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Inilah jang mendjadi pokok pangkalnja, TJATETAN. mu
apa sebabnja toean Thamrin merasai seAnak saja jang bet
perti jang dirasanja di Padang itoe,
anak saja jang ketjil Mo
terpaksa,

saja

Soematera, jang

Achirnja: siapakah

momok!

Penjelidikan

jang

seksama.
Aneta kawatkan, bahwa hari Sabtoe
berdiri seorang jang kelihatannja goegoep. Dengan
jang
laloe pagi dikantoor Departement
orang itoe
tidak berkata sepatah djoegapoen,
van
Landbouw,
dibawah pimpinan dimasoek kedalam kamar. Dengan tingkah lakoe
jang mentjoerigakan, ia sendiri menoetoepkan recteur van Landbouw, dr. Bernard mengadakan pembitjaraan tentang kemaoean
pintoe.
sendiri
dari orang-orang Indonesia penaKami merasa chawatir memperhatikan tingkah:
nam
rubber
boeat — tjampoer
dalam
ahan
ia berkata
orang itoe. Dengan socaraperl
»saja akan bitjara politiek kepada toean".
Setelah kami selakan ia doedoek, ia mentjeri-

rentjana

organisatie dari toean Marinus.

Selain dari pada directeur
Binnentakan: ..Penghoeloe dinegerinja dengan kekoca- landsch Bestuur dan toean Marinus, ada
saan sadja memboeat parit melintas dihadapan djoega toeroet hadir hoofd der Afdeeling
Bestuurszaken dari Tanah Seberang, resiroemahnja. . .."
Itoelah perkara jang ditjeritakan orang itoe dent Palembang, res. Zuider en Oosterafkepada kami, jang katanja politiek, jang bitjara- deeling van Borneo dan Westerafdeeling
van Borneo ass. resident terbeschikking
nja dirahsiakan dan dengan kegoegoepan ...
waarKita djangan berlakoe mentjoerigakan, sebab dari resident Djambi, dan djoega
boleh menjalahkan pengertian orang kepada kita nemend voorzitter dari Alg. ' Landbouw
Syndicaat serta professor de Vries.
Sekian tjeritera toean Thamrin.
Boeat mengetahoei boleh atau tidaknja
dilakoekan rentjana organisatie toean
Bagi toean Thamrin, kedjadian seroe- Marinus itoe, soedah diambil kepoetoepa ini, soeatoe kedjadian jang baroe. Te- san akan
mendjalankan — penjelidikan
tapi, bagi kita, jang biasa di Soematera, jang lebih seksama pada beberapa gekedjadian seroepa itoe, soeatoe kedjadian

hampir

setiap minggoe

sahaja kita te-

moei.

Kerap kali kita

-

menerima soerat, soe-

paja kita soeka datang

bertemoe kesoea-

toe

pada

tempat

jang

soenji,

malam

hari,

ngah

permoehoenan

ramai,

ditengah-tejang

seroepa

kelak akan bertemoe

dengan

seseorang jang tidak dikenal, jang mentjeriterakan keberatannja di
kampoeng.

Ham

Raboe

dan

Sesoedah

14 dezer, seorang WAKI hadir
seorang

oppas radja di

Disini, raiat sering disoesahkan. Pemim-

pin-pemimpin

disini,

dipandang,

orang

jang amat berbahaja.
Mr. Soenarjo pernah menjatakan didalam
oprichtingsvergadering
Indonesia
Moeda: ,saja dipandang ... MOMOK!“

Di Soematera Timoer soedah oemoem,
orang

jang berani datang teroes terang

kekantoor Mr. Seenarjo, soedah terhitoeng
orang jang BAGAO-BAGAO.
Orang jang tidak BAG AO, memandang,
Mr. Soenarjo, seorang jang ada ,,miangnja", Djika oempamanja nanti ia mendapat
perkara, seperti perkara jang menimpa
Mr: Soemantri, kawan-kawamnja tentoe
akan diperiksa dan disoesahkan.
bertjampoer

takoet

akan digeledah, sebab

memaksa,

pertemogan

itoe dicesahakan sedapat-dapatnja, djangan
dan didengar orang lain
sampai dilihat

Orang Batak jang doeloe di Christenkan oleh

Zending, sekarang

me-

nantang.
Hoofdartikel
Bintang
batja satoe toelisan jang
berkepala : Bagaimana politieknja Zending

tidak benar“Kan beroentoeng !, sebab kau

petang,

bersama-sama

Jang

dan Mr. Soenarjo
bitjara.

Vergadering ramai.
Nationale Fonds mendapat toendjangan,

artikel-artikel 161 bis, 153 bis danter
mendapat critiek hebat.

Penggeledahan seroepa itoe boleh djadi

menimboelkan perboeatan jang diloear ga-

Inilah satoe diantara rapat besar, jang

sesoe-

kedjadian di Medan. Jang

pernah

titiek, Zending.ia

lahan, dengan maksoed, soepaja djangan
didengar oleh orang sebelah menjebelah.
Ketika pintoe kami boeka, dihadapan
kami berdiri seorang jang kelihatannja
goegoep. Dengan tidak berkata sepatah
djoeapoen, orang itoe masoek kedalam
kamar. Dengan tingkah lakoe jang mentjcerigakan, ia sendiri menoetoepkan pintoe
Kami merasa chawatir memperhatikan
tingkah orang itoe. Dengan soeara perla-

hadir

han ia berkata: ,saja akan
tiek kepada toean“.

Zending, ada soeatoe perkoempoelan
jang akan menjebarkan agama ' Christen
di dalam negeri ini. Toedjoean jang -oetama, dinjatakan, jalah menjebar kesopanan, oentoek keamanan doenia dan achirat.
Perkoempoelan itoe, boeatan manoesia.
Oleh karena itoe, tidak heran, djika ada

perboeatannja jang menjoesalikan manoesia, dan

menerbitkan perasaan

manoesia.

Djika koempoelan itoe menj
,
bitjara polidan menerbitkan party didalam bangsa
kita,

sebaik-baiknja pemimpin-pemimpin:

Setelah kami selakan ia doedoek, ia kita akan beroesaha keras, soepajaterhin-- 1500 orang, jang tidak dapat masoek mentjeriterakan : ,Penghoeloe dinegerinja
dar dari perpetjah belahan jang “didaatau barang jang berbahaja jang boekan dan poelang beratoes-ratoes orang.
dengan kekoeasaan sadja memboeat paitoe, maka dikatakan
didapati diroemah
Pers Indonesier dan Belanda lengkap, rit melintas dihadapan roemahnja . . . .“ tangkan dari loear itoe. “
oleh toekang penggeledah barangnja si- demikian djoega Politie."
Itoelah perkara jang ditjeritakan orang
Kita berterima kasih kepada orang jang
tocan roemah. Sebab itoelah menoeroet
Ketika toean-toean Thamrin, Oetoyo itoe kepada kami, jang katanja politiek, denyan karena Allah soekamenjebar
peratoeran politie, sesoeatoe penggeleda- Soeis (voorzitter) dan Hassan 'Noel Arifin
jang bitjaranja dirahsiakan dan dengan kesopanan didalam negeri kita, tetapi
han mesti dipersaksikan oleh jang poenja (Secretaris) naik kepodium disamboet kegoegoepan . . . . .
tidak dapat kita terima, djika orang meroemah.
dengan tepoek jang ramai.
Kita djangan berlakoe mentjoerigakan, ngatjau keroekoenan kita.
Poekoel 9 vergadering diboeka oleh sebab boleh menjalahkan pengertian orang
Hal ini chabarnja soedah disampaikan
, toean Soeis dengan permintaan, kepada kita.
voorzitter
oleh jang poenja roemah pengadoeannja
kata pembitjara mempoenjai pengertian
anak-anak dibawah 18 tahoen
soepaja
kepada padoeka toean Controleur di Lajang dalam.
e
dimintak
keloear.
Saja
kembali
membitlarakan
perkara
boean Deli.
Bjikalau Deli diloepakan oleh penganFonds Nationaal, Fonds ini didirikan
Bagaimana kesoedahannja, beloem diDioetjapkan terima kasih kepada jang
djoer-pengandjoer kita, Deli akan tinggal
ketahoei.
hadir, serta kedatangan jang hadir amat boekan dengan tiba-tiba sadja. Tetapi Deli. Deli dalam kegelapan, das dalam
lama dipikirkan. Lebih doeloe oleh Madihargakan tinggi.
Kita tjoema maoe peringatkan, soepaja
djelis Pertimbangannja P.P.P.K.I. didiri- neraka.
Disini kita ada mempoenjai 3 soerat
Dipersilakan toean
orang-orang jang merasa ada mempoekan soeatoe Commissie goena mempelakabar, ialah kepoenjaan bangsa Indonesia
njai kewadjiban djangan. main geledah
djari kemadjoean pergerakan.
M. H. Thamrin
sahadja.
Oentoek keperloean pengerakan, de- sendiri. Ketiga s.k. “ini memberi pengerngan mesti mengemis doeloe,.dan dja- tian kepada kita.
Disini banjak bioscoop, banjak palm
000000000000000 000000000000000 ngan mengharap pendapatan jang kebe- beach,
penonton berdoejoen- doejoen.
toelan.
M
Banjak kepentingan kita. Oentoek me- Tetapi itoe boekan tjita-tjita.
?
Keadaan ini, tentoe tidak akan tetap
njiarkan pekabaran tentang Indonesia,
tinggal
seperti itoe. Diantara pendoedoek
@
amat perloe. Conferentie Doenia di Geneve,
Deli,
tentoe
ada mempoenjai tjita-tjita
disitoe
mementingkan
hal
Doenia.
Kita
?
Shangh aistraat 71
jang
loeroes.
perloe
menjampaikan
keadaan
disini
dalam
“
Kedatangan kedoea toean-toean Thamconferentie itoe, seperti-hal poenale sanctie
(Dioedjoeng Hakkastr.)
?
Oetoyo tentoe menggembirakan
rin dan
dan heerendienst.
jang dilarang

Weefit

oempamanja

Tyre

Rerubbering Co.

ME

gaoel dengan momok, akan

Bila datang masa

7

hadir

kem mu pahatoelah" Semoenja

Thamrin

nja roemahpoen tidak mengetahoeinja.

»
“
toeroet ditjap momok, sekoerang: koerang- ?
nja candidaat momok.
?
Demikian anggapan jang. soedah ?
oemoem di-Soematera Timeer. Anggapan
seroepa ini, boekan sadja terhadap kepada ?
.
Mr. Soenarjo,
poen “terhadap kepada
“
orang-orang jang dipandang pemimpin.
“
Orang jang takoet ditjap momok, boe
“
kan semoeanjaorang jang bersjoekoer sa- “
dja menerima segala apa jang kedjadian. @
Orang-orang jang takoet bergaoel dengan »
momok, pada soeatoe ketika, terpaksa mes- »
momok. 4
'H minta pertolongan kepadasi
Orang.

jang

—0—

itoe jang poe-

ris kebenaran, karena boleh djadi

Didalam pada itoe, kita haroes poela
menjelidiki: apakah sebabnja timboel sikap-sikap jang mentjoerigakan itoe.

menjatakan tertjengang me-

. |libat besarnja ' perhatian.
Pada ketika saja akan berangkat—kata

berdjamoe makan dan minoem sekedarnja.

U.A. Jang poenja roemahsedang mendjalankan dienstnja di Belawan, artinja mereka
menggeledah dengan tidak dipersaksikan
dapat dibeslagnja diroemah

djam

semoeanja

Laboehan Deli soedah menggeledah roemah
seorang hoofdoppasset Iste Klas dari i.

Sikap jang mentjoerigakan ini, sebenar-| atoe barang

nja tidak baik. Kita djangan berboeat se- |
soeatoe perboeatan, jang menjebabkan
timboel sjak wasangka, sebab sangkasangka itoe, mentjoerigakan kita sendiri.

I.

Soeara Ramui.

berbitjara, disamboet dengan tepoek jang
riceh.
Pembitjara

ke

peringat riwajatnja Boedi Oetomo sesoe- tentang poenale sanctie kepada beliau,
Dari sini ternjata, bahwa
Bintang
dah berdiri tahoen 1913 sampai sekarang sebab beliau memperdalam pengetahoeanBatak, merasa tidak senang dengan
dengan mempoenjai tjabang
tjabangnja nja tentang itoe.
peratoeran baroe itoe.
dimana-mana
tempat di Indonesia ini.
Kemoedian ditoetoerkan, bagaimana di.
Dalam oepatjara perpedatoan itoe ada
Tentang Fonds Nationaal, oeroesan ini
Balige
dilakoekan memilih Kerkeraad jang
djoega hadir wakil2 dari Loeboek Pakam, penting sekali. Bermoela saja mendetidak
menjenangkan
pendoedoek.
Tebing Tinggi, Birdjei dll. tempatsedang ngar, pendoedoek di Medansoeka nonton,
Tentang ini, soerat kabar itoe menjabeberapa banjak yihak kaoem iboe ada soeka berpakaian indah-indah sadja, dan
djoega toeroet berhadir.
tentang perdjalan saja tidak akan ber- takan critieknja:

itoe, tidak,boleh tidak, mesti diperhatikan.
Dan bila permoehoenan itoe kita toe- oleh jang poenja roemah. Entah apa jang

Toet, kita

Tahoen
Ma —x

baroelah henti,
2
Kita tinggal dengan melihat
achirDjoega dikatakan- pendoedoek
disini 2. Knee Batak? Kalau ennaja R
mi
west jang berkepentingan dengan oeroe- pergi ketapak perocmahan gedoeng Boedi sahoet, sahoet akan perkataan.
orang
Batak
tdak manedjadinja
lagi Loe.
Bolak
ta
Oetomo jang baroe itoe oentoek melesan karet itoe.
Jend, pe
bangsa Batak da—0—
takkan batoe pertama jang dimaksoed,
Ketika kami sampai di Padang, kami bang agama?
Bara:
mendjadikan banjak
partetapi tidak lagi dengan perpedatoan, soedah merasai perkara sahoet itoe.
Penggeledahan jang tidak mengenakkan.
tij-partij.
U
T
sebab pedatonja soedah lebih dahoeloe
Kira-kira poekoel 11 malam,
ketika
Seorang pembatja S. Deli menoelis dari dilakoekan.
kami akan tidoer didalam kangar di Hotel . Dengan ringkas kita mengambil pengerLaboean Deli:
Kemoedi:
haroelah
ja ji
kami di Padang, pintoe kamar kami dike- tian dari toelisan itoe, jalah: karena po-

didengar dan dilihat penghoeloe

jang kira-kira tidak
- orang,
Bagi kita jang bekerdja

Amsterdam, Advertentie-Buresa A. de laM AR Aa. Voorbusgwal — Amatercam.
. Tapanoelistrant
— Tandjong Balei —

disini
pengandjoer - pengan- mempermainkan publiek.
tarkan keoentoengan ada
, Antara lain-lain kita koetipkam berikoet
djoer jang mempoenjai semangat.
:
ini
Saja harap, kau akan
memaberi kepertjajaan jang tjnekoep danjakin, bahwa berdibaroe, stat
Menoeroet perate
Gedoeng baroe Boedi Oetomo.
Ephorus Warneck dan berlakoe Hati
karang
satoe kita tegoeh, berpisah, kita djatoeh.
Sebagai soedah disiarkan, kemarin sore
Mei1930, didjadjaha njangdikemoedikan Zending
Kedatangan kami kemari, jalah oentoek
di Bataklanden
ala” Kerkeraad jang tadinja
akan dilansoengkan oepatjara meletakkan merapatkan
perhoeboengan pemimpin2
dipilih leden dari Gemeente itoe, dimatikan dan
batoe pertama dari gedoeng baroe Boe- disini dengan pemimpin2ditanah Djawa.
diganti dengan kerkeraad baroe (oudeerlingen).
di Oetomo di Djalan Amplas.
Kerkeraad baroe ini, terdiri dari
golongan
Jang terpenting, oentoek memperhatiSebagai soedah dimaksoed, oepatjara kan poenale sanctie, dan kalonisatie.
jaitoe: Pendeta Batak, goeroe o:
evangelisten dan helpers
itoe dilakoekan pada djam 5 sore, akan
Pendengaran dan penglihatan sendiri,
Bahwa pendeta Batak, goeroe goeroe ' dan
tetapi karena hari hoedjan dan orang- akan kami bawa ke Volksraad.
Evangelisten semoeanja itoe ada dinaarnja penorang jagg diharapkan akan toeroet berdeta koelit poetih, dan semoea pendeta didaaren
Didalam Volksraad, kita telah mendihadir masih sedikit sekali, maka waktoe rikan fractie Nationaal. Kita didalam Volksitoe dipilih dan diangkat leden Gemeente itoe
soesah masoek mendjadi leden dari kerkeraad,
jang soedah ditentoekan itoe dioendoer- raad, boekan oentoek lebih memaniskan
selakoe atuomatisch tetapi haroes tamba lagi bekan hingga djam 6 petang.
goela, tetapi oentoek keperloean ra'jat.
berapa bidjt kasbestuur boeat mengaboci mata
Segala jang hadir berkoempoel digepubliek soepaja ... ada wakil dari GemeenteToean Soeangkoepon, salah seorang
naren,
doeng Boedi Oetomo jang lama dimana dari fractic kita. Beliau seorang anggota
Lezer itoe beberapa bidji dari kas bestuurboesebeloemnja didjatoehkan batoe pertama Volksraad jang radjin.
kan dipilih publiek (Gemeente) 'lebih doeloe diitoe, maka oleh tocan Koesoemo Oetoyo Pada tanggal 20 boelan ini, beliau akan tetapkan
oleh
li
siapa. candidaat
diadakan sedikit pedato, oentoek mem- sampai disini. Madjoekanlah alasan-alasan
jang moesti, moesti, lagi dipilih gemeente.

Ristrictie karet.

djangan didengar oleh orang sebelah menjebelah
Kktika pintoe kami boeka, dihadapan kami

I"

Harahap

—.

aa

neta, Deli My. dalam

Kira-kira poekoel 11 malam, ketika kami akan

tidoer didalam kamar di Hotel .kami di Padarg,
pintoe kamar kami diketok dari loear. Ketokan
itoe amat perlahan, dengan maksoed, soepaja-

”

DBL

sendiri senantiasa meng pembitjara
— ada jang mengatakan, di
rnement.
Medan
tidak
akan berhasil
— sebab disini
' HADJI A. SALIM.
dikatakan tidak ada semangat.
Diroeangan
Tetapi setelah saja melihat boekti jang
Batak,
kita
ada sekarang, njata pendengaran saja itoe,

berboeat

sebenarnja

Moehd. Idris

sendiri,

Oleh sebab itoe, djika ada diantara Bagaimana saja akan
sedang '
bangsa kita, jang main semboenji-semboe- Gowvernement,
critiek sekolah-sekolah
Didalam openbare vergadering kemarin,
nji, itoe boekan tabiat kita. Melainkan:
toean Thamrin mentjeriterakan soeatoe

keadaan jang memaksa mereka
pengalamannja didalam perdjalanangja di demikian.
menarik perhatian pende-

koerangnja f 1.30. Berlangganan boleh berdamai.
Pembajaran lebih doeloe.

20 Zoe I'hidjah 1348.

1930 4

Mei

19.

Isnajan

Tinggi
— Deli.
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(ni hari diterbitkan
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Bajaran advertentie:
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hari ketjoeali hari jang dimoeliakan 'oleh: N. Vs
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Band Boeroek'
merasa senang
Apa toean berikan
.oentoek

2
dengan

REPARATIE

memperbaiki

Bawalah pada kita, dimana kita kerdjakan

Memperbaiki
Itoelah

dan

pada

tocan poenja band?

jang tiada

mengerti.

toeroet peratoeran Europa.

Memperbaroei

Specialiteit

Kita.

Band boeroek kita bisa bikin baroe.
3

Selamanjaja

kita pola

kerdja atas djaminan

anjalah keterangan!!

: 00000000000000

oleh kita.

00000000000000

000000 0000000

Indonesia:
3 boelan .f5.— Setahoen
Loear,Indonesia:
3 boelan f7.— Setahoen
Pembajaran lebih doeloe.

Direoteur |
ABDUL
AZIZ
da. BR. Sodfoemngon.

Sajang, toean Hadji A. Salim tidak da-

Pembitjara menerangkan

asal moelanja

pat berhadir disini sebab beliau terboeroe

djadi tertarik memperbocat perdjalanan, boeroe berangkat Ke Europa. Kalau beliau
jalah berhoeboeng dengan kedatangan berhadir disini, kita tentoe lebih gembira.
'Toean Thamrin datang, boekan oentoek
g dari Padang keroedoea orang
mah pembitjara.

Mereka datang dari Pa-

keperloeannja, melainkan oentoek

keper-

loean bangsa, oetoek mengenalkan dirinja,
dang, sengadja
goena mempeladjari |keadaan-keadaan di
wang goena Fonds Nationaal.
Deli, goena dikembangkan kelak.
Merekaini mengantarkan dermanja, boeSesoedah menerangkan hal Fonds Natioentoek

kan oentoek mentjari nama.

mengantarkan

Mereka tidak

onaal, tocan Thamrin tentoe bertanja dasoeka namanja disiarkan, (tepoek ramai). lam hatinja: apakah saja akan mendapat
Voorzitter memperingatkan, bahwa hasil jang baik?
Dalam Oetoesan Soematera,ada
djangan ada sangkaan jang lain atas pemrin. Apa jang soedah satoe toelisan jang -menjeroepai: kedatabitjaraan toean
ngan tocan, Thamrin, hendaklah ditoendikeloearkan tadi, hanja itoelah.
5

:

Mr. Soenarjo,
menjatakan kegembiraannja melihat
oehnja vergadering.

djoekkan oleh Deli,

berdiri antara

bahwa

,,Inlander“

ri- ling”, tetapi Indonesier sedjati.
»

kitaboekan

dan

,inb yr

tiek ini, diperboeat oleh kita senii-

Kedatangan toean Oetojo dan Thamrin ri dari goena kita poela.

Me

' ' Pembitjara merasa doeka,

semendjak
Hari vrij
oe bagi
Land. kepada pesakitan: Apa
' Soangkoepon datang!
betoel
NNationale Fonds berdiri soedah 5 boelan,
orang
u
kwee ada maki sama ini gpu”
Deli ramai !
dari Deli tjoema ada (157—
' Pes Sajatitak maki, saja tjoema bilang
Sebagai soedah dikabarkan beberapa
Oentoek carnaval. dimana kita dinama- hari jang laloe, bahwa A.V.R.O.S. dan
watjam titak patoet.
ini
Besok pagi, dengan kapal j. datang dari
kan inboorling kita datang berdoe D.P.V. soedah sama bersetoedjoe akan Tandjoeng Perioek, akan sampai di BelaLand. kepada oppas: bagaimana jang
jpen-doejoen. Tetapi disini, kita dinamai mengatoer hari vrij pada hari Minggoe wan t. Soangkoepon, lid Volksraad, jang betoel?
Indonesier: (Tampik rioeh).
Oppas: Saja tanja sama dia, apa sebab
itoe dikeboen, jaitoe empat hari Minggoe mewakili Soematera T'imoer.

N - Kepada saudagar-saudagar Indonesier diberikan vrij kepada mereka jang soeka
Giseroekan: djangan toetoep sadja brand- mengerdjakan agamanja, dan doea hari
krts-berandkast djangan diisi dengan te- minggoe serta doeahari besar biasa dipoek tangan sadja.
berikan kepada mereka jang tidak perdoeli
Disini ada Indonesier -- 1500 berhadir. akan agama.
Kalau tiap-tiap orang berderma f 1 sadja,
Meskipoen peratoeran hari vrij ini soesoedah ada f1500. setengah roepiah? dah diterima baik, tetapi toean-toean keSetalen ?
boen beloem djoega lagi menerima chabar
Djika bus-bus kelak didjalankan, harap opsil dari hal ini:
djangan ada jang keloear. Djika sekarang
Bestuur dari Sumatra Cultuur Bond jang
tocan ada oeang seketip oentoek sewa mengadakan vergadering hari Djoem'at
betja,

masoekkan

ketip itoe ke

bus, dan

jang laloe boeat membitjarakan tentang
hari vrij terseboet, memboeat motie se
bagai berikoet:

poelang djalan kaki sadja:
Ketika pauze diedarkan bus oentoek
memoengoet wang. Dapat sedjoemlah
f 300,81.
Sesoedah

pauze

»Bestuur dari

dima'loemkan bahoea

soedah didirikan comite-Fonds Nationaal
terdiri

dari

toean-toean:

Salim, M. Samin,
Mr. Soenarjo.

Soeis,

Djauhari

Noerdin Malik

penjesalannja, disebabkan dalam soea-

1930 menjatakan keheranan

jang di-

ini Inggeris!"
»Dikatakan

saja menjewakan

roemah-

roemah jang

terlampau sempit,

apakah

diambil

kepoetoe-

seboet telah memoetoeskan akan menjampaikan motie ini kepada Gouverneur,

D.P.V. dan A.V.R.O.S. dan kepada soerat-soerat kabar dikota ini, dan akan mengatoer hari vrij terseboet.”"
Demikian kita ambil kabaran itoe dari
Sum. Pos.

Siarkan oleh pers Belanda.
»Bapak
saja dikatakan Inggeris kata
pembitjara-,,apakah potongan seperti saja

ini,

itoe diizinkan oleh Gemeente ?”
»Dikatakan saja tidak djadi ke Geneve
Sebab ada oeroesan pemeriksaan perkara
belasting saja jang tidak beres. Mana
boleh djadi, saja sendiri beloem memasoekkan kepada pendjabat belasting, berapa pendapatan saja.“

16 Mei

dan

san, maka tidak lebih dahoeloe diminta
advies dari bestuur S.C.B. dan Bond ter-

bus didjalankan.

bohong

Bond,

pada tang-

gal

Minggoe, sebeloemnja

Dibantah kabar-kabar

Cultuur

vergadering

toe hal jang begitoe penting jaitoe mengoedan bah peratoeran hari vrij kepada hari

Toecan Thamrin
mengoetjapkan
terima kasih atas hasil jang diperoleh
sesoedah

Sumata

jang mengadakan

Kita perloekan boeat menjalin kabaran
teroetama karena mengingat bahwa

dalam kalangan orang

keboen

banjak

ringan.

idem djadi tw, beambte di Medan,

Lebih djaoeh Corresp: S. Deli dari Teb.
Tinggi menoelis.
Pada malam Sabtoe ddo. 16—17 dezer
hari vrij itoe teroetama diambil alasan kepada orang keboen bangsa Belanda sa- telah terdjadi soeatoe bahaja jang mengedja jang
perloe hendak pergi kegeredja rikan di-Kp. Mandaris (Tebing Tinggi)
pada seboeah roemah Indonesier disana.
kalau hari Minggoe.
Sebab
bahaja mana seorang iboe, dan
Betoel ada diterangkan, bagi mereka
161 bis, 153 bis
seorang anak melajang djiwanja: sedang
jang tidak ambil

perdoeli akan agamanja,

diberi djoega hari vrij itoe doea hari pada

bahwa antara doea bangsa jang diperintah
dan jang memerintah, tentoe ada oekoe-

hari Minggoe

dan doea

besar keboen jang biasa,

rannja.

maksoednja

Keadaan didalam roemah tangga, ber-

pada

hari

pada hari

jaitoe kira-kira

tiap-tiap tanggal

1 dan

moefakat didalam sesoeatoe perkara, ada- 16 tiap-tiap boelan.
Bagaimanakah dengan mereka kaoem
lah menoendjoekkan, manoesia perloe berIslam
jang djoega soeka hendak mengerkoempoel dan bermoefakat.
djakan
agamanja pada
hari Djoemahat?
Baik bagi pemerintah, baik bagi raiat,
Hal
itoe
njata
sekarang
beloem diambil
hak-hak amat penting.
djadi
perhatian
oleh
kaoem-kaoem
madjiOleh sebab itoe, hak berkoempoel dan
berserikat perloe diberikan kepada tiap2 kan keboen itoe,
.

raad, didirikanlah satoe commissie oentoek mempertimbangkan artikel2 itoe.
Kami merasa, artikel2 itoe dipergoena-

—Hpansbedinja Jen 4

an tomnat

monnernot

Orang jang memboeat artikel itoe pintar

dja

membanting

oleh orang gemoek, orang koeroes, orang
pendek dan orang tinggi.

toelang

dan

memetjah

hendaklah

diberikan padanja

satoe

ha-

ri vrij.

Semendjak orang Europa disini, sampai
250 tahoen lamanja, tidak ada dibitjarakan

Hari vrij itoeibarat satoe obat boeat me-

berkoempoel dan berserikat, hanjalah oen-

penjakit zenuwen dan gelap mata, mendjadi

njedapkan perasaan pikiran, otak dan
hak-hak berkoempoel dan berserikat itoe. toeboehnja. Dengan begitoe ada harapan
Pada tahoen 1854 jang diizinkan orang poela darah gemoeroeh jg. membangkitkan
toek mengadji dan berdikir.
Adanja decentralisatiewet pada
1905, goenanja oentoek membagi

idem di Bindjei, Djintar

Abdoel wahab

Simandjoentak,

station-

sbeambte Atjehtram di Kwala Simpang. —
idem idem di Medan,
Djendaingan
Sebajang.

Leonard
kedoearja

Perbaoengan dan Medan.—
Dipindahkan dari Medan

ambte, Tiras Tamboenan

gelar Soetan Djemaris. —

Hasiboean dan
particulier di

ke Palembang,

dan

berkoerang koerang dikeboen.

Djika setiap hari dipaksa bekerdja keras,

tahoen

dengan memberikan vrij sedikit sahadja, ja-

kekoea-

itoe tjoemasatbe kaliantara 15 hari, tentoe
otak dan pikiran mendjadi
sempit,
jang
achirnja....... boleh djadi toea2 keboen mendapat penjakit zenuwen dan koeli2 mendjadi

saan memerintah, dimana didalam raad
raad doedoek wakil-wakil raiat.
Bagaimana wakil-wakil raiat akan bermoefakat dengan raiat, kalau tidak ada gelap mata.
hak akan berkoempoel dan berserikat.

Moehamad

idem idem ke Moearaenim,

tw.

beambte

Pedjalanan

oleh orang jang bekerdja sendiri.

Mereka itoe mengakoe salah, tetapi kete-

tentoe

tidak

perloe

ka berat, sampai
Soeami

dari

lagi

ka Landgerecht. Ketiganja menerima

Djika ada saudara jang
mempoenjai koeman 3 hari toetoepan.
pengalaman tentang ini, harap memberi
tahoekan kepada kami, soepaja bagi kami akan mendjadi alasan goena menolak
artikel-artikel itoe. (tepoek
ai).
Voorzitter, setelah menjatkan oetjapan
terima kasih kepada eigenaar Royal Bioscoop jang memberi
tempat vergadering,
te ima kasih kepada jang berhadir, Pers
das» Politie, poekoel 12 vergadering disoe-

dahi,

hoe-

perdiala-

di seboetkan

j- pertandingan ini tentoe akan berdjalan

mengemboeskan

peremipoean

napas

bapak

anak

M.S.V,

elftal

ini

sebagai
.

Kemis

Hardjo
O. H. Barat
Halim — Kassim — Adno
Wondo T. Noer Adoeng Saring Orsi
petjah.
Hal itoe oleh pendoedoek disana larOo
tas memberi tahoe kepada
politie di Rikimahu Rikimahu Patty Sr. Andries
Teb. Tinggi : Politie segera datang ketemPatty Jr.
pat terseboet serta membawa segala meBoestamem Lopies Sr. Lopies Jr.
reka jang berbahaja ke Hoospitaal
de Fretes Rikimahu
Teb"
Hug.
Tinggi,
bocat diperiksai dan boeat berobat.
—0—
V.O. P.
—0—
Djadi Bapa' Tere sendiri.
Dikeloearkan dari Spot Competitie.
Tadi pagi, pendoedoek Djalan Oetama,
Togan Baer van Slangenburgh, diketelah bergemparan, sebab melihat majat
tergantoeng didalam kandang lemboe di- locarkan dari golongan Competitie boeat
sana.
tiga
kali bertanding Club L.S.V. jang
Setelah diselidiki,

ternjata,

bahwa jang

nganiaja, ini orang

terkenal

satoe orang

dengan seorang perempocan
djalan, saja berbitjara sebentar
sedikit laat masoek kerdja.

Sesoedahnja

Codificatie

Conferentie.

Den Haag,16 Mei. Volkenbondsraad mengoetjapkan terima kasih kepada
Nederland j. telah menerima tetamoe selama mendjalankan Codificatie conferentie.
INDIA.
Gerakan Gandhi.

Allahabad,

Mengoeatkan actie,
16 Mei. Werk-comite dari

Al Indie Congres jang dipresideni oleh
Motilal Nehru soedah memoetoeskan akan
menjeroekan
kepada segenap golongan
akan melakoekan pertjobaan j. soenggoehSoenggoeh akan mentjapai maksoed itoe

jaitoe dengan perlawanan jang dikoeatkan
kekoeatan

jang berlipat

Gandhi didalam toetoepan.

ganda

selama

Mereka mengadjak kepada sekalian golongan soepaja memboeat gerakan de-

ngan tidak maoe membajar belasting, dan
bertoeroet2 dikira moelai dari pertandi- mengeraskan actie tentang oeroesan- gangan
L.S.V. dengan D.S.V. jang dila- ram dan minoeman dan djoega memboy-

cot perdagangan perdagangan.
DinjataIn- koekan ddo 16 April jang laloe.
kan
dengan
djelas
soepaja
djangan
dilaToean Saibir, dikeloearkan dari, golo- koekan
kekerasan.
Comite
mengadjak
ngan Competitie boeat | kali, dari Club

Hak mogok itoe, goenanja boekan rangan2 dan boekti2 masih dikoempoelkan jang pemalas, sering-sering ia telaat datang, sehingga
meroesakkan — kepada
oentoek
main-main, tetapi oentoek per- lagi.
Pemeriksaan
dilakoekan
teroes
oleh|pekerdjaan.
—
Berkali-kali
saja
beri
lindoengan kaoem boeroeh.
Politie
oentoek
mentjahari pendjahat2|ingat sama dia, dia tidak perdoelikan
Kalau kaoem boeroeh dilarang mogok, jang lainnja.
Pada soeatoe hari ia laat masoek lagi,
mengapa tidak ada larangan kaoem ma—0—
saja marah, dia tjoba poeboel sama saja,
djikan melepaskan sadja kaoem boeorehdan
goena mempertahankan diri, saja mesPotong roempoet kwestie.
nja.
ti tolak sama dia.
Tiga orang Indonessier, telah kedapatan
B. P. M. karena concurentie, melepaskan
Landr: kepada pesakitan: ,,apa betoel
beberapa kaoem boeroehnja. Betoel me- memotong roempoet didalam tanah conces- kamoe selaloe laat masoek ?“
reka diberi onkost tetapi larangan mele- sie, dan pagi ini telah dihadapkan kemoePes: Pada padi itoe saja berdjoempa
paskan tidak ada.

itoe meneroeskan

Johannes

Penjamoen dekat T. Tinggi.
Doea
orangTiongLV.C., dan seteroesnja hingga penghabihoa disamoen.
san pertandingan Competitie itoe.
gantoeng diri. la tidak mempoenjai anak
Dimoelai dari pertandingan I.V.C. dePada hari Djoemahat jl., doea orang dan isteri.
ngan D.S.V. jang dilakoekon tg. 30 ApTetapi boenji artikel-artikel itoe tidak Tionghoa dekat onderneming Naga Radja
—0—
ril 1930.
terang. Hikajat dari wet ini tidak ada disamoen oleh beberapa orang Djawa dan
Toean Ritongah, dikeloearkan dari
10 hari pendjara kerena tjoba maoe
sebab datangnja tiba-tiba. Hingga, dari dirampasi.
poekoel seorang Assistent.
lingkoengan, Competitie, boeat pertandihikajat kita tidak dapat mengambil pengertian, apa maksoed wit itoe!
Eng A Huat, koelie contract dari ke- ngan H.V.V. 2 tiga kali bertoeroet-toeroet.
Penjamoen2 itoe memegang mangsanja
tadi telah Dan seteroesnja hingga habisnja Compeserta menganiaja dan merampas oeang toe- boen Goenoeng Rintes, pagi
Pembitja membitjarakan artikel artikel nai djoemlah f290serta sehelai chegue j. dihadapkan kemoeka Landgerecht, kere- titie itoeia boleh main dengan pertjoitoe pandjang lebar menoeroet pendapa- tidak lakoe.
na tertocdoeh tjoba poekoel Assistent baan.
tan ahli-ahli, dimana keboelatannja, artiToean Khoo Kuan Loong, dikeloearSegera
djoegapolitie datang ketempat keboen terseboet.
kel artikel itoe soesah diertikan.
kan
dari golongan Competitie, boeat 2
Landrechter
memadjoekan
pertanjaan
mendjalankan
pemeriksaan dan deKalau oendang-oendang tidak sedjalan itoe
kali
bertanding
Competitie jang bertoengan lekas didapatnja tanda2 dari orang kepada persakitan : ,,Apa betoel kwee madengan pergaoelan hidoep oendang-oen- jang melakoekan kedjahatan itoe.
roet-toeroet dari C.S.C.
oe poekoel sama ini tocan.“
dang itoe sewaktoe-waktoe tentoe terToean C. L. Tobing, dikeloearkan dari
Pes: Lia ata poekoet sama saja.
Toeroet kata D. Crt. sekarang soedah
bangoen.
Land: kepada Assistent: ,,apa betoel ka- golongan Competitie, boeat pertandingan
ditangkap doea orang j. tersangka toeroet
3 kali jang bertoeroet dari
H.V.V.1
moe poekoel Sama dia
Tentang hak pemogokan, dinegeri Be- melakoekan penjamoenan itoe.
dan
djoega
sehinga
penghabisan
CompeAsst:
Saja
boekan
poekoel
maoe
melanda, tidak dilarang, djika diandjoerkan
Pada tahoen 1926, pada waktoe keadaan

pat diaras socatoe podium, kemoedian orang
banjakpoen melapangkan djalan, teroetama

sesoedahnja pandji2 dan bendera? dikibarkan alamat memberi hormat.
Rasid

donesier Djawa, bernama Amat. Ia doeloe bekerdja disini pada Koek & Co. dan
telah beberapa lamanja berhenti.
Tiada diketahoei sebab-sebabnja meng-

kaoem boeroeh lain roepanja, dan katanja
oentoek menghindarkanicommunisme, inilah
jang menjebabkan artikel-artikel itoe lahir.

Famili, sahabat handai, bestuur2, socialisten Belgie dan Djerman mengambil tem-

SPORT

menggantoeng diri ini, jalah seorang

—0—

pang.

tw. be-

enam hari, maka boeat kese- jang malang itoe mendapat loeka berat
hatan toeboeh
dan kesegaran otaknja, djoega, jaitoe pada bahagian kepalanja

sekali, djika artikel itoe dioempamakan ba- otak dalam
djae hoedjan, maka badjoe itoe bisa dipakai

perticulier di Perbaoengan.—

manimpai
mereka hebat dan ramai.
itoe
terhitoeng
kajoe
..besar“
maka
sekan vrij tiap-tiap hari Minggoe itoe. sePasangan kedoea
orang
iboe
dan
seorang
anak
beroleh
loebaiknja djanganlah didasarkan kepada
berikoet.-

agama ...etapi, hendaklah,
diingat, sadja,

Perarakan jang pandjang iringannja tidak

nan kegedoeng Kunst dan Wetenschappen.
Paul Tamboenan,—
soeami (bapak) anak itoe petjah bahagian idem dari Pematang Siantar ke Pajakoemboeh, tw. Disana diboenjikan orgel.
Pedato2 diadakan oleh toean2 Oudgcest,
kepalanja.— Menoeroetchabar doedoek beambtelichter Boejoeng. —
Albarda,
Van der Walle dan toean Van
perkara sebagai dibawah ini:
idem Palembang ke Pematang Siantar, idem Alexander
Simandjoetak.—
der
Velde,
bekas minister Belgie.
Ditanggal seperti diatas, djam kira-kira
Sementara
iringan itoe berdjalan kegepoekoel9 adaangin xeras (riboet). Wakdoeng, maka ditempat pekoeboeran dilatoe sang angin bertioepsedikit keras, 3
koekanlah pengoeroeran djenazah itoe.
orang anak-beranak itoe ada berkoempoel didalam roemahnja.
25.000 orangj.hadir.
Dengan tidak disangka-sangka
satoe M.S.V. —P.O.P. (jong Molukken).Perarakan jang mengiringkan peratakan
pohon kajoe besar jang toemboeh
diAkan
mengoedji
emas ke
batoe, poengoeboeran Troelstra terdiri dari 25.
samping roemahnja mendjadi — roeboeh.
kedoea
Club
ini
akan
bertanding
pada 000 orang, sementara pada tempat pekoeRoeboehnja pohon kajoe itoe kebetoelan
boeran itoe ada hadhir wakil2 dari Vrijditempat mereka berkoempoel tadi. Roe- HARI REBOE tanggal 21 ini di padang heidsbond,
de Christelijk
HAKKASTRAAT.Kerena
kedoea
Club
Historischen,
mahnja djadihantjoer dan kajoe terseboet
ini soedah dikenal publiek tjabang atas, Vrijzinnig Democraten dan Anti Revomenimpa ,,ketiga“ orang anak beranak
notionnaren.

Djika dimadjoekan poela hari besar
bagi
kaoem Islam, jang memboeroeh diArtikel
161 bis, 153 bisdan ter, di
keboen,
boekan
poela sedikit jang akan
Djawa dinamakan: artikel karet,
mandjadi
keberatan
agaknja bagi kaoem
sebab bisa ditelan pandjang.
itoe.
Karena
ramainja debat dalam Volks- madjikan keboen.
Sebab kajoe jang
Oleh sebab itoe, alasan boeat memberi-

bangsa.

noesia.

dapat dilihat oedjoengnja dengan memakai pandji-pandji merai berdjalan menoedjoe sekeliling roemah tempat mr. TroelBeberapa pendoedoek Indonesier di Soe- dia boeang air dari itoe hongkong ditengah stra meninggal itoe,
Perarakan jang pandjangnja berkilomematera Timoer, berharap djoega, soepaja tengah orang banjak, dia teroes bilang
ter itoe teratoer selakoz soeatoe provincie
tocan Soeangkoeponwakan berbitjara dida- sama saja, kowe maoe apa:
Landrechter dengan soeara agak keras di-Badhuisweg.
lam satoe openbare vergadering.
sedikit. kwee didenda doea perak.
“—
Perdjalanan barisan itoe dilingkoengi
ea
oleh Politte.
Comite Nationale Fonds.
Didalam openbare vergadering jang Pegawai — Neg
Soeatoe pemandangan
eri.
diadakan kemarin di- Royal Bioscoop,
jang menarik hati.
telah didirikan satoe Comite Nationale
Den
Haag,
16 Mei. Perarakan membawa
Fonds disini, terdiri dari ' tocan-toean Pandhuisdienst.—
djenazah mr. Troelstra itoe, berangkat
Ditentoekan pemboekaannja
deien-pegadeiar
Soeis, M. Samin, Noerdin Malik, Mr. Soe- baroe di Lam—Meulo
dan Menreudoe afi deeling
Ka poekoel 13 dari roemah tempat meningnarjo dan Djauhari Salim.
Pidie, Gouv: Atjeh en Onderhoorigheden, pada galnja dengan tidak memboenjikan
muziek.
tanggal | Juli 1930.— Kedoeanja pegadeian itoe
Bendera Partij dan tjoema 3 karangan
termasoe
k
kebahagian controle-ressort Koetaradja,—
Siapa jang hendak- memberikan oeang
Dipindahkan dari pegadeian di Terandam (Padang) boenga, diantara mana ada seboeah dari
pemberiannja oentoek kebangsaan disela kepegadeian
baroe jang akan diboeka di Lam Troelstra-oord menoetoepi peti mati itoe.
kan beroeroesan dengan Comite terseboet. Meulo (Pidie). onderbeheerder 2e kl Tahir.—
Ada 9 kereta jakg mengiringnja.
idem dari Fort de Kock (Agam) ke idem d
—0—
ang
memikoel
i:
Meuruedoe
(Pidie) onderbehesn 2e KI Atmgai Moltma
jang
ialah
Angin keras didaerah Tebing Tinggi Boestami.—
Hermans,
ker, memikoel
Kupers
, toan2
Van Zadelh
of,
Doea orang menidem dari Arnhemia (S.O.K.) ke Pangkalan Bran- Schaper,
Ankerstmit, Mendels, De Boer,
djadi korban.
dan (S.O,K,) tw. beambte, Si Ne beng.—
dan Ter Laan. Toekang membantoe meDilepaskan dari pekerdjaannja sebagai tw. keamb: mikoel
Hari Djoemahat jang laloe didaerah
ialah tocan2 Wibout, Vliegen,
telichter di Fort de Kock. lantaran sesocatoe hal
Tebing Tinggi bertioepangin keras, hing- Moelia
.|Suze
Groen
eweg dan De Poode. Pada
Belakang
an
akan
dikabarkan apa kele, kepala
ga
sebocah
pohoi
joe besar didekat pasannja itoe diberi dengan baik
perarakan
jang tidak kelihatan
apa
tidak,—
onderneming Men
toembang. Kajoe
Diangkat mendjadi tw. beambtelichter di Paria- oedjoengnja .itoe berarak “Partif-Bestuur,itoe menimpa seboeah roemah orang kam- man, Moehammad Le wi, beam
dari
Sawah fractie2 dari S.D.A.P. dalatm Eerste
bte
Kapoeng hingga sama sekali mendjadi'hantjoer. Loento Dipindahkan dari Sawah Loento ke For de mer, hoofdbestuur dari Ned. Vakverbond,
Kock,
tw,
beambtelicht
er Ripin gelar Soetar
(Se, orang perempoean Boemipoetera dar,
hoofdbestuur
dari
ati—
segala
Provincie,
seorang anaknja jang tengah berada dalam
Diangkat mendjadi tw, schatter dipegadeian Fort jeugd-centrale dan Sprotbond dil.
roemah soedah mati ditimpa kajoe itoe.
Ce Kock Boedjang, kassier dahoeloenja disitoe
Poekoel 13, 45 tibalah dipekoeboeran
Soeami perempoean itoe jang tengah djoega—."
orang
banjak. Peti itoe ditimang dengan
idem djadi tw. kassierdilho Seumawe,
Oesman.
didalam roemah djoega mendapat loeka dahoeloenja
tw. beambtelichter ditempat itoe djoega.- tangan sesoedah tiba dibelakang tanab la-

bangsakita Indonesia jang toeroet tertjampoer. Tetapi djika diperhatikan maksoed2

Membitjarakan artikel
dan ter, pembitjara menarik pendapatan:

Beberapa banjak extra.
datang
dengan ai
PetboeaN ma-

ditengah
dan ada

titie itoe ia boleh ditjobe main.

Chabar Kawat.
NEGERI
BELANDA.
Perinses Juliana mengerdjakan
» bersama.

keperloean

Den Haag. 16 Mei. Prinses Juliana
selain dari mengerdjakan kewadjiban perwakilan, djoega ia mengerdjakan keperloean bersama-sama.

kepada soerat-soerat India djangan menjiarkan apa apa, barhoeboeng dengan
persordonnantie jang melarang penjiaran

penjiaran sebeloem 'dapat keizinan (dicensuur,
Keriboetan di Bengalen.

Mijmensingh, 16 Mei. Sembilan poeloeh orang loeka pada tatkala terdjadi
hoeroe hara jang berasal dari sebab pertjobaan-pertjobaan vrijwilligers akan meng
halangi djalan masoek kekereta jang membawa tong-tong minoeman jang diantar

oleh Politis bersendjata.
Njonja

Naidu di-

tangkap.

Bulzar, 16 Mei. Njonja Naidu soedah
ditangkap jang dibawa dalam. Cordon
Politie dan kemoedian telah dibebaskan
kembali.

Mendjatoehkan bom.
Calcutta, 16 Mei. Pada pagi hari ada
soeatoe bom didjatoehkan didalam
sebocah roemah seorang ambtenaar Kantoor Politie di Hourah, pada tatkala familienja pergi hendak tidoer,
Seboeah
djendela binasa Tidak ada orang jang
tinggal diroemahitoe jang berbahaja.
DiSholapursemoeanja

aman.

Sholapur, 16 Mei. Fabriek-fabriek
ditoetoep sesoedahnja

dilakoekan

jang
pe-

nangkapan Gandhi, dengan tidak kedjaLandrechter memberikan kepoetoesan lamanja lima tahoen oentoek president dian hoeroe hara soedah diboeka kemkwee dihoekoem pendjarg TO hari.
bali. Toko-toko kembali soedah diboeka
dari Roode Kruis.
bersama-sama.
Keadaan
ada
aman
Doeloe, kalau ada seorang
gadis jang berani
Pengoeboeran
Mr.
Troelstra.
Berhoeboeng
dengan
kabar
dari
Myberdjalan seorang diri, satoe
Kilo Meter djaoehnja
Melawan potitektidenda 2 perak.
Den
Haag,
16 Mei. Bestuur Ge- mensingh (Bengalen) dikabarkan lagi dedari roemah orang toeanja, dikatakan ia ,.gadis
genit", tan sampai beroeban soesah ia akan menSeorang oppas madjoe kemoeka Land- meente memberikan verlof djoega kepada ngan opsil bahwa pelitie dihoedjani-he:
ng
das
rechter
dengan kertas preses perbal jang orang-orang jang kerdja pada Gemeente bat dengan batoe. Politie diperentahmesala
aa
jang tidak disoeroeh keloear
bei
godoeng
gpakang ditangannja. Se- sebagai di Amsterdam oentoek mengha- lepaskan tembakan kepada orang banjak
olah dan mengadji, ada
harapan soesah,..... lakoenja.
Orang Tionghoa
dipanggil masoek.
dici pengoeboeran mr. Troelstra.
itoe.

DARI PERGAOELAN.

Prins Hendrik diangkat kembali boeat

pada

hannja,

loeka dan

Keadaan di Peshwar

16

Mei, Sebagai

demonstraie tentera

maka

ada doea poeloeh

wazir

jang

tjampoer

hasil dari

oedara

Inggiris,

orang

dalam

kepala

keriboetan

Tentera

jang baroe ini 'jang akan
dimasoekkan
dalam tgetoepan.
Watas-watas doesoen

dihoekoem.

Pengadilan militair

seedah mendjatoehkan

hoekoeman

kepada

Jaja, president dari Sholapur congres comite lamanja toedjoe boelan dengan hoekoeman berat dan hoekoeman denda 2000
roepiah. Jadhav, secretaris dari oorlogsraad
dari congres dihoekoem pendjara sepoe

loeh boelan dengan hoekoeman berat dan
didenda 3000 roepi. Maneckchand dihoe-

didenda

dan

pendjara

boelan

2

koem

10.000 roepi.
TIONGKOK.
Hoeroe hara Tjiang Kai Sjek
diadoekan pada Volkenbond
Peking, 16 Mci. Direeteur dari Ocroe
san Loear Negeri mengirimkan kawat ke-

21515 | 444 0066 aa
AA
A5 6 4 6 6 66

Jaja

ini

kedapatan

pada

tempat

pada Secretaris generaal dari Valkenbond
menjatakan bahwa Tjiang Kai Sjck membeli lebih dari 200 peti pelor dan tank
dan gas beratjoen dan mentjoba menyirimkannja ke Ynunnan dengan melaloei |

Oleh

China.

Indo

Gowvernement

Indo|

membawa

dilarang

jang

Aa
& '

barang” itoe dihoekoem dengan

000000000000000.
regues tot den

eisch Cen diploma
maand. Minimum
Mulo of daarmede gelijkgesteld diploma.

Ervaring op Bestuurskantoren strekt per
aanbeveling.

Voorzitter van den
Raad voornoemd,

103

BURGER

Dr. E.J.

000400000000000

Prijs
- prijs

diatoer

sebagaimana

biasa.

Tariknja

Hore

f 2600.600.—

lekas

sebegitoe
terdjoeal

lot-lot E

habis.

& si

GOL
Go

E5

,BATAVIASCHE KINDERZIEKENHLIS" fiz,
Besarnja

Soepaja tocan-toean tertentoe da- Ji
pat lot dengan harga tidak naik, di

baiklah hari ini djocga kitim
Spoed Postwissel f 11.55 oentoek
pembeli

lot

M.K.

kepada:

KASIMAN

1

&

jalan Djaparis

Medan.

G

197

dapat

SAROENG
dan

jang toelen ?! IM

BOEGIS

JANG

MODEL,

JANG

KETJIL

bagoes bocat

TIKAR SEMBAHJANG
MATJAM-MATJAM KLEUR
djoega

AMRBAL

BESAR

Warenhuis

Medan

2
mi

pada:

No.

79

—

Tel.

berdiri moelai

BOORHAN

Kita poenja saroeng ditanggoeng sepenoehnja
ditenoen sendiri dan barang jang toelen.

GEN

Ga
ZJ—.—. en
TOEKANG SEPATOE

Kesawan

G.

G2

,MO TJIANG SENG"

TOELEN.

663

Medan.

1888 — 1930.

Selamanya menjediakan sepatoe-sepatoe

jang soedah siap dan menerima tempahan.
Segala matjan potongon iang terbikin
dari koelit Europa kita bisa terima
Dan menerima pesanan dari loear kota.

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

Kemana snnan cmn ena sh

saroeng jang

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

mandangan,

m2noeroet

pantas

kesoekaan

dan

memaniskan

didjaman

bermatjam

roepa
chocolade,

.
Saroeng

Harga boeat pakain:
Samarinda dari soetera Shanghai no. 1: af

seperti:

f 20.- f 27.50 dan

hitam,

puetih alan

copy,

pada pe-

sekarang » kleurnja

gandaria,

blauw,

oemoe,

hidjau,

lain-lain.

10.- f 15.-

f 35.—

Boeat didjoeal lagi:
Saroeng

seperti

diatas

djoega

no.

1:

perkodi

f

180.-

f 200.-

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

TIDAK

Sarceng Boegis pakaian Adat orang Sumatra .Roepanja hitam dan

H

&

Lotendebitant,

.

SAMARINDA

V.

Gb

— &

Batikhandel

8

terseboet,

membeli

Tjoraknja teratoer dengan

namanja:

besar,

wang

Lotery

PERMADANI

ANGIN

seteroesnja.

3 Lotery Baroe & Lotnja soedah sedia! Te
13

SAROENG
Hanja

bana

nansagosas

hendak

aa

De

Tocan

per

£400—

tot

f£250.—

Salaris

dan

ROEPA-ROEPA

MEDAN

oa

te wenden.

Raad

MS

aa GEA

taris uit zich vergezegeld

API

ne
900000 SSNATSSHISKKBSK 440444

AG

van Commies tevens warnemend Secre-

—

ae

naar de betrekking

sollicitanten

noodigt

BINDJAI

VAN

GEMEENTERAAD

— BANYIAKz0
SPOORSTRAAT 24 — IFL. 1196.

aa

DE

SENAPANG

oemoe,:

Af 4-

f 10.- f

Saroeng

Boegis

boeat

perkodi:

f 65.- f 170.- f 200.- f 250.-

Kita menoenggoe

pesanan

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

pertjobaan

f 400.- dan

jang lekas

dan

f 600.-

diminta

dan soeatoe

djangan

KESEGARAN

loepa

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

Langganan SETIA harga dan pembajaran boleh berdamai. MM

Moelai hari Rebo, 14 Mei 1930
Pertjoendjockan jang Paling
besar dan locar biasa:
Film

FOX

A

besar

jang terpilih

film

bitjara:

SPECIAL.

SONG

OF

- DOROTHY

Sportfilm —

jang

BURGESS

dan

Satoe
amat

ramai penoeh dengan perdjoeangan,
pertandingan
Boxsen, loemba Koeda dan
pemandangan
jang loear

dengan

LANE
dan PAUL PAGE

Satoe @drama
menarik hati

jang sangat
dan ramei,

penoeh dengan njanjian dan
muzick jang amat merdoe
Liat dan dengarlah ini per:

toendjoeckan

jang — loeat

biasa.

16 Bagian

16 Bagian | 0 UD

dapat banjak ban-

toean atau kesenangan bagi hantjoeran makanan.lainnja, poen membikin moeloet toean, selamanja dida-

lam perasaan seger.

PEPERMENT

,,MULFORD”

TERTANGGOENG

100

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

Chocolade.

Terdjoeal diantero toko
“provisien en dranken jang ternama.

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

bisa

,MULFORD”,

Peperment

KENTUCKY

WAGSTAFF

sehabis makan, kaloe pake

djoega, diwaktoe

Begitoe

dengan,
MORAN - JOSEPH

LOIS

-

sMULFORD"

PEPERMENT

kedoeanja

BAROE

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

mb DELI-BI0SCOOP
2

LAGI

BER- AOESAN

djoeal lagi: Roepanja hitam atau oemoe,

g

masoek

DATA DUANGAW MMA SULAP!

TIAP BENDERA

BN JIAK cs
MEDAN
DELI

i
ia

negeri

soepaja

Volkenbond

kepersidangan

dibawa

ini

6444400

100

menjatakan boektinja bahwa Tjiang

itoe

Nanti Kehahienn

Kekearan tima

China sempat mendapat barang-barang
ini dan laloe merampgsnja, discbabkan
pada perdjandjian internationaal perboea- |
tan itoe dilarang.
Chabarnja ada dinjatakan dalam kawat
Khai Shek tidak memperdoelikan perdjandjian Internationaal sebab itoe permintaan

DJANGAN LOEPA

|lain dari Kiang.

0 40040 SELLLLAUASUGAS

soedah aman. Hadji dari Turangzai mengatakan akan menimbang boeat moendoer kembali.
Sholapurs 16 Mei.

iangsi. Socdahi dapat dipestikan, bahw"

Hanoi, 16 Mei. Keadaan di Kiangsilorang2 Kanton soedah. bermaksoedkan
tetap katjau.
poelang ke Outchou, jaitoe front jang
Menoercet kabar jang kemoedian dari|kedoea dari Kiangsi, dan djocga akan
dengan pasvckan2
Nangking soedah bersedia akan kembali | memperoeboengkan
poelang ke Hunan, tetapi kota itoe beloem | Kiangsi. Inilah soeatoe tindakan jang pen
djoega ditinggalkan. Satoe kabar lain ting menentang kepada Tjiang Khai Sjek.
Pasoekan2 Tjiang Khai Sjek jang djoemmengatakan tentang gerakan akan moen-|
doer dari tentera Kanton hingga kepada|lahnja 4000 orang soedah terang ada di
Nanking bersama dengan pasoekan2 jang
soeatoe tempat jang ditentoekan.

Poli-

66 6006

van

Magistraat sendiri mendapat
inspecteur Politie binasa.

Peshawar,

hoekoeman jang setimpal dengan kesala- jang 40 mijl djacehnja dari kepala kot?

loeka dan

ARAH

jang

SoDA0AAA

168 opsir-sersan

000000

Ada

28 orang agent politie.
Seorang adjunct Inspecteur
tie mendapat loeka parah.

Terbikin oleh :

H.K.

MULFORD

&

COMPANY -NEW

Alleenvertegenw:

TOKO

AUW

PIT

N. O. IL. :

SEN

Bykantooren :

Weltevreden Telf. 132B.
Soerabaja
» 2572N.

IA

YORK.

G-MEDAN
67

|6

Adv ertentie

RESTAURANT

MOHAMMADAN

No. 40 Moskeestraat

0 SNN

HOTEL

anD 400000

aa

Awas! Batja Teroes,

MEDAN.

Toko
Katja
Mata
jang termasjhoer.

| FIRMA won MOHAMAD TAIB & SONS
Medan
Paleisweg Soekaradja.
Telf.

kita

Belawan
Atapweg

1119.

|
»
0»

Telf. 42.

BERDAGANG
Papan dan brotti
- brotti dari kajoe
dan

roepa-roepa

Noleh Fabriek

Poenak

jang

perkakas

seperti

sedia

0

“toean:toean'

penglihatannja koerang Mrs

terbikin |

kita

socka

dengan

tolong

tiada

»

pereksa

memoengoet

ongkost.

Satoe Roemah Makan jang paling bersih di Medan.
Mempoenjai Pelajan jang radjin dan mengerti terima segaia tetamoe.
Sedia kamar-kamar tempat menginap, penerangan tjoekoep dan senantiasa
dapat angin" baik. Makanan saban waktoe dapat jang masih baroe. Minoeman dari

dan lain-lain.

Soesoe

Menoeggoe dengan hormat.

mentah

dan

Air Lemon,

sedia seteroesnja.

Kamar-kamar

mandi,

nangkan bagi tetamoe. Tjobalah koendjoengi Roemah makan kami !!

BRILLIANT dan INTAN

83

Kami berdjandji menerima

MAS DJADI
MODERN.

kn

000000000000000000

DIIKAT DENGAN
PERHIASAN

terang

lapa-slapa

N.V.S.H.M. Singapore,

dengan harga moerah.
| Dioega selamanja kita ada persediaan
Ikajoe
laoet, roepa-roepa
oekoeran.
Anak kajoe, bamboe Siam, atap Nipah
42

lihatan

kala.

(damar batoe) |

oekoeran

terima

'dengan katjanja sehingga peng- @)

pada:

tetamoe, dengan Sabar dan Hormat.

st ae”

)BUROPA

Dari mode

TOKO

HADJI

ISMAIL

Ada sedia mendjoeal Petji

menje-

Oudemarkstraat 2 Medan

tempahan,

teroetama potongan Tham-

| rin dan Soekarno, jang orang soekai zaman sekarang,
Djoega lain-lain potongan, badjoe anak-anak, topi anakanak. kemedja

soetera.

Dasi dan sapoetangan, serban oentoek Hadji, saroeng
Samarinda, saroeng Batoe Bahra, saroeng Djokdja.
Pajoeng soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak
matjam jang lain.

Harga moerah, barang bagoes.
Mode
Menoenggoe dengan hormat,

paling baroe.

Telegram adres :
'Adres soerat-soerat dan pesanan:
ISHAK ISMAIL Medan.
H. ISHAK ISMAIL.
22
“ Oudemarkstraat 2 Medan.

Menoenggoe kedatangan toeantocan dengan hormat,

KIE HOEI SENG & Co.

|

Toko

'@ “S.M

Katja Mata dan Toekang Gigi.

Luitenantsweg 24, Tel. No. 1297
2
M E DAN

000000

PERKAKAS

000000000000000000

Meranti

baroe

bocat pereksa mata jang model
bag
kalau dipakai boeat
perel
mata jai
terang bisa kita Akanta dorjob

ADJAIB.

Apa

e

ini?

Lain barang seperti saroeng samarinda pelekat, terhoesj, tjapal, enz :

Menerima oepah, dan sedia djoega jang

adres

»SINAR DELI” dibatja oleh:
anak negeri. Kepoenjaan anak
negeri sendiri. Oleh karenaitoe,

Inilah

»SINAR DELI"
tempat jang
sebaik
- baiknja
oentoek advertentie.

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

Pesenan

banjak dan sedikit, kami terima dengan

2

K.

62

NAITO.

3 Prins Hendrikstr.

Tel. No. 1177. Medan

B. BAROEMOEN van WELTEVREDEN. S—ngg
REPARATIE ATELIER:
“ Mesin anyToelis,Is, 'Graphotipe,
pl tipe: Addressograph, ,
2
2
HET BESTE GOEDKOOPE EN MISI Ta
REPARATIE ATELIER SCHRIJFMACHINES

Rool (getah) Mesin

dibikin

kembali

»

atau potongan

0

ibocat membersihkan
iToelis.
N. B.

Djoeal

tahoen,

karangan

Lijst

Kek

Ad

Mentijp

Be
AINI

Mesin

Toelis

2de

10 djaribeladjar sendiri

persaksika sendiri

Adres:

Aa TN

Lala

3.BAROEMOEN- MEDAN- SUMATRA

F I

/ B. BAROEMOEN, Oudemarkstr. No. 59 Medan
7

Kl au

E

L

pada:

D”"

Ditanggoeng pekerdjaan kita

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

CORNFIEL D'S MAGAZIJN.
00000

beli

OK. MD. Gamboes harga F'

Pekerdjaan rapi dan bagoes.

Pa

dan

dan memperbaiki Mesin

'oean-toeari datanglah

senang hati.

KESAWAN

Afdeeling

“hands merken, REMINGTON, ROYAL OLI« VER, LINDETEVES,CORONA, EDIAL dan
Machine Giling padi. Kita kasihGrantie satoe

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

»——

Didalam

hands, sekarang sedia djoeal Mesin Toeiis 2de

pakaian jang paling bagoes dan netjis, tjoema didapat

RN

Toelis jang toea bisa

baroe.

Oostkust van Sumatra bisa terima Abonnement

00000

Goentingan

(met electrische

kracht of Zonder) enz.

Mesin Toelisnja harga boleh berdame.

'Adres

pembeli jang sebanjak-banjaknja
bangsa Indonesia.

Betoel jang mendjadi saudagar
perantaraan bangsa Tionghoa
“akan tetapi

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

kasaran.

Betoel jang mendjadi saudagar besar bangsa Europa:

dan
batik haloesan

intan
MEDAN

jang

dan

batikhandel

Toekang
mas
Kapiteinsweg No. 43

en BROS

kain

EDWIN

TOKO

matjam

permata.

menjediakan

bermatjam - matjam

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

ada

Sedia

riboean

soedah siap.

88 MEDAN

-

TELEFOON 266 |

8

(zoerjor

epal

Verkooper:,, ini barang bagoes sekali: Tjoema ke-

tjitakan

dan stempel.

Kapan berkeperlocan. Tjatet adres ini. Tjoekoep terkenal. Boeat oepah fjitakan,
Sekarang mesin baroe, letter baroe, perkakas baroe. Boeat stempel, Handteekening,

pada tocan sadja saja tawarkan semoerah
itoe".
Pembeli:,. tentoe kepada tiap-tiap orang jang da-

tang membeli. tocan. berkata demikian".

atau

Rubberstempel

apa

sadja

tedia matjam-matjam. Letter Latijn
dan Arab,

Mereka masing-masing beroesia 12 dan

—. 20 Zoel“hidjah 1348 Tahoen

No. 67 Isnajan 19 Mei 1930

ke I

14 tahoen. Bersama

orang

roepa-roepa

bentoek,

vorm dan model.
Harga
pantas,
Kelocaran
dan made ,,Pertja-Timoer
di Garantie.

banjak Tahir

dan isterinja datang dipinggir kali, dimana

tjoema terdjoempa sadja pakaiannja.
g

kedoea.

Lembar

jas
ia

tambang tapi sampai djaoeh malam ta'
berhasil.
Tadi pagi beberapa orang soedah me-

Immigratie di Indonesia.

Indonesia.

Politie moelai bekerdja dengan menggoenakan besi tjagak jang dekat pada

DRUKKERIJ

Telefoon

ment van Justitie, immigratie berbagai- gera dikasi tahoe boeat mengangkat ma'Tetamoe agoeng.
bagai bangsa di Indonesia ditahoen jang jit itoe.
laloe,
keroegian 6000 orang atau hampir
P.M.
K.
dari
Kapal NieuwHolland
Siang hari mentjoba mentjari majit jang
pada hari Djoemaat jang baroe laloe te- 10 pCt., dibandingkan dengan ,satoe ta- kedoea.
lah sampai dipelaboehan Soerabaja. Da- hoen jl. Perbedaan ini semata-mata diTiba-tiba dipintoe air Djembatan Doea

ada terlihat majit mengambang.
Politie
teroes datang ke tempat itoe dimana betoel sadja didjoempai majit jang antjoer
dan mengambang ditahan oleh pintoe air.
Sesoedahnja orang mengangkat itoe majit, baroe ketahoean bahwa jang didjoem-

.meketakkan djabatannja sebagai gouverneur hoen 1928.
pai dahoeloean ada majit anak jang ketjil
Djoemlah immigranten Japan ada 1374, sedang jang diketemoekan blakangan ini
sekarang
dari Nieuw ZuidWales dan
dan Bali. sedang satoe tahoen doeloean 1005, orang- ada anak jang besar. (K.P.)
membikin perdjalanan diJava
Dengan atas nama wali negeri padanja orang Arab dan lain-lain orang Timoer
—0—
telah diberikan satoe soerat tanda orang asing 4818, ditahoen 1928 4757.
Djoemlah orang-orang Tionghoa jang
Sekolah A.M. S. baroe.
baik-baik.
Oleh Directeur dari H.B.S. di SemaSir DudJey de Clair bersama koeloearga- masoek di-Indonesia ditahoen 1929 ada51.
nja berangkat ke Bali dan nanti balik lagi 000 lebih sementara ditahoen 1928, 58.000, rang, dengan officieel telah diterima kabar,
mengoendjoengi — Vorstenlanden
boeat
dan Wonosobo.

Kemoedian akan

Ga-

mengoendjoengi

perdjalanan
roet dimana akan dibikin
Bankepegoenoengan, dan dari sanake
Tangkoeban
sedang
doeng dan Lembang,

Prahoe akan dinaikinja djoega.
Tetamoe agoeng itoe akan berada kira-

mendjadi
kira tiga hari di Bogor bocat
tetamoe pada wali negeri, dan pada tg.
Tandj.
21 Meij.a.d.akan berangkatdari

Prioek dengan kapallnsulinde.

Perdjalanannja di Java sama sekali disatoe dan
djalankan dengan auto, jang
Lissone-Lindereisbureau
oleh
lain diatoer

man, toelis Ind. Crt.
—0—

Seorang

Belanda menipoe.

Dalam L oc. kita batja satoe perkabaran
dari Magelang, jang mengoendjoek bagaimana loetjoe dapat diperboeat oleh orang

djadi

koerang

kira-kira

7000.

Antara

jang

immigranten Tionghoa ada terdapat djoem- jang

di

Semarang

akan

moelai

tanggal

1 Juli

ialah Maart sampai Mei.
Pada 688 orang, karena tidak mempoe-

njai soerat-soerat immigratie atau lain-lain
sebab, tidak diberi idzin masoek, antara
Belanda.
koetip boenjinja perkabaran itoe siapa 3 orang Belanda, 10 orang Europa
Kita
lain, 3 orang Japan, 77 orang Arab dan
sebagai mana adanja:
laio-lainnja orang Timoer asing dan 595
mesoedah
W.
nama
Seorang Belanda
mgilang dari salah satoe hotel Tionghoa orang Tionghoa.

Pemerintah
djaannja

jang

Sambil

laloe

dan

Departement dari kerasehat

boeat meloeloeskan

permintaannja kota itoe, begitoelah ,Alg.
Hbid.” menoelis.
—O—

Karena

(Oleh Hadji

kira 400 orang,toean Hadji A. Salim
memoelai pembitjaraannja dengan:
as-

Juliana.

33

ke Europa.
A. Salim).

Ja menjahoet:

beras

lain. Kata saja:

beras oentoek makanan bangkai. Mengapa

salamoealaik oem. Pembitjara meng- oentoek makanan bangkai dipilih. Agama
harap djangan akan berketjil hati, sebab makanan roeh. Mengapa oentoek roeh
tidak dipilih makanannja.

berbitjara hanja sekedjab sadja.

Pembitjara perloe djoega akan memakai

sendiri, toean S. M. Salim, jang telah toea,
dan tinggal di Medan.
Pembitjara menerangkan:
perdjalanan

saja,
loean”
loean
loean

ke Europa, boekan
saja sendiri, boekan
Europa, melainkan
bangsa dan tanah

Dinegeri Belanda, ada Katholiek, Protestent, Jahoedi d.ll. Mengapa negeri
itoe dikatakan negeri Christen, dan pemerintahnja, Pemerintah Christen.
Tetapi banjak. mereka jang tidak tahoe,

oentoek keperoentoek keper- dari hal Bhristen.
oentoek keper- , Hana seperti ini jang dimaksoed oleh
air kita.
Banjak anak-anak kita jang sekolah,
Jang dibawa kesana, ialah perkara
heerendienst. Heerendienst, soeatoe peker- jang tidak tahoe fatihah dan sjahadah. Ada
djaan paksa, dengan tidak bergadji, oen- bangsa kita jang mentjela bangsa sendiri
mengapa bangsa kita mengikoet kiai-kiai
toek keperloean negeri.
keparat.
Sesoeatoe negeri, tidak dapat menjeleKita mesti tahoe, raiat jang mengikoet
saikan oeroesannja sendiri. Segala makiai
itoe, ialah oleh karena didorong oleh ,
noesia di Doenia itoe,
masing-masing

agama.

mempoenjai perhoeboengan.
Boeroek

dan

baik,

karena

pergaoelan

manoesia. Oleh sebab itoe, perloe diatoer
dengan soeatoe matjam. Manoesia jang

berboeat djahat,
berboeat baik.
Ada didapati

Prinses

1300.

Sesoedah toean Dasoeki, Voorzitter Ia berkata, agama sama.
Saja bertanja kepadanja: Apakah ia
J.LB., memboeka pertemoean dalam gedong
J.LB. afd. Medan, jang dihadiri oleh kira- memakan beras, tidak memilih.

Boeat jang mengikoet kiai itoe, djangan ,
dimaki, sebab sakit hatinja kepada kita.
Djika tidak

senang

kepada

kial:

jang

jang kolot-kolot, adakan sendiri kiai jang di-

manoesia djoega

kaoem jang mengoetama-

kan kebadjikan dan ada kaoem jang mengoetamakan kedjahatan.

Tjinta.

MEDAN

Perloenja propaganda diloear negeri, dan perloenja Persatoean Islam.

datang bakal diadakan satoe waktoe, oentoek berdjoempa dengan ajah

lah besar perempoean dan anak-anak. A.M.S. baroe, jang akan ditempatkan daKeadaan di-Tiongkok roepanja masih be- lam gedong H. B.S.
gitoe roepa, hingga orang-orang Tionghoa
Permintaan-permintaan masoek dari
disini menganggap paling baik panggil moerid-moerid boeat A.M.S. ini bisa kemereka
poenja keloearga kemari. Dari djadian pada Directeur H.B.S. jang djoesini bisa ditarik conclusie, bahwa keadaan ga bakal mendjadi Directeur dari A.M.S.
dalam perdagangan Tionghoa ketjil dan terseboet. Disini djoega orang akan toeperoesahaan barang perabot roemah boeat roetkan toedjoean baroe itoe, jang soedah
mana sebagian besar dari immigranten dikasih berlakoe pada H.B.S.—A.M.S. di
Tionghoa datang kesini, tidak ada begi- Malang: didalam satoe gedong dan dibawah
toe boeroek, biarpoen ada malaise.
satoe pimpinan, soepaja dapat dilenjapSatoe hal jang saban tahoen tampak kan satoe perbedaan jang njata, antara
adalah immisratie dari Tiongkok, dipe- doea matjam sekolahan itoe. Satoe toengabisan tahoen dan boelan-boelan per- djoean jang dalam pemandangan peladjatama dari tahoen boleh dibilang tidak ran ada disangka paling bagoes adanja.
berapa banjak. Boelan-boelan jang ramai
Semarang haroes berterima kasih pada

TIMOER”

Rubb erstempelmakerij & Reparatieatelier Schrijfmachine.

lihat satoe majit, jang beloem bisa dioenAneta mendapat kabar, menoeroet rap- djoek jang mana, soedah tersangkoet tiada
port-rapport jang diterima oleh Departe- djaoeh dari tempat terdjadi. Politie si-

orang-orang
lam kapal itoe ada kira-kira
seratoes sebabkan oleh koerangnja
Tionghoa
jang
datang
disini.
ada
siapa
antara
toristen,
doeapoeloeh
Di Indonesia ditahoen jang laloe sama
Sir Dudley R. de Chair, Lady de Clair
sekali
telah datang 5958 orang Belanda
dan doea anak jang soedah dewasa.
dan
1830
lain-Ihin orang Europa, sama
Clair,
de
Stratford
SirDudley Rawson
telah sekali kira-kira 450 lebih banjak dari tadidalam.boelan jang baroe laloe

,,PERTJA

soekai.
Goeroe-goeroe

agama

peladjari

ilmoe-ilmoe

segala

jang lain, mem-

jang ada

saja ini, tentang heerendienst,

sekarang.
Orang jang berdiri didalam agama,ada
mempoenjai perasaan berboeah.

bertemoe dengan moesoehnja jaitoe
socialisme.
Didalam perkara heerendienst, rodi jang
dibawa kepersidangan Doenia, jang dihadiri oleh 37 kerdjaan, disitoe bertemoe

pada dalil akal dan dalil kitab.
J.l.B., boekan engkar “kepada persatogan Indonesia, malahJ. I. B. lah jang per-

Perdjalan

Djoemlah immigranten sama sekali didi Semarang tiada membajar oeang sewa dan
Menoeroet
apa jang orang kabarkan jalah disebabkan imperialisme, jang hendalam
tahoen 1929 ada 65.261.
Perasaan ini tidak berboeah, djika orang”
pergi
djoega ta memberi tahoe ia maoe
bangsa lain, hendak
pada kita pertoenangan antara Prinses Ju- dak mempoenjai
—0—
bekerdja
sendiri-sendiri.
:
iapoenja
Boeat mengoendjoek
kemana.
liana dengan Prins von Erbach, tentang mentjari menang-menangan. Inilah pokok
Inilah
jang
menjebabkan
timboel
orgaTenggelam.
soeia
Corr.)tapi
(tjik!
baik"
»maksoed
apa kawat-radio dari Nauen ada mewar- pangkal heerendienst.
dah tinggalkan dalam kamar, jang ia bekas
Kapitalisme, jang mengoetamakan harta nisatie, seperti J.I.B.
Doea djiwa gadis. takan selagi Goede Vrijdag, tidak tergandan sepasang
Beberapa hari jl. doea orang gadis, toeng banjak sama oeroesan negeri atau
sepatoe. Barang-barang ini telah dikirim
anak
dan keponakan Tahir seorang pen- dari soeal dekat sangkoetan sanak. Iboepada kantoor politie.
doedoek
Pondok Bandoeng Tanah-Abang, nja Prins von Erbach ada saudara moeda
Sedemikian perkabaran itoe dalam mana
(Weltevreden) diwaktoe puelang kerdja, dari Iboe-soeri Koningin Emma.
ada terselip keloetjoean djoega.
Sepasang pemoeda itoe soedah berkeTapi, djika orang pikir, lebih dalam, apa soedah mandi dikali Baroe.
nalan
lama, dan djika pertoenangan djadi
Belakangan
orang
djadi
terkedjoet
keretidak boleh djadi ,,resia“ lain tersemboediteroeskan
tentoelah timboel , dari rasa
na
doea
orang
anak
itoe
tidak
kelihanji dari perboeatan jang aneh dari Belantjinta
betoel.
(J.B.)
tan
naik
lagi.
da jang aneh itoe?
tinggali doea badjoe poetih

pertentangan

toelisan,

pertahankan
harta.

hak

dan

dan

kebadjikan

Kedjahatan

antara

jang

mem-

mempertahankan

tida

ada

watasnja.

AWAS!

00000000000

AWAS:

00000000000

Djoeal-Moerah
DI

.

N.V.H.
Kesawan

|

TOKO

Mi. HIAP HIN
No.

47

:

Medan

00000000000000000000

dl |

Moelai 16 Mei sampai 31 Mei 1930
Kita maoe

djoeal moerah segala roepa barang-barang seperti kain-kain dan fjita-tjita, kaoes kaki, topi dan ber-

matjam-matjam barang lain lagi.
Diperselakan

pada Toean-tocan

dan sobat-sobat datang ditoko kita boeat dapatkan

harga moerah. Kita maoe laloekan barang-barang
pendjoealan semoca dibawah harga pokok.

barang-barang bagoes dengan

lama, sebab itoe kita betoel-betoel maoe djoeal moerah,

Lekas datang!! Djangan kasi liwat ini tempo jang berharga.
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Statuten J.I.B., ialah

bergantoeng ke-

tama menjeroekan persatoean itoe.
Tanah Indonesia, tanah
Islam. Orang
Haderalmaoet,

jang

ada

di Indonesia,

bangsa Islam. Ia mesti tjinta kepada tanah tempat tinggalnja, jalah tanah Islam.

Oleh sebab itoe, J.I.B. tidak menolak,
orang jang tidak berasal oesoel bangsa
Indonesia, asal ia mengakoe, roemahnja
tanah Indonesia jang Islam.

Kalau saja seboet J.l.B., saja dengar
kata-kata: Jong Islamieten Bond.
Pembitjara menesehati J.LB.-er di MeJILB. soeatoe viganisatie jang mengoedan,
tambahlahfilmoe, beladjarlah. Djangari
tamakan keoetamaan.
atjoehkan tjatjian.
Ditempat ramai, lebih lekas lakoe jang
..#
djahat dari pada jang baik. Demikian djoega makian.
Djika orang memaki, oleh karena orang

kekoerangan alasan. Sisopan tak oesah
bertentangan dengan jang ta' senonoh.
J.ILB. boekan sekali ini dinodai orang.
Moela-moela,
J.I.B.
didirikan
oleh
Sam, sekarang di Djokdja.
Didalam
P.S.I. namanja diobah djadi
Sjamsoel Ridja, jaitoe Matahari laki-laki.
Ia meminta soepaja ada koempoelan
pemoeda-pemoeda. Ia merasa, pemoedapemoeda
beladjar peladjaran Belanda,
bahasa Belanda, beladjar kelakoean Belamda. Djika pemoeda poelang kekampoeng,
dilihatnja ajahnja mengembangkan tikar
sembahjang, ia lari keloear, sebab ia tak

tahoe.
Akan bertanja, awaglah pandai.
Kita pandai menjeboet Indonesier. Djika melihat bangsa kita jang berkain, masih ada jang menjeboet: Inlander.
Inilah jang terpikir oleh saudara Sam.

Didalam Congres ia memvoorstel, tetapi
banjak jang membantah, dengan Sheosofie, Christen. Inilah asal

moelanja

J.I.B.

berbitjaralah

Sam

berdiri.
Sesoedah congres,

beberapa menit dengan saja ditepi djalan.
Ditepi

djalan itoelah J.I.B.berdiri.

Kita raiat djadjahan,

perloe

mempoe-

Sesoedah pauze diadakan kesempatan
kepada jang berhadir memadjoekan pertanjaan - pertanjaan.

Atas

nama

beberapa

jang

berhadir,

tocan Hassan 'Noel Arifia meminta, soepaja toean Hadji A. Salim. menerangkan
lebih djaoeh
Europa.

Toean

tentang perdjalanannja ke

H.A.

Salim

memoelai

ketera-

ngannja, dengan soeatoe pertanjaan jang
pernah dikemoekakan orang: bagaimans
Salim, seorang nama codperator pergi

menghadiri
radjaan

Non

soeatoe

conferentie dari ke-

di Geneve.”

cooperatie dari Party Sjarikat Is-

lam— kata
pembitjara —ialah
dak
soeka
tjampoer didalam raad, seper.i

Gemeenteraad,

Provinciealeraad,

Volks-

raad d.L.I.

P.S.I. jakin, bahwa raad-raad itoe ba-

gai pemerintah

asing, adalah seperti mem-

benamkan pakoe kedalam tiang. Dengan
tjampoernja kita kedalam raad-raad ito,
P.S.I. berkejakinan, kita djaditoeroet bersama-sama

membenamkan

Tidak demikian

pakoe itoe.

pemandangan

pembi-

tjara terhadap kepada conferentie 37 negeri
di Geneve.
Didalam Volksraad djika kita memadjoekan soeatoe pertanjaan: ,,

il

pemerin-

njai bangsa jang satoe, oentoek oerat kekoeatan bangsa itoe.

tah akan memberi keterangan didalamperkara ini dan itoe.....“ —pemerintah akan

neo berlain dengan Celebes, tetapi djika
diseboet Islam, kita djadi satoe.

ngan pembesar anoe, maka keterangan jang

Djawa berlain dengan Soematera,

Bor-

Betoel ada Christen dan Hindoe, tetapi didalam
jang Islam.

100 orang

bangsa

kita,

95

Dengan girang J. I. B. memperlihatkan
hasil toedjoeannja, karena dipakai mendjadi azaz oleh perkoempoelan-perkoempoelan jang lain-lain.

mendjawab:

,sesoedah

mendengar ketera-

dimadjoekan oleh penanja tidak benar...."

Dan, habis perkara.
Berlain keadaannja dengan di Geneve.
Disana barang sesoeatoe jangkita kemoe
kakan, djadi masoek ketengah persidangan
seloeroeh doenia.

Perkara hasil! Kita boleh melihat dengan
hasil jang akan diperoleh dari

openbare

vergadering jang akan diadakan besok, di“Thamrin
Pada soeatoe
hari, saja bertemoe dia- mana toean-tocan Oetoyo dan
akan
berbitjara.
tas keretaapi
dengan seorang Cylon.
Ia bertanja apa saja tahoe theosofie.
(Lihat samboengan dipagina IV,.

anak

itoepoen tiada bernjawa lagi. perbaiki

Iboe

dan bapa anak itoepoen

datanglah,

pasangan

terlambat

dan

itoe

djoega soedah

.meskipoen

kepala jang

lemari, soepaja djangan

sia-sia — meletakkannja. Sebaik-baiknja
hendaklah pakai tali dari atas mendjaga
soepaja djangan moedah rebah.
(Karena kemarin salah
ini dimoeat sekali lagi).

soesoen, kabar

—9—
3 boelan pendjara.

Karena

ditoedoeh

menghina
perkataan
rapat.

dengan
dimoeka

min

lebih

disamboeng,

sebab ma'loem

ia soedah poenja anak.
Sibapa boekannja tidak

mengindahkan

nasihat. Kepala jang demikian, tapi sekarang ia tidak dapat lakoekan lagi##sebab
Saridah soedah dalam peritoengan poela
sama satoe laki2, jalah Raboe namanja.
Soedah tentoe hal itoe disampaikan oleh
kepala kampoeng pada Djamin Setelah ia
mendengar itoe,
ia djadi begitoe masjgoel kelihatannja.
Dengan ringkas kemarin malam perka-

bahoea

orang

jang datang dalam

Tablig boekan hendak mendengarkan
dan memperhatikan tentang seloek beloeknja agama Islam, hanja semata-mata hendak membikin proces verbaal sadja dan

menoenggoe kedatangannja, laloe toesoek
dadanja disoesoe kiri sebelah atas, sebagai telah ditoetoerkan diatas tadi.

Perempoean itoe mendjeritdan djatoeh
dengan berloemoeran darah,
sipenikam melarikan diri.

sementara

lah

Djoeroetoelis

Kepala

Negeri

dari ada tapi djoega tjoema dapati Saridah de-

Rebo

j.l. boelan ini tetapi

waktoe di-

priksa Saalah memirta soepaja didengar
lagi keterangan beberapa saksi jang ia
oendjoek sendiri jaitoe ia poenja partij
genoots.
moeanja

B.

rangan saksi jang memberat pada Saalah,
dan

marika

mengigat,

tjoema

ia tidoer

menerangkan,

waktoe

Tablig

tida

Kemarih
Djamin

djoega

soedah

kira-kira

dapat dibekoek

isteri.

poekoel

oleh po-

traat menganggap perloe Saalah ditahan. kan oleh dokter seberapa buleh boeat
soepaja ia tidak ada kesempatan
boeat tolong djiwanja.
—0—
atau iketerangan
saksi jang ia oendjoek
itoe ia, soedah ditahan didalam pendjara Seorang veldpolitie jang menggelapkan.

di Padang Pandjang, waktoe ia akan diDihoekoemsetahoen
tahan ia ada bikin 3 telegram boeat Adv.
10 boedan pendjara.
Inlandsche Zaken di Betawi dan Hoofd- Tanggal 15 dezer Landraad
Sibolga
bestuur Moehammadijah di Djokjakarta, soedah memeriksa perkaranja
seorang
Ko
menerangkan bahwa ia ditahan dan di- veldpolitie dari Taroetoeng nama
toentoet karena ia menerangkan keadaan Liang Han.
agama jang terseboet di beberapa bagian

Orang ini ditoedoeh, bahwa
malam disatoe kedai nasi

dari boekoe Ooran dan Wetenschap kelocaran Taman Poestaka Moehammadijah, Batoe

Taroetoeng

pada satoe
di Pansoer

soedah menggeledah

jang mana kabarnja tjoema satoe dianta- empat orang lantaran disangka main djoera telegram itoe jang djadi dikirimnja: di dalam lapau itoe. Dari
orang jang
boleh djadi kerna waktoe itoe kekoera- terseboet ia soedah ambil sebagai djalan
ngan Ongkost ,telegram itoe bisa/menjalah- paksa wang kepoenjaan orang itoe banjakkan pengertian oleh jang menerima sebe njaf55. Tapi jangf55itoe ia katakan haloem mendapat keterangan doedoek per- nja F14.15 sadja danselaindari
itoeia
pakai oentoek dirinja sendiri.
kara jang sebenarnja.
Atas hoekoeman jjang didjatoehkan itoe
Sebab terang kesalahannja Landraad
Saalah menjatakan hendak gratie pada mendjatoehkan hoekoeman padanja
seG.G Bagaimana kepoetoesan rekesnja tahoen dan 10 boelan pentjara dipotong
itoe tentoe nanti kita baroe bisa keta- selama ia dalam prefentief.

hoei (S. S)

Hoekoeman itoe ia terima.
Saga
Pindah kantoor.
Congres Sumatra Thawalib.
Menoeroet kabar jang kita dengar kan" Kabarnja Congres dari Sumatra Thawalib jang kesatoe bakal diadakan di toor Assistent Demang Pangaloan BatakFort de Kock, moelai 23 sampai 27 Mei landen (Tapanoeli) akan dipindahkan pada
boelan Juni jang akan datang ke Saroellah.
dit:adap.
N

:
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N

Di kita poenja Toko, bisa beli dengan Huurkoop (ansoer)
GRAMOPHOON
merk jang terkenal dalam pergaoelan
doenia

dagang,

ia itoe, mek

ODEON,

semoerah moerahnja, sehingga harga

dari harga jang

jang setinggi-tingginja.

Tiap-tiap beli satoe mesin dapat 5 bidji Plaat extra. Dari

fagoe

lagoe boleh pilih, menoeroet sekehendak Toean-toean, Model
nja

|
»
»

»

kita

tanggoeng

tangga.
Kedatangan

menjenangkan

toean-toean

kita

bagi

perhiasan

roemah

dengan

Speciaal

samboet

Orkest INTERNATIONAAL.
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Menoenggoe

dengan

hormat.

Sumatra Gramophoon
X
XX
o
oo

XXX
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Kaoem sport !
Tendanglah VOETBAL

ri

pada

Pakailah

voetbal dan kniedekker
oentoek toean
- toean.

itoe

begitoe djoega verga-

djaan biasa sadja,

dari leden ledenInlandscheB.B.

dering

ini tidaklah akan

kita peringatkan pada

pembatja, kalau agendanja tidak adajang

pembatja memaloemi

poela.

Antara lain Regeerinhsgemachtigden
dalam zitting Volksraad sebentar ini, telah menerangkan. Di Sumatra Barat bes-

meme-

tjampoer

hoeloe itoe jaNg doeloe

rintah negeri dan sekarang bagaimana
dll. Tiap-tiap negeri diboeatkan sehelai
monographienja, kalau soedah nanti dapatlah ditimbang bagaimana akan baiknja
voorstel-voorstel dari Westkust commissie
tentang

negeri-negeri

dan mengoempoel

negeri - negeri itoe djadi kelarasan.

Minangkabauraad? corr.) Ini sebahagian poe

apabila

toek keperloeannja provincie tadi dengan

selekas lekasnja (spoedigst. Bagageh ko ma

corr) dikoempoelkan keterangan jang perloe. Begitoe djoega eentoek perobahan
korps bestuursambtenaar seantero

seberang, bagaimana

hendaknja

tanah

menjoe-

soen ambtelijk bestuur (bestuur jang dibenoemd oleh Gouvernement djadi boekan
keangkatan anak negeri) dan mengoeatkan
doedoeknja.
Membatja jang diatas ini maaloem kita
bagaimana keperloean, kepentingan pam
kataan itoe bagi korps Inlandsche
BB,
sebab itoe tidak kita akan heraa mendengarkan

toeankoe tacankoe

Demang

pakai,

ngan

dan

takaran

Edison, Bell, kita ada sedia, Roepa-roepa
serta oekoeran. Persediaan

segala motor dan pendjoeal

Tjarilah

timbaperkakas

arlodji merk Roskoph jang toelen.

SENG & Co.
Telefoon 755 Medan.

Oudemarktstraat 53,

»
»

dari

kita poenja adres:

HAN

14

besar
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S.M.
NAWAWI
ALMANDILI
»
55 PADANG BOELANWEG, MEDAN-DELI
(O.K.S.)
?
€
?
Sang kakek loepa akan kegaekannja. Ia berdandan-dandanan seindah- »
»
indahnja. Ia pelesier kemana-mana dengan tiada kalanja.
4
Sang pemoeda-pemoeda bingoeng melihat pekertinja. Dari sehari-kesa- ?

00000000000000

TOKO OBAT & AGENT MECCA GANGERS

harian,

sitoea-bangka

itoe tambah

ranggi

kelihatan. Keheranan

hati mereka

bertambah berapa kali lipat ganda

sesoedah lama ta' poenja lama

sang kakek

dengan

jang hampir berobah itoe nikah

gadis jang moeda belia.

Pemoeda-pemoeda jang aksi itoe bertambah tertjengang. Masing-masing
tanja bertanja sinjongnjong apakah jang dipakai si kakek itoe?

ten bond di
Betawi pada13—16 Juni di
kepalai oleh toean Koesoemo Oetojo,

ORANG HENDAK TAHOE, DJAWABNJA IALAH:
0? 0? MEMBIMBANGKAN HATI!! s5

TOKO

KATJA

dan barang

MATA

klontong

TJIN TONG & Co, Wartsran No 2— MEDAN

pang-

"Menjediakan

segala roepa katja mata.
Sanggoep periksa katja ma-

rakan punt seperti diatas. Sajang sedikit ra-

ta jang tjotjok oentoek kesehatan mata toean-tocan

pat Ini B. B. itoe tidak openbaar, meskipoen

dengan

begitoe nanti tentoe kita akan mendengar djoega apa2isinja dari orgaan Pemimpin Kita. Moga-moga,

Boleh

datang menjonsong

tidak oesah keloear oeang.

jang laloe ke Emmahaven,

kata Seriba dalam Tj. S.

Djoega

ongkos

pertjoema.

toekar

katja jang

tjotjok

lagi

dengan

Keoentoengan
besar bagi tocan-toean.

sedia barang #barang klontong. Boeat beli banjak boleh

kita kasi rabat jang pantas.

voorzitter

dari Regentenbond toean Koesoemo Oetojo
hari Djoemaat

ta”

—L im

menoetoep
ini kita dapat kabar ba-

hasa Voorzitter dari V.I.B. A. tocankoe
Dt. Madjolelo bersama beberapa orang
leden ada

»

?
2
2
"
4
HIDJAZI
,SAFOEF
OBAT KOEAT
4
»
Obat jang tiada berimbang tentang kemoestadjabannja!
»
Baik sekali oentoek orang toea, apalagi pemoeda-pemocda !
»
Harga per blik .
f 080 »
Beli banjak oentoek didjoeal lagi dapat korting jang mengoengtoengkan sekali. ?
Menoenggoe pesenan dengan hormat, ?
“
0
000000 0000000000000000000000 @
KALAU

Congres itoepoen djoega akan membitja-

Akan

3.

akan

doedoek berapat membitjarakan hal itoe.
Sekali
ini dikira dengan spued, sangkasangka
tentoe berhveboeng djoega dengan congres jang diadakan oleh Regencongres ini adalah djoega dengan
gilan pada V.IB. A. disini.

tocan

GRAMAPHOON,

ladari Provincie Sumatra dikepalai oleh pro(dimana itoe negerinja? Padang? corr) Oen-

jang kita sediakan

LESS jang toean soedah ketahoei
kebagoesannja.
Djoega kereta angin merk MAGNEET, tentoe ,tidak merasa tjape
ringan, ladjoe dan potongan bagoes jang terdapat keadaannja.

peker-

soeatoe

adalah

dan MATCH-

Toengganglah
Motorfiets
merk
NEW HUDSON dan MATCH-

Vereeniging Inland-

dari

Bestuursambtenaren di Padang debertempat dikantoor District. Ber-

vergadering

merk CHAMPION

18 Mei) dilangsoengkan le-

dan

denvergadering

sche
ngan

kaoes

dimoeka

Sabtoe dan Minggoe

hari

ini (17

Batjalah ! !

LESS en T. dan lain-lain jang ada sedia
dalam kita poenja toko.

Menoeroet chabar jang lajak dipertjajai,

2 vincie raad divoorzitteri oleh Gouverneur

itoe litie di Kp. Djawa. Ia dibawa ke roemah
sebab mengantoek, tangannja sakit, ada sakit boat dikasih oenjoek pada Saridengar Saalah mengoetjapkan perkataan dah jang kembali dengan djelas mengaandjing enz., tida hadlir sama sekali dan koe betoel ia itoe jang menikan. dianja.
lain-lain keterangan jang mana boekannja
Tentoe sadja Djamin ditahan di Commeringankan pada Saalah, malahan seba- missariaat boeat dilakoekan pemeriksaan
liknja.
lebih djaoeh, sementara dengan loeka seEs
iRebo boleh djadi karena Magis- bagai ditoetoerkan, Saridah telah didaja-

|

B.

Pemeriksaan diatas itoe hanja sebagian
poela baroe, tapi maksoed maksoed jang
ada lihat djoega seperti orang bersem- soedah ada, jaitoe akan meadakan afdeeboenji dibawah pohon, tapi ia tidak in- lingen jang dikira akan sama besar dengan
dahkan itoe. Soeaminja jang baroe djoe- keresidenan sekarang, dikepalai oleh sega ada dapat lihat, tapi ia sendiri me- bocah raad, divoorzitteri oleh (Resident

Waktoe mareka dipriksa, se- mang. tidak kenal bekas laki dari
tida ada jang membantah kete- nja jang ia kawini semalam.

Telegram adres Sumatraphoon.

Inl.

tuur sekarang sedang" mengoempoelkan
lain-lain sama halnja orang itoe dengan
Soeami jang baroe, laloe memboeroe, keterangan tentang pertalian sepandjang
jang menjalak dibawah roemah, jaitoe tapi ia tidak lihat lagi bajangan dari jang
negeri-negeri jang berdeka»andjing”. Tentoe sadja barang siapa menikam. Orang-orang kampoeng berla- adat antara
soesoenan pemerintah ditiaptentang
tan,
jang loeka tentoe merasa pedih. Begitoe- rian dimana, Kepala kampoeng Ganting
tiap negeri, siapa antara penghoeloe-peng-

Boenga Tandjoeng dan Penghoeloe Pesar ngan rebah berloemoeran darah.
dari Pitalah, Boenga Tandjoeng (S.W.K.)
la laloe ditandoe keroemah sakit jang
»jang hadir waktoe itoe hendak membikin memang ada dekat dari sana, dimana oleh
verslag, boleh djadi pada siapa perkataan
dokter ia telah ditoeloeng dengan lekas.
itoe ditoedjoekan, soedah merasa dirinja
Saridah dengan terang telah seboet
dihinakan dan lantas memadjoekan pe- bahwa orang jang menikam padanja, ada
ngadoean,
jang berkesoedahan Saalah Djamin bekas soeaminja itoe. Ia tidak kegelar Soetan
Mangkoeto dihoekoem 3 liroe sekali-kali.
boelan pendjara.
Lebih djaoeh kita dengar bahwa sebeSedianja itoe perkara dipoetoeskan hari loem toeroen di kali tadinja, memang ia

Tanja keterangan pada
SUMATRA GRAMOPHOON COMPANY
Oudemarkstr. 2. Medan, Tel. sementara 1174.

njaknja 16000.— wang jang mana nanti
akan mereka kasih pada bestuur dari

Berselang beloem berapa lama Magi- winan Saridah dengan Raboe- dari Parak
penting, bagai tocankoe-tosankoe Demang
straat di Padang Pandjang telah mendja- Gadang dilangsoengkan.
dan Assistent Demang, setapi lebih ketoehkan hoekoeman 3 boelan pendjara
Pagi-pagi. seperi biasanja ialah pada pentingan boenji kerapatan itoe bagi kita
pada toean Saalah gelar Soetan Mang- kira-kira poekoel 5 liwat kedoea penganten
anak negeri Sebab konon chabarnja jang
koeto, Voorzitter dari perkoempoelan baroe itoe pergi kekali boeat mandi.
beliau itoe akan bitjarakan tentang herMoehammadijah di Padang Pandjang,
Penganten laki-laki berdjalan doeloean vorming bestuur jang akan didjalankan
karena ditoedoeh menghina dengan per- sementara jang perempocan menjoesoel
jang akan membawa provinciale
kataan dalam Tablig Moehammadijah jang dibelakang. Sesoedah mandi, sebaliknja. disini, Minangkabauraad, Laras dan negediadakan di Boenga Tandjoeng pada Sab- Saridah poelang lebih doeloe dan Raboe raad,
riraad.
toe malam 1—2 Maart 1930.
djalan kemoedian.
Kabarnja menoeroet toedoehan didalam
Waktoe Saridah keloear dari kali, seBoeat keperloean pembatja marilah kita
'Tablig itoe diantara perkataan-perkataan konjong-konjong ia dihambat oleh seorang
an dari Volksraadsjang dikeloearkan olehnja waktoe ia ber- laki-laki jang roepanja soedah bersedia ambil sedikit keterang
ini, soepaja dapat
aroe
baroe-b
n
verslage
diri djadispreker, ia mengoetjapkan perkataan

bikin perhoeboengan

“

wang jang ba-

dikoempoel

svedah bisa

sama Saridah masih bisa diperbaiki,

baik

: Lekas

»

MOENTJOEL

memberikan aandeelnja. Hari itoe djoega

g.
dengan meraoeng-raoeng dan tangis jang bidjak
telah kasih nasihat pada bapak cooperatie itoe ke Taroetoen
tiada terkira-kira.
—0—
Saridah dengan kata2, bahwa sebaikSoeatoe peringatan pada orang-orang baiknja kalau peroentoengan antara DjaBestuurshervorming dengan

jang mempoenjai

BAROE

00000

35

Menoenggoe
daan

JUL

dengan hormat:
——

«

JaL

pai,

DIA

00. GAN

poela

moepakat

diadakan cooperatie dan

I NI
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itoepoen menangis dan berteriak-teriak, roedjoek itoe sebenarnja soedah telaat,
Orang poen teroes datang dan mengang- sebab idah Saridah soedah liwat.
kat lemari itoe, tetapi adjal soedah samIchtiar kepala kampoeng boeat mem-

| aranfatarreri

00000000000000

Sumatra

Pengantenjang maDjaman sekarang djaman modern,
ang.
Saudara dan kawan ta' diatjochkan:
Pada 9 Mei di Ganting, (Padang) terdjadi
Ada ocang abang sajang,
satoe drama. Seorang perempoean nama
Niat dihati soedah terbajang.
Mandailing.
Saridah, telah ditikam oleh bekas lakinja
tepat pada soesoe kiri sebelah atas, tapi Seorang pemoeda dari tanah Deli,
Pembantoe logar biasa, menoelis:
berladjar kekota Betawi:
meskipoen
loeka parah, djiwanja masih Pergi
Mati dihimpit lemari.
Ma'tjik dan kemanakan lajoe meliliti,
dapat ditolong.
Ditoenggoe Ma'tjik ditjera
i soeami.
Pada tanggal 10-5/"30, seorang anak
Tentang ini orang toetoerkan doedoek“oemoer --6 boelan, anak dari Soetan Ba- nja perkara, hingga sampai kedjadian baKemanakan vacantie ke Medan poeri,
ringin Kota Radja Moeara Sipongi, telah haja itoe sebagai dibawah ini.
Sekarang Ma'tjik tinggal sendiri:
Kemanakan datang setiap hari,
ditimpa lemari, sehingga sebentar itoe
Saridah, doeloe ada djadi isteri Djamin
Ma'tjik didjoempai dibangsal Djadi.
djoegaanak jang malang itoepoen meng- gelar Soetan Sinaro seorang toekang blik
hemboeskan njawanja.
(toekang kanso) di Kampoeng Djawa, (Pa- Tjinta bersamboeng semakin dalam,
Doedoeknja hal ini demikian
dang) tinggal di Ganting. Dari ini soeami Ma'tjik dipandang sebagai perawan:
Soetan Baringin its. waktoe ta'ada |g,, ridah dapat satoe anak jg. telah beroe- Malam hari diadjak berdjalan,
Djandji kawin soedah dipoetoeskan.
diroemah, sedang pergi kepasar, isterinja sia kira-kira satoe tahoen lebih.
waktoe mendjemoer kopi. Sebagaimana
Berselang beloem lama ini, ia soedah
jang biasa, anak itoe ditidoer-tidoerkan bertjerai satoe talak.
Vergadering tentang Cooperatie.
oleh iboenja dan disoeroeh djaga pada . Sesoedah itoe, Djamin roepanja menjeOrang kabarkan pada kita bahwa pada
anak-anaknja jang lain jang beroemoer sal. Ini sebab ia telah berdaja soepajaia
-k 2 dan 4 tahoen, kalau iboe anak-anak dapat kembali pada sang isteri, tapi roe- hari minggoe jang laloe di Onan Kasang
Bataklanden oleh beberapa orang saudaitoe sedang bekerdja diroemah atau di- panja tidak memberi hasil.
Indonesier jang datang dari Taroegar
pekarangan roemah.
Roepanja anak-anak
Achirnja selang beberapa hari jang
itoe bermain-main, berlari2 atau meman- soedah ia datang pada Kepala Kampoeng toeng ketempat itoe soedah mengadakan
djat-mandjat, sehingga lemari jang tiada Ganting boeat ma'loemkanjang ia maoe vergadering tentang hendak mendirikan
cooperatie dan mentjari aandeel.
berapa djaoeh letaknja dari tempat anak roedjoek pada isteri terseboet.
itoe berbaring rebah dan teroes mengKepala kampoeng kemoedian soedah
barang
saudagar-saudagar
Kabarnja
himpit anak itoe. Sesoedah hal itoe ke- panggil orang toea Saridah dari siapa
djadian, anak-anak jang mendjagainja dapat tahoe jang ,,tempoh" boeat Djamin hasil boemi di Onan Kasang moepakat

aa —e——...

.DOENIA GELOKI"

Satoe drama.

boleh

omong

kosong, 'dan

tjoba bikin pakean sama

ini adres

jang soedah: terkenal:

ABDUL WAHID
Kleermaker

Balistraat No. 6.

Telefoon No, 1426 -o- Medan
- Deli,
—

Ditanggoeng
potongannja

bagoes serta pas
menoeroet

model

dan kemaoean orang zaman sekarang dan sedia kain-kain.
Diloear kota Medan kita bisa
kimm dengan

rembours.

Menoenggoe dengan hormat.

000000000000
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Boekannja

» s

0000000000000000000000
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Maoe fjantik?

|

Datanglah di Calcuttastraat No. 31 « Medan
MN
7
Ini toko Speciaal Kleermaker, dan Cp
baas
jang soedah biasa kerdja di toko Catnfield dan
mempoenjai kepandean jang tjoekoep,
Pekerdjaan
ditanggoeng tjepat dan

netjis

dan

sedia segala kain-kain seperti palmbeach'- lenen-flanel
dan keper poetih. Harga bersaingan safna
toko
- toko
iang lain. Pesanan dari lain tempat Ydikirim dengan
rembours.
Menoenggoe

dkngan

hormat.

SOO TOW.

FILIAAL

BAROE

Wilhelminastraat 70
Telefoon

208

5 al

SIANTAR
00000000000

mm

0 000000000000

Telefoon No. 998.
(belakang toko Bombay Besar)
1346

Battery

motor dan

Dinamo

Selaloe ada persediaan tjoekoep roepa-roepa:

bagoes

ea

dipakai dalam roemah tangga dan dibawak
dikebon - kebon dan bermatjam - matjam film

»Librarij” moelai 30-60-300 kaki pandjangnji
No. 10278 Billy at Home
: 10124 Harold Waiter

(Harrold

10297 Tailaring (Charlie Chaplin)

Lloy

dimana tempat kita
tersedia jang kita

s

Kajoe

memake

Timbangan

piring tembaga:

10,

Kajoe zonder piring: 75, 100, 125, 150, 175 dan 200 Kilo.

Timbangan Besi vernikkelt pake
piring tembaga, dengan batoe
timbangan berkisar:

10,

Timbangan Medja pake piring
tembaga, batoe-batoenja com-

5,

10,

15

25,

50

dan

25

Kilo.

batoe
ketjilan:

15

bisa dibeli

TN

Tjanting Minjak dari: Ya 1
Oekoeran Kaen-kaen, Meteran,

PALING-OETAMA

bisa dilipat ampat.
Boewat orang jang

akan

banjak-banjak

bisa

dan

00000000000

Kilo.

bidji.

dan

kombali

oentoeng

harga

moerahan.

sesak,

batoek

lama,

koecrang

sehaat
galay
ep
Hulig Fen,soIng

ada djoega jang
dengan

baik

dari

membeli
19

s

000000000004

MENJEMBOEHKAN :

kering,

asthma,

Obat
sadja).

dan paling

banjak lakoe.

AN
3 X Anggoer
menaboeng

kesehatan.

Hoofddepot:

POO

nasi,

2 glas ketjil sebeloem makan

obat tjap Boelan satoe atawa

THAI

FOO

SENG KIE

(penjakit perempoean, keloear nanah darah
tidak enak).

Medjen (tjoekoep

SATIJRIN,

dimakan doea boengkoes
aa

toean

mentjari

tabib

jang

dapat

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

“

- Dispensary
Kalau

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

djoega

demam

(Oentoek segala matjam penjakit mata,

beri pertolongan

tersiar

darah,

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

Segera

Paling banjak

koerang

koeat kepala, sakit djantin).

kctor dan perasaan

Djika
toean

selalbe .

roepa Mentjegah
roepa penjakit dalam
dan loear badan.

Mata

Syphilis

Fepan bedanibean peroes tertalbe,
obat Yap boeen
minoemlah

.

“djoeal

Kilo.

dengan obat disapoe dari loear).
Minjak ramboet (centoek memandjangkan ramboet dan menghitamkannja serta mendinginkan kepala.

aa—

Ada

25

100

dapat

mma

Obat

orang

Kilo.

Paris Beauty (menjantikkan moeka)
Syrup Sohbet Djiwa (sakit batoek, dada, napas

Anggoer obat tjap Boelan

ada seoempama

25

Kilo.

dan

2 Deriliter.
matjem-matjem

SANGGOEP

hari

25

satoe-satoe

mendjoewal

potongan

saban

din

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

Minoem

15

Timbangan Medja Ideaal dari
pada besi djoega pake
berkisar-kisar, medjanja

:

aa

g

Timbangan

pleet berikoet:
Timbangan Medja merk HAP
LIE pake batoe berkisar-kisar,
dari pada besi semoea:

10222 Charlie's Double (Charlie
10123 Snub is Sciontifie (Snub
Datanglah toean- tocan dan ankoe
- ankoe pereksff
jang terseboet diatas, serta banjak lagi film
tidak seboet namanja disini.
46

1927.

0

Telefoon

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

trisch

3i

tahoen

8 saman

No. 68 Medan
——S—

Terdiri

Pachtstraat No. 29 MEDAN.

atelier

YEBATA
Kesawan

LIE

Ha 00000000.

Fotograaf

HAP

000000000040

Toko TIMBANGAN
merk

1

-

obat koeat

jang

paling

terkenal.

455

"J

tidak baik oeang dikembalikan.

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

,

(Samboengan dari pagina' I blad II.)

Dan halini tidak bisa terdjadi, selaionja

Mentjari

la (pesakitan.

djikalau dalam 9 boelanjang berikoet adal
Orang tentoe masih ingat jang heloem
Apakah
dengan adanja vergadering terdapat pertambahan besar dalam
permin-| beberapa lama-di Bktawi dengan tiba-tiba
besok, akan dapat terhapoes Teokelartn taam rubber. Djikalau R.G. A.
(Rubberitelah mengilang satpe
exporteur Europa,
kel 161 bis, 153 bis dan ter?
Growers' Association) merasa rentjana itoe dan belakangan ternjata jang ia tinggalKita hanja akan menjiarkan faham kita. ada tjoekoep, dengan lantas akan moesti kan kantoornja dengan dalam keadaan
Djika faham demoem tiada membenarkan mengadakan satoe chemah boeat mendapat- jang tidak beres.
Seorang employenja
barang sesoeatoe oendang-oendang jang kan continuiteit dalam controle atas produc- bangsa Inggeris telah ditangkap, disangtiada disoekai, maka oendang-oendang tie sampai bisa didapatkan harga
bagoes. ka teleh melakoeka beberapa penggela.
itoe akan soeka berlakoenja.
Menoeroet pemandangan penoelis, kira- pan. Belakangan ini bia dimerdekakan laDemikian djoega dengan oedjoed jang kira diboelan Juli atau Augustus 'orana akan gi, atas satoe tanggoengan jang oleh-penkita toedjoe ke-Geneve. Djikaseloeroeh mendapatkan,
bahasa memerintah tap di doedoek Inggeris di 'kota ini dapat di.
doenia telah menolak adanja heerendienst boelan Mei telah mengadakan perobahan koempoelkan oeangnja!
dan rodi, maka peratoeran akan hapoes sedikit sekali dalam kedoedoekan rubber,
Sekarang kita mendapat kabar, bahasa
sendirinja.
jaitoe: stock-stock jang terlaloe besar, pro- perkara ini masih sadja berada dalam
Saja tidak dapat mengatakan tidak, akan ductie lebih besar dari consumptie, dan pemeriksaan rechter-gommissaris. Roepa'pergi kesana. Saja soedah toea, anak saja harga-harga tidak tjoekoep boeat orang nja orang beloem mawe menoentoet orang
Inggeris terseboet, seyab dari penjelidibanjak. Saja sendiri haroes mengasoeh mendapatkan keoentoengan jang pantas.
kan, ternjata jang kepala persakitan telah
Spreker
anggap,
bahasa
hasil-hasil
jang
anak-anak saja, tidak seorang djoegapoen
menjenangkan
akan,
Widapatkan
dengan
bisa melarikan diri.
jang saja sekolahkan.
Soedah tentoe ada soesah sekali boeat
satoe
sijsteem
dari
pefwatasan
menoeroet
Bagaimana saja akan mengirim anak2
percentage,
pada
mana
managers
dikasih
mentjari padadia, toelis
H,N.
saja kesekolah, Gouvernement, jang haridi
ketika
akan
mengatoer
tenaga
mereka
be
hari saja critiek.
Penipoean pada Ho Hongbank.
Toean
Hadji A. Salim menjoedahi kerdja menoeroet keperlocan jang sebeberbagai-bagai nasihat, narnja.

pedatonja dengan

dan
pertemoean itoe ditoetoep
Voorzitter dengan (selamat.

oleh

Protestvergadering ambtenaren.
s

Tentang

"

Perampok

tan,
protestvergadering dari ambtenaren jang
dilakoekan oleh Bestuurdersbond mengambil soeatoe motie, dimana diterangkan bahwa chabar-chabar tentang penghematan itoe menimboelkan perasaan jg.
tidak senang sekali kepada golongan ambtenaren, dan memprotest kepada tjaranja
politiek Regeering jang akan mentjeritakan ketekoran pada penaksiran itoe kepada pegawai-pegawai negeri.
Dipuetoeskan akan menjampaikan mo-

11.000

dollag!

dja, begitoepoen dibajar gadjinja, jaitoc
Seorang
nama Yip Seng Chong atau
bocat mendapat tjoekoep kembali
koeli, Yap Cheng dari Canton, soedah dapat
djikalau tap itoe dimoelai dengan keras. menipoe bank di Sereymhan sedjoemblah

penghema-

Betawi, 17 Mei. (Aneta Radio). Soeatoe

Sedjogmblah

Tapi sekarang toekang-toekang tap lamanja satoe boelan tidak dikasih beker-

jang

berani.
Gadoeng, Tangerang

Di Passier

terdjadi perampokan jang berani
kedai Tionghoa. Ane ta

orang

kawan

Politie di Java dXka

berian tahoe

Sesoedah beberapa sprekers mengangkat bitjara dan mengoetjapkan terima

kasih

pada toean Lim Shui Chuan jang

soedah sekian lamanja bekerdja keras
oentoek perkoempoelan ini, kemoedian
orang mengadakan pilihan bestuur baroe.
Soesoenan
bestuur sekarang, terdiri

dari toean-toean Tan Tek Ho redacteur
Sinpo di Bandoeng sebagai voorzitter,
vice president Tan Eng Bie sebagian
Iste secretaris serta penningmeester, Oey

Pek Tjiang
doeng

redacteur Kengpo

sebagai

2e

secretaris,

di Bansedang

HN

revolver

bagian pada perampokan, itoe soedah
ditangkap,
maka boleh djadi sekali ini

bisa lekas dibikin terang.
—09-—
Pentjak perempoean.

WILLISSTRAAT 23 Telefoon 1352
MEDAN

@ Toean

@auto

beloem

recelame

Atawa
Harga

GE
GRD

pesta

makan

direstaurant

»Oranja“ di Bandoeng A. I. D.
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Pewarta Rubber.

Orang

djoekan

nistjaja tahoe

mana asal dari tanah Periangan

diwaktoe

Harapan sedikit
dari
pemberian
tetap
diboelan
Mei.

bahasa pertoen-

ini djoemlahnja soedah

moelai

sebagai berikoet:
Pemimpin-pemimpin

dari peroesahaan

rubber pada bersenang hati
ka mendapat

ketika meri-

setoedjoenja Belanda dalam

AUTOVERHUURDERIJ

Mygoeran.

'boelan Mei. Karena

penoelis

Serdangweg
Telegram

dja dalam critieknja:

,,djangan

mengha-

an.

Maksoed

rapterlaloe banjak dari itoe",

Hari

Ingenieur

dalam be- dengan memperboeat begitoe dapat dibikin rapat, perhoeboengan antara berbagai40.000 'ton akan didjaoehkan dari bagai perserikatan tentang pengetahoean

dari

pasar.
Begitoepoen, djikalau ini benar begitoe kita tidak bertindak lebih djaoeh dalam ichtiar kita bocat mengasikan dasar
jang
lebih sehat pada industrie itoe.
"Tidak ada seorangpoen, begitoelah sipe-

ingenieur.

Padahari Ingenieur jang akan dibikin,
bakal diadakan voordracht2 oleh toean2:
Ir. Wouter Cool perkara ,Didalam dan
diloear dari World Engineering
Congres
di Tokyodalam tahoen 1929" berikoet pertoendjoskan gambar hidoepIr. S.

noelis menjatakan, pertjaja bahasa dengan
ditariknja 40.000 ton itoe dari pasar re- A. Blok tentang perdjalanannja ke Ameriductie ini ada sampai tjoekoep boeat me- ka
(stuwdammen) dan satoe praeadvies

ngasikan
producenten kekoeasaan dari Ir. D. Sparnaay berhoeboeng sama
diatas dari consumenten.
combinatie dari hoogspanningsleiding
dan
Orang selaloe medengar babasa orang kabelbaan.
telah
poetoesan akan menstop
Ada mengandoeng niatan pada hari itoe
tap dil
Mei, lantaran kesederhanaan diadakan
djoega perdjamoean beramaidari
rentjana ini ada mengandjoerkan ramai (All.D.)
—0—
akan
sama-Sama.

, TapiPmaaaA abi

soeng-

Mulo di Fort de Kock.
itoe ada
djoerkan, membikin orang
Pada 8 Mei di Fort de Kock jang
mendapatkan doegaan keliroe, bahasa ren- madjoe dari Mulo eindexamen: Tjindera
, dengan

#tjana itoe soedah tjoekoep boeat kasih Hassan, Zoerkiah perempocan dan Tarip
Abdoellah,
.
dasar baik pada industri itoe.

AUTOTAPANOELI-MEDAN

Tarief harga sewa Motor-motor kita,
Moeatan dari:
Medan ke Belawan
Boeat melantjong dalan satoe djam
lamanja

5 orang

T orang

f

f

7—
»

Belawan teroes ke Brastagi
Menoenggoe boeat satoe malam

c

8—
5—

» 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.
Menoenggoe dengan hormat!

40
Telah

sangkal ke-

pemerasan

hong.
Seorang

MALAM

pembantoenja

melakoekan

nama

jalah

Ketjap Tiap Matahari
Djagalah tjap jang toelen, jaitoe:

Mak A

1. Pakai toetoep kaleng merah
“dikepala botol.

2. Pakai toetoep lak merah di

sangat mem-

kepala botol.

beratkan kepada dirinja Jason Marga Sihingga

achirnja

Landraad

postcommandant,

me-

|

maoe terima hoekoemanitoe dan menjatakan maoe memasoekkan revisie.
Diterangkan djoega Jason Marga Sinoerat sekarang djoega sedang menoenggoe

ank

WENG
Toapekongstraat

SENG

MEDAN

16

Jl

54

Jang poenja fabriek

Lo

Taloepoelang

RA

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

Veldpolitie

menipoe sewa auto dari Padang ke

MEDAN

tanggal 9 September 1923.

itoe pada toekang2 ikan, dan

keterangannja dan semoeanja
noerat

mendapat poedjian (diploma) dari

PASAR

ras toedoehan jang didjatoehkan kepadanja. Ia terangkania tidakada

BJ

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

Telefoon Nos. 403 & 567.

O(

000000090000 ammuan, 0000000000

balik (S.S).

SOEDAH

ADVERTENTIE

GD.

itoe soepaja

satoe djoemlah

Telf. No. 1055 Medan

termasjhoer teroetama di Soematra Timoer

Sekarang orang mengharap
berapa kalangan, bahasa

Adres:

—

melakoekan pemerasan di Pasar Djambak.

adakan satoe ,,hari ingenieur,” bebila ber- dah

itoe saban tahoen, dimana
bekerdja sama-sama itoe ada
sangat akan ditetapkan lebih djaoeh, lain kali diapenting, penoelis tjoema menjatakan sa- akan dimana dan waktoe jang ditetap-

No. 356

(empat poeloeh tahoen)

balasan gratienja' j. dimadjoekan atas poetoesan Landgerecht berselang beloem beradonesia dari
Koninklijk Instituut vanIn- pa lama 'ini jaitoe hoekoeman empat belas
genieurs, Ir. Wouter Cool, nanti pada ha- hari jang didjatoehkan padanja, oleh peri Sabtoe tanggal 24 boelan ini bakal di- ngadilan terseboet lantaran bersalah soe-

anggap peringatan

ABDUL- KADIR

,,TAPANOELI"”

Veldpolitie

pengadilan ia soedah

Gl
5

rakan teroetama P.P.I. jang telah menja- ini njatabersalah dania diberi hoekoeman
takan onbeschaafd dan berbahajanja per- pendjara satoe tahoen sementara Mak A
mainan itoe bagi bangsanja.
Tin dihoekoem 1 boelan pendjara.
Meskipoen keadaan
Peperangan jang
Jason Marga Sinoerat roepanja tidak

rentjana merika boeat berentikan tap di- hasil ada niatan lagi oentoek mengadakan

nan

Perkara postcommandant
dari Veldpolitie itoe Jason Marga Sinoerat, j. soedah

koerang berhoeboeng protes kaoem perge- nganggap

Mr. A. W. Still, bekas hoofdredacteur djadi pokok permainan itoe moelai hilang,
dari Straits Times, jang
sekarang di Semarang baroe moelai timboel (Nandjadi pembantoe diLondon dari soerat- sing.)
—9—
kabar itoe boeat oeroesan rubber, dalam
Hari Ingenieur di Bandoeng.
oeroesan mana djoega doeloe di SingaAtas initiatief dari voorzitter bagian Inpore ia dianggap sebagai achli menoelis

Menoenggoe dengan hormat,

000000

—0—

moeka

£

periaja? Boleh tjoba.

mendapat pem-

commandant

,

tahan

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

boelan djoemblah kogli-koeli jang dikirim

Perkara

seloeroeh Sumatra Timoer

Padang.

sadja dan bitjara dengan verkooper kita.

commissarissen tocan-tocan Jo Se Koei, dah menonton denganjbegitoe roepa tak me- Tin alis Joeng Moedik soedah diperiksa
Oei Tjin Hwa, Gouw Ang Sin dan Jan naroeh perasaan poelang sehingga djaoeh dan roepanja orang ini soedah mengakoe
Sing Jang.
malam roepanja tidak kelihatan letih se- sadja dosanja.
Sesoedah vergadering ditoetoep, laloe kalipoen mereka dengan berdiri sadja.
Beberapa toekang ikan soedah didengar
diadakan

mendjadjah

4@ Djika toean bermaksoed hendak membeli GRAMAFOON

Dalam pertoendjoekan ini, kedengaran toedoehan itoe jang didjatoehkan padanja
sebahagian
dari penonton telah bersoe- jaitoe ia soedah minta dengan mengantjam
ngoet menjatakan pengarasaannja maloe, beberapa ratoes ekor ikan semoeanja botetapi roepanja sebahagian poela pemoeda-pemoeda bangsanja idoeng belang soe-

mempoenjai - GRAMOFOON? perhatikan

@ Atjeh, Tapanoeli dan

Kota
(S.W.K.) pada tg.6 Mei jl. soedah
oleh pendoedoek dikampoeng Djajanga- diperiksa oleh Landrdad
di
Padang.
ten (Semarang) diboeat oendjoek permaiSeperti djoega -bermoela, begitoelah di

nannja, dan
lantaran pertoendjoekan ini,
ada
jang memboeat pertama dalam kota
ini, maka djoemlahnja penonton adaloear
biasa banjaknja.

ada

kita-jang

jang memaras.

Satceperkoempoelan pentjak perempoean dari Kaliwoengoe soedah
ditangkap

400000 SN OM

ftoro rn DRUKKERIJ
. TN
|
»THE ROELAM COMPANY-

Redacteur A.I.
i Betawi, mewartakan
ketjil, menjeroe sebagai agent pada soerat kabarnja,
bahasa tiap:tiap

politie, beberapa antara mereka memakai
haki dan jang . lainnja berpakaian hitam.

boeroeh Tionghoa, organisatie ini telah perkara
mengadakan vergadering oentoek memberi selamat berpisah.

“

Ia seka-

kombali dari tanah/ seberang, ada 2000
Ketika sekawanan itoe mengetok pintoe orang, sedang pengiriman koeli ini jang
tie kepada Regeering, Volksraad dan Pers. kedai itoe, toean roemah, jang mengintip
sekian banjaknja itoe, soedah berachir,
—0—
darilobang pintoe, menjangka orang poli- beloem diketahoei. |
tie jang meronda. Ta' bersangsi lagiia
Bahaja djoemblah 'penganggoeran lebih
Gedoeng baroe Hotel des Indes.
memboeka pintoe itoe tapisegera djoega banjak sangat dikoeatirkan.
Betawi, 17 Mei. (Aneta Radio). Kemarin
—0—
petang receptie jang diadakan oleh Directie ia soedah antjam dan moesti mengasi
oeang. dan
barang
Hotel des Indes oentoek merajakan pem- barang-barangnja,
Goeroe-goeroe perempoean baroe.
perhiasan badan sama sekali sehargaf400
boekaan gedoeng baroe dari hotel terse- lebih, dibawa pergi oleh sekawanan penJang loeloes dari "examen pengabisan
boet, ramai dikoendjoengi oleh tetamoe. djahat itoe. Mereka ini, kemoedian pergi pada Kweekschool perempoean di Salaig
keroemah seorang Tionghoa lain, jang tiga antara beberapa gadis-gadis dari taPenjakit berdjangkit.
dipaksa boeat mengoendjoekkan djalan. nah Djawa, ada djoega Etek Fort de Kock
Betawi, 17 Mei. (Aneta Radio). Port
— Laitoen Nahar Solok — Hermien SimoSaid, Amoy dan Bassein dinjatakan, bahwa Dari sini ternjata, bahasa perampok- tangkir Taroetoeng
— Sitti Awan Atjeh
perampok itoe tidak kenal selak-seloek
ditempat itoe masing-masing berdjangkit
— Soetitah Pontianak — Socaibah Pontitempat itoe.
penjakit pest, pest“dan cholera.
Menado — LePengoendjoek djalan itoe beroentoeng anak — Juliana Abushan
—0—
bisa melarikan diri dan berteriak minta' fien Watimena Ambon — Kajaten DipoBona dari kaoem boeroeh
negoro Ambon.
tolong.
Tionghoa.
Sama sekali ada 24 gadis jang loeloes.
Satoe orang, jang disangka ambil
Berhoeboeng berangkatnja toean Lim
Shui Chuan, voorzitter dari bond kaoem

perkaranja toean-toean Pang Kok Leng, artinja tiada dikembalikan pada jang emMangarada Hamongan, Gho Kay Eng dan poenja lagi.
Siao Hong Tjiauw, jaitoe tentang pembeToean-toean ini masoek gratie.

tenta/ M ini.

Peng

antaranja bersendjata

dari padanja 3389 blik dan ia didenda FI
dan toeanjang keempat dibeslag 1340 blik
Perkara Minjak.
iadidenda F 50.
Magistraat Sibolga soedah memeriksa
Semoea minjak-minjak itoe dirampas

Jbesarnja 1000 dolrhenangkap penipoe

1toe.

itoe jang terdiri dari lima

dan seorang

dollar.

—O—

Wolitie disana ada

mendjandjikan premie
disatoe lar pada jang bisa

perampok — itoe datang
dari lain tempat, boleh djadi Mr Cornelis.

Sekawanan

banjaknja 114

telah

mendapat kabar,

bahasa menoeroet pengoendjoekan

ocang

rang melarikan diri.

Film bitjara akan datang ke-Sibolga. slagan minjak beloem berapa hari jang liPada pertengahan boelan Juni tahoen wat.
ini dipanggoeng Tapanoeli
Bioscoop SiToean jang pertama dil
dari
bolga akan dipertoendjoekkan film bitjara. nja Maa Pa ” didenda F 60. Toean
Tiada berapa hari lagi perkakas-perkakas | jang ke
ibeslag padanja 69” blik ia
boeat itoe akan datang.
didenda F 10. Toean jang Ka
dil

SEDIA !

LOTERW
Besarnja

k42...

LEKAS

Apa itoe?

BAROE

f 100.000.-

BELI!!

1930.

Hoofdprijs

seharga f£ 15000.-2de prijsf 10000.-

Awas

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.

Pentjoeri !

(Atoerlah pesenan dengan

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

Eijkenstichting,
hingga

dalam

banjak pemesan

lekas, soepaja

seboelan

sadja

djangan kehabisan

seperti lotery

soedah terdjocal 11000 lot di Deli,

tidak kebagian lot.

Ini lotnja sedikit sadja, pengharapan boeat dapat prijs lebih besar, sedang
harganja moerah, tentoe akan terdjoeal habis lebih lekae. Lekas pesan atau
lantas datang
beli, jika terlambat kita tidak tanggoeng dapat kebagian,
sebab dalam tahoen 1930 ini serba soesah, tjoema ada pengharapan dengan
lotery sadja bisa 'hidoep beroentoeng.

malam.
Tertangggoeng keamanannja.
PAR 'TICULIERE
NACHTVEILIGHEIDSDIENST
Oudemarkt. 7 — Medan Telefoon 992
Directeur MULLER MASSIS

Tjoema kita sadja jang djoeal lotery ini di Sumatra:
Groote-Lotendebitant.
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Firma HARNAM
MOSKEESTRAAT No. 42

SINGH & SONS
MEDAN
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