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bila Philippino berdiri sendiri sama sekali,
litoelah

»Kemerdekaan” di
Sebagai artikel kedoca hari ini, Fita
moeatkan verslag congres Kemerdekaan
Philippino, jang memoeat beberapa peda-

termoeka

congres

jan:

penting itoe, jaitoe:

kalau Philippino dilepaskan sara sekali oleh
Amerika, pertama: bagai manakah

tentang perdagangan,

dan kedoea:

ba-

gaimanakah pendjagaan negeri itoe,

soe-

paja djangan direboet oleh orang?
Tentang fasal jang pertama, Miguel
Unson, Sekretaris Departement van Financien, berpendapatan :
Perdagangan Philippino, disebabkan oleh tertjapainja kemerdekaan

boleh mendjadi moendoer besar. Ti-

dak boleh tidak, poen industrie goela

akan roeboeh, dan perdagangan tembakauakan moendoer keras.

Tentang fasal jang kedoea, General
Jose Alejandrino, selakoe seorang Generaal, memberikan

mandangan

Telegram adres

AR

pemandangan

perkara armada,

lain sebagai berikoet :

dari pe

antara lain-

dan

Dalam lezingnja, tentang memperlocas dja-

lan

kereta

Ir. R.M.

api di Soematera,

— 12 Sjawal 1348.
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Biarlah

kita oenip

beroentoeng

mer:

akan,

|

Tahoen ke IL

bahwa

Congres Kemerdekaan

kita

pat pocla mengongrkocat
pantai kita,

@-

kemerdekaan

2000 orang wakil.
Sebagaimana socdah diketahoci dari

Perdagangan — Amerika
dibagian ini
locasnja ada 1/6 bagian dari seantero

kita kawat-kawat Aneta-Radio,

belcem dapat dipgftikan.

boclan

pada achir
telah diadakan congres

Februari

kemerdekaan di Manilla, jang loeas dan
Weitzbock, Kepala dari Opnamedienst
lamanya
melebihi conferentie-conferentie
(dalay
Dagres Philjppino)
dari S. S., antara lain lain mengatakan:
dan .congrcs-congres jang docloc.
us
gas
ini. terbagi,claiang tiga. afdcemengoend'joekkan, bahwa Soematera
Kepoetoesan Mulo, akan didirikan. Dan ling, jaitoc: financien, onderwijs dan politie, jang bersidang terpisah satoe sama
Tengah tiada mempoenjai pendoedoek aandeel boeat internaat akan didjoeal.
lain. Pidato-pidato jang dilakoekan dijang padat seperti Java,
Gouverneur van Sandick. sitocoleh berbagz
ii sprekers, Perkarena keadaan alamnja, tapi S
Hari Minggoe kemarin dari Sibolga soe- niagaan ada berikoctkan, antaranja ditera Tengah tergantoeng s
dah berangkat mencedjoe Bestuurs-con- bawah ini. Jang hadir tidak kocrang
initiatief Barat dan kapital itoe nanti
ferentie Resident Tapanoeli toean Faggiakan dapat begitoe ma'moer seperti ngeur Auer bersama dengan Gouverneur dari 2000 wakil.

Java.

Alejandrino

Sumatra Timoer tocan van Sandick.

kaoem terpe-

bahwa

Dari sini ternjata,

ladjar bangsa Barat sendiri tahoe, bahwa

merdeka

jang

terikat poela kembali.

itoe

akan

Lebih tjelaka kalau

hanja ingin memperlindoengi diri tjara meletakkan keoentoengan
sendiri dan tidak seorangpoen jang moeka, dan memasoekkan boedi

belakang.

Djika orang berfaham

jang baroe,

meletakkan

ke-

ke-

dengan fahim

boedi

diatas se-

Biarlah kita oempamakan, bahwa gala apa, tidak akan ada kechawatiran
kita beroentoeng mengadakan angka- seperti jang dimimpikan oleh Munson dan
tan laoet jang besar, dan dapat poela generaal Jose Alejandrino.
mengongkosinja akan memperkoeat
Kalau soeatoe bangsa jang didjadjahi,
pantai kita,spada perasaan saja ke- kemoedian ia berdiri sendiri, laloe ditoenmerdekaan kita beloem dapat dipas- djang bersama,
tiada akan moengkin
tikan
negeri itoe akan ,.toenggang balik”, dan
tiada akan dichawatiri, meskipoen ia tiada
Demikian soeara-soeara jang kita detjoekoep mempoenjai armada.
ngar, tidak djaoeh dari pintoc roemah
Itoelah baroe terboekti, bahwa
sekita sendiri.
soenggoehnja Barat itoe datang ke Timoer
Soeara-soeara jang seroepa ini, berarti oentoek mengembangkan kesopanan, dan
soeatoe semangat Timoer jang menge- mengangkat deradjad kemanoesiaan
hengaki kemerdekaan sepenoeh-penoehnja,

berkehendak selakoe hingga jang hidoep,

hendak berhak poela akan hidoep.
.

Bila datanglah pertoekaran tahoen ba-

roe, dari segenap soedoet Asia kedengaran soeara hendak hidoep lebih keras.
Dalam pertoekaram tahoen 1930 soear»

ini naik auto dari

Sibolga sampai ke Padang.

nama,

Sumatra.
Tapanoeli.

orang pemoeda soedah memanggil ronggeng,

seorang

perempoean dari keboen.

perdagangannja locar negeri.

Ss

3

Djalan kedoca, adalah Amerika Sari
kat mestisbiarkan akan Philippino mem
djalankan neutralisatieprces, seperti terdjadi dengan Zwitserland dalam taho
1819 dan Belgie tahoen 1839
perdjandfaM terang, - bahwa."
Phillippino dihari kemoedian tidak bo
leh mengikat perserikatan menjerang de,
ngan socatne negeri lain, tetapi deng
alasan-alasan perasaan dan material
sch,

pemerintah

Amerika

Sarikat toch

Bagian economie.
Seorang hamba gouvernement jang ter- djadi tidak practisch.
nama

Miguel

Unson,

secretaris

Harga
minjak tanah di dari Financien, berpidato tentang begroomi Asia.
ting dari Republiek Philippino dihari
Sibolga.
Inilah jang mendjadi pokok pangkal perHarga minjak tanah sekarang di Sibolga kemoedian, dalam mana ia menerangkan
kara. Djika perdagangan moendoer, negeri soedah dibawah £2.50.— senlik!
dengan djelas, bahwa Philippino soedah
tentoe mendjadi miskin. Maka terdjadilah
tjockoep matang bocat melawan
segala
Ronggeng
di
moeka kesoekaran economie, jang berikoet seseperti jang dikatakan oleh Generaal Jose
soerau.
Alejandrino, kita tiada dapat membelandjai
soedahnja Philippino mendjadi merdeka
Malam Minggoe kemarin dimoeka soe- dan sesoedahnja perdagangan
armada pendjaga negeri sendiri.
merdeka
Djika kedjadian demikian, ada harapan rau Kota Beringin Sibolga oleh beberapa antara Amerika Sarikat dan Philippino

—"
Perkoeatan dari Pantai-pantai ke- jang lain poela.
bebas berpikir, kita
jang
orang
Selakoe
poelauan Philippino bererti perlinmeminta, soepaja
akan
hak
ada
merasa
doengan koeat bagi negeri. Ini djoerkan
tjara lama, jaitoe
menjingki
manoesia
ga ada boekti, bahwa Philippino

.

Pembesar-pembesar

initiatief Barat berpengaroeh besar diboe-

negeri

Philippino.

akan angkatan laoet

Generaalose

mesti djatoch kedalam tangan pemerintah

dapat berkata, bahwa Philippino mengantjam kesentosaan tetangganja.

DELI”

SINARDELI"

PARA Pane “ma naa

disana.

Doea fasalj. terpenting dibitjarakan didalam

dari

ERTI

Barat,

politiek

TJATETAN.

hasil jang dikerdjakan oleh bangsa itoe, jang besar, dan
selama Barat mengembara disini.
kosinja akan mei
Barat sendiri mengetahoei perkara ini. pada perasaan

Timoer.
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le. B. R. Sodjocangon.

Djalan ketiga

politiek

fihak

terhapoes

boeat

mendapatkan

kt

merdekaan bagi Philippino adalah di
Republiek Philippino kemoedian
bisa diberikan perdjandjian dan kt
djiban akan djangan serahkan
soeat
bagian dari daerahnja pada soeatoe-x
geri asing, sebagai penoekaran
tanggoengan collectief dari kemerde
dan

territoriale

negeri-negeri

integriteit

besar,

dari:

seperti. Wari

Setelah berikan pemandangan pandjang Japan, Engeland, Frankrijk dan Amer
lebar tentang keroegian-keroegian jang Sarikat.
Sesoedah permainan habis. boekan main
riboetnja
orang toega-toca memperbin- bisa terdapat, dengan berhentinja perdatjangkan ini. Kata mereka tidak patoet di- gangan terseboct, laloe Unson berkepoe- tisch, djika orang ingat pada
perho
moeka soerau diadakan permainan rong- toesan, bahwa penghasilan negeri hanja boengan politiek, economie dan cultu
geng.
koerang 100 millioen Peso, jaitoe
dari jang terdapat antara Amerika-Sarikatdi
Diantara jang toeroet mengebeng me- 825 millioen menoeroet angka
officieel Philippino.
ngatakan, zaman ini boekan zaman doeloe, dari tahoen 1928 mendjadi 725 millioen.
tapi zaman modern!
»
Achirnja dengan mengingat: pada
Lebih djaoeh ia menaksir penghasilan
inginan rajat Philippino, jang beloem
0
pemerintah boleh djadi ada 68 millioen lang kepertjajaan pada Amerika,mi
Peso, hal mana akan berarti pengoera- djalan jang paling benar adalah per|
Kartoe maoe minoem darah.
ngan tjoema 12.000.000, kalau dibanding- republiek Philippino dengan perdj:
Dari Moeara Enim correspondent H an kan penghasilan tahoenan dari enam ta- dan keada'an sama, seperti denganrep
liek Cuba.
:
Po mengabarkan :
hoen jang soedah.

Banjak mereka itoe jang mengebeng.

Kemarin (6 dezer) kira kira poekoel 10
pagi,

seorang perempocan

bangsa

Japan

nama Otaki jang dipiara oleh seorang

Tinghoa, soedah makan djitjing, tapi perboeatan nekat itoe segera djoega diketa-

hoei oleh sang socami merdeka dan dengan

segera

ia laloe

dibawa

sakit di Tandjoeng Enim.

keroemah

Kabarnja sampai petangnja njonja jang
kepingin pergi keachirat itoc,
djoega kesampaian maksoednja,

beloem
karena

ditjegah oleh dokter
Menoeroet

kabar

jang

tersiar,

perempoen itoe sampai senekat
dapat menoetoerkan begini:

maka

itoe kita

Ketika tjapdjiki di Moeara Enim beloem disapoe oleh H. P. B., njonja itoe
mendjadi pemasangnja jang amat gemar,

Ketjek ini hanja tidak seberapa dan ia
rasa, dalm berapa tahoen djoega soedah bisa disoesoel kembali.

laakoc, bahwa

chocatir

merintahan

boat

sendiri.

Tentang
defensie atau perlindoe:
Pein
rr

perdagangan Philiopino,| antara

disebabkan tentara! ija sada
bisa mendjadi moendoer besar. Ia akoc,
lebih djaoeh bahwa tidak boleh tidak
djoega industrie goela akan rocboeh dari
perdagangannja tembakau, seroctoe etc.
akan moendoer keras. Djoega industrieindustrie akan nampak poekoelan hebat,
tetapi meski adanja ini semoca, toch
keadaan financitn dari Philippino tidak
akan djatoeh begitoe dalam sampai orang
mesti

Defensie

pegang

kendali

lain-lain ada

General

Oitjara

Jose Alejandrino.

.Berhoeboeng dengan

bekasYen
n

letak men

boemi dari Philip: »

kepoelauan maka angan-ar
lah memperoleh soeatoe angkatan laoet jg.
koeat, karena
al-kapal perang sebenarnja tidak lain dari pada benteng-benteng
jang mengepoeng jang boleh dikirim ke
mana sadja perloe, tetapi akan pegang”.
tegoeh satve alat perang maritieme ada
perloe banjak oeang dan tjoema negeri
negeri
kelas wahid bisa mempoenjai
pe- ini”.

Generaal terseboet lebih djaoeh me-4
Djatoehnja
economie
dalam
tahoen
nerangkan,
bahwa djikalau hak dari Phi-|
Sesoedah pendjoedian itoe 1898, sesoedalnja itoe ,peperangan doca
bagaimana keadaan di Vr-: Indie, bagaiditoctoep, sang njonja soedah mendjadi tahoen sama Spanje dan djatoehnja per- lippino atas kemerdekaan mesti bergan-:
mana Ghandie d»- Kawan-kawannja mes
»kempis", sehingga makan sadja soesah
dagangan doenia dalam tahoen 1920 se- toeng ada capaciteitnja atau kemampoe:
dahirkan ksendak Timser. « “
Roepanja karena tiada tahan soesah, ia
, boeat menegang tegoeh iapoenja:
laloe mengambil poetoesan makan djitjing bagai kesoedahan dari perang-doenia,
territoriale
integriteit, bolehlah dikata,
Perkara ini ada soeatoe perkara jang pantjing.
soedah tjoekoep boeat oedji tenaga ecojang terkenal mendjadi ratjoen.
bahwa
kekocatan
Philippino boeat mesoelit, baik bagi,pihak 4Barat, maoepoen
Pandjangnja bocaja itoe lebih 2 M.,
Kalau betoel karena lantaran itoe, nja- nomic dari Philippino. Meski terdapat
sedang
besarnja
ada
sebesar
pohon
kebagi pihak Timoer.
demikian, toch nangkis serangan, dimasa ini ada lebi
at njonja itdc mendjadi korban tjapdji- kesoekaran-kesogkaran
"
1
Kedoedoekan Bar
di Timger, jang lapa.
Philippino soedah bisa bergerak madjoe lema hdari pada 32 tahoen dibelakang.
3
Pensioen.
soedah berakar berberat, jang mendjadi
poela dalam kalangan economic.
—0—
Assistent Demang Batangtoroe tocan
Ketika itoe kita sanggoep melawan A
soeatoe tiang ecomonie bagi mereka, men- Soetan Martoca Radja, pada tanggal 3
tenaga perang dari Amerika boeat lamadjadi soeatoe kesoelitan, jang oleh orang Mei 1930 akan pensioen.
Doeit hangoes.
Ada empat djalan. nja doea tahoen, lantaran perhoeboengan,
Barat hampir tidak dapat diselesaikan.
Beloem kita ketahoei siapa jang djadi
Dengan kalimat in Han Po menoelis
Hakim
Joya
ada
bikin pidato, dalam ada soeboer dan .djoega karena kita, bi
Ketika congres kaoem socialisten bebe- Assistent Demang ke Batang Toroe.
diroeangan hoofd artikel tentang bahaja mana ja menerangkan, bahwa ada empat sa lakoekan peperangan geurilla (p'
rapa boelan jang berselang dineggri Bemertjoey. Antara lain-lain soerat kabar
Auto beradoe. itoe menoelis:
djalan bocat
petjahkan soal Philippino. rangan berombong? dengan tidak tentoe
landa seorang djago socialist telah berseKemarin hari Minggoe (9 Maart 1930)
Di Pelembang sadja satoe toko petasan Pertama-tama adalah pemerintah Amerika
Akan tetapi saja tidak pertjaja, b
roe: "djika Indonesia mesti lepas satoe auto jang datang dari Medan soe“dalam tempo sepoeloeh hari soedah men- Sarikat mesti berikan kemerdekaan pada
diwaktoe ini kita bisa tahan, biar
dari tangan Nederland, berapa dah beradoe dengan satoe auto jang djoeal 1000 roepiah lebih petasan.
Philippino. Dengan daerah dan rajat le- lan sadja lamanja, meskipoen kita
fatoes riboe kaoem boeroeh Be- hendak berangkat ke Balige. Beberapa
Pendeknja dengan ringkas atau dengan
orang
moeatan
auto
dari
Sumatra
Timocr
kotor
kita dapat menghitoeng, bahwa bih besar dari Oostenrijk, Belgie, Bul- lat lebih lengkap dari tahoen 1998”
landa" jang kehilangan pekeritoe
mendapat
loeka-loeka.
Mereka
akan
goena
dibakar
sadja, orang mengelocarkan garije, Cuba, Hongarije dan Zwitserland,
djaan.
Perkoeatan dari pantai pantai
pergi roepanja ,ke Congres Moehamma- doeit sedikitnja seloeroeh Indonesia 10.000 dengan pengartian kita poenja hak-ha
&3Djika perkataan socialist ini boleh kita dijah di Fort de Kock.
(lawan
Philippino ada berarti perlindo
roepiah satoe hari.
pikoelan tanggoengan
dan
kewadj
' tambahi, kita dapat mengatakan: soeatoe
koeat bagi ncgeri. Ini djoega ada b
Orang loepa, bahwa perboeatan itoe
Auto mendapat keroesakan kedoeanja.
dan' kewadjiban menoeroet Internationale
'keradjaan jang kehilangan djadjahan, sama Perdjaianan jang sial!
poen tida sedikit djoega tersangkoet dengan
wa Philippino hanja ingin melindo
(ertinja dengan kehilangan NAMA. .
perintah agama Islam dan kerena kebiasaan Recht, pengatoeran ini boleh sekali di1
diri sendiri dan tidak satoe
jang
Vergadering internaat |sadja
terima baik bagi rajat Phi
anggoi
. Demikian kesoelitan bagi Barat. bagi
Tjoba kalau itoe oeang dibergoenakan dibelakang hari akan meng
Mulo.
Kemarin tanggal 9 Maart 1930 di Ra- oentoek mengongkosi satoe roemah per- dari Volkenbond centoek mendapat per-| tjam kesentausaan dari tetangganja.
- “Timoer, poen ada poela soekarnja.
a-|
Perkara jang diperingatkan oleh Unson patzaal Padangsidempoean oleh semoca 9oeroean atau satoe roemah pemeliharaan lindoengan terhadap pada sekali.
kepala-kepale Koeria dan' Assistent Demiskin, pastilah ada satoe berkatnja
: didalam Congres Phlippino, bahwa bila mang. Demang dan goeroe-goeroe soedah orang
ngan
dari
locar.
Akan
tetapi
djalan
jang boekan ketjil artinja, baikpoen disisi
' program perlindoesy
mengadakan vergadering mendirikan in- agama maoepoen disamping pergaoelan boleh djadi, sekali tidak tjotjok dengan | bocat mendjalankan
ternaat. Mulo.
hidoep bersama.
kepentingan Amerika di Timoer Djaoeh. (ngan
RE
RA

itoe lebih dahsjat. Setiap hari dikwatkan,

Aap

Correspondent

,,Sinar Deli”

menoelis:

Itoe bocaja di Siboeloean.
Tadi pagi (10 Maart 1930), itoe boeaja
jang mengambil korban seorang perempoean djanda dari tocan Soetan Boerhanoeddin, soedah dapat ditangkap dengan

sampai barang-barang dan oeangnja litjin
sama

sekali.

Melihat banjaknja jang gedispenseerd 1

1Generaal. tersebost pertjaja, bahwa mes-|

Biarlah kita oempamakan, bahwa kita

beroentoeng mengadakan

angkatan laoet

jang

itoe

dan

per-

pantai,

toch

saja

besar,

koeatkan

bisa
kita

ongkosi
poenja

'soerat-soerat kabar
nesia,
paridjang lebar
jaitoe ,,wegens buiten gewone geschikheid"" »dipergadoehkati": baikkah dansa setjara
dari mempoenjai eindiploma Osvia men- Europa dibawa kedalam pergaoelan bangdapat vrystelling."
sa Asia!
"Shah
g
Sekarang kedengaran poela bahwa ga- Seorang Jourhalist' Indonesier masa

rasa, kemerdekaan kita beloem dapat pas- dji-gadji jang ditentoekan ada jang baroe itoe berkata: ,doemia soedah

tikan. Selainnja itoe, kita poenja poelau
.poelau, seperti letaknja di Laoetan Tedoeh,
toch akan terbawa-bawa kalau terdjadi
pertjideraan doenia dan achirnja negeri
negeri jang menang akan reboet kembali
pada kita dan taroeh kita dibawah peni-

likan dari satoe diantara

baroe

gedispenseerden

soedah

Isi jang diharapkan. Itoelah

Perkara djiwa di Soekaradja.

ki dengan angkatan laoct besar, Philippino ini maka timboellah dihati kita soeatoe|
pertanjaan : ,,
Apakah semoeanja toean-toetidak bisa memastikan kemerdekaamnja,
an itoe AN
maksoednja B. B. L:

gila."

Seorang

Peveniporan diboenoeh

terser:

soeaminja.

Kerena
soeatoe

tjemboeroe.

pemboenoehaf jang ngeri

ngabarkan, bahwa hari raja 'aidilfitri badari toe ini, didalamistana Sultan Pontianak,
Tapanoeli berharap besar, soepaja benoe- diramaikan dengan, dansa tjara Europa,
mingen ditetapkan oleh Directeur B. B. hingga poetera-poetera Sultan sendiri
dan djangan seperti sekarang ini oleh toeroet berdansa.

ga loeka doea liang, sampai djiwanja melajang.

Semoea

Inl.

Sekarang:

,Matahari

Borneo"

Bestuursambtenaren

Resident, soepaja lebih sempoena, seperti

golongan onderwijs dan lain-lain. Baik

Seorang

Djawa,

pagi,

Tubloen,

Tak

koerangnja

bangsa

h

bersama,

didalam

vereeniging

kita, kedjadian kedjadian jang be-

telah toel betoel semata mata membawa vemenghantam isterinja dengan pisau, hing- reeniging kita itoe keliang koeboer. Ka-

Semendjak

nama

3

Sebagai saja katakan diatas tia
Ivereeniging itoe, tak lain dari Kej 2k

me-

manakah peratoeran jang
Ini. B. B. Tapanoeli ini?

h
sa

ach soenggoeh kasihan ......

di Soekaradja Medan, dalam daerah Sultan.

poela. Adoeh,
tetap oentoek

etangannja

Pagi tadi kira-kira poekoel 10 telah ter- nan, dan maoe Kerdja
Tetapi adoeh sajang sekali.

djadi

dikoerangi

babnja dari jang
ditoetoerkan d
ajaan bai za ita, Kk tere

kedoea

soeami isteri

rena,

kebanjakan" diantara

bangsa

kita

itoe, jang sifatnja Soeka
meniggi
diri, dan .,... tak menghargai jang
dibawahnja.

Misalnja djika sipolan telah disahkan
itoe telah riboet moeloet.
mendjadi
President dari Vereeniging . . .
Awas “kantong.
Siisteri ditoedoeh soeaminja bermain Wah,
kita President, Ringkasjang boeat berapa tahoen lamanja ada rang di Volksraad membocat voorstel ini
Kemarin
malam.
kira - kira djam 9
pada
Regeering,
sebab
peratoeran
inilah
nja
angkatan
President,
padanja hampir
gila dengan seorang laki-laki. Sang isteri
merdeka. Ketika perang doenia, itoc nesatoe jang penting bocat kemadjoean ta- di Tjong Yong Hianstraat dimana orangsematz-mata
dipesgoenakannja
oentoek
geri telah korbankan banjak djiwa dan
orang banjak berdjoealan, sekoempoelan roepanja memoengkiri toedoehan itoe, hingserahkan
serikat,

miliknja
tetapi

kemenangan,

pada

kostika

negeri

laloe maaloemkan

Montenegoro,

benar

negeri

djaan Inl. BB,

sampai

nah

negeri

itoe djadian,

serikat

mana

lenjapnja Montenegoro

dari peta boemi dan
ngsa Yugoslavie.

serahkan

pada

di Palembang,

dalam mana bakal
barang dari
doeloe, seperti

kain-kain, barang oekiran, keris-keris dan
kebakaran jang banjak terdjadi dioeloean
telah melenjapkan amat banjak barang
berharga jang perloe disimpan goena
toeroenan dikem ocdian hari.

dian.

nmtan

ini kelak

kedja-

Tapanoeli.
Oempamanja

menoelis

dalam

,,Per-

jang mendjadi candidaten

Ini-Bestuursambtenaren di Tapanoeli ini,
ialah Mantri Politie, Mantri-Belasting atau

Adj. Djaksa buitenbezwaar van de Lande,
dan jang akan datang Gaib:
Ketiganja

candidaten,

jang

diangkat dari djoeroetoelis,

pertama

selain Caib

jang menempoeh dan loeloes dari sekolah
O.S.V.LA.
Apabila kita perbandingkan
candidaten ini dengan candidaten bocat Bestuursambtenaren Europa, alangkah &

bedanja, sebab

"jang mendjadi

—Aeuir selainnja dari Administratieve Ambtenaren tidak bisa. Betoel ada djoega
dari beberapa officieren jang mendjadi
atau golongan lain jang mendjadi Bestuursambtenaar, tapi ia dipandang tiada
toelen

dan

mendapat

nja fd. (fungeeren),
djoega peratoeran |
didjaman
pangkatnj
bila ia di
roes

dimocka

dan
dan

mendapat

ropa

pangkatpoenjai
djara ng ia

orang

datangnja

tiada

dari

itoe, melainkan jang men-

Kawat.

sipandjang tangan Yang terdiri dari 445
orang telah tjoba rogo kantong seorang
Tionghoa

jang

tengah

sehelai kain pandjang.

menawar-nawar

Scorang — diantara — pendjahat
itoe
telah docdoek poela dekat orang Tionghoa

itoc,

dan

kawan-kawannja jang lain mendesak

dan

poera-poera

menawar kain

djalan sadja dari sitoe dengan maloe hati.
Chabarnja isi dompet
itoc ada f 160 lebih.

—0—
Kehilangan1 Pound

jang ditjolong(Rep.)

beberada keboen dibahagian daerah Bin-

Taroeh permainan itoe sepoeloeh seorang

dan

apabila soedah dipotong

20 pCt,

mendapat rokok
Rokok itoe bo-

- leh dikatakan sebagai topeng

sadja,

djei, hingga laroet malam baharoe berterbangan
kekeboennja masing-masing.
Hal jang sematjam ini tidak diketahoei
politie

dan

tocan-toean

keboen,

karena

ka- tampaknja

lelocasa sadja, merajap-rajap
njai sama I
Irena
sering
jang
diterima
mereka
jg
disepandjang
djalanan.
kali tiada bc
an sadja digadj
itoe wang. Soenggoehpoen taMenocroet kabar koepoe-koepoe itoe
lagi boeat k
an,
tetap tinggal Gc- Imenang
zaghebber, boekan karena ia tiada yes- |roehnja ketjil sadja, akan tetapi tidak selaloe hinggap pada salah satoe hotel
(korang dioemlahnja orang-orang jang Tionghoa.
chikt, tidak, karena ia tiada pernah menalah sampai perak-perakan
Sclaloe poela politie masoek, tetapi
djadi Student Indoloog.
toeroet
bertidak
diatjochkan roepanja akan hal itoe
Mengapa
t gewest kita ini be|
main
disitoe.
kita, hendaklah jang berwadjib
Pesan
loem lagi diansoer-diansoer
menoeroet
| Menoeroet kabar apabila orang-orang disana mengambil tindakan gocna keseperti peracocran jang dipakai oleh Ev
ropeesch B.B., padahal GAIB-GAIB soc Isoedah berdatangan, teroetama tengkoe- bersihan kota.
dah begitoe banjak jang soedah mem- |lak-tengkoelak djoedi baharoe diadakan
—0—
poenjai dienst beberapa tahoen, dan jang djoedi besar kelain tempat
Tetapi
sajang
politie
di
Bindjei
tidak
akan kelocar dari sekolah OSVIA saKampoenghoofd Badjalinggei.
ban-saban tahoen, beloem tentoe lagi di- tahoe akan hal itoe.
Berhoeboeng
dengan toelisan pembanMl
mana akan ditempatkan, karena kekoeratoe
kita
dari
Tebing Tinggi, tentang
ngan tempat.
Lain kali hati-hati.
»kolok!" teriak Landrechter
schorsingnja tocan Djohalam, Hoofd van
Seorang jang telah toea, madjoe ke- Badjalinggei, D. Crt mengambil kependeAlangkah gandjilnja dan herannja kita
moeka,
diiringkan oleh seorang Agent kan dari perkabaran itoe. Tetapi sebagai
“sekarang
ini, bila kita dengar bahwa
Comics-Comics
dari Residentiekantoor Veld Politie.
»Tjoba tjerita'"- memerintah Landrech- keterangan jang lebih njataia terangkan,
atau
kantoor Belasting
begitoe djoega
bahwa kepala dari Badjalinggei terseboet,
Politic Opziener diangkat mendjadi Con- ter. Sang Agent menerangkan: ,,Kolok telah mendjoeal mertjan dengan tidak ada menoeroet kabar
jang lebih dipertjaja,
troleur B.B.
tidak betoel dischorst, karena itoe tidak
Apa oebahnja itoe dengan mantri Be- soerat izin.
»Betoel?"
"asting, mantri politie dan adj. djaksa
djoega ada keberatan bagi anak negeri
»Ja" sahoet Kolok.
dikalangan Inl. B. B.
di
Badjalinggei.
Tapi kowe orang apa?" tanja LandBetoel
sekarang ini beloem lagi ada
Oleh
sebab kabar itoe kita terima dari
jang kelocaran Osvia jang tjockoep mem- rechter.
Orang
Kampoeng!
Raiat
Radja"!
pembantoe sahadja, maka soepaja djangan
poenjai dienst, soepaja bisa diangkat menGriffier dengan goesar berkata pada meragoekan pada publiek, diharap pemdjadi Demang, tetapi oentoek Assistent

|“Poen anak-anak sekolah

Dan bila lagi sang Agent: ,,lain kali mesti hati-hati. Mes- bantoe kita di Tebing Tinggi memberi
diansocr, apa boekan
begitoe masoek ti tahoe mana jang mesti dibawa kekera- keterangan lebih djaoeh dalam hal ini.
Regeering sewaktoe mendirikan sekolah patan dengan jang mesti bahagian kita
—0—
'Osvia jang mahal itte dan boekankah disini".
»Tabe toean!"
ada djoega maksoed Regeering hendak
—0—
Franco toea.
memperbaiki corps Ini. B.B.nja?
Franco jang soedah dipakai, jang soeTengkoe Boerhanoeddin
Ketetapan peratoeran Inl. B.B. di Tadah toca oemoernja, adalah soeatoe bapanoeli ini memang beloem lagi memaboleh poelang!
Demang

tentoc

soedah.

Hari ini, Tengkoe Boerhanoeddin, jang rang jang digemari.
mentjoeri barang-barang perMengoempoel - ngoempoelkan
franco
Tengkoe toca, setengah orang memandang sport,
dar mantri politie atau bergantoeng pa- hiasan mas intan kepoenjaan
da chefnja sadja
dan sampai
manakah Permaisoeri Serdang, jang telah beberapa jang lain memandang dari pihak ilmoe
watas
geschiknja, sebab
ka'au dilihat boelanlamanja didalam tahanan pendjara, pengetahocan.
Perkara ini lebih baik
jang masa sekarang dikalangan B.B., boe- oleh Raad van Justitie dibebaskan.
kita serahkan kepada seseorang.
dani dan kita beloem

rangiyst GAIB

kan

main

antara

poesing

kita

lagi

t"hoe betoel

mantri

Belasting ditoedoeh

memikirkan

itoe

dispensatie hanja Inl. B.B.
-misalnja boeat
afdeeling Bataklanden jang bisa (15 dari 20) dan dari afdeeling Padang Sidem-

poean ada 5 dari begitoe banjak.

Officier van Justitie, poen memintakan,

soepaja

pesakitan

itoe

kekoerangan boekti
Tadi pagi djoega
pendjara.

dibebaskan,

sebab

dari

Ketika

pengaroeh

gelap mata.

Siisteri

ventie: Postage
»Sinar Deli”.

diselakan

stamps

pada

pergaoelannja

memaki,

Tubloen, si ring kedjadian jang begini pada bangsa
Soeami, laloe mentjaboet pisaunja, dan me- kita Malah seringkali.
Dengan djalan jang demikian, tentoe
nikam. Bahagian belakang perempoean itoe
sadja
beberapa leden jang mempoenjai
loeka. Dengan bertjoetjoeran darah, ia lari
perasaan
jang waras, tidak setoedjoe.
keloear roemah.
Dan
ada
jang
memadjoekan
Tubloen yengedjar keloear'.
Peremeiap gema dan memberi betesgnagei
pbein itoe ditikamnja sekali lagi. Kefia advits
jang baik. Tetapi, 'seririg"
Se)
tentang lehernja, hingga loeka heibat. Ia advies jang baik itoe masoek diketandjang sampah sadja.
laloe roeboeh ketanah.
Dengan keadaan jang begitoe tentoe
Sipemboenoeh laloe melemparkan sen- sadja sipemberi advies semakin merasai
djatanja, dan doedoek bermenoeng kebibosan, dan
minta keloear dari
ngoengan.
vereeniging. Semakin banjak kedjadian
Tiada lama kemoedian, Politie datang jang demikian, tentoe semakin dekat hari
menangkap. Tubloen menjerahkan dirinja. maoetnja vereeniging tadi. Dan
Dari soeatoe pihak kita mendengar,
bahwa soeami isteri itoe, baroe sadja tingDikeboen antara kedoeanja sering djoega
berselisih, karena sisoeami mentjemboeroei
isterinja.

Ditempat kediaman jang baroe, Soekaradja, orang sering mendengaa kedoeanja

berselisih. sebab perkara'tjemboeroe, hingga
terdjadilah pemboenoehan

itoe pagi tadi.
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»Stop”!

Tadi kemoeka:

Landgerecht di hadap-

kan seorang Tionghoa.
Sang Agent menoedoeh dia melanggar
»stop stop” di Kesawan Ia naik kereta angin

»Betoel?"—tanja Landgereht.

masoek koeboer.
Dengan adanja bocat fikiran saja diatas, diharap
sadja soepaja
beberapa
bangsakoe Indonesiers jang dipertjajakan
memimpin

satoe

vereneeniging,

dalam

soeka

insaf akan dirinja, dan soeka nienenggangkan hati leden vereenigingnja kelak
semakin

madjoe,

dan

semakin

haroem

baoenja. Pertjajalah bangsakoe seoemoemnja, deradjat bangsa kita, masih djaoeh
sekali beberapa graad dibawah bangsa
asing. Haroeslah kita bersama bekerdja,
goona mentjapai tjita-tjita kita jang moelia itoe. Ingatlah, selamanja bangsa kita beloem soeka

itoe poelalah
lam record

kerdja bersama,

deradjat kita

selama

|

tinggal da-

jang rendah sekali.

Dirikan-

lah vereeniging jang sempoerna, jang
»Ada lajin matjam toean boesat. Ketika menoeroetkemaoean natuur dan aliran
saja masoek simpang, saja lihat: ,,vry" zaman.
—05
tetapi sesampai saja ditengah tengah djalan, tiba-tiba datang tanda: ,,stop”. TenOentoek diperhatikan oleh
toe saja djalan teroes sadja.”"
Chouffeur diloear Medan.
»Dia bohong !“ — kata sang oppas.
Oleh Landiechter pagi tadi didjatagh,,Lima roepiah."
s|kan hoekoeman kepapada doea orang
Sering

djoega

kedjadian

,,stop-stop"

di Kesawan menjoesahkan publiek. 'Ketika
orang sampai ketengah simpang, sipendjaga

chouffeur autoB. B. (Tapanoeli),
masing f6 denda.

masing-

Mereka dipersalahkan, sebab terlampau
lama
berhenti dengan autonja di Oude
laloe mengeloearkan tanda ,.stop” Ini sering
Markstraat dan Niuwamarkstraat.

menjoesahkan

penoenggang

lereng, sebab

tidak sekalian kereta angin jang pandai soeroet kebelakang.
—0—

Ada

lagi beberapa straat, dimana auto

dilarang berhenti terlampau lama.
Chouffeur chouffeur auto, jang datang

dari loear Medan, banjak jang tiada mengetahoei peratoeran jtoe.

Vereeniging bangsa kita.

Hal ini dapat diboektikan oleh Land-

2

Sebabnja maka lekas
»goeloeng tikar"
Toean ,S.N.“ menoelis:
Semakin sehari, semakin bertambah
banjaknja Vereeniging bangsa kita.

rechter

sendiri, dimana kebanjakan

dihoekoem

karena

melanggar

jarg

larangan

itoe, ialah soepir-soepir dari loear Medan.

Betoel!, tidak ada satoe orang poen
jang tiada boleh berkata bahwa ia tiada
Boekan dikota sadja, tetapi dibeberapa mengetahoei peratoeran negeri, tetapi kita
tempat jang ketjilidjoega kelihatannja tja- mesti mempertimbangkan poela keadaan
ra-tjara bervereeniging itoe semakin di- orang jang dimaksoed oleh peratoeran

itoe.
£
£
soekai orang.
Oleh sebab itoe, ada baiknja pembesar |
Bermatjam-matjam vereeniging didiri4
kan, oempamanja: Vereeniging Voetbal, kakan meletakkan pemberi tahoean
straat,
dimdna
auto
tidak
boleh
berhenti
dan lain-lain sport, Cooperatie, Leesgelama, kalau tidak ada jang perloe benar.
zelschaft enz.
Demikianlah, baik publiek, baik hakim
Menilik madjoenja dan giatnja bangsa
tiada
djadi bising.
kita dengan berverceniging itoe, kita se—0—
makin jakin, jang bangsa kita roepanja

soedah semakin insaf akan keretedoran
jang soedah-soedah. Dan . .. . , ,baroc

Laris benar:
Kemarin dalam s@bentar sadja soedah
teringat akan mengembangkan sajapnia, havis terdjoeal lot-lot dari Eykenstichting
goena terbang kepadang kemadjoean jang jang diPtvan oleh Escompto Mij banjak-

menoeroet aliran zaman. Tetapi sajang nja kira-kira 1v0a Jembar.
Sekalian lotendebitara. pereboet-reboesekali, walaupoen beberapa vereeniging
oal kepfda
bangsa kita toemboehnja sebagai tjen- tan merfibeli oentoek
'
dawan, toemboeh sadja, tak oeroeng poe- orang banjak.
Tampak benar disini bagaimana
la beberapa kontjonja jang . . . goeloeng
tikar,

masoek

nja lot-lot dar loterijebesar itoe. Masing

koeboer.

masing pembgli

Sehingga boekampada vereeniging jang
ketjilan sadja. Malah ada, poela jang

prijs jgng f1

jang hening, bagaimana

padanja.

ingin

hendak

ipoe itoe.

memiliki

4

g

Semoea ber-

soedah..... Handel Mij jang toeroet djadi harap, tidak seof#ngpoen jang tidak ada
harapannja. Karena itoelah wang f 11.50
koerbannja.
:
Djika kita heningkan, dengan fikiran itoe, bocat beli 1 lot, tidak keberatan
reeniging bangsa

kita

itoe semoea

dapatlah kita taksir, tak

lain dari

lahan kita sendiri, jang sebetoelnja

sih berpendapatan
bervereeniging.

ve-

bisa berkoeboer,

tipis sekali

kesa-

ma-

tentang

—0—

Pendjoealan Loterij
wang

besar

Sebagaimana telah kita kabarkan dalam
Sebagai sama kita ketahoei, pokoknja, S. k. ini, jang tanggal 12 Maart adalah
ringkasnja jang mendjadi tiangnja ve- hari officeel dari pendjoealau lot
lotery
reeniging, tidak lain dari jakinnja hebe- Eyken-Stichting. Kebiasaan dalam
rapa
Leden ataupoen ” Aandeelhouder ini, apabila tiba diwaktoenja moesim

dari vereeniging

itoe.

Tetapi

nama

Ke-

tary lebih-lebiti diwaktoe jang achir

jakinan inilah sampai sekarang masih ramailah publiek dari segala p
koerang betoel pada bangsa kita. Pertjaja reboetan membeli lot jang t
Mempertjajai, Soeka Bekerdja Bersama,
Toean M. K. Kasiman ped
itoelah

poentjaknja

bervereeniying.

Tetapi apa latjoer ...? Inilah semoea

Medan, dan Firma
sekali keestraat 42 Medan,
dari bangsa kita. Djika kita lajangkan bahasa pada toean-toean'f
pemandangan kita kefihak bangsa asing dari sekarang telah dapat d
jang

betoel

betoel

masih

djaoeh

seperti: Tipnghoa, Europa, Japan d. 1.1. ngan harga f1l.- perloti
4
soenggoeh sedih fikiran kita mengingat F0.35.
Kita peringatkan
membatja ad- bangsa
kita. Rerpoeloeh, jah beratoes

dealers

bersama

dengan leden jang lain. Boekan tidak se-

Lain dari pada itoe, pembatja kita jang
berkepentingan

dikeloearkan

ga Tubloen djadi

gal di Soekaradja, berasal 'dari keboen.

Ringgit.

Seorang perempocan, tinggal di Kota
Masoem, kemarin sore djam 3 ia pergi
belandja
kepadjak sajoer. Perempocan
Mati dalam sampan. itoe memakai 2 bidji peniti pound ringSebagaimana orang masih ingat lagi, git.
beberapa waktoc jang laloe, dibelakang
Setelah membeli ini dan itoe, siperemrocmah sakit Landschap di Tandjoeng pocan poelang ke Kota Masoem dengan
Balai didapati majat seorang
menompangi sado, sampai diroemah dian jang roepanja bek.
lihatnja poundnja jang doea bidji itoe,
noeroet penjelidikan ter
tinggal sebidji lagi,ia berlari kedjalan be
boenoehan itoc boekan terdjadi ditempat sar dar berteriak memanggil sikoesir,
terseboet, tapi majat itoc kemoedian di- koesir berhenti perempocan itoe bertanja
bawa ketempat itoe.
kalan-kalau ada ia mendapat poundnja.
Koesir mendjawab dengan tidak taoe saSekarang kata D. Cri., politie soedah dja, perempocan itoe roepanja koerang
dapat menangkap doca orang
Boemi- pertjaja
laloe
membongkar
kasoerpoetera j. tersangka melakoekan pembo
soer sado itoe tetapi tiada bertemoe..,
Iuoehan
itoe dalam sebocah sampan, ke- Perempoean itoe berlari kesana sini menmocdian mereka bahwa majatnja kebe- tjari barangnja, chabarnja barangnja itoe
lakang hospitaal terseboet. Siapa kepa- ta' dapat, barangkali djoega barang itoe
la dari pembocnoehan itoe beloem lagi telah disembar bocaja darat dipadjak
diketahoei, tetapi diantara jang ditangkap Sajoer. (Rep.)
soedah ada mengakoe
atas perbocatan
—0—
itoe, bahwa jang poenja kesalahan semoga, ialah kawannja ditahan itoe,
Koepoe-koepoe malam.
Politic soedah merasa bahasa pemToean-tocan' keboen memboenoeh itoe soedah dapat. Pemeriksaan
biarkan koeli-koelinja.
lebih djaoeh dilakockan dengan keras.
Seorang pembatja di Bindjei menoelis:
“—
Telah pernah dikabarkan dalam soerat
|
kabar ini, bahwa di Bindjei dewasa ini
Tempat permainan gim.
didatangi oleh kocpoe-koepoe malam paDi Bindjei sekarang sedang ramai orang da malam hari.
orang bermain gim, jang 'diboeka oleh
koepoe-koepoe
itoe datangnja dari

Ibagi siapa jang menang
ng ber-|
kaleng poctih (Capstan).
mempoc-

bc

mengetahoei

seorang bangsa Djepoen

ang
fungeeren B. B
tenaren Eu-

Eropcesch B. B.
itoe, ada

bergantoeng

Rahasia pemboenoehan
terbongkar.

Ham
Ini —Bestuursambtenaar di

»Tapanoeliilier"
tjatoeran" :

makloemlah peker-

sekarang

Chabar.

tidak perloe diterangkan lagi. Kebakaran-

sadja,

seka-

sadja si Inl. Ambtenaar itoe soedah mendapat omelan dari orang banjak tapi orang. TionghodpToe, dansimerogo. kan-t
djoega chefnja dengan mengatakan ..boe- tongnja, Tetapi matang roepanja langkatf
si pentjolong kantong, diketahoci orangkan begitoe sadja saja maksoed !"
nja, ia mendapat sebocah ketoepat BangMoela-moela
Baiklah kita masing masing menimba- kahocloe pada moekanja.
ngi ini, sebab keperloean bagi kita dan pendjahat itoe akan menghantam orang
Tionghoa, tetapi setelah dilihatnja banjak
tanah air kita sendiri!
kawan-kawannja orang Tionghoa itoe datang maka pentjolong kantong itoe ber-

lain-lain jang sekarang masih kedapatan
Keperloean pendirian museum begitoe

Diharap

ini. Sebab

doedoek

kan dan hanja ia orang kenal. Boekan

Shicowablad" Palembang mengabarkan,
ada niatan akan mendirikan satoe mu-

seum

jang

djalankan jang mendapat toedoehan dari
orang banjak sebab dia jang mendjalan-

ba-

Museum Palembang,

disimpan
berbagai-bagai
Kunst Palembang zaman

Hindia

kita

pada kemaoean chefnja dan apa jang ke-

waktoenja

negeri

bila leden

aka

Ini telah terdjadi dengan

1

ingin mendiadi MN
vereeniging bangsa kita djaoeh sekali da- toelang pemalang 21
1 1 bersegera
vereeniging

bangsa asing, disini. Sedang

(Menoeroet

chabar,

Mas

Kadir

1

akan

NEGERI jie

Moelai dari 5 April 1930 berhenti de-| | Diangkatdjadi Criffier,pada Landraad
pada gewestelijkefier Landraad di Griessee (Java)

EUROPA
anak-anak,

Bahra,

saroeng

Djokdja.

Menoenggoe
Telegram adres :
ISHAK ISMAIL

dengan

Kesawan

Sekarang

hormat,

22

SOOTOW

H.

ISHAK

kita

ISMAIL.

2 Medan.

Sekarang

MEDAN

orang

soekai,

Kita

poenja

harga,

orang

kenal,

moelai

dari Oostkust

mendjoeal

BATTERIJ

6

plekat,

advertentie toean

DELI"

Telefoon 27!

id

harga satoe Batterij

MEDAN

Telefoon No. 20.

kita ki-

harga

93

f 0.65 sampai

f 1.50 compleet.

f 0.25

seperti saroeng

samarinda,

terboesj, tjapal, enz :

Inilah

adres

Dan

Huttenbachstraat 29

& Co.

Lestrict, moelai

EUROPA.

pada:

26

lampoe

in

Medan's Warenhuis

soedah

jang

No.

Made

Lain barang

SINAR

Kesawan

TOELEN.

Menoenggoe dengan hormat.

hormat.

SANSEY

kita poenja toko

semoeanja

sampai ke Tapanoeli hingga seloeroeh

5

keloearan

potongan

sampai

tanah Atjeh
Pesanan banjak dan sedikit
rim dengan rembours.

Piring
Mangkok
Thee
Servies
Ontbijt
Servies
Glaswerk

SILAP.

Barang-barang

Dalam
kita poenja toko tersedia
sekalian potongan itoe, demikian djoega
potongan lain.

Masoekkanlah

Huttenbachstraat No.

DJANGAN

pendek, orang bilang pesen SOEKARNO namanja

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

Medan.
pada tahoen

soedah berobah potongannja.

Calcutastraat No. 31

Menoenggoe

berada

1930, tentoe kemaoean dan kegemaran
poen membawa” pendoedoeknja pada
kemaoean tahoen 1930.
Banjak pakaian ditahoen 1929 pada
tahoen
1930 ini soedah terpandang
»uit de mode” demikian djoega petjipetji pada tahoen ini, banjak jang

Adres soerat-soerat dan pesanan:

Medan.
Oudemarkstraat

Stelan
"
a
»

— TOKO KOBPIAH —
M. NOERAIN

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

Pesenan

banjak dan sedikit, kami terima

1

dengan

senang hati.

00000000

000000000 000004000000000

»

000000.

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

PADANG

Djangan

BOELANWEG,

toean menjesal dibelakang

MEDAN,

O.K.

kalau ketinggalan didalam padang

S5.

#...0000
4

Batoe

5

saroeng

MODERN

Soedah terima lagi :

sapoetangan, serban oentoek Hadji, saroeng

Samarinda,

Sedia

SEMOEA

8 gatikhandel & Lotendebitant — Medan

topi anak

No.

u

badjoe

M. K. KASIMAN

34 en Dodjakgentoeng
MEDAN DE.

€

Padjak Gantoeng 5,

ISMAII Oudemarkstraat 2 Medan

Sedia: Petji tempahan,
anak. kemedja soetera.

Dasi dan

Datoestraat No. 4 dan

No.

HADJI

sendiri beli ditempat kita :

datang

Kesawan

Dari mode
sampai mode Timoer
pada: TOKO

selembar lot terseboet dengan Aangeteekend !
Rembours tidak dikirim.
Pendoedcek dalam Kota boleh

—0—

Mandailing

8
2

Balei.

hari ini !-Soepaja kita kirimi

Batikhandel merk H. ABDULHAMID

Recherche di Tandjoeng

Kirimlah Postwissel f 12.50

UN

Adres :

dir Assistent Wedana

Ka- Bindiei. J. Warella sekarang adjunct Gref-

kasaran.

dari pekerdjaannja, Mas

dan

hormat

4

perkakas
dapoer
dan

batik haloesan

ngan

Keperloean

Sekarang lot-lotnja
Soedah sedia!

riboean

PEGAWAI

LOTERY
"EIJKEN - STICHTING”
Cs. BATAVIA,

kain

djoegapada

matjam

sekarang

menjediakan

beli

ada

atau

batikhandel

pesan

toean tocan terseboet, lebih Te
Pa
diangkat djadi Ass: Wedana djoega di
hatikanlah Advertentienja jang ter moeat Java.—Red. S. D.)
dalam s. k. ini.
Diangkat djadi Greffier 3e kl. pada Land
antam raad Sibolga Hassan gelar Baginda Radja
Sodjoeangan sekarang Griffier Landraad

men-

tjapai kesehatan. Djangan toean berhati iri melihat orang-orang melenggang

dihadapan tocan dengan langkah j. gagah, memboesoengkan dada: karena
kesehatannja itoe diperoleh lantaran kegiatannja sendiri. Beloemkah toean
tahoe apa rahsia kesehatan itoe? Peroet tocan memoelas selaloe? Boeah

“

?

$@ pinggang merasa sakit? Kepala poesing dan toelang-toelang merasa ngiloe1
& Nou, kami beri toean satoe nasihat. Satoe advies j. soedah ditoeroet oleh

»

beberapa banjak orang dengan meedapat success jang amat besar. MakanlaH selamanja MADJOEN ALJAMANI: agar soepaja penjakit j. tiada dimaoei itoe lenjap dengan segera dari dalam toeboeh. Isteri tocan. anak ga- $

@ dis tocan

djangan ajal dan alpa memberi memakai MADJOEN

ADJAIB

& ini agar parasnja gilang-gemilang senantiasa, serta kesehatan ta' terganggoes«

....

@ Harga per blik besar ...£l—

tempat

dengan

toko

,SANCY”

terseboet,

ada

»SSTATION

HOTEL"

perdjalanan

Harganja

loepa

nama

MINJAK

RADJA

PENAWAR,

obat segala penjakit dikoelit. boekan??

tetap

f 0.15,

f 0.25:

»

@ P. S. Awas dan perhatikan

bersih.

£ 0.30:

£ 0,355

£ 0.45,

betoel!

» Tahoen ini kapal hadji jang akan berangkat ketanah soetji hanja tinggal
@ satoe lagi, jaitoe ,POELAU ROEBIAH" jang tertjinta. Ichwanoel moeslimin

sampei f 4.—

jang hendak naik hadji pada kapal penghabisan ini silalah.dengan segera
beroeroesan dengan kami: karena kapal ini berangkatnja ta' lama lagi ja'ni

Dan Agent:
-

beloem

@ Pemoeda jang masih djago bertanding, orang toca jang masih maoe mendjadi
$& pemoeda ingat dan djangan loepakan sahabat karib toean: Safoef Hidjazi a £0.80

5 menit dari Station, jang selamanja menjediakan kamar-kamar jang
Ongkos kamar dari f 2.—

Toean

1 blik ketjil... £ 050

,OBAT

NJAMOEK"

Tjap

Boerong

Tjenderawasih.

3

tanggal 22 Maart

jang akan

rapi dan menjenangkan

Aeeohaahaaao

hati

datang.

ingatlah

Soepaja

nama

mendapat

pendjagaannja

kami.

26

aan aaan0nnAno008aaa

“
“
»
“
“

KL

San

,

:

UM

tistimewa dari kalangan Doenia
Islam.
Tidak perloe dipoedji lagi.
Ia ada Lectuur Islam jang pa|

toean

(Saban

Redactie & Administratic

Ngasem Straat

—
Java.

Djokjakarta,

Sedia

NEET,

GRAMAPHOON,
ngan

dan

Pekerdjaan

netjis

Toekang

dari

keseloeroeh

hatta sampai
dan firma.

Cylon.

oentoengan

PERDJANDJIAN:

Tjarilah

"

ij

bikin, wang dikembali—
kan
—

Harga- harga

IL

LIWATKAN !!
poenja adres

kita

TOKO

.

Djika
tocan

Telegram

adres:

.

Segera

TABIB

poeasa boeat lebaran dan di

hari-hari biasa, dalam boelan

tjap

obat

perdjamoean, selaloe Anggoer

Boelan

,

BRITISH

S.R.B.
adalah

Pada

,

saia

6

toean mentari, tabib jang dapat memberi pertolongan bagi toean.

MARAIMPOEN.

JANG BESAR.

-

.

Telefoon 785 Medan

KEGOENAANNJA

demam, sakit koelit (gatal

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

& Co.

KANAEKAN

-

“ Oudemarkstraat No. 12

3

intan —
MEDAN

KALI SLS SE YA III

gatal), loeka loeka, sakit gigi, panau, obat
awet, dan segala matjam roepa penjakit.

Il

mean”

H. MIJ. RASJID

EDWIN
en Maa
BROS
Bean

Telefoon 755 Medan.

dja Singa, ambeian,

mengimp

sangat

timbaperkakas

kan moeka, bermatjam matjam obat sakit peroet,
darah berhenti, sakit mata, kentjing nanah, Ra-

mengimport kain-kain teroes ke-

teroes

dari

batoek, dada, napas sesak, asthma, mentjantik-

Keoentoengan diambil tipis sadja

Menoenggoe dengan hormat

dan
—

t

besar

kita poenja adres:

SKS
L KISS SS IK SEKSI

satoe sama lain

Kita ada satoe kongsi jang
fabriek di negri Djepan.
Pena
Ha

tidak setoedjoe dengan
barang jang disoeroeh

Persediaan

HAN SENG & Co.

dengan kita, bererti memberi ke-

perhoeboengan

i

serta oekoeran.

Tar

tanah Atjeh, tidak meloepakan

memboeat

Karena

Fdison, Bell, kita ada sedia, Roepa -roepa

takaran

Saudagar- saudagar barang kodian didalam dan diloear kota Medan,

Kwaliteit baik

tentoe tidak merasa tjape ' H

ringan, ladjoe dan potongan bagoes jang terdapat keadaannja,

segala motor dan pendjoeal arlodji merk Roskoph jang toelen.

MEDAN

DJANGAN

permata.

pakai,

Oudemarktstraat 53,

12
aat 12
raat
Ambonstr
Ambonst

bermatjam - matjam

—
Toekang mas
Kapiteinsweg No. 43

s,
apabila toean

jang soedah siap. —

voetbal dan kniedekker jang kita sediakan
oentoek toean
- toean.

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

MAARTHA & & Co.
Co.

DIIKAT DENGAN
MAS DJADI
PERHIASAN
MODERN.
Menerima ' oepah, dan sedia

poenja toko.

baik?

Adres:

BRILLIANT dan INTAN
— djoega

kwaliteit

»Kita sedia plaat pilihan belaka, dari lagoe Europa,
Melajoe, Arab, dan Mesir. Sedikit hari lagi akap datang
poela plaat Ketopraak Sidiomoeljo dari Solo. Boleh
atoer pesanan dari sekarang.
»Silakan tocan datang. Kita djoega mendjoeal dengan
angsoeran. Perdjandjian menjenangkan ".

gambar-gambar penting ).

SA

jang

Ma

,

dan lain-lain jang ada sedia

,
Toengganglah
Motorfiets
merk
NEW HUDSON dan MATCH-

,PLAAT?"

terbit” moeat

Kantoor:

gramophoon

»Jang soedah termasjhoer, jaitoe OD EON

mah tangga kaoem Islam,
Sebab itoe patoet disokong.
Harga langganan
Di Indonesia 3 boelan
F. 2.50
Loear ,,
»A—

#M
'

beli

MERK?”
?
"MERK

toet di batja di saban-saban roe-

|

akan

merk CHAMPION dan MATCH-“

& Co.:

»Ja, disini MAARTHA

jang penting,

kaoes

Da

Batjalah ! !

dalam kita

Pakailah

Leider dari pers Islam jang
merdeka. Saban terbit membawa
pikekabaran jang lengkap dari
pergerakan

Kaoem sport !
LESS en T.

'» POLITICS, HISTORY, LITE|
-RATURE & SOCIETY

“Pokok

2

Tendanglah VOETBAL

2 ktohud 4. Manda
Jayuki Lovku

R

5

Tabib

INDIA

RAM

-

jang dapat memberi soeatoe tanggoengan kepada toean.

S. R. B. RAM

mempoenjai

menarik orang

poenja perhatian

soerat

mempoenjai soerat

soerat poedjian,

. soerat boekti, beberapa banjak orang jang telah disemboehkan dari penjakitnja jang berbahaja, jang berada
diantara hajat dan mati.
Oleh sebab itoe, djika toean, atau familie toean,
atau kenalan toean, bila dihinggapi penjakit,
diselakan akan datang mengoendjoengi dan
menanti dengan hormat.

8

S. RB.
India

RAM

Telefoon No.

1326.

Tetapi lekas mizoem Anggoerobat
/ Fen,

Jap LOR

.

.

:

.

x
Indonesi

Wer

:

Sebentar

.

PADANG
Menit

djoeal

SANITUBE,

sematjam

obat

loear

biasa kekoeatannja aa

mentjegah

1

POO

THAI

FOO

SENG

On
2

j

Selaloe sedia vooran segala aatjam z0 1 z3
5

Sanggoep membikin

model

jang

lain,- mana jang disoekai pembeli.

sakit perampoean.
Hoofddepot:

3 boat

5

. roepa-roepa oekoeran.

Harga botol besar f 2.25 dan ketjil f 1.25

Tg

——s

la

dan. mendigea

bagai Ona ani pan

banjak tenaga lagi, Anggoer obat tjap Boelan selaloe misti di pergoenakan.

Ada

keht Indonesi "

Apa itce? — Jaitoe:
Ledikantenfabriek. ,,J A, H JA”

tang. :
Boeat orang sehat, orang sakit, perampoean baroe bersalin dan orang toea jang tiada

British
Medan“

2.

Peroesahaan Indonesia
Kapak

'Thabib
115

.

Djingen biarin kalbu becenmoe
koerang senan

—

Wilhelminastraat

Atoerlah

-

KII: - Dispensary

pesanan

dengan

segera !!!

Vertegenwoordiger Voor Nord
- Sumatra:

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

Abdul

16

Gany

Jacoeb

Ledikantenhandei SI BOLGA

«

5

4

SINAR DELI

Bahaja

“No. 10 Chamis 13 Maart 1930 — 12 Sjawal 1348 — Tahoen

Lembar

Chabar
INDONESIA.

Aneta

Radio.

Pemboeangan Boven Digoel
dihapoeskan ?

akan

Edeleer
Hillen
djadi Commissaris
Regeering.

Betawi,

12

Maart.

Soerat

kabar

Het Nieuws
mengabarkan, bahwa
berhoeboeng dengan beberapa rapport
jang diterima oleh Regeering ada mempoenjai alasan jang kocat boeat menghapoeskan tempat pemboeangan di Boven

Digoel dengan selekasnja.
Dalam

sedikit

waktoe

lagi

Edeleer

Hillen akan berangkat kesana memimpin
penghapoesan kedoea boeah
tempat pemboeangan itoe.

kampoeng

Satoe ma'lvemat officieel.

Pernikahan tidak sah.

Bandjir.

sara dan peratoeran mendjalankan perto-

longan soedah ditanggoeng oleh HauteGaronne jang bakal mengoeroes soerat-

kedoea.

soerat

dan oeroesan tempat-tempat dise-

loeroeh Departement Tarn, Tarn-et-Garanne, Lot-et-Garonne, Haute-Garonne,
Aude Herault, Aveyron, Girone dan
Pyreneen Timoer.
Pembantoean kaoem nativnaal dengan
tidak terhitoeng pemberian orang-orang
diperiksanja, dan sekarang ia mengirim particulier, kemarin soedah berdjoemlah
wakilnja jang tjakap oentoek menjelidiki 7.400.000 francs.
keadaan ondernemingnja itoe.
Seratoes toedjoeh poeloeh doea orang
jang mati soedah dikoeboerkan dan seNjonja dr. Teng meninggal.
karang masih ada 10.000 orang jang be-

Kawat

Soerabaja, 12 Maart. Njonja dr. Teng
Sioeh
Ie jang mendapat bahaja auto
bersama

soeaminja

soedah

meninggal

doenia.

Nasibnja
Betawi,

12

onderluitenants.
Maart.

Telah

.

Parijs, 11 Maart. (Aneta Reuter ).
Pembahagian
dari orang-orang jang sengke I.

ditetapkan

loem mempoenjai tempat diam. Pendirian
bangsal-bangsal dan penjediaan
barang
makanan sekarang ada satoe
oeroesan
jang masih soekar dilakoekan. Auto-auto
membawa beberapa banjak pakaian jang
diperoleh dari pemberian particulier.

(Oleh

Medewerkster

rikoet-ikoetan” sadja.
Sinar Deli",

Mej Siti Masiah,)

PENO!

ETOEP.
Barangkali orang beloem loepa, dalam lamdoenia jang bersih, berapa sajangnja?”
perdjalanan saja ke-Sumatra
ini, tempo
hari ada saja toeliskan dalam ,,Pewarta

Keterangan-keterangan jang singkat ini,

maoelah mendjadi perhatian besar dalam:
Deli“ tentang pernikahan kacem iboe di doenia kaoem iboe sekarang dan jang
di Deli.

Wernikahan di Deli menoeroet pendengaran saja ada 4 matjam.

Satoe:

Kawin tocan Besar kebon

Kedoea: Kawin tocan ketjil kebon
Ketiga: Kawin mandoer besar kebon.
Keempat: Kawin toean Kadli.

akan datang, soepaja masing-masing mendjaga kehormatannja soepaja terpandang”
ia ada seorang kaoem iboe jang moesti
mendjadi IBOE dalam doenia
pergaoelan seoemoemnja.

Dalam oendanoeg-oendang negeri, wet ti-:
dak bisa bocat apa-apa kepada kaoem

iboe jang tidak berlaki, djika dengar sePerkawinan kesatoe sampai ketiga sa- soekanja akan mengikoct lelaki mana
toe perkawinan jang hanja ikoct-ikoetan djoega.
Boleh djadi ada, karena akan mendjasadja, jang hanja diketahoci oleh kepalanja dalam Kebon itoe, tetapi boekan ga keamanan, akan tetapi masing-masing

kawin sah, ertinja tidak kawin menoeroet manoesia, lebih-lebih kaoem iboe, tocl
ada mengerti dan boleh pikir jang ia:
sjarat Igamanja.
Reuter).
Perkawinan inilah boleh (djadi meram- boekan satoe katjang goreng jang dapat'
memoe- bat dari Java ke-Seberang, jang lama- ditjoba disembarangan simpang.

Bantoean dari Indo China.

ordonnantie oentoek memperbaiki nasibnja

onderluitenants pada dienst sendjata dan

Saigon, Il Maart
dari Ned. Ind. Gemeenteraad di Saigon
toeskan akan memberi
koerban-koerban bahaja
Vakcentrale dari Pegawai pegawai itoe dengan sedjoemlah
5000 piaster.
Boemipoetera.

pada pasoekan-pasoekan
Leger.

Solo, 12 Maart. Dalam kamar bola
Habiprojo, pada tanggal 29 Maart akan

Main

DJEPANG.

(Aneta

telah

bantoean kepada lama sampai
ke Kampoeng-kampoeng
bandjir di Prantjis di Deli.
ocang banjaknja
Banjak di Kampoeng-kampoeng di Deli jang hanja main ikoet-ikoetan sadja,
dan dalam doenia pergaoclan
di Desa

Banjak saja lihat di Deli perempoean“
jang bergelandangan, dan achirnja mendjoealkan diri atau main ikoet-ikoetan",

sadja, berapa ratoes jang mengikoet orang”
Tionghoa, barapa poeloeh jang mengikoet'

selaloe kita mendengar .tjakap-tjakap ka- Belanda, berapa ratoes poela jang mengioem iboe jang menjatakan: Siapa kau koet bangsanja dengan tidak kawin, kata
ikoet sekarang? bila kita mendengar per- mereka karena ta koeat tjari oeang, ta"

diadakan satoe vergadering oentoek pemPeringatan perang Japan — Rus.
Aneta mendapat kabar, bahwa dalam boekaan satoe vakcentrale bagi pegawai
Tokio, 10 Maart. Kcizer menghadiri xataan ini, orang boleh tembak, tentoe koeat tjari makan, dari sebab itoe kengabeberapa hari ini akan kelocar besluit pegawai Boemipoetera. Maksoed itoe di- perajaan atas peringatan perampasan kota kaoem iboe itoe jang hanja ikoet sadja.
noesiannja sebagai perempoean jang terhor-”
Regecring boedt memerintahkan Edeleer andjoeri oleh toean toean Soeroso, lid Moekden, jang sekarang telah 25 tahoen Benar ada djoega perkataan itoe ditja- mat didjoealkan kepada satoe perboeatan
Volksraad
dan
toean
Soerjopranoto.
Hillen berangkat ke Boven Digoel. Oleh
Segala vakbond vakbond dioendang lamanja sesoedah perang Rus dengan loeskan dengan mengatakan: siapa laki- haram.
sebab perintah jang demikian jang berDjepang.
nja, tetapi pertanjaan jang achiir ini biasa
Menoeroet
saja poenja pendapatan,
dasar kepada artikel 26 dari Ind. Staats- menghadiri vergadering itoe.
kedapatan pada orang Kampoeng j. tera- tidak lain kaoem iboe di Deli malas, soeka
Sembilan
boeah
perkoempoelan
jang
tegeling djarang dikelocarkan, maka boeTIONGKOK
toer baik tentang pergaoelannja, ertinja pelezier, soeka makan enak, soeka pakaian
kan sadja akan menarik banjak perhatian telah tetap akan berhoeboeng dengan
bersih tetapi djangan kerdja.
jang bersanak saudara.
dari segenap golongan, tetapi djoega akan vakcentrale ini.
Kebakaran film.
Main ikoet-ikoetan ini kedapatan keDi Deli saja pikir boekan tidakadapekermenimboelkan roepa-roepa doegaan dan
Lebih 100 anak-anak terbakar. pada kaoem iboe jang banjak sekali le- djaan perempoean, moelai dari baboe':
Doenia
Ambtenaar.
kabar-kabar jang bisa menjesatkan.
Tokio, 11 Maart. (Aneta Peuter). Se- pasan kebon.
sampai kepada koki.. sampai kepada toe-'
Goena mendjaga kekeliroean pikiran
Betawi, 12 Maart. Diberi verlof dela- waktoe pertoendjoekan satoe film speAnak boemipoetera sedjati Deli me- kang tjoetji, toekang djaroem dan sel
orang banjak itoe, maka Aneta dapat ka- pan boelan kepada toean B. Boelstra, Ass ciaal didalam vlootstation di Chinkai noeroet penjelidikan saja. tidak ada ma- nja sampai tjoekoep.
barkan, bahwa perdjalanan Edeleer Hil- Resident di Ambarawa, terhitoeng moelai bahagian oetara Korea oentoek meraja- in ikoet-ikoetan, bila ia seroemah
Motie jang disampaikan oleh P.P.I
delen itoe tidak diseboctkan betoel-hetoel 1 November.
kan tjoekoepnja 25 tahoen sesoedah ngan seorang lelaki, ia soedah kawin kepada pemerintah memintak kepada
apa maksoednja. Bekas Gouverneur DjaDipekerdjakan pada djabatan hoofd- Mockden diserang, maka film itoe soe- dihadapan Toean Kadli.
berwadjib soepaja diadakan wet
wa Barat itoe mendapat perintah pergi pandbeheerder, toean J. W. Kaya.
dah terbakar habis.
Seratoes empat
Di tanah Atjeh lebih keras tentang mentjegah perkawinan tidak sah, moedahke Digoel dengan tidak dinjatakan makDiangkat djadi gantinja toean Boelstra orang jang diantaranja ada 75 orang atoeran itoe, bila seorang kaoem iboe moedahan kelak berhasil hendaknja.
soednja. Ia pergi itoe hanja sebagai “jadi Bss. Res, di Ambarawa, toean G.W. angfs-anak dibawah oemoer 14 tahoen ikoet-ikoetan sadja, lelaki jang memeliSoepaja kelak diseloeroeh Indonesia 2
deskundig dan tidak akan bersifat meris.
soguah mati terbakar dan lebih 100 orang hara itoe ada harapan njawanja akan ada wet larangan perkawinan jang tidak
njebelah satoe fihak, ia menjelidiki keDiangkat djadi hoofpandbeherder 1ste jang loeka.
ditjaboet oleh rentjong jang dilakoekan sah itoe.
Ss
adaan disana dan memboeat pemanda- klasse, toean E. Petrus.
Menoeroet
kawat jang terachir dari oleh pihak saudara siperempoean.
Pada pendapat saja, tidak sadja kepada"
ngan pada satoe rapport jang akan
Dipindahkan dari Palembang ke Bang- Chinkai tentang kebakaran itoe, dinjataPermerintah
disembahkan motie
Hi
Laki doeloe.
diserahkannja ke Regeering. Apa jang ka, gezaghebber J. Appel.
kan, bahwa sebahagian besar dari kortetapi
haroes
poela
diperdengarkan
kepa?
akan dinjatakannja dalam
Rapportnja
Di Deli saja soedah bertemoe dengan
Diangkat djadi officier van gezondheid ban itoe terdiri dari anak-anak. Tjoema
di Indonesia
tentoe belbem dapat diterangkan lebih 2 de klasse toean J. W. Eerkens, H. H. ada3 orang j. soedah tjoekoep oemoer. seorang kaoem iboe jang soedah beroe- da Kaoem Iboe seantaranja
ini,
soepaja
bersedia
akan
menjamboet:
dahoeloe.
Kat dan W.J. van Thiel, jang kerdja Ternjata pertoendjoekkan film itoe ber- moer, menoeroet tjeritanja. ia soedah 5 motie itoe, dengan pengharapan
masingPerintah ini boekanlah berhoeboeng pada Geneeskundigen Dienst dari Indisch lakoe dalam satoe bioscoop jang mana kali kembali kepada lelaki pertama.
masing kaoem iboe memperhatikan dam
dengan maksoed baroe dari Regeering Leger.
Lelaki
pertama
katanja,
hanja
ikoetan
ketika terdjadi kebakaran itoe orangmendjalankan dan menoetoerkan kepada
jang beloem disiarkannja itoe, tetapi Reorang jang menonton tidak dapat ke- sadja, sampai di Deli, mereka berpisah, kawan-kawannja, bahwa kita kaoem iboe'
geering ingin tahoe bagaimana pendapa- NEGERI BELANDA.
silelaki piara perempoean lain, dan ia melocar melepaskan dirinja dari bahaja.
masing-masing bersedia akan mentjegah
tannja seorang pembesar tinggi
tentarg
ngikoet lelaki lain.
doenia perkawinan jang tidak sah itoe,
keadaan Boven Digoel itoe.
INDIA.
Entah apa sebabnja, kedoeanja berte- Bila bertemoe dengan kaoem iboe jang
Verkeerscommissie
Volkenbond.
Keinginan ini boekanlah diherani. Semoe kembali, boekan kawin hanja ikoet hanja ikoet-ikoetan sadja soepaja mena-.'
karang Boven Digoel hampir soedah tiga
Alamat hiroe hara.
Den Haag, II Maart. dari Geneve
sadja, tetapidikatakan: Laki doeloe.
sihati akan lekas kawin ke-Toean Kadli,
tahoen berdiri. Selama waktoe itoe banjak dikabarkan, bahwa toean Schlingemann
Pedato Gandhi.
Begitoelah katanja bertoeroet 5 kali diBila kita kaoem iboe bersedia masingorang-orang pelantjongan jang telah me- soedah terpilih mendjadi voorzitter dari
Ahmedabad,
11 Maart. (Aneta djalankan mereka dalam tempo 10 tahoen
masing
akan mendjaganja, lambat laoea,
noelis tentang perkampoengan di Digoel Verkeerscommissie dari Volkenbond.
Reuter). Dalam satoe pidato dalam verga- dan mendapat 2 orang anak.
perkawinan
sematjam itoe akan lekas leitoe dan beberapa rapport dari pegawaidering, pada ketika sore waktoe pernjap,
dan
tidak
akan kedapatan lagi keKalau
saja
ta'
dapat
mentjeriterakan
pegawai negeri jang diterima.
moelaannja anak negeri menjatakan tidak
Nederland dengan bahaja bandjir
lak
anak
haram
kedoenia ini.
Rapport-rapport jang diterima ialah
soeka toeroet perintah, maka Gandhi pekerdjaan mereka jang hanja mengikoet
Kaoem
iboe,
simpoelkan
dalam
hatiikoet
sadja,
dan
anak
apa
jang
doea
itoe.
di Perantjis.
menerangkan.tentang soeboer atau tidakminta kepada anak negeri soepaja djamoe!
nja tanah disitoe, tentang soengainja apa
Anak itoe lahir kedoenia mendjadi maDen Haag, Il Maart. Dalam satoe ngan soeka toeroet pemerintah.
dapat tempat mengambil ikan, tentang pembitjaraan pers, oetoesan Perantjis meMereka hendaklah memperboeat garam noesia mendjadi anggota dalam doenia
Kaoem lelaki lebih-lebih pengandjoer:
kesehatan orang-orang boeangan, tentang nerangkan bahwa penolkan atas bantoean dengan sendiri dengan tidak oesah indah- pergaoelanakan menjokong segala soeatoe jang djoedjoer, tolong saudaramoe, Ik
:
sebab-sebabnja orang diboeang, tentang
kan
oendang-oendang
pembocatan
garam.
djelas
Iboemoe
jang
masoek
kepada
oentoek
keperloean
bersama,
tetapi
Nederlandsche Roode Kruis kepada Pependjagaan pegawai-pegawai civiel dan
:
rantjis itoe adalah satoe kesilapan jang dan djoega hendaklah kelocarkan garam dalam batinnja mereka soedah terasing da- djalan jang sesat itoe.
militair, perhatian orang-orang pendoedengan
tidak
soeka
membajar
tjoekai
gaboeroek sekali. Ia menjatakan bahasa
Dari Ahmedabad dikawatkan tanggal
doek kedoea boeah kampoeng pemboe- Ransche Roode Kruis hanja prganisasie ram, begitoe djoega peroesahaan pemboeSebeloem tindakan dimoelai pada pagi
11 Maart, bahwa Gandhi sendiri mengeangan itoe, dan tentang hal lain lain b4harii
toe,
ia
bersembahjang
lebih
dahoeloe.
atan-pemboealan
garam
dan
pembawaanpeperangan, hingga mana tentoe ia akan
Dari Soerat ada beberapa leden Cong- moekakan dirinja djadi kepala dari barinjak sekali.
garam, djanganlah maoe
terasing, tetapi pertolongan oeang tentoe pembawaan
Bahwa rapport-rapport itoe semoeanja
res
jang berangkat ke Dandi dalam ba- san Vrijwilligers anak negeri jang tidak
membajar
akan
belastingnja.
diharapkan.
tidak bertjotjokan. Tetapi Regeering tenGanddi memperingatkan kepada pen- hagian Jalalpur oentoek persediaan akan soeka pada pemerintah. Pasoekan Vrijtoe soekar akan mengetahoei keadaan
doedoek Gujerat soepaja djalankan pe- menjatakan ketidak soekanja anak negeri wiligers ini berdjalan kaki ke Bombaij
15 tahoen pendjara.
jang sebenarnja ditempat jang begitoe
ratoeran-peratoetan boeat pergi ke Jalal kepada pemerintah.
jang djaraknja 100 mijl.
Pa
djaoeh, sebab itoe dibiarkannja dahoeloe
Dari Poona dikawatkan, bahwa regilaoet
Satoe perkara boe- pur goena mengambil garam dari
berdjalan beberapa”tahoen keadaan dedisana.
Begitoelah tjaranja peladjaran ment kesebelas dari pasoekan Sikh akan
noeh.
mikian. Goena mengetahoei keadaan dan
oentoek membantoe maksoed djangan soe- berangkat pada 17 Maart ke Baroda oenpemandangan jang sebenarnja, maka setoek menggantikan regiment ke 4 dari
Rotterdam, Il Maart. Pesakitan ka kepada pemerintah.
karang Regeering mengirim orang jang van Oudheusden jang ditoentoet karena
Tentang soal jang ia atau orang-orang- toekang toekang selempar granaat Bombaij.
berkoeasa akan memberi keterangan.
terda'wa memoekoel sampai mati kepada nja akan ditangkap, ia minta kepada anak jang membangoenkan kekoeatan tentera
“Aneta mengibaratkan, bahwa dalam toean Lans dan gelapkan pekara itoe: negeri soepaja tetap bersenang hati dan pemerintah India. Regiment itoe sekahal ini Pemerintah sebagai satoe Direc- dengan tenang mendengar boenji vonnis perintahkan soepaja menoeroet akan co- rang telah berpetjah-petjah satoe sama
tie dari satoe Maatschgppij particulier jang menjatakan dia dihoekoem 15 tahoen mite-comite jang kerdja bocat congres. lain. Perpetjahan itoe haroes diingat akan
jang memboeka” soeatoe onderneming pendjara dengan tidak dipotong selama Mereka tidak akan kalah, djika tidak lekas dapat didjadikan tempat laloenja
jang telah 3tahoen berdigi, beloem pernah ianja dalam, tahanan preventief.
tentera Gandhi menoedjoe kelaoet.
aa
Ea
mereka kehilangan kepertjaan.

itoe

Batjalah

,Sinar - Deli"

sangkakan, bahwa akoe jang pergi ini special hendak makan diwaroeng nasi itoe. Soenji benar
semboenjikan orang difdalam kota ini, melainkan di- tjoema mentjari merpati jang sepasang toe. teroc- gang ini djika tiada orang liwat diwaktoenja itoe.
ma ALKISSAH
bawa orang ia keseberanglaoet, pagi tadi akoe ber- tama akoe hendak mengoeroeskan dagangan."
Diantara manoesia jang beriboe-riboe jang ada
temoe dengan satoe penggawe Politie jang toeroet
liwat menoedjoe djalan ke kampoeng Djawa, ke.Akoe
tiada
hendak
membantah,
hanja
jang
koe
$ PEMOEDA DELI
mengoeroeskan perkara ini. Dari dia akoe mendapat harap, djika ada chabar jang penting disini, tentoe lihatan doca orang pemoeda. Walau poen kedoea
tahoe, bahwa nona itoe telah dilarikan oleh seorang lah koe tolpeng padamoe menjampaikannja. Toelis mareka ini memakai perhiasan badannja dengan
dikissahkan oleh:
chauffeur ke-Singapoera.
pakaian jang bagoes potongannja, djika ada orang
lah soerat padakoe djika ada apa jang perloe
9
»SINJO DELI”
.Kebetoelan waktoe itoe ada kapal jang hendak
Perkataan itoe telah berachir, dan kedoca anak jang tadjam matanja, tentoelah diketahocinja, bahwa mareka ini ialah orang jang tiada boleh diperberangkat
ke-Singapoera.
moeda
itoe poen pergilah.
(Oesman merasa benar apa-apa jang dikatakan
tjajai.
Ada seorang Rechercheur nielihat nona itoe
sahabatnja itoe, akan tetapi walau poen begitoe
BOEAJA
SINGAPOERA.
Jang seorang memakai topi lakan poetih, dan
kedalam
kapal
itoe,
diikoeti
oleh
seorang
chauffeur.
,,/hatinja masih djodya kalang kaboet.
Sebab itoelah ada keras benar persangkaan
Singapoera, ialah soeatoe kota jang teramat ra jang seorang memakai topi jang berwarna hitam
Jang ada memakai topi jang poeti itoe. bisa diLaloe ia berkata: ,.kau haroes mengketahoei apa orang, bahwa mareka itoe pergi ke-Singapoera."
mai benar. Djika diperbandingkan kota Medan de! sjang henda'koemaksoedkan itoe dengan sebenarnja.
.Apakah perkara ini bisa dipertjaja ?"
ngan Singapoera, tentoflah dikatakan kota Medan ketahoci ialah, ia seorang Tionghoa jang totok
benar beroesia kira-kira 25 tahoen. Pandai benar
"'Maksoedkoe boekannja boeat kasih bersih nama
»Benar, bocat menetapkan itoc ada djoega soe- itoe soeatoe kota jang teramat ketjil.
orang dikalangan pergaoelan. hanja akoe henda sahnja sedikit. Sebab djika di Sumatra Timoer ini Pelaboehan Singapoera amat ramai, kapal-kapal la memperhiarkan dirinja dengan pakean itoe
mengadjar mareka itoe, bahwa sesoenggoehnja orang mareka irc tinggal tentoelah dengan sekedjap jang berlaboeh dipelaboehan itoe, boekan main soepaja djangan dikenal orangia atau pon bang
sa mana. Ia ada mengisap pipa jang besar dan
X “Boemipoetera itoe berpikiran sampai dihinakannja mata bisa orang menangkap chauffeur jang nakal ramainja, dimikian djoega sampan-sampan.
orang dengan tiada mengketahoci apa kesala- itoe. Ini orang tentoe djoega ada membawa' wang
Benar sekali dinamakan kota itoe ,.PINTOE kadang-kadang dikoreknja dengan korek api
Jang seorang itoe poen bisa diketahoei bahwa
dan mas intan kira-kira 11,00 roepiah djoemlahnja. GERBANG AZIA."
ialah seorang Melajoe, beroesia kira-kira 30tahocn.
ia,
bisa
ini
mareka
tentoelah
itoe
wang
ia
@Dengan
itoe.
Disebelah oedjoeng dari Kampoeng Djawa, ada
/ Setelah Marzoeki mendengar perkataan
berdjalan djaoeh."
Seketika mareka ini berdjalan-djalan bersamasoeatoe gang jang ketjil menoedjoe kesebelah kiri,
Setelah Oesman mendengar perkataan ini. hatinja Gang ini soenji benar sebab djarang liwat orang sama, ta'oebah matanja seperti bola mainan lampoen senangiah.
disitoe, Djalan ini boekannja boeat perhoeboengan poe gantoeng melihat, menoleh kekiri dan kekanan
Dengan hati-hati benar orang Tionghoa ini ber
Tiada berapa lamanja Oesman moelailah berkata: deretan toko jang ramai, hanja boeat perhoeboeMarzoeki berkata menjeboet. — ,,Boekannja dia di-

dari

beberapa

waroeng

ia menjahoet :

.Akoe

boekannja lagi sekali doeda kali memegang rol itoe:
Eddi Polo poen

telah

beskaliksli

berkelahi,” 4

djika perkara berkelahi boleh koese ihkan padanjas4
.Saja pertjaja padamoe" — orang Melajoe
itoe
biasa diseboet orang namanja Simin. Ia
benar membesar-besarkan hati kawannja toe,
Simin

matnja:

berkata

..Teng,

membinasakan

pada kawannja itoe dengan:

koe harap kau djangan
dirinja.

Sebab

djika

dil

nanti tentoelah ta'ada lagi manisnja.
Pipinja jang elok itoe kau haroes djaga
1
soepaja djangan sampai roesak" — kedocanja ters”
senjoem
/Lihatlah ia melenggok kesebelah kiri"— berkata Eng Teng sambil menoendjoek anak gadis $
berpakaian Europa. Bisa diketahoei bahwa bangsatbangsat itoe sedang menghintip-hintip anak 4
gadis itoe

3

“Ada Samboengan)

jang ketjil bocat bisik-bisik kekoeping kawannja itoe.

Kau moesti hati-hati djangan silap matomoe
koe ini, sebab dengan kapal besok akoe akan besoepaja
djangan terdjaga kita dari orang
Hanja
koeli
koeli
jang
banjak
liwat
disitoe
sahadja
jang
rangkat dioega' ke-Singapoera. Djanganlah kau
orang-orang

Eng Teng, ialah nama biasa dari orung “Tionghoa ini: dengan tersenjoem

Melajoe, dimana ia nanti moesti makan.

y

Wika

»Akoe harap kau djangan membantah perkataan- ngan

(Aceh, Seng, pertjajalah padakoe nanti kau haroes
akan mendjalankan rolmoe jang penting."

'peladjar: toe : “sekalian - dengan):

LA
an
mengirimkan rekening-rekening dan 'perhitoengan ocang jang telah dikirimkannja,
dimoeka
hat
Medan,
dalam kwartaal jang telah terlaloe.
ketika toean Abd, Aziz akan dihadapkan,
Tiap-tiap orang toea dan tiap-tiap pe- orang diloear mengadakan persidangan,

'Pertanjaan Lid Volksraad.

bolehlah pada sembarang waktoe
(Perniagaan) Pada' tanggal 21 Februari ladjar,
mohonkan
pertoeloengan- kepada Peng(jl. tocan Jonkman memadjoekan pertanja- gawai (Ambtenaar)
terseboet itoe.
“Yan sebagai berikoet:

Menoeroet

"Tiap-tiap
lah mana

diterima oleh Ambtewarta soerat-scerat kabar naar itoe, akan membitjarakan
kemadjoe-

baroe ini dari kampoeng kedoea di Digoel

annja peladjarannja,

atau

hal

pertoeloe-

»Sepoeloeh boelan katakau?")
'djoembelah orang boewangan jang mela- ngan jang lain-lain.
djawab jang lain sambil minta tembakau,
Segala sesoeatoe pekerdjaan atau pertoe- »djangan
rikan diri dan sampai dibilangan Austrasobat bersenda goerau,
loengan, dilakoekan dengan tiada pembalie.
»12 boelan dapat itoe hau-hau?",
Apa

pemerentah

bersedia memberikan

oeroesan

itoe.

Pada

Akan

meloeloeskan

pertanjaan diatas

ngan
ngan

tiap-tiap

hari:

Rebo,

Akan tetapi djika kiranja ada hal perka-

ra jang penting, dan sangat perloe, baiklah dengan memakai telefoon sahadja.
—0—

permintaa'n dalam

bocat

Senin,

dan Sabtoe, petang hari poe5 — 6, diterima akan pembitjaraan.

koel

Atas pertanjaan ini pemerintah memberikan djawaban seperti dibawah ini pada
:' tanggal 4 Maart 1930:

prihal pelarian orang-orang bocadapat diberi taoe seperti berikoet:

Borneo

mengenangkan

Boekan sadja dari Tanah Tinggi, jang nasib daerahnja sampai menangis loetjoe.
Tangis jang loetjoe itoc kita koetipkan
berikoet ini:
Baroe-baroe

ini,

kita ada

kabarkan

bahwa dalam selama boelan poeasa, sembilan goeroe
dari Sumatra, dapat
kesempatan toeroet cursus boecat dapatkan
acte Klein handel,
tapi dari Bor-

neo

Barat—,nihil"—hampir kedjadi-

an satoe Goeroe maoe dihoekoem poela!
Dilain lain gewest, kita dengar Ini

(Hoofd, — Adjunct-Djakkedjoeroesan Timoer akan loepoetkan diri Officieren
sa) pada Justitie dapat bintang, dankbe-

dari atoeran
dinegeri ini

ngan

interneering dari pemerintah teuging atau ran gnja disamakan dengan
dengan masoek dalam bila- kelocaran Osvia sebab ketjakapan

Australie.

Totaal

sampai

djaoeh dari Tanah Tinggi
jang
nelarikan diri.

sekian dalam

pekerdjaan

serta ada poela

dikasi

kesempatan

boeat

ada 40 orang

studie

jang

reis

ke

Europa sebagai Hoofddjaksa di Menado.
Tapi disini (Borneo Barat ) adajang berDari Tanah Merah ada 21 orang boe- boeat jang boekan boekan, hingga salahangan jang minggat. Pelarian pertama salah, mereka sendiri bisa dihoekoem.
dari kampoeng itoe telah kedjadian dalam Lebih djaoeh kita telah pernah kabarkan
beberapa perkara jang mereka madjoekan,
boelan December 1929.
berachir , nol besaaaar"!
Bntara

61 pelari,

empatpoeloeh

satoe

orang telah ditemoe dalam bilangan Austra-

Saban-saban

disitoe,

dikabarkan, Demang anoe,

diterima

masoek

Bestuur School,

lie dan oleh pembesar” disitoe telahdibawa dikasihkan Studie verlof (reis) ke Holland
atau ke Java, d.L.I. tapi dari Borneo
ke Thursday Island unuana mereka te- (Barat ..... nihil"!
lah diberi hockoemani pendjara oleh peO..... hampir loepa! Ada.....!
Toean G. Klip Ass. Demang Sekadau,
ngadilan karena melanggar atoer.n immigratie

dan

dipoelangkan

kembali

ke

tempat asalnja.
Berhoeboeng dengan ini, tiap-tiap hari
perloe satoe stoumer gouvernement telah
dikirim ke Thursday-Island akan mengambil orang-orang jang lari itoc.
Lain-lain orang pelarian telah ditangkap oleh veldpolitic bersendjata dekat
soengei Fly, bilangan Belanda. Lima antaranja tertangkap oleh satce bangsa Papoea, dengan bangsa mana 9 orang pelarian telah bertanding. Jang ampat lagi
djoega termaksced antara 9 orang pelarian

# dengan

soekanja sendiri telah balik lagi

di achir Januari dan permoelaan Februari.
Apa djadinja dengan 8 pelarian jang
lain, sampai

sebegitoe

djaoeh

marang

(atau Tjipinang) begitoepoen

.
Disana sini dikabarkan, tahoen in didirikan 2, 3 H.I.S, tahoen itoe Mulo:
tapi..... di Borneo Barat, dari 3
H. LS. jang ada, satoe njaris ditoetoep.
Dilain-lain

“

gewest,

x

orang

perhatikan

Dari ambtenaar jang menilik anak-anak
sekolah di Bandoei
disiark.n circulair

seperti di bawah ini :

van Onderwijs en Eehari 27 boelan 1930

No. C 1/11/8, ditetapkan mendjadi peng-

perempocan

(dari

segala

kabar!

Periksalah, apakah B
atau .
sial!!
0

Barat

“Saha dengan radjin.

di Kampoeng

itoc

soedah

Laksa Betawi-rentja-

sakian

lama telah ram-

poeng akan dimoelai lagi beberapa boel in.
Tiada
lama kemoedian
pembelian tanah goena

akan dioeroes
itoe maksoed.

Boleh djadi dalam tahoen 1931
dapat dimoelai pendirian itoe.

Pendirian

16

baroe

roemah tinggal di Men-

—0—

Orang jang berbahaja.
Atas
pertimbangan
seroepa sebagai
besluiten jang doeloe djoega telah diinterneer orang dibawah ini ke Moeting

d Menandai dan memeriksa
tapport dari sekolah,

(-€.

Memilih

roemah

rapport-

tempat tinggal

pe-

di Batavia, sekarang ditahan dalam pendjara boeat doortrekkenden en Huis van
Bewaring di Batavia (Glodok).

—0—
Perdagangan kapoek.

ladjaran:

"4. Memberi timbangan dan moefakat keDari Soeroebaja dikabarkan,
ber"pada barang siapa, jang berharap menSdapat keterangan, tentang hal pengadja- hoeboeng dengan rendahnja harga ka(ran dan pimpinan oentoek anaknja, de- poek di Semarang 'telah bersariket akan
mengatoer pendjoealan productnia oleh
“ngan -lisan atau toelisan:

.

& Memberi tahoekan rapport-rapport
sekolah peladjar”
pada tiap-tiap tiga
'boelan sekali, kepada
orang toeanja,
“walinja atau keloearganja jang menang-

satoe

verkoopcentrale.

Satoe

oetoesan

dari Semarang sekarang sedang derdiam di Soerabaja goena memboeat pembitjarahan dengan saudagar. kapoek
di

tempat itoe,

Almanak

6 Maart

Buning

Mintalah

f110
f9,
£ 30
f4
55

Koelit kerbau katam

#50,
f3

Djika

memesan

4

djangan

salah adresnja:

TELEFOON

Telefoon

906.

Company
MEDAN-DELI

1451.

Moelai pada 1 Juli 1929, kita soedah boeka satoe bengkel di Kapiteinsweg no. 15
memakai merk seperti tersevoet di tas,
Kita poenja bengkel sange
memperbaiki keroesakan dari machin-machime Typewriter,
Underwood, Remington. Ro
Core a dan lain-lain, djoega letternja bisa dirobah menoeroet
kemaocan jang poenja.
Sanggoep djoega memperbaiki keroesakan dari machin Reken Machine, Gramaphoon,
Camera, Duplicator dan lain-lain.
:
Sanggoep membocat, koentji kas besi, Stempel lak dan lain-lain. Onkost reparatie
direken moerah sadja

£048—055

f26 sepikoel

Djawa bergambar-gambar dan segala

Machine Repairing
Kapiteinsweg, No. 15

Pasar Sibolga.
Kemenjan mata besar
Kemenjan mata haloes
Kemenjan mata djarir
Damar kotor poetih
Damar poetih standaard

dan

prijscourant gratis.

MOSKEESTRAT

23

1930.

Kopi robusta

Melajoe

lain-lainnja. Harga lebih moerah dari di Java. Lekas pesan of datang beli sendiri.

Nederlandsch-Indie”

Rubber

1930

BESAR:

nama pembesar B. B. ada dalamnja, dioega memakai Loterij selain membeli almanak ada harapan dapat prijs f. 1000.— harga biasa f. 1.25, reclame f. 1.— sadja.
Dan sedia Volksalmanak 1930 serta boekoe-boekoe keloearan B. Poestaka dan

Chabar Dagang

Bisa dipanggil dalam kantoor keboen-keboen.
Meroenggoe

dengan

hormat,

M. IDRIS,
PENGOEROES.
,

£ 99

Kopi Arab no 1 jang soedah dipilih
52
sepikoel.

Moe
Pasar

a/5-—-

Padang.

2 Februari 1930.
Copra kering poelau
£
Cassia Mand,
«
1

"

"

2

T

18.—

2...

3

"
"
13.
Koffie Mand Angkola

, 45.—

Koerintji kiasa

,

40.—

Padang
Rubber

robusta
havea Kamp.
sin no. I.
"
ai
(remb)
Gom damar st. (Bat, '/5
»
» Al. (no.2)
. aboe

poetih

Tjengke $5 pCt.
kerbo

,,

,.

Kn

25—
PN

Djawi

"

»

(I kodi
1.
Mo.
roesak

1

0

2

"5.

,,

0 Sasak
“ Moeko'
Sasak Darek
Batoe

Saboet poetih
»
»
Ajer & Kawan
»
piladehaloes
Gatah ,, manengah
»..» kasar

»
"

,
»

Kemeri berkoelit poetih

bagoes
Boeah

»

,,

jang
"

pelano.
bidjo

1
“

biasa

"

Karang Soedaro

ADA

hormat.

,

SENG & Co.

SEDIA,

SCHEURKALENDER
SOBEKAN

TIGA

3

:

"
2

f3
ts

Katjangpadi

#

ke

1930

ALMANAK

PENANGGALAN

PLAAT EBUROPA, BAGOES BOEAT
PERHIASAN DINDING, HARGA

Sd

Lada hitam
Lada poeti

Manisan laba satoe Blik

terang,

onkost.
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2
,

,

memoengoet

55.—

3

danau

Koelit (kemb. pala)

tiada

27

"

Rotan sago pagai bagoes ,,

Lilin Tawon

-

"20.
"
-

ye
"
“

jang penglihatannja koerang

Toko Katja Mata en Toekang Gigi.
LUITENANSWEG No. 4 |
TELBFOON No. 1297
MEDAN
.

50.—
30.—

dengan

KIE HOEI

65.—

1

toean-toean

pereksa

dengan

TO—

3

tolong

Menoenggoe kedatangan tocan-toean

80.—

1

kamp

Siapa-siapa
soeka

12.—

»

2

”

»»

25.—

kasi persen satoe pasang katja, matjam mana jang toean-toean
soekai, djoega nanti perkara onkost memasang kita vrijkan.

"27 —
» 18.—
25.—
20.—
450
25.—

nm

mn.»

Rotan
3
»

1

"50.—
a55
35.—

"

kambing
»
pw

28.—

katam 1
"2
"
"3

»01

kerbo

1

#25.—

Benkoelen

"

Dan djoega moelai 1 Maart sampai 31 Augustus 1930
siapa-siapa tocan-tocan jang beli katja mata dari kita akan kita

28.—

Bint.—Kroe

djawi

katjanja, sehingga penglihatan terang seperti sedia kala.

40.
37.50

Rabusta

Korintji

Koelit

Moelai ini hari kita baroe terima perkakas boeat pereksa
mata jang model baroe. Perkakas ini kalau dipakai boeat pereksa mata jang koerang terang bisa kita djamifi tjotjok dengan

M—

85-87”, kering

,

Toko Katia Mata Jang Termasjhoer.

1, 18:—

1

n

Awas Batja Teroes!

11 75
18.—

korintji
Bovl.

M. Laboeh

dentie Menado) dan jang achir ini tinggal

sekolah-sekolah,

,,Phermacie

Sasak Ajerbangis,,
“
bovl. bagoes
Robusta Mand. &

Pekerdja'annja, jang haroes teroetama
#'dioeroes, Seperti terseboet dibawah ini: (Gouv. Molukken).
Daniel Kamoe, oemoer 24 tghoen, orang
a Memberi timbangan tentang hal petani,
pernah bekerdja pada K. P. M.,
(ngadjaran dan pimpinan,
rangeerder pada S.S., schryver pada
“b Mendjaga hal keada'ar ocang, jang gemeentelyken omnibusdienst di Meester
“telah dikirimkan.
kepada peladjar oleh Cornelis, boedjang kapal pada Holland
orang tocanja, walinja atau keloearganja, Amerika Iyn, terlahir di Langoan (resi€ Menoendjoekkan

berarti

betoeah,

Volkshuisvesting di Batavia.

bangsa)

jang dipertjajakan atas pendjaha'an ke'padanja, sedapat-dapatnja hraroes beroe-

Didalam kota dan diloear kota, begitoepoen di Bantem
reclamebiljet dari
anggoer koeat ini telah ditahan akan tetapi
kemoedian
diperkenankan poela
boeat disiarkan sesoedah eigenaar toko
itoe memberi tahoe, perkataan ,,P. N. I."
itoe, tidak ada berhoeboeng soeatoe apa
dengan partij politiek hanja tjoema ada

"

ganti Tocan
Pattijn, dengan
gelaran: teng Poelo dengan harga sewa dari f 34,50
»Ambtenaar jang diwadjibkan haroes me- sampai f47,50 segera bakal dimoelai. Dja.meriksa dan memperamat-1mati peladjar- lanan disitoe soedah rampoeng, tanahnja
peladjar”.
adalah kepoenjaan gemeente dan rentjana“ Kewadjibannja jang ditentoekan, jalah: nja soedah rampoeng hingga orang tahoe“Tiap-tiap
peladjar, baikpoen
laki-laki sah menoenggoe lama lagi.

Yatau

dengan memakai nama ,,Anggoer Kepala
Banteng P. N. 1.”

Barat, orang perhatikan Siapa jang
berani menoelis dalam soerat

Perihal 62 roemah tinggal dengan harga
sewa dari f 27.—
Jang bertanda tangan
dibawah
ini:
sampai f 45 seboelan jang N.V. VolksW.H.M. D'HAENS, adres : Nassauplein 7, hbisvesting hendak dirikan di Petodjo (be“Telefoon No. 2788, memperma'ioemkan, lakang Laan Trivelli) dapat dikabarkan,
“bahwa ia dengan besluit—kcpoctocsan— pemasangan djalan disana beloem selesai.

“dari Departement
-redienst, kepada

tawi jang berdagang chemicalien, bedak
dan drukwerk,
telah keloearkan satoe
»anggoer koeat" jang ia didagangkan

»

na

toea-toea

N. B. mengabarkan:

soeara (isi)nja, s. k., tapi di Borneo,

akan

PERSEDIAAN

cigenaar toko Tionghoa di Be-

tidak dikirim.

Kirimlah postwissel dengan selekas-lekasnja,
ini hari djoega, soepaja djangan kehabisan.

belaoe, .

Kepandaian memboeat reclame.

Koeboe.

kamar
orang

Rembours

beliau jang berbadjoe

Satoe

franco

Deli".

» Aha moese ningmoe

poenja Kameraad Tami Ass. Demang dari

»Aneta"
mengabarkan,
pendirian 88
roemah tinggal dari tembok dengan satoe

—0—
Kepentingan

ia-

harga per lot
1.1135.—

ini,

biar akoe berangkat dari

prijs

£. 1000.000.—

tinggi,

Kalau dia tidak bebas hari

dapat Studireis boeat lamanja... , (loepa) Koelit kerbau kampoeng
berapa) tahoen ke gevangenis Se- Koelit djawi katam

beloem di-

dapat kepastian.

Kata seorang jang agak

1073

ain-laindjoemlah

boleh djadi",

.maloan moese ho pado ace,
silampocak doho haropkoe”.

negeri

Matahari

Mana

djawab

Ratap tangis soerat kabar anak

memdapat ketera-

dalam pertanjaan diterangkan sebagai kampoeng kedoea, malah djoega dari kampoeng Tanah Merah ada orang-orang
boeangan jang melarikan diri. Ini soedah
terdjadi, meski adanja pendjagaan-pendjagaan jang dioesakan.
Dari kampoeng j. terseboet doeloe ito2.
pelarian telah moelai dalam boelan Augustus 1928 dan orang”j. lari mentjari djalan

dan

jaran.

keterangan Noeas pada Volksraad tentang Djoem'at

4.

paling koerang sepoeloeh pernama”'.

KIA TATA TAN KAT AKA

5.

pengadjar dari sekolah-seko-

djoega,

Jang seorang moelai berkata:
"perkara ini boekan perkara denda,
tidak lain mesti pendjara,

2

02996990999999999999922

2
e
22

e

ntingan atau potongan jang paling bagoes
netjis, tjoema didapat pada:

LORNFIEL

“ Kleedermakerjj
Kleermakerij.
jaitoe: satoe toko pakean jang3 paling toea dan terkenal
seloeroeeh SUMATRA
TIMOER. — dan ATJEH

Pekerdjaan rapi dan bagoes.
Ditanggoeng pekerdjaan kita
- menjenangkan publick. Jas Hoedjan (waterproof), Kraag dan dassie leher, Helmhoed dan Iain-lain.

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
KESAWAN

88 MEDAN

—

TELEFOON

266

:

Sea HUB

Boeat 'keperloean toean - toean tersedia pada adres dibawah ini:

URETA

2——P

..

Persediaan besar dari:

|

Bermatjam

roepa

boengkoes
£ 055

Sedia

Envelop

dienst koening.

soerat atau Enveloppen bagoes, moelai dari harga :/

£ 0.75

f 0.85

—

dan

£115

Beli sampai

,Kertas post berrol pakai blok, harga seblok:

f 0,80 dan

setiap

seratoes:

berriboe harga di toeroenkan

Bermatjam

rbepa
5

£

kertas
.

:

toelis:

kertas

-

poetih dan berwarna:

toelis

berrol

10 sen, warnanja hitam dan merah

dan

tidak

pakai

Mendjilit

k

100

1»

toea.

rol, kertas tijp mesin,

!!
—

boekoe - boekoe dengan bagoes, rapi dan lekas.

Toko eri Electr. Drukkerij: SINAR
sai

harga sedoos dari

kertas tebal boeat gambar, kertas karton beroepa warna.

Banjak roepa kertas beloem
diseboet
—
Mentjitak hoeroef Belanda, Melajoe dan Arab.

2

bagoes.

f 0,95, vloeipapier poetih bagoes dan tebal,

harga selembar: f 0.15 dan f 0.25 Carbonpapier dari kwaliteit paling bagoes,
vel folio f 7.—: selembar
.

dengan

PN

l

Telefoon No. 1174.

MEDAN

DE

.

Soedah

. Patent Medicine & Postage dealer's
Mendjoeal

64 Mesdjid Lama

roepa roepa franco jang soedah pakei dari segala bangsa dalam
doenia dengan pakei Catalogue
- Yuert & Tellier 1930.

.

Koko Haar Aer ramboet Made in France
scri

Poepoer

Dr. R. M. Saleh

penawar

Astna & Bronehitis obat Isak Sotige
Sipirocid obat poeroe pel tjoetjoek

Dan

»
”

"
”

-"

Antie Decentric obat berak darah nanah

»

Mengi

anak

»

175

Bedak

Cure

di tanggoeng

»

010

lair

penjakit

batoek

anak

obat sakit kepala

lain

obat-obatan

selamanja

semoela

djadi dan

keperlocan

kita ada

sedia

seperti

orang baharoe
Mintaklah

2

obat

1D 20

kita

kirim

sampoe

Badoe

pertjoema

Tjobalah

ngan

Alip Lbs. 84 Kesawan.

Amat lijas

Pangkalan

s

.

jang

diseloeroeh

Brandan.

2koer
t er, pengoekoer

telah

toe menjenangkan

6

BOEMIPOETRA

Kesawan

Tjanting- minjak, Tjanting
- soesoe, Timbangan Amerika merk

Fairbanks,

BADJOE

KAOES

2

ngoendjoengi

:

mp3

Sedia

keoentoengan

memberi

7

Didjocal banjak dan sedikit.

djoega:

«

BOEMIPOETERA |

ersih

Telefoon
jang selamanja ada
Laoet keloearan

Nos:

persediaan

8 en 81
besar

oentoek
da

banjak

dan 300 kilo. Batoe-

boleh berdamai harganja.

19

berhias.

sratoer,

toe-

(School

orla
Berlangganan
Ad vetena

tot

opkiding

voor Ind. chauffeur),

jaitoe se-

kolah oemoe beladar hal mutomobiel sanpul pentet

membongkar den memasang mesin, hingga mendapat
sekolah,

Wang

centoek

tempat

djoega

perempocan

pa-

beli

dan

makan

wang

kaian kerdja tjoema f160, oentoek sampai
.

'

AHMAD

Japat "rijbewijs.

A11
OUEMARKT

ja'ni tepoeng jang berasal dari goenoeng berapi: kita
TEKS
dia jang kwaliteit baik.
Na

LI
NN

.—.|

Zwavel
K

Oo

F

Poeder

“

F

I

R

Local A

E K

@,swar Derr

E N

I N

memmmaa

HARGA

BERSAINGAN.

em

E

jalah hasil Berastagi negeri dingin, kita djoeal perpikoel, Kwaliteit baik, rasa enak, baoe haroem,

G

Tocat ada perkara” Ada piboetang fan mewah Ik
mogihnja Datang kekantoor kita. Kita oeroes tan
pai menjenangkan. SelakaMah!—
xx

i
5
masoekkanlah

danF

Pe

BARCELONA

5

—

ebab pilihan belaka

'Oudemarktstraat 20
Medan. Telef. 1552,

ti

AKIP

&

MATSEH

Firma

250,

ini soedah ditera (ditjap) djadi

Pembelian

JJ

aa

b. bagi kemadjoean
kemadjoean dagang.
dagang

dari

Semoea

MEDAN.

Tempat bersih dan teraloer, oshatiKang pilihan dan bekerdia

menoendjoekkan lobang keoentoengan bagi tocan

agent

200,

batoe besi dan Tembaga.

COIFFEUR

Saudagar
lan petjah
audagar kakain dan
petjah belah
belah ! selakanlah
selakanlah berhoeboengan
berhoeboengan deng:
dengan
Firma BOEMIPOETERA,
soeatoe Firma jang akan

mendjadi

da besar,
ketjilHI dan

2
kae'
kaen,
Gantang
berasa

bermatjam

-

—

FIRMA

$

toean-toean poenja |

franco jang soedah berpa-

Pemmen. .

dan
dan

25 kilo.

Six

bagi kaoem saudagar, sebab kita pesan teroes dari
Fabriek dilocar negeri.

15, dan

teroes bisa di pake.

PORCELEIN
PIRING
SEPATOE MANGKOEK
KARET dan lain-lain barang

J—-—
—

10,

Dipersilakan tocan datang me-

berdagang:

baik,

'

terkenal baik

B. A. LOEBIS

selamanja

roepa - roepa:

Timbangan - kajoe besar dari 125, 150, 175,200 kg.
Timbangan - medja, Timbangan-maas, Oekoeran me-

Menoenggoe dengan hormat,

Kwaliteitnja

3

sedia

.

.

kai dari seloeroeh doenia

TJITA-TJITA

toko

Indonesia, insja Allah ten-|

Tersedia

B. C.

(Dibelakang

bikin perhoeboengan de-

adres

Tersedia koepiah dari
baldoe haloes dan kasaran

Topekongstraat 35 Medan.
Tel. No. 1333-.
Code A.
Edition 6.
Telegr. Adres:
Poetra Medan

ada

elamanja

Timbangan- piring dari kajoe,

hormat:

hati.

FIRMA

MEDAN

Postage Stamps, Koepiah Han-|
del en Agent Commissie.

H. A. R. ABDULHAMID,
agent

29

No. 998

040 MASSA RAN

bersalin.

daftar

STRAAT

Telefoon
mg

,
dengan

enoenggoe

LIE

Bombay - Besar)

dioeroes dengan

dani netha
ap Ce
Poedian tidak perlae

HAP

di PACHT

is.

da

lekas

api

350
350

Sirop

obat

Pesanan selamanja

0.7

A—
»"020

merk

Telegram adres: Midrisharahap.

175
275

darm angin xspilek
Blindermasork
Oesoes
Wialkali Boentoe
ubat Latoek

TOKO TIMBANGAN

tahoen.

Tapanoelistraat - Tandjong
Balei
dan Filiaal di Kisaran (Asahan)

f 220

Minjak ramboet Dewi Lenggang Kentjana
Bedak De Koningin der Schoonheid » wangi

35

Firma Moehammad Idris Harahap
Kreemakery en Commissie-Agent

& 34 Kesawan Medan -

Obat - obat

berdiri

4

Bindjei,

dari Papan

Meranti, Damar

Singapore, Tiang Tengar, dan Batoe Bata.

Dan ada mempersewakan Sleepbooten (kapal penarik) S.S. Panei,
Simpang Oelim, Tamiang

-

djoega:

MACHMOEL
Slachterij

Ada

en

M. KASIM

Bindiei, Telefoon

No.

10

menjediakan daging jang masih baroe dan menerima abon
nement dengan kebon - kebon

"
21

Hormat,
MACHMOEL
bin MATSEH
Mohamad Islam bin H. M. Siddik
Achmad bin Akip

MU

' 000000000000419290040000020000

saroeng Semarin

Banjak menirdinkan
N

Wan

IBagoesnja anak Deli sejati pakean,
ISaroeng tendgenan SAMARINDA asiil

d

an Medan ketoeaINDA d1 Medan,|

da

warna

tjorak dan

roepa-rocpa

asli

jang

menoeicet

kemaoegan

banjak

zaman.

Djoega

kita

kain-kain

batik haloes en kasar.

toean-toean

baiklah

Dari

itoe

intjik

persaksikan

mengeloearkan

dengan

intjik-

mata sendiri

pada toko jang terseboet diatas.
Pembeli banjak sedikit diterima dengan

egala

senang

&ikirim dengan

hati.

Segala

pesanan

rembours.
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sama ertinja dengan, tocan soeroeh verkuoper tocan sendiri mengoendjoengi
beberapa banjak roemah tangga di Indonesia, oleh sebab itoe kaoem suda
1
n kese
melengahka
djangan
ini
ahkan
kesempatan ini,
jangan meleng
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