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Setahoen
Setahoen

Uni hari

diterbitkan

2

makmoeran negeri
ini, mereka berharap
soepaja "sesoeatoe perboeatan dansikap2
jang memperdalami
djoerang perpisahan
itoe djangan dipersoeboer hidoepnja, soe-

onderneming.

roemah sakit

Dipoelangkan ke Djawa, sebab

terpandang

ongewenscht element.

is, Indonesia-3g0

t

mendapat rintang-rintangkepada

pihak jang tjemboeroe

an” dari

kemadjoean bangsa Indonesia dalam me-

martabat kemanoesiaan sedjati.

noentoet

soeka soepaja

Orang

bangsa

Indone-

sia itoe tetap terpandang rendah. Orang
berkehendak soepaja persatoean Indonesia
Raja itoe mendjadi petjah dan teroes tertjerai berai.
Moesoeh-moesoeh persatoean itoe boekannja sadja datang dari pihak loear,

bangsa itoe sen-

kalangan

tetapi dalam

koerang tersemboenji karakdiri tidak
ter-karakter jang mengehendaki kepada
perpetjahan Nationalistische Indonesische
Itoe. Malah ada jang memeendrscht“

boeat meme-

(tjita-tjita)

poenjai indeaal

.&

7

Moeharam

kepada

daoen

isterinja

sepersepoeloehnja

jamg

dipergoenakannja

oentoek memelihara
madjoean pekerdj
melajani isterinja itagy:

jdan memikirkan keja,
jaitoe- oentoek
maka — nistjajalah

kebanjakan isteri akgfi

senang dan berba-

hagia
'

hidoepnja.
Robert Haas.

tandil, memboeangkan

Soeara Ramai.

tembakau jang telah kuening, dan

djoega jang

telah masak sekali.

tiba tocan Assistent

datang dan

marah

dengan

kepada

saja,

Tiba-

marah-

perkataan,

Pangeran Diponegoro.
»kongsikang“.
Perkataan itoe saja Protest Familie cnng
a amaan
balas djoega dengan perkataan ,,kongsiKarena
gambarnja
didjoealkang”.
Jang ” mendawa,

jaitoe t. Assistent

dipanggil

djocal dan diboeat

masoek,

Dalam

njatakan

pedato djawaban

bahwa

pemerintah,

Regeering

di-

barang itoe.

sekali-kali

terseboet. Sepandjang

keterangan toean itoe, pesakitan telah me-

-

Setelah Landrechter . memeriksai

tidak ada bermaksoed-hendak mematikan

mendapat

djawaban

Lim A-Soi, disalahkan
dihoekoem
2 boelan.

anak Indonesia jang menoedjoe tjita-tjita
kemoeliaan bangsa, jang berhadjat kepada persatoean bangsa oentoek mentjapai
sjarat kemerdekaan tanah air, itoe tidak
diherani lagi.

Dengan ringkas dapat diartikan, bahwa
Regeering sendiri mengakoei bahwa ge-

rakan nasionalist itoe

kabaran pendek jang kita petik dari Deli

djara. Tetapi hasil jang terdapat dalam
penggeledahan tidaklah sebagai jang di- straat dengan Kerkstraat.

Courant,

kira-kira

maksoednja

gai berikoet:

soedah.

tjoeri topi,

ka sangka2 itoe bersihlah

per-

ada

Lim A San, disalahkan
dihoekoem 2 boelan.

Djoemlah

tjoeri kain, dan

berdjalan de-

Doea orang toekang

hadapkan

itoe soedah adasjang ditahan dalam pen-

Landrechter, j. ter-

pada tg. 5 Juni diantara Spoor-

Seorang

seba- sangkakan bermoela, menandakan bahwa
gerakan
masionalist
itoe
ada
soedah berdjalan dengan sehatnja. Sebab

tjopet pagi ini di-

kemoeka

tangkap

bernama Ahmad, dan seorang

lagi
bernama M. Noer. Kedoeanja telah
berkali2 dihadapkan kemoeka Landrech-

ter,
dan djoega berkdli2 telah masoek
hati itoe bagi orang jang soeka akan mentja- kedalam toetoepan" karena mentjopet.
de- ahri damai, tidaklah lajaknja ia tjampoer
Dimoeka
pengadilan keterangan dari
toedoeh-toedoehan jang
kat Pangkalan Berandan. Seorang koeli mendjatoehkan
kedoea
oraag
itoe didengarkan, sebagai
nasionaDjawa jang
baroe
sadja datang ke tidak lajaknja terhadap kepada
berikoet:
listen
Indonesia.
Tidaklah
patoet
dibentjii
Soematera, sebeloemnja pergi kekeboen
Ahmad, mengeloearkan tangannja kedarubber tempatnja akan bekerdja, lebih djikalau seseorang: bangsa Indonesia me- lam - bakoel perempoean jang ketjoerian
dahoeloe bersama-sama dengan koeli- njatakan ketjintaannje terhadap persatoean itoe, sedang M. Noer, menoenggoe dilemkoeli lainnja dibawa
keroemah sakit kebangsaan dan ingin akan kemerdekaan parkan barang itoe kepadanja.
boeat diperiksa kesehatannja. Semen- tanah airnja dengan setjara halal dan panBarang
itoe telah diterima M. Noer,
tara itoe, koeli terseboet soedah ambil tas.
sekonjong2
politie
datang.
Tiap-tiap machloek mesti ada menaroeh
kesempatan memboeat
pembitjaraan
la
teroes
doedoek
ditepi pasar, belagak
terhadap
kepada orang-orang Boemi- sifat keinginan kepada kemerdekaan itoe, bodoh, dalam itoe ia lemparkan boengkarena
rasa
kebatinan
itoe
adalah
ditakpoetera jang hadir disitoe, dimana ia
koesan itoe, kelain djoeroesan.
melahirkan
perasaan-perasaan
extre- dirkan oleh Toehan jang telah mendjadiDidengar keterangan anak perempoean
mistisch. Penoetoep bitjaranja ia berka- kan segala alam dan isinja. Boekanlah itoe. -Anak ini mengatahan
M. Noer,
ta, bahwa ,,bendera nationalist keinginan kepada kemerdekaan itoe di- |jang mengambil barang itoe, dimasa ia
perolih
dengan
sebab
dipeladjari.
Barang
mesti dinaikkan, baroelah semaoe tangkap.
insjaflah kiranja!
n
moea djadi beres."
Ahmad
pesakitan
no.
1, berkata,
Seorang menteri roemah sakit itoe jang

ketika itoe, merapportkan apa

jang

soedah terdjadi. Kemoedian orang

itoe
mah

dengan segera dinjahkan dari roesakit itoe dan dikirimkan kembali

ke Djawa sebagai ongewenscht element
»(orang j. tidak diingini.)"

PPP

Pertja
Boekan

Pada

tjoeri, tetapi

tanggal

bahwa pesakitan no. 2 tidak tahoe apa2.
Ahmad pesakitan
no. Ii, dihoekoem

Timoer.

3 boelan, sedang
no. 2, dibebaskan.

M.
me

....ucu

16 boelan

jang liwat,

Tidak

toeroet

Noer,

ketika hari vrij koeli-koeli keboen, seorang

dan

R.M.H.

,,TJERITERA",
anak-anak ini akan mesjair, lagoe, permainan,

teka-teki dll. didalam bahasa
dan Belanda. Dimaksoed

Sekian

Indonesia

mengerti.
Soerat kabar itoe diterbitkan dengan
naksoed sebagai menjokong akan pendidikan kebangsaan.

toepa pikiran pada

tidak soeka melihat

Kita berpendapatan, bahwa soerat kabar seperti ini penting adanja boeat dibatjai oleh tiap-tiap seorang anak Indonesia jang menaroeh
tjita-tjita kebang-

oemoer jang terdjadi dalam golongan orang
Voor Indier disini.

perkawinan

Lebih djaoeh

anak-anak dibawah

berhoeboeng

kalau

rajat.men-

(pachlawan nationaal), karena ' dengan
tersiarnja gambar-gambar Diponegoro,
dengan tergantoengnja gambar-gambar

Selain dari kemadjoean pendidikan boedi
kebangsaan, tetapi djoega dibelakang hari
adalah oesaha ini membawa perasaan dan
kebiasaan kepada pemoeda-pemoeda kita |
sampaikehari toeanja soeka bersoerat kabar.

memaki.

:

djoendjoengtinggi itoe ,,Nationale Held"

saan.

ag

kita.

Pertama apakahini ada oeroesan politiek atau oeroesan dagang?
Djika oeroesan politiek kita takoet
actie ini ada andjoerannja mereka jang

Diterbitkan sekali seboelan dan harganja tjoema 2'/, sen selembar.

pembatjanja dari soerat-soerat kabar bangsa jang telah tjerdas.

boenji soerat.

Ini gerakan dari familie
almarhoem
Diponegoro menimboelkan
beberapa

kelas IV dari H.LS. soedah- moelai dapat

Bahkan tentoe akan membawa kema'moeran poela bagi soerat-soerat kabar Indonesia
jang selama ini boleh dikatakan masih
djaoeh sekali ketinggalan tentang banjak

Harto,

Oetoesan- Sumatra
setelah menjalin
soerat diatas laloe memboeat critiek sebagai. berikoet :

soepaja moerid

Kawin kanak-kanak.
Beberapa hari j. laloe, kita telah siarkan

Sebab
dikatakan
»Kongsikang".

Tiong Hoa dipadjak Gantoeng telah keSekian Deli Courant.
Siapa j.memandang bahwa orang ini hilangan barang, jaitoe seboeah topi.
Seorang Tionghoa koelie contract keada « orang
jang tidak diingini (Onge-

bernama dengan
Soerat kabar
moeat: tjerita,

tentang

Ambon dan Makas-

sar, akan minta kebeslaghannja pada
jang wadjib, sebab ia menghalang-halangi kedatangannja familie Diponegoro
Ambon dan Makassar ketanah Djawa.

seboeah SOERAT KABAR
ANAK-ANAK, jang diberi

pesakitan

—

perintah

semoea di Djawa,

.

kita dapat kabar, bahwa moelai boelan Juli
dihadap ini, perkoempoelan itoe akan me-

ngeloearkan
OENTOEK

Actie toekang tjopet.

ngan sehat, sekalipoen diantara pemimpin

» Tjeritera."

hidoe-

pan Fotograaf dengan harga Feri f0.25
dan jang. besarf 1.—
'
Dari itoe familie kita Diponegoro

f 7149.69

dan . Dari Pemimpin Taman Siswa, di Jacatra

Or

»Beberapa hari jang laloe
terdjadi soeatoe hal jang menarik
dalam roemah sakit onderneming

berhadir

Voorzitter, dari , Diponegoro Bond”-di

kin peringatan dan ia bikin

ada-

,,beloem. pernah"

pandang nanti kepada sesoeatoe gerakan

satoe

perhiasan,

aa
maki ia tatkala ia kasih ingat pekerdjaan
paja sama2 tidak menanggoeng keroegian
Kediri, toean R.M.H. Harto Diponegoro,
si
koeli jang salah.
kedoea belgingiiniad
:
Ba
MP6
ml da' politie.
mengirim soerat pada pers boenjinja seLandrechter memoetoeskan hoekoeman, perti berikoet:
"Pemerintah,
“ada
kita pandang-satoe kap. Ia dihadapkan:
pesakitan
masoek toetoepan 2 hari, karetoeboeh jang soeka dan mengehendaki ke- pagi ini, dimana ia begi: djawaban, bahwa
Diponegoro Bond.
na
tidak
toeroet perintah, dan doea
padakerdja bersama2 oentoek keselamatan topi itoe djatoeh kedalam kerandjangnja.
Voorzitter
R.
M. H.
Harto Diponeminggoe karena memaki.
dan kemakmoerannja negeri ini, walaupoen
Di Pekingstraat sogdah poela tertanggoro,
secretaris
R.
M.
H.
Abdoerrahim
—0—
tidak
seloeroehnja tindakan2 Regeering kap seorang Tionghua koeli keboen, jang
Diponegoro.
Fonds Nasional.
kita itoe setoedjoei.
Jang akan diminta pada G.G. dengan
bernama Lauw A. “ karena mentjoeri
Jang soedah diwartakan darekest zegel:
2 helai kain.
lam s. s.ch.
£ 5527.02
Sebagaimana
menoeroet
keterangan
No, 1 Gambar-gambar R.G. DipoDimoeka Landrechter, ia menerangkan
Penerimaan
dari
tg.
1
sampai
Regeering berhoeboeng dengan pengge- bahasa kedoea helai, kain itoe, orang
negoro
jang dibikin peringatan dalam
ledahan2 Politie pada achirnja tahoen lemparkan kedalam kerandjangnja, jaitoe 25 Mei:
roemah perkoempoelan apa sadja. '
Collecte Indonesiers Soerabaja ,, 190.64
1929 baroe ini, jang dapat protest keras orang jang bermaksoed hendak membiNo. 2 Gambar-gambar didjoeal fotoOpenb. verg. Padang 9-5-'30 ,, 155.76|
dari pihak
pengandjoer Nasionalisten, kin soesah kepadanja.:
graaf
hampir. seloeroeh tanah Djawa.
Openb.
verg.
Medan
18-5-'30
,,
300.81
dan djoega beberapa bangsa Sana jang
Seorang Indonesiery
nama A. Hamid
Oleh
karena itoe boekan kemaoean
Perantaraan Pewarta Deli
,, 157.90
menaroeh rasa keadilan, adalah dinjata- dipanggil masoek, bata
menoeroet keanak
toeroen
Diponegoro sendiri hanja
Perantaraan
Oetoesan
Sumatra
,,
21.—
kan djoega
sebagai Soeatoe penjesalan. terangari politie ialah jang empoenja
kemaoean ra'iat gambar-gambar dibiDari lain-lain pendermaan
—, 796.56

Inilah jang sangat membawa kekesalan terima jang menimboelkan sak wasangka
terhadap kepada gerakan nasionalist vitoe.
hati.
Sesoedah
dilakoekan penggeledahan, maDjika dari pihak jang selama ini ter-

Dibawah ini kita rakamkan

Balei — Asahan.

Tahoen- ke I.

nja perkara terseboet, sebagai biasa bertaDerma dikirim kepada tocan M. H.
gerakan
nasionalist.
Penggeledahan
dilanja
apa soedahkah- pernah
persakitan Thamrin di SawahBesar 32, Weltevreden.
lectueelen jang sekarang tengah asjik
koekan, karena banjaknja rapot2 jang di- dihoekoem
dalam
-pertanjaan
mana
mentjahari persatoean bangsa.

intel-

kaoem

tjabkan benteng persatuean

DELI"

1349.

Saja disoeroeh

£&

sadja.dari tempoh

sih soeka bekerdja bersama2 oentoek ke-

nationalistisch dalam

1930

kan

advertentie:

Pembajaran lebih doeloe.

Moehd. Idris Harahap — Tapanoelistraat — Tandjong

Djikalau kaoem laki-laki itoe memberi-

mendjadi soeatoe apa tindakan itoe, malahan semakin membawa keoentoengan.
Tetapi sebaliknja bagi pihak jang ma-

wenscht element ?

Tinggi — Deli.

TJATET AN.

perantaraan
dengan kaoem Sana akan
semakin
lebar dan dalam. Bagi pihak
Nationalist noncooperator tidaklah akan

lembar.)

»Nationalist“ ongePembitjaraan

Juni

— Chamis 5

pesiaina.

Lembar

No. 82

Bajaran

Dari 1 sampai 5 baris f 1.50 Sekali moeat 'sekoerangkoerangnja f 1.50. Berlangganan boleh berdamai.

takantoor De Globe” Singel 95 Amsterdam. Advertentie-Bureas A. de la MAR Azn. Voorburgwal — Amsterdam.

Siantar.

Pematang

—

Djabbar

na Ayoes

Raat

NN

RL

Directeur:
ABDUL
AZIZ
gir. B. R.

» hari ketjoeali hari jang dimoeliakan oleh: N. V, £ lectrische Drukkerj & Uitgevers Mij. ,S IN AR
Katoor Redactie en Administratie. Moskeestraat 57 ' Medan. Telefoon No. 1174 Telegram adres: ,SINARDELI"

Bangkattanweg — Bindjei, Nederland:
bedriif ANETA Weltevreden. H. M. Noer, Hadji
Moehd. Nasir, No. 69 Handelsstraat

N.

ENTEI

f20—
28—

lebih doeloe.

Diterbitka:

28

Deli

s

Hoofdredactie:
MANGARADJA IHOETAN
HASSAN 'NOEL ARIFIN

Diponegoro dalam .gedong-gedong pergerakan kebangsaan, tentoeini
bearti
sebagai soeatoe katja bagi rajat oemoemnja.
Kalau oeroesan dagang, tentoe dengan

protest ini, familie Diponegoro. roepanja mengkehendaki auteursrecht mereka
tetap ada padagambar

Dipbnegoro.

Sementara itoe protest kita tidakharapkan akan dimadjoekan orang jang
mempoenjai darah sebagai Pangeran
Diponegoro!
Akan tetapi kita maoe lihat nanti siapa jang lebih berhak pada itoe pachlawan kebangsaan Rajat atau familienja!
Sekian Oetoesan.

dengan hal

Pewarta Deli djoega jang ambil sali.
nan soerat itoe pada soerat kabarnja anrant seperti berikoet:
Sekarang pendjagaan perkawinan ka- tara lain2 menoelis seperti berikoet:
wenscht element?) Tentoe boekanlah Deli boen jang pada hari itoe datang ke Medan Onderneming Gedong Djohore, pagi ini
dihadapkan
kemoeka
Landrechter.
nak-kanak itoe semakin keras didjaga.
belandjaan, telah menjambar topi
Courant, jg. memandang orang itoe sebagai boeat
kira, kalau marhoem itoe dapat
Pesakitan disalahkan, tidak toeroet pe- Sedjak boelan April di Britsch Indie soe- | »Kita
satoe ongewenscht element, tentoelah ma- itoe, akan tetapi hal ini terlihat oleh orang
berkata2
sekarang, entah apa katanja
rintah
dan
,,maki
toean”.
dah berlakoe djoega satoe oendang-oen— djikannja j. djadi bakal tempatnja bekerdja. sebelah.
melihat
sikap familienja jang roepanja
?
Segera diberi tahoekannja kepada jang
Ia ditanja apa sebab ia maki tocan dang, dimana dilarang kepada laki-laki
sebagai tidak soeka beliau itoe mendja- '
Djadi amat njata sekali, bahwa madji- poenja, dan hal ini diberi tahoekan kepa- itoe, dan ia mendjawa sebagai berikoet: kawin dibawah oemoer 16 tahoen dan
kepada

Itoelah satoe karakter jang tidak mengan
doeng keadilan. Satoe sifat jang egoistisch
tidak menghargakan kemanoesian dan hidoep bersama dalam kemoeliaan.
Djika madjikannja itoe ada seorang jg.
mempoenjai sifat keadilan, tentoeia dapat

berpikir lebih djaozh, bahwa tiap-tiap
orang jang berdarah kemanoesiaan, mesti ada mengandoeng tjita-tjita kemoebangsa.

Maka

tidak

patoet

se-

kalilah ia berhati
itoe tidak. patoet

tjemboeroe. Karena
orang sebagai itoe

teroes

»ongewenscht — ele-

ment”, ketjoeali kalau orang itoe ternjata

memboeat sesoeatoe perboeatan jang me-

nimboelkan hoeroe-hara Pangan
sesama temannja koeli-koeli di
Disebabkan
jg. meni

aan
g

gembitjaraan-pembitjaraan
perasaan kebangsaan, di-

sebabkan pembitjaraan jang ' membawa
kepada tjita-tjita kemoeliaan bangsa dengan tidak mengoesik kesedjahterdan lain
bangsa, mengapakah soedah teroes ditjemboeroei ? Kita nasihatkan, djika tjara sedemikian
berlakoe teroes-meneroes dari

madjikan Eropah disini
terhadap
pihak anak negeri, nistjaja djoerang
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Soedah Diperbaiki

Band Boeroek

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

Memperbaiki
Itoelah

Band boeroek
Selamanja
5

4

dan

Memperbaroei

Spec ialiteit

Kita.

kita bisa bikin baroe.

kita poenja kerdja atas djaminan
Tanjalah

keterangan!!

00000000000000000

oleh kita.

sosanaaana.a

fitoe, kita dapat batja dalam

Deli Cou-

kepada perempoean dilarang kawin dibawah oemoer 14 tahoen.

00010000000

an. la tidak soeka seseorang jang kerdja
dibawahnja mentjintai akan kebangsaamnja.

liaan

kolie Contract, dari

0000000000000

bentji

00000000200

sangat

orang-orang jang memoeliakan kebangsa-

O000000000000

kan itoe roepanja

Lie Si Ho, seorang

Sebeloem itoe di Indonesia tidak ada
peratoeran boeat melawan atoeran itoe
djika seorang gadis jang lebih moeda
kawin: tjoema ada dilarang tidak boleh
tjampoer

seroemah

sebeloemnja

sampai

di kenang-kenangan bangsanja.

Soenggoeh
datangnja

sajang

dan tidak terdoega

berita seroepaitoe dari toe-

roenan jang soedah dari Pangeran Diponegoro.
Sekian Pewarta

Deli.

Kita dari Sinar Deli ambil conclusie,
oemoer. Sekarang perkawinan seperti itoe bahwa djika sesoenggoehnja
familie Disoedah dilarang.
ponegoro itoe telah madjoekan keberaSepandjang kabar jang didengar oleh tannja kepada G.G.,
maka menilik boenji
D. Crt. bahwa kepada Bestuur ada dibe- soeratnja,
njatalah keberatan itoe dimari tahoekan, bahwa pada tanygal 6 a 7 djoekan tjoema
karena menghalangi keboelan ini akan terdjadi lagi perkawinan datangan toeroenan
Diponegoro jang beperkawinan seperti berikoet:
rada di Ambon dan Makassar boeat daSeorang toekang djalankan kereta lem- tang ketanah Djawa.
boe dari Soenggal oemoer 35 tahoen akan
Kawin dengan seorang anak perempoean
Djadi bererti karena kepentingan facemoer 9 tahoen. '
milie alias familie zaken.
Seorang toekang kereta lemboe dari
Bakaran Batoe oemoer 23 tahoen akan
Tetapi siapa tahoe, sebaliknja ada rol
kawin dengan seorang anak perempoean
jang
bermain dibelakang lajar, itoelah
oemoer 6 tahoen.
Seorang berniaga dari Bindjei, oemoer tjoema boleh kita oetjapkan Wallahoe alam
27 tahoen akan

kawin

dengan seorang

bi'ssawab.

perempoean oemoer 10 tahoen. Perkawinan jang

terseboet

kemoedian ini akan

dilansoengkan di Rotterdam A. atau Rotterdam B.sebah orang itoe merasa sedikit chawatir.

Penoetoep Deli Courant mengatakan
barangkali masih sempat lagi memboea

laranoannia

Bang

Pos

an

g-

y

-—&

Lagi pentapan

Semangat

rubbar dihentikan.

tanah

Idem-idemdi Pangkal Pinang (Bangka), |
Djonap, idem idem
di Pangka lansoesoe $

air.

Menoeroet kawat Aneta dari Amsterdam, berhoeboeng dengan toeroennja
Ketika saja membatja Sinar Deli kema- Tetapi apa hendak dikata,
harga rubber, maka pihak kaoem pengoe- rin,
njata:
dalam, rubriek tjatetan oleh toean badan binasa soeda
saha getah akan dilakoekan lagi perhen- H.N.A., keempat rangkaian sjair jang di- koedoakan kepada
dewata.
tian tap rubber boeat selama satoe boelan
lagi dalam tahoen ini djoega.
alam vergaderirig tahoenan dari Indi-

sche Rubber Compagnie ada diterangkan

oleh Directie,
bahwa hal pengharapan
akan getah ada bergantoeng kepada kemadjoeannja harga getah. Ia mengharapkan bahwa perhentian mentap rubber
boeat seteroesnja ada perloe sekali.
Rapport dari toean Marinus akan dipergoenakan sebagai dasar oentoek meneTveskan peratoeran mentap itoe.

Harga jang 30.7 sen itoe tidak pantas

lagi akan mendapat toeroen lebih djaoeh.
mikian oetjapan Directie terseboet.
Memperhatikan keadaan ini, njata sekarang kepada kita, bahwa hasil memperhentikan mentap dalam selama boelan Mei
itoe, beloemlah membawa erti apa-apa
kepada pasar perniagaan rubber. Sebab
itoe perloe lagi dilandjoetkan

Demikian menoeroet
pengoesaha rubber itoe.

waktoenja.

pendapat

ahli2

—-O—

Berkelahi ditengah pasar.
Lau A, Kam dan Lie Kim Pan, kedoea
orang Tionghoa itoe, ditangkap pada
tanggal 31 j.l. karena bertengkar moeloet dipasar-pasaran.
Menoeroet keterangan Lau A. Kam,
pada soeatoe hari Lie Kim Pan, datang
keroemah Lau A Kam, sedang Lau A.
Kam tidak ada.
Lie Kim Pan, berkata kepada bini Lau
A. Kam bahasa soeaminja koerang .adjar.
sesoedah Lau A. Kam sampai diroemah,
bininja mentjeriterakan hal itoe.
Lau A. Kam, keloear roemah, ditengah
djalan ia “ berdjoempa dengan Lie Kim
Pan, dimana terdjadi pertengkaran moeloet.
Politie tjampoer tangan didalam hal
ini, dan kedoeanja

Landrechter

denda f10.—

dihadapkan

dimana

kemoeka

masing-masing di-

—0m—

Karena salah mengerti.
Hampir

berboksen.

Matjam-matjam peratoeran jang diadakan oleh kantoor Post Medan, melarang
orang soepaja djangan

meletakkan

kereta

angin disembarang tempat dimoeka

kan-

toor

itoe.

Idem-idem di Muntok (Bangka), Abdoel-

lah, idem-idem di Tjoeroeb (Benk.)

disitoe.

padri di Bondjol, seorang kepala diboeang

ke Atjeh, ia bersair demikian boenjinja:
Siapa toean jang kasih sajang,
memberi nasi dagang terboeang:

Tersintoeh saja pada parak

siang,

kan soepaja semangat Hang Toeah datang
mendjelma pada darah anak
Indonesia,

apakah maksoednja itoe?
Hendak berperangkah kita dengan orang
Djawa atau dengan Portoegis ?
Tidak, kita tidak akan berperang de-

damai dengan

Orang Indonesier, tidak bersenang hati ajam berkokok djalang mendjalang:
tatkala melihat djari oppas itoe menoendjoek. Ia tampar tangannja, dan singsing

Openbare Werken Cur

Idem-idem di Terandam (S.W.K.), DaAnak-anak pentjoe i.
nian, idem-idem ditempat itoe djoega.
Leiden,
3
soesoen, soenggoeh membangoenkan da- nasibkoe ini djangan ditjita.
Juni.
Politie menahan enam
Idem-idem di Kepahiang,. Anwarbeij,
rah tanah air jang mengalir dalam toeorang anak-anak, oeinoer dari 14 sampai
idem-idem ditempat itoe djoega.
Tanah air toempah darahkoe,
boeh saja.—
dengan
Mendapat keangkatan sebagai t.w. be- 20 tahoen, jang berhoeboengan
setiap sa'at dalam darahkoe,
Tiada salahnja saja salinkan sekali lagi
kaoem-kaoem
pentjoeri
jang
akan
meanus pada roemah Gadai Goebernemen
disana terpaoet akar 'kalboekoe,
lakoekan pentjoerian dalam
sadjak sjair itoe :
sekolahbeserta oedjoeng tanaman poesatkoe.
a. Terandam (S.W.K.), Abdoelmoetalib sekolah, tempat-tempat permandian dan
Tatkala saja mendjalang Porsea,
gelar Bagindo, particulier tinggal di Pari- lain-lain.
Kiri kanan boekit barisan,
Meskipoen engkau tidak ramai,
Verkeersongevallen in Amsterdam.
aman.
Disana kampoeng koeria,
tetapi pengisimoe amat permai:
Amsterdam, 3 Juni. Statistiek dari verb. Tapibandar (S.W.K.), Darwis, idemSawah datar djadi hiasan.
hidoep dilingkoengan adat j. piawai,
keersongevallen dari kwartaal I mengoenidem
Tidak bergedoeng indah,
senantiasa didalam damai.
Cc. Sibolga (Tap.), Valerius Simamora, djoek kenaikan 8 procent, kalau dibanding
tidak dinding bertatah:
pada ketika itoe djoega dari tahoen jang
idem di Taroetoeng (Tap.)
hanja jang rendah,
Kira-kira demikian, jang diloekiskan
laloe.
d.
Terandam
(S.W.K.),
Sjawal,
idem
di
tapi ma'moer dan moerah.
seorang boeangan, jang mempoenjai se- Padang.
Sakit keras.
mangat tanah air.
Indah roemah beratap idjoek,
Diangkat mendjadi t.w. schatter di BinDen Haag, 3 Juni. Toean Verkout eren,
Boekan kaoemnja jafg diseroenja, boe- djai, Hanting, tadinja kassier ditempat lid dari Eerste kamer, sakit dang
dikelilingi pohon jang roendoek:
kan
ninik mamaknja, tetapi tanah airnja itoe djoega.
ditengah sawah jang sedjoek:
Koloniale tentoonetelling.
jang permai, sebab itoe orang jang dari
keamanan bagi machloek.
Idem sebagai t.w. kassier di Bindjei,
Den Haag, 3 Juni. Telah dimadjoekan
ketjilnja hidoep dilingkoengi sawah dan Hamid, tadinja t.w. beambtelichter Sigli.
rangrangan oendang boeat
Toean ingin hidoep disitoe,
hoema, disekitari hoedjan jang lebat,
Idem sebagai t.w. beambtelichter Sigli, dan menambah hoofdstuk II mengoebah
tinggalkan kota jang ramai
dari Begrooitoelah orang jang sognggoeh-soenggoeh Tanggi, tadinja beambte di Loeboekpakam.
ting negeri 1930, jang mana antara lainbalik keasal doeloe,
meimpoenjai semangat tanah air.
Dipindahkan dari Bindjei ki Telokbetong
ketanah air, jang permai.
Pada masa ini, kadar demikianlah se- (Lamp. Distr.) schatter, Philemon Siman- lain diminta doea ton oentoek penoetoep
keroegian ongkost2 dari karena Indonesia
Djikalau Orang jang berasal dari Tapa- mangat tanah air jang, rata-rata mengalir djoentak.
Curacao dan Suriname mengambil bahagian
Idem dari Koetaradja ke Telokbetoeng pada Koloniale Tentoo
nceli, lebih-lebih jang dilahirkan di Ba- dalam toeboeh orang #fiak Sumatra, bahnstelling di Parijs.
1 t.w. hoofdschatter, Mohamad. Saleh.
taklanden, dapat membatja sjair ini, ten- kan Indonesia barangkali:,.
Semangat seperti, semangat Hang ToeIdem dari Pematangsiantar ke Telokbetoe terbajang dimatanja, goenoeng2 barisan kehidjau-hidjauan, sekira-kira
ter- ah, hoeloebalang jang gagah perkasa di- toeng t.w. beambte, Manoeel Pardede.
(Aneta-Radio).
bajang dimatanja sawah2 jang lebar jang zaman Sulthan Malaka kemoedian digeDitarik kombali kepindahannja schatter
Perang saudara,
tiadalah pada masa ini Philemon
sedang ditoemboehi padi jang boeahnja larkan Djohor,
Peiping,
3 Juni. Pasoekan dari Feng Ju
Simandjoentak dari Bindjei ke
mengalir
pada
hati
anak Indonesia.
melambai-lambai orang jang laloe lintas.
Telokbetoeng dan jang dipindahkan ke Hsiang memberi tahoe satoe kemenangan
Sjoekoer beriboe kali sjoekoer, karena
Boekan itoe sadja jang dikenang, koeTelokbetoeng schatter jang baroe diang- besar diperoleh pada segenap pendjoekalau
semangat itoe kembali mengalir pa:
da-koeda betina dengan anaknja jang galak
roe. Banjak sekali memboeat tangkapan,
kat
dari Bindjei, Hanting.
melompat2,
boeroeng pipit jang berla- da toeboeh anak indonesia, ta' dapat tisementara banjak sekali perkakas jang
Dilepas karena permintaannja sendiri dapat dirampas.- Selama perdjo
moen-lamoen
dioedara
karena hendak dak Sumatra dan Java tidak akan bisa
eangan det.w. beambte Tapibandar, Aboe Nawas kat Tangshan pasoekan berkoe
menghinggapi pada jang moelai berisi itee, bersatoe, pesti bersiboenoeh-boenoehan.
da dari keBoekankah
dalam
riwajat
hoeloebalang
dan diangkat boeat gantinja Mohamad oetara mengambil satoe goedang perkaterkenang djoega.
terseboet tjara Said, dahoeloenja Volksonderwijzer
Inilah ,,semangat tanah air namanja", Hang Toeah melainkan
di kas penerbangan dari pasoekan tentang
kalau datang masa jang mengingati biar peperangan, sampai-sampai ke Mandjapahit Taloe Simpang Kalam (Tjoebadak).
jang berisi 13 kapal oedara dan 50 toeke Sumatra hoeloebalang Hang
berpoeloeh tahoen tinggal dirantau, ta'da- bahkan
kang
terbang.Diangkat mendjadi. t. w. Hulpschrijver
pat tidak perasaan ini moesti datang, se- Toeah, datang berperang.
Perasa
an dari pasoekan sebelah SelaSaja beloem berdjoempa dalam riwa- pada kantoor toean Inspecteur van den
mangat ini selamanja bersarang dalam
tan
djadi
sangat koerang baik.jat Hang Toeah, semangatnja memper- Pandhuisdienst in de 6de Afdeeling di
toeboeh.
Pasoek
an
dari Kwangsi mengantiam
satoekan: kehoeloebalangan, keberanian, Medan, Salmen Radjagoekgoek, tadinja Changsha.
Di
Hankau terdjadi kegempaSaja pertjaja boekan saja sadja jang ber- kebidjaksanaan dan setia kepada radjanja, particulier tinggal dikota itoe djoega.
ran jang sangat mengoeatirkan.pendapatan begitoe, tetapi tentoe semoea itoelah sadja jang ada terdapat.
Persediaan perik
Saja amat terkedjoet, bagaimana toean
orang,
boektinja, dengarkan betapa seShanghai, 3 Juni. Persediaan perak di
Adi
Negoro
dari
Pewarta
Deli,
mendoa'orang Minangkabau,
diwaktne perang
Shanghai

Seboeah standaard kereta angir. jang sesoeap pagi sesoeap petang,
besar telah diadakan dibahagian belakang minta ridhakan masa sekarang. :
ngan siapa djoega, walau dengan
orang
dari Kantoor Post itoe.
Belanda, walau dengan orang Portoegis
Tersintoeh saja tengah malam,
Seorang Indonesier datang, ia tneletakdikemoedian hari, walau sesama bangsa diboelan terang tjoeatja malam,
kan kereta anginnja ditempat jang doeloe.
kedengaranlah ombak djaram moedjaram, Indonesia, Djawa, Madoera, Celebes, dan
Hal ini terlihat oleh seorang oppas P.T.
Sumatra.
memboeat hati remoek redam.
T., laloe melarang soepaja kereta angin
Tetapi kita akan hidoep dalam doenia
itoe djangan ditaroeh

Directeur

Den Haag, 3juni. Keangkatan -toean
Meijers,djadi directeur Openbare Werken ke Curacao,sekarang soedah disjahkan,

orang

kita diperintah

dimesdjid koedengar ebang.

bangsalain, didalam

bangsa

masa

lain hatta dalam

Chabar Kawat.

INDONESIA.

"
Aneta Radio.

Hari djadinja Koning

Engeland.

berdjoemlah

109.704.009-tael,

152.300.000 dollar dan 11.503-zilverstaven:

Tokio, 3 Juni. Dengan opsil dikabarkan, bahwa kabinet telah bermoesjawarat
memperkatakan hal kedjadian di Tiong-

kok, teroetama hal Shantoeng. Telah ditetapkan akan tinggal orang ditengah sa-

Batavia, 3 Juni. Waarnemend Consul- dja dan tidak akan berpihak kepadasalah
Generaal dari Engeland,'toean Fitzmaurica satoe partij. Diterima kabar dari kepala
dan njonjanja mengadakan perdjamoean pasoekan dari kedoea partij, bahwa merekemarin

malam

didalam roemahnja

jang

besar di Koningsplein, oentoek menghormati hari tahoen radja Inggeris.— Perdjamoean

itoe sangat

Beratoes-ratoes

menjenangkan.

orang,

jang

»

ter-

ka akan menanggoeng keselamatan

dari

pandoedoek bangsa Japan.
| Meskipoen pendoedoek bangsa Japan di
Tsinan meminta perlindoengan militer, tapi

departement oentoek loear negeri dan de-

nama mengoendjoengi pekarangan jang partement peperangan beloem ada mengam
tandanja soeboeh soedahlah datang.
bil ketetapan oentoek mengirim exp»ditie
Sebab
itoe
wahai
anak
Indonesia,
lekatdiperhiasi
dengan lampoe-lampoe. «
lengan badjoenja, bagaikan mengadjak
ke Shantoeng.
Pada
malam
kanlah
dalam
darahmoe
semangat
Dipoitoe
toean“Fitzmaurice
main boksen.
Bangoenlah saja pada waktoe itoe,
Negoro, orang jang beroesaha akan kemer- merjoegoekan minoeman oentoek keseDisini terdjadi tjektjok moeloet, akan
Permintaan
karena hendak pergi sembahjang:
dari koelie Tionghoa.
lamatan H.M. Koningin Wilhelmina dan
dekaan tanah airnja Mataram.
Tokio,
tetapi kesoedahannja kedoeanja sama-satetapi wahai malang oentoengkoe,
3Juni.
1600 koelie bangsa
Z.M. Koning George.
Tionghoa pergi bersama2 kepada oetoema diam.
kiranja kaki masih bergelang.
I.M. P.
—Aatia
Perdjamoean itoe berdjalan dengan san
Tionghoa di Tokio dan mereka mesangat
menjenangkan.
minta soepaja dikirim kenegerinja kembali
Tjoeri kajoe.
Pembesar negeri disini memerintahkan
berhoeboeng dengan kepoetoesan penghaEmpat orang Indonesier (Djawa) koelie lid. Boekti-boekti ini dapat kita lihat senPemasoekan barang-barang Japan.
diri,
hitam
diatas
poetih.
pada
ra'jat, soepaja siapa2 jang akan
merekatidak akan mendapat percontract Medan Est, pagi ini dihadapkan
Betawi, 4 Juni. ,Java —Nippon" rapan
Djika diperpandjang djoega perbanta- mempergoenakan air soengai, haroeslah memaloemkan keterangan-keterangan dari kerdjaan di Japan karena
ke moeka Landrechter, karena ditoedoeh
semakin bertamhan ini, kita rasa tidak seberapa goenanja. terlebih doeloe direboes, karena
kata Japansche Handelsmuseum di Soerabaja, bahnja kaoem pengan
mentjoeri kajoe.
ggoeran.
Dokter ternjata pada air soengai itoe ada dimana
Pada tanggal 4 Juni, kira-kira poekoel
diterangkan
pengiriman
kain
Kita voorstelkan kepada Gemeenteraad,
11 siang Assistent
keboen
terseboet djika hendak mengambil kepoetoesannja koetoe penjakit.
mentah dari Japan berdjoemlah 71 pro- INDIA.
melihat 4 orang koeli sedang asik me- kelak, baiklah diambil pada sama tengah
Straat2 minta disirami. cent, melawan England8 dan Nederland
Hoeroe hara di India.
ngoempoelkan

kajoe itoe

oentoek

diba-

wa poelang.
Keempat orang itoe telah diperiksa per-

sadja,

jaitoe

masa kita

,, MENTERILAAN“.

meinerintah diri

sendiri.

Berhoeboeng dengan kenderaan jg. setiap saat melaloei straat2 disini, dengan
menghamboerkan aboe pasar jang tebal

6 procent.
Angka-angka

Bagi pihak bangsa Eropah jang berdiam disitoe djoega soedah merasa senang, sedang dipinggir pasar banjak orang ber- 26 dan Japan 5 procent.
nja mengatakan beloem pernah dihoekoem. sebabsoedah adabahasa,,Belandanja".
Pengiriman kain bertjorak dari Japan
djoealan makanan dikoeatiri sekali jg. ba- berdjoemlah 80 procent.
Masing-masing dihoekoem 1
boelan
Bagi pihak familie jang bersangkoetan
karanja dimoeka Landrechter, dan semoeatoetopean.

Nama

—0—

,,Gang Manteri“ djadi
reboetan.
Soedah berkali-kali pihak jang bersangkoetan dengan nama Gang Manteri dikota
ini mengemoekakan perasaannja tentang hal
pertoekaran-pertoekaran nama itoe, berhoeboeng dengan permintaan pihak orang
Eropah jang diam distraat itoe soepaja
diganti dengan ,,Palmenlaan.“
Sebagai soedah dikabarkan, famnilie dari
marhoem Abnoel Moetalib soedah memasoekkan rekest kepada Gemeenteraad

dengan

asal nama itoe, djoega sama-sama

mendapat

nama

teri politie dan

itoe,

jaitoe seorang men-

seorang

menteri

goeroe.

haja penjakit kerongkongan, akan timboel.

Djoemlah pemasoekan barang perboeke—indonesia dalam
tahoen 1929
17.221.000, jang mana dari Japan
ada

Oleh karena itoe kita voorstel pad H.v.B. atan
disini soepaja dengan
penjiraman pasar.

lekas mengadakan

f2.238.000.
Straat2 tidak pakai
Kekoerangan roemah di Fort de Kock.
nama.
Fort de Kock, 4 Juni. Disebabkan keroeKoeala Simpang (Atjeh.)
Agent bioscoop
leKwala Simpang jang boleh dikata ra- sakan roemih berhoeboeng dengan denjap dengan
f 80.000. mai djoega dan banjak mempoenjai straat sakan sewa-sewa roemah, maka telah diPembantoe S. D. toelis:
tidak ada nama straatnja. Soedah barang dirikan seboeah vereeniging oentoek menSeorang Tiong Hoa nama M. T. jang tentoe bagi orang jang baroe datang se- dirikan roemah-roemah.
Volksbank Minangkabau menjediakan
bekerdja selakoe agent dari Royal Bios- dikitnja soesah mengetahoei tempat jang
coop disini, sadjak dari tanggal 2 boe- hendak ditoedjoenja. Sebab kita berkeja- 8 riboe. Boeat sementara akan- dimoelai
lan ini telah
melenjapkan diri
de- kinan jg. kota K. Simpang
akan bakal mendirikan tiga poeloeh boeah rosmah
ngan
melarikan wang
Royal
Bios- lebih ramai, kita voorstel pada jg. ber- jang sewanja antara 30 dan 50 roepiah.
meminta soepaja nama itoe djangan ditoe- coop f 20.000. dan wang dari seorang wadjib soepaja dengan segera dipasang
NEGERI BELANDA.
kar. Dan kalau hendak ditoekar djoega, tauke kedai Makau f 60.000: djadi djoem- papan nama straat satoe persatoe.
minta soepaja didjadikan sadja dengan lah jang dilarikan f 80.000.
Amsterdam, 3 Juni. Toean R. Feith,
»H.A. Moethalibweg.“ Beberapa alasan
Kabarnja ia lari itoe boekan sadja beradirecteur dari Cultuur Maatschappij Soekoditerangkan, soepaja nama itoe boleh dipa- sal dari kalah main djoedi tetapi roepanja ia
Pegawai Negeri. wono telah meninggal disini.
kai djadi peringatan kepada djasanja mar- ada berhoetang pada toko Deli Atjeh di
Prins dari Luxemburg dianoegerahi bintang.
hoem Abdoel Moethalib kepada negeri dan Langsa jang tempohnja pembajarannja
Immigratie dienst.
Den Haag, 3 Juni. Prins dari Luxemburg
kepada Gemeente.
pada tanggal 2 Juni, dalam mana roepanja
Kepada
'P. A. C. Bolte, Immigratie djoega telah dianoegerahi bintang Grootambtenaar 3e kl di Medan sebabsakit di- kruis in de orde van den Nederlandche
Oleh familie lain, sebab mendengar ia tidak soeka bajar.
la ada meninggalkan anak-anak dan beri verlof lamanja 1 boelan didjalankan Leeuw.
jang disini orang madjoekan tentang
»djasa", merasa tidak enak poela, seorang isteri. Kabarnja ia melarikan diri di Medan.
Groothertogin berkoendjoeng.
Politie.
sebab diantara pendoedoek asli jang ting- itoe ke Singapore.
Den Haag, 3 Juni. Familie Keradjaan
Kepada
W. J. Ockhuijzen Hfd, pol. dan tamoe-tamoe agoeng dari Lucemburg,
gal disitoe, ada poela jang lebih berdjaPenjakit berdjang(Opziener pada alg.
pol. di Medan diberi berangkat
sa dari marhoem Abdoel Moethalib, baik
kitdariair minoem.
hari
ini
ke Het
Loo
kepada Gouvernement, maoepoen kepada
Berpoeloeh2 orang verlof 8 boelan ke Europa sebab soedah ke Soestdijk oentoek
mengoendjoengi
6 tahoen didalam dienst.
Gemeente. Jang terseboet kemoedian ini,
meninggal.
Iboe soeri Seri Ratoe
B.O.W.
ialah jang- mempertahankan nama marKemarin berpoeloeh2 pendoedoek dian»Poelau Tello".
2
Dipindahkan dari Soerabaja ke Selat
hoem Soetan Mangkoeto, menteri goeroe tar keliang koeboer, lantaran penjakit da- Pandjang, Eerstaanwezenambtenaar, E.R.
Amsterdam, 3 Juni. Kapal , Poelau Tello“
jang pertama kali djoega ada doedoek ri air.—
dari Stoomvaart Maatschappij , Nederland”
Broekma.
ditempat itoe. Tentang djasa kepada
jang baroe” ini mendapat keroesakan di
Financitn.
Gouwvernement, beliau ini sampai mendaYmeirden akan dapatlah berangkat pada
Diangkat
mendjadi
commies
belasting,
DARI
PERGAOELAN.
pat bintang, dan kepada Gemeente, kita
hari
jang ditetapkan.
“
F.J.B.Bergamin, tadinja dari BuitenlandschDahoeloe perempoean jang berdjalan verlof dan ditentoekan pada Inspectiejang tersemboenji di Zaandam.
soedah periksai boekti-boektinja, beliau
soedah ada 7 tahoen kerdja mendjadi ditempat oemoem, djika memakai toe- kantoor di Medan.
Zaandam,
3 Juni. Toean Langhirt, beloem
“wi
”
lid “Gemar
sedang marhoem Hadji doeng kepala dan menoetoep' moeka,
menjerahkan pekerdjaannja dan menetapPandhuisdienst.
Abdoel Moethativ,
djasanja pada negeri disangka perempoean
baik-baik
dan
kan akan meneroeskan panggalian harta jg.
be'oem ada sampai mendapat bintang, bersopan.
Diangkat djadi t.w. beambtelichter di tersemboenji itoe. Karang Depenca Djer,
sedang kepada Gemeente, beliau tjoema|
Sekarang perempoean pelatjoeran djoe- Tapibandar, Zakariah, tadinja beambte di- man
akan menggantikannja mengepalai
ada 2 tahoen sadja kira-kira mendjadi | ga telat ber!rboeat seperti itoe.
pekerdjaan itoe.
tempat
itoe djoega.
.
Habis sehingga disini sadja.
—O—

:

Se

Lagi

dari kain-kain jang tidak

mentah berdjoemlah Holland 66, England

perkelahian.

Bombay, 3 Juni. Doea poeloeh lima
orang toekang rampas garam jang menantikan

hoekoemannja

dan sementara

di-

simpan dalam satoe kampoeng soepaja
djangan lari, mendapat loeka parah, sedang
lima orang keadaannja

sangat menakoet-

kan. Hal itve terdjadi sewaktoe perkela-

hian

dengan

politie

ketika

orang-orang

tangkapan jang beriboe-riboe banjaknja
itoe mentjoba meroentoehkan kawat-kawat berdoeri
Kawat

jang memagari mereka itoe.

pemagar itoe,

atas

permintaan

politie sedang diperkoeat oleh orang-orang
Inggeris. Perempoean-perempoean dari sekeliling daerah fabriek. di Bombay, menghalangi Politie. Mereka itoe dihalaukan
dengan kekerasan, hal mana menjebabkan
timboelnja amarah orang-orang tangkapan itoe.

Ma'loemat dari Wedgwood

-5

Londen, 3 Juni.
dalam

Benn

Dalam satoe

conferentie dengan

pedato

imperieele pers

maka minister Wedgwood Benn mema'loemkan tentang keadaan di India. Ia menerangkan, bahwa gerakan anak negeri
jang melawan pemerintah itoe, jang dikatakan tidak menoeroet

setjara kekerasan,

tetapi djoega mesti menimboelkan perkelahian dan akan banjak mer#bawa kepada ketjelakaan2 dari perkelahian itoe.
Sebahagian
oehnja
itoe.

djiban

besar

dari raiat India se-

tidak toeroet akan gerakan

ja minister Wedgwood Benn
kan ,,soedah barang tentoe kewabagi tiap-tiap. soeatoe Regeering,.

jang memegang

nasibnja sesoeatoe negeri,

dan
teroetama soeatoe
negeri
jang
mempoenjai
pendoedoek
dari beberapa keperloean dan kelas-kelas seperti
India,

t mendjaga keselamatan oemoem

negeri itoe."

.

Baiklah orang memedjamkan matanja
boeat berpikir, djika
tidak mengakoei

hal itoe, bahasa

sekarang di

India

ada

Inggeris tidaklah bentji kepada
j. mempoenjai tjita2 j. besar,

riwajat

perasaan2 jang

boekan dari pikirannja sendiri. Bolehkah

diharab bahwa kesoekaran ini dengan sebab mempoenjai

kesadaran

satoe sama

lainnja djadi. baik kembali?.

baik.

beri pindjaman jang berboenga 5 procent.

mb DELI-B10OSCOOP
Pertoendjoekan

- TEEKENAAR

Satoe

Moskeestraat No. 25
MEDAN
Telefoon No. 1633

Tanah

djaan

mentjarikan

bagi

orang

hebat

soeka

dengan

10 bagian

10 bagian

Djaksa

pada

minta

boleh

ini

Kerapatan

De Djaksa Kerapatan Padang,
(w. g.) T. Sjahboeddin.
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EXTRA

AKAN

DATANG :

R & bt
TOEKANG GIGI

jang

paling

D

toekang prempoean jang laja- (5
Toean- Gj
boeat keperloeannja

Njonja-njonja ada
bin, begitoepoen

toean ditoeloeng oleb toekang lelaki jang pintar. 9
Pasangan gigi menoeroet atoeran model kema9
djoean. seperti pasang gigi zooder pake karet
lagi. Tambel gigi sama mas. mas poetih. perak Gj
dan gBnti gigi palsoe dengan dapat soerat dja- 9
5
10 tahoen lamanja
loe ada keroesakan dalam 10 taboen boleh 5
k soerat djamin. dan kita nanti boleh bikin s3:
betoel lagi zonder keloear ookost. Pembajaran @
5
Itoeng dengan pantas.

.

tr

BOGO

da

joega,

boeta

sebelah, boleh

palsoe.

h

dengan

hormat.

Eigenaar : R. OEDOEMSINGH
Bindjei.

setjoekoep-tjoekoepnja dan roepatera, benang sering dan
kain
- tjita roepa- roepa tjorak: seperti:
tjita

dari

roepa

Soetera

Gaboes,

|t

Espa-

neskrep, Djordjedkrep, Habau Tai, Palen|
Pajoeng
dan Afttifestil , Renda-renda.

soetera dan kertas, boeat Njonja-njonja
dan anak-anak bermatjam roepa.
roepa warna dan oekoeBermatjam
dasi

ran

Hambal

dan

Koffer

besi

dan

koelit, besar ketjil.
Badjoe kaoes soetera dan setoekin, se- | fc
lendang” soetera roepa -roepa, spetera |
djause dan banjak lagi, tidak diseboetkan

disini.

Harga ditanggoeng Moerah dan boleh | (lg)

pesan dengan Onder-Rembours.
16

Menoenggoe

KESEGARAN

BOORHAN

SAROENG TENOENAN ASLI
MAKASSAR
Post Box 72.
79—81
saroeng jang
»

dangan hormat ! | Bj

Saroeng

PEPERMENT

,MULFORD"
djoega, diwaktoe sehabis makan, kaloe pake

Begitoe

bisa dapat banjak banPeperment ,MULFORD”,
makanan.hantjoeran
bagi
tocan atau kesenangan
didaselamanja
lainnja, poen membikin moeloet toean,
lam perasaan seger.

PEPERMENT

Terdjoeal diantero toko

provisien en dranken jang ternama.
Terbikin oleh :

Boeat didjoeal lagi:
diatas

djoega

no.

1:

perkodi

f

180.-

f 200.-

f 250.- f 300.- f 500.- danf 600.Saroeng
oemoe,:
Saroeng
perkodi:

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

Kita menoenggoe pesanan pertjobaan jang lekas dan diminta djangan loepa
tocan-tocan toeliskan dengan menoeroet harga jang terseboet di SINAR DELI.
Langganan

SETIA

100”,

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

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

seperti

,MULFORD”

TERTANGGOENG

f 20.- f 27.50 dan f 35.—
Saroeng

BAROE

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

TOELEN.

pada:

G.

TOKO

JANG

LAGI

dan soeatoe

jang toelen?! IM

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

Persediaan besar dan selamanja bisa
beli dan pesan puda kita poenja Toko

Kain

V.

dan BOEGIS

BER-AOESAN

aa

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

1

soetera

dapat

SAROENG

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

Toko Bombay Besar
83

membeli

SAMARINDA

Passarstraat

124

No.

hendak

SAROENG

4

GOON KIM CHOEN &
PAPADADAKENABANANANAN5

Bangkattanweg

Toean
Hanja

diganti dengan maw

Memoedjikan

ses

Se6S5151

poenja mata roesak,

toean-toean

kapan

TIDAK

ag

122

GDAPENAK

ia

EBTINBBS

G

Medan.

1930.

besar

kita

Augustus

toean & Njonja-njonja. jang maoe bikin gigi,9
toekang-toekang jang pintar Boeat keperloeania (35

Tel. 663

1888 —

D'ARC

JEANNE

R
KA
EN EKENGBA
GBU
» GNGN BA
&
Toeao-toean & Njonja-nionja!
e
moelain 9
jang
taboe,
memberi
kita
jni
Bersama
B
G
ada sedia boeat Toean-

D boelan

—

ELKO

Gambar

MEDAN- DELI

MARKT

NIEUWE

No. 35

79

moelai

10 Bagian

4 4 6 Ga

can

No.

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

10 Bagian

Padang.

SEPATOE

DJELEK

PEROENTOENGAN

hal

tentang

djaoeh

lebih

No. 20

NO TIANG SENG"

in

rawan dan Bindjei, dan jang boleh tangkap lelang hanja raajat Radja.

Keterangan

sendiri

Warenhius

Telefoon

berdiri

Dolok Me-

boet dilakoekan dikampoeng

Medan's

Kesawan

PIEL

HARRY

terse-

keboen

atawa

persaksikan

(Goreone

JUNI

5-6

boenji Vonnis
bertanggal 29

13.

Bioscoop

Orion

dikampoeng Dolok Merawan ( TebingTinggi Deli ), kepoenjaan dari DJOHAN.

tanah-tanah

pesan

|”

Pada hari RABOE tangga! Il JUNI 1930,

Pelelangan

Selakan

dengan

keras

minoeman

menggelapkan

jang

Tjerita Satoe Bandiet
Ambtenaar Belasting.

djam poekoel 10 pagi, akan dilelang dengan
Pematang
Vendumeester
perantarain
para,.
keboen
bidang
(satoe)
Siantar, 1
2 (doea)pintoe roemah kedai atap zink,
letaknja dikampoeng Bindjei dan 5 (lima)
toempoek tanah tapak peroeimahan letaknja

JUNI 1929, No.

2 bagian

SHINE

MOON

4 4 0 GD
LELANG.

boewat menjempoernakan
Padang, jang
Kerapatan

dalam

loetjoe

amat

jang

Comedy

bitjara.

hormat,

"M. ARIF

Gan

film

satoe

oieh

Didahoeloei

bekerdja.

Sedia bermatjam-matjam

ramai.

djoega

Menoenggoe

CARY COOPER

dan

kedoeanja bintang film terpilih pandai dan kesohor boeat film bitjara. Satoe
drama pertjintaan jang sangat menarik hati dan sedih sekali kedjadian diwaktoe peperangan Europa, dimana Amerika moelai ikoet perang sangat

peker-

jang

Aluminium

hoofdrol

CARROLL

NANCY

dan memboeat Kaart, serta Gam:
bar-gambar Roemah.
Sanggoep

biasa

All Talking Picture Special.

Paramount

dengan

dan mentjari :

Mengoekoer

loear

maw

ARBEIDSKANTOOR

Pekerdjaan

The

dan

The Schopworn Angel.

&

Menerima

Film

besar

L.

OPNEMER

Dari

INI MALAM

INI MALAM

harga dan pembajaran

boleh berdamai.

0 6 0

ADVERTENTIE

rn

tidaklah ada

puma

Politiek Inggeris di India

mendjadi

0000

itoe.

keadaan

cnn

jang berbahaja

akan

hoeroe-hara itoe akan

2

dalam

Oa

Peroesahaan soetera.

Tokio, 3. Juni. Minister dari bahagian
oendang-oendang, maka adalah ini oenmangat
persetoedjoean
dan
mendapat
pewang,
memadjoekan soeatbe rangrangan
toek keperloean sendiri bagi rajat India.
oendang akan mengadakan soeatoe fonds
Dengan djalan kekerasan tidak ada moeng- rasaan hak jang baik.
Apabila hoeroe hara ini dapat kesedaran dari 40 millicen Yen, oentoek menjokong
kin dapat mempertahankan kepentingankedoea
partij
itoe, maka ada harapan peroesahaan soetera dengan djalan memkepentingan
orang Inggeris. Kekoeatan
seroepa dengan menghilangkan

3

JAPAN.

beberapa bangsa itoe mempoenjai satoe se-

membantoe

1

India ada mempoenjai

koeno dan mempoenjai

ED 0 0 6

» Raiat

e

orang2

33

persamaan dari kea- bermaksoed boeat memetjah dan memeSoedah barang ten- rintahkan (verdeel en heesch).
toe keadaan jang soekar itoe akan dapat
Kewadjiban jang teroetama bagi tiapdilihat njata-njata sekarang. Didalam se- tiap burger ialah-boeat bekerdja apa jang
gala kekatjauan ini tertampak ada doea bisa ia kerdjakan goena melenjapkan peratautiga pasal: Pertama-tama kekerasan moesoehan dari pergaoelan, sebagai memLa tentoe tidak moengkin akan dipergoe- boeangkan minjak kepada api jg. menjala.
nakan.
Keinginan jg. teroetama dari Regeering
ialah
tidak lain, melainkan soepaja diantara
Apabila soeka mendengar
boenjinja

6 6 0 SOSIAL SSS15151 6 6 6

Ra'jat

sangat diingini-akan
xlaan2jang sekarang.

MULFORD

H. K.

&

COMPANY

Alleenvertegenw:

AUW

TOKO

N.

PIT

-NEW

O. 1. :

SEN

Bykantooren :

Weltevreden
Soerabaja

.

-3

Telf.
»

manuk

YORK.

G-MEDAN
67

132B.
2572N.
an

2

ADVERTENTIE aan
000000000000000

2

Perhatikanlah !!!

(empat

Keperloean toean-toean ini hari atau

boeat
hari jang akan datang, telah
kami
sediakan dalam toko kami,
baik oentoek

jalah

Ketjap Tiap Matahari

meloepakan pada kami.
Toean-toean ' atoerlah pesanan pada
kami ini hari djoega.
Kami poenja sijsteem sekarang:
» Sedikit oentoeng

Djagalah tjap jang toelen, -jaitoe:

. 1 Pakai toetoep kaleng merah
dikepala botol.

terdjoeal,"

»

Stempel

kuning
AN

Jang poenja fabriek

rol merk ,,Uilen"

emandaaa blok

Toapekongstraat 16 —

bertjetak f145|

Postpapier berrol merk ,,Isala
Bond” berikoet vloeinja per blok f 0,75

G

N

G

5

E

MEDAN

—

Telefoon Nos. 403 & 567.

N

E

wW

£0.70

208

“Melekeka

”

54

1g

£2,50

Vloeimap—alas menoelis

70

Wilhe Iminastraat

djoega dengan rembours. “

Pesanan boleh

f0.50

FILIAAL BAROE

frona ana

Boleh dapat beli disegala tempat:

f1,50 dan f1.—

tinta per st:

Tempat

kepala botol.

4015

violet,

STRAAT.
MEDAN. DELI. N)

2. Pakai toetoep lak merah di

Persediaan:
Lijm tjair per fl. f1.- f0.75 dan 0,40.
Tinta Hitam merk Stephens perfl. f0.15

»

6

tanggai 9 September 1923.

Karolanden, dan lain-lain, tentoelah tidak

"

tahoen)

Telah mendapat poedjian (diploma) dari
PASAR MALAM MEDAN

kami selama 18 tahoen, baik jang tiriggal di Atjeh, maoe poen jang tinggal
. di Paneh, Koealoeh, Asahan, Simeloengoen

merah

poeloeh
—

Toean-toeatr kenalan lama, jang telah

"

1

termasjhoer teroetama di Soematra Timoer

tjitakan, demikian djoega oentoek perabot
toelis menoelis correspondentie.

banjak

40

bertjetak f 1.50

Hollandia Kroon pen

per gros

po
1/

f 2.—

5

per 2 st.

|

la

»

1.—

.

» 0.03

Willem III pen

per gros

"tali

“Us
.o03IP

per 2 st.

Wavenljpen:

» 0.05

per dozijn

ouw Rood potlo
. per dozijn
per st.

Stift- Ohico

2

kerdja

Cornfield

|
.
an lain.
rembours.

Pesanan

dari

tjoekoep.

|

i

Li
lain tempat

M

@
8

Ne
dikirim dengan

d

:

»SINAR DELI”
—
Moskeestraat 57, Medan.

(——ww—-

f.
.

0

E

K

A

N

b

Orang

tiada

A

R

A

1
G

N

B

akan sangsi lagi lantas pake Balsem

A

R

10,

Tea

15

2

25

dan

25

£
?

“Kilo

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

Timbangan Besi V€rnikkelt pake
piring tembaga, dengan batoe
ditahan
Kadin aa in
10,
e

piring
com-

&
2

15

dan

5,

10,

15

25,

50

dan 100

25

Kilo.

dan

25

Kilo.

F

S

?

&

Kilo.

&

Ta Pa Ga Sea We
Kaen-kaen,

Ka

Meteran,

bisa dilipat ampat.
Boewat orang jang akan

banjak-banjak

bisa

matjem-matjem

mendjoewal

sapa

potongan

000000000000

dan

kombali

Loe

ada djoega jang
dengan

baik

dari

2

membeli

&

»

harga moerahan.

“ “0

t
?

genoteiae

Tjanting Minjak dari: 1), 1, 2 Deciliter,

'.

kaloe ferloe. sebab ini obat gosok soedah lama tersiar dimana-mana.

Kilo.

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

&

tjap Boelan

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

:

8
0

2

memake piring tembaga:

sai

pada besi djoega pake batoe
25
berkisar-kisar, medjanja ketjilan:

3

'
B

|

“Timbangan Medja merk HAP

enoenggoe
dengan..hormat.
S0O0
TOW
@

30

,

imbangan Kajoe

tembaga, Pance yaaa
pleet berikoet:

h

“Tn 9

Na
.

Selaloe ada persediaan tjoekoep roepa-r

er

-

&

Telefoon No.996.

?

dan

f 0.90
5 010

» 0.30
» 0.25

'

toko

Pekerdjaan ditanggoeng tjepat
dan netjis
dan
sedia segala kain-kain seperti palmbeach
- lenen-flanel
dan keper poetih. Harga bersaingan sama toko- toko

kepandean jang

f 0.20

».»
,, ,,

di

mempoenjai

per st. f 0.20, f 0.25 en f 0.35
Handel Mij. & Elect. Drukkerij
-

biasa

ji
Teri
$
ari

Pachtstraat No. 29 MEDAN.:

Is

1? 1.75

» A0
» 0.15
per st.

» - Wander
»-AWMW. Fober
Penhouder :

soedah

:
&

merk HAP LIB

Ini toko Speciaal Kleermaker, dan sengadja baas

0.20

Zwarte potlood FABER.
per duzijn
Bm
- Hn

Maoe gaja?

?

jang

Perta

,

&

Toko TIMBANGAN

,

————saww——

Copijing potlood.

Oo

66

Datanglah di Calcuttastraat No. 3I - Medan

” 0.75

2 2 st.

2

,

ss)
”

S

Maoe fjantik?

.

,

Ga

a

0...

—

000000000000 2mm0 000000000000
&

..

W

f2.—

.

ho0.»

5

3

19 &

000000004

4

&

.

Boleh dipakai boeatan

Sakit kepala, diserang angin djahat,
sakit dada, napas sesak, merasa ngiloe,
kaki tangan kesemoetan, sakit oeloe ati,
kaki tangan dingin, peroet gemboeng,
peroet

moeles,

maboek

laoet,

SANGGOEP

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

maboek

minoeman keras, peroet senap dan maoe
moentah-moentah.

Obat Mata (Oentoek segala matjam penjakit mata,
dengan obat disapoe dari loear).

Yara

Minjak

noer.

1 berla Tjolet

sedikit

dengan

djari

ini obat

gosok, lantas taroh dioedjoeng

lidah dan

£ a bg

Tu

Jjoem

hidoeng

Ini

ini

ob

obat

gosok

&

makise

waktoe

bo

0 MP

NAN

ramboet

2y ph Ah is
1

Rt

'

Naa

Na

2

hal 2ikg pe72

jang poempet lantas djadi long-

Medjen

keloear nanah darah

ane:

(tjoekoep

dimakan doea boengkoes

a

f

,

Djika toean dihinggapi oleh sematjam penjakit, djangan IK

epa

a

3 aon

gar dan senang sekali.

ram-

rr

@erkan ongin @/e-

pilek,

memandjangkan

peremposan,

MN Maa

' D0

Gayrok, boeatmenoyaga
loean, D0c0/rneng/i/2-

oi

(centoek

boet dan menghitamkannja serta mendinginkan kepala.

:

Jeralau na

minoemin aer jang bersih, Peroet djadi
merasa sangat senang dan semoea penja-

kit lantas linjap.

MENJEMBOEHKAN:

org

lem 2

Dalam
perdjalanan
selaloe misti
sedia Balsem tjap Boelan dalam kan:
tong badjoe.

iakit

(engga.

Segera

i

Penjakik

kot

i

ompal..

jadi

Dalam roemah selaloe misti sedia
Anggoer obat tjap Boelan dalam bufiet.

disemboehkan

:

toean mentjari tabib jang dapat memberi pertolongan bagi toean.

kita ada mempoenjai soerat soerat poedjian,

soerat-soerat

besar

akan Yac

mempoenjai

boekti, beberapa banjak orang jang telah
dari

penjakitnja

jang.

berbahaja,

berada diantara hajat dan mati. “

jang

Oleh sebab itoe, djika toean, atau familie toean,

atau

Harga 1 potje f0.25

kenalan toean, bila dihinggapi penjakit,
diselakan akan. datang mengoendjoengi

Hoofddepot:

POO THAI FOO
Telefoon

|

No. 789, Postbox

Mendjadi Agent SATIJRIN

SENG KIE - Dispensary
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Kalau tidak baik oeang dikembalikan.
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LOETJOE.

Oepah tjitakan dan stempel.

dari Voorzitterschap

»Saja menarik

Wetgevende Verg

lering ialah disebab-

Kapan berkeperloean. Tjatet adres ini. Tjoekoep terkenal. Boeat oepah
tjitakan
Sekarang mesin baroe, letter baroe, perkakas baroe. Boeat stempel, Hemdteckentan"

atau Rubberstempel

apa

Sedia matjam-matjam Pena
dan Arab, roepabentoek,

1349 Tahoen

Moeharam

7

gai berikoet:

——

tiada

Indonesia.

lahan mana

tinggi.

'

dengan sengadja, dan

bisa dibikin

djoega 'beritahoekan

Hal ini Gouverneur

pada

diselesaikan.

soepaja perkara ini bisa

Alg.Ind.
Menoeroet
perkara ini ada begini:

Dbld.

Burgemeester

Telefoon

Roepanja disini keb#ratan tentang ongkos-

ongkos ada memairikan

pengadilan-pengadilin

MAOE BERANGKAT!!

dan lain-lain ada

itoe begrooting atau

tidak.
4
Tapi kita bisa
artakan
jang hal
itoe tidak terdjadi.gebab boeat perobahan dari strafptoc
t, jang terkenal
dengan

nama

ci Matraman

1300.

33x,

tidak didapatkan
kabar2 perihal rentjana
begrooting boeat
tamoen 1931, tidak bisa
diselidiki, apakah @eroesan gelijkstelling
itoe jalah pertambahan personeel boeat
dimasoekkan didalafh

MEDAN

rol besar. Karena

,,commissie-Vonk“

Berastagi, Kabandjahe, Atjeh, Padang dani.

mem-

Mintak

poenjai kewadjiban doea roepa.
Maksoed pertama 'dari kewadjiban ini
berhoeboeng dengan gelijkstelling
itoe
jang telah diwartakan dan ia ada '” me-

sadja

bitjara

Calcuttastraat

siang dan

dengan"

1324

telefoon
No.

10 — Medan.

malam tidak ada halangan boeat bitjara. AUTO

kita

semoeanja baroe dan CHAUFFEUR memakai SIJSTEEM hati-hati.

Menoenggoe

dengan hormat,

AUTOVERHUURDERIJ

MACHMOEL

—

p.p. H. HASJIM.

gerechtsreglement dan dari Rechtersreglement boeat Tanah Seberang.
Commissie itoe telah dibikin rampoeng
dengan bagian ke satoe dari kewadjiban-

Berhoeboeng dengan terdjadinja pemo-

,,PERTJA TIMOER”

Rubberstempelmakerij & Reparatieatelier Schrijfmachine.

Europeesche strafvordering, dari reglement
atas Rechterlijke Organisatie, dari Land-

Seorang perempoean nama Sariah telah Mr. Cornelis, oleh S. P. dapat kabarkan
meninggal doenia dalam boelan Januari bahwa oleh Departement van Onderwijs
jang laloe diroemah sakit gemeente di telah diadakan sebocah comissie jang
Bandoeng orang ini mendapat penjakit menjslidiki perkara itae.
53 moerid itoe soedah poelang semoeaest.
ini tiada dikabarkan pada nja dan atoeran-atoeran jang tidak me: Kematian
“dalam njenangkan itoe akan ditjaboet.
orang2 jang mendjadi familienja
mea
Tetapi, fihak jang berkoeasa roepanja
merek
kin
membi
,
waktbe jang betoel
kepada
n
doeka
tidak senang hati bahwa tjaranja
asih
menga
boeat
rasa perloe
pala desa dan djoega pada roemah sakit itoe moerid-moerid melakoekan protest
dari internaat. Sebab
lari”
j. kenjataan soedah berlakoe dengan
gemeente
itoe
5
orang
jang
mendjadi bestuur dari
alpa.
memin
disitoe, sebaak
telah
h
anak-an
poelan
Tenga
gan
perkoem
Prian
Resident

ta keterangan pada

DRUKKERIJ

padanja
ia tidak
gemeen- diadakan didalam praktijk. Boeat ini ada
dari
perdoeli perloe berbagai-bagai. perobahan

Masih ada boentoetnja?

gokan pada Normaal-school

1

ngasihkan perintah boeat-mengatoer begitoe roepa, soepaja gelijkstelling ini bisa

—0—

docdoek
|

pantas,

betoel dengan bakal dikasih tidak lam
ri 1930 ini telah #ertoenda lama sekali.

Burgemeester Bandoeng dan Resident pada Burgemeester, dan katakan
Priangan Tengah lagi riboet, dan selain- jang biar bagaimanapoen djoega
nja mereka ini djoega Gouverneur Djawa nanti robah pendapatan tentang
ada bersalah tidak
Barat toeroet dan adalah pembesar jang te, memang
doe
e
menga
h
gemeent
mase
katakan fapa
soeda
angan
terseboet belak
pemerintah

Hse

Gelijkstelling dargbz
diwartakan
didalam Y
kesa-

moedah.
Habis, Burgemeester soedah menoelis
soerat pada Gouverneur kasih tahoe
Agama Islam madjoe !
padanja jang gemeente tidak mendapat
negeri
ke
pergi
h
soeda
lihat alasan soeatoe apa. Mengapa ia
Seorang jang
sebahwa
n,
barka
menga
telah
da,
Belan
moesti membikin betoel kesalahan, sebab
karang di Londen, Parijs, Berlijn soedah tiada merasa bikin salah: dioendjoek
banjak kelihatan mesdjid. Orang jang djoega dalam soerat itoe jang oeroesan
soedah masoek agama Islam di Parijs ini bakal dimadjoekan dalam sidang ge10.000 orang, di Londen meenteraad tanggal 12 boelan ini dan
ada kira-kira,
-- 7000, di Berlijn kira-kira 4000. Semoea- kesoedahan dari poetoesan gemeenteraad
nja ini-menaroeh kejakinan masing-masing. akan diberitahoekan padanja.
Disini Gouverneur merasa tidak senang
Sekarang dikatakan kaoem Islam diseloeroeh doenia ini ada kira-kira 240.000.000. melihat sikapnja 'Burgemeester, makanja
ia soedah adoekan tjara jang logar biasa
kata (Sipatahoenan).
—Oo—
dari Burgemeester dan madjelis B. en W.
Riboet didalam kalangan ambtenaar di Bandoeng pada Gouverneur Generaal.
.

model.

Kelocasan dan made ,,Pertja-Timcer
di. Garantie, Tjobalah.

K m bali ditoenda.
A.I.D. kabarkan (@ntang hal diatas seba-

Lembar kedoea.
poen

vorm dan

ke I

-

—
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Soeara

nja. Sebab commissie itoe ada memperhatikan dengan djandjian jang dilakoekan
dihadapan Volksraad dan karena itoe te-

dan Djerit kaoem Iboe
Indonesia.

lah bekerdja setjepat-tjepatnja.
Sekarang kita soedah berada pada pengDidalam rapat besar jang pertama dari
habisan Mei dan masih sadja perobahanperobahan itoe dalam atoeran-atoeran j. P.P.I. (sekarang namanja P.P.LI.) jaitoe
dari pihak kaoem
dimaksoedkan beloem dimadjoekan pada rapat besar kedoea
Volksraad. Djika benar apa jang orang isteri, jang diadakan dalam boelan Dekabarkan pada kita, mereka masih ber- cember 1929 jang laloe ini dikota Jaca-

kepada orang lain. Hadjat kita haroes kita
kerdjakan sendiri, karena soedah semestinja kita itoe jang lebih mengerti djalannja."
Memang betoel tenaga dan ichtiar kaoem iboe sendiri jang akan bisa membawa
poetar-poetar boeat mendapatkan advies tra, kita dapat mendengarkan soeara-soe- kaoem isteri ketingkat jang “dimaksoeddan orang ada hadapkan dengan beberapa ara dari pihak kaoem ibue Indonesia, jang kannja: penggoendikan dll.nja hanja bisa
lenjap, kalau kaoem
isteri sendiri maoe
gai hoekoeman sekarang tidak boleh se- keberatan financieel. Hal ini membikin, haroes diperhatikan oleh ra'jat Indonesia
membra
ntas
ketjem
aran
seoemoemnja,
agar
Soepaja
poeteri-poeitoe dengan pehingga
sangat
bisa
djadi
gelijkstelling
itoe
roepanja
kolah boeat sementara. Tapi,
nerangandan
teri
dan
poetera-poetera
Indonesia
bisa
didik
an.
tidak
bisa
dikasikan
dengan
lekas
sehabis
Begitoe
nja,
boentoet
ada
akan
masih
perkara itoe
kerena kalau itoe5 orang sampai dilepas, 1 Januari 1930, malahan bisa djadi gelijk- bekerdja bersama-sama oentoek kesela- djoega dalam soal lain-lainnja, hanja tenaga
dan ichtiar kaoem isteri sendiri jang akan
tentoe jang lain-lain merasa masih tidak stelling itoe akan masih beloem bisa di- matan Iboe Indonesia jang tertjinta.
membawa banjak hasil.
Meskipoen
dari
pihak
kaoem
laki-laki
3
kasikan
dilain
tahoen.
enak hati.

berhoe-

boeng dengan oeroesan ini.

Orang jang terseboet beiakangan telah
keterangan itoe dengan mememberikan
soerat djawabannja, jang
nambahi pada
bestuur tidak oesah toeroet tjampoer dalam

perkara inisebab boekan masoek bagiannja.
membikin tiada enak hati
Tambahan
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Sembahjang di Boroboedoer.
Orang kabarkan pada Dj. T. selang

resident, maka djoegaia telah sampaikan hal
pada Gouverneur dengan berikoetkan
ini

beloem

pada soerat, kopie dari soerat Burgemees-

berapa lama di Tjandi

Oleh

isteri Indonesia, di Weltevreden telah
didirikan soeatoe koeimpoelan orang perempoean jang dikasih nama ,,Persarikatan Isteri Jacatra".

Boroboe-

doer di Magelang banjak orang Jahoedi,
orang-orang jang memegang agama Boedha, djoega kaoem Moslim soedah mem-

ter.

Persarikatan isteri Jacatra.
njonja Goenawan dan lain-tain

Hari Minggoe tanggal 25 Mei pagi te-

misih banjak jang ketjewa hati mendengarkan pidato-pidato itoe, akan tetapi
kita jakin, bahwa pergerakan kaoem iste-

Soepaja kaoem iboe bisa mendjalankan

kewadjiban jang berat itoe maka banjak .
oesoel-oesoel jang dimadjoekan, jang

ri akan teroes madjoe dan mendjalankan terpenting soedah semoestinja tentang
dengan tegoeh hati sekalian kewadjiban hal didikan. Bahwa didikan itoe terlaloe
jang telah diakoeinja itoe. Dari sebab besar pengaroehnja ta' oesah kita oeraiitoe didalam karangan ini kita hanja memadjoekan pemandangan
jang terkoetip
dari pidato-pidato kaoem isteri terseboet.
Dalam pidato pemhoekaan, ketoga dari

Menjangkoet sama perkara Gouverneur boeat sembahjang besar dari djam 7 so- lah diadakan bestuur-vergadering boeat
ini telah menoelis-soerat pada Burge- re sampai tengah malam dengan memboe- soesoen atoeran dari perkoempoelan itoe.
meester, kasih tahoe sambil mengoendjoek at perdjandjian-perdjandjian akan mela- Maksoednja tentoe sadja sebagai perkoem- Comite Rapat sdr. Moestadjab bersepada adanja beberapa ordonnantie, jang koekan
kesoetjian
selama hidoep.
poelan sociaal jang lain, ialah boeat ke- roe: ,,Bergiatlah saudara-saudara mempersatoekan kebangsaan kita memperbaresident soedah mendjalankan pekerdja anSembahjang itoe ada digerakkan oleh baikan dan kepentingan orang perem- iki nasib kita, memperbaiki penghidoenja dengan betoel, dan roemah-sakit gepoean, toelis X dalam S. Po.
meente memang berlakoe salah, sekali- koempoelan Fheosophie dari Djokia.
pan kita, berdaja oepaja bagaimana men-

kan

pandjang

lebar

pendapatan

kaoem

iboe. Dari sebab itoe kita tidak heran, ka-

lau melihat sebagian dari kaoem iboe dan

poeteri-poeteri jang soedah insaf bertenaga djoega diloear oeroesan roemaki

tangga,

onal,

mendidik goeroe disekolah nasi-:

mendjadi orang dikampoeng-kam-

poeng d.I.I. Sdr. Soedarmaatmadja berse-

roe: ,Kita bangsa Indonesia seoemoem::
didik anak kita, soepaja dikemoedian ha- nja dan kaoem iboe teroetama, haroes:
ri mendjadi
manoesia jang sempoerna selekas-lekasnja
dalam hiduepnja, dan lain-lainnja lagi, mendiri-dirikan

diseloeroeh negeri kita

Pergoeroean
nasional
pendeknja kita obah segala pekerdjaan atau menjokong pergoeroean-pergoeroean
dan tertib kita, penghidoepan kita, jang nasional.”
selama initidak bergoena.“ Setelah meSoedah tjoekoep soeara-soeara jg. kita
njatakan

PEMBERIAN TAHOB.
Oleh

karena

ini

berniaga

waktoe

moendoer, kita maoe djoeal

lemari-lemari

ada
toko

sepi

dan perniagaan ada

dalam

Toko

goena

No.47

di

kita

dengan

dinding dan Lemari-lemari pandjang

boeat

jang

siapa

ke-

beli kita soeka djoega dibitjarakan itoe roemah

V. H.

Iboe

Kesawan

No.

49

HIAP
Telefoon

No.

Indonesia

boekti!!

me

MO engan

Djeritnja ,Sarikat Isteri Soematera".

Dari wakil S. I. S kita dengar djeritnja saudara-saudara kita isteri dari Andabah bahwa, ,Doenia itoe akandja- las, merdoe sekali kalau didengarkan odi
sebagai kemaoeannjaka- leh kaoem isteri 400 jang dengan soeka
hati akan dimadoe (barang kali ada daoem perempoean.”)
Koetipan ini soedah tjoekoep oentoek lang jang bisik-bisik), dan oleh sebagian
memboektikan, bahwa
sebahagian dari dari kaoem laki-laki di-Padang jang terkenal.
Dengarkanlah nina bobok itoe:
kaoem iboe soedah bangoen dari tidoernja
Dalam pidatonja tentang ,,Perempoean
sebagailiboe sdr. Abdul Rachman menam-

»Bagaimana

besar tanggoengan pe-

rasaan atau hati seorang isteri jang dipermadoe itoe tiadalah dapat saja menggamtang kewadjiban ini didengarkan dan di- barkan dengan perkataan, akan tetapi saja jakin soenggoeh, bahwa kita kaoem isperhatikan oleh kaoem iboe seoemoemnja,

bitjara sendiri pada:

My.

dinioeat 75.
sekali karangan jang masoek, kalau

pemandangan ini djoega dise- dibanding dengan banjak
nja kaoem isteri
jang berdjoeta-djoeta itoe, boekan ?? 222.

jang njenjak itoe, dan sedar atas kewadijibannja jang moeliaakan tetapi terlaloe berat itoe. Moedah-moedahan seroean ten-

Boleh

moga-moga

toedjoei oleh pembitjara2 lain.
Sdr. Soejekti memperingatkan peladjaran

poean:) begitoe djoega oleh sdr. Mahfoeld.

ditempati teroes pada Eigenaarnja ini roemah.

N

dengarkan:

Banjak

dari Nabi Moehammad s.a.w., bahwa djalan
keselamatan (djalan kesoerga) itoe ada dibawah telapak kaki kaoemiboe (perem-

harga patoet.

Pada

maka

(kaoem iboe).“

Adapoen

Kesawan, seperti : Lemari-lemari

persatoean,

Rapat teroes berkata: ,,Ka- kaoem isteri seoemoemnja kaoem iboe dan
memboektikan
mi perempoean
boekan
sebagai kaoem dengan tenaga, dengan
giat
bekerdja teristeri sadja, artinja boekan hanja metni- hadap pada kewadj
iban boeat jang soedah
kirkan roemah tangga dan socami sadja, diakoeinja itoe, djanga
n hanja
tetapi kita djoega soeatoe ,Pen didik", kataan sadja. Sebab kalau tinggal perkita melihat
soeatoe machloek jang mempoenjai hak- dibelakang tabir P.P.I.
(sekarang P.P.L.I)
hak sebagai kaoem laki-laki djoega. Ka- kita mendengar ,,grenengan"
nja sdr. Soemi berkata sebagai ,,Pendidik“lah tang- narjati, Penoelis dari
Sidang
Pengarang
goengan kita jang seberat-beratnja, sebab vIsteri", ,,bahwa
terlaloe banjak sekali
dengan sempoernanja pendidikan
kita Saudara kita dari
pihak perempoean jang
akan membawa hasil kemocliaan, kema'- tidak atau beloem
maoe bekerdja oentoek
moeran (lan kesedjachteraan tanah toem- Soerat kabar kita.“
(Ah, djembel itoe napah darah kita. Djadi kema'moeran dan manja. Pen.).
Soenggoeh masih djembel:
kesedjahteraan tanah air kita, ada se- djoemlah karang
an jang
bahagian besar didalam tangan tahoen jang laloe 104, jang masoek pada
toea Comite

HIN
939 Medan.

teri sekaliannja

nistjajalah

dapat

merasa

istimewa poela oleh kaoem isteri danlaki2
jang hanja memikirkan keperloeannja
dan hidoep dengan senang, tidak
sendiri
maoe
mendengarkan dan memperhatikan
keloeh kesah - Iboe Indonesia.
Dalam pidato sdr. Hajin ah kita men

an

sendiri. Djadi tidak dengan minta2 kaoem iboe dapat menjampaikan tjita-tjitanja.

bagi jang menanggoengnja,lerabih dalam makannja dart
ratjoen,
minoem
tjoen.,) Djika kita
segera djoega mati kita “oleh karenanja.

dengarkan

kejakinan atas kekoeatan

Dengarkanlah soearanja. ,,Kita haroes per-

tjaja kepada

tenaga dan ichtiar kita

sen-

diri, pergerakan kita tidak akan tergantoeng.

perasaan

itoe,

lebih-lebih poela mereka

jang soedah mengalami

sendiri permadoe-

itoe.

Tiadalah salah rasanja, djikalau-

katakan,

bahwa

permadoean

(Lihat dipagina IV.)

saja

itoe

Sumatra.

Persdelict

Persatoean

)

di-Taroetoeng.
T.S.M. Simandjoentak dihoekoem 3 boe-

lan pendjara.

Congres Sumatra Thawalib ke 1.

NAD

DARI MANDAILING.”

KAWIN
PAKSA,
Mn

V

Mengertinja itoe jurist-prudentie, jaitoe, |dalam oendang-oendang orang menerima
Ibahwa jang diseboetkan sesoeatoe

-

koea-

ala, dia seboetkan,

epada

karena

mana-mana

mt mg

pekerdjaan jang di-

neboes sawah-sawah

itoe, serta membawa

terangkan:

Perkawinan

itoe baiklah

ditjoba.

kerdjakannja itoe salah, itoc telah me- djoega oeang sebanjak digadaikan sawah
Adoehai bapa dengannja boenda,
nandakan
ia
bersifat
kebinatangan itoe.
Berilah ampoen akan anakda:
Jang memegang tertoelis seorang lakijan siapakah manoesia jang tidak bersaTa' boleh tidak dengan tiada,
laki nama Lirin tinggal di Palinggam.
lah
Hamba terima mana jang ada.
Ia atau warisnja menjatakan keberatan
Dengan apakah orang mendapat kedjika
sawah
itoe
diteboes
sekarang,
dan
madjoean, tidak lain tidak boekan ialah
Si Gadis itoe didjoendjoeng tinggi,
ia mintak soepaja lepas satoe tahanan
atas tiga sifat:
Djanganlah hamba disiksai lagi:
1 Sifat kekoeatan economie, dengan lagi.
Soepaja
bapa djangan meroegi,
Tentoe sadja jang menggadaikan tidak Hambapoen
adanja kekoeatan economie bolehlah neterima apa jang dibagi.
geri itoe madjoe baik dalam segala hal, soeka, sebab sekarang ia ada sedia
takoet kalau nanti oeang itoe . Antara lain-lain ia njatakan didalam ia
kalau tidak ada economie dalam negeri oeang,
itoe njatalah negeri itoe akan tinggal se- habis lagi dan kedoea tempo menoeroet poenja soerat permoehoenan bahoea ia
perdjandjian soedah liwat banjak, semen- melakoekan pekerdjaan itoe ada sebab
lama-lamanja dibelakang.
tara

ia

datang

kasih

tahoe

8 kekajaan,
Toean

Besarnja

menoeroet

bersalah, sedangkan hanja 1”/, jang baik.
Kira2 4abad
jang telah laloe, manoesia
'kita disini telah mendapat didikan dari
loearan, semendjak 4abad itoe sampai kini,
soedah diklas berapakah bangsa kita
sekarang ini? Klas nul atau klas berapakah
kita sekarang? Kita dan otak kitakah jang
salah? sipendidikah jang bersalah?
Bangsa Arab, dahoeloe kala terhetong

diloear tahoenja jang poenja asli.
(Kemoedian)
Oeroesan ini telah djadi
selesai, dengan sawah, itoe djadi djoega
diteboes oleh jang menggadaikan.

Perkara

—ahjasa
rampok di Lamboeng

Boekit,

Berselang beloem lama ini di Lamboeng Boekit (S.W.K) roemahnja Maroedin di soeatoe tengah malam dikoendjoengi oleh rampok jang selainnja gondol
berbagai-bagai barang perhiasan seharga
satoe bangsa jang biadab, tetapi
sesoekira-kira f 22, djoega soedah memoekoel
dahnja lahir Nabi Moehammad dan setelahnja 23ia beroemoer, semendjak
itoe Maroedin tzrseboet dan ikat djoega seorang nama Joeng Djareg, sementara seobangsa Arab mendjadi orang
baik dan
mendjadikan haroem namanja
kemana- rang anak perempoean Maroedin diantjam
begitoe roepa.
mana sampai kebenoea Eropah termoelia
Penjelidikan jang berwadjib disana dibangsa Arab itoe, karena mereka mendadalam perkara itoe
menjatakan bahwa
pat didikan jang sempoerna dari
Nabi
orang jang melakoekan perampokan ada
Mohammad.
bernama Nawar alias Pa Onah dan Boe-

Bagaimanakah hal kita jang telah terdi-

dik 4abad sampai
kini, klas berapakah
kita sekarang ini? inilah satoe kelemahan

ioeng Hitam.
Perkara ini tadi

siang

'
diperiksa

Vr.:

toean

satoe

penghinaan,

saja anggap
rang
enak
.

Saja

A. Moein,

Postwissel

Pesanlah

pada

ampoen pada Wali Negeri,

1f

dan

disediakan

oentoek

Februari

Candidaat

1074

Toeandengan:

kita beroleh pesanan. Rahasia dari jang beroleh prijs dipegang

adres

dari ganggoean....,. tetamoe oeang

jang

specialist

Firma HARNAM

en wakil pers.

boecat

SINGH

LOTENDEBITANT.

23

& SONS

Jang telah madjoe kehadapan, ertinja telah pindah dari Moskeestraat 42 (gang
tikoes), ke straat jang ramai, jaitoe OUDEMARKSTRAAT No. 20 MEDAN.
.
N. B. Pembeli
soepaja

-

dari

kita jang beroleh prijs, silakan kirim lotnja pada kita,

kita

oeroeskan

gembajaran

prijsnja

sampai

beres,

dengan

gratis kita tidak ambil commissie apa-apa. Banjak Selamat!

000001000000

Toko en Drukkerij ,, THE ROELAM COMPANY”
Willisstraat No. 23

Tel. 1352

Medan.

HALLO-

Vr.: ,Apa Europeesche Bestuursambte-

Batavia

1 LOT

orang membelinja, sebab makloemlah tahoen 1930 ini sangat soesah, tidak ada harapan lain
boeat djadi kaja, selain membeli lot dari kita.

naar tidak mempoenjai koeasa ?“

R.v.J.

oentoek pembeli:

Kalau ingin menoeroet djedjaknja toean-toean jang telah beroentoeng itoe. maarr s...o.or.r
silakan dengan selekas-lekasnja mengatoerkan pesenan, soepaja djangan kehabisan. Bereboet

S.:,Ja, tetapi perkataan jang tidak enak
itoe sekali2 beloem boleh dipersamakan dengan menghina, tjoema hampir sama sadja“.

1917, T,109. blz. 139.

f11,35.-

dan INDO CHINA

perkataan jang tidak enak hampir sama ertinja dengan perkataan menghina.“

drijf nochovertr. op.

dengan saja

(Ada samboengan.)

080440644000
66 ama

mis-

saja, sebab

lekas, tjoema dengan mengirimkan:

soepaja djangan menjoesahkannja,

Gramafoon

»Apa toean
ada mendjoeal
dengan plaatnja compleet?”

»Ja,

,.The

intjik

Roelam

Company”

ada satoe-satoenja toko dikota ini jang
kasih datang Gramafoon dari fabriek-

Landraad Padang. Kedoea terdakwa moeng
kir keras, tetapi boeat jang pertama (Na-

ngan 9 boelan pendjara, soedah mengirimkan ia poenja soerat permoehoenan

rahsianja pada

berboeat begitoe, seroepa itoe dengan j.
saja tidak goena lagi djadi manoesia.

liat jang soedah-soedah paling banjak pembeli dari kita jang beroleh prijs, dan
perhatian publiek lebih besar pada kita, dari antero INDONESIA. sampai di

boeat saja merasa bahasa

leveren de te laste gelegde feiten

baik saja mati, kalau saia

Keberoentoengan! enz.

peroleh. dengan

S.: ,Dengan menjeboctkan Europeesche
|
Bestuurs-amttenaren s: dja, b:I: em boleh
oleh

Padang jalah jang telah dihoekoem oleh
Landraad
Padang
tanggal 14 Mei de-

verslaggever.

tegoeh,

'

diseboetkan itoe sesoeatoe kceasa, sebabagi kita bersama.
gaimana jang dimsksoedkan oleh artikel
Sebeloemnja abad jang 18 orang
dan
war alias Pa Onah) ada didapat keterangan 207 dari W. v. S."
doenia semasa itoe aman dan
sentosa
Vr.: ,,Mana boleh".
tijoekoep jang menjatakan ia bersalah.
tetapi semendjak abad jang ke 18 itoe samS.: ,,Dalam itce artikel 207 diseboetSetelah dibikin raadkamer seperti biapai sekarangini, doeniatjektjok,
bising,
kan ,,een gestelde macht” jaitoe sesoemanakah jang baik dahoeloe dengan jang sanja, Landraad mendjatoehkan hoekoe- atoe koeasa, sedang een Europeesche
man pada Nawar lamanja 5 tahoen da:
sekarang ?
Bestuurs-ambtenaar sadja, beloem mempat
potongan selama didalam tahanan, seMenoeroet perasaan saja, kata spreker,
poenjai soeatoe koeasa jang tentoe, sebab
jang dikatakan kemadjoean ialah aman mentara Boejoeng Hitam sebab koerang Europeesche Bestuurs-ambtenaar itoe ada
terang bersalah dibebaskan dari hoekoeman
dansentosa (tepoek tangan).
jang bekerdja oentoek Volkstelling dan
Jang terhoekoem menjatakan maoe ber- ada djoega jang boeat oeroesan sawaht. Doesgi Samad menerangkan organisatienja Sumatra Thawalib semendjak dari pikir apa hoekoeman itoe ia terima ata- meeting d.s.b. hingga dia beloem lagi
bermoela berdirinja sampai kini, jg. mana wa tidak.
mempoenjai koeasa jang tentoe, sebagai—O—
pembitjaraannja ini mengandoeng arti kepamana jang dimaksoed oleh artikel 207
Soeatoe perkara boesoek.
da kalangan Sumatra 'Thawalib.
itoe".
K. seorang perempoean mangadoekan
Kemoedian spreker menerangkan, bahaLebih djaoeh
toean Simandjoentak
sa atas kepoetoesannja segala wakil dan halnja pada jang berwadjib di Taloek toendjoekkan
erti dan maksoed
artikel
tjabang dalam satoe besloten vergadering Kaboeng j.(S.W.K.) ia bermoela telah dipe- 207 itoe dengan berbagai-bagai keteranama Sumatra Thawalib ditoekar dengan gang oleh seorang laki2 bernama O. ketika ngan jang mana sama sekali tidak berPersatoean MoesliminIndone- berdjoempa di Tapi air disana, dan kemoe hoeboeng dengan soeatoe apa dengan
sia (P.M..) dengan soeara gemoeroeh dian laki-laki itoe djoega soedah naik di- toelisan-toelisan beliau dalam Persatoeperempoean
terseboet
boeat an itoe.
vergadering menjatakan riangnja, atas hi- roemah
langnja Sumatra Thawalib, dan timboelnja memaksa melakoekan perboeatan mesoem,
Keterangan O. ada lain matjam : K. ada ,Dan sebab-sebab toean itoe lebih jakin
Persatoean Moeslimin Indonesia (P.M.I.)
bekas isteri dari mamaknja
nama R. ta' akan bisa dihoekoem menoeroet itoe
(tepoek tangan).
Perempoean
itoe
soedah
berkali-kali
minta artikel, beliau memperingatkan satoe juristt. Ali Amran Djamil, menerangkan lebih
prudentie, sebagaimana
terseboet dalam
djaoeh, bahasa setelahnja bertoekar nama kawin dengan ia (O). akan tetapi soedah
boekoenja
Mr.
J.
Duparc
,, Verzameling
Sumatra Thawalib
dengan Persatoean tentoe sadja O. menampik, sebab masalah
van
Nederlandsch-Indische
Rechtspraak
Moeslimin Indonesia, ia tidak akan menji- isteri mamak maoe dikawini, apalagi maken
Rechtsliteratuur”
'Tweede
Vervolg
sihkan kaoem lelaki dan perempoean, ia soed
jang demikian itoe semata-mata
bladzijde
53
No.
10
jang
boenjinja
dibaakan bekerdja bersama-sama, mana jang boeat melepaskan sakit hati terhadap pada
tjakan
oleh
toean
Simandjoentak
sebagai
patoet dikerdjakan bersama, spreker me- simamak itoe.
Goesar atas penolakan itoe, maka K. terseboet dibawah ini:
njeroekan kepada vergadering dan kepada
Zekere aantijgingen waren gericht teoemat Islam seoemoemnja soepaja sama- sekararg katanja mengadoekan ia sebagai
gen de Ini. politie-agenten te Batavia,
ganggoe padanja.
sama menoendjang dan menjokong mak- orang jang
Manapoen jang benar diantara kedoea
niet tegen het geheele politiecorps.
soed Persatoean Moeslimin Indonesia ini.
Een politieagent is niet een der openmatjam keterangan ini kita tidak mendapat
(tepoek tangan).
bare autoriteiten vallende onder het
tahoe, sebab kedoeanja seperti ada perkabegrip ..gestelde macht“ van artikel 25
t.H.A. Malik Karim, menjatakan soeka ra boesoek.
Hari ini mereka itoe sama menoedjoe
van het
Drukpersregl. Waar nu de
dan rela bekerdja bersama-sama, itoelah
strafbare feiten in dit arti. genoemd,
jang ditjari dan ditjintai, Mohammadijah kekantoor adj. hoofddjaksa boeat diperikalleen tegen de daarin opgenoemde
djaoeh. (R)1 ANE
menjatakan setoedjoenja atas organisatie sa lebih
5
machten - collectief
- kunnen worden ge" Sumatra Thawalib dan
karan nama
Mohon gratie.
pleegd, indien zij uit meer dan zen permendjadi Persatoean Moeslimin Indonesia,
soon bestaan men iedere aanwijzing
Dengan perantaraan Landraad Jakoeb
kalau" maoe
bersama-sama
bekerdjalah
ontbreekt, tegen welke politieagenten in
madjoe, djanganlah menjisihkan diri itoe, jang menggoenakan certificaat palsoe boehet bijzonder de aantijgingen zijn gericht,
at
melamar
pekerdjaan
politie
agent
di
n.
dalam dadanja ada bersifat kebinatanga

(tepoek tangan).
Fort de Kock 27 Mei 1930.

bisa

f 2.000.000.—

MELAKA

ada satoe perkataan j. koeoentoek saja dengar, tetapi

ajang

Vr.:

S.:,,Lebih

boekakan rahsia orang j. mempertjajakan

jang gentleman
sedjoemlah f1.000.000.—
jang dibagi
f 150.000.—f 100.000.— f 75.000.— f 50.000.— f 25.000,—
f10.000,— f5.000.— f1.000.— enz. enz. sampai f 25.—

kita, boekti
menjebabkan

boeat saja tidak

ye : Sebab boekan poedjian (lof).“

,Sebab ?“

Ini kali besar sekali harapan jang djoega prijs lebih besar, bisa diperoleh dengan perantaraan

tetapi itoe perkataan

boekan penghinaan!“

Vr.:

Pengharapan besar bagi toean, djika toean memesan lot pada kita, sebab
loterij jang laloe kita djoeal 997 diantaranja 50 loten jang dapat prijs dari
f10.000.—
f5.000.— f 1.000.— f500.— f100.— f50.— dan f25.—

Samboengan kemarin.
Perkataan apakah itoe, kalau

begitoe ?“
S.: ,Itoe perkataan

Vr.:,Toean bilang t. ada mendapat bisik-bisikan dari kanan dan kirj. Maoekah
toean menerangkan siapa2 itoe orang !"
S.: ,,Biar mati saja tidak akan memberi
tahoekan nama2 dari itoe orang.“

»Loterij Besar” baroe
»Bataviaasch - Kinderziekenhuis” Wettevreden C.s.

nja, dus soedah tentoe intjik bisa dapat
dengan harga jang paling moerah apa
lagi intjik boleh bajar dengan djalan
ansoeran".

»Baik intjik, saja segera perloekan”.

»Nah, kirim dan satoe boeat saja",

|

000000000000000
000000000000 000000000000000000000

manoesia

sitoe ada api !"

Kesenangan,

—

—0—

djoega 99”/, diantara kita

orang
menerima dan memberikan itoe
sisip".
Saja
mempertjajai itoe bisik-bisikan,
sebab saja tahoe,
kalau tidak api
dimana adaasap".
Vr. Ja, djoega dimana ada asap di-

060006000000 am
0000000000

2. Sifat kekoecatan
Roch, dengan kebiasaan itoe sebeloem dilakoekan pem- menoeroet andjoeran Moehamad Jatim
jang telah merobah soerat itoe, siapaoleh
sifat roch kita, bolehlah kita menem- boekaan kepala bandar.
|
Landraad djoega soedah dihoekoem lapoeh padang kemadjoean berlomba deJang memegang gadai bertahankan tidak manja 9 boelan.
ngan orang lain.
maoe sekarang, kerena sawah itoe soedah
Ia meminta soepaja ia poenja hoekoe3. Sifat didikan dan kesopanan, de- telandjoer disewakan pada orang lain kaman
dihapoeskan, atau dikoerangkan atau
ngan didikan dan kesopanan, kita moelia tanja.
diberikan soeatoe hoekoeman perdjandimata bangsa asing, kita berharga diPerkara ini soedah diadoekan oleh jg. djian (voorwaardelijk).
pandang mata
asing, sifat inilah jang mengadaikan pada Assistent Demang.
Tinggal lagi, apa ia poenja harapan
amat penting dalam kalangan pergaoeOrang berharap soepaja perkara ini terkaboel atau tiada. (R).
lan bersama, kalau kita koerang didikan dapatlah kiranja di bereskan dengan djadan koerang kesopanan njatalah kita akan lan perdamaian, sebab ada jang mengaPers-delict Persatoean.
tertjetjer dimata orang asing, pertjajalah
takan sawah itoe barangkali telah disoedara-soedara. (Tepoek tangan).
pindahkan gadaiannja pada orang lain
Pemeriksaan To
Rechtbank.
Toean Nagib Thaib berbitjara: Manoe-' oleh jang memegang-gadai itoe, perboesia itoe seperti sifat langau hidjau, soeka atan mana tentoe sadja ada tidak boleh
Voorzitter Gezaghebber.
hinggap kepada barang jang boesoek, begitoe

.

apanoeli ini djoega ?“

jang ada di Batavia atau sekalian EuroS.: Kalau saja perhatikan bisik-bisikan
pengen
Bestuursambtenaar jang ada di orang dipeloearan di Bataklanden, saja
Dengan si Gadis ta" soeka dikawinkan,
apanoeli-collectief-sedang kalau satoe- pertjaja, jang disini benar hebat itoe sisip,
Pandjang dan lebar dia toetoerkan.
satoe atau sesebagian itoeclah boekan jang tetapi saja sendiri beloem pernah melihat

Berbagai

Oleh Groote Rapat di Taroetoeng jang
bersidang 30 Mei dengan divoorzitteri
dinamat-sesoeatoe koeasa (een gestelde
di Fort de Kock pada hari Minggoe oleh gezaghebber disana, soedah meng- Bapa poen marah boekan kepalang,
macht.)
hoekoem toean S.M. Simandjoentak, be- Moekanja merah mata membelalang:
. tanggal 25-5-30 bertempat
di Scala
Taroedi
Persatoean
hoofdredacteur
kas
Bio Congres dimoelai djam10 pagi.
Si Anak dibentak tidak berselang,
Vr.: ,Ja. Tetapi ada djoega jurist prutoeng, jang terda'wa menjiarkan toelisan Tempelengpoen tiba tiada berhalang.
dentie
jang membilangkan, bahasa Eurojang menghina, seperti telah kita siarkan
(Samboengan kemarin.)
peesche
Bestuursambtenaar mempoenjai
tiga
sedjak
Si Anak mendjawab berterang-terang,
Lebih djaoeh spreker menerangkan verslagnja bertoeroet-toeroet
koeasa".
hari
ini.
Walaupoen saja diboenoeh sekarang:
keguenaan kita beladjar, - soepaja kita
S.: ,Tidak sadja gjoema Europeesche
—0—
Kepada si Gadis djatikoe koerang,
tahoe dan pandai, dengan apa jang kita
Bertuurs-ambtenaar
ada mempoenjai koePerkara gadai menggadai.
Moerka bapanja bertambah garang.
toentoet dalam sekolah itoe.
asa,
semoea
orang,
saja
djoega ada membeceang
laloe
jang
Kira kira 10 tahoen
Didikan, dengan didikan akan memaSi
Anak
diterdjang
seraja
ditampar,
“poenjai
koeasa,
tetapi
apakah
kekoeasaan
pendoedoek
di
Loeboek
Ipoeh
(Paoeh
V
)
kaikan kepandaian itoe, menentoekan
Diatas
lantai
djadi
terdampar
:
jang
begitoe
jang
dimaksoed
artikel 207
bidang
16
menggadaikan
ada
Asoei,
nama
hingga dan batasnja.'
itoe, tentoe tidak.
kira-kira f 1000. dengan Badanpoen litak laksana lapar,
Satoe orang jang mengerdjakan peker- sawah seharga
Vr.: ,Adakah toean soedah tahoe, badjaan jang salah, ia tahoe bahasa peker- perdjandjian jang menggadai boleh mene- Didalam roemah mendjadi gempar.
hasa
disini "betoel ada itoe sisip begitoe
boes
kembali
djika
tempo
soedah
lewat
5
djaan jang dikerdjakannja itoe salah, teSi Anak dihantam tidak perdoeli,
hebat
?"
tahoen.
tapi masih dikerdjakannja djoega, ini hal
Sekoedjoer badan habis dipoekoeli,
S.: ,,Pendapatan saja seroepa dengan
Dengan adanja perdjandjian jang demikarena ia koerang didikan.
Si
Anak
ditelandjangi
poela
sekali,
pendapatan
Pemerintah membilangkan ada
Orang jang mendapat didikan jang - sebagai diketahoei tempo itoe soedah
Tangannja
diikat
seoetas
tali.
itoe
sisip,
sebab
kalau Pemerintah tidak
'sempoerna, meskipoen ia miskin sekali- iwat.
berpendapatan
jang
itoe sisip mesti ada,
Sebab
jang
menggadaikan
soedah
datang
poen maoelah iatidoer ditanah dari paSangkin sakitnja bertambah-tambah,
mendapatkan jang memegang gadai jang Si Anakpoen bangkit berdatang sembah: saja rasa, Pemerintah ta' akan melarang
.da ia mentjoeri barang orang lain.
Manoesia ialah bersifat kebinatangan, njatakan iapoenja keinginan hendak me- Adoehai bapa” ampognlah hamba,
-

uan

Oia

sa, kalau ditoedoch sekalian politie-corps

CELL

ANAA TT
0
&
0
»
@
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TOKO OBAT & AGENT MECCA GANGERS
S.M.
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NAWAWI

PADANG

BOELANWEG,

AJLMANDILI
MEDAN-DELI

(O.K.S)

$
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Sang
indahnja.
Sang

kakek

loepa

akan

kegaekannja.

Ia pelesier kemana-mana
pemoeda-pemoeda

bingoeng

harian, sitoea-bangka itoe tambah
bertambah berapa kali lipat ganda
sang kakek

Ia berdandan-dandanan seindah-

dengan

melihat pekertinja.

jang

aksi

itoe

Dari sehari-kesa-

ranggi kelihatan. Keheranan

hati mereka

dengan

bertambah

gadis jang moeda belia.

tertjengang.

Masing-masing

?
0
&
0
@
2

tanja bertanja sinjongnjong apakah jang dipakai si kakek itoe? “
KALAU

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

OBAT

KOEAT

IALAH:

,SAFOEFHIDJAZI"

$

Obat jang tiada berimbang tentang kemoestadjabannja!
Baik sekali oentoek

orang

W

sesoedah lama ta' poenja lama

jang hampir berobah itoe nikah

Pemoeda-pemoeda

$

tiada kalanja.

toeas apalagi

pemoeda-pemoeda!
Harga per blik .

si

oo $

Beli banjak oentoek didjoeal lagi dapat korting jang me€ngoengtoengkan sekali.
Menoenggoe pesenan dengan hormat,

000000 00000000000000000009
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RESTAURANT

MOHAMMADAN

No. 40 Moskeestraat

Medan

Belawan

Ui

Tele. 42. Il

|

Atapweg

Paleisweg Soekaradja.

Telf. 1119.
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Haa
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Toko Katja Nata

kita baroe terima perkakas
boeat pereksa mata jang model

LA

dari kajoe

Menoeggoe dengan horma

Sedia kamar-kamar tempat menginap, penerangan tjoe oep dan senantiasa
dari
Gen
dapat angin baik. Makanan saban waktoe dapat jang La abi
Kamar-kamar mandi, menjeSoesoe mentah dan Air Lemon, sedia seteroesnja.

«Il

nangkan bagi tetamoe. Tjobalah koendjoengi Roemah makan kami !!

pada:

Baroe)|

4

?

TEMBAGA

(
&
&

Telegram adres :
ISHAK ISMAIL
22

Medan.

1548

15

jang

telefoon

ada

Cheong

ca

batikhandel

Menoenggoe
dengan hormat

0 0 4 Ga

6»

Gan

5

njemboehkan penjakit di dalam badan seperti ngiloe-ngiloe, tidak enak tidoer, dan
bisa dipanggil dilain tempat, tentang bajaran boleh berdamai lebih doeloe.
Dan

No.

:

NN

Inilah

adres

Batjalah
Sinar-Deli.

DELI

Dan bisa beli banjak
atau sedikit pada kedef'

Inilah satoe perkakas jang dinamakan Electro Sithy Apparapus, soeatoe pendapatan dari Mr. Noishiki Electro. oeatoe perkakas electrisch, jang dapat me-

MEDAN

riboean
menjediakan

Membikin dan sedia berinatjammatjam barang dari tembaga seperti talam, priok, lampoe dan
pot boenga. Djoega bisa bikin
segala barang dari tembaga menoeroet
model
jang disoekai
orang jang pesan asal sahadja
ada tjonto atau gambar.

No.

Mandailing

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

Julianastraat 99 ' MEDAN

Tepekongstraat

'
&
"4

Adres soerat-soerat dan pesanan:
H. ISHAK ISMAIL.
Medan.
Oudemarkstraat 2 Medan.

Ng

ime Co.
GohK

Swee

6

hormat,

Padjakgantoeng

TOEKANG

dengan

Menoenggoe

&
?

paling baroe.

Mode

bagoes.

»

itoe, ketjil dan besar.

mesin

sedia mendjoeal

Tanjalah

6

,

keterangan lebih djaoeh pada:

K.

NAITO.

Tel. No. 1177. Medan

3 Prins Hendrikstr.

Me

B. BAROEMOEN van WELTEVREDEN.

REPARATIE ATELIER:

na

en

4 Ga

? sm

matjam jang lain.
Harga moerah, barang

9
9

hormat.

4
&

Batikhandel merk H. ABDULHAMID

Menindjau en Padang.
Menoenggoe dengan

4
&

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

pendjagaan dengan rapi dan djoega djad 6
agent Auto "boeat pesisir dan barang- 6
barang pergi ke Tapanoeli, Fort de 0
Kock,
118

0
o

Djoega lain-lain potongan, badjoe anak-anak, topi anakanak. kemedja soetera.

4
o

ditanggoeng

&

Oudemarkstraat 2 Medan

kasaran.

Sedia

HADJI" ISMAIL

dan

—M—
tempat menginap,

aan

Timoer

Apa ini?

PERKAKAS ADJAIB.

6

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

o
0

mengadap Padjak djoealan
kentang Medan.

TOKO

mode

batik haloesan

(Pasar

26

No.

Foetjanstraat

sampai

?

Uu.

KARBA

G

angan

90006060
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Gangaa
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RUROPA

—arae—

(&

kain

N

A

02.

Ka Ha, dan Toe.

ai

matjam

I N

:
'oko

|

4

4 aan

Roemah Makan
M

tetamoe, dengan Sabar dan Hormat.

Kami berdjandji menerima

83

? cc...

Hanny Kelana sc
KIE MOEI SENG & Co

No.34

2

ongkost.

:
Nan
I
Satoe Roemah Makan jang paling “bersih di Badan,
6 moe.
Mempoenjai Pelajan jang radjin dan mengerti Sang

dan lain-lain.

dipakai boeat
jang
djamia tjotj
sehingga peng,
seperti
ia

kala.
:
1
£
Siapa-siapa toean-toean jang &
penglihatannja koerang terang,
kita soeka
tolong pereksa
dengan
tiada
memoengoet

MUA

dala Adaa

bel

Mesin Toelis, Grapbotipe, Adiremogngik

Gramophon

TN

en

Edison

Dick.

esin

oelis

(met electrische

“Kool(pcah)
Mesin ToelisDidalanejang Afdeeling
toea bisa
kembali baroe.
00:

eta

dibikin

SCHRIJFMACHINES

TN

Oostkust van Sumatra

boeat

membersihkan

Toelis.

N. B.

'hands,

Djocal
sekarang

dan

bisa terima Abonnemert

dan

memperbaiki Mesin

beli Mesin

Toelis 2de

“sedia djoeal Mesin Toceii

hands merken, REMINGTON, ROYAL
OLIVER, LINDETEVES,CORONA, EDIAL dan
Machine Giling padi. Kita kasihGrantie satoe

Kesawan

Papan dan brotti - brotti

baroe,
kalau
pereksa
mata
terang bisa kita
gengan katjanja
ihatan
terang

|
o
o

BERDAGANG
Meranti dan Poenak (damar batoe)
roepa-roepa oekoeran jang terbikin
oleh Fabriek N.V.S.H.M. Singapore,
dengan harga moerah.
Djoega selamanja kita ada persediaan
roepa-roepa oekoeran.
kajoe faoet
Anak kajoe, bamboe Siam, atap Nipah

00 0Ggnania0?
Awas! Batja Teroes.

1 aa

mn

IN

GD

A

ad

.
.

6 cc» Gi

MEDAN.

ai

MP

TN

||”

FIRMA maozi nOnanao ta1 «ons

Pe

HOTEL

tahoen,

Lijst

Mentijp

10 djaribeladjar sendiri

karangai O.K. M.D. Gamboes harga F1.90.—

Toean -toean datanglah persaksika
Mesin Toelisnja harga boleh berdame.

sendiri

Me pk

PN IE

1 — Pesenan banjak dan sedikit, kami terima dengan senang hati.

ca

UU

a

UU

Goentingan atau potongan pakaian jang paling bgoes dan netjis, tjoema didapat

pada:

99

h

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

Pekerdjaan rapi dan bagoes.

Ditanggoeng pekerdjaan kita

. menjenangkan publik. -

|

Persediaan besar dari: “Jas Hoedjan (waterproof), Kraag dan dassie leher, Helmhoed dan Iain-ain.
2

|

5

MS

!
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ELD'S
CORNFI
KESAWAN 88 MEDAN

MAGAZIJN.

pegat

TELEFOON 266
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e@a u
200

te

eka
Tuattan

jaman

djoega,
Pedih

pekerdjaan
satoe
j
j
ia-si
jang
sia-si
dengan
tidak
mengindahka
pena

am

» na

ARA

s

Persediaan oentoek hari Radja.
koemboeh (S.W.K.)lAchmad gelar Soetan
" (Samboengan dari pagina I blad II).
Maharadja,
tadinja
t.w.
beambtelichter
Den
Haag, 31 Mei. Pada 31 Augustus
' Akan tetapi orang jang — dipermadoe
di
Port
yan
der
Lean
(S.W.K)
jang akan
datang "H.M.
K
in akan
itoe, roesak "dan Pa
hatinja serta meIdem
idem
di
Padang
Pandjang
(S.W.
mentjapai
oemoer'
lima”.
poeloeh
tahoen.
nanggoeng ia selama-lamanja (kalau tidak
K.).
Kamin
gelar
Soetan
Mansoer,
idem
Pada
hari
itoe
akan
dirajakan
dimana
sekalari atau mati ngenes. Pen.) hidoep segan
idem
di
Sawah-Loento.
rang
telah
dimoelai
persediaan
oentoek
akan
mati tak maoe, demikianlah keadaannja".
Idem idem di Terandam (S.W.K.), Bamengadakan pesta jang besar.

IboeIndonesia menangis dan
mendjerit
djoega: Dengarkan- heramsjah gelar Soetan Perpatih idem
idem di Tapibandar (S.W.K,)
lahdjerit itoe!! :
Idem idem di Palembang, Teukoe OesDjadilboelndonesia menoengman Basjah idem idem di Tapatoean
goe boekti dengan menangis.!!
Poeteri-poeteri dan - poetera-poetera (Atjeh).
Idem idem di Fort de Kock (S.W.K.),
Indonesia, lihat dan perhatikanlah Film
Said
gelar Soetan Radjo Amas beambte
Bitjara
lakon: ,lboe
Indonesia
ditempat
itoe djoega.
Soengkaw as,
P. T. T.
'
St. Soembangsih.
Diangkat mendjadi klerk pada Post dan
#(Tjetakan renggang dari Pen).
Telegraafkantoor di Medan, J. Detwert,
tadinja wd. klerk.
Congres V. I. P. B. O. W.
Diangkat mendjadi daggelder pada Post
Nanti
tanggal 8 dan 9 Juni Vereeniging Inlandsch Openbare Werken dan Telegraafkantoor di|Medan, de Soijsa,
dengan divoorzitteri oleh toean Soeroso, tadinja particulier di Medan.
Diangkat mendjadi daggelder pada Post
akan diboeka congres di Djokdjakarta.

setengah tiang

danja akan

memadjoekan

rintah Tiongkok soedah

itoe peme-

menitahkan paprotest

satoe

Den Haag, 30 Mei. Holland Amerika
Lijin
— mendapat kabar dari Port Said,
Diangkat djadi t.w. Beheerder kl.3 di
bahwa
kapal ,,Vechtdijk" terhindar dari
Manggar (Billiton), Adiwikarta alias Andadikarta, tadinja onderbeheerder 2de kl.

dari Poerwakarta (Krawang).
Dipindahkan dari Fort de Kock (S.W.

Seboeah

pada

sisinja.

pompa

kapal

Roecangan

jang

terletak

keempat,

dimana api berkobar ada tertoetoep.

K.) ke Koetaradja (Atjeh) schatter, Kilian.

Harta jang tersemboenji di-Zaandam beloem
kedapatan.

Idem dari Padang Pandjang (S.W.K.)
Zaandam, 31 Mei. Penggalian barang
ke Sabang (Atjeh) t.w. beambte,sIsmael.
Idem dari Taroetoeng (Tap.) ke Baroes jang tersemboenji itoe soedah diperhatikan. Orang dapati lobang-lobang peng(Tap.) t.w. beambte, Roefinus Pardede.
galian
soedah ditimboeni. Ingenieur DjerIdem dari Sigli (Atjeh) ke Pangkalan
Soesoe (S. O.K.) t.w. beambte, Moeham- man toean Langhirt soedah berangkat
kembali ke Djerman. Kenjataan bahwa
mad Arif.
Idem dari Moearaenim (Pal.) ke Tjoe- peti jang akan digali jang berisikan oorbel
itoe, oleh seorang Zaandam dilemparkan
roep (Benk.) t.w. beambte, Redjoesin.
kedalam
lobang.
Pajadi
kassier
t.w.
Diangkat djadi

00000 au

Baroe”

Lekas

itoe ?

,Anggoer Oesiat”

0000

Made bij Indonesier sedjati

Internationale Wegen

ABDUL WAHID
Kleermaker-

Balistraat No. 6.

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

Ditanggoeng bagoes serta pas
potongannja

dan

menoeroet

kemaoean

model

orang zaman se-

karang dan sedia kain-kain.
Diloear kota Medan kita bisa

kimm dengan rembours.
Menoenggoe dengan hormat.

mmm

Kemedja

perhoeboengan

Tanja keterangan pada

GRAMOPHOON

COMPANY

Oudemarktstr. 2 Medan.

Medan

Chasiatnja 10 matjam.

Beli banjak boleh berdamai
Hamzah

pada :

Tamboesai

Emmastraat No. 52
Medan
dan pada jang
MENGELOEARKANNJA

066 6 can

Harganja tjoema f1.-

t

(Soeatoe

tjerita jang

Postwissel F 11.35 Kita tanggoeng
Menoenggoe

didalam

nanglah

ia

akan

Tempat

Sub agent: S. PALAR. Aloer Gantoeng 44 Pangkalan Brandan.

Sitti Anizar

jang

wadjah moeka

dihadapannja, boedi jang baik, tjakap

lemah lemboet, segala hal jang doeloe-doeloe

terbajanglah dalam hatinja.

“Sekarang sajaakan pindah!, ,haroeslah saja beritahoekan

pada

Sitti Anizar.— Dalam hatinja

ia

. Ketika itoe diambilnja sehelai kertas dan dimoelainja menoelis soerat itoe, begini boenjinya:

teroetama

"

dari”

1. Kekasihkoe Anizar.
pr... Inng

60 dmna

karena

soeara

adinda

ta'koe dengar,

YOKO

soetera

pake kraag

matjam-matjam

KATJA MATA

warna.

.

dan barang klontong

TJIN

TON G & (9, Miarkstraat No. 3.—

MEDAN

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

sehatan
dengan
ta'

tidak

oesah

keloear

oeang.

Keoentoengan

mata toean - toean
ongkos pertjoema.

Boleh toekar katja jang
tjotjok lagi dengan
besar bagi toea
- toean.
n

Djoega sedia barang - barang klontong. Boeat beli banjak
kita kasi rabat jang pantas.
35

Menoenggoe dengan

IL

Kaoem sport !

boleh

hormat.

Batjalah !

Tendanglah VOETBAL merk CHAMPION dan MATCH.
LESS en T. dan lain-lain jang ada sedia
dalam kita poenja toko.
kaoes

voetbal

dan

oentoek

kniedekker

jang kita sediakan

toean - toean.

Toengganglah
Motorfiets
merk
NEW HUDSON dan MATCHLESS jang toean soedah ketahoei
kebagoesannja.

Djoega kereta angin merk MAG-

apabila

toean

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

pakai,

GRAMAPHOON, Edison, Bell, kita ada sedia, Roep
- roepa
a
timbangan dan takaran serta oekoeran. Persediaan besar dari perkakas
segala motor dan pendjoeal arlodji merk Roskoph jang toelen.

Tjarilah

kita poenja adres:

HAN SENG & Co.

14

Oudemarktstraat 53,

al

Telefoon

ND

silih berganti

minta dipindahkan sebab »usagalkan
ermohonan itoepoen djaranglah be
setjepat itoe.

Dari

sebab itoe, kapankah waktoenja kita akan

dapat bertemoe jangfkedoea kalinja?” Itoe kakanda

poelang maaloemkan kepada adinda sendiri, hari
Minggoe dimoeka ini, kakanda tentoe telah sampai

kan dalam waktoe delapan boelan ini, kadang-kadang
kakanda bertanja dalam hati kakanda sendiri: Bagai-

di-Fort de Kock, dan akan tinggal diroemah seorang
kenalan kakanda di-Atas-ngarai Straat.
spetngga bal
dahoeloe, karena kakanda mesti
rangkat ini
hari djoega menompang kapal Baud

tahoe.

zim dari kakanda jang dilamoen gelombang tjinta."

»Adoeh Anizar! tiada dapat

kakanda

mentjerita-

lagi kakanda, karena adalah pada perasaan

kakanda seolah-olah

B.

Pemandian, tergambariah

90006 ana

hal' adinda jang tinggal di-Pajakoemboeh?"
Bagaimana lamanja jang delapan boelan itoe ta'

tiada bertemoe itoe, terbajanglah dipertemoeannja jang pertama kali di

Sitti Anizar

jang

kekasihnja

hormat.

Sumatra Gramophoon Coy. Tel. 1452 Medan.

manakah

Setelah makan minoem doedoeklah ia diberanda
roemahnja dengan seorang diri, waktoe itoe terketelah lama
hadapannja

dengan

111

Ditanggoeng barang bagoes harga melawan.
Pesanan dengan Rembours boleh dikirimkan.

kain

dari harga jang

sampei di Toean poenja

roemah.

orang menoeroetkan oentoeng dan bahagian.

anak negeri di
Sumatra Barat).
oleh :

ON,

f3.—

f3,—

dan

dalam pergaoelan

Moelai sekarang di kita poenja Toko ada djoeal Lotery
Oewang besar namanja, BATAVIASCHE KINDERZIEKENHUIS, besarnja F 2000.000 Perys-perys diatoer sebagimana biasa, Tariknja sebegitoe lekas Lot lot terdjoeal
habis, Harga di loear Kota Medan. Kirim sadja Spoed dengan

moekapoen ta' koelihat. Bimbang dan goelana hati
kakanda,
karena telah sekian lama kita ta' ada
bertemoe, disebabkan kakanda terboeang kerantau

pergaoelan
13

terkenal

4

tikar-tikar

Huurkoop (ansoer)

njenangkan bagi perhiasan roemah tangga.

Rihdoe

LAKI-LAKI.
terdjadi

jang

soetera

755 Medan.

&

(3 ALKISSAH 5
KARENA

merk

ia itoe, merk ODE

terima

Selimoet,

Pakailah

semoerah moerahnja, sehingga harga jang setinggi-tingginja.
Tiap-tiap beli satoe mesin, dari seharga f 100.- (seratoes)
keatas dapat 5 bidji Plaat extra, lagoe lagoe boleh pilih, menoeroet sekehendak Toean-toean, Modelnja kita tanggoeng me-

Pesanan dikirim rembours dan bajar sendiri

MATI

dagang,

a

00 0G

P. Minding

doenia

Soengei Mati No. 111

Pesanlah

poenja Toko, bisa beli dengan

Hindoestraat No. 25

TNI

2660 cma

M. Noerdin

kita

GRAMOPHOON

0 60 0 GM

Keloearan :

Di

MAHTANI

dari soetera nanas, segala matjam oekoeran,

atau zonder kraag

Telegram adres Sumatraphoon.

tiap: KAPAL TERBANG

BOMBAY

MEDAN

Lampekap

- .

040000

L. H.

578

Conferentie.

Den Haag, 2 Juni. Commissie fboeat
perhoeboengan djalan dari Volkenbond
telah menjoedahi soeatoe vergadering,

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

TO KO

) Baroe

60
000000000000000

bikin

No.

caad, ilmoe bahasa dan philosophie dipandjangkan sampai 1 Januari 1933.

600

SUMATRA

Telefoon

soeki vereenigde faculteiten boeat advo-

000000000000400

dikapal ,, Vechtdijk.“

boeka
Eigenaar:

— Advertentie.

,

bahaja.

Baroe

rangrangan peratoeran, soepaja pada

waktoe kesoekaran. mereka jang mempoenjai diploma empat dan lima tahoen beladjar pada cursus H.B,S. diizinkan mema-

OO0000 000000000000 000

Kebakaran

Pandhuisdienst.

a

Keizinan masoek vereenigde Peaculteiten.

pada

Pegawai Negeri,

Rangoon, 30 Mei. Keadaan negeri baik

kembali, - meskipoen
perhoeboengan
Den Haag, 2 Juni. Graaf'Senni, benoemd dengan kapal masih terhalang. Sedjoemdjadi oetoesan
Italie di Den Haag, seka- lah orang loeka telah meninggal. Djoemrang oetoesan di Aslo.
lah jang meninggal ditaksir ada 175 orang.

Den Haag, 31 Mei. Telah dimadjoekan

Medan, Johan

Gowverneur Generaal. Di Japan maoepoen
di Singapore
larangan
seperti itoe NEGERI BELANDA.
tidak ada.
Prof. Brom datang ke Indonesia.
Toean Chang Ming telah mengirimkan
Den Haag, 30 Mei— Prof. Brom dari
satoe soerat pada G.G. tapi tentang ini Nijmegen berlajar ke-Indonesia oentoek
masih
beloem
mendapat
djawaban' mengadakan pembitjaraan “ pembitjaraan
berkoeliling selama mo esim panas. —

»Pendapatan

Commandeur in de Oranje Nassau orde.

Chabar Kawat.

boeng dengan oeroesan larangan menaik-

agoeng,

Oetoesan Italie.

Den Haag, 31 Mei. Hoofdaalmoezenier
Evers telah dianoegerahi djadi Commandeur in de Oranje Nassau orde.

terseboet.

telah memberitahoekan pada kita, berhoekan bendera

tidak ada.

dengan bertitel 3e Commies pada kantoor

Betawi

tamoe

ML

di

Perkoendjoengan

Parijs, 30 Mei. Menoeroet berita s. s.
kabar dari Shanghai-pasoekan Rus jang
ditempatkan pada Amoer jaitoe didalam

Arnhem. 2 Juni. H.K.H.
Prinses bahagian Chabarousk telah mendoerhaka :
Juliana
dengan diiringkan oleh Baron demikian djoega anak-anak kapal dari
Baud dan seorang hofdame, telah sampai doea torpedojagers.
Pasar dagang di. Amsterdam.
dengan auto, oentoek menghalau-halaukan
Amsterdam, 31 Mei. Penawaran pasar tamoe agoeng dari Luxemburg, dan diiPeroesoehan di Rangooni.
ada sedikit dimadjoekan. Jang menawar ringkannja teroeske Het Loo.

000000000000000000000 bd

Oeroesan larangan menaikkan bendera.
Java Bode mewartakan seperti berikoet
Consul Generaal Tiongkok

di

ROEPA? KABAR.

mengoempoel soeara-soeara raiat dalam
perkoempoelannja masing-masing, melawan maksoed angkatan laoet jang baroe.

Den Haag, 31 Mei. Oetoesan Mexico

Sebab berangkat diperhentikan dengan
hormat sebagai bg. Ambtanaar B,S. oentoek orang2 Europa dan Tionghoa
di Laboehan Bilik, Radja Ibrahim.
Diangkat mendjadi bg. Ambtenaar B. S.
oentoek orang Europa dan Tionghoa di
Laboehan Bilik, J.N. Souhoka 1e klerk

9 —

ini:

'Telegraafkantoor

berangkat ke Het Loo.

Socialisten

di Brussel, toean Castelle Najera, benoemd
djadi oetoesan Mexico ke-Den Haag.

Poul Hoetapea, tadinja particulier di Medan.

lam orgaannja, berhoeboeng karena vereeniging diatas tidak tjoema menerima
personeel B.O.W. bangsa Indonesier sadja
jang mendjadi anggotanja, tetapi djoega
personeel didalam dienst provincies dan
waterschappen,
maka namanja
akan
diganti.

Angkatan laocet jang baroe.

Den Haag, 2 Juni. Kaoem

0000

dan

Lebih djaoeh menoeroet toelisan dida-

Oetoesan Mexico boeat Holland.

Groothertogin
dari Luxemburg.
dimana dinjatakan sangat perloe satoe
Moostricht, 2 Juni. Groothertog dan
Internationale Conferentie oentoek ' mengatoer perhoeboengan djalan-djalan. “Ihertogin dari Luxemburg soedah sampai,
dan sesoedahnja bersalam-salaman teroes.

lebih dari delapan tahoen.
Meskipoen bagaimana djaoeh kakanda diseberang
laoetan,
kasih kakanda tiadalah berkoerang pada
adinda, bahkan berlipat ganda besarnja,

jang tinggi koedaki, loerah jang dalam koetoeroeni,
laoetan jang lebar Kasgharanga soepaja kita dapat

menoedjoe pelaboehan Emmahaven.
Demikianlah soepaja adinda maaloem.

Salam ta'-

»Roestam,"

Setelah selesai soerat itoe ditoelisnja, laloe dilipatnja, dimasoekkannja kedalam seboecah emplop
dan diboeboehnja franco.
Kemoedian
toeroenlah ia kehalaman berdjalan
kekartoor post memasoekkan #oerat itoe, setelah

bertemoe, namoen waktoenja soedah dekat.
Roestam poen bersedia akan berangkat.
Anizar djiwakoe, engkaulah jang koeharapkan, seedah
segala barang-barangnja dimasoekkannja kedalam
tiada jang lain lagi pemandangan kakanda.
koffer, dan ia memberi selamat tinggal kepada
Sekarang
sampailah pada soeatoe chabar jan 9 |orang jang
memeliharanja dan kawan sedjawatnja.
akan
birakanmoe jaitoe kakanda telah di- 2 Poekoel
sepoeloeh betoei, kapal jang ditompangi
pindahkan ke-Fort de Kock.. kakanda amat rindoe
oestam itoe bertolaklah meninggalkan pelaboeh
an
hendak bertemoe dengan adinda, bahkan serasa henBengkoel
en jang bagoes itoe, menoedjoe pelaboehan
dak poetoes tali djantoeng bakanda hendak melihat
wadjah moeka adinda jang manis itoe. Tetapi apa
Kira-kira
poekoel lima pagi, hari Mi
sebahendak dikata, karena Toehan berboeat sekehenyaimana
jang
dalam soerat Roestam pada
daknja:kakanda tiada ke-Pajakoemboeh dipindahkan. kekasihnja itoe, tertoelis
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