II berganti masoek

.nganggoer” diroemah, sebabtidak beroleh tempat didalam sekolah.

Didalam

raaport dari Onderwijs Com-

missie, ada ditjatet tentang leerplicht (atoeranj. mewadjibkan anak2 mesti dikirim

kesekolah.

1.

«

dan diadjar oleh seorang goeroe. Inipoen
dilebihkan poela dari peratoeran jang telah ditetapkan. Dahoeloe tjoema 45 orang
moerid diadjar oleh seorang goeroe, sekarang 50 orang. Ini salah benar menoeroet
ilmoe mendidik.
Dalam
itoe sebanjakbanjak 30 orang jang sebaik-baiknja.
Ada poela lagi soeatoe bahajanja. Anak
jang sedang kepandaiannja ta' dapat dinaikkan, karena terpaksa sedikit sahadja naik,

Djika
peratoeran ini kelak didjalankan
ertinja : tiap2 orang toea mesti menjekolahkan anaknja. Djadi sekolah mesti tjoekoep

sedia oentoek anak2 itoe. Djikalau sekolah2
tiada mentjoekoepi, tentoe peratoeran itoe
tidak poela bergoena.

Itoe, adalah
peratoeran itoe
masih tjoekoep.
oleh anak-anak jang tinggal kita telah dapat

disebabkan

dikelas iain, teroetama hal ini mengenai
anak-anak dari kelas I.

Perhatikanlah daftar ini.
Keadaan moerid dalam boelan Maart '30:
KI
60 orang

,L
po
nIV
»V

toesan

perkarananti. Djika kelak
didjalankan, sekolah2 tentog
Tetapi oentoek sekarang,
mengambil soeaitoe kepoe-

:

Leerplicht jang merobah: dari sesoeka hati menjekolahkan anak kepada kemestian, ertinja:
soedah terasa perloenja, tiap-tiap anak-anak dida
lam negeri bersekolah.

8"
60“
39“
28"

Meski leerplicht itoe beloem lahir, tetapi dari sekarang soedah terasa, tiap-tiap anak-anak mesti sekolah. Tetapi, perasaan kemestian ini, oentoek di PerbaMoerid-moerid kelas V akan dilepaskan oengan, tidak ada ertinja, sebab anak-anak
|
semoeanja.
disana lebih banjak jang doedock diroeDjadi keadaan
moerid dalam tahoen mah dari pada doedoek dibangkoc sekolah.
jang dihadap ini kira-kira demikian.
Kls. V 0--30 or dari kls. IV—30 or.
Pihak Zelfbestuur dan Gouvernement

» IV 436 0»
MIS
perloe akan memikirkan perkara ini.
itoe ataupoen tambahrja sebocah
Vcr» 112476,»
»
15100 ,
volgschool. Bagaimana kemadjogan
sc» 112438,
0»
»
Ilam,
maka atasadvies dari Hadji Jacoeb, kolah Volkschool itoe sedjak beberapa ta1 22--28 ,, jang akan diterima—|
»
Ipenganten
j. telah mempoenjai seorang hoen jang telah laloe ta'gocna kita rentja- 50 orang.
Anggoer obat bendera.
lanak itoe terpaksa dikawinkan kembali. nakan, karena Schoolcommissie dan opzieDjoemlah 275 orang.
Ban
Jiak
& Co di Medan,
mengirimi,
Ini hari ddo. 8-5-30. perkawinan itoe telah ner tentoe lebih ma'loem dari kita.
Kelas
III
memakai
2
bocah
kamardan
2
kita
beberapa
botol
anggoer
obat tjap
“
#dilansoengkan diroemah t. H. Jacoeb di T.
La
orang goeroe. bendera oentoek ditjoba.
Tinggi
(Deli,) diwalii oleh wali j. sjah
Ketika kita sampai dikampoeng-kammasoek
II berganti
dan
“1
Pendapatan kita tentang anggoer ini,
(Amat,) wakil wali H Jacoeb, sedang Kad- poeng jang tidak djaoeh dari pekan Per- seorang goeroe.
jalah
: tidak kalah dari anggoer-anggoer
hij. doeloe ialah Niemand (Iniam mesdjid baoengan, kerap kali kitatanjakan kepada
Menilik angka-angka anak-anak jang jang soedah pernah kita tjoba. Baoe dan
Sei. Biroeng.
orang toeanja apabila kita bersoca dengan tinggal
itoe, sebagai dikelas 1 dan I I, rasanja tjoekoep memoeaskan. Djoega meJang
penting dalam perkara ini, jaitoe anak jang agak besar sedikit, dan soedah tentoelah sangat roegi benar bagi orang njegarkan badan dan perasaan.
perkawinan j. doeloe itoe, sebab telah men- lebih dari patoet disekolahkan, maka dja- toca anak-anak jang anaknja patoet naik,
—0—

000000000000000

000000000000000
00000000000

disini,

Pembajaran lebih doeloe.

|

1348.

advertentie

Sebab mengingatakan hoekoem igama,
dan kesempornaan perkawinan setjara Is-

0000000000000

soeh

Soedah

di Medan sahadja.

ka itoe kekoerangan onderwijs. Dinegeri
ini-ada sebocah Volkschool, dalag pengTabisan boelan Maart djoemlah moeridnja

Menoeroet keterangan dari t. Sjech H.
Jacoeb,
babwa perkawinan j. diwalikan
pemerintah didalam perkara ini ada memsaudaranja
seajah itoe, tidak sjah, sedang
poenjai tanggoengan jang njata.
wali
jang sjah masih ada, apalagi waktoe
Djika perbogatan pemimpin-pemimpin dilansoengkan perkawinan itoe, amat tidak
anak negeri memoesoehi pemerintah de- menjerahkan walinja kepada orang lain.

jang

gar-saudagar

jang terbesar diortderafd. Serdang. Agakomong. Dalam peromongan itoe, sampainja diseloeroeh Oostkust ini. Soedah lelah kepada perkawinan saudaranja jang
bih 3th. kita dengar akan didjadikan sediwalikan
oleh saudaranja seajah, sepekolah Gouvernement kelas II, tetapi sampai
ninggal Amat pergi ke Perbaoengan.
sekarang masih sekolah Volksehool djoega.

membantahnja dengan perkataan

perboeatan

tangan

sauda-

ketjil.

poela, tetapi orang-orangan loepa bahwa

ngan

dalam

negeri lain-lain, hanjalah dengan
tentoe mereka

an Sjeh Hadji Jacoeb di Br. Sakti Tebing
Tinggi. Diroemah mana ia beromong-

tidak lebih dari beberapakali jang bergantoeng dioedjoeng

semgeanja

peninggal Amat berangkat ketempat lain pendoedoek anak nggeri sedjati. Demikian
itoe, saudaranja telah dikawinkan dengan
seorang Arab dari Pematang Siantar. djoega segala roegiah-roemah kedai, ta"
diberi mereka kog btnan orang lain.
Jang mendjadi wali atas perkawinan itoe,
Pendeknja pendoegoek Pantai Tjerminlah
ialah saudara
seajahnja (Ma' Kenan):
ng j.telah melangkah
Bagaimana hak wali itoe boleh berlakoe dalam keradjaati
sedikit
kemoeka
dafam
hal berniaga, hingpada masaitoe kita tidak dapat kepastian.
ga
telah
banjak
diantaranja
jang agak
Saudara Amat jang dikawinkan dengan
berada sedikit. Sdjang sekali saudagarmemakai wali seajah itoe, sekarang telah
saudagar ketjil itoe tidak memboeat permempoenjai seorang anak. Beberapa hari, hoeboengan dengan negeri Djawa dan

hanja soeatoe perkataan!
diottjapkan

jang

Bajaran

Dari I sampai 5 baris #1.50 Sekali mocat sekoerangkoerangnja f 1.50, Berlangganan boleh berdamai,

Medewerker kita mentjeriterakan, kekoerangan
sekolah bagi pendoedoek di
Itoepoen sebanjak-bakelak didjalankan ? ketiadaan tempat.
Bagjimana we
njaknja jang boleh diterima, diterimanja. Perbaoengan.
Antara lain-lain ditoetoerkan:
Medewerker Siar Deli oeroesan Dalam tahoen jang soedah lebih poela
Keboeroekan dalam perkawinan. Onderwijs menoelih
dari 100 orang moerid-moerid jang tidak
Keadaan Sekolah Gowv. kl II disana pada taditerima. la sendiri telah memperboeat
hoen ini, ialah: anak-anak jang diterima (moerid
Soedah kawin-dikawinkan lagi.
Kebanjakan
pendoedoek Perbaoengan Soerat permohonan kehadapan Dir. van
baroe) hanja sedjoemlah 28 'orang. Moerid jang
mendiami sawah-sawah jang loeasnja kira- O. en E. dengan perantaraan T. Pangeran
ditolak dalam tahoen jang laloe lebih dari 109
Correspondent Sinar Deli
di Teorang, beloem dihitoeng jang bertambah dalam
kira 6000 bouw. - Boekan anak negerisa- Schoolcommissie serta Inspecteur van het
bing Tinggi menoelis:
tahoen ini. Bagaimana poela haknja dengan anakdja jang mengerdjakan sawah jang sekian Ini. Onderwijs in het le. ressort, kira-kira
Mak Kenan dan Amat, kedoeanja penanak jang keloear dari Volksschool akan menebanjaknja itoe, amat banjak diantaranja dalam boelan Mei 1928 dengan alasanroeskan peladjaran? Dalam tahoen jang soedah
doedoek Soengai Biroeng. Orang mana orang
Indonesier 'Bandjar dan Djawa. alasan jang tjoekoep tentang djoemlah
banjak
anak-anak jang datang dari Volksschool
adalah saudara satoe ajah, boekan satoe
Anak negeri kebagjakan soeka memper- banjak nioerid dalam — tahoen — ini ditolak, karena moerid jang ada soedah lebih dari
mak. Amat mempoenjai seorang saudara
mesina, 'Tentoelah dalam tahoen ini demikian
sewakan tanahnja j kepada mereka itoe, dan
tahoen
jang
berikoet, — kelas
perempoean, jang ia mesti mendjadi wali,
poela.
karena dirasa mereka
lebih lekas menda- jang paralel, persen moerid jang ta'datang
kalau saudaranja itoe kawin, terketjoeali pat wang, bahkan
lebih beroentoeng dari rata-rata dan banjak anak-anak jang ta'Sekian Medewerker kita.
kalau ia (Amat) meninggal doenia, baroepada
bersawah.
diterima.
Alasan-alasanja
itoe
mentjoelah hak wali berpindah kepada orang lain
Lebih djaoeh, Medewerker kita mengePendoedoek Pantgj
Tjermin, lebih soeka koepi sjarat-sjarat
menambah atau meatau pada saudara seajahnja.
menangkap ikan dafj
pada bersawah. Ba- ngadakan sebocah sekolah Goebernement moekakan angka2, oentoek mendjadi boekSebeloem saudara Amat jang perempoean njak poela diantarafja berniaga, sehingga
ti: Perbaoengan, adalah soeatoe negeri,
dikawinkan, ia berangkat ke Perbaoengan, kedai kain, kedai 8#mpah, nasi dan per- di Perbaoengan ini.
dimana
beberapa banjak anak2 j. mesti
Apa hasilnja?
Djangankan sekolah
dimana ia bekerdja mendjadi oppas. Se-

noendjoekkan: mereka jang merasa tjoeriga atas pemimpin-pemimpin pergerakan Amat kembali dari perantauan, poelang
anak negeri: mereka j. merasa terantjam hi- keroemah orang toeanja di Sei. Biroeng.
doepnja didalam negeri inikarenabertoe- Sebagai seorang jang baroe poelang dari
karnja pekerti anak negeri, boleh perantauan tentoelah pergi mengoendjoe..memperingati poela perkataan pihak peme- ngi kaoem familie dan handai tolannja,
boeat menanja hal ihwal sepeninggalnja.
rintah itoe, bagi melenjapkan segala rasa Begitoelah Amat jang datang dari Perketakoetan dan rasa kechawatiran.
bacengan itoe telah mengoendjoengi Toe-

Betoel,

17 Zoel'hidjah

—

1930

16 Mei

Djoem'at

pertama.
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Soedah

Band Boeroek
Apa toean merasa senang
Djangan berikan oentoek

Diperbaiki

dengan REPARATIE tocan poenja band ?
pada jang tiada mengerti. ,
memperbaiki

Bawalah pada kita, dimana kita kerdjakan toeroet peratoeran Europa.

Memperbaiki
Itoelah

dan

Specialiteit

Band boeroek
Selamanja

Memperbaroei

kita poenja

kita

Kita.

kerdja atas djaminan
keterangan !!

15
Tanjalah
00000000000000

oleh

kita.

00000000000000

Lihatlah, anak2 jang akan diterima tjoema 28 orang sehadja. Moerid jang ditolak

Loterij besar.

Selain dari nomor-nomor jang disiarkan,
kemarin,
dibawah ini kita salinkan lagi
dalam tahoen jang soedah lebih dari 100
nomor-nomor
loterij besar jang soedah
bertambah
orang, beloem dihitoeng jang
ditarik.
halnja
poela
Bagaimana
ini.
dalam tahoen
Prijs dari f 5.000. djatoeh pada nos.:
dengan anak2 jang keloear dari Volk101980,
181590 179017: 69782: 71232:
akan meneroeskan peladjarannja?
school
132320.
Dalam tahoen jang soedah banjak anak2
Prijzen f. 1000 djatoeh pada nos.:
jang datang dari Volkschool ditolak, kare28684
: 126201: 101340: 99420: 18005
na moerid
jang
ada soedah lebih dari
163586
: 195026: 45618, 14712: 87768,
mestinja. Tentoelah dalam tahoen ini de651645
191768:
68578: 24846 : 3213,
mikian poela".
Karena hal2 jang terseboet itoe, pen- 34155, 703245 162570, 21886: 21261:
11289,
79458, 30332, 77823,
sangat berharap 112614,
Perbaoengan
doedoek
161649,
50918,
81925.
benar soepaja pemerintah mendirikan se-

bocah sekolah
Perbaoengan.

Chabarnja

Goebernemen
dalam

tahoen

kelas II di

pengadjaran

—0—

Goedang tembakau terbakar.

jang dihadap ini akan diboeka seboeah
Keroegian f20.000.—
sekolah Volkschool di Perbaoengan. TeKemarin doeloe dionderneming Martatapi sampai sekarang ini masih beloem ada bing soedah moesnah terbakar seboeah
tanda2 jang menjatakan sahnja chabar itoe. goedang tembakau. Didalamnja ada ter-

0
Kita rasa sekolah jang demikian itoe tiPerba» dak pada tempatnja didirikan didi Lidah
didirikan
Seharoesnja
oengan.
?
Soengai Boeloeh, Ara Pajoeng dan
» Tanah,
Teloek Iboes. Keempat negeri itoe sangat
» perloe mendapat sekolah Volkschool.
?
Djikalau sekolah desa sadja didirikan di
? Perbaoengan, tiada akan mentjoekoepi,
?

bisa bikin baroe.

terpaksa tidak dinaikkan.

simpan tembakau jang soedah

mendjadi

koerban api seharga f20.000.-

Goedang

itoe sama sekali habis terbakar. Asalapi
tidak diketahoei. Tatkala moelai api me-

rambat, koeli-koeli ada didalam goedang.
—0—

Menghina

radja.

Kemarin Landraad Medan mendjatoehmenilik banjaknja anak2 jang ditolak dakan
f 50 denda kepada toean Djauhari
dalebih
karena
lam tahoen jang soedah2,

@
ri 2/3 djoemlah anak2 jang ditolak itoe
“ pendoedoek
pekan Perbaoengan dan keli? lingnja. Sedang djika sekolah Goebernemen
? kelas II didirikan, boleh mendapat moerid
? dari kelas I sampai kekelas IV.

Salim Hoofdredacteur Oetoesan Soematera,
sebab dipersalahkan menghina RadiaRadja di Simeloengoen, dengan memoeatkan satoe toelisan didalam Oetoesan Sse-

| matera, jang berkelimat: ,,Masih Njenjak".

mo

pat abad djadi journalist. Djempolan
Jubileum perak tocan JJ.
van der Laan.

Indonesier di Medan.
Selamat sampai !

Toean2 Thamrin, dan Koesoemo Oetoyo,

Penganten baroe ditangkap politie.

oleh Toean Tsan Cho Lin. Atas kedatangan tocan itoe, dari negeri djaoeh oentoek

memperhatikan

pendoedoek

kota

Medan bangsa Tiong
Hoa dan daerahnja,
saja berbesar hati, dan disinilah saja mengoetjapkan
selamat: datang
kepada

Soeatoe hikajat jang benar “terdjadi didalam boelan Mei 1930
antara

5

Beberapa hari jang laloe kita soedah kemarin petang telahsampai ke Medan,
moeatkan perkabaran tentang tjoekoepnja dan disamboet oleh Comite dan pihak Boe- tocan itoe,
DIHADAPAN KADLI.
toean JJ. van der Laan mendjadi journa- di Oetomo,
Tepoek tangan 3 kali.
V.
list, dalam mana di-Deli sadja beliau soeToean2
ini menoempang di Medan
Sesoedah itoe berdiri poela tocan VoorPoekoel 4 malam Sjarifah dan
dah 20 tahoen dalam kalangan journalis- Hotel. Beberapa djam lamanja disini diadazitter '” dari '” Vereeniging:
Kwo Min sampai ke-Ardjoenostraat.
tiek.
kan pertemoean.
Tang,
afdeeling
Tionghoa
Bin
Kok,
laloe
Setelah toean Zakariah mengerti
Berhoeboeng dengan itoe dalam kantoor
berpedato dengan katanja: Seharoesnjalah doek perkara, setelah ia mendengar
Redactie Deli Courant kemarin soedah
Oeroesan
j.perloe. kita bangsa Tiong Hoa, pendoedoek kota
diadakan oepatjara perajaan pesta perak
Pagi tadi, kedoea t. t. itoe, mengadakan Medan, bekerdja bersama2 bantoe mem- rangan anaknja dan bakal mantoenja,
atas tjoekoepnja beliau 25 tahoen mendjalani pekerdjaan journalist.

Pagi-pagi poekoel

8, toean J. J. van

pertemoean2

dengan pembesar2

j. perloe

dan dengan Deli Planters Vereeniging.

Satoe
pertemoean.
Petang ini, dengan bertempat diroemah
penoeh karangan boenga pemberian dari t. Soeis, Voorzitter Comite, di Julianadiadakan
pertemoean antara t.
beberapa toean-toean jang sijmpathie ke straat,
pada beliau, diantara mana ada pemberi- Thamrin dan Koesoemo Oetoyo dengan
der Laan bersama familienja soedah da
tang dikantoor Redactie, dimana soedah

an dari Bestuur Directie dari N. V. de anggota2
Deli Courant, dari Administratie, Redac- dang.
tie, Correctie dan seteroesnja beberapa
banjak pemberian
dari Maatschappijen

Comite

dan tetamoe
j. dioen-

Keondernemingen.
Besok hari Sabtoe, moelai pagi-pagi

dan particulieren.
akan dilakoekan perdjalanan keonderneBermoela toean Gerritsen, Administrateur ming2, oentoek: memperhatikan keadaan.
Deli Courant diatas nama Bestuur dan Di- Jang pertama akan beroleh perhatian, tenrectie, dan djoega atas nama Administratie toe keadaan
koeli-koeli, tempat tinggal
dan beberapa afdeeling dari peroesahaan dan kolonisasi.
itoe mengoetjapkan

kepada toean

selamat

van der Laan atas tjoekoepnja ia 25 tahoen
dalam djabatan journalist. Spr. mempe-

Menanam batoeB.O.
Petang besok, tersedia oentoek bertemoe

rant terpegang dalam pimpinan toean van
der Laan, jaitoe dari soeatoe soerat kabar

Openbare

ringati bagaimana dari bermoela Deli Cou- kepada roemah2 beberapa Indonesier,

ketjil dengan mempoenjai sedikit langganan
sekarang sehingga

soedah mendjadi soea-

toe soerat kabar besar dengan mempoe
njaibanjak langganan serta mengeloearkan oplaag besar.

vergade-

ring.

Hari Minggoe pagi poekoel 8.30 akan
dimoelai openbare vergadering, bertem-

pat di Royal Bioscoop. Jang akan dibitjatakan: Nationale Fonds, artikel2 161 bis.

dirasa menjempitkan
Oentoek tanda penghargaan atas dja- 155 bis-ter, jang
sanja tocan van der Laan, maka Directie kalangan menoelis, berkata dan bergerak.
Jang akan berbitjara didalam Openbadan Bestuur dari peroesahaan itoe, menginjang
re
vergadering ini, tocan-toean Thamrin
Japan
gong
seboeah
hadiahkan
dah dan seboeah patoeng
harimau dari dan Mr. Soenarjo.

tembaga.
Toean van

atas nama Re-

den Berg

dactie oetjapkan selamat
van der Laan. Spreker

kepada toean
memperingati

Comite menjeroekan, soepaja pendoedoek akan datang berdoejoen-doejoen.
Diserahkan djoega, soepaja ditoendjang
Fonds Nationaal. Diharap, soepaja Medan

djoega betapa toean van der Laan soedah mendjalankan kewadjibannja sebagai akan menoendjoekkan, bahwa negeri ini
seorang journalist jang menjantoeni ke- sesoenggoehnja negeri Dollar, dimana dollar itoe dengan moedah melajang kedalam
perlocan oemoem.
Kemoedian berbitjara lagi toean Hadji taboeng Nationale Fonds. Dan apabila
Mioen jang kerdja pada Deli Courant vergadering soedah selesai, terpaksa me-

itoe soedah berdiri
selama peroesahaan
demikian djoega Tengkoe Mohamad Bahadur, tadinja hoofdmandoer pada peroe-

sahaan itoe kedoeanja diatas namasekali-

an pegawai-pegawai Boemipoetera oetjapkan selamat kepada toean van dzr Laan.

ngangkat oeang jang dapat dikoempoelkan dengan satoe ..... betja!

akan mengadakan soeatoe pertemoean an-

itoe dengan

terima ka-

ngan

leden

B. O.

dan orang-orang

jang

loepa memperingati djasanja dioendang.
lid-lid redactie jang selama ini soedah
Kebetoelan B. O. akan menanam batoe
memberi bantoean dalam oeroesan Redac- jang pertama bagi gedoeng B. O. jang
tie sehingga menjebabkan Deli Courant baroe. Batoe iniakan ditanam oleh t.Oetoyo.
sih dan tidak

mendjadi madjoe.
Kemoedian baroelah diambil gambar.
'Toean van der Laan pagi bari itoe terima

beberapa banjak soerat dan telegrammen

boeat oetjapkan selamat kepadanja. Dian-

Berangkat

dari Medan.

Hari berangkat kedoea toean2 itoe dari
Medan, beloem dapat dipastikan,
boleh

djadi hari Senin, sebab dimaksoed tangtara jang mengirim kawat itoe tidak djoega gal23 Mei perloe adadi Jacatera.
ketinggalan Gouverneur van Sandick jang
Padang Medan.
tengah berlajar diatas kapal ,.Koningin der
Sesoedah mengadakan vergadering di
Nederland
menoedjoe Europa. Toean
itoe
memberi
selamat
kepada toean
van der Laan jang soedah begitoe lama
bekerdja oentoek menjantoeni kepentingan

lah ia bertindak akan

soesah itoe.

soeatoe ke-

Kerdja sama2 perhati mem-

perhatikan soeatoe praktijk jang haroes
diimankan oleh bangsa Tiong Hoa, pen-

Noer

da kadli.
Toean

Hadji

orang

Moehammad

Deli,

tamoe,

jang

orang gadis

Sjarif, Kadli

dan

Padang

beberapa

hari j. I., kedoea toean-

Mentjoeri

pada siang hari.

Kemarin kira-kira poekoel 11 setengah
siang hari, telah terdjadi socatoe pentjoe-

meminta

soepaja se-

seorang pemoeda jang

lari dari Langsa,

menoedjoe

tangi

keroemah

pintoenja.

itc,

Dengan

laloe

menda-

seboeah

anak

koentji jang sengadja dibawanja, ia boeka pintoe itoe, dan teroes masoek kedalam.
Disini ia memboeka lemari-lemari tempat pakaian mengambil beberapa helai

Pada ketika Sjarifah dan Noer dihadapan

adik-adiknja,

mengerdjakan berbagai-ba-

gai pekerdjaan,
mengoeroeskan roemah,
pada pagi itoe, tidak kelihatan lagi.
Biasanja pagi-pagi benar ia kelihatan

naik toeroen

ditangga.

Dengan

gembira

ia mengerdjakan barang sesoeatoe oeroesan roemah. Tetapi ...... pada pagi itoe
kain, dan ocang f50-. Sesoedah itoe ia ia tidak kelihatan. Tempat tidoernja kokelocar, laloe mengoentji pintoe itoe kem- song.

bali sebagai ia dapati.

Dihalaman roemah
itoe ada beberapa
dan di Fort de Kock tinggal beberapa ha- orang anak2j. bermain2 tetapi mereka tidak

orang

Familienja

segera

dapat

mendoega,

bahwa Sjarifah soedah ..... lari. Orang
telah mendoega, tentoe ia telah melarikan

j. datang itoe pen- diri dengan Noer. Pagi itoe roepanja orang
itoej. poenja baroe insjaf, bahwa
kehendak hati itoe

sangkaorang

roemah.
Jang poenja roemah poelang. Diboekanja pintoe roemahnja dengan koentjinja
seperti biasa, akan tetapi ia tidak merasa
bahwa pintoe itoe soedah diboeka oleh

tiada dapat dihalangi oleh siapa djoegapoen.
Segeralah dirapportkan kepada Politie.
Kabar dikirim berbayai-bagai tempat. Beberapa orang disoeroehkan poela mentjarinja ke Medan.

jang datang dari segenap pendjoeroe kota keadaan Deli, jang soedah terlampau ba- masoeki roemahnja, lemari telah terboeka
dengan lekas2 boeka paksaan, dan isinja
Medan, sama ada jang datang loear kota. njak dibitjarakan itoe.
—0—
—0—
telah hilang.
la memberi tahoe kepada pendoedoek,
Bendera Merah-Hidjau-Poetih-MataConsul Tiongkok jang baroe.
reorang
poentidak ada j. tahoe pentjoeri
hari.
jang
sangat
tjerdik itoe. Kesoedahannja
Pertemoean dalam Societeit
Tidak
boleh naik
anak-anak
j.
tadinja bermain2 dihalaman
Yan
King
Hian.
teroes.
itoe
mentjeritakan kedjadian j, mereka
Didalam
soerat2
kabar j. berbahasa
Malam tadi, dalam societeit Yan King telah lihat jaitoe j. kedjadian kira2 poekoel
- Tionghoa
di Medan,Sumatra Bin
Hian,
di-Hongkongstraat, telih dikoen- 11 setengah siang, tatkala j. poenja roemah
Poh, daaNew China, kemarin, dikabarkan soeatoe kedjadian di Laboean, ki- djoengi oleh beberapa orang Tiong Hoa, sedang tidak ada. -—j—
golongan
saudagar-saudagar,
Cranie2
ta-kiraberikoet:

Pada ketika Sjarifah dan Noer pergi
berdjalan-djalan, menemoei beberapaorang
familie. Pada ketika mereka mengoendjoengi carnaval orang dari Langsa kelihatan
didjalan, roepa-roepanja mengamat-amati.

dja oentoek Hindia Nederland. teroetama loei Seriboe Dolok dan Berastagi,

kema-

rin soresampai di Medan.
Perdjalanan keliling seroepa ini, kira-kira
dangweg, masih teroes-meneroes lagi be- tjoekoep memberi pemandangan dan ber- pentjoeri.
Bagaimana terkedjoetnja, tatkala ia meliau bersama familienja menerima tetamoe oleh beberapa banjak pengetahoean tentang

-boeat keperloean Deli.
Tadi

malam dalam

roemahnja di Ser-

Ketika Consul Tiongkok sampai ke Medan, kemarin doeloe, moelai dari Belawan
sampai ke Medan oleh pendoedoek Tiong-

hoa dinaikkan bendera Tiongkok. Pendoedoek Tionghoa di
Laboehan poen tidak

dan kaptein-kaptein dari keliling Sumatra

Timoer. Poekoel 7 setengah malam, Toean
Tsan
Cho Lin, memperkenalkan diri dengan orang-orang jang hadir. Oepatjara
itoe diramaikan

dengan muziek,

jang dari

Gang Mantri.
Dalam vergadering Gemeenteraad kema-

rin malam soedah dinjatakan bahwa berhoeboeng dengan
permintaan
beberapa
orang ahli waris dari mandiang Hadji Ab-

waktoe kewaktoe memperdengarkan lagoe doel Moethalib, soepaja nama djalan terseketinggalan.
Setelah setengah
hari benderaitoe di- jang menandakan, orang Tiong Hoa pen- boet djangan dioebah, maka burgemeester
naikkan, atas perintah Controleur disoeroeh doedoek Kota Medan, akan dipimpin, dan Wethouder menerangkan soal ini tidak

oleh seorang jang disoekai.
soepaja bendera itoe ditoeroenkan.
Pendoedoek Tionghoa menoeroet perin- Toean Tsan Cho Lin, Consul Tiongko kbaroe boeat Kota Medan, dan daerahnja, didatah ini.
Pers Tionghoa merasa heran atas kedja- lam vergadering itoe ia berpedato, bahwa
ia dikirim ke Medan, bacat menggantikan
dian itoe.
Apakah kedjadian inilah, j. mendjadi pe- Toean Chang Pu Ching, Gonsul Tiongkerdjaan j. pertama kali, bagi Consul Tiong kok lama, oleh Gouvernement Tiongkok.
Ia telah disahkan mewakili keradjaan itoe,
kok j. baroe?

lagi barang

di rintangan.

sesoeatoe

jang akan mendja-

Toean zakariah amat girang meuoedjoe
kantoor pada pagi hari, demikian djoega

girang

beriringan dengan ajahnja

keloear pintoe, sama

menoedjoe kantoor

masing-masing.

dikawinkan.

toean kadli, pada ketika itoe djoexa, diroejang letak- mah iboe Sjarifah di Langsa telah terdjadi kegemparan.
Pintoe kamar terboeka. Beberapa lembar
Pada hari terseboet diatas j. poenja roemah
lantai
kamar itoe telah binasa.
berpergian ke keboen Pisang berhoeboeng
Selimoet
jang berlipat, masih baik lidengan soeatoe kendoeri jang haroes ia
hadiri. Setelah ia pergi, datang seorang patnja, karena tidak dipakai pada malamIndonessier, dengan mengenderai seboe- nja.
Sjarifah, jang biasanja pada pagi itoe
ah sepeda, dari djoeroesan Medan, dan
bangoen
dari tidoernja, mengoeroeskan
berhenti, dimoeka roemah terseboet. Ia

toean terseboet berangkat ke Fort de Kock

beberapa perdjalanan pada Kolonisatie
di Siantar, perdjalanan diteroeskan mela-

Moelai dari tanggal 1 Mei sampai 5 Mei

beberapa Noer

kedatangan

Ardjoenostraat telah bera-

pagi, kedoea penganten baroe itoe, beser.
doe- ta sekalian familie seisi roemah, amat
kete- bergirang hati. Girang karena tidak ada

toean
Zakariah, dengan ringkas memberi kepoetoesan: esok pagi pergilah kepa-

Kerapatan

21 Zakariah
chir.

Pada hari Senin
pagi, tiba-tiba telah
datang Politie memerintahkan soepaja keBagi toean Kadli itoe, kedjadian seperti
pengandjoer kita jang baroe, moedah-moe- ini, boekan perkarajang adjaib. Hampir doea Penganten itoe menoeroet kekantoor.
Sesampai kekantoor Politie, mereka di.
dahan, berhasillah apa jang telah saja per- setiap boelan, kadang-kadang doea mingkirim
ke Langsa terantar oleh Politie.
katakan itoe, diantara pendoedoek bangsa goe ia menerima perempoean dan laki'Tiong Hoa.
laki kawin. Oleh sebab itoe, pagi itoe ia
Barang siapa jang merasamempoenjai
tidak terperandjat, Segera ia mengetahoei, kehormatan atas “dirinj
a: barang jang meRoeangan
societeit itoe penoeh sesak apa jang lebih doeloe haroes diperiksa. rasa mempoenjai
kemerdekaan hidoep seoleh sebab itoe soesah sangat berbitjara
Pertama-tama diperiksa, bolehkan me- lakoe manoesia,
tentang ini dan itoe, dengan consul ter- noeroet Hoekoem Islam, kedoea mereka jang dirasai Oleh- djika ia merasai seperti
.Sjarifah dan: Noer, ia
seboet, teroetama anak-anak jang membi- itoe dikawinkan.
tentoe akan merasa soeatoe kebentjanaan
kin riboet-riboet dikaki lima societeit itoe.
Sjarifah dan Noer dengan lengkap me- jang sebesar
Tidak lama kemoedian, Toean Tsan ngoendjoekkan soerat-soerat dan berbagai- pannja, karenabesarnja didalam penhidoediperlakoskan demikian.
Cho Lin, membalas, bahwa di Oostkust bagai keterangan jang perloe.
Orang jang baroe kawin biasanja meini banjak koeli-koeli bangsa Tiong Hoa,
ngadakan
soeatoe
perdjalanan dengan
jang terikat dengan peratoeran Poenala
Barang sesoeatoe telah moesta'id, tidak gembira, tetapi Sjarifah dan Noer sesoesanctie, jaitoe jang bekerdja di Onderne- ada soeatoe halangan,
baik menoeroet dah kawin melakoekan perdjalanan jang
ming-onderneming. Setelah saja sampai adat, baik menoeroet agama, maoepoen terant oleh Politie
.
ar
kemari, maksoed saja jang pertama ialah wet, kedoeanja laloe dikawinkan.
memeriksa keadaannja, maka itoe nasihat
Didalam oeroesan beberapa saat sadja,
Sesampai ke Langsa Noer ditahan dalebih koerang poekoel 12 malam, masing- Sjarifah dan Noer telah mendjadi soeami.
lam tahanan Politie, dan dilarang keras
masing jang hadir poelang, dan vergadetidak boleh bertemoe dengan Sjarifah.
ring itoe boebar.
Dengan
girang
mereka
poelang
keroe—0—
mah, dan diroemah telah menoenggoe
Beberapa
hari lamanja
Noer ditahan
Membetoelkan kesalahan.
beberapa banjak kenal-kenalan.
baroe ia dilepaskan. |Sesoedah ia lepas,ia
Didalam rubriek kabar kawat Negeri
Meskipoen perkawinan jang Seroepa ini, laloe mengirim soerat kepada ajahnja di
Belanda diroeangan Sinar Deli, jang ter- didalam pergaoelan anak negeri dipandang Medan.
bit kemarin, telah terdapat soeatoe kesa- soeatoe perkawinan jang koerang €nak,
lahan, jaitoe:
tetapi siapakah jang tiada bergirang hati,
Antara lain-lain kita koetipkan soerat»Ia ingin soepaja perobahan Bestuur di bila ia setelah menempoeh beberapa-bebe- nja berikoet ini:
Sumatra Barat dapat dilakoekan didalam tapa kesoekaran, kemoedian ia dapat meSuppletoire begrooting.”
Langsa 13 Mei 1930.
njampaikan maksoednja ?
Dengan
Sebetoelnja: ,,Ia ingin soepaja perobahormat anakda chabarkan,
pada ajah serta sekalian bahasa anakda
han Bestuur di Sumatra dapat dilakoekan
VI
soedah dilepas dari pendjara, tapi perdidalam Suppletoire begrooting.“
“Oa
kara
masih berdjalan teroes.
SOEAMI ISTERI JANG TERSekiranja anakda akan dipereksa, apa
PAKSA BERTJERAI.

doedoek kota Kota Medan. Atas datangnja

Deli, Bestuur dan Directeur dan Directie ri lamanja. Dari Fort de Kock berangkat tahoe bahasa
dari peroesahaan itoe, Locomotief ke Pematang Siantar. Setelah mengadakan tjoeri, mereka

mengoetjapkan selamat djoega'atas banjak
djasanja jang soedah begitoe lama beker-

mentjari

longgaran, oentoek bangsanja jang ditimpa

Atjeh dan Deli.

Pertemoean dalam
rian didalam sebosah roemah
gedoeng B.O.
Petang Minggoe malam Senin, B. O. nja di Soengai Mati.

Toean van der Laan membalas segala tara toean-toean Thamrin dan Oetoyo deoetjapan-oetjapan

bantoei. Djanganlah jang satoe membiarkan jang lainnja didalam soesah, seharoesnja

mem

dibitjarakan dalam Raadsvergadering”
Sementara beloem diambil kepoetoesan
dkan diboeat penjelidikan lebih djaoeh ten-

tang

hal ini.

Chabar Kawat.

—0—
boeat mengoeroeskan hal ihwal pendoedoek Tiong Hoa, kota Medan dan daeConsul Moehamadiah boeat Medan.
Gewestelijk Conferentie Moehamadiah rahnja, Gouvernement Belanda djoega NEGERI
mensahkan ia
di Tebing Tinngi,
telah — mengangkat telah mengizinkan dan
TiongConsul
Ching,
Pu
Chang
Tocan
Toean Moehamad Said,
djadi Consul
Moehamadiah di Medan. Toean ini Pre- kok lama, mendapatkan mendjabat ke-

Apa kekoeasaan mereka, Sjarifah sekarang
soedah

mendjadi

agama,

adat

njaan Noer.

isteri orang.

dan wet
Hanja

Menoeroet

ia soedah kepoe-

Noer

jang berkoeasa

atas dirinja.
Tetapi pihak Langsa, masih beloem
poeas atas kedjadian ini. Mereka berdaja
oepaja, soepaja dapat mereboet Sjarifah
kembali, soepaja Noer disampingkan. Hasil daja itoe, jalah: Magistraat Langsa

Aminah

masih ada perhoeboengan de-

ngan S. Abdullnh dari Djohor: se bab
hari Raja Hadji jang silam,
Aminah
dikawinkan
oleh
ajahnja di-Djohor. Tapi anakda
pikir perhoeboengannja soedah poetoes.
Anakda mendengar kabar, bahasa kawin
ini, akan diperiksa dimoeka oelama-oelama apa perkawinan anakdaitoesjah
apatidak: Anakda berharap betoel pada
ajahda sedapat soerat ini, ajahda pigi

sama

toean

Kadli, tanjasamadia apa

perkawinan anakda

sjah apa tidak, dan

ajahda mintak soerat keterangan dari
toean Kadli: Anakda tahoe penghoeloe
Binoedia menda'wa dikantoor bahasa
perkawinan
ini, tidak sjah sebab segala
rat

dari Kadli dari Djohor adadi-Kan-

toor.Djadi anakda dida'wa melarikan perempoeanorang.Dakwaannja jang pertama soedah tentoetentang tidak
sekoepoe itoe soedah tentoe. Oleh
sobab itoe, harap betoelajahda

tanja

betoel, danminta' keterangan
jang lengkap bahasa perkawinan itoesjah. Anakda djoega baroe
kirim
soerat
pada ajah Aminah di

Betawi
minta"
perhoeboengan
Abdoellah di

keterangan tentang
Aminah dengan

Djohor.

Tapi anakda harap ajahda minta lekas keterangan sama Kadli dan kirim

sama pa' Zen., Anakda moesti di Landraad,

dan Ajahda tjari

anakda, soerat

dari

ditasch koelit

Aminah

ddo.

April, jang isinja mehgadjak

23

anak

da lari. Doeloeajahda bilang jang Ajahda ada sinmpan doea tiga lembar dari
soerat-soerat jang Aminah kirim pada
anakda. ,
Anakda harap betoel lekas ajahda kirim itoe semoeanja sama soerat keterangan dari toean Kadli.
Lebih djaoeh Noer mengabarkan,

bah-

wa ia tidak boleh bertemoe dengan Sjarifah

Aminah.

Djadi, sebenarnja sampai hari ini, perkara
itoe beloem poetoes.
ke
Biarlah hikajat ini kita toetoep sadja
dengan satoe pertanjaan: siapakah jang

laloe mengirim soerat ke Medan, meminta soepaja Noer

Langsa.

Pada hari
kegirangannja

dan

Sjarifah

dikirim

Senin tanggal 5 Mei 1930, tidak heran melihat Noer ditahan sampai
jang terdjadi diroemah toe-

berhari-hari, karena perkara ini?

Beberapa banjak oetoesan-oetoesan akan dan Fractie Dewan Raiat Djerman mengirimkan tanda toeroet berdoeka tiita
toeroet dalam demonstratie itoe.
Ambtenaar-ambtenaar Gemeente Am- kepada secretariaat S.D.A-P. berhoeboeng
sterdam dan koeli-koeli berhoeboeng dengan ini diberi verlof.
Diperingati
di Berlijn.

dengan

meninggalnja mr. Toelstra.
Peratoeran megoe-

boerkan

Troelstra.

Albarda soedah
kembali dari DjerBerlijn, 14 Mei. Dalam zittingnja comite
man
oentoek
menghadiri
pengoeboeran
de
Van
International,
Socialistische
BELANDA.
Velde memperingati marhoem Mr. Troel- majatnja Troelstra pada 16 Mei.
Politie di Den Haag mengatoer perdjaAneta Radio. stra, jang mana kematiannja membawa
keroegian besar kepada Internationale. lanan arakan dan memperhentikan seben.
Meninggalnja Mr. Troelstra. Toean Wibaut menerima kasih atas oetja- tar perdjalanan kereta api.
doedoekan itoe Toean Tsan Cho Lin,
sident Moehamadijah afd. Medan.
Tidak ada diboeat pedati dipekoeboeDen
Haag,
14 Mei.
Pengoeboeran pan itoe.
dimana mareka berdjabat tangan, laloe
ran,
tetapi sesoedahnja selesai pengoeboeTroelstra
pada
tempat
pekoeboeran
oedengan
Toean Chang Pu Ching berbitjara
Tanda berdoeka tji- ran itoe dalam gedoeng K. en W. diadakan
katanja: Saja sebagai, Consul Tiongkok moem berlakoe pada tanggal 16 dezer,
perkoempoelan.
ta segala pihak.
di Kota Medan, telah memegang djabatan akan dilakoekan dengan satoe demonstraKata orang toca-toea: ..djangan menangis ketika keDen
Haag.
14
Mei.
Deensche
Fransche
Ocung j. me djadi asap di Nederland.
tie
jang
hebat
tanda
besar
terima
kasihitoe bertahoen tahoen lamanja. Sekarang
matangan, djangan
tertawa ketika kegirangan."
Den Haag,!4 Mei. Menoeroetstat
Gfyaimanakah tidak akan menangis ketika ma- tjoekoeplah soedah masanja saja haroes nja pihak socialisten terhadap kepada jang Arbeiders Partij, Antwerpsche Werklielang, dan bagaimanakah tidak tertawa ketika girang. meletakkan djabatan itoe, dan digantikan membangoenkan Partij itoe (Troelstra). denpartij, Partij Kaoem Boeroeh Inggeris istiek dari banjaknja tembakau j. dipakai

DARI PEROAOELAN.

3. 100.

000.

INDIA.
Gerakan

Bombay,

jang mem

boeat satoe matjam kekoeasaan pemerintahan. melakoekan peratoeran perhoengan

Gandhi.

Hoekoeman

mimpin

pimpinan-pimpinan orang-orang

boeat hoeroe hara itoe.
Sholapur, 13 Mei. Pemimpin raiat mem-

peng- baroe dan mentjobamereboet kekocasaan
ganti Gandhi dan seoemoemnja dalam kota.
Beberapa
vrijwilligers.
orang pemimpin mengambil kekoecasaan
Mei. Abbas Tyabji, pe- magistraat.

13

Moelai

dari vrijwilligers jang menggan-

tanggal 13 Mei tidak boleh

Soeatoe mesin oedara Inggeris didekat
Alimasjid soedah terdjatoch. Doea

orang

djoeroe terbang soedah mati.
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6666

pCt. batang sigaret.

e

topi tidak berhasil apa-apa soedah ditjobanja
dari hendak melesetkan rail kereta api antara
district terseboet memboeat rahasia dengan Newshera dengan Mardan.
baroe

TES ASAA

000. batang seroetoe dan

000

orang jang memakai

Superintendent

se-

|

tikan Gandhi sesoedahnja ditangkap, jang orang poen kedapatan didjalan. Dilarang
djoega sekarang soedah ditangkap, telah memakai lathis dan sendjata jang mem-

djamin lekas pandai. Trc esa dipocdji lagi,
kerna soeda terkenal Pembayaran f 5.—

melemahkan perhoeboengan djalan, dengan

5/51519993599 5055505555 55555)
AWAS!

00000000000

HIN
Medan

47

35

Moelai 16 Mei sampai

pendjoealan

kaki, topi dan ber-

pada Toean-toean dan sobat-sobat datang ditoko kita boeat dapatkan barang-barang bagoes dengan

moerah.

Kita

semoea

maoe
dibawah

lalockan
harga

barang-barang

lama,

sebab itoe kita betoel-betoel maoe djogal moerah,

pokok.

Lekas datang!! Djangan

ya

2:D

24 — TEL. 1186. —

MEDAN

Itoelah

kasi liwat ini tempo jang berharga.

15151515515

banjak

tentoe

FOX SPECIAL.
A SONG OF KENTUCKY
dengan,

LOIS ' MORAN - JOSEPH
WAGSTAFF - DOROTHY
BURGESS:
dan — Satoe
Sportfilm
jang
amat
per-

djoeangan,
pertandingan
Boxsen, loemba Koeda dan
pemandangan
jang loear

biasa di kota NEW YORK.
Serta:
THE GIRL FROM HAVANA

Satoe

drama

menarik
penoeh

hati
dengan

jang

dan

sangat

ramei,

njanjian dan

muziek jang amat merdoc
Liat dan dengarlah ini pertoendjoekan
jang
loear
biasa.

16 Bagian

pakai

menjenangkan

Warenhuis

L

2 Film besar jang terpilih
kedoeanja
film
bitjara :

LOLA

orang

sekarang

Medan's

besar dan locar piasa:

dengan
LANE
dan PAUL PAGE

soekai

Selakan —

Pertjoendjoekan jang Paling

dengan

Hoedjan

JJ.

Moelai hari Rebo, 14 Mej 1939

penoeh

di

Zaman

ELI-B105 COOP

ramai

merk

jang modern

L

harga

barang-barang seperti kain-kain dan tjita-tjita, kaoes

5

Diperselakan

reepa

31 Mei 1930

barang lain lagi.
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Djoeal-Moerah

Kita
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tara mereka soedah banjak jang ditangkap.
Chabarnja vrijwilligers merah mentjoba

15

Tm

diatas
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didalam kota, tidak ada

terseboet

Kebearan tema -
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TIAP BENDERA
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perang

HaaMAN JAN

Mei.
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Aetapatt
dimana mana
FemP1

T| perpsa serori
»
mu rupsarJNGGOER TIAP Bni

tera F.M.S. jang biasa mengadjar.
Systeem kita semocanija praktisch,

Pembesar negeri seboelan, beladjar 3 kali 1 Minggoc.
Keterangan lebih. djaoe boleh tanja
oleh pendjaga watas soe-

mean

syiar pat

Terdalama seka''bebera)
bag.
Ki) borae bersaln atau @jalanai

—
1
!

oendang

boelan

(diadjar dalam bahasa Melajoe)
ENGELSCH: Goeroenja Bocmipoe-

pada tangga! 8 Mei ada pegawai-pegawai jang dibantoe
politie Islam dibakar. Boeat pengganti dah memasocki kampoeng Dutmanzei, pada
tempat
jang
bendera itoe, maka serdadoe dari Regi- dimana, diberi tahoekan tentang peker- moelai 6 — 9 malam.
ment Ulster memboeat bendera dengan djaan vrijwilligers merah, dimana dianmemakai gambar topi serdadoe pada sehelai kain lajar. Sesoedahnja dinjatakan

masha sing
Megahah ungsann

Sekarang ada:

TYPEMACHINE:
Cusrus 6
BOFEKHOUDING: — idem

“

14

mengadjar keperlocan-keperloean djaman
sekarang lekas dan hasilnja menjcnangkan.

“ 000000

dimana

merah

Sei: Rengas Medan

»

kan diatas tempat pertempoeran,

Vrijwilligers
kerdja.

Frederik Hendrikstraat

H

congres soedah ditangkap oleh Regiment
Uester. Satoe detachement lain menoeroen
jang dinaikkan bendera Nationaal,
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dihoe-

la

dengan

NN

hoekoemannja

boelan pendjara. Jugatram Dave

|

6 bahajakan, begitoe djoega bendera-be:idera congres.. Tidak boleh berkoempoel
koem 6 boglan celstraf. Segala vrijwilli- lebih dari empat orang pada socatoe tempat.
gers jang lain dihoekoem 3 boelan penBombay, 14 Mei. Menoeroet keteradjara dalam kamar gelap, sedang 4 orang
ngan
dari pembesar negeri, jang koeasa
dari antara 18 orang pesakitan dibebasmengocmoemkan
sesocatoe perkabaran,
kan dengan membajar borg.
menerangkan ada 158 vrijwilligers jang
Sesoedahnja
dinja- ditangkap sewaktoe terdjadi penjerangan
Enam
takan oendang
pe- atas goedang garam di Shiroda.
belas orang loeka pada tatkala terdjadi
rang.
Bebarapa orang politie dienaar dari pertempoeran dengan politie.
dipoetoeskan

0000000

000.

lagi

tjara Gandhi.

0000000

kelihatan

dinegeri Belanda selama tahoen 1929, adalah seharga f173.000,000.- jaitoe £ 300.
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Toean

hendak

SAROENG
Hanja

—

membeli

SAMARINDA

dapat

pada:

V.

G.

SAROENG
dan

BOEGIS

jang toelen?! IM
JANG

TOELEN.

BOORHAN

TOKO SAROENG TENOENAN ASLI
Passarstraat 79-81
MAKASSAR
Post Box
. Kita poenja saroeng ditanggoeng sepenoehnja
ditenoen sendiri dan barang jang toelen.

72.

saroeng jang

. Kita minta tocan soeka oedji lebih doeloe dan periksa dengan
teliti dari kita poenja kelocaran, pesti menarik kesenangan tocan
seteroesnja.
Tjoraknja teratocr dengan pantas dan memaniskan pada pemandangan, mmoeroct kesoekaan didjaman sekarang: kleurnja
berniatjam roepa seperti: hitam, copy, blauw, oemoe, hidjau,
gandaria, chocolade, poetih dan lain-lain.

Harga boeat pakain:
Saroeng Samarinda dari soetera Shanghai no. 1: A4 f 10- f 15.f 20. f 27.50 dan f 35.—
Boeat

didjoeal lagi:

Saroeng seperti diatas djoega no.
f 250.- f 300.- f 500.- danf 600.-

1:

perkodi

f 180.- f 200.-

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

Af 4- f 10.-f 15. f 20.- dan f 35.Panja
Boegis bocat djoeal lagi: Roepanja hitam

hitam

d:
dan

perkodi: (65- 1 1TO- £ 200- f 250 f AO da Fa OEMOE,

ta
66

Kita -menoenggoe « pesanan pertjobaan jang lekas
dan diminta dj: jangan loe:
toca--ioean toeliskan dengan menoeroet harga
jang terseboet di SINAR DELI.

Langganan SETIA harga dan pembajaran bojeh berdam
ai.

Ha
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Toko Katia Mata
jang termasjhoer,
kita baroe terima perkakas

FIRMA MADJI MOHAMAD TAIB & SONS |
Belawan
Medan
Telf. 42.

Telf. 1119.

BERDAGANG

(damar

Poenak

dan

jang

oekoeran

roepa-roepa

i

ian

ng

#

'

"

Menoeggoe dengan hormat: |

B

IL

ANT

NT

INT

dan

tempat

Sedia kamar-kamar

Anak kajoe, bamboe Siam, atap Nipah
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engei
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menginap,
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tetamoe

egala

3

MODERN.
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Dari mode
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sampai mode Timoer

pada: TOKO

HADJI

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

| ?
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Djoega lain-lain potongan, badjoe anak-anak, topi anakanak. kemedja soetera.
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serban oentoek Hadji, saroeng
Dasi dan sapoetangan,
gi
Samarinda, saroeng Batoe Bahra, saroeng Djokdja.
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Pajoeng

soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak

»

matjam 9

»
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jang lain.
Harga moerah, barang bagoes.
Menoenggoe dengan

?
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?

ISHAK

?
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Adres soerat-soerat dan pesanan:
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ISMAIL.
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Sedia bermatjam - matjam permata.
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bangsa Indonesia.
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Kleermakerij.
Kleedermakerjj
en
Jaitoe : satoe toko pakean jang paling toea dan terkenal
— dan ATJEH
seloeroeh SUM AT RA TMOER.

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

Agya

pakaian jang paling bagoes dan netjis, tjoema didapat

KESAWAN

Dick.
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-hands merken, SREMINGTON, ROYAL OLI
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Machine Giling padi, Kita kasiNGrantie sitoe
tahoen, Lijst Mentijp 10 djaribeladjar sendiri
harga BEA.
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ocean -toean
datanglah
sendiri
Mesin Toelisnja harga boleh berdame,
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Goentingan

pada pada: :

lebih djaoeh

kracht of Zonder) enz.
giRool (Getah) Mesin Todis jang toea' bisa
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Pesenan banjak dan sedikit, kami terima dengan senang hati.

00

keterangan
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B. BAROEMOEN van WELTEVREDEN.
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sebaik - baiknja|

lebih doeloe.

K. NAITO.
Tel. No. 1177. Medan
3 Prins Hendrikstr.

T

»
s

dagar besar bangsa Europa:
Betoel jang mendjadi saudagar

electrisch, jang dapat me.

boleh berdamai

dilain tempat, tentang bajaran

62

!

gs

pen.
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Dan sedia mendjoeal mesin itoe, ketjil dan besar.
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2 Medan.
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setoedjoe dengan barang jang

ADJAIB.
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Mode paling baroe.
hormat,

Medan.
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Menerima oepah, dan sedia djoega jang
soedah siap.

bikin, wang
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ISMAIL Oudemarkstraat 2 Medan

Lain barang seperti saroeng samarinda

disoeroeh
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Kami berdjandji menerima tetamoe, dengan Sabar dan Hormat.

In

DJADI

MAS

DENGAN

RHIASAN

Toko Kara Mata, dan Toeta.

:

1

nangkan bagi tetamoe. Tjobalah koendjoengi Roemah makan kami !!
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SENG & Co,

KIE HOEI

penerangan tjoekoep dan senantiasa
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PN EKSA

Memoengoet

Maa

Maa

.

dapat angin baik. Makanan saban waktoe dapat jang masih baroe. Minoeman dari
Kamar-kamar mandi, menjeSoesoe mentah dan Air Lemon, sedia seteroesnja.
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. Pendoedoek Digoel.
Atas pertimbangan

17 Zoel'hidjah 1348 Tahoen

—

Oepah

seperti pada beslui

jang soedah-soedah diboeang ke B»ven
Digoel:
Tia
1. Hadji Moehammad Sanoesi
ngantjo, oemoer 30 tahoen, tani, bc'...: !id

ke

$

tjitakan dan stempel.

Kapan berkeperloean. Tjatet adres ini. Tjoekoep terkenal. Boeat oepah tjitakan,
Sekarang mesin baroe, letter baroe, perkakas baroe. Bocat stempel, Handteekening,
atau

Rubberstempel

apa

sadja

sedia matjam-matjam. Letter Latijn

dan propagandist dari P(artij) K(ommunist)
Ilndonesia), di Boenta,
onderafdeeling
Loewoek, afdeeling Poso dari residentie|

dan Arab, roepa-roepa
vorm dan

model.

bentoek,

Harga

pantas.

Keloearan dx made ,,Pertja-Timoer
di Garantie.

Menado, dilahirkan dan belakangan tinggal disana.

Lembar

2. Moehammad Malewo, oemoer kirakira 27tahoen, bekas onderwijzer — pada

kedoea.

Indonesia.

Gouvernements

Bangsa Tiong Hoa

jang

beladjar di Europa.

apotheek sendiri di Djokja.
Pada universiteit di Amsterdam soedah

Perkawinan

Associatie (Pertanjaan

Pemerintah berpendapatan, dengan menoeroet
atoeran j. soedah ada, bahwa
sekalian orang tahanan haroes diperlakoekan seroepa itoe.
—0—

Indiich Arts.

Rubberstempelmakerij & Reparatieatelier Schrijfmachine.

Pada

volledig ingenieurs examen jang

ada

Il

Dari

9

mendapat keterangan:
a. apakah Regeering

candidaat

jang toeroet pada

Soemardjono.
Kepada satoe candidaat diberikan verlengd examen.

Doea candidaat mengoendoerkan dari
pada waktoe examen.
Pada achirnja studiejaar jang kedoea telah toeroet 16 candidaat pada volledig
examen.

sanggoep

moeat dalam artikel-artikel terseboet dan
hasilnja itoe diberi tahoekan pada Volks-

Lutter,

F.L.

O'Herne, J.W.N. Pieplen-

bosch, R.Rooseno, M.L. van Slooten dan
Tjoa Teng Kie.

bali pada orang toeanja.
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Werkloosheid.
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Dari
Betawi diwartakan,
bahwa banjaknja koeli jang saban boelan dikirim-

loeloes

esar.

jang oendoei

majoe),

didalam

kerdjaan kantoor atau didalam perdjalanan, kaloe orang

lantas ambil.

,MULFORD"

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

PEPERMENT

»MULFORD”

TERTANGGOENG
dapat djoega didalam wangian

5
Terdjoeal diantero toko
provisien

en dranken

Amiati (Blora), Moertin
(Sulo), Soemariah (Te
(Wonosobo),

MULFORD

jang ternama.

& COMPANY -NEW

Alleenvertegenw:

TOKO

AUW

SENG-MEDAN

Bykantooren :

Weltevreden Telf.
Soerabaja

YORK.

N. O. 1.:

PIT

».
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132B.
2572N.

(Betang),

Moentria

Sajekti

(Bandoeng),

(Indrs

Siti

Rachi

sekali ada 24 gadis jang loeloes

—0-

Journalistiek

Oetoesan
jang

Hedjaz

dahoeloe.

Sebeloem peperangan doenia mendjelma,

Coy.

|

00000

jang maoce djoeal negerinja asal dapat
oeang dari satoe pihak dihoekoem Ibnoe
Saoed, oetoesan Hedjaz jang di Mesir
toeroet djoega diontslag. Boeat gantinia
diangkat Sech Foezan dengan dibantoei
(Prof, Mohamad Ridho).
x'.

Mesir.

Bawaan

Sech

Toezan

boekan s:dia

meninggikan deradjat Hedjar
dipemu£
dangan oemoem tetapi pemerintah Mesir
memandang dia sebagai seorang octoes.t
jang hak dan disamakan dengan oetoes.
dihinggapi hawa Mesir. Hawa Mesir di- lain-lain negeri.
adock dengan hawa Barat. Betoel, orangDalam pemandangan oetoesan lain-kiu
orang pada zaman ini, kenal Mesir satoe »egeri, beliau tidak begitoe populair ctileider dari barisan Timoer,
lain
halnja sebabkan beliau tidak begitoe soeka me-

ketika itoe, ketika Mesir di kolonie Ing- | goendjoengi pesta, tambahan pemerintah
geris. Doenia, kenal Mesir dahoelve. Tjara| tidak pernah oend ng beliau pada pestaan
pakaiannja,

tjara makanannja,

ja hampir| officicel sekali.

(Our'an), dengan tidak perdoelikan tjara
mana sadja, seperti mana Mesir dizaman

dahoeloe kala, dimasa orang Barat masih
bertjawat. Hal ini tidak dapat didoestakan
oleh sana, meskipoen pegina dari babad
jang membawa tjeritanja itoe disapoe sama
tjat hitam.
Said Abdoel Malik ta'obahnja seorang

Keng Po.
Semendjak Hoofdredacteur Keng Po
jang doeloe meninggal, marhoem Hauw
Tek Kong, pimpinan soerat Kabar itoe, di- Mesir kalautidak ditarakan sorban dan
serahkan kepada toean-toean Nio Joe Lan, egalnja tjara Nedjed itoe.
Tjio Tjin Lie dan Saeroen, jang keempat
telah berhenti, dengan tidak ditentoekan

Begini matjam

tidak berapa lama dipa-

kainja, sedikit masa belakangan diaboeka
habis-babis itoe egal dan sorban dan gansiapa diantaranja Hoofdredacteur.
Sekarang telah dipoetoeskan, tocan Nio hi sama Tharboes merah toea.
Pada masa ini beliau tinggal di satoe
Joe Lan dengan soeara-soeara terbanjak
ditentoekan mendjadi Hoofdredacteur dan gedongnja jang besar letakanja di Moea'di.
Segala galanja perabotan gadong itoe
toean-toean Thio Tjin Lie dan Saeroen
teratoer setjara kehendak beliau. Beliau
Plv. Hoofdredacteuren.
Fadjar Soematra.
H.B. Kartadiredja, Hoofdredac-

teur Fadjar Soematra meletakkan djabatannja, dan soerat kabar itoe sekarang dipimpin oleh soeatoe Commissie Redactie.
Persatoean.
Toean S.M. Simandjoentak Hoofdredacteur Persatoeanakan meletakkan djabatannja, sekarang sedang ditjari gantinja.

Terbikin oleh :

H. K.

Sama

Toean

Rose, Violet en

& 0 Gm

00000 ana

itoe pada masa

haloes.

hormat.

| mach (Tjiandjoer), Etek (Fort de Kock). semoea tjara Barat. Soenpgoeh hal ini
Sekalipoen demikian, tidak
'mengce| Laitoen Nahar (Solok), Hermien Sisiorang sekarang masih ada tapi tidak semoea, rangkan pada tjita-tjitanja jang terpendam.
kir (Taroctneng), Siti Awan (Atjeh), Soe mereka orang anggap itoe boekan tiroe- Hal ichwal ra'jat Hedjaz beliau kasih semItitah (Pontianak), Socaibah (Pontianak), tiroean. Mereka orang asoeh poetra dan porna.
(Juliana Abushan (Menado), Lefien Wati- poetrinja boeat petik apa-apa boeah jang
Lain poela halnja dengan oetoesan Memena (Ambon), Kajaten Diponegoro (Am baik masih tersimpan dalam Kitab Soeiji sir di Hedjaz. Ibnoe Saoed tidak pernah

100"/o

dari pembikinan dan kwaliteit jang paling

dengan

Sumatra Gramophoon

sir memakai setjara "Arab. Tjara ini dibawa-bawanja sebeloem hawa Hedjaz berpisah dari djismaninja, sebeloem sesoeatoe
adat kebiasaannja bertoekar dengan hawa
Mesir.
Tidak. berapa boelan kemoedian beliau

bon).

pe-

Menoenggoe

perempoean.

Loesoen.iati

latjap), Sajemi

yerdapat

«

Hedjaz dan Mesir keenakan tidoer diboeai-

Kardinah (Moentilan), Soeratmitoen (Ti

bisa

|
»
»
»

boeaikan oleh Inggeris. Inggeris kasih oenPa 1.
Li AO mania
:
eat
'ang Toeloe:
mi
er) bosnjikan koekoenja ditjelah djari tanganijker togan-toean: E.Brist, Hadi, G.R.W. nja jang berboeloe.
Sech Foezan keloear bertindak mening
van Ligten, G.G.€. H. Muller, A.LJ. NiWaktoe itoe, oetoesan Hedjaz di Mesir, galkan
padang pasir menoedjoe tanah
pius, M.salijo, Nitidronodan R.Soekarno Said Abdoel
Malik of Chati», seorang Africa goena melepaskan maksoedhnja ser'a
Jang tidak dapat 1 candidaat.
poetera Hedjaz berasal dari Indonesia.
menpraktikkan tjita-tjitanja boeat beres—0—
Awal moelanja beliau ini datang ke Me- kan sangkoet paoet antara Hedjaz dan

manggoeng),

Chocolade.
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$

id

cas (Djombang),
(Blora), Soesanti

BAROE

merk

Orkest INTERNATIONAAL.

»

Soenardi, M. Soepardi, M. Soewito, J.P.

tiga, nona-nona :
Roebilin (Djember). Soebandiah (Kla
ka), Soesiam (Probolinggo,) Toesih Lu-

Bisa

bisa beli dengan Huurkoop (ansoer)
jang terkenal dalam pergaoelan
doenia dagang, ia itoe, merk ODEON, dari harga jang
semoerah moerahnja, sehingga harga jang setinggi-tingginja.
Tiap-tiap beli satoe mesin dapat 5 bidji Plaat extra. Dari lagoe
lagoe boleh pilih, menoeroet sekehendak Toean-toean, Model
nja kita tanggoeng ,imenjenangkan bagi perhiasan roemah
tangga.
Kedatangan
toean-toean
kita samboet dengan Speciaal

GRAMOPHOON

(Oleh Al-Fata Correspondent ,,Sinar Deli"|.

Jang loeloes dari examen penghabisa
pada Kweekscliool perempocan di Sala

KESEGARAN

poenja Toko,

U.P. Elia, M. Endoen Abdul Karim, M.
Goenarso,
F.Th. Giinther, Indera Mahmoed Tjaja, D.K, Sigmond, HJ. Slot, M.

baroe.

PEPERMENT

i kita

Hedjaz di Mesir.

Goeroe-goeroe

BER-A!OESAN LAGI
dan soeatoe

COMPANY

Oudemarkstr. 2. Medai n, Tel. sementara1174.

toean-toean: J.J.

hampir

rkloosheid

GRAMOPHOON

Andriessen, N. Biezeveld, J.F. Bish, F.
Boomstra, J.A.A. van Casand, R.Djoeanda

H. Voets dan F. Garot.
Kepada 7 candidaat diberikan verlengd
itoe beloem diexamen
jang tidak loeloes 11 candidaat:

Ikan kembali dari buitengewesten

Pada S.T.OV.LA.
di Weltevreden, | fada 2000, sedang keadaan
telah mendjadi Indisch arts toean-toean: Iketahoei bila habisnja.
E.W. Jacobs (Semarang) dan M. Slamet
Bahaia hal bertambahnia
Sastrodtwirjo
(Solo).
Tdengan itoe, telah bertami

Jang

perhoeboengan

Telegram sdres Sumatraphoon.

Kepada satoe candidaat diberikan verlengd examen. Jang tidak dapat6 candidaat.

examen.

bikin
SUMATRA

raad:
b. apakah Regeering djikalau kenjataPada achirnja studiejaar jang pertama
an perkawinan itoe tidak sjah, akan soeka ada toeroet 38 candidaat pada volledig
mendjalankan tindakan dengan lekas soepaja anak perempoean itoe dapat kem-

33

Tanja keterangan pada

Jang loeloes tocan-toean: Hwan

atau Hj Kie, R.N. Kayzel, WJ. Kelder, W.F!

soedah mendjalankan boeat membikin penjelidikan tentang kedjadian itoe jang di-

Lekas

gandidaat. Jang loeloes

toean-toean: AJ. AkGraat Cuilloud, Moh.
Iskandar Karjomangyolo, C.J.E. Klencke,

MEDAN

00000 ama
0 0 Ga
0000.
INI DIA BAROE
MOENTJO:

1930 sebagai berikoet:
toeroet

,,PERTJA TIMOER”

Telefoon 1300.

Exsamens.
Kesoedahannja dad examen tahoen 1929/

toean Pruin).
volledig candidaats-examen telah loeloes
Berhoeboeng dengan toelisan - toelisan toean-toean: R. Agoes Prawiranata, C.A.
jang dimoeat dalam het Nieuws van Cramer,
Ibrahim Pangeran Mohammad
den Dag dari tg. 24 April jl. lembar Djahir, H.Ch.J. Meelhuijsen, L.Sippel, M.

1.46 M.
3.50 M.

dioedara terboeka.

gandist dari Plartii Kfommunist)
I(ndonesia) dilahirkan di Moedoe, onderafdeeling Gorontalo, afdeeling Gorontalo dari

loeloes boeat doctor dalam ilmoe obat,
tocan Tji An Tan, asal dari Paree (Ke- J.W. Marcus, M. 3oemono dan C. Woudiri).
denberg.
—0—
Jang tidak dapat5 candidaat.

kedoea, danJava Bode
dari tg. 29 April
jl. lembar
pertama A. tentang perkawinan itoe menoeroet agama Islam dari
Ir. Soekarno dipendjarakan boekan ka- seorang anak perempoean bangsa Europa,
rena kejakinan politiek beliau, tetapi sebab oemoer 17 tahoen diloear tahoenja dan
disangka melanggar artikel 169 j. artikel ' dengan tidak disetoedjoei oleh orang toeanja, maka jang bertanda dibawah ini, ingin
108 dari Kitab Hoekoem.

badan

DRUKKERIJ

——— da...

Dr. Liem bermaksoed akan memboeka

an

Paloe, afdeeling Donggala,
residentie
Menado, kleinhandelaar, bekas propa-

AL

liau berangkat ke Zurich di Zwitserland
oentoek membikin promotie dalam natuurwetenschappen,

raad tg. 24 Maart j.b.I. tentang benar tidaknja kabar-kabar
jang mengatakan,
bahwa Ir. Soekarno telah dipendjarakan
di-Bandoeng dalam satoe kamar jang besarnja 1.5 X 2.5 M. dan apa pemerintah
tidak berpendapatan, bahwa orang-orang
jang ditoetoep karena politiek wadjib diperlakoekan lebih baik dari pendjahat-pendjahat seperli pemboenoeh, perampok dan
dl?
Djawaban pemerintah
tg. 5
Mei 1930:
Ir. Soekarno ditoetoep didalam pendjara
Bandoeng dalam satoe kamar jang oekoeran-oekoerannja seperti ini:
pandjang 2.10 M.

Beliau wadjib dikasih tempat j. terpisah,
lain dari itoe beliau diperlakoekan menoeroet atoeran2 pendjara. Beliau boleh pakai-pakaian sendiri dan boleh makan makanan sendiri, kitab2 batjaandiberikan pada
beliau jaitoe menoeroet kitinggian peladjarannja. Kepadanja dikasih permisi saban
hari
3 djam oentoek bikin pergerakan

aa

di

Di Semarang soedah datang dari Nederland tocan Dr. Liem Han Tjioe. residentie terseboet, belakangan tinggal
Sesoedahnja mendapat apotheckers-di- di Petta (Boental).
—0—
ploma, beliau bekerdja 2'/, tahoen lamanja
pada gemeente Rotterdam. Dari sana beTechnische Hoogeschool.

Pertanjaan pada Pemerintah.
Ir. Soekarno dalam boei
Pertanjaan toean T hamrin di-Volks-

lebar
tinggi

Inlandsch-onderwijs

—O—

Geneeskundige

Hoogeschool.

Loeloes oentoek candidaatsexamen baian pertama, tocan-toean F.H.F, Chompff
Gocrebaia), R. Soemitro (Bandjarnegara),
R.M. Rochyat (Soekaradja Ledoeg) M.
Soetrisno (Rogodjampi) J.J. Henrichs (Ban-

ini soedah lepaskan sama

sekali oeroesan politiek.

Beliau sekarang

maoe

dengan

bersenang-senang

otaknja.

loepa

hasil oendangan pada oetoesan

it e

kalau ada pesta jang officieel.
Oetoesan

Ibnoe Saoed
loeh

lain-lain

negeri

dipandang

sama sadja tidak pilih boc-

bangsa.

Ibnoe Saoed
Democratie.
Poedjian

dengan

jang terbit dari sanoebari kita

sedjati bocat bangsa Hedjaz dan

Nedjel,

soedah sepatoetnja dari karena mereka
orang beroentoeng dapat seorang radja,
sipatnja, kelakoeannja, achlaknja, segala-ga

lanja setjara radja j. poenja sipat democratisch. Sedikit tidak ada keliatan dimana
moeka baginda tanda-tanda soeka main
hantam terdjang atau hantam keromo katakata dari Djawa itoe.

Tiap2 orang j. berdiri di Mekkah boleh
persakitan

sendiri. Sajang seriboe kali sa-

Sa'oed memerintah di jang, tiap tahoen hampir bilang poeloeh
Mekkah disitoelah beliau meletakkan djawa- riboe poetera dan poeteri dari Indonesia
tannja selakoe oetoesan Hedjaz di Mesir. mengoendjoengi Mekkah, tetapi kebanjaJang patoet lagi ditjatet, beliau ini sa- kan tjoema ambil titel H. sadja, tidak poesoeka sambilkan studens atati
ngat pandai bitjara dengan bahasa asing la begitoe
satoe-satoenja keadaan
tidak lain, karena beliau sangat soeka memperhatikan
Hedjaz, djangan
diseboet mendjoempai
bergaoel dengan orang Europa.
Kita dapati sekarang beliau soedah toe- Ibnoe Sao'ed meskipoen ada orangnja boleh
kar hawanja "Arab dengan hawa Barat. dikata tidak bilangan.
Kalau tidak tadjam pemandang dantiKita tentoe djoempai dimana tempatnja
Permoelaan Ibnoe

begitoe djoega makanannja diatoer dan
dimasak sjarat sana. Dapat boektinja de-

dak njaring

pendengaran

menjelidiki rahsia Hadjaz.

sengadj

BN:

jah

J.m.m. ini sympathie benar doedoek dingan poetera beliau sekarang sama sekali
mana
diapoenja - kantoor
dan sedia mebeladjar disekolah Barat, walaupoen sekola#f# Mesir sendiri tidak koerang ba- noenggoe rapotan dari ra'jatnja.
goesnja dari sekolah Barat itoe.
Orang-orangnja boleh
masoek kekantoornja. Kemoedian oetjapkan ,, Assalamo:doeng), R. Markatap Poerwodhiredj
Oetoesan
Hedjaz alaikoem" dengan - koeat padanja, tidik
(Poerbolinggo).
jang sekarang.
oesah banjak poedji ini dan itoe. BoekanLoeloes oedjian prachtisch oentoek tabib
asing, Dr. J. Tietze (Bochum

Wostfa!en)

Dr. Ch. Abe (Yamagat Prefectuur, Japan)

Sesgedahnja

j. m. m. Ibnoe Saoed da-

pat doedoeki Mekkah semoea

orang Arab

nja mereka

malas boeka moeloet,

(Lihat samboengan

tida,

di pagina IV).

Ls

aa

madjoekan satoe pertanjaan'pada pemerin-

tah bertanja apa betoel dalam tahoen 1928
-1929 berhoeboeng dengan pembikinan
djalanan kereta api Moeara, Saling-Loe-

boek

Lingau, -dienst aanleg dari Z.S.S.

telah bikin perembekan sama N.V. Ned.
Ind. Land Syndicaat tentang perawatan
pada personeel jang bekerdja boeat pem-

bikinan djalanen kereta epi itoe diroemah
kongsi di-Moesi Oeloe jang letaknja 7
km. dari Loeboek Linggau.
Menoeroet peremboekan itoe, boeat
tiap-tiap

orang dari.Z.S.S. jang dirawat

diroemah sakit itoe membajarf 1.25 tiap
hari, hal mana

menoeroet beberapa orang

djangan, sebab 2 atau 3 boelan jang telah laloe, kwaliteitnja soedah kembali seperti biasa.

achli bienh dibilang satoe pembajaran
pagro
Ingatlah! Djangan mengambil oentoeng,
.
staanleg dari Z.S.S. toch tidak
djikalau
akan meroegikan kepada orang
00004, Kawanan terseboet, dan telah
kepoetoesan boeat mendirikan

banjak.

Adat istiadat boat manoesia
Menoleh kekiri dan kekanan
Mentjari mana jang lebih moeda

ga

di pada boelan December jang baroe la!oe,
itoe boekan mendjadikan kaget terkedjoetini
Selandjoetnja pembitjara telah terang- nja kami kata pembitjara, karena ini ada
tjantikan hoetan2 rimba di Minangkabau

Jang dapat gelaran tempahan modern.

Soedah terdjadi soedah terada
Pikiran manoesia mentjari jang pajah.

kan

Loepa asal dan 'agama
Sedikit tidak mengingat Allah

kititoe, oleh Z.S.S. di-Loeboek Linggau

"akan lebih mahaldari kalau menggoenakan
roemah

sakitnja

kongsi di-Moesi Oeloe

itoe. Dalam hal ini pemerintah djadi tidak

perloe

mengeloearkan oeang jang tidak

terlaloe perloe.

Berhoeboeng dengan perhimatan, toean
itoe menanja apa tidak lebih baik niatan
itoe oentoek mendirikan roemah sakit sendiri di-Loeboek Linggau dioeroengkan
sadja,
sadja

dan soepaja bekerdja sama-sama
dengan kongsi particulier itoe jang

soedah mempoenjai roemah sakit di-Moesi
Oeloe.
—0—
Pentjoerian besar.
Malam Minggoe jang baroe laloe, roemah A. dikampoeng 9 Oeloe (Palembang)
soedah dimasoeki pentjoeri dengan mengambil djalan dari djendela. Pentjoeri
itoe soedah dapat memboeka lemari dari
dalam mana ia mengambil satoe trommel
besi ketjil jang berisi roepa-roepa barang

pakaian mas seharga
Ketika

politie

kira-kira

memboeat

f2000.—

pengoesoetan,

dengan

m»Politiek Padang" itoe
—0—

atau main
.
aneh djoega.

dalam kita
Pakailah

Menjamboeng

bahwa toean Firman

pendoedoek

Mandailing

apabila

Vergadering itoe diadakan didalam gedong Azia Bioscop pada tanggal 9 Mei

toean (malam).
Vergadering ini ramai dihadiri orang,
itoe terpandang
seorang jang actief dakarena
baroe sadja poekoel 7 segalakorsi
lam pekerdjaannja, dan sangat ditjintai

nja

baik didalam

atau

jang

ada,

habis penoeh

«ala

didoedoeki pen-

poela hendak

kebanjakan

panja

sedang

toean Thamrin

moelai

tidak

perdoeli:

Di

Talang

Djawa, di 11 Ilir. didjalan Kelenteng Darat 9 Oloe, di 16 Ilir dll.

tempat

jang

ketjil permainan tjapdjikie soedah mendjadi
publiek-geheim, sampai

anak-anak

jang

masih dibawa oemoerpoen soedah mengerti
artinja segala impian dan nama-nama kartoe tjapdjikie.

Orang

tidak

mengatakan

lagi merah dan hitam, tetapi soedah diganti
djadi Oeloe dan Ilir.

Publiek jang

tidak

setoedjoe

dengan

djoedi tidakbisa berboeat selainnja toenggoe pertoeloengan politie. (P. Sel.)

—0—
Mulo examen.
Telah loeloes dalam eind examen Mulo
di Fort de Kock:
Abdoelrivai, Abdoel Hakim Nasoetion,
Abdoellah Siddik Hainoedin Hoeta Galoeng,
nona A.C. Eemens, nona A.M.J.M. Knaapen, Amiroeddin, Bachtar, Chr. Siahaan,

Boestami, Chairani, Djamaan Biran, Hima
Nathanael, G.WJ. Frankevoort, nona Gadidjah dan Lie Seng Tong.
—9—
Hadji August Salim.
Seperti

doeloe kita

soedah kabarkan,

@adian.

Padang dkn Java.

akan di- dak

kirim oetoesan
baroe dari Hindoestan,
jalah tocan Moulvi M. Sadig.

Kegembiraan di Ranau ada besar, tapi
di Moeara doea koerang.
Seperti datangnja, poelangnja poen
tocan Salim liwat Lampong. Djadinja ia
ae 1—5——i iboe kota Palembang.

Sesoedah dari Palembang dan Lampong,
baroe roepanja toean Salim berangkat ke
Medan.

———

Perkara membongkar koeboeran.
Raadvan Justitie di Betawi, telah me,moetoeskan perkaratoean B.Th. N.
di
Palembang
kerena mendirikan sebocah
Yoemah, soedah perintahkan membongkar

satoe koeboeran orang Tiong hoa. Sesoe«dah didengar keterangannja saksi-saksi, J.
terdakwa,dibebaskan dari

toedoehan itoe.

Officier van Justitie mendjatochkan
hoekecman toedjoeh hari pendjara. (H. P

dapat mehadiri

vergadering ini dan

kemoedian diperselakan
akan berbitjara.

toean

Thamrin

pendjoeal arlodji merk Roskoph

kita poenja adres:

HAN

14

jang toelen.

SENG & Co.

Oudemarktstraat 53,

Telefoon 755 Medan.

8
.
235055

000000000000000

000000000000090

TOKO OBAT & AGENT MECCA GANGERS
S.M.
55

NAWAW

PADANG

| ALMANDILI

BOELANWEG,

MEDAN-DELI

(O.K.S)

—5-

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

seindah-

Sang pemoeda-pemoeda bingoeng melihat pekertinja. Dari sehari-kesaharian, sitoea-bangka itoe tambah ranggi kelihatan. Keheranan hati mereka »
bertambah berapa kali lipat ganda
sesoedah lama ta' poenja lama

Baroe sadja toean Thamrin madjoe, tepoek tangan boekan main rioehnja.
Toean Soetan Noerdin, Redacteur T jaj a
sang kakek jang hampir berobah itoe nikah dengan gadis jang moeda belia.
Toean. Thamrin moelai dengan perkaSoematra diPadang diperiksa
oleh taannja. Soedara sebangsa Indonesia dan
@ Pemoeda-pemoeda jang aksi 'itoe bertambah tertjengang. Masing-masing @
Politie, karena pengadoean Demang salah kemoedian
menjatakan
beroentoengnja
dan Ind. arts salahj. merasa terhina da- telah dapat bertemoe moeka dengan so€- @tanja bertanja sinjongnjong apakah jang dipakai si kakek itoe?-

lam soerat kabar terseboet.

dara-soedara disini.

—0—

Ada sadja dalam Gemeenteraad Padang.
Vergadering Gementeraad Padang, jang
soedah beberapa kali terpaksa dioendoerkan, sebab leden mogok, Burgemeester
telah beroentoeng mengadakan vergadering
tanggal 8 Mei, tapi, masih ada.... loetjoenja.

vergadering tanggal 17 April j.b.I. Se-

Doea

teroes naik

tlimana — comite

—0—
Pena Tertaroeng.

membikin
berbagai - bagai vergadering
membitjarakan perkara heerendienst.

di Moeara

Rassat dan

panygoeng

Hadji Dachlan Abdoellah,
toean Taher
nja poelang ke Hindoestan.
Soetan dan toean Pakih Hasjim
Marah
Menoeroet kabar jang disampaikan ke- doedoeklah berkeliling
pada Sinar Deli,tocan
Rahmat
Ali,
Tidak lama kedengaran hamer voorsegera akan datang poela ke Indonesia,
meoetjapkan selamat datang pada
akan ditempatkan di Java, selakoe Oetoe- zitter
dan menjatakan djoega berhoehadir
jang
san Ahmadijah
@Oadian djoega.
bbeng dengan kesehatan terganggoe, toean
Lebih djaoeh dikabarkan :
Koesoemo Oetoyo, oud regent Djepara ti-

Dalam

gadering-vergadering
dan Ranau.

keatas
doedoek.

Disini doedoek toean Datoek Kajo seba-

toean H.A. Salim sebeloemnja berangkat
ke Geneve akan menghadiri Arbeidsconferentie disana, lebih doeloe akan mengoendjoengi Sumatra Selatan, perloenja

Menoeroet kabar jang kita dapat, toean
Salim soedah datang dan membikin ver-

dan Sjamsoeddin

gai voorzitter, tocan Sjamsoeddin Rassad
Toean Moulvi Rachmat Ali, Oetoesan
secretaris, sedang toean Tahmrin,
sebagai
Ahmadijah Cadian, telah beberapa lama-

Oentoek Oetoesan di Padang,

motor dan

kaoem iboe

00000000000000060

dah

Ahmadijah

NEET, tentoe tidak merasa tjape
ringan, ladjoe dan potongan bagoes jang terdapat keadaannja.
|

pakai,

Tjarilah

melihat

Hari

Sinar

Sumatra

Kemis, malam

j.b.l.

Selandjoetnia pembitjara berkata, teri-

Gemeente

malah salam national serta menerangkan
djoega maksoednja datang kemari, ialah
berhoeboeng dengan pendiriannja Fond
Nasional. Sebetoelnja kata pembitjara ia
tidak akan datang kemari, hanja akan
berangkat ke Medan, goena memperhatikan satoe soal jang penting, jaani tentang poenale sanctie. Tetapi berhoeboeng
dengan voorstelnja doea orang Minangkabau jang datang berdagang ke tanah
Djawa, maka inilah jang memaksa pembitjara datang kemari. Sedang kedoea orang
minangkabau terseboet poen telah memberi beberapa derma poela oentoek Fonds
Nasional.

beloemnja vergadering diboeka tjoema 9
leden jang berhadir, dengan begitoe
vergadering bisa diteroeskan, akar. tetapi lantaran Dr. Hakim kasi tahoekan
bahwa ia berhadlir bueat sebentaran
sadja, lantaran hendak koendjoengi ia
poenja patient, maka djoega orang dja-

kehilangan

akal.

Tapi

kabau, maka itoe pembitjaraan hendak
berbitjara perlahan-lahan seperti kata
orang
Padang.
Lambek-lambek
djaan tagageh, pembitjaraan toean
Thamrin jang sedikit ini, merioehkan tampik dan sorak pendengar.

kita batja.

raad van Padang soedah adakan openbare vergadering sebagai meneroeskan

di

Pembitjara
mintak maaf, karena ia
tidak begitoe pandaiberbahasa Minang-

kemoedian

Mr. Pownall soedah beroentoeng minta
tocan De Vries datang dalam vergadeting bisa diteroeskan.

L
|
L
Bina Tema
TOEKNAG

00000000000000

permainan tjapdjikie jang sekarang ini soe-

Oetoesan

merk

dan MATCH-

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

diloear sekolah dan ingin mengetahoei siapa dan aparoe-

poen.

toean

dengar. Selainnja jang mendengar itoe,
hendak mengetahoei isi apa jang dibitjarakan,

Motorfiets

HUDSON

LESS jang toean soedah ketahoei
kebagoesannja.
Djoega kereta angin merk MAG-

ditinggalkalkan toean ini. Karena

anak negeri, berhoeboeng dengan toean
itoe seorang jang baik boedi dan perendah hati dan jang sebetoel betoelnja mendjadi bapa (goeroe) segala moerid-moerid-

jang kita sediakan

toean - toean.

berita telegram tentang

Hoofd der openbare Vergadering di Padang kita koetip verslag lengkap dari TjajaSoematra
berikoet ini

lam tahoen ini di Betawi.
Kalau betoel chabar ini, sangatlah me-

kniedekker

NEW

H.I.S. Hoetanopan, akan toeroet masoek
cursus hoofdacte jang akan diboeka dahati

dan

Toengganglah

Siapakah nanti akan menggantikan toean tak ketinggalan datang kira-kira 20 orang.
Demikianlah ketika orang banjak menansatoe roemah pendoedoek kampoeng, te- itoe? Goeroe Belandakah atau Indonesier?
kira kira poekoel delapan liwat kelihati,
Beloem
dapat dipestikan. Diharap, ba'
tapi isinja soedah moesnah.
Thamrin masoek | tempat
tanlah toean
, mePentjoerian-pentjoerian
ketjil, BAseperti
e-en—
kenvandanino Anponnygjinimuk— -Iel
OPEN
Pen
page Pena
ea
—0—
toean
Datoek
Rajo
eP
Marah
Soetan
tidak perloe dihitoeng lagi.

an di waktoe ini, teroes kasih salah pada

voetbal
oentoek

peti besi itoe soedah didapati ditepi salah

Meskipoen sebetoelnja dapat dikatakan
satoe kedjadian jang kebetoelan sadja, toch
kalau orang
katakan banjak pentjoeri-

kaoes

poenja toko.

Vergadering ramai.

Betoelkah?!

njedihkan

Batjalah ! !

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

Thamrin di Padang.

setimbang dengan kesalahannja.

gelar Soetan Soripada Moelia

semistinja: Dan itoelah adanja kegoenaan

Kaoem sport !

namanja,

Apa ini mogok
djoedi
Tidak loetjoe-loetjoean.

lain, diminta pada jang berwadjib soedi
meringankah
langkah
ketempat-tempat
its, akan menjerkap djocara-djoeara itoe
seteroesnja soepaja dapat gandjaran jang

Terdengar chabar

baik dan toedjoeannja

Fonds nasional, jang bergoena menolong
nasip anak isteri kaoem pergerakan. Selandjoetnja Fonds itoe digoenakan djoega
Mengikat manoesia toca dan moeda.
Systeem Barat dipandang mata
oentoek keperloean Onderwijs, economie,
Soesah ditoeroet dengan melata
pikirkan
bagaimana baik dan tidaknja sociaal dan mendirikan roemah-roemah
Achirnja, datang kaloet jang baka.
"
maksoed
j. terdjadi dengan sekonjong2 miskin.
Selain
dariitoeFonds
national
ini bertepi
Systeem modern tidak mengenal
itoe.
goena djoega oentoek keperloean Indonesia
Laoetan api maoe dilangkahi
Oentoek memikirkan rantjangan itoe Oempamanja seperti satoe soal jang dibiAngin topan menjerang tidak perdoeli
diadakan commissie jang mana menjatakan tjarakan di Geneve, jaitoe perkara mehaTetapi berdjalan dengan kemaoean hati.
cmn
mamammmma mama
amat bergoena dan perloe diadakan Fonds poeskan heerendienst dan poenale sanctie
nasional. Sebab dengan adanja Fonds itoe,
Vergadering dipimpin oleh Burge- meangkat nasib kaoem pergerakan jang memang Indonesia tidak patoet ketingga.
lan dan bila perloe akan mempergoenakan
meesters leden jang hav'lir jalah toean- mendapat beberapa rintangan dan kesemtocan Passer, Bruyn, Hoogenboom, patan mengerdjakan organisatie oentoek boeat ongkositoe.
Ada samboergan.
Uiterwijk, Dr. Hakim, Jap Gim Sek,
PowMr.
Sim Hong Lie, Van Schreven,
nall dan De Vries. Toeroet berhadlir
PanosognanasSs
AS
secretaris B.J. Krol.

perantaraan djoedi. Bagaimanakah

djalannja soepaja koetoe-koetoe
itoe dapat terhapoes dari sana?!

bagaimana

Fonds Nasional j. didirikan oleh P.P.P.K.
I. j. laloe dalam Congresnja.
Tetapi soenggoehpoen baroe didirikan.
setahoen lebih dahoeloe hal ini telah di-

demah sakit sendiri di-Loeboek
Djoedi.
—-an djoega oentoek dioeroessenWalaupoen dimana-mana sekarang seny ngan mengingat bahoea roemah sa- laloe dikatakan orang moesim meleset,
Djadi, kalau toean de Vries tiada soedi
hanja dipakai dalam tempotiga tetapi setengahnja anak moeda-moeda datang, vergadering itoe akan terpaksa
.n sadja, ialah selama dilakoekan pe- pendoedoek Pakantan Hoetanopan, Kajoe- djoega dioendoerkan.
xdjaan pembikinan dari djalanan kereta laoet, Panjaboengan d.l.I. negeri di ManOentoeng toean de Vries menaroeh
Pi itoe dan sesoedah itoe tempo tidak ter- dailing selaloe memboroskan oeangnja kasihan.
'
aloe perloe lagi, pasti pembikinan roemah

dan penangkapan-penangkapan jang terdja-

pembitjara telah tertarik denganke-

0000010000000

volksraad toean Nessel telah me-

manoesia toca dan

KALAU

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

OBAT

KOEAT

,SAFOEFHIDJAZI"

Obat jang tiada berimbang

tentang kemoestadjabannja !

Baik sekali oentoek

toea: apalagi

orang

pemoeda-pemoeda!

Harga per blik .

000000 0000000000000000000000

TOKO

Ini
KATJA MATA

dan barang klontong

TJIN TONG & Co.

Markstraat

No. 3.-—

MEDAN

'Menjediakan segala roepa katja mata.
Sanggoep periksa katja mata jang tjotjok oentoek ke-

tidak

Selamanya menjediakan sepatoe-sepatot

jang soedah siap dan menerima tempahan.

Segala matjan potongon iarg terbikin
dari koelit Europa kita bisa terima.
Dan menerima. pesanan dari loear kota.
37

0.80

Menoenggoe pesenan dengan hormat,

SEPATOE

1888 — 1930.

f

Beli banjak oentoek didjoeal lagi dapat korting jang mengoengtoengkan sekali.

»NIO
TJIANG SENG"
Kesawan No. 79 — Tel. 663 Medan.
berdiri moelai

IALAH:

000000000000000

Lid

Nasional
dan djoega hendak
dengan saudara2j. ada di
ra2sepoeloeh tahoen
bitjara
pernah datang

Adat istiadat bocat manoesia
Soedah terdjadi soedah terada

y##&

(Sumatra Selatan).

aa

pergerakan
poela rintang-rintabertemoe moengannja.
Djadi
bertambah
keras adanja
Minangkabau.
pergerakan,
bertambah
keras
poela
rintangjang liwat pemkemari tetapi rintangan jang mehalangi.
Sebagai penggeledahan perrygeledahan
hanja sekedar pesiar sadja, maka ini djoe-

Roepa menoendjoekkan bangsa
Mengikat

anna

oesah
Djoega

keloear oeang.
sedia

Keoentoengan

sehatan

mata

dengan

ongkos

pertjoema.

Boleh

toekar

katja jang

besar

bagi toean
- toean.

ta'

tjotjok

toean
- toean

lagi

dengan

barang
- barang klontong. Boeat beli banjak

kita kasi rabat jang pantas.

35

Menoenggoe

JI

dengan hormat.

boleh

BA enno

Roemah sakit di-Loeboek Linggau

»Sleutel”
Dari sana
toelis,
Kopi.
Kopi Mandailing kenamaan, sebab selain dari kwaliteitnja ada bagoes, rasanjapoen enak. Jang mengharoemkan nama kopi Mandailing itoe, kebanjakan kelocaran dari Pakantan, Hoetagodang dan
Goenoeng Baringin. Kopi inilah jang dinamakan orang dalam perniagaan ,Faky
Koffis Mandailing”, artinja kopi merk
loear biasa.
Tahoen jang silam nama itoe hampir
roesak dalam golongan dagang barangbarang hoetan, sebab banjak diantara saudagar-saudagar
jang membelinja dari
orang-orang kampoeng, mentjobakan practijknja bagaimana akal soepaja banjak
dapat oentoeng.
Oentoenglah hal ini tiada berkepan-

aan

aaNnaanan

Djadi inilah kedatangan pembitjara kema- memikirkan nasib Indonesia dan pendoeri berhoeboeng Senyar pendiriannja Fond Fe agan agak Tong gang kalau

Adat dalam 'kehidoepan,

Mandailing.

Sumatra.

anna

|

.

———
—

Ditanggoeng

potongannja

dan

bagoes serta pas
menoeroet

kemaoean

model

orang zaman se-

karang dan sedia

kain-kain.

Diloear. kota Medan kita
kinm dengan rembours.
Menoenggoe

dengan

bisa

hormat.

000000000000

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

dengan

hormat.

SOO TOW

FILIAAL

BAROE

Wilhelminastraat
208

Telefoon

aa

S6

|
|

SIANTAR0 00000000000

mm

?
0
?

merk

La
LA

YEBATA
Kesawan No. 58 Medan
ema

Telefoon 1346

edia dioeal Pathe Baby Cinema toestel
Bioscoop, dan bisa didjalankan dengan Elec-

N

soblol os5sa1551

trisch Battery motor dan Dinamo bagoes
dipakai dalam roemah tangga dan dibawak
dikebon - kebon dan bermatjam - matjam film

»Librarij” moelai 30-60-300 kaki pandjangnja.
No.

10278 Billy at Home
10124 Harold Waiter
10297

Tailaring

(Harrold

(Charlie

Lloyd

Chaplin)

10222 Charlie's Double (Charlie Chaplin)
»« 10123 Snub is Sciontifie (Snub Piollar)
Datanglah toean-toean dan ankoe-ankoe pereksa dimana tempat
jang terseboet diatas, serta banjak lagi film jang tersedia jang
tidak seboet namanja disini.

46

kita
kita

Menoenggoe “dengan hormat.

aa

?

05 25

AAG

?
0
8

Selaloe ada persediaan

com-

10,

25,

50

@.

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

1927.

15

pada besi djoega pake batoe
berkisar-kisar, medjanja ketjilan:

25

Kilo.

@

dan

25

Kilo.

HAP

dan

100

Kilo.

-

0
0
?

Timbangan Besar merk Amerika Fairbank: 200, 250, 300 Kilo.
Timbangan boeat Maas berikoet batoe-batoenja: 250, 500, 1000 gram.
Gantang Beras berikoet kikis kajoe dari: ',, 1, 2, 5 Liter.

?
»

Tjanting

0
0

?

Djoega

Oekoeran

Minjak

bisa dibeli satoe-satoe
V,, 1, 2 Deciliter.

dari:

Kaen-kaen,

Meteran,

bisa dilipat ampat.

Boewat

orang

jang akan

bidji.

matjem-matjem

mendjcewal

banjak-banjak bisa
potongan

400000000000

dan

kombali

dapat oentoeng
harga moerahan.

mma

ada djoega jang

dengan membeli
baik

dari

,

19

000000004046
ana
MENJEMBOEHKAN:

SANGGOEP
obat

dari
tahoen

tjoekoep roepa-roepa:

5,

?
@

Anggoer

Terdiri

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

PALING-OETAMA

LIE

(belakang toko Bombay Besar)

»

»
»

HAP

Pachtstraat No. 29 MEDAN.
Telefoon No. 998.

e

Gi ia

atelier

0 000000000000

Toko TIMBANGAN

0
Fotograaf

70

000000000000

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

0

WAHID

Mae tjantik?
Maoe gaja?
Datanglah di Calcuttastraat No. 3I - Medan
Mana

& GD

ABDUL

Awas!!

06 00000000

Boekannja omong kosong, dan
boleh tjoba bikin pakean sama
ini adres jang soedah terkenal:

0000000000000000000000

00000000000000000000000
» 3

00000000000004

Paris Beauty (menjantikkan moeka)
Syrup Sohbet Djiwa (sakit batoek, dada, napas
sesak, batock kering, asthma, koerang darah, demam
lama, kocrang koeat kepala, sakit djantin).

tiap Boelan

Obat

Mata

(Oentoek

segala matjam penjakit mata,

dengan obat disapoe dari loear).
Minjakramboet

Pra

mimoemlah Anggoer obat ijapBoetan

Hu Ngi Fen,soepnya Inggal sehat

x

saban

ada seoempama

hari

orang

Djika
toean

tersiar

dan paling

3 X Anggoer

menaboeng

ai

obat tjap Boelan satoe atawa 2 glas ketjil sebeloem makan

nasi,

kesehatan.

POO THAI
Telefoon No.

LL

djoeal

toean

mentjari

tabib jang dapat

“djoega

mem-

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.

banjak lakoe.

Hoofddepot:

Ada

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

Pa

Minoem

:

Segera

Paling banjak

ram-

asas

Selae.

Mentjegah — roepa roepa penjakit dalam
dan loear badan.

memandjangkan

Syphilis (penjakit perempoean, keloear nanah darah
ketor dan perasaan tidak enak).
Obat Medjen (tjoekocp dimakan doea boengkoes
sadja).

pan badantoean koeroesterbbe,

"|

(centoek

boet dan menghitamkannja serta mendinginkan kepala.

PUN

Oleh

sebab itoe, djika toean, atau familie tocan,

atau

kenalan

diselakan

toean,

akan.

bila dihinggapi

datang

penjakit,

mengoendjoengi

FOO SENG KIE - Dispensary

789, Postbox No.

114, Kesawan

SATIJRIN,

obat koeat

No. 61, Medan.

jang

paling

Kalau

terkenal.

17

|

JD

tidak baik oeang

dikembalikan.

S. R. B. RAM
— Thabib British
India Wilhelminastraat 115 Medan
Telefoon No. 1326.

(Samboengan dari pagina I blad IT)

Diatas soedah. diterangkan dengan tjoekoep, bagaimana soesah -adanja boeat
mardi, Poerawidjaja.
bahkan mereka orang kenal adat radjanja
1. . satoe belasting keroyalan.
mendjal
Tee
Moestapa.
pendiam. Mereka tahoe, sadja tidak soeTapi
pekerdjaan
jang lebih
i
Tidak naik 2 candidaat.
dipoedji sebesar goenoeng, dibelakang
adalah
penilikan jang moesti dilakoekan
gnda
di tjatjisampai
kelembah kehinaan. BeH. I. Kweekscbool ,,Goe:
Sari." atas 'itoe, Bon. bon dari restayrant sepertian boleh
doedoekdisatoe kerosi.
Pada
hari Sabtoej. telahik
paka nja moesti diteeken oentoek saban diner
tersedia disampingnja atau dihadapannja eindexamen
dari Hollandsch Inlandsche dan boeat saban mangkok koffie dan bontidak oesah getjar ataupoen djong- Kweekscbool ,,Goenoeng Sari" di Lembang bon itoe barangkali moesti distempel doekok lebih dahoeloe.
nona2 Dianah, Soeemy, Gadis Saleh, Ka. loe oleh pemerentah boeat bikin hingga
Tiap-tiap orang lapisan bawah dan atas
Marsidah, Mrenges, Soepani, tidak bisa dilakoekan kongkalikong.
boleh toetoerkan pada baginda jang tersiat sanatoen,.
adaperBerapa banjak controleur orang
Zenimbar dan t.2: Abdoellah, A. Undap
dalam kalboe masing-masing dengan teroes. Itpan,
Azam Siregar, C. Simstoepang loe boeat bisa melakoekan penilikan jang
Awal. madahnja padalah dan biasalah Ah
Djamil, Djoko SoehartoF. Tuera, sampoerna!
jai ini:
—0—
M. Moeljadihardjo, O. M. Noer, Soepardi,
Jal
Abdoel Aziz—sambil meneroeskan S. Adipranata dan Soeanda.
Perdjalanan oentoek pengatahoean.
mendapat.
pa ag
jang tidak
ti
Kena”
pood ji pada pada keren: kertndhs n “Tiga candidaat tidak
m0—
Diwartakan, bahwa pada beberapa hoofatinja. Siapa jang tidak kenal kebaikannja.
den dari gewestelijk bestuur telah diberi
Stovia.
Rata-rata orang kenal, bagindalah satoe
tahoekan tentang kedatangannja toean G.
Tahoen 1929-1930. Heinrich, Rittergutsbesitzer
radja jang membawa sipat -ke-Islaman,
dari Barowki
Dari Mesir mereka orang soedah dapat
Naik: Tahitoe, Soeparmo, Ouw Eng dekat Konitz jang dengan njonja dan iparnja
tahoe hal baginda. Roepa-roepa soerat Liang, Joewono, Moh. Toha, Soleiman, perempoean membikin perdjalanan penjeChabar Mesir toetoerkan keadaan baginda. Siregar, Soepardji, Santoso, Pangaribocan lidikan oentoek beberapa pendirian pengeLagi tambah jakin mereka, ketika mern- Siregar, Sapoean, Soegianto, Mochtar, tahoean dari Icear negeri ke Celeber dan
persaksikan adat lembaga Poetra Mahko- Rasidin,
Djoenaedi, Moh. Mahjoedin. Moluken.
tanja Emir Faisal” ketika j.m. ini mela- Cochrane. Poetiray, Nazir, Tio Tiong
—9—
wat ke Cairo tempoh hari.
Lok, Soesilo, Slamat Iman Santoso, Oey
Pertjobaan pembitjaraan telefoon.
Tjin Siang, Endon, Moh. Adenin, LoekDjamoean Hadjaz.
Bandoeng, 15 Mei'(Aneta Radio). Pamono, Soeparto, Portier, Mahzar, Sahir,
da
tanggal 19 boelan ini akan diadakan
mabila
ma'loem
dapat
Setiap orang
Zaidir, Senduk, Agoes, Moewardi, Oen
pertjobaan
pembitjaraan telefon internatjabetapa
Sa'oed,
Ibnoe
istana
ke
soek
Boen Ing, Soetrisno, Injo Tjong Hong, tionaal antara Engeland dengan Indoneranja dengan agama Islam. Dan dia ba- Eman, Soehardi dan Lie.
sia. Djikalau pembitjaraan ini berhasil
kal didjamoe dengan ,Kawah Arab." Ini
Herexamen:
dengan baik akan diboeka dienst antara
di
a
radja-radj
bagi
opsil
satoe 'adat jang
Engeland dengan Indonesia dengan opsil
“ Ditolak :
laoetan pasir.
pada tanggal 21 boelan ini.
Dalam istana, tiap-tiap orang bangsa
6eStudiejaar.
—0—
apa sekali tentoe didjamoei setjara seoNaik: Oey Kim San.
Soemarsoeno,
rang tamoe jang moelia. Seorang Chadam
Bahaja auto.
lantas datang bawa satoe tjerek dan mang- Malaihollo, Soenario, Valkenaar, Sjahrial,
15 Mei (Aneta). Di TanSoerabaja,
kok kopi sebanjak bilangan tamoe, dile- Abd, Kachim, Iljas, Soedigdo Soedarso, djoeng Parakweg pagi ini seboeah autotakkan dihadapan masing-masing, dan Madnawi, Hendarmin, soekirdjan, Lim bus soedah terbalik, dimana sepoeloeh
Chadam teroes isi dengan tidak penoeh, ToanKoen, Thung Tiang Goan, Kolmus, orang Boemipoetera mendapat loeka, anRoezin,
karena mengisi tjangkir dengan penoeh Wisno Joedo, Aboe Hanifah,
taranja ada jang berat dan ada jang riAbd.
Moeloek,
Goewie,
Notosoenario.
itoe satoe tjela jang besar pada radja-rangan
loekanja.
dja Arab. Chadam itoe teroes menerogs Soegieno, Wasiadi, Achmad Hamami, Wa.
—0—
menoecangkan Kawah Arab“ kedalam hab, Diponegoro, Tan Kiat Boen, 'Thio
Peroebahan ambtenaar.
jangkir bila dia melihat kosong kembali. Tjauw Siang, Katoeng. Kasmir.
Buitenzorg, 15 Mei. (Aneta Radio). Di.Herexamen:4
Hap orang boleh -minoem empat lima
perhentikan dengan hormat dari djabatanDitolak : 1
tjangkir dangan tidak tertjela. Tjeroetoe
nja sebagai Gouvt. Veearts pada Provindan sigaret sekali-kali tidak akan disoe7e Studiejaar.
cie
Oost Java dan merangkap pekerdjaan
goekan pada kita. Mesk'poen demikian
Loeloes boeat bagian pertama dari In- itoe djoega boeat Makasser, tocan W.G.
banjak diantara orang Mesir datang meng- dischartsexamen : Mej. Lettinga, J.N. van
P. H. Meiyer.
hadap baginda dengan mengisap sigaret

di-Medan, Semarang jhr. P.J. van mer di

mer

Beresteyn.

Sepoeloeh boelan mendapat verlof ter-

Slooten,

Adatnja baginda dan pembesar-pembesamja tidak mengisap rokok hanja menoeroet adat lembaga Nedjed atau Wahibi boekanlah semata-mata dari hoekoem
Sjara.
Tiang Hedjaz sekarang lebih terkenal
dengan Abdoel Aziz bin Saoed seorang
pendiam, tidak soeka banjak omong sedikit kardja. Lebih-lebih baginda sangat
pandai

menjimpan

rahsia,

hingga

orang

Toemahnja sendiri tidak lahoe akannja.
“Sering

benar

baginda

bitjara

dengan

telefoon, baginda tidak pernah berkat,
hallo ,Ini satoe pekerti jang tidak lajak”
oedjar baginda. Tjoekoeplah sapa baginda ,,mananta” (siapa engkau atau ,,man

hoenak” (siapa itoe.)
Baginda tida ketinggalan dari Sport.
Baginda ina'loem pikiran jang benar terbit dari toeboeh jang sehat. Selaloe benar baginda menoenggang koeda boeat

kesehatan toeboeh. Baginda pernah mengirim beberapa ekor koedanja boeat disembaan Mesir.
Beberapa minggoe jang liwat Mesir telah di koendjoengi Adviseur Ibnoe Saved

W.

J. de Vries, E.W.

Jacobs,

wa Tengah toean J.'C. de Klerk.

mereka sama-sama djadi poedjanggo dari
negeri masing-masing.

Masing-masing kita lihat memakai

pa-

kaian kebangsaannja. Kita terpikir mereka

orang meninggikan daradjatnja bangsanja.
Sech Hafidh (vahbah dan Sech Toezan
memakai

setjara

Nedjed.

Habiboellah

(Chan dari Persia" memakai
Pahlawinja.
Poetera Mesir tetap memakai Tharboesnja di ketjoealikan satoe-satoehal. Student
student Mesir jang

berada

di Djerman,

Perantjis, Belgia, Jogo Slavia American
dil, tidak meloepakan Tharboesnja Studenten dari tanah "Arab djoega demikian.
Sampainja di Mesir tidak beberapa hari kemoedian, Sech Hafid Wahbah memboeat

perkoendjoengan dengan Habiboellah Chan.

diberikan kepada toean ass. resident C.
Diberi verlof 9 boelan
adj: ine
F. de Coer.
specteur van'Alg. Politie J.M. Giliam, tere
Diangkat mendjadi techtnisch Postamb- hitoeng moelai Januari.
tenaar kelasII toean W. H. Faintuch.
Dipindahkan dari Pekalongan ke DjokDiberi verlof 9 boelan terhitoeg moelai
pkart, hoofdcontroleur P. T. T. van jani kepada ass. resident di Djawa
engah, L.A. Uljee.
,
ale.

Bahar,

Doerahman,

Maksoem,

GOMPANY“

WILLISSTRAAT 23 Telefoon 1352
MEDAN

@ Toean beloem ada mempoenjai
- GRAMOFOON ? perhatikan
@auto recelame kitajang mendjadjah seloeroeh Sumatra TimoerW
@ Atjeh, Tapanoeli dan Padang.
?
@ Djika tocan bermaksoed hendak membeli GRAMAFOON
sadja dan bitjara dengan verkooper kita.

Atawa
Harga

pertjaja? Boleh tjoba.
99

Ga
GD

Menoenggoe dengan hormat.

000000

mma
Is

AUTOYERHULRDERII ,TAPANOELI” A BDUL - KA D
Moeatan dari:
Medan ke Belawan
Boeat melantjong dalan satoe djam
lamanja
Belawan

teroes

5 orang

T orang

£T—

f

“, 4—
» 30.—

ke Brastagi

5 3—
» 5—

Menoenggoe

Filiaal agent: ,Sinar

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

mendapat poedjian (diploma) dari

PASAR

MALAM

MEDAN

tanggal 9 September 1923.
« Jalah

Djagalah tjap jang toelen, jaitoe:

Elit

.

1. Pakai toetoe» kaleng merah
dikepala botol.

Peinhud Ly. Manadja Jayuli Labs |

2.

roepanja, hingga pekerdjaan pertama dari

ministerie De Geer adalah boeat menarik
kembali rentjana itoe.
Toch

POLITICS, HISTORY, LITERATURE & SOCIETY

didalam theorie belasting itoz bisa

dibelahkan.
,
Siapajang bisa bajar f7.— boeat satoe
diner mengoendjoengi restaurant djoega
meskipoen sekarang
harganja dinaikan

djadi f7.50. Siapa jang bisa beli seboeah
kaloeng moetiara boeat harga 20.000 roepiah dengan tida merasa keberatan boeat
bajar djoega 2000 roepiah extra. Siapa
jang beli satoe auto diatas dari 10.000
roepiah itoe auto boleh berharga djoega
beberapa ratoes roepiah lebih mahal.
Ini ada theorienja, tapi praktijknja?
Djikalau orang menamgkan satoe diner
dari 7 roepiah satoe keroyalan, diner bagaimanakah baroe dinamakan tidak royaal? Seandenja orang menetapkan, bahwa diner dibawah harga 3.50
roepiah
tidak dianggap royaal, dengan teroes si
toekang restaurant menoeroenkan harga

toe kaloeng boeat harga

20.000

roepiah

Pada soeatoe pembelian dari satoe
Abdoelkodir, Moestapa, Saoed, Soedardja, Soebarsih, Satori, Oscar, Enoch, Sa- auto disini orang lebih soesah menjemncesi, Soetigno, A. Choesrani, Hasan, boenjikan -belasting itoe.
Tetapi daboeloe dinegeri Belanda, keElom, Soerwenda, Winarja, Soebeno, Soe-

tika itoe belasting hendak diadakan, Saudagar-saudagar auto soedah melakoekau
Dari klas 5 keklas 6 (menoeroet rangtjaraan- pembitjaiaan boeat
hoeka
rummer): A. Witoelar, Karnadi, Koesna, liaal di Banana
didekat
peno, Uelkoesna, Maroeto.

88-soeki, Roeshana, Asep, Opoj, Soemba- hingga siapa jg. beli auto
«3, Basari, Abas, Koerdi, Soefwat, Saleh, di daerah Duitsch itoe,
sah membajar belasting'

Leider

dari

pers

Islam

pergerakan

Pakai toetoep lak merah di
kepala botol.

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

jang

merdeka. Saban terbit membawa
perkabaran jang lengkap dari
Pokok

jang penting,

istimewa dari kalangan Doenia
Islam.
Tidak perloe dipoedji lagi.
Ia ada Lectuur Islam jang patoet di batja di saban-saban roe-

dengan hormat!

Deli“, Telf, 1174

Ketjap Tiap Matahari

Li

8—

Menoenggoe boeat satoe malam
» 5—
Djalan keliling sampai di Onderneming, bajaran 1 KM. ,, 0.35
Agent dari Motor-motor Sewa boeat antara seloeroeh: Medan—Padang—
Koeta Radja dan Koeta Tjane.
5

pekerdjaan wnd. Inspecteur

-3

IR

Serdangweg No. 356 — Telf. No. 1085 Medan
Telegram Adres:
AUTOTAPANOELI-MEDAN
Tarief harga sewa Motor-motor kita,

belasting keroyalan (weeldebe-

diadakan

tahan

datang di toko kita diterima dengan segala senang hati.
pantas dan bersaingan dengan lain-lain tempat. Tidak

lasting) berhoeboeng dengan keadaan boeoek dari begrooting tahoen 1931.

Mowilos, Koerdi, Karna, Noneng, Kastoera dan boeat itoc ia mesti bajar 2000 roepiah lebih banjak, pasti kaloeng itoe ia
dan Asari.
Kata
akan beli di Singapore dan pada waktoe
sampai di Priok si njonja pakai sendiri
O.S.V.LA. Bandoeng.
barang itoe dan perdjalanan boelak-balik
Jang naik dari klas 4 keklas 5 pada
ke
Singapore tida k oesah sampai begitoe
Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtemahal.
naren disini, (menoeroet rangnummer):

Su. mioto, Soesenotomo, Hasan, Moeslihat,

Daun 000000 Mn

OKO rn DRUKKERI)
»THE ROELAM

Advretentie

Eindexamen Kweekschool.
Pada eindexamens dari Kweekschool diner itoe djadi' f3.45 boeat membikin
tida oesah
Voor Inlandsche onderwijzeres, jang dia- soepaja langganan-langganannja
membajar
belasting
itoe.
Dan
djikalau
wadakan di Betawi maka dari 19 candidaat
tasnja
ditetapkan
atas
f3.—
dengan
teroes
jang loeloes 18 candidaat: jaitoe: “
Soumokil, Hehanusa, Eje “Soestisna, harga itoe ditoeroenkan djadi f2.95.
Seandenja satoe orang hendak beli saJoesoef, Iljas, Watung, Komara, Mansoer,
Oesna,

rus.

Ditjaboet kembali verlof 9 boelan jang

JL. Makalew,
Slamet Sastrodiwirjo, di Makasser jang didjalankan oleh toean
Goesti Hassan, Sajidiman, Mej. H. Schenk- B. V.D. W. C. A. Doeve,
huizen, Ramelan, Soehardjo, Abuthan, J.
Dioendjoekkari tempat tinggalnja di
C. Kapitan, Leimena, B.G. van Hogezand. Bandoeng kepada Gowv. Veearts D. W.J.
Mej. A.B. de Vogel, Daliloeddin, E.Lent- de Vor.
ze, Soekasno, Darwiss Kermawan, Pauw
Diangkat mendjadi griffier pada HoogKwat Sin, Sagaf, Jahja, Soekardjo, Zahar, gerechtshof moelai tanggal 2 Juni 1930,
Gindo Siregar.
mr. C. Staar Nauta Carsten: Diangkat
mendjadi tijd. ondervoorzitter
Indisch arts.
Landraad di-Blora dan Rembang, rechtsDapat gelaran Indisch arts: Hadjidhar- kundige
Raden Tedjo
Pradjto:
mo,
Soebowo,
O. H.
Kiliaan, Diangkat mendjadi Tijd. ondervoorzitter
Sjaifoel, Anwar, J.V. Klerks, Dwidjota- Landraad
Ponorogo, Raden Emor
nojo, Soegiri, Moezbar, R. Admiraal, Djadinata.
Diangkat mendjadi tijd.
Goelarso, Sjamsoeddin, G. M. Rehatta, buitengewoon voorzitter pada Landraad
Seokendar, Soedjito, Djanas. E. van den Toeloeng
Agoeng
dan Trenggalek,
Worm: Soedirman, mej. C. Lettinga” W. rechtskundige Mas Tjitrosoebidio.
J. de Vries, Soenardi, Slamet Sastrodiwirjo en E. Jacobs.
—0—
Belasting keroyalan.
Dalam ,).B.“ tertoelis:
Beberapa hari jang laloe kita ada mengabarkan, bahoea bisa djadi disini akan

—Sech Hafidh Wahbah berikan selang| Djoega dineger! Belanda telah ditjoba
sengketa antara Hidjaz dan Mesir. Ke-' boeat mengadakan belasting sebagai itoe.
inoedian Sech ini akan berangkat kembali | Tapi keberatan-keberatan jang dimadjoeke Londen sebagai oetoesan hedjaz kan oleh -berbagai-bagai fihak begit»e

disana.
Oetoesan
Teheran
(Persia) dan Sech
Toezan oetoesan Hedjaz. Kita dapat lihat

Ditiadakan

Dipindahkan dari Goerah ke Indramajoe,
Pandhuisbeheerder ecrete klasse E. Pete

hitoeng moelai 2 Mei, ass, resident Dja-

(TOKO

djoega baginda tidak tjegah.

“ Diangkat mendjadi president Weeskat mr. R. van Hinloopen Labberton.

Diangkat mendjadi president Weeska-

Sabri, Kandar, Soeprian, Soemadio, Soe-

Jang poenja fabriek

WENG
Toapekongstraat 16

2

SENG

MEDAN

— ' Telefoon Nos. 403 & 567. -

mah tangga kaoem Islam,

Sebab itoe patoet disokong.
Harga langganan.
Di Indonesia 3 boelan
F. 2.50
Loear ,,
»
" 4—
(Saban terbit moeat
gambar-gambar penting ).
Kantoor:

Redactie & Administratie

Meja

Ngasem

Straat

—
va.
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Apa itoe1

LOTERI
Besarnja

'

LEKAS BELI!

BAROE

f 100.000.-

1930.

Hoofdprijs

seharga f£ 15000.-2de prijsf 10000.-

Pentfjoeri !
Djagalah harta benda toean!
DENGAN
PEMBAJARAN
SEDIKIT TIAP- TIAP
BOELAN,
roemah, toko, goedang dan harta
benda toean, terdjaga oleh oppas

malam.

Tertangggoeng

dan lain2 prijs djoemblah 210 prijsen seharga f 50000.Harga per 1 ot f 3.50.- franco.- Rembours tidak dikirim.
Trekkinglijst dikirim pertjoema. zonder diminta.
Atoerlah pesenan dengan lekas, soepaja djangan kehabisan
lotery
Eijkenstichting, dalam seboelan sadja soedah terdjoeal 11000 lot di Deli,
hingga banjak pemesan tidak kebagian lot.
Ini lotnja sedikit sadja, pengharapan boeat dapat prijs lebih besar, sedang
harganja moerah, tentoe akan terdjoeal habis lebih lekas. Lekas pesan atau
lantas datang beli, djika terlambat kita tidak tanggoeng dapat kebagian,
sebab dalam tahoen 1930 ini serba soesah, tjoema ada pengharapan dengan
lotery sadja bisa hidoep beroentoeng.

Tjoema kita sadja jang djoeal lotery ini di Sumatra:
Groote-Lotendebitant.

Firma HARNAM
MOSKEESTRAAT No. 42

SINGH & SONS
MEDAN
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