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Tidak ada perasaan
Indonesisch!
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Orang

poenjai

takoet

socatoc bangsa

jang

soeatoe bangsa “lain,
bangsa dan negerinja.
Kejakinan

Tidak ada

berhak,

memaksa

tidak

mentjintai

beroelang-oelang
diakoei kebenarannja
Kepala-Kepala
didalam Volksraad.
ana intonasi
Krom
Baik
Indo esia
“Tiap:tiap' otang
baik
ofd,
Volksho
baik
ar,
baik Hmbtena
Didalam kalangan Pemerintah, Gouver- zelfbestuur, mempoenjai hak jang penoeh
neur dari sogatoe gewest, terpandang akan mempoenjai perasaan tjinta bangsa
seorang jang tahoe benar tentang kradaan dan negeri.
gewestnja. Oleh sebab itoe barang seso?aAkan berboeat baik bagi negeri dan
toe soal jang mengenai Socaive gewest,
p?:jang
itoe
t
Gewes
bangsa, perboeatan itoc mesti menganadvies dari Kepala,
doeng perasaan tjinta.
tama sekali perloe diminta.
Diatas sesoeatoe kepoetoesan, advies
Itoelah sebabnja kita merasa doeka menitoe mempoenjai pengaroeh besar.
n jang diberikan oleh
itoe, perkataan seorang dengar pekabara
sebab
Oleh
tocan Philips kepada Aneta, bahwa
Gouverneur tentang gewestnja, amat bersahabat-sahabat bangsawan kita di Atjeh
harga. Baik dari pandangan pemerintah,
tiada mempoenjai perasaan Indonesisch
maoepoen dari pandangan oemoem.
Nationalisme.

Didalam

kalangan
siak

Tentang

Atjeh,

maka

telah

Aneta

memerloekan berbitjara dengan Gouverneur daerah itoe, ketika pembesar terse-

boet

ada diBetawi menghadiri permoe-

.
sjawaratan dengan G.G.
ng,
sekara
i
sepert
jang
Didalam oedara
N.L,
P.
oleh
oehi
dipen
jaitoe oedara jang
tentoe sadja didalam pembitjaraan antara
Aneta dengan seorang pembesar, per-

kara ,,p6-en-ie" tiada ketinggalan.

Apa boleh boeat!

Sumatra.
Tapanoeli.
Correspondent ,Sigar Deli” toelis.
Biawak, bengkaroeng,

labahzlabah
djoega
binatang
jang
bisa.
toean!
Atjeh,
neur
Gouver
Bermoela,
Hari Kemis 13—3—'30, orang sedang
Philips, membantah kabar-kabardari pers
mengata
ramai dipasar Penjaboengan, tiba-tiba sgjang berbahasa Indonesia, jang
biawak kira-kira sebesar tiang da€kor
kan, bahwa pendoedoek Atjeh menaroeh
dikedjar anak-anak menoedjoe
beriari
tang
Perasaan setoedjoe terhadap “pe-en-ie". kesebelah djambatan Atk Mata.
Dengan teroes terang dibantah kabarSeorang nama D. M. sedang mendjoeak
kabar tersiar itoe: beliau berkata:
ikans melihat biawak lari, dengan gagah
hendak menontonkan keberaniannja teroes
Perasaan setoedjoe terhadap “pe-en- mendapatkan biawak itoe dan melompat
ie" itoe dari pendoedoek Atjeh tidak kebahagian koedoeknja.
Biawak merasai kesakitan lantas balas
benar. Pihak Volkshoofden dan Zelfsatoe gigitan pada belakang bedengan
bestuurders tidak ada sedikit poen ke- tisnja D.M.: tidak ampoen lagi jang gigilihatan berperasaan Indonesisch natic- nja biawak soedah lekat pada betis, sesikap hingga ta“ lepas-lepasnja. Oentoenglah
mempoenjai
nalisme,
mereka
seorang kawan D.M. dengan lekas tolong
autocratisch.
mengambil sebilah pisau. lantas mengerat
moeloetnja biawak «itoe, setelah ia
ini
Tatkala perkataan tocan Philips
merasa
kesakitan baharoelah dilepaskanterlintas dihadapan mata kita, pertama- nja, sampai mengeloearkan darah banjak.
tama didalam hati sendiri bertanja: ,,be- Achirnja
biawak itoe dapat djnega dinarkah ?"
boenoeh.
Jang locka dirawat diroemah sakit.
Toean Philips, wd. Gowverneur Atjeh,
la
dapat kembali keroemah.
beliau terpandang ahli tentang gewestnja.
Apa
djadinja ? Setelah sampai keroeDjika disana ada ,bahaja“- bahaja jang mah tiada berapa lama, ia menghepa3dinamai oleh pers Belanda!, kira-kera kan. diri dan pingsan beberapa lama di
disemboenjikan mana keringat telah mendidih. Ia tidak
akan
tiada
oleh pembesar itoe”sebab beliau menang- sedarkan diri lagi, hingga pada masa itoe
goeng keamanan dan keadain didalam chawatirlah pada djiwanja.
Beroentoengl h dengan segera dapat
gewestnja.
ditolongoleh scorang doekoen kampoeng
i.dapat menarik bisanfa dengan mocdah
Dengan soes#enfn perkataan lain, oc- sahadja, zonder obat apa-apa.
tjapan toean Philips dapat kita ertikan:
Sekarang tjoema tinggal sakit lockanja
oleh karena Volkhoofden dan sphadja.
Zelfbestuurs di Atjeh
bersiSeorang pocla telah sengadja memiKap autocratisch, mefPeka djadi tiada

mempoenjai

Indonesisch

perasaan

Nationalisme.

djak hendak memboenoeh setkor bengkaroeng.
Bengkaroeng mengigit kakinja hingga

loeka.
Tidak berapa lama bisanja imasoek keKita kenal dan bersahabat dengfh 'bedalam
tocboehnja hingga sebelah badan. berapa banjak Volkshnofden dan Zeltnja mendjadi biroe dan ia pingsau-pingbestuurs di Atjeh. Selakoe seorang saha- san. Oentoeng dapat diobati.
bat, kita menjatakan doeka tjita dan kesedihan hati terhadap kepada sahabatSeorang lagi telah kena gigit labahsahabat bangsawan itoe, djika SESOENG- labah ditangannja. Inipoen kemasoekan
GOEHNJA jang dikatakan oleh "tocan bisa jang hampir memoesnahkan djiwanja.

Sedikit

Philips.

“Obat

Kita boekan hendak

menjoeroeh saha-

bisa

batoe

pt-en-ie. Kita boekan menjoe-

roeh Voikshoofden

dan Zelfsbestuurs

Atjeh mesti mendjadi ,hoofd“

(ET

ketjoeali

kena bisa

Memasoeki sesoeatoe partij politiek,

tawar lantas batoe tanggal sendiri.

kepada

orang, partij mana jang disoekai

5

3

n.pada ito, selakoe seorang
pgota dari soeatoe negeri dan bangsa
'itee haroes mempoenjai

kalau bisa soddah

—o—
Perampok jang berani.
Soeaminja diikat dengan
tali Isterinja dikoetakkoetaknja.

Kedjadian etsmpok ini
aa
perasaan
| Goeroen La was
Nanggalo
van Padang beloem lama ini,

Adakah

harapan

anak

negeri?

Harga karet akan naik?

Groote.

Oleh

Corresp. kita bahagian cconomie

Masaalah peroesahaan karet dalam per- peroesahaannja, sementara fabriek-fabriek'
al disa-| gaoelan
hidoep sekarang, memang.sangat jang berhadjat kepada karet tentoe
1
n
#erlahan-lahan moelai “atoer
persek:
malam mereka terbangoen #oleh. karena pengaroehnja dalam kalangan penghidoe
n Karet
Jang
Menoe Gee
am
satoe soeara orang dari bawah jang ma- pan anak negeri. Dengan sebab toeroen- nja.
na socara ini mengatakan minta lapik se- nja harga karet, perdjalanan dagang terPersediaan tentoe diminta dari saudi.
bab kami akan tidoer.
paksa sangat moendoernja, Satoe boekti
gar-saudagar
karet dan saudagar-saudamemTaib jang bermoela tiada maoe
bahwa
peroesahaan karet itoe sekarang gar meminta dari pengoesaha-peng
4
dan
takoet
merasa
sebab
boekakan pintoc
soedah mendjadi tiang penghidoepan jang
telah mendapat doegaan, bahwa mereka teroetama kepada anak negeri. Keadaan karet. Disinilah moelai karet berharga” /
4
jang dibawah ini tak dapat tiada perampok, begini baroe berdjalan dalam -t 10 tahoen. naik dengan perlahan-lahan.
karena
tetapi
sadja,
diam
soedah tinggal
Harga karet jang setinggi-tingginja id:
Dimoeka 10 tahoen jang laloe, peroesahamareka bersoeara dari bawah minta djoe- an karet itoe beloem begini besar artinja lah selama tahoen 1925—1926. nj
N
ga, maka Taib telah oeloerkan sehelai la- ditengah-tengah kehidoepan anak negeri. kenaikan
harga itoe, maka mem
-4
pik dari pintoe jang diboeka sediki
Setiap waktoe orang bertanja-tanja sa- penjelidikan dr. Hunger, pemakaian”
Baroe sadja pintoe terboeka sedikit dan ma sendirinja, bahkan hingga kepada me- getahpoen djadi koerang deras djalannja
1
oedjoeng lapik teroeloer keloear, seko- reka jang dirasa mengetahoei peri perDari sini dapat kita menarik pertimnjong-konjong pintoe itoe ditolak orang djalanan dagang karet, apakah sebab jang bangan, djika pemakaian karet tidak-tedari loear dengan keras, hingga karena mendjadikan harga karet begitoe djaoeh roes meneroes bertambah besarnja,tt
tolakan itoe amat koeat jang roepanja di- toeroennja dan apakah anak negeri masih toehargaitoe akan djatoeh, karena peng
tolak oleh doea orang, maka pintoe itoe ada harapan harga karet itoe akan naik. hasilan karet semakin hari semakin
poen laloe terboeka dan masoeklah doea Kita pertjaja soal ini ta' lepas-lepas dari sar.
orang jang tiada dikenalnja, sedang Taib pikiran pendoedoek, hingga siang mendj
Soepaja harga itoe bisa tetap, hi
dan isterinja sebab merasa takoet laloe di angan-angan, malam tentoe djadi impilah
perbandingan besar pemakaian (
lari masoek: bilik dan mengoentji pintoe an mereka.
sumptie)
sedjalan dengan penghasil:
bilik itoe.
Oentoek
memberi keterangan dalam
Productie telah djaceh a
Perampok roepanja tiada bersenang hati soal itoe, kita pala-palai disini mengambil (productie):
ti
-“consumptie,
tentoe sadja pemakai.
melihat kelakocan Taib dan isterinja, de- ringkasan-ringkasan dari pendapatan orang
pemakai
karet
tidak
soeka sediakan vo
ngan segera menolak dengan keras pin- Europah jang ahli dalam peroesahaan karet
raad jang berlebih-lebihan. Kalau vo
toe bilik itoe dan. waktoe pintoe bilik dan kalangan dagang.
raad beloem habis dalam goedang,
terboeka, maka perampok telah memoekoel
dang
kedatangan karet teroes men
Taib dengan barang jang keras hingga
Apa sebab harga ka- bertambah
besar, tentoe mereka
disana terdjadi perkelahian jang hebat,
ret toeroen dan naik.
soeka
beli
lagi.
Dengan begitoe da
sedang siisteri sebab takoet laloe lari keHaroes kita ingat, bahwa
8 tahoen jang ditaksir, karet tidak lakoe.
bawah dan teroes ketengah sawah de- laloe, jaitoe dalam
tahoen 1922,
harga
Lain dari pada alasan-alasan jtsbt diata
ngan maksoed akan menjemboenjikan diri karet djoega sangat toeroennja.
Atas
sambil membawa ocang jang
ada dan toeroennja harga getah diwaktoe itoe, makanja harga karet naik, orang
barang-barang mas jang lain. Roepanja beloem
menimboelkan kesoesahan jang haroes loepakan peratoeran pem
perampok itoe setelah memeriksa diatas begitoe besar pada anak negeri seperti (restrictie) jang sangat keras dilako
roemah tak ada barang dan
oeang laloe mereka rasakan sekarang. Hal itoe ta" dalam bahagian djadjahan Inggeris.
dengan marahija
Gp
Taib lain karena sandaran kehidoepan anak
Tanah-tanah dalam bahagian ini, ter!
jang sekarang tengah af ditengah sawah negeri dimasa 8 tahoen jang laloe beloem tama seperti di Malaka, terkenal b
dan dengan segera dipegangnja dan di- begitoe koeat kepada peroesahaan karet hasil karetnja. Pengeloearan karet dari Maw
koetaknja serta meresek ikat pinggang seperti sekarang. Sekarang anak negeri laka besar pengaroehnja dalam doenia:
perempoean itoe dan dapatlah oleh me- soedah
banjak mengoesahakan keboen dagang karet. Karena pengeloearan karet:
reka ocang sedjoemlah 138 dan soedah karet. Hingga keboen-keboen jang tadinja, dari djadjahan Inggeris dibatasi.. ma
itog mereka melarikan diri dari sana.
ditoemboehi pohon boeah-boeahan dan harga karet itoepoen dapatlah dina
Dalam boelan October 1927 (kalau
Siistri
jang ditengah sawah:
sebab kelapa, banjak soedah bertoekar dengari
dikoetak doea orang laki-laki, tentoe tiada pohon karet. Sawah-sawah poen didjadi- salah), pembatasan itoepoen dihapoesl
oleh Inggeris dari djadjahannja. Pengoe
dapat dipertahankannja dan iapoen men- kan keboen karet.
djadi letih dan terkapar ditanah. Setelah
Sekarang karet boleh dikata tidak ber- saha-pengoesaha karet boleh kel
asil
karetnja seberapa
sadja soekanja,
ia bangoen dan merasa bahwa perampok harga, tentoe mentjemaskan anak negeri.
dengan tidak dibatasi.
Ka
tak ada lagi dekatnja dengan segera ia
berlari poelang dan akan naik keatas roeApakah sebab dalam tahoen 1922 itoe,
Mendengar kabar, bahwa dalam
mah sambil memanggil? socaminja minta harga karet begitoe toeroen?
mer van Koophandel di Londen, “ot
api-api, sebab waktoe hari kelam, tetapi
Menoeroet
pendapatan
orang-orang telahambil poctoesan akan menghapoes
satoe soearapoen tak didengarnja.
Pe- ahli dagang
ialah berhoeboeng dengan kan restrictie, kanem saudagat - poeri te
rempoean itoe laloe naik dan masoek ke- pengaroehnja perang doenia dalam tahoen
dalam kamar, didapati socaminja telah 1914 — 1919 dan pertoekaran modelnja toes ambil tindakan menoeroenkan ha
karet. Orang soedah tahoe denganterbo
terikat dengan tali dan diikatkan perampok band-band auto dalam tahoen 1920 jang
kanja restrictie itoe, tentoe karet “al
pada satoe tiang disana.
mana menjebabkan berkoerangnja pema- scbagai air soengai mengalir
o
kaian karet.
dibawa kepasar-pasar karet. Bila
har
Sisocami jang sekarang telah tahoe
Dengan pikiran pendek sadja dapat di- nja tetap mahal, tentoe tidak tahan.
bahwa istrinja datang, laloe soeroeh boetimbang, selama waktoe perang Europah
har
kakan dari ikatannja dan setelah diperik- bertjaboel, tentoe banjak fabriek-fabriek lawan kedatangannja. Sebab itoe
perloe ditoeroenkan “dengan perlatu
sa baroe mereka tahoc bahwa barang jang menoetoep peroesahaannja.
lahan. Sampai dimasa ini hampir sa
dan ocang sedjoemlah semocanja f 93
Pada waktoe itoe peroesahaan-peroe- kedasarnja sekali, artinja boleh dil
telah dibawa cleh perampok.
sahaan karet Eropahpoen banjak menang- inilah harga jang semoerah-moerahnja,
Sebab rocmah djaoeh, terlain dari goeng kesoesahan. Onderneming-onderneDari keterangan-keterangan diatas d
roemah orang lain, apa lagi hari gelap ming karet terpaksa mengatoer pembata- patlah dima'loemi dengan setjara
ring
(restrictie)
sendiri.
Banjak
ondan merasa takoe@ mereka soedah tinggal san
(oppervlakking)
sadja,
apa
sebab
sampai pagi hari dan setelah pagi baroc derneming karet jang menoctoep peroe- karet itoe toeroen dan naik.
mereka memberi tahoe kepada Penghoeloc sahaannja. Roepa-roepa penghematan dilaBesok kita tesoeskan pemandangar,
disana jang mana dengan lekas diberi koekannja.
Keadaan
jang
soekar
itoe
baroe
dapat
apa
sebab anak negeri ada harapan har
tahoe kepada jg. berwadjib.
diatoer kembali, tentoe memakan tempoh ga getah akan naik? Dan pemakaian karet $
Onderdistrictshoofd Kota Tengah sete- sangat lama.
teroes meneroes bertambah naik.

sampai

oelar,

sahadja pada bekas gigitannja lantas me-

“alah kita berikan kemerdekaan

29 Medan.

|

fepada sobatrang-terang

Keizer Freder

orang

jang

bawa

tersangka

jaitoe

Si

(Ada samboengan.)

tjockoep

perkaranja

mereka moengkir tetapi
keterangan

akan

mem-

kemoeka landraad- dan

perkara ini telah terserah kepada pehak
jang berwadjib. (Tj-S).
—0—

Dengan begitoe batoe itoe soedah dik

Dari abad ke XVIII.

dan Boejoeng Tjene.

Suenggochpoen

tuut“ pt-en-ie poela.

lekat sendiri, sedang

Hoogendorpstraat

tiada besar benar bahajanj

Roentjing

dil djelatang, itoe tidapat ia tolong.
dan',bes- » Batoe itoe ditempelkan (dilekatkan)

-kita-serahkan kepada tiap-tiap orang. Bi-

:

moedjarab,

terhadap

sobatmoe: moesoeh jang bi

doea

roepapanja hitam jang didjoeal oleh orang?
toekang soenglap.
Orang
oedah banjak oedji, dan memang ada

singat

—

ngan siapa jang telah berbocat kelakocan
terseboet jang achirnja dapat ditangkap

bat-sahabat kita mesti mentjeboerkan di- Hirdoestan
ri masoek

DELI"

lah mendapat kabar ini dengan sigera
Tapi sehabisnja perang tentoe orangdatang memeriksa sambil mentjari ketera- orang moelai atoer kembali perc esahaan-

nasihat.
ialah

seko

1.50, Berlangganan boleh berdamal,
Pembajaran lebih doeloe.

Masaalah peroesahaan karet.

Berawaslah !,

pemerintah sendiri

ini, oleh

koerangnja

. Nederland: Publiciteitskantoor ,De Globe” Singel 95 Amsterdam.
Jan 'Tek Bie

TJATETAN.

mem-

akan

perasaan kebangsaan.

dj

20 Maart 1930 — MM Sjawal 1348.

Chamis

tiada besah

p

advertentie:

1 sampai 5 baris #1.50, Sekali mocat

he Drukkerij & Uitgevers Mij. ,SI N AR
Telefoon No. 1174 Telegram adres: ,SINARDELI"

hari ketjoeali hari jang dimoeliakan oleh: N. V, Ele f

Kantoor Redactie en Administratie Moskeestraat 57 . Med
,Bangkat anweg
AGENTEN: "NV, Reclamebedrijf ANETA Weltevredea. H. M. Noer,, rgwal — Amstes
Azn. Voorbu

Dari

bongkar dan dibawa ke Gemeentehuis,

Menjamboeng pekabaran, tentang terdapatnja satoe batoe koeboeran koeno di
Bentoeknja tjeper dan berwarna
Pacang, beberapa hari j. IL, Radio me- hitam. Dibagian moeka ada kedap
noelis:
toelisan-toelisan bahasa Belanda toea'
Batoe
itoe
pandjang dan lebarnja boenjinja seperti berikoet:

110 X

110 cM. dengan tebal kira
- kira

10 cM. sebenarnja soedah berselang lama djoega dik
i ditempat itoe, ma»Gowverneur Generaal” Communist.
lah
kabarnja
seorang
Europa jang
Baroe ini seorang pembatja Sum. Bode
telah
datang
dan
minta
membeli
pada
bertjerita, bahwa ketika ia menoempang
toean
S.
M.
Alkahiri,
akan
tetapi
toean
dengan soeatoe auto, chauffeur auto itoe

bertjerita antara Moeara

n dengan Alkahiri

tidak

soeka mendjoeal.

Djoega

Gemeente pada 1 a 2 tahoen lebih doeloe soedah mengetahoei.
naf leider communist ,.dahoeloe,
'Toean Alkahiri kemarin doeloe dengan
pada satoe batoe disana
ada tertoelis letter

Siloengkang ada satoe koeboeran dari Moe-

G.G. jang

mana

menoeroet kata

orang soeka sendiri

soedah menjerahkan batoe

itoe, Moenaf terseboet tjoema satoe hari itoe dengan permintaan — sebab ia dipameangkatkan diri djadi Gouverneur Ge- sang sebagai vloer (iantai) — bekas dari
g neraal di Gewest ini. Sekarang dikabar- batoe itoe oleh Gemeente diganti dengan
kan dari pehak Bestuur di Sawah Loento baik, permintaan mana tentoe sadja di-

bahwa kabar itoe tiada betoel.

kaboelkan.

Hier rust in

Emond

In syn leeuen Opperpa
Gesaghebber Dezes. Comptoors

ren tot Batavia Den 13 Janouaty

A'

G

En Ouerleeden Den 5 Juliy 17306
Zynde 47 jaaren 5 maanden Ea

Daagen.
Seperti

“

njata batoe

itoe ada

dari meninggalnja orang jang
Emond Buuk jang soedah menii

p

bernam
doe-

nia tanggal 5 Januari 1730 Tea
sampai waktoe telah berlaloe 200 &
lamanja.

u

Banjak matjan.
Pembantoe Sinar Sum. jang baroe
kembali dari Alahan Pandjang mengabarkan sebagi berikoet:
Beberapa hari berselang di Alahan Pandjang soedah ditembaki seekor matjan besar

jang

sering mengganggoe

keamanan di

ampoeng-kampoeng.
Banjak heiwan pendoedoek soedah mendjadi korban binatang

boeas itoe.
Orang jang menembak mati radja hoetan

itoe adalah Penghoeloe Pasar disana, dan
boeat pekerdjaan itoe banjak pendoedoek
menjatakan soekoernja.

Lebih
Moeara

djaoeh di-onderneming Liki, di
Laboeh djoega orang soedah

“ beroentoeng dapat menembak seekor matjan.
Waktoe itoe satoe koeli kontrak jang
“berdjalan dengan Administrateur keboen,

soedah diserang oleh binatang boeas terseboet hingga mendapat loeka dibadannja.
Ketika administrateur kebon itoe melihat
kedjadian,
itoe maka dengan segera ia
memberi pertoeloengan dengan menembak
binatang itoe dengan senapang jang kebetoelan dibawanja.

Binatang boeas itoe soedah mati pada
ketika itoe djoega.
Koeli kontrak jang. mendjadi. korban,
"kffter mendapat loeka-loeka, dengan segera

soedah

dikirim keroemah

sakit di

Sawah Loento minta pertolongan dokter.

Chabar
&

Kota

Verpleegsters dari Vrouwen
Hospitaal.

Pekerdjaannja

Tetapi

oentoek

kemanoesiaan.

ada jang berani mengganggoe.

Mej.

Sitti

Masiah

menoelis

pada kita:
Baroe, dalam
boelan ini djoega saja
toeliskan bagaimana tjaranja-keadaan jang

aneh di Medan. Keadaan ini boekandagi
pendengaran tetapi kepada saja sendiri
soedah ditoedjoekan kaoem lelaki jang
hendak. ... mempermainkan.

Banjak

lelaki di Medan jang memikir

apabila laloe didjalanan, sama sadja dengan
kaoem iboe jang bergelandangan itoe.

Dalam
saja batja

,
pleegsters soedah dapat dan sedia akan soenggo
memberi pertolongan dengan setjoekoep- maha bail
nja.
loe sek:
FSebeloem
ada Vrouwen-Hospitaal di kaoem
Medan, semasih saja di Java, pernah
orang toeliskan dalam soerat chabar di na
Deli, dimana direntang pandjang alasBenar:
alasan oentoek memintak soepaja di soedah dibigik

sebagai berikoet:

poetih. R. namanja. Ia bekerdja dekat
kantoor Vrouwen Hospitaal di Medan.

R. seorang jang terkenal dalam kala-

ngan gadis-gadis Verpleegsters disini.
Boekan karena ia seorang jang berboedi,
tztapi seorang jang terkenal mendjadi
toekang ganggoe anak perawan orang.

Meisjes

liwat dimoeka

kantoornja, ia ten-

dari

negeri-negeri

Bestuurschool.
Ass

ana Gew.

Recherche.

hadap ini,
. Arifin. Assistent 'Wedana
pada Gew,,”Recherche di Medan, akan
meletakkan
@jabatannja, sebab akan meneroeskan

di Betawi.

pgladjarannja ke Bestuurschool

4

Tk. Arifingpada Gew. Recherche disini,
seorang janggmemberikan tenaga banjak.
Oleh kares
liau poetera disini, menje-

babkan,
perkara, politiek tenaganja.amal
kan. "
Berangkatnja ke Betawi, menjoekarkan
mentjari

poela

penggantinja.

Tetapi

haroes meneroeskan

ia

perloe

peladjarannja,

Ganggoean
lebih

sama

akoe !"

jang seroepa ini soedah

doea boelan lamanja

,.dipractijk-

hampir semoeanja meloeloe ke-

Anak “Negeri Kisaran, beloem keliha-

pada djalan jang baik, jang orang loear tan lagi, jang menjokong perkoempoelan
tentoe tidak memikir bahwa kedjadian itoe,
hanja kebanjakan Boemipoetera
terseboet tadi ada atas kemaoean verp- Kisaran menjangka bahasa orang-orang
leegsters itoe, karena ada tadi tertoelis j. masoek Moehamaddiah ialah, orang
sepandjang berita itoe mengatakan . . " 'Ikaoem moeda. Kaoem moeda memangnja
Ganggoean jang seroepa ini soedah lebih ta'
diingini sefeh pendoedoek Kisaran,
doea boelan lamanja dipractijkkan oleh R. begitoe
djoega ditempat sekelilingnja.
Meski setahoen dia" practijkkan, itoelah Perasaan
itoe sekarang roepanja moelai
ada perkaranja sendiri, perkara jang tidak berobah.
inesti orang harapkan dari kaoem lelaki
HO
jang bertabiat bangsat.
Kaoem
iboe,
lebih-lebih
“penolong
Toean Controleur soeroeh tangkap.

ja

isterinja

kelak

djoega

Dimoeka Landgerecht.

Dengan tak oesah
pandjang betapa dan

kita menoetoerkan
bagaimana hebatnja

banjak

lagi jang

Pendjari

beloem
iga

dipoetoeskan.

perempoean

di Laboean.

Terkabar, bahwa dalam sedikit waktoe
lagi

Meski ia memoengkiri jang ditoedoehkan
kepadanja, Landraad sampai - tjoekoep
mempoenjai

alasan mendjatoehkan

koeman -1 tahoen

hoe-

pendjara.

—0—

Rechercheur palsoe.

roemah

pzadjara

cheur ke Medan. Mandoer roepanja tahoe
bahwa orang itoe boekanlah Recpercheur.
Sesoedah perkara ini sampai kepada

1

Politie, kenjataanlah orang terseboet bernama Saiman alias Mian.
Ia menerangkan, sebabnja ia menamakan, A

perempoean di

Loeboeg Pakam akan dipindahkan: ke dirinja Rechercheur, oleh karena ia hen-4
dak mengakali perempoean itoe, sebabia
Laboean.
Roemah pendjara di Laboean itoe sa- tjinta.

"Betoel toean. Dia lari kentjang mela-

matjam mana?

pleeyster disabarkan.

Tetapi

tocan-toean

kirimlah

franco

Toelisan ini saja harap dapat perhatian sen. oeatoek ongkos pengirimnja.
apabila sescorang kaoem iboe jang hen- kepada kaoem lelaki di Medan, perkara
Mak bersalin, tjoekoeplah “kalau kita se-| jang kedjadian maoelah mendjadi tjontoh.
Administratie.

28.592.95

Djoemlah f 77870721
Pendapatan dari segenap djoeroesan.
Sedjak dari 1 Januari tahoen ini
f 1.610.032.07.
744.853.18
Pendapatan Febr. 1929

Dari 1 Jan. sampai

Febr.

1929

1.600.035.99.
Djadi ternjata penghasilan 2 boelan
permoejaan tahoen ini ada lebih besar

4

dari penghasilan 2 boelan dari permoelaan tahoen 1929,
—0—

Medan, jang segera akan sampai kemari,

ialah toean San Tjok Lin, pada waktoe

Saudagar djimat.

jang achir amtenaar terbeschikking pada
Departement Buitenlandchezaken.

"En itoe soepir ada salah ?”

Lihatlah pembatja. Perkataan apa itoe? loei Laboean.”
dan ditoedjoekan kepada kaoem iboe
"Kowe liat?"

n

Vergaderirg tahoenan personeel.
D.S.M.
»En kowe!"
Vergadering
tahoenan
jang kesebelas
Jang seorang lagi menjahoet : ,saja
dari personeel D. S. M. akan dilakoekan
loepa toean. Lagi hari itoe saja mesti
menjapoe ditangsi. Lagi saja dapat giliran pada tanggal 25 Maart a. d.emoelai puekoel 8, dalam sebocah kamar ketjil di
djaga."
Grand Hotel.
.
Fiscaal Griffier: ,,kowe ada orang PoPembatja djangan salah, sangka,
"
litie. Mesti mengerti: bowe dipanggil
menghadap atas nama Koningin. Tetapi soneel D.S. M. jang dimaksoed, ocean:
lah Ini. personeel, tetapi Eur. personeel.
apa matjam, mesti bilang perkara menja—0—
poe, perkara kereta angin roesak. Lain
'Consul Tiongkok jang baroe.
kali mesti lebih mengerti".
Landrechter: ,Nou, masing-masing tiga
Pernah djadi Concsul di Rusland.
Toepiah".
,Tabe tocan"'.
Consul Tiongkok jang baroe oentoek
—0—

Pesakitan tidak datang menghadap.

"Saja tidak liat toean"
Perkataan seroepa ini, biasa kedapatan
"Bagaimana toch ?'
Soedah beberapa lamanja perkara itoe dari moeloetnja kaoem lelaki jang ber"Saja lagi djaga. Toean Controleur dadidiamkan. Ada 6 orang jang digangoe akalkan akal kaoem bangsat, perewa-peoleh R., dipilihnja Verpleegster jang rewa jang hidoepnja sebagai kehidoepan tang, soeroeh bikin proces verbaal, sebab
itoe soepir melarikan autonja liwat mesti
manis-manis sahadja, jaitoe gadis-gadis boeaja tengek.
Saja
laloe toelis pr
verbaal, lantas
asal dari Atjeh, Karo, Bataklanden,
Sekarang ia soedah dipegang politie, datang menghadap uisini.”"
Mandailing dan Sipirok.
dan akan dihadapkan kemoeka Landge»Lain r
Beberapa hari jang laloe, kelakoean recht (pada tanggal 22 Maart j.a.d.) dan
»Lain tidak ada.”
R. lebih meliwati dari watas. Didjalan seteroesnia tentoe tidak loepoet dari hoe»Lepasss
tidak ada keterangan.”
ia bertemoe dengan seorang Verpleeg- koeman jang setimpal dengan kelakoeanja
»Tabe tpean !"
ster
jang
baroe poelang menolong jang memberi malog kepada Verpleegster
—-3
orang beranak, dengan mImbawa soea- ditengah djalan, poelang dari dienst, batoe boengkoesan kain.
Boenga berdjiwa memetik boenga.
rangkali baroe poela poelang habis menoSesoedah mendaham R. menggang- long kaoem iboe jang baroesan bersalin.
Oleh Politie sekarang ditahan seorang
goe:
..Boengkoesan
apa itoe, dik!
Orang djangan memikir, oleh karena perempocan Tionghga, jang masih berKain oentoek selimoet tidoer dengan kata-kata saja diatas, saja soedah bentji
oemoer moeda.
laki-laki?"
kepada lelaki tidak, tapi orang boleh pila telah lama tinggal diLok Kie HoKarena soedah terlampau meliwati kir dan tentoe dari pihaknja kaoem lelaki
tel,
mendagangkan dirinja, dengan tiada
watas, Verspleegster itoe laloe menjain- djoega tidak berasa senang dengan keladiketahoei oleh politie.
paikan perkara ini kepada Politie.
koean R. itoe. Saja tidak mintak soepaja
Asal moelanja ia dikenal oleh Politie,
R. akan dihadapkan kemoeka Land- ia digantoeng atau dihoekoem berat, kaadalah
pada beberapa malam jang laloc,
gerecht. Karena saksi-saksi ada jang rena hal itoe ada bergantoeng kepada
ia melantjoeng keSerdangweg. Disana,
sakit, perkara itoe dioendoerkan sampai timbangan Hakim.
dipekarangan roemah
seorang Europa,
tanggal 22 boelan ini.
Djoega, lantaran toelisan ini orang dja- ia melihat sekoentoem boenga jangindah.
ngan berpikir saja soedah berdiri dimoe- Dengan tiada meminta izin kepada jang
Dengan menjalinkan perchabaran dia- ka Verpleegsters jang banjak itoe oentoek poenja, boenga itoe laloe dipetiknja, hingtas, boekanlah maksoed saja akan mem- membela mereka, tidak, akan tetapi de- ga ia mesti beroeroesan dengan Landgebela saudara saja Verplcegsters, tidak, ngan mengingat kelakoean mereka, lebih- techt. Ia dihoekoem f 2 denda.
akan tetapi hendak menerangkan peman- lebih dalam pendjagaan Doktor Mej. van
Karena tiada diketahoei tempat tingdangan saja terhadap kepada kedjadian Tuiten jang terkenal itoe, tidak sadja di- galnja, dan tiatla poela mempoenjai- faperkara itoe.
sini terkenal perdjagaan Dokter itoe te- milie disini, oleh Politie ia ditahan, samLebih dahoeloe haroes kita ingati disi- tapi semasa di Java terkenal baik, sepai ada datang jang akan menanggoengni, bahwa Verpleegsters itoe, oemoemnja hingga dada Doktor itoe soedah
dihiasi nja,
adalah mendjadi penolong
nomor satoe bintang kehormatan kalau saja tidak si—0—
kepada kaoem iboe jang bersalin.
lap"),
Mereka Verpleegsters itoe, adalah kaVerpleegster itoe djpega tidak boleh
Oem iboe jang semata-mata akan hidoep lantas orang bilang terlampau sombong
Chabar Administratie
dan bekerdja oentoek kaoemnja
perem- karena lantas mengadoekannja kepada
Tocan-toean
“psean dalam hal bersalin. Siapa-siapa Politie, karena terdjadi hal itoe tidak la€
soedah menerima pertolongan meAbdul Madjid Belang Sapongol, Jahja
in, sebagai dikabarka
:
karena
“reka tentoe tidak seorang jang tidak me- soedah terlampau meliwati watas . ... Pkl. Brandan, dan Mohd. Tanin Rantau
“ngoetjapkan terima kasihnja, tidak seo- laloe menjampaikan perkara ini kepada Perapat, karena toean-toean soedah merang jang tidak bersjockoer berterima
ka politie.
ngirim wang langganan masing-masing
“sih kepada Toehan, bahwa dalam golosebanjak f5.— tocan-tocan Berhak menKata terlampau ito» orang boleh pikir, dapat hadiah kami, satoe Scheurkalender
“rgannja Yaoem iboe, soedah ada jang semata-mata perempocan oentoek mengoe- bahwa R. itoe soedah kerap kali mem- 1930.
mes dan menolong orang jang bersalin. perboeat jang tidak-tidak, tetapi oleh ver-

kan” oleh R.

pagi tadi dihadapkan kemoeka La

Akal bangsat.
djandjian sewa,
Tidak lama kemoedian, sebeloem pemSeorang perempoean bernama Dia di
bajaran habis, Ali mendjoeal tempat ti- Gedoeng Djohor Estate, didalam berdoekadoer itoe dengan harga F 30, sebab ia tjita, sebab soeamitfja baroe sadja meningperloe memakai oeang, apa lagi pada pi- gal doenia, sebab mendjadi korban kenkirannja, meskipoen barang itoc didjoeal, keraan setan.
pembajaran teroes berdjalan.
Beberapa hari kemoedian, Dia dikoenVonnis: 4 boelan.
djoengi oleh seorang jang tiada dikenal,
jang akoe dirinja Rechercheur.
Pembelian barang-barang dengan djaDiadjaknja Dia soepaja toeroet ke Melan perdjandjian sewa, amat banjak dila- dan, sebab katanja perloe diperiksa dalam,
koekan disini. Oleh sebab itoe, publiek perkara 'kematian soeaminja
haroes berhati-hati. Dalam tangan Politie
Dia menerangkan kepada mandoernja
dan Justitie, perkara seroepa imi amat bahwa ia dipanggil oleh seorang Recher-

dalam Hospitaal.
bangsaan: ,,Indonesier", seperti kemarin
Pendjagaan mereka dalam
Internaat kita kabarkan, telah diontslag dari pekerTadi pagi, doea orang Veld Politie,
adalah amat rapi menberoet penjelidikan djaannja.
dihadapkan kemoeka Landgerecht Medan,
saja, demikian djoega dalam dienst malam,
Boleh djadi beberapa orang Europa boekan selakoe seorang Toekang Tangbepergian malam hari selaloe dikawani menjangka cranie itoe tjap ,,communist." kap, tetapi selakoe pesakitan.
oleh oppas Hospitaal itoe.
Beberapa hari jang laloe, mereka mesti
'Tentoe sadja Beheerder Hotel takoet
Pekerdjaan mereka jang amat banjak mendapat
critiek dari kiri kanan, dan datang menghadap kehadapan Landrechden amat soesah itoe, memboeat mereka, lebih baik mengontslag cranie terseboet. ter, oentoek memberi keterangan dalam
tidak ada barang sedikit tempo mereka
perkara tangkapannja. Tetapi mereka tidak
—0—
7
oentoek main-main kalau tidak diwaktoe
datang.
#
Tjabang Moehammaddiah di
hari vrijnja, itoepoen menoeroet penjelidi»En kenapa kowe tidak datang ?“ tanja
Kisaran (Asahan).
kan saja soesah djoega, karena mereka
Landrechter.
mesti djoega menghapal dari perbagai
Jang seorang menjahoet:. ,saja loepa
Di Kisaran sekarang soedah berdiri
peladjaran jang tiap-tiap kali ditjatet oen- poela tjabang Moehamaddiah, j. soedah toean. Lagi hari itpe saja giliran djaga.
toek dihapalkan diwaktoe vrij.
mempoenjai leden kira-kira 150 orang, Lagi saja mesti kasi betoel saja poenja
Dengan keterangan-keterangan singkat kebanjakan berasal dari Sumatra West- kereta angin. Itoe sebab saja loepa, boeat
diatas, orang tentoe mengetahoei bahwa kust.
datang menghadap.“

kau, dik! Maoekah kau sama akoe? »boengkoesanapa itoe, dik! Kain oentoek
Ah mentang-mentang gadjikoe ketjil, tak selimoet tidoer dengan laki-laki?"
kau

lakoekan oleh Amat, lama lama
ketelinga Politie, Amat laloe
ditan

oentoek kebaikan goenanja sendiri, mengharap kedoedoekan Wedana Politie di ngat besar. Hoofdgebouwnja boleh diTadi pagi ia dihadapkan kemoeka LandMedan
djadikan
roecmah
pendjara perempoean. raad, dan ia mesti menerima hoekoeman—0—
Bahagian lainnja speciaal boeat roe- nja 3 boelan pendjara.
mah
pendjara Laboean dibawah penili—0—
z
Ontslag !
kan Controleur.
A
D.S.M.
Penghas
ilan
Meisjes jang boleh masoek kesana ialah
Cranie Medan Ho—9—
Penghasilan
D.S.M. selama boelan
Meisjes jang berboedi haloes, jang sabar
teljang diperiksa.
Februari 1930, sebagaj berikoet.
Kalau dipanggil atas nama
dan radjin serta setia oentoek mengoeroes
Cranie Medan Hotel, jang menoelis£ 139.734.222
Dari penompang
sesocatoe jang kotor dan berbaoe boe- kan dalam boekoe tamoe nama kebangKoningin.
Barang?, kareta, hewan 610.380.04
soek sebagai kebiasaan ada kedapatan saan seorang 2e. Luitenant dengan kePolitie mesti mengerti.
Diverse

kaoem familienja, itoelah jang mesti diSeorang oppas datang menghadap, metoe menegoer- dengan soeara lemah ganggoe diedjek dan hendak dipermainkan.
ngeloearkan
proces verbaal dengan gagah.
lemboet jang dibikin-bikin : ,,Tjantik kali
atjoehlah

Korban Huurkop.

, saja harap bersoenggoehPubliek haroes berhati-hati.
neroeskan peladjaran jang
Kemoeka Landraad, tadi pagi dihadap" saudara-saudara amat per- kan seorang bernama Ali dari Kampoeng
t
penolong sesama kita Silalas.
nteronja
Pada tanggal 27 Januari 1930, ia membeli seboeah tempat tidoer besi dari se,
orang Arab bernama Said bin Ali, deMgj. Dr.E. A. van Tuiten ngan harga F 100. Harga ini beloem dioleh : Ridder der Orde van bajar loenas, sebab dibeli dengan per-

Oranje Na#gu. Red. Sinar Deli.
—0—

lain datang

kesana beladjar oentoek mendjadi doekoen beranak dan oentoek lain-lain pengetahocan jang berhoeboeng dengan jkedoktoran,
Meisjes jang diterima beladjar kesana,
ialah Meisjes jang djoega masoek terpcladjar dan berkelakoean baik.
Beloem pernah mereka itoe kita dengar
memperbceat sesocatoe jang tidak baik,
beloem pernah mereka itoe (berdjalan kemana-mana kalau tidak dienst. Beloem
pernah kita dengar mereka itoe berkiriman soerat kemana-mana jang tidak berketentoean, dan... beloem pernah kita
dengar mereka itoe bertjakap-tjakap dengan kaoem lelaki ditengah djalan jang
tidak berketentoean.
Waktoe saja di Medan baroe ini, sempat saja datang di Vrouwen-Hospitaal
sebab hendak mengobatkan mata anak
Etek saja jang waktoe itoe sakit mata.
Saja perhatikan mereka, dengan melihat keadaan dalam Vrouwen-Hospitaal
sadja, saja soedah berpendapatan bahwa

Kalau didjalan ia bertemoe dengan
seorang Verpleegster atau kalau gadis IBOENJA
itoe

Ver-

Medan perloe Gouvernement mengadakan
Vrouwen-Hospitaal.
Permintaan ini terkaboel, dan beberapa

,Sinar Deli" No. 2 boelan ini, mereka,

Oleh Landgerecht sekarang sedang
dioeroes perkara seorang. .... hidoeng
»

ra-saudarakoe Verpleegs-

boet sadja . . “Akan bertentangan dengan,
djiwa, dimana oleh kaoem iboe dari

Djimat adjaib
Beberapa
Amat,

berniaga
lankan

dalam

orang
seorang

perkara

perempoean
Indonesier,

tjinta.

Dari pihak Tionghoa kita mendengar,
bahwa t. San pernah mendjadi consul beditipoe. berapa lamanja di Rusland.

pekerdjaan

Pandhuisdienst
» Diangkat sabagai tw. Beheerder 3ekl,
oentoeng baginja. pada pegadeian di Laboean Roekoe (Asa-

di Medan, telah lama mendjasovatoe. perniagaan

banjak mendatangkan
Perniagaan ini terdiri

adjaib, jang

dari djimat-dji-

mat, jang oleh Amat ditawarkan kiri kanan, sebagai soeatoe barang wasiat jang
memberi pertolongan kepada jang memakainja.
Seorang perempoean
Mataila, telah
membeli djimat itoe, sebab soeaminja gakit. Kata Amat, dengan memakai djimat
jang didjoealnja itoe, akan mengoesir segala setan-setan penjakit.
Mataila telah dapat diakali doeitnja
oleh Amat sampai sedjoemlah F 43, beloem terhitoeng lagi beberapa tanda mata.
Seorang perempuean bernamd Soewo
di Belawan, telah dipikat oeangnja oleh
Amat.
Amat memikat ocang perempoean itoe
teroes meneroes, jaitoe tiap-tiap kali memikat: f9, f9, f5, f24, f3.50, f2.75, f9,
f8.50 dan f0.35.

Soewo

roepanja

pertjaja

benar

pada

Amat, sebab kata Amat, djiiat itoe amat
adjaib. Barang siapa jang sedang berdjo-

angan

didalam

pertjintaan,

pakailah

djimat itoe, tentoe akan berhasil jang
menggembirakan. Lain dari pada itoe,
ratjoen akan menakoeti-orang jang memakai djimat jang ditoelis dan dido4 oleh
Amat.
Selain dari Socwo, Salijempoen svedah
diakali oleh Amat oeangnja sedjoemlah
f64.75. Roepanja Sijem djoega perloe
beroleh

—0—
Doenia ambtenaar.

pertolongan

dalam

perkara

per-

tjintaan, soepaja ditjintai oleh laki-laki.
Itoelah sebabnja, tiada segan ia memboeka dompet oeangnja, asal mendapat
15 djimat adjaib.
Beberapa lama ,perniagaan“ jang adjaib
dan mendatangkan keoentoengan itoe di-

han), Theodorik Tamboenan,

derbeheerder 2e kl di Medan.

tadinja on-

Idem sebagai tw. Onderbeheerder 2ekl.
di Balige (Bataklanden) Hendrik Sitorus,
tadinja hoofdschatter pada pegadaian di

Pangkalan Brandan (Langkat).

Digindahkan

dari

Laboehan

(Asahan) kepegadaian di Margasari Aan £
gal), tw. Beheerder 3ekl. Mas Hadidarmo.
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- PERDJANDJIAN:
tidak setoedjoe dengan

barang jang disoeroeh
bikin, wang dikembalikan
Menoenggoe dengan hormat
TOKO

EDWIN
Toekang
mas
Kapiteinsweg No. 43

en

BROS
dan

intan
MEDAN

|

an

M.DAOFD
TEEKENAAR

VULPENHOUDER

jang nummer We

TERMASJHOER

tidak lain dari

PARKER
TEEKENAAR:

Memboeat

pak-ompak sendi roemah, kalimah
kalimah jang ditoelis dengan ta-

toelen.

TAHOEN

Mohd. DAOED

3

dalam roemah tangga jalah:

"

Ketjap

Japan

TAFEL

Perhatikanlah

SOJA

jang

tjap dan merknja:

Life-Enduring Point
THE

striking appearanceof The

Parker Duofold makes an instant
appeal to discriminating people everywhere, They immediately recognize
the distinctive beauty of its lacguer-

tahoe senang dan beres sadja!

red barrel, with jet black tipped ends,

STICHTING",

The Duofold is not only the handsomest fountain pen made, it is also
the most perfect writing instrument
American inventive genius has produced. Its native Iridium point is as
smooth and lifeenduring as apolished
jewel bearing and should easily last
25 years or more.
The Duofold is made
by The Parker Pen Com-

dengan kita min-

ta keoentoengan jang pantas dari toean.
Itoelah jang kemoedian nanti kita akan

tagih dengan Rembours.

Systeem ini kita pakai, ialah kita
bermaksoed -akan tjoba menolong kepada pembeli-pembeli kita, karena harga
lot-lot ini waktoe selaloe naik sadja,
djadi banjak publiek jang sangsi beli.

Pedoedoek Medan jang beloem poe-

nja lot, tjoba datang

kepada

—

Perkenalkanlah ketjap Tafel Soja tjap Koeda kepada kaoem
beloearga toean. Kaoem saudagar perloe menjimpan ketjap
ini didalam kedainja, soepaja menjenangkan sekalian langganan.

KOMAI
86 Luitenantsweg Medan

40

pany of America, whose

kita:

Telefoon No. 666.

fountain pens and metal
pencilsarethechoiceofdiscriminating buyersin Asia
asin Europe n

M. K. KASIMAN
Batikhandel & Lotendebitant
Datoestraat 4

80 LUITENANTS WEG
MEDAN

reminiscence of Chinese arts.

f 10— toean kirim Postwissel hari
ini, scbegitoe lekas nanti kita Tirimi
selembar lot lotery pEYKEN -

Medan.

8

Keperloean
perkakas
dapoer
dan

FIRMA HADJI MOHAMAD TAIB & SONS
Medan

Belawan

| Paleisweg
Soekaradja.
Telf. 1119.

Atapweg |

lain-lain

Telf. 42.

Duototd Jr.
dan Sa for ekso

BERDAGANG
Papan dan brotti
- brotti
dan

Poenak

Yoepa-roepa

dari kajoe

(damar

oekoeran

oleh Fabriek

jang

N.V.S.H.M.

batoe)|

terbikin|

kajoe,

bamboe

« Kapiteinsweg 9

partij

dengan
harap
angkoe
seboet

harga jang sangat moerah di-|
pada toean-toean dan angkoedatang ditempat kita jang terdiatas boeat persaksikan sendiri.

2

Bioscoop

M.

Awas !

KOEPIAH

kemapean

—

bon di

Oostkust,

vi

Made

VRACHT

EUROPA,

Huttenbachstraat 29

MEDAN

|

Telefoon No. 20.

Keterangan boleh tanja sama :

BIOSCOOP ONDERNEMING
Makaustraat (dibelakang
Telefoon

No. 491 —

Royal Bioscoop)
Medan.

Banjak menjediakan saroeng Samarin:

Awas
Pentjoeri :

Sedia kamar-kamar tempat

Djagalah harta benda toean!
DENGAN
PEMBAJARAN
SEDIKIT TIAP- TIAP

nja. Terdjaga

BOELAN.

NACHTVEILIGHEIDSDIENST
'Oudemarkt. 7 — Medan
Telefoon 992
3
Directeur : MULLER MASSIS

in

Medan's Warenhuis

AUTO

da

MANDAILING
HOTEL
—
SIBOLGA

keama-

TOELEN.

semoeanja

dan auto lain - lain.

.

benda toean, terdjaga oleh oppas

Mangkok
Thee Servies
Ontbijt Servies
Glaswerk

SILAP.

|

direken paling moerah atau boleh berdamai.

tersedia

roemah, toko, goedang dan harta)

Piring

Barang-barang keloearan kita .poenja toko

adakan ,,Bioscoop” (komedi

Dan djoega ada mempersewaban

sekalian potongan itoe, demikian djoega
potongan lain.
Kita poenja harga, orang soedah
sampai kenal, moelai dari Oostkust
sampai ke Tapanoeli'hingga seloeroeh
tanah Atjeh.
Pesanan banjak dan sedikit kita kirim dengan rembours.
5
Menoenggoe dengan hormat.

ni

»

oentoek keperloean kebon -ke-

kita soedah

NO

malam. Tertangggoeng
nannja.
"
PARTICULIERE

1

Awas !!

dari sekarang

Pembajaran

tahoen
1930 ini soedah terpandang
»uit de mode", demikian djoega petjipetji pada tahoen ini, banjak jang
soedah berobah potongannja.
Sekarang orang soekai, potongan
pendek, orang bilang pesen SOE: ARtoko

MODERN

Filmnja disediakan jang kotjak-kotjak dan ramai.

pada

Banjak pakaian ditahoen 1929 pada

poenja

Stelan

gambar) sewaan compleet sama lampoe Electriesnja.

dan kegemaran

poen membawa pendoedoeknja
kemaoean tahoen 1930.

SEMOEA

1394.

DJANGAN

Kesawan No. 75
Medar,
Sekarang kita berada epada tahoen

namanja.
Dalam
kita

Telefoon

Onderneming

dengan hormat

NOERAIN

1930, tentoe

—

—gmaan

Moelai
TOKO

FRED.
MEDAN.

—

| Soedah terima lagi:

atau diborongkan|

Menoeggoe

—

J

Siam, atap Nipah

satoe

42

Fa far chatelaine

ks

dan lain-lain.
Moelai dari sekarang sampai 16
April 1930 kita ada djoeal moerah
No.

engan

Wa

CH.

43

Singapore,

dengan harga moerah.
Djoega 'selamanja kita ada persediaan |
kajoe laoet, roepa-roepa
oekoeran,
Anak

No.

with Over-Size Barrel and

(Kota Masoem) Medan.
4

NN
— WANG TJARI WANG —

Meranti

1898

The Pen of
Classic Beauty

ngan oentoek perhiasan dinding
Kreemaker.

Toean

jang

Tjotjok oentoek perkakas toelis dalam zaman jang modern ini,
Tersedia dari bermatjam matjam model ketjil dan “besar.
Boleh dioekirkan sekali nama' pembeli pada batang
PARKER DUOFOLD . dengan onkost
moerah tapi manis dipandang mata.

gambar roemah, blauw dan witte druk.
Sedia batoe medjan dan om-

Djalan Poeri

DUOFOLD

SEMENDJAK

hingga hari ini memberi kepoeasan dan kegembiraan

|

dengan

IBagoesnja anak Deli sedjati pakean,
Saroeng tenoenan SAMARINDA asti
Jaan koepiah potongan Medan kolon
ran TOKO SAMARINDA di Medan,

menginap, lengkap dengan katil-katil-

bersih.

Tjoekoep

mendapat

oedara

jang

jang

warna

menoeroet

Djoega

kita

tjorak dan

kemaoean

banjak

zaman.

mengeloearkan « i

kain-kain batik haloes en kasar.
Dari

'

asli roepa-roepa

itoe

baiklah

#

toean-toean intjik-

segar.— "

intjik persaksikan dengan mata sendiri

Ada sedia goedang auto oentoek passagiers. Kamar mandi dengan

pada toko jang terseboet diatas.

air bersih dari waterleiding.
Makanan dioeroes oleh pelajan-pelajan dengen bersih.
Tetamoe selamanja diterima dengan boedi manis !4
Tarief sewa kamar moelai dari f. IL— f 2.— f 2.50 dan f 3.—
satoe malam.

Pembeli banjak sedikit diterima dengan

Menoenggoe

MARAH

dengan

segala

dikirim dengan

hati.

Segala

pesanan

rembours.

Harga bersaingan
Menoenggoe dengan hobaga

hormat,

BONGSOE.
Eigenaar.

senang

000000000000000

Pekingstraat

No.

43.

202000002020009

Lain barang

seperti saroeng

samarinda,

plekat, terboesj, tjapal, enz :

A

H

A

berdiri

5

tahoen.

Idris

Harahap

Pb kah

M

D

OUDEMARKT 7 — MEDAN

Djikalau tocan hendak toeroet mendjadi

kaja

lekas datang/M

beli

Soedah

djoega

Kreemakery en Commissie-Agent

Alwanik Buning 1930 Melajoe dan Djawa, di
loterij (persenan) barang-baranh No. 1 f 1000.
lain djocmlah semoca f 3000.— berlampir ali
Selain memiliki almanak ada harapan poela pat sa
harga a f I.— sadja. Dan Volksalmanak M oe 1930 r
f060. Dan baroe terima bockoe. ..Siapa dia itoe ? ?
atau Gadis Bangsawan (Hati wadja), tjerita- tjeritanja menarik hati betoel harga a f 1.50.— Dan
banjak sedia lain-lain boekoe. Silakan pesan atau datang sendiri.

23

MOSKEESTRAAT

42

- —

.TELEFOON

Tapanoelistraat - Tandjong

dan

Filiaal

di

Kisaran”

Balei

batikhandel

MASIH SEDIA :

(Asahan)

Telegram “adres: Midrisharahap.
Pesanan' selamanja dioeroes dengan
rapi lekas dan netjis.

906.
-

adres

sadja.—

Moehammad

Firma

Ketinggalan lagi sedikit|M

sorpaja djangan kehabisan.

&

ini hari

jang

£, 1000.000.—

Poedjian tidak perloe.
Menoenggoe dengan hormat!

-

:

KA

lain-lain djoemlah

MEDAN DELI

1073 prijs

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

oentoek

kasaran.

tempat

perempoean.

—

£. 150.000.
dan

hati-

dan

5

Na daa
hati,

batik haloesan

£. 200.000.—
an

berhias.

bekerdja

kang pilihan dan

besarnja

3

oentoek

empat bersih dan teratoer, toe-

kain

ngoendjoengi

c. s.

me-

riboean

“Batavia

datang

matjam

Elikenstichting.

tocan

menjediakan

Ikan

ada

T

Mendjoeal

Medicine

& Postage

64 Mesdjid Lama

&

dealer's

34 Kesawan

Medan

AMAT

-

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

Bedak

Aer ramboet Made

in France

Lenggang Kentjana

Poepoer seri penawar Dr. R. M. Saleh
shftis

:

obat

-

I:

2.20

1.75

0,

»

0.15

ini (15-3-30) boeka

»
5

Sange
batak
han Foam
Blinder
darm

Boentoe

2

at

» 0.40
”

Sirop Mengi obat batoek anak anak

al

penjakit semoela djadi dan keperloean

»

:
seperti

pekerdjaan

Pesenan
1

pan

3

tempat.

pe

baroe di

dengan

senang hati.

Amat Iljas Pangkalan

aroe,

nat

ama

Tn

berdjalan,

ang

Brandan.

Berlangganan
dan
masoekkanlah
Advertentie toean pada
R E

DELI

An
J$X

Bisa dipanggil dalam kantoor keboen-keboen

—

wang

K E N

Ba

makan

I N

BA

rifbewiis.

Pioel, Kwaltit bai. rasa enak, baoe haroem,

-— sebab pilihanbelaka.
—
w
2
iTocan ada perkara? Ada pihoetang jang soesah mesenihuja? Datang
-kebantoor Selakanlah
Ka: aa !PE
pai menjenangkan.

G

R CELONA

Huttenbachstraat

Tjap ,,SANSEY

& Co."

No. 6 Telefoon

No.

271

26 Telefoon

93

Api Terang sekali matjam ini gambar

TOKOTIMBANGAN
di

HAP

PACHT

LIE

Telefoon

STRAAT 29 MEDAN
Bombay - Besar)

Selamanja

ada sedia

No.

998

(Dibelakang toko
mem an

roepa - roepa:

Timbangan - piring dari kajoe, 10, 15, dan 25 kilo.
Timbangan -kajoe besar dari 125, 150, 175, 200 kg.
Timbangan - medja, Timbangan-maas, Oekoeran meter, pengoekoer kaen, Gantang beras ketjil dan besar.

Tianting - minjak, Tjanting -soesoe, Timbangan Ame-

rika merk Fairbanks, 200, 250, dan 300 kilo. Batoebatoe besi dan Tembaga.

Dan Agent: .OBAT NJAMOEK" Tp Boerong. Tjenderawasih,

STATION

Semoea ini soedah ditera (ditjap) djadi
teroes bisa di pake.
|

“

HOTEL.

Huttenbachstreat No. 6B (Telefoon 271) MEDAN
5 menit dari Station, jang selamanja menjanan kamar-kamar jang bersih.
f 4.—
—
dari f 250

Pembelian banjak boleh berdamai harganja.
19

Der

& Co.

PENGOEROES.

merk

pa-

g

Bisa simpan lebih satoe tahoen, Djoeal atau pakai sama sama senang.

IDRIS,

ii

004

Kesawan
KELIN

t

sing "

1

sedia jang kawaliteit baik. IMAN
#mmmssa HARGA BERSANGAN. mma
g
2 2
jalah hasile Berastagi negeri dingin, kita djoeal-per-

IE

SANSEY
MEDAN

BA TERIJ
hormat,

sekolal

mesin,

:

| Ja

1451.

Moelai pada 1 Juli 1929. kita soedah boeka satoc bengkel di Kapiteinsweg no. 15
memakai merk seperti tersepoet diatas
Kita poenja bengkel sanggoep memperbaiki keroesakan dari machin-machine Typcwriter,
Underwood, Remington, Royal, Corona dan lain-lain, djoega letternja bisa dirobah menocroet
kemaocan jang poenja
Sanggoep djoega memperbaiki keroesakan dari machin Reken Machine, Gramaphocn,
Camera, Duplicator dan lain-lain
Sanggoep memboeat, koentji kas besi. Stempel lak dan lain-lain, Onkost reparatie
direken moerah sadja

dan memasang

dan sek

9

ja'ni tepocng jang berasal-dari goenoeng berapi. kita,

Poeder

F.F

Oo

K

ag

SINSS

voor Ind: chauffeur), jaitoe'se”

kaian kerdja joema.f 160, .oegtogk. BENPA
3 Zwavel

Company
MEDAN-DELI

M.

I-

apat

luuu

dengan

bow

Selakan tjoba!

"

Menoenggoe

(School tot opleding

kalah oentoek belndjar hal: watomobitl. sampai pandai
membongkar

ia!

'

.

Dari

Wilhel-

obat sampoe

agent — Badoe Alip Lbs. 34 Kesawan.

Telefoon

h.

010

orang baharoe bersalin.
Mintaklah daftar kita kirim pertjoema

Machine Repairing
Kapiteinsweg, No. 15)” —

lai

moda

«

banjak dan sedikit, kami terirma

tanggoeng tapi dan menjenangkan.

0

H. A. R. ABDULHAMID,

2

Mp

ik ain ana

4 —

Antie Decentrie obat berak darah nanah

Ki

minastraat 89.

330

Mintkali obat batoek masoek angin pilek
Bedak Cure obat sakit kepala di tanggoeng
Ni
ui
.
lair lain obat-obatan selamanja kita ada sedia

Dan

f

»

De Koningin der Schoonheid « wangi

Sa
Oesoes

.

Wilhelminastraat 89 — — — Medan.
Haar

Minjak ramboet Dewi

,

Ak

,

Coiffeur

Obat - obat
Koko

Inilah

Patent

Adres

29

,

“SIN
t

No. 16 Chamis

ARDE

20 Maart 1930 —

pal “Bijdendijk”"

19 Sjawal 1348

Tahoen

!

api. Dengan sebentar
ndijk soedah
'Iterbenam kealas laoet.
Kemoedian dikabarkan," bahwa kapal
Protector itoe ada satoe Kapal penarik
ke I. dari Type Smiths jang disediakan di Suez
ocentoek penolong.

Lembar

Chabar

- Oepah

Kapan berkeperloean. T'jobalah- doeloe pada adres ini.
Djoega Boekoe-boekoe, Kertas-kertas dan Perabot-perabot
keperloean kantoor. Panggil «
telefoon No. 1300 atau
pesan dengan soerat. Segera dan rapi Order to
-tocan
itoc dikirim.
Harga Melawan.
Boekan omong. Tjobalah
Ditanggocng menjenangkan
Mesin baroe.
Letter baroc.
Perkakas baroe.

1

Dari Betawi dikawatkan, bahwa agent
dari Holland
- Amerikalijn mendengar ka-

kedoea.

bar,

bahwa

Protector

mentj

menghin-

darkan, kebakaran dibahagian belakang

Kawat

kapal

itoe berpindah

kebahagian moeka

kapal itoe,

Penghasilan

tjitakan dan Stempel.
4

Negeri.

ngan defensie. Karena ito spr. soeka
Den Haag, 17 Maart. Penghasilan Ncpada balatentera darat diadakan geri dalam boelan Februari berdjocmlah
Aneta Radio. soepaia
penghematan. Teroetama pensieen- pensi 1 39.851.118, jaitoe:
oen dengan djoemlah tiga poeloeh milli- Belasting tanah
f 794.238
Perkara pemboenoehan Heming.
oen itoe terlaloe besar. Satoe balatentera Personeele-belasting
if 986.337
Djember, 19 Maart. Pemeriksaan pcr- jang seroepa itoe djoega akan dapat di- Belasting pentjaharian
1 7.490.034
kara pemb: enoehan Heming diteroeskan. belandjai djageh lebih moerah lagi.
Belasting divindend dan
jang
dari
i pertama
Ketika diperiksa
Spr. terima baik akan pembahagian
tantieime
f
tiga orang itoc, ternjata bahasa keterangan- pekerdjaan dan alasan-alasan itoe tetapi
fi
kekajaan
Belasting
keterangan pesakitan banjak jang tidak ia mengira bahwa pengoerangan tentera Tjoekai goela
14
banar.
darat di Djawa itoe oentoek keperlocan Tjoekai sopi
1 2.785.
Toean Heming hanja memboeat satoc pelaboehan-pelaboehan minjak tidak dapat Tjoekai bier
f
1.065.065
an
sepakan jang tidak mengenai. Pesakit
dilakoekan. Spr. akan setoedjoe dengan Belasting potong
f
hoekannja terdjatoch, tetapi ia terdorong djoemlah wang sebagai permoelaan pe- Belasting tembakau
f2
kedoea kerdjaan itoe:
sedikit. Tentang sepakan jang
'
Bea
zegel
"072,
keternjata
kali dan pergoemoclan tidak
Toean Dwidjose wojo memperta- Registratie rechten
£ 3.7201
djadian
han militair Boemipoetera, jang mana Successic rechten
f
3.588.793
Penembakan itoe terdiadi dilocar lapa- sekali-kali tidak seroepa dengan heeren- Invoer rechten
f 5.789.495
n
pesikama
nja
ngan goccang, sesoedah
dienst (kerahan negeri) tetapi ada satoe
terdjadi dengan tidak lebih dahusloc matjam pekerdjaan jang lebih dari pada
Tambahan begrooada Merbantahan mucloct.
amal
ibadat.
Lagi
poela
akan
memakan
ting
Indonesia.
»
ongkos
lebih sedikit dari pada tentera
-7
Den
Haag,
18
Maart.
(Aneta Speciaal).
VOLKSRAAD:
jang ada sekarang.
Spr. menghendaki Soedah kelocar Memoric van Antwoord

INDONESIA.

DRUKKERIJ

,PERTJA

TIMOER”

MEDAN

Rubberstempelmakerij, Boekhandel
Binderij.
Telefoon
1300

&

Islam dan kebangsaan.
Duri pandangan

riwajat dan 'ilmoe pengetahoean.

Ditoelis speciaal oentoek ,,Sinar Deli" oleh: MARADJA

SAYUTI LOEBIS.

PENOETOEP
Sebeloem kami koentji kitab karangan itoc, bockanlah demikian akan tetapi se-”
Rantjangan pertaha- soepaja
ongkos Negeri Belanda mesti dalm Tweede Kamer tentang tambahan ini, kami peringatilah sekali lagi disini bagai diterangkan dalam @uran, jang:
na n.
dinaikkan. Ia akan teyen atas voorstel- begrooting Indon
bocat tahoen 1929. bahwa Isiam itec ialah satoc agama jang maksoednja begini
voorstel
itoe.
Sesoenggoehnja saja poegja sembahBetawi 19 Maart. Pembi!
n tentang
Minister menjatakan,
bahwa Regeering terletak dalam Kebangsaan Manoesia, goedan Nasional masing-masing
jang dan saja poenja ibadat (korban) dan
plan) dil
Tocan
Diephuis berpendapatan tidak pernah menerima satoe soerat per na manocsia
rantjangan pertahanan (defe
bahwa crediet-crediet jang dimintakkan mintaan atau satoe pembitjaraan tentang wadjib hormat — menghormati,
saja poenja hidoep dan saja poenja'
teroeskan.
mati semoea hanja teroentoek bagi AlToean Kocsoemo Oetojo berpen- itoe tjoekoep alasannja, sebab ia setoe memasockkan
kembali perobahan
dari apa jang Al-Guran socdah adjarkan dari
Nabi
Moechammad
s.a.w.
oendjoek
tjonto
djoci voorstel itoe:
lah
,Toehan Semista Alam“. (Ouran,
dapatan,
bahwa — perbahagian
belasting Vennootschap ke madjelis Volksterhadap kepada Nasional lain orang. DaVI. a63).
ToeanT hamrin berpendapatan bah- raad.
antara ?
»Dan djika kamoe binasa dalam djalam hal ini socdah diiring oleh ocmmat
itoe termang sebago'
Spr. toendjoek- wa penetapan atas
adalah
Islam
zaman
poerbakala,
sehingga
mereka
lan
Allah (mereboet hak dan kebenapada kekoeasaan
Volksraad. Ia
kan dengan ang a, bahwa Negeri Beland: soek
Gezante Sovjet.
itoc naik kemadjocan dan deradjatnja,
ran) atau kamoe mati, sesoenggoehnja
poenja bagian jang
21 millioen itoc, adalah tidak setoedjoe atas pembahagian belanDen
Haag, 18 Maart. Toean Albarda
begi
tidak
ada rasanja
ampoenan dari Allah dan bahagia ada
belandja dja itoe dan ia akan tegen.
perselisihan
dari
seperdoca
(S.
D.
AP.)
memadjoekan pertanjaan de- bandingannja
lebih oetama dari pada apajang medengan lain-lain bangsa.
Indonesia dan djoemlah ongkos-ongkos
kepada
minister-minister
Lima orang penom- ngan socrat
Hidoepnja kemadjocan dan tegoehnja
reka loempoekkan”.
jang didalamnja
terhitoeng pensioendari oeroesan Locar Negeri dan Justitie, kebesaran Islam bergantoeng dari sebab
(Guran, Ali-Imran, ajat 156)
pang tenggelam.
pensioen militair. Spr. memar
mengapa
ditolak
permintaan mevrouw
»Dan bekerdjalah kamoe dengan ser“
dadoe kerahan oentock anak negeri ada
Semarang, 19 Maart. Disangka pada Kolontay, gezante Sovjet di Oslo, bocat mereka itoe pegang kokoh dan kerdjakan
.
benar titahnja Islam, bahwa ialah.
keras-kerasnja dalam djalan Allah (mem.
hasil jang baik.
malam Minggoe dekat Poelau Mandalika mendapat pasvisum,
(4) Persatocan jang benar.
(2) Reda
tjapai hak Kemanoesiaan) dengan harToean Soangkoepon bertanja apakah ada sebocah pecahoe yang membawa gocta benda kamoe dan dengan djiwa dan N
anak
negeri wadjib
mempertahankan la dari fabrick) soedalP tenggelam bersama
menjediakan korban goena pertolongan
Pembalasan Sovjet. kepada Kemanscsiaan dengan tidak pani
Pertanjaan ini dapat djawaban: lima orang penompangnja. Bekas-bekas
badan kamoe sinilah jang teroeta
Den Haag, IS Maart. Alg. Habid. dang siapa dia jang ditolong. Maka dja- bagi kamoe djika kamoe mengetahoei'".
itoelah jang poenja negeri ini perahoe itoe kedapasan terapoeng-apoeng
Banjak lagi ajat-ajat korban dan pe-'
itoe soedah dikasih rapport terima kabar dari Moskou, bahwa Peme- toehnja pengaroeh Islam poen adalah lankarena itoe tentoe ada kewadjibannja Kedjadian
itoe, ja'ni ti- rintah korban wadjib berkorban dalam
boeat
mempertahankan
dari serangan kepada Hoofdkantoor dari Scheepvaart rintah Sovjet menetapkan oentoeck mem- taran lawannja jang doca
balas pemboycotan Nederlandsch Land- dak ada persatocan lagi, dan pertulongan @uran, akan tetapi hari ini oemmat Ismoesoeh dari locar. Anak negeri mesti
digerakkan dan apabila sekalian pendoePresident
Hoog- bouw Comite, akan mengirim teroes diantara sesama kemanoesiaan oentoek lam itoe soedah loepakan. Dengan sebab
doek berdiri dibelakang Regeering, maka
gerechtshof
pen- 14.000 ton gandoem kepelaboehan - pela- kebadjikan soedah tak ada didapat. Ini- itoe adalah oemmat jang tadinja begitoe
boehan Inggeris dengan melaloei Neder- lah djoea sebabnja jang mendjadi pokok gagah dan masjhoer achirnja mendjadi
fhoesoeh akan berpikir lebih landjoet.
sioen.
land.
Tetapi hal ini tentoe bisa kedjadian hadjatoehnja Kebangsaan Islam. @uran soe- satoe kaoem jang terhina. Sjoekoes
Betawi, 19 Maart. President Hooggenjalah dengan mengadakan serdadoe kera- rechtshof, Dr. J.F. Goossens minta pendah dipegang koeat oleh orang Islam dan djoega bahwa sekarang ini dengan adaIngenieurs-ingenieur diboeigkoesnja
desakan
han (militairen dienstplicht). Dengan tidak sioen moela: tanggal 2 Juni
baik-baik,
disimpannja nja
perobahan,
atau deng
Belanda ke Abessinie. keatas-atas djendeia dan pintoe kamar- perantaraan zaman, oemmat ini pasa
bantocan dari anak negeri tentoe negeri
ini tidak dapat dipertahankan. Spr. harapdi- kembali sedar dan bangoen, dimana-maDen Haag, 18 Maart. Pemerintah nja, dibatjanja dengan lagoe-iagoe
Kapal perang ,Kortenaer"
kan soepaja didjadikan lekas serdadoe
na tempat soedah disoesoen kembali bawaktoe
jang
perloeuja,
sebagai
theorie
Abessinie
memasoekkan
tocan-toean
Ingedi Soerabaja.
dan dalam masa bersoempah dibockan- risan kemadjoean, dan dipasang rantai:
nieur
Belanda,
De
Vries
dan
Van
Lutkerahan dari anak negeri. Dengan begiSoerabaja, 19 Maart. Pagi ini poekoel senburg Maas ke Abessinie boeat keper- nja @uran itoe maka dengan djalan jang rantai jang menegoehkan
toelah Spr. hanja dapat membatoe rantali Persatoez
10,
kapal perang ,,Kortenaer" soedah ma- logan pekerdjaan orang banjak
keliroe sekali hingga kaoem Isiam men- oemmat ini, bahwa hehidoepan Nasi
tjangan defensie
soek
pelaborhan
Soerabaja.
Dari
pihak
Toean ,,van Helsdingen"” setoedjoe de
dji djatoehlah kehormatannja,
hilanglah dalam
masing-masing pihak bengiring "
ngan motie pertama jang dimadjoekan armada laoet banjak jang hadir. Orang
haroemnja, maka ditambahi lagi dengan Islam tambah besar dan soeboer sjehat
Melarikan
gadis.
kemarin dan ia keberatan sangat atas orany dari ketiga bocah kapal perang
Den Haag, 18 Maart. Seorang pe- perbantahan jang hebat diantara satoc sa- adwja. Dari sinilah ada harapan akan
soescenan maksoed
- maksoed itoe. Spr pemboeroe jang berada disitoe semoganja moeda oemoer 20 tahoen dalam perdja- ma lain, sehingga soedah tjoekoep—
me- lekasnja datang kepada Islam masa jang
Sepandjang-partljang hari itoe
berpendapatan, bahwa dalam keterangan- berbaris.
ngasih
ketjapcan
kepada
kaoci
ini,
de- berbahagia,
kembaliannja zaman em
lanan dari Rotterdam mengambil seorang
keterangan Volkenbond tidak diperloekan dilakockan penerimaan-penerimaan teta- gadis oemoer 14 tahoen di pe dan di- ngan mana tak ada tempo lagi baginja jang soedah terlepas itoe.
Hari Djoemahat
lagi pertahanan dari keneuteralan. Lagi moe dengan officieel.
mengocroes apa jang penting diperhatiGerakan Nasional bagaimana djog
diadakan
receptie
diroemah
Commandant masoekkan kedalam autonja. Anak gadis
poela rentjana Kellog soedah berlakoe
adalah
kan
sebagai
wadjibnja
dalam
kehidoepan
termasoek dalam adjaran dan
itoe minta tolong kepada seorang peremdari Marine.
dengan mana satoe perobahan jang .bersebanysa, setanali air, sekampoeng
se- djoean Isiam, sebagai sendi dan azas jang poean jang laloe didjalan itoe.
alasan soedah diperboeat tentang keadaoetama boat menegoehkan tiap-tiap ka:
Pemoeda itoe soedah dapat ditangkap negeri dan sercemah.
Bekas Regent meninggal.
an bangsa dalam oeroesan peperangan
oem
ini soepaja moedah terikat kep:
Isiam, hauja satoe aga
jang oenBodjonegoro, 19 Maart. Pagi ini se- di Hilversum. Ia mengakoe bermaksoed Ujoekkan
kengutralan. Soesoenan dari toedjoean
perbagai
ruep:
alan kema- keroekoenan jang besar, dan maha
hendak
mengerdjakan
jang
koerang
sopan.
Opperbestuur tidak tjotjok dengan rentja- telah mendapat sakit sebentar sadja, soekaoem ini akan berba
Orang Belanda jang djoean dengan didasarkan diatas bebera- dari mana
na-rentjana jang soedah sedia. Spr. ingin dah meninggal doenia tocan Reksokoekarena
dengan
mempergoenakan k
pa
perintah
korban,
jang
kaoem
Islam
djadi Hoogieeraar
soepaja ditanjakan advies dari Volken- soemo, bekas Regent Bodjonegoro. Pagi
atan
dari
Nasional
tadi bolehlah ia or
wadjib
sandang
dengan
hati
jang
tetap,
di Amerika,
bondsraad tentangan "kekoeatan pertaha- ini dikoeboerkan
dengan dada jang terboeka, madjoe ke- bekerdja dengan lelogasa dan me
Den
Haag,
18
Maart.
Secretaris
dari
nan kita, dimana Regeering menjatakan
memadjoekan bangsa dan tanah
Nederlandsche Kamer van Koophandel di moeka dengan gagahnja. Ini semoca dengan
peri keadaan wang.
NEGERI
BELANDA.
tidak ada jang menghalang
soedah
diperobah
sendiri
oleh
pengiringNew York, toean Van Royen diangkat
Toean Fruin berpendapatan, bahwa
nja Islam. Artian korban jang maha penting nginja, sedang Islam itoe ialah @
mendjadi
hoogleeraar
pada
Lincolnsche
Kapal ,.Biijdendijk"" terbakar.
meskipoen disebabkan
penetapan
itoe
dalam islam, korban badan, djiwa, hari. jang memadjoekan bangsa dan tanah
Rotterdam, 17 Maart. Kapal , Blij- Nebrasku-Universiteit.
dalam wet akan mendapat lebih banjak
Dengan kekocatan Nasional Islamk
Codificatieconfe- benda, tenaga, pikiran goena kebaikan
kepastian, tapi sebaliknja kelemahan itoe dendijk” kepoenjaan Holland- Amerikalijn
kaoem
ini boleh mejakinkan Ajat
dan kemanoesiaan,
sekarang
ini tidak
rentie
dalam peladjarn dari Djawa menoedjoe ke
membawa bahaja.
“
Ouran,
jang maksoednja begini:
akan
diharap
nampaknja
kelocar
dari
Den Haag, 18 Maart. Codificatiecon'Tentang kekoeatan wang spr. soeka New York soedah terbakar disebelah Se“Tidakkah
kamoe mengetahoei bahwa
kalangan
Isiam.
Kaoem
ini
hanja
ingati
Platan Suez. Penompang kapal itoe pindah ferentic memboeat vergadering-vergade-

btlandjakan

geering.

lebih banjak lag?

dari Re-

kekapal

Djika perkoeatan negefi tinggal tetap
seperti sekarang, tentoe belandja militair
akan naik tinggi sekali dan akan tampah
banjak lagi sesoedahnja diterima 1Antja-

ma ALKISSAH
»" PEMOEDA DELI "
dikisahkan oleh

15)

»SINJO DELI”

.

Dengan girang Simin datang hendak mengoetjapkan perkataanja.— Orang koelit poetih pandai benar
memasigoelkan hati orang dengan socitan stoom
jang begitoe. ..Simin. apa kamoe beloem dengar
soeara meriam jang menghantjoerkan kota Belgie
jang membikin boeloe badan manoesia mengkirik."
itoe soeara jang mentjilakakan— “djawab Simin
# »ja soeitan kapal jang mengandoeng ke-

sedihan itoe ada perasaan saja tanda hendak meSingapoera. dan berpisah-padamoe nona
'Samsiar!” Diantara itoe tiada seorang poen jang
Jamat manis. Tiada berapa lamanja

setelah itoe

ring Commissie dalam Gedoeng Perdamai-

lain.

Kapal “Blijdendijk” terpandang soedah
hilang.
Kapal

“Protector"

jang dengan tjepat

datang mepolong berhenti disamping ka-

an. Conferentie itoe megerima dan mendjawab satoe kawat jang menygoetjapkan

selamat kepada Voorzitter
raad Zaleski.

Volkenkonds-

korban

potong

tiap-tiap tahoen,
korban, dan
dan dimakan

sapi

atau

kibas

dalam

jang terkenal

hari raja

dagingnja
dibagi
dengan kenjang.

bagikan

.Bolehkah saja meninggal-

dilangit dan diboemi, dan selainnja Allah kamoe tidak akan mempoenjai perlindoengan

atau

penolong ?,

Sedang artian korban jang benar - benar

(Ouran

Hi

:.2 ajat 107.)

.Djika seorang perempocan jang hendak meng
bali kemari.”— Setelah dioetjapkannja perkataannja
Seperti djoega seorang soldadoe jang gagah be
itoe, ia poen teroes kelocar. — ,,Nona takoet benar rani Abbas berkata: — Sebentar lagi kapal ini hargai dirinja tiadalah ia akan gila pasal perhiasan
ati
jang tida-tida sabadja Djika manoesia jang
pisah dari Mr. Simin — berkata Abbas laloc dipoe akan berlajar menocdjoe Java."
tiadalah akan menghargat nia intan, jang dihargainja,
tarkannja badannja sambil berdiri kemoeka pintoc
Tergelak-gelak Samsiar mendengar perkataan ialah bocdi bahasa jang baik
.Boekannja disebabkan takoet bertjerai, ialah di- itoe, serta dipandangnja orang Arab jang gagah
Abbas terperandjat mendengar perkataan ito
sebabkan kapal ini hendak berangkat" — kata Samsiar berani itoc.
beloemlah pernah seorang perempocan poen
sebab
dengan senjoemnja.
Abbas berkata - ..Nona, apa dengan kapital saja menoelak pemberiannja : Apa lagi mas dan intan
tiada diterima oleh seorang nona jang tjantik, tiada
.Nona Takoctkah nona, kapal ini akan be tiada bisa saja akan memperlindoengi nona ?"
soedi
memakai perhiasan jang elok.
rangkat?” Berkata Abbas diikocti dengan ekor
O, Sebentar lagi kita ada di Selat Melaka dan
mdtanja jang tadjam toe memandang nona ini loesa kita ada di Betawi, menoempang di Hotel
.Abbas ialah seorang jang mempocnjai boedi
.Saja djoega sanggoep akan memperlindoengi nona Samsiar masih memandang orang Arab itoe dan bahasa.“
diatas doenia ini. Djika saudagar-saudagar itoe berpikir ia dalam hatinja» Adakah orang Arab
hendak berolok-olok sahadja, — saja boekannja ini henda'bertjakap-tjakap 'sahadja atau berolok.Djika tocan soedi, saja harap djanganlah tocan
lajak di
hendak berolok-olok nona, sebab perkataan saja olok ?"
berkata-kata dengan perkataan jang tiad
itoe kelocar dengan “seichlas-ichlas hati saja."
«Inginkah hatimoe hendak melihat Bandoeng dan dengar, lebih baik tocan boekakan pintoc itoc
?
Sebab sebentar lagi kapal ini akan membongkar
»Lihatlah saja toctoep pintoe ini socatoe tanda “Tjipanas"
Istana
dan
taman
Wali
Negeri
di Bogor alangkah- djangkar ." —Baharoelah sekarang Samsiar mempoc
jang saja hendak hidoep bersama-sama nona dan
nanti djika kita kawin.“ —Setelah ia berkata demikian eloknja!" — Setelah dioetjapkannja perkataan itoc, njai kekoeatiran pasal kelakocan orang Arab itoe
itoe, teroes ditoetoepnja pintoe kamar itoe laloe laloe doekoek dekat Samsiar.

benar seorang jang berbocdi dan bersopan santoen, '
boekakanlah pintoe itoe."

dikoentjikannja.

tiada senonoh

.Pintoe itoe tiadalah boleh diboeka. djika kau
djawaban pada koe nona!
beloem memberi

.Nona, sajang benar roepamoe jang tjantik ito
djika tiada diperlindoengi oleh seorang jang ber.
Ikamoe orang berdoea sebab saja hendak meliLAKI-LAKI JANG GANAS.
ntai kau dan
bh
kocasa seperti saja ini. Kpelitmoe jang haloes itoe Sebab telah lama ber
kawan saja sebentar."
— Samsiar mendjawab.
toe pada
Pintoe jang dikoentji itoe dilihat Samsiar, sebab mesti diboengkoes dengan soetera, ramboctmoe jang sekarang saja hendak menoendjoek
Bagaimana kau-hendak pergi sebab kapal ini perasaannja itoe hanja olok-olok sahadja. Dengan hitam itoe mesti ditaboer dengan intan dan leher- moe
moeka jang manis dipandangnja. Abbas saudagar moe jang poetih itoe mesti ditaboer dengan ber- "Saja terangkan padamoe, tocan Abbas !, bahwa
"meminta ma'af:

Allah-lah djoega jang memiliki keradjaan'

sahadja dengan lekas nanti saja kem- Arab jang tockang ganggoe anak bini orang toe |lan."
Da

inna

saja

sn

Sin

ia

kai na 0

boekannja

perempocan

djalang!

Djika

kau

kau

.Maatlah nona Samsiar! perkataan moe' jang”,
katakan itoe. Saja harap nona mesti tinggal

an saja, djanganlah nona kocatir akan:
sia-siakan nanti.

Saja tada harap kehormatanmoe dan tang
: saja minta pintoe itoc dibockakan
saja pergi dari tempat ini
.Pergi dari tempat ini?” — Berkata Abbas dg
snja laloe dipegangnja poendak
and

dengan tiada beratoeran lagi.

ang terseg
Ihati seoempama garisan tangan jang tiada
hilang: kau, jang telah koetjintai, kirianja kawa
berboe 1 sede kian | — Seketika itoc
bah

mengerti Samsiar,
bahwa ia ada didalam
Hatinja telah panas benar melihat kelakoean
itoc.

Indonesia

Tap
orang dan teroetama maling-maling!

Lezing tentang Volkenbond.

Loerah sendiri dari itoe desa soeka
(Perniagaan) Semalam dalam rotangan
simpan
oeangnja dalam tanah, maka hal
vergadering dari Kon. Natuurk. Genootu sckap, Koningsplein Zuid Il toean, A. jang terseboet diatas” dianggap sebagai
Pelt, lid informatieafdeeling Volkenbond, satoe sebab kenapa orang desa' sedikit
ng mengadakan lezing tentang Volken- sekali soeka titipkan oeangnja pada bank.
(S.P.)
nd.
Benar djoegaworang dapat kepastian,
Sesoedah diperkenalkan pada jang hadir oleh prof. mr, dr. Baron

F. M. van

SONFERENTIE.

ea ag tidak bisa terbakar sebab-ini
kemisali akan bisa diketahoei oleh tiap

bahwa

itoe

kekoeatiran

tidak

banjaka
disana

n Ne komidiidi. ,
“ada Kas
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damai -beroepa sendjata api.

ka

Damai! damai! teriak orang,
kita djangam berperang,
segala sendjata, ajo! boeang!
tapi

masing-masing

maoe

berdagang:
TJITA-TJITA
BADJOE KAOES
PIRING MANGKOEK PORCELEIN
SEPATOE KARET dan lain-lain barang

menggarang

berdasar,

Dari abad jang soedah laloe,
Asbeck
atas namanja
perkoempoelan ocangnja sebab orang kira stort dansimpan
soedah
diseroekan damai selaloe,
dis»Volkenbond en Vrede”, tocan Pelt landari hilir sampai kehoeloe,
poneer
ocang
ada
berikan
banjak
soesah
tas moelai ia poenja lezing dengan meheran! achirnja paloe memaloe.
sadja.
ngoendjoek

angan

tapi

dan

toch

orang

tidak

maoc

jaitoe

membe-

reskan dengan djalan damai perselisihanperselisihan internationaal dan adakan
pekerdjaan sama-sama internationaal da-

lam segala kalangan angan-angan mana
telah ditetapkan dalam verdrag Volkenbond dalam tahoen 1919—1920 sebenar-

nja ada berasal kira-kira dari abad ke 19.

Kalau orang simpan
ocangnja dalam
bank, lain orang akan tahoe jang tak ada
poenja begitoe banjak oeang ini haltentoe akan menjoesahkan, karena keloearganja akan minta dan lain pendoedoek
desa akan pindjam oeang padanja. Dan
soepaja tidak ngalamkan begitoe banjak

Angan-angan pertama orang soedah tjoba kesoesahan,
dapatkan sebeloem 1914 dalam sedjoemlah besar arbitrage-verdrag dan dalam
conferentie perdamaian kedoea di Den
Haag, sementara pekerdjaan sama-sama
international telah diniatkan dalam pendirian-pendirian seperti Universeele Post

dengan

diam-diam

ia sim-

pan sadja ocangnja didalam lobang tanah.
—0—

Unie, Spoorweg-Unie, Telegraaf-Unie dan

sebagainja.

mereka

soeroengan

jang

oemoernja

tidak

lebih

pada

itoe

kedoea

matjam

sampai
paling

sepocloeh
sedikitnja

tahocn, dari mana
2 tahoen didjalan,

pekerdjaan sama-sama internationaal dan
atas djasanja orang-orang seperti Wood- baik sebagai kepada onderdistrict dan
row Wilson maka terdirilah satoe orga- lain djabatan jang sama rangnja (oemnisatie jang tjoba atoer pekerdjaan sama- pamanja mendjadi Inlandsch officier van
sama setjara sempoerna. Satoe kedjelekan Justitie atau assistent wedana van politie)
bersama-sama. Mereka jang ingin ditejalah, Volkenbond jang masi hmoeda telah
dihoeboengkan sama verdrag-verdrag per- rima haroes madjoekan rekest laat-laatnja
damaian jang mana memboeat ia tidak tanggal 1 April j.a.d.
populair di negeri-negeri Europa Tengah Ambtenaren jang doeloe soedah madjoekan
dan menimboelkan ketjoerigaan dari ne- permohonan, haroes.oelangi permohonangeri jang tinggal neutraal dalam pepera- nja itoe dengan soerat laat-laatnja pada
ngan, Sebaliknja Volkenbond poen djadi tanggal terseboet sedang didalam rekestnja
sangat memoedahkan dikasi berlakoenja itoe haroes diterangkan soedah berapa
penetapan-penetapan dari verdrag-verdrag kali dan dalam tahoen apa doeloe mereka
perdamaian, djoega atas bantoean dari soedaii madjoekan permohonan.
Tentang ambtenaren
ini dan djoega
negeri-negeri jang doeloe neutraal.
Membitjarakan kemadjoean Volkenbond didalam kedjadian-kedjadian jang locar
dalam tahoen? jang liwat, spr. memberi biasa, djikalau bisa dilakoekan dengan
pemandangan tentang pekerdjaan penting mengingat keadilan maka hal batasnja
dari bond selama sepoeloeh tahoen paling oemoer akan bisa diloeaskan sedikit.
belakang, dimana ia bikin perbedaan tenAkan tetapi dengan itoe tidak boleh
tang kemadjoean dari bonds-mechanisme
dan hasil jang didapat dengan mechanis- sampai lebih dari oemoer 35 tahoen (K.M.)

—0—

me terseboet.
Dari
hal jang terseboet doeloe spr.
oendjoek
bagaimana algemeene bondsvergadering jang dilakoekan setahoen
sekali, dari satoe perhimpoenan jang telah mendjadi satoe persidangan jangberes goena menetapkan dengan djelas pe" kerdjaannja bond itoe.

Pengganti Resident Menado.
Doeloenja orang mengira bahwa assistent-resident F.J, Junius akan diangkat
mendjadi resident Menado sebagai peng-

gantinja tocan H.J. Scitmidt, jang pada
tanggal 10 boelan ini telah berangkat ke
Selama itoe tempoh 18 perselisihan j. Europah liwat Japan dan Amerika.
boleh djadi bisa berachir dengan peperaOleh karena sekarang toean F. J. Junius
ngan,
Volkenbondsraad soedah dapat
bereskan dengan
damai dan spr. kata,

dalam

Volkenbond,

tahoen

kans

perdamaian tentoe

1914 soedah ada

boeat

pegang kekal

ada banjak

lebih

baik.

Antara perkara-perkara jang dapat dibereskan
spr. antara lain-lain seboet:
perkara poelau-poelau Aland dalam ta-

hoen

1920
— 1921.

crisis

Albanie-Yoe-

goslavie dalam tahoen 1923, crisis Kor
foe,
perselisihan
Mosoel,
perselisihan
Griekenland-Bulgary dari tahoen 1925
1926 dan perselisihan Bolivia Urugumay
dalam tahoen 1923.
Sesoedah bitjarakan djoega perwatasan
sendjata dan pekerdjaan sama-sama internationaal dalam kalangan technisch, spr.

soedah diangkat mendjadi resident Lampong, maka chabarnja jang akan diangkat
mendjadi resident Menado jaitoe tocan
R.A.A.W.
Schreuder, assistent-resident
Lombok.

—0—
Maoe pangkat apa?

Oleh pihak Gouvernement,
Han Po, ada dimadjoekan

kepada Pasir: h-pasirah.
(Volkshoofden)

golongan

apakah

memadjoekan

mereka

itoe

didjawab

bermatjam-

Pengoeroes

.£21.000 semoeanja terdiri dari oeang ker“tas. Ini oeang kertas disimpan dalam sa- jang keterima
wartakan

dari

sampai

Fonds Nasional me-

sekarang

wang

jaitoe:

toe peti kajoe bersama wang perak dan Penerimaan sampai 20 Febr.
“'kemoedian dimasoekkan dalam satoe lo- ditambah dari :
& bang didalam tanah jang digali
Moemin Velt
“Lama
lin

itoe peti ocang tidak diketahoei la

orang,

sampai

disatoe

waktoe

isteri

dari orang kaja terseboet melongok
dalam itoe lobang.
Dengan heran ia tidak melihat perak
(atau

mas

jang

mentjorong,

hanja

satoe

Abd.

Rachman

M. Wignjotaroeno..,

Anggawinata Tanggerang

Danoebrata Tegal

aan

peta negeri,

sebab

koeatir

kalau

10.—
#

"
&

#
"
-

#

rin, Sawah-Besar Weltevreden.

:

.

“

akan

mendjadi

dari

agent

Firma

MATSEH

Nos:

8 en 81 Bindjei,

selamanja ada persediaan

besar dari Papan

Simpang

&

AKIP

Meranti, Damar

Oelim, Tamiang

Ada

menjediakan

daging jang masih baroe dan menerima abonnement dengan kebon
- kebon.
Hormat,
MACHMOEL

13 Maart 1930.

Mohamad

Rubber

f26 sepikoel

Kemenjan mata besar
Kemenjan mata haloes
Kemenjan mata djarir

f110
f9
f 30

Damar kotor poetih

#35

Damar
Koelit
Koelit
Koelit

f$
50
£25
75

poetih standaard
kerbau katam
kerbau kampoeng
djawi katam

bin Akip

,

Awas Batja Teroes!

,

Toko Katja Mata Jang Termasihoer.

Kopi Arab no 1 jang soedah dipilih f 52
sepikoel,
—0—

Pasar
'Cassia

—f.

Mand.

"

Moelai ini hari kita baroe terima perkakas boeat pereksa
mata jang model baroe. Perkakas ini kalau dipakai boeat perek-sa mata jang koerang ferang bisa kita djamin tjotjok dengan
katjanja, sehingga penglihatan tetang seperti sedia kala.
Dan djoega moelai 1 Maart sampai 31 Augustus 1930
siapa-siapa toean-tocan jang beli katja mata dari kita akan kita
kasi persen satoe pasang katja, matjam mana jang toean-toean

Padang.

10 Maart, 1930.
Copra kering” pselau
1

"

PRO
korintji

Bovl.

1

1
2

“

soekai, djoega nanti perkara onkost memasang kita vrijkan.

"3

Siapa-siapa

Angkola

Y, kering

Koerintji

Sasak
Robusta

Mand.

Menoenggoe kedatangan toean-toean
dengan

&

hormat.

KIE HOEI

Korintji

Bint.—Kroe
Benkoelen
Padang robusta

SENG & Co.

Toko Katja Mata en Toekang Gigi.
Kamp.

Messin

terang,

biasa

Ajerbangis

Rabusta

havea

toean-toean jang penglihatannja koerang

soeka tolong pereksa dengan tiada memoengoet onkost.

bovi. bagoes

M. Laboeh

»

MATSEH

£048—055

Kopi robusta

Rubber

bin

Islam bin H. M. Siddik

Achmad

Pasar Sibolga.

LUITENANSWEG

no.I.

» Kadjai — (remb.)

Gom damar st. (Bat,'/s

No. 24
TELEFOON
MEDAN.

No. 1297

» Al. (no.2

-

» aboe

poetih

Tjengke 85 pCt.

Koelit kerbo katam

kerbo kamp” ,
kambing

"
#0.

Kaoem sport!

Batjalah !!

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

Djawi
(I

1.
MI

» » roesak ,,
Rotan sago Sasak
"
» Moeko?
Sasak Darek
"
Batoe

»

Saboet poetih

»

Ajer
& Kawan
piladehaloes

"

».2

"

.

3

biasa

Wang derma haraplah dikirimkan pada
secretaris-penningmeester M. H. Tham-

jang

Laoet keloearan dari Singapore, Tiang Tengar, dan Batoe Bata
Dan ada mempersewakan Sicepbooten (kapal penarik) S S. Panei,

Pakailah

kaoes

voetbal

LESS

Katjangpadi

jang

Djoega

NEET,
apabila

tocan

pakai,

»

Motorfiets

tocan

merk

soedah ketahoei

ringan,

ladjoe dan

,

kereta

angin

merk MAG:

tentoe

tidak

merasa tjape

potongan bagoes jang terda-

pat keadaannja.

GRAMAPHOON, Edison, Bell, kita ada sedia, Roepa-roepa
“ngan dan takaran serta oekoeran. Persediaan besar dari
segala motor dan pendjoeal arlodji merk Roskoph jang toelen.

Tjarilah

kita poenja adres:

HAN SENG & Co.

Oudemarktstraat 53,

Ambalo

-

kebagoesannja.

Lada

Manisan laba satoe Blik

toean
- toean.

kita sediakan

NEW HUDSON dan. MATCH-

14

poeti

kniedekker jang

Togngganglah

Karang Soedaro

Lada hitam

dan

oentoek

». bidjo danau
Koelit (kemb. pala)

Poerwakarta

Firma

BOEMIPOETERA
Telefoon

Chabar Dagang

Rotan sago pagai bagoes
Kemeri berkoelit poetih
Lilin Tawon jang
bagoes
Boenga pala no. 1

2

soeatoe

FIRMA

Gatah ,, manengah
»»
kasar

5
&

pan oeangnja dalam afdeelingsbank, orang

1 telah djawab bahwa afdeelingsbank ada
" kepoenjaannja Gouvernement (..bank ne(geri"),.dan orang tidak maoe pertjajakan

Soeparman

f 117641

Soekaradja

Soeparlam Kediri
B. Djogokartiko Solo
S.

-“'goendoekan semoet sadja. Didalamnja ada Koesmin Soppeng
"terdapat oeang perak jang tidak roesak Aliraidi Weltevreden
agen Yoema ada beberapa lembar oeang H. Hasbi h. Tjiong Welt.
3
ja jang dimakan rajap sama se- Soaib b. Dji'in
»
“kali f21.000.
Tapi menoeroet Loerah desa Sasmita Soebang
1 disitoe hanja f 10.000.—
Wiroredjo Solo
Ketika ditanja kenapa orang tidak sim-

derma

petjah belah ! selakanlah berhoeboengan dengan

BOEMIPOETERA,

MACHMOEL en M. KASIM
Slachterij Bindjei, Telefoon No. 10.

».

matjam.
Ada jang maoe djadi Opzichter, Tabib,

sedikit.

djoega:

kedalam

anak-anaknja?

Pertanjaan

banjak dan

djoega:

Sinar - Deli"

-

kendak

Didjoeal

dan bagi kemadjoean dagang.

jang

menoeroet
pertanjaan

ingin

memberi keoentoengan
kita pesan teroes dari

menoendjoekkan lobang keoentoengan bagi toean

Batjalah

Koffie Mand

di Palembang,

Firma

Ach, tjakap royaal sekali,
pengetahoean memboeboeng tinggi,
damai bererti mentjari mati,
dengan meriam sendjata api.

"

poen oendjoek sedjak beberapa lama Vol- Goeroe Agama, Goeroe sekolah d.I.I.
—0—
kenbon ada mengoendjoek activiteit dalam kalangan economie berhoeboeng deRadja air sewenang-wenang.
ngan terbitnja perang tariefdouane.
Menoeroet
kabar jang terdengar, di
Spr. oendjoek djoega pekerdjaan Vol(Sibolga) seekor kambing
kenbond dalam soal perhoeboengan ken- Djago-djago
jang
sedang
memakan
roempoet dipingderaan internationaal, dalam kesehatan,
pembasmian perdarangan perempoean, etc. gir laoet soedah ditangkap boeaja. KabarSehabisnja pauze, spr. pertoendjoekan nja bocaja itoe soedah dapat ditangkap
satoe film tentang vergadering Volken- pendocdoek kampoeng terseboct.
Apa benar kabar ini itoclah Pertjaibond jang dibikin setahoen sekali, jaitoe
tiap boelan September di Geneve. Sesoe toeran beloem berani pastikan.
Kabarnja di-Siboelocan sekarang orang
dahnja itoe, voorzitter lantas toetoep
Soek dipersidangan dengan mengoetjap terima tidak ada lagi jang berani
soengai mandi seperti selama ini. Mereka
kasih pada spr.
—0—
semoea memakai timba, sebagai mandi
disoemoer.
Simpan oeang dalam tanah.
Dalam ,,Blaadje voor het Volkscrediet—0—
wezen" kita batja, bahwa satoe tahoen
»Fonds Nationaal P. P. P. K. 1."
““berselang saorang pendoedoek desa Ge-

£ neng (Madioen) jang kajatelah kehilangan

Saudagar kain dan

:

dari

soedah mengasi lagi satoe 30 tahoen dan mempoenjai diensttijd enam

baik,
sebab

memaloe dengan sendjata,

manoesia hampir tidak berharga,
dimedan perang mengadoe djiwa,
itoekah jang dinamakan damai manoesia?

Boeat Bestuursschool.
Dalam ini tahoen akan ditoendjoekkan
12 ambtenaren Boemipoeteraboeat beladjar
pada Bestwursschool. Jang lebih disoekai

Peperangan

Paloe

selamanja
saudagar,

Fabriek diloear negeri.

bagaimana itoe kedoea angan

dari Volkenbond,

kalau

Kwaliteitnja
bagi kaoem

3

Denonnanasanenene

-SEPATOE

79

—

berdiri moelai

Tel.

63

Medan.

1888 — 1930.

Selamanja menjediakan sepatoesepatoe jang soedah siap dan
menerima tempahan.

Segala matjam potongan jang
terbikin dari koelit Europa kita
bisa terima.
'Dan menerima pesanan
loear" kot.

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

PADANG

BOELANWEG,

OENTOEK

MEDAN

O.K.S.

DITJERMINI.

Semasa badan masih moeda, disitoelah segala-galanja berimpoen. Tenaga mengalahkan koeda, ketangkasan melebihi acroat dan aksie menjeroepai filmster !!
Semasa moeda orang memoeasi apa jang hendak dipoeasinja .
karena itoelah masanja segala-galanja hendak
dialami !
.

TI

No.

0000002004000000

»NO TJIANG SENG”
Kesawan

@ Sesoedah toea terkenanglah kembali pada masa jang soedah lewat,
@ ketika mana kehidoepan seoempama didalam mimpi. Ketika sendi
& anggota, rasanja, moelai koerang tenaganja, nafsoe moelai kendor,
@tentoelah kenangan jang lama itoe menjedihkan sadja. Oleh ka@ rena itoe, agar soepaja kekoeatan kembali lagi, nafsoe jang hilang
@timboel poela, makanlah Obat Koeat Safoef Hidjazi. Ta

dari
37

@ perdoeli

berapa

'oemoer

toean,

Safoer

Hidjazi

000459001000000006

TOEKANG

»Ja, disini MAAFTHA

toean akan
beli gramophoon
jang
kwaliteit baik?
»MERK?"
»Jang soedah termasjhoer, jaitoz ODE
ON”
»PLAAT?”
»Kita sedia plaat pilihan belaka, dari layoc Europa,
Melajoe, Arab, dan Mesir. Sedit
sri lagi akan datang
poela plaat Ketopraak Sidiomoelja dari Selo. Boleh

&
&
&

&
&

atoer pesanan

mendjadikan tocan @

Harga

per blik

Bata Pitak 4g. Maradja dapdi luka | @0 26

f 0.80.

Terbikin

oleh:

| pO60O0eLO0006002200000000004000

POLITICS, HISTORY, LITERATURE & SOCIETY
dari

pers

Islam

jang

TOKO

merdeka. Saban terbit membawa
perkabaran jang lengkap dari

dan barang

Pokok pergerakan jang penting,
“istimewa dari kalangan Doenia
Islam.

Menjediakan

Sebab itoe patoet disokong.
Harga langganan. :
Loear ,,
(Saban

3 boelan

F. 2.50

#

Ab

terbit

gambar-gambar
Kantoor:

Ngasem
5
"

Red

Straat

segala 'roepa

dengan

penting ).

oesah

»

kelogar

oeang.

Keoentoengan

Djoega sedia barang-barang
kita kasi rabat jang pantas.

Djokjakarta,

36

ongkos

hari-hari

perdjamoean,

biasa,

pertjoema

Boleh toekar katja jang
tjotjok
lagi
dengan

besar

Djika
toean

bagi toean
- tocan.

klontong. Boeat beli banjak

dalam

boelan

boleh

selaloe Anggoer

obat

tjap

boeat

Boelan

12

MI IDAN

Tg

RAB

sena

lebaran

TABIB

BRITISH

S. R.B.

:

z

toean mentjari tabib jang dapat memberi pertolongan bagi toean.

BENER

JANG BESAR.
poeasa

mom

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

s1

Pada

C0.

batoek, dada, napas sesak, asthma, mentjantikkan moeka, bermatjam matjam obat sakit peroet,
darah berhenti, sakit mata, kentjing nanah, Radia Singa, ambeian, -demam, sakit koelit (gatal
gatal), loeka loeka, sakit gigi, panau, obat
awet, dan segala matjam roepa penjakit.

Menoenggoe dengan hormat.

KEGOENAANNJA

LAMA

ana

katja mata,
Sanggoep periksa katja mata jang tiotjok oentoek keschatan mata toean - tocan

tidak

tie B8 Aeinibekrali:

—
Java.

10Ambonstraat

MEN

&

LESMEMENML
PLN TEE

MATA

ta

moeat

4

klontong

1 di

Ia ada Lectuur Islam jang patoet di batja di saban-saban roemah tangga kaoem Islam,

Indonesia

PAI

TJIN TONG & Co, Sasis No 3. MEDAN

Tidak perloe dipoedji lagi.

Di

Li
|
KATJA

Adresi

MAARTHA

Ii

Leider

—

,

S. M. NAWAWI ALMANDILI.&@

dari sekarang.

»Silakan tocan datang. Kita djocga mendjocal dengan
angsocran. Perdjandjian menjenan

@moeda kembali moeda didalam erti jang sepenoehnja. Djangan&
@ dikata orang moeda, sebali ia memakai obat koeat ini, sepoeloeh &
&@ kali ia gojang kepala !!
Heran dan mengadjaibkan akan perobahan atas dirinja ! ! ! &
»
£

& Co.3

adalah

Tabib

INDIA

RAM

jang
jang

dapat
memberi soeatoe tang-9
p
goengan kepada toean.

dan di

menarik orang

S. R. B. RAM

poenja perhatian.
mempoenjai

soerat

socrat

poedjian,

mempoenjai

soerat

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

S. R.B.
India

|.

RAM

—

Thabib

Wilhelminastraat
Teletoon

Djengonbs sr kalu badsnmoe
—... Keerang senang,
Jetspi lekas mihoem Anggoer obat

No.

115
1326.

Yap Boelan HyNi Fen, Sebentar
tang.

Ol

ame
sampai

pada:

mode

TOKO

EUROPA

Timocr

HADJI

ISMAI.

Oudemarkstraat 2 Medan

' Boeat orang sehat, orang sakit, perampoean baroe bersalin dan orang toea jang tiada
banjak

tenaga

.
Ada

Sedia:

lagi, Anggoer obat tjap Boelan selaloe misti di pergoenakan.

djocal

SANITUBE,

sematjam

Harga

anak.

botol besar f 2.25 dan ketjil f 1.25

Petji

tempahan,

kemedja

soetera

obat loear biasa kekoeatannja akan mentjegah
Harga

jang

moerah,

SENG KIE - Dispensary

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

lain.

barang

Hoofddepot:

FOO

topi anak-

Pajoeng soetera, alas kaki dari boelce kambing, banjak
matjam

THAI

anak-anak,

Dasi dan sapoetangan, serban oentoek Hadji, saroeng
Samarinda, saroeng Batoe Bahra, saroeng Djokdja.

sakit perampoean.

POO

badjoe

bagoes.

Menoenggoe
Telegram

ISHAK
22

adres

ISMAIL

Mode

dengan

hormat,

A'res soerat-soerat

Medan.

paling baroe.

dan pesanan:

H. ISHAK

Oudemarkstraat 2 Medan.

ISMAIL.

British
Medan

Awas!!!

T

Maoe gaja?
Maoe tjantik?
Datangtah di Calcuttastraat No. 3I - Medan
pn

F

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

Menoenggoe

dengan

SOO TOW

|

AN

Pa

Peroesahaan

Indonesia
Kapitaal

|
Indonesia

Werkkarcht
Apa

|

hormat.

itoe ?

Indonesia

|
|

|

Jaitoe :

Ledikantenfabriek

,,J A HJ A"

PADANG
Membikin dan mendjoeal segala roepa tempat tidoer besi boeat orang
besar dan anak-anak. Selaloe sedia voorraad segala matjam model, seperti

model Soerabaja,

model
-

dan

Batavia

roepa-roepa

|

dan sedia

model Padang.

oekoeran.

|

Sanggoep membikin
model jang
lain, mana jang disoekai pembeli.

Atoerlah

pesanan

dengan

Vertegenwoordiger Voor

Abdul
16

| |

| | | :

Memasoekkan Advertentje dalam ,,SINAR DELI"

.

Noord - Sumatra :

Gany

Ledikantenhandel

segera !!!

sama

ertinja

dengan,

tocan

soeroeh

verkooper

toean

sendiri

beberapa banjak roemah tangga di Indonesia, oleh sebab
djangan melengahkan kesempatan ini.

Jacoeb

mengoendjoengi

itoe kaoem

saudagar

,

|

SI BOL GA

Goentingan atau potongan jang paling bagoes dan
netjis, tjoema didapat pada:

LORNFIELA
Kleermakerij. '

Kleedermakerjj
jaitoe: satoe toko pakean

seloeroeh

jg

paling

toea

SUMATRA-TIMOER:

—-

dan

dan

terkenal

ATJEH

»

Pekerdjaai rapi dan bagoes,
Ditanggoeng pekerdjaan kita
« menjenangkan publiek.

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

»———

CORNFIELD'S MAGAZIJN.
KESAWAN

88 MEDAN

TELEFOON

266

