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bangsawan-bangsawan.

negeri.
Telegram kemarin doeloe, tentang Bestuursconferentie, antara lain-lain menga-

barkan:
Penghabisan dibitjarakan perkara pen-

Negeri.

anak

kepala-kepala

didikan

n
itoe akan
Dimana bangsawan-bangsawa
doedoek selakoe Kepala jang memerintah,

pergaoelan

didalam

,,baas"

mendjadi

akan

mereka

dimana

ramai: tjara “bagat-

makanah merekaakan mempertahankan kedoedoekannja, dan akan memegang prestigenja, djika jang diperintah lebih mempoe-

njai pengertian dari mereka.
Ditempat-tempat dimana tidak dapat lagi
tidak
n,
temoeroe
toeroenberlakoe adat
Kita mesti akoei, bahwa keadaan pada
perloe dibitjarekan tentang pendidikan

kepala-kepala anak Negeri. Paksaan sa- masa ini, amat menjedihkan bagi kaoem
ma sekali tidak terpakai lagi. Dengan hal kelocarga Kepala-Kepala Anak Negeri.
jang demikian, maka ocang kas negeri
Kemadjoean raiat jang terbanjak, lebih
maksoed

itoe dapat dipakai membantoe

djaoeh
ini. Sebetoelnja dalam hal ini ada terdjadi

risico jang ditanggoeng oleh ambtenaar-

kemoeka

familie bangsawan.

dari

pada

kemadjoean

Itoelah sebabnja, antara raiat jang ,,pinterbesar
begitoe
tidak
ini
tar
Cengan Volkshoofd, sering kita dapati
risico
in, tetapi
negeri-negeri jang di- pergeseran
hadap kepada
maksoed itoe.
Tiada lain jang mendjadi sebab, kare'ambtenaar jang dididik dalam djabatan la-

Itoelah socatoe onderwerp jang penting
didalam conferentie
poela dibitjarakan
itoe.

pembitjaraan -itoe,

Lebih djelas bocah
ialah:

Pada beberapa daerah didalam

negeri

na raiat merasa lebih tjoekoep mempoenjai pengertian dari pada Kepalanja, selebih
merasa
dang sang Kepala
berkocasa

dari

pada........ peladja-

ran !

Zaman sekarang
kian djoega

menghendaki.

pihak pemerintah

Demi-

telah me-

ini, didapati adat, bahwa anak-anak ber- rasa. Kepala-kepala
itoe haroes pintar
hak akan menggantikan pangkat ajahnja. dan terdidik djoega.
Apabila meninggallah seorang Kepala,
Djadi artinja, mereka mesti mengadjar
(seperti: Kepala Koeriah, Datoek-Datoek) kemadjoean raiat, dan pemerintah akan
maka anaknjalah jang akan menggantikan beroesaha soepaja kepala-kepala itoe seOleh sebab itoe, sekarang pihak Pem- tjepat-tjepatnja mendorong
kemoeka dabesar-pembesar berpendapatan, anak-anak lam perkara peladjaran.

Volkshoofden itoe perloe dididik dengan
Maksoed

oeang kas negerinja.

perkara ini, moedah

didalam

pembesar

Pembesar-

difahamkan, ialah : soepaja pada kemoedian akan diperoleh Kepala-kepala" anak

Negeri

jang mempoenjai peladjaran dan

pengertian
Didalam

tioekoep.

negeri

Landsgrooten men

adalah

,.asin”

. siapa salah?

Sumatra.
Adat

ialah

pergaoelan didalam

Didalam
setjara adat,

dah mendjadi

kemarin perkara

hoofdartikel

ini ada kita njatakan,

Kita harap sadja mereka dapat mengedjar.. Dan kalau tidak dapat,
kalau soe-

djadi orang jang memerintah, dan
ra'iat jang banjak mendjadi orang jang
terperintah.

perkawinan

Palembang

Baroe-baroe
ini kedjadian perkara per-

toenangan boedjang gadis jang menoeroet adat ditanah Oelocan Palembang.

Menoeroet adat ditanah Oeloean Padan menoeroet adat Simboer
lembang

Tjahja,

kalau

sepertinja ada gadis telah

bertoenangan sama

satoe

boedjang, mesti

- canItoelah sebabnja, maka candidaat
jai
mempoen
perloe
itoe,
didaat Kepala
pendidikan tjoekoep.

si boedjang tadi memberi tanda sama sidagis dan mesti terang sama kepala doe-

Pendapatan ini, sesoenggoeehnja soeatoe
Pendapatan jang soedah koe-

pertoenangan jang soedah sjah.
Dan kalau soedah sjah menoeroet adat,
djikalau timboel satoe hal seperti si boedjang ini moengkir kawin maka -segala
wang atau barang jang soedah diserahkan
sama si gadis tadi sama sekali hilang dan

K

.

no.

Sepoeloeh tahoen jang laloe, di Tapa-

soen.

Tanda

wang

atau

noeli telah diperdengarkan soeara, soepaja anak-anak Kepala Koeriah diberi pela- tidak
dan pendidikan

djaran

tjoekoep, soepaja

rima

itoe mesti beroepa dengan

barang

sebagai

mas

tanda

berhak lagi siboedjang tadi mene-

kembali

apa-apa

j.

soedah

diserah-

kan sama sigadis tadi.
kemoedian hari, ia akan mendjadi seorang
Dan kalau si gadis tadi moengkir ka"
Kepala jang pintar.
win maka segala barang atau apa sadja
“Sepoeloeh tahoen jang telah Inloe, orang jang si boedjang tadi kasihkan moesti di
Ktpala - Kepala kembalikan
banjak
dan si gadis moesti dihoemerasa, bahwa
memoebajar tekap maloe sama si
tiada
dan
nnja
koem
peladjara
Koeriah jang
adat Simboer Tjahaja.
menoeroet
boedjang
tankepangka
eki
askan, oentoek mendoedo
siboedjang itoe
kedjadian
kalau
Tetapi
nja, hingga datang soeara mengatakan :
meninggal doenia atau mati, apakah halhapoeskan sadja Kepala Koe- nja kepada sigadis tadi?
Demangriah, ganti dengan
Sebenarnja hal ini soedah terdjadi per-

Demang.

kara di doesoen Tandjoeng

Pada ketika itoelah djoega timboel soeara
meminta, soepaja ketoeroenan-ketoeroenan
Kepala Koeriah diberi pendidikan tjoekoep
atas belandja Negeri, soepaja pada kemoedian hari diperoleh Kepala Koeriah jang
pintar.
Sepoeloeh

tahoen lamanja so ear aitoe

memenoehi pergaoelan, sekarang baroe
dari pihak jang memerintah kita mendengar
samboetan, kita harap sadja djangan soedah
0.

yasin"

Didalam

«

pergaoelan anak negeri njata

terboekti, bahwa

kemadjoean

raiat jang

Batoe.

Didalam pertoenangan ini doea merpati soedah dikasih tanda 'pertoenangan
dari siboedjang beroepa wang dan barang
barang jang lain-lain kepada sigadis tadi.
Tiba-tiba hampir akan kawin maka
ini boedjang meninggal doenia (mati)
Kira-kira pembatja poenja timbangan
kalau si boedjang miti apa bolehkah dinamakan moengkir kawin djoega?
Tetapi dalam perasain kita itoe boekan
moengkir kawin sebab inilah datang kodraad iradat dari tbehan Allah.
Jalah tegdjadi perkara antara doea belah
pihak dikantoor Tandjoeng Batoe.
Dalam perkara jang terseboet ada salah
satoe pasirah jang menimbang bahasaitoe
tanda pertoenangan hilang sama sekali
dan tidak ada hak silaki-laki boeat terima
kembali.

banjak, tiada dapat ditahan-tahan. KebangTetapi soenggoehpoen begitoe kita bersawanan, toeroenan-toeroenan Volkshoof- kejakinan ada banjak pasirah jang koeat'den, jang kelak akan mendjadi Hoofd, kan pendiriannja jang barang itoe moesti
dikembalikan sama ahli silaki-laki jang
diganding oleh kemadjoean raiat.

Poenale

—

Perkataan jan gsebenarnja itoc memang
lagi kalau ditanah
tidak disoeka.
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KUPERS
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Sancti€,
calam

Tweede

&

Kamer,)

Dari verslag Twcede Kamer tanggal
25 Februari, kita petik sebahagian, maksoed pedato tocan Kupers (s.d.)

sangat lemah, sedang sama sekali tjoem”
djadjahan.”
terdiri — dari 31 orang, dan tidak dapa
(Multatuli.)
memeriksa dengan setjara kedjoedjoeran
hati. Spr. mentjela bahwa Regeering tiPoenale sanctie itoe
satoe matjam Pa setoedjos dengan peratoeran soepaja
mati tadi, sebal
boekan namanja
embpedakan “jang modern. . Sedjak ,da- lengan
tis
oesah diberi tahoe: lebih:
“Mtb
“soedah”dimaksoedkatr “daholoe Arb. Inspectte boleh mengoen- “
tocan Pasirah itoe jang koeatkan pendi- boeat menghapoeskan ifoe. Dalam tahoen djoengi onderneming. Hak boeat boleh
Lim- mengadoe pada
tatkala datang Arbeid
riannja bahasa itoe djoega boleh dinamakan 1918 Gouwverncur-Generaal van
elburg Stirum mengoemoemkan bahwa Inspectie tjoema theorie sadja. Ini djoemoengkir kawin, dan tidak laji
i pada
IL Januari
1926
poenale ga
diakoei oleh dr. Van Blankenstein.
barang tanda pertoenangan dik.
sanctic
bocat
reengamentcontract
akan Sedangkan Assistent Eropah tidak berasama famili laki-laki. tetapi diantara tocan
ni
mengadoe. Djoega hak koelie boleh
Pasirah ini kabarnja...... ... familienja dihapoeskan.
Sajang sekali karena Pemerintah Indo- memintak
dipetjah contractnja berhoedari sigadis tadi.
boeng ' dengan sebab keperloean jang
Dalam hal ini soedah terdjadi timboel nesia tidak meneroeskan itoc.
Tocan Fock mengoemoemkan satoe penting, . itoe djoega theorie. Dengan.
perbantahan antara tocan Pasirah-Pasirah
di Onderafdeeling Ogan Ilir jang hebat soesoenan baroe dari pemerintah jang alasan itoe dalam tahoen 1926 ada 146”
koeli j. memetjahkan contractnja
betoel waktoe Hoofden Vergadering di berhalogan kolot. Kaoem planters kem- orang
bali beroleh keberanian.
dan dalam tahoen 1927, tjoema 47 orang.
kantoor Tandjoeng Radja.
Tetapi penghapoesan poenale sanctie Spr. tidak membenarkan bahwa ia telah
Roepanja masih tetap pendirian ini.
soedah
berdjalan dan tidak akan diha- mempertoendjoekkan isinja poenale sancPasirah jang ... familinja itoe tidak latie di Geneve.
jak dikembalikan itoe pemberian dari la- langi lagi.
Dalam tahoen 1924 Kamer soedah berPada ketika itoe ia tidak mempoenjai
ki-laki jang mati itoe.
Tetapi hal ini kita serahkan sama toe- setoedjoe dengan kepoetoesan-kepoetoesan keterangan j. lebih baroe dari pada jang “
&
an-tocan pembatja bagaimana pertimba- rapport dari ,, Van Blommestein”, Moelai dioendjoekkannja.
1930
Koelie
Ordonnantie
akan
dioebah
Toean
Cohen
de
Boer
secretaris
dari
/ag
ngannja. (P.S)
saban 5 tahoen dengan maksoed meng- Ondernemersraad mempoenjai soerat-soe- “
1) Sepandjang pengartian kita, didjan- hapoeskan poenale sanctie dengan djalan rat keterangan jang paling achir. Spr.
djikan pengembalikan itoe djika salah jang perlahan-lahan. Dan lagi Arbeids- akan dapat lagi mengoendjoek kedjenasatoe fihaknja membatalkan kawin. Tapi conferentie di Geneve dalam tahoen 1928 kaan toean Cohen de Boer dilain-lain
hal diatas tidak masoek dalam peratoeran. — 1929 tengah membitjarakan soal ini. tempat. Spr. adjak toean Van Boetzalaer
Sigadispoen bersedia terima kawin, tapi Orang-orang jang merasa berkeperloean membitjarakan kembali apa jang dibitjasi boedjang sendiri tidak bisa kawin dengan ini sekarang meminta soepaja lekas rakannja di Geneve.
Ketjintaan kepada tanah air boekanlah
kerna mati. Anggapan Pasirah itoe sebe- didjalankan penghapoesan itoe. Spr. memjesali
akan
pendjawaban
minister
tenbererti
menoetoepi keadaan boesoek dalam
toelnja.
Red. P.S.
tang soal ini. Sekarang poenale Sanctie kalangan koeli-koeli dengan pakai seli—0—
patoet dihapoeskan dalam tempo jang tak moet tjinta. Toean Scheurer menerangTapanoeli.
kan pada 11 Juni di Tweede Kamer bahu
lama lagi.
Corr. ,Sinar Deli” menoelis:
jan
Tidak ada alasan lagi boeat memperta- poenale santie hampir moelai sama
Digiling auto. hankan itoe. Kaoem planters tidak berse- sifat badan. Spr. memperingati lagi
akan
pembitjaraan beberapa pemoeka-pemoeIsterinja tocan Djaloemalo vaccinateur dia boeat keadaan baroe.
Sebaliknja, mereka lawan sedapat-da- ka dinegeri Belanda dan di Indonesia
Padang Sidempocan suedah digiling sapatnja akan pemakaian koeli-koeli merde- jang
mempoenjai
pendapatan tentang
toe auto B. B. 1611.
Dengan keadaan pajah perempoean toca ka. Spr. memperingatkan soal ini dalam poenale sanctie seperti djoega dibitjarakan
boekoe dr. van Blankenstein. Penghapoe- oleh Spr. di Geneve.
ini dibawa keroemah sakit.
Spr. tetap berkejakinan bahasa penjeMakan-makan ke- san poenale sanctie ini sebagian besar
adalah perkara wang. Djikalau orang bajar rangan-penjerangan itoe berhoeboeng de2.
Saroedik.
gadjinja dengan pantas, tentoe orang akan ngan poenale sanctie. Penjerangan-penjeHari minggoe jang liwat oleh bebera- mendapat koeli jang banjak. Oepah-oepah rangan jang terdjadi dalam koelie-koelie
pa ambtenaar, saudagar-saudagar dan jang sangat ketjil jang ada sekarang, tidak jang berpoenale sanctie ada lebih hebat
orang-orang jang bekerdja di partikoelir akan dapat disimpan. Keboen-keboen jang dari di Djawa. Kedjahatan perkara tem-.
satoe tempat
soedah pergi ke Saroedik
peleng masih bertambah banjak. Pekerdjaan
Sibolga, me- membajar gadji lebih, tidak akan soesah
dari
M.
K.
3
kira-kira
jang
koeli dionderneming jang pakai poenale
mendapat
koelie
merdeka.
ngadakan makan-makan atau picnic.
sanctie terlaloe berat. Perbedaan mentaTentang
koelie-koelie
itoe
lari,
adalah
Picnic ini ialah bocat penoetoep hari
lebih
liteit antara planters di Djawa dengan
oepah
mendapat
mereka
disebabkan
raja. Lebih ramai ini dari tahoen jang
lain, kata dr. van Blan- Sumatra besar sekali, sebab assistent.di
ditempat
besar
soedah:.
sekalipoen ia mengakoe bahwa Deli mendapat koeli dari mana ia boleh
Sesoedah makan pengoeroes picnic ber- kenstein,
di
Ooskust
van Sumatra tidak seberapa dapat ambil kerdja seberapa bisa. Wakpidato mengatakan bahwa kalau ada
koeli konterak itoe dengan toenja soedah tiba, bahwa sekarang dalam
perbedaan
saharap
makanan jang koerang teratoer
sanc- masa jang singkat sekali akan tibalah
Poenale
merdeda.
koeli
dja dimaafkan. Dan diharap lain tahoen tie bekerdja hanja boeat menekan oepah waktoenja menghapoeskan poenale sanctie.
nanti kita bisa mengadakan seperti ini
Sekian pembitjaraan toean Kupers,
kaoem madjikan mendapat oensoepaja
lagi.
karena itoe mereka menetapkan
toeng,
Toean Baginda Oloan Soripada Demang oepah jang sangat rendah
Deli
Courant
menoelis sebagai
le klas Sibolga merasa gembira melihat
Bahwa dengan tidak oesah pakai poe- commentaarnja dibawah ini:
banjaknja toean-toean jang datang mera- nale sanctie orang bisa dapat koeli mermaikan picnic itoe. Beliau berkata inilah deka jang tjoekoep, terboekti seperti di
Tidak perloe lagi dioendjoekkan keatandanja jang kita di-Sibolga ada damai Malaka, dimana poenale
sanctie soedah daannja dalam perkara mana keterangan
dan diharap demikianlah kiranja seteroes- dihapoeskan. Betoel tjara mengambil koeli dari toean Kupers ini banjak tidak benar.
nja.
tidak Orang ini tidak pernah berdiam di Indobetoel
djoedjoer
dengan setjara
Wedana dari Rangkas Betoeng toean pernah akan diperoleh, disebabkan kaoem- nesia, tidak tahoe memikirkan apa jang
Moedjitaba terlaloe girang melihat toean- kzoem planters itoe bergantoeng kepada mesti diperboeat disini atau ia tidak tatoean jang datang makan - makan itoe.
Boemipoetera dan hoe keadaan negeri ini, tetapi ia merasa
Opzichter-opzichter
ini ke-Sibolga
wedana
Kedatangan
Mereka ini dikirim berhak djoega melawan poenale sanctie
mandoer-mandoer.
dalam pendjalanan verlof ,men- kedesa-desa boeat mentjampoeri koeli dan berhoeboeng dengan keadaannja sebagai
adalah
gowndjoengi familienja. Beliau poedji per- mereka mendapat oepah boeat itoe. Tidak seorang socialist, ja, ia merasa berkewaDan kasatocan hati orang di-Sibolga.
heran bahwa mereka dalam mendjalankan djiban boeat itoe. Sebagaimana di Genelau beliau nanti soedah sampai di Djawa pekerdjaan mengambil koeli-koeli itoe ve, ia soedah terang melanggar watas.
kembali ia akan beritahoc pada prijai- dibelandjai oleh satoe
immigratiefonds
prijaji disana bagaimama pemaridangan- dengan dibantoe oleh kaoem planters dan
Sekian D. Crt.
nja selama ia verlof di-Tapanoeli.
gouvernerent.
Kita dari Sinar merasa tidak perloe
Lebift djaoeh wedana tocan Moedjitaba
Spr. membantah brochure mr. Gohen
seperti
jang
tambah
commentaar, tjoema kita maoe,
hati
persatocan
spreker
mengatakan
de Boer jang melawan redenja
ini patoet diambil tjontoh oleh kawan- jang dioetjapkannja di Geneve. Tentang kalau boleh, peratoeran apa djoega jang
kawan di Djawa
keras boeat koeli-koeli, akan didjalankan, djanganlah membawa
perlindoengan
tidak ada artinja, sebab Arbeid Inspectie tjedera pada satoe pihak.

MEN aka

. pergaoelan anak

Tahoen

|

1348.

Ka

dari sekarang tentang pendidikan danpe-|

a, mereka akan ditinggalkan oleh
didalam ladjarannj
kelak akan lebih pandai dari
Raiat
raiat.

Kebangsawanan
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TJATETAN.
kepala anak negeri itoe tiada dioesahakan IJATETAN.

lei
diterbitkan doea lembar

Ini hari

—

enan
dari pi pihak toeroenan-toero
Oo.

Kalau

di ti

:
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Djoem'at

pertama.

Lembar

advertentie:

1 sampai 5 baris,f 1.50 Sekali moeat sekoerangkoerangnja f 1.50. Berlangganan boleh berdamai,
Pembajaran lebih doeloe,

Dari

f 20—
f Ba

Pembajaran lebih doeloe.

No. 23

AZIZ

gir. B. R. Sodjocangon.

ARIFIN

Beliau merasa girang soedah bisa samasama makan ditempat itoe. Sebab ba-

Boeat sementara diangkat djadi goenjaknja orang-orang jang ada toeroet didisana adalah tosan Sjech H. A.
roenja
satoe
kenal
sitoe dimana beliau tiada
dalam kalangan Islam namajang
Rahim
persatoc, kalau oempamanja nanti berte- nja ada
ditempat itoe. ' Meterkenal
moc ditengah djalan atau dimana-mana
kalau sekolah ini nanti
kabar
noeroet
beliau,
menegor
doeloe
diharap lebih
soedah siap akan ditambah lagi beberapa
karena ada lebih moedah orang banjak orang
goeroe jang faham benar tentang
satoe
mengenal satoe orang dari pada
beloeknja agama Islam. Seorang
seloek
orang mengenal orang banjak.
a menoeroet kabar itoe dipediantaranj
Pedato wedana ini disamboet dengan san dari Penang.
perkataan ,,horas" beberapa kali.
—0—
Poekoel tiga picnic berachir.
ekan InAgama Islamdi-Goe- Kalau orang Eropah mengado
lander
noeng
Sitoli.
Deli” di Sibolga menga,,Sinar
Corr
Dari orang jang datang dari Goebarkan:
bahwa
kabar
dapat
kita
noeng Sitoli
Eropah jang soedah tiga
disana sekarang orang sedang repot bela seorang
kerdja mendirikan satoe sekolah agama. tahoen lebih tinggal di Sibolga.
Didoega sekolah itoe seboelan lagi akan
Disini perloe dikabarkan bahwa ia tisiap. dikerdjakan. Tempatnja ialah dite- ada mempoenjai njonja banja seorang
ngah kota itoe betoel.

njai

jang

baroe

kira-kira

seboelan

ia

bawa dari Java
Tapi...sinjai tidak berapa tjinta roepas
nja

pada

Baroe

sitocan.

sadja

sama

kira-kira

dengan sitocan ia minta lepas.

20

hari

Begitoelah njai itoe sekarang soedah
kawin dengan seorang oppas. Sitoean
tidak senang melihat itoe. Soerat penga-

doean

lantas ia kirim

pada Controleur.

Antara lain-lain dalan: soerat pengadoeannja itoe, ia tjatji Inlander.
.... lantaran
njainja soedah kawin dengan seorang

oppas.

Achirnja
pengadoean tinggal pengadoean, sebab sinjai boekannja kawin dengan orang Eropah itoe, hanja sebagai

baboe dalan sadja,

1

Mandailing.
Djoeroe kabar ,S. D.“ menoelis:

Hari raja Sawal.
Toean Controleur
djoega

IChabar

toeroet

Soenggoeh poen soedah terlaloe lambat, tidak salahnja, saja chabarkan oen-

Kota dia

Kenderaan setan.
Besar dan ketjil.

membesarkan.

Siapa jang
diketahoei

Tiap-tiap kota besar atau ketjil, djika

inah.
Ketika diperiksaf'igf menerangkan, makanja ia berani
mas@fk kedalam pekarangan roemah ito
bab ia berdjandji
dengan Sadinah.

toek pembatja, bagaimana hari raja Sa- kenderaan setan hendak masoek kedalam
Perempoean ini
kota, mesti memperlihatkan ia telah ibetoel a
wal baroe ini telah dirajakan di-Kotano- sesoeatve
maximum - snelheid.
an.
Karadjan.
Maximum itoe ditoeliskan poda seboeah
Pa Bermoeta semoca pendoedoek
pasar
Kotanopan, laki-laki perempoean, toea papan, oempamanja sagala kenderaan jang
Tadi pagi Karadjgfi
moeda dengan berpakaian hari raja ber- melaloei kota tidak boleh dari 25 K. M. ka Landraad sel.

koempuel ke roemah penghoeloe Pekan,
Setelah diadakan sedikit djamoean, anak
anak sekolah Arab, Sjarifoelmadjelis menjanji dalam bahasa dan lagoe-lagoe Arab,
poedjian kepada 1 oehan dan Rasoel jang
moelia.
,
Kemoedian kaoem laki-laki pergi sembahjang hari raja rama-ramai kemesdjid.
moca orang perSelesai dari pada it
gi keroemah Demang. Disana p. t. Controleur bersama njonja-njonja dan politie
opziener soedah menanti. Kedoea togantoean dan njonja Controleur mengoetjap
kan selamat hari raja kepada sekalian
,
jang hadir.
Disini p.t. Controleur berpidato terhadap kepada jang hadir, jang maksoednja soepaja selamat oemoer pandjang,
toekoen

aman

damai,

dan

sentosa. Kepa-

da tocan goeroe maktab Sjaripoelmadjilis

ambil

dikatawain)

bi-

tjara sesocdah merasa heran toedjoean
pidato diatas kelihatan teroetama boeat
.
kasih selamat hari raja sadja.

Pendek kata tocan ini berharap soepaja
Ph. Demang dalam selamat peroleh dis-

berpoensatie itoe dan segera djoega
tambah naik pangkat, begitoe djoega be“mbte jang hadir.
Minggoe tanggal 16 Maart 1930. dilakoekan pemboekatin tanah lapang Voetbal club Kotanopas, dengan mengadakan pertandingan Torpedo V. C. - Pintoe
Padang.
orang.
Penonton lebih koerang 800
Selama bermain kedengaran soeara orang
jangrioeh, sebab kedoca club itoe samasma koeat, dan kesoedahannja. 1-1—
serie.

Dari Redactic:
ta toean

kirim

chabar

Lain kali diminjang

panas. Chabarnja tocan
dikota ibarat nasi basi,
djemoer sampai kering
reng didjadikan koeeh
——

masih panas-

disalah

sogatoe

toko

disini,

pergi

me-

la memboeka

dan

memasang

lampoe

Poera bersama per-

maisoerinja.

j.m.m.

itoe

mangkat

sekolah terseboet

Hidoepkanlah semangat |islam

! !

Nederlandsch Indische
Handelsbank. N.V.

Pada pertaroehan no. 75 ia masoekkan

100./s
99.
12

tidak

—0—
peti wang.

12.12.”
171,
1168./,

249.7,
249.1,
123.7,
123.7,
140.1,
90.1,
94.1,
86,
118”,
124,
35

10./,
10.
59.3

»
1

59.

Italic

»
»

1

Zwitserland
Kopenhagen

48.1,
67

Stockholm

67.4

Pn

|

wangnja sebanjak 1402 dollar dan keloearnja jang dibajar lain $ 1,611.
—0—

Frankrijk
Duitschland

dihadapan permaisoeri. Satoe kesedihan
djoega antara familie marhoem itoe,

Angkat

didji

ra-kira 3.5000orang banjaknja ada kalanja
ini mendapat roegi.

Medan, 27 Maart 1930.
T.T, Amsterdam
dihadapkan kemoeZicht
pesakitan, sebab
orang, dan Sadinah T.T, Londen

marin doeloe. Marhoem ini soedah lama
mengandoeng penjakit. Jang mahamoelia
ini baroe beroleh anak seorang dan ting-

Djadinja

"Pertaroehan" itozada

jang toeroetdalam pertandingan ini ada ki-|

Wisselkoersen.

nerangkan, bahwa
berdjandji dengan

Tjara Voetbal Club di Berandan.
Spelers Bindjei
Tapanoeli
V, C,
minta
dikabarkan:
Beroelang-oelang orang Berandan mengatakan dalam S.D. jang orang Bindjei

Keok

4—0.

club

jang

Mereka tiada tahoe bahasa

telah

keok

itoe

club jang paling lemah

ialah

satoe

di Bindjei (In-

ternational V.C.)
Baik djoega diterangkan bahasa satoe

club jang terkoeat di Bindjei, ialah B.T.V,
C., jang :berkali-kali telah mengoendang
mereka bermain voetbal ke Bindjei ataupoen Bindjei V.C. datang ke Berandan,

tapi mereka tinggal diam sadja.- Kalau
betoel P. Berandan V.C. maoe tahoe apa
Bindjei keok tjocba loeloeskan permin-

taan club jang diatas, jaitoe Bindjei Tapanoeli Voetbal Club.
Dia mengakoe djoega ada keoentoengannja semendjak boelan Augustus 1929
sebanjak 10.000 dolar.
Didalam pendjawaban

Toean

Stevens

lawyer (pembela), beliau menjatakan apa,

apa sebab politie tidak lebih doeloe menja-

takan larangan pada. pesakitan

soepaja

|

memperhentikan pertaroehan itoe, karena
perboeatan itoe soedah biasa dilakoekan
12.—
di tempat oemaem.
Tentang ini patoet djoega ditimbang
119 /,
MY, djika didapati perkara ,Salah pekerdjaan
87.
Magistrate tanja fasal wangjang telah
14037
ditahan itoe. Court. Insp. King meminta
soepaja semoea orang jang toeroet dalam

Chung Hua Bank.
28 Maart. 1930, poekoel
Shanghai

Khoe Si Tjong, koki pada Kedai Hak Hong Kong
Soei Kong di Nicuwmarkstraat, semendjak Amoy
Straifs
tahoen 1928 telah melarikan diri.
la lenjap dengan membawa peti kepoenjaan kedai itoe jang berisi wang f 600. PEGAWAI
NEGERI
pertaroehan itoe diberikan denda,
ialah
Beberapa lamanja Khoe Si Tjong medengan tidak mengembalikan pada merelenjapkan diri. Selama lama tenggelam Dipidahkan dari Tembilahan ke Taloek ka masing-masing wangnja
jang dirampas
timboel djocga. Demikianlah pada achir(Riouw), hulponderwijzer Moe- itoe,
nja ia kelihatan poela di Medan laloe
lih»
Hakim setoedjoe dengan permintaan
ditangkap.
3
Siaboe (Tapanoeli) ke Hanopan C. I. K. dan kepoetoesannja siterdawa diOleh Landraad pagi tadiia dihoekoem,
(Tapanoeli), hulponderwijzer Is- denda dengan dollaar 100,
$
1 tahoen pendjara.
mail :

—5
»Dia salah sama Politie”.

un

»Saja ada doea saksi, toean, jang bisa
menerangkan, bahwa saja tidak salah toean,

»

doea saksi bangsa Europa, toean !" demi-

»

kian seorang soepir

Landrechter.
Ia ditoedoeh,

meminta

dihadapan

ketika ia mendjalankan

auto, ditahan oleh Politie, dan politie meminta soepaja ia memperlihatkan rijbewijsnja, ia tidak maoe.

Bermoela ia dihoekeem f 25 denda. Ke-

Baroes

menghadap,

kemoedian ia meminta

soe-

paja perkara itoe diperiksa kembali.
Dalam pemeriksaan jang kedoea kali,

maling itoe beloem dapat ditangkap.
—0—
Awas-awas membeli barang.

—0—

Saudagar jang meninggal Doenia.
Tocan Tan Hoei Long, seorang sauA Sau merapportkan kepada Politie, dagar jang tertoca di Pangkalan Beranbahwa seorang jang tiada dikenalnja, dan telah meninggal Doenia dalam oesia
ditengah djalan Boolweg, menawarkan 14 tahoen.
kepadanja sebentoek gelang rantai.
Dengan
berubah
perhatian banjak,
Orang itoe menerangkan, gelang itoc djenazahnja telah dikoeboerkan di Be-

tandan.

kc

Siaboe,

hulponder-

wijzer Badee Alam:
Meulaboh
ke Barves, hulponderwijzer Oebaidi'llah Cid:

Matanggloempang

doea

»

doea,

wd.

hulponderwijzer

M.

Djanah :
»"

Meulaboh

ke

Laboehan

hadji,

hulponderwijzer Patoesan.

P.P, T,
P.P. 'T.

di Aminoedin,

tadi-

nja tijd wd. klek

'Pandhuisdienst

di

INDONESIA

Aneta

.

Radio

Pemimpin P.N.I.
dibebaskan.
Bandoeng, 26 Maart. Inoer Pertangkapan da-

lam boelan December dari pemimpin

P.

N.I. soedah dibebaskan. Tidak ada tjoehoep djalan boeat menahan ianja lebih

lama.

Pandhuisdienst
Atas permintaannja sendiri karena pindah pekerdjaan,
di perhentikan dengan hormat dari djabatannja sebagai schryver dikantoor Con-

troleur

Kawat.

batasari, seorang dari pada

Diangkat mendjadi klerk pada
kantoor

Chabar

(Atjeh)

ke Meulaboh, hulponderwijzer
Chalid Ibrahim:
Takingeun ke Matanggloempang

tika hoekoeman itoe djatoeh, ia tidak datang

Gentlements Store
djocal moerah.
Beberapa hari kemoedian diketahoei
Pedie Studie Fonds.
barang itoe boekan mas. Sebab itoe ia
Pembatja kita djangan loepa memeriksa
Atas initiatief j. m.m. Tengkoe Mach- merasa tertipoe, dan sekarang meminta advertentie Gentlements Store jang dimoed Ze'fbestuurder Pidie Kaleue dan pertolongan Politie.
moeat hari ini.
—0—
Laweueng pada Landschap terseboet telah
Toko itoe mengadakan djocalymoerah.
didirikan satoe fonds oentoek memadjoeTanda negeri soesah.
—0—
kan anak-anak Atjeh teroetama tentang
Journalistiek.
Boekan sadja pendoedoek Geloegoer
menoentoet Agama Islam, disekolah tinggi dan Petisah jang beroleh ganggocan pad
Dalam Oetoesan Sumatra kemarin terdan menengah diloear negeri.
waktoe jang achir, pendoedoek Padang tjantoem 3 gambar Caricatuur jang meFonds itoe sekarang djalan dengan baik. Boclanweg poen demikian djoega.
roepakan toean-tocan
Djauhari Salim,
Kalau pada dewasa ini ISLAM soedah
Oleh politie soedah dilakoekan peng- Moehd. Djanin dan Correspondentnja si
begitoe tahoe didiri memang soedah lajak- oesoctan, tetapi sampai sekarang beloem Paoel.- Dinjatakan disitoe, bahwa soenja.
dapat ditangkap pentjoeri-pentjoeri itoe. dah pesti toean-toean itoe akan meningAtas initiatief Tengkoe Po Machmoed
aan
galkan Oetoesan Sumatra.
kita terpaksa angkat topi.
Perkoempoelan
saudagarPabila, beloem diterangkan, tetapi tocan2
Djalan teroes PO.
saudagar
ketjil
Tiong
Hoa.
itoe soedah mengoetjapkan selamat berPadjan lomm !
:S. Atjeh" berseroe.
Pada tanggal 30 Maart j. a. d. ,perkoem- pisah kepada pembatjanja.
—0—
Kita rasa kepergiantoean2itoe dan O,
poelan Hing Schang Tong Yap Sia, ja
S.
adalah berhoebocng dengan crisis j.
itoe
satoe
perkoempoelan
saudagar-sau
Islam bergerak.
terdjadi
pada Maatscnappij Batak.
dagar
ketjil
bangsa
Tionghoa,
akan
meDi Garoet Landschap Sama Indra, ba—0—
ngadakan
soeatoe
kerdjaan,
berhoeboeng
roe-baroe telah diboeka sekolah agama
Sesoedah dilanggar auto,
Islam jang mana oprichternja beberapa d:ngan perkoempoelan itoe, soedah tjoeberdiri.
ditembak
mati.
'Tengkoe tengkoe jang terkenal dalam koep9 tahoen lamanja
0
Liwat
sedikit
tengah
hari tadi scckor
Landschap terseboet
»Saja berdjandji dengan baboe"
Koeda sado no.682, dilanggar sebocah
»Soera Atjeh” mengoetjap sjoekoer

Madjoelah

—0—

bahwa Soeltan Maulana Soelaiman' Noedin, Soeltan dari Boelongan (Borneo Timoer) Soedah mangkat di Boelongan ke-

galnja di Tandjoeng

dapat

kan dengan semboenji melakoekan, ada'
Chabarnja sadoe tsbt. datangnja dari dihadapan publiek. Court Inspector)
King bertanja pada persakitan, pet
.| Tembbong.sakitan memberi keterangan bahwa orang"
Perkaranja tengah dioesoet politie.

batterij. Seorang jang berbadjoe dan ber- ia memadjoekan doea saksi.
Saksi ini doea orang Europa, jang doetjelana hitam, dengan membawa satoe
goni dan satoe kajoe, kelihatan lari dari doek diatas auto. ketika perkara itoe terbelakang. Ia hilang ditmepat-tempat jang djadi.
Kedoea saksi menerangkan: ,,Politie
gelap.
Dari pemandangan sepintas laloe, orang tidak ada minta rijbewijs, ini soepir toeitoe roepanja seperti orang Tionghoa, roet semoea perintah.”
Hoofd Agent jang menangkap: ,,saja
bahoe badjoenja betempel.
Pendoedoak Geloegoer djadi berke- minta ini soepir dihoekoem berat. Berkadjoetan. Semalam-malam itoe pendoedoek li-kali saja minta dia poenja rijbewijs. tapi
dia tidak maoe kasip lihat.”
berdjaga djaga.
Landrechter (dengan keras soeara njaPendoedoek ditempat itoe soedah sering
dikedjoeti maling, tetapi sampai sekarang ring): ,lepasss!"

kirim ini boleh
tapi soedah di- dari pada mas, beratnja 2 boengkal. Terdan boleh digc- tarik akan keoentoengan, dibelinja dengan
gipang.
harga f 70,.

Ahamdoelillah atas oesaha Tengkoe-teng
koe jang mengenal dan mengetahoei per
bedaan zaman.

beloem

berdjalan dalam sedjam.
melanggar pekarangan
Hal jang sematjam ini dikota Bindjei selakoe saksi.
Zicht Londen
poen ada.
T.T. Australie
Tetapi ,,bang-bang" politie disana, memPesakitan memberi
tahoekan:
saja
Australie
bahagi kenderaan itoe dalam doea baha- sekarang soedah djadi laki bini dengan |... cht
T.T.
Amerika
gian, jaitog: ,besar” dan ,ketjil”. Sadinah”.
Djika kenderaan ,besar" meliwati laricht.
Amerika
Perkawinan
ini roepanja dilakoekan
nja dari maximum terseboet, ,,stop” te- sesoedah perkara itoe terdjadi. Dan p:
Japan
roes ditangkap.
kawinan itoe, adawmendjadi satoe boekt
Tetapi kalau kenderaank ,e tjil” liwat poela, bahasa Karadjan pada malam itoe /icht Japan
dari itoe, meskipoen melebihi dari maxi- masoek pekarangan'roemah terseboet de- T.T, Singapore
1
Britsch Indie
imum snelheid, ,,bebas" sadja : atau ka- ngan djandji.
.
sih: dog" dengan pentong ditangan.
.
Hongkong
Sadinah tidak maoe disoempah dalam
—0—
Amoy
perkara soeaminja,
Awas kantong!
Shanghai
,£10 denda"
Langragd, mempeoeskan
Manila
toekang tjolong. Soeltan Boelongan mangkat.
Belgis (per Belga)
Kemarin sore, seorang rekening-looper
Menoercet kabar jang lajak dipertjaja,
Frankrijk

minta pihoctang dipadjak sajoer.
Sesoedah
ia
memoengoet
hoetang,
p.t. Controleur oetjapkan djoega kebesaran hatinja soedah memimpin anak-anak tengah-poelangnja, ia diikoeti oleh 3 orang
baik. Ia harapkan seteroesnja Indonesiers dari belakang.
dengan
,
Oentjang ocang dipanggoelnja dibahoemendapat kemadjoean.
sebagai
berpidato
Demang
nja. Berangkali orang jang mengikoeti
Toeankoe
balasan pidato itoe, serta djoega oetjapan itoe, hendak merampok.
Sesampai ia ditengah djalan, dengan
terima kasih kepada sekalian j"ng hadir.
ta'diketahocinja,
topinja soedah berasap.
e.
nsati
Beroleh dispe
Dilihatnja
topinja
soedah berloebang didisBerhoeboeng dengan pemberian
tengah-tengah
dan
ramboetnja poen toepensatie kepada Toeangkoe Demang Ba- roet terbakar, sampai hangoes goendocl
ginda Indang Sobolaon di Ketanopan, ditengah kepalanja.
maka Ini. Ambtenaren di Kotanopan pada
Boleh djadi ta' dapat orang jang me15 djalan 16 Maart soedah pergi keroe- | gikoetinja itoe merampok, sebab itoe
mah beliau oentock mengoetjapkan sela- dilemparkannja poentoengan rokok diammat kepadanja.
diam keatas topi si rekeninglooper.
Moela-moela tidak berapa Inl. Ambtesangan
naren jang tinggi pangkatnja hadir, keKoeda mengendera sepeda.
banjakan Ambtenaren ketjil sesoedahtamoe
Tadi malam kira-kira poekoel9, seboejang hadir akan diperdjamoe, datanglah
Ini.” Ambtena- ah sado no. 799 jang datangnja dari arah
lagi beberapa
hadir
Na
Royal bioscoop, disimpang tiga Shangjen jang tinggi.
jang haistraat telah “berlaga dengan seboeah
tinggi
ren
Ambtena
Inl.
Seorang
datang berpidato dengan sepeda jang datangnja dari Shanghaistbelakangan
raat. Kedoeakaki depan koeda itoe masekira-kira begini:
orang jang boleh diseboet di soek kedalam djari-djari sepeda terseboet
Kami
»garin gg
laloe tersoengkoer hingga kedoea belah
Kotanopan ini, soedah
rimgnja” datang pada Tk, jalah per- loetoetnja berdarah.
tama mengoetjapkan- selamat Hari Raja,
Sipengenderai sepeda tidak koerang
minta maif oepat poedji lahir dan bathin, soeatoe apa, keroesakan hanja djari-djari
mengoetjapkan selamatlah hen- roda moeka, stang bengkok dan standart
kedoga
daknja Tk. beroleh dispensatie jang soe- bengkok.—
—0—
dah disangka tidak akan dapat lagi scbagai saja telah batja di Pertjatoeran.
Awas Maling.
Penoetoep pidato :toe dioetjapkan soeKedjadian ini malam tadi poekoel 12.
paja beambtejang .hadir bebas ,n aik
Toean Hadji Hasjim, jang tinggal di
Pnagkat".
| Geloegoer, soedah terkedjoet dari tidoerMendergar pidato itoe, seorang dianta- nja jang njenjak, sebab mendengar soearendah (jang boekan toe socara dibelakang roemahnja.
ra ambtenaren
garing-garingnja

'bersalah,

Koetaradja

Professor Boerema
ke Stockholm.
Bandoeng, 26 Maart. Soerat kabar

A.LD. kabarkan bahwa prof. dr. J. Boerema, directeur dari Koninklijk Magneti-

Sjamsoeddin.
Onderwijs.
Diangkat mendjadi onderwijzeres pada

sch en Metereologisch Observatorium di

Normaal School voor Inlandche hulpon-

rieme

derwijzeres di Pematang Siantar, tadinja
tijdelijk onderwijzeres disitoe djoega.
Diangkat
mendjadi tijdelijk onderwijzeres der 3e klasse, dan ditempatkan pada H.LS, no 2 di Medan Mejuffrouw

Weltevreden soedah diperintahkan dalam
permoelaan boelan Juli akan berangkat
ke Eropah, oentoek menghadiri OuatUnion

Assemblee

Geodisigue

Generale d'"

et Geophy-

sigue Onternationale.
Kemoedian
mendjali

baroelah

prof.

Boerema

verlofnja.

Dari Volksraad.
G.C. Asbeek Brusso tadinja particulier
Contract dengan K.P.M.
Medan.
Batawi, 26 Maart. Pendjawaban Regeering dalam termijn kedoea soedah diW eeskamer.
Diangkat

— boeat

sementara

mendjadi

terima.

Wakil Regeering peroesan oemoem,
Agent pada Weeskamer di Bengkalis, P.
P.L.
Doornik, Boekhouder der Lands- toean Van Anrooy, menjatakan bahwa pemerintah tidak setoedjoe dengan
chapskassen di Bengkalis.
amendendement Ruckert dan motie oentoek mengadakan commissie pada Ordon-

SPORT.

nantie. '

Perkara bertaroeh.
MagiStrate
Singapore.
menghoekoem
sibersa-

”

Regeering menolak motie van Helsdingen boeat menempatkan seorang
Regeeringscommisaris di Indonesia, be-

Yitoe djoega motie memberi potongan
atas tarief ongkos penompang jang ditelah 100 Dollar.tapkan 18 pCt itoe dan ganti keroegian Oleh Magistrate Singapore telah didja- jang berdjoemlah 2 ton itoe akan dihatochkan hoekoeman pada seorang bang- poeskan.
Ta
Regeering berpendapatan bahwa tensa Eropah — nama E.B. Evans dipersalahkan bertaroeh wang didalam pertan- tang mereka kelocarkan sekolah-sekolah
dingan
football
competition" di Indonesia akan didjadikan pegawai
jang beberapa hari berselang diadakan.- (boeat K. P. Ml) tidak perloe dimasoekkan
Toean E. B. Evans ini bekerdja pada dalam contract.
Hong Kong Bank Singapore.Dimadjoekan motie van Helsdingen

Terdawa dibela oleh E. A. Stevens.-

Terdawa menjatakan keheranannja
perlakocan pehak politie jang tiada
ngan memperingati lebih doeloe
perbocatannja itoe, ada terlarang,
hal diwaktoe

itoe ia zda

berdjoempa

boeat memindahkan Regeerings-Commis-

atas sariaat ke Indonesia, #letie mana diteride- ma dengan tidak oendian soeara. Toean
jang 's Jacob, Fruin dan Diephuis tidak sepada toedjoe.
de-

Motie Ratu Langi

soepaja

Regeering.

ngan tocan C.P. O. dan toean itoe tidak toeroet ambil bagian pad : kapitaal K-P.M.
ada mengatakan padanja bafiwa perboe- ditolah dengan 22 lawan 19 soeara.
atan

itoe

melanggar

peratoeran

negeri,

apalagi toean itoe ada berkata jang perTadi pagi, oleh Landraad, diperiksa auto dimoeka kantoor post dikota ini. boeatan itoe boleh dilakoekan.
Terdakwa minta damai sadja, jaitoe
satoe perkara jang loetjoe djoega.
Koeda itoe patah kakinja sebelah moeka hingga t& ada harapan akan
dapat dengan mengembalikan soerat-soerat dan
Pada soeatoe malam, seorang Recher- dipakai.
wangnja jang dirampas itoe, soepaja wang

Setelah itoe

tentang potongan

kos penompang,

dibitjarakan

motie

18 pCt. dari tarii

dengan

soeara, tetapi ganti k
djoemlah sama sekali 2

22

baik dengan 23 lawan Aa
Setelah dilakoekan pemeriksaan, poli- itoe dikembalikannja pada jang poenja
cheur melihat dalam satoe pekarangan seMotie Ratu
i ten
orang Europa di Javastraat, soeatoe baja- tie teroes menembak mati akan koeda masing-masing jang toeroet dalam perta- sekolah-sekolah di
toehan itoe.
.
! ngan hitam,
terseboet,

“

'

Toean Diephuis akan tidak 'setoedjoe
'dengan motie ini. Kemoedian 'segala ran-

Lelang

Executie.

SIAPA LAGI ......!? |

tjangan jang soedah diterima baik itoe
Pada hari Selasa, tanggal 8 April kiradibitjarakan dan dengan tidak oendian kira poekoel 11 pagi, akan didjoeal diditerima baik, toean Middendorp tidak moeka
orang. banjak “dihadapan tocan
setoedjoe.
Vendumeester Medan:
Zitting loear biasa inipoen ditoetoep.
Sebidang tanah kebon dengan segala
jang ada terletak diatasnja, kebon mana letaknja dikampoeng Petoembah,

Advertentie

sebagaimana

grant

dalam

Sulthan No. 119 tertanggal 7 Augustus
1926 dan grant mana soedah dibeslag
oleh b.s. Griffier Landraad Medan 1
pada 13 Maart 1930 goena meme noehi
Landraad Medan, jang dipoevonni:
C

MEN
Irena

TAN'S COMMERCIAL CLASS
Frederik Mendrikstraat

dinjatakan

toes

pada

1929 dalam

Sekarang ada :

Machine
Moclai
Medan.

Medan

minastraat 89.

HARGA

JANG

barang-barang dengan
SANGAT

MOERAH

Kemedja harga dahoeloe f 11.50 sekarang f 1.99 & f 0.99
Kaoeskaki ,,
£ 450
f 1286 f0.49

Pyama's

Berlangganan dan masoekkanlahi
Advertentie toean pada

DELI”

MOERAH.

seperti :

.,

Sepatoe Timtur
Dassie harga
dan

lain-lain

3

f2250

,

f 5.996 f3.24

f2250
f 1.75

sampai

f 6.986 # 4.98
f 4.75sekarang
f 0.296 fO.l1

seperti topi vilt, topi pet, badjoe mandi,

anak badjoe dari keloearan fabriek Jansen en Tilanus,
Ikat pinggang dan sebagainja.
Seratoes kraag-kraag harga dahoeloef 1.— sekarang f 0.13

H
“4

GENTLEMEN'S

Company

STORE,
52

15
—
MEDAN-DELI
—
Te lefoon 1451.

No.

1 Juli 1920. kita
poet diatas

socdah bocka satoe bengkel di Kapiteinsweg no. 15

ja memperbaiki ke roesakan dari machin Reken Machine, Gramapihoon,
Duplicator

dan

lain-lain.

Sanggoep membocat,

|

direken

moerah

Stempel

koentji kas

Jak dan

Jain Jain,

Onkost

PE

reparatie

sadja.

Bisa dipanggil Walam kantor keboen-keboen.

baroe, tetapi |

Menoenggoe dengan hormat,

pekerdjaan soedah lama berdjalan, dirapi dan

Selasa dan Raboe jang akan
datang kami moelai

dari beberapa party

|

BH SINAR

- Gebouw - Paleisweg.

DJOEAL

|

8

ul, Corona dan lain-lain, djocga letternja bisa dirobah menoeroet

|

Kita poenia tempat, moelai hari
ini (15-3-30) boeka baroe di Wilhel-

tanggoeng

laat

Senen,

STORE.

anggocp memperbaiki kerocsakan dari machin-machine Typewriter,

—

tempat

pada

Kalau

AV ROS

M. K. KASIMAN
Batikhandel & Lotendebitant
I/ Daroestraat 4 — Padjak Gantoeng

Repairing

Kapiteinsweg,

Coiffeur

lot.

kita tidak tanggoeng

Pendjocalan ini dilakoekan diatas tanah
terseboet dikampoeng Petoembah dihadapan tocan Vendumeester
(diadjar dalam bahasa Melajoe)
ENGELSCH: Goeroenja Boemipoe- Executant :
Meester R.f
tera F.M.S. jang biasa mengadjar
koe.
dari Marugappa
Systeem kita
semocanja
praktisch,
Chettyar.
djamin lekas pandai. Troesa dipoedji lagi, Geexecuteerde: Wan Ocsman Basjah 1
kerna soeda terkenal. Pembajaran f 5.—
De b. s. Griffier var n den
seboelan, beladjar 3 kali 1 Minggoe
Landraad te Medan.
Katerangan lebih djaoe boleh tanja |,
G. PARAPAT.
jang 9 terseboet
diatas
p ada tempat
p
moelai 6 — 9 malam.

Soenggoeh

saban

jang terdaawa.

TYPEMACHI NE: Cursus 6 boelan
BOEKHOUDING:
idem

Wilhelminastraat 89

|

perkara:

Murugappa

mengadjar keperloean-keperlocan djaman
sekarang lekas dan hasilnja menjenangkan.

nja dikaboelkan pada siapa
| jang kirim Postwissel f 14.—

Il bocat

Chettyar, sebagai sip: endaawa dan
1. Wan Oesman Basjah, 2. Wan Oemar
dan 3. Datoeg Abdul Chatib sel bagai|

Sci: Rengas Medan,

|

Pesanan diloear Medan ha-

20 Jul 1929N: 0.30-|

tanggal

Berhoeboeng dengan lakoe| nja Lot-lot. seperti kilat, di| peringatkan kepada
Publiek
dalam Kota soepaja bersegera| lah datang ini djam djoega
| pada kita boeat ambil itoe lot
Persediaan
tinggal sedikit
lagi.

GENTLEMEN'S

M.

menjenangkan.

Selakan tjoba !

IDRIS,

PENGOEROES.
36

TOKO

KOEPIAH

NOERAIN

lIar

—

Kesawan No. 75
Medan.
Seksrang kita berada pada tahoen
1930, teatoe kemaoean dan kegemaran
poen membawa pendoedoeknja pada
kemaoean tahoen 1930.

Banjak pakaian ditahoen 1929 pada

tahoen

1930

ini soedah

»uit de mode”
petji

pada

ini,

banjak

soedah berobah potongannja.
Sekarang

orang

soekai,

KATJA MATA

dan barang klontong

TJIN TONG &

kita

poenja

Markstraat No 3.-—
Sanggoep

potongan

toko tersedia

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.

tidak oesah keloear oeang.

mata

dengan

ongkos

bali. Diloear kota tocan kirim sama Bestelgoed, Postpakket. Saja pak jang baek, saja kirim kembali adres

tocan- tocan
pertjoema.

Boleh toekar katja jang
ta
'tjotjok
lagi
dengan
toean
tocan
bagi
besar
Keoentoengan

kita kasi rabat jang pantas.

toean.

THE GLOBE Chemische Wasscherij
Huttenbachstr. No. 4

—

MEDAN

Tel. No. 796:

JB

SPORT - ARTIKELEN
Moelai hari Rebo 26 Maart

sampai 31 Maart

bitjara dan bernjanji

1930.

menjadjikan
nT!

(didalam hoofdrol) jang mempoenjai

VOETBALLEN

he Jazz Singer”

SEPATOE

soeara merdoe dan permainan haloes.

RACKETS

BOLA

BOLA.
FOX

PUTTEES

PERKAKAS
SAN DOW

MAIN BOXEN
500
0 maan

TROMPET

PEMBOEROE

Soeatoe pesta dansa jang dihiboerkan dengan
muziek, memberi soeatoe pemandangan jang

telinga.

dan

menjedapkan pendengaran

Soeatoe film dari Al Jolson jang beroleh hasil
banjak, menggemparkan dan akan mendjadi
soeatoe kenang kenangan bagi penonton.

Pm
pan

LP

—

K
ge

Pisau

u-ITZAmup3

Soedah sedia

FLUIT

mengembirakan,

51

Menoenggoe dengan hormat

36

Australasian Films (East) Ltd.

dengan AL JOLSON

warna. Kita sanggoep tjoetji kering matjam baroe,
pakai obat-obat tidak roesak dan toekar warna kem-

ke-

Djoega sedia barang-barang klontong. Boeat beli banjak boleh

Deli. Bioscoop
Film

njonja - njonja

Pakaian jang kotor soesah ditjoetji kalau ditjoetji sen-

periksa katja ma-

sehatan

dan

diri mendjadi Ioentoer atawa Soedah hilang dia poenja

Menoenggoe dengan hormat.

“'

Toean-toean

MEDAN

ta jang tfbtjok oentoek

jang

sekalian potongan itoe, demikian djoega
potongan lain

5

:

petji-

pendek, orang bilang pesen SOEKARNO namanja.
Dalam

Co

Menjediakan segala roepa katja mata.

terpandang

demikian dioega
tahoen

. TOKO

uZpuns

—

M.

MEDAN

LAMPOE SENTER
»Brilliant Search Light”
bocat menembak di waktoe

malam

dan

tangkap pentjoeri.
Tjahajanja

300

Meter

kira - kira

djaoehnja.

| Di isi dengan
CARBID

HARGA
TETAP
MOERAH

boeat

000000000000000000

BRILLIANT dan INTAN
DIIKAT DENGAN MAS DJADI
PERHIASAN
MODERN.
Menerima oepah, dan sedia
— dioega jang soedah siap. —
Sedia

bermatjam
permata.

- matjam

Kwaliteit baik
Pekerdjaan

netjis

Toekang

dari

Cylon.

PERDJANDJIAN:
tidak setoedjoe dengan
barang jang disoeroeh

bikin, wang dikembali—

kan

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

Semasa badan masih moeda, disitoelah segala-galanja berhimpoen. Tenaga mengalahkan koeda, ketangkasan melebihi acrobat dan aksie menjeroepai filmster ! !
Semasa
sinja

moeda

apa jang hendak

rasanja,

@tentoelah

kenangan

BROS
intan

#1
E|

—

moelai

koerang

jang

& rena itoe, agar soepaja

lama

tenaganja, nafsoe moelai kendor, &

itoe menjedihkan

kekoeatan

HISTORY,

Terbikin

perkabaran
Pokok

“

LITE-

Saban terbit membawa

lengkap

sa mata jang koerang terang bisa kita djamin tjotjok dengan
katjanja, sehingga penglihatan terang seperti sedia kala.
Dan djoega moelai 1 Maart sampai 31 Augustus 1930
siapa-siapa toean-toean jang beli katja mata dari kita akan kita
kasi persen satoe pasang katja, matjam mana jang toean-toean
soekai, djoega nanti perkara onkost memasang kita vrijkan,
Siapa-siapa

£
»
“
?
?

toean-toean jang penglihatannja koerang

terang,

soeka tolong pereksa dengan tiada memoengoet onkost
Menoenggoe kedatangan toean-toean
dengan hormat.

KIE HOEI
Toko

Katja

SENG & Co.

Mata

LUITENANSWEG

en Toekang

No. 24

Gigi.

TELEFOON

MEDAN.

No. 1297
s

MANDAILING
HOTEL
SIBOLGA

& SOCIETY

jang

oleh:

S. M. NAWAWI ALMANDILI.

Leider dari pers Islam jang
merdeka.

Moelai ini hari kita baroe terima perkakas boeat pereksa
mata jang model baroe. Perkakas ini kalau dipakai boeat perek-

timboel poela, makanlah Obat Koeat Safoef Hidjazi. Ta &
perdoeli berapa 'oemoer toean, Safoer Hidjazi mendjadikan toean W

& 26

RATURE

Toko Katja Mata Jang Termasihoer.

sadja. Oleh ka-

Fl 6 moeda kembali moeda didalam erti. jang sepenoehnja. Djangan W
&@ dikata orang moeda, sebali ia memakai obat koeat ini, sepoeloeh &
&@ kali ia gojang kepala !!
»
Heran dan mengadjaibkan akan perobahan atas dirinja ! ! ! ?
&

Baitud aPeblidhid Ly: Maradja dayuti Loker

Awas Batja Teroes.

kembali lagi, nafsoe jang hilang

$ Harga per blik f 0.80.

POLITICS,

dipoea-

$

& anggota,

dan

memoeasi

dialami !

TOKO
—- Tockang mas
Kapiteinsweg No. 4

orang

karena itoelah masanja segala-galanja hendak »

.

esoedah toea terkenanglah kembali pada masa jang soedah lewat, H
@ ketika mana kehidoepan seoempama didalam mimpi. Ketika sendi &

—

en

DITJERMINI.

OENTOEK

Menoeng5o0e dengan hormat

EDWIN

O.K.S.

MEDAN,

BOELANWEG,

PADANG

55

000000000000000

000000000 00000000000000000000

dari

pergerakan jang penting,

istimewa dari kalangan Doenia
Islam.
Tidak

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

perloe dipoedji lagi.

segar.—
Ada sedia goedang

Ia ada Lectuur Islam jang patoet di batja di saban-saban roe-

mah tangga kaoem Islam,
Sebab itoe patoet disokong.
Harga langganan.
Di Indonesia 3 boelan
FF. 2.50

Loear

,

P

Kantor.

Makanan
'Tetamoe

"A

dioeroes oleh pelajan-pelajan
selamanja

—
Java.

diterima

Tarief sewa kamar
satoe

dengan

dengen bersih.

boedi manis !!

moelai dari f. L—

f 2.— f£ 2.50 dan f 3.—

malam

Redactie & Administratie
Straat

auto oentoek passagiers. Kamar mandi dengan

air bersih dari waterleiding.

(Saban terbit moeat
gambar-gambar penting ).
Ngasem
15

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.
Djika

teean dihinggapi oleh sematjam penjakit, djangan

toean

toenggoe

Menoenggoe dengan hormat

Djokjakarta,

MARAH

Segera

BONGSOE

penjakit

itoe

sampai

mendjadi

besar.

toean mentjari tabib jang dapat memberi pertolongan bagi toean.

Eigenaar.

TABIB

BRITISH

a

INDIA

S. R. B: RAM
Waktoe

adalah

jang

tiada berbahaja

Tabib

jang dapat memberi soeatoe tanggoengan kepada toean.

»

DJOEGA FERLOE
ORANG MENDJAGA DIRINJA.

S. R. B. RAM
mempoenjai

soerat

soerat

soerat

dari

penjakitnja
diantara

soerat

jang

berbahaja,

hajat dan

jang berada

mati.

Oleh sebab itoe, djika toean, atau familje toean,
atau kenalan toean, bila dihinggapi penjakit,
diselakan akan datang mengoendjoengi dan
menanti dengan hormat.
,

Onggoer obat Ye, Boelan MuNigifera

ka bandingyanya letak Ta |

Kalau moesim penjakit lekas beli

badan

mempoenjai

boekti, beberapa banjak orang jang telah disem-

boehkan

Moeka poetjat, badan lesoe, makan tiada enak, malas bekerdja, ani semosa ada
meroegikan pada kewarasau

poedjian,

S. R. B. RAM

soepaya Jangan argoda.

India

— Thabib British

Wilh8lminastraat 115
Telefoon No. 1326.

Medar?

..

Orang perampocan waktoe
boelannja datang peroet merasa
moeleskepala
dan

pinggang sakit, kaloe tiada di openin lama lama djadi sangat berbahaja.

Tjoema

Anggoer

obat

Tjap

Boelan

ada tersiar

di

pada: TOKO

antero tempat dan gampang
Selaloe sedia SANITUBE,

obat

dibeli.

boeat mentjegah sakit perampoean

jang moerah

HADJI

ISMAIL

Sedia: Petji tempahan,
anak. kemedja soetera.

Telefoon

FOO

SENG KIE

No. 789, Postbox No.

badjoe

anak-anak, topi anak-

Pajoeng soetera, alas kaki dari boeloe kambing, banjak
matjam

jang

lain.

Harga moerah, barang bagoes.

THAI

Oudemarkstraat 2 Medan

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

harganja.

Hoofddepot:

POO

EUROPA

Dari mode
sampai mode Timoer

- Dispensary

114, Kesawan

No. 61, Medan.

Mode

paling baroe.

Menoenggoe dengan hormat,
Telegram adres:
ISHAK
2

ISMAIL

Adres soerat-soerat dan pesanan:

Medan.
Oudemarkstraat 2 Medan.

“

LI

D

No. 23 Djoem'at 28 Maart 1930 —

Saudara Pilzoedski bernama Jan mengadjak mendirikan satoe kabinet jang
mengandoeng sifat fascisticsh, sebab

27 Sjav al 1348

Tahoen ke I. ada lidnja Parlementaire Regeerings minTIONGKOK
Perang saudara.
Sjanghai,

Kawat

Chabar

Khai

26 Maart.

Shek

soedah

President

berangkat

pemimpin-pemimpin

Peratoeran jang teroetpma dilakoekan
boeat mentjegah itoe ialah dengan meninbersalah.
Gezante-Sovjet di- dis kepada orang jang
Politiek
anak
negeri
menoedjoe kepada
ntaa
min
per
tolak
ketjerdasan oentoek mentjapai pertangnja.

BELANDA.

Chang

ke Ning Po,

dimana ia hendak memboeat
dengan

tara.

NEGERI

Kapan berkeperloean. Tjobalah doeloe pada adres ini.
Djoega Boekoe-boekoe, Kertas-kertas dan Perabot-perabot
keperloean kantoor. Panggil sadja telefon No. 1300 atau
pesan dengan soerat.
Segera dan rapi Order toean-toean
itoe dikirim. Harga Melawan
Boekan omong. Tjobalah.
Ditanggoeng menjenangkan
Mesin baroe. Letter baroe
Perkakas baroe.

derheid,

ked oa.

Lembar

Oepah tjitakan dan Stempel.

Jan

conferentie
barisan Oe-

DRUKKERIJ

Bagaimana perempoean haroes
mempoenjai kelakoean.
Soepaja

goengan jang lebih besar dalam kalangan
Den Haag, 26 Maart. Toean Albarda Pemerintah.
arkan
dikab

26

DJERMAN.

menerang-

Premier

Maart.

kan dalam dabat vergadering di Senaat,
Peme
tentang penghapoesan sendjat:
m
dala
bahwa
Crisis
rintah.
daratan dalam Keradjaan Perantjis adalah
perkara jang terpenting bagi doeBerlijn, 26 Maart. Crisis dalam per- satoe Pembitjaraan
ini dikelocarkan keh
nia.
kara peroebahan oeroesan ocang soeda
gan tika membitjarakan begrooting Tentera.
semakin penting, sehingga dalam kalan
Satoe djoeroe kabar officieel lain mepolitiek merasa perloe akan diadakan se-

Berlijn,

sesoenggoehnja 44 pCt. dibawah sebeloemnja waktoe perang. Meskipoen ongkos
bertambah besar, tetapi hal itoe ada berhoeboeng dengan harga-harga barang jang
naik dan belandja extra jang sebagai ha-

Hilangnja Kotepoff.
26 Maart. Orang-orang Rus

angkan
jang keloar dari negerinja mener
mempoenjai
mereka

bahwa

ada

tidak

tentang generaal

keterangan-keterangan

jang dibawa lari itoe.

f

Ia ditoetoep sementara di Moskou, dari
ia dibawa

sana

ke Siberie

pada

jang liwat.

minggoe

.

Ada diterangkan, bahwa namaitoe kapal
ialah
jang membawa

Rus

Koetepoff

»Spartak

silnja pengoerangan

diensttijd militair.

Telefoon

Middellandsche

pact, dengan

Zee

Perhoeboengan dagang Rus-Inggeris.
»
Moskou, 26 Maart. Pesanan-pesanan
Rus kepada Inggeris selama tiga boelan

staking

Hanau
makan.

roet satoe methode boeat mentjoba menoen-

nan itoe.

Tardieu

PERANTJIS

pertanjaan kepada minister:
kedjadian-kedjadian
1. tentang

jang

menimboelkan bahaja darah jang mengeHanoi
rikan itoe di Yenbay, Honghoa dan

peratoeran-peratoeran apa
dan tentang
akan dilakoekan oleh regeering oentoek
mentjegah leider-leider — revolutionnair,
dan

peratoeran-peratoeran apa2. tentang
kah jang dirasa boleh didjalankan oentoek

|

mentjegah student, Annam jang berhaloean
extremistisch di Parijs jang mana pada
tatkala perajaan Indo-Chineesche Universiteit-stad jang dihadiri oleh President

Republiek, oleh karena teriakan

toekang

Parijs,

kembali
waktoe

Kabinet
kalah.
26 Maart. Regeering Tardieu

lagi mendapat

dilakoekan

kekalahan

pada

soeara

pengoendian

dalam kabar tentang motie dari oetoesan
radicaal socialisten, dalam mana diminta
2. millioen francs oentoek mengoempoelkan
reserve gandoem, goena persediaan bagi
'Tentera pada tatkala timboel kedjadian
jang tidak disangka - sangka.

Atas nama Regeering spreker melawan

keras akan atoeran itoe hingga
hannja tidak dibenarkan.

kesoeda-

POLEN.
Crisis

dalam

Kabinet.

Warschau, 26 Maart. Marschalk
Pilsoedski membangoenkan satoe politiek

jang membawa kepada kekatjauan.
Ia minta soepaja kawannja separtij,
proffessor Szymanski, boleh toeroet dalam

pengatjau itoe, tedenja seorang spreker
bahwa
perdjandjian
dengan
soedah terpoetoes, dengan meminta kele- kabinet, -oetoesan.
oetoesan
pasan atas 13 orang j. dihoekoem mati
le.
tidak ambil tahoe dengan oeroedi Janbay dan segala orang-orang tahaRegeering atau sikapnja, 2e. tisannja
uina.
Indo-C
nen politiek di
g boeat meParijs, 26 Maart. Waktoe membitjara- dak dilarang oleh Regeerin
ahan
aan crengadakan
pertamb
pemboek
,
Senaat
di
han
kan begrooting Tanah Djadja
setengah|
rangnja
sekoerang-koe
4.
Idiet,
Yennegeri
anak
bahwa
Lebrum berkata,

baij njata memboeat pemberontakan itoe | tahoen . tidak
dengan sebab mengandoeng: permoesoehan. | vergadering.

ms ALKISSAH
# PEMOEDA DELI

“

dikissahkan oleh
»SINJO DELI”

2

DJIWA JANG MELAJANG.
Djika moesim

saldioe,

pohon-pohon

jang

me-

mekarkan daoen-daoennja serta soeboer dan elok
benar, djika dipandang telah berdjatochan ketanah,
tiada ada soeatoe pohon-pohon lagi jang meng-

imdahkan keelokkannja.
Djika

moesim itoe telah liwat

poehoen-poehoen

kajoe itoe poen moelai poelahlah kembali seperti
jang biasa,

2
"Sebagai
sama

itoe djoealah- adanja

manoesia,

penghidoepan se-

£

Manoesia hampir tiada mempertjajai, bahwa nanti
(aoeatoe ketika ia bisa djatoeh .kedjoerang keseng
A
dan ada temponja jang akan menarik na'Djika mancesia itoe ada didalam kesenangan. tenbisa ia mendapat kesengsaraan.

1 Dan, dika ie ada didalam kesengsaraan. socdah

Mendjoeal

34 Kesawan

Medan

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

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

dak ingga bersobat
sadjapoen soedah
tjoekep dengan Marian Nixon, oesah
baran sekedjap sadja, akan tetapi Marian

Nixorada satoe perempoean jang hidoep

ditengh-tengah kaoemnja di Barat sana
jang snadjoe-madjaoenja dan semodern-

modernnja

&

Koko Haar Aer ramboet Made in France
Minjak ramboet Dewi Lenggang Kentjana

kabet dan..,.. bangkeroet karena hen-

namoen akan
sekali-sekali

Lama

Obat - obat

mengalami

porilair kemane-mana, hingga boleh djadi
banyk kaoem lelaki jang soedah kalang

modera, tetapi
markas namanja

dipanggil toeroet

dalam

&

1300

1.75
0.10

Dan | lair:
Ja
lain obat-obatan
a
$
selamanja
kitaIa ada
ada sedia s eperti i obat sam)
penjakit semoela djadi dan keperloean orang baharoe bersalin,
ii

mentjaia tidak

Mintaklah daftar kita kirim pertjoema' .

2

H. A. R. ABDULHAMID,
agent

Badoe

Alip Lbs. 34 Kesawan,

Amat Iljas Pangkalan Brandgn.

pakaian segala

apa djoe, ia dapat pakai, demikian
djoega tetng pergaoelan, ia soeka ber-

gaoel, akaretapi segalanja itoe ia perha-

Sekarang soedah
sedia
Loterij Besar
baroe

tikan, ia pirkan baik-baik soepaja kamaocean natuutang tiba itoe dapat ia lakoe-

Parijs 26 Maart. Sekarang ada ditoe- kan dimanardja dengan sempoerna dan

doekkan Madame Hanau.
oemTiga orang Assistent roemah sakit seberdj
ini
jang bermoela dalam tahoen
t Madame itoe,
lah 900.000 pondsterling menoeroet ke- lamanja makan dideka
Madame Hanau
a
soepaj
d
ar
maksoe
dikab
dengan
terangan officieel. Lebih djaoeh
dapat dengan
itoe
makan
staking
dikira
ini
jang
n
keadaa
kan bahwa menoeroet
boeat mengnja
napsoe
k
t tiga perlahan menari
dalam kwartaal kedoea akan berlipa
itoe.
makan
staking
an
pesahentik
nja
kali dari jang bermoela banjak

berontakan di Indo
China
Parijs, 26 Maart. Ernest memadjoekan

soedah

Boekhandel

& Postage dealer's

Medicine

64 Mesdjid

segala sesoeatoc jang bersangkoetan dengn kaoem ibve,
meski ia
tjantik dan

per- memakai 'an

djandjian bahwa Amerika memasoeki akan
akan consulatief pgct.

Madame

pem-

bunjak

Patent

maoe, djaga namanja sebaik-baik penLonden, 26 Maart. Sebagai satoe djagaan
kedjadian jang tiba, dengan conferentie
Segalsesoeatoe jang timboel kemoeka
armada ini, kata soeratkabar Star, bahalam
inibaik tentang tari menari, pakai
eki
memaso
akan
s
Inggeri
ng
wa Regeeri

RUSLAND.

Sesoedahnja

sana,

MEDAN

Binderij.

terpandang didalam
pergaoeland

bahwa serdadoe Perantjis jang mendidi teman melantjong atau doedoek

ngatakan,

lekagnja peratoeran Regeering.

Baat

TIMOER”

Rubberstempelmakerij,

(S.D.A.P.) — seperti soedah.
(Ditoelis oentoek ,Sinar Deli" oleh
Generaal Stuh! memberi selamat kepada
baroe ini. Red. S.D. — memadjoekan pendoedoek Yenbay dan meminta soepaja
Mej. Siti Masiah).
pertanjaan dengan soerat kepada
1
vonnis
itoe
ditahan
dahoeloe.
e,
Buitenlandsche zaken dan Minister Justiti a
Oleh Redactie Sinar Deli" dikirimkan
Pictri menerangkan, bahwa Pasguier
kepad
sum
pasvi
ikan
diber
tidak
mengapa
ramalan. Vonnis-vonnis kepada saja selembag soerat kabar K. P.
dengan
kerdja
di
vjet
te-So
Gezan
Kolontay,
Mevrouw
itoe berlakoe dengan baik, tetapi kete- pada lembar mang, oleh Marion Ni: n,
Atas pertanjaan ini kedoea mi- tapan mesti didjalankan dengan tidak ada seorang perempoean jang boleh dikatakai n
Oslo.—
jang
ban
nister itoe telah memberi djawa
tjantik. karena ketjantikannja, itoe sampai
kasihan.
tjoekoep.
kepada
ia
ditjibirkan orang dan dikatakan pedikirimkan
jang
Soerat-soerat
Mereka menerangkan, bahwa Regeering minister
permin- rempoean pemitjoek lelaki hingga
socrat
soerat
disehanjalah
ri
membe
memandana tidak ada djalan
ia populair
orang-orang hoekoe- antero negeri Hallywood
dari
ampoen
taan
ada
tay
Kolon
otw
pasvisum, karena Mevr
betoel.
ring man.
seorang wakil officieel dan satoe Regee
armada.
la ada seorang perempoean sebelah
Conferentie
jang beloem disal:xan.
Parijs,

,,PERTJA

djangan

sAlai

ditelinga ora.

pandang mc

Dari

namanja

koerang

baik

soepaja kelakoeannja ter-

Eijkenstichting -

dimata orang.

bebeya

pengalamannja

boleh diboeat 1di teladan Pa

Batavia

jan

besarnja

Joon

£. 2000.000.—

kaoem iboe di g3oer, ini saja pikir ada
baiknja djika erhatikan dengan baikbaik oleh kaoetse, ia toetoerkan seba-

Hoofdprijs

£. 150.000.—

gai berikoet:

dan 1073 prijs:

»Menoeroetia, saja berpendapatan

lain-lain djoemlah

sesoeatoe gadiharoes didjaga ia poe-

£. 1000.000.—

nja kesoetjian. Ye boleh anggap, boeat
sementara

tiada perloe,

P@agaan

demikian

Djikalau toean hem 7
dak toeroet mendi
kaja
kebas
aa
beli ini hari djoega
soepaja djangan kehabisan. Keti nggalan lagi sedikit“
sadja.—

ada

“ itoe hari nanti da-

tang dimana aPang orang lain nanti
pikir
tentang 4 kaoe dan apa jang

kaoe sendiri pik akan mendjadi

pen-

ting sekali.
Boeat saja, safeloem pernah djoeal persobatan j1 siapa djoega. Sesoeatoe gadis, tid perdoeli dari kalangan
film, dai satoe kota ketjil,
dalam kantoran Yng satoe toko, semoea
ada mennjai ketika akan
djoeal persobatan. ada anggapan j
keliroe. Dalam perdoepan, kemani:
poean bekerdja ading mendjadi hal

teroetama, dan djikaoe soeka bersabar

boeat

toene

oepahan

dari

boeatnja kaoe poenssmampoean be-

kerdja,
pengoetian
persobatan adafidak loe.
»Tapi,"
tanja belp,
Fi

diika borat djadi le lekas didapat,

kan keoentoengan, karorbannja

c. s.

MASIH

«
atau

Gadis

Bangsawan
' (Hati

wadja),

tjerita - tjeritanja

mc

banjak sedia lain,lain boekoc. Silakan pesan Atau datang aa

23 ' MOSKEESTRAAT
Miss. Marian

Nixon, tjela

42

nona-nona

jang mendjoeal persobatan kepada lelaki,
lebih

tegas

jang

memboeat

persobatan

kepada lelaki. Ia terangkan dengan baikbaik, bahwa

kemampoean

per- lah jang sebaik-baiknja,

bekerdja

dengan

SEDIA :

Almanak Buning 1930 Melajo
jaw:
makai
oten, (pertenan) barang-h
arani”
Nor
Pangan
gremakai
— dan
lainlain djoemlah semoca f 3000... berlampir almanak
Selain memiliki almanak ada a harapan' poela dapatdinding.
harga a f 1.— sadja Dan Volksalmanak Melajoe 1930prijs,a
£060. Dan baroe te rima boekoe. ,Siapa dia itoe ? ? ?“

itoe-

keringat

an

betoei harga a f 1.50.— Dan

TELEFOON

906.

batan, lebih-lebih bila hendak pergi menonton Bioscoop, ditoenggoe doeloe sa-

habat-sahabat datang keroemahnja.

Sahabat-sahabat sebagai ditoetoerkan
diatas, banjak kedjadian di Java dan . .

di Deli. Di

Java sahabat-sahabat itoe
sobatan, apa ini djoiada perloe?" sendiri mentjahari mata ocang goena ke- terdiri dari anak-ana
k jang masih sekolah,”
satoe tempoh barangkisa. Tapi koea

djoega

mesti

ingat.

pentingannja, tetapi tidak mengharapkan
an dari persobatan.
djoega|bingkis
djadi

dengan djoeal Perratankaoe|
djalirintangan diendiri.

Bila hendak membeli tjita sepoton
|oempamanja, mengharapkan dari Ber

jang masih dalam
kni

tanggoen
gan ' iboe bag

ba 2 Akang belandia, kelebihan dari
itoelah
Mean Yan oeang saboen
eisjes.

Nan
tocroet
tentoe poela ada pengharapannja akan mendapat | Soerat kabar itoe alah mengkan beberapa| Tjahaja boelan jang terang benderang telah me-jang ada
menghadir
eramaian
itoe.
kedjadian bagaimana bocaja-bOreoc memper- nerangi sekalian alam. seakan-akan sinar mata hari Roeangan jang ada diroemah itoe diperboeat
kesenangan.
tempat
dajakan anak bini orang.
jang menjilaukan mata memandang
orang-orang berdansa
Ada soeatoe roemah, tiada berapa djaoeh antaraVerslaggever jang tadjam piifa menoclis
nja dari Kampoeng Melajoe di Singapoera dan di
Kota Medan. ialah socatoe kota jang oetama
Ketika lontjeng djam berboenji 11 kali, segala
beranda mocka roemah itoe doedoek tiga orang tjeritera itoe seperti djoca ia menjocatoe boc- di Sumatra sebab onderneming-ondernemingnja wak- djamoe-djamoe jang ada hadir ditempat itoe djadi
koe roman.
perempoean dan seorang laki-laki
toe malam jang menerangi itoe ada dilalam kegem- berkoempoel' akan pergi kerocangan jang lain akan
biraan
menghadapi medja. Djamoe-djamoe jang telah hadir
Garang benar keadaan di antara empat orang
Orang-orang jang dikoeliling mesendar ito,
poen telah berganti-ganti berpidato akan
iboenja.
dan
sama gelak-Jelak dan Clara samp3y dapat ia Bioscoop dan opera telah hadir akan memper- disitoe
itoe. Merikaitoe, Oesman, Clara, Samsiar,
memberi selamat pada njonja Stein
meminoem theenja itoe.
toendjoekkan permainannja pada pendoedoek kota
Penjakit Clara dengan perlahan-lahan telah
Seorang tocan jang bersama-sama bekerdja desemboeh djoea, tetapi ada djoea jang membahaja- Sebab geli benar hatinja mendent kat kabar |" toe
ngan
Stein telah berpidato sampai perkataannja itoe
kan penjakitnja itoe, ialah penjakit dada serta di- itoe ada mempoenjai verslag jang p:
menarik
hati benar pada sipendengar.
Permainan
itoe
dipertoendjoekkan
pada
tanggal
kenai oleh batoek jang keras. Kadang-kadang penjakitnja itoe tiada terasa, tetapi djika telah terasa .Ia tiada boleh membikin soeatoe| di... 15 Januari. Sebab diwaktoe hari itoe orang-orang Oetjapannja itoe ada seperti beriolehnja bisa djadi akan membawa djiwanja akan sepertiditanah Arab”— kata Clara detangnia jang ada bekerdja dionderneming itoe telah men koet
dapat voorschot
melajang
Dames en heeren!
ke
kabar
»Ja sebab itoelah soerat
doeloe
Soeatoe pertoendjoekan
diadakan
Wilheldi
Dengan
soekatjita hati saja melihat sekalian
Seperti dioea socatoe riwajat jang telah tertoelis" menoelis, bahwa Arab itoe dan djago-c) sejah
jang ada toeroet hadir dirocangan ini, akan memkata Samsiar dengan senjoema jang amat manis, melinjapkan diri. disebabkan ia telah oetan minastraat, ialah diroemah toean Stein
laloe dioeloerkannja selembar soerat kabar Inggris akan diikat lehernja nanti oleh oendi dang
i
Malam itoe, ialah hari kelahiran njonjanja, dari beri selamat pada njonja Stein sebab,
ada hari kelahirannja
kepada si Oesman.
-.
megeri." Samsiar mendjawab sambil mes, ,. sebab itoelah Stein haroes memoeliakan hari kelahiran njonjanja saban-saban tahoen
Anak moeda ini poen laloe mengambil soerat Oesman.
kabar itoe dan dibatjanja dengan keras.
Toean-tocan toko bangsa Europa, toeroet djoea |"
(Ada Samboengan)
Iboe Samsiar girang benar melihat ,.&
hadir
akan merajakan hari lahir njonja Stein jang
Di soerat kabar itoe telah di kabarkan orang, itoe. Sebab terkenang olehnja waktoe s.i,
s4er, terseboet
beberapa perboeatan Abbas jang kedjam itoe, moeda, tempo dahoeloe secempama
i-lak
serta orang Arab jang hartawan itoe bersama de- boenga roos jang tjantik, sampai
Yila| Socatoe perangkatam moesik telah mendengarkan
benar padanja.
socaranja jang merdoe itoe pada djamoe-djamoe
ngan djagonja.

Pa.ne Hi .

SINAR

pin partij menolak perdjandjian itoe.

Indonesia

Beberapa
menjatakan

itoe

redactie

soerat kabar jang

tentang kebenarannja kabar

tidak mendapat djawaban memban-

atau j. membenarkan itoe.
sanggoep boeat
Regeering
Aapakah
menanjakan pada concessie houdsternja
itoe kabar dan
tentang kebenarannja
tah

Matinja Soebakat.
(Pern). Pada tanggal 21 Feb.j. I. toean
palonk man, lid Volksraad madjoekan per- djikalau benar, soepaja soeka minta
tan
penghema
itoe
djikalau
,
Bataafsche
da
tanjaan seperti berikoct:
perloe lantaran
memang
Menoeroet kabar pers, pada beberapa benar-benar

itoe didjalankan dengan
minggoe jang laloe comunist Socbakat roegi, soepaja
lain
atoeran.
(K.
M.)
pendjara Glodok
dalam
jang ditahan
—0—
soedah boenoeh dirinja sendiri.
Pertanian Boemipoetra.
keApa pemerintah bersedia berikan
(Sin
Tit
Po)
tentang
terangan locas pada Volksraad
tanaman (hasil boemi)
dari
Keada'an
hal itoe?
terhitoeng bahagian
tida
Djawapan pemerintah jang dikirim pa- di Djawa tengah,
s dan BageBanjoema
dari
Selatan
sebelah
da tanggal 15 Maart j.I. berboenji seperdan PoerTjilatjap
antara
biasanja
len,
ti berikoet:
dan
Tajoe
antara
bahagian
woredjo,
dichabarkan
dapat
itoe
hal
Tentang
Wirosari,
bilangan
Selatan,
Djoewana
jang dibawah ini.
tahanan preventif Soebakat, bahagian sebelah Selatan dari Tegal, dapat
Orang

telah

“ditempatkan dalam

cel 6 blok E. diterangkan sebagai di bawa ini:

dipendjara Glodok.
Hari Minggoe 2 Feb. j-l. djam 10.15
telah bawakkan ia
hulpopziener
satoe
padanja, apa
tanja
dan
poenja makanan
perloeapi boeat pasang rokok, pertanjaan
mana didjawab dengan menjangkal.

Lebih dahoeloe banjak dinjatakan, dalam

boelan ,Februari
lebih

jang laloe ada toeroen

banjak — hoedjan

dari

pada

boelan Februari tahoen jang laloe.
Bahagian Grobogan beloem ditanami

ZAMAN.
Lama beta berhajat,
banjak jang beta lihat,

doea djoeroetoelis, cel terseboet telah di-

boekakan.
Setelah Soebakat ditoeroenkan dan diletakkan lagi'atas tempat tidoer, hoofdopziener tjoba bikin tersedar lagi padanja,

akan tetapi sia-sia sekalipoen badannja
masih hangat.
Tabib, dr. Siamhaya jang lantas ditelefoonkan, dengan mobiel lantas datang
kependjara, tjoba goenakan djoega kunstmatige ademhaling, tapi djoega sia-sia.
Sesoedahnja tabib njatakan itoe orang
hoekoeman soedah tidak bernjawa, mait-

beberapa

bagian

dan Bagelen Se-

Hasil singkong (poehoeng) dalam boe-

laloe dengan kapal ..Poeloe Roebia” telah
berangkat serombongan orang-orang jang
paling belakang pergi ke Djeddah, dan
djoemlahnja ini kali lebih koerang ada
30.000 djiwa atau 10 pCt. lebih banjak

Temanggoeng,

Magelang

dan

Salatiga,

tapi tidak dibahagian-bahagian jang rendah letaknja.
Berhoeboeng dengan ganggoean penjakit
tanaman dan koetoe ini, adalah bahadari waktoe doeloe orang berangkat ke- gian Bagelen Selatan dan Oengaran terdjoemlahnja kira-kira

sana, tatkala mana
ada 27.000 sadja.

ganggoe

oleh

oelat-boeloe

jang

tama dari onderneming

maka ini Crnt.

karet),

dapat kabar, Soeltan

Ternate,

Is-

kali tidak ada banjak orang jang datang, kandar Mohamad Djabir Sjah, jang pada
ini diakoe keagoengannja
oempama dari Palembang, Borneo Sela- baroe-baroe
oleh pemerintah, dalam boelan Juli jang
tan dan Barat enz.
akan datang bakal nikah dengan Boki
Banjak orang datang dari Lampoeng, Mariam, poeteri dari Sultan Batjan.
dimana kenjataan jang perdagangan lada
Sultan Ternate masih moeda sekali,
ada lebih baik dari lain matjam perdagangan boeat dibahagian jTanah Seberang. sedang poeterinja Sultan Batjan baroe
beroemoer 18 tahoen dan sekarang ini
—0—
masih doedoek diklas 6 dari sekolah BeKemoendoeran dalam
landa di Ternate.
perdagangan batik.
—0—
Pembantoe S.H. di Solo toelis:
Kedjadian pada Osvia Madioen

Kemoendoeran dalam keadaan dagang,
jang kelihatan dimana-mana sekarang ini,
poen dirasakan dalam kalangan saudagarsaudagar batik. Begitoelah
diantaranja
ada jang mesti kasih keiocar banjak pegawai. Ini boleh dibilang masih memadai
tapi ada lagi jang toctoep bengkelnja. Ke-

ada'an

bisa

bagaimana

diloekiskan

bengkel

batik

dengan
di

terang

Kadipolo,

jang dioeroes oleh fihak Europa, sekarang
ini tjoema pakai 70 orang, sedang doeloe
djoemlahnja ada 200—250 orang (perem-

(Pertanjaan
Suermondt).

Dimana

voetbal

dan kniedekker jang kita sediakan

oentoek

toean - toean.

Toengganglah
Motorfiets
merk
NEW HUDSON dan MATCHLESS
Djoega
apabila

merk MAG-

timba-

kita poenja adres:

1 pond:
1 Frank

» 1215
» 01

14

1 Pond:
1 Peuge
1 Frank
1 Lire

» 1215
2» 015
» 041
“014

Oudemarktstraat 53,

HAN

a45
“1205
,
t
»3100

1 gd.

»

koi

Koffie Mand Aaola

TJITA-TJITA
BADJOE KAOES
PIRING MANGKOEK PORCELEIN
SEPATOE KARET dan lain-lain barang
Kwaliteitnja selamanja baik, memberi keoentoengan
bagi.kaoem saudagar, sebab kitae pesan teroes dari
Fabriek diloear negeri. Didjoeal banjak dan sedikit.

Saudagar kain dan petjah belah! selakanlah berhoeboengan dengan
Firma BOEMIPOETERA, soeatoe Firma jang akan
menoendjoekkan lobang keoentoengan bagi toean
dan bagi kemadjoean dagang.

45
65

50
25

djoega:

90

“dipilih 152

mendjadi

dari

agent

Korintji

Bint.—Kroe ik
n
Benkoel en
Padang robusta,
Rubber havea »mp.
Messin /" 1.
» Kadjai »,remb.)

Gom damar st. : €

"ka

» goe poetih
Tjeng! ke 83 Ct.
Koelit kerbo/, am 1
"g
Je

djawi oi »
pe

Ini kedjadian ada loear biasa ditempat
itoe dalam keadaan seperti jang dichabarkan. Apakah Regeering sanggoep perinpenjelidikan
membikin
boeat
tahkan
tentang kebenaran dan selengkapnja itoz
kabar pers dan hasilnja dari itoe penjeli-

12.—

Ada

menjediakan

daging

en

M. KASIM

jang masih

nement dengan

baroe dan menerima abon-

kebon - kebon.

Hormat,
MACMMOEL
bin MATSEH
Mohamad Islam bin H. M. Siddik
Achmad

Pasar Mandahiling

Rubber kering pakai machin
per pikoel

130.—

jang basah
per

pikoel

f 13.—

Tjekerap kering
per pikoel

f

9g—

per

f£

7—

basah
pikoel

Koffie Djawa Mand. 85
per pikoel
per pikoel
per pikoel

Robusta
Beras

Liberia
haloes
kasar

f 53.—
f 25.50.—
1 42.50.—
f 8.50.—
f 7.50.—
f 10.—

f 0.90.—
f 12.50.—
.
f 0.55.—

Goela enau boengkoes menengah
per boengkoes
f 0.40.—

Gdela enau

boengkoes ketjil

per boengkoes
f 0.23.—
berkoelit keras
per pikoel
f3.—
Tapoes oentoek pekasam berkoelit
Kemiri

per blek
f 0.45.—
Telor bebek
per
100 stuk
f
5.—
Passar goenoeng Baringiu tahoen silam
masih mengeloearkan koffie Djawa teap
pekan 150
200 pikoel, sekarang ada
meleset paling banjak mengeloearkan

sil koffie

poeloet

bin Akip

Katjang goreng berkoelit "
per blek
Minjgk makan
per blek
Goela enam boenfkoes besar
eper boengkoes

Panjaboengan, den 20 Maart 1930.

per pikoel

10

pikoel

A8

ha-

pikoel tiap

pekan.

Padi

jang

per 100 soekat

danau

8 en 81 Bindjei,

Slachterij Bindjei, Telefoon No. 10.

ri berkoelit poetih

”

AKIP

Oelim, Tamiang.

MACHMOEL

, kasar

pala no.

&

djoega:

9.—

9.—
1.—
A—
14.—

MATSEH

Sleepbooten (kapal penarik) S. S. Panei,

Simpang

GS —
20.—
10.—
6.—
3.—

Nos:

Dan ada mempersewakan

45.—
40.—
40.—
37.50

2B.—
2.—
25.—
25.—
2.—
18.—
25.—
20.—
4.50
25—
12.—
80.—
50.—
45.—
35.—.
70.—
65.—
50.—
30.—
25,—
55.

Firma

jang selamanja ada persediaan besar dari Papan Meranti, Damar
Laoet keloearan dari Singapore, Tiang Tengar, dan Batoe Bata.

20—

#erbangis .,

bovl. kroes
Robusta Ma 6
M. Lab oeh Ra'aa

awon

BOEMIPOETERA
Telefoon

16.50

Koerinta biasa
Sasak

FIRMA

10.75

85—87//.tezring

Poetra

, 250
, 0.70
0.50

130

1

Code A. B. C. Six
Medan.

1333-.

Adres:

berdagang:

f1 sepikoel
£0
J0

s& |

Tel. No.

Telegr.

» 0.35

4

8

35 Medan.

Edition 6.

f0 —056

Pasar Padi.
14 Maart, 1930.“
Copra kering po' !
”

BOEMIPOETRA

Topekongstraat

»10.70
» 040
250

1 kroon
1 schilling
1 Dollar

Cassia Mand.

Telefoon 755 Medan.

FIRMA

1.03

1 gid,

—0ze

SENG & Co.

"125

1 Yen

1 Dollar
1 gld.

P' ikoel.

1
2
3

dit (kemb. pala)
biasa
#ang Soedaro
ida hitam
ada poeti

fanisan laba satoe Blik
.atjangpadi

tp

angin

Edison, Bell, kita ada sedia, Roepa-roepa

Tjarilah

0.60

,,

1 Reichsmark

Koelit djawi katam
Kopi Arab no 1 jang soez

bi djo

kereta

2

Koelit kerbau katam
Koelit kerbau kampoeng

g

soedah ketahoei

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

pakai,

tocan

GRAMAPHOON,

Damar poetih standaard '”

”

toean

ngan dan takaran serta oekoeran. Persediaan besar dari perkakas
segala motor dan, pendjoeal arlodji merk Roskoph jang toelen.

1 Peseta

Spanje

jang

kebagoesannja.

Sekarang mas noesia :
binasa dia,
bila setia,
moelia dia,
bila angkara.

Menoeroet kabar dalam Bat Nbl.tg
17 Maart, bahwa moerid-moerid dari Osvia
di Madioen chabarnja soedah menolak
boeat melagakan lagoe Wilhelmus.

. Koers postwissel.
Medan 28 Maart 1930.
f 11.75
| pondsterling
menimbang boeat melepas 40 Australia
goedah
0.36
»
Belga
|
Belgi
pengheran
peratoe
pemoyenja, soeatoe
Ceylon
1
Rupee
"095
matan, j. akan ditimbang boeat sekalian
,, ,0.50
1 Danziger gld
etablissementen di Holland Danzig
petroleum
0.70
"
kroon
1
ken
Dennemar
berhoeboeng dengan itoe perang minjak.

kaog4

bangsawan hati dan dermawan,
soedah binasa wahai toean!
dari boemi dibawak awan.

lah permintaan kain-saroeng ada sedikit, bestuursdienst?
ini
sebab paman-paman tani sekarang
lebih soeka pakai djas sama tjelana
katok.

pada ..Bataafsche.”
Penghematan
(Pertanjaan tocan Van Lonkhuyzen).
Menoeroet kabar Bataafsche Fetroleum
di Pangkalan Berandan
Maatschappij

Pakailah

poenja toko.

kebangsawanan,

toean

Chabar Dagang

£ dalam kita

jang mendjadi pangkal segala,
ialah emas permata.

poean).
pada Volksraad.
Doeloe bisa diharap pesanan sampai dikan diberi tahoekan
enam riboe roepiah dalam satoe boelan,
Djoega apakah Regeering sanggoep
tapi sekarang ini beloem ada doea riboe mendjawab pertanjaan apa sebab pemoedatoepiah. Makanja harga batik keloearan pemoeda Boemipoetera berperasaan demisendiri ada begitoe rendah, sebab dari kian terhadap pada Wilhelmus, seperti
Europa dikasi masoek disini sarpeng jang ditoendjoekan di Madioen, akan bisa
tjetakan. Salah satoe sebab djoega ada- ditempatkan dalam Nederlandsch Indischen

—0—

dan lain-lain jang ada sedia

sekarang roesak, binasa,

mema-

kandaon kelapa Lain roepa koetoe tiada
Jang paling banjak pergi ketanah soetji ada.
adalah orang -orang dari Tanah Peria—0—
ngan dan Bantam. Boleh djadi lantaran
Pernikahan agoeng.
waktoe djelek da' kzadaan ondernemingDari
fihak
jang boleh dipertjaja, Mak.
onderneming di Tanah Seberang (teroe-

T.

O, alam sem esta,

latan dan Banjoemas Selatan. Karena se- V. St.van Nrd.
karang inimasih tocroen hoedjan, maka Amerika
1 Dollar
1 kroon
dirasa tiada akan kedjadian jang pemoe- Zweden
ngoetan hasil mendjadi gagal.
Zwitserland — 1 Frank
Sa—
Ketjocali dibilangan Demak Oetara
Pasar Sibolga.
sadja, paman-paman tani tiada mendapat banjak kesoesahan dari ganggoean
18 Maart 1930.
penjakit dan koetoe tanaman.
'
Rubber
Lantaran djagoeng banjak, maka har- Kopi robusta
ganja telah merosot keras sakali pada
Kemenjan mata besar
boelan jang laloe.
Kemenjan mata haloes
Dalam boelan Maart dan April orang Kemenjan mata djarir
akan sebarkan bibit djagoeng baroe.
Damar kotor poetih

lan Februari jang laloe ada lebih sedikit
dari pada boelan Februari tahoen j.I. senja lantas dibawa ke C.B.Z. Itoe orang bab dalam moesim panasjang laloe tiada
hoekoeman tidak ada meninggalkan apa- banjak menanam djagoeng.
apa jang bisa menerangkan sebabnja' ia
Tanaman jang masih ada diladang keboenoeh diri.
lihatan baik.
-O—
Dari hal tanaman tembakau orang soePoelang hadji.
dah madjoe banjak dibahagian-bahagian
Menoeroet kabar dalam minggoe jang jang letaknja tinggi, seperti di Wonosobo,

LESS eg

apa djadinja ketika malang?

ik seperti di Pati, Grobogan Selatan. Blo- Phillipijnen

radan

Batjalah ! !

Tendanglah VOETBAL merk CHAMPION dan MATCH-

Jang dekat datang-mendatang,
jang djaoeh- djalang-mendjalang,
ketika beta tjemerlang,

semocanja, karena bahiagian-bahagian ini
ng pada toeroennja air hoedjan. Duitschland
bergantoe
kasih
10,30 ini hulpopziener
Djam
Boeat
di
ini bahagian orang baroc moelai Egypte
opziener.
satoe
pada
ia dienstnja
over
Fe- Frankryk
Sedikit waktoe kemoedian ketika mela- mengerdjakan tanahnja dalam boelan
kasil
ctan
pemoengo
n
disebabka
bruari,
Gr. Br. en Noord
koekan ronde jang ditetapkan, ini opziedi bilangan lereland
ner tidak melihat hal-hal loear biasa pa- djagoeng ada laat, seperti:
Selatan djalan spoor Margasgri-Balapoe- Hongarije
da kamar 6.
lang, di bilangan Bandjarnegara.
diini
opziener
hari
Indo China
tengah
12
Djam
Lebih doeloe orang moelai menanam Italie
ganti oleh satoe hulpopziener. Djam 12.20
Pemalang, Japan
ketika sampai dikamar 6 selagi ronde, di bilangan Salatiga, Batang,
itoe disi- Mal. Statenbond
sebab
eng
Temenggo
Magelang
tahanan
orang
dapati
ini hulpopziener
et
ni
orang
soedah
bisa
memoengo
hasil, Nederland
Soebakat sedang tergantoeng dengan sedipoejang
hasil
ketahoean
djaoeh
Lebih
Ned. Antellen
helai sapoe tangan jang diikat pada ss
(Curucao)
saroeng, sementara itoe saroeng diikat ngoet ada banjak.
Tanaman jang hasilnja belom
dipoe- Ned. Guijana
pada loteng kamar jang tingginja 3.75 M.
ia
dibaliatjoema
goenakan
sadja
baik
dengan
kelihatan
ngoet,
(Suriname)
Roepa-roepanja
poenja tempat tidoer, Soebakat soedah gian-bahagian j. orangtidak bisa mendapat Noorwegen
bisa ikat itoe saroeng pada kasau-kasau air tjoekoep keadaannja tiada begitoc ba- Oostenrijk

genteng dan teroes gantoeng dirinja.
Dengan lantas hal ini diberi tahoekan
pada hoofdopziener jang memegang koen
tji, sedang tidak lama kemoedian dihadapannja militair ' wachtcommandant dan

Kaoem sport !

banjak kawan sahabat,
sahabat djaoeh dan dekat.

f 20.—

Bawang Goenoeng Baringin
blek

f 1.75—

per blek

f 1.50.—

per
Kentang

id.

Kelapper zonder tjoekil
per stuk

f4—

Koelit manis
per pikoel

f9—

Tjengkeh kering dan,bersih
per pikoel

f 72.50.—

Batjalah

,Sinar -Deli"

t

Advertenti

Bioscoop

Awas
Pentjoeri !

—atan

TIAP- TIAP

BOELAN,

Tertangggoeng

keama-

asli roepa-roepa
menoeroet

Djoega

kita

tjorak dan

kemaoean

banjak

bon di

zaman.

Dari

PARTICULIERE

itoe baiklah

toean-toean

intjik persaksikan dengan

NACHTVEILIGHEIDSDIENST
Oudemarkt. 7 — Medan
on 992
Directeur : MULLER MASSIS

senang

hati.

SEPATOE

mata sendiri

Dan

Segala

Menoenggoe

Ioi oka al aXotiTinng

Kesawan No. 79 — Tel. 663 (Medan
berdiri moelai 1888 — 1930.

000

Pekingstraat

No.

,,Bioscoop”

(komedi

auto

dan

djoega ada mempersewakan: VRACHT
Lampoe

lain - lain.

AUTO

Electrisch boeat keperloean

Pasar Malam.

pesanan

Keterangan

boleh tanja sama :

BIOSCOOP ONDERNEMING

Harga bersaingan

»NO TILANG SENG"

adakan

Pembajaran direken paling moerah atau boleh berdamai.

intjik-

dikirim dengan rembours.
TOEKANG

soedah

Filmnja disediakan jang kotjak-kotjak dan ramai.

Pembeli banjak sedikit diterima dengan
segala

kita

gambar) sewain compleet sama lampoe Electriesnja.

pada toko jang terseboet diatas.

—.gk

Oostkust,

oentoek keperloean kebon.-ke-

mengeloearkan

kain-kain batik haloes en kasar.

nannja.

32

jang

warna

Iagoesnija anak Deli sedjati pakean, |
in SAMARINDA asli
lih potongan Medan keloea-|
ran TOKO WAMARINDA di Medan,

roemah, toko, goedang dan harta
benda tocan, terdjaga oleh oppas

malam.

da

Awas !!

Moelai dari sekarang

Banjak menjediakan saroeng Samarin-

Yowaani

PEMBAJARAN

SEDIKIT

Awas !

MEDAN-DEL
PRA

Djagalah harta benda tocan!

DENGAN

Onderneming

dengan

merk : THONG

hormat.

43.

000000000000000000000000000

Makaustraat

1

(dibelakang

Telefoon

No. 491

& Co.
Royal Bioscoop)

—

Medan.

TOKO
Lain barang

soerti saroeng

roepa-roepa

oleh Fabriek

oekoeran

jang

N.V.S.H.M.

terbikin

Singapore,

IlAnak

kajoe,

bamboe

adres

(| dengan harga moerah.
Djoega selamanja kita ada persediaan
Ilkajoe laoet, roepa-roepa
oekoeran.
Siam, atap Nipah

42

5

M. 'andailing

partij No. 2 atau diborongkan
harga jang sangat moerah dipada tocan -toean dan angkoedatang ditempat kita jang terdiatas boeat persaksikan sendiri.

Menoeggoe

dengan hormat,

TERMASJHOER

Pesenan

dengan

SEMENDJAK

TAHOEN

ada sedia

roepa - roepa:

MEDAN

ini soedah ditera (ditjap) djadi

senang hi.

Pembelian

banjak boleh berdamai harganja.

1898

hingga hari 'ini memberi kepoeasan dan kegembiraan
dalam roemah tangga jalah:

Ketjap. Japan

TAFEL

Perhatikanlah

SOJA

jang

No.

1.

tjap dan merknja:

Fotograaf

atelier

YEBATA
Kesawan

No. 88 Medan
——

Sedia djocal Pathe Baby
trisch

dipakai

Battery

toestel

saudagar perloe menjimpan ketjap

ini didalam kedainja, soepaja menjenangkan sekalian langganan.

KOMAI
86 Luitenantsweg Medan
Telefoon No. 666.

motor dan

Dinamo

bagoes

dan bermatjam - matjam film

»Librarij” moelai 30-60-300 kaki pandjangnja
No. 10278 Billy at Home
10124 Harold Waiter (Harrold Lloyd)
10297 Tailaring (Charlie Chaplin)
10222 Charlie's Double (Charlie Chaplin)
10123 Snub is Sciontifie (Snub Piollard)

ketjap Tafel Soja tjap Koeda kepada kaoem

Kaoem

Cinema

1346

dalam roemah tangga dan dibawak

dikebon - kebon

keloearga toean.

Telefoon

Bioscoop, dan bisa didjalankan dengan Flec-

80 LUITENANTS WEG
MEDAN

Perkenalkanlah

toko

teroes bisa di pake.

|

.

|

Semoea

banjak dan sedikit kami terima

1

|

(Dibelakang

DELI

Pad, ijakgantoeng
en

kasaran.
dan

Inilah

satoe
dengan
harap
angkoe
seboet

MEDAN

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

dan lain-lain.

Moelai dari sekarang sampai 16
April 1930 kita ada djoeal moerah

29

No. 998

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

Adres

l

Selamanja

34

(| Papan dan brotti -brotti dari kajoe
(Meranti dan Poenak (damar batoe)

STRAAT

Telefoon

No.

BERDAGANG

LIE

Bombay - Besar)

Batikhandel merk H. ABDULHAMID

IG

Atapweg
Telt. 42.

HAP

PACHT

Kesawan

Belawan

jang

Medan

batikhandel

|

| Paleisweg Soekaradja.
| Telf. 1119,

batik haloesan

| FIRMA HADJI MOHAMAD TAIB & SONS

kain

ada

37

matjam

menjediakan

Dan menerima pesanan dari
loear kota.

riboean

Selamanja menjediakan sepatoesepatoe jang soedah siap dan
menerima tempahan.
Segala matjam potongan jang
terbikin dari koelit Europa kita
bisa terima.

di

teboesj, tjapal, enz :

No.

plekat,

merk

samarinda,

TIMBANGAN

INI

N

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

46

disini

Menoenggoe

dengan hormat

ADVERTENTIE
Maoe tjantik?
Mave. gaja?
Datanglah di Calcuttastraat No. 31 - Medan
—525N

M.DAOED
TEEKENAAR

mah-roemah dan mendjaga pekerdjaan : serta menerima oepahan

memboeat blauwdroek dan wit
» drozk.
Djoega sedia mendjoeal Pot - pot

jang

Pesanan

lain.

Tersedia

SOO TOW

Menoenggoe

dengan

bermatjfm

matjam

model

Life-Enduring Point

hormat.

(THE striking appearanceof The

Parker Duofold makes an instant
appeal to discriminating people every-

where. They immediately recognize

the distinctive beauty of its lacguer-

red barrel, with jet black tipped ends,
reminiscence of Chinese arts.
The Duofold is not only the hand-

“

Peroesahaan

Indonesia
Kapitaal Indonesia

Apa

|

Dizaman tjepat kaki ringan tangan |
perloe

|

itoe ?

25 years or more.
The Duofold is made
by The Parker Pen Company of America, whose

PADANG
Membikin

dan

mendjoeal

besar dan anak-anak.
model Soerabaja,

ja! Siapa sadja, moesti tahoe
memakai mesin toelis dengan ketjepatan sepoeloeh djari.
Diselakan
tocan-toean moeda
dan toea datang beladjar pada

|
||

|

kita.
Tempat beladjar diboeka siang
malam tigakali dalam satoe Ming-

segala

tempat

roepa

besi

tidoer

boeat

orang

Selaloe sedia voorraad segala matjam model, seperti
model Batavia dan model Padang, dan sedia
roepa-roepa oekoeran.

Atoerlah

pesanan

dengan

|

doea boelan boeat examen.

|

Vertegenwoordiger Voor

|

Abdul Gany
Ledikantenhandel

Noord - Sumatra:

P

GA

pencilsarethechoiceofdisCriminating buyersin Asia

PapaAna be bisa

Jacoeb

SI B OL

fountain pens and metal

Dugfold

|H

segera !!!

Point as.
» Me endariag

Diirker,

G

jang
model
Sanggoep membikin
lain, mana jang disoekai pembeli.

goe. wang sekolah f 5.— satoe
boelan. Cursus diadakan tiap-tiap

|
|

le

in

perkakas jang bergoena
oleh sebab itoe
kaoem boeroeh, kaoem saudagar,

The Methodist Typewritingschool
Kapiteinsweg 9 Medan Telefoon 1394

'

,,) A HJ A"

Ledikantenfabriek

Soeatoe

talah pada

the most perfect writing instrument
American inventive genius has produced. Its native Iridium point is as
smooth and lifeenduring
as a polished
jewel bearing and should easily last

/

Jaitoe :

TOELIS.

lebih djaoeh min-

somest fountain pen made, it is also

/

Werkkracht Indonesia

Awas!

Semoea Modernetijd sekarang.

Keterangan

dari

with Over-Size Barrel and

pantas

'

MESIN

jang

wahid

toelen.

oentoek perkakasy toelis dalam zaman jang modern ini.

Pen of
ic Beauty

(Kota Mi soem) Medan.

| Awas!

DUO/FOLD

nummer

ketjil

dan

besar.

Boleh dioekirkary sekali nama pembebeli
li pada batan
PARKER
/DUOFOLD
dengan
onkost
9
moerah tapi manis dipandang mata"

"

Kelimah -kelimah
jang ditoelis
dengan tangan oentoek perhiasan
dinding dan Kreemaker.

Poeri

Main dari

PARKER

lain tempat dikirim dengan

dari

rembours.

boenga dari Cement: Batoe medjan: Oempak (sendi) roemah:

Djalan

tidak

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

"'Sanggoep memboeat gambar roe-

Mohd. DAOED

jang

Tjotjok

Ini toko Speciaal Kleermaker: dan sengadja baas
jang soedah biasa kerdja di toko Cornfield dan

Harga

LPENHOUDER

CH.

Dj

FRED.

4

netjis, tjoema did pat pada:

TEL

Kleermakeri.
en
Kleedermakerij
jaitoe: satoe toko pakean jang ling toea dam- terkenal
ER. — dan ATJEH
TIN
seloeroeh SUMATRA

1 bagoes.
Jjaan kita

JAN 88 MEDAN

TELEFOON

d mouneiag

266

