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Politiek Atjeh.

Pada soeatoe ketika, boleh djadi pera-

saan

jang

seroepa itoe, akan mendjadi

soeatoe toempoekan sampah jang moedah

|

Bahwa 'ilmoe sekolali itoe sahadja masih

ber.
.
Haa
Kita terima toelisan itoe, dari seorang
pembatja kita, jang kita kenal, seorang
termoeka, hingga kita pertjaja atas jang
ditjeriterakan itoe. "
Sebahagian dari "tjeritera itoe kita koetipkan berikoet ini:

Didalam onderafdeeling jang terseboet,
ada seorang Teukoe, poetera seorang
Zelfbestuurder jang telah meninggal doenia.
Roepanja ada orang jang memandang
lain kepada poetera bekas Radja terseboet

didalam pergaoelan. Begitoe biasanja diatas boemi. Djika pohon jang tinggi te-

politiek Atjeh jang soelit itoe. Politiek j.

soedah sekian lamanja seakan akan soea-

Adakah

wan dan perasaan kehormatan.

-Inilah jang menjebabkan ia pernah berkelahi dengan seorang Gezaghebber didalam onderafdeeling terseboet, hingga Ge-

S uma

tra.

mah

padi.

itoe sekarang telah pindah dari sitoe.
Dengan Gezaghebber jang sekarang,

Kelaparan

akan

tiba.

la se-

Pad socatoe malam, kata Tj. S., roemah seorang perempoean
nama Oemi

Salamah telah dibakar orang
soepaja

“djahat de-

jang poenja roe-

mah mendjadi korban api, akan tetapi
maksoed jang kedjam ini tiada sampai
karena Oemi Salamah dapat tahoe dan
lekas mehindarkan diri, dan seorang ka-

wannja perempoean

lain

mendjadi

meninggal

kor-

Zelfbestuurder

dapat ditangkap seorang nama Si Kabar
gelar Bagindo jaitoe djanda dari perempoean Oemi Salamah.
.
Dalam pemerikszan kenjataan bahwa
Bagindo ini ada menaroeh sakit hati
ialah:
kemarau, sehingga banjak sawah-sawah j. kepada djandanja itoe, tak maoe dipoetak mendapat air, setelah habis ditadjak
la, mesti menghadap persidangan pe- dan diboeat pematang. Disebabkan hoe- langinja apalagi terdengar oleh Bagindo
bahwa djandanja itoe akan meritjari tocan
ngadilan Moesapat, sebab akan diperiksa djan tigak datang batang djadi kering.
lain. Kepanasan hati ini menerbitkan pidalam soeatoe perkara civiel. Jang men- Dibahagian bariba Aek Godang, seperti kiran djahat, laloe membakar roemah Oedjadi Voorzitter didalam persidangan Hoeta Bargot, Binanga, Soba Satal, Barba- mi Salamah, jang mana perkara ini telah
ran, ,Taroetoeng dan lain-lain, beratoes? diperiksa oleh Landraad Pariaman kira'itoe, ialah Gezaghebber.
Setelah

persidangan

pergi menghadap

selesai,

kepada

boenboen djoemlahnja jang tidak dapat
ia laloe ditanam
padi, karena air tidak ada. Pe-

Zelfbestuurder

jang menggantikan ajahnja. Ia menjatakan
perasaan tidak senang, sebab dihadapan

pengadilan,

dihadapan

dibahasakan

oleh

orang banjak, ia

Gezaghebber

dengan

perkataan : Kamoe.

'Zelfbestuurder

tempat mengadoe itoe,

hanja dapat memberis Nasehat,

beliau sendiri pernah “dibahasakan

sebab

Ka-

moe oleh Gezaghebber.

Didalam soerat jang disampaikan kepada kita, antarg laia-lain diseboetkan:
Toean Gezaghebber

itoe, beloem me-

ngenal adat istiadat Atjeh, moelsi memegang djabatan bestgur diogderafdee-

ling ini, dengan kakoe dan pertama
sekali

PENOETOEP.

4iper-

0 ton. Maka dalam 6 boelan sadja

voorraad soedah tinggal separoeh. Orang
tentoe tidak akan biarkan voorraad sampai habis, baroe berhadjat akan membe-

li. Asal sadja voorraad soedah
ketiil,
orang soedah berani membeli, apa lagi

djika penghasilan karet soedah tetap
berkoerang dari jang dipergoenakan.
Menoeroet ramalan kita, apabila kedjadian dalam boelan Mei diperhentikan
penjadapan karet, maka mcelai boelan
itoe djoega karet Boemipoetera akan naik harganja.
Disini harozs kita ingat, bahwa dalam
perkara pembatasan (perhentian) menjadap karet ini, maka perhimpoenan dari

Hn

dihitoeng — procentke
topaja.i
&
saban tahoen.

“

1910.
1911.
1912
1913.
1914.
1915.
1916.
1917.
1918.
1919.
1920.
1921.
1922.
1923.
1924.
1925.
1926.
1927.
1928.
1929.

Dari

tjatetan

85.000
90.000
95.000
107.000
125.000
150.000
187.000
221.000
260.000
291.000
302.000
322.300
362.000
430.000
487.000
525.000
558.000
595.000
679.000
167.000

KE:
59
56
126
168
20...

13-

dia

moelai

memanggil

kepada

kira dalam boelan November j.I. dan mem-

beri hoekoeman lima belas tahoen
padanja,
hi banjak roempoet sebab kering. Sawah
Bagindo memasoekkan revisie, tetapi
tjoema mendapat air dari Dolok-dolok kemoedian ditetapkan oleh Raad. Poen
(roera.)
beliau masoekan lagi gratic jg mana seSekarang bibit dipesamaian soedah ada karang datang balasan gratienja ditolak
beroemah lebih dari doea boelan tentoe dan tetapia akan mendjalani hoekoeman
telah lewat dari watasnja.
lima belas tahoen.
Pada waktoe ini hoedjan disana moelai
Lihatlah pengaroeh djanda, sebagai
datang sekali-sekali, tetapi kita rasa nanti tak ada perempoean lain diatas doenia
kalaupoen mereka meneroeskan menanami ini, Kalau setan telah masoek.
sawah jang beratoes-ratoes
boenboen
—9ketinggalan itoe, tentoe akan tiada beroleh
Kabar officieel.
hasil baik lagi. Sedang masanja tidak berBoeat sementara waktoe" diwadjibkan
setoedjoe lagi dengan pertahoenan padi melakoekan pekerdjaan sebagai hulponjang ditanam" bermoela: artinja ,,sedjoek- derwezeres dan ditempatkan pada Opendjek” kata orang Mandailing.
bare
Inlandsche School der 2e. kl. di
Dalam pada itoe sampai sekarang masih Kajoetanam njonja Rakimah bekas hulpbza.jak djoega sawah disana jang ta'dapat di onderwijzeres pada “Openbare Inlandsch
peroesahakan sebelah |Klein IMand. Orang Onderwijs.
matang sawah jang telah siap ditoemboe-

soedah ambil padi, jang kebanjakan pendapatan toeroen djoega. ,Apakah djoega
nanti padjak (belasting) anak negeri semakin bertambah djoega itoelah kita serahkan

Dipekerdjakan

Zelfbestuurders dan lain-lain Oeleebalang atau ondergeschikte Hoofden ge- pada pemerentah dizaman meleset ini??” ri politie
-09—
bau.
ngan perkataan KAMOE, jang mana
. Main boksen.
sebetoelnja dia mesti seboetkan TEUKOE. Perkataan Kamoe ini, didengar
Radio
loear biasa, atau kasar, sebab soedah
Djongos contra toean.
berwadjib
sekian banjak B.B. Europa jang bekerdja disini, beloem pernah mengeleearkan perkataan KAMOE itoe terhadap

Orang

Beloem

toelis dari Baroes kepada Pertja.

berapa

hari toean B. soedah

sebagai

cipier

Se. kl.

ada Huis van Bewaring di Ajer Bangis,
Abdul Azis gelar Soetan Moedo ambtenaar wachtgeld di Taloe, tadinja mentepada dienst opiumregie di Mar-

dalam

masa 6 tahoen

oleh jang

di Kota Tengah telah dikirim

jang liwat.

di

bandingkan dengan masa 6 tahoen
datang, djaoeh benar berkoerang.
Di Amerika Sjarikat kenaikan

sie dalam tempoh 6 tahoen
selai
dihitoeng rata-rata saban tahoen 4 -p
dan dibenoea lain-lain 15”/,. Djika
koel rata sedoenia kenaikan itoe 9/4.
Dari sini dapat kita tilik berapa
lihan dr. Hunger, saban-saban tahoea rangan productie saban tahoen dari pada'
keboen karet Boemipoetera teroes mene- Consumptie.
Diatas tadi dinjatakan Consumptie
roes bertambah loeas. Boemipoetera soedah beringat soenggoeh menjoesahakan ban tahoen naik 12.4 pCt, sedang
keboen karet, hingga didoega dalam tem- ductie tjoema naiknja rata-rata 9/5.
po 1Otahoen

lagi,

keboen-keboen

karet di Consumpie tekort saban tahoen 3.

ena memenoehi ketekoran ini t
Europa akan terdesak.
Pikiran tocan ini, beloem dapat teroes terpaksa diambil dari voorraad
kita benaikan, karena kita dapat persakDari pemandangan jang lebili «
sikan sendiri, berapa djaoeh lagi Boemipoetera bertinggalan dalam peroesa-

baik kita ambil perbandingan kepada”
Stand pertanaman karet ditanah Malaka
(F. M. S.), Ceijton dan, Indonesia. Ketis

Concessie.

koekarang dari 4/5, scdang kenaikan

kaan ini,
Dalam tempoh 10 tahoen ini, 'tidak ga negeri ini terkenal dalam pasar
akan dapat diboeroe lagi, sebab banjak nia rubber berpengaroeh besar, . katen
soedah djadi halangan boeat bertanding: kehasilan rubber ketiga tempat ini amat
|
le. Tanah-tanah j. locas dan pantas besar. Pada ketiga tempat ini,
tempat bertanam rubber soedah hampir pertanaman karet dalam masa 6 ta
bere”
terserah ketangan Mij.-Mij. Eropah djadi bertoeroet-toeroet (1922-1928), ada
2e. Toeroennja harga getah sekarang,
menjebabkan tawarnja hati anak negeri
meneroeskan peroesahaan karetnja.

3e. Anak negeri tidak bermodal,

5

makaian rubber keloearan. dari sini ada
dihitoeng 10”/5.- Inilah djoega satoe keadaan jang memberi pengharapan kepas!

karet.
koe- da pengoesaha-pengoesaha
2

rang ilmoe pengetahoean, sebab itoe kekocatan oesahanjapoen tidak begitoe berhasil.- enz.

Lain diri pada keterangan-keterangan “

diatas disini baik kita toeroenkan tjatetanBeralasan dengan ketiga pasal diatas dr. Hunger tentang kenaikan pemaini kita rasa tidak oesahlah peroesahaan- kaian karet pada masa 6 tahoen akan «
peroesahaan karet Eropahitoe takoet pa- datang.

da peroesahaan Boemipoetera. Sebab itoe,
sekalipoen Boemipoesera tidak toeroet

—0s
Ingin makan ikan.
dengar kabar bahwa

artinja perhentian menjadap karet dalam
boelan Mei sama-sama dilakoekan.
Mij.-Mij. Europa itoe soekanja sekarang
soedah memandang peroesahaan karet
Boemipoetera soedah besar. artinja dan
berpengaroeh dalam doenia karet. Hal
itoe, karena menoeroet sepandjang pemi-

“3

akan pemakaian karet semakin tahoen se-

makin besar.
Djika Consumptie saban tahoen
12.4 pct maka haroeslah productie m
naik 12.4 pct. soepaja stand harga
tetap seperti keadaan sekarang,
Jang mendjadi pertanjaan pada'
sekarang kenaikan Concessie
karet saban tahoen adalah seb
pengogsaha-pengoesaha karet Eropah ada procentagenja dengan kenaikan pemal
pengoesaha karet Boemipoetera, soepaja
dalam maksoed ini sama-sama bekerdja,

2

diatas, dapatlah difihat ”

Di Groof Mandailing kira seboelan lajang gisebeloem boelan poeasa, orang soedah bannja. Dengan segera kedjadian ini di- mengoetoes tocan Marinus kenegeri ini rubber itoe?
Menoeroet penjelidikan dr. Hung
itoe, telah berselisih djoega: menanam bibit padi dipesamaian. Mak- seliki oleh jang berhak, dimana achirnja boeat berembotk dengan pengoesaha-

marhoem

tidak lain sebabnja, karena perasaan ke- soednja, soepaja pertengahan boelan poeasa Orang habis menanam bibit.
hormatan jang apa didalam dadanja.
Nasib jang malang bagi pendoedozk
Asal moelanja, terdjadi perkara itap,
ra'jat Mandailing
waktoe itoe terdjadi

-:

negeri?

Oleh "Corresp. kita bahagian economie.

omdanating-smny man “Ya

lamat dan kawannja mendjadi korban.
Kira-kira dalam boelan Juli tahoen jang
lalpe telah terdjadi satoe drama ngeri dikampoeng Ladang Koerai Tadji.

ngan maksoed

Awas menfjoeal

dibakar.

anak

Djika penjadapan getah dionderneming-

si Sana

ke |.

Harga karet akan naik?

soepaja daerah

zaghebber itoe dipoekoelnja. Gezaghebber

Reetera

harapan

hentikan dalam beberapa boelan sadja,
tentoe
besar peroebahannja dalam doeJ-B.
kabarkan
jang
toean
Abdoel
Soeitoe aman sentosa, jang soedah beratoes
koer sekarang soedah keloear dari bes- nia pasar karet. "Ingatlah! Satoe boelan
'tahoen lamanja didaja oepajakan.
tuur Perhimpoenan Indonesia di Den penghasilan karet onderneming paling seDidalam kedjadian jang ditjeriterakan Haag (Nederland).
dikit 30.000 ton dari Indonesia sadja.
diatas itoe, dapat dipeladjari, matjam
Hal ini katanja ada berhoeboeng de- Dari Malaka sedikitnja 50.000 ton. Beperasaan-perasaan
jang meng- ngan permintaan sangat dari orang toea- loem dihitoeng dari negeri lain-lain jang
tentoc bilangannja lebih besar lagi senja.
ganggoe di Atjeh.
perti dari Ceijlon, Indo-China d. 1. 1.
Ambonsch
Studiefonds
sekarang
soedah
Maka asal sadja perasaan itoe diindahKaret jang perloe sekarang dipergoemoelai berikan poela toendjangan oeang
kan. Asal Kepala jang diwadjibkan men- pada student itoe, sebab ini tocan soedah nakan saban boelan
menoeroet tjatetan
djalankan perintah, soeka menjingkirkan tidak tjampocr politiek lagi.
Dr. Hunger, paling sedikit saban boelan 70.000 ton. Dengan terhentinja penjaperboeatan-perboeatan jang tiada menje—0—
dapan karet, bererti mengoerangi voorraad
nangkan, djika tiada banjak !, —sedikit ! —
saban boelan 70.000 ton.- Voorraad doePembakaran jang kedjam.
tentoe akan menolong kita oentoek memenoeroet tjatetan jang paling achir
Roemah Oemi Sala- nia
njampaikan tjita-tjita goena Atjeh.
“840.00
toe teka teki, bagaimana

lah roeboeh, katakpoen dapat melompati
Demikianlah!, kelak tiap-tiap Gouverpoentjoeknja.
Tetapi poetera bekas Radja itoe, mes- neur Atjeh akan dapat berkata: Atjeh
kipoen orang toeanja jang berpangkat itoe tiada dipengaroehi oleh pe-en-ie !

telah meninggal doenia, didalam darah
poetera ini, tetap mengalir darah bangsa-

|

PN

0 Tahoeg

Masaalah peroesahaan karet.

TJATETAN.

Seorang pembatia kita dibahagian Atjeh,
djaoeh dari pada tjoekoep bocat perkakas
terbakar: djika soeatoe masa terpelanting
hidoep, bila” pengetahoean dari bangkoe
mengirimkan soeatoe toelisan pandjang
poentoeng rokok ketoempoekan sampah
lebar, mentjeriterakan, bagaimana beberapa
sekolah itoe tidak disertai oleh faham
13
itoe,
akan moedah terbit kebakaran.
disoeatoe
Oeleebalang dan Volkshoofden
Abdoel Moeis
onderafdeeling, jang merasa koerang seDalam perkara-perkara ini, bergantoeng
(Salah Asoehan).

nang terhadap kepada seorang Gezagheb-

DELI"

memperhentikan

maka

pasar

penjadapan

doenia

karet

2

Dihitoeng

getahnja,

akan

mendjadi sehat kembali dengan
pada adj. hoofddjaksa boeat diperiksa le- jang dilakoekan oleh Mij.-Mij.
bih djaoeh satoe perkara meminta ikan oesaha karet itoe.
pada penangkap-penangkap ikan di Pasir
Toeroet pikiran dr. Hunger

dalam

riboean

dapat

ichtiar dalam Amerika. Sj.
peng- tahoen:

Negeri II.

ton:

Djoemi, 3£

£Bi

djongosnja.

ada soetoe p

Seda

1929
470
325
18.
djoega,
1930
470
370
340
dalam bilangan Kota Tengah jang dila- bahwa dari pihak Boemipoetera tidak
1931
489
426
koekan oleh satoe Posthuiscommandant akan diperoleh persetoedjoean. Tapi kita
kl. 2 dari Veldpolitie nama J. S. jang ke- beloem dapat pestikan, apatah lagi djika
1932
508
490
1933
528
564
1
tika dalam boelan poeasa gedetacheerd dalam hal ini pemerintah toeroet mem1934
549
649
11
pada onderdistrictshoofd ditempat itoe.
bantoe maksoed itoe.
1935
571
146
131
Ikan-ikan jang diminta oleh politie itoe
Sekalipoen pemerintah tjampoer, tapi
Dari sini ternjata poela kenaikan pex"
ada berdjoemlah kira-kira 235 ekor ter- kita pertjaja, bahwa Boemipoetera tidak
£
i dari beberapa orang.
akan didesak soepaja toeroet kerdja ber- makaian itoe saban tahoen.
Dengan alasan lain, sekalipoen pema-:
ang soedah kasihkan itoe ikan roe- sama-sama memboeat penjetapan menjaPergoemoelan poen berhenti, Kemoe- panja boekan dengan soeka hati masingkita mengenal orang Atjeh dekat-dekat: dian
dap karet. Karena karet Boemipoetera kaian karet tidak teroes meneroes mensidjongos poen berhenti dari pekermasing,
hanjasebab
takoet
pada
itoe
peAtjeh,.kedika kita soeka mempeladjari djaannja.
tidak akan dapat meroesakkan niatan Mij.- djadi naik, meskipoen perhentian penjadapan getah tidak dilakoekan, masih ada
gawai
j.
datang
dengan
pakai
univorm.
jan", maka boedi bahasa Cezaghebber
itoe,
Mij. pengoesaha karet.
—0—.
'andanja jang itoe pemberi buekan depengharapan bahwa karet itoe akan naik”
Toean Liem Mo Djan.
..
djoega harganja dengan perlahan-lahan.
ngan kesoekaan sendiri, sebab kemoedian
Berselang beberapa hari telah tiba di mereka itoe sama mengadoekan halnja
karet Kita dapat persaksikan sendiri pada nePemakaian
Betawi toean Liem Mo Djan, dari Ne- pada jang berwadjib hingga kedjadian ini
akan semakin besar. geri-negeri jang banjak menghasilkankaberkelahi dengan

kepada Oeleebalang-Oeleebalang, meSitoean menjepak sidjongos. Sidjongos
lainkanselamanja dipanggilkan TEU- menangkap kaki sitoean. Sitoean teroes
KOF, menoeroet setjara adat dan kehor- ditarik dan djatoeh dipapan. Disini terdjadi pergoemoelan. Sitoean lantas bangoen
matan bangsawan Atjeh.
membalas. Sidjongos lari kedapoer meTerlihat “sepintas laloe, perkara ini, ngambil kapak. Seorang toean lagi meiseakan-akan soeatoe perkara ketjil sahadja. inoetoep pintoe, Sidjongos tidak bisa maDjika kita tahoe, warna darah Atjeh, djika soek.

.

derland dimana ia soedah loeloes dari |diketahos @.
oedjian

perkara ini akan

Dr. Hunger

ret. Bahwa

sesoedah harga karet djatoch,

memboeat tjatetan dari saban boelan productie poen djaoeh ses
'Toean Liem Sa berasal dari Djokdja berkesoedahan dengan satoe hal j. oleh kenaikan pemakaian karet dalam masa kali berkoerang. Dengan djatoehnja
Anda
an boeka apotheek itoe Posthuiscommandant sendiri tidak 20 tahoen betoeroet-toeroet, seperti be- karet, maka pengaesaha -pengoesaha karet”
rikoet:
diingini,
terpaksa melakoekan restrictie sendiri, «
Soedah tentoe sadja

og

ap

Lembaga

mengerdjakan

gan ya baran

— Iserang oleh pen
Tadi pagi,

Na

penghasilan j. diperoleh, banj
akan memeriksa pel
-toekang sadap berhenti menjadap R, jang
2
m

3

bab itoe dari satoe-satoe peroe-

ng

sekarang tidak

adas Dn)
| seorang bernama
ni joe beberapa

Verpleegsters

raja.

ngan

begitoe

TT
.
Soeatoe telegram Aneta dari Ban- disana akan Aa

setjara

»Saja tidoer, toke tidak“.
Dimoeka Landgerecht.
Oppas: ini orang, toekang kereta

Bp. masih be-

Pesakitan: ,,Betoel saja ada tidoer, te-

“koekannja 80”/,.— Maka djika berdjalanteroes demikian, ada djoega harapan akan
naik,

sebab

memang

restrictie

lemboe, didjalan raja, tidoer dalam kere@utomotisch soedah berlakoe.
“ Tjoema sedikit jang mendjadi halangan: tanja"

Karena

sebenarnja

getah

besar artinja dalam pasar tapi saja poenja toke, djoega dalam kereta itoe, tidak tidoer. Dia bangoen boeat
t.
" Perloelah restrictie itoe berlakoe da- mendjaga kereta".
'Tolk: ,Kowe ada tidoer. Kowe bilang,
"lam:
peroesahaan-peroesahaan.
Eropah
'Djika disana ada: restrictie barang 25”/, toke tidak tidoer. Bagaimana kowe bisa
sedang kowe
'isadja teroes menerues, kita rasa lekaslah tahoe toke ada bangoen,
harga rubber mendjadi baik. Sekarang sendiri ada tidoer ?"
Pes: ,Oooooo......... 2
peroesahaan? getah Eropah maoe stop
Landrechter
(dengan njaring) : tiga roedalam boelan Mei akan penjadapan getahnja, tentoe akan lebih segera harga men- piah".
»Tabe Toean !"
jadi baik, karena merekalah j. pegang
djiwanja peroesahuan karet.
—0—

"loem

begitoe

Ben malaria-epidemie.
Bandoeng

20 Maart (Aneta). Het

ana

Pa

th oeroe

P

terbang

iper dan Kay.

-—0—

bererti restrictie dila-

t orang jang

diserang penjakit itoe. “Oleh sebab itoe
moelai tanggal 1 April
pentjegahan
pest

'sahaan karet Bp. j. tadinja menghasilkan “Olah kanan diantara saksi-saksi ada doeng, jang bertanggal 20 Maart, oleh,
'10-pikoel T boelan, sekarang tjoema 24 jang sakit, pemeriksaan dioendoerkan.
Sumatra Post disoesoen djadi.

3-pikoel sahadja.

Soedah lama

Aa

Betawi, 21 Maart. Djoeroe terbang

Iseur

Oeroesan

“loeai

Ne

te

:

Piper dan Kay dari Singapore soedah Pd goean
perhoeboenga
djaoeh. Consulaa
TUkdgten"- dengb
t Perantjis
a
di aBetawi

ba dengan Koolhoven toestelnja pada
dat de djam 2 di Tjililitan. Pagi ini mereka be- tap diatoer kekoeatannja seperti biasa.
gewestelijk
gouvernementsarts
voor rangkat ke Soerabaja.
een raadsel gesteld is, daar in de bergDari Meester Cornelis dikabarkan, bah- |
streken een malaria-epidemie is uitgebro- wa Piper dan Kay berangkat ke Soeraken. Te Pagilaran, op 1800 voet hoog- baja poekoel 7.30.

A.LD.

verneemt

uit Batang,

SPORT.

te, is 70 pct. der bevolking door de
ziekte aangetast. Krachtige bestrijding

V.O.P-M.S.V.

Tari Djawadi Berlijn.
Aneta kawatkan dari Den Haag, tanggal

ervan is begonnen.

Dilapangan — Hakkastraat pada
Selasa
dimoeka ini, akan b
20
boelan
ini,
bahwa
dari
Berlijn
diterima
Tidak kita tambahi, tidak kita koerangi,
doea
Club
kabar,
menjatakan
Jodjana
memboeat
perini:
'
etanging
dimikianlah kita batja dalam Sumatra
| Pertandingan ini: tentoe menarik
Post tanggal 20 Maart lembar ketiga. toendjoekan tari Djawa di Gezantschap
menonton, karena ma'loemlah
Telegram jang ringkas itoe kita salin- Nederland di Berliin dengan dihadiri ge- jang
moca orang
zant-gezant
dari
Perantjis,
Engeland
dan
telah kenal bagaimana
kan dalam Sinar Del tanggal 21
Turkije serta oleh Staatssecretaris Von naganja V.O.P. dan bagaimana poela
Maart” begini :
tieknja permainan M.S.V,
Schubert.
|

“hari
kes
hati
setetak-

Pendirian M.S.V. :
Malaria dipegoenoengan.
f32.000 menghirap.
Kemis
Bandoeng 20 Maart. A.I.D. dapat kaSoerat boeta.
Otto
Hardjo
Soerabaja, 21 Maart-Satoe orang Tiongbar dari Batang, bahwa Gewestelijk
Sajuti
Kassim — Halim
2
.|GSuvernementsags merasa heran sebab hoa pekerkjaan kassier pada Rubber ComKebakaran di Tafidj” Balai:
Romolus
Adoeng
T. Noor
2
didaerah pegoendengan itoe berdjangkit pagnie soedah ditangkap sebab memboeat
Adno
penjakit malaria. Di Pagilaran jang ting- penggelapan f32.000.- dalam masa tiga Adoeng
0
Njo A Poei, seorang saudagar di Tan- ginja 1800 kaki ada 70pCt dari pendoe- tahoen lamanja.
» |Sadrack
djoeng Balai, diperiksa dan ditahan oleh doek jang diserang malaria. Tindakan
iki
Pattijr. — Patti Sr,
Pemboenoehan Heming.
Ri aimahu
Politie, berhoeboeng dengan kebakaran keras mentjegah itoe soedah dilakoekan.

Drama roemah tangga.
Isteri dan mertoea diboenoeh. jang terdjadi disana.
Kemarin sore, di Besitang, telah terSeboeah goedang kepoenjaan Njo A
djadi soeatoe drama roemah tangga jang Poei, toeroet terbakar, jang letaknja tiada

amat

ngeri.

Didalam

telegram

Sumatra Post di

dapati perkataan : RAADSEL.

Djember, 21 Maart. Tentang pemeriksaan perkara pemboenoehan Heming
itoe jang dilakoekan oleh Landraad Djem-

Boestamam

D. Iopies

Lopies

V. d, Meulen

A. Lopies

De Fretes

Pendirian V.O.P.
ber, maka dichabarkan lagi seperti dibaSeorang anak negeri disitoe, telah gewah ini:
lap mata memboenoeh isterinja sendiri
Soedah terang bahwa sebeloemnja HeMenoeroet kabar jang disampaikan ke- ngoengkan pembatja kita, perkataan itoe
dengan sendjata tadjam hingga mati.
pada kita, bahwa Politie ada menerima kita ambil figuurliik djadi: merasa ming mati, melakoekan satoe tendangan
Midden Serdang S.V.—Bintang
Sipemboenoeh telah ditangkap.
dengan tidak mengenai pesakitan dan
soerat boeta, jang menoedoeh Njo A Poei heran,
Serdang V. V.
kematian itoe tidak terdjadi dengan dibersekoetoe dalam perkara kebakaran itbe.
Asal moela perkara ini, beloem terang. Dikatakan poela, bahwa goedangnja jang
dahoeloei
oleh
-pertengkaran.
Ternjata
Oleh tetangga kita disebelah, jaitoe
Pembantoe kita menoelis :
Politie sedang melakoekan pengoesoetan. terbakar itoe idipertanggoengkan sedjoemPewarta Deli kawat itoe disalin dja- bahasa penembakan pertama terdjadi diSebagai Competitie Serdang Voetbal
—0—
:
loear lapangan goedang dan pesakitan
lah £ 10.000.—
di toenggang balik:
Bond, pada hari Ahad tg. 16 Maart j.I.
tidak
pernah
terdjatoeh.
Soedah
terang
Sesoedah
diperiksa,
kenjataan,
bahwa
Perkataan RAADSEL, oleh tetangga
.Nteuk njah6”.
goedang itoe dipertanggoengkan hanja kita disalin djadi: nama Dokter.
bahasa pesakitan djadi pemboenoeh. Soe- telah dilangsoengkan pertandingan jang
kedoea kali antara Midden-Serdang Sport
Dimoeka Landgerecht.
£ 1000.
Kita koetipkan seada-adanja salinan dah terangbahwa penikaman itoe terdja- Ver:
dengan Bintang Serdang V. V.
»Betoel kowe djalan ditanah lapang?"
di
sebeloem
penembakan.
Kemoedian ia dibebaskan.
Pewarta Deli:
bertempat
ditanah lapang Petoemboekan.
.Betoel. Tapi tidak tahoe dilarang".
—0—
Begrooting tahoen 1931. Pertandingan dalam boelan Januari j.
»P3".
Oentoek membantras
Betawi, 21 Maart. Staat dari roemah- diantara kedoea club ini, karena terdjamalaria.
Pemboenoeh
dimoeka
Hakim.
roemah pada begrooting Baroe dari In- dinja soeatoe ,,incident“ ketika itoe, telah
»En kowe djoega djoealan ditanah laBandoeng, 20 Maart (Aneta) donesia menoendjoekkan satoe djoemlah dibatalkan oleh Bestuur Bond, serta mes
Kemarin,
kemoeka
Landraad
di
Tan. pang ?.
Toeroet AID, jang mendapat kabar
jang itoe wedstrijd mesti
djoeng Balai, dihadapkan seorang Tiong
.gotoel, 'Tapi ada jang membeli."
16 millioen, dalam mana ada dinjatakan moetoeskan
dari Batang (Pekalongan) pada gouver- permoelaan pendirian
orang pergo- dioelangi kembali, dengan mengetjoealikan
hoa bernama Gho A Tiam.
nement arts dibantoekan dr. Raadsel, neel marine di Soergbaja, satoe dok tor- kembali, dengan mengetjoealikan spelers
la tertoedoeh memboenoeh Toke kedai
jang telah memoelai membantras penja- pedo baroe dan satoe goedang mijn.
kedoea pihak jang bersangkoetan dalam
Jo Tjioe Kie dan isterinja.
»En kowe juga ?"
kit malaria di Pagilaran. Tempat itoe
Pesakitan mengakoe teroes terang. SeBegrooting tahuen 1931 memoeat per- hal itoe. Menoeroet keterangan dari jang
Ma!"
letaknja ditanah Pergoenoengan, seting- logasan-baroe dari Medische Hoogeschool, lajak diperoleh, dalam perselisihan “toe
babnja pemboenoehan itoe dilakoekannja,
»Kenapa djoealan ditanah lapang ?“
gi 1800 kaki: disana ada lebih dari banjak roemah-roemah sekolah, seboeah oleh Bestuur telah dischors boeat satoe
ialah oleh karena ia mendengar kabar,
» Nteuk njaho !"
70
pCt. pendoedoeknja dihinggapi pe- kantoor telegraaf di Betawi dan menjem- kali bermain, jaitoe :"3
bahasa Jo Tjioe Kie mengatakan ia akan
»F3"
njakit
malaria.
Pekerdjaan
membantras
dari
pihak
Midden
menangkap pesakitan sebab tiada mempoernakan pendirian radiozendstation di Fm
-Serdang ##Bojok
Bojok dandia
penjakit
malaria
itoe
dimoelai
dalam
Kr,
poenjai
soerat
izin
tinggal
disini.
Billiton
dan
Ambon.
Sekalian jang dihoekoem mengatakan
onderdistrict Reban.
# dari fihak Bintang-Serdang: Tengkoe
Pada soeatoe hari pesakitan datang
»nteuk njaho" (tidak tahoe).
»
Pelaboehan
Rachmat, (darihal WAHID
3
apa
Dalam soeatoe kota jang teratoer se- menemoei Jo Tjioe Kie menanjakan,
Salinan Pewarta Deli” kalang kaboet
Semarang.
akan dioesoet lebih djaoeh, sebabjaiperti Medan, perloelah ditiap-tiap tanah benarkah kabar jang didengarnja itoe.
"
Betawi, 21 Maart. Regeering menetap- “ nja terdaawa tjampoer).
3
Ketika itoelah terdjadi pemboenoehan betoel-betoel.
lapang dipasang pemberi tahoean kalau
Kalau
pembatja
kita
memperbandingkan kan pasal oeroesan pelaboehan Semarang
Ketika permainan dimoelai, kita lihat |
disitoe tiada boleh berdjoealan, soepaja itoe.
djaoeh dari tempat asal kebakaran.

Djika disalin letterlijk ertinja, teka
teki, tetapi soepaja djingan membi-

pesakitan 9 dengan salinan ,.Sin. Deli”, pembatja kita sama sekali bersetoedjoe dengan advies
akan tahoe sendiri dimana kesalahan jang ditolak oleh Departement dan mePew. Deli.
moetoeskan akan menjiarkan advies jang
—0—
teroentoek boeat kalangan departement
Lemboe-lemboe jang nakal.
Bagi kita, kesalahan tetangga itoe, itoe.
Karet tinggal.
Seorang Voor Indier dihadapkan kebererti hanja satoe kesilapan.
Kita
mceka Landgerecht.
tahoe bagaimana keadaan didalam kanPendidikan menteri
Sekarang sawah poela.
»Betoel kowe
poenja lemboe lepas
“ kadaster,
toor
Redactie.
Oleh pihak Zelfbestuur di Tebing Tingen masoek keboen ?”
Tetapi anggapan collega Pw. Deli
Betawi,
21 Maart. Kepala dari penBetoel! Tapi
lemboe itoe ada gi, akan diandjoerkan soepaja anak nege- atas kesilapan kita tiada demikian.
djabatan
Kadaster
meminta soepaja dari
akan
lebih
koeat
menanam
padi.
Sawah
saja ikat, kemoedian saja 'memotong roemOrang tahoe, bahwa tatkala satoe ming- lam begrooting baroe, berhoeboeng dengan
dan
hoema
jang
sekarang
akan
diperloeas.
poet, roepanja dia melantjong sendiri”.
Andjoeran ini, ialah berhoeboeng de: goe Sinar Deli moelafditerbitkan, kita ketekoran 500 orang menetri Kadaster,
Mandoer keboen menerangkan: parit
didesak oleh barang sesoeatoe karena ba- dimasockkan oentoek menerima moerid
parit keboen roesak, tanaman binasa, di- ngan keadaan karet jang hampir tiada roe moelai. Oleh collega disebelah, kita
baroe lima kali ganda dari biasa.
berharga pada masa ini.
bikin oleh itoe lemboe”,
dipandang merendahkan Journa—0—
—0—
NVonnis: ,tiga roepiah.”
listiek, karena kedapatan kesalahan

orang

miskin djangan bertambah
—0—

Sami !”

Pesakitan lain, seorang Voor

soesah.

Indicr

Landraad
tahoen.

menghoeko2m

Peladjaran
orang

Igama boeat
toectoepan.

masoek.
Seorang Hoofdagent menerangkan, bah-

correctie

dalam

roeangan

kabar kawat.

Diangkat mendjadilid

Kita oendjoekkan boekti ,,kesilapan"
Pew. Deli, adalah dengan maksoed, bah-

Buitenzo rg, 21 Maart. Diangkat men-

Volksraad.

(Cor. S.D.) Baroe kira-kira 1 boelan
sekarang,
telah diberi 'peladjaran Igama wa tidak ada manoesia jang sanggoep djadi lid Volksraad tocanJ. W. B. Everts,
wa lemboe Sami melantjoeng pada mabagi siapa jang beragama Islam oentoek berkata dengan menoendjoek dada: ,akoe directeur K.P.M.
lam hari didjalan antara.
orang-orang
hoekoeman pada pemboeian selamanja benar !“
»Saja tidak tahoe"—djawab pesakitan,
Perantjis dengan Indonesia,
Kitapoen insjaf!, pekerdjaan jang seZelfbestuur
Padang
(Teb. Tinggi). Pela.iloe lemboe ada saja simpan dalam kanInterview dengan
doeng. Tetapi dia keloear sendiri, Saja djaran itoe kabarnja ditetapkan sekali moedah-moedahnja, ialah mentjaritoean Bodard.
dalam sedjoemaat, sedang sebagai goeroe, tjari kesilapapn orang lain.
tidak salah !”
ialah tocan H. Haroen.
»Tiga roepiah !”
Betawi, 21 Maart. ini Hari kami mem-

kedoea pihak sama keloear dengan bebe-

rapa orang Reserves, boleh djadi lantaran
schorsing dan ada jang berhalangan.- Beloem lama bermain, dengan tiba-tiba goal
Bintang-Serdang telah botjor dan meskipoen banjak kans bagi Midden-Serdang
akan menambah kemenangamnja
tiada berhasil,

|

sehingga sampai pauze stand tidak

beroebah. Setelah berhentikan
Ielah pihak

L. Pakam kelihatan actief dari bermoela, “|

oleh sebab mana tiada lama dapat djoega
mereka membalas. Makin

gelap hari, hati”

penonton semangkin tjemas, sebab permai-

nan bertambah hebat dan keras, maa'loeralah masing-masing

maoe tjari kemenangan,

Achirnja ini wedstrijd disoedahi
1-1 (serie,

|

Ini pertandingan dipinpin oleh angkoe :

Marah” Oesin dari Serbadjadi, jang toeroet

pemandangan kita telah lakoekan kewadjibannja dengan sesoenggoeh hati serta 4

sebisa-bisanja.- Sekali ini tiada terdjadi “
apa-apa terketjoeali beberapa kali

dari kedoea
Referee telah

, karena
mendapat instructie akam'

bertindak dengan keras kepada

boeat

a

mentjegah soeoaja An

5:

ta
Kita
sul generaal dari Perantjis, jang sesoedah »doea kali pisang berboeah”.
3
tiga setengah tahoen dalam pekerdjaan- biarlah demdkian seteroesnja.Reehercheur Palsoe.
Hadiah Scheurkalender 1930 dari
Noot
Red:
“Diharap
lain
kali
kalau
'IPEGAWAI
NEGERI.
nja berhenti, disebabkan pada tanggal 15
Sinar Deli.”
kirim kabar, soepaja lebih tjepat.
April ia akan menompang kapal terbang
Beberapa orang peP.T.T.
ke Singapoera dan dengan kapal ,,Athos Kaviet Sinar-Deli harap toean toeroet.-.
rempoean
ditipoe.
Toean - toean.
Dipindahkan dari Medan ke Djokjaia kembali ke Eropah.
Oesman dan Mohd. Kasim P.
. Socatoe perkara penipoean jang terlam- karta, conttoleur' 2e. klasse b/d P. T. T:
tentang
Toean Bodard senang sek
#
Siantar, K.M. Noer Kenopan Oelox,
berani, soedah sampai kemedja Lan- E.L. Reich.
kepoetoesan
perdamaian
antara
Perantjis
Soetan Pinajoengan Lho' SeumaMedan.
dan
we, Goesi Bangoen Beerba, dan Ah- dengan Nederland di ladonesia ini
Idem, idem dari Weltevreden ke Me- mad Krie Soemoet Est, jang telah me- Indo China. Kebaikan perhoeboengan itoe
Pakri Sami, berpikir, dari pada beker- dan controleur 2e. klasse J. C. Wiggeternjata dari reactie jang tjepat dari pubjanan, masing-masing
ngirim w:
'dja soesah-soesah mentjari wang, lebih linkhuyzen.
Indonesia atas adjakan bpeat menoPBL” berhak senapan hadiah scheur- liek
baik sadja mendjadi Rechercheur Palsoe.
long bahaja di Perantjis Selatan boeat
Ia mendatangi perempoean Itjih, demana sekarang njonja Welter mengatoer
Diangkat mendjadi Tijd. wd. hulppost- kalender 1930.
Tetapi harap dikirim franco seharga satoe fancy fair, begitoe djoega dalam
ingan menjeboetkan dirinja Rechercheur, commies
4e. klasse di Laboean Deli, f 0.15
oentoek ongkos pengirimnja.
dan meminta soepaja perempoean itoe Mohamad Said tadinja assistent 2e. klasperdoendoengan G. G. Pasguier baroememperlihatkan soerat-soeratnja.
brroe ini ke 2
ini.
ik
sepada Hoofdpost—en Telegraafkantoor
perHanja kepada langganan jang membaToean Bodard memperingati
"5
Setelah perempocan itoe memperlihat- di Medan.
1 April sadja koendjoengan Angoulvant, Syivain Leve
ar
a
BNen
In
"kan soerat-soeratnja,
Pakri Sami menganhadiah terseboet. dan
Thomas - dan“ingatkan tambahnja
Diangkat
mendjadi klerk pada Post jang berhak mendapat
DENGAN PEMB
: Be: oa Malah lakoe lagi”. DimintaADMINISTRATIE. persetoedjoean dalam oeroesan economie
SEDIKIT TIAP- TIA
en Telegraafkantoor di Langsa, Nachsoes
wang
perempoean itoe.
dan toerisme Perantjis, seperti djoega
BOELAN.
tadinja di Tandjoeng Balai.
Kemoedian
perhoeboengan-perhoeboengan kapal.
roemah, toko, goedang d
Ia menjatakan, bahwa: ,,Dja wdada
Idem,idem
di Tandjoeng Balai, Mohatanah j. paling bagoes didoemad Noezoer, tadinja di Langsa.
nia“ Orang-orang
keras hati, tjakap, keras kemaoean dan berPolitie.
soenggoeh-soenggoeh hati, sedang tjara
Dengan - permintaannja sendiri (oleh
Aneta Radio.
karena badan koerang sehat) diperentiPentjegahan pest|
kan dengan hormat
S. Lerrech, hoofddi Reban,
commandant Je. klasse
di La-

Chabar Administratie.

—0—

—0—

boeat interview dengan toean Bodard con-

Advertentie,

Awas
Pentjoeri !

Chabar Kawat.

Roekoe,

penghabisan

BooMandmbe
1
Mena

Bandoeng, 20 Maart. Onderdistrict

Reban beberapa tahoen jang soedah di-

Postage Stamps, Koepiah Han-

Adverten tie

Tjobalah

DITJARI

ngan

perhoeboengan

jang

telah

,NIO TJIANG SENG"

de-

terkenal baik

Kesawan No. 79

diseloeroeh Indonesia, insja Allah ten-

|

boeat

|
PF

Moeda, beberapa Cranie, jang soedah
biasa kerdja roemah sakit, dan sebolehbolehnja moelai kerdja tanggal 1 April.

Hospitaal

Membang

toe

menjenangkan

hati.
Tersedia

toean-toean

koepiah

dari

baldoe haloes dan kasaran.

Tentang gadji boleh berdamai

kai dari seloeroeh doenia.

Soerat-soerat pesmintaan beserta salinan dari certificaat
- certificaat, hendaklah
di alamatkan kepada Geneesheer dari
Hospital jang terseboet diatas.

Menoenggoe

bermatjam

dengan hormat,

B. A. LOEBIS
MEDAN.
Selamanja menjediakan sepatoe-

000000000000000000000000000
4

POELOEH
RIBOEAN
ROEPIAH

Kesawan

sepatoe

LM

Tel. 663 Medan.,

berdiri moelai 1888 — 1930.

poenja

47

jang

soedah

siap

dan

koelit Europa

kita

menerima tempahan.,
Segala matjam potongan jang

000

Le

terbikin dari
bisa terima.

Kita

Dan menerima pesanan dari
locar

AN

baroe

37

Banjak menjediakan

IBagoesnja anak Deli sedjati pakean,
ISaroeng tenoenan SAMARINDA asiil
Idan koepiah potongan Medan keloearan TOKO SAMARINDA di Medan,

jang

asli

zaman.

0
— WANG TJARI WANG —

mengeloearkan

Toean tahoe senang dan beres sadja!

roepa-roepa

tjorak dan

8

warna

menoeroet ” kemaoean

Djoega

kita

banjak

kain-kain batik haloes en kasar.

f 10.—

Dari

ini,

itoe

pada

baiklah

toean-toean intjik-

toko jang

terseboet diatas.

Pembeli banjak sedikit diterima dengan
segala

senang

hati.

Segala

pesanan

dikirim dengan rembours.
Harga

bersaingan

dengan hormat.
ig
. PekingstraatMenoenggoe
No. 43.
1
000000000000000000000000000

toean

kirim

sebegitoe

lekas

Postwissel
nanti

selembar lot lotery
STICHTING”,

64 Mesdjid

Lama

&

34 Kesawan

Medan

Dan

selengkapnja

Mintalah

M. K. KASIMAN
Batikhandel & Lotendebitant
Datoestraat 4
—

Bioscoop

Onderneming

Awas !

-

in France

Lenggang

2.20
1.75
0.75
0.75
3.50
3.50
4—
0.40
0.40
1.75
0.10

Kentjana

Bedak De Koningin der Schoonheid : wangi

Poepoer seri penawar Dr. R. M. Saleh
Astma & Bronchitis obat Isak Songe
Sipirocid obat poeroe pel tjoetjoek
Oesoes Boentoe Blinder darm
Mintkali obat batoek masoek angin pilek
Antie Decentrie obat berak darah nanah
Sirop Mengi obat batoek anak anak
Bedak Cure obat sakit kepala di tanggoeng
penjakit

lain

obat-obatan

semoela

djadi

dan

selamanja

kita ada

keperloean

orang

baharoe

Mintaklah

2

sedia seperti obat sampoe
bersalin. /

daftar kita kirim

pertjoema

H. A. R. ABDULHAMID,
agent

Badoe Alip Lbs. 34 Kesawan.
Amat Iljas Pangkalan Brandan.

2

2...

Repairing

Kapiteinsweg,

No.

—

Telefoon

No.

Sekarang

75

kita

berada

bon di

Medan.
pada tahoen

tahoen

1930

“ini

»uit de mode”
petji

pada

soedah terpandang
ini,

banjak

kita

soedah

adakan ,,Bioscoop” (komedi

Dan djoega ada mempersewakan: VRACHT

jang

dan

pendek, orang bilang pesen SOEKARpoenja

Oostkust,

oentoek keperloean kebon-ke-

Pembajaran direken paling moerah atau boleh berdamai.

soedah berobah potongannja.
Sekarang orang soekai, potongan
NO namanja.
Dalam
kita

dari sekarang

Filmnja disediakan jang kotjak-kotjak dan ramai.

demikian djoega petijitahoen

Awas !!

gambar) sewaan compleet sama lampoe Electriesnja.

1930, tentoe kemaoean dan kegemaran
poen membawa pendoedoeknja pada
kemaoean tahoen 1930.
Banjak pakaian ditahoen 1929 pada

auto

lain-lain.

Lampoe

Electrisch boeat keperloean

Keterangan

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

boleh tanja sama :

BIOSCOOP ONDERNEMING
merk : THONG
Makaustraat (dibelakang
Telefoon

Menoenggoe dengan hormat.

& Co.
Royal Bioscoop)

No. 491 —

Medan.

Company

15 — —

MEDAN-DEL
1451.

—

Moelai pada 1 Juli 1929. kita soedah boeka satoe bengkel di Kapiteinsweg no. 15
memakai merk, sepgrti tersenoet diatas.
Kita pdenja bengkel sanggoep memperbaiki keroesakan dari machin-machine Typewriter,
Underwood, Remington, Royal, Corona dan lain-lain, djoega letternja bisa dirobal: menoeroet
kemaoean jang poenja
Sanggoep djoega,
memperbuiks keroesak:
dari machin Reken Machine, Gramaphoon,
Camera, Duplicator dag lain-lain.
Sanggoep membeeat, koantji kas besi, Stempel lak dan lain-lain. Onkost reparatie
direken moerah sadja.
Bisa dipanggil dalap kfihtoor keboen-keboen.
Menoenggoe

dengan

hormat,

M. IDRIS,
@ PENGOEROES.

Fotograaf

IM

Kesawan No. 88 Medan

dan barang klontong

TJIN

TON G & C9, Nedstaat No. 4—
Menjediakan

MEDAN

Sedia djoeal Pathe Baby Cinema toestel
Bioscoop, dan bsa didjalankan dengan Electrisch Battery motor dan Dinamo bagoes

dipakai dalam roemah tangga dan dibawak

Sanggoep periksa katja mata jang tjotjok oentoek ke-

sehatan

mata

dengan

ongkos

Boleh
tidak oesah

keloear

ocang.

Keoentoengan

besar

dikebon - kebon

toean
- toean
pertjoema.

toekar katja jang

tjotjok

lagi

dengan

boleh

dengan hormat.

pan

No.

10278

Billy at Home

Ou

»

10124
10297

Harold Waiter (Harrold Lloyd)
Tailaring (Charlie Chaplin)

10123

Snub is Sciontifie (Snub

Double (Charlie Chaplin)
10222 Charlie's
Piollard)

Datanglah toean-toean dan ankoe -ankoe pereksa dimana tempat kita
jang terseboet diatas, serta banjak lagi film jang tersedia jang kita
tidak

46
Menoenggoe

dan bermatjam - matjam film

vLibrarij" moelai 30-60-300 kaki pandjangnja.
»

bagi toean
- toean.

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

Telefoon 1346

—&

segala toepa katja mata.

ta”

atelier

YEBATA

TOKO' KATJA MATA

seboet

AUTO

Pasar Malam.

toko tersedia

sekalian potongan itoe, demikian djoega

5

Machine

Moelai

— TOKO KOEPIAH —
M. NOERAIN
Kesawan

Dewi

Keterangan.

——————

. Obat - obat
Minjak ramboet

Laras

Revolver

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 poenja lot, tjoba datang kepada kita:

Mendjoeal roepa roepa franco jang soedah pakei dari segala bangsa dalam
« @oenia dengan pakei Catalogue
- Yuert &Tellier 1930.

Koko Haar Aer ramboet Made

1 & 2

Browning

kita kirimi

,E YK EN dengan kita min-

Patent Medicine & Postage dealer's

lair.

EUROPA

dari

Senapang

hari

.

Dan

api jang

AMERICA
BELGIE
DJERMAN

saroeng Samarin-

intjik persaksikan dengan mata sendiri

-

sendjata

keloearan Fabriek:

ha

da

000

kota

terima

mb

S

—.

Tersedia franco jang soedah berpa-

1930.

,

bikin

adres

SEPATOE

Lam

Centraal

TOEKANG

del en Agent Commissie.

namanja disini.

Menoenggoe

dengan hormat.

Ph

Singapore,|
|

soepaja djangan
sadja.—

Djcega selamanja kita ada persediaan

kajoe laoet, roepa-roepa oekoeran.
Anak kajoe, bamboe Siam, atap Nipah
dan lain-lain.
|

MASIH
Almanak

tocan- tocan dan angkoe-|

Menoeggoe

atau Gadis

Bangsawan

23

MOSKEESTRAAT

merk

Semoca Modernetiid sekarang.
Dizaman tjepat kaki ringan tangan
perloe

HAP

di PACHT

TOELIS,

SEDIA :

Melajoe dan Djawa,

dan

memakai

menarik

42

hati

betoel harga a f 1.50.—

TELEFOON

Dan

906.

TIMBANGAN
LIE

Telefoon

STRAAT 29 MEDAN
Bombay - Besar)

(Dibelakang

oleh sebab itoe
kaoem boeroeh, kaoem saudagar,
ja! Siapa sadja, moesti tahoe
tjepatan sepoeloeh djari

Diselakan toean-toean moeda
dan toca datang beladjar pada
kita.
Tempat beladjar diboeka siang
malam tigakali dalam satoe Minggoe. wang sekolah f 5.— satoe
boelan. Cursus diadakan tiap-tiap
doea boelan boeat examen.

5

Zwavel

(School tot opleiding voor Ind. chauffeur), jaitoe
kolah oentoek beladjar hal automobiel, sampai pandaisemembongkar dan memasang mesin, hingga mendaj
rijbewijs dan verklaring,
3
2
Wang sekolah, wang makan dan beli pa-

kaian kerdja tjoema f160,
dapat rijbewijs.

R E K

Tanja
lebih

lebih djaoeh min-

djaoeh pada

sampai

ja'ni tepoeng jang berasal dari goenoeng “berapi. kita

Poeder

E N .I N

oentoek

pg kece tok. —
TS sia
mma
HARGA BERSAINGAN. sx

jalah hasil Berastagi negeri dingin, kita 'djoeal-perpikoel, Kwaliteit baik, rasa enak, baoei haroem,
sebabpilihan belaka,

KOFFIE

The Methodist Typewritingschool
Kapitcinsweg 9 Medan Telefoon 1394.

'Toean ada perkara? Ada pihoetang jang soesah menagihnja? Datang kekantoor kita. Kita oeroes sam-

G

pai menjenangkan. Selakanlah!

.

| BARCELONA

4

VULPENHOUDER

Tjanting - minjak, Tjanting - soesoe, Timbangan Ametika merk Fairbanks, 200, 250, dan 300 kilo. Batoebatoe besi dan Tembaga.

M.DAOED

PARKER DUOFOLD jang toelen.
Tjotjok oentoek perkakas toelis dalam zaman jang modern ini.
Tersedia dari bermatjam matjam model ketjil dan besar.
Boleh dioekirkan sekali nama pembeli pada batang

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

PARKER

DUOFOLD

Sanggoep memboeat gambar roemah -roemah dan mendjaga pe-

Pembelian banjak boleh berdamai harganja.

Classic Beauty

memboeat blauwdroek dan wit
dro2k.
Djoega sedia mendjoeal Pot - pot
boenga dari Cement, Batoe medjan: Oempak (sendi) roemah:
Kelimah -kelimah
jang ditoelis

with Over-Size Barrel and
Life-Enduring Point

TERMASJHOER SEMENDJAK TAHOEN 1898
hingga hari ini memberi kepoeasan dan kegembiraan
dalam roemah tangga jalah:

dengan tangan oentoek perhiasan

.dinding dan Kreemaker.

Djalan Poeri

pantas.

Ketjap

Japan

TAFEL

Perhatikanlah

(Kota Ma soem) Medan.

SOJA

jang

No.

Tar striking appearanceof The
Parker Duofold makes an instant
appeal to discriminating people every-

where, They immediately recognize
the distinctive beauty of its lacguer-

1.

tjap dan merknja:

red barrel, with jet black tipped ends,

reminiscence of Chinese arts.
The Duofold is not only the handsomest fountain pen made, it issalso

4

Maman

duced. Its native Iridium point is as
tocan

datang

smooth and life enduring asa polished

me-

jewel bearing and should easily last

ngoendjoengi oentoek
berhias.
Tempat bersih dan teratoer, toekang pilihan dan bekerdja hatihati.
Sedia

djoega

perempoean.

TP

tempat

25 years or md.

The Duofold is made
by The Parker Pen Com-

oentoek

pany of America, whose
fountain pens and metal

DUDEMARKT 7

pencilsarethechoiceofdiscriminating buyersin Asia
asin Europeand America.

MEDAN

'AMAT

Piirker 'S

80 LUITENANTS WEG
MEDAN

Wilhelminastraat 89

tempat

Dwofold

Medan.

Kita poenja tempat, moelai hari
ini (15-3-30) boeka baroe di. Wilhelminastraat 89.

Soenggoeh

»

the most perfect writing instrungent
American inventive genius has prod

COIFFEUR
Dipersilakan

onkost

The Penof

Pi

kerdjaan : serta menerima oepahan

Mohd. DAOED

dengan

tapi manis dipandang mata.

moerah
-—.

jang nummer wahid:

“tidak lain dari

Teckenaar

Harga

baroe,

—.

Jerntama
Medan. Telef. 1552,

44

Mo

mi

Mandiiling

5 TUVI

toko

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

memakai mesin toelis dengan ke-

No.

Pesenan banjak dan sedikit, kami terima
dengan senang hati.

No. 998

Selamanja ada sedia roepa - roepa:

perkakas jang bergoena

Keterangan
talah pada

(Hati wadja), tjerita - tjeritanja

TOKO

Awas!

MESIN

lagi sedikit

dengan hormat.

Awas!

Soeatoe

1930

banjak sedia lain-lain boekoe. Silakan pesan atau datang sendiri

angkoe datang ditempat kita jang ter-|
seboet diatas boeat persaksikan sendii
42

Buning

Ketinggalan

loterij (persenan) barang-baranh No. 1 f
10 0.— dan lain
lain djoemlah semoea f 3000.—
berlampir almanak dinding
Selain memilik:
k ada harapan pocla dapat prijs,
harga a £ I.— sada.
Volksal
f060. Dan baroe terima boekoc. Siapa dia itoc ? 1?

Moelai dari sekarang sampai 16|
April 1930 kita ada djoeal moerah|
satoe partij No. 2 atau diborongkan|
dengan harga jang sangat moerah di-|

harap pada

kehabisan,

34 en Padjakgantoeng
MEDAN DELI

oleh Fabriek N.V.S.H.M.
dengan harga moerah.

Djikalau tocan hen
dak toeroet mendjadi
kaja lekas datang
beli ini hari djoega

terbikin

No.

jang

Kesawan

oekoeran

Batikhandel merk H. ABDULHAMID

£ 1000.000.—|

dari kajoe

(damar batoe) |

Adres

Poenak

ada

toepa-roepa

brotti-brotti

jang

dan

batikhandel

dan

adres

Papan

Meranti

lain-lain djoemlah

kasaran.

BERDAGANG

dan

Telt. 42. |

batik haloesan

1119.

menjediakan

£, 2000.000.—
Hoofdprijs
£ 150.000.—
dan #1073 prijs

Belawan
Atapweg

kain

besarnja

Inilah

Telf.

Besar
baroe

Bihenstchting
Batavia c. s.

FIRMA MADJI MOHAMAD TAIB & SONS
Medan
Paleisweg Soekaradja

Lain barang seperti saroeng samarinda,
plekat, .terboesj, tjapal, ' enz :

matjam

aa
Loterjj

IN
IP
Ah
AT torE

riboean

| ADVERTENTIE

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

tetapi

KOMAI

pekerdjaan soedah lama berdjalan, ditanggoeng rapi dan menjenangkan.

40

Selakan tjoba !
36

Inme except for size

.

86 Luitenantsweg Medan
Telefoon No. 666.

43

Kapiteinsweg 9

CH.
—

FRED

MEDAN.

-

s3
5

"

DELI
INo. 18

Sabtoe 22 Maart 1930 —

21 Sjawal 1348

soeara akan ' amendement leden India
pasal anggaran wang. Amendement itoe

bermaksoed boeat mentjaboet
garam dari Regeering.
Lid oeroesan financie,

Tahoen

ke I. Schuster menerangkan,

monopoli

Oepah

Sir George

Kabai berkeperloean. Tjobalah

bahwa ameridement itoe akan membawa keroegian ke-

Djoega

pada penghasilan negeri toedjoeh millicen.

Lembar

kedoea.

Kawat

Chabar
Aneta
Barang

Den

Haag,

Februari

201

Pengoesiran

Radio.

gocroe

keloear dan

dibawa

tjoekai dari barang masoek dalam boelan

177 mill) dan selama boelan Januari dan
jang silam

Februari 422 millioen (tahoen
410

millioen).

silam

Februari 296 millioen (tahoen jang

dan

silam 276 millioen)
Dari

Den

Haag,

20”Maart.

lakoekan

perdebatan

Defensie,

maka

takan,

Hindia

Kamer.

Deckkers menja-

dilaoet

Sjanghai,

tidak

telah

di Hindia Timoer sekarang ada tjoekoep.
Kebaikan di Timoer ini adalah bergantoeng dengan sebab bekerdja bersama-

pihak

pada

leiding

kebakaran

keliling

gedong

bioscoop

toe.

Sebab

itoe

djendela-djendela

boeat semen-

boe-

jang tadinja akan perdjalanan itoe dimoe-

soek.

lai dagi Barolo, tetapi sekarang pergi ke
malaloei daerah pemedari Den Haag jang mengenderai motor rintahan Inggeris.
soedah membawa lari seorang anak oeAmbtenaar-abmtenaar
dari 12 boeah
moer 12 tahoen. Marechaussee jang di- kampoeng soedah lepas. Gandhi mem-

kasih

Haag,

tahoe

20 Maart. Seorang asal Jalalpur dengan

dengan segera, telah men-

boeat openbare vergadering di Raas.

dapati
orang itoe sedang berboeat perboeatan jang melanggar kesopanan diempangan Wassenaar:

Dia

tidak dilarang boeat itoe.
Gandhi pada permoelaan redenja menjeboet bahwa sebagai pembalasan atas
penangkapan Vallabhai Patel, Raas mesti
Koloniale Tentoonstel- mengirim 500 orang vrijwilligers oentoek
toeroet mengambil bahagian pada peraling di 'Antwerpen.
rakan itoe. Dia memberi ingat kepada
Den Haag, 20 Maart. Pemboekaan Pavrijwilligerst,
bahasa
mereka
sampai
viljoen Nederland pada ,Tentoonstelling
achirnja mesti berkelahi dan djangan di
Koloniaal di Antwerpen ditetapkan pada
kasi ampoen apabila mereka
ditangkap
tanggal 12 Maart.
dan dihoekoem.
Gandhi menerangkan,
bahasa kepaPerhoeboengan telefoon
danja soedah dikatakan, bila ia memboeat
dengan kapal-kapal jang
garam, akan dirampas dari tangannja
#esedang dipelajaran.
. tetapi berapalah sedapnja djika regeering
Den Haag, 20 Maart. Dienst Telegrafie memboeat garam dan dirampas poela dari
memboeat persediaan, akan satoe pertjo- tangannja.
baan telefoon oentoek kapal-kapal dilaoet,
Sampai sekarang Gandhi soedah meneteroetama dimoelai dengan Mij. ,Zee- rima
kelepasan
ambtenaar-ambtenaar

land” dan Batavierlijn.

:

dari 25 boea

toestel

berhasil

kampoeng lebih dari

orang, jang tinggal dalam district

Dengan mengambil perhoeboengan dari
Zendstation Scheveningen dan penerimdan di Noordwijk-radio, orang soeka mem.boeat perhoeboengan dengan pertolongan
balansschakelaar di Amsterdam dan me-

makai

Gerakan
Belasting

New

Delhi,

20 Maart.

100
kata.

Gandhi.
garam.

Ada berer-

dari abohnee's.e Bila ada ti sekali

berhoeboeng
dengan
gerakan
Gandhi atas perlawanan terhadap belasting garam sehingga Wet gevende
Vergadering menolak dengan 57 lawan 30

baik akan pertjobaan itoe, maka

perhoeboengan itoe akan Wteroeskan dengan Indonesia

dan Amerika.
K

jang

lagi dengan kira-kira

DRUKKERIJ

Orang-orang jang
tidak bekerdja.

textiel

kesoesahan dalam

teroes meneroes

peroesahaan

Pada

segala Maatschappij

ngoerangi

kekoeatannja

Pada

pembitjaraan begrooting jang akan datang
ini Regeering akan tjampoer tangan boeat
memvoorstel, goena mengcerangi banjaknja orang-orang jang tidak bekerdja de-

ngan

Lesing

dipaksa me-

bekerdja.

djalan melekaskan terboekanja pe-

kerdjaan oemoem.

INGGERIS
ConferentieArmada

hari Sabtoe

Main Goebernoer-

djing!”

Goebernoeran.
Malam

-tadi

Goendoel,

saja

sampai

diganggoe
bantal

dan

oleh Si
selimoet

dja dengan dia. Meskipoen laat bangoen
pagi, tidak mengapa. Dia memang meLonden, 20 Maart. Satoe keheranan soe- ngobrol sadja pekerdjaannja, kalau tidak
ia tidak ,dapat hidoep dedah terdjadi dikalangan conferentie, tat- mengobrol
ngan
pekerdjaannja
selakoe Makelaar,
kala tadi malam ketahocan bahasa telah
Commisionnair,
—
Importeur,
Exporteur
mengambil ketetapan hari ini akan poctjoe-ngoteur,
panfjiklokteur,
.
...,
entah
lang kembali ke Parijs.
teur”
apa
lagi
!
Mac Donald
mendapat
kesempatan
Briand

poelang.

boeat berbitjara dengan pandjang lebar
dengan Briand.
Dikabarkan, bahwa Briand dalam penghabisan Minggoe ini akan datang kembali bersama Tardieu.

Satoe

verklaring

dari

ja, ja, tjakap Melajoe' htoerof "Arab
dia djoega bisa toelis klad proces verdengan

baal

s3

toelis Arab jang lekas se-

kali, jang tjoema dia sendiri bisa batja”.
djadi kedinginan, sebab sampai tengah
»Ah, djanganlah poela kau potongmalam tidak dipakai.
potong tjakapkoe”- meminta si Goendoel
Pada sangkanja, orang lain serocpa sa- dengan soeara perlahan, dengan merobah

Malam

tadi,

ia

maoe

main

,,komidi-

komidian”.
»Sekarang beginilah!“ kata Si Goendoel, sambil minta rokok ,6tjek-6tjcknja
kau djadi Gouverneur dan akoe djadi

Controleur",

"

»Akoe djadi Gouverncur
?”

tanja

Briand. “tocan van Sandick 'kan sekarang
.
soedah be- Djawa berconferentie ?

saja

sikapnja

seperti

akoe

panggil

kau

»Mengapa

jang
kan-

memanggil

kontolir

Masalah

djeng.

Makelaar

seorang

barangnja.

menawarkan

kandjeng kepada Goebernoer”.
»Akoe silap: lain kali koedjaga".

»Teroeslah!"
Sambil memilin-milin misainja jang se-:
pandjang soengoet koetjing, Goendoel teFa

mendjalankan

ir:

rolnja

selakoe

konto-

»Pada waktoe jang achir, Menteri-men
teri Politie, hampir tiada mempoenjai

pengharapan akan naik pangkat. Ada
Menteri jang sampai berpoeloeh ftahoen

di tjoema tinggal djadi Menteri. Barangkali

djadi anak komidi bangsawan. Oleh

Londen,

20

Maart.

Toekang

pem-

bitjara dari Perantjis menerangkan satoe
ma'loemat terhadap kepada Reuter, dalam mana disebott,” bahwa
poelangnja
Briand ke Parijs itoe disebabkan ia mendapat oendangan akan menghadiri Kamer
Commissie van Buiteniandsche Zaken.
Maksoednja sama sekali tidak bererti
boeat memperhentikan conferentie.

se- mandant jang tidak tahoe administratie'".
dia banjak tahoe pekerdjaan'

bab akoe jang datang menghadap, mesti»Maar
Politie"".
nja akoe jang pertama berbitjara.

»Tapi etjek-etjeknja! Baiklah sekarang

£

»Oleh sebab itoe, perloe doea boekaan

kau moelai bitjara.”
Ass. Wedana sekarang diberikan kepada
»Antara lain-lain jang perloe saja bi- Menteri
Politie, soepaja schrijvers 'ada
tjarakan dengan toean pada waktoe ini, poela pengharapannja".
:
ialah keangkatan doea orang Assistent
»Tjoba kasi oendjoek, Menteri Politie
Wedana, jang tiada lama lagi mesti ang- jang tjakap, jang tjoekoep faham bahasa
kat kaki".

»Teroes, teroes, bitjara teroes GoenDjoeroe bitjara itoe nenerangkan ke- doel! ...... €h kontolir !“
doea perkara dibawah
Betoel-betoel seperti mendjalankan rol
le. Pertikaian Perantjis
dengan
Italie sebagai kontolir, membelalang matanja,
jang tjoema dapat diatoci dengan persa- sebab saja salah wesc| mendjalankan rol
maan hak itoe, mesti disisihkan dan se- selakoe Goebernoer. Ia meneroeskan.
dikit sadja jang dapat ditetapkan.
»Goebernoer! Assistent Wedana Tandjoeng Balai, Mas Kadir, akan dipindah2e. Angka? djoemlah antara Perantjis kan ke Djawa, dan Assistent Wedana
degan Engeland jang tjocma dapat dioe- Tk. Arifin akan meneroeskan peladjaranbah djika satue perdjandjian oentoek nja ke Bestuurschool. Oleh sebab itoe,
organisatie jang lebih baik goena perda- sekarang perloe doea orang pengganti.
maian di Europa soedah dapat diatoer, Disebawahan saja ada doea tiga orang
jang patoet diangkat kedjabatan itoe.”
“ Kebih djaoeh ia katakan bahwa Tar»0, barangkali tocan akan membitjaradieu dengan Briand lekas datang kemba- kan perkara Menteri Politie Abdoel Ha, tetapi apakah perkara itoc akan dapat san dari Bindjei? Atau toean djoega
ditjepatkan atau terhalang akan boleh akan menjeboet Menteri Politie Abdoel
bergantoeng kepada kemadjoean di Lon- Karib ?”
en.
»Goebernoer! Ada beberapa orang jang
akan saja beri adpis baik, karena baik
la menjoedahi
dengan keterangan, bah- pekerdjaannja”.
»0, ja, itoe Menteri
Politie Abdoel
wa: Keempat Keradjaan itoe akan sama
, Soetannnnnn
setoedjoe dalam perkara soesoenan prog- Hasan, itoe Soetan
ramma tetapi. tentang ocroesan dengan “1 maa Soetan Moeda, dia bisa sekali tjeItalie masih terbengkalai lagi karena hal pat menoelis hoeroef Arab, he ?”
itoe sangat soelitnja.“
»Tapi dia tidak bisa tjakap Arab, kan-

ngambil pilu itoe laloe diantjamkannja pada orang

kelahirannja akan me-

kau laloekan saja dari tempat ini.”

'

.|iang saja katakan pintge itoe diboeka !"

| Ikedjam itoe, tetapi setelah didjaoehkannja spemanitoe terlihat olehnja socatoe barang
toetoep medja.
'

&

IM

terdjadi.

kata dengan beraninja

.Boeka, pintoe 'itoe, ajo boeka |"

Abbas mendjawab serta menepoek-nepoek dadaAbbas terpaksa mengeloearkan koentji ito dari
Badan Samsiar jang lelah tahadi itoe poen moe- nja: !Seorang laki-laki haroes mengorbankan djiwanja kantong tjelananja laloe dimasoekkannja kedalam
lailah tegap kembali dan pikirannja poen moelailah dan memikoel maloenja kepada seorang perem- lobang koentji itoe.
tenang. Ia memandang kekiri dan kekanan, tiba-tiba poean jang telah ditjintainja.”
»Saja tiada soedi nfendengar perkataanmoe itoe
Walaupoen telah dimasoekkannja anak koentji
terlihatlah olehnja si Abbas doedoek ditempat tidoer
2

MEDAN

Tokio, 20 Maart. Keadaan jang. mengantjam

gadis ini poen teroes berdiri dengan tjepatnja me-

oedjoek keseberang laoetan, berpisah dari ajah
'boendanja.

TIMOER”

Rubberstempelmakerij, Boekhandel
Binderij.
Telefoon
1300

JAPAN.

Dengan hati jang tenang Samsiar memandang
Ada kedengaran soeara orang dari locar mc
njoeroeh diboekakan pintoe itoe: ..Ajo boeka, djika anak moeda itoe serta berpikir dalam hatinja
Arab itoe.
kau tiada hendnk membikin keriboctan diatas kapal
Siapatah gerangan palawan ini?
ini disebabkan perbocatanmoe." Njata benar socara
Dengan memegang pisau ditangan kanannja serta itoe ialah soeara seorang laki-laki jang gagah be.
Diingatnja bahwa ia pernah melihat anak moeda
menoendjoekkan tangan kirinja menjoeroeh memboe- rani. Abbas masih berdiri dengan bingoengnja te ito
dikissahkang oleh :
kakan pintoe, dengan beraninja : jika kau sajang tapi ketokan itoe masih terdengar.
1
»SINJO DELI"
pada djiwamoe boekalah pintoe itoe, atau kalau
Tetapi entah dimana poen ia ada dapat berdjoempa
Dengan memegang pisau ditangan Samsiar ber- dengan orang itoe tiadalah dapat ia teroes menenKeadaan ini ialah memasjgoelkan hati orang jang kau tiada hendak mendapat maloe. Lebih eloklah
tempat

,,PERTJA

Belanda....... tidak oesah jang pandai
tjepat menoelis hoeroef Arab".

|

»Itoe stenografie, Goebernoer !"
Ja, ja, pada zaman

sekarang kita mes-

ti mengerrrti, kita ada berhadapan dengan
politiek jang dibentoek oleh peladjaran:
oleh sebab itoe perkara ontwikkeling

dicega mesti diperihatkan didalam peker-djaan Politie dan Recherchedienst, apa-

lagi bagi seorang Ass. Wedana.
»Boeat

jang tidak terpeladjar ?”

»Itoe ada

sedia djoega

pegawai-pegwai

jang geschikt... En Soetan Moeda boeat:
itoe boleh dipakai, dia boleh pakai dia
poenja

potlood

menoelis

tjepat

dengan

hoeroef Arab.”
4.
»Tapi!" .
»Tidak ada lagi tapi, lain kali toean

boleh toelis."
:
Sambil tersenjoem sindir, Si Goendoel
berkata: ,,kau tidak geschikt oentoek mendjadi Gouverneur,
apalagi Gouverneur "8
soematera Timoer."

»Maka

itoelah sebabnja,

Toekang

Lesing

hari Sabtoe.”

akoe

dj

.

Goendoel merasa ,kalah omong", zon-

der assalamoealaikoem

ia “sipat koeping

SINJO DE!

L

7

me ALKISSAH
» PEMOEDA DELI

'akan meninggalkan

dan Perabot-perabot

kantoor.

ada diantaranja jang soedah menghabisLonden, 20 Maart. Briand
sini
'kan
Etjek-ctjeknja
sadja.
Etjtkkan doea kodi kerosi kajoe, sebab lama- .
rangkat ke Parijs.
Ctjeknja akoe datang menghadap akan nja menoelis procesverbaal”".
Ia
menerangkan
verklaring
dibawah
ini:
Perdjalanan barisan
»Djoega ada jang wafat, kontolir !"
.Saja pandang sia-sia dari dalam satoe membitjarakan beberapa hal jang penting“.
Ghandi.
»Baiklah"
-saja
toeroetkan
kemaoean
»Ada jang sampai keliang koebber,
hotel menengok
dari djendela-djendela
Si
Goendoel
ini,
soepaja
dia
senang
—
,,hai
tjoema
tinggal berangan-angan akan naik
B orsjad, 19 Maart. Pengikoet-pe- keloear. Saja maoe poelang, bila ada lagi kontolir kami, apakah chabar pada masa pangkat. Schrijvers
-schrijvers djoega ada
pekerdjaan
jang
akan
diboeat.”
Ia
tidak
ngikoet Gandhi soedah tiba di Raas dajang
berketjil
sekarang
ini,
adakah
negeri
aman
sentosa,
hati,
sebab mereka tidak
tang dari Borsjad. Mereka perloe mema- maoe menjatakan bagaimanakah penghaada
kenaikan.
wahai,
adakah
anak
rajat
kita
menoeroet
Kadang-k
adang ada boekaan
kai tempoh empat djam boeat mendjalani rapan kemadjoean conferentie.
segala jang koetitahkan ?"
Menteri Politie, jang diharap-harap oleh
antara 5 mijl.
»Stop!“ - tiba-tiba bang Goendoel me- Schrijver, tetapi kedalam boekasa itoe
Pertikaian dengan
Ada terdengar kabar, bahwa rantjalompat
dari kerosinja” kita boekan men- »didoedoekkan"
sadja posthuis ComItalie.
ngan perdjalanan Gandhi soedah dioebah

ditjaboet.

Den

sekarang bertambah
283.000 orang.

INDIA.

Marechaus-

Kelakoecan

Raboe

dihitoeng
ada
100 orang. Kebanjakan
diantaranja perempoean-perempoean dan
anak-anak.

dak masoek kedalam negeri ini. -Keizinan
.

Malam

Sampai sekarang djoemblah jang mati

see soedah dikirim keperwatasan sebelah
Timoer berhoeboeng dengan pertjooban
pasoekan communist negeri loaran henmelalggi perwatasan

Maart.

dipetjahi.

diperwatasan
M endjaga cogmunistloear negeri

tara

20

terdjadi

terkoentji.

Kebebasan masok

boeat

diketahoei.

Didalam tempat menonton terdjadi kegemparan hebat, sebab pintoe djalan keloear

sama antara Kekoeatan didarat 'dan Kekoeatan dilaoet.
Begrooting diterima dengan 29 lawan
13 soeara. Jang tidak setoedjoe ialah kaoem socialisten dan sociaal democraten.

20 Maart.

beloem

dibahagian
Mandsjoeri.
Pertoendjoekan
sedang berdjalan.
Api dengan lekas menjalanja kesegenap

dan Hindia Timoer,

tetapi armada ada sepantasnja. Kekoeatan

Den Haag,

menjedihkan

listrik dalam satoe bioscoop dikota Kirin

sekonjong-konjong kepa-

Barat

jang

Bahaja bioscoop jang
hebat. Seratoes orang
mendjadi koerbannja.

melawan penjerangan jang

berlakoe dengan

da

hal jang

begrooting

kekoeatan

boeat

dalam

Waktoe di

tentang

minister

bahwa

tjoekoep

Eerste

keadaan

Zendeling lain, jaitoe priester Cayssac
masih rabah hati tinggal dalam tempatnja
di Namon
(Kwangsi)
ditengah-tengah
tempat keroesoehan.

boelan Januari

dan selama

124 millioen(

ada

boelan

jang

(tahoen

millicen

145

Februari

dalam

keloear

barang

Tjoekai

dalam

kebatas Tonkin. Selama ia dalam tangkapan itoe ia mendapat poekoelan-poekoelan jang hebat. Dia dibawa dengan segera
keroemah sakit di Langson. Keadaannja

laloe

jang

Zending.

Hanoi, 19 Maart. Goeroe agama Crocg,
goeroe Taipingfoe, jang ditangkap oleh
kaoem extremisten pada tanggal 19 dezer

masoek di Nederland.
19 Maart. Pendapatan

millioen (tahoen

goeroe-

doeloe pada adres ini.

Kertas-kertas

Panggil sadja telefoon No. 1300 atau
pesan dengan soerat. Segera dan rapi Order toean-toean
itoe dikirim. Harga Melawan.
Boekan omong. Tijobalah.
Ditanggoeng menjenangkan
Mesintbaroe. Letter baroe, Perkakas baroe.

tidak bekerdja.
Berlijn, 20 Maart. Djoemlah orangorang jang tidak bekerdja dalam pertengahan boelan Maart ada 2.300.000 dan

TIONGKOK

BELANDA.

NEGERI

Boekoe-boekoe,

keperloean

DJERMAN.
Orang-orang

tjitakan dan Stempel.

»Nona manis, perkataankoe itoe ialah disebabkan
tjinta kasihkoe padamoe."

itoe kedalam loebangnja itoe, akan tetapi
sampai hatinja hendak memboekakamnja.

tiadalah

Orang jang mengetok-mengetok dari locar itoe,
teroes menolakkan sahadja pintoe itoe sampai

Dengan sekeras-kerasnja Samsiar berteriak
»Kau

moesti boeka pintoe itoe |"

Abbas tinggal
diam sahadja,

Ja,

itoe ada

disebabkan

kau

pergoenakan

menanti hoekoemannja.

Setelah

ia

berkata

demikian

itoe dipegangnja'

tangganja !"

hatinja.

1

tersenjoem,

la, Oesman, ialah saudagar moeda dari Medan, “3

keka-

Abbas tiada berani menentang anak moeda itoe, jaanmoe hendak memperdajakan anak bini orang,
sebab badannja telah tiada berdaja lagi sepert se- kau ganggoe penghidoepan orang didalam roenggh
orang jang hendak

gagah berani itoc teroes berkata:
.Mr Abbas! djika sajang kau pada djiwamoe
dianganlah kau bergerak dari tempatmoe.

kantong badjoenja hendak mengambil revolvernja
itoe
toekannja.
Tentoelah terpaksa Abbas menjerah' kalah dam
Dengan menoendjoekkan tangan kanannja anak ditoendoekkannja kepalanja kebawah.
moeda itoe berkata pada orang Arab itoe : ..Bangsat!"
Ia tiada dapat lagi hendak menahankan hatinja jang Dengan gagah berani anak moeda itoe memanpans itoe dan dioelanginja lagi perkataannja itoe dang orang Arab itoe dan kemoedian baharoelah'
Bangsat!
.Semendjak kamoc orang perdajakan nona ini,
« dan baharoe sekarang
selaloe saja ikoeti die
dan diperbasakannja sipemoda dengan soekatjita
terpegang olehkoe b ng lehermoe!

Abbas mendjawab dengan keras hatinja : ,Tocan
Beloemlagi habis perkataan itoe dioetjapkan Abbas terboeka.
jang
terhormat? dengan hak apa toean hendak
“Dipandangnja barang itoe dengan ekor matanja, tiba-tiba kedengaran socara orang mengetok pintoe
mentjampoeri
perkar
r
Ada seorang pemoeda jang amat tjakap sikapnja
Pan
pama penctgan rt mag amat kamar itoe dengan sekeras-kerasnja dari sebelah loear. dan gagah berani benar berdiri memandang Abbas
Pemoeda itoe mendja'
dengan hak apa7
semoela dari atas kebawah,

erteriak dengan sekeras-keras hatinja

Abbas hendak melangkah kemoeka sebab ia hen- "
dak menerkam anak moeda itoe, tetapi orang jang

(Ada Samboengan.)

cpugnga

Ia aa

-

-

PAMA

-MODERN”

“Antara anak sekolah.

Indonesia.

Berkelahi dengan pakai revolver toelen!
Kemaren didalam sekolah Gemeentedi
Tangki hampir kedjadian perkara ngeri,
Satoe moerid darf kelas 4 di sekolah itoe
maoe tembak: temannja satoe klas, dengan

Korban sesoeap nasi.
Pada tanggal 13-3-30 kira-kira poekoel revolver jang berisi pelor, oentoeng itoe

FIRMA BOEMIPOETRA |

'Toean lihat gadis sekarang,

(pakaian lain roepapoen garang,
berani berdjalan berterang-terang,
didjalan soenji seorang-orang.

Topekongstraat 35 Medan. Tel, No.
Edition 6. Telegr. Adres

meletoes sebab dim:- Tidak penakoet tidak pemaloe,
tidak gentar nanti diganggoe,
Roepanja antara itoe doea moerid laki- toetoer bahasa manis selaloe,
di Benkoelen, seorang koeli Madoera telah mendapat ketjelakaan djatoeh masoek laki jang maoe menembak, nama Tjang lain dari gadis dahoeloe.
4-sore (hari Rebo) ketika bekerdja mandjat tiang dari satoe kapal jang berlaboeh

laoet. Koeli itoe tenggelam dengan
timboel lagi

sendjata

tikan.

api

tidak

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

tida Kwat, dan jang maoe ditembak nama Gobang masing-masing tinggal di Mangga Kata orang ,,modern" namanja,

Gang Torong, soedah berapa ada jang tegen
Daja oepaja akan mendjoempai itoe Besar dan
Orang jang malang telah dilakoekan, tapi hari bermoesoehan, sampai pada kemaren maksoed dan
tiada memberi hasil, sebab sampai
se- waktoe poekoel sembilan keloear main bitjara dengan
di kelas nul, telah bertemoe dan maoe
kian djaoeh maitnja tida ditemoei.
Ketjilakaan ini telah terbit sebab om- berkelahi. Pada sa'at itoe djoega Tjang Bagi beta lain

poela kiranja,
haram katanja,
boekan moehrimnja.

Kwaliteitnja
bagi kaoem

Pertanjaan tocan Dwidjosewojo
Tocan Dwidjose wojo memadjoe-/
pertanjaan seperti berikoet tanggal
kan

"10 Maart j. I.:
A.

menoeroet

kabar

jang

penanja

dengar, ada terdapat niatan bogat mem
beri penerangan listrik pada roemah g
la
di Buitenzorg jang sekarang masih
memakai
penerangan gas.

Dapatkah

pemerintah

memberi tahoe,

apa ini ada betocl dan djika benar,
pebila penerangan jang perloe itoe ba-

kal diberikan.
B. Penanja ingin mendapat dengarapa
bekas sanatorium boeat orang-orang sakit peparoeh di Semplak jang - penanja
merasa tahoe-sesoedah diperbaiki B.O.W.,

Menoeroet

kata djongos sekolah anak

itoe, soedah sedari tiga hari ada bawabawa sendjata api itoe, satoe perboeatan

Petai bergoena oentoek kesehatan.

Indonesiers asal dari Sumatra jang ting-

gal di Bandoeng kabarnja akar mendiri-

Banjak

petai.
kalau
bawah
Dr.

orang

,,maloe”

kalau

makan

Boleh djadi ia hilang maloenja
soedah batja apa jang tertoclis di
ini:
B.C.P. Jansen bitjarakan dalam toe-

kan soeatoe Comite jang diwadjibkan
mendirikan socatoe perhimpoenan politiek bagi mereka. Vergadering ocntoek lisannja ,Over de behoefte v.h. dierlijk
membitjarakan hal itoe akan diadakan, organisme aan anti beri-beri yitaminen
tjoema harinja beloem dapat ditentoekan. en over het gehalter van versch, voe—0—
dingsmiddelen aan dit vitamine” (dalam
»Mededeelingen v.d. Burgerl. Dienst in
Sampan terbalik 4 djiwa ketoeloengan. Ned. Ind.” 1. 1923) keperloeannja vita(Radio.) Pada tanggal 13-3-30 poe- minen dalam makanan.
koel 2.15 siang watoe tocan Marah Hamid
Vitaminen (seroepa poetih teloer jang
dengan seorang pemocda bangsa Tiong- ada semboenji dalam roepa-roepa barang
hoa nama Poetih dan lagi 2 orang anak- makanan) memboeat orang bisa hidoep
anak oemoer 12 tahoen familie dari tocan dengan soeboer dan waras dan kalau kita
Marah Hamid t.s.b. dengan
sampan poenja badan tidak dapat vitaminen, kita
kembali dari Poeloe Pisang gedang Padang mendjadi sakit atau sedikitnja tidak bisa
antara tempat itoe dengan Batoe Mandi hidoep dengan segar betoel.
soedah dipoekoci oleh ombak dan angin
Dalam koelit beras banjak sekali vitakeras jang disertai hoedjan lebat hingga minen dan lantaran ini beras merah sesampannja terbalik.
benarnja ada lebih baik bocat kesehatan
Oentoeng djoega tocan Hamid dan lain- badan dari beras poetih.

« lain tidak goegoep hanja

—0—

Perkoempoelan terbang.
Satoe voorloopige commissie di Ban-

Adalah satoe keheranan jang kapal itoe doeng jang terdiri dari tocan-toean Mr.
tidak maoe memberi pertolongan jang C.W. Wormser, P. ten Zeldam, L. J.
demikian dan ini kita rasa ada baiknja Roeper Bosch dan TJ.W.F.M. Supheert
telah siarkan circulaires mengandjoerkan
publiek boeat dirikan satoe perkoempoe-

jang berwadjib menjelidiki

poela te- lan dan sekolah penerbangan dengan
roembang
ambinn
dengan
perahoe, menoeroet teladan loear negeri.
Perhitoengan
ongkos
setjara kasar
baroelah orang-orang jang bertjelaka itoe
sport
terbang
tidak
dapat naik kedarat dengan selamat sela- mengoendjoek,
kira-kira

1 djam

innja kehilangan ocang dan beberapa terlaloe mahal, sedang lebih djaoeh
. pakaian.
njata, dengan empat poeloeh leden
"Sesampai keroemah telah diadakan se- bisa dioesahakan satoe club.
Ada terdapat banjak harapan
(Mlamatan atas djiwa masing
- masing tertodalam sedikit waktoe sadja comite
long inilah tidak oesah ditjeritakan.

bisa dirikan satoe

—9—

tersadja
jang
itoe

Ned. Ind. Aero Club

jang begitoe diinginkan. Tanggal 17 i.b.
di
Bandoeng akan dibikin vergadering
Doerhaka pada ajah
goena itoe. (Pern.)
£ Di Ngemplak, satoe desa disebelah
—0—
"(Selatan dari Kalasan, Djokja, baroe ini
Jusatoe bapa bangsa Boemipoetera telah
Prof. Mr. van Kan djadi edeleer?

Rubber
Kopi robusta
Kemenjan mata besar
Kemenjan mata haloes
Kemenjan mata djarir

#048—056

Damar kotor poetih
Damar poetih standaard '”
Koelit kerbau katam

t$
f 65
,,
£ 50.

Koelit kerbau kampoeng
Koelit djawi katam

(5
f9.

yonany ya

HAK: pe
ae ALAN

soedah hantam kepalanja
hingga dapat loeka berat.

sianak sendiri dari Colombo ke Nederland.
Prof.

terseboet

roepa-roepanja

masih

beberapa hari diobatkan soeka balik ke Indonesia lagi, maka bisa

Pasar

&

AKIP

Meranti, Damar

en M. KASIM

Slachterij Bindjei, Telefoon No.

menjediakan

10.

daging jang masih baroe dan menerima abonnement dengan kebon - kebon.

21

Achmad

bin Akip

1

Awas Batja Teroes.
. Toko Katja Mata Jang Termasjhoer:
Moelai
mata
sa

Copra kering poelau . £
Cassia Mand.
Ll...
"
8
»2
#

»

korintji

1

,,

ini hari kita baroe

jang model baroe.
mata

jang

koerang

terima

perkakas boeat pereksa

Perkakas ini kalau dipakai boeat perekterang

bisa

.

kita

djamin tjotjok dengan

10.75
20.—
16.50

katjanja, sehingga penglihatan terang seperti sedia kala.

20.—

siapa-siapa

Dan
kasi

djoega

persen

moelai

toean-tocan
satoe

1 Maart
jang

pasang

sampai

31 Augustus

1930

beli katja mata dari kita akan kita
katja, matjam mana jang toean-toean

soekai, djoega nanti perkara onkost memasang kita vrijkan.

Koffie Mand Angkola
"

85-87”, kering»
Koerintji biasa
,,
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kita sediakan

togan - toean.

soedah ketahoei

Djoega kereta angin merk MAGNEET, tentoe tidak merasa tjape
ringan, ladjoe dan potongan bagoes-jang terda-

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

kans boeat diangkat. (Het Nicuws").

selamanja ada persediaan besar dari Papan

MACHMOEL

1930

ali Negeri jang sekarang ia ada poenja

Djokja akan diperiksa. (Loc.)

MATSEH

djoega:

Padang.

Lada poeti

Imapas jang penghabisan Majatnja dibawa

Firm

Nos: 8 en 81 Bindjei,

Laoet keloearan dari Singapore, Tiang Tengar, dan Batoe Bata.
Dan ada mempersewakan Sleepbooten (kapal penarik)S. S. Panei,
Simpang Oelim, Tamiang.
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'sama obat kampoeng, loekanja sianak djadi ia akan diangkat sebagai lid dari
djadi semakin hebat dan achirnja ia tarik Head van Indie: dibawah pemerintahan

patas

jang

sepikoel.

Rotan sago pagai bagoes

boeat gantikan Mr. H.G.P. Duyfjes.
# Ketika siajah teroes mengomel, anaknja
Sekarang prof. itoe sedang memboeat
:
gagangnja patjoel itoe dan hen3
tjangkoel pada ajahnja. Sibapa ram- perdjalanan di India dan didalam boelan
Mpas barang itoe dan apa tjelaka, patjoel April jang akan datang bakal berangkat

dari

Telefoon

jang soedah dipilih 52

(sengit, hingga sianak mengambil patjoel djadinja prof. mr. Van Kan (Rector Mag-

(dan beri beberapa poekoelan pada ajah- nificus jang doeloean dari Rechtshoogeschool) diangkat djadi lid Raad van Indie
aja dengan gagangnja barang itoe.

agent

#26 sepikoel
f0,
t 90
#30,

Gatah

Dikalangan orang Belanda sekarang
ini
orang sedang bitjarakan tentang bisa
“ngabisannja perkelahian itoe djadi begitoe

sedikit.

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

(berkelahi sama anaknja laki-laki jang
“'beroesia tiga poeloeh lima tahoen. Pe-

Sesoedahnja

mendjadi

18 Maart 1930.

sesoeatoe orang dapat mendoega sendiri,
sebab boekan sadja
dalam hoedjan dan
angin besar, begitoe djoega doea djam
lamanja dalam laoet ia tidak dapat pertolongan soeatoe apa.

akan tetapi kapal itoe tidak datang mengambil mereka, meskipoen telah berteri"ak dan melambai dengan tangan.

banjak dan

BOEMIPOETERA

Pasar Sibolga.

Beras jang ditoemboek soedah hilang
menolong djiwanja dengan kedoea anak banjak vitaminennja dan beras jang digiitoe,
ling dengan mesin hilang sama sekali viBagaimana sengsaranja waktoe itoe, taminennja.

|. “Sesoedah

FIRMA

Ada

14 Maart,

Didjoeal

djoega:

soedah berdaja

Lantaran di Hindia kebanjakan orang
makan beras poetih perloe sekali orang
lain barang jang menggenggam banjak
vitami'
boeat gantinja itoe koelit Leras.
ara barang makanan jang baik diOentoeng achirnja satoe perahoe pan- makan lantaran mempoenjai banjak vitakatjang idjo,
tjing jang roepanja datang dari sebelah mine, Dr. Jansen seboet:
" Periaman liwat, laloe memberi pertolengan dedak djoewawoet, bidji kenari dan petai.
Pembatja lihat bagaimana petai dihimengangkat sekalian mereka itoe.
toeng
sebagai makanan klas satoe oleh
Sesoedah ada dalam sampan jang sekasatoe
thabib
Belanda!
rang telah bermoeatan 7 orang dengan
Makanlah selandjoetnja petai dengan
anak-anak sampan, kelihatan djoega satoe
kapal ketjil jang akan masoek ke Moeara, moeka terang !(S. P.)

negeri,

memberi keoentoengan
kita pesan teroes dari

kain dan petjah belah! selakanlah berhoeboengan dengan

Chabar Dagang

Kopi Arab no 1

baik,
sebab

Firma BOEMIPOETERA, soeatoe Firma jang akan
menoendjoekkan lobang keoentoengan bagi toean
dan bagi kemadjoean dagang.

Idoga orang moerid, itoe commissariat
Pendjaringan, dimana ia orang didengar

mendjadi bisa mengasih tempat mondok
boeat kira 350 orang koerang baik otak- jang soenggoeh berbahaja sekali. Deminja, pemerintah sebisanja hendak goena- kian fihak tahoe kabarkan pada (Keng
kan boeat kasih tempiit pada
kira 400 Po."
orang edan jang sekarang ditempatkan
—0—
di berbagai tempat jang kocrang baek?
—0—

Orang Sumatra di Bandoeng bergerak.

Saudagar

kali, seperti diseboet diatas, sendjata itoe Bertandang itoe dengan perawan,
kebetoelan dikoentji. Goeroe perempoe- bertjakap-tjakap berpantoen-pantoenan,
an darj klas nul jang lihat kedjadian itoe. boedi basanja amat merawan,
segera perentah Tjang Kwat lepaskan doedoek berdjedjer berkawan-kawan.
itoe sendjata, perintah
manapoen di|toeroet. Tapi sesoedahnja demikian, Go- Gadis Desa lain roepa,
bang segera dekati lawannja, dan kasih pakaian Desa toetoerpocn Desa,
satoe ,,kaakslag!" Panas, sebab dapat moeloct manis, senjoem dimata,
poekoelan, Tjang Kwat ambil lagi itoe boekan tirocan tjara Europa.
revolver dari atas medja dan tjoba menembak. Oentoeng pada saat itoe goe- Biar tidak modern, tapi origineel,
roe lelaki dari lain klas datang memboe- biar tidak Westersch, tapi moengil,
roe dan rampas sendjata itoe,
pekertinja tidak jang moestahil,
Politie laloe dipanggil. Seorang agent hati loeroes pikiran adil.
politie Belanda segera datang dan bawa
keterangannja.

selamanja
saudagar,

Fabriek diloear

pandang,

bak amat besar » mentara angin berhem- Kwat keloearkan sendjata api dengan ter- boekan modern gadis sekarang,
boengkoes sapoe tangan dan .toedjoekan tjoba tocan ke Lampoeng dan Palembang,
boes amat keras.
disana toean boleh bertandang.
Oentoek mentjari koeli itoe, maka kapal pada ,,moesoehnja".
berangkat ke Padang djadi telaat bebe- | la tarik pelatoeknja, tapi sjoekoer serapa lama (Radio).
—0—
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merdeka. Saban terbit membawa
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S. M. NAWAWI

POLITICS, HISTORY, LITERATURE & SOCIETY
Leider dari pers Islam jang
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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
@ perdoeli berapa 'oemoer toean, Safoer Hidjazi mendjadikan toean
@moeda kembali moeda didalam erti jang sepenoehnja. Djangan
@ dikata orang moeda, sebali ia memakai obat koeat ini, sepoeloeh W
@ kali ia gojang kepala !!
K1
Heran dan mengadjaibkan akan perobahan atas dirinja ! ! !
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TOKO

S.M. NAWAWI
55 PADANG BOELANWEG,

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

Cylon.

kan

TOKO OBAT & AGENT MECCA GANGERS

Doenia

toet di batja

Ada

mah tangga kaoem Islam,”
Sebab

itoe patoet

disokong.
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dioeroes oleh pelajan-pelajan

Tarief sewh kamar

moelai
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Java.

MAARTHA & Co. ——
Adres :

dengen

f 2.— f 250 dan f 3.—

Djika
tocan

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

MARAH

dengan

toean mentjari tabib jang dapat memberi pertolongan bagi toean.

hormat,

BONGSOE
Eigenaar.

TABIB

BRITISH

S.R.B.

KEGOENAANNJA
Pada

JANG

hari-hari biasa, dalam boelan poeasa

perdjamoean,

selaloe Anggoer

obat

ANN

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

bersih.

boedi manis !!

dari £. l—

Menoenggoe

Djokjakarta,

RAN

MEDAN
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:
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Kamar mandi dengan

satoe malam

Redactic & Administratic

Straat

auto oentoek passagiers.

Tetamoe selamanja diterima dengan

(Saban terbit moeat
gambar-gambar penting ).
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sedia goedang

Makanan

& Co.:

toean akan
beli gramophoon
jang kwaliteit baik?
»MERK?"
»Jang soedah termasjhoer, jaitoe OD
E ON"
»RLAAT?”
»Kita sedia plaat pilihan belaka, dari lagoe Europa,
Melajoe, Arab, dan Mesir. Sedikit hari lagi akan datang
poela plaat Ketopraak Sidiomoeljo dari Solo. Boleh
atoer pesanan dari sekarang.
»Silakan toean datang. Kita djoega mendjoeal dengan
angsoeran. Perdjandjian menjenangkan ".

air bersih dari waterleiding

Harga langganan.
F. 2.50
Di Indonesia 3 boelan
Loear
"

Kantoop:

»Ja, disini MAARTHA

segar.—

«

1154“

SIBOLGA

Sedia kamar-kamar tempat menginap, lengkap dengan katil-katilnja. Terdjaga dengan bersih. Tjoekoep mendapat oedara jang

roe-

FOON

HOTEL

Islam.
Tidak perloe dipoedji lagi.
Ia ada Lectuur Islam jang padi saban-saban

»TEL

0000

DIIKAT DENGAN
PERHIASAN

00000000000000000006

PT BALUIANT dan TNTAN

000000000000000000

1 99000000000000000000000 #......

tjap

BESAR.

adalah

Tabib

boeat lebaran dan di
Boelan

INDIA

RAM

jang dapat memberi soeatoe tanggoengan kepada toean.

menarik orang

S. R. B. RAM

poenja perhatiari.
mempoenjai

soerat

soerat

poedjian,

mempoenjai

soerat

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

S RBRAM

ma

India

1 Dengan biari kaku bsdonmoe

— Thabib Britistt

Wilhelminastraat 115
Telefoon No. 1326.

Medan"
tg

koerang

Tetapi lekas

senang,
mioem Arag:goer obat

Yap Boelan Hay Ai Pen Sebentar

13 ng.

' Boeat orang sehat, orang sakit, perampoean

O
baroe bersalin

dan orang toea jang tiada

banjak tenaga lagi, Anggoer obat tjap Boelan selaloe misti di pergoenakan.
Harga botol besar f 2.25 dan ketjil f 1.25
Ada

djoecal

SANITUBE,

sematjam obat loear biasa kekoeatannja akan mentjegah

sakit perampoean.

mode Timoer

EUROPA

HADJI

Oudemarkstraat 2 Medan

Dari mode

sampai

pada:

TOKO

Sedia:

ISMAIL

Petji tempahan,

badjoe anak-anak, topi anak-

anak. kemedja soetera.

Dasi dan

sapoetangan, serban oentoek Hadji, saroeng

Samarinda, saroeng

Batoe

Bahra, saroeng Djokdja.

Pajoeng soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak
matjam

jang lain.

Harga moerah, barang bagoes.

Hoofddepot:
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THAI
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SENG KIE

- Dispensary

Telefoon No. 789, Postbox No. 114, Kesawan

No. 61, Medan.

:

Menoenggoe
nggu
Telegram ughoa:

de: ngan h horma t,

dinas

Adres soerat-soerat dan pesanan:

perkawin:

»

ISHang ramai ,,i, Medan.
alice datang men,

Ika ada djoeni'

Mode paling baroe.

H. ISHAK

Oudemarkstraat 2 Medan.

aki dam

ISMAalahoeddin.
af Ittihadoel-

g

Awas!!

SANSEY&

Maoe fjantik?
Mace gaja?
Datanglah di Calcuttastraat No. 31 - Medan“
Tn

dengan

Api Terang

sekali matjam ini gambar

|

Werkkarcht

|

& Co."
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Indonesia
Kapitaal Indonesia

Apa itoe ?

Tjap ,SANSEY

hormat.

SOO TOW

Peroesahaan

KELIN

Bisaflsimpanllebih satoe tahoen. Djoeal atau pakai sama sama senang

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

H uttenbachstraat No. 6 Telefoon 271
Kesawan
No. 26 Telefoon 93

MEDAN
BATTERIJ

to.

Indonesia |

Jaitoe :

Ledikantenfabriek

k

,,J A H ! A"

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

model Soerabaja,

model

Batavia

roepa-roepa

dan

model Padang,

dan

sedia

y

oekoeran.

Sanggoep membikin
model jang
lain, mana jang disoekai pembeli.

F

Atoerlah

pesanan
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segera !!!
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Abdul
Gany
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Ledikantenhandel SI BOL GA

PR.
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Tjap
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Huttenbachstraat

Boeroeng

No. 6B (Telefoon 271) MEDAN

5 menit dari Station, jang selamanja menjediakan kamar-kamar
dari f 2.50 — f4.
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Tjenderawasih.
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STATION

Veregewootdir Voor Ne Semata

|

r
LN

,OBAT

Ta

jang bersih.

3

Ongkos kamar
31

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

LURNFELO

Kleedermakerjj
|
Kleermakerij.
jaitoe: satoe toko pakean 'jarig3 paling toea dan terkenal
seloeroeh SUMATRA TIMOER. — dan ATJEH

0.
|

'

Pekerdjaan rapi dan bagoes.
Ditanggoeng pekerdjaan kita
« menjenangkan publiek.

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